
  

  Μνήμων

   Τόμ. 5 (1975)

  

 

  

  ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1933 

  ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ   

  doi: 10.12681/mnimon.357 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. (1975). ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1933. Μνήμων, 5, 81–100.
https://doi.org/10.12681/mnimon.357

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:24:18



Θ Α Ν Ο Υ Β Ε Ρ Ε Μ Η 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1933 

Την πρώτη εκατονταετία του ελεύθερου ελληνικού κράτους οι αντιθέ
σεις των πολιτικών κομμάτων, με λίγες εξαιρέσεις, περιορίζονταν σε αντα
γωνισμούς προσωπικοτήτων, σε θέματα σχέσεων με τις μεγάλες δυνάμεις, 
και στο επίμαχο θέμα μοναρχισμού - αντιμοναρχισμού, πού δεν έλαβε όμως 
ποτέ διαστάσεις κοινωνικής διαμάχης. Θά ήταν ίσως μάταιο να αναζητη
θούν οι αφορμές του εθνικού διχασμού, —παρά τα έντονα πάθη πού δημιούρ
γησε— σε λόγους διαφορετικούς από εκείνους πού προκαλούσαν τις κομ
ματικές αντιθέσεις και συγκρούσεις. Έτσι κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
μεσοπολεμικής πολιτικής ιστορίας δεσπόζουν είτε οι εσωτερικές έριδες των 
βενιζελικων, είτε οι αγώνες των δύο μεγάλων κομμάτων για την κατάληψη 
της εξουσίας. Κατά το διάστημα αυτό λειτουργούν πάντοτε στην πολιτική 
ζωή οι σχέσεις πελατείας - προστασίας, σχέσεις πού δημιουργούν κάθετες 
τομές στα κοινωνικά στρώματα και συνδέουν άτομα διαφορετικής κοινω
νικής στάθμης πού έχουν κοινή όμως επιδίωξη την νομή της εξουσίας. οι 
σχέσεις πελατείας - προστασίας κατακερματίζουν τις προσπάθειες για σω
ματειακή οργάνωση και αμβλύνουν το κοινωνικό περιεχόμενο των κομμα
τικών προγραμμάτων καθώς και τις ιδεολογικές τους διαφοροποιήσεις. 

Η εναλλαγή των κομμάτων στην αρχή συνοδευόταν συνήθως και από 
ευρύτατη αντικατάσταση σε δημόσιες θέσεις των πελατών του ηττημένου 
από τους πελάτες του νικητή. Έτσι μολονότι οι επαγγελίες των δύο μεγά
λων παρατάξεων παρουσιάζουν, στον κοινωνικό τουλάχιστο τομέα, αδιό
ρατες διαφορές, ο αγώνας για την κατάκτηση της αρχής αφορούσε ένα 
μεγάλο αριθμό ατόμων πού κινδύνευαν να χάσουν ή ήλπιζαν να αποκτήσουν 
τα πλεονεκτήματα του ελέγχου ενός παντοδύναμου κράτους. Για τον λόγο 
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αυτό, ενώ οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν φαίνεται να έχουν σαφές ιδεο
λογικό αντικείμενο, διεξάγονται συνήθως με αρκετό φανατισμό.1 

Το πραξικόπημα της 6ης Μαρτίου 1933 του απόστρατου στρατηγού 
Νικολάου Πλαστήρα, τήν επομένη μιας εκλογικής ήττας των βενιζελικων, 
προσφέρει ενα παράδειγμα ακραίας αντιδράσεως τού οπαδού μιας παρατά
ξεως που δίσταζε να παραδώση την αρχή. Το πλαστηρικό πραξικό
πημα, μολονότι ήταν τόσο «παράτυπο» ώστε ακόμη και οι φίλοι του 
στρατηγού να αποφύγουν να το δικαιολογήσουν, ωστόσο προδίδει την ση
μασία που απέδιδαν οι οπαδοί των κομμάτων στην κατοχή της κρατικής 
εξουσίας. 

Καθώς η τελευταία τετραετία του Έλ. Βενιζέλου (1928-1932) πλησίαζε 
προς το τέλος της, οι εσωτερικές διχόνοιες στο στρατόπεδο των Φιλε
λευθέρων αυξάνονταν. Ο ίδιος ο Βενιζέλος πρόβαλε πέρα από τις πραγμα
τικές του διαστάσεις τον κίνδυνο της παλινορθώσεως της μοναρχίας ελπί
ζοντας ότι η κοινή απειλή θά συσπείρωνε για μιαν ακόμη φορά τους πα
λιούς οπαδούς του κάτω από τήν ηγεσία του.2 Τα σποραδικά φιλομοναρχι
κά δημοσιεύματα του 1931-1932 δεν άλλαζαν το γεγονός οτι ο Γεώργιος Β' 
δεν είχε ούτε τις ευκαιρίες, αλλά ούτε την ιδιοσυγκρασία του πατέρα του 
για να απακτήση τα δικά του ερείσματα στον πολιτικό χώρο. Αντίθετα, 
είχε εχθρούς —όπως τους βουλευτές του Λαϊκού κόμματος Σ. Στράτο, Μ. 
Κύρκο και Π. Ράλλη— ακόμα και μέσα στο ίδιο στρατόπεδο των αντιβενι-
ζελικών. Στις αγγλικές εξ άλλου πηγές της περιόδου δέν βρίσκουμε ενδεί
ξεις στροφής της βρεταννικής πολιτικής υπέρ της παλινορθώσεως της μο
ναρχίας. Παρά την αδύνατη όμως θέση του μοναρχισμού το 1932, ο Βενι
ζέλος εξαπέλυσε μια εκστρατεία κατά των αντιπάλων του με προειδοποιή
σεις (21 Ιουνίου 1932) —ότι ποτέ δέν θα επιτρεπόταν στο Λαϊκό κόμμα να 
έρθη στην εξουσία αν δεν αναγνώριζε επίσημα τα καθεστώς της αβασί
λευτης δημοκρατίας— και με απειλές επεμβάσεως του αναγεννημένου Στρα
τιωτικού Συνδέσμου 3 υπό τον στρατηγό Αλέξανδρο Οθωναίο (9 Αυγού
στου 1932). 

1. Ο Β. Φίλιας γράφει για την πολιτική ζωή στην Ελλάδα του 19ου αι. : 
«Οι πολιτικοί αγώνες αποκοινωνικοποιούνται με την έννοια ότι αποσυνδέονται από το 
πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού και παίρνουν τον χαρακτήρα διαμάχης γνρω από 
την γυμνή νομή τής εξουσίας, θέμα καθοριστικής σημασίας για την υφή των κομμάτων 
και τις πολιτικές λειτουργίες γενικότερα». Β. Φ ί λ ι α , Κοινωνία και εξουσία στην 
Ελλάδα, 1800- 1864, Τόμ. 1, Αθήνα 1974, σ. 1S6. 

2. Γ . Δ α φ ν ή , Η Ε λ λ ά ς μεταξύ των δύο πολέμων, τόμ. Β', 'Αθήνα 
1955, σ. 143 - 144. Waterlow ( Α θ ή ν α ) προς F .O . , άρ . 236, 7 Ίουν . 1934 : F .O . 
371/18393/3489/1919. 

3 . Μυστ ική στρατιωτική οργάνωση που έδρασε στην περίοδο 1923 - 24 με 
σκοπό τήν επιβολή τής αβασίλευτης δημοκρατίας. 
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Στις 30 Οκτωβρίου ο ίδιος ο αρχηγός του Λαϊκού κόμματος Παναγής 
Τσαλδάρης, έθεσε προσωρινό τέλος στη διαμάχη αναγνωρίζοντας μετά τις 
εκλογές 4 την αβασίλευτη και εξασφαλίζοντας έτσι την διάλυση του Στρα
τιωτικού Συνδέσμου 5 και την ψήφο ανοχής των Φιλελευθέρων προκειμέ
νου να σχηματίση κυβέρνηση μειοψηφίας στις 5 Νοεμβρίου. Στις 13 Ια
νουαρίου 1933, είτε γιατί τα στελέχη του βενιζελισμου κατάφεραν επιτέ
λους να συμφωνήσουν σε εκλογική συνεργασία, είτε γιατί ό υπουργός 
στρατιωτικών Γεώργιος Κονδύλης είχε αρχίσει να άλλοιώνη επικίνδυνα 
την σύνθεση του βενιζελικοϋ στρατού, ο αρχηγός των Φιλελευθέρων απέ
συρε την εμπιστοσύνη του κόμματος του και η κυβέρνηση Τσαλδάρη 
έπεσε.6 

Η μείωση της εκλογικής δυνάμεως των κατακερματισμένων βενιζε
λικών στις εκλογές του Σεπτεμβρίου τους ανάγκασε να συσπειρωθούν και 
πάλι υπό τον Βενιζέλο. Η συνεργασία αυτή ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση 
της παρατάξεως και την οδήγησε σε άμεση εκλογική αναμέτρηση με το 
Λαϊκό κόμμα. Στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 η «Ηνωμένη Άντιπο
λίτευσις» με 527.200 ψήφους κέρδισε 136 έδρες, ενώ ο «Εθνικός Συνασπι
σμός» των βενιζελικών, πού συγκέντρωσε 528.656 ψήφους, χάρη στην ιδιο
τυπία του πλειοψηφικού συστήματος, εξασφάλισε μόνον 110 έδρες.7 

Όταν η νίκη της άντιβενιζελικής παρατάξεως έγινε φανερή, και ιδιαί
τερα η εκλογή του Γεωργίου Κονδύλη, ο Πλαστήρας δήλωσε στον Βενι
ζέλο ότι σκόπευε νά εμπόδιση με κίνημα την ανάληψη της εξουσίας από 
το Λαϊκό κόμμα. Ό φόβος της παλινορθώσεως, πού είχε καλλιεργηθή επί
μονα τον προηγούμενο χρόνο, καθώς και ο πανικός της απώλειας της 
εξουσίας ύστερα από δέκα σχεδόν χρόνια βενιζελικής κυριαρχίας στο κοι
νοβούλιο, εξηγούν ως ενα σημείο την απόφαση του στρατηγού όπως και 
την ολιγωρία του Βενιζέλου προκειμένου νά τον εμπόδιση. Ό τελευταίος, 

4. Στις εκλογές της 25ης Σεπτ. 1932 το κόμμα των Φιλελευθέρων κέρδισε 
98 έδρες έναντι 15 του Λαϊκού, 15 των Προοδευτικών (Καφαντάρης), 8 του Αγρο
τικού - Εργατικού (Παπαναστασίου), 6 του Εθνικού Ριζοσπαστικού (Κονδύλης) 
και 10 του Κομμουνιστικού. Βλ. Δ ά φ ν η , ενθ' άνωτ., σ. 152. 

