Ίζεφάλαιο Ά '
Θεματολογία της
νεολαιίστικης
προπαγάνδας

Τα μέσα και οι φορείς που χρησιμοποίησε το καθεστώς για να
διασπείρει την προπαγάνδα του είχαν, όπως είδαμε, αλλού περισσότερο και
αλλού λιγότερο επηρεαστεί από τις μεθοδεύσεις των φασιστικών
καθεστώτων. Η εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία ενός οργανισμού όπως η
Ε.Ο.Ν. (σαφώς κατά το πρότυπο ξένων ανάλογων οργανισμών), η χρήση της
τεχνολογίας με έναν τρόπο που θυμίζει τις μεθοδεύσεις των ίδιων
καθεστώτων είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που συνηγορούν στην
ορθότητα του παραπάνω συμπεράσματος.
Μία ανάλογη παρατήρηση μπορεί να γίνει και για τη θεματολογία της
προπαγάνδας της 4 η ς Αυγούστου. Η αρχική προσπάθεια να καταδειχτεί όμως
αυτή η σχέση μεταξύ εγχώριας και ξένης θεματολογίας μπορεί να καταλήξει
αναπόφευχτα σε λανθασμένες διαπιστώσεις. Από την μία πλευρά είναι
σίγουρο ότι η ιδεολογική ηγεμονία του φασισμού και η συνακόλουθη
επιρροή που ασκούσε στα αντιφιλελεύθερα καθεστώτα της Ευρώπης
οδήγησε τα τελευταία να αντιγράψουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο και
την πρακτική της χιτλερικής Γερμανίας και της Φασιστικής Ιταλίας. Από
την άλλη όμως είναι σαφές ότι πολλές από τις δεξιές κυβερνήσεις της
Γηραιάς Ηπείρου εκείνη την εποχή - της μεταξικής δικτατορίας
συμπεριλαμβανομένης - δεν έφτασαν σε υψηλά επίπεδα ριζοσπαστισμού
(όπως ο φασισμός). Πολλές από τις κυβερνήσεις αυτές, όπως και στην
εισαγωγή επισημάνθηκε, ήταν αρκετά μακριά από το φασισμό και μπορούν
να θεωρηθούν ως «καθεστώτα ενός αυταρχικού-πατερναλιστικού τύπου [που]
στηρίχθηκαν στις συντηρητικές παραδόσεις των κοινωνιών τους»
Γι' αυτό ενώ σε πολλά από τα θέματα που επέλεξε το καθεστώς να
προβάλλει είναι ολοφάνερη η φασιστική επίδραση (πχ το θέμα που αφορά
'το δόγμα της χαρισματικής ηγεσίας' ή τον 'στρατιωτικό τρόπο ζωής'), σε
άλλα συναντάμε μία λογική που εντάσσεται πιο πολύ στις ελληνικές
πολιτικές συνθήκες ή παραδόσεις (δες για παράδειγμα το ζήτημα του
'βασιλιά' ή τη 'θρησκεία'). Άλλες φορές πάλι διακρίνεται μια περισσότερο
ισορροπημένη αντίληψη που στηρίζεται σε ένα ιδιόμορφο μείγμα
φασιστικής κοσμοθεωρίας από τη μία και συντηρητικής εγχώριας
παράδοσης από την άλλη. Η ίδια η εθνικιστική προπαγάνδα μάλλον εμπίπτει
στην τελευταία κατηγορία...

Δέσποινα Παπαδημητρίου, 'Το ακροδεξιό κίνημα στην Ελλάδα 1936-1949 : καταβολές, συνέχειες και
ασυνέχειες' στο : Χ. Φλάισερ (επιμ.), Ή Ελλάδα '36-'49 : Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο, Τομές και
συνέχειες', Αθήνα 2003, σελ. 141.
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1) Έθνος
Στο μεταξικό καθεστώς η έννοια του έθνους ήταν κυρίαρχη. Ίσως μαζί
με την 'αρχηγική' υπέρ του Μεταξά προπαγάνδα, να ήταν τα δυο πιο συχνά
προπαγανδιστικά θέματα.
Είναι μάλλον άτοπο να ξεκινήσουμε με την ένταξη του εθνικισμού που
προέβαλλε το μεταξικό καθεστώς σε μια από τις τυπολογίες που συνήθως
χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση μορφών του εθνικιστικού
φαινομένου . Και αυτό γιατί παρ' όλη την πολυποίκιλη ενασχόληση των
στελεχών του καθεστώτος με την έννοια του έθνους, αλλά ίσως και εξαιτίας
αυτής, δεν υπήρχε μια σταθερή και συμπαγής αντίληψη περί έθνους. Ας
δούμε ένα παράδειγμα.
Ο 'μεταξικός' εθνικισμός συνήθως προέβαλλε αντικειμενικά κριτήρια
ορισμού του έθνους, όπως η γλώσσα και ο τόπος. Βλέπουμε δηλαδή να
κυριαρχεί η αντίληψη πως η ένταξη στην εθνική κοινότητα είναι
αντικειμενική, 'εκ γενετής', και δεν είναι καθόλου θέμα πολιτικής ή άλλης
επιλογής {«...είμεθα υποχρεωμένοι είτε θέλομεν είτε δε θέλομεν να δεχθώμεν
την ύπαρξιν του έθνους και να ανήκωμεν εις αυτό» ).
Ταυτόχρονα όμως, διάφορα κείμενα χαρακτηρίζονται από μια
περισσότερο 'πολιτική' αντίληψη περί έθνους ή από την παρεμβολή
υποκειμενικών και βολονταριστικών στοιχείων :
«'Έθνος... είναι ο λαός που τον συνέχει μια συνείδηση και και με γνώμονα την Ιστορία του
δημιουργεί πολιτιστική δράση'. Δηλαδή η Φυλή, η Γλώσσα και η Θρησκεία που άλλοτε
αποτελούσαν, για όσους δίναν τον ορισμό του έθνους το ασφαλέστερο χαρακτηριστικό ενός
Έθνους έπαυσαν πια να είναι τέτοια... Απ' αυτά βγαίνει πως δεν μπορούμε να ορίσουμε την
έννοια του Έθνους αντικειμενικά και με μόνη βάση τα εξωτερικά στοιχεία, γιατί αυτά δεν
παρατηρούνται κοινά σε όλα τα Έθνη, αλλ' οτι πρέπει να την ορίσουμε με βάση τα
406
εσωτερικά στοιχεία, που δεν είναι άλλα από τον κοινό Πολιτισμό και την κοινή Ιστορία» .
Εδώ γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει μια σαφής θεωρητική αντίληψη για το
ζήτημα σε σημείο που να μπορούμε να μιλήσουμε για ιδεολογική σύγχυση.
Το γλωσσικό ας πούμε κριτήριο, τόσο βασικό σε όλους τους άλλους
ορισμούς που διατύπωνε ο μεταξικός ιδεολογικός μηχανισμός (όπως θα
φανεί αμέσως παρακάτω), εδώ υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό. Η έμφαση
δίνεται σε άλλα κριτήρια που θυμίζουν λίγο την άποψη του Renan για το
έθνος. Σε ανάλογο απόσπασμα διαβάζουμε πως για να υπάρχει ένα έθνος
πρέπει τα άτομα να έχουν συνείδηση «ότι αποτελούν μέλη αναπόσπαστα του
464
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έθνους... Είναι η πίστις αλλά και η θέλησις, όπως έκαστος εργασθή ...δια την
διατήρησιν της Πατρίδος... »
Αυτές οι φράσεις δεν έχουν βέβαια να κάνουν με μια συνολική στροφή
προς τη φιλελεύθερη, 'πολιτική' παράδοση του εθνικισμού. Μερικές φορές
μάλιστα ισχύει ακριβώς το αντίθετο - η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων θα
λειτουργούσε ως πρόσχημα για την εφαρμογή συντηρητικών πολιτικών
επιλογών. Το ότι για πολλούς η ένταξη στην εθνική κοινότητα δεν ήταν μια
εκ των προτέρων, αντικειμενική διαδικασία, αλλά ήταν αντίθετα κάτι που
μπορούσε να καλλιεργηθεί, θα αποτελούσε μια βολική αφορμή για συνεχή
εθνικιστική προπαγάνδα : «Το στοιχείον τούτο [εθνική συνείδηση], ... και
αυτό γεννάται φυσικώς αλλά αναπτύσσεται και ενδυναμούται διά της
διαπαιδαγωγήσεως...»
. Παράλληλα, η εθνική συνείδηση και η θέληση
κάποιου να εργασθεί για την πατρίδα ως προϋπόθεση ένταξης στο έθνος, θα
αποτελούσε μια καλή δικαιολογία για να αποκλειστούν οι κομμουνιστές και
τα άλλα ανεπιθύμητα στοιχεία από την εθνική κοινότητα : «...δεν είναι
δυνατόν να μη αποτελούν μέλη του Έθνους άτομα, τα οποία έχουν ουχ ήττον
την ελληνικήν υπηκοότητα αλλά δεν εμφορούνται από
πατριωτικήν
,ο

469

συνειδησιν...»

Έθνος', ο.π., σελ. 4.
Στο ίδιο.
Στο ίδιο, σελ. 9.
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i) Εθνικισμός της 4ης Αυγούστου
και ρομαντισμός
Παρ' όλη την ασάφεια που χαρακτηρίζει τις εθνικιστικές θεωρίες της
4 Αυγούστου, μπορεί πάντως να διακρίνει κάποιος μια επιρροή από την
ρομαντική παράδοση. Ειδικότερα, πολλές από τις αναφορές στο έθνος
παραπέμπουν στον Herder, ο οποίος άλλωστε ήταν μια παλιά ιστορία για
τον ελληνικό εθνικισμό. Σύμφωνα με τον γερμανό φιλόσοφο, κυρίαρχο
στοιχείο της εθνικής ταυτότητας ήταν η γλώσσα. Αυτή ήταν που εξασφάλιζε
την εθνική συνέχεια μέσα στο χρόνο και αυτή ήταν η βάση που
δημιουργούσε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και κουλτούρας για κάθε
εθνική κοινότητα. Σαν προέκταση «τα επιχειρήματα [για τη γλώσσα]
μπορούν να επεκταθούν πολύ πιο πέρα αν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες
κατανοηθούν ως μορφές γλώσσας. Το ντύσιμο, η αρχιτεκτονική, τα έθιμα, οι
τελετές, η μουσική, οι νόμοι : όλα αυτά και πολλές άλλες δραστηριότητες
μπορούν να κατανοηθούν με τον ίδιο τρόπο» . Από αυτή την παράδοση
σκέψης ξεπήδησε και το ιδεολόγημα της 'εθνικής ψυχής', μιας σχεδόν
μεταφυσικής έννοιας που υποτιθέμενα διαπερνά την εθνική ύπαρξη
διαμέσου των αιώνων. Φορείς της εθνικής ψυχής θεωρούνταν οι απλοί
άνθρωποι της υπαίθρου, γι' αυτό και όσα ρεύματα του εθνικισμού
εμπνεύστηκαν από αυτές τις θεωρίες απέκτησαν μια εμμονή με το
'φολκλόρ'.
Σε προπαγανδιστικά κείμενα της Ε.Ο.Ν. βλέπουμε επίσης να
απεικονίζεται ο απλός άνθρωπος ως ένας ιδανικός εκφραστής της εθνικής
μας ταυτότητας :
«Προς την Λαϊκή μας φιλοσοφία : Τη λαϊκή μας φιλοσοφία που κρύβεται στους μύθους οι
οποίοι διατηρούνται στον λαό μας, ή στους παροιμιώδεις μύθους, ή τα γνωμικά και τες
παροιμίες και στον καθημερινό λόγο του, να καταβάλουμε λοιπόν όλη την φροντίδα μας να
κάμουμε αγαπητή στους νέους μας, αναπτύσσοντας τη σημασία και την καταγωγή της... ,
αποδίδοντας την στη θέση που της αρμόζει μια και προέρχεται απ' την ομαδική βιοτική
πείρα της ευφυίας και της δυναμικότητος της Φυλής μας...» .
Αλλά και στα υπόλοιπα στοιχεία της ρομαντικής παράδοσης
επικέντρωσε ο λόγος του καθεστώτος.
Όπως στην 'εθνική συνέχεια', που άλλωστε ήταν ένα βασικό συστατικό
ου
στοιχείο του ελληνικού εθνικισμού από τις αρχές του 19 αιώνα, ενώ όσα
κομμάτια του παζλ έλειπαν συμπλήρωσε αργότερα ο Παπαρρηγόπουλος. Η
μεταξική προπαγάνδα έδωσε έμφαση εδώ με την καθημερινή χρήση του
ης

