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T ο υλικό που μελετήθηκε  κατά τη σύνταξη  αυτής  της  εργα-
σίας  ήταν οι απεικονίσεις  της  μεταξικής νεολαίας,  η αλλιώς η με-
ταξική αισθητική μέσα απ'  αυτές.  Όμως η αισθητική ενός καθε-
στώτος  είναι  η καταγραφή της  λογικής του. Δεν θα μπορούσα, 
λοιπόν, να μιλήσω γι'  αυτήν χωρίς  ν' αναφερθώ στους  βασικούς 
Ιδεολογικούς  άξονες  σύμφωνα με τους  όποιους  «σχεδιάστηκαν» 
και παράχθηκαν τα μέσα προπαγάνδας  του μεταξικού  καθεστώτος. 

Για  το λόγο αυτό, διατυπώνω  κατ'  αρχήν μερικές πρώτες  σκέ-
ψεις για τις  απεικονίσεις  της  Ε.Ο.Ν,  έπειτα γενικότερες  σκέψεις 
γύρω απ'  αυτές,  για να τις  ταξινομήσω  υστέρα  κατά τέτοιο  τρόπο 
δίπλα  στα κείμενα  ώστε  από μόνες τους,  μέσα από μια σύνθεση 
μικρών σεναρίων,  να αποτελούν èva συγγενικό λόγο, να συνθέτουν 
μια επιχειρηματολογία  που δεν έχει ανάγκη τη διαμεσολάβηση 
μιας επεξήγησης  «τεχνικής  » φύσεως. T ο αισθητικό  υλικό που αν-
τιμετώπισα,  και το όποιο ως προς τη Νεολαία  περιοριζόταν  στη 
φωτογραφία,  έχει μεν στρατευμένο  χαρακτήρα  αλλά ελάχιστη 
φαντασία,  ώστε  να διαφοροποιείται  σαφώς από το αισθητικό  υλι-
κό της  ναζιστικής  Γερμανίας  και της  φασιστικής  Ιταλίας, το ο-
ποίο τις περισσότερες  φορές είναι  έργο τέχνης  κι όχι αποκρυστάλ-
λωμα στιγμών  η πλάνο μιας μεγάλου μήκους ταινίας  ντοκυμαντέρ... 

Βλέποντας  τις  φωτογραφίες  της  Ε.Ο.Ν  είχα  τήν αίσθηση  ότι 
υπήρχαν  για μένα σήμερα, υπήρχαν  και ξέφευγαν  από το: μ'  αρέ-
σει I  δε μ'  αρέσει. Ξέφευγαν από μια απλή ανάγκη να τις  χαρα-
κτηρίσω  φωτογραφίες  τον μεταξικού  καθεστώτος  και να τις  εν-
τάξω  απλώς στην  πολιτική  του «διαφήμιση». Έχουν ακινητοποιήσει 



ήσει ένα μέρος της Ιστορίας,  κινητοποιώντας  εμένα προς αυτήν. 
Είναι  σημαντικό  ότι μια φωτογραφία  που τότε «συγκίνησε»,  σή-
μερα μπορεί  να λειτουργήσει  ανατρεπτικά  μόνο και μόνο γιατί 
το σημερινό μάτι, λόγω της  χρονικής  απόστασης,  μπορεί  να στα-
θεί στοχαστικό  επάνω της,  χωρίς  να υποβάλεται  στα  νοήματά της. 

T ο βασικότερο  πρόβλημα που αντιμετώπισε αυτή η εργασία 
ήταν η έλλειψη του ξένον  υλικού (από την Ιταλία  και τη Γερμα-
νία  ) και οι καταστροφές  που Εχουν προκληθεί  στο  ελληνικό υλικό. 







ΠΡΩΤΕΣ  ΣΚΕΨΕΙΣ 

Το πρώτο πράγμα που εξετάζεται σε μια εικόνα είναι το τί 
υπάρχει μέσα σ' αυτήν. τα στοιχεία που τη συνθέτουν και οι σχέ-
σεις που την οργανώνουν. Αφού πρόκειται για παραστατικές ει-
κόνες επιφορτισμένες με την προπαγάνδα του καθεστώτος είναι 
σίγουρο ότι αποτελούνται από στοιχεία που δεν θ' αναστάτωναν 
ποτέ το αναγνώσιμο και το ορατό του θέματος τους. Αυτό σημαί-
νει ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή της επιλογής. Επιλέγουν 

και καδράρουν. τα φωτογραφικά κάδρα είναι παραλληλόγραμμα. 
Η κινητικότητα του ματιού, που είναι φύσει απεριόριστη, περιο-
ρίζεται στα περιθώρια του «φυσικού» κάδρου. 

Είναι ενδιαφέρον να δούμε τί η ποιος καταλαμβάνει το κέντρο 
της εικονογραφίας, τί η ποιός το η τον περιστοιχίζει  και τί η ποιος 

βρίσκεται στην περιφέρεια. Είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται για 
παραστάσεις «τυχαίες», όπως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν εικόνες 
φτιαγμένες για να εννοήσουν κάτι άλλο απ' αυτό που βλέπουμε 
πάνω στη φωτογραφία (βλ. αυτές που κάνουν τη σύνδεση με την 

αρχαιότητα, για τη δημιουργία του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, 
άνδρες με αρχαίες πανοπλίες, αυλητρίδες, κανηφόροι, παρθένες, 

αμαζόνες). Ορισμένες φορές, κι αυτό αφορά τα φωτογραφικά κολ-
λάζ, την εικόνα διασχίζει ένα μικρό κείμενο. Άλλες πάλι φορές, 



και για λόγους μάλλον συμβολικούς, η εικόνα «κυματίζει» μέσα 
σε μια σελίδα. Πρέπει να σταθούμε και στους λόγους ύπαρξης των 
θεατρικών κινήσεων η της θεατρικότητας ορισμένων κινήσεων, 
που λαμβάνουν χώρα μέσα σε «γυμνά» τοπία «απροσδιόριστα», 
όπου το μόνο προσδιορίσιμο στοιχείο είναι το η τα σύννεφα, που 
με τη σειρά τους παραπέμπουν στο ονειροπόλημα. 

Θάθελα να υπογραμμίσω ότι τα άπεικονιζόμενα θέματα γίνον-
ται εύκολα άποδεκτά από το μέσο θεατή, ίσως γιατί υπάρχει αυτή 
η διφορούμενη σχέση με την πραγματικότητα. Η εΙκόνα έχει σχέ-
ση με το πραγματικό αλλά δεν είναι και το πραγματικό. το γεγο-
νός ότι ένα μεγάλο μέρος της προπαγάνδας της 4ης Αυγούστου 
το κατέχουν οι φωτογραφίες, ίσως να μην είναι τυχαίο. Η φωτο-
γραφία φιξάρει τις στιγμές. Αιχμαλωτίζει  το χρόνο μέσα στον 
ίδιο το χρόνο και τον μετατρέπει σε αιωνιότητα. Γι' αυτό η εικό-
να μάς παραπέμπει και στον ιστορικό χώρο το δικό της η αύτού 
που αντιπροσωπεύει. Η σχέση αυτή βεβαίως δεν είναι τόσο έμ-
φανής. Μπορεί να γίνει μετά από κάποια μελέτη. Μπορεί να μάς 
φαίνονται στατικές, αλλά την ίδια στιγμή ανασυνθέτουν την ιστο-
ρική κίνηση και συμπληρώνουν την Ιστορική μας εμπειρία. 

Η οργάνωση του χώρου είναι το αφηγηματικό στοιχείο της 
φωτογραφίας. Έχουμε μικρές αφηγήσεις μέσα στις εικόνες, ό-
που σαφώς υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο λόγο και στο χώρο, 
όπως και στο χώρο και χρόνο που σημαίνονται χωρίς να είναι πα-
ρόντες. 

Υπάρχει λοιπόν και πληροφόρηση και σχόλιο. Ακινητοποι-
ημένα τα πρόσωπα, σε πλήρη ιστορική κίνηση, μοιάζουν να ποζά-
ρουν για το κοινό-θεατή. Η κοινωνική χρήση της εικόνας είναι 
προϊόν μαζικής κουλτούρας. Η Ιδεολογία του καθεστώτος οδη-
γεί στη μεταβολή της φωτογραφικής πρακτικής ως προς τους δι-
κούς της κανόνες, η ομοιομορφία των όποιων μπορεί να ληφθεί 
ως σύστημα τυποποιημένων εκτελέσεων. 

Η σχέση εΙκόνας και μηνύματος πρέπει ν' άναγνωσθεί απ' 
όλες τις απόψεις, συμπεριλαμβανομένης κι αυτής που υποστηρί-
ζει ότι ένα μήνυμα δεν είναι άναγκαστικά σημαντικό. Από τη 



στιγμή που μια εικόνα απευθύνεται προς ένα κοινό, είναι μήνυμα. 
Η ουσία της εικόνας-μηνύματος είναι η πληροφορία προς τον δέ-
κτη. Η κωδικοποίησή της είναι η σχηματοποίηση της ουσίας του 
μηνύματος. Εκείνο που μάς ενδιαφέρει είναι η αποκωδικοποίη-
σή του. 

ο μεταξικός ρεαλισμός είναι ένα προνομιούχο εργαστήριο το 
οποίο διεκδικεί την πατρότητα της έκφρασης. Μπορεί οι εικαστι-

κές τέχνες να μη θίχτηκαν με κάποια απαγόρευση, ο λόγος, όμως, 
καθώς και η εικόνα συμπεριλήφθηκαν στις απαγορεύσεις. Η ει-
κόνα όφειλε να είναι παραδειγματική και ν' ακολουθεί το πρόγραμ-
μα που της χάραξαν, εκπαιδεύοντας με τη σειρά της κι οπλίζον-
τας ιδεολογικά το λαό. Εμπνεόμενη συχνά από την αρχαία εικο-
νογραφία δείχνει τις νέες αρετές των Ελλήνων και το δρόμο προς 

τα «εμπρός», προτάσσοντας τα πορτρέτα του Μεταξά και της βα-
σιλικής οικογένειας ως εμβληματικά αυτής της περιόδου. 

Η προπαγάνδα του καθεστώτος, λειτουργεί έτσι, ώστε να 
γίνονται αντιληπτές οι διαμορφώσεις (οι εξωτερικές μορφές), ν' 

αναγνωρίζονται τα νέα ίχνη, να ταυτίζονται οι χώροι. Υπεύθυ-
νοι απαγορεύουν τη σύγκρουση διαφορετικών μηνυμάτων, τοπο-
θετώντας άλλους υπεύθυνους σε θέσεις-κλειδιά που ελέγχουν την 
πληροφόρηση. Η κοινή γνώμη βρίσκεται μέσα σ' ένα περιτύλιγ-
μα κατευθυνόμενων θεαματικών μηνυμάτων, το οποίο με τη σει-
ρά του αντανακλά το επίπεδο καλλιέργειας της εξουσίας. Η προ-
παγάνδα μεταδίδει και παράλληλα «απλώνει». Ενώ το ρήμα 
«προπαγανδίζω» σημαίνει τη μεταφορά της πληροφορίας, το ου-
σιαστικό είναι φορτισμένο μ' ένα μεθοδολογικό προορισμό και 
σημαίνει την οργανωμένη προσπάθεια για τη διάδοση των Ιδεών. 
Στόχος της η μεταλλαγή ενός δέκτη σε οπαδό. στο μοναστικό αυ-

τό σύστημα ο επαγγελματισμός είναι αναγκαίος. 



ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 

ΤΗΣ Ε.Ο.Ν 



— δεν έχουν να κάνουν με τον τρό-
πο που «βλέπει» ένας οποιοσδήπο-
τε φωτογράφος, αλλά με τον τρό-
πο που «βλέπει» ένα καθεστώς. Ο 
τρόπος που «βλέπει» το καθεστώς 
Μεταξά, γενικά και ειδικά, αντανα-
κλάται στην επιλογή της φωτογρα-
φικής θεματολογίας. Πρόκειται για 

μια επιλογή σημάτων, η οποία εμ-
περιέχει  έναν τρόπο του να «βλέ-
πεις». 
— Είναι η συνεχής καταγραφή της 
λογικής του καθεστώτος σχετικά μ' 
αυτόν τον μηχανισμό της Ε.Ο.Ν, 

που θεσμοθετεί την ίδια του την Ιδε-
ολογία. 
— Έχουν ακρίβεια, που δεν ση-
μαίνει αναγκαστικά αντικειμενική 
μαρτυρία (πολλές απ' αυτές είναι 
στημένες), αλλά σαφώς άμεση η έμ-
μεση μαρτυρία, στρατευμένο χαρα-
κτήρα κι ελάχιστη φαντασία μια και 

δεν παρουσιάζονται σαν έργα τέχνης, 
αλλά σαν αποκρυστάλλωσα στιγμών, 
σαν πλάνα μιας μεγάλου μήκους 

ταινίας ντοκυμαντέρ. 
— Οι φωτογραφίες κολλάζ που χα-
ρακτηρίζονται από την πληθωρικό-
τητά τους (ως φωτογραφίες-αντι-
κείμενα), από την ίδια την τεχνική 
τους (απομόνωση λεπτομέρειας η 
λεπτομερειών από διάφορες φωτο-
γραφίες κι ανασύνθεση σε μία) με-
τασχηματίζουν ορισμένα σημεία και 



δημιουργούν μια συμβολικού χαρα-
κτήρα σύνθεση. 
— με τη δική τους γλώσσα οι ει-
κόνες παρείχαν μία επί πλέον δύνα-
μη και δυναμική στη γλώσσα των 
γραπτών πολιτικών κειμένων και 

των εκφωνημένων από την ηγεσία 
λόγων. 
— Δέχεται κανείς η απορρίπτει μια 
εικόνα εάν το κοινωνικό της μήνυ-
μα, το ψυχολογικό, το εικαστικό, 
το πολιτικό συσχετίζεται μ' αυτόν 
που τη βλέπει η εάν αυτός που τη 
«φωτογραφίζει» (εννοώ αυτός που 
τη συλλαμβάνει) θέλει να συσχετι-
στούμε μαζί της. 
— το θετικό αλλά και το αρνητι-
κό συνάμα, σήμερα για μάς που βλέ-
πουμε, είναι ότι αντιμετωπίζουμε 
και το αντικειμενικό πρόβλημα της 
αποστασιοποίησης λόγω της χρο-
νικής απόστασης. Θετικό γιατί η 

απόσταση αυτή βοηθάει την κρίση 
πάνω στην εικόνα, αρνητικό γιατί 
υποχρεωτικά θα μιλήσω γι' αυτήν 
του 1936 η 1939 μ' ένα βλέμμα-λόγο 
που γεννιέται το 1986. 
— Παραλάσσοντας ορισμένες γραμ-
μές από ένα άρθρο του Driga Ver-
tov (Σοβιετικός σκηνοθέτης του κι-
νηματογράφου), θα έλεγα ότι η φω-
τογραφία μάς κάνει να πλησιάζου-
με η ν' απομακρυνόμαστε από τη 
μία μονάδα η από τη σχέση δύο μο-



μονάδων η από το σύνολο (ανθρώπινο 
η χωρικό). στη συγκεκριμένη περί-

πτωση, φωτογραφικές μηχανές κα-
τέγραψαν κινήσεις από τους πιο α-
πλούς έως τους πιο σύνθετους συν-
δυασμούς. Χωρίς να είναι απαλλαγ-
μένες από τα όρια του χρόνου και 

του χώρου συνέταξαν όλα τα σημεία 
όπου και όπως τα ήθελαν, καθιστών-
τας βέβαιο ότι αυτό που απεικονίζε-
ται έχει υπάρξει, χωρίς να υπάρχει 

η ανάγκη της διαμεσολάβησης του 
Ιστορικού για να εξακριβωθεί το γε-
γονός. 

— το γεγονός ότι οι φωτογραφίες 
αυτές τυπώνονταν σε περιοδικά κι 

εφημερίδες, η ότι άλλες παρόμοιες 
προβάλονταν στα κινηματογραφικά 

επίκαιρα της εποχής, σημαίνει ότι 
εισχωρούσαν σε πολλούς χώρους κι 

απευθύνονταν σε πολλούς. Αυτό ση-
μαίνει ότι η εικόνα της φωτογραφίας 
ταξίδευε με καταπληκτική συχνό-
τητα προς τους θεατές της, κι απο-
τελούσε καθημερινό σχεδόν ερέθισμα 

του βλέμματος τους. 
— Η κοινωνική παρουσία της γυ-
ναίκας είναι διαφορετική απ' αυτήν 
του άντρα, εκτός εάν οι παρουσίες 
αυτές (γυναικείες η αντρικές) εντάσ-
σονται σε σύνολα (γυμναστικές α-
σκήσεις, αθλητισμός, σχηματισμοί 
παρελάσεων) και δεν διαφοροποιούν 
πουθενά τις εκάστοτε κοινωνικές 



συμβάσεις, τουναντίον τις ενδυνα-
μώνουν. 
— εάν μία διαφημιστική φωτογρα-
φία οφείλει συνεχώς ν' ανανεώνε-
ται και ν' αναφέρεται στο μέλλον, 

οι φωτογραφίες αυτές που θα τις ο-
νόμαζα διαφημιστικές με την έννοια 
ότι επαινούν δημοσίως εξαίροντας 
τις Ιδιότητες του προϊόντος, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 
Ε.Ο.Ν, μιλούν βασικά για το πα-
ρόν και δεν ανανεώνονται. Ίσως για-
τί υπήρχε μία και μόνη πολιτική 

επιχείρηση, κι αυτή στην εξουσία, 
η οποία δεν είχε ν' ανταγωνιστεί με 

άλλες, είχε μόνον να «ωφελήσει» 
(να πείσει) το κοινό. Κάνει λοιπόν 

την ίδια γενική πρόταση, η οποία 
δεν πρέπει ν' ανανεωθεί για να μπο-

ρέσει να «περάσει». 

— Είναι αποτελεσματική στο βαθ-
μό που τρέφεται από το πραγματι-
κό (το εξωτερικά πραγματικό), αλλά 
κι όταν δεν τρέφεται απ' αυτό είναι 
πάλι αποτελεσματική γιατί ερεθίζει 

το συγκινησιακό, αφού «δουλεύει» 
πάνω σε μια φυσική διάθεση για το 
«καλό». Γι' αυτό και δεν υπάρχει 
ούτε ένα σήμα η σημείο που να ση-
ματοδοτεί το «κακό», το «άγριο», 

το «βίαιο», το «επιθετικό». Όλα εί-
ναι τακτοποιημένα, πειθαρχημένα, 
ήμερα. 
— Βρίσκει πειστικά υποκατάστατα 



για το «καλός», «ηρωικός», «στρα-
τιώτης», «ελληνόπουλο», προσφέ-
ροντας μια εικόνα στο θεατή (που 
μπορεί να είναι και η δική του) που 
είναι γοητευτική, δηλαδή δελεαστι-
κή. Ε δ ώ η εικόνα είναι το θέλγη-
τρο. ο άλλος βλέπει πώς θα μπο-
ρούσε να είναι (μέσα σε μια στολή, 
κάτω από το βλέμμα η το χάδι του 

αρχηγού, μέσα σε μια παρέλαση, σε 
μια κατασκήνωση, ανάμεσα σ' άλ-

λους, με τους όποιους παίζει, τρώει, 
γυμνάζεται κι εκπαιδεύεται) η τί 

τον κεντρίζει. Αυτό δηλαδή που ο 
R. Barthes ονομάζει «Punctum» 

και που «δεν έχει προτιμήσεις ηθικές 
η αισθητικές και μπορεί να είναι κα-

κοαναθρεμμένο». Ένα παιδί μάλι-
στα αντιστρέφει εύκολα τον τρόπο 

που βλέπουμε τα πράγματα, ο οποί-
ος επηρεάζεται από το τί γνωρίζουμε 

και το τί πιστεύουμε. στην περίπτω-
ση του δεν λειτουργεί το «Studium» 

για να μπορέσει αυτός που βλέπει 
ν' αναγνωρίσει την πρόθεση της φω-
τογραφίας, να ενδιαφερθεί με την 
παιδεία του για το τί συνιστά αυτόν 

στη φωτογραφία που θα μπορούσε 
να είναι αξιοζήλευτος. 

— Μερικά σημεία των απεικονί-
σεων και των σκοπών τους: Η στά-
ση η η κίνηση των εικονιζομένων 
προσώπων η συνόλων / Η μυθολο-
γική διάσταση της μορφής / Η ρο-



ρομαντική / Η σχέση με τη σημαία / 
Η σχέση μικρών παιδιών κι αρχη-
γών / Η στάση για να δηλωθεί ένα 
στερεότυπο / τα «υλικά» που χρησι-
μοποιούνται για να υπογραμμισθεί 

η άπλότητα. 
— Ο θεατής-πομπός βρίσκεται σε 
διαφορετική θέση και σχέση με τον 
κόσμο από το θεατή-δέκτη. Ο θεα-

της-πομπός μέσω της φωτογραφί-
ας σταθεροποιεί την άξια του, εξυ-
ψώνει την ιδέα της, αφού οι εικόνες 
στολίζουν τη λογική και συλλογι-
στική του. Ο θεατής-δέκτης πυρ-
πολούμενος από τις ίδιες προτάσεις 
που «κάνουν» τη ζωή βελτιωμένη 

και τον κόσμο καλύτερο, μπαίνει στη 
διαδικασία ένταξης σ' αυτές. 
— Η δύναμη των εικονιζομένων, 

και σαν μονάδες και σαν σύνολο, έγ-
κειται στη διαφορετικότητά τους απ' 
όσους δεν τους μοιάζουν, στην υποτι-
θέμενη ευτυχία τους να είναι ενταγ-
μένοι κάπου. τα άτομα μεταξύ τους 

δε διαφοροποιούνται πουθενά" είναι 
κάτω από μία σκέπη, και χωρίς προ-
βλήματα. το ζήτημα είναι να βρί-
σκονται όσο το δυνατόν περισσότερο 
μαζί. 
— ' Η μεταξική εικόνα σηματοδο-
τούσε τον τότε ενεστώτα χρόνο (έτσι 
είναι σήμερα η νεολαία) αλλά και α-
πευθύνεται στο μέλλοντα χρόνο (έτσι 
γίνεσαι κοινωνικά επιθυμητός. Σ' 



αυτόν το χώρο θα είσαι καλά). 
Απευθυνόταν κυρίως στα λαϊκά 

στρώματα, με την υπόσχεση της 
προσωπικής τους μεταμόρφωσης 
(κατεβαίνει ο ίδιος ο Μεταξάς και 
«οργώνει», η αντιπρόσωποι της 
Ε.Ο.Ν), αλλά και στη μεσαία τάξη 
με την υπόσχεση μιας μεταμόρφω-
σης των κοινωνικο-πολιτικών σχέ-
σεων γενικότερα, αφού η ισοπέδωση 
των διαφορών καταπολεμά την κοι-
νωνική ζηλοτυπία. Εκμεταλλεύεται 
ότι το άτομο στις Χ υπάρχουσες κοι-
νωνικές συνθήκες ζει στην αντίφαση 
αυτού που είναι κι αυτού που θα του 
άρεσε να είναι και το προσκαλεί να 
βιώσει μέσα στην κοινότητα κάτι άλ-
λο απ' αυτό που είναι, που το επιθε-
τοποιεί «καλύτερο», εξουδετερώ-
νοντας, για το καλό της εξουσίας, 
τις πολιτικές και κοινωνικές αντι-
φάσεις του άτομου. Κι ενώ υπάρχει 

αντίθεση ανάμεσα στην ερμηνεία του 
νεολαιίστικου κόσμου και της πραγ-
ματικής του κατάστασης, η ερμη-
νεία λειτουργεί έτσι ώστε να μη φαί-
νεται η αντίθεση αυτή. 
— ' Η κατασκευή της εικόνας συνο-
ψίζεται σ' ένα είδος Ιδεολογικού συ-
στήματος. Εξηγεί με δικούς της ό-
ρους. Προτείνει. 
— οι φωτογραφίες είναι με η χω-
ρίς συμβάντα. Πέραν αυτών τίποτε 
άλλο δεν συμβαίνει. 



«και ενώ τις προηγούμενες ήμερες 
ο ουρανός ο Ελληνικός ήτο συννεφι-
ασμένος η 4η Αυγούστου εξημέρωσε 
με ξαστεριά και η καταγάλανη του 

μορφή ενεφανίσθη άνωθεν μας». 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΤΗΣ  4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Η εγκαθίδρυση του Μεταξικού καθεστώτος έγινε προοδευτικά. 
Υπήρξε η φυσική συνέπεια και συνέχεια της αποτυχίας του πρα-
ξικοπήματος της 1ης Μαρτίου 1935 και προετοιμάστηκε με τη 
βοήθεια της παλινόρθωσης της μοναρχίας. το χαρακτήρισαν «φα-
σισμό», «δικτατορία», «βοναπαρτισμό», «μοναρχοφασισμό», έν-
νοιες που δεν είναι της στιγμής ν' αναλύσουμε για να τοποθετη-
θούμε υπέρ η κατά. Βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα μηχανισμό 
πολιτικής καταστολής διά μέσου αστυνομικών κυρίως μεθόδων 
κι αντισυνταγματικών μέτρων, όπως είναι βέβαιο ότι δεν έχει τί-
ποτα κοινό με την «Πορεία στη Ρώμη» του Μουσολίνι η με την 
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. δεν υπήρξε προηγουμένως ούτε 
εμφύλιος πόλεμος, ούτε επέμβαση ενόπλων δυνάμεων, ούτε αντε-
πανάσταση όπως στην Ουγγαρία η στην Ισπανία. δεν πρόκειται 

για καθεστώς φασιστικό, ως σύστημα διακυβέρνησης, αλλά για 
καθεστώς που χρησιμοποιεί το σύστημα σκέψης του φασισμού, 
όπως και μεθόδους φασιστικές, δανειζόμενο την ιδεολογία του από 

τις ιδέες που πρεσβεύουν οι διάφοροι Φασισμοί, σε μια αποτυχη-
μένη προσπάθεια εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας. 

Είναι η συνέχιση της πολιτικής των αστικών στρωμάτων κάτω 
από μια άλλη μορφή διακυβέρνησης διασφαλιζόμενη από την επά-

νοδο της μοναρχίας με την έκδοση μιας σειράς νομοθετημάτων. 



Συνέχεια πολιτική και πολιτιστική, που κάνει τον «Τρίτο ελλη-
νικό πολιτισμό» κληρονόμο μιας πολιτικής πρακτικής από την 

εκστρατεία της Μικράς Ασίας κι ίσως από τους Βαλκανικούς πο-
λέμους. Η Μεγάλη Ιδέα δεν αντιμετωπίζεται πια με την εδα-
φική της μορφή, αλλά ως αντίληψη της κυριαρχίας του ελληνισμού 
όπου βρίσκεται και δρα. Είναι η συστηματοποίηση της παλιάς ιδεο-
λογίας των αστικών κομμάτων, ένα πέρασμα από το άδηλο στο 
δηλωμένο- η μεταλλαγή της «παθητικής» Ιδεολογίας σε ιδεολο-
γία «ενεργητική», η οποία στηρίζεται στην υπερτίμηση του Έ -
θνους και του Κράτους, στην υπερτίμηση των σχέσεων Έθνους και 
Κράτους, στην αλλαγή της πολιτικής ζωής και της «νέας» θέσης 

του άτομου μέσα στην κοινωνία. Αλλά αυτό που είναι πολύ ση-
μαντικό στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι η Ιδεολογία και 

η κουλτούρα είναι ο συμβολικός και μόνο χώρος πραγματοποίη-
σης ενός ολοκληρωτικού σχεδίου, πράγμα το όποιο καταλογίζει 

στο Μεταξά η ομάδα διανοουμένων γύρω από το περιοδικό Νέα 
Πολιτική1 (κι ιδίως ο I. Τουρνάκης), η οποία είχε αναλάβει τη 
μελέτη και την έρευνα κατά κύριο λόγο του οικονομικού και δημο-
γραφικού προβλήματος της Ελλάδας και συμπαρατασσόταν στη 
δημιουργία «ανώτερης πνευματικής αγωγής» κι «ανώτερου πνευ-
ματικού πολιτισμού». 

Έχουμε να κάνουμε με μια Ιδεολογία «βασικών αληθειών», 
που δεν επιδέχονται καμιά συζήτηση, την αποκάλυψη των οποίων 

δέχονται τα άτομα και οι μάζες. Τέτοιες βασικές αλήθειες είναι 
το «θεϊκό» ως πηγή καλού, η «οικογένεια» ως λίκνο της φυλής 
και η «πατρίδα» που απεργάζεται τους ίδιους δεσμούς και τις ίδιες 
αρετές μ' αυτές της οικογένειας, μέσα στην έκταση του εθνικού 

1. η Νέα Πολιτική  πρωτοεμφανίστηκε το 1923, επαγγέλοντας το ιδα-
νικό της «Επανελλήνισης» που σημαίνει «αντίδραση κατά του Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, του Βυζαντινισμού, του Ανατολίτικου αταβισμού και Φραγκο-
λεβαντινισμού και εδραίωση της ζωής γενικά, επάνω στις πραγματικές ελ-
ληνικές αξίες της αρμονίας, του μέτρου και της σύνθεσης». «η Νέα Πολι-
τική του 1923», Νέα  Πολιτική,  τ. 6, 1938, σ. 1. 



συνόλου. Πρόκειται για «ιδέες-δυνάμεις», παράγοντες βασικούς 
για την υλοποίηση του «Νέου Κράτους» και του «Τρίτου Ελλη-

νικού Πολιτισμού». 

ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 

για να εντοπίσει και συγκεκριμενοποιήσει την ιδιαιτερότητά 
του, το καθεστώς αναζητά τα οδηγητικά του πρότυπα στο θέμα 

της παράδοσης και των πολιτισμικών ριζών, στη σχέση έθνους-
κράτους, ατόμου-έθνους, εθνικής κουλτούρας-δυτικοευρωπαϊκής. 

Η έννοια του «νέου» συμπίπτει με την έννοια του «εθνικού». 
Νέον Κράτος=Έθνικό Κράτος, όπως και Νέος Ελληνικός Πολι-
τισμός= Εθνικός Πολιτισμός. 

Ο «νέος» Έλληνας πρέπει να εμπεριέχει όλα τα εθνικά στοι-
χεία: αρετές, Ιδέες, ενδιαφέροντα. Η «νέα» εξουσία να εκφράζει 

το εθνικό συμφέρον. Βέβαια αυτό το «νέο» στηρίζεται σ' ένα πνεύ-
μα μεσαιωνισμού. Πρόκειται για ένα παλινδρομικό «προχώρημα» 

μιας εθνικιστικής φιλολογίας, προσηλωμένο στον παρελθόντα χρό-
νο του μέλλοντος, και φορτισμένο με την «πνευματική κατοχή 

του κόσμου» από την ανωτερότητα του πνεύματος της Ελληνικής 
φυλής. το «εθνικό», έτσι δοσμένο, καθώς και η έννοια Έθνος 
—σαν αμάλγαμα υπερταξικό των ταξικών και κοινωνικών διαφο-
ρών, βασισμένο στα φυσικά, βιολογικά, ψυχικά, ιστορικά στοι-
χεία— εκφράζουν την Ιδεολογία του εθνικισμού και του φυλετισμού 

και υπογραμμίζουν την αρχή της terra patria με την οργάνωση 
του Έθνους σε Κράτος, μαχόμενοι τη διεθνιστική διακήρυξη «ubi 

bene ibi patria». Ο προσδιορισμός «Έλληνας», ως εθνικός, της 
μεταξικής ιδεολογίας προσπαθεί να εκφράσει μια νέου τύπου εθνι-
κή συνείδηση. το ποιος είναι και το ποιος δεν είναι Έλληνας ορί-
ζεται με βάση τα νέα σημεία αναφοράς κι αντιδιαστολής, τα οποία 
σχετίζονται με την πολιτική επικυριαρχία του συγκεκριμένου κοι-
νωνικού συνόλου. Η ελληνική ταυτότητα ορίζεται πρώτα με ση-
μείο αναφοράς τον ίδιο της τον εαυτό, από τη στιγμή που ο μετα-
ξικός ελληνισμός στέκεται επιθετικός προς τους ίδιους τους Έ λ -



Έλληνες, πριν αναφερθεί στους συγκεκριμένους ξένους, κι αποβλέ-
πει στην ομοιογένεια του κοινωνικού συνόλου. Η αναπροσαρμογή 

της ταυτότητας του «νέου» Έλληνα τοποθετείται και στο επίπεδο 
της ζωής των λαϊκών στρωμάτων και στο επίπεδο μιας διανόη-

σης, η οποία προσπάθησε να προσδιορίσει την πολιτιστική ιδιαι-
τερότητα της «νέας» ελληνικής κοινωνίας υπογραμμίζοντας πρω-
ταρχικά την ανωτερότητα της κλειστής κοινότητας της εξουσίας, 

της ελίτ. Η ελίτ αύτη θεωρείται, ασυζητητί, ο βασικός εκφραστής 
αυτής της ταυτότητας και σηματοδοτείται με χαρισματικές Ιδιό-
τητες. 

Μπροστά στους μεγάλους κινδύνους που είχαν ν' αντιμετωπί-
σουν οι αστικοί θεσμοί, μια ανορθολογιστική λογική επεμβαίνει 
δυναμικά στην κοινή λογική και δικαιολογεί την παρουσία ενός 
«χαρισματικού» καθεστώτος, μιας διοικούσας μειοψηφίας η οποία 

θα χειραγωγεί τις μάζες στους δικούς της πολιτικούς στόχους. τη 
λογική αυτή τη συναντάμε πολύ συγκεκριμενοποιημένη στις από-
ψεις των νεομακιαβελλιστών Pareto, Mosca, Michels, οι οποίοι 
σαφώς επηρέασαν ένα μέρος της διανόησης των αρχών του αιώνα. 

στην πραγματικότητα όμως οι αναφορές στο πολιτιστικό στοι-
χείο έκρυβαν πολιτικά κριτήρια κι ανάγκες πολιτικές. το «κίνη-
μα των άριστων» προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα του Πλά-
τωνα και στηρίζεται στην ανισότητα των μελών μιας κοινωνίας. 
Η ανισότητα, Ισχυρίζεται ο I. Τουρνάκης, ήταν, είναι και θα είναι 

η πηγή κάθε γοητείας της ζωής, η χαρά και ο θρίαμβος, η μυστι-
κή πηγή της αέναης ανάστασης που καθιστά τον άνθρωπο κυρί-
αρχο του πλανήτη, ενώ η Ισότητα είναι μια άγνωστη στη φύση 

αντίληψη, αντίθετη στη φύση, άρα απάνθρωπη και άθεη. Υπο-
στηρίζει, κιόλας, ότι ο Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός πρέπει να 
κατευθύνεται από μία ελίτ, απόλυτα πεπεισμένη για την ανωτερό-
τητα της ελληνικής φυλής1. Μ' αυτό το σκεπτικό η Υποδιοίκηση 

του Πανεπιστημίου Αθηνών της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας 

1. I. Τουρνάκης, «Σκέψεις δια την Ελληνικήν Αναγέννησιν», Νέα  Πολι-
τική, έ. Β', τ. 9, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1938, σ. 857-864. 



εξέδωσε εγκύκλιο προ τα μέλη της, καλώντας τα κατά τη διάρ-
κεια των καλοκαιρινών διακοπών ν' ασχοληθούν με τη συγγραφή 
πραγματειών για θέματα που αφορούν την πολιτεία, τη φυλή, το 
Έθνος, την πατρίδα, το λαό, το Κράτος και τον πολιτισμό. «Εάν 

δεν υπήρχε Πλάτωνας», Ισχυρίζεται το περιοδικό Η Νεολαία1, 
«να θέσει τις ακράδαντες βάσεις της φιλοσοφίας, οι πατέρες της 
Χριστιανικής Εκκλησίας θα είχαν ανυπέρβλητες δυσκολίες να 
θεμελιώσουν το δόγμα του χριστιανισμού» 2 δίνοντας άλλη μια φο-
ρά τη σαφή προτεραιότητα της Αρχαίας Ελλάδας σε όλες τις επι-
στήμες. 

ΕΘΝΟΣ - ΚΡΑΤΟΣ 

το Έθνος γίνεται σύμβολο, γίνεται ανάγκη, επιβεβλημένο κα-
θήκον από μια ανώτατη τάξη πραγμάτων. το εθνικό ιδεώδες προ-
ωθείται να γίνει εμφυτευμένη συνείδηση, η αιτία της δράσης στην 
πρωτοβουλία των ατόμων καθώς και κανόνας της συμπεριφοράς 
τους. Η ανώτατη λειτουργία του «νέου» Έθνους καταξιώνεται 
μέσα από τη συνειδητή εκμετάλλευση του ένδοξου παρελθόντος. 

την επιστροφή σ* αυτό το παρελθόν θεωρεί το νέο Έθνος ως βάση 
για τη στήριξη της πολιτικής του τότε και «αιωνίως»3. 

1. Όργανο Πνευματικής, Θρησκευτικής, Κοινωνικής και Πολιτικής Α-
γωγής της Ε.Ο.Ν. Στις σελίδες του δημοσιεύονταν άρθρα πολιτικού και γεωρ-
γικού περιεχομένου, άλλες μελέτες, διηγήματα, πνευματικές ασκήσεις, πρα-
κτικές γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, πρακτικές ιατρικές συμβουλές, 
η κίνηση των σχηματισμών της Ε.Ο.Ν, η αθλητική κίνηση της Νεολαίας, το 
κατά Κυριακή Ευαγγέλιο και η μετάφρασή του, περιγραφές τόπων και το-
πίων. Μία ύλη διαλεγμένη και τακτοποιημένη σύμφωνα με τις επιδιώξεις και 
το χαραγμένο πλαίσιο δράσης από εκείνους που το διευθύνουν. 

2. η Νεολαία,  «ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός», ί.  Α', φ. 7, σ. 228. 
3. Βλ. παραλλήλως: α) Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κυρίαρχος της Μεσο-

γείου (φασισμός), β) Τρία Ράιχ, ενσάρκωση της Άγιας Γερμανικής Αυτο-
κρατορίας (ναζισμός), γ) Ισπανία του XVI αι., κατακτήτρια μιας καινούριας 
ηπείρου, με σταθερή παρουσία σ' όλες τις θάλασσες (φαλαγγιτισμός). 



το Κράτος είναι η πραγματοποίηση της Ιδέας του Έθνους. 
Είναι η έκφραση της «δύναμης» και της «θέλησης του Έθνους, 
το «όργανο» του Έθνους. το Κράτος, κατά τον Ν. Κούμαρο, συν-
ταγματολόγο της 4ης Αυγούστου, είναι η εκδήλωση της οργανω-
μένης δύναμης του Έθνους και όχι η οποιαδήποτε εκδήλωσή του. 
το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό διότι συνδέεται με την έννοια 
της πειθαρχίας, της κοινωνικής Ιεραρχίας αλλά και του Κράτους. 
στο όνομα του Έθνους, το Κράτος εκφράζει κι επιβάλλει τα συμ-
φέροντά του, τα οποία παρουσιάζει σαν εθνικά συμφέροντα. Η 
προβολή της «κοινής» πατρίδας, της «κοινής» καταγωγής, της 
φυλετικής «ομοιογένειας», της «κοινής» γλώσσας, της «κοινής» 
θρησκείας, της «κοινής» νοοτροπίας, των «κοινών» ηθών και εθί-
μων, στηρίζει την υπερταξική σχέση και γίνεται η λύση για την 
ενοποίηση του Έθνους, την ενσωμάτωση δηλαδή των τάξεων που 
δεν μετείχαν στην εγκαθίδρυση του καθεστώτος. 

ως «άρνηση» το Εθνικό Κράτος είναι μια «επανάσταση» που 
ανατρέπει τους προϋπάρχοντες κρατικούς θεσμούς και νομικούς 
τύπους για την έξοδο από την πολιτική κρίση και το αδιέξοδο του 
1935, απαντώντας στην αναζήτηση λύσης με προσφυγή στην πο-
λιτειακή αλλαγή. Ασφάλισε τη δικτατορία των βασιλικών κομ-
μάτων, αποκαθιστώντας στο θρόνο τον κομματικό τους αρχηγό, 
όπως το είχε ήδη προβλέψει ο Έλ. Βενιζέλος1 και διέγραψε την 
άρχή και παγίωση του μονοκομματικού Κράτους, το οποίο στηρί-
χτηκε στους διωγμούς του δημοκρατικού κόσμου (με τη θέσπιση 
στρατοπέδων συγκέντρωσης, του «πιστοποιητικού κοινωνικών 
φρονημάτων» και των «δηλώσεων μετανοίας»), στις αθρόες απο-
τάξεις δημοκρατικών αξιωματικών, στη φίμωση και χειραγώγηση 
του τύπου, στην έξαρση των αστυνομικών μεθόδων. 

εάν, επί Βενιζέλου, οι προοπτικές ενότητας του Ελληνικού 
Έθνους ήταν άμεσα εξαρτημένες από τις εναλλαγές των βασιλιά-
δων στο θρόνο, κι αν οι εναλλακτικές λύσεις γύρω από το πολιτειακό 

1. Γ. Δαφνής, η Ελλάς μεταξύ  δύο πολέμων 1923-1940, τ. 2, Αθήνα 
1955, σ. 367-368. 



κό ζήτημα ήταν: «Μοναρχία», «Φιλελεύθερη Μοναρχία», «Αβα-
σίλευτη Δημοκρατία», επί Μεταξά, η ενοποίηση του Έθνους βρή-
κε την πρόχειρη λύση της στο πάντρεμα της Μοναρχίας με τον 

αντικοινοβουλευτισμό, αλλάζοντας το φορέα του ιστορικού αιτή-
ματος της «Μεγάλης Ιδέας». Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ο πο-
λιτειακός τύπος του Νέου Κράτους και η Ιδεολογία του προέρχε-
ται «κατ' ευθείαν από την αρχαίαν ελληνικήν πολιτικήν φιλοσο-
φίαν». ως «θέση», ισχυρίζεται ο I. Κυριακόπουλος, καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Νέο Κράτος είναι «επανά-
σταση» διότι επιτελεί μια ριζοσπαστική αλλαγή όχι μόνο του συ-
στήματος οργάνωσης της δημοκρατίας αλλά και του τρόπου του 
σκέπτεσθαι των ατόμων. ο κοινοβουλευτισμός, ταυτιζόμενος 

με την «τυχαία πλειοψηφία των οχλοκρατικών συνελεύσεων» και 
την κυβερνητική αστάθεια, γίνεται ο μόνιμος κατηγορούμενος 
του καθεστώτος. με αναφορές στον συνεργάτη του Γ. Κλεμανσώ, 

Α. Ταρντιέ, αντίπαλο του κοινοβουλευτισμού, ο Άριστος Καμπά-
νης, χρονογράφος, αρθρογράφος κριτικός και διευθυντής του πε-
ριοδικού το Νέον Κράτος, στηρίζει την κριτική του κατά του κοι-
νοβουλευτισμού προσάπτοντάς του την επιβράδυνση της ανάπτυ-
ξης της Ελλάδας, με επιστέγασμα το «άφετε τους νεκρούς θά-
πτειν τους εαυτούς νεκρούς». 

ο Ν. Κούμαρος υποστηρίζει ότι θα μπορούσε κανείς ν' απο-
καλέσει το καθεστώς «λαοκρατία» η «άμεση εθνική δημοκρατία» 

η, ακόμα πιο συγκεκριμένα, «άμεση εθνική λαοκρατία» διότι η 
κυβέρνηση έρχεται «εις συχνήν επαφήν με τας λαϊκάς μάζας, πραγ-
ματοποιούσα ούτω την άμεσον, θα ελέγομεν ούτω, δημοκρατίαν 

η ακριβέστερον λαοκρατία»1. και ο Γ. Μαντζούφας, συνταγματο-
λόγος της 4ης Αυγούστου, διακηρύσσει ότι το Νέο Κράτος δεν 
είναι διόλου ολοκληρωτικό καθώς «άφ' ενός η έννοια του Έθνους 
προηγείται της του Κράτους, ουδόλως ταυτιζόμενη προς αυτήν, 

1. Ν. Κούμαρος, «η περί Κράτους αντίληψης της μεταβολής της 4ης 
Αυγούστου», Το Νέον  Κράτος,  φ. 18, Αθήνα, Φεβρουάριος 1939, σ. 1581-

1583. 



αφ' ετέρου η σημασία της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της ατο-
μικής πρωτοβουλίας είναι διαφορετική από εκείνην, ήτις αναγνω-
ρίζεται εις τα πραγματικά ολοκληρωτικά Κράτη...»1. Επί πλέον 
δεν είναι ούτε εθνικοσοσιαλιστικό Κράτος επειδή «δι' ημάς αι 
έννοιαι εθνισμός και σοσιαλισμός άλληλογρονθοκοπούνται»2. Ό σ ο 
για τη λαϊκή βάση, ναι μεν «δεν συμμετέχει άμεσα στην εξουσία» 
αλλά το Νέο Κράτος φροντίζει για τα συμφέροντά της, τα οποία 

οφείλουν να συμπίπτουν μ' αυτά του συνόλου της εθνικής κοινό-
τητας. Ο λαός δεν είναι πια πηγή των εξουσιών αλλά «αριθμη-
τικό απλώς σύνολο» και ως έννοια διακρίνεται από το Έθνος. 
Η κρατική εξουσία υλοποιώντας την «εθνική θέληση» εκφράζει 
ταυτοχρόνως και κατά λογική ακολουθία και τη «λαϊκή θέληση», 
«διότι η εθνική θέλησις δεν αποτελεί κάτι το διακεκριμένον και 
ανεξάρτητον της ατομικής θελήσεως των ατόμων, (...) αλλ' έχει 
την έδραν αυτής εις την συνείδησιν όλων των ατόμων εκείνων, 
τα οποία, εις δεδομένην στιγμήν, αποτελούν την ζώσαν ανθρωπί-
νην σύνθεσιν του Έθνους»3. Η πολιτειακή θέση του καθεστώτος 
βασίζεται έτσι στην έννοια του καθήκοντος κι όχι σ' αυτήν του 
δικαιώματος4. 

Η σχέση Νέου Κράτους-Ατόμου απαιτεί την υποταγή του 
άτομου στο σύνολο. «Υπάρχουν μέσα σωφρονισμού δι' εκείνους 
που θ' αποπειραθούν να διασαλεύσουν την εθνικήν ενότητα, απο-
κατασταθείσαν υπό του Βασιλέως και του Ιωάννου Μεταξά»5, 
δήλωνε ο Άρ. Καμπάνης στα 1938, ενώ δύο χρόνια πριν, ο Με-
ταξάς υπογράμμιζε σε λόγο του ότι ήταν αποφασισμένος να εξου-
δετερώσει με τον ταχύτερο τρόπο κάθε αντίδραση κατά του εθνικού 

1. Γ. Μαντζούφας, «Έθνος, Κράτος, Δίκαιον», το Νέον  Κράτος,  φ. 21, 
Αθήνα, Μάιος 1939, σ. 249. 

2. στο ίδιο,  σ. 250. 
3. Ν. Κούμαρος, «η περί Κράτους...», ο'.π., σ. 1582. 
4. Ευάγγελος Κυριακίδης, «η διαλλαγή Κράτους και πολίτου», το Νέον 

Κράτος,  φ. 9, Αθήνα, Μάιος 1938, σ. 530. 
5. Άρ. Καμπάνης, «Χθες και Σήμερον», το Νέον  Κράτος,  ε. Β', φ. 7, 

Αθήνα, Μάρτιος 1938, σ. 264-265. 



κού του έργου1. το άτομο γίνεται το «υλικό» οπού πάνω του το 
Κράτος εγκαθιστά τη Νέα Τάξη πραγμάτων. το ίδιο δεν έχει 
αξία σαν άτομο αλλά παίρνει άξια από τη στιγμή που εντάσσεται 
στο ελεγχόμενο σύνολο. Η αντίληψη αυτή έρχεται να συναντήσει 
τη φασιστική αντίληψη της Enciklopedia Treccani: «...η φασι-
στική αντίληψη τάσσεται υπέρ του Κράτους" τάσσεται εξίσου και 

υπέρ του άτομου, στο βαθμό που το άτομο συνυπάρχει με το Κρά-
τος το οποίο είναι η παγκόσμια συνείδηση και θέληση του ανθρώ-
που μέσα στην Ιστορική του ύπαρξη (...) έξω από την Ιστορία, ο 
άνθρωπος δεν είναι τίποτα»2. 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Η πολιτική εξουσία ασκείται από το Βασιλιά και την Κυβέρ-
νηση. στα πλαίσια του Νέου Κράτους, ο βασιλιάς είναι ο ανώτα-
τος άρχοντας και αποτελεί σύμβολο της εθνικής ενότητας. Είναι 

επίσης ανώτατος άρχοντας της εκτελεστικής εξουσίας. Συμμετέ-
χει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας με την κύρωση των 
νόμων οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται «εν ονόματι του Βα-
σιλέως». 