5. Γ. Β ο ύ ρ ο υ, Παναγής Τσαλδάρης, Αθήνα 1955, σ. 237 - 242. 
6. British Library of Information (Νέα Υόρκη) προς F.Ο., 8 Σεπτ. 1936 : 

F.O. 371/20390/R 5511/220/19. Βλ. και άρθρο του Ν. S. K a l t c h a s στο Fo
reign Policy Reports XII no 12 (1 Σεπτ. 1936) σ. 147 - 148. Ramsay προς Simon 
19 *Ιαν. 1933 : F.O. 371/16771/C 603/399/19. Επίσης βλ. αυτόθι σχόλιο του R. 
Μ. Η. Hankey (21 Ιαν.) : «It was presumably more a love for the pork 
barrel than any real predilection for dictatorship that brought about the govts 
downfall». 

7. Δ α φ ν ή , ενθ' άνωτ. σ. 181. 
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σύμφωνα με δική του μαρτυρία,8 αποπήρε τον Πλαστήρα λέγοντας του ότι 
δεν ήταν φτιαγμένος για δικτάτορας, χωρίς όμως και να άσκηση την αναμ
φισβήτητη επιρροή του επάνω στον κινηματία οπαδό του για να τον εμ
ποδίση.9 

Την 6η Μαρτίου 1933, στις 5 π.μ., ο Πλαστήρας μπήκε στο Υπουρ
γείο Στρατιωτικών και αφού ανέλαβε, χωρίς να συνάντηση αντίσταση τα 
καθήκοντα του υπουργού Κατεχάκη, άρχισε να εκδίδη διαταγές προς τις 
στρατιωτικές μονάδες της χώρας. Ο Βενιζέλος αρνήθηκε να δώση στον 
Κατεχάκη την άδεια να χτυπήση τον Πλαστήρα και διόρισε υπουργό στρα
τιωτικών τον διοικητή του Α' Σώματος Στράτου Κ. Μανέτα για να άποθαρ
ρύνη τους οπαδούς του Πλαστήρα, χωρίς όμως και να τους αντιμετώπιση 
με τα όπλα. Ειδοποιημένοι από τον Μανέτα οι διοικητές των μονάδων της 
πρωτεύουσας συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Α' Σώματος Στράτου, όπου 
πρώτος ό γενικός επιθεωρητής Β' Επιθεωρήσεως Στράτου αντιστράτηγος 
Όθωναΐος αποκήρυξε το κίνημα και συμβούλεψε και τους παριστάμενους 
να μην άναμιχθούν. Μόνο ο συνταγματάρχης Διάμεσης αρνήθηκε να συμ
μορφωθή στην προτροπή του Όθωναίου υποστηρίζοντας οτι είχε ήδη υπο
σχεθή στον Πλαστήρα τις υπηρεσίες του Ιου συντάγματος πεζικού που 
ήταν υπό τή διοίκηση του. οι υπόλοιποι δήλωσαν στον κινηματία στρα
τηγό οτι δεν θα συμμετείχαν ενεργά στο εγχείρημα του. Ανάλογη στάση 
τήρησαν και οι αντιστράτηγοι του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, 
οι Εύθ. Τσιμικάλης (Γενικός Επιθεωρητής Α' Επιθεωρήσεως Στρατού), 
Αλ. Μαζαράκης (Επιθεωρητής Στρατιωτικών Σχολών) και Θ. Μανέτας 
(Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στράτου), —όλοι παλιοί βενιζελικοί— 
όταν ο Πλαστήρας ζήτησε την βοήθεια τους. Ο Τσιμικάλης μάλιστα πρό
τεινε στον Βενιζέλο να σχηματιστή κυβέρνηση από τα μέλη του Ανωτά
του Στρατιωτικού Συμβουλίου για να άντιμετωπισθή Η κρίση.10 

Ακόμη και αν ό Βενιζέλος δεν ήταν άμεσα υπεύθυνος για το κίνημα 
της 6 Μαρτίου 1933, προσπάθησε όμως να το εκμεταλλευθή για να βελτιώ

8. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, (Συνεδρίαση 9η (15 Μαΐου 
1933), σ. 137. 

9. Η εκδοχή του Πλαστήρα είναι διαφορετική. Στο κείμενο του του Απρι
λίου 1934, «Διατί έκαμα την έπανάστασι της 6ης Μαρτίου» σ. 18 ( Α ρ χ ε ί ο Αλ. 
Ζάννα), γράφει : «Η 6η Μαρτίου αν έβλαψε ως εξελίχθη, έβλαψε μόνον την Δημοκρα
τικών παράταξιν και ιδία. το κόμμα των Φιλελευθέρων είς του οποίου αρχηγού την επι
μονών οφείλεται η συγκατάθεσις του Αρχηγού του κινήματος εκείνου να δώση οικειοθε
λώς την προταθεϊσαν λύσιν». Επιβαρυντική γ ια την στάση του Βενιζέλου είναι και 
Η διήγηση του Α λ. Μ α ζ α ρ ά κ η - Α ΐ ν ι ά ν ο ς , Απομνημονεύματα, Αθήνα 
1948, σ. 361 - 3 6 3 . 

10. Ο Βενιζέλος αργότερα ισχυρίσθηκε οτι η ιδέα ήταν δική του. Μ α ζ α 
ρ ά κ η , αυτόθι σ. 363. 
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ση την μετεκλογική του θέση. Παίζοντας τον ρόλο του μεσολαβητή ανάμε
σα στον στασιαστή στρατηγό και τον αρχηγό του Λαϊκοΰ κόμματος επι
δίωκε παραχωρήσεις που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του κόμματος του. 
Έτσι πρότεινε στον Τσαλδάρη Οικουμενική Κυβέρνηση —λύση την ο
ποία ο τελευταίος απέρριψε— και τέλος κυβέρνηση από την κοινοβουλευ
τική πλειοψηφία με ανάθεση όμως τών πολεμικών υπουργείων σε στρατιω
τικούς κοινής εμπιστοσύνης. Η λύση του σχηματισμού κυβερνήσεως από 
τα μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου επικράτησε όταν ο Κ. 
Μανέτας διαβεβαίωσε τον Τσαλδάρη ότι μια σύγκρουση με τις δυνάμεις 
του Πλαστήρα θα είχε αβέβαιο αποτέλεσμα και θα κόστιζε πολλές ζωές. 

Στο μεταξύ ό Πλαστήρας έκανε κατάσχεση τών εφημερίδων που ανα
κοίνωναν την νίκη του Τσαλδάρη, σταμάτησε την αναμετάδωση όλων των 
τηλεγραφικών μηνυμάτων, διέταξε να συλληφθή ο ηγέτης των Λαϊκών και 
εξασφάλισε από το τηλέφωνο την υποστήριξη πολλών στρατιωτικών μο
νάδων. το μεσημέρι της 6ης Μαρτίου ανακοίνωσε επίσημα στον ελληνικό 
λαό ότι είχε αποφασίσει να άναλάβη πραξικοπηματικά την εξουσία γιατί 
δεν πίστευε πια ότι μπορούσε με κοινοβουλευτική διακυβέρνηση να απο
τραπή η παλινόρθωση της μοναρχίας και η εξάπλωση του κομμουνισμού. 

Ό Πλαστήρας είχε ως την δύση του ηλίου εξασφαλίσει την υποστή
ριξη Η την ανοχή όλων των μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, του στόλου 
και της αεροπορίας, με εξαίρεση το Β' Σώμα Στράτου υπό τον αντιστράτη
γο Πετρίτη. Είχε επίσης εξασφαλίσει την ανοχή του υπουργού Μανέτα, 
χάρη στις συμβουλές του Βενιζέλου για μετριοπάθεια, και έτσι οι μονάδες 
των Αθηνών υπάκουαν ουσιαστικά στις διαταγές του. Στις 7 μ.μ. στρατός 
και αστυνομία διέλυαν έπειτα από αιματηρές συγκρούσεις διαδηλωτές που 
διαμαρτύρονταν εναντίον του πραξικοπήματος. 

Παρά την ευκολία με την οποία ο Πλαστήρας κατώρθωσε να ελέγξη 
προσωρινά τα πράγματα, σύντομα έγινε φανερή Η απροθυμία της βενιζελι
κής ανωτάτης ηγεσίας του στρατού να συνεργασθή μαζί του. Ο ίδιος ο 
Βενιζέλος διαπραγματευόταν χωρίς την συγκατάθεση του τον σχηματισμό 
μιας κυβερνήσεως στρατηγών που θά μεταβίβαζε την εξουσία στο Λαϊκό 
κόμμα. Έτσι ό Βενιζέλος, μολονότι δεν είχε θελήσει ή μπορέσει να εμπο
δίση το κίνημα, ήταν αυτός που έβγαλε την χώρα εκείνη την στιγμή από το 
πολιτικό αδιέξοδο.11 

Στις 8 μ.μ. της ίδιας ημέρας ό Πλαστήρας εγκατέλειπε απογοητευμέ
νος το Υπουργείο, αφού είχε παραδώσει, μετά από σύσταση του Βενιζέλου 

11. Δ α φ ν Η, ενθ' άνωτ., σ. 180-206. Β ο ύ ρ ο υ, εθ' άνωτ. σ. 301 -
314. Ά λ. Ζ ά ν ν α , Νικόλαος Πλαστήρας. Το «Βήμα» (22/2/59 εως 22/3/59). 
Μ α ζ α ρ ά κ η , ενθ' άνωτ., σ. 303. 
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την θέση του στο νέο αρχηγό της κυβερνήσεως Οθωναίο. Σε λίγο καιρό 
εγκατέλειπε κρυφά και την Ελλάδα, για να μην έπιστρέψη πριν από 11 
ολόκληρα χρόνια. Η άμνηστεία που ό Βενιζέλος είχε προσπαθήσει να πε
τύχη για τον Πλαστήρα δεν δόθηκε από την κυβέρνηση του Όθωναίου 
και φυσικά ούτε από την κυβέρνηση Τσαλδάρη. 

Υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με τα κίνητρα των πρωταγωνι
στών της 6ης Μαρτίου 1933. Δεν αποκλείεται η πρόταση του Πλαστήρα 
να βρήκε απήχηση στις κρυφές ελπίδες του ίδιου του Βενιζέλου. στη συνέ
χεια όμως η αντίδραση του Οθωναίου (για τον όποιο δεν υπάρχει ένδειξη 
ότι συνεννοήθηκε με τον Βενιζέλο πριν από την πρώτη του άρνηση να υπο
στηρίξη το κίνημα) και αργότερα των στρατηγών, έφεραν ίσως τον ηγέτη 
των Φιλελευθέρων και Πρόεδρο της Κυβερνήσεως αντιμέτωπο με τις ευ
θύνες του για την διατήρηση της συνταγματικής τάξεως.12 Ό Γ. Βούρος 
υποστηρίζει ότι ό Βενιζέλος αποφάσισε να ενίσχυση την νομιμότητα, όταν 
ανακάλυψε οτι η ήττα της παρατάξεως του δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο είχε 
αρχικά πιστέψει. Έτσι εξακριβώθηκε οτι οι βενιζελικοί, μολονότι έχασαν 
την πλειοψηφία στην Βουλή, δεν έχασαν και την πλειοψηφία στη συνέ
λευση των δύο νομοθετικών σωμάτων (Βουλή, Γερουσία).13 

Τά κίνητρα του Οθωναίου είναι σαφέστερα. Καθώς θεωρούσε τον εαυ
τό του τον αναμφισβήτητο ηγέτη των εν ενεργεία βενιζελικών αξιωματι
κών του στρατού, έβλεπε στο πρόσωπο του Πλαστήρα, με τον όποιο βρι
σκόταν σε ρήξη από το 1927, τον ανεπιθύμητο απόστρατο που ερχόταν να 
διασάλευση τή στρατιωτική καθεστηκυία τάξη.14 Γιαυτό μετά τον σχημα-

12. Μολονότι το κίνημα στρεφόταν εναντίον της νομιμότητας, συνεπώς και 
εναντίον του Βενιζέλου που ήταν ακόμη πρωθυπουργός, ô τελευταίος αντιμετώ
πισε τον Πλαστήρα σαν άνθρωπο της παρατάξεως του μάλλον παρά σαν κινημα
τία. Έ τ σ ι αρχικά προσπάθησε να εξασφάλιση την αμνήστευσή του και αργότερα 
στη Βουλή θέλησε να μειώση την εντύπωση που προκάλεσε το κίνημα, θυμίζον
τ α ς — προς μεγάλη αγανάκτηση τών άντιβενιζελικών — τις υπηρεσίες που είχε 
προσφέρει ο Πλαστήρας στην πατρίδα. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, 
Συνεδρίαση 9η, (15 Μαΐου 1933), σ. 143 - 144. 

13. Β ο ύ ρ ο υ, ένθ' άνωτ , σ. 303. 
14. Ό Πλαστήρας είχε μα-αιώσει τότε τα σχέδια του Όθωναίου να ανατρέ

ψη την Οικουμενική κυβέρνηση. Ενδεικτική και τών διαθέσεων του Πλαστήρα 
απέναντι στον Όθωνα ϊο είναι Η επ ιστολή του της 7ης 'Ιουλίου 1932, προς τον 
Ά λ . Ζάννα. όπου μεταξύ άλλων γράφει : 

«...Και εγώ ώς προς την στάσι τον Οθωναίου κάτι αντιλήφθηκα από τάς εφημε
ρίδας και έλεεινολόγησα την στενοκεφαλιά τον. Ξέρεις άλλως τε τάς αντιλήψεις μου γιαυτον 
και θεωρώ περιττον να τας επαναλάβω. Εσχάτως μάλιστα εγώ — με την κατασκευήν 
του στρ. Συνδέσμου — ήθελα να ξεκαθαρίσω μια για πάντα τή θέσι μου με αυτον τον 
κύριον που με τη στενοκεφαλιά μπορεί να δημιουργηση μεγάλα κακά, αλλά είξερα οτι 
θα ήσο αντιθέτου γνώμης... Αργότερα όμως εχω σκοπό να τά ξεκαθαρίσω τα πράγματα 
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τισμό της κυβερνήσεως τών «Στρατηγών», ο Οθωναίος παρέλειψε σκόπι
μα να άμνηστεύση τον Πλαστήρα αφήνοντας τον εκτεθειμένο στην δίωξη 
της κυβερνήσεως Τσαλδάρη. Τέλος Η άρνηση των στρατηγών να βοηθή
σουν τον Πλαστήρα, παρά την ιδεολογική τους συνάφεια, είναι πιθανόν 
να οφείλεται στην συνηθισμένη απροθυμία των ανωτάτων αξιωματικών 
να διακινδυνεύουν τις θέσεις τους, και μάλιστα για μιαν αβέβαιη υπόθεση. 

Ο Πλαστήρας, που σύμφωνα με αγγλικές εκτιμήσεις κινήθηκε από 
φόβο μήπως επαναληφθούν τα αντίποινα εναντίον των βενιζελικων που 
ακολούθησαν τις εκλογές του 1920,15 επιχειρεί να εξηγήση ο ίδιος τή στά
ση του σε ενα κείμενο που έγραψε τον Απρίλιο του 1934.16 Αρχίζοντας το 
απολογητικό του κείμενο με μιαν αναδρομή στο παρελθόν τονίζει ότι ό 
κοινοβουλευτισμός είχε αποτύχει και ότι πριν από τις εκλογές του 1932 
είχε άναζωπυρωθή δ παλιός διχασμός. Αναφέρεται επίσης στις προσπά
θειες του Υπουργού Στρατιωτικών Κονδύλη ν' άλλάξη τή σύνθεση του 
στρατού, καθώς και σε σχέδια ανατροπής του καθεστώτος από μέλη του 
Λαϊκού κόμματος, που περιλάμβαναν και την δολοφονία του ϊδιου. 

«...Σνναισθανόμουν ότι ο Ελληνικός λαός με τα 50 % τών απατηθέντων 
εκ δελεαστικών και κακοηθών υποσχέσεων δεν ητο άξιος να υποστή τάς συν
επείας μιας αναρριχομένης Κυβερνήσεως. Kaι επί τέλους δεν είναι δυνατον να 
χωρέση εις την λογικήν ότι οι ψήφοι 500 Αθηναίων ήσαν αρκετοί δια να απο
τελέσουν σεβαστόν κριτήριον μιας πραγματικής ετυμηγορίας του Ελληνι
κού λαού. 

Και θα μου προβληθή: Με ποιον δικαίωμα ετόλμησα να προβώ εις 
ενα πραξικόπημα βίαιον και εκνομον χωρίς καν να εχω την στιγμήν εκεινην 
ούτε Δημοσίαν τινά θέσιν; Ε, λοιπόν το δικαίωμα επίστευα και πιστεύω ότι 
το εχω περισσότερον από τον κατά συνθήκην Αρχηγόν του Λαΐκού κόμματος 
διότι όταν εκείνος ενύσταζε, ημείς επί σειράν ετών διεξηγάγομεν τους σκλη
ρότερους αγώνας δια να δημιουργήσω μεν μίαν μεγαλντέραν Ελλάδα και εν
τιμοτέραν, δια να χαρίσωμεν εις τον άσφυκτιώντα και παλαίοντα υπό σκλη
ροτάτας συνθήκας Έλληνικον Λαόν, ενα βίον άνετώτερον και άνθρωπινό
τερον... 

Εις όλα αυτά θα μας αντιτάξουν οι σοφολογιότατοι —περιφρονητικώς 

και να μη νομίζουν μερικοί πως έχουν το Στρατό τσιφλίκι τους και μπορούν οπότε τους 
καπνίοη να τον ρίπτουν εις ανόητους περιπέτειας ! !..». (Αρχε ίον Ά λ . Ζάννα). Στην 
παράθεση των κειμένων διορθώθηκαν σιωπηρά τα ορθογραφικά λάθη, διατηρήθη
καν όμως οι γλωσσικές ιδιοτυπίες της εποχής. 

3 5. Ramsay προς F .O . , 7 Μάρτ. 1933 : F . O . 371/16771/2492/399/19. 

16. Δακτυλογραφημένο αντίγραφο του κειμένου με τον τίτλο : «Διατί έκανα 
την έπανάστασι της 6ης Μαρτίου» (σελίδες 20), βρίσκεται στο αρχείο Ά λ . Ζάννα. 
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ίσως— τα Συντάγματα, τους θεσμούς, τας Λαϊκάς ελευθερίας και τόσα άλλα 
που εν αφθονία περιλαμβάνονται εις κάθε σχετικον σύγγραμμα με τα πολι
τικά συστήματα. 

Όλα αυτά είνε καλά και άγια όταν λειτουργούν καλώς. Και δια να λει
τουργήσουν καλώς χρειάζονται ομαλάς περιστάσεις, απαιτούν πολιτικήν στα
θερότητα και ομαλότητα πολιτικού βίου, ώστε τα κόμματα τα άλλοληδιαδό
χως ανερχόμενα εις την εξουσίαν να εξακολουθούν προάγοντα το έργον της 
προηγουμένης και όχι να ερχωνται δια να ανατρέψουν ό,τι με θυσίας του Λαού 
κατωρθωσε να δημιουργήση η άλλη. Σήμερον δεν υφίσταται η περίπτωσις 
αυτή. Δεν υπάρχει από πολλού η σχετική δμαλότης εις τον πολιτικον βίον 
μας. Και δεν θα μεταβληθή ποτέ η καταστρεπτική δια την χώραν αύτη κατά
στασις εάν δεν μεσολάβηση μια αλλη —όχι τρίτη — κατάστασις, αλλ' ειδι
κή κατάστασις η οποία θα στηριχθη επί άλλων βάσεων, παραμερίζουσα κάθε 
τι πάλαιαν και άχρηστον. 