John Breuilly, 'The sources of Nationalist Ideology' στο : John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed),
ο.π., σελ. 105.
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K.M. Καραμάνος, 'Ti θα κάμουμε ;', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940, σελ. 73.
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σλόγκαν Ό Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός', που υπονοούσε την εθνική
συνέχεια από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο έως και το 1936.
Όσον αφορά τα άλλα δυο βασικά σημεία τομής της ρομαντικής
παράδοσης και του εθνικισμού, την 'εθνική ψυχή' και την έμφαση στον
γλωσσικό παράγοντα, χαρακτηριστικά είναι δυο κείμενα για το έθνος -τα
πληρέστερα ίσως από αυτήν την άποψη στο χώρο του νεανικού εντύπου. Το
πρώτο είναι το φυλλάδιο της Ε.Ο.Ν. με τίτλο Έθνος (1939). Το δεύτερο
βρίσκεται στις σελίδες του περ. Νεολαία (21/1/1939, σελ. 494-495) και είναι
γραμμένο από τον Γεώργιο Μαντζούφα, σε μια από τις σπάνιες παρουσίες
του στο συγκεκριμένο περιοδικό. Και στα δύο κείμενα ο ορισμός του έθνους
περιλαμβάνει την 'εθνική ψυχή ' , όπως φυσικά και τη γλώσσα.
Η ρομαντική παράδοση έχει συχνά συνδεθεί με ορισμένες όψεις του
εθνικιστικού φαινομένου. Ο ρομαντισμός φαίνεται πως πράγματι επηρέασε
την εξέλιξη του εθνικισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η
γερμανική, ο ρομαντισμός άφησε έντονες επιρροές σε όλες τις μετεξελίξεις
του εθνικιστικού φαινομένου, συμπεριλαμβανομένου και του φασισμού
Και εδώ πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. Η επίδραση του φασιστικού
λόγου στους ιθύνοντες του καθεστώτος όπως την έχουμε έως τώρα δει αλλά
κυρίως όπως θα την παρακολουθήσουμε στην συνέχεια, είναι μία ένδειξη
ότι οι φασιστικές θεωρίες ίσως λειτούργησαν ως γέφυρα στο πέρασμα της
ρομαντικής αντίληψης για το έθνος στον ελληνικό χώρο και ειδικά στη
διανόηση της 4 η ς Αυγούστου. Η σκέψη αυτή όμως είναι εν μέρει σωστή : η
ρομαντική επιρροή στις εθνικιστικές δοξασίες της 4 η ς Αυγούστου κατά ένα
μόνο ποσοστό μπορεί να προήλθε από την όποια επίδραση του φασισμού
στο μεταξικό καθεστώς. Ας μην ξεχνάμε ότι εθνικισμός και ρομαντισμός
συμπορεύονταν στην Ελλάδα πολύ πριν το Μεταξά. Η σχέση αυτή (ειδικά
με τον Herder) ανιχνεύεται πριν και την ελληνική επανάσταση, με
σταθερούς δεσμούς μέχρι και τον 20° αιώνα . Η εισαγωγή ρομαντικών
στοιχείων στον ελληνικό εθνικισμό είχε από νωρίς προσδώσει στον
τελευταίο έναν έντονα ιδεαλιστικό χαρακτήρα και ένα αρχαιολατρικό
χρώμα (ορατό ακόμα και σήμερα).

4

«...Αλλά τα ανωτέρω στοιχεία... δεν αρκούν δια την ύπαρξιν ενός Έθνους... Απαιτείται και κάτι άλλο...,
είναι η ...Εθνική ψυχή...» ('Έθνος', ο.π., σελ. 4).
«Εκείνο το οποίον μας διακρίνει, είναι εν πρώτοις η ψυχή η ελληνική, είναι δε αύτη μία ιδιότης που δεν
είναι επίκτητος» (περ. Νεολαία, σελ. 494).
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David Aram Kaiser, 'Romanticism, Aesthetics and Nationalism', Cambridge 1999. Payne, ο.π., σελ. 51,
83,86.
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Κ.Θ. Δημαράς, 'Νεοελληνικός Διαφωτισμός', (6 η εκδ.), Αθήνα 1993, σελ. 282-300. Βενετία
Αποστολίδου, " Η συγκρότηση και η σημασία της 'Εθνικής Λογοτεχνίας' ", στο : ' Έθνος - Κράτος Εθνικισμός (επιστημονικό συμπόσιο 21 και 22 Ιανουαρίου 1994)', Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, χ.χ, σελ. 24-25.
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Αυτά για την ελληνική περίπτωση. Φαίνεται όμως ότι και σε ένα
γενικότερο πλαίσιο, η άκριτη διαπλοκή του ρομαντισμού με διάφορα
ακροδεξιά κινήματα παράγει συχνά αμφίβολα αποτελέσματα. Χωρίς να
αμφισβητείται η ύπαρξη ρομαντικών στοιχείων στην ανάπτυξη του
φασισμού και του αυταρχικού φαινομένου του μεσοπολέμου, πρέπει να
πούμε πως είναι γεγονός ότι πολλές φορές αποδίδεται μεγάλη αξία στον
συσχετισμό τους και επιπλέον υπάρχει μια τάση να λησμονείται η έντονη
σχέση που είχε ο ρομαντισμός με τον φιλελευθερισμό τουλάχιστον ως το
1860
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Stuart Woolf, Ό Εθνικισμός στην Ευρώπη ', Αθήνα 1995, σελ. 31 -32. David Aram Kaiser, ο.π, σελ. 20
-25,54. Ακόμα και ο Jeffrey Ηerf, ο οποίος συχνά υπογραμμίζει τον ρόλο του ρομαντισμού στην εμφάνιση
του φασισμού, δεν παραλείπει ταυτόχρονα να υπενθυμίζει ότι ο ναζισμός και η ακροδεξιά έκαναν
επιλεκτική χρήση της ρομαντικής παράδοσης διαλέγοντας τα στοιχεία εκείνα που ταίριαζαν στις δικές του
θεωρήσεις, απορρίπτοντας τις φιλελεύθερες πτυχές του ή εκείνες τις πλευρές του που οι ίδιοι θεωρούσαν
ως «παθητικές και θηλυπρεπείς» {Jeffrey Herf, ο.π., σελ. 36, 53, 254).
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iì) Εθνικισμός της 4ης Αυγούστου
και αλυτρωτισμός
Ο ελληνικός εθνικισμός είχε λοιπόν τις δικές του ιδιαιτερότητες. Μια
από αυτές, που αφορά και τα χρόνια που εξετάζουμε, ήταν η τραυματική
εμπειρία της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτή εξάλειψε σε μεγάλο βαθμό
τα επεκτατικά οράματα των ελλήνων και έβαλε την εθνικιστική δυναμική
της χώρας σε άλλα κανάλια. Η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει άλλον ρόλο. Η
επέκταση της δε θα γινόταν πια με τη δύναμη των όπλων, αλλά με την
μεταλαμπάδευση του ελληνικού πνεύματος. Η Ελλάδα αποκτούσε τώρα μια
πολιτιστική αποστολή . Και τα παλιά εθνικιστικά συνθήματα αποκτούσαν
νέα σημασία : «...η Κυβερνησις [εστησεν] και πάλιν τα σύμβολα μιας εθνικής
πολιτικής ζωής επιδιωκούσης ... να καταστήση τον Ελληνισμόν φορέα και
πάλιν της Μεγάλης Ιδέας της πνευματικής εξυψώσεως της καθ' ημάς
Ανατολής...» .
Η ρομαντική παράδοση του ελληνικού εθνικισμού στάθηκε πάλι
αρωγός και έδωσε μία διέξοδο στις δύσκολες νέες συνθήκες γεμίζοντας τα
ιδεολογικά κενά που προέκυψαν. Διευκόλυνε τη νέα κατεύθυνση του
εθνικού οράματος αναζητώντας τη βάση του στην ελληνική αρχαιότητα,
όπως είχε κάνει και έναν αιώνα πριν. Η εκπολιτιστική επίδραση των
αρχαίων ελλήνων θα ήταν το πρότυπο και για τους σύγχρονους :
«Η Ιστορία αποδεικνύει ότι ο κόσμος δεν δύναται να ορθοποδήση χωρίς το αθάνατον
ελληνικόν πνεύμα, το οποίον ετάχθη από την μοίραν να προπορεύεται και να καθοδηγή τους
ανθρώπους. Ο σημερινός [παγκόσμιος] πολιτισμός .... είναι πολύ φανερόν ότι παραπαίει
Παραπαίει δε διότι εδημιουργήθη χωρίς την άμεσον καθοδήγηστν και χωρίς να εμπνέεται από
το ανθρωπιστικόν και ευγενές πνεύμα, το οποίον διακρίνει παν το ελληνικόν... Δεν δυνάμεθα
να είμεθα ευχαριστημένοι από αυτόν τον πολιτισμόν... Οφείλομεν να δημιουργήσωμεν ένα
νέον...»478.

Η εμμονή του καθεστώτος στον απόδημο ελληνισμό
είχε την ίδια λογική
του πνευματικού 'επεκτατισμού'. Οι ομογενείς μπορούσαν να εξάγουν τον
476

Ενδιαφέρον παρουσιάζει σε αυτό το σημείο η αντιστοιχία μεταξύ της μεσοπολεμικής Ελλάδας και της
Αυστρίας της ίδιας περιόδου. Μετά την αναγκαστική εγκατάλειψη του εδαφικού οράματος της πρώτης και
την εδαφική συρρίκνωση της δεύτερης, οι δύο χώρες έδωσαν έμφαση στην πολιτιστική αποστολή που
μπορεί να είχαν στη νέα Ευρώπη. Για το αυστριακό πολιτιστικό όραμα του μεσοπολέμου δες Anton
Staudinger, 'Austria : the ideology of Austrofascism' στο : Κ. Segar & J. Warren (ed.), 'Austria in the
thirties : culture and polities', Riverside 1991, ειδικά σελ. 7-12.
477
εφ. Καθημερινή 27/7/1940.
478
Χ.Δ. Αγαλιώτης,Τια τους εργάτας', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 18-19.
479
Δες περ. Νεολαία 9/9/1939, σελ. 1556,30/3/1940, σελ. 804,20/7/1940, σελ. 1316.
Η εμμονή αυτή αντικατοπτρίζει τις προσωπικές απόψεις του Μεταξά. Ο τελευταίος είχε από νωρίς
υιοθετήσει την άποψη ότι η Μεγάλη Ιδέα δεν απέτυχε, γιατί η βασική της διάσταση ήταν κυρίως
πνευματικής και πολιτιστικής μορφής και όχι εδαφικής. Ειδικά για τον απόδημο ελληνισμό, ο δικτάτορας
από παλαιότερα χρόνια υποστήριζε ότι θα ήταν ο βασικός φορέας επέκτασης του ελληνικού πνεύματος
στον κόσμο (βλ. P.J.Vatikiotis, 'Popular Autocracy in Greece : a political biography of General Ioannis
Metaxas', Λονδίνο/Portland 1998, σελ. 143 - 148).
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ελληνικό πολιτισμό σε όλες τις γωνιές της γης. Την ίδια χρησιμότητα είχε
μάλλον και η προσπάθεια του καθεστώτος να ιδρύει παραρτήματα της
Ε.ΟΝ. στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού που θα ήταν ικανά να
εξαπλώσουν τον νέο ελληνικό πολιτισμό (όπως το καθεστώς τον εννοούσε)
e

.480

στο εξωτερικό
Μετά την εγκατάλειψη της πολιτικής για εδαφική επέκταση προς
ανατολάς, έπαψαν και οι παλαιότερες υποτιμητικές αναφορές στον
προαιώνιο εθνικό εχθρό. Ασφαλώς συνηγόρησε και η κατεύθυνση που είχε
ακολουθήσει η εξωτερική μας πολιτική, η οποία ευνοούσε τη φιλία με την
Τουρκία. Η προπαγανδιστική πολιτική ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Δεκάδες
ήταν οι φιλοτουρκικές αναφορές στο νεανικό τύπο . Η ίδια κατεύθυνση
χαρακτήριζε και την εκπαίδευση, γεγονός που δε διέφυγε της προσοχής ενός
ξένου παρατηρητή που ζούσε στην Ελλάδα : «[ο Μεταξάς] απαγόρευσε να
αναρτώνται
στους τοίχους των δημοτικών σχολείων οι
πατριωτικές
παραστάσεις του καταραμένου Τούρκου... Διέταξε επίσης να αναθεωρηθούν
τα σχολικά βιβλία, μειώνοντας την σημασία της αγριότητας των Οθωμανών
Τούρκων...» . Πραγματικά, στην Ιστορία της ΣΤ' Δημοτικού, έκδοσης 1937
μπορεί κάποιος να διαβάσει πώς «εγίναμε με τους Τούρκους φίλοι και
483

