
Η κάθοδος του Αλέξανδρου Παπάγου στην
πολιτική, τον Ιούλιο του 1951, ήταν το
αποτέλεσμα εξωθεσμικής παρεμβάσεως,
συνεργασίας αλλοτρίων δυνάμεων. Το εγ-
χείρημα εστήριζαν οι ΗΠΑ, οι αξιωματικοί
του ΙΔΕΑ, ισχυρότατοι οικονομικοί παρά-
γοντες, όπως ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης
και ο Χριστόφορος Στράτος, και εκδότες,
μεταξύ των οποίων σημαντικότατος ήταν
ο ρόλος του Δημητρίου Λαμπράκη του «Βή-
ματος» και των «Νέων» και φυσικά του Γε-
ωργίου Βλάχου της «Καθημερινής».

Αλλά πέραν όλων τούτων, το κύρος του
αρχιστρατήγου μεταξύ των Ελλήνων πο-
λιτών τόσο κατά το αλβανικό έπος όσο
και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου
ήταν τεράστιο και οι επιτυχίες του στο
πεδίο των μαχών δημιουργούσαν την ελ-
πίδα εξόδου από την πολιτική κρίση που
εμάστιζε τη χώρα. Οι προσδοκίες δεν δια-
ψεύστηκαν.

Αντίθετοι προς το εγχείρημα ήταν ο βα-
σιλεύς Παύλος, η ηγεσία των παραδοσιακών
πολιτικών δυνάμεων, του Λαϊκού Κόμματος
και των Φιλελευθέρων. Στην αναμέτρηση

αυτή το επίσημο κατεστημένο ηττήθη και
ο Βλάχος θα έγραφε σε άρθρο του την 31η
Ιουλίου 1951 τα εξής θριαμβικά:

«Εξαφνα ένα ανακοινωθέν, έξι λέξεις,
τα εσάρωσαν όλα: “Ο στρατάρχης κατέρ-
χεται εις τας εκλογάς”. Δεν εχρειάσθη τί-
ποτε άλλο έξω από τας έξι λέξεις αυτάς,
διά να τερματισθεί από χθες εις τας οκτώ
ολόκληρος ο βίος του παλαιοκομματισμού
εν Ελλάδι...». Βεβαίως, ο παλαιοκομματι-
σμός επανήλθε με νέο μανδύα λίγα χρόνια
αργότερα.

Η είσοδος του Παπάγου στην πολιτική
οριοθετεί μία ώσμωση, εν πολλοίς τεχνητή,
μία κάποια συμφιλίωση Λαϊκών και Φιλε-
λευθέρων, σε επίπεδο στελεχών. Οι Φιλε-
λεύθεροι διατήρησαν την αυτονομία τους
και επανήλθαν στο προσκήνιο το 1961. Η
Δεξιά από την πλευρά της υπέστη σοβαρή
μετάλλαξη, καθώς υποχρεώθηκε σε μία
συμβίωση με τα στελέχη των Φιλελευθέρων
που είχαν προσχωρήσει στο κόμμα του
αρχιστρατήγου. Η αναγκαστική αυτή συ-
νύπαρξη της εξασφάλισε έως τις εκλογές
του Μαΐου 2012 –οπότε επήλθε ο κατα-

κερματισμός της– τη δυνατότητα να πα-
ραμείνει η μόνη συμπαγής δύναμη του ελ-
ληνικού πολιτικού συστήματος.

Ο Αλέξανδρος Παπάγος δεν ήταν πολι-
τικός, όμως δεν είχε περιορισθεί στα στρα-
τιωτικά καθήκοντά του. «Τον Οκτώβριο του
1935», θα του υπενθύμιζε ο Γεώργιος Βλάχος
τον Ιανουάριο του 1950, «παρελάβατε έναν
ναυτικόν και έναν αεροπόρον και εσταμα-
τήσατε εις την οδόν Κηφισιάς το αυτοκίνητο
του τότε πρωθυπουργού [σ.σ. Παναγή Τσαλ-
δάρη] και επροκαλέσατε την ανατροπή
του... και εσταματήσατε την Ελλάδα εις τον
ανύπαρκτόν της κατήφορον και δεν την
σταματάτε τώρα εις τον κρημνόν;».