Έχομεν το δικαίωμα αυτό ακόμη, διότι δεν δύνανται να μας κατηγορή
σουν ότι επεδιώξαμεν την 6ην Μαρτίου να στερήσωμεν τον Ελληνικόν Λαόν 
των ελευθεριών του, αφού είνε γνωστον ότι άλλοτε πανίσχυροι κατείχομεν 
την Αρχήν και υπό περιστάσεις τραγικώς δύσκολους, και όχι μόνον τάς ελευ
θερίας του δεν εστερήσαμεν τον Λαόν, αλλά και με χρηστότητα τον εκυβερήν
σαμεν και τέλος οικειοθελώς παρεδώκαμεν την εξουσίαν εις τους αντιπροσώ
πους του. 

Αλλά πώς είνε δυνατον λογικος άνθρωπος να φαντασθή ότι και εγώ και 
οι συνεργάται μου, τέκνα του Λαού, διελθόντα ολόκληρα έτη της ζωής μας 
εν μέσω απελευθερωτικών αγώνων θα εχωμεν την ανίερον πρόθεσιν να τον 
στερήσωμεν τάς ελευθερίας του; 

Όχι! Τρεις φορές όχι! Εις ημάς το αίσθημα της ελευθερίας είνε περισ
σότερον άνεπτυγμένον, είνε αίσθημα πραγματικόν, κυκλοφορούν μέσα εις 
το αίμα μας, διότι ελευθερίαν ήμεϊς εννοούμεν την τάξιν, δικαιοσύνην, ασφά
λειαν, πειθαρχίαν, άλληλοσεβασμον και όχι ασυδοσίαν, άναρχίαν, έκμετάλ
λευσιν, άδικίαν, καταπίεσιν, ισοδυναμούσαν με την χειροτέραν τυραννίδα. 

Εις τάς κακώς εννοουμένας αυτάς ελευθερίας στηρίζονται τα άνευ ηθι
κών αρχών κόμματα, τα οποία στερούμενα κύρους, ικανότητος και προ παν
τός ιθύνοντος νού, ως συμβαίνει και εις το Λαΐκον κόμμα, εκμεταλλεύονται 
τον λαόν εν ονόματι αυτών των δήθεν ελευθεριών, ενώ πραγματικώς τον κα
ταρρίπτουν εις το επίπεδον του ανελεύθερου αφού μόνον οι ολίγοι επιτήδειοι 
του κόμματος καρπούνται ωφελημάτων εις βάρος των άλλων αφελών. 

Αν αυτά εινε aι Λαϊκαί ελευθερίαι αιρέτωσαν αι ελευθερίαι! 
Δεν επεχειρήσαμεν λοιπόν ημείς την 6ην Μαρτίου δια να προξενήσωμεν 

βλάβην εις τα συμφέροντα του λαού, ούτε να του στερήσωμεν τάς ελευθερίας 
του, αλλά ετολμήσαμεν εν γνώσει των κινδύνων που παρουσιάζει μια τοιαύ
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τη εντελώς απαράσκευος επιχείρισις, προς το συμφέρον του λαού, δια να τον 
απαλλάξωμεν από τα κακά μιας Κυβερνητικής αναρχίας, ουδόλως διαφερού
σης μιας τυραννίδος. 

Βεβαίως δια την πραξιν μας αυτήν δεν ήτο δυνατον να εχωμεν εκ των 
προτέρων την Λαϊκήν έγκρισιν. Αλλά μήπως είχομεν αυτήν και το 1922; 
Ό Λαός εκ των υστέρων μας επεδοκίμασεν και τότε. 

Εξ άλλου ημείς οι Στρατιωτικοί εχομεν διάφορον νοοτροπίαν. Τάς πρά
ξεις μας τας διέπει περισσότερον η λογική της καρδίας και της σκοπιμότητος 
και ολιγώτερον η λογική των θεωριών. Ημείς εξετάζομεν αν η πράξις δεν 
είνε ανήθικος και αν εξυπηρετεί το Έλληνικον συμφέρον και αδιαφορούμεν 
αν συμβιβάζεται ή όχι με το Σύνταγμα και τους κείμενους Νόμους. Διότι 
φρονούμεν ότι ενα καλόν προσγενόμενον οπωσδήποτε ευκόλως και ενπροσδέ
κτως νομιμοποιείται, ενώ ενα κακόν και επί άριστου Νόμου βασιζόμενον εί
νε πάντα κακόν. 

Τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα δεν στηρίζονται πάντα επί της 
νομιμότητος, αλλ' επί της ηθικής, το ύψος της οποίας δεν δύναται να φθάση 
πάντοτε ο Νόμος. 

Υπάρχουν περιστάσεις κατά τας οποίας δια να επιτευχθή το ωφέλι
μον επιβάλλεται Η παραβίασις του Νόμου, οπότε το παραβιαζειν καλώς τον 
Νόμον είνε ασυγκρίτως προτιμότερον τον απλώς εφαρμόζειν αυτον. 

Δεν αρνούμαι ότι τοιούτου είδους 'Αρχαί έχουν και τους κινδύνους των. 
0ι Δημόσιοι όμως άνδρες δεν ίστανται εις το ύψος των αν αποφύγουν τους 
κινδύνους. "Οπου ό κίνδυνος εκεί καϊ τα μεγάλα έργα... 

Η χώρα σήμερον ευρίσκεται εσωτερικώς εις εξαιρετικώς δύσκολους 
στιγμάς. Χρειάζονται μέτρα εξαιρετικά, τα όποια θα επεκταθούν εις όλας 
τας εκφάνσεις της ζωής. αλλά δια τα μέτρα αυτά θα χρειασθούν άνδρες εξοι
κειωμένοι προς τους κινδύνους και άπηλλιαγμένοι από το ελάττωμα του φό
βου των ευθυνών, αλλά προ παντός χρειάζεται ο Ιθύνουν νους ως κοινον στή
ριγμα. 

Από τας σκέψεις λοιπόν αύτάς ορμώμενος, από την επίγνωσιν των υπο
χρεώσεων μου προς την Δημοκρατίαν, ης τυγχάνω εις των κυριοτέρων Ιδρυ
τών και από την πεποίθησιν του ότι Η χώρα θα περιέπιπτεν εις χάος αναρ
χίας και αποσυνθέσεως εάν υπό τάς σημερινάς συνθήκας παρεδίδετο Η Κυβέρ
νησις εις χείρας της Αντιδημοκρατικής παρατάξεως, προέβην εις το πραξι
κόπημα της 6ης Μαρτίου. 

Εντός ολίγων λεπτών το εσκέφθην το απεφάσισα και το έξετέλεσα άνευ 
προηγουμένης προπαρασκευής ή συνεννοήσεως17, διότι ως γνωστον από 

17. Ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε αντίφαση, όπως θα δούμε παρακάτω, με 
το περιεχόμενο επιστολής (4 Ιουν. 1933) του Ζάννα προς τον Πλαστήρα. (Βλ, 
κατωτ. σ. 93), 
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ουδένα ούτε και από την αντίπαλον παράταξιν επιστεύετο ότι το αποτέλεσμα 
των εκλογών θα απέβαινε υπέρ της Αντιπολιτεύσεως... 

Παρεσύρθην εις την λύσιν ταύτην (της Κυβερνήσεως των Αντιστράτη
γων) διότι επίστευσα ότι ό κ. Βενιζέλος εξησφάλισεν δια των διαπραγματεύ
σεων αυτών την τάξιν και την ήρεμον μετά τινας εβδομάδας παραδοσιν της 
εξουσίας εκ μέρους των Αντιστράτηγων προς την εκ των εκλογών σχηματι
σθησομένην Κυβέρνησιν και ότι οι 'Αντιστράτηγοι άναλαβόντες την ύποχρέω
σιν ταύτην θα ετήρουν τον λόγον των και τάς προς έμε προσωπικώς δοθείσας 
υποσχέσεις περί εξασφαλίσεως της τάξεως και παραδόσεως της Αρχής μετά 
μήνα... 

Όλα αυτά με έπεισαν να συγκατατεθώ εις μίαν λύσιν όχι διότι την επε
δοκίμαζα, αλλά διότι εφρόνουν ότι δια της μεσολαβήσεως της Κυβερνήσεως 
των Αντιστράτηγων παρείχετο αρκετόν χρονικον διάστημα, αφ' ενός μεν δια 
να κατασιγάσουν τα εξημμένα πνεύματα των πολιτικών παρατάξεων, αφ' 
ετέρου δε να δοθή ευκαιρία προς ψύχραιμον εξέτασιν της νέας καταστάσεως 
την οποίαν εδημιούργησεν το αποτέλεσμα των εκλογών... 

Και αντί να ασχοληθούν (οι στρατηγοί υπουργοί), ως είχον καθήκον, 
με την εξασφάλισιν της τάξεως και να τηρήσουν τον λόγον των ως προς το 
ακαταδίωκτον των συμμετασχόντων εις το κίνημα Άξ/κών, πανικοβληθέντες 
από της πρώτης στιγμής έφάνησαν ανάξιοι όχι μόνον να εκτελέσουν εϊλημμέ-
νας υποσχέσεις, αλλ' εταπείνωσαν εαυτούς και το Στρατιωτικον των γόητρον 
παρουσιασθέντες ενώπιον της κοινής Δημοκρατικής γνώμης όχι ως Στρατη
γοί και Υπουργοί, αλλ' ως κλαυθμηρίζοντες μείρακες προσπαθούντες δια 
παντός τρόπου να φανούν ευχάριστοι και εξυπηρετικοί εις τον μετ' ολίγον 
Κυβερνήτην Άρχηγον του Λαϊκού κόμματος... 