σύμμαχοι...»
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαταγή του Κυβερνητικού
Επιτρόπου Νεολαίας Κανελλόπουλου προς τους Διοικητές της Ε.Ο.Ν. με
ημερομηνία 15 Μαρτίου 1939. Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής :
«Φέρομεν εις γνώσιν υμών, ότι εις τους κοινοποιηθέντος λόγους της 25ης Μαρτίου και εις την
σελίδαν 1ην και εις το ση μείον όπου γράφει : "Ο Μαραθών και το Κιλκίς, η Σαλαμίς και η
Έλλη, το Σκρα και τα Δερβενάκια, το Μεσολόγγι και η Κωνσταντινούπολις ξαναζωντανεύουν
σήμερα στη μνήμη του Έθνους και θερμαίνουν το αίμα της Ελληνικής Νεολαίας" εγράφη η
λέξις "Κωνσταντινούπολις" αντί της λέξεως "Κρέσνα" εκ τυπογραφικού λάθους..
Εν ουδεμία περιπτώσει και επ' ουδενί λόγω πρέπει να αναγνωσθούν οι λόγοι ως έχουσι,
δηλαδή με την λέξιν "Κωνσταντινούπολις".
Εάν δεν καταστή εφικτόν, όπως εις τινάς
Σχηματισμούς γίνη διόρθωσις, είναι απείρως
προτιμότερον να μη εκφωνηθή ο λόγος»484.

Προσπάθειες για ίδρυση παραρτημάτων της Ε.Ο.Ν. έγιναν στην Αίγυπτο, στην Ρουμανία, στη
Γερμανία, στη Γιουγκοσλαβία, στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, στις Η.Π.Α. και στη Νότια Αφρική
(Γιοχάνεσμπουργκ). Από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται πως οι προσπάθειες αυτές καρποφόρησαν μόνο
στην Αίγυπτο και την Ρουμανία. Γ. Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 17,α.ε. 212 («Γρ. Ι, Διευθ. Δ', Τμ. 1:
Όργάνωσις Μονάδων Εξωτερικού'). 'Αποσπάσματα εκ των εισηγήσεων των επιτελικών γραφείων...', εκδ.
Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 17. Ημερολόγιο, ο.π., σελ. 355. 'Πρακτικά τ. Α', Β'Διάσκεψις...', ο.π., σελ. 255.
481
Δεςγια παράδειγμα περ. Νεολαία 4/3/1939,27/5/1939,10/6/1939,28/10/1939,18/11/1939,13/1/1940,
20/1/1940, 13/4/1940.
482
Λαιρντ Αρτσερ, 'Βαλκανικό Ημερολόγιο... ', ο.π., σελ. 89-90.
483
Πάνος Δ. Παναγόπουλος, 'Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος' (β' εκδ.), 1937, σελ. 163.
484
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν, Φακ. 13, α.ε. 049.
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Hi)Εθνικισμός της 4ης Αυγούστου
και ρατσισμός
Οι αλυτρωτικοί υπαινιγμοί και οι υποτιμητικές, μέχρι ακραίου
ρατσισμού πολλές φορές, αναφορές στον Τούρκο ήταν λοιπόν παρελθόν. Αν
όμως στην περίπτωση των Τούρκων αυτό επιβαλλόταν για λόγους
εξωτερικής πολιτικής, θα λέγαμε για να είμαστε δίκαιοι ότι, ανεξαρτήτως
διπλωματικών σκοπιμοτήτων, και στις περιπτώσεις των άλλων εθνοτικών
ομάδων δεν υπήρχαν ιδιαίτερες ρατσιστικές αναφορές . Ο εθνικισμός της
4 η ς Αυγούστου δεν είχε έντονα ρατσιστικά στοιχεία, εκτός μεμονωμένων
περιπτώσεων. Το παράδειγμα των ελλήνων εβραίων είναι διαφωτιστικό.
Δύο αντι-εβραϊκές αναφορές που βρέθηκαν σε νεολαιίστικα έντυπα
είναι εντελώς αποσπασματικές. Και οι δυο δεν ξεπερνούν τη μια σειρά, και
οι δύο συσχετίζουν τους εβραίους με τον μαρξισμό : «... αποκυήματα του
ουτοπιστικοί) εγκεφάλου ενός Εβραίου Μαρξ - Μορντοχάι...»
και
«...υπνωτισμένοι
από την μπαγαπόντικη
διδασκαλία
του
Εβραίου
ψευτοφιλόσοφου Καρλ Μαρξ» . Τα δυο κείμενα μάλιστα μοιάζουν τόσο
ώστε να υπάρχει η υποψία ότι συγγραφέας τους είναι το ίδιο πρόσωπο.
Τρεις αναφορές στους εβραίους κάνει και ο Μεταξάς - δυο στο Ημερολόγιο
του και μια στο Τετράδιο Σκέψεων, που φαίνεται να έχουν αντισημιτικό
488

χαρακτήρα
Παρ' όλ' αυτά, στις δημόσιες εμφανίσεις του ο δικτάτορας δεν είχε ποτέ
καταφερθεί εναντίον τους. Και δεν απέκλειε την ένταξη εβραιόπουλων στην
Ε.ΟΝ. «αναλόγως των προσώπων» αν και «η βασις είναι ότι η Οργάνωσις
μας είναι χριστιανική»
. Το ίδιο δείχνει και μια εγκύκλιος του Επιθεωρητή
Δημοτικών Σχολείων Α' Περιφερείας Καβάλας με ημερομηνία 28 Μαρτίου
1940. Σε αυτήν αναφέρεται πως η εγγραφή Ισραηλιτών (και άλλων
εθνοτικών ομάδων - Αρμενίων, Μουσουλμάνων κλπ) στην Ε.Ο.Ν. δεν
αποκλείεται, αλλά «δύναται να γίνεται εις ορισμένος ειδικός περιπτώσεις
μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής διοικήσεως...»490'. Όλη αυτή η
στάση, αν και επί της αρχής δεν ήταν απορριπτική, φαίνεται πάντως ότι
ήταν αποτρεπτική για τα εβραιόπουλα να ενταχθούν στην Ε.Ο.Ν.. Στην
485

Βέβαια, όπως λέει και ο Griffin, ο εθνικισμός πάντα περιέχει στοιχεία ρατσισμού (Griffin, 'The Nature
of... ', ο.π., σελ. 48). Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν όμως, αναφέρονται συγκριτικά με ακραίες μορφές
ρατσισμού που είχαν παρουσιαστεί στην μεσοπολεμική Ευρώπη και στο διεθνές περιβάλλον που
λειτουργούσε η 4 η Αυγούστου.
486
περ. Νεολαία 11/3/1939, σελ. 715
487
'Φαλαγγίτες και Σκαπανείς το νου σας', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 7.
488
Ημερολόγιο, ο.π, σελ. 321 και 399. Λόγοι, τ. Β', ο.π., σελ. 441 ('Σκέψεις').
489
'Πρακτικά τ. Α', Β' Διάσκεψις...', ο.π., σελ. 401.
490
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν, Φακ. 9, α.ε. 030.
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Κέρκυρα για παράδειγμα οι μαθητές όλων των σχολείων συμμετείχαν στην
Οργάνωση, πλην του Ε' Ισραηλιτικού
Παράλληλα, οι έλληνες εβραίοι δεν είχαν κάποιους ιδιαίτερους
περιορισμούς στη ζωή τους, ή μάλλον είχαν τους ίδιους περιορισμούς που
καταπίεζαν και τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας. Παρά τα όρια που είχαν
τεθεί στην ελευθεροτυπία, μπορούσαν να εκδίδουν εφημερίδες492. Οι
οικονομικές τους δραστηριότητες συνεχίζονταν απρόσκοπτα. Σύμφωνα με
την ισπανοεβραϊκή εφημερίδα La Acion, η εβραϊκή κοινότητα Θεσαλονίκης
δεν υπήρξε ποτέ πιο πλούσια απ' ότι το έτος 1938 4 . Την ίδια χρονιά η
Ελλάδα, παρά την αυταρχική διακυβέρνηση της, ήταν μια χώρα στην οποία
ευτυχώς μπορούσαν ακόμα να δημοσιεύονται ευνοϊκά άρθρα για τους
εβραίους4 4 . Ο εφιάλτης για τους έλληνες εβραίους δεν είχε ακόμα αρχίσει.

491

Σπύρος Π. Γαούτσης, Ή πρωτοβάθμια εκπαιδευτική κατάσταση στην Κέρκυρα „.', περ. Χρονικά, ο.π.,
σελ. 26.
492
Μάγερ, ο.π., σελ. 318.
493
Joshua Eli Plairt, 'Greek Jewry in the Twentieth Century 1913-1983...', ο.π., σελ. 54.
494
εφ. Καθημερινή 22/9/1938.
Εκείνη την εποχή, όχι μόνο υπήρχε δυνατότητα να γράφονται ευνοϊκά σχόλια για τους εβραίους, αλλά
φαίνεται ότι σύμφωνα με μία οδηγία προς τον Τύπο απαγορεύονταν τα «δημοσιεύματα θίγοντα τους
Ισραηλίτας και το εμπόρων αυτών». Ολόκληρη την οδηγία είχε αντιγράψει στο ημερολόγιο του ο Κ.
Γαβριηλίδης τον Αύγουστο του 1937. Βλ. στο : Κώστας Γαβριηλίδης, 'Το Ημερολόγιο της Ανάφης στη
Δικτατορία του Μεταξά', Αθήνα 1997, σελ. 214.
Θετικές για τους έλληνες εβραίους ήταν και οι δηλώσεις ανώτερων στελεχών της 4 ης Αυγούστου που
διαβεβαίωναν ότι οι πρώτοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους έλληνες πολίτες και ότι μπορούν
να θεωρούν την Ελλάδα πατρίδα τους. Σε γενικές γραμμές οι σχέσεις των εβραϊκών κοινοτήτων με το
καθεστώς φαίνεται ότι ήταν καλές. Βλ. Hagen Fleischer, 'Greek Jewry and Nazi Germany : the Holocaust
and its antecedents' στο : ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΒΡΑΙΣΜΟΥ, Ό ι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο :

ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια', Αθήνα 1995, ειδικά σελ. 190 - 193.
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iv) Εθνικισμός της 4ης Αυγούστου
και φασισμός
Έγινε λόγος πρωτύτερα για το δυσαπόδεικτο της θεωρίας πως τα
ρομαντικά στοιχεία του εθνικιστικού λόγου της 4 η ς Αυγούστου ήταν δάνεια
από τις ευρωπαϊκές φασιστικές θεωρίες. Αντίθετα, φαίνεται πως άλλα
στοιχεία του φασιστικού λόγου, ενσωματώθηκαν στην εθνικιστική
προπαγάνδα του καθεστώτος. Σύμφωνα με τις θεωρίες που πρέσβευε ο
φασισμός, το Εθνικό Κράτος ενσαρκώνει το έθνος σε βαθμό που να
,r

r

,

495

ταυτίζεται μαζί του
Παρά την εμφανή αδυναμία του να ταυτιστεί στα μάτια του κόσμου με
το έθνος, το μεταξικό κράτος υποστήριζε μια ανάλογη θέση. «Το Κράτος
λοιπόν αυτό, ... είναι φορεύς της ιστορικής συνειδήσεως του Έθνους, ...
εκφράζει κατά τρόπον απόλυτον και αυθεντικόν την θέληστν του Ελληνικού
n

r

λάου...»

496

.