ο Μεταξάς είναι ο «Αρχηγός» της κυβέρνησης και υπεύ-
θυνος προς κάθε κατεύθυνση. Αυτός μόνον, έχοντας γενική αρμο-
διότητα στα θέματα όλων των υπουργείων, μπορεί να καθορίζει 
τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής. Προτείνει στο Βασιλιά 
το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 

Υπουργοί και Υφυπουργοί, είναι απλά διευθυντές υπηρεσιών 
σε διάφορους κλάδους της δημόσιας διοίκησης. Συμμετέχουν στη 
νομοθετική εξουσία αλλά δεν υποχρεούνται να έχουν την ίδια άπο-
ψη με τον αρχηγό σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της κυβερνητικής 

1. Ιω. Μεταξάς, Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως,  φ. 332, 4 Αυγούστου 
1936. 

2. S. Romano, «Histoire de 1' Italie du Risorgimento à nos jours», 
Παρίσι, Seuil, 1977, σ. 194-195. 



τικής πολιτικής. Διάσταση γνώμης Ισοδυναμεί με παραίτηση του 
διαφωνούντος Υπουργού. 

το υπουργικό συμβούλιο αποτελείται από τον αρχηγό της 
Κυβέρνησης, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Συνεδριά-
ζει σε ολομέλεια και σε επιτροπές. σε περίπτωση διαφωνίας στους 
κόλπους του υπουργικού συμβουλίου υπερισχύει τελικά η απόφα-
ση του αρχηγού της κυβέρνησης1. 

ΤΡΙΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ 
4 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Η πορεία της κρίσης ταυτότητας, ως το κεντρικό πρόβλημα 
της νεοελληνικής κοινωνίας πολιτισμικού και πολιτικού χαρα-

κτήρα, ακολούθησε την πορεία του σύγχρονου ελληνισμού κι απο-
τέλεσε τον κεντρικό άξονα προβληματισμών για τη σχέση Έθνους 

και Κράτους. Παρ' όλες τις Ιδεολογικές διαφορές των διανοου-
μένων κοινά τους σημεία, όπως η μη απόρριψη του μύθου της 
παράδοσης, η προσπάθεια επιλογής μέσα από την κληρονομιά 

του παρελθόντος για την κάλυψη αναγκών της αμεσότητας της 
εποχής τους, η απόρριψη της παραδοσιακής αρχαιολατρίας αλλά 
και της δυτικοευρωπαϊκής «εισβολής», οδήγησαν σε μια εθνο-

κεντρική αντίληψη για την εθνικότητα, η όποια εμπεριείχε και την 
κριτική κατά της ηθικής και πνευματικής παρακμής της2 . 

Εάν ο Βενιζελισμός χαρακτηρίζεται ως ο πιο «πραγματι-
στικός» και συνεπής φορέας αυτής της ολοκλήρωσης, αυτοκαθο-
ριζόμενος από το Έθνος, κι ο Αντιβενιζελισμός ως «ο εσωστρε-
φής πατριωτισμός της Παλαιάς Ελλάδας», αυτοκαθοριζόμενος 

από το Κράτος, ο Μεταξισμός, ως ο Ιστορικός φορέας που ανα-
λαμβάνει το Ιστορικό αίτημα της συνέχειας της «εθνικής ολοκλήρωσης 

1. Ν. Κούμαρος και Γ. Μαντζούφας, «αι θεμελιώδεις συνταγματικαί αρ-
χαί του Νέου Κράτους», το Νέον  Κράτος,  έ. Β', φ. II, Αθήνα, Ιούλιος 1938, 
σ. 761-818. 

2. Βλ. Γ. Β. Λεονταρίτης, «Εθνικισμός και Διεθνισμός, Πολιτική Ιδεο-
λογία», στο Ελληνισμός,  Ελληνικότητα,  Αθήνα, Εστία, 1983, σ. 27-36. 



ρωσης», είναι η ιστορική συνέχεια του Άντιβενιζελισμού, απο-
γυμνωμένος από το βυζαντινό ρομαντισμό του, ως προς το εδα-
φικό του περιεχόμενο, αυτοκαθοριζόμενος και νομιμοποιούμενος 

από την αρχαία αντίληψη της μεγάλης Ιδέας κι από μια νέα μορ-
φή Κράτους. Η πρόταση του για την ενότητα του ελληνισμού διά 
μέσου του πολιτισμού και μιας υπερενισχυμένης κρατικής εξου-
σίας αποβλέπει στην αναδημιουργία του πολιτισμού, ως το περιε-
χόμενο της Μεγάλης Ιδέας του αρχαίου ελληνισμού, «η επικρά-
τηση της φυλής και εκτός των ορίων του ελληνικού Κράτους»1. 

το σύνθημα «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός» ευνοήθηκε από 
τη δημιουργία μηχανισμών όπως οι θεσμοί κουλτούρας και η 
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Η Μεγάλη Ιδέα θ' ανάσταινε τη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός τα 
Ιδεώδη της Αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου. Η επιμονή 

στην παράδοση, βασικά της αρχαϊκής κουλτούρας, συμπορεύεται 
με την αγιολογία της μεταξικής Ιδεολογίας και τροφοδοτεί την 

αναπτυσσόμενη κουλτούρα της στις επικρατούσες νέες πολιτικές 
συνθήκες. ο «εκσυγχρονισμός» του μεταξικού Κράτους συμπο-
ρευόμενος με την ελληνική παράδοση αντιπαρατίθεται στους ξέ-
νους εκσυγχρονισμούς. Είναι ολοφάνερη η Ιδεολογική φόρτιση της 

αντιπαράθεσης του «ελληνικού» ως αυθεντικού και γνήσιου και του 
«ξενόφερτου» ως μη αυθεντικού και πλαστού, όπως είναι ολοφά-
νερο ότι οι δυο πόλοι καλύπτουν πραγματικά προβλήματα. Υπο-
στηρικτές του καθεστώτος δηλώνουν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός 
προκαλεί την «ηθική αποσύνθεση των λαών πάνω στους όποιους 

επιδρά», και διευκρινίζουν ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι «πνευ-
ματικός» και δεν έχει τίποτα κοινό με την «πρόοδο». Η πρόοδος 
είναι κατάσταση που εκφράζει την πορεία μιας εποχής, ενώ ο 
πνευματικός πολιτισμός είναι δημιουργία και κομμάτι αναπόσπα-
στο του Έθνους. Ο πολιτισμός παράγει, ενώ η πρόοδος είναι μη 

1. Βλ. Ιω. Μεταξάς, «η νέα ελληνική γενεά δύναται ν' αναστηλώση τα 
ιδεώδη που συνέτριψεν η θεομηνία του Βενιζέλου», η Καθημερινή,  23 Ια-
νουαρίου 1935. 



παραγωγική γιατί εκφράζει τον «υλικό» πολιτισμό, ο οποίος εί-
ναι «αναπτυξιακός». Ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι διά μέσου της 
δημιουργίας καινούριων μορφών πνευματικής ζωής θα ξεπερα-
στεί ο υλικός πολιτισμός, ο οποίος καθορίζει τις αξίες του φιλε-
λευθερισμού και του μαρξισμού, και τότε το παρόν της Ελλάδας 

θα ήταν ίσο με το παρελθόν της. δεν πρόκειται για ανασύνθεση 
πολιτισμική, όπως Ισχυρίζεται ο Ευάγγελος Κυριακίδης, αλλά για 

αναθεμελίωση. ο πνευματικός πολιτισμός είναι «εσωτερικός». 
Η πρόοδος είναι φιλοκαλία, ο πολιτισμός αξίωση, αίτημα: «Απε-
χθανόμεθα εκείνην την εικόνα της προόδου, η οποία υπό την ση-
μαίαν του διανοητισμού, επιχείρησε να αντικαταστήσει τον ηρωϊ-
σμόν, την πίστιν, με τον σκεπτικισμόν, τον αισθητισμόν και σνο-
μπισμόν και δι' αυτών, κατέστησαν ημάς ανικάνους να πραγμα-
τοποιήσωμεν τα καθήκοντα του παρόντος...»1. Υπάρχουν δηλαδή 
«καταστρεπτικές» δυνάμεις στον πολιτισμό, τις οποίες πρέπει να 
καταπολεμήσει το Κράτος για να τονώσει τις «υγιείς» του δυνά-
μεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιταγές της καθολικής συνεί-
δησης του Έθνους. 

Οι δύο προηγούμενοι πολιτισμοί δεν υπήρξαν τέλειοι, δηλώνει 
το μεταξικό καθεστώς. Ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός, ο αρ-

χαίος, δημιούργησε έργα τέχνης αλλά υστερούσε σε θρησκευτικό 
συναίσθημα. Ο δεύτερος ελληνικός πολιτισμός, ο βυζαντινός, χα-
ρακτηριζόταν από θρησκευτικό συναίσθημα αλλά δεν δημιούργησε 
σημαντικά έργα τέχνης. Τέλειος θα είναι ο τρίτος, γιατί είναι πολι-
τισμός «ηθικός», ο οποίος μεταφράζεται σε «αφοσίωση στο Κρά-
τος», «υποταγή των πολιτών», «κατάργηση της πάλης των τά-
ξεων και συμμαχία αυτών». Πνευματικός πολιτισμός σημαίνει 

ακόμα αποικιοκρατία. να κατακτήσει η Ελλάδα με το πνεύμα 
της, το πνεύμα κι όχι τα εδάφη άλλων χωρών. Έτσι , διακήρυττε 

μεν την αντίθεσή του ως προς την Ιμπεριαλιστική τακτική της 

1. Ευάγγελος Κυριακίδης, «Αι περί πολιτισμού φιλοσοφικαί απόψεις του 
Ιωάννου Μεταξά», Το Νέον  Κράτος,  έ. Β', φ. II, Αθήνα, Ιούλιος 1938, σ. 

824-826. 



Ιταλίας και της Γερμανίας για την κατοχή εδαφών, δημαγωγούσε 
όμως υπέρ ενός πνευματικού imperium-, ο μύθος του οποίου στη-
ριζόταν στη μυστικοποίηση του καθεστώτος. και λέω μύθος γιατί 

οι συνιστώσες του πολιτισμού αυτού δεν χαράχτηκαν  ουσιαστικά. 
Ο Γ. Μαντζούφας σε άρθρο του το δηλώνει: «... αν εγνωρίζομεν 
ποίαι θα είναι αι εκδηλώσεις, αι οποίαι θα συνιστών τον τρίτον 

ελληνικόν πολιτισμόν, θα τον είχομεν ήδη παρόντα και δεν θα εί-
χομεν ανάγκη να τον δημιουργήσωμεν, αλλά θα έπρεπε να φροντί-
σωμεν απλώς να τον διατηρήσωμεν»1. Δανειζόμενοι στοιχεία από 

την αρχαιότητα προσπαθούν να πλάσουν τον μύθο. Έτσι , «ο Α-
πόλλωνας που γεννήθηκε στις ελληνικές ακρογιαλιές δεν μπορούσε 

να περάσει αδιάφορα από τη χώρα του φωτός εκείνη τη μέρα δίχως 
να διαλαλήσει σ' Ανατολή και Δύση, την αλλαγή που γινόταν, 

μοιράζοντας γύρω-τριγύρω τα πιο φωτεινά χρώματα». Κι αλ-
λού, μια κάποια Κίρκη έπαιρνε το πνεύμα «για να το οδηγήσει 

στους μαγικούς κόσμους του ονείρου, πάνω από τα ανθρώπινα πάθη 
και τις εσωτερικές διχόνοιες» 2. οι παραλληλισμοί της φωτογρά-

φου Νέλλης, σε τεύχη του περιοδικού του Υφυπουργείου τύπου, 
παρουσίαζαν μέσω φωτογραφικών συγκρίσεων ομοιότητες ανά-
μεσα σε έλληνες αγρότες και ελληνικά άγάλματα3. Ο αετός γίνε-
ται σύμβολο του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, στο πέταγμα του 

οποίου «θα ξεσκιστούν τα σκοτεινά σύννεφα της δισταχτικότητας 
και η αντάρα κάθε κρυφής και ύπουλης αντιδράσεως και θα μάς 

αποκαλύψουν το νέον Στερέωμα»4. το σήμα της Ε.Ο.Ν είναι ο 
Διπλούς Μινωικός Πέλεκυς, σύμβολο της αιωνιότητας της ελλη-
νικής φυλής και έμβλημα τόσο της βασιλικής (επίγειας), όσο και 

1. Γ. Μαντζούφας, «Ιδεολογία και κατευθύνσεις εις το Νέον Κράτος», 
το Νέον  Κράτος,  φ. 16, Αθήνα, Δεκέμβριος 1938, σ. 134. 

2. Αντιγόνη Μπριώνη, «η γυναίκα στην οργάνωση της Νεολαίας», η 
Νεολαία,  φ. 30, Αθήνα 1939, σ. 984. 

3. «Διατί πρέπει να είμεθα υπερήφανοι και ευτυχείς, διότι είμεθα Έλλη-
νες», η Νεολαία,  φ. 6, 1938, σ. 188. 

4. Ε.Ο.Ν., Φακ. 12, Γραφείο III, Δ/νσις Β', Πολιτική Διαφώτιση IV, 
Τμήμα Ραδιοφωνίας, Αρχείο  Μεταξά,  Γενικά Αρχεία του Κράτους. 



της θρησκευτικής (θείας) εξουσίας. Ο χαιρετισμός της Ε.Ο.Ν εί-
ναι επίσης «καθαρά» ελληνικός, όπως μαρτυρούν διάφορα ανάγλυ-
φα που παριστάνουν τα λεγόμενα Ασκληπιεία, κι ήταν εκδήλωση 

αγάπης και θαυμασμού στους θεούς1. Η αρχαία Ελλάδα έπρεπε 
ν' αντικρύσει τη νέα, «να στέκεται γενναία κάτω από τον Παρθε-
νώνα»2. Διοργανώνονται καλλιτεχνικοί  αγώνες για την αναβίωση 
«της ωραίας συνήθειας των αρχαίων της τελέσεως καλλιτεχνικών 

και πνευματικών άγώνων»3 και οι αθλητικοί αγώνες της Ε.Ο.Ν, 
«οι μεγαλύτεροι των αγώνων της Ελλάδος είναι σαν μια μικρή 

ελληνική Ολυμπιάς». Οι λαμπαδηφορίες από τα τμήματα της 
Ε.Ο.Ν παραπέμπουν στη «συνέχεια των παραδόσεων των Σα-
λαμινομάχων και των Μαραθωνομάχων». Στις αίθουσες δε όπου 
τελούνται οι γιορτές διακρίνονται αρχαϊκές παραστάσεις και ρητά. 
Η αρχαία Σπάρτη θεωρείται το καταλληλότερο πρότυπο για ν' 

ανταποκριθεί η Ελλάδα στα Ιδεώδη του τρίτου πολιτισμού4. 
Η απουσία ενός ουσιαστικά νέου εθνικού οράματος, κοινό 

ζητούμενο πολιτικών και διανοουμένων της εποχής, οδηγεί στην 
προσήλωση του καθεστώτος στην αρχαία βασικά παράδοση. ο 
Μύθος της «ομάδας», της «ελίτ» και του «Αρχηγού», βασισμένος 

στην έννοια «στρατιώτης» και στην ταύτιση της «ζωής» με τη 
«θυσία», ο μύθος της «πάντα άρρωστης νεολαίας», η οποία θα για-
τρευόταν εάν έσκυβε στις εθνικές μας παραδόσεις, ο μύθος της 
«φυλής» και της «γης», γίνονται το στίγμα του εθνικιστικού χαρα-
κτήρα του τρίτου πολιτισμού, απαιτούν τη μυστικοποίηση του κα-
θεστώτος και τη φιλολογικοποίηση της Ιδεολογίας του. Εκατοντάδες 

1. στο ίδιο. 
2. Ξένη Αξελού, «η πνοή της Τετάρτης Αυγούστου», Νέοι  Δρόμοι, Α-

θήνα, φ. 22, Οκτώβριος 1939, σ. 1. 
3. στο ανέβασμα της «Πενθεσίλειας» στο Λυκαβηττό, οι σύγχρονες αμα-

ζόνες αλλάζουν προορισμό. με τη διδασκαλία της Μ. Κοτοπούλη, γίνονται 
μητέρες. Δίνουν σάρκα και οστά στους αυριανούς Έλληνες. «η Πενθεσίλεια 

στο θέατρο του Λυκαβηττού», το Νέον  Κράτος,  φ. 1939, σ. 565. 
4. Ιωάννης Μεταξάς, «Σπαρτιατική Οργάνωσις και Αγωγή των Νέ-

ων», η Νεολαία,  φ. 3, Αθήνα 1938, σ. 82. 



δες αποσπάσματα μαρτυρούν τη μετατροπή της συντηρητικότη-
τας του καθεστώτος σε κενή τυπολατρεία. Γοητευμένο το καθε-
στώς από το νεκρά παραδομένο ρυθμό του αρχαίου πολιτισμού, 
κι όχι από το περιεχόμενό του, το οποίο δεν κατάφερε να μεταλ-
λάξει ούτε να εκλογικεύσει, πορεύτηκε μ'  αυτό το φορτίο, το όποιο, 
όπως Ισχυρίζεται και ο Φ. Πολίτης, έχει μεν «εισχωρήσει οπωσδή-
ποτε στη ζωή μας από παιδεία, παράδοση, φυλετική και γεωγρα-
φική αναγκαιότητα»1, αλλά έχει γίνει άπειρες φορές το αισθησιακό 
άλλοθι των «ύποπτων» κέντρων, ιδιαιτέρως, σε μια εποχή ηθικού 
μηδενισμού που επέφερε ο μεσοπόλεμος. 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕ-
ΜΟΥ ΜΕ Τ Η ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ 

το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας έχει εκπέσει. τη διαδέ-
χεται μια σειρά από φυλετικές αναζητήσεις κι ο μύθος της οργανι-
κότητας του Έθνους, που στην ουσία εκφράζει την ανάγκη ενός 
ριζικού αστικού μετασχηματισμού που δεν είχε μέχρι τότε πραγ-
ματωθεί. Η εγκατάσταση των προσφύγων, που στην πλειοψη-
φία τους είναι ριζοσπαστικοί, καθώς και η εμφάνιση του μαρξι-
σμού, οξύνει το κοινωνικό πρόβλημα και τις αντιθέσεις. το Ιδα-
νικό της «πειθαρχημένης ελευθερίας» έρχεται ν' αντικαταστήσει 

τον κοινοβουλευτισμό, ο οποίος ήταν αδύνατον πλέον να λειτουρ-
γήσει αφού η φαλκιδευμένη μορφή της δημοκρατίας ταυτίστηκε 

με το σύστημά του. 
για την πραγμάτωση του ιδανικού αυτού βοήθησαν οι Ευρω-

παϊκοί φασισμοί με την απήχηση που εύρισκαν διεθνώς στα μικρο-
αστικά στρώματα των πληθυσμών και στ' αντιδραστικά στοι-
χεία. τα αστικά κόμματα, δέσμια του οικονομικού φιλελευθερι-
σμού, που δεν ήταν σε θέση να λύσει το πρόβλημα της εκβιομη-
χάνισης, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα την ανεπάρκεια της μεθο 

1. Τ. Αθανασιάδης, Πώς  έβλεπε  τη νεοελληνική πραγματικότητα  ο Φ. 
Πολίτης,  Αθήνα 1936, σ. 19. 



μεθοδολογίας του στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο. Μπροστά στη 
δραστηριοποίηση του κομμουνισμού συμπλέουν με τα μικροαστικά 
στρώματα. Ο συνηθισμένος κοινοβουλευτικός ηγέτης αντικαθί-
σταται από το χαρισματικό ηγέτη, το «μάγο» και «θαυματοποιό», 

από όλους αποδεκτός, αφού όλοι έχουν πειστεί για την αναποτε-
λεσματικότητα του πρώτου, σ' αυτήν την Ιστορική περίοδο. Ο 
χαρισματικός ηγέτης, αυτός, θα φροντίσει για τους «πειθαρχι-
κούς» και «εύτακτους». « Η διάζευξη λαός-ηγέτης», γράφει ο 
Δημ. Μορτόγιας, «όζει τερατωδώς τευτονικού πνεύματος»1. Α -
πό τα κουρέλια της Μεγάλης Ιδέας ντύνεται ο νέος εθνικισμός, 
εκμεταλλευόμενος τις κοινωνικές συμβάσεις και την ορμή της 
νεολαίας (χαλιναγώγηση από τη μια, σπιρούνισμα από την άλλη). 

στο ερώτημα, που ανήκει η Ελλάδα και ποιοί είμαστε οι Έ λ -
ληνες, ορθώνεται η ελληνικότητα αντιμέτωπη στην ευρωπαϊκό-
τητα. προς χάρη της ελληνικότητας γίνεται χρήση έως και κατά-
χρηση της αρχαιότητας" όσο για τη θεωρία του αυταρχικού κρά-
τους, εφ' όσον «έχει τις ρίζες της στον Πλάτωνα», είναι «ελληνι-
κώτερη κάθε άλλης θεωρίας». Η αποξένωση που προήλθε από 

την αντιπαράθεση ατόμου και κοινωνίας, «γεφυρώνεται» με την 
απλή θέληση του ενός (Ενός) να επανεντάξει συναισθηματικά το 

άτομο στην κοινωνία, απαγορεύοντάς του την αντιπαράθεση και 
πείθοντάς το ότι είναι σύνολο (όχι άτομο μες στο σύνολο), και ως 
σύνολο, κεντρικός μοχλός της Ιστορικής ανανέωσης. Ο αγώνας, 
όταν όλα τα ιδανικά έχουν στεγνώσει, ακόμα κι αυτό της ατομικής 

αντίστασης (ο Νίτσε δεν πολυακούγεται στην Ελλάδα), μεταφέ-
ρεται καθαρά στον ψυχολογικό χώρο. Άλλωστε, «οι μεγάλοι 
άντρες είναι σπάνιοι, οι μικροί πρέπει να φρονιμεύουν, και, όταν 
δώσει ο Γιαραμπής και σημάνει η ώρα, θα γεννηθούν οι Μεσσίες 

αναγγελόμενοι από μετεωρολογικά απρόοπτα η πανηγυρισμούς 
στο βασίλειο των πτηνών, και η Ιστορία, σαν την φοράδα, θα πάρει 

κάτω από τα στιβαρά τους χέρια καινούργιο δρομολόγιο»2. Καθο-

1. Δημ. Μορτόγιας, Δείγμα  Γραφής,  Αθήνα, Ολκός, 1977, σ. 57. 
2. στο ίδιο,  σ. 63. 



Καθοριστικοί παράγοντες της διαπαιδαγώγησης των «κοινών ανθρώ-
πων» είναι οι βιολογικοί και οι ψυχολογικοί.  Αποδοχή των ρι-
ζών, εμφάνιση προοπτικών (Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός—Νέον 
Κράτος). Η πρόσοψη έχει σωθεί. «ό,τι εξαίρεται από τον μέσο 
όρο, τραύμα»1. 

1. στο ίδιο, σ. 67. 



Η σημαία είναι η ιδία η πατρίς μας. 
Όπως όταν εις την εκκλησίαν με-

ταλαβαίνετε  το Σώμα και το Αίμα 
του Χριστού δια του άρτου και του 

οίνου, έτσι και με το πανί αυτό κρα-
τείτε εις τα χέρια σας την πατρίδα 
ολόκληρη, την Ελλάδα ολόκληρη. 



ΠΑΤΡΙΔΑ 

Θυσία — Πρότυπο ο ήρωας που θυσιάζεται — Αιώνια Ε λ λ ά δ α — 
Μεγάλη Ι δ έ α : Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός 

Στον αρθρωμένο λόγο του μεταξικού καθεστώτος, η έννοια 
πατρίδα συνδέεται στενά με τις έννοιες έθνος και εθνικισμός. Εάν 

ο εθνικισμός των φασιστικών καθεστώτων της Ευρώπης εκφρά-
στηκε και έξω από τα κράτη τους, μέσα από κατακτητικούς πο-
λέμους εναντίον άλλων χωρών (χωρίς αυτομάτως να σημαίνει 
ότι ένας κατακτητικός πόλεμος είναι εθνικός πόλεμος, επειδή 
χρησιμοποιείται η έννοια της εθνικής πατρίδας)1, ο μεταξικός 

εθνικισμός καλλιεργήθηκε στα ελληνικά εδάφη και παρέμεινε σ 
αυτά υποστηρίζοντας με τη σιωπή του η με απλουστευτικές μικρο-
ερμηνείες τους παραπάνω πολέμους" διαφοροποιείται από τον Ιτα-
λικό εθνικισμό μόνο το Σεπτέμβριο του 1939, όταν πλησίαζε ο 
πόλεμος, κι αφού η Ιταλία του Μουσολίνι είχε ήδη επιτεθεί στους 
Έλληνες της Δωδεκανήσου, στους Γερμανούς του Brenner, στους 
Γιουγκοσλάβους της Ίστριας, στους Άραβες της Λιβύης, στους 
Αβισσυνούς και στους Αιθίοπες. Σήματα του ελληνικού εθνικι-
σμού βρίσκει κανείς τόσο στα κείμενα όσο και στους λόγους του 
μεταξικού καθεστώτος: «εθνικό στοιχείο», «εθνικό σύνολο», «εθνική 

1. Βλ. την ανάπτυξη αυτού του θέματος από το Δημ. Γληνό, Τριλογία 
Πολέμου, Αθήνα, Στοχαστής, 1975, σ. 42. 

«Πατρίδα, σύμφωνα με την ιδεολογία του Ε-
θνικού Κράτους, δεν είναι μόνον το Έθνος 
(...) ούτε μόνον η χώρα στην οποία γεννιέται 
κανείς (...) αλλά είναι το Έθνος οργανωμένο 

σε Κράτος». 
Ευάγ. Κυριακόπουλος 



κή ενότης», «εθνική τιμή», «εθνική επιβολή», «εθνική επικρά-
τηση», «εθνικές άξιες», «εθνική νεολαία», «εθνική παιδεία», «εθνι-

κός πολιτισμός», «εθνικό συμφέρον», ως κανόνες ερμηνείας και 
εφαρμογής των νόμων. 

το ζήτημα μιας Ελλάδας-Μεγάλης Δύναμης, πνευματικής 
ρυθμίστριας του κόσμου, σύμφωνα με τη «νέα» κοσμοθεωρία και 
βιοθεωρία της, απασχολεί το καθεστώς και ορισμένους διανοού-
μενους. σε θεωρίες που υποστήριζαν τη μη καθαρότητα της ελλη-
νικής φυλής και την ανικανότητα του ελληνικού στοιχείου να «με-
γαλουργήσει» επειδή του λείπουν οι απαραίτητες γεωοικονομικές 

προϋποθέσεις κι επειδή δέχεται τις φυσικές και οικονομικές πιέ-
σεις Ισχυρότερων λαών της Δύσης, που βρίσκονται πολύ πιο κοντά 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονο-
μικής δραστηριότητας, η απάντηση-άποψη είναι απόλυτη και 
σταθερή: το ελληνικό στοιχείο κατόρθωσε να επιζήσει παρ' όλες 

τις προσμίξεις αίματος λόγω της υπεροχής της Ιστορικής και βιο-
λογικής ηλικίας του ελληνα1- η Ελλάδα ως «νέα χώρα» βρίσκε-
ται σε πλεονεκτική θέση απέναντι στις υπόλοιπες, επειδή διατη-
ρεί την απαραίτητη αναλογία μεταξύ του αστικού και αγροτικού 
της πληθυσμού, επειδή είναι κοντά στις παλιές ηπείρους και επειδή 

αποτελεί κόμβο θαλάσσιων και εναέριων συγκοινωνιών προς τις 
Νότιες θάλασσες. οι αιτιολογήσεις αυτές υποστηρίζουν περισσό-
τερο την εμπορική σημασία της χώρας, η οποία και θα αυξάνει, 
εφ' όσον μετατοπιστεί ο άξονας της διεθνούς οικονομικής δρα-

στηριότητας από τα δυτικά προς τα ανατολικά2. Η πρακτική 
του ελληνικού εθνικισμού εκδηλώνεται στο εσωτερικό της χώρας 

κι απευθύνεται κυρίως στις ξένες μειονότητες της Μακεδονίας και 

1. «η καταφανής ανωτερότης την οποίαν παρουσιάζει ο Έλλην χωρικός 
προς τους χωρικούς των άλλων χωρών, οφείλεται αναμφισβητήτως εις την 
μεγαλυτέραν ιστορικήν ηλικίαν του Έλληνος...». I. Τουρνάκης, «η Ελλάς 
έχει την δύναμιν να εξακολουθήσει τον δρόμον της προς τα μεγάλα της πε-

πρωμένα», Νέα  Πολιτική,  έ. Β', τ. 5, Αθήνα, Μάιος 1938, σ. 460. 
2. στο  ίδιο, σ. 457-469. 



της Θράκης, με το σκεπτικό της άμεσης απορρόφησης κι ένταξής 
τους, ώστε οι Νέες Χώρες να πάψουν πια να παρουσιάζουν το θέα-
μα ενός φυλετικού μωσαϊκού, «για να μπορέσει η Ελλάδα να 
ολοκληρώσει τον προορισμό της»1 . Η ιστορία των λαών αυτών 
είναι πολύ παλιά. Ο βίαιος εξελληνισμός της Μακεδονίας και της 
Θράκης, με την εγκατάσταση στα εδάφη τους πληθυσμών από 

τη Μικρά Ασία, βρίσκει τη φυσική της αλλά ακραία συνέχεια στην 
καλλιέργεια της φυλετικής έχθρας από το μεταξικό καθεστώς για 

τις μειονότητες και δημιουργεί μια ακόμα συνισταμένη επίθεσης 
ενάντια στον κοινοβουλευτισμό, αφού αυτός δεν έδωσε τη σημασία 
που έπρεπε στη Διοίκηση της Βόρειας Ελλάδας, όπως ισχυρίζεται 
ο Γ. Φεσσόπουλος, κι επέτρεψε σε ξένες προπαγάνδες, κι ιδιαιτέ-

ρως στον κομμουνισμό, να αργάζονται και να κερδίζουν έδαφος2. 
το ενδιαφέρον για τη Μακεδονία και τη Θράκη αφορούσε τη γεω-

γραφική τους θέση, την οικονομική τους σημασία, την ιδέα της 
εκμετάλευσης των πλούσιων επαρχιών αλλά και το φόβο του 

καθεστώτος για μια επίθεση από το Βορρά. 
Η πολιτική του καθεστώτος σχετικά με τη Διοίκηση της 

Βόρειας Ελλάδας συνδυάστηκε με την «ιεραποστολή». «Εθνι-
κοί Απόστολοι», δηλαδή υπάλληλοι με «ηθικές ικανότητες», με 

ακούραστη δράση, ψυχικά ανώτεροι από άλλους, με εμφάνιση σε-
βάσμια, με αναμφισβήτητο εθνικό ενθουσιασμό κι ιδίως «όχι έπαγ-
γελματίες»3, αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το εθνικό έργο: 

την ενίσχυση της γραμμής των συνόρων, την «αναγέννηση» της 
εκπαίδευσης και την άγρυπνη παρακολούθηση και καταπολέμηση 

κάθε άλλης προπαγάνδας. το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 
ως πολιτιστικός φάρος της Βόρειας Ελλάδας, κλήθηκε να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο «αναγεννησιακό» πνεύμα της εποχής 
και στην κινητοποίηση των άλλων έπαρχιών 4. 

1. Γ. Φεσσόπουλος, η Ελλάς κατά την τελευταίαν  εικοσιπενταετίαν, 
Αθήνα 1939, σ. 167. 

2. στο ίδιο,  σ. 163. 
3. στο ίδιο,  σ. 161. 
4. στο ίδιο,  σ. 167. 



Δύο γράμματα ενός δημοδιδάσκαλου, που απευθύνονται στον 
Ιω. Μεταξά1, προσδιορίζουν τη γενικότερη ιδέα για την εθνολο-

γική ενοποίηση και για τον εξελληνισμό των ξένων μειονοτήτων. 
Ένα τρίτο γράμμα μαρτυρεί τα αποτελέσματα της κυβερνητικής 

επέμβασης: αυστηρή απαγόρευση της χρήσης της Μακεδονικής 
διαλέκτου, απαγόρευση βουλγάρικων τραγουδιών στους δρόμους 

αλλά και στο εσωτερικό των σπιτιών, υποχρεωτική ανάρτηση της 
ελληνικής σημαίας στις εθνικές γιορτές και στις επίσημες ημέρες, 

ίδρυση μικτών σχολείων για τους σλαβόφωνους και τους τουρκό-
φωνους με σκοπό τη «σιωπηλή κι αόρατη» προπαγάνδιση των 

εθνικών συμφερόντων, και τη δημιουργία της Εθνικής Οργάνω-
σης Νεολαίας. Παραλλήλως, κρίθηκε σκόπιμο να υποχρεωθούν 

οι μειονότητες να βάψουν τα σπίτια με τα εθνικά χρώματα" οι 
τοίχοι λευκοί, τα κουφώματα, οι πόρτες και τα παράθυρα μπλέ2 ! ! ! 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεθόδων που συντηρούσαν τις έννοιες 

της «απαγόρευσης», της «υποταγής», του «εξελληνισμού». 
για τους μεταξικούς, η πατρίδα ταυτιζόταν με τη χώρα, το 

έθνος, το κράτος, το λαό, τη γλώσσα και με τα σύμβολά τους. 
Έτσι , ελληνική πατρίδα είναι «το κομμάτι της γης, και τα ευλο-
γημένα νησιά που βρέχονται από το Αιγαίον και το Ιόνιον, όπου 
δεσπόζει ο Όλυμπος, κατοικία των θεών, όπου η θάλασσα και ο 

ουρανός είναι σχεδόν πάντα γαλανοί»3. Η αρχή της πατρίδας, 
τοποθετείται από το Μεταξά την εποχή της εισβολής των βαρβά-
ρων στον ελλαδικό χώρο, στις αρχές της δεύτερης χιλιετηρίδας 
προ Χριστού. 

η δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζεται η μετανάστευση, 
στηρίζεται στο ότι στερεί την ελληνική γη από τα ελληνικά χέρια, 

1. Εμπιστευτικές επιστολές του δημοδιδάσκαλου Γ. Παπαδόπουλου στον 
Ιω. Μεταξά, Ερυθραία, 28 Δεκεμβρίου 1937 και Έδεσσα, 5 Matou 1936, 
Αρχείο  Μεταξά,  Γενικά Αρχεία του Κράτους. Παραθέτονται ολόκληρα στο 

παράρτημα. 
2. ατό ίδιο,  επιστολή, 22 Ιουλίου 1938. 
3. Β.Π. Παπαδάκης, η χθεσινή  και η αυριανή Ελλάς, Αθήνα, Μάρτιος 

1946, σ. 10. 



εξασθενεί τη γνώση και τη συναίσθηση της ελληνικής πραγματι-
κότητας στη δεύτερη η τρίτη γενιά των απόδημων Ελλήνων, και 
δημιουργεί «δημογραφική αιμορραγία» στην Ελλάδα, η οποία 

και συνεπάγεται «τον τρομερόν κίνδυνον της εισβολής άλλων, δη-
μογραφικώς εκχειλιζόντων,  έθνών»1. Η παραπάνω δυσπιστία 

θα γεννήσει με τη σειρά της την αισιοδοξία στη μεταξική ιδεολο-
γία που θα ορίσει την «εδώ Ελλάδα» ως κέντρο της υπόλοιπης, 

ως «Ελευθέρα Ελλάδα, η οποία διευθύνει τας τύχας του ελληνι-
σμού»2. Η αδυναμία οριοθέτησης των συνόρων της πατρίδας και 

η μη διεκδίκηση αλλοτινών ελληνικών εδαφών, δημιουργεί τις 
εξής θέσεις: δεν εποφθαλμιούνται τα εδάφη που χάθηκαν, άρα η 

Ελλάδα δεν θα κάνει κατακτητικούς πολέμους, αλλά εάν μέσα από 
έναν αμυντικό αγώνα οδηγηθεί «εις χώματα ποτισμένα με αίμα 

ελληνικόν, τα χώματα αυτά αυτομάτως ευρύνουν ξανά τον περί-
βολον της ελληνικής Πατρίδος»3. 

Η «αγάπη» του Μεταξά για την ελληνική πατρίδα αγγίζει 
τα όρια του λυρισμού, τον οποίον χρησιμοποιεί κατά κόρον στους 

δημόσιους λόγους του : «Έχομεν να φροντίσωμε δι' αυτήν την γην, 
την ωραιοτάτην αυτήν γην, την οποίαν άμα την βλέπει κανείς από 

κοντά εύχεται να ζη πολλά χρόνια, να μη την χάση ποτέ από τα 
μάτια του»4, και «Μέσα εις αυτά τα ωραία βουνά, μέσα εις αυτήν 

την πράσινην φύσιν, η καρδιά του ανθρώπου πλατύνεται και ο νους 
του εξυψώνεται...»5. 

το Έθνος, απροσδιόριστη έννοια για τους μεταξικούς, «οριο-
θετείται» από την ελληνική γη, την ελληνική θάλασσα, την ελλη-
νική ατμόσφαιρα, δεν καθορίζεται από την ίδια γλώσσα, «σχετίζεται 

1. στο ίδιο,  σ. 11. 
2. στο ίδιο,  σ. 12. 
Β. στο ίδιο,  σ. 13' βλ. στον Αλβανικό Πόλεμο, τ' αποτελέσματα της μά-

χης της Κορυτσάς και του Αργυρόκαστρου. 
4. Από λόγο του Μεταξά στους Σερραίους, 27 Οκτωβρίου 1936, ό.π., 

σ. 15. 
5. Από λόγο του Μεταξά στους κατοίκους της Βυτίνας, 16 Μαίου 1938 

ό.π. 



ζεται» άμεσα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει την προ-
νομιούχο θέση σε σχέση με το έθνος, αλλά κυρίως με την «κοινή 
συνείδηση» (περιπέτειες του παρελθόντος, κοινότητα ηθών και 

εθίμων, κοινές μελλοντικές επιδιώξεις). 
Ό μ ω ς το Κράτος-δύναμη είναι η έννοια κλειδί για τους μετα-

ξικούς, που χαρακτηρίζεται κυρίως από το ακατάλυτό της. Η 
διάρκεια του Κράτους είναι υπεράνω της βούλησης των πολιτών 
του. το Κράτος είναι έννοια διαχρονική· ανήκει στον παρελθόντα, 

στον παρόντα και στον μέλλοντα χρόνο. Η διάρκειά του, λοιπόν, 
προϋποθέτει την ισχύ του, αλλά και η ισχύς του τη διάρκειά του. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η σύλληψη ενός τέτοιου Κράτους 
προϋπέθετε νέους θεσμούς, οι οποίοι δεν έγινε δυνατό να ψηφι-

στούν, όπως δεν έγινε δυνατό, μέσα στα τέσσερα χρόνια διακυβέρ-
νησης του καθεστώτος, να διασαφηνιστούν τα όρια του πολιτικού 

οικοδομήματος. Κατά ομολογία του ίδιου του Ιω. Μεταξά, δεν 
είχε έτοιμο κανένα σχέδιο πολιτεύματος· ήθελε κυρίως το πολί-
τευμά του να προκύψει «ουχί από αντιγραφήν ξένων πολιτευμά-
των, αλλά από τας εσωτερικάς ανάγκας της Ελλάδος»1. 

Όσο για το λαό, φιλομεταξικοί βιογράφοι του I. Μεταξά, 
ισχυρίζονται ότι ο κυβερνήτης απεχθανόταν τους πλουτοκράτες 

και τους σνομπ και ότι η ιθύνουσα κοινωνική τάξη ήταν η κύρια 
υπεύθυνη για τα προβλήματα του τόπου: «δεν αναφέρω», λέει 

ο Μεταξάς, «τα φαιδρά εκείνα πρόσωπα των κοσμικών σαλονιών, 
κυρίους και κυρίας, δεσποινίδας και νεαρούς, οι οποίοι, με κομψήν 
περιβολήν, με φράκα, τουαλέτες και διαμαντικά, μεταξύ ενός σιγα-
ρέτου και σαμπάνιας, ανέτρεπαν την ελληνικήν κοινωνίαν διά να 
φανούν και αυτοί ότι κάτι κάμνουν»2. Αριστοκρατικής καταγω-
γής, ο I. Μεταξάς, ' απευθύνεται κυρίως στο λαό, από την πρώτη 
κιόλας μέρα της εγκαθίδρυσής του στην εξουσία. στο διάγγελμά 
του για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, διατείνεται ότι· τα Κυ-
βερνητικά μέτρα θα αποσκοπούσαν στη βελτίωση της κοινωνίας 

1. Από λόγο του I. Μεταξά στο Αίγιο, 31 Οκτωβρίου 1937, ό.π., σ. 21. 
2. από λόγο του I. Μεταξά, 6 Νοεμβρίου 1937, ό.π., σ. 43. 



«και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών και των- πενεστέρων 
εν γένει τάξεων1. Ο λαός γίνεται το άλλοθι του αυταρχικού και 
κατασταλτικού κράτους του Μεταξά. Ό λ α γίνονται προς το συμ-
φέρον του ακόμα και η καταδυνάστευσή του. 

το Κράτος θα πάει μπροστά, εφ' όσον ο λαός ακολουθήσει, 
με λατρεία πιστού, τις κατευθύνσεις του. Όσο για τη γλώσσα 
αυτού του λαού, δεν μπορεί παρά να συμβαδίσει με την πολιτική 
εξέλιξη του νέου Έθνους. οι διαμάχες μεταξύ καθαρευουσιάνων 
και δημοτικιστών γύρω από το γλωσσικό ζήτημα «σταματούν». 
το καθεστώς επιτρέπει στη γλώσσα μια ελαστικότητα, η οποία 
αντανακλάται στην καθημερινή ομιλία του Μεταξά και στους 
σχεδιασμένους από τα πριν λόγους του. 

1. στο ίδιο,  σ. 44. 



Είσθε όλοι Έλληνες 
και θα μείνετε 
για πάντα Έλληνες 



όπως επί χιλιάδες 
χρόνια υπήρξαμεν 

Έλληνες και θα 
μείνωμεν Έλληνες 
για πάντα. 





ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
Θρησκεία  και πίστη  — Θεός, ιστορικά  γεγονότα και κοινωνικά 
φαινόμενα — Αναφορές 

Η θρησκεία, ως βασικός συντελεστής ενός «ανώτερου πολι-
τισμού», γίνεται η βάση της εθνικής παιδείας και της εθνικής «ανοι-
κοδόμησης». 

με αναγκαστικό Νομοθετικό Διάταγμα (1938), τροποποιείται 
ο «Κωδικοποιημένος Νόμος 5438/1932 των περί Καταστατικού 
Νόμου της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος ισχυουσών 
διατάξεων»2- η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μη-
τροπολιτών γίνεται πλέον από το Βασιλιά με Βασιλικό Διάταγμα, 
ενισχύοντας έτσι τις πολιτειοκρατικές τάσεις... το πρόγραμμα της 
κυβέρνησης προβλέπει την ενδυνάμωση της εκκλησίας και την 
ανύψωση του κλήρου για την παραπέρα ανάπτυξη και στερέωση 
του θρησκευτικού συναισθήματος, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο 
το Μεταξά ως παράγοντας διατήρησης του ελληνικού πολιτισμού 

1. Α. I. Γκς, «η θρησκεία, βάση της εθνικής μας ανοικοδόμησης», η 
Νεολαία,  τ. 41, Αθήνα, 22 Ιουλίου 1939, σ. 1327. 

2. «Διά του Νόμου τούτου εξελέγη, μετά την υπό του Συμβουλίου 
Επικρατείας ακύρωσιν της εκλογής ως Αρχιεπισκόπου της Κορινθίας Δαμα-

σκηνού, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος», Βαρνάβας Δ. Τζωρτζά-
τος, Μητροπολίτης Κίτρους, Οι βασικοί  θεσμοί  διοικήσεως  της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας  της Ελλάδος, Αθήνα 1977, σ. 43. 

«Διότι εάν αληθεύει ότι κανείς δεν μπορεί να 
μιλήση για αληθινό πολιτισμό, για πρόοδο 
και για ανάταση της ανθρωπότητας, για ε-
ξευγενισμό των ατόμων και των συνόλων, 
χωρίς να έχη, κατ' αρχήν υπ' όψιν του τον Χρι-
στιανισμό, είναι ακόμα πιο αληθές ότι δεν 
μπορεί κανείς να σκεφθή την Ελλάδα χωρίς 

την θρησκεία του Θεανθρώπου»1. 



επί σειρά αιώνων1. Η ενδυνάμωση του θρησκευτικού συναισθή-
ματος πρέπει ν' αποτελέσει την απάντηση στην ταραγμένη θρη-
σκευτικότητα του ελληνικού λαού μετά την αποτυχία της βενιζε-
λικής «Μεγάλης ιδέας», γιατί η πτώση του εθνικού οράματος 
επέφερε στη νεοελληνική συνείδηση και τη χρεωκοπία του θρη-
σκευτικού συναισθήματος. Η πλήρης συνάρτηση Εκκλησίας και 
Έθνους, μετά την αποτυχία των εθνικών ονείρων, έχει και αυτή 
καμφθεί. για τον ελληνισμό οι μεγάλες στιγμές του Έθνους ήταν 
πάντα συνδεδεμένες με την Εκκλησία, γεγονός το οποίο γνωρίζει 

ο Μεταξάς, Χριστιανός Ορθόδοξος με πίστη στην ορθότητα των 
δογμάτων της, και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, αφού η 4η 

Αυγούστου χαρακτηρίζεται ως μεγάλη στιγμή του Έθνους και 
γιατί όχι ίσως η μεγαλύτερη. 

Είναι αρκετές οι αναφορές που γίνονται στην σχέση Εκκλη-
σίας και Έθνους. Η επανάσταση του 1821 ενάντια στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, παραδείγματος χάρη, θ' αποτύγχανε εάν δεν 

εμπνεόταν από τη θρησκευτική πίστη. Δύναμη, αντοχή, ηρωισμός 
μιας χούφτας ανθρώπων ερμηνεύονται σε σχέση με τη θρησκευ-

τική τους πίστη2 . 
Μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, ακόμα και την έκβαση του 

πολέμου εναπόθετε ο Μεταξάς στις «βουλές του Κυρίου». Αξίζει 
να σημειωθεί ο σημαντικός αριθμός κειμένων και ραδιοφωνικών 

λόγων θρησκευτικού περιεχομένου που εκφωνήθηκαν από την κή-
ρυξη της πνευματικής επιστράτευσης ως τις 28 Φεβρουαρίου 
19413. Η νίκη προβλεπόταν με μόνο οδηγό τη θρησκεία. 

1. Βλ. λόγο του I. Μεταξά, για το πρόγραμμα της κυβέρνησής του, Αρ-
χείο  Μεταξά,  Γενικά Αρχεία του Κράτους. 

2. Α. I. Γκς, ό.π., σ. 1358. 
3. Χαρακτηριστικές του είδους οι εξής ραδιοφωνικές ομιλίες: 

8 Δεκεμβρίου 1940, Σ. Αντωνιάδης, «ο ακάθιστος» 
13 Δεκεμβρίου 1940, Ν. Λούρος, «η πίστη» 
22 Δεκεμβρίου 1940, Ν. Λούναρης, «η Παναγία» 
15 Ιανουαρίου 1941, Λ. Φιλιππίδης, «προς τη νίκη, με τον Στρατηγό 

υπερασπιστή» 



Η θρησκεία, όπως και η οικογένεια, είναι το μεγάλο όπλο 
στα χέρια του καθεστώτος για την αντιμετώπιση κάθε άποψης 
που αντιπαρατίθεται στη δική του συλλογιστική, κι ιδίως του 

κομμουνισμού. Η ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματος 
θα αποτελέσει μια από τις βασικότερες συστάσεις προς τους εκ-

παιδευτικούς: «Εκείνο που θέλω είναι να πιστεύουν εις την ανω-
τέραν δύναμιν του Θεού και να υποτάσσωνται εις αυτήν. Θέλω 

να ζήσουν σαν Έλληνες Χριστιανοί. δεν ημπορείτε, Έλληνες εκ-
παιδευτικοί, να είσθε ουδέτεροι κι αδιάφοροι προς την θρησκείαν 
(...) η ιστορία διδάσκει ότι τα έθνη δεν ημπορούν να αναπτύξουν με-
γάλον μορφωτικόν πολιτισμόν, χωρίς να προηγηθεί βαθύ θρησκευτι-
κόν αίσθημα»1. σε άλλο λόγο του προς τους φοιτητές χαράζει τα 
όρια μεταξύ επιστήμης, τέχνης και θρησκείας, όσον αφορά στην ανα-
ζήτηση της «αλήθειας», προτρέποντας τους φοιτητές να προϋπο-
θέσουν μες στις αναζητήσεις τους, την ύπαρξή της: «... Αλλά 

εάν διά των μεθόδων αυτών των επιστημονικών αναζητείτε την 
αλήθειαν, κάμνετε μίαν προϋπόθεσιν μέσα σας, την οποίαν ουδε-

μία εμπειρία σας την παρέχει, ουδείς ορθολογισμός την αποδει-
κνύει, την προϋπόθεσιν ότι υπάρχει αλήθεια την οποίαν αναζητείτε. 