Επί ενάμιση χρόνο η αμφιθυμία του Πα-
πάγου εκτράχυνε τις σχέσεις του με τα
Ανάκτορα, υπονόμευε το ασταθές πολιτικό
σύστημα και παρέτεινε την αβεβαιότητα.
Αλλά οι μοναδικές επιδόσεις της κυβερ-
νήσεώς του δικαίως έσυραν στη λήθη τις
αρχικές ενστάσεις.

Η επιτυχία των πρώτων χρόνων της πρω-
θυπουργίας του Κων/νου Καραμανλή θα
ήταν αδιανόητη εάν δεν είχε προηγηθεί

η κυβέρνηση του Παπάγου. Η αποτυχία
του αρχηγού της ΕΡΕ, στο επίπεδο των
εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών, άρχισε
όταν η ΕΔΑ εξασφάλισε στις εκλογές του
1958 ποσοστό 24,42% και ανεδείχθη σε
αξιωματική αντιπολίτευση. Η διακυβέρνηση
Καραμανλή δεν εγγυάτο πλέον τη βιωσι-
μότητα του συστήματος, που ήταν και το
ζητούμενο, και άρχισαν οι προσπάθειες
για την αναβίωση του Κέντρου.

Με την πλήρη απαξίωση της πολιτικής
συμβάσεως που δημιούργησε η μεταπολί-
τευση –την εξαφάνιση του ΠΑΣΟΚ από
την πολιτική σκηνή και τον θρυμματισμό
της Ν.Δ.– πολλοί ονειρεύονται την ανασύ-
σταση της Κεντροδεξιάς με όρους αντί-
στοιχους εκείνων που έφεραν στο προσκή-
νιο τον Ελληνικό Συναγερμό και τον Αλέ-
ξανδρο Παπάγο στην πρωθυπουργία. Δεν
είναι της παρούσης. Δεν υφίστανται τα
πρόσωπα. Δεν υφίστανται οι μηχανισμοί.
Απλώς βιώνουμε την απαξίωση του συστή-
ματος της μεταπολιτεύσεως, που όντως
πολύ ημάρτησε.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Μετά την ιταλική επίθεση της 28ης
Οκτωβρίου 1940, ο Παπάγος ετέθη
επικεφαλής του αγώνα κατά του φα-
σισμού, αναλαμβάνοντας αρχιστρά-
τηγος του ελληνικού Στρατού. Υπό
την ηγεσία των δύο σημαντικότερων
μορφών της σύγχρονης ελληνικής
στρατιωτικής ιστορίας, του Ιωάννη
Μεταξά και του Αλέξανδρου Παπά-
γου, ο ελληνικός λαός κατέφερε να
αποκρούσει την επίθεση, χάρη στη
συστηματική προετοιμασία των δυ-
νάμεων της Ηπείρου και την άψογη
οργάνωση μιας γρήγορης και απο-
τελεσματικής επιστράτευσης. Πρώτη
νίκη εις βάρος των δυνάμεων του
Αξονα, προώθηση του ελληνικού
στρατού σε έδαφος εχθρικό... Ο αιφ-
νίδιος θάνατος του πρωθυπουργού
δεν επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή
στην ελληνική στάση ούτε μείωσε
την αποφασιστικότητα για αντίστα-
ση και στη ναζιστική πρόκληση.
Ηδη, η απόφαση του Λονδίνου να
συνδράμει εμπράκτως την ελληνική
πολεμική προσπάθεια ενόψει της
διαφαινόμενης γερμανικής εισβολής
καθιστούσε, στις αρχές του 1941,
επιτακτική την ανάγκη συντονισμού
των δύο επιτελείων – ελληνικού και
βρετανικού. Στο σημείο αυτό, όμως,
εντοπίσθηκαν τα πρώτα νέφη στις
σχέσεις του Παπάγου με τους Βρε-
τανούς. Η διαφωνία του αρχιστρα-
τήγου σχετικά με την οργάνωση της
άμυνας της Ελλάδος προκάλεσε τη
σταδιακή διάρρηξη των σχέσεών
του όχι μόνον με τους Βρετανούς,
αλλά και με τον βασιλιά Γεώργιο.