Και παραπαίοντες επέτρεψαν ως Κυβέρνησις —απερίγραπτος διαγωγή— 
να ανοιχθή άνάκρισις κατά της επαναστάσεως της 6ης Μαρτίου, ως ει να μή 
ήσαν οι ϊδιοι που παρέλαβαν από τάς χείρας ημών την εξουσίαν της επικρατη-
σάσης και συνεπώς δημιουργησάσης δίκαιον επαναστάσεως. και ελησμόνη
σαν ότι Η εξουσία παρεδίδετο εις αυτούς κατόπιν διαπραγματεύσεων, εγκα
ταλείψαντες άστόργως, δια να διατηρήσουν τας θέσεις των, συναδέλφους και 
σνμμαθητάς των εναντίον των οποίων επέτρεψαν καταδίωξιν και προφυλά
κισιν. 

Ούτω εξ ύπαιτιότητος των Αντιστράτηγων αυτών από της πρώτης στιγ
μής αφέθη ελεύθερον να εκσπάση το πάλαιαν μεταξύ των δύο παρατάξεων 
μίσος με τάς γνωστάς ολέθριας συνεπείας δια την χώραν τάς οποίας εσκόπει 
το κίνημα της 6ης Μαρτίου να προλάβη. 

Αλλά υπάρχουν πολλοί και μάλιστα σοβαροί άνθρωποι επιπολαίως 
σκεπτόμενοι να εξάγουν ως συμπέρασμα ότι Η οξύηης αυτή των δύο παρατά
ξεων εγεννήθη ένεκα του πραξικοπήματος της 6ης Μαρτίου. Είνε λάθος' 
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και δεν επιτρέπεται να πιστεύεται από λογικούς ανθρώπους ζώντας εις τον 
τόπον αυτον παρακολουθώντας τα γεγονότα των τελευταίων ετών και ερευ
νώντας από περιωπής την κατάστασιν. Ουδέποτε Η οξύτης εξέλιπε και αν 
ποτέ εφαίνετο ότι ημβλύνθη, τούτο ήτο φαινομενικόν, οφειλόμενον άλλοτε 
εις την απογοήτευσιν της ηττημένης παρατάξεως εστερημένης και Αρχηγών 
με ψυχικήν δύναμιν και κύρους, άλλοτε από τας ύπερβολικάς θωπείας της νι
κήτριας παρατάξεως, al δποΐαι επί της τελευταίας Κυβερνήσεως Βενιζέλου 
ελαβον χαρακτήρα παθολογικής καταστάσεως ώστε να θεωρηθούν ως αδυνα
μία της Κυβερνώσης παρατάξεως, πράγμα που άνεζοιπύρωνε είς τα βάθη της 
ψυχής των Βασιλοφρόνων τάς ελπίδας των και υπέθαλπε ασβεστην την αδιαλ
λαξίαν και άλλοτε εις προσποίησιν δια να είνε περισσότερον ελεύθεροι εις την 
επιτυχίαν των ανωτέρων σκοπών των, οι όποιοι δεν έπαυσαν ποτέ να έχουν 
ως αντικείμενον την συντριβήν του αντιπάλου Δημοκρατικού Κόσμου μέχρι 
τελείας άποσυνθέσεως, την άνατροπήν του Δημοκρατικού πολατενματος και 
την έγκαθίδρυσιν της Βασιλ.είας-τνραννίδος 18. 

Και είνε άκρως λυπηρόν ότι πολιτικός Δημοκρατικός κόσμος κατελή
φθη από ένα λ^ήθαργον έντελ.ως άδικαιολόγητον, διότι και μέχρι του Οκτω
βρίου του 1932 η αντίπαλος παράταξις ηρνείτο να αναγνωρίση την Δημοκρα
τίαν. Άλλ' εϊχον και την άφέλειαν να πιστεύσονν ότι μετά την έξαφνικήν δή
λωσιν του Αρχηγού του Λαϊκού κόμματος ότι αναγνωρίζει την Δημοκρατίαν 
εξέλιπε πάς λόγος κινδύνου δια την Δημοκρατίαν και την άφήκαν ούτω εκ-
τεθειμένην εις χείρας Βασιλοφρόνοη'. 

Αλήθεια οποία δόσις αφέλειας και ευπιστίας έπρεπε να υπάρχη είς τους 
Δημοκρατικούς ήγέτας ώστε να πιστεύσουν ότι από της μιας στιγμής είς την 
άλλην ητο δυνατον να μεταβληθούν φρονήματα μιας παρατάξεως, αν οχι συν
υφασμένης με την εκπεσούααν Δυναστείαν, τρεφούσης όμως ασπονδον μίσος 
κατ' εκείνων οι οποίοι υπήρξαν οι πρωτεργάται της εγκαθιδρύσεως τον Δη
μοκρατικού Πολιτεύματος. 

και επείσθησαν τόσον ώστε εβλεπον όλως αβασάνιστους και χωρίς κα-
μ'ιαν άνησυχίαν το ενδεχόμενον της μεταβιβάσεως της Δημοκρατικής Κυβερ
νήσεως εις χείρας του Λαϊκού κόμματος. και όχι μόνον αυτό αλλά και προ 
πολ.λού εντός της Βουλής ο Αρχηγός του μεγαλυτέρου Δημοκρατικού κόμα
ματος και δια της στάσεως του εν γένει και δια λόγων εθεώρει ως φυσικον 
το ενδεχόμενον αυτό. 

Οποία πλάνη των ηγετών του Δημοκρατικού Κόσμον, οι όποιοι εγκατέ
λειψαν οντω απροστάτευτον την Δημοκρατίαν. Είνε πλάνη δια την οποίαν ο 
Ελληνικός Λαός δεν θα τους το συγχώρηση ποτέ, η δέ Ιστορία θα τους κρίνη 

βαρύτατα. 

18. Ο Ζάννας στην επιστολή του της 4 Ιουνίου 1933 αρνείται ότι υπήρξε 
τέτοιος κίνδυνος τότε. (Bλ. κατωτ. σ. 93). 
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Θα τους κρίνη και θα τους καταδικάση η ιστορία διότι ουδεμία σοβαρά 
δικαιολογία υφίστατο ώστε να πεισθούν και να συζητήσουν ακόμη περί δυνα
τότητος της προσχωρήσεως του Βασιλόφρονος κόσμου εις την Δημοκρατίαν 
μετά τόσα ιστορικά γεγονότα που εχώρισαν άθεραπεύτως τους δύο κόσμους. 

Ποίος θα επίστευε εάν σήμερον ανήρχετο εις το βήμα ένας των Αρχηγών 
των Δημοκρατικών κομμάτων π.χ. δ κ. Παπαναστασίου είτε οι άλλοι Αρχη
γοί —δεν θα το εκαμνον βέβαια— και εδήλωναν ότι δέχονται να επανέλθη 
είς την Ελλάδα η Βασιλεία. Ουδείς βεβαίως. Πώς όμως ημείς παρεδέχθημεν 
μίαν άπλήν δήλωσιν των αντιπάλων; αυτό το δλιγώτερον αφέλεια ασυγχώ
ρητος δύναται να χαρακτηρισθή. 

Αλλά αν δεν άρκούν όλα αυτά δια να πεισθούν και οι πλέον δύσπιστοι 
δεν εχομεν παρά να παρατάξωμεν σειράν γεγονότων συμβάντων μετά την 5ην 
Μαρτίου 19, οπότε η Κυβέρνησις της χώρας περιήλθεν εις τάς χείρας της αν
τιπάλου παρατάξεως, παρατάξεως με ελαχίστην πλειοψηψίαν και εν τη Βουλή 
μόνον και ταύτην ουχί εξ ολοκλήρου ομοιογενή. Η Κυβέρνησις αύτη προέβη 
εις αναρίθμητους πράξεις κάθε άλλο παρά συντελούσας είς τον σεβασμον και 
την ενίσχνσιν του Δημοκρατικού Πολιτεύματος... 

Η πυκνή αλληλογραφία του Πλαστήρα με φίλους και οπαδούς μετά 
το πραξικόπημα είναι διαφωτιστική για τις αντιλήψεις μιας μερίδας του 
πολιτικού κόσμου σχετικά με την λειτουργία των κοινοβουλευτικών θε
σμών, τις σχέσεις κομμάτων και πολιτικής εξουσίας, και τέλος την χρήση 
και κατάχρηση της εξουσίας αυτής. 

Τα γράμματα που παίρνει στο εξωτερικό και που αναφέρονται στο 
κίνημα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 1933 (Αλ. 
Ζάννα) ως τον Οκτώβριο του 1934 (Π. Άργυρόπουλον). οι σημαντικότε
ρες επιστολές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: όσων κατέκριναν την ενέρ
γεια του Πλαστήρα Η τουλάχιστο τον τρόπο με τον όποιο έγινε (Αλ. Ζάν
νας, 4 Ιουνίου, 6 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 1933, Ν. Δέας 5 Ιουνίου 1933 
και εκείνων που θεώρησαν σκόπιμο το κίνημα, επηρεασμένοι βέβαια και 
από την όξυνση των πολιτικών παθών μετά την απόπειρα της 6ης Ιουνίου 
εναντίον του Βενιζέλου (Γ. Μπουρδάρας 8 και 22 Ιουνίου 1933, Σ. Βενιζέ
λος 28 Δεκεμβρίου 1933 και Π. Αργυρόπουλος 18 Οκτωβρίου 1934.20 

Ο Αλέξανδρος Ζάννας, διακεκριμένο στέλεχος των Φιλελευθέρων και 

19, Ο Πλαστήρας χρησιμοποιεί εδώ γεγονότα μεταγενέστερα για να δικαιο
λόγηση την ενέργειά του. 

20. Όλες oι επιστολές, με εξαίρεση εκείνη του Νικολάου Δέα και την απάν
τηση του Πλαστήρα (που προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του πρώτου), 
βρίσκονται στο Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα, (229), φάκελλος 
9 (1933). Η επιστολή του Π. Αργυρόπουλου (18 Οκτ. 1934) βρίσκεται στο φάκ, 
10 (1934-35). 
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στενός φίλος του Πλαστήρα, του συμπαραστεκόταν πάντοτε στις δύσκολες 
στιγμές, αλλά και του εξέθετε απερίφραστα την γνώμη του. Στις 4 Ιουνίου 
1933 έγραφε στον Πλαστήρα: 

Το καλό σου γράμμα της 29ης με βρήκε πράγματι εδώ απησχολημένο 
με τις νέες εκλογές. 21 Είνε περιττό βέβαια να σε πώ το πόσο χάρηκα που βρί
σκεσαι εκεί εις φιλικον περιβάλλον και με υγείαν καλήν. 