και αυτή είναι ζήτημα πίστεως θρησκευτικής. Ε π ί της βάσεως 
αυτής, της τοιαύτης πίστεως, οικοδομείται ολόκληρον το επιστη-
μονικόν οικοδόμημα διά των μεθόδων, των ακριβών, των επιστη-
μονικών μεθόδων. εάν δεν έχετε μέσα σας μίαν τοιαύτην πίστιν 

δεν ημπορείτε να γίνετε πραγματικοί επιστήμονες. Πώς θα ανα-
ζητείτε πράγμα που δεν πιστεύετε ότι υπάρχει;» 2. 

15 Ιανουαρίου 1941, Π. Ιππόλυτος, «η θρησκευτικότητα και το πνεύμα 
της θυσίας αυτών που πολεμούν» 

20 Ιανουαρίου 1941, βλ. πίνακα ραδιοφωνικών ομιλιών από την κήρυξη 
της πνευματικής επιστράτευσης έως τις  28.2.1941' βλ. Μ. Δένδιας, «ο 

Θεός και το δίκαιόν μας», το Νέον  Κράτος,  τ. 43, Αθήνα, 31 Μαρτίου 1941, 
σ. 14. 

1. Από λόγο του Μεταξά στους εκπαιδευτικούς, 28 Οκτωβρίου 1936' 
βλ. Β. Π. Παπαδάκη, η χθεσινή...,  ό.π., σ. 7. 

2. από λόγο του Μεταξά στους φοιτητές, 20 Νοεμβρίου 1937, στο ϊόιο. 



Στην έλλειψη θρησκευτικού συναισθήματος στηρίζει ο Μετα-
ξάς και την κριτική του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος 
έδωσε έργα τέχνης, αλλά υστερούσε φιλοσοφικά σε θρησκευτικό 
συναίσθημα, γεγονός το οποίο επέδρασε και στην πολιτική του 

ανάπτυξη. «δεν πιστεύω», θα ισχυριστεί ο Μεταξάς, «αν μελετή-
σει κανείς από σας την ιστορίαν, να θαυμάση τας σκέψεις των πολι-
τικών οι οποίοι ωδήγησαν την Ελλάδα εις τον Πελοποννησιακόν 
πόλεμον. Ούτε πιστεύω κανείς να θαυμάζη τους πολιτικούς της 

αρχαίας Ελλάδος, οι όποιοι αντέδρασαν εις την μακεδονικήν ηγε-
μονίαν. Αλλά θα μου ειπήτε ότι ήσαν ωραία αυτά τα οποία είπαν 
(...) δεν απετέλουν όμως πολιτικήν»1. Η άποψη του Ι. Μεταξά 

για τον αρχαίο πολιτισμό, με κριτήριο τη θρησκευτικότητά του, 
φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του F. de Cou-
lange, άρθρο του οποίου είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό το Νέον 
Κράτος2, άποψη η οποία υποστήριζε ότι οι αρχαίες πόλεις στηρί-
ζονταν στη θρησκεία κι αυτή με τη σειρά της στήριζε τις πόλεις 

σε σημείο που ν' αποτελούν ένα σώμα τρομερής δύναμης, τυραν-
νικής ορισμένες φορές για τους πολίτες τους, η ελευθερία των 

οποίων γινόταν αδύνατη. στην πραγματικότητα όμως εκείνο 
που ενοχλεί τον Χριστιανό Μεταξά δεν είναι η «έλλειψη» θρη-

σκευτικού συναισθήματος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά η έλλειψη 
χριστιανικού ορθόδοξου συναισθήματος. 

το α-ιστορικό της σκέψης του εντυπωσιάζει και σ' αυτήν την 
περίπτωση αλλά και σε άλλες, αναφορικά με τις σχέσεις της Νεώ-
τερης Ελλάδας με την αρχαία. Όσο για το Βυζάντιο, το θρησκευ-
τικό του ιδεώδες συντέλεσε στη δημιουργία Κράτους πολιτικής 
υπεροχής. τα ισχυρά σημεία των δύο προηγούμενων πολιτισμών 

θα συνθέσουν το σώμα του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά 
και την «άμυνα» της Ελλάδας τόσο απέναντι στους Ευρωπαϊκούς 

1. Από λόγο του I. Μεταξά στους φοιτητές κατά την ορκωμοσία τους, 
20 Νοεμβρίου 1937' βλ. Β. Παπαδάκη, ό.π., σ. 193. 

2. Βλ. F. de Coulange, «Aι αρχαίαι Πολιτείαι, και η παντοδυναμία των», 
Το Νέον  Κράτος,  τ. 16, Αθήνα, Δεκέμβριος 1938, σ. 564. 



πολιτισμούς, όσο κι απέναντι στις Ευρωπαϊκές βλέψεις, αφού η 
Ελλάδα, ως γεωγραφική θέση στο μεσογειακό χώρο, απειλείτο 
ν* αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της εξαφάνισής της, όπως ισχυρί-
ζονταν οι Μεταξικοί θεωρητικοί. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το θρησκευτικό στοιχείο 
αποτελεί για τον I. Μεταξά σταθερό παράγοντα της κριτικής 

του στα φασιστικά καθεστώτα της Ευρώπης και της Λατινικής 
Αμερικής. Υποστηρίζεται ότι ένας από τους λόγους που κατέρρευ-
σε στη Γερμανία ο εθνικοσοσιαλισμός ήταν ο πόλεμος που κήρυξε 

ο Χίτλερ κατά της Χριστιανοσύνης: «το οικοδόμημα αυτό φέρει 
μέσα του την οργήν του Θεού, διότι ύψωσε το γήινον ανάστημά του 

προς τους ουρανούς και ετόλμησε να εκτοξεύσει χολήν κατά του 
κηρύγματος της Αγάπης, διότι επήρε το Σταυρόν και του εκύρ-
τωσε τας άκρας και από σύμβολον θυσίας τον έκαμε σύμβολον σα-
τανικόν, διότι ο Χίτλερ και η Γερμανία του επολέμησαν την θρη-
σκείαν, διότι διενοήθησαν να κτυπήσουν την Χριστιανοσύνην...»1. 

στην Ισπανία, παρ' ότι ο φαλαγγιτισμός δεν ασπάζεται την ανώ-
τερη μορφή θρησκείας (δηλαδή τη φιλοσοφία του Χριστιανισμού), 

η υπερβολική προσήλωση του στην ιησουήτικη παπαδοκρατία δη-
μιουργεί ένα ελαφρυντικό του στοιχείο. στην Αργεντινή, παρόλο 
ότι επικρατούσε η άποψη ότι οι ιθύνοντες ήταν φιλοναζί, το μετα-
ξικό καθεστώς δεν έχει τίποτα να τους προσάψει, αφού συμπερι-
λάμβαναν στο πρόγραμμά τους την Πατρίδα, την Θρησκεία, την 
Οικογένεια, την Εργασία, την Πειθαρχία και την Τάξη. το ίδιο 
«θετικό» στοιχείο της θρησκευτικότητας σηματοδοτεί και τα 
καθεστώτα Βραζιλίας, Μεξικού, Νέας Τουρκίας και Πορτογαλίας 
υπογραμμίζοντας τον «πρωτοποριακό» χαρακτήρα στην πάλη τους 

ενάντια στον «αριστερισμό»2. 
με επίκεντρο την Εκκλησία η επίθεση κατά του φιλελευθερι-

σμού είναι σφοδρή: α) η Εκκλησία έπρεπε να διατηρεί την περιου-
σία της, β) δεν αντιμετωπίστηκε σωστά το ζήτημα που προκάλεσε 

1. Β. Π. Παπαδάκης, ό.π., σ. 431. 
2. στο ίδιο , σ. 432-433. 



λεσε η αφομοίωση του εκκλησιαστικού ημερολογίου προς το πολι-
τικό, γ) δεν έπρεπε να διαχωριστεί ο Κλήρος από το λαό, δ) παρα-
μελήθηκε η μόρφωση των ιερέων και ο διορισμός τους ήταν ανεξέ-
λεγκτος, ε) υπήρξε κομματική εκμετάλλευση του παλαιοημερολο-
γητικού κινήματος, στ) οι μισθοί του κλήρου υπήρξαν από χαμη-
λοί έως ανύπαρκτοι, ζ) εμφανίστηκαν ξένες θρησκευτικές προπα-
γάνδες και ο «εξαιρετικά φανατικός εχθρός της θρησκείας», ο 
κομμουνισμός1. 

ο κλήρος, ως βάση και δύναμη της εκκλησιαστικής οργάνω-
σης, ως κρίκος ανάμεσα στην Εκκλησία και την κοινωνία, έπρεπε 
ν' ασχοληθεί, σε συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο, για 

την ενδυνάμωση της Εκκλησίας, ώστε να καταφερθεί ένα πλήγ-
μα στις εχθρικές, απέναντι στο καθεστώς, θεωρίες. Εκτός από 

την ίδρυση της Αποστολικής Διακονίας και την ψήφιση του Κα-
ταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, που προσδιόριζε τις σχέσεις 

Εκκλησίας και Κράτους, δημοσιεύτηκε επίσης ένας νόμος (Σε-
πτέμβριος 1938) σχετικός με τις συνθήκες λειτουργίας των ετε-
ρόδοξων Εκκλησιών, ο οποίος απαγόρευε τις ξένες θρησκευτικές 
προπαγάνδες2. 

με άλλο νόμο, μπήκαν στον κλήρο νέα πρόσωπα ανωτέρων 
και ανωτάτων θεολογικών σχολών, οργανώθηκαν ειδικά ιεροδι-

δασκαλεία για τη μόρφωση του κατώτερου κλήρου και πάρθηκαν 
μέτρα για την εξασφάλιση αυστηρής πειθαρχίας στη διοίκηση 

της Εκκλησίας. επίσης οργανώθηκαν τα Ταμεία για τη δια-
χείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και το Ταμείο Ασφάλι-
σης του κλήρου της Ελλάδας (Τ.Α.Κ.Ε.), το οποίο ενισχύθηκε 

με 25.000.000 δρχ. από ετήσιες προσόδους3. 
τα παραπάνω, που είναι λαϊκού περιεχομένου, αντανακλούν 

και το λαϊκό περιεχόμενο του καθεστώτος. Ότι δεν έκανε η αστική 
δημοκρατία για να εξασφαλίσει ένα οικονομικά ισχυρό και μορφωμένο 

1. Γ. Θ. Φεσσόπουλος, ό.π., σ. 57-59. 
2. στο ίδιο,  σ. 63-64. 
3. στα ίδιο,  α. 64. 



μένο ιερατείο, που θα της ήταν χρήσιμο, αναλαμβάνει να το κάνει 
το μεταξικό καθεστώς. Ήδη από το 1932, διαφημιστικό φυλλάδιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Εκκλησία, Τέχνη, Παιδεία, έγραφε: 

«Εφημέριοι επαρκώς μορφούμενοι και επαρκώς αμειβόμενοι είναι 
βέβαιον ότι θα εκπληρώσουν αποτελεσματικώτερον την εν τη κοι-
νωνία υψηλήν αποστολήν της Εκκλησίας». Αυτό που ενδιέφερε 
ήταν η δράση της Εκκλησίας απέναντι στις ανησυχίες που κορυ-
φώνονταν λόγω της ανάπτυξης του προοδευτικού ρεύματος και 

η προσήλωσή της σε μια «αμετακίνητη παράδοση»1. 
εάν λάβουμε υπόψη μας ότι στο μεσοπόλεμο το 75% περί-

που του ελληνικού πληθυσμού βρισκόταν κάτω από την επιρροή 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και το υπόλοιπο 25 % μοιραζόταν σε 

καθολικούς, προτεστάντες, εβραίους και μωαμεθανούς2, κατανοεί-
ται διπλά το ενδιαφέρον του μεταξικού καθεστώτος για την Ορθό-
δοξη Εκκλησία, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική πίστη των ιθυ-
νόντων του. Από τη μια η Εκκλησία επηρεάζει τις μάζες, από 

την άλλη το Νέον Κράτος, συμπλέοντας με την Εκκλησία, επαυ-
ξάνει την επιρροή του πάνω στην κοινωνική βάση. 

για την ενίσχυση της θρησκευτικής πίστης και της χριστια-
νικής αγωγής, ο Μεταξάς επικαλείται κατά καιρούς διάφορες 
προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ογδόντα τρεις επιστήμονες 
γιατρούς της Γερμανίας, τους Μίκαελ Πουπέν, Μαρκόνι, Κάντ, 
Φραγκλίνο, Γκαίτε, Μπάλντουιν, Σατωμπριάν, κ.ά3. 

δεν σημαίνει όμως ότι με το δανεισμό των σκέψεων των άλ-
λων η με την επιβολή μιας ομαδικής πεποίθησης —«θρησκευτική 

ομολογία» θα έλεγε ο Κάρλ Γιούγκ, αντιδιαστέλλοντάς την με την 
έννοια της θρησκείας— λύνεται το θρησκευτικό ζήτημα. Αντίθετα 

1. Βλ. Δ. Γληνός, «Πνευματικές μορφές της αντίδρασης», Νέοι  Πρωτο-
πόροι, τ. 10, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1932, σ. 349-351. 

2. Βλ. (;), «η ταξική πάλη του προλεταριάτου και η θρησκευτική αντί-
δραση», Νέοι  Πρωτοπόροι,  τ. 12, Αθήνα, Δεκέμβριος 1932, σ. 447. 

3. Βλ. λόγο του Μεταξά, 28 Οκτωβρίου 1936, με θέμα: «η Χριστιανική 
Πίστις και Αγωγή ως θεμέλιον και βάσις της Ατομικής και Κοινωνικής 
ζωής», η Νεολαία,  τ. 2, Αθήνα 1936, σ. 45. 



« Ε κ ε ί ν ο όμως πού θέλω 

είναι να πιστεύουν εις την 

ανωτέραν δύναμιν του 

Θεού και να υ π ο τ ά σ σ ω ν -

ται εις αύτήν». 

I. Μ ε τ α ξ ά ς 



δημιουργείται άλλος ένας μηχανισμός καταστολής με τη σύμπραξη 
Εκκλησίας και Κράτους, όπου το άτομο χάνει τη ζωντανή του 
σχέση με το «θείο». Πίσω απ' όλα αυτά υπάρχει η στεγνή λογική 
του Κράτους που μοιάζει να είναι παντοδύναμο αφού συγκεντρώ-
νει πάνω στους χαρισματικούς ηγέτες όλη τη δύναμη. στη ουσία, 
η έννοια θρησκεία δεν συγκεκριμενοποιείται, στηρίζεται στην αυ-
θαιρεσία και επιβάλλεται από έναν επιφανειακό μυστικισμό. 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

Αν και η ίδια η ζωή είναι μια συνεχής αναγέννηση, δεν μπο-
ρεί να δημιουργήσει ξανά μια κατάσταση περασμένη. Όλες οι 
προσπάθειες αναδημιουργίας ενός πολιτισμού που να μοιάζει στον 
αρχαίο πολιτισμό και όλες οι τάσεις θαυμασμού του αρχαίου κό-
σμου και των πολιτειών του, τόσο στο βιολογικό όσο και στο 
πνευματικό επίπεδο, είναι ρητορικής φύσης και κεντράρουν σ' 
ένα περιβαλλοντολογικό (βλ. χώρα) φετιχισμό. Η αρχαία ελλη-
νική σκέψη, ο ελληνισμός και η ορθοδοξία γίνονται τα καινούργια 
τοτέμ του μεταξικού καθεστώτος. Η κουλτούρα ενός λαού δεν 
μπορεί να είναι εξαρτημένη μόνο από το παρελθόν της. Είναι 
συνάρτηση παραγόντων του περιβάλλοντος (με την πλατύτερη έν-
νοια του όρου) μέσα στο όποιο ζει και κινείται. Κανένας αρχαίος 
πολιτισμός δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί η επιβληθεί με την 
παιδεία. Μέρος του μόνον, κι αυτό μεταβαλλόμενο από τις συνθή-
κες, είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύεται, φαινομενικά, από κάποιον 
ιστορικό παράγοντα (όταν το κρίνει απαραίτητο), ως μέσον επι-

βεβαίωσης της πολιτιστικής και βιολογικής του διάρκειας. το 
αρχαίο πνεύμα ανήκει στους αιώνες του, κι αν κάποιος έχει κάτι 
να πει, κάπως ν' αντιδράσει, δεν μπορεί παρά να το αντιμετωπί-
σει μέσα στην εποχή του. Ο μεταξικός κλασικισμός είναι μια αντί-
ταξη της σοβαρότητας στην «ανηθικότητα» του φιλελευθερισμού 
και του κομμουνισμού. Η αρχαιολατρεία λειτούργησε ως συναι-
σθηματική τομή και περιστράφηκε γύρω από παλιές και σύγχρονες 
θεωρίες μίμησης του αρχαιοελληνικού  τρόπου ζωής, για να έγκλω-



εγκλωβίσει την εθνική πολλαπλότητα (συλλογικές πραγματικότητες) 
μέσα στην καθεστωτική ενότητα. Η ειδυλλιακή παρελθοντολογία 

και ο ψευδοκλασικισμός, μαζί με όλους τους νεκρούς τους τύπους, 
που χρησιμοποιεί το καθεστώς, γίνονται η αφετηρία για μια ελα-

φράς μορφής κριτική1 του καθεστώτος από τους συνεργάτες του 
περιοδικού Νέα Πολιτική, οι οποίοι, επαναφέροντας ως προβλη-
ματισμό τους όρους του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, αντιμετω-
πίζουν την Ελληνική αναγέννηση ως «αναμφισβήτητο» ιστορικό 
γεγονός2. 

Είναι γεγονός ότι η αρχαία σκέψη είναι μία από τις βασικές 
πηγές της ανθρώπινης διανόησης, και ως γεγονός χρησιμοποιείται 

από τους συνεργάτες του καθεστώτος, για να μάς παραπέμψουν 
στην αυθαίρετη θεώρηση της ελληνικής γης, ως «Παγκοσμίου 

Πατρίδος»3, αλλά και ως Έθνους της «Βασιλείας του Θεού»4. 

1. «Αι παρατηρούμεναι πηγαίαι τάσεις επιστροφής υπό νέαν μορφήν Αρ-
χών και Θεσμών του παρελθόντος, επιβάλλουν την θεμελιώδη διάκρισιν (...) 
μεταξύ πνευματοφόρον παραδόσεως  και νεκρών τύπων, προς τούτο δε μίαν 
ευρείαν συνθετικήν αντίληψιν των πραγμάτων»' βλ. «Αι αρχαί της Νέας Πο-
λιτικής», Νέα  Πολιτική,  έ. Γ', τ. 3, Αθήνα, Μάρτιος 1939, σ. 331-337. 

2. η «επανελλήνιση» κηρύσσεται τρίτη και βασική κοσμοθεωρία, σε αν-
τιπαράθεση με τον «κεφαλαιοκρατισμό» και τον «κομμουνισμό». Είναι à άξο-
νας γύρω από τον όποιο θα στραφεί η ανθρωπότητα για την ηθική τελειοποί-
ηση της υπόστασής της, και «ο τελευταίος σταθμός εις την προσπάθειαν του 

ανθρώπου όπως καταστή από κατώτερος ανώτερος». Βλ. Ανδρ. Γυφτάκη, 
«Στροφή προς τον Ελληνισμό», Νέα  Πολιτική,  ί.  Β', τ. 2, Φεβρουάριος 
1938, σ. 149-150. 

3. Βλ. απόσπασμα της «Ομιλίας περί Φιλανθρωπίας» του Μ. Γαλανού, 
ρήτορα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στο Θεμ. Κ. Θεοδωρόπουλου, «η 
ιστορική αποστολή του ελληνισμού εις τον κόσμον», Νέα  Πολιτική,  ί.  Β', τ. 

9, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1938, σ. 55. 
4. «Όταν ειδοποιήθη (ο Θεάνθρωπος) ότι ζητούν να τον ίδουν Έλληνες, 

είπε το περίφημον: "νυν ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου" 
και ανεκοίνωσεν εις τους ομοεθνείς του Ιουδαίους ότι "αρθήσεται απ' αυτών 
η Βασιλεία και δοθήσεται έθνει  ποιούντι τους καρπούς αυτής" υπονοών προ-

φανώς το ελληνικόν έθνος», στο ίδιο. 



για να υποστηριχτεί η σημερινή ανάγκη ταύτισης του Χριστιανι-
σμού με τον Ελληνισμό, το καθεστώς στρέφεται για άλλη μια 
φορά στο παρελθόν για να θυμίσει τους αγώνες της Εκκλησίας 

για τον ελληνισμό και τη μόνιμη αντιπαράθεση πολιτισμένου κό-
σμου (Βυζάντιο) και βαρβαρότητας (Δύση), επιμένοντας στη θε-
τική πάντα συμβολή τόσο των Πατριαρχείων όσο και των «τριμ-
μένων ράσων». οι αδιάκοπες πτώσεις και οι αδιάκοπες αναγεννή-
σεις της ελληνικής φυλής «εκ της τέφρας της» χρησιμοποιούνται 

ως απόδειξη της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού στον κόσμο. 
Η πνευματική δημιουργία του αρχαίου ελληνισμού είχε «ατομικό 
χαρακτήρα», κι οδήγησε στην έλλειψη ενός φυλετικού ιδεώδους. 
Συνέπεια της απουσίας αυτού ήταν η αδυναμία συγκέντρωσης των 

εθνικών δυνάμεων σε σύνολο και πραγματοποίησης ολοκληρωτικού 
έργου. Η παραπάνω συνέπεια γίνεται και αιτία της κατάρρευσης 

του ελληνικού κόσμου και της υποδούλωσης του στους ξένους. 
για τους ίδιους λόγους, την ίδια κατάρρευση αντιμετωπίζει το 

Βυζάντιο και ο μεταβυζαντινός ελληνισμός (αναβάπτιση του αρ-
χαίου ελληνικού πνεύματος στο χριστιανισμό) μέχρι το 1821, 

οπότε συντελείται ένα είδος εθνικής αποκατάστασης. Αλλά και 
κατά τους επόμενους ιστορικούς σταθμούς του ελληνικού γένους, 

οι καταρρεύσεις διαδέχονται τις αναγεννήσεις κι αυτές με τη σει-
ρά τους νέες πτώσεις και νέες υποδουλώσεις. Ο μεσοπόλεμος θεω-
ρείται ως διάστημα πτώσης «προς το βάραθρο», ώσπου βρέθηκε 
«άνθρωπος ισχυρός» που επέβαλε «στάσιν προσοχής !» και βάδισε 
προς τη «νέα ανάσταση» του ελληνισμού, της μεγάλης αυτής κλη-
ρονομιάς του παρελθόντος, που για να τη συγκεκριμενοποιήσουμε 

θα ονομάζαμε «κληρονομιά υπεροχής». Αυτήν την κληρονομιά 
κουβαλάει και ο ελληνισμός της ξενιτιάς, ο οποίος, έξω από το 
«πολιτικό σύνορο» που περιορίζεται σε μια εδαφική έκταση, βρί-
σκεται μέσα στο «εθνικό σύνορο», το «απεριόριστο» και «ανεμπό-
διστο», όπου δηλ. μιλιέται η ελληνική γλώσσα. Η εθνική αντίληψη 

που έλεγε ότι το Κράτος είναι μέσον, ενώ σκοπός είναι το Έθνος, 
είχε την ανάγκη μιας Μεγάλης Ιδέας. το πρόβλημα είναι ότι η 

αναγέννηση του όλου ελληνισμού δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με ένα 



«μικρό Κράτος χωρίς τολμηρές επιδιώξεις»1 και με τη Μεγάλη 
Ιδέα του βενιζελισμού που «έσπρωχνε τον ελληνισμό σε έργα ακα-

τόρθωτα και προσπάθειες δονκιχωτικές» 2. ιδέα που δεν στάθηκε 
συνεπής στην αρχή της (Κράτος, μέσον-σκοπός, Έθνος) και που 

ως μεγαλοϊδεάτικη κατεύθυνση δεν είχε καταλήξει στην αντίληψη 
«ότι τα εθνικά μας σύνορα δεν αγκαλιάζουν μόνον αλύτρωτες εθνι-

κές εστίες και σκλαβωμένους αδελφούς, αλλά απλώνονται ίσαμε 
την πιο μακρινή άκρη της γης, φτάνει μόνο να μένουν εκεί Έλλη-

νες — που έχουν τη θέληση ν' ανήκουν στο ίδιο εθνικό σύνολο»3. 
Ο απόδημος όμως ελληνισμός όφειλε ν' αναγνωριστεί και 

συναισθηματικά και υλικά και οικονομικά ως βασικό στοιχείο στη 
δημιουργία που θα είχε τη σφραγίδα της «εθνικής ιδιοτυπίας)) και 

της «φυλετικής ψυχοσύνθεσης», και που θα σήμαινε τον «τελικό 
μας προορισμό ως έθνος». Η νεοελληνική παροικιακή πολιτική 
έπρεπε να προσδιοριστεί ως «συστηματική κρατική ενέργεια, με 
κατεύθυνση την ομοιόμορφη οργάνωση του ελληνισμού της ξενι-
τιάς ώστε να συντελέσει και αυτός στην εκπλήρωση του κοινού 

εθνικού προορισμού μας»4. Ορισμένες ενέργειες του Υφυπουρ-
γείου Τύπου και Τουρισμού, η ανασύνταξη των μητρώων των ελ-
ληνικών προξενείων, με εντολή του υπουργείου Εξωτερικών, τα 

νομοθετήματα του Υπουργείου Θρησκευμάτων και εθνικής Παι-
δείας για τα κοινοτικά σχολεία των ελληνικών παροικιών, καθώς 

και η ίδρυση «Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδα-
που Δικαίου»5, εντάσσονται επιτυχώς στην παραπάνω κατεύθυν-

ση. Η πρόταση του Πάνου Χ. Παμπούκη, να συνταχτεί αρχικά 

1. Π. Χ. Παμπούκη, «ο ελληνισμός της ξενιτιάς», το Νέον  Κράτος,  έ. 
Γ',  τ. 22, Αθήνα, Ιούνιος 1939, σ. 372. 

2. στο ίδιο. 
3. στο ίδιο,  σ. 372-373. 
4. στο ίδιο,  σ. 375. 
5. θα χρησίμευε ως «Κέντρον Επιστημονικής Ερεύνης του Διεθνούς 

και του Αλλοδαπού Δικαίου, ιδία εν σχέσει προς τα αφορώντα την Ελλάδα 
και τον εν τη Αλλοδαπή ελληνισμόν νομικά ζητήματα και παροχής πληρο-

φοριών διά τα δίκαια ταύτα», στο ίδιο,  σ. 376. 



ένας κοινοτικός οργανισμός, όπου «κάθε ελληνική παροικία να 
αποτελέσει είδος ελληνικής επαρχίας στο εξωτερικό, που να συν-

δέεται στενά με την πολιτική εξουσία της Ελλάδας», να δημιουρ-
γηθούν αμέσως μετά «Σύνδεσμοι» (όλες οι κοινότητες μιας ορισμέ-
νης γεωγραφικής περιφέρειας), όλα αυτά να επισφραγιστούν με 

το ρόλο της Εκκλησίας, ο οποίος θα συγκλίνει στην ιδέα ενός 
«ελληνικού χριστιανισμού» - αύτη η πρόταση επιβεβαιώνει την 

ανάγκη οργάνωσης του απόδημου ελληνισμού σ' ένα νέο κοινοτικό 
καθεστώς, το οποίο θα ελέγχεται αυστηρά από το Κράτος, με την 
ίδρυση μιας κρατικής αρχής, που «να ρυθμίζει και κατευθύνει τα 
ζητήματα του παροικιακού ελληνισμού υπεύθυνα» και να υποστη-
ρίζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία με τη δημιουργία «κατάλ-
ληλης ατμόσφαιρας από άποψη προπαγάνδας και διαφώτισης»1. 

ο ελληνισμός εκτός από φυλετικό, εθνικό «δημιούργημα» 
λειτουργεί και ως «πνευματικό» οικοδόμημα και επιφορτίζεται 
μοιρολατρικά να εκπληρώσει «σοβαρό προορισμό» στην ιστορία 

της ανθρωπότητας. οι λόγοι μιας τέτοια πίστης, ισχυρίζεται ο 
Θεμ. Κ. Θεοδωρόπουλος, είναι: «το αρχαίον ελληνικόν θαύμα, 

οι ιστορικοί λόγοι του Θεανθρώπου και η αέναος πτώσις και ανά-
στασις της ελληνικής φυλής, μέσα εις το απέραντον διάστημα των 
χιλιετηρίδων,  καθ' ας αριθμείται η από της εμφανίσεώς της μέχρι 
σήμερον ζωή της»2 . 

Η επιβάρυνση του ελληνισμού να γίνει πνευματικός οδηγός 
της ανθρωπότητας έχει διάσταση μεταφυσική, η οποία αναζητά 
να καταδειχτεί και μέσα από το χριστιανισμό και μέσα από την 

πολύχρονη επιβίωσή του. Η διαπίστωση και μόνον της μακράς 
του διάρκειας καθορίζει αυθαίρετα την αναδοχή τέτοιας αποστο-
λής. Η υπεροχή του χριστιανισμού πάνω στον αρχαίο κόσμο, 
υποστηρίζεται και από την άποψη ότι ο σύγχρονος Έλληνας είναι 

1. στο ίδιο,  σ. 379. 
2. Βλ. Θεμ. Κ. Θεοδωρόπουλου, «η ιστορική αποστολή του Ελληνι-

σμού εις τον κόσμον», Νέα  Πολιτική,  ϊ·  Β', τ. 9, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1938, 
σ. 840-846. 



αδύνατον να βιώσει μια αναγέννηση του αρχαίου προγονικού πνεύ-
ματος (ήδη αυτό έχει προσέλθει στο χριστιανισμό υπό μορφή βυ-
ζαντινισμού), διότι στο συλλογικό ασυνείδητο των Νεοελλήνων 
έχει αποκαλυφθεί «ότι οι θεοί αυτοί των οποίων η λατρεία είχε 

εμπνεύσει όλη την αρχαία καλλιέργεια δεν ήσαν παρά ψεύτικοι 
θεοί. δεν πιστεύω να επιζή στο ασυνείδητο κανενός άλλου λαού 

η ανάμνησις μιας τόσον φοβερής καταστροφής. Από τότε ο Έλ-
λην είναι ο πιο χριστιανός από όλους τους Ευρωπαίους και χρι-

στιανός στην έννοια του εντελώς πρώτου χριστιανισμού» 1. 
Η Εκκλησία, ως θεσμός και ως οργανισμός (συγκέντρωση 

της συλλογικής ψυχής), είναι η ουσιαστική βοήθεια για το ξεπέ-
ρασμα του ατομικισμού και την ένταξη του άτομου στην πλατιά 

ενότητα του πνευματικού κόσμου όπου ο άνθρωπος παύει να νιώ-
θει μόνος και επικοινωνεί μεταφυσικά με όλους, ανεξαρτήτως τό-
που και χρόνου: «γιατί δεν ανήκουν, υποστηρίζει ο Κάυζερλινγκ, 
μόνο οι γενεές των ζώντων στην Εκκλησία, αλλά ακόμη, κατά 
ένα τρόπο εξ ίσου πραγματικό και οι λεγεώνες όλων των τεθνεόν-
των»2. 

Η μεγάλη ενότητα του ελληνισμού και η μεγάλη ενότητα 
της Εκκλησίας του Ελληνισμού χαρακτηρίζονται ως οι δύο κύ-

ριοι συντελεστές της «Παγκοσμίου Επαναστάσεως». 
Η αναζωογόνηση του θρησκευτικού συναισθήματος και η 

συνειδητοποίηση της χριστιανικής ηθικής είναι τα όπλα της Εκ-
κλησίας στον αγώνα της κατά του υλισμού, ο οποίος θεωρείται 

ο κύριος εχθρός της ανασυγκρότησης της κοινωνικής και πολιτι-
κής ζωής, στη βάση των ελληνοχριστιανικών  και κλασικών αξιών. 

ως υλισμός καθορίζεται «το σύστημα το όποιον δεν αναγνωρίζει 
άλλην ύπαρξιν πλην την της ύλης» και «η τάσις προς ικανοποίησιν 

1. Κώστα Τουρνάκη (μετ.), «ο Κάυζερλινγκ για την Νέα Ελλάδα και 
την Ορθοδοξία», Νέα  Πολιτική,  έ. Γ', τ. 6, Αθήνα, Ιούνιος 1939, σ. 630. 

2. στο ίδιο,  σ. 637' βλ. στο ίδιο  όλη τη θεωρία του Κάυζερλινγκ για το 
πως διατηρείται και πώς διαδίδεται μια κουλτούρα, για τις δυνατότητες μιας 

αναγέννησης, την ταύτιση ελληνισμού και τοπικισμού, την ιδέα της Εκκλη-
σίας και το ξεπέρασμα του ατομικισμού μέσα στους κόλπους της, σ. 619-637. 



σιν των υποδεεστέρων αναγκών της ανθρωπίνης υπάρξεως προς 
άρνησιν οιουδήποτε ιδανικού και οιασδήποτε ιδεολογικής προ-
σπάθειας»1. 

το διάστημα του μεσοπολέμου που χαρακτηρίζεται από την 
παγκόσμια κρίση, θεωρείται ως η μοναδική ευκαιρία της ορθόδο-
ξης Εκκλησίας να κερδίσει το χαμένο της έδαφος. Βασιζόμενη 
στις τάξεις των διανοουμένων που εναντιώνονταν στην υλιστική 
θεώρηση του κόσμου, Οφείλει να βρει μια «νέα πνευματική ισορ-
ροπία», την ίδια στιγμή που η ιθύνουσα τάξη ψάχνει να βρει και 

να μεθοδεύσει μια «νέα κοινωνική κατεύθυνση», η όποια θα δι-
καιολογήσει τις διακρίσεις και τις ανισότητες. Η τόνωση της 
πίστης των μορφωμένων και των λαϊκών μαζών ορίζονται ως τα 
δύο μεγάλα καθήκοντα στην αποστολή της ορθοδοξίας και σημα-
τοδοτούν τον εκπαιδευτικό της ρόλο για να μεταβληθεί η κοινω-
νική ηθική και ισορροπία. 

1. Μ. Μανοϊλέσκου, ρουμάνος μηχανικός οικονομολόγος, (μετάφραση της 
Μαρίας Μπέλη), «ο άγων της ορθοδοξίας κατά του υλισμού», Νέα  Πολιτι-
κή, έ. Γ', τ. 3, Αθήνα, Μάρτιος 1939, σ. 274. 



Εάν επετυγχάνετο η λεγό-
μενη αυτή ισότης, εάν τα 
γραφεία και τα λειτουρ-
γήματα και τα επαγγέλ-
ματα ηνοίγοντο εξ ίσου 
δι' όλους και όλας, πού 
πλέον η χαρά της εστίας, 
που η φροντίς του οίκου; 

Β. Π. Παπαδάκης 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Πατριαρχική  οικογένεια — Φυλετική οικογένεια — Οικογένεια -
Κράτος 

Βασικός συντελεστής για τη ζωή του καθεστώτος υπήρξε α-
ναμφισβήτητα η οικογένεια, και η κοινωνική του επιβολή επιτεύ-

χθηκε μέσα απ' αυτό το κοινωνικό κύτταρο. 
ο Δημήτρης Μορτόγιας, στην προσπάθειά του να μελετήσει 

τη νεοελληνική κοινωνία μέσα από το μυθιστόρημα του μεσοπο-
λέμου, διαμόρφωσε ένα διάγραμμα διαφόρων θεμάτων το οποίο 
αποκάλυπτε την ιδεολογία της αστικής και μικροαστικής τάξης. 
Η σημασία της οικογένειας, ως θεσμός συντηρητικός, αποτελεί 
ένα από τα κύρια θέματα του διαγράμματος: « Η ολιγαρχία, μο-
λονότι έχει υπονομεύσει και παραμορφώσει το περιεχόμενο της 
οικογένειας, επιμένει με θρησκευτική προσήλωση στη διατήρηση 

του τύπου (...) Η χαλάρωση της οικογένειας απελευθερώνει κα-
ταλυτικές η επαναστατικές τάσεις κατεξοχήν επικίνδυνες».1 Γνω-
ρίζοντας την παραπάνω κατάσταση της ελληνικής οικογένειας, 
σ' αυτήν την ιστορικά ιδιαίτερη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας, 

η οποία καθορίζεται από την έλλειψη ζωτικών σημείων αναφο-
ράς, το μεταξικό καθεστώς ανακηρύσσει την οικογένεια βασικό 
μέλος του ιδεολογικού του τρίπτυχου και μάλιστα συνεργαζόμε-
νο με τα δύο άλλα μέλη, την πατρίδα και τη θρησκεία. 

1. Δ. Μορτόγιας, Δείγμα  γραφής, Αθήνα, Ολκός, 1977, σ. 69. 

«η γυναίκα είναι ο πραγματικός αρχηγός 
της οικογένειας και η γυναίκα θα διαφυλάξη 
την παράδοση (...) Από σας τας γυναίκας 
εξαρτάται τί παιδιά θα έχη εις το μέλλον η 

ΕΛΛΑΣ. Αυτό μη το λησμονήτε ποτέ». 
I. Μεταξάς 



Τονίζεται άπειρες φορές στους λόγους του Μεταξά ότι δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει πατριωτικό και θρησκευτικό συναίσθη-
μα, εάν δεν υπάρξει οικογενειακό συναίσθημα. Ένας άντρας, ανί-
κανος να δεθεί με τους γονείς του, τ' αδέρφια του, τη γυναίκα 
του και τα παιδιά του, είναι αδύνατον να συλλάβει την έννοια της 
αφοσίωσης στα εκατομμύρια των ανθρώπων που ανήκουν στην 
ίδια θρησκεία και στο ίδιο έθνος. Άλλωστε και η εκκλησία αυτό 

του διδάσκει: το δέσιμο με την οικογένεια. Όσο για την πατρίδα, 
έχει απόλυτη ανάγκη αυτού του δεσμού, γιατί στην αντίθετη πε-
ρίπτωση, αν δηλαδή καταστραφεί η οικογένεια, θα καταστραφεί 
κι η ίδια. Ποιά όμως ήταν η φύση της ελληνικής οικογένειας όταν 

την παρέλαβε το μεταξικό καθεστώς; Σχηματισμός πιεστικός 
που λειτουργούσε ενάντια στις ατομικότατες με κύριο στόχο τη 

διαιώνιση του είδους. Η περιουσιακή συνεισφορά και κάποτε και 
ο σωματικός δεσμός ήταν οι κύριες συνιστώσες για τις σχέσεις 

των συζύγων. «στην διαμόρφωση της οικογένειας», τονίζει ο Δ. 
Μορτόγιας, «μπορούμε να παρακολουθήσουμε άνετα τον εκφυ-
λισμό της αστικής ιδεολογίας. Εκτός από την οικονομική ασφά-
λεια και το σωματικό στοιχείο, καμιά άλλη γέφυρα δεν ενώνει 

τους συζύγους. ο καθένας, κλεισμένος στον ατομικισμό του, δη-
μιουργεί έναν ξεχωριστό κόσμο, όπου ο άλλος δεν έχει είσοδο. 
Οι σχέσεις των συζύγων επηρεάζονται άμεσα από την περιουσια-
κή τους κατάσταση· δεν αντιπαρατίθενται ατομικότατες αλλά πε-
ριουσίες: το πνεύμα της αγοράς διαπερνά και την αγιότητα της 
Εστίας»1 . 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της πρωτοβάθμιας κοινωνικής 
μορφής είναι: η συνέχιση της παράδοσης, η επίμονη αναζήτηση 

του προγονικού δέντρου, η πατριαρχική ανατροφή των παιδιών, 
ιδίως των κοριτσιών, και η εμφανής υποταγή της γυναίκας, η 

ρηχή κοσμικότητα, η συμβατικότητα, η ένταξή της στο νόμο της 
φθοράς, η χαλάρωσή της και η απελευθέρωση, εξ' αιτίας αυτής 

της χαλάρωσης, καταλυτικών τάσεων. εάν λάβουμε υπόψη μας 

1. στο ίδιο,  σ. 67-68. 



όσα χαρακτηρίζουν το κοινωνικό σώμα-οικογένεια και την έντα-
ξή της στους γρήγορους ιστορικούς μετασχηματισμούς, όπου η 
σύγκρουση της παράδοσης και της προόδου είναι αναπόφευκτη, 

και κατά συνέπεια η σύγκρουση των γενιών, συμπεραίνουμε ότι 
η οικογένεια ως φορέας της παράδοσης δεν μπορεί παρά να λει-

τουργούσε καταδυναστευτικά στη διάπλαση των νέων ανθρώπων: 
«Πειθάρχηση όλων των μελών στη θέληση του Πατέρα-ηγέτη, 

ενότητα ζώντων και τεθνεόντων και συντηρητισμός»1. Προσθέ-
τοντας σε όλα αυτά το «βιολογικό καθορισμό της προσωπικότη-
τας», τη «γελοιοποίηση του γάμου»2 (βλ. Γιούγκερμαν)  και την 
«οξύτατη διάσταση των γενεών»3 (βλ. Αργώ) έχουμε ένα αρκετά 
πλήρες διάγραμμα της ελληνικής οικογένειας, κατατοπιστικό και 
βοηθητικό για τις απόψεις του μεταξικού καθεστώτος γύρω απ' 
αυτήν. 

Πρέπει να σωθεί η οικογένεια, να διαφυλαχτεί η ομοιογένεια, 
συγκαλύπτοντας το χάσμα των γενεών μ' ένα σαφή, κατ' αρχήν, 
καταμερισμό των καθηκόντων των μελών της. Στον άντρα, η προ-
στασία όλων των άλλων, η καθοδήγηση τους, η φροντίδα για 

τον επιούσιο.  στη γυναίκα η φροντίδα του σπιτιού, η ανατροφή 
των παιδιών και η προσφορά χαράς στο σύζυγο και τα παιδιά. 

Άντρας-αρχηγός, Γυναίκα-σύζυγος. στη σχέση αυτή τοποθετεί-
ται η πραγμάτωση της ισότητας των δύο φύλων, αφού ο δεύτερος 
ρόλος δεν είναι υποδεέστερος του πρώτου. στον ιεραρχικό χαρα-
κτήρα του Κράτους αντιστοιχεί ο ιεραρχικός χαρακτήρας της οικο-
γένειας. «στη γυναίκα παραδίδεται ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος 

για να συνέλθει και να αντισταθμίσει τις ήττες και τις ταπεινώσεις 

1. στο ίδιο,  σ. 70. 
2. στο ίδιο,  σ. 71" βλ. στο Γιούργκεμαν,  την Αντιπαράθεση των δύο αδελ-

φών' ευγονικές απόψεις αίρουν από την απιστία την ηθική της φρικαλεότητα 
και έμμεσα αρνούνται στην οικογένεια θετικό ρόλο στη διάπλαση της νέας 

γενιάς. ο Γιούγκερμαν παντρεύεται την κοινή μαιτρέσσα κατά τη διάρκεια 
κρασοκατάνυξης. 

3. στο ίδιο,  βλ. στην Αργώ, την παλιά γενιά μπαφιασμένη και τους νεώ-
τερους πελαγωμένους. 



σεις από την αποτυχία», σημειώνει ο Δημ. Μορτόγιας. « Η διά-
σπαση του τείχους της μοναξιάς, η υπερσκέλιση του εγωκεντρικού 

ατομικισμού, πραγματώνεται διττά στην επαφή με τη γυναίκα. 
ο ρόλος της έξω από τον ανταγωνισμό της ζωής της δίνει ιδιά-

ζουσα θέση και την ωθεί να αναζητάει τον παραπληρωματικό ρό-
λο στη ζωή του άντρα. Αδυνατώντας η ίδια να ξεδιπλώσει στην 
κοινωνική ζωή άλλες ικανότητες, εκτός από τις διακοσμητικές, 
μοιραία ζει αντανακλαστικά ανοίγοντας τον πλούτο της ψυχής 
της και συνδυάζοντας την ύπαρξή της με την αφοσίωση σ' έναν 
άντρα»1. Διπλή λοιπόν η αποστολή της ελληνίδας γυναίκας: χρή-
σιμη σύζυγος, καλή μητέρα και χαρούμενο στολίδι του σπιτιού. 

την εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι την αποδεχόταν ο 
Μεταξάς, εφόσον η φύση της εργασίας ήταν τέτοια που χρειαζό-
ταν γυναικεία χέρια κι εφόσον οι οικονομικές ανάγκες μιας οικο-
γένειας ήταν πραγματικές. Ειδάλλως, η ζωή της γυναίκας έξω 

από το σπίτι γινόταν «επικίνδυνη», αφού άφηνε χώρο ελευθερίας 
για άλλες δυνατότητες ανάδειξης και κοινωνικής συνειδητοποί-

ησης, καταστάσεις που ερμηνεύονται ως «ακόλαστες» και συνε-
πάγονται την κατάρρευση και τη διάλυση της οικογένειας. Ήδη, 

το γεγονός της εισόδου της γυναίκας στην παραγωγή κατά τον 
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, της μη απομάκρυνσής της απ' αυτήν με-

τά τη λήξη του Πολέμου και της πρωτοστασίας της στις απερ-
γίες  ·και τις φυλακίσεις, σήμαινε την απομάκρυνση από το γυ-
ναικείο φύλο της σεμνότητας, της φινέτσας και της γοητείας2. 

για να προστατευτεί η γυναίκα σήμερα, έλεγαν οι μεταξικοί, πρέ-
πει πρώτα να προστατευτεί η γυναίκα-μαθήτρια του σήμερα κι 

αυριανή γυναίκα-μητέρα. Γι' αυτό το καθεστώς καταργεί προο-
δευτικά τα μικτά σχολεία 3, απαντώντας στον φιλελευθερισμό και 
χτυπώντας την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η μικτή εκπαίδευση 

1. στο ίδιο,  σ. 72. 
2. Βλ. Ε. Βελισσαροπούλου, «το νοικοκυριό, ως παράγων ευημερίας του 

Έθνους», η Νεολαία,  τ. 5, 12 Νοεμβρίου 1938, σ. 165. 
3. Βλ. Άρ. Καμπάνης, «οι διανοούμενοι και το "Νέον Κράτος"», Το 

Νέον  Κράτος,  τ. 8, Αθήνα, Απρίλιος 1938, σ. 381. 
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δευση προκαλούσε, κατά τον Γ. Φεσσόπουλο και κατά δημόσια 
ομολογία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, την «ηθικήν κατά-
πτωσιν της Ελληνικής Οικογένειας, την διαφθοράν των πλείστων 
μαθητριών και την χαλάρωσιν του ανδρικού χαρακτήρος των μα-
θητών»1. 

Έτσι , όλη η Εκπαίδευση της Εθνικής Νεολαίας, σχετικά 
με το ζήτημα της γυναίκας, θα περιστραφεί γύρω από τη μη δυ-

νατότητα ύπαρξης ισότητας ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, αφού 
«δι' άλλα επλάσθη ο άνδρας και δι' άλλα η γυναίκα, άλλως επλά-
σθη εκείνος και αυτή»2. Η διαφοροποίηση του προορισμού των 
δύο φύλων υπήρχε και ήταν «θαυμαστή». σε πολλούς μάλιστα 
λόγους του I. Μεταξά υπήρξε ταύτιση του όρου γυναίκα και του 
όρου μητέρα, που εκφραζόταν με την αντικατάσταση της λέξης 
«γυναίκα» από τη λέξη «μητέρα»3. με τη σειρά της η Μαρίκα 
Κοτοπούλη τοποθετείται πάνω στον προορισμό της ελληνίδας 
γυναίκας, πληροφορώντας την ελληνική κοινή γνώμη για το ανέ-
βασμα του θεατρικού έργου Πενθεσίλεια, στο θέατρο του Λυκα-
βηττού. ο θαυμασμός της, που προκλήθηκε από τον «αυθόρμη-
το» παραλληλισμό ανάμεσα στις αμαζόνες της αρχαιότητας και 

τις σύγχρονες Ελληνίδες (παρ' ότι ο προορισμός τους ήταν δια-
φορετικός), την οδήγησε στον καθαρό συμβολισμό. Στις μέρες 
μας οι περήφανες αυτές γυναίκες δεν πρόκειται να κυριαρχήσουν 
πάνω στους άντρες στα πεδία των μαχών θα γίνουν μητέρες που 

θα δώσουν σάρκα και οστά στους αυριανούς Έλληνες*. Ό μ ω ς το 
ενδιαφέρον του καθεστώτος δεν σταματά στη γόνιμη γυναίκα. 