Ως λογικό επακόλουθο, το κράτος της 4 η Αυγούστου -φορέας των
εθνικών πεπρωμένων- παρουσιάζεται σε επίπεδο προπαγάνδας σαν μια
μεγάλη στιγμή της εθνικής ύπαρξης. Γι' αυτό και ο παραλληλισμός του με
άλλες στιγμές-ορόσημα της ιστορίας του έθνους, όπως το 1821
Επίδραση άσκησαν μέσω φασισμού και οι γεωπολιτικές θεωρίες (τις
οποίες θα ξανασυναντήσουμε πιο κάτω). Αυτές είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα
μόλις λίγο πριν τη μεταξική δικτατορία, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής
απέκτησαν άλλη βαρύτητα λόγω και της επιρροής που άσκησε στον
διανοητικό κύκλο του καθεστώτος ο φασισμός , αφού ο τελευταίος τις είχε
ενσωματώσει στον θεωρητικό κορμό του. Σε ορισμένα κείμενα για το έθνος
διακρίνονται ίχνη της γεωπολιτικής θεώρησης : «Η ψυχή σας έχει διαπλασθή
σύμφωνα με το κλίμα της χώρας σας...» . «Το γεγονός ότι εγεννήθημεν εις
ένα ωρισμενον τόπον, εις τον οποίον έζησεν άλλοτε η φυλή εκείνη, η οποία
έδωσεν εις την ανθρωπότητα τον κλασσικόν πολιτισμόν, δεν είναι τυχαίον» .

495

Doug Thompson, ο.π., σελ. 99. Νίκος Αλιβιζάτος, Ό ι πολιτικοί θεσμοί..', O.K., σελ. 124.
περ. Νεολαία 15/4/1939, σελ. 875.
497
Ευαγγελία Κατσιμπίρη, 'Προς τα ελληνόπουλα', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 9. Γ.Α.Κ. 6/106, σελ. 2.
498
Βεργόπουλος, ο.π., σελ 145.
499
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 016, σελ. 7 (από διάλεξη).
500
περ. Νεολαία 21/1/1939, σελ. 494 (Μαντζούφας, ο.π).
496
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ν) Εθνικισμός της 4ης Αυγούστου, νεολαιίστικη προπαγάνδα
και 'εθνικό φρόνημα '
Στις προηγούμενες παραγράφους παρατέθηκε η προσπάθεια του
καθεστώτος να διαδώσει στη νεολαία κάποιες βασικές αρχές του
εθνικισμού, ορισμένες κύριες έννοιες για το πως αντιλαμβάνεται το έθνος
γενικά (και το ελληνικό ειδικά - μολονότι οι ορισμοί των δύο
αλληλοεξαρτώνται) και να της δώσει μια στοιχειώδη θεωρητική κατάρτιση,
η οποία βέβαια δεν ήταν πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερη.
Όμως, όπως λέει στα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα του ένας εγχώριος
μελετητής του εθνικιστικού φαινομένου, ο εθνικισμός έχει μια «διττή
λειτουργία» :
«...οφείλει να εννοήσει και να πείσει, να αντιληφθεί κ«ί να παρακινήσει, να ερμηνεύσει και να
καθοδηγήσει... Αν η εθνικιστική ιδεολογία δεν είναι απλώς συμπίλημα από ανεπεξέργαστες
αντιλήψεις και αυθόρμητα συναισθήματα, τότε η θεωρητική μελέτη οφείλει να λάβει υπόψη τα
προβλήματα της εσωτερικής της συγκρότησης και να προβεί σε συγκεκριμένες αναλυτικές
προτάσεις. Μια από αυτές αφορά στον αναγκαίο, κατά τη γνώμη μου, διαχωρισμό ανάμεσα
στην έννοια του εθνικισμού ως εθνικιστικού λόγου ή εθνικιστικής θεωρίας και στην έννοια του
εθνικισμού ως εθνικής συνείδησης ή εθνικού φρονήματος. Οι δυο αυτές πτυχές της εθνικιστικής
ιδεολογίας, έστω και αν συνυπάρχουν, πρέπει να διακριθούν αναλυτικά... Το εθνικό φρόνημα
θα μπορούσε να οριστεί ως εκείνη η συλλογική στάση της υπέρτατης και ενεργού
νομιμοφροσύνης προς το έθνος - στάση, που συνοδεύεται από στοχεύσεις σχετικές με την
απόκτηση ή τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας ή
την επίτευξη εθνικού μεγαλείου και δόξας. Πρόκειται ουσιαστικά για... θυμική κατάσταση... Η
εθνική θεωρία από την άλλη πλευρά, μπορεί σχηματικά να οριστεί ως η συστηματική απόπειρα
κωδικοποίησης, οργάνωσης και λογικής επεξεργασίας της εθνικιστικής ιδεολογίας, ως η λόγια
διατύπωση της...» ° .

Τα όσα προαναφέρθηκαν λοιπόν, έχουν περισσότερο να κάνουν με την
εθνικιστική θεωρία όπως την ανέλυσε ο Παντελής Λέκκας. Δεν έχουμε δει
ακόμα όμως, την προπαγάνδα του καθεστώτος που αφορά την προσπάθεια
του «να παρακινήσει», να απευθυνθεί στο θυμικό, να ανυψώσει το εθνικό
φρόνημα. Οι προσπάθειες αυτές δε διαχωρίζονται πάντα από αυτές που
σχετίζονται με την εθνικιστική θεωρία. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις είναι
διακριτή η διαφορά. Το κείμενο του Μαντζούφα λ.χ. που παρατέθηκε πριν,
με την λόγια διατύπωση του, αποτελεί ένα παράδειγμα εθνικιστικής
θεωρίας. Ορισμένες φορές ένα κείμενο είναι δύκολο να ενταχθεί στην μια ή
την άλλη κατηγορία, άλλωστε ο διαχωρισμός αποτελεί μια (πάντα χρήσιμη)
αναλυτική κατασκευή για ερευνητικούς λόγους.
Τα κείμενα όμως ή οι διαλέξεις που μελετώνται εδώ έχουν δυο
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : (α) είναι προπαγανδιστικά και άρα απευθύνονται
Παντελής Λέκκας, Ή συγκρότηση της εθνικιστικής ιδεολογίας : εθνική θεωρία και εθνικό φρόνημα',
στο : Έθνος -Κράτος- Εθνικισμός... ', ο.π., σελ. 235-236. Δες επίσης: Παντελής Λέκκας, Ή εθνικιστική
ιδεολογία : πέντε υποθέσεις εργασίας στην Ιστορική Κοινωνιολογία', Αθήνα 1992.
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σε μαζικό κοινό (β) απευθύνονται στη νεολαία. Τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά συνεπάγονται ότι τα κείμενα αποφεύγουν τις λόγιες
διατυπώσεις και απευθύνονται κυρίως στο θυμικό. Αυτό άλλωστε εξηγεί και
τη δυσκολία του ερευνητή να ανακαλύψει σε μια τέτοια μελέτη -που αφορά
την προπαγάνδα και τη νεολαία- κείμενα που διαφωτίζουν τη θεωρητική
οπτική του καθεστώτος για το έθνος.
Όταν πρόκειται για νεολαία και προπαγάνδα το ύφος είναι
διαφορετικό. Χωρίς ιδιαίτερη θεωρητική ανάλυση, με
εξάρσεις
συναισθηματισμού. Όπως αυτό : «Πάνω από τα κεφάλια μας κυμάτισε πάλι,
σαν άπειρα φτερούγια, η κυανόλευκη. Η σημαία αυτή μας γεννά την
περηφάνεια, μας ξυπνά την αυτοπεποίθησι, μας φτερώνει για νέες δόξες»
Ή αυτό : «Το Έθνος μας, παιδιά μου, το Ελληνικό είναι το ευγενέστερο, το
ηρωικότερο όλων των Εθνών. Οι προγονοί μας το εθεμελίωσαν με ποταμούς
αιμάτων, με αφάνταστους
ηρωισμούς, που η οικουμένη όλη έμεινε
κατάπληκτος...» 503 . Όπως είναι ευνόητο, μια απλοϊκή προπαγάνδα αυτής της
μορφής είναι περισσότερο συμβατή με τις απαιτήσεις ενός νεανικού κοινού.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι εθνικοί συμβολισμοί ή οι
περιγραφές περί έθνους, που όταν έχουν αποδέκτη τη νεολαία
προσαρμόζονται ανάλογα. Ας δούμε πως περιγράφει στους σκαπανείς την
έννοια της 'εθνικής συνείδησης' ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο :
«...Φαντασθήτε προς στιγμήν, ότι άριστοι τεχνίται με υπεράνθρωπες θυσίες κατασκεύασαν ένα
υπέροχο, ένα ωραίο οικοδόμημα ξακουσμένο, όπως λέμε, σ' ανατολή και δύσι για την
τελειότητα του και σας το εχάρισαν από όλα τα μέρη της οικουμένης ήρχοντο με λαχτάρα και
λατρεία οι ξένοι να το θαυμάσουν. Και σεις αντί να το προσέχετε σαν τα μάτια σας μη
λιγοστέψη η αίγλη του, μη ελαττωθή η αξία του, αντί να εργάζεται ο νους σας νύκτα και μέρα
πως να το περιποιηθήτε περισσότερον πως να το φυλάτε σαν φυλαχτό πολύτιμο..., το
παραμελείτε... αδιαφορείτε γι' αυτό... κι έτσι σιγά-σιγά φθείρεται... καταστρέφεται ! Και με τον
καιρό βυθίζεται στην αφάνεια, στην ανυπαρξία ! Τί είσθε τότε σείς ; Αλλοίμονο... τρέμω να
504
σας χαρακτηρίσω Ι» .
Κατά τ' άλλα, η Ελλάδα κυρίως συμβολίζεται με τους γνωστούς, οικείους
στα παιδιά, συμβολισμούς. Οι πιο συνηθισμένοι από αυτούς είναι η Ελλάδα
σαν 'μητέρα'
και σαν 'καράβι'
που πλέει και ψάχνει να βρει το δρόμο
του.

502

περ. Νεολαία 6/4/1940, σελ. 852.
Έθνος', ο.π, σελ. 13.
504
Στο ίδιο, σελ. 14.
505
'Τραγούδια της Νεολαίας', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940, σελ. 11. Ό Βασιλεύς', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 8
Κατσιμπίρη, ο.π., σελ. 4. Λόγοι, τ. Β', ο.π., σελ. 252.
506
Κατσιμπίρη, ο.π., σελ. 4. Ό Βασιλεύς', ο.π., σελ. 8.
5(0
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2) Θρησκεία
Σε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς, δε βρίσκουμε ιδιαίτερα
συχνές αναφορές στη θρησκεία μέσα στην προπαγάνδα του καθεστώτος.
Απ' ότι φαίνεται το θρησκευτικό στοιχείο είχε παραμεριστεί προς χάριν
άλλων αναφορών με περισσότερο ιδεολογικοπολιτική χροιά.
Βέβαια, οι προσπάθειες διάδοσης και ενδυνάμωσης του θρησκευτικού
αισθήματος και της χριστιανικής πίστης δεν λείπουν. Ο Μεταξάς είχε
καταστήσει σαφή τη θέληση του προς τους εκπαιδευτικούς : «ζητώ να
αναπτύξετε το θρησκευτικόν αίσθημα των παιδιών. Όποιος μεταξύ σας δεν
πιστεύει να φύγη» . Από την πρώτη στιγμή δόθηκε εντολή από το Υπ.
Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς ώστε αυτοί να φροντίζουν για τον
SO 8