Δεν θέλω αγαπητέ μου να συζητήσω το παρελθόν. Απεδείχθη δυστυχώς 
εκ των πραγμάτων πόσον δίκαιον είχαμε με τον Γεώργη (Βεντήρη), όταν 
φέραμε τας γνωστάς αντιρρήσεις δια τα σχέδια σου 22. Και λυπούμαι ειλικρι
νά που δεν βρέθηκα κοντά σου εκείνο το βράδυ. Είμαι βέβαιος πώς θα σου 
ήμουνα χρήσιμος, γιατί θα μπορούσες να στηριχθής σε κάποιον άνευ υπολο
γισμού, που θα είχε το θάρρος να σε πή τη γνώμη του, να επιμείνη σαντή, 
χωρίς κανένα φόβο παρεξηγήσεως. Ας είναι αυτά ανήκουν εις το παρελθόν, 
ας εξετάσωμεν τώρα τη σημερινή κατάστασι. 

Ο Τσαλδάρης, δεν εκέρδισε τις εκλογές της 5ης Μαρτίου, αλλά της 6ης. 
Αυτό είναι αναμφισβήτητον. Επειδή όμως είναι τελείως ανέτοιμος και ανε
παρκής να διοίκηση, δεν εξεμεταλλεύθη καταλλήλως τας περιστάσεις. Παρασυ
ρόμενος άλλοτε μεν από τους αδιαλλάκτους άλλοτε δε από τους διαλλακτικούς, 
δεν κατώρθωσε κανένα εκ των ζητημάτων να επίλυση. Και εις αυτήν ακόμη 
την κατηγορίαν κατά του Βενιζέλου δεν ελ,αβε θέσιν. Προσπάθησε και προ
σπαθεί ακόμη να εξοικονόμηση τα πράγματα για να μην άναγκασθή να πή 
την γνώμην του. Ο Κονδύλης επλεύρισε οριστικά πλέον προς τους Λαϊκούς 
με την ανόητον αντίληψιν πώς αυτός θα νποκαταστήση τον Τσαλδάρην. Η 
φιλοδοξία του είναι τοιαύτη ώστε είνε ικανός για κάθε ατιμίαν. Περί του 
Χατζή(κυριάκου) και των άλλων δεν μιλώ. Πάντως όλο αυτό το μπουλούκι 
που χωρίς αρχηγό, χωρίς πειθαρχία, στα κουτουρού διοικεί σήμερα το κρά
τος, δεν είνε δυνατον επί πολύ κατά την γνώμη μου να παραμείνη στην αρχή... 

Θα προσπαθήση δηλαδή ο Κονδύλης να επωφεληθή των περιστάσεων 
και να εφαρμόση τα σχέδια του. Θα επιτυχή άραγε στην προσπάθεια του; 
Αυτό κατά την γνώμη μου εξαρτάται από ημάς. Ημείς πρέπει να διατηρή
σωμεν απολύτως την ψυχραιμίαν. Να μην παρασυρθώμεν από τον ανύπαρκ
τον κίνδυνον της επαναφοράς του Βασιλέως, τον όποιον επιτηδείως μας πα
ρουσιάζη πάντοτε ως επικείμενον, με την ύστερόβονλον σκέψιν να τον βοη

21. Πρόκειται για τις συμπληρωματικές βουλευτικές εκλογές της 3 'Ιουλίου 
1933 στην Θεσσαλονίκη, τις όποιες κέρδισαν οι βενιζελικοί μειώνοντος έτσι την 
διαφορά τους από τους αντιπάλους τους στην Βουλή. 

22. Είναι φανερό από την αναφορά του Ζάννα οτι σε προηγούμενη συζήτηση 
τους 6 Πλαστήρας είχε σκεφθή το ενδεχόμενο κινήματος αν οι βενιζελικοί έχα
ναν τις εκλογές, 
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θήσωμεν εν καιρώ, προς αποσόβησιν τον ανυπάρκτου επαναλαμβάνω, τοιού
του κινδύνου. Πρέπει να τον αφίσωμεν να φθαρή με το Λαΐκον κόμμα, να μην 
τον δώσωμεν καμμίαν ιδιαιτέραν αημασίαν. 

Γι aυτό η εκλογή της Θεσσαλονίκης έχει για τον τόπο μας υψίστη σπου
δαιότητα. η επιτυχία μας είνε ενδεχόμενον να αποσόβηση ανώμαλον εξέλι
ξιν των πραγμάτων, είτε όμως επίσης πιθανόν να επίσπευση την λύσιν. 

Πάντως ημείς θα παλαίσωμεν, θα κάνωμε το καθήκον μας. Εσύ εξ αλ
λον πρέπει να αναμείνης εκεί την εξέλιξιν με απόλυτον ψυχραιμίαν. Δεν πρέ
πει επί τον παρόντος να προβής εις καμμίαν απολύτους ενέργειαν. Μην εκ
νευρίζεσαι, μη γράφης τα σχέδια σου εις τους άσπονδους φίλιους σον, διότι 
al έπιστολαί σου κυκλοφορούν και σε κάνουν κακό. Πρέπει πρώτα να λησμο
νηθή το κίνημα ή μάλλον να δικαιωθή, να φθαρή ακόμη το Λαΐκον κόμμα, 
και έπειτα να δράσης. Αν θέλησης ακαίρως να σπρώξης τα πράγματα θα από
τύχης. Ενώ είμαι βέβαιος πώς πολύ γρήγορα, τα πράγματα θα λάβουν τοι
αύτην τροπήν, ώστε ολόκληρος ο Ελληνικός λαός θα σε παρακάλεση να επι
στρέψης. Και επειδή αυτό το αντιλαμβάνονται οι Λαϊκοί έχεις καθήκον εκεί 
που βρίσκεσαι να λάβης μέτρα προσωπικής ασφαλείας, διότι 
όπως ξέρεις είναι ικανοί για το κάθε τι... 

Με αδελφική αγάπη 
δικός σον, Βάτραχος 

[ψενδώννμο για να παραπλάνηση τις αρχές]. 

την 1η Αυγούστου 1933 έγραφε από την Θ ε σ / ν ί κ η : 

'Αγαπητέ μου Αρχηγέ, 

Ο Γεώργης (Βεντήρης) με διάβασε το τελευταίο σου γράμμα. 
Εινε ίσως περιττό να σε επαναλάβω πώς δεν συμφωνώ με τις αντιλήψεις 

σου, γιατί θα διάβασης εν τω μεταξύ την επιστολή μου προς τον κ. Πρόεδρο 
(Βενιζέλο). Ευχαρίστως όμως μανθάνω πώς αυτή Η μοναδική σου διαίσθηση 
το αλάθητο βουνίσιο ένστικτο!!! 2 3 επέδρασε ευεργετικά και σ έκαμε να μην 
απομακρυνθής τόσο πολιύ από την πραγματικότητα... (sic) 

Αφισε αγαπητέ μου την νοοτροπία τον μετανάστου για τους πρίγκιπας, 
και ελα ολοταχώς στη σκληρή πραγματικότητα. Η δικτατορία δεν γίνεται με 
συμφωνίας και με λόγια. Είνε αποτέλεσμα ανάγκης, ή προπαρασκευής πολ
λών ετών με σύστημα δι' έφαρμογήν ορισμένου κοινωνικού και πολιτικού 
προγράμματος. Και στον τόπο μας ήλθε πάντα ως ανάγκη, ως μεταβατική 

23. Το «αλάθητο βουνήσιο ένστικτο» στο οποίο αναφέρεται ο Ζάννας είναι ο 
πραγματισμός των ανθρώπων της υπαίθρου που αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία 
στη διατήρηση της εξουσίας και αντιμετωπίζουν με απόλυτη δυσπιστία τον πολι
τικο αντίπαλο. 
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κατάστασις. Μην σκοτίζεσαι λοιπόν με θεωρείες και με συγκρίσεις. Kaι  
προπαντός μη δίνης προσοχή και σημασία στα γράμματα μερικών χασομέ
ρηδων, που για να σε κολακεύσουν σε γράφουν ανοησίες. 

Πράγματι η δολοφονική απόπειρα, η αποτυχία της κυβερνήσεως, εδι
καίωσε εν μέρει απέναντι της κοινής γνώμης το κίνημα της 6ης Μαρτίου, το 
όποιον εγώ εξακολουθώ να νομίζω πώς ήταν αστοχον και επιζήμιον με τον 
τρόπον που έγινε. Με αυτό όμως μη φαντασθής πως όλος ό κόσμος επιζητεί 
την δικτατορίαν σου. Κάθε αλλο. Επιζητεί την ησυχίαν του, την γαλήνην. 
Οι δε αξιωματικοί επί του παρόντος τουλάχιστον δεν θέλουν να ακούσουν περί 
δικτατορίας. Ζητούν την προστασίαν του πολιτεύματος την κατοχύρωσιν αυ
τού, την εκκαθάρησιν της καταστάσεως, την βελτίωσιν της θέσεως των, γι
αυτο δεν θα είχαν αντίρρησι να δεχθούν μια προσωρινή δικτατορία, μια ανώ
μαλη μεταβατική κατάστασι. Εσένα σε θεωρούν ως τον φυσικον Αρχηγόν 
όλης αυτής της κινήσεως, ως τον μόνον άσπιλον ανιδιοτελή στρατιώτην, εις 
τον όποιον μπορούν να βασισθούν πώς θα φέρη στον τόπο πάλι την ομαλότητα, 
την ησυχία και την γαλήνη, ως τον άνθρωπο που δεν θα τους εκμεταλλενθή. 
Ως πολιτικόν, ως κοινοινικόν μεταρρυθμιστήν, δεν σ' εγνώρισαν ποτέ, ώστε 
δεν μπορούν δικαίους βέβαια, να ζητήσουν από σένα πράγματα που κατά την 
κρίσιν των δεν είσαι ικανός να καταπιαστής. Αυτά τα ζητούν από τους πο
λιτικούς ηγέτας και ιδίως από τον Βενιζέλον. 