Η αδυναμία σύμπηξης ενός βαλ-
κανικού μετώπου κατά του Αξονα,
σε συνδυασμό με τη συντριπτική
ανωτερότητα της γερμανικής στρα-
τιωτικής μηχανής, κατέστησαν ανα-
πόφευκτη την πτώση της Ελλάδας.
«Στρατός δέον αγωνισθή μέχρις
εσχάτου ορίου δυνατοτήτων του.
Αντικαταστήσατε αμέσως Τσολά-
κογλου», τηλεγράφησε ο Αλέξανδρος
Παπάγος όταν πληροφορήθηκε την
πρωτοβουλία του στρατηγού να συν-
θηκολογήσει με τον Γερμανό εισβο-
λέα στις 20 Απριλίου 1941. Τρεις
ημέρες αργότερα, ο Παπάγος ζήτησε

να απαλλαγεί από τα καθήκοντά
του. Σύμφωνα με την επίσημη εκ-
δοχή, η παραίτησή του υπαγορεύ-
θηκε από την πεποίθηση ότι δεν θα
έπρεπε κανείς να διαθέτει υψηλό
βαθμό τέτοιον που να είναι σε θέση
να διαπραγματευθεί με τους κατα-
κτητές. Ενδεχομένως, όμως, η εξέ-
λιξη αυτή να πρέπει να αποδοθεί
στην έλλειψη εμπιστοσύνης του βα-
σιλιά στο πρόσωπο του Παπάγου...
Σε κάθε περίπτωση, ο Παπάγος δεν
ακολούθησε τη βασιλική κυβέρνηση
στην Κρήτη και στην εξορία της
Μέσης Ανατολής, παραμένοντας
στην κατεχόμενη Ελλάδα.

«Στρατιωτική Ιεραρχία»
Στις αρχές του 1943, ο Παπάγος

μαζί με άλλους πέντε αντιστρατή-
γους (Γεώργιος Κοσμάς, Ιωάννης
Πιτσίκας, Κωνσταντίνος Μπακό-
πουλος, Παναγιώτης Δέδες και Δη-
μήτριος Παπαδόπουλος) προχώρη-
σαν στην ίδρυση της οργάνωσης
«Στρατιωτική Ιεραρχία», η οποία
φιλοδοξούσε να παίξει καθοριστικό
ρόλο στον συντονισμό των αντι-
στασιακών δυνάμεων. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Παπάγος προσπάθησε να
αποκαταστήσει επαφές τόσο με
την ελληνική εξόριστη κυβέρνηση
όσο και με τις αντιστασιακές ορ-
γανώσεις. Ωστόσο, τον Ιούλιο του
1943, ο Παπάγος και τα υπόλοιπα
ιδρυτικά στελέχη της «Στρατιωτικής
Ιεραρχίας» (με την εξαίρεση του
Παπαδόπουλου) συνελήφθησαν
από τις αρχές Κατοχής και εστά-
λησαν σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης στη Γερμανία. Δεν θα επέστρε-
φε στην Ελλάδα παρά μόνον τον
Ιούλιο του 1945, μετά τη συνθηκο-
λόγηση του Βερολίνου. Θα παρέ-
μενε αμέτοχος των πολιτικών εξε-
λίξεων έως τον Ιανουάριο του 1949,
όταν εκλήθη από την κυβέρνηση
του Θεμιστοκλή Σοφούλη να ανα-
λάβει την ηγεσία των Ενόπλων Δυ-
νάμεων κατά την τελευταία φάση
των εμφυλίων συγκρούσεων.

* Ο κ. Μανόλης Κούμας διδάσκει 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Του ΜΑΝΟΛΗ ΚΟΥΜΑ*

10 Οκτωβρίου 1935, ώρα ενδεκάτη
πρωινή... Ο υποστράτηγος Αλέ-
ξανδρος Παπάγος, ο υποναύαρχος
Δημήτριος Οικονόμου και ο υπο-
πτέραρχος Γεώργιος Ρέππας στα-
ματούν το αυτοκίνητο που μετα-
φέρει τον πρωθυπουργό Παναγή
Τσαλδάρη από την Κηφισιά στην
Αθήνα και τον καλούν να επιστρέ-
ψει στην οικία του, προκειμένου
να προβούν σε ανακοινώσεις βα-
ρυσήμαντες για το μέλλον της χώ-
ρας: η παλινόρθωση της βασιλείας
έπρεπε να επέλθει με απόφαση
της Εθνοσυνέλευσης πριν από το
δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου.
Ο Τσαλδάρης, αντίθετος στο εν-
δεχόμενο πραξικοπηματικής με-
ταβολής του πολιτεύματος, υπέ-
βαλε λίγες ώρες αργότερα την πα-
ραίτησή του. Κατόπιν, οι τρεις
ανώτατοι αξιωματικοί ανέθεσαν
την πρωθυπουργία στον Γεώργιο
Κονδύλη, υπουργό Στρατιωτικών
της κυβέρνησης Τσαλδάρη. Ο
δρόμος για την παλινόρθωση ήταν