Εξαπλώνεται και στη στείρα γυναίκα, αφού το μητρικό ένστικτο 

1. Γ. Φεσσόπουλος, ό.π., σ. 82. 
2. Β. Π. Παπαδάκης, ό.π., σ. 53. 
3. «... αλλά ζητώ και έγώ από τους νέους να εννοήσουν καλά τί περιμένω-

μεν από αυτούς, ότι θέλομεν να γίνουν άνδρες Έλληνες και μητέρες Ελληνί-
δες...»,'' από λόγο του I. Μεταξά στην Καλαμάτα, 24 Απριλίου 1939, ό.π., 
σ. 199. 

4. Βλ. Μ. Κοτοπούλη, «Πενθεσίλεια στο θέατρο του Λυκαβηττού», το 
Νέον  Κράτος,  τ. 24, Αθήνα, Αύγουστος 1939, σ. 565. 



«είναι έμφυτο». Όσες στερούνται του «θείου δώρου» της μητρό-
τητας, θ' αγαπήσουν ως μητέρες. ως μητέρες θ' αγαπήσουν την 

οποιαδήποτε ασχολία τους, τους γονείς, τα αδέρφια και τον άντρα" 
«αυτή είναι η καταδίκη της γυναίκας αλλά και το αιώνιον μεγα-
λείον της»1. Όμως , πέρα απ' αυτόν τον «θαυμασμό» και τη «συγ-
κίνηση» που δοκιμάζει ο Μεταξάς για τη γυναικεία φύση, ο δια-
χωρισμός που κάνει ανάμεσα σε «παιδιά» και σε «κορίτσια» μαρ-
τυρεί την κοινωνική του αντίληψη για τη γυναίκα (όπου έλεγε 
«παιδιά» εννοούσε αγόρια). σε λόγο του στην Καλαμάτα, απευ-
θυνόμενος σε γονείς λέει: «...δεν θα τα χωρίση από την ηλικίαν 

της νεότητος και την ανδρικήν κανένα τείχος αδιαπέραστον (...) 
δεν ημπορείς να είπης ότι έως αυτήν την ηλικίαν έχεις ένα παιδί, 
και από εκεί και πέραν έχεις έναν άνδρα»2. Κι αλλού, «είδα παι-

διά ζωντανά, με το μέτωπον υψηλά, με κορμοστασιά υπερήφανη, 
είδα κορίτσια πραγματικές ελληνοπούλες»3. και στο λαό της Δρά-
μας, «ζητώ από την νεολαίαν ενθουσιασμόν, ζητώ εθνικόν παλ-
μόν, ζητώ πλήρη κατανόησιν και υποστήριξιν του έργου της κυ-
βερνήσεως και απόφασιν εσωτερικήν από τα παιδιά και τα κο-
ρίτσια...»4. 

θα λέγαμε ότι ο I. Μεταξάς διακατέχεται από μια «αριστο-
κρατική» αντίληψη για τη γυναίκα, η όποια εκδηλώνεται και στη 
σημασία που της προσδίδει. Μ' αυτήν τη λογική, μέσα πάντοτε 

στα πλαίσια της απόκτησης του μαχητικού πνεύματος, μεριμνά 
η μεταξική κυβέρνηση για τον εφοδιασμό των γυναικών με τα 

«πρέποντα προσόντα». Εισάγει στην εθνική εκπαίδευση μαθήμα-
τα οικιακής οικονομίας και οικοκυρικών, που κατέχουν κυρίαρχη 
θέση στο γενικότερο πρόγραμμα. Άλλα κύρια μαθήματα είναι 

η αγωγή του πολίτη, τραγούδια, χοροί, απαγγελίες, γυμναστική, 

1. από λόγο του I. Μεταξά στη φοιτητική νεολαία, 10 Δεκεμβρίου 1936, 
Β. Π. Παπαδάκης, ό.π., σ. 56. 

2. Από λόγο του I. Μεταξά στην Καλαμάτα, 24 Απριλίου 1939, ό.π., 
σ. 57. 

3. Από λόγο του I. Μεταξά στα Ιωάννινα, 13 Ιουνίου 1937, ό.π., σ. 196. 
4. Από λόγο του ι. Μεταξά στη Δράμα, 7 Μαρτίου 1938, ό.π., σ. 197. 



σπορ, φυλετική εκπαίδευση, κ.ά. Η οικιακή οικονομία χαρακτη-
ριζόταν ως «η αληθινή κουλτούρα» για τα κορίτσια, ως το στοι-
χείο εκείνο που θα τις έκανε «ικανές να εκπληρώσουν τον προορι-
σμό τους» ως μητέρες και ως νοικοκυρές. 

το μάθημα της οικιακής οικονομίας αρχίζει από το Δημοτικό 
σχολείο. το καθεστώς ιδρύει ειδικά καθώς και περιφερόμενα σχο-
λεία που λειτουργούσαν για τις μητέρες και για τις κόρες που εί-
χαν τελειώσει τις σπουδές τους και επρόκειτο να ολοκληρώσουν 
την οικιακή τους έκπαίδευση1. 

το υποδειγματικό πρόγραμμα για την απασχόληση των γυ-
ναικών της Ε.Ο.Ν είναι ένα χαρακτηριστικό ντοκουμέντο. Μα-
θήματα διαιτητικής, ραψίματος, μαγειρέματος, χειρωνακτικές 

εργασίες, κ.ά. Καταγράφουμε ορισμένα από τα θέματα αυτών των 
μαθημάτων: «το σπίτι, ως οικογενειακή εστία», «το περιβάλ-
λον του σπιτιού», «Σκούπισμα», «Ξεσκόνισμα», «Πώς να στρώ-
νετε το κρεβάτι», «Καθαριότητα και φροντίδα των ρούχων και 
των επιφανειών», «Καθαρισμός των λεκέδων», «Γυναικεία ε-
σώρρουχα», «Ρούχα των μωρών», «Μαντάρισμα», «Μπάλωμα», 
«Μαγειρικά Σκεύη», «Πλύσιμο πιάτων», «Διάφοροι τρόποι μα-
γειρέματος». τα θέματα αυτά, και άλλα παρόμοιου περιεχομένου, 

αποτελούσαν την κύρια καλλιέργεια των γυναικών. οι «σελίδες 
των κοριτσιών», μόνιμη στήλη του περιοδικού Η Νεολαία, περι-
έχουν κυρίως συνταγές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής,  «συνταγές» 
ραπτικής-πλεκτικής, συμβουλές για το σπίτι και τη διακόσμηση 
του, πώς να βράζονται τα μακαρόνια, πώς στρώνεται ένα τραπέ-
ζι, τί προίκα χρειάζεται το νεογέννητο μωρό, ποιά είναι τα ελ-
ληνικά γλυκαντικά, πώς ν' αποφεύγει μια γυναίκα τα «μασκαρέ-
ματα». Διότι η ελληνίδα γυναίκα με το φυσικό καστανό μαλλί, 
πρέπει να διαφυλάξει τη γνησιότητά του και ν' αρνηθεί το «ξανθό 
βιομηχανικά χρωματισμένο μαλλί» που «παρακινεί γελοιότητες». 

1. Βλ. Β. Βασιλειάδου, «η οικιακή οικονομία και η σημασία της διδα-
σκαλίας της στα σχολεία μας», η Νεολαία,  τ. 17, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 
1939, σ. 558. 



το «μασκάρεμα» επιτρέπεται μόνο για τις Απόκριες, ειδάλλως 
η γυναίκα εκτιμάται ως «μη σοβαρή», ως «επιπόλαιη», «ανόη-

τη», «ασταθής» και απειλείται με την «εξαφάνισή της» από τους 
«δικούς μας κύκλους»1. το «χάρισμα» της νοικοκυροσύνης κι αυ-

τό της μητρότητας προσδιορίζουν την «αληθινή» ελληνίδα γυναί-
κα. Η μητρότητα γίνεται η νέα θρησκεία της γυναίκας. Η ιδεο-
λογία αυτή έχει μία αρσενική και μία μητρική «διεκδίκηση»· αί-
μα και γη, ο «αληθινός» άντρας και η «αληθινή» γυναίκα είναι 

ενσαρκώσεις μιας «ομαλότητας» που ζει μέσα από μια συνεχή 
άρνηση της σεξουαλικότητας. Η σειρά φυλή—οικογένεια—πατρί-
δα—κράτος είναι μια τεράστια μηχανή που θρυμματίζει το σώμα 

για λογαριασμό μιας αρχέτυπης «μητέρας» η ενός αρχέτυπου 
«πατέρα», που θεμελιώνουν μια φυλετική αδελφοσύνη. 

το Λύκειο των Ελληνίδων, σύλλογος γυναικών, υπεύθυνος 
για τη «διατήρηση» και την «αναγέννηση» των ελληνικών παρα-

δόσεων και εθίμων, βοηθά με τη σειρά του στη συντήρηση της 
στερεότυπης εικόνας της ελληνίδας γυναίκας. Αδιαφορώντας για 

τη σχέση άτομου και συνεχούς κίνησης μέσα στην ιστορική εξέ-
λιξη των λαών, καταγράφουν τραγούδια που περιγράφουν τη σχέ-
ση της γυναίκας με την πατρική της οικογένεια και με το σύζυγο 
της. Αυτό που κυριαρχεί στα τραγούδια αυτά είναι η προσωπικό-
τητα του συζύγου και οι αποφάσεις της πατρικής οικογένειας, 
ενώ η γυναίκα εμφανίζεται άβουλη. Είναι το «αντικείμενο», γέ-
νους θηλυκού κι αδύναμου. Έργο της το πέρασμά της από τον 
ένα κτήτορα στον άλλον2. 

Όσο για τις γυναίκες διανοούμενες, αντιμετωπίζονται ως 
προϊόντα ενός φεμινισμού του βουλεβάρτου, που τραυματίζουν την 

ηθική και την αισθητική του αισθητικού Α ρ . Καμπάνη, αξιόλο-
γου συνεργάτη του μεταξικού καθεστώτος. Οι γυναίκες αυτές, δεν 

1. Βλ. «το μασκάρεμα», η Νεολαία,  τ. 61, Αθήνα 1939, σ. 301. 
2. Στ. Κυριακίδου, «η σημασία του λαογραφικού έργου διά την εθνική 

ενότητα και τον εθνικόν πολιτισμόν», το Νέον  Κράτος,  τ. 34, Αθήνα, Ιού-
νιος 1940, σ. 645-650. 



είναι γυναίκες. Χαρακτηρίζονται ως «κοινωνικά απόβλητα» και 
ως χρήστες μιας φιλολογίας «κακής» ενάντια στη μητρότητα. 
«Θέλομεν μητέρας, αδελφάς, συζύγους», τονίζει ο Ά ρ . Καμπά-
νης. «Ένα μέγα μέρος των "διανοουμένων" κυριών δεν είναι τί-
ποτε απ' όλα αυτά. και είναι κάτι χειρότερον. Εχθραί του Κρά-
τους. Εχθραί του Νέου Κράτους»1. Συμπερασματικά, η γυναίκα 
αντιμετωπίζεται ως «εθνικό κεφάλαιο», η εγγύηση της ιστορι-
κής πορείας της ελληνικής φυλής, αφού μόνον η συνέχιση της φυ-
λής πρέπει να την ενδιαφέρει και διόλου το ζήτημα των δύο φύ-
λων, προβληματισμός που χαρακτηρίζει,  κατά τους μεταξικούς, 
τους κολασμένους της εποχής. 

1. Άρ. Καμπάνης, «οι διανοούμενοι και το Νέον Κράτος», το Νέον 
Κράτος,  τ. 8, Αθήνα, Απρίλιος 1938, σ. 379. 



«Οι μικρές αυτές Ελληνίδες 
σιγά-σιγά θα παύσουν να εν-
διαφέρωνται, τόσο σαν να ή-
τανε το κέντρο της ζωής τους, 
για τα ματωμένα νύχια και 
τις μάρκες των αρωμάτων, θ' 
αποτελέσουν τις αληθινές μη-
τέρες του γένους και τής φυ-
λής τις ιέρειες και εστιάδες». 

Σ . Καραϊσκάκη 



«και το κορίτσι πού φω-

νασκούσε πριν γ ια δικαι-

ώ μ α τ α και χειραφετήσεις 

ξέρει π ώ ς β α θ ε ι ά μ έ σ α 

του κείται η αλήθεια της 

υπάρξεώς του στο πλαίσιο 

του ελληνικού  σ υ ν ό λ ο υ , 

του όποιου είναι το βιολο-

γικό βάθρο». 

Σ . Καραϊσκάκη 



τα ολοκληρω-

τικά καθεστώ-

τ α α π ο δ έ χ ο ν -

ται και εξαί-

ρουν τη σεξου-

αλικότητα πού 

έχει ένα δικό 

τ η ς σ π ι τ ι κ ό , 

τ η ν ε π ί σ η μ η , 

την αναγνωρι-

σμένη. Πρόκει-

ται γ ι α μια 

«καλή» σεξουα-

λ ι κ ό τ η τ α πού 

αποκλύει τις 

«κακές». 
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Αποστολή της γυναίκας: 
« Η μετάδοση της πίστης 
της αγάπης και του 
πάθους της πατρίδας 
σε κάθε καρδιά». 

Αποστολή του άνδρα 
« Ο Πόλεμος και 

ο Φασισμός». 



Η άποψη π ώ ς ο φασισμός είναι 

δράση, αναγεννητική βία, επιθετικό-

τ η τ α , «ανδρισμός» συγκρούεται με 

τις απεικονίσεις της ευγένειας και 

του κ α λ λ ω π ι σ μ ο ύ  πού θυμίζουν μο-

ντέλα γυναικείων περιοδικών. 



Τ α ξ ι α ρ χ ί ε ς της Χ ι τ λ ε ρ ι κ ή ς 

Νεολαίας παρελαύνουν κ ά τ ω 

από α γ κ υ λ ω τ ο ύ ς σ τ α υ ρ ο ύ ς 

και από το χέρι του Χίτλερ σε 

στάση ευλογίας. Τ α λευκά 

γ ρ ά μ μ α τ α ανήκουν στο παλιό 

γερμανικό αλφάβητο. 



ΣΥΜΒΟΛΑ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

Η χρήση ορισμένων συμβόλων και συμβολισμών πού βρίσκει 
κανείς πολύ συχνά στα κείμενα του καθεστώτος, υπογραμμίζουν 

με τη σειρά τους την ανάγκη μυθοποίησης μιας ιδεολογίας πού 
δανείζεται πολλά από τις συγγενικές ιδεολογίες των φασισμών. 

το μικρό λεξικό πού ακολουθεί είναι ένα απλό βοήθημα για τον 
αναγνώστη, για μια πολύ γρήγορη ματιά πάνω σε μια πολιτιστι-

κή θεωρία πού προσπάθησε να εδραιώσει το χαρακτήρα της κοι-
νωνικοπολιτικής μορφής του μεταξικού καθεστώτος, συγκαλύ-
πτοντας το ιδεολογικό της περιεχόμενο. 

τα σύμβολα και οι συμβολισμοί αυτοί διαπερνούν τα κείμενα 
διανοουμένων πού συμμετείχαν ευθέως στη θεωρητική διαμόρ-
φωση της κατάκτησης της μεταξικής εξουσίας. Βοήθησαν μέσα 

από τον εξοπλισμένο μηχανισμό προπαγάνδας (όσον αφορά τον 
προσανατολισμό και την οργάνωση) την τετράχρονη εργασία πο-
λιτικής ένταξης κυρίως της νεολαίας. 

Η 4η Αυγούστου:  ημέρα νίκης και επανάστασης της ψυχής 
του ελληνικού λαού, η αρχή στροφής προς νέους κόσμους. 

Ο ιερός πυρσός: συμβολίζει τον γνήσιο ενθουσιασμό την ημέ-
ρα της εγκαθίδρυσης του καθεστώτος. 

Ο αετός.  «Οδηγός γερανός μυριόφτερων κοπαδιών χελιδονι-
ών για δυναμικά ταξίδια». Γίνεται σύμβολο του Τρίτου Έλληνα 



κού Πολιτισμού. στο πέταγμά του «ξεσχίζονται τα σκοτεινά σύν-
νεφα της διστακτικότητας και η αντάρα κάθε κρυφής και ύπου-
λης αντιδράσεως και μας αποκαλύπτεται το Νέον Στερέωμα». 

Η φωτιά (σε κάθε μέγεθος): συμβολίζει την πίστη που άνα-
ψε στην καρδιά του λαού. 

ο Διπλός Μινωικός  Πέλεκυς:  σκήπτρο των Μινώων, έμβλη-
μα του αιγαιατικού πολιτισμού, σύμβολο της αιωνιότητας της 

ελληνικής φυλής και έμβλημα τόσο της βασιλικής (επίγειας) όσο 
και της θρησκευτικής (θείας) εξουσίας. 

ο χαιρετισμός:  δεν είναι απλά μια χειρονομία. Είναι εκδή-
λωση σεβασμού προς το χαιρετώμενο πρόσωπο η σύμβολο. Δεί-
χνει το βαθμό πειθαρχίας και... την ατομικότητα (οι διαταγές κα-
θορίζουν σαφώς τα περί χαιρετισμού και τηρούνται με απόλυτη 

ακρίβεια). 
Η σημαία: δεν είναι ένα απλό κομμάτι υφάσματος. Συμβο-

λίζει τις ηρωικές κι ένδοξες ημέρες του ελληνικού κράτους. 
η στολή:  την ένταξη στη μεγάλη οικογένεια της Ε.Ο.Ν και 

την αναγνώριση του ανθρώπου-μάζα. Είναι η στολή της πειθαρ-
χίας στα κελεύσματα του άγνωστου Στρατιώτη που έπεσε αλλά 

δεν πέθανε «υπέρ πίστεως και πατρίδος». Συμβολίζει τον παρόν-
τα αλλά και τον παρελθόντα ηρωισμό (συμβολικά και πάλι, στάλ-
θηκε ως δώρο από αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Ν στη νεογέννητη 
βασιλική πριγκίπισσα). 

Η Σπάρτη: Η αρχαία πατρίδα της Ε.Ο.Ν σύμβολο δράσης 
(σωματικής και πνευματικής), δόξας και μεγαλείου, σωστής αγω-
γής, κυριαρχίας επί του εαυτού και επί του εξωτερικού κόσμου, 
σεβασμού προς τους μεγαλυτέρους, χαλύβδινης πειθαρχίας, εγ-
κράτειας και αγάπης προς τη φύση. 

ο Μέγας  Αλέξανδρος: σύμβολο της εξαιρετικής ομορφιάς, 
της δύναμης, της δράσης, της ασύγκριτης ευφυΐας,  της τόλμης, 
της κοσμοκρατορίας και της αθανασίας (βλ. Μεταξάς). 

ο Βασιληάς  : της λεβεντιάς, της ανδρείας, της απλότητας του 
Έλληνα στρατιώτη, της εθνικής προσδοκίας. 

ο Αρχηγός  («ενεφανίσθη χωρίς να σπάση μια μύτη»): Σύμ-



Σύμβολο θρησκευτικό και ηρωικό. Ανασταίνει τον νεκρωμένο Έλ-
ληνα, διαλύει το παχύ σκοτάδι, οδηγεί το Έθνος στα ανηφορικά 

μονοπάτια των μεγάλων πεπρωμένων. ως νέος Χριστός κάνει 
θαύματα: ο πατέρας βρίσκει πάλι δουλειά και γυρίζει με ψώνια 

στο σπίτι - η μάνα με το άρρωστο παιδί της βρίσκει καταφύγιο 
στην Κοινωνική Ασφάλιση· ο νέος προστατεύεται από το Κράτος 
που τον τοποθετεί σε εργασία και τον μορφώνει επαγγελματικά. 

Δεξιοτέχνης τιμονιέρης κουμαντάρει το καράβι ΕΛΛΑΣ. Ανορ-
θώνει, ανανεώνει, αναδιοργανώνει, αναπροσαρμόζει κι οπλίζει την 
Ελλάδα. Παιδί του λαού, πατέρας με στοργή κι ενδιαφέρον, ερ-
γάτης πρώτος, πρώτος αγρότης και νεολαίος. 

Η Νεολαία:  την αυτοθυσία, την τάξη, την πειθαρχία, την 
εύρωστη ψυχή σε υγιή σώματα. 

ο αθλητισμός:  μια ακόμα προσήλωση σε μια «κατ' εξοχήν 
ελληνική παράδοσιν». Συμβολίζει τη βελτίωση του μέσου φυλε-
τικού μας τόπου. 

Οι λαμπαδηφορίες:  Συμβολίζουν τη συνέχεια των παραδό-
σεων των Σαλαμινομάχων και των Μαραθωνομάχων. 

Η Πρωτομαγιά:  την άνθηση της φύσης... και της καρδιάς. 
τα στρατόπεδα (ο φυσικός χώρος της ομοιομορφίας): την 

συναναστροφή με τη φύση. την εκπαίδευση. 
Η αναδάσωση: Εγκλείει ένα βαθύ συμβολισμό- ο ελληνικός 

λαός μ' επικεφαλής τον βασιλιά και τον Αρχηγό φυτεύει το νέο 
ελληνικό Δέντρο. την ανανεωμένη Ελλάδα που προοιωνίζει μια 
πλούσια καρποφορία αυριανή, σ' εποχή μάλιστα «κατά την οποί-
αν η παγκόσμιος καταιγίς μόνον ερείπια σωρεύει εις άλλας χώρας». 

Η δενδροφύτευση : Αποστολή ιερή κατά των τριών συντελε-
στών καταστροφής του δάσους: την πυρκαγιά, την εκχέρσωση και 

την... κατσίκα. Θ' αποτελέσει τμήμα της αναγεννητικής προσπά-
θειας στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η επιστροφή  στη  γη: Συμβολίζει την ανασύνδεση της γεωρ-
γικής παράδοσης με το παρελθόν των θρύλων του λαού, καθώς 

και το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ πόλης και χωριού και της 
απόστασης ανάμεσα στον επιστήμονα και το λαό. 





ΕΘΝΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ: 
ΜΙΑ  ΜΟΝΟΝ  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ»  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

η μεγάλη οικογένεια του Έθνους  — Αγωγή του πολίτη  — 
Διαμόρφωση του Έλληνα πατριώτη  και χριστιανού  — Κατάρ-
γηση» των κοινωνικών διαφορών 

Εάν στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία υπήρξαν με-
γάλες μαζικές οργανώσεις (νεολαία, γυναίκες, συνδικάτα) οι οποί-
ες ήταν άμεσα εξαρτημένες από το κόμμα, στην Ελλάδα μπορεί 
κανείς να μιλήσει για μία μόνο μεγάλη οργάνωση, που δημιουρ-
γήθηκε για να εξασφαλίσει την παρουσία του μεταξικού καθεστώ-
τος στα διάφορα λαϊκά στρώματα. Η Ε.Ο.Ν είναι μια προσπά-
θεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την κοινωνική συναί-
νεση, με την επιβολή της αίσθησης μιας φυλετικής κοινότητας. 

Ο Β. Παπαδάκης δήλωνε απερίφραστα τον τριπλό στόχο της 
Ε.Ο.Ν: εξυγίανση της ηθικής, ενδυνάμωση της σκέψης (σε περι-
ορισμένα πλαίσια), προετοιμασία στρατιωτών για την πατρίδα 
(στρατιωτικοποίηση)" «Κατά την στρατιωτικήν εκπαίδευσιν οι 
νέοι ωριμάζουν τόσο, που μέσα σε τρεις ημέρες μαθαίνουν τον 
χειρισμό των όπλων»1, Ο σκοπός της Ε.Ο.Ν είναι εκπαιδευτι-
κός. Αφορά τη διαμόρφωση του Νέου Έλληνα. οι «νέες» ηθικές 

αξίες εμφανίζονται στις στολές, στις συναθροίσεις, στις παρελά-
σεις, στους όρκους και σηματοδοτούν την ένταξη στο μεταξικό 

1. Β. Παπαδάκης, «Απολογισμός τριετίας», το Νέον  Κράτος,  τ. 24, Α-
θήνα, Αύγουστος  1939, σ. 539. 



κράτος καταστολής. «με την σωματικήν και ψυχικήν προπαρα-
σκευήν κατά τον χρόνον της παραμονής των στην Οργάνωσιν 
ΠΡΕΠΕΙ, οι Νέοι της Ε.Ο.Ν ν' αποτελούν το αυριανό επίλεκτο 
υλικό των ενόπλων δυνάμεων του Κράτους, προσαρμοζόμενοι ευ-
θύς από της πρώτης ημέρας ευχερώς στην πειθαρχίαν του Στρα-
τεύματος και να κριθούν άξιοι αμέσως της εμπιστοσύνης των ανω-
τέρων τους. το γερό σώμα τους, οι πολυποίκιλες γνώσεις τους, ο 
καλός χαρακτήρας τους, η ενθουσιώδης και πατριωτική ψυχή τους, 

τα όποια τορνεύονται στην οργάνωσιν κατά τον χρόνον της εκπαι-
δεύσεώς των, είναι τα ασφαλή στοιχεία ότι και εις τον στρατόν 

θα είναι τα εκλεκτά παιδιά των ενόπλων δυνάμεων, επί των οποί-
ων μπορεί να στηρίζωνται η Πατρίς, ο Βασιλεύς και ο Αρχηγός» 1. 

οι διοικήσεις των Ανωτέρων Σχολών είναι οι κύριοι πυρήνες 
προπαγάνδας της Ε.Ο.Ν. τις διοικήσεις αποτελούσαν άνθρωποι 

που διεκδικούσαν για τους εαυτούς τους την πνευματική καθοδή-
γηση της χώρας. Δεν είναι τυχαίο που το Φεβρουάριο του 1939, 

ο Αλέξ. Κανελλόπουλος αναλαμβάνει την υπευθυνότητα της Διοί-
κησης εξαιτίας του θορύβου που δημιούργησε η πληροφορία ότι 

στις Ανώτατες Σχολές οι Έλληνες φοιτητές προτιμούσαν την κόκ-
κινη σημαία της Μόσχας από τη γαλανόλευκη της Ελλάδας2. 

Σύμβολο ενότητας και πίστης της Ε.Ο.Ν είναι ο Βασιλιάς 
των Ελλήνων. Ιδεολογία της το εθνικό Κράτος που χαρακτηρί-

ζεται από τους όρους «ελληνικότητα» και «ορθοδοξία». Είναι 
αλήθεια ότι η διάρκεια ζωής της οργάνωσης και του καθεστώτος 
υπήρξαν σύντομες και δεν γνωρίζουμε, ούτε υποθέσεις μπορούμε 
να κάνουμε για το ποιές θα μπορούσαν να ήταν οι δυνατότητες εξέ-

λιξής τους. Γνωρίζουμε μόνο ότι στον τρίτο επετειακό της χρόνο 
η Ε.Ο.Ν προγραμμάτιζε τη δημιουργία δύο περιοδικών στη θέση 
του ενός ( Η Νεολαία). το πρώτο θα είχε το ρόλο του θεωρητικού 

Οργάνου και το δεύτερο, παραμένοντας όργανο, θα είχε ένα πλατύτερο 

1. η Νεολαία,  τ. 3, Αθήνα 1938, σ. 100. 
2. Βλ. Αλέξ. Κανελλόπουλος,  «ο ναός της Ελληνικής ιδέας», η Νεο-

λαία,  τ. 30, Αθήνα, 6 Μαΐου  1939, σ. 974. 



τερο περιεχόμενο. Προέβλεπε, επίσης, την ίδρυση «Σχολής Μονί-
μων Στελεχών» και μιας «Σχολής Πολιτικής Προπαγάνδας». 
Επιπλέον αύξησε τον αριθμό των διαλέξεων της για το κοινό στις 
σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδας. Συγχρόνως φρόντιζε να 
δημιουργήσει ειδικότητες που θα βοηθούσαν «κάθε ευφυΐα και κά-
θε ταλέντο»1. 

Η προσπάθεια του καθεστώτος να προσεταιριστεί βασικά 
τους νέους, ακόμα και τα παιδιά, το οδηγεί στη στράτευση των 

νέων στην Οργάνωση, η οποία κατά κάποιο τρόπο υποκαθιστού-
σε το σχολείο αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα, αφού υπήρχε 
έλλειψη σχολείων και μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού. με ση-
μαία το σύνθημα της Αρχαίας Σπάρτης «Άμμες δε γ' εσόμεθα 
πολλώ κάρρονες» (τονιζόταν ότι η ιδέα της Νεολαίας είναι καθα-
ρώς ελληνικός θεσμός, ο οποίος είχε εφαρμοστεί και στη Σπάρτη 

και στην Αθήνα, όπου υπήρχαν τα «Εφηβεία» και σε όλες τις 
μεγάλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας), η ελληνική νεολαία ωθεί-
ται να γίνει ο φορέας του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού, να κα-
ταστεί δηλαδή ο βασικός συντελεστής διατήρησης του «καθαρού» 
ελληνικού πολιτισμού. 

Πολλά κείμενα στα έντυπα του καθεστώτος μαρτυρούν το 
θαυμασμό του για τον πολεμικό λαό της Σπάρτης και για την εκ-
παίδευσή του, φτάνοντας στο σημείο ακόμα και να δικαιολογούν 

τους φόνους των παιδιών που είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας, υπο-
στηρίζοντας τη θεωρία του ευγονισμού. στην ουσία αυτό που γοή-
τευε το καθεστώς ήταν ο παρεμβατισμός των αρχαίων πολιτειών 
πάνω στα άτομα2. το γεγονός ότι στις μέρες μας ο πόλεμος δεν 

1. στο ίδιο. 
2. η διατύπωση της «πειθαρχημένης ελευθερίας» παρουσιάστηκε από 

τον αρχηγό του Ενωτικού Μετώπου Π. Κανελλόπουλο, στην οποία αντέδρασε 
ο Γ. Καφαντάρης με παράνομη προκήρυξή του, ισχυριζόμενος ότι ακόμα και 
στη Σπάρτη υπήρχε περιφρόνηση για την απόλυτη εξουσία. με τη σχέση 

Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού και αρχαίας Σπάρτης καταπιάνεται και ο 
Νίκος Ζαχαριάδης στο βιβλίο του Θέσεις  για την ιστορία  του ελληνικού κομ-
μουνιστικού  κόμματος'  βλ. Σπύρος Λιναρδάτος, «η ιδεολογία της 4ης Αυγούστου 
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ήταν πια ένα μόνιμο επάγγελμα όπως τότε, η Νεολαία εκτός από 
τις στρατιωτικές της ασκήσεις όφειλε να επιδοθεί σε «ήρεμες ά-

σκήσεις»1. Οι άριστοι πολίτες του σήμερα έπρεπε να μοιάζουν 
στους άριστους του χθες. 

Υποστηρίχτηκε, επίσης, ότι ακόμα και τα σχολικά παιχνίδια 
των σύγχρονων Ελλήνων μοιάζουν καταπληκτικά με αυτά των 

αρχαίων. Έ τ σ ι «η περίφημη σκαπέρδα η διελκυνστίνδα των είναι 
το σημερινό "τραβηχτό". Ο αντίδρομος και το πέταυρον αντιστοι-

χούν με την "αμπάριζα" και την "τραμπάλα". Η κρυπτίνδα, η 
φιλίνδα και η σχοινοφιλίνδα των δεν ήσαν παρά τα δικά μας 

κρυφτό , κυνηγητό και λουρί . Ο δε κουτσός , οι πλα-
κίτσες", οι "μπηχτές" και τα "κουταλάκια", που παίζουν σήμε-
ρα σ' όλα τα μέρη του κόσμου τα παιδιά, ήσαν τα αγαπημένα 
παιχνίδια των αρχαίων ασκωλιασμός, εφεδρισμός, κυνδαλισμός 

και εποστρακισμός !»2. 
Ό μ ω ς εκτός από «στρατιά των μετόπισθεν», η Ε.Ο.Ν ανα-

λαμβάνει κυρίως έργο πολιτιστικό (βλ. γιορτές, τελετές) προσπα-
θώντας «να άνοιξη τον δρόμον της επιστροφής εις τας παλαιάς 

εξάρσεις της φυλής...»3. 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ 

θα αρχίσω με την αποψη4 που υποστηρίζει ότι με το μεταξικό 
καθεστώς του 1936, βρισκόμαστε «ευτυχώς», μπροστά σε μια 

γούστου», Επιθεώρηση Τέχνης,  τ. 137-138,Μάιος-Έούνιος 1966,σ. 507-519. 
1. «η έννοια του αληθινού πολιτισμού», η Νεολαία,  τ. 15, Αθήνα, 12 

Νοεμβρίου 1939, σ. 155. 
2. Μιχ. Χαννούσης, «τα ελληνικά παιχνίδια άλλοτε και τώρα», η Νεο-

λαία,  τ. 2, Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 1939, σ. 42. 
3. «Οργάνωση Πολιτισμού» (από  την Καθημερινή),  η Νεολαία,  τ. 36 

(87), Αθήνα, 8 Έουνίου 1940, σ. 1123. 
4. Βλ. Β. Α. Τσίριμπας, Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου του Μονάχου, Διευθυντής Β' της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Υ-
πουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Οι Πρωτοπόροι  της Εθνι-
κοσοσιαλιστιχής  Αγωγής, Θεσσαλονίκη, έκδ. Ελληνικόν Αύριον 4, 1981 



κίνηση για την «εθνικοσοσιαλιστική αγωγή» των Ελλήνων, την 
οποία θεωρεί «γνήσιον ελληνικόν προϊόν» και όχι «ξένον» κι ανα-

φέρεται στους «Πρωτοπόρους» της αγωγής αυτής, τους προγό-
νους μας, Αθηναίους και Σπαρτιάτες. Η άποψη αυτή σημείωνε1 

μία και μοναδική διαφορά στο ζήτημα της παιδείας. Οι μεν αρ-
χαίοι διαπαιδαγωγούσαν τους νέους στα σχολεία και η σχολική 

αγωγή εύρισκε τη συνέχειά της εκτός του σχολείου, οι δε μεταξι-
κοί δημιούργησαν πρώτα έναν εξωσχολικό κοινωνικό πολιτικό 
φορέα, την Ε.Ο.Ν, με αποτέλεσμα η σχολική ζωή ν' αποτελεί συ-
νέχεια της ζωής της Οργάνωσης. 

Είναι γεγονός ότι η εθνικιστική αγωγή των νέων γινόταν κυ-
ρίως μέσα στην Ε.Ο.Ν και δευτερευόντως μέσα στα σχολικά πλαί-
σια. Η μαρτυρία του Επιθεωρητή των Δημοτικών σχολείων 
Θεσπρωτίας Δ. Μάγου μέσα από μια χαρακτηριστική εγκύκλιο που 

απηύθυνε στους δημοδιδασκάλους1, αναφέρει ότι το περιοδικό Η 
Νεολαία περιέχει ύλη κατάλληλη για τους μαθητές και θεωρείται 

το σπουδαιότερο μέσον για το δάσκαλο ν' αναπτύξει το θρησκευ-
τικό, Πατριωτικό και καλαισθητικό συναίσθημα των μαθητών 
του. Διαφαίνεται και από απόψεις Φαλαγγαρχών-Δημοδιδασκά-
λων ότι η Οργάνωση θεραπεύει σχολικές ελλείψεις και διαπαιδα-
γωγεί καταλληλότερα κι απ' αυτήν τη σχολική εκπαίδευση. Η 
διπλή ζωή του παιδιού, μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας (σχολική 

και εξωσχολική) καλύπτεται από την ιδεολογία της εκπαίδευσης 
και της διαπαιδαγώγησης που το θέλει νέο μέλος του νέου Εθνι-

κού Κράτους. Η ανεξίτηλη χάραξη της εκπαίδευσης και της δια-
παιδαγώγησης στα πολύ νέα άτομα είναι σε όλους μας γνωστή. 
Η πολλαπλή μόρφωση (γνώσεις, ψυχικός κόσμος, χαρακτήρας, 

(ανατύπωση από την πρώτη έκδοση, Αθήνα 1937. το βιβλίο αφιερώνεται «εις 
τους ακραδάντως πιστεύοντας ότι το μεγαλείον της ελληνικής φυλής εξαρτά-

ται από την ελληνική διαπαιδαγώγησιν της Ελληνικής Νεολαίας και εις τους 
αόκνως προς τούτο εργαζομένους»). 

1. Δ. Μάγου, επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων Θεσπρωτίας, «Μία 
χαρακτηριστική Εγκύκλιος», η Νεολαία,  τ. 7, Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1939, 
σ. 218. 



νοοτροπία) αντιμετωπίζεται ως σύνολο ενιαίο, στο οποίο όφειλαν 
όλοι να συμμορφωθούν (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί). Σ' αυτό 
βοήθησε η «αλληλέγγυα συνεργασία» δασκάλου (προγραμματική 
μόρφωση) και «ηγέτη» (ορισμένη μόρφωση, ιδίως στην πρακτική 
δράση μέσα στην Οργάνωση), η όποια όμως προϋπέθετε μια ιδιαί-
τερη συμπεριφορά του πρώτου προς το δεύτερο μέσα στις τάξεις 

των, σχολείων. Η σύγκρουση των δύο θα είχε ως αποτέλεσμα ψυχο-
λογικά επακόλουθα για τους υπόλοιπους: «να θάψη το κύρος του 
ηγέτου η να ερεθίση τους μαθητάς εναντίον του δασκάλου»1, πράγ-

μα που συνήθως συνέβαινε, αφού η «προσβολή» στον ηγέτη σή-
μαινε και προσβολή στην Ομάδα, αφού οι δύο τελευταίοι συνδέον-
ταν μεταξύ τους ψυχολογικά και συναισθηματικά, σύνδεση που 

δεν υπήρχε με το δάσκαλο. « Η εποχή που ο δάσκαλος νόμιζε τη 
θέση του αγκυροβόλημα στο λιμάνι της ησυχίας και το παιδί ως 
δυσάρεστο αντικείμενο της εργασίας του πέρασε. οι σχολαστικοί 
"δάσκαλοι" με τα γυαλιά και την ομπρέλλα, που θεωρούσαν ως 

αποστολή των το παραγέμισμα του παιδικού κεφαλιού με γνώσεις, 
αφήνοντας άγγιχτα την ψυχή και τον χαρακτήρα, ευτυχώς όλο και 

λιγοστεύουν...»2. ο δάσκαλος όφειλε να γίνει ξανά μαθητής στα 
«θρανία» της Ε.Ο.Ν, να συμμετέχει στις συναθροίσεις και στις 
τελετές της για ν' αποκτήσει τον «ψυχικό σύνδεσμο» μ' αυτόν το 
φορέα της «νέας ζωής» που ως «ανώτερη έννοια έχει πάντα δί-
κιο»3. Είναι σαφές ότι η παιδεία όφειλε να προσαρμοστεί στο χα-
ρακτήρα της Οργάνωσης, δηλαδή να βρεθεί κάτω από τον απόλυ-
το έλεγχο του Κράτους. Ό π ω ς κατά την αρχαιότητα το παιδί πα-
ραδινόταν στον «παιδαγωγό», ο οποίος έπαιζε το ρόλο του εκπαι-
δευτή και συμβούλου και έλεγχε τα πρώτα βήματα του παιδιού, 
έτσι και τώρα παραδίνεται στον «παιδαγωγό-Οργάνωση» που 
ελέγχει απόλυτα το καθεστώς, για την ενίσχυση του σωματικού 

1. Βλ. Σίτσα Καραϊσκάκη-Νικολάου, «Ηγέτης και δάσκαλος Ε.Ο.Ν και 
σχολείο», η Νεολαία,  τ. 12, Αθήνα 1939, σ. 400-401. 

2. στο ίδιο,  σ. 401. 
3. στο ίδιο. 
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ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ E.O.N 

Άρθρο βον του καταστατικού της 

«εν ονόματι της Αγίας, ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, ορ-
κίζομαι ότι θα διαφυλάττω πίστιν εις τον Θεόν, εις τον Βασιλέα 

και εις την Πατρίδα, ότι θα διαφυλάττω πίστιν εις τον Αρχηγόν 
A . B . Γ . Διάδοχον του θρόνου και εθνικόν Κυβερνήτην και Γενι-
κόν επιθεωρητήν, θα πειθαρχώ απολύτως και πάσαν αυτού δια-
ταγήν, ότι θα αγωνισθώ παντού και πάντοτε δια πασών των δυνά-
μεών μου υπέρ των Εθνικών Ιδανικών, υπέρ των ιδεολογικών, 
πολιτικών, κοινωνικών και ηθικών αρχών της 4ης Αύγουστου. Να 

υπερασπίζωμαι τας Σημαίας και να υπακούω εις πάντα ανώτε-
ρόν μου, εις τους Νόμους και Διατάξεις του Κράτους και της 

Οργανώσεως, και ότι τον όρκον μου αυτόν θα τηρήσω επί θυσία 
και της ζωής μου ακόμη». 



«Καμάρι είναι τα παιδιά 
εις τους γονείς τους μόνον 
όταν γίνουν ικανά να αν-
ταποκρίνονται εις τας α-

νάγκας που έχει το σύνο-
λον της κοινωνίας, το σύ-
νολον του έθνους, η Πα-
τρίς». 

I. Μεταξάς 



οργανισμού των παιδιών και των νέων αλλά και για τη διαμόρφω-
ση της ψυχολογίας τους1. Κάτω απ' αυτό το σκεπτικό, απαγορεύ-
τηκε η ίδρυση συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων που είχαν ως 
σκοπό την αγωγή της νεολαίας και συντελέστηκε ακόμα και η εν-
σωμάτωση των προσκόπων στην Ε.Ο.Ν. με νόμο καταργήθηκε 

ο ήδη υπάρχων Νόμος περί συστάσεως του Σώματος Προσκόπων 
(ν. 1966,18-11-1917). Οι πρόσκοποι συγχωνεύθηκαν στην Ε.Ο.Ν, 
διατηρώντας τα διακριτικά των ειδικοτήτων τους και παίρνοντας 

ανάλογους βαθμούς στην Ε.Ο.Ν2 . 
Η φροντίδα του μεταξικού καθεστώτος για το παιδί άρχιζε 

από την ενδομήτρια ζωή του. Δημιουργεί στην πρωτεύουσα και 
την επαρχία τους «Συμβουλευτικούς Σταθμούς Επιτόκων», για 
την ιατρική παρακολούθηση των γυναικών που δεν διέθεταν οικο-

νομικά μέσα, αλλά και για την παρακολούθηση του βρέφους στην 
ανάπτυξή του. Ιδρύονται νηπιαγωγεία η Παιδικοί Κήποι στις 

περιφέρειες του Κράτους για παιδιά ηλικίας 3-6 χρονών που οι 
γονείς τους εργάζονται. Προς την ίδια κατεύθυνση ιδρύονται και 

οι «Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί», θεσμός που είχε αρχίσει να λει-
τουργεί, χωρίς μεγάλα αποτελέσματα, ήδη από το 1926. Σκοπός 

των Σταθμών είναι η περίθαλψη των μωρών των εργαζόμενων γυ-
ναικών και κατά προτίμηση των χηρών. για παιδιά πάνω από επτά 
χρονών δημιουργούνται στην πρωτεύουσα αλλά και στις κύριες 
επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας οι «Παιδικές Εξοχές», οι οποίες 
φιλοξενούν παιδιά που η υγεία τους έχει απόλυτη ανάγκη έξοχης. 
Κτίζονται ακόμα σε διάφορες συνοικίες τα «Κέντρα Νεότητας», 
όπου τα παιδιά μετά το σχολείο παίζουν η κολυμπούν και το χει-
μώνα χρησιμοποιούνται ως μαθητικά αναρρωτήρια. τα παιδιά 

εξετάζονται από τα πριν από γιατρούς για ν' αποφευχθεί ο συγ-

1. Βλ. Π. Αντύπας, καθηγητής φιλόλογος, «η εφαρμογή των διδαγμά-
των της ψυχολογίας προς ανύψωσιν των νέων», η Νεολαία,  τ. 29, Αθήνα 
1939, σ. 946. 

2. Βλ. «η ενσωμάτωσις των προσκόπων», η Νεολαία,  τ. 37, Αθήνα 
1939, σ. 1219. 



συγχρωτισμός άρρωστων και υγιών παιδιών. Παράλληλα, η υπηρεσία 
Σχολικής Υγιεινής αναλάμβανε τα εμβόλια, για την προστασία 
των σχολείων από τα λοιμώδη νοσήματα. για την προστασία της 
υγείας του παιδιού ιδρύονται και οι «Μαθητικές Πολυκλινικές», 
όπου τα παιδιά παρακολουθούνται τρεις φορές την εβδομάδα από 
τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων. Ένα έργο μεγάλης κοινωνικής 
σημασίας ήταν η οργάνωση των «μαθητικών συσσιτίων» στα οποία 
συμμετείχαν οι άποροι μαθητές1. Η λειτουργία τους (εξασφάλι-
ση στα άπορα και ασθενικά παιδιά υγιεινής τροφής) στηρίχτηκε 
κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, μετά από έκκληση του Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και του Ιωάννη Μεταξά. 
Πέρα από το λαϊκισμό που χαρακτηρίζει την ιδεολογία του I. Με-
ταξά, ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της σχέσης του με τις φτωχό-
τερες λαϊκές μάζες, τον οδηγεί σε κάθε ευκαιρία (συγκεντρώσεις, 
γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα) να παραγγέλνει στους Εονί-
τες του την κάθε είδους προσφορά τους στους στερημένους. «Όσα 

από σας είναι ευτυχισμένα», θα πει τα Χριστούγεννα του 1939, 
«συλλογισθήτε εκείνα που είναι άρρωστα, εκείνα που είναι ορφα-

νά, εκείνα που είναι φτωχά και στερούνται, εκείνα που δώρα δεν 
θα δή το μάτι τους, εκείνα που δεν θα χορτάσουν αυτές τις ημέρες / 

Καθένας από σας ας κυττάξη τις γνωριμίες του, ας γυρίση τα μά-
τια του στη γειτονιά που κάθεται και θα εύρη τα δυστυχισμένα. 
Δόστε τους ό,τι μπορείτε. Χρήματα, ρούχα, φαγητό, παιγνίδια, 

αλλά προ παντός φιλία και αγάπη. Τίποτε δεν αξίζει περισσότερο 
από ένα χάδι, από ένα καλό λόγο. Γιατί πώς θα περάσετε εσείς 

ευτυχισμένες τις εορτές, όταν ξέρετε δίπλα στο σπίτι σας παιδά-
κια με κλαμένα τα μάτια και χωρίς φαγητό;»2. 

Ό μ ω ς το κατ' εξοχήν «αναδημιουργικό» έργο του καθεστώτος 

1. Βλ. «το παιδί και η 4η Αύγουστου», η Νεολαία,  ι. 43, Αθήνα 1939, 
σ. 1392-1395. 

2. I. Μεταξάς, «προς τους Φαλαγγίτες, τις Φαλαγγίτισσες, τους Σκα-
πανείς και τις Σκαπάνισσες», η Νεολαία,  τ. 64, Αθήνα, Χριστούγεννα 
1939, σ. 385. 



τος ήταν η σωματική αγωγή των Ελλήνων και η στρατιωτική 
οργάνωση της Νεολαίας. Η γυμναστική έγινε μάθημα πρωτεύον 

για να συντελέσει στην αύξηση της φυσικής αποδοτικότητας των 
νέων και στη βελτίωση του μέσου φυλετικού τύπου. Πλήθυναν 

οι δάσκαλοι της σωματικής αγωγής και διατέθηκαν σημαντικά 
ποσά για την ίδρυση και συμπλήρωση δημόσιων σχολικών γυμνα-
στηρίων και για την αγορά διαφόρων αθλητικών οργάνων. Ενι-
σχύθηκαν επίσης διάφορα αθλητικά σωματεία για την τόνωση του 

εξωσχολικού άθλητισμού1. Αρχηγός του Αθλητισμού και της 
Ε.Ο.Ν κηρύσσεται ο I. Μεταξάς. 

για την επαγγελματική μόρφωση των νέων εργατών δημι-
ουργούνται οι «Επαγγελματικές Σχολές» και για την ψυχαγωγία 
τους η «Εργατική Εστία», η Ε.Ο.Ν και τα «Αθλητικά Γήπεδα». 