Τώρα αν τα πράματα φθάσουν στο απροχώρητο και άποδειχθή η δι
κτατορία απαραίτητος, τότε βέβαια σε σένα θα προστρέξουν. Και αν τότε αν
τιμετώπισης όπως πρέπει την κατάστασι, αν έπιβληθής δια της αξίας σου, την 
οποίαν (εκτός εμού τον ταπεινού βατράχου!!!) κανένας δεν άμφισβητή, τότε 
βέβαια όλοι θα σε αναγνωρίσουν θέλοντας και μή και χωρίς να εχης εκ των 
προτέρων προκαταβολικάς συμφωνίας. 

Αφισέ μας λοιπόν τώρα να εργασθούμε να οργανωθούμε και όταν ελθη 
η ώρα έχομε τότε καιρό για συζητήσεις. Ευτυχώς εδώ η διάθεσις προς δράσιν 
υπάρχει, ο κόσμος ήρχισε να αντιλαμβάνεται την άξίαν τον Τσαλδάρη και των 
συν αυτώ, και γρήγορα ελπίζω πως θα έχομε την απαιτουμένην ευνοϊκήν 
ατμόσφαιραν. Το μόνο που σε παρακαλώ επί του παρόντος είναι να είσαι πο
λύ φειδωλός στην εξόδευσι τού χαρτιού και της μελάνης! Μην γράφης παρά 
μόνον όταν είνε επιτακτική ανάγκη και τότε με προσοχή. Είναι κρίμα χωρίς 
λόγο να στερηθούμε από καλούς σννεργάτας. 

Οι δικοί μου όλοι είναι στην Κηφισιά. και εγώ θα αναχωρήσω την.Πα
ρασκευή γιατί την Δευτέρα αρχίζει η Βουλή. Από εκεί θα σε ξαναγράψω 
εκτενώς. 

Σε φιλώ αδελφικά 
Βάτραχος, 
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Ακολουθεί. 

Εκείνο που πρέπει κυρίως να άντιληφθής είναι ότι ο λαός ποτέ δεν θα 
μας συγχώρηση νέον κίνημα άνευ άποχρώντος λόγου. Εάν εύρίσκετο εδώ την 
νύχτα της δολοφονικής απόπειρας και τους ανέτρεπες βεβαιώσον πώς ο κό
σμος στην ταραχή του με άνακούφισι θα εδέχετο την δικτατορίαν σου. 

Τώρα η ψυχολογική στιγμή παρήλθε. Είμαι βέβαιος όμως πώς αυτοί οι 
άθλιοι πάλιν θα μας δώσουν άφορμήν μολονότι έχουν τον Θεό μαζί του(ς) 
αφού εφέτος η εσοδεία είνε θαυμάσια και η πτώσις του δολλαρίου υπέρ αυτών. 

Πίστεψε πώς ειλικρινά λυπούμαι που διαφωνώ πάλι μαζί σου. Ο Βά
τραχος! όμως ο τόσον πεζός, βρίσκεται πάντα κοντά στην σκληρή πραγμα
τικότητα και έχει καθήκον να σε μιλή με όλη την ειλικρίνεια. 

Από όλους τους δικούς μου έχεις άπειρα. Εγώ κατήντησα ο διαλλακτι
κότερος όλων, φαντάσου λοιπόν τι εινε οι άλλοι! 

Πιστός επίσης φίλος του Πλαστήρα και παλιός του υφιστάμενος στην 
Μικρά Ασία ήταν ο κατοπινός αντιπτέραρχος Νικόλαος Δέας. Στις 5 
Ιουνίου 1933 διατύπωσε με αρκετό σεβασμό αλλά και οδύνη τις απορίες 
του για το αποτυχημένο κίνημα: 

Αγαπητέ μου αρχηγέ, 
Δεν ξέρω πώς να αρχίσω και που να τελειώσω το γράμμα μου. Από αυ

τή την 5 Μαρτίου χίλια ερωτήματα εχω μέσα μου, χίλιες απορίες. Γιατί, 
γιατί, γιατί. Ξέρω ότι το κάθε γιατί είναι και μια στενοχώρια για σας, αλλά 
θα με συγχωρήσετε που θα σας κάνω να δοκιμάσετε μιά-δύο. 

Έγινε η επανάστασις. Γιατί; Και γιατί πάνω στην πιο αψυχολόγητη 
στιγμή; Δεν υπήρξαν ή δεν θα υπήρχαν άλλες ευκαιρίες; Γιατί να γίνη την 
ώρα που και αυτοί οι καλύτεροι φίλοι εσωτερικώς την κατεδίκασαν και εξανέ-
στησαν; 

Εστω όμως έγινε. την κάματε μόνος, ολομόναχος, χωρίς την παραμι
κρή εκ των προτέρων οργάνωσι... Γιατί; Έπρεπε και οι στενωτεροι προς 
σας να βρίσκωνται εν άγνοια της; Έπρεπε άρχήθεν να τους δημιουργηθή Η 
εντύπωσις του παραμερισμού των, της προς αυτούς περιφρονήσεως και άκα-
ταδεξίας, εντύπωσις Η οποία και σήμερα εξακολουθεί να ύπάρχη σε μερικούς; 
Άξιζε να βρεθήτε στην απομόνωσι στην οποία από την αρχή εύρέθητε στο 
ύπουργ. Στρατιωτικών άνευ του απαραιτήτου επιτελείου γι αυτήν δε ακρι
βώς την αιτία; 

Και γιατί μια που έγινε, πολύ κακά κατά την γνώμη μου, γιατί να σβύση 
σε λίγες ώρες η μάλλον από της πρώτης ώρας; Για τις αμφιταλαντεύσεις και 
έπειτα αρνήσεις του Μανέτα η για την ασυνέπεια του Οθωναίου ; και τι πε
ριμένατε από τον πρώτον; Γιατί δέ το παν από την στάσι του θα εξηρτάτο; 
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Έπρεπε εν τοιαύτη περιπτώσει να γίνη προεξόφλησις της γνώμης του, αφ' 
ού τόσο βάρυνε στην επανάστασι. Πώς δε τον δευτέρου ήτο δυνατον αλλοία 
να ήτο η εκ των υστέρων στάσις; Το 1927, την ταπείνωσί του, πώς μπορούσε 
να τα ξεχάση ; Είσασθε λοιπόν εν αγνοία της κρυφής του ελπίδος να εκδικηθή; 

Αι ιερεμιάδες ασφαλώς δεν αξίζουν ούτε κι έχουν θέσι. Μονάχα σας 
στενοχωρώ. Δεν μπορώ όμως ακόμα να το χωνέψω. Δεν μπορώ να σννηθίσω 
στην ιδέα ότι έλειψε από τις πρώτες ώρες η ακαμψία και η αποφασιστικότης, 
τα μόνα αρχικά εχέγγυα επιτυχίας σε μια επανάστασι, τόσο δε περισσότερο 
που η δευτέρα τουλάχιστον ιδιότης αποτελεί το γνώρισμα σας. Γιατί δεν φαν
τάζομαι ο Βενιζέλος να είναι ο μόνος υπαίτιος της στάσεως σας αυτής, ο Βενι
ζέλος ο οποίος έπρεπε μαζύ με τον Τσαλδάρη να απομονωθή από την πρώτη 
στιγμή. Εάν εγένετο αυτό —δικτατορία γαρ— και δεν παρεδίδετο η αρχή, 
την ίδια μέρα όλες οι φρουρές θά σας είχαν ζητωκραυγάσει. 

Εξανίσταμαι όσον δεν φαντάζεσθε να σας νοιώθω μακρυά, να έχετε υπο
φέρει τόσα και τόσα και διερωτώμαι, εως πότε θά γίνεσθε η γέφυρα ανικάνων 
πολιτικών; Έως πότε αυτοί μεν θα τα θαλασσώνουν, ίva εν ησυχία έπειτα 
βλέπουν σας να βάζετε το κεφάλι στον ντορβά; Ίδον το σημερινόν τους κα
τάντημα, έκαμαν τον Κονδύλη να καταχειροκροτήται στην Βουλή περισσότερο 
και απ' τον Τσαλδάρη, με την παρουσία του να δονείται Η αίθουσα. Έκαμαν 
τον ίδιον να τον αγαπούν όλοι σχεδόν οι κατώτεροι αξ/κοί... 

Με άπειρη αγάπη και σεβασμό 
Νικ. Βαλίτσας 

Η απάντηση του Πλαστήρα προς τον Δέα (είναι από τις λίγες που 
σώζονται) γράφτηκε στην Μασσαλία στις 14 Ιουνίου 1933. 

Αγαπητέ Νίκο, 

Έλαβα το γράμμα σου καϊ σ ευχαριστώ, αλλά δεν θα απαντήσω δια μα
κρών εις αυτό, διότι δεν συμφωνώ με καμμίαν από τις αντιλήψεις σου και συ
νεπώς θα ήθελα και γώ δεν ξέρω πόσες κόλλες χαρτί για να σου απαντήσω. 
Ελπίζω όμως πολύ γρήγορα θα αλλάξης και συ γνώμη και θα με δικαιολογή
σης. Πρέπει όμως να ξέρης ότι πρέπει να είσαι φειδωλός εις τοιούτου είδους 
κρίσεις, όταν δεν εχης όλα τα δεδομένα που σε χρειάζονται. 