πλέον ανοιχτός. Η υιοθέτηση ψη-
φίσματος υπέρ της βασιλείας από
τη μονόπλευρη Εθνοσυνέλευση,
η διεξαγωγή νόθου δημοψηφί-
σματος και η επάνοδος του Γε-
ωργίου Β΄ σηματοδότησαν την
κατάρρευση της βραχύβιας Δεύ-
τερης Ελληνικής Δημοκρατίας.
Κατά το μεταβατικό αυτό διάστη-
μα, η ανάθεση του υπουργείου
Στρατιωτικών στον Παπάγο απο-
τελούσε εγγύηση για την εγκα-
θίδρυση του νέου καθεστώτος,

αφού ο Ελληνας στρα-
τιωτικός απολάμβα-

νε της πλήρους εμπιστοσύνης
του σώματος των αξιωματικών,
που στη μεγάλη του πλειοψηφία
ήταν, μετά την κατάπνιξη του βε-
νιζελικού κινήματος του Μαρτίου,
φιλοβασιλικό.

Πρωτεργάτης της πραξικοπη-
ματικής παλινόρθωσης της μοναρ-
χίας, βασικός παράγοντας του αν-
τιβενιζελικού στρατοπέδου, ο Πα-
πάγος ουδέποτε απέκρυψε τα φι-
λοβασιλικά του αισθήματα. Υιός
του αντιστράτηγου Λεωνίδα Πα-
πάγου και της Μαρίας το γένος
Αβέρωφ, ο Αλέξανδρος γεννήθηκε
στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του
1883. Το 1901 εισήλθε στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
την οποία, όμως, εγκατέλειψε ένα
χρόνο αργότερα προκειμένου να
φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή
των Βρυξελλών και στη Σχολή
Εφαρμογής Ιππικού της Υπρ. Μετά
την επιστροφή του στην Ελλάδα,
το 1906, κατετάγη ως ανθυπίλαρχος
στον ελληνικό στρατό και το 1912-
1913 μετείχε στους Βαλκανικούς
Πολέμους ως υπίλαρχος και διαγ-
γελέας του αρχιστράτηγου και με-
τέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνου.

Κατά τη διάρκεια του Εθνικού
Διχασμού, ο Παπάγος τάχθηκε
υπέρ του βασιλιά Κωνσταντίνου,
με αποτέλεσμα, μετά την επιστρο-
φή του Ελευθερίου Βενιζέλου
στην πρωτεύουσα, το καλοκαίρι
του 1917, να εξορισθεί στην Ιο,
τη Σαντορίνη, τη Μήλο και την
Κρήτη και μάλιστα παρά το γε-
γονός ότι στο μεταξύ είχε υπο-
βάλει την παραίτησή του. Μετά
την ήττα του Κόμματος Φιλελευ-
θέρων στις εκλογές της 1ης Νο-
εμβρίου 1920, επέστρεψε στις τά-
ξεις του ελληνικού στρατού, λαμ-
βάνοντας μέρος στη Μικρασιατική
Εκστρατεία. Τον Οκτώβριο του
1923, μετά την καταστολή του
κινήματος Γαργαλίδη - Λεοναρ-
δόπουλου από την κυβέρνηση
του Στυλιανού Γονατά, ο Παπάγος
και άλλοι βασιλόφρονες αξιωμα-
τικοί αποστρατεύθηκαν. Το 1926

επανήλθε στον Στρατό από
την οικουμενική κυβέρ-
νηση, αναλαμβάνοντας
διαδοχικά χρέη διοικητή
της Ταξιαρχίας Ιππικού
Λάρισας (1927-1931),

υπαρχηγού του ΓΕΣ (1931-
1933), επιθεωρητή Ιππι-

κού του ΓΕΣ (1933-
1935) και διοικητή του
Α΄ και του Γ΄ Σώματος
Στρατού (1935).