τακτικό εκκλησιασμό των μαθητών τους που είχε γίνει και υποχρεωτικός
Παράλληλα, υποχρεωτικός έγινε ο εκκλησιασμός και για τα μέλη της
EON. : «Κατά την πρώτην εβδομάδα εκάστου μηνός δεν θα γίνεται υπό των
σχολείων εκκλησιασμός των μαθητών και μαθητριών, διότι την πρώτη
Κυριακή εκάστου μηνός θα γίνεται εκκλησιασμός
τούτων υπό των
σχηματισμών της Ε.Ο.Ν.» . Η Ε.Ο.Ν. ήταν άλλωστε και σύμφωνα με τα
λόγια του δικτάτορα «Οργάνωσις Χριστιανική, διότι αυτή είνε η θρησκεία με
την οποίαν το Έθνος μας είναι από αιώνων στενώτατα συνδεδεμένον
». Η
Οργάνωση διέθετε τους δικούς της ύμνους και προσευχές ( Ή προσευχή της
φαλαγγίτισσας', 'Θεέ την προσευχή μας', 'Προσευχή του σκαπανέα και της
σκαπάνισσας'...) . Τα αφιερώματα και τα κείμενα όμως που είναι
αφιερωμένα στη θρησκεία ήταν συγκριτικά λίγα.
Επί πλέον, τα ζητήματα πίστης και θρησκείας χρησιμοποιούνταν ως
όχημα για να τονίσουν την εθνική μας ταυτότητα ή για να προπαγανδίσουν
το Μεταξά. Λίγες μόνο φορές τα θρησκευτικά θέματα αναφέρονταν
αυτόνομα για να εμφυτεύσουν το θρησκευτικό αίσθημα καθ' αυτό. Στις
άλλες περιπτώσεις, το Θείο είτε αναφερόταν ως προστάτης της Ελλάδας είτε
ως συστατικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας με τη μορφή της
ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, γεγονός που καταδεικνύει ξανά πως οι
ταυτίσεις που είχαν να κάνουν με το έθνος ήταν πρωταρχικές και
κυριαρχούσαν πάνω στις υπόλοιπες ιδεολογικές αναφορές του καθεστώτος :
«...η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, η οποία τόσο στενά συνέδεσε την ύπαρξη της με
την ύπαρξη της φυλής μας... Γιατί η θρησκεία μας αυτή έγινε εθνική συνείδηση μας... Και
'Λόγοι... \ τ. Α', O.K., σελ. 96.
περ. Εκπαιδευτικά Χρονικά, Οκτώβριος 1936, τ. 38, σελ. 66-68 (Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας
Γεωργακόπουλου) και εφ. Καθημερινή 10/11/1938.
509
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 27, α.ε. 012 (Εγκύκλιος 20/11/1939 Υπ. Παιδείας).
510
'ΠρακτικάΒ'Διάσκεψις.,.',ο.π.,σελ. 152.
511
'Τραγούδια της Νεολαίας', εκδ. E.Ο.Ν., 1940.
508
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γιατί από τη συνείδηση μας αυτή ωθούμενοι, κάναμε ότι δημιουργήσαμε. Γιατί η θρησκεία
512
μας αυτή είναι η Δημιουργός Δύναμη μας στην πολιτιστική μας δράση...» .
«Η συμμετοχή των Τμημάτων της Οργανώσεως μας εις τας εκκλησιαστικός τελετάς της Μ.
Εβδομάδος...υπήρξε πράγματι υποδειγματική... Και ηκούοντο δίκαιοι οι έπαινοι των
εκκλησιαζομένων διά την Οργάνωσιν, η οποία εις το αναμορφωτικόν έργον της έταξε
πρώτον την εμπέδωσιν εις την ψυχήν των μελών της του συναισθήματος της θρησκείας, το
οποίον τόσο στενά είναι συνυφασμένον εις τον Έλληνα ανέκαθεν με την έννοιαν της
513
Πατρίδος..» .
Το ίδιο πνεύμα διαπνέει αφιερώματα με θέματα όπως «Η Θρησκεία : βάσις
της εθνικής μας αναδημιουργίας»
' «Ο Χριστιανισμός
απαραίτητος για τον
τ-·ί ι

'

514

Ελληνισμό»
Σε ένα πιο μεταφυσικό επίπεδο, ο χριστιανικός Θεός μπορεί ν α
παρουσιάζεται και ως ο προστάτης της Ελλάδας : «..το ελληνικό
γένος
κατάλαβε την ανώτατη αυτή θεότητα και την έκλεισε στην ψυχή του, βάδισε με
αστέρι του οδηγό μέσα στις σκοτεινές του μέρες πάντα το Σταυρό»
.
Ανάλογη μεταφυσική συλλογιστική χαρακτηρίζει και άλλα κείμενα όπως
αυτό που γράφει για «7α υπερφυσικά
προμηνύματα
της
Ελληνικής
Επαναστάσεως» (σεισμοί, πανούκλα, εμφάνιση της Παναγίας...)
Σπανιότερα, η θρησκεία συνοδευόταν από αναφορές στο Μεταξά. Το
είδαμε αυτό και σε ένα παραμύθι, στην αρχή (σελ. 55). Θα το δούμε και σε
επόμενο υποκεφάλαιο...

!

Κ. Μ. Καραμάνος "Π θα κάμουμε ;' εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940, σελ. 66.
περ. Νεολαία 15/4/1939, σελ. 876.
' περ. Νεολαία 22/7/1939, σελ. 1327 και 29/7/1939, σελ. 1358.
' περ. Νεολαία 6/4/1940, σελ. 852.
' περ. Νεολαία 17/6/1939, σελ. 1167.
1
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3) Η Οικογένεια και οι ρόλοι των δύο φύλων
Παρόμοιες παρατηρήσεις μπορούν επίσης να γίνουν για την Οικογένεια.
Αυτή αναφερόταν συχνά ως κύτταρο του έθνους και υπογραμμιζόταν ο
εθνικός της ρόλος. Μεγαλύτερη έμφαση δινόταν στην σημασία της
οικογένειας για την επιβίωση του έθνους, παρά στην ίδια την οικογένεια ως
θεσμού αυτόνομου, με τις παιδαγωγικές, ηθικές ή άλλες προεκτάσεις του.
Σύμφωνα με μια άποψη που συναντάμε σε πολλά κείμενα «η οικογένεια
δεν είναι νοητή ως αποτελούσα σκοπόν αυτή καθ ' εαυτήν, δηλαδή δεν είναι
νοητή ως υπάρχουσα δια τον εαυτόν της, αλλ' ως υπάρχουσα διά το
Έθνος» . Σκοπός της οικογένειας, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, είναι η
γέννηση και η ανατροφή των παιδιών για τη διαιώνιση της εθνικής
υπόστασης και για την ενίσχυση των ζωτικών δυνάμεων τού έθνους.
Αυτές οι απόψεις ήταν πολύ κοντά στην κλασική φασιστική αντίληψη
για την οικογένεια. Ο φασισμός είδε την οικογένεια ως παράγοντα
σταθερότητας του κοινωνικού ιστού και ως ένα μέσο για την
πραγματοποίηση δημογραφικής αύξησης στο πλαίσιο μιας εθνικής
αναδημιουργίας . Οι ρόλοι είχαν μοιρασθεί ανάμεσα στα δύο φύλα για να
εξυπηρετούν αυτή την οπτική για την οικογένεια και για να συμβαδίζουν με
τη θεώρηση του φασισμού σχετικά με τη θέση του ατόμου μέσα στο
σύνολο. Στο φασισμό, η δημόσια σφαίρα έχει προτεραιότητα έναντι της
ιδιωτικής, το άτομο πρέπει να θυσιάζεται για την εθνική κοινότητα.

Ανάλογες θέσεις υποστήριξε και η 4 η Αυγούστου, αν και σε κάπως πιο
ήπια μορφή. Και αυτό γιατί οι φασιστικές αντιλήψεις που αναφέρθηκαν
είχαν 'φιλτραριστεί' από τις παραδοσιακές θέσεις της ελληνικής κοινωνίας
περί ρόλου των φύλων και οικογένειας. Το καθεστώς, προβάλλοντας μία
μείξη των δύο αυτών επιρροών, έκανε προπαγάνδα για να πείσει πως ο
ρόλος της γυναίκας έπρεπε να περιοριστεί στην ανατροφή των
ελληνοπαίδων : βασικός της προορισμός θα ήταν η μητρότητα. «Η
παραδοσιακή Ελληνίδα γυναίκα είναι μητέρα κατ' εξοχήν... είναι όλη

'Πρακτικά Β' Διάσκεψις...', ο.π., σελ. 40. Επίσης βλ. Στο προπαγανδιστικό φυλλάδιο 'Οικογένεια', εκδ.
Ε.Ο.Ν. 1940.
518
Στη Γερμανία ειδικά, η δημογραφική πολιτική εκτροχιάστηκε προς ακραίες μορφές ρατσιστικών
πρακτικών και ευγονικής (ειδικές ρυθμίσεις για άτεκνα ζευγάρια, απαγορεύσεις σχετικές με διαφυλετικούς
γάμους κτλ). Βλ. Grunberger, ο.π., σελ. 298-320. Για την οικογένεια, τα δύο φύλα και το φασισμό βλ.
επίσης Perry R. Willson, 'Women in Fascist Italy' και Gabriele Czarnowski 'The value of marriage for the
Volksgemeinschaft: policies towards woman under National Socialism', και τα δύο στο Richard Bessel
(ed.), 'Fascist Italy and Nazi Germany - comparisons and contrasts', Cambridge Univ. Press 1996.
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μητρότης»
. Και μητέρα όχι για τον εαυτό της, αλλά για το έθνος : «Οι
μητέρες που θα προέλθουν από τη Νέα Γενεά ας έχουν τη συνείδηση ότι είναι
όχι μόνο μητέρες των παιδιών τους αλλά τα βιολογικά βάθρα όλης της
Ελληνικής Φυλής»
.
Αυτό θα σήμαινε υποχρεωτικά τον περιορισμό της στην ιδιωτική σφαίρα,
στα καθήκοντα του σπιτιού. Το περιοδικό της Ε.Ο.Ν. συμβούλευε :
«Τίνα κάμωμε τα κορίτσια μας ;
Πρώτα-πρώτα χριστιανές με ψυχή ανδρεία και ισχυρή. Κατόπιν δώστε τους μια καλή
στοιχειώδη μόρφωσι. Μάθετε τα να παρασκευάζουν ένα κατάλληλο γεύμα, να πλένουν, να
σιδερώνουν, να μπαλώνουν τις κάλτσες των, να ράβουν κουμπιά, να κάνουν ένα πουκάμισο
και να κόβουν όλα των τα ρούχα. Να γνωρίζουν να κάνουν το ψωμί των και να ενθυμούνται
ότι μια καλή κουζίνα οικονομεί τα έξοδα της μαγειρικής και του φαρμακείου.
Πέστε τους ότι ένα νόμισμα πέντε φράγκων αποτελείται από εκατό πεντάρες...
Να ξέρουν από ενωρίς να λογαριάζουν και να κάνουν λογαριασμό των εξόδων των... Μάθετε
τους να καλλιεργούν τον κήπο, να αγαπούν τα άνθη και γενικά κάθε καλή πράξη.
Μετά από αυτά, ας πάρουν μαθήματα πιάνου και ζωγραφικής αν έχετε τα μέσα, αλλά να
ξέρετε ότι οι τέχνες αυτές είναι όλως διόλου δευτερεύουσες και κατέχουν μικρή θέσι στη ζωή
για να την κάνουν ευτυχισμένη»
Για να στρέψει την ελληνίδα προς αυτή την κατεύθυνση, το καθεστώς
θέλησε να καθιερώσει Όικοκυρικά' μαθήματα για τις μαθήτριες. Επέβαλλε
το μάθημα της Οικοκυρικής στα Γυμνάσια Θηλέων και ίδρυσε Σχολή
διδασκαλισσών των οικοκυρικών μαθημάτων στη Χαροκόπειο, δίνοντας
έτσι μακροπρόθεσμη προοπτική στο εγχείρημα
Παραξενεύουν προς στιγμή κάποιες αναφορές που προτείνουν την
είσοδο της γυναίκας στη δημόσια σφαίρα:
«Σήμερα φυσικά κάθε άνδρας κάθε νέος, ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά [πολιτική,
Κράτος] και δεν είναι ανάγκη να του γίνει σύσταση.
Το κορίτσι όμως και η γυναίκα έμαθαν να μη δίνουν δεκάρα για τέτοια... Τώρα οι εποχές
άλλαξαν... γιατί τώρα καλούνται όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, για
κατανόησα και συνεργασία»
Η συνέχεια όμως δείχνει ποια είναι τα όρια της συμμετοχής για τη γυναίκα
στη δημόσια ζωή :
«Κι υπάρχουν πολλών ειδών συνεργασίες, από την πιο μεγάλη ως την πιο μικρή. Πλέκοντας
ένα κορίτσι μια φανέλλα για τον στρατιώτη..., αποφεύγοντας μια νοικοκυρά να αγοράζει για
την κουζίνα της ξένα προϊόντα που χρειάζονται εξαγωγή συναλλάγματος...»523.
Στον αντίποδα βρίσκεται ο άνδρας. Εκτός από την συμμετοχή του στα
δημόσια πράγματα, η αρρενωπότητα είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο του
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Επίκαιρα', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940. σελ. 32 - 33.
περ. Νεολαία 24/2/1940, σελ. 652.
521
περ. Νεολαία 5/2/1939, σελ. 558.
22
Στο ίδιο και : Ε.Σ.Υ.Ε., 'Στατιστική της Εκπαιδεύσεως 1937-1938', Αθήνα 1939, σελ. η.
523
περ. Νεολαία 17/2/1940, σελ. 620. Παρόμοιο απόσπασμα στα Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13,α.ε. 032
(Εγιούκλιος «περί προσφοράς εθελοντικής εργασίας υπό των μονάδων θηλέων»).
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δικού του ρόλου : «...ο άνδρας χρειάζεται να είναι σήμερα εκατό τοις εκατόν
άνδρας, με όλες τις ανδρικές αρετές και όλες τις ανδρικές ιδιότητες»