1) λέγεις για την ψυχολογία της στιγμής. Μα πότε θέλεις να γίνη, όταν 
θα έχωμεν ολόκληρο τη κοινή γνώμη μαζύ μας; τότε δεν είχαμε ανάγκη να 
κάνωμε κίνημα, διότι θα επέρναμε τις εκλογές. Άλλως τε νομίζεις σπουδαίαν 
την ψυχολογίαν εκ της ετυμηγορίας των 500 ψήφων των Αθηνών ; Αλλά δεν 
λαμβάνεις υπ' όψιν όταν είνε δυνατον να εχης ευνοϊκήν την ψυχολογίαν, δεν 
θα έχης την δύναμιν να επιβληθής; Ιδού λοιπόν το παράδειγμα της στιγμής. 
Η εγκληματική απόπειρα την εδημιουργησε την ψυχολογίαν, πάρτε λοιπόν 
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την εξουσία; Βλέπεις λοιπόν πόσον επιπολαίως κρίνετε τα πράγματα πολλοί 
από σας και το λυπηρότερον είνε ότι και φανατικοί δημοκρατικοί και αμυνή
ται δεν ηννόηβαν τον επικρεμάμενον κίνδυνον και ηνέχθησαν και ηλίθιοι στρα
τηγοί να ανέλθη ως Κυβέρνησις το κόμμα της καταστροφής και της αναρ
χίας, ενώ εγώ είχα προσφερθή να τους βγάλω από μια δύσκολη στιγμή! Αλλά που πατριωτισμός! σκέπτονται για τη θεσούλα τους μόνον! νομίζουν πως 
θα τους αφήσουν και αυτούς! άλοίμονον! Και ύστερα μου λέγεις και άλλον 
παραλογισμόν, ότι δεν ειδοποίησα πολ.λούς φίλους που εκφράζουν ήδη το πα
ράπονον ότι τους παρέβλεψα. Αυτά είνε προφάσεις εν άμαρτίαις. Ξέρουν πολύ 
καλά ότι δεν είχα ούτε 1 επί 1000 υπ όψιν πώς θα χάναμε τις εκλογές και ότι 
θα έκανα κίνημα αποφασισθέν εντός 10'. Τι ήθελες εκείνη την ώρα να τρέχω 
από σπίτι σε σπίτι να τους ειδοποιώ και μ' όλα ταύτα ειδοποιήθηκαν εκείνοι 
που έπρεπε και μάλιστα συνεφώνησαν και ύστερα τα έστριψαν. Άφησε τα 
να παν στο διάβολο έτσι που κατήντησαν aι χαρακτήρες των στρατιωτικών. 
Ελησμόνησαν την πρόσφατον Ιστορίαν του παρελθόντος... 

Τι απολογείσαι λοιπόν τώρα Νικολό; δεν είνε λοιπόν τόσον εύκολοι 
αι κρίσεις για όλα τα ζητήματα. Αλλά είνε συνήθεια την αποτνχίαν να την 
κατακρίνουν όλοι, ενώ αν συνέβαινε επιτυχία —και υπήρξε επιτυχία πράγματι, 
αδιάφορον αν η στροφή που εδόθη παρουσιάσθη ως αποτυχία— θα χειρο
κροτούσαν όλοι και περισσότερο από όλους σύ, διότι περισσότερον από τους 
άλλους θα επεθύμης την έπιτυχίαν 24. 

Είχα σκοπό λίγα να σου γράψω αλλά παρασύρθηκα. Τάς προσρήσεις μου 
στην οικογένειάν σου. 

Ό πολιτευτής των Φιλελευθέρων Γεώργιος Μπουρδάρας ήταν ο πρώ
ρος που δήλωσε την συμπαράσταση του προς το κίνημα του Πλαστήρα. 
Στις 22 Ιουνίου 1933 έγραφε: 

Αγαπητέ μου Νίκο, 
Έλαβα το γράμμα σου από 15 τρέχοντος και χάρηκα πολύ για την υ

γείαν σου και είδα και τας σκέψεις σου για τις εξελίξεις της καταστάσεως. 
Νομίζω ότι παρουσιάζουν τα γραφόμενά σου κάποια αντίφασι, ενώ στην αρ
χή γράφεις ότι οι διάφοροι φίλοι υπήρξαν διστακτικοί ή άτολμοι ή εχθροί και 
εννοείς βέβαια και τους πολιτικούς, ύστερα στο τέλος γράφεις ότι μόνον η 
υπό των πολιτικών τηρούμενη γραμμή είνε η ορθή και μόνη ενδεδειγμένη. 
Θα μου επιτρέψης να διίσταμαι στην ανωτέρω γνώμη, γιατί οι πολιτικοί μας 
αρχηγοί πλανώνται ως και την 6η Μαρτίου, για την έξέλιξι της καταστάσεως, 
καθόσον οι Λαϊκοί με τον Κονδύλη, τελείως προσηρμοσμένον προς αυτούς, 

24. Η παρατήρηση του Πλαστήρα είναι ιδιαίτερα κυνική αλλά διατυπωμένη 
με την φυσικότητα ενός ανθρώπου που ζή μέσα σε ανάλογο πολιτικό κλίμα. 
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θα ανατρέψουν τα πάντα και το πολίτευμα. Ούτε θα απαλλαγώμεν αυτών ο
μαλώς. Μόνον δια κινήσεως ανατρεπτικής θα πέσουν, για τοιαύτην δε κινησιν 
φρονώ ότι είνε όλοι οι πολιτικοί ανίκανοι. Ο Βενιζέλος μπορούσε να κάμη 
τέτοια κίνησι, αλλά νομίζω ότι έγήρασε αλλά και εκλονίσθη από τας από
πειρας... 

Ασφαλώς οι λαϊκοί με Κονδύλην θα στραφούν από του εμφανούς προς 
την Βασιλείαν. Είπα εις όλους να οργανωθούμεν και να προετοιμάσουμεν την 
βιαίαν άνατροπήν αδιαφορούντες δια τους πολιτικούς αρχηγούς τι θα είπουν. 
Ελπίζω να γίνη κάτι- αν επιτευχθή τι σοβαρον θα σοι το ανακοινώσω- νομί
ζω ότι και συ προς αυτήν την κατεύθυνσιν πρέπει να ατενίζης- μόνον δικτα
τορική διοίκησι δική σου με επιτελείον αγνόν και ηθικόν και όχι υπολογιστι
κον και συμφεροντολόγον, θα δυνηθή να σώση την δημοκρατίαν να καθαρίση 
τους εχθρούς αυτής, να απαλλάξη το κράτος και την διοίκησιν εν γένει από τα 
βασιλόφρονα και αντιδραστικά στοιχεία και εμπεδώνουσα το πολίτευμα μετά 
μακράν οπωσδήποτε διοίκησιν να παραχώρηση την θέσιν της ατούς δημοκρα
τικούς πολιτικούς. 

Αύριον αναχωρώ με τον Καφαντάρη εις Θεσσαλονίκην δια τάς εκλογάς· 
όταν επιστρέψω θά σού ξαναγράψω. Έχε υπ' όψιν σου ότι οι βασιλικοί σε 
καταδιώκουν και αυτού και να φυλάγεσαι δυνατά. 

Μετά το καλοκαίρι του 1933 το θέμα «δικτατορία» γίνεται η έμμονη 
ιδέα του πολιτικού κόσμου. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος στην επιστολή της 
28 Δεκεμβρίου 1933 εκφράζει τους φόβους του για επικείμενη δικτατορία 
Χατζηκυριάκου, Κονδύλη και Μεταξά και μεταφέρει την απαισιοδοξία 
του πατέρα του για το πολιτικό μέλλον της χώρας. Βεβαιώνει τέλος τον 
Πλαστήρα οτι πολλοί βενιζελικοί είχαν μετανοήσει γιατί δεν ενίσχυσαν 
το κίνημα του της 6ης Μαρτίου. 

Ό Περικλής Αργυρόπουλος, παράγων του βενιζελισμοΰ από το 1916, 
έγραφε στον Πλαστήρα στις 18 'Οκτωβρίου 1934, όταν το στρατιωτικό 
κίνημα του Μαρτίου 1935 οργανωνόταν και Η αδιαλλαξία πάλι βασίλευε: 

...Φρονώ αδιστάκτως ότι το μεγαλύτερο λάθος του δημοκρατικού κόσμου 
ήτο να μην υποστήριξη την προσπάθειάν σου της 6ης Μαρτίου. Την ημέρα 
εκείνην, μπορούσαμε να προλάβουμε τα πάντα... 

Ήλθα την επομένην σπίτι σου, το πρωί, ολίγες ώρες προτού διαταχθή 
η σύλληψίς σου. Είχα την υποχρέωση να σου πώ πόσο ενέκρινα την πρωτο
βουλία σου...» 

Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι ο πραγματικός ηττημένος του πραξικοπή
ματος της 6ης Μαρτίου ήταν οι ελεύθεροι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Η 
υποκειμενική εκτίμηση του Πλαστήρα για το τι ωφελούσε το κοινωνικό 
σύνολο και η απαισιόδοξη θεώρηση του για την τύχη των πολιτικών θε
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σμων της χώρας, οδηγούσαν μοιραία στο συμπέρασμα οτι κάποια αυταρ
χική λύση ήταν αναπόφευκτη. Από την αλληλογραφία που παρατίθεται 
εδώ είναι επίσης δυνατον να υπόθεση κανείς οτι το ενδιαφέρον για την προ
άσπιση της νομιμότητας ήταν γενικά περιορισμένο. Ακόμα και αν το πρα
ξικόπημα είχε ενα στοιχείο αστάθμητο που συνδέεται με την ψυχοσύνθε
ση του εμπνευστή του, ωστόσο δεν είναι τυχαίο οτι διαδραματίζεται σε μια 
εποχή γενικότερης καταπτώσεως του σεβασμού για τους κοινοβουλευτι
κούς θεσμούς.25 Η ενέργεια του Πλαστήρα είναι η αφετηρία μιας αλλη
λουχίας γεγονότων που οδηγούν στο κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935 και συ
νεπώς στην παλινόρθωση της μοναρχίας και την δικτατορία της 4ης Αυ
γούστου 1936. 

25. Κ. Ζ α β ι τ ζ ι ά ν ο υ, Η χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού, 'Αθήνα 
1933, σ. 36. Ι. Μ ε τ α ξ α, Το προσωπικό του ημερολόγιο, επιμέλεια Φ. 
Βρανά, τόμ. IV, 'Αθήνα 1960, σ. 66 - 69. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