για την τεχνική μόρφωση και την «εθνική ανάπλαση» των 
αγροτόπαιδων δημιουργούνται τα «Γεωργικά Σχολεία», για την 

εξωσχολική γεωργική εκπαίδευση οι «Σχολικοί  Κήποι», όπου το 
αγροτόπαιδο έπαιρνε τα πρώτα του θεωρητικά και πρακτικά μα-

θήματα, τα «Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία», γενικής γεωργικής 
μόρφωσης, οι «Μέσες Γεωργικές Σχολές», για την αρτιώτερη εκ-
παίδευση των μαθητών και τα «Ορφανοτροφεία». Η δενδροφύ-
τευση γίνεται ένας τομέας της γενικότερης προσπάθειας για την 
καλλιέργεια της γης. Ακολουθούσαν: το μπόλιασμα των δέντρων, 

η δημιουργία φυτώριων, η καταδίωξη της κάμπιας από τα πεύκα, 
ο καθαρισμός των χωραφιών, το ράντισμα των λιόδεντρων και των 

αμπελιών, η δημιουργία κήπων. Η προσπάθεια αυτή, που είχε 
εκδηλωθεί στις αρχές της ίδρυσης της Ε.Ο.Ν, έδωσε κατά τη διάρ-

κεια του πολέμου, και εξαιτίας της έλλειψης εργατικών χεριών, 
ένα μικρό στρατό «γεωργών» που αναπλήρωνε τους μεγάλους στις 
γεωργικές δουλειές2. Ο νεαρός αγρότης στη γη του (την εθνική 
γή) θεωρείται από το μεταξισμό και από τους φασισμούς ο «φυ-

1. Βλ. «Εκπαίδευσις», η Νεολαία,  τ. 43, Αθήνα 1939, σ. 1397. 
2. Βλ. Κ. Φαλτάιτς, «η Νεολαία που οργώνει", η Νεολαία,  τ. 11(114), 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1940, σ. 293. 



38 Έπεσα και εκοιμήθηκα και ωνειρεύθηκα 
ότι η ζωή ήτο χαρά. Εξύπνησα και να! 
Η ζωή ήτο καθήκον. Εργάσθηκα και να! 

το καθήκον ήτο χαρά. 



Κατά τα αισθητικά 
πρότυπα του 
«σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού» και 
το εργατικό 
στοιχείο εντάσ-
σεται στη 
δημιουργία 

του Τρίτου 
Ελληνικού 
Πολιτισμού. 



η 
συνηγορία 
του 
Μεταξά 
για 

τα 
δάση, 

το 
κήρυγμα 
υπέρ 

του 
πράσινου, 
αποτέλεσε 
ένα 

είδος 
εξόρμησης 

ενάντια 
στις 
εθνικές 
ζημιές 
που 
προκαλούσε 
η 

καταστροφή 
των 
δασών 
κι 
ενα 
είδος 
«ειρηνικής 
σταυροφορίας». 



Μέσω του 
Ελληνικού 
τοπίου και 
των εργατών 
της γης 
αναδύεται ο 
συμβολισμός 
της 
«επιστροφής 
στη γη». 



το «φυσιολάτρης» αντικαθι-
στά το «καφενόβιος». Στην 
«ανθυγιεινή» ατμόσφαιρα των 
καφενείων αντιπαρατίθεται η 
«υγιεινή» ατμόσφαιρα της ε-
ξοχής-

45 

και δώσ' ημίν 
σήμερον τον 
άρτον τον 

επιούσιον. 



Αφίσες 
από τον 
VII και VIII 
εθνικό 

διαγωνισμό 
για την 

«Νίκη 
του Σιταριού 

που ευλόγησε 
ο αρχηγός της 

Κυβέρνησης» 



φυσικός» συνεχιστής των παραδόσεων και το υγιέστερο κοινωνικό 
στοιχείο. 

Η Ε.Ο.Ν όμως είχε κυρίως ψυχολογική επίδραση πάνω στους 
νέους. Η ιδεολογία του Νέου Κράτους δεν διδασκόταν ως μάθη-
μα, παρά ελάχιστες φορές και ιδίως στους μεγαλύτερης ηλικίας 
νεολαίους. Η διδασκαλία των αρχών του περνούσε μέσα από τις 
συνομιλίες με τους αρχηγούς, κατά τη διάρκεια ασκήσεων, πορει-
ών, στρατιωτικών γυμνασίων, κ.ά. Είναι σημαντικό να σημειώ-
σουμε ότι τα παιδιά στην Ε.Ο.Ν διοικούνται από άλλα παιδιά, τα 
οποία αναγνωρίζονται «καλύτερα». Βέβαια δεν είναι τα ίδια τα 

παιδιά που εκλέγουν τους καλύτερους, αλλά η διοίκηση που «ξέ-
ρει» ποιος είναι ο καλύτερος. στην ανώτατη ιεραρχία χρησιμοποι-
ήθηκαν κυρίως μεγάλοι του στρατού, του ναυτικού, της αεροπο-
ρίας και εκπαιδευτικοί ( Η εκπαίδευση «έδωκε στελέχη όντως 
πολυτιμότατα»)1. Όλοι αυτοί φορούν την ίδια στολή με τα παι-
διά και «ταυτίζονται» μαζί τους όχι με τις παραπάνω ιδιότητές 
τους, αλλά ως φαλαγγάρχες, ως σύντροφοι «ανώτεροι». Εάν σκε-
φτεί κανείς ότι στη μέση εκπαίδευση δεν πήγαινε παρά το 1/10 
μόνο των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, είναι σαφής ο κοινω-
νικά εκπαιδευτικός ρόλος που έρχεται να καλύψει η Ε.Ο.Ν, κάθε 
Κυριακή και Τετάρτη (ημέρα διαπαιδαγώγησης των μελών της που 
φοιτούσαν σε σχολεία) 2. Παιδιά αγροτών και εργατών, παιδιά-
εργάτες, μικροί υπάλληλοι καταστημάτων, προκειμένου να μη 

γίνουν «λεία κακών αισθημάτων» και να σημαίνουν «φοβερή α-
πώλεια διά το Έθνος»3 , παραλαμβάνονται από την Ε.Ο.Ν για 

1. Από το λόγο του I. Μεταξά στη Β' συγκέντρωση του «Συλλόγου Γο-
νέων», «ο αρχηγός προς τους γονείς και κηδεμόνας», η Νεολαία,  τ. 58, 

Αθήνα 1939, σ. 194. 
2. η απόφαση να καθιερωθεί η Τετάρτη ημέρα διαπαιδαγώγησης των 

μελών της Ε.Ο.Ν (τα σχολικά μαθήματα κατανεμήθηκαν στις άλλες ημέρες 
της εβδομάδας) δημιούργησε ένα ρεύμα μαθητών που για ν' αποφεύγουν το 

σχολείο προφασίζονταν ότι απασχολούνταν στην Ε.Ο.Ν. 
3. «ο αρχηγός προς τους γονείς και κηδεμόνας», η Νεολαία,  τ. 59, Α-

θήνα 1939, σ. 226. 



να εκπαιδευτούν «σωστά». Ε δ ώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια ά-
ποψη που αμφισβητεί το ρόλο της οικογένειας, γεγονός που θα 

δημιουργήσει μέσα στους κόλπους της EON μια αίσθηση ελευ-
θερίας των παιδιών σε σχέση με το οικογενειακό κύτταρο. μια 

αριθμητικά μεγαλύτερη οικογένεια εμφανίζεται για να «λυτρώ-
σει» τα παιδιά από τη στενότητα (απαγορεύσεις, αυστηρότητα, 

αδιαλλαξία) της αριθμητικά μικρότερης οικογένειας. Η στενό-
τητα αυτή αφορούσε τόσο στις σχέσεις των μελών μεταξύ τους 
όσο και στις σχέσεις των νέων με άλλους συνομήλικούς τους, άλ-
λου φύλου και άλλης τάξης. Πριν από τη δημιουργία της Ε.Ο.Ν, 

η συμβίωση των παιδιών διαρκούσε όσο και οι υποχρεωτικές ώρες 
των μαθημάτων τους στα σχολεία. στην Ε.Ο.Ν η συμβίωση εί-

ναι ομαδική (παιδιά του σχολείου και παιδιά έκτος σχολείου), γε-
γονός που επιτρέπει στα παιδιά να μεγαλώνουν με παιδιά κάτω 

από το βλέμμα ενός μεγαλύτερου. «Εάν νομίζετε οι γονείς», θα 
πει ο Μεταξάς, «ότι ανατρέφετε το παιδί σας εάν το πάρετε από 

το χέρι και το πάτε περίπατο διά να του μάθετε άλλα ωραία πράγ-
ματα απατάσθε πολύ. το παιδί σας δεν ημπορεί να ανατραφή πα-
ρά πηγαίνοντας μαζί με άλλα παιδιά»1. Έ τ σ ι διαχωρίζει το κα-
θεστώς τις μεθόδους του από τις μεθόδους της οικογένειας και του 
σχολείου, αλλά κάνει και μια κριτική στην αστική τάξη2 , η όποια 
ήταν και η επιφυλακτικότερη και αντιδρούσε ως προς το να φεύ-
γουν τα παιδιά της από το σπίτι, κι ιδίως τα κορίτσια. ο I. Με-
ταξάς θεωρεί ότι η αστική τάξη δεν είναι σε θέση να διασκεδά-
σει το παιδί της όπως αυτό θέλει, και όπως είναι φυσικό να δια-
σκεδάζει ένα παιδί. Διότι ακόμα κι όταν δεν έχει τις ασχολίες της, 
κι όταν δεν έχει τίποτα να κάνει, έχει τις ασχολίες των συνηθειών 

1. στο ίδιο. 
2. «...από τας κοινωνικάς τάξεις εκείναι που έδωκαν ευθύς αμέσως όλην 

των την βοήθειαν, και οι γονείς των παιδιών ακόμη, ήσαν ο αγροτικός και ο 
εργατικός κόσμος όπως και αι πτωχότεραι από τας κοινωνικάς τάξεις των 

πόλεων (...) Διατί; δεν γνωρίζω. Ας έλθη ο μέλλων ιστορικός να μας το εξη-
γήση. Εγώ το παίρνω ως δεδομένον, διότι το είδα», στο ίδιο. 



της και των κοσμικών της υποχρεώσεων, επιβάλλοντας στο παίδι 
τη μοναξιά η την ευθύνη της δικής του μόνης διασκέδασης. Θεω-
ρεί επίσης ότι η αντίδραση της αστικής τάξης, πέρα από πολιτι-
κούς λόγους και από το φόβο της διατάραξης των πατροπαράδο-
των ηθών και εθίμων, του πατροπαράδοτου χαρακτήρα της ίδιας 
της οικογένειας, αφορά τη διαφοροποίηση των παιδιών ως προς 
τη δική της νοοτροπία1, διαφοροποίηση που χαρακτηρίζεται από 
το Μεταξά «εξελικτική» αφού τα παιδιά άρχιζαν να γίνονται αυ-
τεξούσια και αλληλέγγυα μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την κοινω-
νική τάξη που προέρχονταν. Η συναναστροφή πλούσιων και φτω-
χών παιδιών είναι για τον I. Μεταξά ένα μεγάλο μάθημα για τα 
πρώτα. «θα μάθουν ότι εκείνα τα παιδιά κερδίζουν μόνα το ψωμί 
των, χωρίς καμμιά βοήθεια, ενώ τα άλλα δεν κερδίζουν το ψωμί 
των αλλά τους το χαρίζουν οι γονείς των. και επομένως η άξια 

εκείνου που κερδίζει το ψωμί του μόνος του, είναι μεγαλυτέρα 
από την αξίαν εκείνων που δεν κερδίζουν το ψωμί των»2. 

για πρώτη φορά αγόρια και κορίτσια έχουν τη δυνατότητα να 
συνευρίσκονται μέσα στην καθημερινότητα (κοινό φαΐ,  κοινή δια-
σκέδαση, κοινή «κοινοβιακή» ζωή, κοινές ασκήσεις) και να συνυ-
πάρχουν πέρα από τις τάξεις τους. Η κοινή στολή και το όμοιο 
κρεβάτι στο στρατόπεδο, η κοινή μεταχείριση πλούσιων και φτω-
χών παιδιών αφαίρεσε τις διακρίσεις που προέρχονταν από τη δια-
φορά στα ρούχα, στα παπούτσια, στο καπέλλο, στο φαΐ.  «Εάν θα 
κάμουν εκδρομή και φέρουν το φαγητόν των, εκεί που θα σταμα-
τήσουν να φάνε θα το ανακατέψουν», δηλώνει ο I. Μεταξάς, 
«Εκείνος που έφερε κεφτέδες θα τους ανακατέψει με τις ντομά-
τες του άλλου κι εκείνος που έφερε παστίτσιο θα το ανακατέψει 

1. «Νομίζετε σοβαρά ότι μία χωριατοπούλα η μία εργάτρια δεν έχει τα 
αισθήματα των κοριτσιών σας; δεν έχουν την ιδίαν ευγένειαν της ψυχής; η 

διαφορά μόνον είναι ότι το ένα έχει χρήματα και το άλλο δεν έχει», η Νεο-
λαία,  τ. 61, Αθήνα 1939, σ. 290-291. 

2. στο ίδιο. 



με τα κρεμμύδια του άλλου και θα φάγουν όλοι από το ίδιο φαγη-
τό" αυτό είναι ύποχρεωτικόν» 1. 

το ότι η Ε.Ο.Ν διαφοροποιείται από τη φασιστική και ναζι-
στική νεολαία είναι γεγονός. Αληθεύει ότι δημιουργήθηκε άτα-
κτα, ασυστηματοποίητα στην αρχή έως ότου γίνει κρατικός θεσμός 
κι ότι δεν έγινε ποτέ ο αυστηρός παρα-στρατιωτικός μηχανισμός, 
τύπου Γερμανίας. Όσοι νεολαίοι του τότε ερωτήθηκαν, δεν δια-
τηρούν τη μνήμη μιας οργάνωσης ολοκληρωτικού χαρακτήρα 

που τους συνέθλιβε. 

ΜΝΗΜΕΣ 

« Η Ε.Ο.Ν ήταν για μένα η αφορμή για να μη διαβάζω στο 
γυμνάσιο. Έλεγα ότι ήμουν στην Ε.Ο.Ν και που να πει ο δάσκα-
λος κουβέντα... Κάναμε ασκήσεις κάθε Τετάρτη απόγευμα και Κυ-
ριακή, γινόντουσαν ωραίες εκδρομές... την εποχή εκείνη ήταν 
ένα μέσο συναντήσεων. Γινόντουσαν διαλέξεις στον Κρόνο η στον 
Αστέρα, πηγαίναμε τζάμπα σινεμά, ε, οι μεγαλύτεροι φλερτά-
ρανε κιόλας... στο Ζούμπερι πήγαιναν οι μεγάλοι κι οι μεγάλες...». 

«Επειδή δε μου άρεσε ποτέ το τσούρμο... μπήκα στα Τάγμα-
τα Εργασίας. Εκε ί στο Β' Γραφείο μια φορά το μήνα ένας ασφα-
λίτης μας μίλαγε για τον κομμουνισμό. ο κομμουνισμός ήταν 
ένας που είχε κόκκινα μάτια, στόμα-χάος, αδύνατος και κρατού-
σε ένα δρεπάνι. Ξέρεις τί μου συνέβη ; Όταν περπατούσα στο 
δρόμο κι ήταν να περάσω από γωνία, δεν πήγαινα κοντά στον τοί-
χο, έβγαινα κάτω στο δρόμο από φόβο μην αντικρύσω έναν τέ-
τοιο... Κατά τ ' άλλα φυτεύαμε δέντρα στα βουνά κάθε Κυριακή, 
κι αυτό μου άρεσε, όπως κάναμε μαζί με την αστυνομία συσκοτί-
σεις... Πάντως η Νεολαία του Μεταξά ήθελε να φαινόταν...». 

«. . .Εγώ δεν τους χώνευα, γιατί δε χώνευα το Μεταξά. Ή-
μουν τότε στρατιώτης...». 

1. από λόγο του I. Μεταξά στη Β' συγκέντρωση του «Συλλόγου Γονέ-
ων», η Νεολαία,  τ. 60, Αθήνα 1939, σ. 258. 



«Πώς να μου φανεί η Νεολαία... Πιθήκιζε. Έμοιαζε με τα 
"καμίτσι νέρι" του Μουσολίνι και με τη χιτλερική νεολαία... τα 
βλέπαμε στις εφημερίδες, βλέπαμε και τα επίκαιρα. Τί να πή-
γαινα να έκανα εκεί. Άλλωστε εγώ είχα αποφοιτήσει από το 
σχολείο. Λυτοί κυνηγούσαν περισσότερο τα μικρά παιδιά και τους 
μαθητές. Εγώ ήμουν στην αερολέσχη. με τους πιθήκους και τα 
ρομπότ τί σχέση να 'χει κανείς...». 

«...είχαν κάτι από τη μαγεία του κινηματογράφου. Τριζά-
τοι, κολαριστοί. Ξέρεις τί είναι να περπατάει ο άλλος με καλο-
γυαλισμένα παπούτσια όταν εσύ δεν είχες παπούτσι να φορέσεις, 

να περπατάει με το κολαριστό του πουκάμισο ανάμεσα στις κα-
λύβες, γιατί καλύβες ήτανε, του χωριού; τους έβλεπες και τους 
ζήλευες...». 

«...Θυμάμαι ότι μου είχε ράψει η μάνα μου τη στολή γιατί λε-
φτά δεν είχαμε. μου άρεσε που ήμουν με τα άλλα παιδιά, η ατμό-
σφαιρα των γιορτών. δεν θυμάμαι τί άλλο κάναμε, δεν θυμάμαι 
πολλά πράγματα, θυμάμαι όμως πώς όταν πέθανε ο Μεταξάς εγώ 
έκλαιγα...». 

«...από την πρώτη στιγμή γλυκάθηκα γιατί διαπίστωσα ότι 
μέσω Νεολαίας μπορούσα να ικανοποιώ επαρκώς και εν πολλοίς 
δωρεάν δύο από τα τρία συγκλονιστικότερα χόμπυ μου εκείνης 

της εποχής: τον κινηματογράφο, το ποδόσφαιρο και το (εξωσχο-
λικό βέβαια) διάβασμα... δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τη νο-
οτροπία μερικών συνομήλικων που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τέ-
τοιες φωτογραφίες (εν στολή) η ότι είχαν και τις έσκισαν γιατί 

δεν θέλουν να υπάρχει τίποτα που να τους θυμίζει ένα αμαρτωλό 
παρελθόν. Α ν είναι δυνατόν !...». 

«...Πολλοί μιλούν για τη Νεολαία όπως θα 'θελαν να είναι κι 
όχι όπως ήταν. το να φορούσες τη στολή ήταν... πώς να σου πω... 

σα να φοράς σήμερα γούνα η δερμάτινο... στα παιδιά της ηλικίας 
μου μας άρεσε γιατί υπήρχε πνεύμα αδελφοσύνης. Έλεγα πότε 

θα πάμε εκδρομή να φύγω από το σπίτι να μην έχω τη θεία να 
γκρινιάζει. Νιώθαμε ν' απελευθερωνόμαστε από την οικογένεια. 
Πηγαίναμε τζάμπα σινεμά... είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε 



με με κορίτσια. Η τ α ν μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε σχέσεις, 
όχι αναγκαστικά σε ερωτικό επίπεδο. Όταν πέθανε ο Μεταξάς εί-
χα την εντύπωση ότι είχε συμβεί κάτι ανεπανόρθωτα τραγικό...». 

«...Ξεκίνησα να γραφτώ στους προσκόπους και δεν βρήκα κα-
νένα στα γραφεία. με είχε πάει ένας φίλος μεγαλύτερος. την ίδια 
εκείνη μέρα είχαν καταργηθεί. Γραφτήκαμε έτσι υποχρεωτικά στη 
Νεολαία. το στοιχείο, που αργότερα κατάλαβα ότι ήταν το μυ-
στικό της εξαπάτησης, ήταν το φιλολαϊκό. Ήδη στους προσκό-
πους υπήρχε ένας ελιτισμός. δεν πήγαινε το παιδί του υδραυλι-
κού η του θυρωρού. στη Νεολαία συναντούσες παιδιά από όλες 

τις τάξεις. Οι μαζώξεις στο Πεδίο του Άρεως ήταν υποτονικές, 
δεν έμοιαζαν μ' αυτές των προσκόπων που και υπό βροχή παρή-

λαυναν με άψογους σχηματισμούς...». 
«... Ο Πατέρας μου στενοχωρημένος μου είπε να μπω στην 

Ε.Ο.Ν αλλά να αποφύγω να πάρω οποιοδήποτε αξίωμα. Αυτό δεν 
ήταν δύσκολο γιατί άλλες συμμαθήτριές μου πιο ανυποψίαστες 

από μένα πήραν βαθμούς και φόρεσαν γαλόνια. σε λίγο ήταν έτοι-
μο και το τραγούδι: "Γιατί χαίρεται δ κόσμος και χαμογελάει 
πατέρα...". Έ τ σ ι μάθαμε ότι όλοι, μικροί, μεγάλοι, ακόμα και οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες μας, είχαμε ένα "στοργικό πατέρα" 

τον I. Μεταξά...». 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΛΘΑΚΟΥ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΕΓΩ» ΣΤΟ ΓΕΡΟ 
ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟ «ΕΜΕΙΣ» ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Κατά τα λεγόμενα των καθεστωτικών (κι εφόσον ολόκληρο 
το κοινωνικό και πολιτικό σώμα νοσούσε) η νεολαία ήταν «άρ-

ρωστη». Άρρωστη από τα κακά του φιλελευθερισμού και τα «ολέ-
θρια» αποτελέσματα του κομμουνισμού, που γρήγορα θα την οδη-
γούσαν στο «χάος» 1. Η απαγόρευση των κομμουνιστικών εκδόσεων 

1. «Βλέπων με πόνον ψυχής ο Εθνικός μας Κυβερνήτης το κατρακύλισμα 
της χώρας μας, βλέπων το χαίνον προ του Έθνους βάραθρον δεν εδίστασε 

διόλου, ήρπασε με τας στιβαράς του χείρας την Ελλάδα, πτώμα πλέον, την 



σεων και του ελεύθερου τύπου, καθώς και η απαγόρευση αστυνο-
μικών μυθιστορημάτων του τύπου Η Μαύρη  Συμμορία,  το Μαύ-
ρο Χέρι,  η Μαύρη  Μάσκα,  ως βιβλίων που «σκοτείνιαζαν» το 

πνεύμα και τη διάθεση της Νεολαίας και την έσπρωχναν σε αντι-
κοινωνικές και βίαιες πράξεις, ήταν ένα από τα πρώτα βήματα 

του Μεταξά για την εξυγίανση της νεολαίας. στο κατρακύλισμά 
της, ο ηγέτης την έσωσε. «την τίναξε από τους ώμους, της χάι-
δεψε το μπερδεμένο της κεφάλι, την οδήγησε στον ίσιο και φωτει-
νό δρόμο, την έκλεισε σε στρατόπεδα, της βρήκε καθοδήγηση, της 

αφιέρωσε σύμβολα, της έδειξε τις κορυφές του φωτός!»1. « Ε -
μπρός ελληνική νεολαία», θα φωνάξει ο ίδιος ο Μεταξάς, «η μονα-
δική σου πραγματικότητα είναι η ελληνική μας πατρίδα. Εκε ί 

θα βρεις τον εαυτό σου. Μόνον εκεί, στις εθνικές μας παραδό-
σεις, θα βρεις τα δικά σου ιδανικά και τους ονειρεμένους στόχους 
σου»2. Έ τ σ ι με τάξη και πειθαρχία, με «αρρενωπό βάδισμα» (α-
γόρια και κορίτσια), με «απαστράπτον βλέμμα γεμάτο πίστη κι 

ενθουσιασμό», γεροί και χιλιάδες,  «σαν ένα σώμα τέλεια πειθαρ-
χημένο, σαν ένα βήμα, με τον ίδιο ρυθμό, σα μια καρδιά με τον αυ-

τόν πελώριο παλμό», κάτω από το βλέμμα του Ενός, του Μονα-
δικού, του Ακούραστου, αυτός ο λιλιπούτειος στρατός γίνεται 
προστάτης της κρατικής κυριαρχίας. 

το υποδαύλισμα της νεανικής ορμής είναι σίγουρο ότι θ' απο-
μάκρυνε κάθε σκέψη. Είναι "σίγουρο ότι δεν έχουμε την ίδια έντο-
νη αίσθηση της μάζας, που έχουμε με τους φασισμούς, της μάζας 

ως άμορφο υλικό που πλάθεται από τους «δημιουργούς-καλλιτέχνες 

συνεκράτησε και εβροντοφώνησεν: Οπίσω! από τότε, ήρχισεν η εντατική 
εργασία προς θεραπείαν των πολλαπλών πληγών της...», από το λόγο του 

Διευθυντή του Αθηναϊκού Λυκείου Τυχόπουλου, «η επέτειος της Ε.Ο.Ν», 
η Νεολαία,  τ. 7 (58), Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1939, σ. 218. 

1. Σίτσα Καραϊσκάκη, «η έννοια του αληθινού πολιτισμού»,η Νεολαία, 
τ. 5, 12 Νοεμβρίου 1938, σ. 155. 

2. Ραδιοφωνικός λόγος του I. Μεταξά προς τον ελληνικό λαό, 10 Αυγού-
στου 1936, στο Τέσσερα  χρόνια διακυβέρνησης  του I.  Μεταξά,  τόμος II, σ. 
58. 



16.000.000 χρειάζονται για να εξασφαλισθούν τα μαθητικά 
συσσίτια σ' όλη τη χώρα, για όλο το χειμώνα. τα χρήματα 
αυτά θα βρεθούν. Δεν μπορεί παρά να βρεθούν. Γιατί δεν 
υπάρχει σήμερα ούτε ένας Έλλην που να μην αισθάνεται ως 
χρέος και να μην είναι πρόθυμος να στηρίξη εις το πρόσωπο 
των παιδιών την αυριανή Ελλάδα. 

η Νεολαία,  τ. 62, ε. 1939 
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Στις γερμανικές απεικονίσεις υπάρχει συχνά ο «ένας» νεολαίος απομονωμένος από τη μάζα ο 
οποίος υποστηρίζει την ρητορική άποψη ότι το άτομο «σκέφτεται», «οργανώνει», «δημιουρ-

γεί». Η μάζα δεν πείθει ποτέ για κάτι τέτοιο. 
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Παιδιά της Φασιστικής Ιταλικής Νεολαίας. 



οι Γερμανοί γυμνοί είναι παράξενα 
αφοπλισμένοι, χωρίς μυστήριο. δεν 

προκαλούν πια φόβο. Το μυστικό 
της δύναμής τους δε βρίσκεται στο 
δέρμα τους ούτε στο αίμα τους, 
άλλα στη στολή τους. Είναι τόσο 
γυμνοί που δε νιώθουν να 'ναι ντυμέ-
νοι παρά μόνο με τη στολή. 

C. Malaparte 
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χνες», τους «απαράμιλλους», τους «ημίθεους» και μορφοποιείται 
κατά βούληση για να πυκνώσουν οι φάλαγγές τους. ο Αρχηγός 
είναι ο ανώτατος άρχοντας στη βαθμίδα της ιεραρχίας που είναι 
η ακόλουθη: 

1) Γενικός Αρχηγός 
2) Γενικός Επιθεωρητής 
3) Κυβερνητικός Επίτροπος 
4) Επιτελάρχης Ε.Ο.Ν 
5) Γενικός Επόπτης 
6) Διοικητής 
7) Υποδιοικητής 
8) Φαλαγγάρχης 
9) Υποφαλαγγάρχης 

10) Τετράρχης 
11) Λοχίτης 
12) Ομαδάρχης 
13) Ενωμοτάρχης 
14) Υπενωματάρχης. 

ως καθήκοντα των ηγητόρων των μονάδων, σχετικά με την 
επίτευξη των επιδιώξεων της Ε.Ο.Ν καθορίζονται σύμφωνα με 

διαταγές του I. Μεταξά τα εξής: 

α' Ποιοτική εξύψωση των Σχηματισμών. 
β' Εντατική συνέχιση της προσπάθειας «προς επίτευξιν του 

τελικού εν τω πεδίω αυτώ σκοπού της Ε.Ο.Ν όπως συμπεριλη-
φθούν εις τους κόλπους της όλοι οι Έλληνες νέοι και νεάνιδες». 

γ' Δημιουργία, εκπαίδευση και επιλογή στελεχών, και συνει-
δητοποίηση όλων των μελών. 

δ' Πλήρης λειτουργία των Σχολών Βαθμοφόρων. 
ε' Απασχόληση των μελών. 

στ' Πλήρης εφαρμογή των υφισταμένων κανονισμών και ολο-
κλήρωση αυτών. 

ζ' Ολοκλήρωση του Οργανωτικού Συστήματος. 



η' Εξεύρεση τοπικών πόρων, εξασφάλιση γρήγορων μέσων1. 

τα προσόντα των βαθμοφόρων της Ε.Ο.Ν: 
Γενική μόρφωση και ικανότητα, αμερόληπτος σταθερός και 

πειθαρχικός χαρακτήρας, ακλόνητη πίστη στην ιδεολογία του 
Κράτους της 4ης Αυγούστου, ανιδιοτελής αφοσίωση στην Οργά-
νωση, ευσυνειδησία, εργατικότητα, άμεμπτη συμπεριφορά, εξαι-
ρετική αντίληψη, πρωτοβουλία, ακριβολογία, τάξη, ευχέρεια στη 
σύνταξη εγγράφων κι εκθέσεων, σωματική υγεία2. 

Η παραδειγματική αγωγή κι ο εξαίρετος ζήλος αμείβονται 
με την απονομή επαίνου, τιμητικού μετάλλιου, ευσήμων και με 
την προαγωγή στην ιεραρχία. Αντιθέτως, η απειθαρχία (ο ανυ-

πάκουος ταυτίζεται με το παρήκοο περιστέρι του παραμυθιού που 
απευθύνεται στη μικρή νεολαία)3 τιμωρείται ανάλογα με το βαθμό 
του σφάλματος με: νουθεσία, προσωπική παρατήρηση, παρατή-

ρηση μπροστά στην ομάδα, επίπληξη που ανακοινώνεται στην Η -
μερήσια Διαταγή, στέρηση συμμετοχής στην εκδρομή η σε άλλη 
ψυχαγωγική συγκέντρωση, απαγόρευση της στολής για ένα διά-
στημα και, τέλος, με διαγραφή από την Οργάνωση4. 

Οι Φαλαγγίτες και Σκαπανείς φορούν ομοιόμορφη μπλε σκού-
ρα στολή. Η στολή του φαλαγγίτη αποτελείται από το δίκωχο 
πηλήκιο με το ορειχάλκινο έμβλημα της Ε.Ο.Ν, τον χιτώνα, την 
περισκελίδα, το λαιμοδέτη, τη ζώνη, τα σφυρώματα, τα παπούτσια. 
Η στολή του σκαπανέα αποτελείται από το πηλήκιο, το χιτώνα, 

την περισκελίδα, τη ζώνη, τις κάλτσες, τα παπούτσια. οι προσθή-
κες στις σχολές των ειδικοτήτων είναι: το βέλος για τους σκο-
πευτές, η κατακόρυφα τοποθετημένη βόμβα για την αεράμυνα, ο 
σταυρός για τους υγειονομικούς, δύο σημαίες χιαστί για τους ση-

1. Βλ. I. Η. Μουδρέας, επιτελάρχης, Οργανισμός Εσωτερικής  Υπηρε-
σίας  Εθνικής  Οργανώσεως Νεολαίας,  Αθήνα, έκδ. Ε.Ο.Ν, 1939, σ. 7. 

2. Βλ. Κεφ. II, «Σύνθεσις Προσωπικού», στο ίδιο,  σ. 31. 
3. «το Περιστέρι», η Νεολαία,  τ. 54, Αθήνα 1939, σ. 86-87. 
4. Βλ. Κεφ. VII, «Περί πειθαρχίας, ποινών και αμοιβών», στο ίδιο  σ. 

122-144. 



Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 



«Μετά  τις  δεκάμιση μια απόλυτη  σιγαλιά απλώνεται στο  στρα-
τόπεδο  » 

Ένα εικοσιτετράωρο με τους Φαλαγγίτες1 

Ώρα 5 π.μ. Σάλπισμα εγερτηρίου 

5.30 Σάλπισμα συσσιτίου 
Καθαρισμός θαλάμων, τακτοποίηση κρεβατιών 

7.30 Συγκέντρωση σε λόχους, έπαρση σημαίας, ύμνος 
Νεολαίας, αναφορές Ομαδαρχών 

7.30 - 8.30 Σουηδική γυμναστική κατά ομάδες 

8.30 - 9.30 Στρατιωτικές ασκήσεις 
Σάλπισμα προγεύματος 
Διδασκαλία στρατιωτικής θεωρίας (εξάσκηση) στα 
μέσα σύνδεσης και διαβίβασης σημάτων, οπτική, 
τηλέφωνο, κατασκευές πρόχειρων γραμμών, θεω-
ρία όπλου, χημικού πολέμου, μέσα προστασίας, κ.ά. 

11.30 Μπάνιο 

12 Σάλπισμα αναχώρησης 
Ντους 
Μεσημεριανό φαγητό 
Υποχρεωτική ησυχία, παραμονή στους θαλάμους 

5 - 6 Πολιτική διαφώτιση των φαλαγγιτών 

6 - 7 Πρακτικές εφαρμογές της πρωινής θεωρίας 

7 - 8 Παιχνίδια 

8 Φαγητό βραδυνό 

9 - 1 0 Ψυχαγωγία 

10 - 10.30 Προσευχή 

1. Βλ. κ. αγ., «Εις το στρατόπεδον "Ιωάννου Μεταξά"», Η Νεολαία,  τ. 
46, Αθήνα 1939, σ. 1493. 
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ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΕΡΉΦΑΝΟς 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΕΙΜΕΘΑ 
ΕΜΕΙΣ ΥΠΕΡΗ-
ΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ; 

ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ 
ΚΑΤΟΡΘΩΣΟΥΜΕ 
ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 
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Η Γενική αρχιτεκτονική της σκέψης 
υπακούει σ' έναν συγκεκριμένο κώ-
δικα, κι αυτός ο κώδικας εκφράζει μια 

θεοκεντρική οπτική της κοινωνίας που 
αποκλείει την περιπέτεια και το α-
προσδόκητο. Υποτασσόμενος στην πει-
θαρχία ανεβαίνει κανείς τις απότομες 
βαθμίδες η περιμένει να τον πετάξουν 
στο πυρ το εξώτερο που αφθονεί στην 
ιστορία. 

Π. Π. Παζολίνι 



«ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 



77 Στρατοπέδευση στη Νυρεμβέργη, 1934 



Από τη ζωή στο Γερμανικό  στρατόπεδο  νεολαίας 

Περιγραφή κτιρίων της Jung Volt1 

Χώρος  λιτός. Επιγραφές  στους  τοίχους:  «Να  είστε  μαχητές».  Μία 
κουρτίνα  χωρίζει  ίνα  ειδικό δωμάτιο από τον υπόλοιπο χώρο. Σ'  αυτήν 
την «ιερή περιοχή» ο τοίχος  είναι  μαύρος και φέρει το σήμα της νεολαίας, 
μια αστραπή,  άσπρου χρώματος.  Κρεμασμένες  σημαίες, iva στεφάνι, iva 
κράνος, φωτογραφία  νεολαίου  σκοτωμένου  στη μάχη, κεριά, το κείμενο 
του Ύμνου  της Χιτλερικής  Νεολαίας  τυπωμένο  με μεγάλα γράμματα, 
μία  Βιβλιοθήκη με συγκεκριμένα  λογοτεχνικά  βιβλία  ανοιχτά  στις  σελί-
δες με τα θέματα  της εβδομάδας που έχουν  καθοριστεί  από τον αρχηγό 

της Νεολαίας,  (διαβάζονται  μανιωδώς κεφάλαια που σχετίζονται  με 
λουτρά αίματος)  και ένα ραδιόφωνο που μεταδίδει  μόνον σημαντικούς 
λόγους και διαδικασίες  του κόμματος. 

Για να μπορέσει  να μπει κανείς  στο χώρο των στρατοπέδων  χρησι-
μοποιεί  έva σύνθημα. Εάν δεν το κάνει, το παιδί-σκοπός  χρησιμοποιεί 

ψυχρά το ρεβόλβερ του και σκοτώνει  τον συνομήλικο του θεωρώντας  τον 
κατάσκοπο.  Είναι  εντυπωσιακή  η διάταξη  των τεντών (πάνω  σε ευθείες 
γραμμές),  τα στρατιωτικά  καθήκοντα  και οι στρατιωτικές  ασκήσεις  των 
παιδιών, η εκπαίδευση  των οποίων  άρχιζε  με παλιά όπλα και κατέληγε 
στα σύγχρονα. 

1. Βλ. Richard Grunberger, ό.π., σ. 280. 



σηματοδότες, ο αετός μ' ανοιχτά τα φτερά για την ανεμοπορία, δύο 
σκαπάνες χιαστί για τις στολές εργασίας, ένας φτερωτός τροχός 
για τους ποδηλατιστές, μοτοσυκλετιστές, αυτοκινητιστές, το πέ-
ταλο για τους Ιππείς, μία ταινία κίτρινου χρώματος στην άκρη 
του περιλαίμιου για τους σαλπιγκτές, τυμπανιστές, κ.ά.1. 

ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ Ν Ε Ο Λ Α Ι Ϊ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

τα κείμενα 

Εκτός από τη μόνιμη προβολή του έργου του I. Μεταξά στο 
όποιο αρκετές φορές προσδίνανε υπερφυσικές διαστάσεις, επιλέ-
γονται αποσπάσματα από ηρωικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας 
από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα (Μορφές ηρώων, τόποι 
ιεροί, πράξεις υψηλού πατριωτισμού και θυσίας, θρύλοι και παρα-

μύθια), κείμενα αρχαίων τραγωδιών, αποσπάσματα από το Ευαγ-
γέλιο. 

Οι εθνικοί λόγοι 

Η εκφώνησή τους γινόταν σε μεγάλες συγκεντρώσεις (εθνι-
κές γιορτές, εθνικοί αθλητικοί αγώνες, συγκεντρώσεις της Ε.Ο.Ν) 
από το ραδιόφωνο κυρίως από τον I. Μεταξά, το Βασιλιά, τον Αλ . 
Κανελλόπουλο, τον Νικολούδη, υφυπουργό τόπου και προπαγάν-
δας. οι λόγοι αυτοί είχαν σκοπό να εξυμνούν το μεταξικό παρόν 
σε σύνδεση με το ένδοξο ελληνικό παρελθόν και σε αντιπαράθεση 
με την προηγούμενη πολιτική κατάσταση υπογραμμίζοντας αφ-
ενός την ανασφάλεια που δημιουργούσαν οι κομματικές έριδες και 
οι συνέπειές τους και αφετέρου την ασφάλεια που εξασφάλιζε το 
μονοκομματικό κράτος του I. Μεταξά. ως άλλος Γοργίας, ο Με-
ταξάς προτρέπει τους Έλληνες σε Ομόνοια και ένωση κατά του 
φιλελευθερισμού και του κομμουνισμού, κοινών εχθρών του κρά-
τους, και ως νέος Ισοκράτης στους «Πανηγυρικούς» του πλέκει 

1. Βλ. Κεφ. VIII, «Περί στολής εν γένει», στο ίδιο , σ. 145-155. 



το εγκώμιο του ελληνικού πνεύματος που θα θαυματουργήσει ξα-
νά, εξυμνεί τέλος το ελληνικό μεγαλείο το οποίο βασίζει στην πα-

ράδοση και στη συνέχιση της. 
Εκτός των εθνικών λόγων που απαγγέλονται, στα προπαγαν-

διστικά έντυπα του καθεστώτος, βρίσκει κανείς έργα ιστορικού η 
φιλοσοφικού περιεχομένου Ελλήνων και ξένων δοκιμιογράφων, 

αρθρογράφων και μελετητών τα όποια καλλιεργούσαν την πίστη 
για τη ζωτικότητα της ελληνικής φυλής. 

Oι εθνικές γιορτές 

Εθνικές γιορτές, πανελλήνιες και τοπικές, διοργανώνονται 
από το καθεστώς κι αποβλέπουν στη διατήρηση της σχέσης με το 

παρελθόν της ελληνικής φυλής, στην αναζωπύρωση του ηρωικού 
πνεύματος και της θρησκευτικής πίστης. 

το βασικό ρόλο κρατούσαν: 
α) οι παρελάσεις (από το στρατό και την Ε.Ο.Ν με την οργα-

νωμένη αρκετές φορές συμμετοχή του κόσμου στα στάδια, η οποία 
απέβλεπε στο να αποκτηθεί, μέσω του τελετουργικού, η εμπιστο-

σύνη του λαού στους εκπροσώπους του Κράτους. Πρέπει να ση-
μειωθεί εδώ, ότι το «τελετουργικό» αυτό ήταν αδύναμο σε σχέση 

με το φασιστικό και πολύ περισσότερο με το ναζιστικό, τα οποία 
εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις δυνατότητες των νέων μέσων 

επικοινωνίας και τεχνολογίας. Βλέποντας ντοκυμαντέρ της επο-
χής εκείνης, έχει κανείς την αίσθηση ότι Χίτλερ και Μουσολίνι εί-
ναι οι σταρ, οι ντίβες μιας εφιαλτικής ταινίας, όπου φωτισμοί δυ-
νατοί, ακτίνες λέιζερ, σύμβολα, γιγαντοαφίσσες, παρατεταγμένα 
κορμιά, σχηματισμοί, φωτιές, δημιουργούν τον πραγματικό χώρο 
διαδραμάτισης του «έργου». το όλο στήσιμο γίνεται από ειδικούς 

της προπαγάνδας, κάτω από τη στενή παρακολούθηση των Αρ-
χηγών, που αρκετές φορές είτε σκηνοθετούν τον ίδιο τους τον 

εαυτό, είτε επιβάλλουν την άποψή τους για το πώς θα σκηνο-
θετηθούν. Ιδιαίτερα οι γερμανικές τελετές, εμπνευσμένες και υλο-
ποιημένες από τον Γκαίμπελς, στηρίζονται στη θεοποίηση του 
χιτλερισμού, με τον συνεχή εντοπισμό της παρουσίας του Χίτλερ 



λερ, και αντανακλούν τη «μνημειακή» άποψη του Χίτλερ, η όποια 
προκαλεί το δέος και συγχρόνως δημιουργεί ένα αίσθημα κατωτε-
ρότητας σε όποιον είναι «μέσα». Δεν είναι λοιπόν δυνατό να συγ-
κρίνουμε τους χορούς, τις γυμναστικές ασκήσεις και τη γιορτα-
στική ατμόσφαιρα (τοπικές ενδυμασίες, τοπικοί χοροί, θεατρικές 
παραστάσεις, μικροσχηματισμοί,  ύμνοι) του μεταξικού καθεστώ-
τος με την «προκατασκευασμένη» ατμόσφαιρα των φασιστικών 
τελετών. 

β) Η διακόσμηση των χώρων (δρόμων, πλατειών, σπιτιών, 
εθνικών μεγάρων) με αφίσσες και σημαιάκια. 

γ) Η μουσική, τα εμβατήρια, οι λόγοι. 

η 25η Μαρτίου 

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου συνοδευόταν με γιορτές στα 
σχολεία, με πολλούς πανηγυρικούς λόγους, με χαιρετιστήριες κα-
νονιές από το Λυκαβηττό, με στεφάνια δάφνης στα μνημεία του 
Άγνωστου Στρατιώτη, με ελληνικά αεροπλάνα να πετούν «σαν 

ελπιδοφόρα πουλιά», στρατιωτικές παρελάσεις, φώτα τη νύχτα 
στους δρόμους1. με αφορμή το γιορτασμό αυτής της επετείου, 
το καθεστώς η διάφοροι ακαδημαϊκοί έκαναν μια σύντομη ιστο-

ρική επισκόπηση με επίκεντρο την πορεία του ελληνισμού από τα 
προϊστορικά χρόνια2. Η υπεροχή της ελληνικής φυλής που κάνει 

το «θαύμα», το άφθαρτο της ελληνικής ιδέας, η καθοδήγηση του 
«Σταυρού» επισημαίνονται ως οι κύριες αίτιες της Ανάστασης 

του Έθνους. τον αγώνα, τον ηρωισμό και τη νίκη αυτών των προ-
γόνων καρπώνονται ο Βασιλιάς και ο I. Μεταξάς, ως άξιοι συνε-
χιστές της ελληνικής ιστορίας. το 1936 θεωρείται η επανάληψη 

του αγώνα του 1821 και κάθε νικητήριου αγώνα εδώ και 3.000 

1. Βλ. Μιχ. Στρούζας, «25η Μαρτίου», η Νεολαία,  τ. 26 (129), Αθήνα, 
25 Μαρτίου 1941, σ. 657. 

2. Βλ. Γρηγ. Ξενόπουλος, «ο Ελληνισμός και η 25η Μαρτίου)), σύντομη 
ιστορική ανασκόπηση, η Νεολαία,  τ. 24, Αθήνα, 24-25 Μαρτίου 1939, σ. 

791 και 808. 



χρόνια, αφού η ιδεολογία του καθεστώτος διατείνεται ότι συνιστά 
την περιφρούρηση των ίδιων αξιών. Μ' αυτόν τον τρόπο το μετα-

ξικό καθεστώς «δικαιώνεται» ως ιστορικός προορισμός της εθνι-
κής ύπαρξης και ως μεγαλείο της ελληνικής φυλής»1. 

Μέρος του γιορτασμού της 25ης Μαρτίου αποτελούσαν θεα-
τρικές παραστάσεις πατριωτικών έργων, δραμάτων, όπως «τα 
Σουλιωτόπουλα δεν πέθαναν», το «Ήλθε μια μέρα» και το «Μπρο-

στά στο θάνατο»2. 
Η κύρια προσπάθεια σύνδεσης του καθεστώτος με την αρ-

1. Βλ. «Ημερήσια διαταγή του κυβερνητικού Επιτρόπου Αλεξ. Κανελλό-
πουλου επί τη 25η Μαρτίου προς άπαντας τους σχηματισμούς», στο ίδιο,  σ. 
806-807. (Σημειώνουμε ότι η εικονογράφηση του περιοδικού είναι έργα του 
Γερμανού ζωγράφου Φον Έςς των οποίων τα πρωτότυπα βρίσκονται στο Μό-
ναχο: ο Αθ. Διάκος με τα παλικάρια του και ο Κανάρης μετά την πυρπό-
ληση της Τουρκικής Ναυαρχίδας στη Χίο). 

2. το πρώτο έργο έγραψε ο αρχισυντάκτης της Νεολαίας  Ν. Τσεκούρας. 
η μουσική ήταν του Κ. Π. Γλυκοφρίδη. Παίχτηκε με πρωτοβουλία της Διοί-
κησης Θηλέων Αθήνας και ανεβάστηκε από την Νέλλη Μαρσέλου-Γλυκο-
φρίδη. Τις σκηνογραφίες ετοίμασε ο Ν. Ζωγράφος. Παραβρέθηκε ο I. Μετα-
ξάς και το Υπουργικό Συμβούλιο. το δεύτερο γράφτηκε από τον Μ. Ανύσιο, 
ειδικά για την Ε.Ο.Ν κι αναφέρεται σε τέσσερεις εποχές, την αρχαία, τη βυ-
ζαντινή, το 1821 και τελειώνει με χορωδία φαλαγγιτών. Παίχτηκε από την 

Υποδιοίκηση Αρρένων Αθήνας, στο ίδιο,  σ. 807. 
το τρίτο έγραψε ο Φρέρης και άφορα την ανατίναξη του μοναστηριού στο 

Αρκάδι' βλ. Μ. Δεϊμέζης, «Αί παραστάσεις της Ε.Ο.Ν κατά την 25ην Μαρ-
τίου», η Νεολαία,  τ. 25, Αθήνα 1939, σ. 839. Βλ. επίσης την «Ιερή Φλό-
γα» του Δ. Μπόγρη σε σκηνοθεσία Θ. Κωτσόπουλου. Εκτελεστές του έρ-
γου φαλαγγίτες, φαλαγγίτισσες, σκαπανείς και σκαπάνισσες. Υπόθεση του 
έργου: «το αθάνατο ελληνικό πνεύμα που φορεύς είναι η ανά τους αιώνας 

ελληνική νεότης, που το δυναμώνει με το σφρίγος της, και συμβολισμός του η 
ιερή φλόγα, που ακοίμητη καίει εις τον ελληνικό βωμό, τον ένα στα μακραί-

ωνα διαστήματα της ελληνικής ζωής, που δεν μπορεί παρά να συμβολίζη το 
ενιαίο και αδιαίρετο της ελληνικής φυλής, που από τα βάθη των αιώνων είναι 
μια και η αυτή, αυτή που φώτισε τον Κόσμο με τα υπέρλαμπρα δημιουργή-
ματά της στην κλασσική, την Αλεξανδρινή και τη Βυζαντινή εποχή...», 

Άγγ. Μεταξάς, «η ιερή φλόγα», η Νεολαία,  τ. 49 (98), Αθήνα, 24 Αυ-
γούστου 1940, σ. 1479. 