Στην προσπάθεια τους να πείσουν τη νεολαία να ακολουθήσει αυτά τα
μάλλον παραδοσιακά πρότυπα (που όπως άλλωστε ειπώθηκε, πέρα από
φασιστικές επιρροές, πολλά από αυτά συνέπιπταν και με την ελληνική
παράδοση περί οικογένειας και ρόλου των φύλων), οι συντάκτες των
κειμένων γνώριζαν ότι στη δεκαετία του '30 τμήματα της ελληνικής
νεολαίας και κυρίως της αστικής, είχαν ήδη έρθει σε επαφή με δυτικής
προέλευσης νεωτερισμούς που ασφαλώς είχαν αφήσει τα ίχνη τους στο
ύφος, το ντύσιμο και την κουλτούρα των νέων. Αρκετοί από αυτούς
διάβαζαν περιοδικά μόδας και έντυπα ποικίλης ύλης ή έβλεπαν νέες ταινίες
στους κινηματογράφους. Στις εφημερίδες της εποχής μπορεί κάποιος να δει
διαφημίσεις για το νέο δίσκο της His Master's Voice ή τη νέα εισαγόμενη
κρέμα προσώπου 'Ματ', να χαζέψει φωτογραφίες κάποιας 'όμορφης
αμερικανίδας ηθοποιού Μύρνα Λόου' και να διαβάσει ένα αφιέρωμα στον
Gary Cooper.
Οι νέες τάσεις ήταν εμπόδιο στη δημιουργία της οικογένειας όπως την
ήθελε η 4 η Αυγούστου. Ο Μεταξάς διέλυσε τις γυναικείες οργανώσεις με
φεμινιστικό προσανατολισμό και προσπάθησε να περιορίσει τη γυναίκα στο
σπίτι. Οι εξελίξεις όμως είχαν ήδη δρομολογηθεί και πριν το 1936. Οι
φεμινιστικές οργανώσεις είχαν αρχίσει να σβήνουν πρωτύτερα, ενώ ήδη από
το 1935 είχαν περάσει νομοθετικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της
γυναίκας στο σπίτι (απόλυση παντρεμένων γυναικών από τράπεζες,
απαγόρευση πρόσληψης τους στο δημόσιο) 5 2 5 .
Το νέο καθεστώς πάντως, εκτός των μέτρων κατασταλτικής μορφής που
πήρε, έδωσε και έναν αγώνα στο επίπεδο του λόγου για να πείσει τη νεολαία
και να την αποσπάσει από τις νέες τάσεις. Τα πρότυπα που προπαγάνδιζε
για τις κοπέλες ήταν η Σουλιώτισσα, η βυζαντινή δέσποινα και η
σπαρτιάτισσα, σε αντιδιαστολή με τα σύγχρονα «τέρατα» που δημιουργούσε
η μοντέρνα «ψευδομόρφωσι» των ξένων γλωσσών, της μουσικής, του Ο.
Wilde και του Ε. Α. Poe
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περ. Νεολαία 3/12/1938, σελ. 273.
Αγγελικά Ψαρρά, 'Φεμινίστριες, σοσιαλίστριες, κομμουνίστριες : Γυναίκες και πολιτική στο
μεσοπόλεμο', στο : Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), 'Βενιζελισμός και
Αστικός Εκσυγχρονισμός', Ηράκλειο 1992 (β' εκδ.), ειδικά σελ. 68-82. Επίσης :Έφη Αβδελά 'Στοιχεία
για την εργασία των γυναικών στο μεσοπόλεμο : όψεις και θέσεις', στο ίδιο, σελ. 202-203.
™ περ. Νεολαία 1/4/1939, σελ. 825.
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Ένα τέλος έπρεπε να μπει και στους μοντερνισμούς που ήθελαν τη
γυναίκα ερωτική. Ο ερωτισμός της ελληνίδας θα έπρεπε να είναι «σεμνός
και λιτός, απαράλλακτα όπως και της ελληνικής γης και του ελληνικού
τοπίου..., αυστηρότατα πειθαρχημένος και υποταγμένος εις τον ανώτατόν της
προορισμόν που είναι το παιδί» . Η νέα γυναίκα θα προσαρμοζόταν : «Οι
μικρές αυτές Ελληνίδες, που σιγά-σιγά θα πάψουν να ενδιαφέρωνται τόσο σα
να ήτανε το κέντρο της ζωής τους, για τα ματωμένα νύχια και τις μάρκες των
αρωμάτων λαντερίκ και Βορτ, θα αποτελέσουν τις αληθινές μητέρες του
γένους και της φυλής τις ιέρειες... » .
Στα 1940, το καθεστώς θεώρησε πως ο περιορισμός των γυναικών στο
σπίτι ήταν χωρίς επιστροφή και πως η επιρροή των νεωτερικών κινημάτων
είχε σβήσει οριστικά. Το επίσημο περιοδικό της Νεολαίας διακήρυττε :
«..κάποτε, τα περασμένα χρόνια ξένες και παράξενες διδαχές προσπαθούσαν να εξορίσουν
την Εσαάδα από του σπιτιού το τζάκι... Σήμερα η εθνική μας σκέψι θέτει τη μητέρα
στυλοβάτη του σπιτιού»
Οι εξελίξεις όμως θα το διέψευδαν. Τα αντιστασιακά κινήματα της κατοχής
θα έβγαζαν τη γυναίκα από το σπίτι, αν και υπό συνθήκες που κανείς δε
μπορούσε τότε να φανταστεί. Γιατί τελικά «η εθνική μας σκέψι» θα ήταν
ένας από τους λόγους, όχι για να κλειστεί η γυναίκα στο σπίτι, αλλά για να
βγεί απ' αυτό.

27
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Επίκαιρα', ο.π., σελ. 32.
περ. Νεολαία 12/8/1939, σελ. 1421.
περ. Νεολαία 24/2/1940, σελ. 652.
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4) Ο Βασιλιάς
Η προπαγάνδα αντανακλά πάντα τις ισορροπίες, τις αντιθέσεις και
σχέσεις που κυριαρχούν στο ευρύτερο πολιτικοϊδεολογικό 'παιχνίδι'. Θα
λέγαμε πιο σωστά ότι είναι μέρος αυτού του 'παιχνιδιού'.
Είναι γνωστό πως η Ελλάδα της 4 η ς Αυγούστου προέκυψε και
συντηρήθηκε από μια ισορροπία σχέσεων ανάμεσα σε δύο πόλους εξουσίας.
Ο πρώτος πόλος είχε ως αφετηρία το πρόσωπο του Μεταξά. Ο δεύτερος
πόλος ήταν το παλάτι.
Οι δύο αυτοί πόλοι έψαχναν να βρουν ένα σημείο ισορροπίας για να
συμβιώσουν αφού ο ένας είχε την ανάγκη του άλλου. Παρ' όλ' αυτά οι
τριβές μεταξύ τους ήταν συνεχείς, ειδικά τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας.
Ο Γεώργιος φαίνεται ότι κατά καιρούς είχε εκφράσει τις αμφιταλαντεύσεις
του για το καθεστώς Μεταξά προς εκπροσώπους ξένων αντιπροσωπειών και
ξένες προσωπικότητες
Παράπονα είχε εκφράσει και ο διάδοχος
C'y 1

Παύλος
του οποίου οι σχέσεις με το Μεταξά είχαν σκιαστεί μετά την
κατάργηση των Προσκόπων στους οποίους προΐστατο.
Από την άλλη μεριά, ορισμένες από τις σκέψεις του Μεταξά για την
σχέση του με το παλάτι έχουν αποτυπωθεί στο Ημερολόγιο του. Εκεί
εκφράζει τις αμφιβολίες του για την στάση του βασιλιά και κάνει λόγο για
«ύβρεις Δ ιαδόχου κατά της Νεολαίας» .
Όπως δείχνουν μαρτυρίες σχετικές με το βασιλιά και επόμενες
εγγραφές στο Ημερολόγιο του Μεταξά, φαίνεται πως παρά τους όποιους
κλυδωνισμούς, τελικά οι σχέσεις των δύο πόλων είχαν βρει ένα σημείο
ισορροπίας που διατηρήθηκε ως το τέλος. Ανεξάρτητα με το ποιος πόλος
είχε το πάνω χέρι, φαίνεται ότι τον πρώτο λόγο για τα τρέχοντα κρατικά
ζητήματα είχε ο δικτάτορας, ενώ ο μονάρχης, ίσως και λόγω
ιδιοσυγκρασίας, είχε έναν περισσότερο συμβολικό ρόλο που τον έθετε σε
coo

μεγάλο βαθμό μακριά από την καθημερινότητα
John Ο. Iatrides, 'Ambassador MacVeagh ...', ο.π., σελ. 114,132. Κολιόπουλος, ο.π., σελ. 88.
Στο ίδιο (Iatrides), σελ. 225.
532
Μεταξάς, 'Ημερολόγιο', ο.π., σελ. 290, 299, 300,303.
533
Αυτό έκανε τους ξένους διπλωμάτες να πιστεύουν όσο περνούσε ο καιρός, πως τελικά ο Μεταξάς
αποκτούσε σταδιακά τον έλεγχο της κατάστασης σε βασικά ζητήματα της κρατικής πολιτικής, πράγμα που
μάλλον είχε μια μεγάλη δόση αλήθειας. Βλ.
- έκθεση του στρατιωτικού ακολούθου της βρετανικής πρεσβείας, Φεβ. 1940 : «Όχι μόνον... ασκεί [ο
Γεώργιος] ελαχίστην ή και καμμιάν επιρροή πάνω στον χειρισμό των υποθέσεων από τον στρατηγό
Μεταξά αλλά σπανίως είναι ορατός από τους υπηκόους του....» (εφ. Το Βήμα 2/2/1971, σελ. 2 : «Τα
Μυστικά Αρχεία του Φόρεϊν Όφφις»).
- επιστολή Νίκολς, υπεύθυνου για ελληνικά θέματα, από Λονδίνο προς βρετανική πρεσβεία, Γενάρης
1940: «...ο βασιλεύς με την απροθυμία του ή την αδυναμία του να επιβληθή εκ νέου...» (εφ. Το Βήμα
3/2/1971, σελ. 1 : «Τα Μυστικά...»).
531
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Όπως και να έχει όμως, οι αρχικές αμφιβολίες του Μεταξά, οι συνήθεις
φόβοι του για τη θέση του και κυρίως το γεγονός πως οι προπαγανδιστικοί
μηχανισμοί ήταν υπό τον άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης του και όχι του
παλατιού, συνέτειναν στον παραγκωνισμό του βασιλιά σε επίπεδο
προπαγανδιστικής προβολής. Και πραγματικά, οι αναφορές προς το παλάτι
είναι ποσοστιαία ελάχιστες σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα της
προπαγάνδας. Ήδη από το Γενάρη του 1937, όταν δηλαδή η μεταξική
προπαγάνδα βρισκόταν στα σπάργανα, ήταν πια φανερό προς τα που έγερνε
η πλάστιγγα.
«Υπήρχαν σημάδια ότι έχει φιλοδοξίες [ο Μεταξάς] να απευθύνει όλους τους δημόσιους
επαίνους προς την κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου - όπως την ονομάζει τώρα - για κάθε
βελτίωση των συνθηκών εργασίας κτλ που επιτυγχάνεται, και όχι στον Γεώργιο Β'.
Σημειωτέον..., οι φωτογράφοι του Υπουργείου Τύπου προσπαθούσαν εναγωνίως να
φωτογραφίζουν σε δημόσιες συγκεντρώσεις τον στρατηγό και όχι τον Γεώργιο Β', και οι
ανακοινώσεις προς τον Τύπο μειώνουν την σημασία του βασιλέα προς όφελος πάντα του
534
αρχηγού της κυβερνήσεως»

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις λίγες φορές που συναντάται προπαγάνδα
σχετική με τα ανάκτορα, οι αναφορές της σπάνια έχουν σχέση με το
πρόσωπο του Γεωργίου.