Στις 19 Δεκεμβρίου
1935, μετά την επά-
νοδο του βασιλιά Γε-
ωργίου Β΄ στην Ελ-
λάδα και την πτώση
της κυβέρνησης
Κονδύλη, ο Παπά-
γος ανέλαβε και πάλι

χρέη υπουργού Στρα-
τιωτικών, αυτή τη φο-
ρά στην κυβέρνηση
του Κωνσταντίνου Δε-
μερτζή. Στη θέση αυ-
τή παρέμεινε έως τις
5 Μαρτίου 1936, όταν
αντικαταστάθηκε από
τον Ιωάννη Μεταξά
εξαιτίας της διαφωνίας
του στο ενδεχόμενο
σχηματισμού κυβέρνη-

σης στηριζόμενης και στις
ψήφους του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλάδος.

Την 1η Αυγούστου 1936, λίγες
μόλις ημέρες πριν από την εγκα-
θίδρυση δικτατορικού καθεστώ-
τος, ο Ιωάννης Μεταξάς, κοινο-
βουλευτικός ακόμη πρωθυπουρ-
γός, τοποθέτησε τον Παπάγο αρ-
χηγό του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού. Σε μια εποχή δραματικής
επιδείνωσης του διεθνούς κλίμα-
τος, κατά την οποία ένας νέος
παγκόσμιος πόλεμος ήταν πλέον
πιθανός –τουλάχιστον πιο πιθανός

από το πρόσφατο παρελθόν– ο
Παπάγος ανέλαβε το δύσκολο έρ-
γο της στρατιωτικής προετοιμα-
σίας της χώρας. Μιας χώρας με
τεράστια οικονομικά προβλήματα,
αλλά ταυτόχρονα καταδικασμέ-
νης, λόγω της γεωγραφικής της
ιδιομορφίας και των περιφερει-
ακών συσχετισμών ισχύος, να με-
ριμνά για τη διασφάλιση της εδα-
φικής της ακεραιότητας έναντι
πολλαπλών, κάθε φορά, απειλών.

Ο Παπάγος και η κληρονομιά του 
Εδωσε τη δυνατότητα στη δεξιά παράταξη να παραμείνει η μόνη συμπαγής δύναμη του πολιτικού συστήματος για εξήντα χρόνια

<<<<<<

Βασικός παράγοντας του
αντιβενιζελικού στρατοπέδου,
ουδέποτε απέκρυψε τα
φιλοβασιλικά του αισθήματα
και πρωτοστάτησε στην
παλινόρθωση της μοναρχίας.

25 Νοεμβρίου 1935. Ο Κονδύλης, ο Γεώργιος και ανάμεσά τους ο Παπά-
γος, μετά την αποβίβαση του Γεωργίου στο Φάληρο. Ο Κονδύλης παραδί-
δει στον Γεώργιο το κείμενο του διαγγέλματός του προς τον ελληνικό λαό.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1955. Η κηδεία του Αλέξανδρου Παπάγου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος είχε ορκιστεί πρωθυπουργός την προηγουμένη,
προπορεύεται των μελών της κυβέρνησής του, ακολουθώντας τη σορό του προκατόχου του. Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μεγαλοκονόμου.

Από τον Εθνικό 
Διχασμό στη νίκη
της Αλβανίας
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Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 1955. «Βαρύτατον
πένθος πλήττει την Ελλάδα...», έγραφε η «Κ».

Ο θριαμβευτής του Μετώπου
συνελήφθη στην Κατοχή

Αθήνα, Ιανουάριος 1941. Ο Βρετανός
αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής Γουέιβελ
και ο Ελληνας αρχιστράτηγος Παπάγος.

Μεταξάς και Παπάγος. Την 1η Αυγούστου 1936, λίγες μόλις ημέρες πριν
από την εγκαθίδρυση δικτατορικού καθεστώτος, ο Ιωάννης Μεταξάς, κοινο-
βουλευτικός ακόμη πρωθυπουργός, τοποθέτησε τον Παπάγο αρχηγό του ΓΕΣ.
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