αρχαιότητα ήταν οι «Αθλητικοί Αγώνες» της Ε.Ο.Ν. Η αθλητική 
αγωγή των νέων και ο αθλητισμός που «θέλει να αναζωογονήση 
μέσα στο αίμα της ψυχής εκείνο το κόκκινο, το ταχύ, το φωσφο-
ρίζον αιμοσφαίριο, που γέννησε Σόλωνες και Αισχύλους, Περι-
κλείς και Ευριπίδηδες, που δόξασε Μαραθώνες και Σαλαμίνες»1 

δεν απέβλεπε στη δημιουργία πρωταθλητών αλλά στην εκπαίδευ-
ση της νεολαίας (εύρωστο σώμα άλκιμος ψυχή). 

ο πρωταθλητισμός, ως ανάδειξη της ατομικότητας των αθ-
λούμενων είναι στοιχείο που δεν συμβαδίζει με την ιδεολογία του 
καθεστώτος. Ενάντια στον πρωταθλητισμό ήταν και η Γερμανική 
εκπαίδευση των νέων, η οποία αναγκάστηκε να πάρει αυστηρά μέ-
τρα, όταν παρουσιάστηκε το φαινόμενο νέων που προσπαθούσαν 
να σπάσουν προσωπικά ρεκόρ. στην Ελλάδα, και γι' αυτούς που 
έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, το καθεστώς έχει προβλέψει την 
«απορρόφησή» τους, με την προαγωγή τους μέσα στις φάλαγγες. 

Αριστοτέλης («επιγέννημα»), Αμερικάνοι, Γάλλοι και Γερμανοί 
ψυχολόγοι (Τζέιμς, Παγιώ, Σπράγγερ, «σχέση υγείας και χαράς») 
και Φιλόσοφοι (Ντεκάρτ, Σπινόζα, Μαλμπράνς και Λάιμπνιτζ, 
«η χαρά της δράσης», «συναίσθημα τελειότητας») καλούνται να 
υποστηρίξουν θεωρητικά τον αθλητισμό ως αιτιογένεια της ευφρο-
σύνης, της ευεξίας και της ενέργειας, του ενθουσιασμού και της 
συγκίνησης, να υποστηρίξουν την ηδονή της δράσης. Πρόκειται για 
μια προσπάθεια εξάπλωσης του αθλητισμού των συνόλων, που αν-
τιπαρατίθεται στον αμερικάνικο αθλητισμό των υψηλών ρεκόρ και 
στη λατρεία των μυών και των νεύρων, για να ξεπεραστεί το αξίω-
μα «ο αθλητισμός για τον αθλητισμό» και να υπάρξει εγγύηση 
της βιολογικής εξέλιξης της ελληνικής φυλής. στον ελληνικό αθλη-
τισμό περιλαμβάνονται αγώνες ανωμάλου δρόμου, ποδόσφαιρο, 
σφαιροβολία, δρόμοι, δρόμος μετ' εμποδίων, άλμα εις μήκος, εις 
ύψος και τριπλούν, ακοντισμός, μαραθώνιος, δισκοβολία, σκυταλο-

δρομία, λιθοβολία, κ.ά. Μία ακόμα προσπάθεια για τη σύνδεση 

1. Σίτσα Καραϊσκάκη, «το βαθύτερο πνεύμα του αθλητισμού», η Νεο-
λαία,  τ. 33, Αθήνα 1939, σ. 1074. 





Σήκω επάνω Ελλη-
νική Νεολαία. δεν υ-
πάρχει δια σε άλλη 
πραγματικότητα πα-
ρά η Ελληνική Πα-
τρίς. Μόνον εκεί θα 
επανεύρης τον εαυτόν 

σου... 

δεν είναι ο καθένας 
σας χωριστός από 
τους άλλους, ούτε η 
κάθε μία σας χωρι-
στή από την άλλη. 
Είσθε όλοι σας ένα 
σύνολο και θα εργα-
σθήτε δια το σύνολον 
και θα γνωρίζετε ότι 
την ευτυχίαν σας δεν 
θα την εύρετε παρά 
μόνον στην ευτυχίαν 
του συνόλου...». 

I. Μεταξάς 



«AIEIN 
Α Ρ Ι Σ Τ Ε Υ Ε Ι Ν » 
Ε Ι Σ ΤΟΝ 
Σ Τ Ι Β Ο Ν 
ΚΑΙ 
Ε Ι Σ Τ Η Ν 
ΖΩΗΝ. 



ο Αθλητισμός εις 
την Ε.Ο.Ν νοείται 
ως καθολική εκπαί-
δευσις της όλης Ελ-

ληνικής νεότητος εις 
την οποίαν αυτή σκο-
πεί να δώση όλα τα 
πλεονεκτήματα του 
εύρωστου σώματος 

και της αλκίμου ψυ-χής-

...ώστε να καταστή 
αξία της μεγάλης α-
ποστολής της ως πρω-
τοπόρου της νέας ελ-

ληνικής εκπολιτιστι-
κής ανθήσεως. 



Ο νέος τον όποιο ο αθλητι-
σμός και η γυμναστική κατέ-
στησαν σκληρό σαν σίδερο 
νιώθει λιγότερο την ανάγκη 
των σαρκικών απολαύσεων. 

Α. Χίτλερ 



με την αρχαιότητα είναι η αναβίωση των «Καλλιτεχνικών  Α γ ώ -
νων». Νέοι και νέες προσέρχονταν να διαγωνιστούν στον καλλι-
τεχνικό αγώνα των Μουσών, τον «στεφανίτην». το πρόγραμμα 
άνοιγε η χορωδία της Ε.Ο.Ν «γιατί το μαζικό τραγούδι αποτελεί 

μια ψυχική σύνδεση και μιάν υποσυνείδητη άλληλεγγυη»1. ο α-
γώνας περιλάμβανε απαγγελίες από την Ιλιάδα, από τις Ικέτι-

δες και χορούς δημοτικούς. Ό π ω ς και τότε έτσι και τώρα, στη 
μεσαία κερκίδα του θεάτρου Ηρώδου του Αττικού κάθονταν ο 
Άρχων με τους αγωνοδίκες. Μόνον που τότε οι τελευταίοι εξελέ-
γονταν με κλήρο κι αργότερα από τη Βουλή των Πεντακοσίων2. 

Αλλά και ο θεσμός των « Πνευματικών Αγώνων» είχε τις ρί-
ζες του στην αρχαιότητα. την ευθύνη αυτών των αγώνων αναλαμ-
βάνει η Υποδιοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ε.Ο.Ν, 

η οποία καλεί με εγκύκλιο τα μέλη της ν' ασχοληθούν κατά τη 
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών με τη συγγραφή πραγμα-
τειών για θέματα που αφορούν την πολιτεία, τη φυλή, το Έθνος, 

την πατρίδα, το λαό, το Κράτος και τον πολιτισμό3. 

1. Σίτσα Καραϊσκάκη, «οι καλλιτεχνικοί αγώνες», η Νεολαία,  τ. 62, 
Αθήνα 1939, σ. 349. 

2. την επιτροπή των καλλιτεχνικών αγώνων αποτελούσαν ο Κεντρικός 
Επίτροπος Νεολαίας Αλεξ.  Κανελλόπουλος,  ο Γενικός Διευθυντής των Κρα-

τικών Σκηνών Κ. Μπαστιάς, η ηθοποιός Μ. Κοτοπούλη και ο συνθέτης Πε-
τρίδης. 

3. Βλ. τίτλους εργασιών που κατατέθηκαν: 

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Σ. 

1) η προσωπικότης του Αρχη-
γού, με το ρητόν : «Αι κοινωνίαι σή-
μερον δεν είναι δυνατόν παρά να ζή-
σουν ωργανωμέναι. δεν υπάρχουν 
πλέον άτομα, δεν υπήρχον ποτέ άτο-
μα». I. Μεταξάς. 

3) Κλασσική Ελλάς — Βυζαντι-
νή Ελλάς — Ελλάς 4ης Αυγού-
στου. με τα ρητόν: «Είμαι εγώ η 

ακατάλυτη ψυχή των Σαλαμίνων». 
Κ. Παλαμάς. 

2) Ελληνισμός - Χριστιανισμός, 
με το ρητόν : «Ή κακοίσιν συμμίσ-

γης απολείς και τον εόντα νόον». 
Θέογνις. 

4) το αιώνιον της Ελληνικής 
φυλής. με το ρητόν: «δεν χάνομαι 
στα Τάρταρα μονάχα ξαποσταίνω, 
οτή ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς 

ανασταίνω». 



Πρέπει να σημειώσουμε και το θεσμό των «Πανθρακικών 
Εορτών και Αγώνων» που βασίζονταν σε ζωντανές αναπαραστά-
σεις του παρελθόντος. Σκοπός τους ήταν η τόνωση του εθνικού 

5) η 4η Αυγούστου. με το ρη-
τό: « Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμο-

νίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων 
ρήμασι πειθόμενοι». 

6) η Νεολαία και η 4η Αυγού-
στου. με το ρητόν: «η σχέσις προς 

την Πατρίδα είναι σχέσις στενοτά-
τη, ακόμα στενοτέρα από την σχέ-
σιν του παιδιού προς τους γονείς». 

7) Διατί αποκηρύσσομε τον κομ-
μουνισμό. το ψεύδος του Μαρξι-
σμού. με το ρητόν: «Εις οιωνός 
άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης». 

8) το άτομον εις το Νέον Κρά-
τος. με το ρητόν: «Έργον μεν ου-

δέν τ' όνειδος αεργίη δε το όνειδος». 
9) το άτομον εις το Νέον Κρά-

τος. με το ρητόν: «η ιστορία του 
κάθε ανθρώπου έχει την αρχήν της 
μέσα εις το Έθνος». I. Δραγούμης. 

10) η Νεολαία και το Κράτος 
της 4ης Αυγούστου. με το ρητόν: 
«Εμπρός για μια Ελλάδα νέα». 

11) η Νεολαία και το Κράτος 
της 4ης Αυγούστου. με το ρητόν: 

«Σήκω επάνω Ελληνική Νεολαία». 
I. Μεταξάς. 

12) το αιώνιον της ελληνικής 
φυλής. με το ρητόν: «Ήστραπτεν, 
εβρόντα, ξυνεκύκα την Ελλάδα». 
13) η δύναμις του Ελληνισμού 

με το ρητόν : « Αιέν αριστεύειν υπέ-
ροχον έμμεναι άλλων». 

14) Γιατί αποκηρύσσομε τον κομ-
μουνισμόν. Tο ψεύδος του Μαρξι-

σμού. με το ρητόν: «Μηδέν άγαν»· 
15) Εθνικόν Κράτος. με το ρη-

τον: «Εις κάρανος έστω εις βασι-
λεύς». 

16) το άτομον εις το Νέον Κρά-
τος. με το ρητόν: «εις κάρανος 
έστω εις βασιλεύς». 

17) η ελληνικότης των επιστη-
μών. με το ρητόν: «Εμπρός για 

μια Ελλάδα νέα». 
18) Γιατί αποκηρύσσομεν τον 

κομμουνισμόν. το ψεύδος του Μαρ-
ξισμού. με το ρητόν: «οι νέοι πρέ-
πει να είναι γεροί στο σώμα και 

στην ψυχή». 
19) το αιώνιον της ελληνικής 

φυλής. Ρητόν: «Εις οιωνός άριστος 
αμύνεσθαι περί πάτρης». 
20) η Νεολαία και το Κράτος 

της 4ης Αυγούστου. Ρητόν: «να 
είσθε κύριοι μεν της θελήσεώς σας, 
δούλοι δε της υποσυνειδήσεώς σας». 

21) το άτομον και το Νέον Κρά-
τος. Ρητόν: «η Ελλάς θέλει να 
ζήση και θα ζήση». 

22) Κλασσική Ελλάς — Βυζαν-
τινή Ελλάς — Ελλάς της 4ης Αυ-
γούστου. Ρητόν: «και όσα ημάρτο-
μεν πρότερον, νυν αυτά ταύτα προσ-
γενόμενα διδασκαλίαν παρέχει». 

23) η προσωπικότης του Αρχη-
γού. Ρητόν: «Όταν ένας Λαός ολό-
κληρος είναι αποφασισμένος να εκ-
πληρώση τα όνειρά του... θα γίνη 
Λαός ισχυρός...». 



φρονήματος των ακριτικών περιοχών. με την ευκαιρία αυτών των 
γιορτών επιτεύχθηκε και ο αθλητικός εξοπλισμός (ανέγερση στα-
δίων και γυμναστηρίων) στις κυριότερες πόλεις της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης, μέσα σε πέντε χρόνια1. 

η γιορτή της 4ης Αύγουστο» 

στο γιορτασμό της 4ης Αυγούστου, τελούνται τα «Ελευσί-
νια», οι παρελάσεις του «σίτου», της «ελαίας» και του «καπνού», 

με συνοδεία τον «Ύμνο της Εργασίας» που δοξάζει το πνεύμα 
της δουλειάς και «σμίγει τις χώρες, τις καρδιές και τους άνθρώ-

πους»2. 
Η γιορτή της  Ε.Ο.Ν.  Εξελίσσεται με ανάπτυξη διαφόρων 

σχηματισμών με πυρσούς μες στη νύχτα, οι οποίοι «χαράσσουν» 
παραστάσεις και γράμματα" ένα στέμμα, ένα I και ένα Μ και δίπλα 
ένα 4 και ένα Α, τα αρχικά του ονόματος του Αρχηγού και η «με-
γάλη» ημερομηνία και παραδίπλα ο διπλούς πέλεκυς. 

24) η Εθνική συνείδησις παρά 
τοις Έλλησιν από της Ομηρικής 
εποχής μέχρι σήμερον. Ρητόν: «Ελ-
λήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μα-
ραθώνι χρυσοφόρων Μήδων εστόρε-
σαν δύναμιν». 

25) Χριστιανισμός και Ελληνι-
σμός. Ρητόν: «το ελληνικόν Έ-

θνος δεν διεσώθη, τουλάχιστον δεν 
διέσωσε την ιστορικήν αυτού αξίαν, 
ειμή διά της μετά του Χριστιανι-
σμού συμμαχίας». 

26) Κλασσική Ελλάς — Βυζαν-
τινή Ελλάς — Ελλάς της 4ης Αυ-
γούστου. Ρητόν: «Θαρσείν χρη τάχ' 
αύριον έστ' άμεινον». 

από τη στήλη: «Ζωή και κίνησις της Νεολαίας μας», η Νεολαία,  τ. 62. 
Αθήνα 1939, σ. 349. 

1. Βλ. Ευάγγ. Καλαντζής, πρώην υπουργός και γενικός γραμματέας της 
Γενικής Διοίκησης Θράκης και πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής των «Παν-
θρακικών Εορτών», Σαράντα  χρόνια αναμνήσεις,  Αθήνα 1969, σ. 34. 

2. ο Ύμνος γράφτηκε από τον Μυριβήλη και συνοδευόταν από ρυθμικές 
παραστάσεις με τη διδασκαλία της Κούλας Πράτσικα' βλ. κ. ά-ς-, «η Αιωνία 

Ελλάς εις το Στάδιον», η Νεολαία,  τ. 44, Αθήνα 1939, σ. 1443. 



η γιορτή των σκαπανέων 

Περιλαμβάνει παρελάσεις, παρουσίαση όπλων, ανάπτυξη στρα-
τιωτικών ασκήσεων, εικονικές μάχες, αθλητισμό κάτω από το 
φως ισχυρών προβολέων. «Αποβάλλουν κάθε παιδικό από πάνω 
τους και εκτελούν με επιτυχία ζηλευτές ασκήσεις πυκνής τάξεως»1. 

Πανελλήνιες γιορτές 

Στόχος τους η διατήρηση των τοπικών ενδυμασιών και χορών 
που σημαίνει και τη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε ελληνι-

κού τμήματος. Πρόκειται για μια τάση διατήρησης των εναλλαγών 
της φουστανέλλας και της βράκας, τάση που εναντιώνεται στην 

«ισοπέδωση» και στην «ομοιομορφία» που επέβαλε η επικράτηση 
μιας ενδυμασίας Ευρωπαϊκής. Η σημασία που δίνεται στις διά-

φορες στολές αφορά το συμβολισμό τους, τη μακρινή διαδρομή του 
ελληνικού πολιτισμού2. 
Όσο για τις άλλες γιορτές, η Πρωτομαγιά μετατρέπεται σε 

γιορτή της Άνοιξης και των λουλουδιών, γιορτή της χαράς και 
της δουλειάς και γίνεται αφορμή για ένα ακόμα χτύπημα στον κομ-

μουνισμό αλλά και για την προπαγάνδιση του έργου του καθεστώ-
τος για τον εργατικό κόσμο. Όσο για τα παιδιά, αυτά παρακι-
νούνται να βγουν στις εξοχές να μαζέψουν λουλούδια και παραπέ-
μπονται για άλλη μια φορά στις αρχαίες παραδόσεις μας, με την 
ταύτιση της Πρωτομαγιάς και των Ανθεστηρίων. με την ευκαι-
ρία της γιορτής γίνονται αναφορές στην καλλιέργεια και το εμπό-
ριο των λουλουδιών3. 

Η γιορτή των Χριστουγέννων, συμβολίζει τη γέννηση του 

1. Βλ. κ. α -ς-, «η εορτή των σκαπανέων», ό.π., σ. 1423. 
2. Βλ. Φαλτάιτς, «Ελληνικός πολιτισμός πενήντα αιώνων», η Νεολαία, 

τ. 45, Αθήνα 1939, σ. 1461, 1479. (Είναι χαρακτηριστικό γεγονός, η ίδρυση 
"ινστιτούτου χωρικής Βιοτεχνίας «Ιωάννης Μεταξάς» για τη διάδοση και 
προώθηση της ελληνικής λαϊκής Τέχνης' βλ. Μελής Νικολαΐδης,  «Λαϊκή Τέ-
χνη», η Νεολαία,  τ. 24 (75), Αθήνα, 16 Μαρτίου 1940, σ. 739). 

3. Βλ. «Πρωτομαγιά, εορτή της χαράς και της εργατιάς», η Νεολαία, 
τ. 31, Αθήνα, Μάιος 1939, σ. 1003. 



Χριστού κι ενός καινούργιου κόσμου. «Παραδειγματίζει» για να 
συνεχιστεί ο δρόμος του καθεστώτος κάτω από την καθοδήγηση 

του «καινούργιου» που είναι ο I. Μεταξάς. Κι όπως ο Χριστός δη-
μιούργησε χριστιανικό πολιτισμό, έτσι κι ο Μεταξάς δημιουργεί 
ελληνικό χριστιανικό πολιτισμό, εκδιώκοντας τους νέους Γραμ-
ματείς και Φαρισαίους, όσους δηλαδή δεν θ' αποδείξουν έμπρακτα 

την πίστη προς τις αρχές του1. Κατά τη διάρκεια των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς2, παιδιά απ' όλη την Ελλάδα πη-
γαίνουν στα σύνορα «διά να φέρουν τον χαιρετισμόν του Έθνους 
όλου» στους ακριτικούς πληθυσμούς που για το καθεστώς εκφρά-
ζουν την ανασύνδεση της βυζαντινής ελληνικής παράδοσης με την 
Ελλάδα του Μεταξά και τη διαιώνιση της ελληνικής στρατιωτι-
κής παράδοσης3. 

Εθνικές παραδόσεις 

Εθνική παράδοση σημαίνει για τους μεταξικούς τη διατήρηση 
της γνησιότητας του «ελληνικού» και τη διαφύλαξή του από κάθε 

«ξενικό». το καθεστώς εξαπέλυε ποικιλοτρόπως την προπαγάνδα 
του για την υποστήριξή του, σε ό,τι ήταν ελληνικό και το διαχωρι-
σμό του η ακόμα και την άρνησή του απέναντι σε κάθε ξενικό νεω-
τερισμό. Βεβαίως δεν έφτασε ποτέ να τον τιμωρεί αυστηρότατα 

και ν' απαγορεύει την παραμονή ξένων πέρα από ένα ορισμένο χρο-
νικό διάστημα, όπως έκαναν οι αρχές του Σπαρτιατικού συστήμα-
τος, βασικό πρότυπο του μεταξικού καθεστώτος. Ό μ ω ς με τον 
ίδιο. άγρυπνο τρόπο που οι δημόσιες αρχές της Σπάρτης και της 

1. Βλ. Γεώρ. Δ. Μυλωνάς, «η γιορτή των Χριστουγέννων και η σημασία 
της για την Ε.Ο.Ν», η Νεολαία,  τ. 63, Αθήνα 1939, σ. 354. 

2. Ακόμα και ο Άγ ιος Βασίλης έγινε φαλαγγίτης. « Ά μ α έμαθε πώς εδώ 
στην Ελλάδα όλα τα παιδιά έγιναν Φαλαγγίτες και Σκαπανείς τόσο εχά-
ρηκε, ώστε εφέτος αντί να φορέση τη συνηθισμένη του στολή θα φορέση τη 
στολή του Φαλαγγίτου...», ο μεγάλος σκαπανέας, «Έγινε φαλαγγίτης», η 
Νεολαία,  τ. 13 (64), Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1939, σ. 408. 

3. Βλ. «η αξία της ποιότητος», η Νεολαία,  τ. 66, Αθήνα 1939, σ· 
451. 



Αθήνας ασκούσαν την επίβλεψή τους στη διαγωγή των πολιτών, 
ο κρατικός μηχανισμός της Ασφάλειας, υπό τη διεύθυνση του 
Μανιαδάκη, αγρυπνούσε πάνω στους πολίτες και τις «ξένες» φιλο-
σοφικές θεωρίες και τιμωρούσε (φυλάκιζε, βασάνιζε, εξόριζε) την 

ανυπακοή, την ασυμφωνία και την ανομοιότητα. 









Ο ΜΥΘΟΣ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ να δημιουργήσει το μύθο της στρατευμένης ομά-
δας το καθεστώς κατ' αρχήν αντιπαραθέτει το άτομο στο σύνολο, 
για να συμπεράνει, όπως έκανε κι ο φασισμός, ότι ο ανταγωνισμός 
τους πρέπει να πάψει να υπάρχει, με την προϋπόθεση ότι το άτομο 
Αποτάσσεται στο σύνολο, κι αυτό με τη σειρά του στο μεγαλύτερο 
σύνολο, στο Κράτος, αφού η ελευθερία του κάθε άτομου δεν είναι 
παρά η μεγαλύτερη σκλαβιά του. 

Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας είναι η τυπική έκφραση του 
συναισθήματος της ομάδας που βασίζεται στη «νέα» εθνική και 
κοινωνική ιδέα του μεταξισμού. Μέσα απ' αυτήν την ομάδα θα 
περιθωριοποιηθεί η πάλη των τάξεων, αφού η Οργάνωση συστε-
γάζει παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων και δεν ασχολείται 
με τα συμφέροντα των τάξεών τους, παρά μόνον προς το συμφέ-
ρον του Κράτους-Ισχύος των «εκλεκτών». με τη μεγάλη αυτή 
ομάδα της Ε.Ο.Ν, ο Μεταξάς αποσκοπεί να πραγματοποιήσει 

τη μεγάλη σύναξη του ελληνικού λαού. Ανώτατος νόμος, η πει-
θαρχία. Η πειθαρχία στηρίζεται στις έννοιες του «Αρχηγού» και 
της «συνοδείας-παράταξης», η οποία έχει μοντέλο το «στρατιώτη». 
Μόνο με την επιβολή πειθαρχίας θ' αναχαιτίζονταν αυτοί οι νέοι 
με «τα φουντωτά μαλλιά» που περιγράφει στο Χρονικό  μιας δε-



δεκαετίας ο Οδυσσέας Ελύτης, οι όποιοι συνιστούσαν ετοιμοπόλε-
μες αναμεταξύ τους ομάδες, αυτό το «αλλοπαρμένο» και «αλλο-
σούσουμο» πλήθος που «πηγαινοερχόταν», οι αναρίθμητοι σύλλογοι 

που καθόριζαν αιματηρές αρκετές φορές συγκεντρώσεις, συγκεν-
τρώνοντας πάνω τους την προσοχή του κόσμου1. Κινητήρια δύνα-
μη της ομάδας είναι η στρατιωτικοποίηση των μελών της και ου-
σιαστικά η υποταγή κάθε προσωπικής σκέψης και ελευθερίας στο 
σύνολο. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το μεταξικό στρατοκρατικό 
πνεύμα στην εκπαίδευση της Νεολαίας διαφοροποιείται απ' αυτό  

του Χίτλερ η του Μουσολίνι. Διατηρεί μεν τα στοιχεία της υπα-
κοής και της πειθαρχίας, της «ένταξης»· δεν δημιουργεί όμως πο-
λεμόχαρους στρατιώτες γαλουχημένους με την «ευγένεια» του 
πολέμου και την άγρια εκπαίδευση των κατακτητών2. Κανένας 
νεολαίος της εποχής δεν θυμάται κάτι τέτοιο. Η ένταξη αυτή κα-
θεαυτή πραγματοποιείται μέσα από το παιχνίδι,  τις εκδρομές, 

τις σωματικές ασκήσεις, τον αθλητισμό, τα δωρεάν εισιτήρια στους 
κινηματογράφους, τις συναναστροφές με συνομηλίκους, τις κατα-
σκηνώσεις (διακοπές), τις γιορτές... πράγματα ευχάριστα για παι-
διά, σχεδόν διασκεδαστικά. Μόνο σήμερα, με την απόσταση που 

μας χώριζε., από την εποχή εκείνη, μπορούμε ν' αναρωτηθούμε 
κατά πόσο ο ηπιότερος «τόνος», που διαφοροποιεί το μεταξικό κα-
θεστώς από τα φασιστικά καθεστώτα της Ευρώπης όσον αφορά 

την εκπαίδευση των νέων, δημιούργησε η όχι τα δικά του αποτελέ-
σματα μέσα στο ελάχιστο διάστημα τεσσάρων χρόνων. Κατά πόσο 

επαναπροσδιορίστηκε η άξια του νέου ατόμου μέσα στα προκαθο-
ρισμένα συλλογικά πλαίσια, κατά πόσο προσανατολίστηκε η ελευ-
θερία του στις «νέες» αξίες του Έθνους και κατά πόσο, τελικά, 
χαρακτηρίζεται «φασιστική» η εκπαίδευση των ελληνόπουλων σε 

1. Βλ. Οδ. Ελύτης, Ανοιχτά  Χαρτιά,  Αθήνα, Ίκαρος, 1982, σ. 236. 
2. ο φασισμός στηρίζεται σε ένστικτα, σε μούσκουλα σιδερένια, στο γεν-

ναίο αίμα των σκληρών μαχών, στη θυσία. Είναι η βίαιη αντίδραση ενός δυνα-
τού οργανισμού...· βλ. «ο φασισμός είναι σύνθεση», στο Ohobre, τεύχ. 1, 
1933. 



σχέση με τις φασιστικές εκπαιδεύσεις των παιδιών της Ιταλίας 
και της Γερμανίας. Οι εθνικές οργανώσεις «Μπαλίλα» (8-14 χρό-
νων) και «Πρωτοπόροι» (14-18 χρόνων) προετοίμαζαν τους φασί-
στες του αύριο, εκπαιδεύοντάς τους να είναι υπερήφανοι Ιταλοί, 
ν' αγαπούν τον κίνδυνο και να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν με 
όπλα την πατρίδα και να πεθάνουν για το μεγαλείο της, υπηρετών-
τας την ιμπεριαλιστική της πολιτική1. Επρόκειτο για σχολεία 
του κόμματος και του πολέμου. 

Η συμβολική, και μόνο, ένωση των παιδιών της Ιταλικής 
αστικής τάξης και του προλεταριάτου, αποδείχθηκε με την ενα-
σχόληση των φασιστών με τους γιούς της αστικής τάξης, για 
τους όποιους οργάνωναν ξεχωριστές εκδηλώσεις, με δαπανηρά 
δικαιώματα έγγραφης. Προείχε το ενδιαφέρον κυρίως για το 
αρσενικό στοιχείο των οργανώσεων. το θηλυκό στοιχείο κινητο-
ποιήθηκε βέβαια και έκτος σπιτιού, σε ρόλους όμως προπαγάνδας, 
πρόνοιας και αθλητισμού (βλ. Οργάνωση «Μικρών Ιταλίδων» 
και «Νέων Ιταλίδων»), Οι νέες εκπαιδεύονταν να γίνουν καλές 
Ιταλίδες μητέρες και δυνατές γυναίκες και υπέμειναν την έλλει-
ψη μιας ουσιαστικής κεντρικής πολιτικής για τη νεολαία. Μετά 
το 1937 η «Ιταλική Νεολαία του Λίκτωρα», πρώην «Μπαλίλα», 
επέβαλε οι εγγραφές των μελών να είναι υποχρεωτικές με τη γέν-
νηση2. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι έννοιες «νέος» και «μοντέρνος» 

1. η δύναμη μας είναι η σκληρότητά μας θα πει ο Χίτλερ. «Γι' αυτό 
διέταξα τα "Τάγματα θανάτου" να σκοτώνουν ανηλεώς όλους τους άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά, που ανήκουν στην Πολωνική φυλή». (Από λόγο του 
στους στρατηγούς του, 22-8-1939). Κι αλλού: «Θέλω τον πόλεμο—και όλα 

τα μέσα γι' αυτόν είναι άγια ! ο πόλεμος είμαι εγώ», (Η. Rauschning, Συνο-
μιλίες  με το Χίτλερ)  στο Μ. Πλωρίτης, Μπρεχτ  και Χίτλερ,  Αθήνα, Θεμέ-
λιο, 1984, σ. 160-161. 

2. Βλ. Carmen Betti, η ένταξη  των παιδιών και της νεολαίας  κατά την 
διάρκεια του φασιστικού  καθεστώτος  στην Ιταλία,  ανάτυπο από τα πρα-

κτικά του Διεθνούς Συμποσίου «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της 
νεότητας», Αθήνα 1986. 



είχαν κυρίως αντίκτυπο στη λογοτεχνική παραγωγή νέων δια-
νοουμένων της Ιταλικής κουλτούρας που διαμορφώθηκε κατά την 
περίοδο του φασισμού. Η παραγωγή αυτή που κυκλοφόρησε στο 
νεολαιίστικο τύπο της εποχής χαρακτηρίζεται σήμερα από Ιτα-
λούς Ιστορικούς ώς σήμα ενός «αριστερού φασισμού», δηλαδή 
«αντιπολιτευόμενου» και «κριτικού». στα κείμενα των νέων δια-
νοουμένων κυριαρχούν οι κοινωνικές επιταγές, απαλλαγμένες από 

το ιδεολογικό τους πλέγμα και επιφορτισμένες με ένα πνεύμα 
λαϊκίστικο. δεν είναι τυχαίο ότι ο συντεχνιασμός αναγνωρίζεται 

με ενθουσιασμό ώς η «επίσημη» και «προοδευτική» ιδεολογία του 
φασισμού. 

Σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των νεοφασιστικών Ιδεών έπαι-
ξαν τα περιοδικά: L'  Universale  της Φλωρεντίας (1931-1935), 

που διηύθυνε ο Berfo  Ricci, και II  Bargello , εβδομαδιαίο όργανο 
της «Επαρχιακής Φλωρεντιανής Φασιστικής Ομοσπονδίας», 
τα οποία αναλαμβάνουν ν' αποκαταστήσουν μια σχέση ανάμεσα στο 

φασισμό και την πολιτιστική ανάπτυξη. Βασικοί συνεργάτες του 
πρώτου ήταν οι: Bilenchi, C. Pellizzi, I. Montanelli, C. Gordié, 
D. Garrone, R. Pavese, E. Galvano, πολέμιοι του Gentile, οι 
οποίοι πίστευαν ότι η Ιδεολογία του φασισμού έπρεπε να διαχωρί-
ζεται από την ιδεολογία του παλιού φιλοφασιστικού κόσμου και 
ότι η «παγκοσμιότητα» του φασισμού, την Οποία και υποστήριζαν, 

ερχόταν σε αντίθεση με τον εθνικισμό που τον χαρακτήριζε. το 
ενδιαφέρον της ομάδας, τροφοδοτούμενο από το μύθο του Αρχη-

γού Μουσολίνι που οδηγούσε σε (παροξυσμική) έξαρση, στρεφό-
ταν κυρίως γύρω από την κοινωνική πολιτική του φασισμού κι 

εναντιωνόταν στις αντιδράσεις του αστικού κόσμου. Διόλου τυ-
χαία οι πολιτιστικές και λογοτεχνικές αναφορές της ομάδας ήταν 

οι: Mazzini, Oriani και Garibaldi, εκφραστές της «κοινωνικής 
λογοτεχνίας». Είναι χαρακτηριστικός ο ανθρώπινος τύπος που 
κατασκευάζει λογοτεχνικά ο Bilenchi στο Vita  di  Pisto (1931). 
Πρόκειται για έναν «άνθρωπο του λαού», «αγροίκο» και «φιλό-
νικο», ένα «strapaesano» (υπερχωρικό), πρόδρομο του φασίστα 
σκουαδρίστα. Συνεργάτες του δεύτερου περιοδικού ήταν οι: Bi-



Bilenchi, Ricci, Pratolini, Pellizzi, Cordié, E. Vittorini, υμνωδοί 
της βίας και υπερασπιστές μιας λαϊκίστικης πολεμικής ενάντια 
στον αστικό, φιλελεύθερο και δημοκρατικό κόσμο και στον εθνι-

κισμό, τον οποίο θεωρούσαν «αστική έκφραση». ο πόλεμος [βλ. 
σειρά άρθρων με τίτλο «Doveri della gioventù intellettuale» 
(1936), τ. 20, 22, 23, 25, 26, 28 και 34] είναι αφορμή μιας κοινω-
νικής επαναξιοποίησης του προλεταριακού «Έθνους...». ο πό-
λεμος στην Αιθιοπία δικαιολογείται μέσα από την πολιτισμική 
του διάσταση, την εκπολιτιστική αποστολή του1. ( Η άποψη αυτή 

για τον πόλεμο, προβληματίζει και το «Φαίδωνα» της Διάπλασης 
των Παίδων: «μην είναι αλήθεια αυτό; μην εκπολιτίζεται κι ευ-

τυχεί ένας τόπος που τον παίρνει με τη βία ένα πολιτισμένο Κρά-
τος και μη δικαιολογείται η κατάκτηση όταν ο κατακτητής είναι 
τόσο ανώτερος από τον κατακτημένο; Ποιός σκέφτηκε ποτέ να 
κατηγορήσει το Μέγαν Αλέξανδρο για τη βία του, όταν μ' αυ-

τήν έφερε τον ελληνικό πολιτισμό ώς τα βάθη της βάρβαρης Α -
σίας;»)2. 

Η Ε.Ο.Ν που παρακολουθεί το Ιταλικό μοντέλο Οργάνω-
σης της Νεολαίας διαφοροποιείται αντικειμενικά από αυτό, αφού 

η καλλιέργεια του εθνικισμού, του αντικομμουνισμού, της πίστης 
στο βασιλιά και στο καθεστώς δεν έχει πίσω της ένα δόγμα φασι-

στικό. ούτε ένα μαζικό φασιστικό κόμμα, όπως αυτό της Ιταλίας 
η της Γερμανίας. η οργάνωση «καλύπτει» τη διάθεση του ελεύ-

θερου χρόνου των μαθητών αναπαράγει και συνεχίζει τη φασίζου-
σα ιδεολογία του Μεσοπολέμου3, εκφρασμένη ήδη από την «Εθνική 

1. Βλ. Storia  d'  Italia,  τομ. II, κεφ. VI, υποκεφ. 10, Il  fascismo  dei 
giovani,  Τορίνο, Einandi, 1975, σ. 1567-1577. 

2. Φαίδων (Γρ. Ξενόπουλος), «οι κατακτήσεις και ο πολιτισμός», Ή Διά-
πλασις των Παίδων,  έ. 58ο, τ. 23, περ. Β', Αθήνα, 9 Μαΐου  1936, σ. 268. 

3. Βλ. Ιδιώνυμο (4229), το Νόμο περί Τύπου (5060), το Νόμο περί 
υπαλληλικών οργανώσεων (4879), Τροποποιήσεις του Ιδιώνυμου (4689 και 
5174), Νομοθετικό Διάταγμα (1931) «περί διοικήσεως προσφυγικών συνοι-
κισμών», Νομοθετικό Διάταγμα (1932), λεπτομέρειες για τη δράση των επι-
τροπών ασφαλείας, και την αφαίρεση της άδειας του δικηγορείν από τους αρι-
στερούς δικηγόρους. 



κή Νεολαία» (1934), ιδεολογία που στόχευε στην αναζωογόνηση 
της θρησκείας και της οικογένειας, δρούσε κάτω από τον έλεγχο 
της Εκκλησίας και του Κράτους και χαρακτηριζόταν από το 
φιλομοναρχισμό του Μεσοπολέμου. με την 4η Αυγούστου σημα-
τοδοτείται απλώς η επίσημη ανάληψη από την κρατική εξουσία 
της διακίνησης των ιδεών και του ελέγχου των νέων που κινούν-
ται στο χώρο της οικογένειας, στην κενή κοσμική ζωή —με έντο-
νη τάση για αποξένωση και συνεχή αυτοεπιβεβαίωση— και στο 
χώρο του «Αντιδικτατορικού Μετώπου» (ΟΚΝΕ, ΣΕΠΕ, Φιλε-
λεύθερη Νεολαία). 

ο προσανατολισμός της ατομικής ελευθερίας στις ανάγκες 
του εθνικού κράτους οδηγεί αναπόφευκτα στην επιλογή των «καλύ-
τερων». σε λόγο του ο κυβερνητικός επίτροπος Άλ. Κανελλόπου-
λος διακήρυττε ότι η σύνθεση της Διεύθυνσης των Ανωτάτων 
Σχολών και η Υποδιοίκηση των Θηλέων απαρτιζόταν από ανθρώ-
πους που διεκδικούσαν για λογαριασμό τους τη Διεύθυνση1. Η 
διεκδίκηση των ανώτατων θέσεων γίνεται η νέα συνείδηση της 
ιστορικής αποστολής των νεολαίων. την άποψη αυτή συναντάμε 

και στον J. Α. Primo de Rivera, ο οποίος ισχυρίζεται ότι στο 
Νέο Κράτος το άτομο θα έχει την ίδια τύχη με το εθνικό σύνολο, 
πλήρη συνείδηση της μεγαλωσύνης του εθνικού έργου αλλά και της 
θέσης που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τις ικανότητές του. τη 
συνείδηση αυτή αναλαμβάνει να του την παρέχει το Κράτος, ώστε 
Άτομο και Κράτος να βρίσκονται σε πλήρη άρμονία2. Κάτω απ' 
αυτήν τη λογική έγραφε ο Μουσολίνι ότι το Κράτος είναι η αλη-
θινή πραγματικότητα του άτομου. τα άτομα λοιπόν που παραμέ-
νουν έξω από αυτές τις ομάδες δεν αναγνωρίζονται από το καθε-
στώς, αφού δεν ανήκουν στην Ε.Ο.Ν, μοναδική ελληνική πραγμα-
τικότητα, για να ενσαρκώσουν την ιδέα της που είναι η ιδέα της 

1. Βλ. Αλ. Κανελλόπουλος,  «ο πνευματικός ηγέτης της χώρας», η Νε-
ολαία,  τ. 27, Αθήνα, 15 Απριλίου 1939, σ. 875. 

2. Βλ. Roger Bourderon, ο Φασισμός,  ιδεολογία  και Πρακτικές  (δο-
κίμιο  συγκριτικής  ανάλυσης),  Παρίσι, Sociales, 1979, σ. 74-75. 



δόμησης ενός αυταρχικού, ολοκληρωτικού Κράτους. Έ τ σ ι η ζωή 
ενός ατόμου ισοδυναμεί με τη «θυσία» του, όπως διευκρινίζεται 

στο εικοστό έκτο άρθρο του Φαλαγγιτικού Προγράμματος, αφού 
είναι «θητεία» — άρα εμποτισμένη με το πνεύμα της υποταγής1 

μια και οι ομάδες αυτές έχουν την απόλυτη εξουσία ελέγχου πάνω 
στο άτομο. Η κοινωνική ετερογένεια ελαχιστοποιείται  κατ' αρ-

χήν και τυπικά με την εξουδετέρωση των ταξικών διαφορών (στο-
λή και κοινός τρόπος ζωής μέσα στις ομάδες) και ουσιαστικά με 

την ισοπέδωση του «διαφορετικού». Όσο για την ομαδοποίηση 
των Χιτλερικών Νεολαιών η παρέμβαση του Κράτους σ' αυτήν 

είναι καθολική. «Προστατεύει» ορφανά και παιδιά, που οι οικογέ-
νειές τους δεν ήταν σε θέση να τ' αναθρέψουν ιδεολογικά σωστά. 

τα παιδιά αυτά μάθαιναν κάποια τέχνη, που κυρίως προοριζόταν 
για δουλειά στην ύπαιθρο. 

Εάν μέχρι τα δεκαοχτώ τους χρόνια δεν είχαν μάθει καμιά 
τέχνη και δεν προσαρμόζονταν στην ομαδοποίηση, τα έστελναν 

σε Work House (ιδρύματα) και ονομάζοντάς τα «βιολογικά 
κατώτερα» τους επέβαλαν στείρωση2. Σ ' αυτά τα ιδρύματα κατέ-
ληγαν παιδιά κοινών γυναικών, αλκοολικών, εγκληματιών. το 
χιτλερικό κράτος δημιούργησε και «στρατιωτική αστυνομία» κύ-
ριο έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση των νέων και της παι-
δικής εγκληματικότητας. Θέλοντας το Κράτος να επιδείξει πλήρη 
αυτονομία, και να υπογραμμίσει πόσο υγιής ήταν η Γερμανική 
Νεολαία, της «επιτρέπει» να καθοδηγεί τη στρατιωτική αστυνο-
μία. Τουλάχιστον φανερά, δεν υπήρξαν μεγάλης ηλικίας ηγέτες. 

στα τέλη του 1932, όταν 13.000 ενήλικοι ψήφιζαν για τους ναζί, 
η Χιτλερική Νεολαία είχε 100.000 μέλη. σε δύο χρόνια, ο αριθ-

μός αυτός αυξήθηκε τριανταπέντε φορές. Από δέκα έως δεκα-
οχτώ χρονών κάθε νεαρό άτομο ήταν μέλος της, μέχρι το Β' Παγ-

1. στο ίδιο,  σ. 75. 
2. Βλ. Richard Crunberger, The 12-Υ ear Reich ( A Social History  of 

Nazi  Germany, 1933-1945), Νέα Υόρκη, Holt, Rinehart and Winston, 
1979, σ. 274. 



Παγκόσμιο Πόλεμο1. Μέχρι και το 1936, υποστηριζόταν ότι οι εγ-
γραφές ήταν εθελοντικές. Αργότερα, με νομοσχέδιο, μετονομάστη-
κε σε «Κρατική Νεολαία» και η εγγραφή γινόταν υποχρεωτική. 
Δανειζόμενοι οι χιτλερικοί  στοιχεία από άλλες οργανώσεις διαμορ-
φώνουν το «ήθος», τη συμπεριφορά, και προσδιορίζουν τη δράση 

των δικών τους οργανώσεων. Πρόσκοποι και θρησκευτικές οργα-
νώσεις εξαφανίζονται, αφού απορροφούνται από τη μεγάλη Κρα-
τική Οργάνωση, η οποία έδινε έμφαση στη ζωή της κοινότητας. 

Ε ν ώ αρχικά οι ηγέτες της νεολαίας προέρχονταν από την ερ-
γατική τάξη, αργότερα αντικαθίστανται από νεαρούς λογιστές 

και νεαρούς βοηθούς καταστημάτων. και όπως συνέβη με τη φα-
σιστική νεολαία έτσι και η νεολαία των ναζί «χωρίζει» στη 
διάρκεια των διακοπών. τα φτωχά παιδιά μένουν σε σκηνές και 

οι μικροαστοί κάνουν διακοπές με τους γονείς τους σε καλά ξενο-
δοχεία 2. Γεγονός που τονίζει την αδυναμία του χιτλερισμού να 

ενοποιήσει τις κοινωνικές διαφορές. Αδυναμία αφενός, προσπά-
θεια αφετέρου να δοθεί στους έφηβους το συναίσθημα ότι δεν εξαρ-
τώνται από τους μεγάλους. Έτσι , κυκλοφορεί το εξής ανέκδοτο: 
Μία μητέρα λέει στο δεκάχρονο αγοράκι της να πάει να παίξει 

με το κοριτσάκι της διπλανής πόρτας και το αγοράκι αρνείται 
λέγοντας «μη το συζητάς, έχω υπηρεσία». για να γίνει "ένα παιδί 
Pimpf υποβαλόταν σε τεστ «γνώσεων». Όφειλε να ξέρει τη σύνο-
ψη του ναζιστικού δόγματος (Jungvolt), στίχους από τον ύμνο 
τους, ανάγνωση χαρτών, να «πολεμά» σε ψευτοπολεμικά παιχνί-
δια, να μαζεύει παλιόχαρτα κι ό,τι άχρηστο πετιέται από ένα σπί-
τι, να τρέχει 60m. σε 12', να πηδάει 2,7m. μήκος, να πορεύεται 

στην ύπαιθρο επί μιάμισυ μέρα, να διαβάζει κώδικες, να διορθώνει 
ποδήλατα, να τοποθετεί καλώδια τηλεφώνου, να κάνει ασκήσεις 

ετοιμότητας με χρήση όπλων (ψεύτικες χειροβομβίδες)3. Είναι 
σαφές ότι όλη αυτή η εκπαίδευση προετοίμαζε μια Νεολαία έτοι-
μη να πολεμήσει. 

1. Βλ. στο ίδιο,  σ. 275. 
2. Βλ. στο ίδιο,  σ. 276. 
3. Βλ. στο ίδιο,  σ. 277. 



ο πυρήνας της χιτλερικής νεολαίας που «φρόντιζε» για τα 
παιδιά, ηλικίας 14-18 χρόνων, δεν αποτελείται από μία ελίτ. 
Οι περισσότεροι είχαν αφήσει τις σπουδές τους και είχαν παρακο-
λουθήσει την προαναφερθείσα τετράχρονη εκπαίδευση. σε σύγκρι-
ση με τη «Μηχανοκίνητη Νεολαία», τη «Ναυτική Νεολαία», την 
«Αστυνομική Νεολαία» και τη «Νεολαία των Ανεμόπλανων», το 
ηθικό και ο ενθουσιασμός τους ήταν μειωμένοι. για τα κορίτσια, 
η οργάνωση είχε προβλέψει διαφορετικά. Μέχρι την ηλικία των 
δεκατεσσάρων ανήκαν στις «Νέες Κοπέλλες» κι από τα δεκαεφτά 
έως τα εικοσιένα στην εθελοντική οργάνωση «Πίστη και Ομορ-
φιά». τα καθήκοντά τους απαιτούσαν να πηγαίνουν συχνά στις 

ενώσεις και σε αθλητικές συναντήσεις, να παίρνουν μέρος σε ταξί-
δια και κατασκηνώσεις, ν' αποστηθίζουν κείμενα που αφορούσαν 
το Χίτλερ και το περιβάλλον του, να γνωρίζουν τους στίχους του 

Ύμνου της Γερμανίας και της Νεολαίας, να γνωρίζουν τις «άγιες 
μέρες» του κόμματος, τα ονόματα των «μαρτύρων» της Χιτλε-
ρικής Νεολαίας, να διαβάζουν ένα γενικό χάρτη της Γερμανίας και 
ότι αφορά τις Γερμανικές μειονότητες σ' όλο τον κόσμο, να ξέρουν 
τοπική ιστορία, συνήθειες του τόπου, λαϊκές παραδόσεις, τη Με-
σαιωνική ιστορία της Γερμανίας1. Διαπιστώνεται ότι οι θεωρητι-
κές ικανότητες των γυναικών ήταν ανώτερες από των ανδρών. 
Κατά τ' άλλα έπρεπε να μπορούν να κάνουν σχεδόν ότι απαιτούσε 
η εκπαίδευση των ανδρών αλλά και να περπατούν με δεμένα τα 
πόδια, να κολυμπούν, να πηγαίνουν Σαββατοκύριακα σε Youth 
Hostels, να φτιάχνουν τα κρεβάτια, να πακετάρουν εξοπλισμό απα-
ραίτητο για τις εξορμήσεις τους. στα μέρη αυτά δεν τρώγαν τις 
κλειδώναν μέσα για να ελέγχουν τη συμπεριφορά που προκαλού-
σαν διάφορες πιέσεις. Η οργάνωση που είχε τη μεγαλύτερη αντα-
πόκριση ήταν η «Πίστη και Ομορφιά», όπου γινόντουσαν διδα-
σκαλίες υγιεινής, ρυθμικής, γυμναστικής, οικιακής οικονομίας. 
Η «μόδα» τους ήταν περιοριστική. το παραδοσιακό μαντήλι της 
Γερμανίας, τα πιασμένα μαλλιά (ειδάλλως τους ξύριζαν το κεφάλι), 

1. Βλ. στο ίδιο , σ. 278. 