-Αμερικανός πρέσβης MacVeagh: « ...φοβούμενοι [οι Βρετανοί] πως μπορεί να γίνει ο [ο βασιλιάς]
άνθρωπος του Δικτάτορα, στην πραγματικότητα τον έκαναν τέτοιο ...» (Iatrides..., ο.π., σελ. 153)
-Ανάλογες διαπιστώσεις για την αδυναμία του μονάρχη σε σχέση με τον δικτάτορα είχαν εκφράσει τόσο ο
Γερμανός όσο και ο Ιταλός πρέσβης (Mogens Pelt, ο.π., σελ. 189, 191).
- Επίσης : Κολιόπουλος, ο.π.. Εδώ αποτυπώνεται η άποψη της βρετανικής πρεσβείας για τις σχέσεις
βασιλιά - Μεταξά. Ενώ αρχικά (1936) οι άγγλοι θεωρούσαν ότι ο Μεταξάς δεν είναι παρά ένα ανδρείκελο
του Γεωργίου (σελ. 82), στη συνέχεια (1938 και μετά) αρχίζουν να έχουν αμφιβολίες και να αποτυπώνουν
στις αναφορές τους την σταδιακή απόκτηση ισχύος από τον πρωθυπουργό ( σελ. 100-102,128-134).
Παρ' όλ' αυτά, φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα της δικτατορίας υπήρχε μια αρμονική σχέση και
συνεργασία μεταξύ βασιλιά- Μεταξά, πράγμα που ίσως υποδηλώνει πως η ανάληψη των ζητημάτων
τρέχουσας πολιτικής καθημερινότητας από τον δεύτερο ήταν κάτι που δεν ενοχλούσε τον Γεώργιο μάλλον ήταν στις επιδιώξεις του (λόγω ατομικής ιδιοσυγκρασίας ή εμπιστοσύνης του προς τον Μεταξά) ή
ήταν μια αναγκαστική αναδίπλωση (πιθανόν εξ αιτίας της αδυναμίας του να βρεί κάτι που ο ίδιος να
θεωρούσε ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση). Πηγές που προέρχονται και από τις δύο πλευρές, δείχνουν
την αρμονικότητα των δύο πόλων :
- εγγραφή ημερολογίου Μεταξά 20/1/1939 που αναφέρεται σε συνάντηση του με τον Γεώργιο: «Βασιλέα Άριστα.»
-συνομιλία του πιστού αυλάρχη του βασιλιά με ανώνυμη αγγλική πηγή, Απρ. 1940 : «...ο συνταγματάρχης
Λεβίδης ηθέλησε να καταστήση σαφές ότι ο βασιλεύς συνειργάζετο κατά τον στενώτερο τρόπο με τον
στρατηγό Μεταξά, με τον οποίο είχε τη δυνατότητα να ομιλή, και ωμιλούσε, με ειλικρίνεια για όλα τα
θέματα» (εφ Το Βήμα 5/2/1971, σελ. 3 : «Τα Μυστικά Αρχεία...»).
Η αντίθετη άποψη στο : Νίκος Αλιβιζάτος, Ό ι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση ...', ο.π., σελ. 106-118. Εδώ
υποστηρίζεται κατηγορηματικά η πρωτοκαθεδρία του στέμματος καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας και
λέγεται πως, παρ' όλο που το παλάτι δε 'φαινόταν' σε επίπεδο πολιτικής καθημερινότητας, όλες οι
ουσιαστικές πολιτικές επιλογές πήγαζαν από αυτό. Ανάλογη άποψη από τον Ψυρούκη ( Νίκος Ψυρούκης,
Ό φασισμός καιη 4η Αυγούστου', Λευκωσία 1994, σελ. 122), όπως και από τον Κιτσίκη (Κιτσίκης, ο.π).
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ΛαιρντΆρτσερ, 'Βαλκανικό Ημερολόγιο ... ' ο.π., σελ. 91 (εγγραφή ημερολογίου : Γενάρης 1937).
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Τις περισσότερες φορές οι αναφορές είναι σχετικές με τον Κωνσταντίνο,
πατέρα του τότε βασιλιά. Η κίνηση αυτή έκρυβε διάφορες σκοπιμότητες.
Καταρχήν, είχε την απαραίτητη για λόγους πολιτικών σχέσεων αναφορά στη
βασιλική οικογένεια, χωρίς όμως να μιλάει για τον Γεώργιο. Δεύτερον,
βοηθούσε στο να περάσει η ιστορική γνώση στη νεολαία με τον τρόπο που
επεδίωκε το καθεστώς. Στα εν λόγω κείμενα υποβαθμιζόταν ο ρόλος του
Βενιζέλου (για να ακριβολογούμε, δεν γινόταν ποτέ λόγος για αυτόν) και
αντίθετα προβαλλόταν συνέχεια ο Μεταξάς ως ο στενός συνεργάτης και
φίλος του Κωνσταντίνου, ο οποίος εμφανιζόταν ως ο κύριος υπεύθυνος για,
την προσάρτηση των εδαφών από το 1912 και μετά. Ακριβώς για να
υπογραμμιστεί αυτή η ιστορική θεώρηση των γεγονότων, τα περισσότερα
αφιερώματα στον Κωνσταντίνο αναφέρονταν σκόπιμα στην συγκεκριμένη
περίοδο και με τίτλους όπως «Η γιγαντομαχία του Κιλκίς», «Η Ελληνική
eoe

εξόρμησις του 1912» .
Άλλοτε, οι αναφορές στη βασιλεία μιλούν για το βασιλικό θεσμό γενικά,
αλλά πάλι όχι ιδιαίτερα για το Γεώργιο. Ενδεικτικό είναι το
προπαγανδιστικό φυλλάδιο της Ε.Ο.Ν. με τίτλο «Ο Βασιλεύς» (1939). Στις
λίγες σελίδες του εξυμνείται ο θεσμός της βασιλείας από την αρχαιότητα και
γίνεται ένας συσχετισμός του βασιλικού θεσμού με τα βασιλόπουλα των
παραμυθιών για να γίνει έτσι πιο εύληπτος από τους μικρούς σκαπανείς.
Σχεδόν τίποτα για το Γεώργιο.
Το εκπληκτικό είναι πως σε ένα φυλλάδιο όπως αυτό με τίτλο «Ο
Βασιλεύς», η έκταση των λεγομένων για το Μεταξά είναι σχεδόν ισόποση
με την αντίστοιχη που αφορά τον μονάρχη, ίσως και περισσότερη. Ο
βασιλιάς αναφέρεται ως ένα σύμβολο του έθνους, την εθνική δύναμη όμως
την ενσαρκώνει ο Κυβερνήτης. Στο μόνο απόσπασμα που αναφέρεται ο
«σημερινός μας βασιλιάς», σημειώνεται πως το πραγματικό του επίτευγμα
ήταν ότι «διέκρινε τον σωτήρα, διέγνωσε τον ατσαλένιο γίγαντα ... και
εμπιστεύθηκε ...τη σωτηρία και την αναγέννησί της στα χέρια του ! Στα χέρια
η
εκείνα τα στιβαρά...». Η συνέχεια του κειμένου αναφέρεται επίσης στην 4
Αυγούστου.
Μετά από όλα αυτά, δεν ξενίζει το περιστατικό που περιγράφει μια
γυναίκα από την επίσκεψη του διαδόχου Παύλου στην Κύμη Ευβοίας το
1939:
«Ωστόσο, την ώρα που πέρναγε το αυτοκίνητο [με το Διαδοχικό ζεύγος], εμείς τόσο ξέραμε
τον Μεταξά και πάντα μας μιλούσαν για τον Μεταξά, που όταν πέρναγε ο Παύλος και η
Φρειδερίκη φωνάζαμε 'ζήτω ο Μεταξάς'. Δεν είπαμε τίποτα για τον διάδοχο και τη γυναίκα
του... Εμείς εκείνο ξέραμε, με κείνο είχαμε γαλουχηθεί..»536.
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Για τον Κωνσταντίνο βλ. τα τεύχη του περ. Νεολαία 15/10,22/10, 5/11/1938,20/5,1/7,22/7,7/10,
28/10/1939,15/6, 26/10/1940.
536
Συνέντευξη κα Κούλα Φαφούτη.
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5) Το δόγμα της
χαρισματικής ηγεσίας 537
Η λατρεία των φασιστών ηγετών του μεσοπολέμου έχει γίνει
αντικείμενο εκτεταμένης ανάλυσης. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πώς
μεγάλο μέρος των κοινωνιών της εποχής δέχτηκαν να λατρέψουν σε βαθμό
υστερίας εκείνες τις προσωπικότητες που ανέδειξαν οι συνθήκες των
καιρών. Οι ερμηνείες που δόθηκαν κάνουν λόγο για τον ρόλο της
προπαγάνδας , άλλες προσεγγίζουν το φαινόμενο με ψυχαναλυτικούς
όρους , ενώ κάποιες τρίτες δίνουν έμφαση στην κοινωνικοπολιτική
εξέλιξη των γεγονότων . Η μαζική λαϊκή κουλτούρα έχει επίσης σχολιάσει
το φαινόμενο με πολλούς τρόπους. Η κινηματογραφική παραγωγή εξ αρχής
στάθηκε στο φασιστικό αρχηγικό ύφος είτε για να δείξει το λαϊκό δέος
μπροστά στην παρουσία του ηγέτη είτε για να την σατυρίσει (ως κορυφαία
και γνωστότερη στιγμή τέτοιας σάτυρας μπορούμε να θυμηθούμε τον
'Δικτάτορα' του Τσάπλιν).
Η απήχηση και η πολιτική επιτυχία του δόγματος της χαρισματικής
ηγεσίας σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία, έκανε δυνατή την διάδοση
του και σε χώρες μη φασιστικές. Χωρίς να παραβλέπεται η εμφάνιση του
ηγετικού cult την ίδια εποχή στην Σοβιετική Ένωση η οποία έγινε με
διαφορετικούς όρους, η υιοθέτηση του από δεξιά καθεστώτα της Ευρώπης
ήταν επίσης διαδεδομένη. Τα καθεστώτα αυτά έκαναν προσπάθειες να
εκμεταλλευθούν την προπαγανδιστική αξία του δόγματος, αλλά και να
εφαρμόσουν πολιτικές αρχές που είχαν σχέση με ελιτίστικες θεωρίες και
αντιδημοκρατικά δόγματα. Έτσι, στην Ισπανία αναδείχτηκε η μορφή του
Τον όρο αυτό έχω αντιγράψει από τον Γιώργο Κόκκινο (ο.π., σελ. 76) γιατί αποδίδει στα ελληνικά με
τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο το γερμανικό Führerprinzip. Ένα από τα πλεονεκτήματα της
συγκεκριμένης φράσης είναι ότι περιλαμβάνει την λέξη 'χαρισματική' και συμβαδίζει έτσι με την διεθνή
φιλολογία που έχει εύστοχα αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό σχετικά με την σύνδεση της φασιστικής
ηγεσίας με τον όρο 'χάρισμα' (charisma). Για το ζήτημα βλ. τα υπό έκδοση πρακτικά του συνεδρίου
'Charisma and Politics : the Dictators and Fascist Leaders of Europe', Λισσαβώνα, Οκτώβριος 2001
(ειδικότερα την εισήγηση του Roger Eatwell, 'Charismatic Leadership and Fascism Concepts and
Theories').
538
Μια από τις πιο ψύχραιμες απόψεις σε συτό το θέμα στο : David Welch, 'The Third Reich : Politics and
Propaganda', ο.π., ειδικά σελ. 86-89. Ο Welch τείνει να μην υπερεκτιμά τον ρόλο της προπαγάνδας στην
άνοδο του Hitler, όπως συνήθως γίνεται σε αντίστοιχες αναλύσεις που κατά κανόνα δαιμονοποιούν την
γκεμπελιανή προπαγάνδα.
39
Theodor W. Adomo, 'Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda' στο : Andrew Arato &
Eike Gebhardt (ed.), ' The essential Frankfurt School Reader', Νέα Υόρκη 1998, πιο πολύ στις σελ. 124137.
540
Μια περίληψη αυτών σχετικά με το γερμανικό παράδειγμα στο : Ian Kershaw, 'The Nazi Dictatorship :
Problems and Perspectives of Interpretation', 3 η εκδ., Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Σίδνεϋ-Όκλαντ 1993, σελ. 6067.
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Franco, στην Πορτογαλία του Salazar, στη Γαλλία λίγο αργότερα του
Ρetain, στην Αυστρία του Dollfuss, στην Ελλάδα του Μεταξά...
Η Ελλάδα βέβαια, είχε παράδοση στην ηγετολατρεία. Πολιτικές
προσωπικότητες όπως ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος είχαν θεοποιηθεί
από τον ελληνικό λαό στον μέγιστο βαθμό. Η εικόνα όμως που ήθελε να
δώσει ο Μεταξάς για τον εαυτό του διέφερε γιατί είχε ως πρότυπο το
φασιστικό ηγετικό ύφος. Αλλά ο έλληνας δικτάτορας, όπως και πολλοί από
τους προαναφερόμενους ευρωπαίους, δεν είχαν το ηγετικό και δυναμικό
προφίλ που εξέπεμπαν τα φασιστικά τους 'πρωτότυπα' Hitler και
Mussolini.
Ο Μεταξάς ήταν ηλικιωμένος, βραχύσωμος, με συντηρητικό προφίλ
(γυαλιά, μπαστούνι). Η αναντιστοιχία ήταν εμφανής και δεν περνούσε
απαρατήρητη. «Η Ελλάδα στερείται του βασικού παράγοντα που εγγυάται την
μακροζωία των δικτατοριών στην Ιταλία και τη Γερμανία : τον ηρωικό θρύλο
που περιβάλλει τα ονόματα δυο μεγάλων ηγετών, του Ντούτσε και του
Φύρερ», έλεγε ο Σοφούλης στην επιστολή του προς το βασιλιά στα τέλη του
'36 5 4 1 . Στο ίδιο μήκος κύματος και οι παρατηρήσεις ξένων προσωπικοτήτων
που έρχονταν σε επαφή με τον Μεταξά. Ο ιταλός υπουργός παιδείας
Giuseppe Bottai έγραψε στο ημερολόγιο του μετά από συνάντηση με τον
δικτάτορα στην Αθήνα : «το βλέμμα των σκούρων ματιών του, που φαίνονται
μέσα απ' τα γυαλιά του, δεν φανερώνει τίποτε από τον στρατιωτικό, τίποτε
από τον δικτάτορα. Αντίθετα η συμπεριφορά του μοιάζει με δασκάλου...» 4 2 .
Ανάλογη αίσθηση εισέπραξε και ο Laird Archer, εκπρόσωπος της Near East
στην Ελλάδα, όταν είδε τον Μεταξά : «βρήκα κάποιον που έμοιαζε με
ηλικιωμένο επαρχιακό δικαστή» .
Την εικόνα αυτή ήθελε να αναπλάσει η προπαγάνδα της 4 η ς
Αυγούστου και να πείσει τους έλληνες για κάτι διαφορετικό από αυτό που
έβλεπαν. Παρουσίαζε τον έλληνα πρωθυπουργό ως μια ηρωική,
μεγαλοπρεπή και υπερφυσική μορφή, σε σύμπλευση με το προφίλ του
φασίστα ηγέτη...