οι άσπρες μπλούζες, τα σκούρα μαντήλια, οι μακριές φούστες μέχρι 
τον αστράγαλο και τα δυνατά σκληρά παπούτσια μαρτυρούσαν 
μία αντίληψη φολκλορική και κάπως ρομαντική των αρχών του 
19ου αιώνα1. για τον Χίτλερ η γυναίκα είναι ένας «μικρός χώρος» 
που παρέχεται για να είναι ο άνδρας ελεύθερος να υπερασπιστεί 
έναν άλλο κόσμο μεγαλύτερων διαστάσεων2. Παρ' όλο το συντη-
ρητισμό της εμφάνισης, κρούσματα εγκυμοσύνης παρατηρήθηκαν 
πολλά, κάθε φορά που συνευρίσκονταν στους ίδιους χώρους αγό-
ρια και κορίτσια, σε βαθμό που για ν' αποσιωπηθεί η ταραχή των 
γονιών και ν' αποκατασταθεί η καλή φήμη των Οργανώσεων, 
δημιουργήθηκαν κοινωνικά απογεύματα με την παρουσία δημο-
σιογράφων οπού συζητιόταν το θέμα της ευπρέπειας των δύο φύ-
λων. 

Αντίθετα, στη διάρκεια του πολέμου, τα κορίτσια πείθονταν 
από την Οργάνωση να προσφερθούν για να γεννηθούν τα παιδιά 
του Φύρερ. Παρ' όλο ότι η σεξουαλικότητα θεωρείται εγκληματι-
κότητα, η χιτλερική ιδεολογία καλλιεργούσε μια μακάβρια «ρο-
μαντική» σεξουαλικότητα. στα τέλη του 1938, οι Χιτλερικές Νεο-
λαίες αριθμούσαν 7.728.259 μέλη. 

Όσο για την ανατροφή της ελίτ, είχαν προβλεφθεί τρεις τύποι 
σχολείων. τα «Σχολεία Αδόλφος Χίτλερ», κάτω από την καθο-
δήγηση των Χιτλερικών Νεολαιών, τα «Εθνικά Πολιτικά ιν-
στιτούτα Εκπαίδευσης» και οι «Πύργοι της Τάξης» υπό την αιγί-
δα του Κόμματος. τα πρώτα αποσπούσαν από τις νεολαιίστικες 
οργανώσεις τα δωδεκάχρονα μέλη που υπόσχονταν πολλά και τα 
υπέβαλαν σ' εντατική εκπαίδευση επί έξι συνεχή έτη, προορίζοντάς 
τα για στελέχη του κόμματος και των δημόσιων υπηρεσιών. οι 
μαθητές ζούσαν στα Σχολεία κι ανατρέφονταν σαν γνήσιοι Σπαρ-
τιάτες. Όταν τελείωναν το Σχολείο γίνονταν δεκτοί στο Πανεπι-
στήμιο. τα σχολεία επιτηρούσαν τα S.S. Διευθυντές και μεγάλος 
αριθμός δασκάλων προέρχονταν από τα Σώματα αυτά (3 σχολεία 

1. Βλ. στο ίδιο. 
2. Βλ. στο ίδιο,  ». 280. 



το 1933 και 31 με την κήρυξη του πολέμου, εκ των όποιων 3 
για γυναίκες). τα «Πολιτικά ινστιτούτα» είχαν σκοπό να επα-

ναφέρουν τον τύπο της εκπαίδευσης που υπήρχε παλαιότερα στις 
Στρατιωτικές Ακαδημίες της Πρωσσίας. Αυτή η επαναφορά 

θα επέτρεπε την καλλιέργεια του στρατιωτικού πνεύματος, του 
θάρρους και την αίσθηση του καθήκοντος και της λιτότητας. 

στο ύψος της ναζιστικής εκπαιδευτικής πυραμίδας ήταν οι 
«Πύργοι της Τάξης», τα «Ordensburgen», που θύμιζαν πολύ 

την ατμόσφαιρα των Πύργων της Τάξης των Τευτονικών ιππο-
τών του XIV και XV αιώνα. Εκε ί ανατρεφόταν η ελίτ της ναζι-

στικής ελίτ, η οποία υπάκουε απόλυτα στον Κύριο (Ordensmei-
ster) και ήταν έτοιμη να θυσιαστεί για την κατάκτηση των σλα-
βικών εδαφών της Ανατολής. για τους Πύργους, επιλέγονταν 

οι πιο φανατικοί νέοι εθνικοσοσιαλιστές ανάμεσα στους «καλύτε-
ρους» φοιτητές των Σχολείων Αδόλφου Χίτλερ και των Πολιτι-
κών ινστιτούτων. οι Πύργοι ήταν τέσσερεις και κάθε φοιτητής 
περνούσε διαδοχικά απ' όλους κατά τη διάρκεια της πεντάχρονης 
φοίτησης του. τον πρώτο χρόνο παρακολουθούσε μαθήματα στον 
Πύργο που ήταν ειδικευμένος στις «Φυλετικές Επιστήμες» και σε 
άλλους τομείς της ναζιστικής ιδεολογίας. το δεύτερο χρόνο διέ-
μενε σε άλλο Πύργο όπου η προτεραιότητα δινόταν στον αθλητι-
σμό και τα σπορ, συμπεριλαμβανομένων του αλπηνισμού και του 
αλεξιπτωτισμού. Ο τρίτος Πύργος, όπου οι φοιτητές περνούσαν 

τους επόμενους δεκαοχτώ μήνες πρόσφερε πολιτική και στρατιω-
τική μόρφωση. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο της εκπαίδευσης έστελ-
ναν το φοιτητή για δεκαοχτώ μήνες στο «Ordensburg» του Mari-
enburg στην Ανατολική Πρωσσία, κοντά στα Πολωνικά σύνορα. 
Εκε ί ο πολιτικός και στρατιωτικός προσανατολισμός στρεφόταν 

στην «ανάγκη» και στο «δικαίωμα» που είχε η Γερμανία να εξα-
πλωθεί στο σλαβικό έδαφος1. 

Η αποξένωση που προκλήθηκε από τον υπερβολικά μεγάλο 

1. Βλ. William L. Shirer, Le 3ème Reich, Des origines  à la chute, τ. 1, 
Παρίσι, έκδ. Le livre de poche, 1983, σ. 334-339. 



αριθμό μελών, η χρήση της φιλοσοφίας των σαμουράι («Μέσω 
της πόρτας του θανάτου μπαίνουμε στην πόρτα της ζωής»), το 

« Γεννιέμαι για να πεθάνω για τη Γερμανία», η μη δημιουργία μιας 
πολιτικής ιδεολογίας, ανάγκασαν κάποιους νέους να δημιουργή-
σουν παράνομα κλάμπς1, για ν' απολαύσουν τις ανάγκες της ηλι-
κίας τους. τα κλαμπς αντιστοιχούσαν σε ομάδες που έφεραν ρο-
μαντικά ονόματα και διάλεγαν ώς έμβλημά τους το εντελβάις. 
Δημιουργήθηκαν επίσης από αντίδραση και εγκληματικές ομάδες 

που έκλεβαν τους στρατιώτες κι επιτίθενταν στις γυναίκες των 
οργανώσεων μες στη νύχτα. με το τέλος του Πολέμου, η γενιά 

της Γερμανικής Νεολαίας δεν διέφερε από άλλες κοινωνικές ομά-
δες, μετά την αλλαγή στην εκπαίδευση που επέφεραν οι σύμμαχοι. 

Εάν στη φασιστική άποψη που κέρδιζε συνεχώς έδαφος στην 
Ευρώπη αντιστοιχούσε ο «εσωτερικός» φασίστας άνθρωπος που 

«ξυπνούσε», στρατευόταν, μαγνητιζόταν και μαγευόταν, στην 
Ελλάδα η αντιστοιχία αυτή δεν σημειώθηκε τουλάχιστον σε μα-
ζική κλίμακα. Ο προτεινόμενος συμβολικός χώρος του μεταξικού 
καθεστώτος δεν έπειθε ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις συνενοχής 

που θα συνέδεαν τα άτομα με το καθεστώς. Έλειπαν η έπαρση, 
τα μέσα της σαγήνης, η πλευρά του «παιχνιδιού» και του θεάμα-

τος, η θεατρικότητα του πολιτικού χώρου που θα επέτρεπαν μια 
επανασύνδεση με τα ένστικτα, το υποσυνείδητο, τις επιθυμίες, 
τα ορμέμφυτα και το παράλογο. Ύμνοι, μουσικές, σημαίες στον 

αέρα, παρελάσεις, παρέμεναν στο επίπεδο σχολικών επιδείξεων. 
Μέσα στα πλαίσια της θεατρικότητας περνάει και η ταύτιση 

του ναζισμού με το θάνατο (βλ. νυχτερινές σκηνοθεσίες στα «en-
chantements de Vendredis Saints», αισθητική υπερβολή του 
θανάτου, αδιαχώριστη από τα οράματα της Αποκάλυψης και της 
γερμανικής ρομαντικής παράδοσης που τρέφεται με το θέμα του 
θανάτου)2. Η γιορτή των νεκρών είναι από τις χαρακτηριστικότερες 

ί . Βλ. στο ίδιο,  σ. 281-282. 
2. Βλ. Saul Friedländer, Reflets  du Nazisme , Παρίσι, Seuil, 1982, σ. 



τερες του ναζιστικού τελετουργικού- ένα είδος μνημόσυνου του 
ήρωα S.A. Horst Wesset που δολοφονήθηκε από τους κομμου-
νιστές σύμφωνα με την προπαγάνδα του εθνικοσοσιαλιστικού κόμ-
ματος1. 

1. στο ίδιο,  σ. 43 (η στιγμή της δολοφονίας του, είναι και η τελευταία 
σκηνή του φιλμ Hans  Westmar,  1933). 





Ο ΜΥΘΟΣ  ΤΗΣ  ΦΥΛΗΣ 

«Διατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και 
ευτυχισμένοι; Διότι είμαστε Έλληνες». 

I. Μεταξάς 

Δεν πρέπει να συγχέουμε το φυλετισμό στο μεταξισμό, το 
ναζισμό, το φασισμό και το φρανκισμό. στο χιτλερισμό, ο φυλε-
τικός μύθος παρουσιάζεται ώς ριζική επεξήγηση του μηχανισμού 

της ζωής και των ανθρώπινων κοινωνιών. Υποστηρίζεται ότι 
είναι αντίληψη του κόσμου και θεμέλιο μιας φιλοσοφίας. Ο Χίτλερ 
διακήρυττε ότι η αδιάρρηκτη αλληλεγγύη που ενώνει τους Γερμα-
νούς προέρχεται από τη φυλετική τους ομοιότητα. Ανάμεσα στο 
φασισμό η το φαλαγγιτισμό και το χιτλερικό φυλετισμό υπάρχει 
μια διαφοροποίηση. το φυλετικό δόγμα στους Γερμανούς αντι-
προσωπεύει τη δημιουργία μιας θεωρίας. Η φυλή έχει βιολογική 
δύναμη που είναι ισχυρότερη από την ιδέα του Έθνους. οι δεσμοί 

του αίματος, στη βάση της εθνικής κοινότητας, είναι αναλλοίωτοι, 
γιατί τα φυσικά τους χαρακτηριστικά δεν μπορούν ν' αμφισβητη-
θούν. ο αγώνας για την καθαρότητα της φυλής μπορεί να είναι 
κινητήριος μοχλός δύναμης, περισσότερο κι από τον αγώνα για 

την ενότητα του Έθνους. Μόνο μέσα στο αίμα εδρεύει η δύναμη η 
η αδυναμία του ανθρώπου. Ο δυναμισμός και η κυριαρχία της 

Γερμανικής φυλής, ανώτερη από κάθε άλλη φυλή, προέρχονται 
από τέτοιες ερμηνείες και καταλήγει στις απίστευτες δολοφονίες 
των Εβραίων που θεωρούνται κατώτεροι φυλετικά και υπεύθυνοι 



για τις αρνητικές καταστάσεις. θα έλεγε κανείς ότι η ταξική πάλη 
αντικαταστάθηκε από τη φυλετική. Ο φυλετισμός παίρνει παγκό-

σμια διάσταση. Αυτό που στην αρχή δεν είναι παρά ένα πυροτέ-
χνημα καταλήγει να είναι το στήριγμα μιας ολόκληρης μυθολο-
γίας. Η υλική δύναμη («φυσική δύναμη», «κτηνώδης βία») έπρε-
πε να στηρίζεται σε μια πνευματική δύναμη («ηθική δύναμη», «παν-
γερμανισμός») για ν' αντιμετωπίσει τις άλλες αντιλήψεις, ιδέες 

και κινήματα έκτος εάν ανελέητα τα έξολόθρευε1. Έ τ σ ι το Γ' 
Ράιχ δημιουργεί πρωτίστως την «εικόνα» αυτής της φυσικής δύ-
ναμης (βλ. νεοναζί) η όποια λειτουργεί με υπεροχή πάνω στις 

αντίπαλες εικόνες. Η αποφασιστικότητα στην έκφραση ερμηνεύ-
εται εύκολα ώς «στεγνότητα», «σκληρότητα», «βία», «πείσμα». 

Η επιστροφή στη γη είναι κοινό σημείο όλων των φασιστι-
κών θεωριών και των εθνικιστικών κινημάτων, προγόνων του φα-
σισμού. Η συναισθηματική σχέση του ανθρώπου με τη γη εκφρά-
ζεται «μέσα από τη γλώσσα» και οδηγεί στη λατρεία των προ-
γόνων. Λατρεία που ορισμένες φορές καταλήγει σε πνευματικό 
φυλετισμό όπως έγινε στη Γερμανία με τη λατρεία της λαϊκής 
γλώσσας, της Γερμανικής γης και του παρελθόντος της και στην 
Ελλάδα με την επιστροφή στη γη και στις εθνικές παραδόσεις, 
κυρίως στην αρχαϊκή και στην ορθόδοξη παράδοση. «Είμαστε 
στενά δεμένοι με τη γη μας και εμπνεόμαστε από το ελληνικό 
πνεύμα», δηλώνει ο Αλ. Κανελλόπουλος στους φοιτητές των 

Ανωτάτων Σχολών, «γιατί αυτή η γη κι αυτό το ελληνικό πνεύμα 
υπήρξαν οι μόνες πηγές κάθε ανθρώπινου πολιτισμού κι απ' αυτές 

τις ίδιες, θέλουμε να δημιουργήσουμε τον τελειότερο των πολιτι-
σμών, τον Τρίτο ελληνικό Πολιτισμό»2. Η λέξη «Έλληνας» είναι 
ένα «μαγικό επίθετο», μια λέξη που αναβιώνει «αυτό το αξέχαστο 
παρελθόν της ανθρωπότητας, την Αρχαία Ελλάδα», παραπέμπει 

στο «συμπατριώτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ομήρου», 

1. Βλ. Α. Hitler, Mein  Kampf,  Παρίσι, Nouvelles éditions Latines, 
1979, σ. 171. 

2. Y., «Διατι πρέπει να είμεθα υπερήφανοι και ευτυχείς διότι είμεθα Έλ-
ληνες», η Νεολαία,  τ. 6, Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1938, σ. 188. 



σημαίνει «το τελειότερο υπόδειγμα της ανθρώπινης φυλής». Εί-
ναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφικές  συγκρίσεις που παρουσία-
ζαν ομοιότητες ανάμεσα σε Έλληνες αγρότες και αρχαία αγάλ-
ματα, και οι φωτογραφικές «ανακαλύψεις» της ελληνικής υπαί-
θρου, στα τεύχη των περιοδικών του Υφυπουργείου Τύπου και 
Προπαγάνδας. 

Εάν η ιδέα της γης αντιμετωπίζεται ιδεαλιστικά, το ζήτημα 
της «γλώσσας» αντιμετωπίζεται επιφανειακά έως αδιάφορα. Εν -

τάσσεται γενικώς και αορίστως στα πλαίσια των εθνικών αγώνων, 
συμβαδίζει με την εξέλιξη του Έθνους και καθρεφτίζει την κάθε 
κατάσταση του1. Ό π ω ς είναι φυσικό, μια τέτοια αντίληψη δεν 
λαμβάνει υπόψη της ούτε την «ταξικοποίηση» ούτε την «πολιτι-
κοποίηση» του γλωσσικού ζητήματος και σηματοδοτείται μόνον 
ώς σύνδεσμος του ελληνισμού. Η ενότητα της φυλής, άλλοτε ώς 

ιδέα (ανάσταση του Βυζαντινού Κράτους), άλλοτε ώς Πραγματι-
κότητα (σχέση «Ελλαδικών» και Ελλήνων) δεν είναι χαρακτη-
ριστικό της μεταξικής ιδεολογίας" απασχολεί την ελληνική διανό-
ηση από παλιά" είτε με την άποψη του Ίωνα Δραγούμη που υπο-
στήριζε ότι κανένα κράτος ελληνικό δε θα είναι τελειωτικό, όσο 

δεν ενώνεται η Φυλή2, είτε με την άποψη του Πέτρου Βλαστού 
που υποστήριζε το ποιοτικό ενδυνάμωμα και το ποιοτικό ζωντά-

νεμα της φυλής με την άνοδο του μέσου όρου της φυλής και με τη 
βοήθεια ενός «Σύλλα Παντοκράτορα». Ώ ς μοναδικό μέσο για την 
καλυτέρευση του μέσου όρου της φυλής, ο Π. Βλαστός βλέπει 

το φυλετικό πόλεμο με το Σλάβο (πόλεμος ενάντια στο «μαύρο 
αίμα»), το αδέλφωμα με τους Αρβανίτες (το αίμα τους είναι το 
πιο καθαρά ελληνικό), την αλλαγή της μόρφωσης του παιδιού, 

τη «δυναμογονία», τη «θελογονία», τη συστηματική «γνωμογονία 

1. Βλ. την άποψη του Κ. Παπαμιχαλόπουλου, στη συζήτηση για τη γλώσ-
σα στη Βουλή (Φεβρουάριος 1908), στο Δημοτικισμός  και Κοινωνικό  Πρό-
βλημα. Αθήνα, Ερμής, 1976, σ. ιζ'. 

2. Βλ. Ίωνας Δραγούμης (Ίδας) «το Έθνος, οι τάξεις και ο ινας» (Νο-
έμβριος 1907), (κριτική στο Κοινωνικό  ζήτημα  του Π. Σκληρού), ό.π., σ. 
51-61. 



νία», τη φιλοσοφική περιέργεια, το ξεσκλάβωμα των γυναικών, 
την ενεργοποίηση των «Ρωμιών» ώς πολιτών, την πειθαρχία και 
το σεβασμό στους δυνατούς και την εθνική συνείδηση1. 

Εάν ο ιταλικός φασισμός ονειρευόταν την εξάπλωση της 
εξουσίας της Ρώμης σ' όλον τον κόσμο, εάν ο Χίτλερ διατύπωνε 

ότι ο φασισμός θα οδηγούσε τη Γερμανία στην υπεροχή της έναντι 
του κόσμου, εάν οι Άγγλοι και Γάλλοι ιμπεριαλιστές ήθελαν να 

εξουσιάζουν, ο καθένας για το συμφέρον του, την Ευρωπαϊκή 
Ήπειρο, το μεταξικό καθεστώς θεωρούσε τον ελληνισμό ώς εκπο-

λιτιστική δύναμη και προμαχώνα του πολιτισμού ενάντια στη 
βαρβαρότητα (κάθε έγχρωμη φυλή). Αλλά και ο I. Τουρνάκης, 

αποδεχόμενος την ύπαρξη ενός δημογραφικού προβλήματος, δια-
βλέπει τη «λύση» του στην ανάπτυξη των πολύ πλούσιων και 
αραιοκατοικημένων περιοχών της Εγγύς Ανατολής («οι οποίες 
ήταν ανέκαθεν Ελληνικές»), με τη ζωογόνα δραστηριότητα του 

ελληνικού στοιχείου 2. Η δύναμη του ελληνισμού, προβάλλεται ώς 
ικανότητα σύνθεσης και προσαρμογής. Η παραπάνω άποψη χρη-
σιμοποιεί για πρώτη φορά την έκφραση «ελληνικός ιμπεριαλι-
σμός». Σύμφωνα μ' αυτήν ο ελληνικός ιμπεριαλισμός έχει κοσμο-
πολίτικες και ανθρωπιστικές τάσεις. Είναι αυτές που διαφορο-
ποιούν τον ελληνικό ιμπεριαλισμό από τους υπόλοιπους, αφού ο 
πρώτος δεν πηγάζει από σκοτεινά ένστικτα όπως το φυλετικό 
μίσος3. ο φυλετισμός του I. Τουρνάκη τον ωθεί σε ακραίες θέσεις 
σχετικά με την ελληνική μετανάστευση. Η μετανάστευση δεν 

αντιμετωπίζεται ώς εθνικό πρόβλημα αλλά προσδιορίζεται ώς μία 
αναγκαιότητα για τον ελληνισμό, μία επίδειξη δύναμης της οι-

1. Βλ. Π. Βλαστός (Έρμονας), «η φυλή» (Δεκέμβριος 1907), (απαντή-
σεις σε ερωτήματα που έθεσε ο Μ. Ζαβιτσιάνος, στο άρθρο του «στους αρι-
στοκράτες», ο Νουμάς,  τ. 226, Αθήνα 21 του Όχτώβρη 1907, σ. 4-5" ό.π., 
σ. 83-89 / η «χημική βάση του Ρωμιού» γράφεται από τον Βλαστό ώς έξης: 

Άριος, πλημμυρισμένος αίμα σημιτικό κι αρκετό σλαβικό, φράγκικο κι αρμέ-
νικο. 

2. I. Τουρνάκης, «Μελέτη επί του ελληνικού προβλήματος», Νέα  Πολι-
τική,  τ. 2, Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1939, σ. 161. 

3. στο ίδιο,  σ. 171-175. 



οικονομικής και πολιτιστικής εξάπλωσης της ελληνικής φυλής, η 
όποια βεβαίως θα έχει στόχο της την υπεράσπιση των οικονομι-
κών και εθνικών συμφερόντων του ελληνικού κράτους. Η μετα-
νάστευση θεωρείται επιζήμια μόνον όταν οφείλεται σε ψυχολογικά 
προβλήματα του μετανάστη η όταν ο μετανάστης έρχεται από 
ένα κράτος όπου υπάρχουν ήδη πιθανότητες οικονομικής εξέλιξης. 

Κάτω απ' αυτήν τη φυλετική θεώρηση ακόμα και οι κατακτητικοί 
πόλεμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου δικαιολογούνται ώς εκπλήρω-
ση κοινωνικού έργου προς την άνθρωπότητα1. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΗ 

Η σύνδεση του νεώτερου ελληνικού κόσμου με τον αρχαίο 
ελληνικό και γενικότερα με το χώρο της παράδοσης2, δεν πρω-

τοεμφανίζεται στους λόγους και τα κείμενα του μεταξικού καθε-
στώτος. Έχε ι τις ρίζες της στο παρελθόν, στις απόψεις που υπο-
στήριζαν ότι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, των εθίμων, 

των παραδόσεων, αποκαλύπτει την παραπάνω σύνδεση3. Η ιδιαί-
τερη προσπάθεια που καταβάλλει το μεταξικό καθεστώς, προσπά-
θεια που αδιαφορεί για την ιστορική γνώση των περασμένων. 

1. I. Τουρνάκης, «Σκέψεις για την Ελληνική Αναγέννηση», Νέα  Πολι-
τική,  τ. 9, Αθήνα, Σεπτέμβρης 1938, σ. 858. 

2. την παράδοση επικαλείται και ο Β. Π. Παπαδάκης, για ν' αποδείξει 
ότι ο γόνος μιας ιστορικής οικογένειας (Μεταξάδες) έχει, εκτός από την αρι-
στοκρατία της γέννησής του, και την αριστοκρατία του πνεύματος. η κατα-
γραφή της διαδρομής της οικογένειας Μεταξά από το 1082 έως το 1936 
μαρτυρεί την πολιτική της παράδοση, τον πατριωτισμό και τις αρετές της, 

που συμπίπτουν μ' αυτές της ελληνικής φυλής. Βλ. Β. Π. Παπαδάκη, «Παρά-
δοσις», η χθεσινή  και η Αυριανή Ελλάς, Αθήνα, Μάρτιος 1946, σ. 178-187. 

3. «Διότι ο ελληνικός λαός», θα πει ο Ν. Γ. Πολίτης, «διετήρησε πολλα-
χού τον αρχαίον ελληνικόν βίον εν τοις διαφόροις εθίμοις ανακαλύπτει τις 
μετ' εκπλήξεως ίχνη αρχαίων ιδεών, αντιφάσκοντα όλως προς την επικρατού-
σαν θρησκείαν, ήτις δεν ηδυνήθη παντάπασι, καίτοι μεγάλας προσπαθείας κα-
ταβαλούσα, να εκριζώση αυτά». Ν. Γ. Πολίτης, «Μελέτη επί του βίου των 
νεωτέρων Ελλήνων» (1871), στο Ελληνική Παράδοση,  Ανθολόγημα, Αθή-
να, έκδ. Οργανισμού Διδακτικών Βιβλίων, σ. 19. 



συγκεκριμενοποιείται στο ζωντάνεμα της συνείδησης για τα πε-
ρασμένα και στη μετατροπή τους σε σύμβολα. Έτσι, ελληνισμός 

και παράδοση γίνονται σύμβολα ακαθόριστων ιερών παρακαταθη-
κών όχι μόνον της ελληνικής φυλής αλλά και όλου του πολιτισμέ-
νου κόσμου. Τόσο οι εποχές (αρχαιότητα, Βυζάντιο, Επανάστα-
ση του '21), όσο και ορισμένες προσωπικότητες των εποχών αυ-

τών είναι τα «λαμπιόνια» που φωτίζουν το ετερόφωτο καθεστώς, 
το οποίο, αδύναμο να δημιουργήσει νέες άξιες, επιστρέφει στις 

καθιερωμένες, αγνοώντας τη διαλεκτική σχέση παρελθόντος και 
παρόντος. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η αδυναμία του 

να γίνει εκφραστής του «νέου», χωρίς όμως να μπορεί αντικει-
μενικά να είναι κι ένας γνήσιος εκφραστής του «παλιού». Είναι 

το «ανασκευασμένο», το «αναχρονιστικό». 
Η παράδοση, είτε είναι το θυμάρι του χωριού, είτε η νεο-

ελληνική φουστανέλα και το φλουρί, είτε ο καλαματιανός χορός 
και το τραγούδι των Κολοκοτρωναίων, είτε η χλαμύδα και τ' 

ακόντιο, ορίζεται ώς «λαϊκή ομορφιά» και λατρεύεται ώς είδωλο, 
επιβεβαιώνοντας τυπικά και μόνο τα ιστορικά περάσματα της 
ελληνικής παράδοσης, χωρίς καμιά αγωνία για το πώς «γράφει» 

κανείς τη φύση του, πώς εκφράζει τη φυσιογνωμία του1 και πώς 
μέσ' απ' αυτά διαγράφονται και χαράσσονται οι πραγματικά νέες 
μορφές του νεοελληνικού πολιτισμού. «Ξεσκέπασε τη δημοτική 
παράδοση», γράφει ο Ίωνας Δραγούμης, «και πρόσωπο με πρό-
σωπο θ' αντικρύσεις γυμνή την ψυχή σου» υπογραμμίζοντας την 

αδυναμία να προβλεφτούν νέοι δρόμοι εάν δεν υπάρξει καλλιέργεια 
της παράδοσης2. την ίδια ανάγκη για καλλιέργεια της παράδοσης 

1. Παρόμοιες αναζητήσεις, που οδηγούν, από έρωτα του «ελληνικού», στο 
απόλυτο της ελληνικής φυσιογνωμίας, βλ. Περ. Γιαννόπουλου, «η Ελληνική 

Γραμμή», τα Νέα  Γράμματα,  έ. Δ', τ. 1-3, Αθήνα, Γεν. - Μάρτης 1938, σ. 
115-165. Ώ ς κύρια διακριτικά της ορίζονται η «ενότης των σπουδαίων χαρα-
κτηριστικών και η άπειρος ποικιλία των δευτερευόντων...». 

2. Ίωνας Δραγούμης, «Ελληνικός Πολιτισμός», στο Ελληνική Παρά-
δοση, Ανθολόγημα, Αθήνα, έκδ. Οργανισμού Διδακτικών Βιβλίων, 1979, σ. 

23. 





Ο μεταξικός «κλασικισμός» 
εκδηλώνεται με την αρχαιο-

λατρεία. Πέρα όμως από θε-
ωρητικές κατασκευές δεν 
προχώρησε όπως ο ναζιστι-
κός κλασικισμός σε έργα τέ-
χνης που στηρίχθηκαν στη 
«θεωρία των ερειπίων» και 
στη «θεωρία του μεγέθους». 



Η πολιτική της 
μίμησης των προγόνων 
μας θεμελίωσε τις 
γιορτές των σταδίων 
με τις χλαμύδες 
και τις παραδοσια-
κές στολές. 





Αυλητρίδες, αιθέριες σχεδόν υπάρ-
ξεις, φαντασματικες παρουσίες, δή-
λωση της επίμονης παρουσίας του 
αρχαίου κόσμου στην αντίληψη του 

Νέου Κράτους. 





συναντάμε και στο Καζαντζακικό «πλάταιμα του εγώ»1 (έκφρα-
ση), για να μπορέσει αυτό το ίδιο να ζήσει τη μεγάλη πορεία «προ-
γόνων» και «απογόνων» (πρόσωπο), το μεγάλο σώμα της ράτσας, 
«το περασμένο, το τωρινό και το μελλούμενο», που σ' αναγκάζει 

να γίνεις η κοίτη «όπου θα μπει και οδέψει ο ποταμός της ράτσας» 
για να ελευθερωθεί από αυτή. Βέβαια το να ζει κανείς τόσο βαθιά 

αύτη την ταυτότητα, δεν είναι ιδέα αλλά «σώμα» που δημιουργεί 
«χρέη». και πρώτο χρέος είναι να νιώσει κανείς μέσα του όλους 

τους προγόνους. Δεύτερο χρέος είναι να συνεχίσει το έργο τους 
και τρίτο «να παραδώσης στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπε-

ράση...»2. στην παραπάνω ανάγκη ανάγονται και οι προβλημα-
τισμοί του Γ. Θεοτοκά σχετικά με το «μακρόσυρτο» και «πολυ-
ποίκιλο» χαρακτήρα της παράδοσης. 

Μ' αυτόν τον τρόπο ο προσδιορισμένος χαρακτήρας της δεν εί-
ναι δυνατόν να περιορίζεται μόνο σε μια εποχή και στο ιδανικό του. 

ο τυχόν περιορισμός της αποδεικνύει μια θεωρητική αφαίρεση που 
είναι έκτος ελληνικής πραγματικότητας, αφού διασπά την οργανική 
ενότητα των διαφόρων κληρονομικοτήτων. ο περιορισμός σε μία 
μόνο εποχή συνεπάγεται για τον Γ. Θεοτοκά μια θέση δόγματος και 
σχολαστικισμού.  «ο Ελληνισμός ζει», τονίζει ο ίδιος, «άρα αλλά-
ζει ολοένα σύσταση και μορφή, ανανεώνεται, αναπροσαρμόζεται σε 
καινούριες περιστάσεις, αφομοιώνει καινούριες επιδράσεις, ανακα-
λύπτει δρόμους που δεν περίμενε, φτιάνει έργα πρωτότυπα, διαμορ-
φώνει αντιπροσωπευτικούς τύπους, αλλιώτικους από κείνους που 
ήξερε. δεν υπάρχει λοιπόν, ούτε θα υπάρξει, όσο ο Ελληνισμός 
είναι ζωντανός, σύστημα κανόνων που θα ρυθμίζει οριστικά πότε 
ένα έργο είναι ελληνικό και πότε δεν είναι...»3. την αιωνιότητα 

«μερικών» κληρονομιών, οι οποίες αντιπαρατίθενται στις ύποπτες 
έννοιες (πρόοδο και επιστήμη) της «μικρολογίας» και προέρχονται 

1. Βλ. Ν. Καζαντζάκης, η Ασκητική,  Αθήνα, εκδ. Καζαντζάκη, 1971, 
σ. 33-50. 

2. στο ίδιο,  σ. 38. 
3. Γ. Θεοτοκά, «Εθνική Συνείδηση», στο Ελληνική Παράδοση,  Ανθολό-

γημα, Αθήνα, έκδ. Οργανισμού Διδακτικών Βιβλίων, 1979, σ. 75. 



ται από τον ξεπεσμό του μέσου φυλετικού όρου υπερασπίζεται και 
ο Π. Βλαστός. «τα εννιά δέκατα της ζωής μας είναι ψυχόρμητα, 
δηλαδή κληρονομημένες ορμές των πεθαμένων. τις περισσότερες 
πράξεις μας δεν τις αποφασίζουμε εμείς μα οι προπάτορές μας. 
(...) κι αντί να ξεχνούμε και ν' αποκηρύττουμε τη μεγάλη παρά-
δοση καλήτερα και πιο φρόνιμα θα είτανε να μαθαίνουμε τη θρη-
σκεία της (...) και το μεγάλο μάθημα που μας φωνάζουνε οι πρό-
γονοι από τα κατάβαθα της ζωής δεν είναι —Λατρεύετε τους τύ-
πους και τα λόγια και τις θεωρίες, μα—Λατρεύετε τη δύναμη, Γί-
νετε ΔΥΝΑΤΟΙ»1. Αλλά και η μυστική «Ελληνική ιδέα» του 
Ά γ γ . Σικελιανού εναρμονίζει τις αντιθέσεις των ελληνικών πα-
ραδόσεων («Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσε μου και Χριστέ μου») 
και ποθεί την «Άνω Ελλάδα», την άναστημένη2. 

Ό μ ω ς για το μεταξικό καθεστώς, η παράδοση αντιμετωπί-
ζεται ως «βαρειά κληρονομιά που επιβάλλει το μεγάλο, το υψη-
λόν αλλά και ωραίον καθήκον να εξυψώσετε πάλιν αυτόν τον τό-
πον εις τον πολιτισμόν που είχεν άλλοτε και να τον επαναφέρεται 
εις το μεγαλείον εκείνο του πολιτισμού που όλος ο κόσμος το 
είχεν για πρότυπον»3. για να δημιουργηθεί αυτός ο πολιτισμός 
απαιτείται πίστη, εμπιστοσύνη, αφοσίωση κι επιστροφή στις πη-
γές για την αναβάπτιση, για να «ξαναγίνουμε Έλληνες». Η μη 
πραγματοποίηση αυτού του στόχου, θα σημαίνει ευνουχισμό της 
ελληνικότητας από την ξενικότητα και από τους «απατεώνες» 
που ως άλλη Κίρκη, ως νύμφες της Καλυψούς, κι ως Σειρήνες, 
προσπαθούν να μαγέψουν τον σύγχρονο νεοέλληνα Οδυσσέα4. 

1. Βλ. Π. Βλαστός (Έρμονας), «η φυλή», στο Δημοτικισμός  και Κοι-
νωνικό Πρόβλημα,  Αθήνα, Ερμής, 1976, σ. 92. 

2. Βλ. Άγγ. Σικελιανός, «Πρόλογος», Λυρικός Βίος,  τόμος Α', Αθήνα, 
Ίκαρος, 1966, σ. 11-81. 

3. Απόσπασμα από λόγο του Ιωάννη Μεταξά στις Σέρρες, 27 Οκτω-
βρίου 1936, Β. Π. Παπαδάκης, η χθεσινή  και η αυριανή Ελλάς, Αθήνα, 
Μάρτιος 1946, σ. 188. 

4. Απόσπασμα από λόγο του Μεταξά στη φοιτητική νεολαία, 10 Δεκεμ-
βρίου 1936, ό.π., σ. 188-189. 



Εάν η συνείδηση του καθολικού χρόνου (παρελθόν, παρόν 
και μέλλον) είναι αυτή που ευρύνει την εσωτερικότητα του ανθρώ-
που και του ανοίγει τους δρόμους στον αγώνα του για ελευθερία, 
ο περιορισμός αύτη ς της συνείδησης σε επιβαλλόμενους χρόνους 
εμποδίζει τη συγκρότηση και ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα στην 
ίδια του την ιστορία, αλλά και μέσα στην ιστορία γενικότερα. Ο 
χρόνος με την έννοια της αδιάκοπης ροής1 είναι η επιβεβαίωση 
του χρόνου των «(πατέρων» μέσα στο χρόνο των «παιδιών», ο 

οποίος με τη σειρά του ζητά ν' αυτοβεβαιωθεί, να συμβάλλει στη 
ροή. Ό μ ω ς όταν το παρόν κατακερματίζει την ιστορική μνήμη 
των «πατέρων», για να χρησιμοποιήσει από το παρελθόν ό,τι το 

εξυπηρετεί, είναι σίγουρο πώς τα κενά που θα δημιουργηθούν, θ' 
αντανακλαστούν ως άλλος κατακερματισμός στη νεοελληνική πια 
συνείδηση της παράδοσης αλλά και στη νεοελληνική παιδεία. 

Ας δούμε λοιπόν, ποιός είναι ο ρόλος των μνημόσυνων σε 
όσους έπεσαν για την πατρίδα, μπροστά στο μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη. Γίνονται, ώστε «ενωμένες και συνταυτισμένες 
οι νεανικές ψυχές σε μια μοναδική ψυχή, αγνή, καθαρή, ζωντανή 
και ακμαία, τη νέα ψυχή του Έθνους, να μπορέσουν να επικαλε-
σθούν και να επικοινωνήσουν με την ιερή ψυχή των προγόνων τους, 
να νιώσουν το υπέροχο εθνικό και ηθικό μεγαλείο της...»2. 

Θέαμα και εξωτερικότητα. Αρκούνται στο συμβολισμό του 
μνημείου, φορτίζοντάς το με τη δική του γλώσσα: Ο άγνωστος 
Στρατιώτης φοράει περικεφαλαία και μοιάζει με αρχαίο πολεμι-

στή, για να θυμίζει ότι ξεκινά από τα βάθη των αιώνων, ότι συνε-
χίζει την πορεία του διαμέσου των εποχών, για να βυθιστεί στον 
άπειρο χρόνο του Μέλλοντος. Επιπλέον, βρίσκεται στο πεδίο της 
«τιμής» αλλά δεν είναι νεκρός, αφού «δεν πεθαίνει κανείς όταν 

1. Βλ. Ιωάνν. Ν. Θεοδωρακόπουλος, «η συνείδηση του χρόνου», στο 
Ελληνική Παράδοση,  Ανθολόγημα, Αθήνα, έκδ.  Οργανισμού Διδακτικών 

Βιβλίων, 1979, σ. 93-94. 
2. Μελής Νικολαΐδης,  «ο άγνωστος Στρατιώτης», η Νεολαία,  τ. 26 

(77), Αθήνα, 30 Μαρτίου 1940, σ. 803. 



πέφτει για την Πατρίδα» 1 . και ό,τι δεν κατόρθωσε να συνεχίσει 
με το σώμα του, το κατορθώνει με την ψυχή του, που ζει «και θα 
ζη αιωνίως μέσα στα κορμιά όλων των ζωντανών αδελφών του, 
των παιδιών του, των απογόνων του» 2 . 

Τέσσερα από τα συνθήματα της Ε.Ο.Ν αποδεικνύουν την ίδια 
ανάγκη ταύτισης με την ιδέα της παράδοσης και συγχρόνως την 
έλλειψη μιας σύγχρονης νεοελληνικής ταυτότητας: 

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν. 

— να γίνουμε και πάλε, σαν 
φυλή Ελληνική, ό,τι η Ιστορία 
μας και η παράδοσί μας επιτάσ-
σει να γίνουμε «...Λίκνον πραγμα-
τικού πολιτισμού. Γωνία γης φωτο-
δότρα. Ιστορία του ανθρωπίνου Γέ-
νους φωτεινή, τόπος, όπου κάθε Α-
ρετή και κάθε εκδήλωσις Ευγενείας 

και Κάλλους θάχουν μόνιμα την 
θέσι τους...» 

— να γίνουμε σαν πρώτα ανδρει-
ωμένοι ψυχικά, σωματικά και πνευ-
ματικά. 

— να κρατήσουμε τις ψυχές και 

τις συνειδήσεις μας τις Ελληνικές 
μακρυά, πολύ μακρυά απ' τις υπάν-
θρωπες τάσεις, έξω απ' τις απόπνοι-
ες τις βαρειές των άλλων, υψηλά 
πολύ υψηλά, τόσο, που να ατενί-
ζουν υψούμενες οι άλλες ψυχές και 
συνειδήσεις των άλλων ανθρώπων. 

— να μη ξεχνάμε ποτέ τες βα-
ρύτατες ευθύνες που έχουμε σαν 

Έλληνες νέοι, προς την Εθνικήν 
μας Ιστορίαν και Παράδοσι και 

με τη συναίσθησι των ευθυνών μας 
αυτών σαν κανόνα μας να δημιουρ-
γούμε την Ελληνική μας ζωή. 

Ε.Ο.Ν.3 

Είναι σαφής η αυθαιρεσία του καθεστώτος να δικαιολογηθεί 
ως επιταγή της ιστορίας του ελληνισμού, ως πόθος του ελληνικού 
λαού, ως «υποχρέωση του Έθνους απέναντι στην ιστορική του 
άποστολή»4 , ως έκφραση της δύναμης της φυλής. 

1. στο ίδιο. 
2. στο ίδιο. 
3. «Συνθήματα της Ε.Ο.Ν», η Νεολαία,  τ. 43, Αθήνα 1939, σ. 1414. 
4. Από την «Ημερήσια διαταγή του Αλεξ. Ν. Κανελλόπουλου στις 4 

Αυγούστου 1939, η Νεολαία,  τ. 43, Αθήνα, Αύγουστος 1939, σ. 1415. 
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Ο ΜΥΘΟΣ  ΤΟΥ  ΑΡΧΗΓΟΥ 

Η ιδέα του χαρισματικού αρχηγού (βλ. D' Annunzio) αποτε-
λεί μέρος της ιδεολογίας του φασισμού και του ναζισμού, στηρί-
ζεται σε μια ελιτίστικη κοινωνική αντίληψη, δημιουργεί μυστικι-
στικές διαστάσεις στα άτομα που ορίζει για Αρχηγούς και συνε-
πάγεται την ευλαβική υποταγή των υπολοίπων στο μεσσιανικό 
τους λόγο. Έτσι, τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Μουσολίνι είναι «λυ-
τρωτές», «δημιουργοί»1, «άγγελοι σωτηρίας» ακόμα και «θεό-
τητες», περιβαλλόμενοι από σύμβολα άλλων εποχών (σβάστικα, 
δέσμη, χαιρετισμοί, διακριτικά, αετοί, κ.ά.) και αναδεικνυόμενοι 

από τα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας που προωθούσαν την 
πολιτική του θεάματος. Αλλά χαρισματικός αρχηγός είναι και ο 
Μεταξάς. Αυτός εμπνέει τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν... 
Η ενέργειά του δημιουργεί μια ολοκληρωτική αλλαγή στην ατμό-
σφαιρα... είναι ένας δημιουργός και σαν τέτοιος, ένα «δημιούργη-
μα του Σύμπαντος». ο δυναμισμός αυτής της «προνομιούχας 
ύπαρξης» δεν είναι «μετρήσιμος»... παρουσιάζει πράγματι ένα 

1. Βλ. δημιουργία «καθαρής» γερμανικής φυλής, με τα ξανθά μαλλιά και 
τα γαλανά μάτια, μόνης ικανής για την παραγωγή πολιτισμού (πανγερμανι-

σμός) η την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας («ιταλικότητα»). 



«θαύμα» που όχι μόνο «εκπλήσσει αλλά και συγκινεί»1. Ο μύθος 
του χαρισματικού αρχηγού καθώς κι αυτός της φυλής της γης, της 

μάζας ως ισχύος, είναι κοινοί για τα φασιστικά καθεστώτα, δια-
φοροποιούνται μόνον ως προς την απόδοσή τους και το κοινωνικό 
τους αποτέλεσμα. 

σε λόγο του ο Χίτλερ τόνιζε ότι «το καλύτερο Σύνταγμα και η 
καλύτερη μορφή Κράτους είναι αυτά που θα επιβεβαιώσουν στα 
καλύτερα στοιχεία της κοινότητας τη σημαντικότητα του Οδη-
γητή και την επιρροή του Δασκάλου»2. 

στις περιγραφές των ομοϊδεατών του ο Μεταξάς εμφανίζεται 
«ως ανώτερος άνθρωπος» που έχει την πρόθεση ν' ασκήσει γι-
γαντιαίο έργο, να θυσιάσει τη ζωή του και να αναλωθεί προκει-
μένου να υπηρετήσει το ιδανικό του. Γίνεται αυτός που ενσαρκώ-
νει τον προορισμό του Έθνους. Ο I. Beneyto Pérez, ιδεολόγος 

των πρώτων χρόνων του φρανκισμού, εξηγώντας τα χαρακτηρι-
στικά του «αρχηγού» υπογραμμίζει ότι η έννοια του «Caudillo» 
είναι μία σύνθεση ανάμεσα στη λογική και την ιδανική αναγκαιό-
τητα. δεν αντιπροσωπεύει μόνο τη δύναμη αλλά και το πνεύμα. 

Εμφανίζεται ως «φυσική συνέπεια» (οργανική αναγκαιότητα 
ενός ολοκληρωτικού και ιεραρχημένου καθεστώτος) αλλά και ως 

«ενσάρκωση». Η μυστικιστική πλευρά αυτής της άποψης δημι-
ουργεί με την έννοια «αρχηγός», την προσωποποίηση της εθνικής 
κοινότητας3. Η συγκέντρωση όλων των εξουσιών στο πρόσωπο 

του ενός δικαιολογείται ως «βαρεία αποστολή», θεόπνευστη, κι 
αποκαλείται «νέα ελληνική πραγματικότητα» κατευθυνόμενη από 

ιστορική ανάγκη. Οτιδήποτε έξω από αυτήν την πραγματικότη-
τα θεωρείται «βλαβερό»4, «παράφρον», «ιδιοτελής εχθρός του εθνικού 

1. Βλ. «Μία επιστολή του κ. Μ. Μαλακάση», προέδρου της Ένωσης Λο-
γοτεχνών, δημοσιευμένη στο Νέον  Κράτος,  τ. 24, Αθήνα, Αύγουστος 1939, 
σ. 5.75. 

2. R. Bourderon, β.π., σ. 103. 
3. Βλ. R. Bourderon, ό.π·, σ. 87. 
4. Βλ. Άρ. Καμπάνης, «Χθες και Σήμερον», το Νέον  Κράτος,  Β', τ. 7, 

Αθήνα, Μάρτιος 1938, σ. 259-265. 



κού συμφέροντος» και χρειάζεται να σωφρονισθεί. ιδεώδης τύ-
πος ανθρώπου γίνεται ο «ολοκληρωτικός άνθρωπος», ο οποίος, 
«αφού υπηρετήσει τον κύκλον του "εγώ" του και επαυξήσει την 
δράσιν διά της θείας θελήσεως, τείνει ν' ανυψωθή προς την νοητήν 
παράστασιν της θεότητος»1. Είναι φανερό ότι το μοντέλο του ολο-
κληρωτικού ανθρώπου είναι εχθρικό ως προς το μοντέλο του συ-
νειδησιακού (ως προς το «εγώ» του και το σύνολο) ανθρώπου, με 

την «ηλικία της λογικής» και το πολυδιάστατο του. Η επίκληση 
αυτού του «νέου» ανθρώπινου τύπου, πλούσιου από υγεία, ευγέ-
νεια και θρησκευτικό συναίσθημα, φορέα «ηθικών και μεγαλο-
φυϊών ιδεών» παραπέμπει αυτομάτως στο μεταφυσικό δικαίωμα 

του ηγεμόνα2 να υπερβεί οποιεσδήποτε αρχές διέπουν τις σχέσεις 
των ατόμων μεταξύ τους. Η πολιτική του, λοιπόν, δεν μπορεί 
να είναι παρά ο τύπος του Ηγεμόνα στο Μακιαβέλλι, ως προσωπο-

ποίηση του Κράτους, ο οποίος έχει το απεριόριστο δικαίωμα να 
καταπατήσει τον κανόνα οποιουδήποτε για να επιτύχει το σκο-
πό του, δικαίωμα το οποίο επενδύει με ηθική ακόμα κι αν πρόκει-
ται να την καταπατήσει «...ο πολιτικός δημιουργός», ισχυρίζε-
ται ο Δημ. Βεζάνης, «ο οποίος βαδίζει με το μέτωπον υψηλά και 

με βαρύν και ακατάσχετον βηματισμόν προς την πραγμάτωσιν 
των ανωτέρων πολιτικών σκοπών δεν δύναται να κατηγορηθή αν 

κατά την κοπιώδη και φωτοβόλον πορεία του ηγνόησεν ίσως την 
κοινήν οδόν της ηθικής, η παραμέρισε και ατομικάς υπάρξεις ακόμη 

1. Ευάγγ. Κυριάκης, «Πνευματικός και Μηχανικός Πολιτισμός», το 
Νέον  Κράτος,  τ. 6, Αθήνα, Φεβρουάριος 1938, σ. 185. 

2. «τα τελευταία εκατό χρόνια μας φανερώθηκε ένα καινούριο μεγάλο 
μονιστικό όργανο — ο ένας Γνώστης, ο Παντογνώστης. τα πολλά υπάρχουνε 
μόνο σαν αντικείμενα της σκέψης του και καθώς αυτός τα γνωρίζει πιάνουν-
ται από ένα σκοπό, συμαζεύουνται σ' ενα σύστημα, μιαν ιστορία φτειάνουνε 
για κείνονα. η έννοια τούτη μιας ολαγκαλιάστρας νοητικής ένωσης στα πρά-
ματα είναι το αψηλότερο κατόρθωμα της ιδεολογικής φιλοσοφίας (...) ο Παν-
τογνώστης μόνο υπόθεση μπορεί να είναι, είδωλο ιδανικού πόθου, όχι όμως 
και σημερινή πραγματικότητα». Π. Βλαστός, «Πραγματισμός» (κριτική στο 
άρθρο του Γ. Σκληρού «Διαλεκτικός Υλισμός»), στο Δημοτικισμός  και Κοι-
νωνικό πρόβλημα, Αθήνα, Ερμής, 1976, σ. 126. 



μη...»1. για την επικράτηση αυτού του τύπου ανθρώπου, το ρη-
τορικό στοιχείο παίζει ουσιαστικό ρόλο για να πείσει για την α-
ναγκαιότητά του, καθώς και για την επιτακτική ανάγκη της «συ-
νεργασίας» του με τα άλλα μέλη του εθνικού συνόλου. «Ήξευρα 

να μιλώ !», φωνάζει ο Χίτλερ όταν ανακαλύπτει την υποταγή της 
μάζας στη δύναμη του λόγου. Βεβαίως η λέξη συνεργασία προ-

ϋποθέτει τουλάχιστον δύο μέλη. με τη βοήθεια όμως της ρητορι-
κής μετέχει μόνον το ένα. στην αρχή συγκατατίθεται, έπειτα εν-
θουσιάζεται, ύστερα «συνειδητοποιεί» και τέλος μπαίνει στην 

υπηρεσία του ενός, αφού η αριστοκρατικότατα των ειδών συνεπά-
γεται την κυριαρχία του ισχυρότερου, κι όχι τη συγχώνευση του. 
«Μόνον ο ρήτωρ, ως άλλος Μωυσής, θα κτυπήσει εις την γην των 
ψυχών και των πνευμάτων με το χρυσό του Λόγου ραβδί και θα 
κάμη να αναπηδήσουν αι πηγαί των ενθουσιασμών και της χαράς 

από τα καταπληγωμένα του ταλαιπωρημένου αυτού Λαού σπλά-
χνα (...) Φέρουμε το αθάνατο νερό για την αρρωστημένη Βασιλο-
πούλα, την ψυχή της Ελλάδος, την οποίαν οι βάρβαροι των κοινο-
βουλίων και της Δημοκρατίας έχουν καταπληγώσει...»2. την τυ-
ραννία των φατριών έρχεται ν' αντικαταστήσει η τυραννία του 

ενός. Κύρια αναφορά στη θέληση-νόμο του ενός γίνεται η πο-
λιτεία του Περικλή, ως «παράδειγμα λαϊκής δικτατορίας»3. Αυ-
τός ο μικρόκοσμος του εθνικού μακρόκοσμου γίνεται αντιληπτός 

ως «καθολικό πνεύμα» και ως «σύνθεση των συνθέσεων». 
Κάτω από τέτοιες θεωρήσεις του ανθρώπινου, οι λέξεις χά-

νουν το νόημά τους για να βρουν κάποιο άλλο. Η ευγενής άμιλλα 
γίνεται συνώνυμο της απόλυτης συμμόρφωσης προς τις αρχές της 
4ης Αυγούστου, όπου καμία «επιείκεια» δεν έχει λόγο ύπαρξης. 

1. Δημ. Βεζάνης, «Ηθική και Πολιτική», το Νέον  Κράτος,  τ. 5, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1938, σ. 6-14. 

2. Γ. Ρουμάνης, «Ενθουσιασμός και Πείρα», το Νέον  Κράτος,  τ. 5, Α-
θήνα, Ιανουάριος 1938, σ. 41-43. 

3. Βλ. I. Τουρνάκης, «το Νέον Κράτος αποτελεί κατάστασιν ανάγκης και 
ενσαρκώνει τη θέληση του Έθνους», Νέα  Πολιτική,  τ. 4, Αθήνα, Απρίλιος 
1937, σ. 387-403. 



Η ελευθερία είναι θανάσιμος εχθρός. Η νομιμοποίηση κάθε πρά-
ξης του καθεστώτος, απόλυτη και ανεξέλεγκτη εξουσία. Η «ανα-
νέωση» και «αναδημιουργία» της Ελλάδας γίνονται η δικαιολο-
γία της γενικής αναστάτωσης και η θεμελίωση της λογικής του 
καθεστώτος. Ελευθερία του άτομου σημαίνει την υποταγή του 
στο σύνολο, την ανικανότητα του να συζητήσει το ζήτημα της 
προσωπικής του δράσης" σημαίνει την καλλιέργεια αυταπατών 
που στηρίζονται όχι σε σταθερά προσχήματα αλλά στις αφηρημέ-
νες έννοιες της Πατρίδας, του Κράτους, της Θρησκείας και του 
Έθνους. οι παραπάνω έννοιες εκλαμβάνονται ως αλήθειες και 
γι' αυτό δεν χρειάζονται επιχειρήματα για ν' αποδειχτούν είναι 
αναντίρρητα συμπεράσματα, «αιτιολογημένα» από το ακατάλυτο 
του εθνικού όντος (α-ιστορική ιδιοτυπία των φασισμών). Η πί-
στη, μια θορυβώδης προπαγάνδα" ο σεβασμός, μια απαίτηση που 
συνεπάγεται την απεριόριστη υποταγή. Ο δρόμος της εθνικής 
σωτηρίας σηματοδοτεί μια πολιτική φόβου και ικανοποίησης 
στοιχειωδών αναγκών του ανθρώπινου. ο νέος τρόπος ζωής, ιδιαι-
τέρως των νέων ανθρώπων, είναι η καθημερινή «προπόνηση» τους 
σ' έναν άκρατο συντηρητισμό υποβαλλόμενοι από το «θέαμα». 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ 

Προϋπόθεση για το μύθο του Αρχηγού είναι ο μύθος του ήρωα. 
μια μεγάλη καμπάνια επικεντρώνεται στην αναβίωση του ήρωα 
και της άψογης εικόνας του, απαντώντας στον «ανεύρετο ήρωα». 
το ερώτημα είναι: «ενανθρωπισμένος» η «μυθικός» ήρωας είναι 
ο I. Μεταξάς; Ο μυθικός ήρωας είναι κυρίως μια ύπαρξη εξαι-
ρετική, δυνατότερη από τη φύση, και ακολουθεί μια πορεία για 
να οδηγηθεί τελικά στην αθανασία, αφού πρώτα θα έχει φέρει 
έναν τύπο σωτηρίας στο λαό του. Ο άλλος είναι μερική ενσάρκω-
ση του μυθικού μοντέλου και χαρακτηρίζεται από την ανθρώπινη 
ατέλειά του1. Ο ήρωας των αρχαίων τραγωδιών νικιόταν από τις 

1. Βλ. Εισαγωγή στο Le Mythe  du  Héros , Aix-en-Provence, Univer-
sité de Provence, 1982, σ. 1-7. 



συνέπειες των λαθών του, ακόμα κι αν τα διέπραττε άθελά του· 
Ο ήρωας της χριστιανικής εποχής δεν καταφέρνει ποτέ να πα-
ρουσιαστεί ως εικόνα «τελειωμένη» του μυθικού ήρωα. Μόνο ο 
Χριστός είναι μυθικός ήρωας, ως δημιουργός πολιτισμού μιας επο-
χής. Ένα τέτοιο ρόλο, μια τέτοια εικόνα αναλαμβάνει να συνθέσει 

το καθεστώς για τον Αρχηγό. μια εικόνα που ν' ανταποκρίνε-
ται σ' αυτήν του μυθικού ήρωα, αφού φέρνει τη «σωτηρία του ελ-
ληνικού λαού» αλλά και σ' αυτήν του ενανθρωπισμένου ήρωα, που 

είναι αντιπροσωπευτικό πρότυπο του καιρού του, του ιστορικού 
πλέγματος, μέσα στο οποίο ο ίδιος εξελίσσεται και του όποιου 
είναι φορέας «σωστής» και «γνήσιας» πληροφόρησης και κατόπιν 
φορέας σωτηρίας. Είναι χαρακτηριστική η εμμονή στην έννοια 
ήρωας και στον πολλαπλασιασμό των ιδιοτήτων και ικανοτήτων 
του. Κάθε μία αντιπροσωπεύει μια στιγμή της πορείας του, μια 
άποψη της ηρωικής του λειτουργίας. Έτσι , ενώ ο Βασιλιάς εν-
σαρκώνει τη «γλυκειά εθνική προσδοκία»1, ο I. Μεταξάς ενσαρ-
κώνει την εθνική προσπάθεια και το εθνικό καθήκον. ό,τι η ελ-
ληνική εθνότητα συνέπτυξε μέσα στην ελληνική οικογένεια ο Με-
ταξάς αναλαμβάνει να το «εξαπλώσει» στα μεγαλύτερα πλαίσια 

του Ελληνικού Έθνους. 
Ο I. Μεταξάς γεννιέται στο Βαθύ της Ιθάκης, «στο ίδιο μέ-

ρος που ο Όμηρος φαντάζεται τον «Οδυσσέα να επιστρέφει», 
και Κυριακή των Βαΐων κάποιος συγγενής πρότεινε να του βάλουν 

«και λίγα βάγια σαν του Μεσσία»2. Από κει κι ύστερα απομονώ-
νεται λόγω εξαιρετικότητας, για να εμφανιστεί ως Υιός Θεού, 
σταλμένος για την αναγγελία της ανάστασης της ελληνικής ψυ-

1. Βλ. το θρύλο του «Μαρμαρωμένου Βασιληά» που θ' αναστηνόταν «στο 
κορμί ενός χαριτωμένου βρέφους» για να συνεχίσει το έργο του. Όταν γεν-
νιέται ο Κωνσταντίνος (21 Ιουλίου 1868) ο λαός τραγούδησε το: «δεν είσαι 
βασιληά παιδί, δεν είσαι Μάννας γέννα' οι πόθοι μας κι οι ελπίδες μας εσμί-
ξανε μαζί κι' εγέννησαν εσένα...», στο Α. Κ. Μ., «ο Κωνσταντίνος, γέννημα 

των ελληνικών πόθων», η Νεολαία,  τ. 41, Αθήνα 1939, σ. 1326. 
2. Βλ. «Βιογραφικές σημειώσεις από τη ζωή του αρχηγού», η Νεολαία, 

τ. 19 (122), Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1941, σ. 486-487. 



ψυχής, υπηρέτης μιας θείας θέλησης. σε σχέση όμως με τον ελληνι-
κό λαό γίνεται ο Γήινος Πατέρας και σαν τέτοιος φροντίζει ώστε 

ο νέος φαλαγγίτης που θα πεθάνει θυσιαζόμενος ν' ανήκει μετά 
στη Φάλαγγα των Αγγέλων του Ουράνιου Πατέρα1. Χώρος του 

Γήινου Πατέρα είναι η Ελλάδα, τόπος σκοτεινός και χαώδης. Αρ-
κούσε ένα «Γεννηθήτω φως» από το στόμα του Αρχηγού για να 
προκύψει η ανάσταση των νεκρών, της νέας γενιάς2. με την ευκαι-
ρία της γιορτής του, ο Άγγελος Μεταξάς θα γράψει: « Α ς θυμη-
θούμε του Θεανθρώπου τη γέννηση (...) στην φάτνη των κτηνών 
γεννάται (...) Έτσι κι ο Αρχηγός. στην ήρεμη Ιθάκη την απρι-
λιάτικη εκείνη μέρα του 1871, δεν υπάρχει κανείς Ηρώδης(...) 
Η μητέρα υποφέρει κι η επιστήμη που καλείται να δώσει μια 
λύση αποφασίζει για να σώσει τη μάννα το θάνατο του παιδιού (...) 
Μα το πεπρωμένο νίκησε...»3. 

στην αλλοτινή πάλη των συναισθημάτων αντιπαρατίθεται το 
«φωτεινό πνεύμα» που χαρακτηρίζεται από ρυθμό και τάξη. Κι 
όπως ο Θεός δεν έγινε πλάστης αλλά ήταν πλάστης έτσι κι ο Μετα-
ξάς δεν έγινε, αλλά ήταν δημιουργός4·. Εκε ί μας οδηγεί η συλλο-
γιστική του Άρ. Καμπάνη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Μεταξάς 
γεννήθηκε για να κυβερνήσει, παρουσιάζοντας κι αυτός έναν νέου 
τύπου Χριστόν, ταυτίζοντας την «ευφυΐα με το Θεό»5. Άλλωστε 
«όχι μόνον ένας Θεός, όλοι οι Θεοί της Ελλάδας σε έστειλλαν» 

θα γράψει η Ειρήνη η Αθηναία σε άρθρο της στη Νέα  Έατία 6. 

1. Βλ. η Νεολαία,  τ. 22, Αθήνα 1939, σ. 716. 
2. «το Άτομο και το σύνολο», η Νεολαία,  τ. 7, Αθήνα 1937, σ. 227. 
3. Άγγ. Μεταξάς, « Ε π ' ευκαιρία της Εορτής του, Αγωνιστής και νικη-
τής, τα πρώτα βήματα του αρχηγού μας», η Νεολαία,  τ. 13, 1939, σ. 431. 
4. «ο αρχηγός, έχει αναμφισβήτητη και απεριόριστη εξουσία (...) είναι 
απόλυτος άρχων (...) το έργο του εγγίζει τα όρια της τέχνης (...) Είναι ένα 

φυσικό δώρο της θείας χάριτος...»' βλ. Α. Χίτλερ, ο Άγων μου, τομ. Α', κεφ. 
12" τομ. Β', κεφ. 4. 

5. Βλ. Άρ. Καμπάνης, «Χθες και Σήμερα», Το Νέον  Κράτος,  τ. 7, Αθή-
να 1938, σ. 264. 

6. Ειρήνη Αθηναία, «η κρατική ευλογία», η Νέα  Εστία,  τ. 340, Α-
θήνα, 15 Φεβρουαρίου 1941, σ. 140. 



δεν υπάρχουν εναντιότητες γι' αυτόν, δεν υπάρχουν εμπόδια. « ό -
λα θα συντριβούν κάτω από τη δημιουργική του θέληση, που είναι 
πιο δυνατή απ' όλα!...»1. Αυτός ο φωτεινός νους «και το χέρι το 
χαλύβδινο, αυτός ο πραγματικά σοφός, ο ποιητής αυτός, ο πραγ-
ματικός Άρχων, έκαμε το θαύμα του τρίτου Ελληνικού Πολι-
τισμού και όπως εμείς τον Χρυσούν Αιώνα τον ονομάζουμε Ε π ο -
χή του Περικλέους έτσι και οι κατοπινοί θα λένε η Εποχή του 
Ιωάννου Μεταξά»2. 

Όμως ο ήρωας Μεταξάς για να υπάρξει σαν τέτοιος, ανασταί-
νει όλους όσους χρήστηκαν ήρωες σε ιστορικά επεισόδια και δη-
μιουργεί την στρατιά των νεκρών ηρώων της ελληνικής παράδο-
σης απ' όπου αντλεί τη δική του δύναμη. Ανασταίνει και όλον 
τον «καλόν κόσμο» των αρχαιότερων εποχών, μεταγγίζει το πνεύ-
μα τους στο σύγχρονο πνεύμα, ενδυναμώνει τη συνείδηση του 
νεοέλληνα με την υπεροχή του παρελθόντος του3, για ν' αποφύγει 
την κατασκευή ενός «αντιστρεμμένου» ήρωα που δημιουργεί συ-
νήθως η συνείδηση του «ανθρώπινου» για το εύθραυστο του. ως 
ηρωισμός του ορίζεται η σχέση του με το «υπερβατικό» (σχέση 
έντονη στο ναζισμό και φασισμό). «Ντύνεται» λοιπόν την «εξε-
λικτική ζωτικότητα» στο ζωτικό χώρο 4 που είναι η Ελλάδα κι 

1. Άγγ. Μεταξάς, «ο κυβερνήτης», η Νεολαία,  τ. 44 (95), 3 Αυγού-
στου 1940, σ. 1383. 

2. Ανδρ. Τσρ...ς, «Νέοι Καιροί», η Νεολαία,  τ. 47, Αθήνα 1939, σ. 
1518. 

3. «η επιστροφή στο παρελθόν είναι σαν μια επικίνδυνη εγχείρηση που 
πρέπει να γίνεται μόνο από μεγάλη ανάγκη κι όχι για να βρισκόμαστε σε 
δουλειά—πολύ λιγότερο για εθνικοκαπηλικές και τουριστικές επιδιώξεις. 

Όλοι αυτοί οι ειδικευμένοι θαυματοποιοί που αναλαμβάνουν να σε κάνουν 
περήφανο απόγονο των αρχαίων Ελλήνων, δεν είναι αναγκαστικά οι κληρονό-
μοι των αρχαίων έργων, αλλά οι κονσερβοποιοί που παραποιούν αλήθειες... » ' 
βλ. Γ. Τσαρούχης, Αγαθόν τα εξομολογείσθαι,  Αθήνα, Καστανιώτης, 1986, 
σ. 197-198. 

4. Ζωτικός χώρος για το Χίτλερ και το Μουσολίνι ήταν τα ξένα εδάφη 
που θα εξασφάλιζαν με την υποταγή άλλων λαών. η προσάρτηση νέων ευ-
ρωπαΐκών  χωρών με την εφαρμογή της δύναμης του κατακτητή και της υπο-
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«Κανένας δεν το γνωρίζει καλύτερα από τους πολιτικούς. Μόλις 
υπάρχει δίπλα τους κάποια φωτογραφική μηχανή, σπεύδουν προς 
το πρώτο παιδάκι που βλέπουν, για να το πάρουν στην αγκαλιά 
τους και να το φιλήσουν στο μάγουλο. το κιτς είναι το αισθητικό 
ιδεώδες όλων των πολιτικών. 

Μ. Κούντερα 





αγωνίζεται ενάντια στα «τέρατα»· κάτι σαν «εκδίκηση», μεταμ-
φιεσμένη σε «δικαιοσύνη». Εδώ, η επίκληση της αιωνιότητας 
(παρελθόν και μέλλον) είναι επίκληση του απόλυτου και παραμε-
ρισμός της αλήθειας που λέει: «υπάρχει άπειρο ακόμα και στο 

πιο μικρό κομμάτι του κόσμου». 

ΠΑΤΕΡΑΣ — «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ» 

Η ιδεολογία του Μεταξικού καθεστώτος αναπαράγει η κα-
λύτερα συνεχίζει την αναπαραγωγή του πατριαρχικού Κράτους. 
Όλες οι μορφές του Πατέρα, με τα απόλυτά τους, αυτή τη φορά, 
χαρακτηριστικά,  εισβάλλουν στο νέο πολιτικό προσανατολισμό. 
Η τριλογία της παλιάς πατριαρχικής οικογένειας: Πατέρας, Πα-
τρίδα, Πατρόνος, διατηρείται στους φασισμούς (με μία μόνο αλ-
λαγή: Πατέρας, Πατρίδα, Κράτος) για να εναντιωθεί κυρίως 

στην «αδελφική» κοινωνία του κομμουνισμού. Η παραπάνω δια-
τήρηση στηρίζεται σε μια πραγματικότητα που αρνείται να συγ-
κεκριμενοποιήσει και να συγκεκριμενοποιηθεί. Το α-ιστορικό εί-
ναι το μυστικό της νέας τάξης πραγμάτων. Χειρουργούνται εικό-
νες και έννοιες. Αφαιρείται το νόημά τους για να προστεθεί ένα 
άλλο νόημα επιφανειακό. Βρισκόμαστε μέσα σ' έναν τόσο άπια-
στο χώρο και χρόνο που η αίσθηση του κενού είναι βαρυσήμαντη. 

τα όνειρα της ομάδας-οργάνωσης, τα όνειρα του Έθνους διαδέ-
χονται τα όνειρα των ανθρώπων. στο κέντρο όλων αυτών, ονειρο-
πόλος και ονειροκρίτης ο Πατέρας. του χρειάζεται να «υπερβεί» 

την ανθρώπινη φύση για να μετουσιωθεί στην απάνθρωπη αλή-
θεια. του «συμμορφώνομαι», «συμβιβάζομαι», «προσαρμόζομαι», 
«αρκούμαι», να γίνει εχθρικός. Μόνον τη στιγμή που ξεπερνάει 
κανείς αυτόν τον Πατέρα υπεραμυνόμενος, νιώθει, όπως θα πει ο 
Α. Artaud 1 , ότι η πρώτη ενόχληση πάνω στο σώμα του είναι αύ-

υποταγής του αδύνατου. Εδώ, οι εθνικότητες δεν λειτούργησαν ποτέ ως «ποιό-
τητες» αλλά ως «προσδοκίες» που κάποιοι εναπόθεταν πάνω στους λαούς τους, 

ως ψυχολογικά μεγέθη. 
1. Α. Artaud, Άπαντα, τ. 8ος, Παρίσι, Gallimard, 1971, σ. 178. 



αυτή που προκαλείται από το σώμα του Πατέρα. Αυτό συμβαίνει 
δύσκολα και βασανιστικά. στο μυαλό της νεολαίας, ένας τέτοιος 
Πατέρας ταυτίζεται με το πεπρωμένο. Η ιδέα μιας κουλτούρας 

του ανθρώπου, δέσμιου του συνόλου, σθεναρά υποστηριγμένη από 
αρχαιότερες κουλτούρες σε συνδυασμό με τον Πατέρα-Μοίρα, 

είναι η νέα ιστορική ιδέα-άποψη της εποχής, όπου ακόμα και τα 
γεγονότα υποτάσσονται στη σχέση αυτή, με αποτέλεσμα τη σφυ-
ρηλάτηση μιας επίπλαστης «προσωπικότητας», που γεννιέται 

στη γη των προγόνων, τρέφεται με την κοινότητα του αίμα-
τος (χωρίς να γνωρίζει τη μαγεία της γης και του αίματος) κι 

οραματίζεται με τα οράματα της συντήρησης που δανείζεται από 
τις έκπτωτες άξιες της μικροαστικής και αστικής τάξης. Ό μ ω ς η 
λογική των έκπτωτων αξιών είναι μια νεκρή λογική, που διαχωρί-
ζει τα στοιχεία που αποτελούν ένα κόσμο σε «καλά» και «κακά», 

μη επιτρέποντας να βιωθεί η ζωή ως ενότητα που είναι, ως σύν-
θεση. 

Η οργάνωση της κουλτούρας ενός λαού (ίδρυση σχολείων, 
ίδρυση Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας, ένταξης της παιδείας 

στην εκπαίδευση της Οργάνωσης) στοχεύει στην αφομοίωσή 
του, μέσα από την καθορισμένη γνώση που στην ουσία είναι εξα-
σθένιση της γνώσης. 

στη λογική της «Προσωπικότητας-Πατέρα» στηρίζεται το 
«Κράτος-Θεού», το όποιο καθιερώνεται ως βασίλειο της μά-
ζας2, καταργεί την ανθρώπινη προσωπικότητα και διαμορφώνει 

μια ηθική των κυρίων και μια άλλη των δούλων, όπως θα υποστη-
ρίξει ο Νίτσε, υπερασπιζόμενος την ανθρώπινη προσωπικότητα. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι το προσωποπαγές κράτος βασίστηκε πο-

1. «η μάζα ήλθεν εις τον κόσμον διά να διευθύνεται, να επηρεάζεται, να 
εκπροσωπήται, να οργανούται (...) δεν ήλθε διά να κάμη όλα αυτά αφ' εαυ-

της. Πρέπει να ρυθμίση την ζωήν της βάσει των αποφάσεων και των επιταγών 
της ανωτέρας αυτής τάξεως την οποίαν αποτελούν αι μειονότητες των εκλε-
κτών». Από το η ανταρσία  των μαζών,  στο Γ. Ν. Δρόσου, «Θεωρία και 
εφαρμογή του δόγματος της λαϊκής κυριαρχίας», Tò Νέον  Κράτος,  τ. 10, Α-

θήνα, Ιούνιος 1938, σ. 685. 



πολύ και στην ανάγκη της νεολαίας ν' απελευθερώσει τις δυνάμεις 
της (βλ. Τόμας Μαν, Avertissementà l' Europe), και ν' αναλυ-
θεί μέσα στη μάζα, για να εγκαταστήσει το τέρας Λεβιάθαν (όνο-
μα που δίνει στο ολοκληρωτικό του Κράτος ο Hobbes), που θα 
περιφρουρήσει τις κρίσεις του Δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. 
Γίνεται ο κατ' εξοχήν «φυσικός ηγέτης», ο «δάσκαλος», η «αυ-
θεντία», ο «νόμος», της νεώτερης γενιάς, την όποια αναλαμβάνει 

να «μυήσει» μέσω τελετών (βλ. θεαμάτων) και να εισάγει στα δι-
κά του κριτήρια του ορθού, του δίκαιου και του ευπρεπούς, μετα-
τρέποντας τους «ασύμμετρους» σε «συμμετρικούς». Σ' αυτό το 
σημείο εισάγεται κι ο προβληματισμός ανάμεσα στο «νέος» και 
«παλιός» και μπαίνει το πρόβλημα της αντιπαλότητας και της 

αντιπαράθεσης των «γενιών». 
το έργο της πολιτικής μεταστροφής απευθύνεται πάντα προς 

τη νέα γενιά, αφού έχει ανάγκη από ενθουσιασμό για να στηριχθεί. 
Όλοι οι φασισμοί κράτησαν την ίδια στάση απέναντι στους νέ-

ους. Απευθύνθηκαν κυρίως σ' αυτούς, τους κάλεσαν σε συνεργα-
σία, τους οργάνωσαν σε ομάδες, ανάλογα με την ηλικία τους. ο 
Χίτλερ δημιουργεί τις «Χιτλερικές Νεολαίες» του (Pimpf,  Jung-
volk, Jungmaedel, Bund Deutscher Maedel), ο Μουσολίνι τους 
«Ballila», τους «Giovine Fascisti» και τους «Avanguardie» και 

ο Μεταξάς τους «Σκαπανείς» και τους «Φαλαγγίτες». το κοι-
νωνικό και πολιτικό προφίλ των νεολαίων της εποχής, καταγραμ-
μένο από τον Άγγελο Τερζάκη1, μπορεί να θεωρηθεί μια μαρτυ-
ρία εποχής και συγχρόνως «εξήγηση» του μεταξικού αντίλογου. 

το Κράτος γίνεται ο μόνος κοινωνικός παράγοντας που ενδείκνυ-
ται ν' αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση αυτής της νεολαίας, να την 

εντάξει στο μαζικό πολιτισμό. οι «αδρανείς» (αδιάφοροι, αφώ-
τιστοι, αργόσχολοι, καφενόβιοι), οι «δραστήριοι» (αρριβίστες), 

οι «έχοντες πνευματικήν ζωντάνιαν και ευγενείς πόθους», αλλά 
που «αναρχούνται», διότι κανείς δεν μεριμνά γι' αυτούς, και οι 

1. Βλ. Άγγ. Τερζάκης, «τα νειάτα και η φυλή», Νεοελληνικά  Γράμματα, 
περίοδος Β', τ. 13, Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1937, σ. 2. 



«σνόμπ»1, γίνονται η μαγιά των «νέων» συνθηκών του μεταξικού 
Κράτους και συντάσσονται γύρω από το «έλληνας-πατριώτης» 

και «χριστιανός ορθόδοξος». Κατά την ιδεολογία του Εθνικού 
Κράτους, σημειώνει ο Ηλίας Γ. Κυριακόπουλος, οι πολιτειακοί 
σκοποί «προηγούνται και υπέρκεινται των συμφερόντων εκάστου 

ανθρώπου, τα οποία, ανάγκη, πρέπει να θυσιάζωνται εις εκείνους. 
ο άνθρωπος όθεν, εις το εθνικόν κράτος δεν προβάλλει ως ανε-

ξάρτητος οντότης, ως άτομον, πεπροικισμένον διά "φυσικών 
δικαιωμάτων" έναντι της πολιτείας, αλλά είναι κυρίως μέλος του 

εθνικού συνόλου υπέχον καθήκοντα απέναντι αυτού. Εις την υπερο-
χήν ταύτην της έννοιας του πολίτου, ως φορέως υποχρεώσεων, 
έναντι της άξιας της προσωπικότητος, διεκδικούσης δικαιώματα, 
συνίσταται το βαθύτερον φιλοσοφικόν νόημα της κοσμοθεωρίας 

του εθνικού κράτους. Η πολιτική αρετή των πολιτών είναι η άνευ 
όρων υποταγή τους σ' αυτό»2. Αποσπάσματα3 από την πολιτεία 

1. την κατηγορία αυτή προσθέτει ο Ιωάν. Κώτης, στο άρθρο του «το 
παλαιόν και το νέον», Νέα  Πολιτική,  έ. Α', τ. II, Νοέμβριος 1937, σ. 1312-
1313. 

2. Ηλίας Γ. Κυριακόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσ/κης, «η 
πολιτική φιλοσοφία του Εθνικού Κράτους», το Νέον  Κράτος,  τ. 22,Αθήνα, 

ιούνιος 1939, σ. 348. 
(Πολιτ. 1272 β 30) 3. Αριστοτέλης 

Πλάτωνας 

» 1276 β 28 + β 4 0 + α 35) 
» 1253 α 2 7 + 1 9 ) 
» 1252 β 31) 
» 1310 α 3 4 + α 12) 1329 α 29 
» 1280 α 34) 1332 β 33 
» 1337 α 27 + α 21) 1271 a l l 
» 1263 β 18) 

Πολιτεία Ε. 462) 1293 α 16 
1292 α 33 

» Δ. 422) 
» 564) 

Κρίτων 51 β) 
Νόμος Ζ ια) 
Νόμος 715' β) Ξενοφ. (Απομν. Γ, 9. 10) 

» 875 α) 



του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη συμπληρώνουν τις παραπάνω 
απόψεις για το εθνικό κράτος, υπογραμμίζουν την α-ιστορική 

ταυτότητα των αντιλήψεων, δύο τόσο μακρινών χρονικά εποχών, 
για την υποστήριξη της θέσης που διατείνεται ότι η έννοια του 

Έθνους αποτελεί εξέλιξη του παρελθόντος, είναι πνευματικής 
φύσης1, και άρα καθορίζει το μέλλον και συνδέεται με αυτό. 

το όνομα του Μεταξά γίνεται σύμβολο μιας εποχής. Η «επο-
χή του Μεταξά» ονειρεύεται να μοιάσει στην «εποχή του Μ. Να-
πολέοντα», στην «εποχή του Περικλή», στην «εποχή του Μ. 
Αλεξάνδρου», αφού ο κάθε «εκλεκτός» συνδέεται με την ολότητα 
(εθνική δύναμη) σε σημείο που να μιλάει κανείς για «ένα σώμα, 

μια μορφή, μια έκδήλωση»2. Αλλά έκτος της εποχής, ο Μεταξάς 
συμβολίζει και το «Νέον ελληνικόν Πνεύμα», που εκπορεύεται 

από τις υποθήκες των προγόνων, «αλλ' αυτοτελώς εκδηλούμενον 
και υπερβάλλον το προγονικόν εις ηρωισμόν, εις ορμήν, εις επιθυ-

μίαν ελευθερίας, εις θέλησιν εθνικής ζωής, εις εθνικόν πραγματι-
σμόν και εις εθνικήν τελεσιουργίαν»3. 

Ηρόδοτος (Ζ, 104) 
Θουκυδίδης (α. 70) 

(β. 60) 
Πλούταρχος πρός (Κογώτην ΛΑ) 

1. «Είμεθα εθνικισταί. Δηλαδή πιστεύομεν επί την αξίαν -της ιδέας του 
Έθνους, ως ανωτάτης βαθμίδας κι ανωτέρου προορισμού, προς την εκπλήρω-
σιν του όποιου πρέπει να αποβλέπωμεν...» - Γ. Μαντζούφας, «Έθνος, Κράτος, 
Δίκαιον», το Νέον  Κράτος,  τ. 21, Αθήνα, Μάιος 1939, σ. 237-258. 

2. Θ. Γ. Παπαμανώλης, «ο Ιωάννης Μεταξάς Σύμβολον», Η  Νεολαία, 
τ. 20 (123), Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1941, σ. 509. 

3. στο ίδιο. 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ  «ΒΗΜΑ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ» 

Τ' αποσπάσματα που ακολουθούν προέρχονται από το «ΒΗΜΑ 
των Νέων», μόνιμη σελίδα του περιοδικού Ή  Νεολαία.  Η επιλο-
γή τους έγινε μετά από ένα ξεφύλλισμα των σελίδων αυτών που 
όλες μαζί αποτελούν μια παιδική και νεανική «απολογία» εποχής, 
ή οποία δεν ενδιαφέρει τόσο για την τέχνη της, όσο για την «κα-
θαρότητά» της, ως δημιουργία εθνικής μορφής και περιεχομένου, 
ως έκφραση μιας γενιάς που ποτίστηκε με την προσωπολατρεία 
και τα εθνικιστικά ιδεώδη. Οι παρακάτω σελίδες αντιστοιχούν 
σχεδόν στον αριθμό των τευχών που εκδόθηκαν. το πλήθος των 
κειμένων μαρτυρεί τη μεταστροφή της ελληνικής νεολαίας προς 
εκφράσεις αυστηρώς προσανατολισμένες στα ιδεώδη του μεταξι-
κού καθεστώτος. στα δείγματα γραφής που ακολουθούν είναι εν-
τυπωσιακή ή αφομοίωση από τη νεολαία του ρόλου του παρελθόν-
τος (πάντα ηρωικού), της «ακατάλυτης» Ελληνικής Ιδέας και 
πατρίδας, του Αρχηγού, του Βασιλιά και της 4ης Αυγούστου. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι σελίδες αυτές αναγνωρίζονται ως 
«πρώτα σπέρματα της νέας εθνικής μας ποιήσεως»1. 

«σαν άλλοι Τιτάνες, ο "Μεγάλος Αρχηγός" κι ο "λατρευτός 
Βασιληάς", με υπεράνθρωπη πύρινη φωνή φωνάζουν το πανώριο 
σάλπισμα απ' άκρη σ' άκρη...»2. 

1. Πέτρος Στυλίτης-Γιαννακουδάκης,«Ποίησις στις Εθνικές Φάλαγγες», 
Η Νεολαία,  τ. 53, Αθήνα 1939, σ. 51. 

2. Βλ. Αν. Α. Καρδάσης, «Δύο δοξασμένα χρόνια», Ή  Νεολαία,  τ. 9, 
Αθήνα 1938, σ. 308. 



«ο ήλιος λάμπει χαρωπά μόνο στη χώρα των Ελλήνων...»1. 
«Ελληνική πανένδοξη σημαία! μας θυμίζεις την αρχαία Ε λ -

λάδα (...) Έχεις το χρώμα της αγνότητας της ελληνικής φυλής 
και των Ιδανικών της (...) Ο Σταυρός σου ρίχνει χρυσές ανταύ-

γειες, ο χριστιανισμός αρμονικά ενωμένος με τον ελληνισμό, ο 
Γολγοθάς με τον Παρθενώνα»2. 

«. . .Ας ενθυμούμεθα πάντα ότι ανήκομεν εις φυλήν ένδοξον, 
της όποιας εκληρονομήσαμεν το μεγαλείο και το λαμπρόν παρελ-

θόν. Έχομεν λοιπόν καθήκον να διαιωνήσωμεν την δόξαν της...»3. 
«Είναι γνωστόν ότι σε κάθε κοινωνία θα υπάρχουν πάντοτε 

δυστυχείς και απόκληροι της τύχης, τους οποίους πρέπει να βοη-
θούν και ανακουφίζουν τα ηθικώς υγιά μέλη αυτής...»4·. 

«Από μικρό παιδάκι ο Γιάννης, μια φλόγα είχε μέσα στα 
στήθια του, να ιδή τον εαυτόν του χρήσιμον στην πατρίδα μας, τη 
γλυκειά Ελλάδα...»5. 

«...Ναι είμαι Ελληνοπούλα και το λέω παντού...»6. 
«με την περπατησιά της πετροπέρδικας (...) περνάτε ομπρός 

όπου οδηγά την πλάσι στα ψηλά του Παραδείσου (...) Κι αναγάλ-
λιαζε πατρίδα, που τις έντυσες λεβέντισσες»7. 

«Τίποτε άλλο επί των ημερών μας δεν επεβλήθη τόσο, όσο ή 
λάμψις του τρίτου Σου πολιτισμού. το μεγαλούργημά Σου εκείνο 

που απλώθηκε σα ματιά Θεού...»8. 
«...το όνειρο του σκλάβου έγινε πραγματικότης. Η Ελλάς 

ανέστη ! ! !»9. 

1. Βλ. I. Κατσαρός, « Ή Πατρίδα», ό.π. 
1. Βλ. Μ. Α. Κουτελού, «στη σημαία μας», ό.π. 
3. Βλ. Β. Κορομπόκη, « Ή Νεολαία», Ή  Νεολαία,  τ. 8, 1938, σ. 272. 
4. Βλ. Χρ. Τζάθα, «Φαλαγγίτισσα», ό.π. 
5. Βλ. Β. Πεθαινός, «ο μικρός ήρως», ό.π. 
6. Βλ. Αικ. Σ. Σβορώνου, « Ή πατρίδα μου», Ή  Νεολαία,  τ. 13, Αθήνα 

1939, σ. 440. 
7. Βλ. Γ. Μαίναλος, «Περνάτε Φαλαγγίτισσες», ό.π. 
8. Βλ. Δ. Ραυτόπουλος, «το θαύμα του 1936», ό.π. 
9. Βλ. Τ. Σαρλή, «Εμείς και οι πρόγονοι μας», Ή  Νεολαία,  τ. 16, Αθή-

να 1939, σ. 536. 



«με δυο μητέρες πλάστηκα! (...) και 'κείνη ή Μάννα ή δεύ-
τερη ήτανε ή Πατρίδα!»1. 

«Θρησκεία και Πατρίς: Ιδού αι δύο εκ χειρός κρατούμεναι 
άδελφαί...»2. 

«με την χειρονομία της 4ης Αυγούστου, ο Αρχηγός έσωσε 
την τιμή της Ελλάδος, τους Έλληνας και τας Ελληνίδας»3. 

«Εμπρός! πάντα περήφανα! ή νέα ή Γενιά μας, θε να βαδί-
ζη αγέρωχα πλάι στο Βασιληά μας, να θεμελιώση αγκρέμιστα 
μία Ελλάδα Νέα, Ίρις να γίνη μαγική όλη ή Νεολαία...»4. 

«Απολλώνια κορμιά, ηρώων φύτρα Χαρήτε της Ελλάδας το 
γιορτάσι, Κάποιος μεγάλος πλήρωσε τα λύτρα Κι οι δρόμοι μας 
ανοίχτηκαν στη πλάσι...»5. 

« . . .Η άρρωστη έγινε καλά. Κι από τη μέρα εκείνη Αφίνει 
το κρεββάτι της, προσέχει τα παιδιά της ! (...) και ο γιατρός; Πάν-

τα μαζί. της δίνει οδηγίες. το σπίτι της εγίνηκε χαρούμενη εκ-
κλησία... και ή Ελλάς μας προχωρεί προς την Αθανασία!»6. 

«...Μαζί σου ο Γυιος του θρύλου Βασιληά. Η Ειρήνη μας και 
τ ' άστρο ή Φρειδερίκη σου ανάβουν τα καντήλια τα παληά στην 
άγια των προγόνων σου διαθήκη...»7. 

«Είσαι καθάριο δροσερό Αυγουστιανό νεράκι, π' ανάβλυσες 
και δρόσισες κάθε αγνό χειλάκι...» 8. 

«...Σπίτι σεμνό, ελληνικό μου σπίτι! Αληθινή ολόθερμη φω-

1. Βλ. Ν. Νικολόπουλος, «οι δύο Μητέρες! !», ό.π. 
2. Βλ. Γ. Χονδρογιάννης, «Θρησκεία και Πατρίς», Η  Νεολαία,  τ. 18, 

Αθήνα 1939, σ. 600. 
3. Βλ. Ηλ. Μπουτσικάρης, «Άναγέννησις», ό.π. 
4. Μαρίκα Β. Δραϊνά, «στην Εθνική Νεολαία μας», ό.π. 
5. Γιώργος Καραϊσκάκης, «στα παιδιά των Ελλήνων», Η  Νεολαία,  τ. 

20, Αθήνα 1939, σ. 664. 
6. Γιώργος Γ. Παπαδήμας, «Χωρίς τίτλο», ό.π. 
1. Διον. Σ. Ραυτόπουλος, «στη κυανόχροη στρατιά μας», Η  Νεολαία,  τ. 

22, Αθήνα 1939, σ. 728. 
8. Νεόφ. Κ. Νεοφύτου, «Ε.Ο.Ν», Η  Νεολαία,  τ. 27, Αθήνα 1939, σ. 

888. 



φωληά! (...) Ζωντάνευες τους πόθους της φυλής»1. 
«...Είμαι ή περήφανη Ελληνίδα και θέλω-θέλω να γενή ή ζη-

λεμένη μας Πατρίδα ακόμα-ακόμα πιο τρανή...»2. 
«...Είμαστ' εμείς της Πατρίδας μας τα τείχη τ' απόρθητα σαν 

της Σπάρτης της παληάς Η Νεολαία ! πούχει ασπίδα της τα στήθη 
και έμβλημά της το "TAN' ή επί ΤΑΣ".. .»3 . 

«...ο καλός Κυβερνήτης ας ζήση στο πλευρό του τρανού Βασι-
ληά π ' ο Θεός μας τους έχει χαρίσει, για να ζήσουμε δόξα παληά»4. 

«...Ξέρουν ότι υπάρχει ένας αντάξιος γιος Του (του μαρμα-
ρωμένου Βασιληά) τώρα στο θρόνο, κι ότι σ' αυτόν ο Κωνσταν-
τίνος τους θα τους έλεγε να χαρίσουν την αγάπη τους...»5. 

«σε προσμέναμε κι ήρθες μια μέρα την Ελλάδα να σώσης, 
Πατέρα. Ηρθες Συ μέσ' στους πρώτους ο πρώτος ! Νεολαία, 
Στρατό και Λαό σου να οδηγήσης εμπρός, πάντα εμπρός! (...) δί-
νομε όρκο πιστό και σε Σένα, και στον μέγα, ισχυρό, Βασιληά, 
πώς θα πάμε μπροστά ενωμένα προς την Δόξα ξανά την παληά»6. 

«την ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ την λαμπρήν αυτήν 
ημέρα πρόβαλες γλυκέ Πατέρα στην πιο κρίσιμη στιγμή, που 

κυλιώταν μέσ' το βούρκο ή γενναία μας Μητέρα ντροπαλή και 
ταπεινή...»7. 

«...το δένδρο της Ελλάδος μας που τότρωγε το κόμμα ο Με-
ταξάς το έσωσε, δεν έπεσε στο χώμα, ζωή καινούργια τούδωσε 

1. Ξανθίππη Καλοστύπη, «Ύμνος προς την οικογένεια», Η  Νεολαία,  τ. 
28, Αθήνα 1939, σ. 920. 

2. Φαλαγγίτισσα, «Είμαι ή περήφανη Ελληνίδα», ό.π. 
3. Κρυσταλλία Καστρινάκη, «Είμαστ' εμείς», Η  Νεολαία,  τ. 30, Αθήνα 

1939, σ. 984. 
4. Σόνια Κ. Αθανασουλάκη, «στη Νεολαία», Η Νεολαία, τ. 32, Αθήνα 

1939, σ. 1084. 
5. Τούλα Α. Σουβαλιώτου, «Παλαιοί πολεμισταί», Η Νεολαία, τ. 35, 

Αθήνα 1939, σ. 1144. 
6. Αριστείδης Δημακάκος, «στον Αρχηγό», Η  Νεολαία,  τ. 37, Αθήνα 

1939, σ. 1208. 
7. Μάρκος Τσαγκατάκης, «στον Αρχηγό μας», Η  Νεολαία,  τ. 39, Αθή-

να 1939, σ. 1272. 



και από δω και μπρος, για όλους μας τους Έλληνες ας είναι οδη-
γός της 4ης Αυγούστου το φώς»1. 

«...Εσύ που την ανέστησες, στην δόξα Εσύ την έστησες. Χαίρε 
Μεγάλε Αρχηγέ, ατίμητε Πρωθυπουργέ»2. 

«του Νέου Κράτους ιδέτε τον Ήλιο στον γαλάζιο, πώς λά-
μπει, ουρανό θεμελιώνουμε εμείς το βασίλειο της Τετάρτης Αύ-
γουστου το αγνό»3. 

«Ευλογημένη ας είσαι και τρανή, ω δοξασμένη και μεγάλη 
μας ημέρα οπού έλαμψε ή γλυκειά σου χρυσαυγή για να φώτιση 

την Ελλάδα πέρα ως πέρα»4. 
«...σαν άλλες Σπαρτιάτισσες γυμνάζουμε, ακούραστες στον 

ήλιο, το κορμί μας (...) στους άντρες πλάι κι εμείς θα πολεμή-
σουμε Σουλιώτισσες στη σκέψι και στο σώμα!»5. 

«...και παίρνομε το δρόμο όλοι μαζί Προς μιαν αυγή, και-
νούργια, ελπιδοφόρα. Στον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό που θ' 
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R é s u m é 

L' instauration de la dictature de Métaxas a été préparée 
par la restauration monarchique et opérée par en haut. Ce 
qui a joué un rôle très important pour son. instauration 
c' était le  contexte international et la situation politique 
économique et sociale de la Grèce, influencée  par la crise 
mondiale et surtout par: la destruction de l' Asie Mineure, 
due à la défaite  politique du parti de Vénizélos, la crise 
intérieure des autres partis et la mobilisation des couches 
populaires. 

En ce qui concerne l' organisation et le fonctionnement 
de l' Etat métaxiste il y a eu des changements par rapport à 
la période vénizelo-républicaine. 

Il y a eu de nouveaux organes politiques, de nouveaux 
mécanismes de «consensus» et, en particulier, la définition 
d' une organisation de l' idéologie et de la culture au plus 
vaste sens du mot, celle de la Jeunesse. En plus, l' Etat, 
le «Nouvel Etat» a eu un projet totalitaire, défini  par le 
contrôle absolu de l' Etat sur la société civile et retrouvé dans 
le slogan «Rien hors l' Etat, tout pour l' Etat». 



Ce qui est important dans le cas de la Grèce sous la dicta-
ture de Métaxas c'est que l' idéologie et la culture sont sym-
boliquement et seulement symboliquement le lieu d' «accom-
plissement» du projet totalitaire, puisqu'il y a eu une ab-
sence de tout projet consciemment totalitaire. Ce travail, 
ayant comme support les images de la jeunesse métaxiste, 
essaie de découvrir et de déployer 1' idéologie qui les a fa-
briquées pour qu' elles deviennent, par la répétition, elles -
mêmes une sorte de système idéologique. 

C' est alors à travers 1' «image» de 1' organisation Natio-
nale de la Jeunesse Grecque que j' essaie de clarifier,  jusqu' à 
un certain point, 1' utilisation des notions de: patrie, religion, 
famille  qui, à leur tour, s'appuient sur les mythes du groupe, 
de la race et du Chef  charismatique. 
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