541

Iatrides, ο.π., σελ. 100 (μετάφραση από το αγγλικό κείμενο).
Jerzy W. Borejsa, Ή Ελλάδα και η βαλκανική πολιτική της φασιστικής Ιταλίας 1936-1940 ' στο :
Φλάισερ/Σβορώνος (επιμ.), ο.π., σελ. 16.
543
Λαιρντ Αρτσερ, 'Βαλκανικό Ημερολόγιο..', ο.π., σελ. 87.
342
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i) Ο Μύθος του τέλειου ηγέτη
Ένα βασικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του Hitler και του
Mussolini ήταν ότι είχαν σχεδόν υπεράνθρωπες ιδιότητες, πολύ πάνω από
αυτές του μέσου ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις προβαλλόταν η
εξωπραγματική εργατικότητα τους που συνδυαζόταν με τον 'μύθο' περί
ελαχίστων ωρών ύπνου (για τον Mussolini λεγόταν πως δεν κοιμάται πάνω
από 4 ώρες ημερησίως, ενώ ο Hitler έλεγε «δεν κοιμάμαι ποτέ») . Ο μύθος
του έλληνα ηγέτη χτιζόταν με τον ίδιο τρόπο : «ο Ιωάννης Μεταξάς
εργάζεται 18 και 20 ώρες το εικοσιτετράωρο, διά να ανοίξη νέους δρόμους
στην ιστορία του Έθνους...» έγραφε ο βιογράφος του Μεταξά το 1938
Αντίστοιχη εικόνα περνούσαν και τα νεανικά έντυπα :
«Αναξάντλητος εις τους κόπους χαλκέντερος εις εργατικότητα, άφθαστος εις
παραγωγικότητα δίδει το μέτρον της εργασίας εις όλους τους Έλληνες. 0 Ιωάννης Μεταξάς
έχει αφιερωθή εις την πατρίδα ! Το εικοσιτετράωρόν του είναι αφιερωμένο εις την εργασίαν
κατά τα 4/6... Τα 2/6 είναι αφημένα διά την ανάπαυσιν...
Σηκώνεται ενωρίς ! ... Πόσες φορές κατά τη διάρκεια του λήξαντος σχολικού έτους ο
Αρχηγός δεν ευρέθη πρώτος μεταξύ των μαθητών, ενώ οι δημοδιδάσκαλοι ή οι καθηγηταί
δεν έφθανον πολύ κατόπιν του αγουροξυπνημένοι...
Έπειτα στο Υπουργείον Εξωτερικών. Μια εξαντλητική εργασία που εν τούτοις δεν τον
καταβάλλει. Μια αδιάκοπος απσχόλησις που τον κάνει πιο δυνατό !...
Δεν υπάρχουν εναντιότητες γι' αυτόν. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Δεν υπάρχουν δυσκολίες.
Όλα θα συντριβούν κάτω από τη δημιουργική του θέλησι που είναι πιο δυνατή από όλα»546.
Στην πραγματικότητα, η φασιστική προπαγάνδα συνήθιζε να αποδίδει όλα
τα θετικά χαρακτηριστικά στον Ηγέτη. Μερικά από αυτά ήταν, υποτίθεται,
βασικά εθνικά χαρακτηριστικά που εκείνος, ως ενσαρκωτής της εθνικής
υπόστασης, συγκέντρωνε πάνω του. Οι Hitler και Mussolini για παράδειγμα
ήταν λιτοδίαιτοι και χορτοφάγοι, παντογνώστες και σοφοί, ανιδιοτελείς,
εργατικοί, καλοί στρατιώτες και αγρότες κλπ 5 4 . Το ίδιο και ο Μεταξάς :
εθεωρείτο στρατιώτης, άνδρας (με την έννοια του αποφασιστικού ηγέτη :
«μίλησε ο Άνδρας» ή «Αγαπούμε τον Άνδρα, τον Στρατιώτη»), λιτοδίαιτος,
ιδανικός έλληνας, τέλειος πολιτικός, καλός οικογενειάρχης,
σοφός
548
άνθρωπος, έξοχος δάσκαλος αλλά και καλός μαθητής...
Η κορύφωση της λογικής του τέλειου ανθρώπου ήταν η εικόνα των δύο
φασιστών ηγετών ως 'δημιουργών'. Για τη φασιστική και τη ναζιστική
προπαγάνδα ο Duce και ο Führer είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τις συμβάσεις
44

Θανάσης Δ. Σφήκας, 'Μπενίτο Αντρέα Αμιλκάρε Μουσολίνι : στοιχεία πολιτικής βιογραφίας' στο :
περ. Ιστορικά (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 105,18/10/2001, σελ. 13. Επίσης : Grunberger, ο.π., σελ. 116.
545
Δ. Καλλονάς, 'Ιωάννης Μεταξάς : μαθητής, στρατιώτης, πολιτικός αγωνιστής κυβερνήτης', Αθήνα
1938, σελ. 8.
546
περ. Νεολαία 3/8/1940, σελ. 1383.
547
Grunberger, ο.π., σελ. 116-118. Σφήκας ο.π.. Payne, ο.π., σελ. 181.
548
περ. Νεολαία 7/1/1939, (σελ. 431), 28/1/1939 (σελ. 526), 4/8/1939 (σελ. 1409). Επίσης Καλλονάς ο.π.,
σελ. 198-200.

186

του μέσου ανθρώπου κινούμενοι σε μια άλλη σφαίρα δημιουργικότητας
αντίληψης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη οι δύο δικτάτορες ήταν σε
φάση συνεχούς δημιουργίας : ήταν καλλιτέχνες κυριολεκτικά αλλά
συμβολικά . Η προπαγάνδα της 4 η ς Αυγούστου αναπαριστούσε
Μεταξά με τον ίδιο τρόπο :

και
μια
και
τον

«...ο δημιουργός δημιουργεί, πλάθει και ρυθμίζει τον ρουν της Ιστορίας 550 »
«Ο Αρχηγός, αληθινός αναμορφωτής του Έθνους, που το ένοιωσε, το πόνεσε, το έσωσε και
το αγάπησε, όχι μόνο ως μεγάλος πολιτικός και κοινωνικός αναδημιουργός αλλά συγχρόνως
- και κατά την γνώμη μας πάνω απ' όλα - ως Καλλιτέχνης, ως Ποιητής ως Δημιουργός με
την πιο πλατειά κι υψηλή σημασία των λέξεων...» 551

Για την συμβολική αναπαράσταση της υπεροχής του ηγέτη υπήρχαν
πάμπολλες τεχνικές εντυπωσιασμού και προπαγάνδας. Μία από αυτές ήταν
το στήσιμο της μορφής του σε εμφανώς ανώτερο και διακριτό επίπεδο από
αυτό του πλήθους στις δημόσιες εμφανίσεις ή η απεικόνιση της φιγούρας
του σε μεγαλύτερο μέγεθος από τον κόσμο που βρίσκεται γύρω του στις
προπαγανδιστικές αφίσες, φωτογραφίες και σκίτσα . Η προπαγάνδα της
4 η ς Αυγούστου έκανε επίσης χρήση της ίδιας τεχνικής (δες Εικ. 7).
Για την παιδική προπαγάνδα ειδικά, η συμβολική αναπαράσταση του
τέλειου ηγέτη αποδιδόταν συχνότερα με την απλουστευμένη αφήγηση και,
όπως έχουμε δει επανειλημένως, με το παραμύθι.
Στην πρώτη περίπτωση, η πραγματικότητα υπεραπλουστευόταν για να
κατανοηθεί καλύτερα, αλλά διατηρούσε τις υπαρκτές της διαστάσεις. Η
μόνιμη στήλη της Νεολαίας με τίτλο Ό κήπος των σκαπανέων' έβριθε
παραδειγμάτων παιδικής προπαγάνδας τέτοιου είδους που αναφέρονταν
στον 'Αρχηγό'. Να ένα παράδειγμα :
«...Εκείνος έχει όλο το Κράτος στο κεφάλι Του. Φροντίζει δηλαδή πως να λειτουργούν καλά
τα σχολεία μας. Να έχουμε πολύ και καλό στρατό και πολλά πολεμικά πλοία και
περισσότερα αεροπλάνα ώστε αν ποτέ κανένας εχθρός θελήση να μας προσβάλη να
μπορέσουμε να τον καταβάλουμε. Φροντίζη ακόμα για να έχη ο λαός το ψωμί καινά μην του
λείψη τίποτε... Και ακόμη για την υγεία του - για τους δρόμους του για να πουλά καλά τα
προϊόντα του. Και γι' αυτά όλα εργάζεται νύχτα και μέρα με τους υπουργούς Του...»553.
Στα παραμύθια αντίθετα, η ιστορία ήταν φανταστική.
Και στις δύο περιπτώσεις πάντως οι παρομοιώσεις και οι συμβολισμοί
ήταν έντονοι. Ο Μεταξάς παρουσιαζόταν ως γιατρός, τιμονιέρης,

549

Terry Smith, Ά state of seeing... ', ο.π., σελ. 50. Επίσης δες : Μάνος Λουκάκης, 'Ντούτσε και
Διανόηση : προς τη λύση μιας σύγχυσης', στο περ. Ιστορικά, ό.π., σελ. 41 • Brandon Taylor and Wilfried
van der Will, ο.π., σελ 1.
550
Ό Κυβερνητικός Επίτροπος προς τους συναγωνιστάς του', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 3.
551
περ. Νεολαία 3/8/1940, σελ. 1384.
552
Ä8cDieter Schräge, 'Die Totalitäre Inszenierung der...', ο.π., σελ. 103. Επίσης δες τις ναζιστικές
αφίσες στην Εικόνα 7 (πηγή : www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm, ημ. εισ. 9/6/2003).
5
" περ. Νεολαία 11/11/1939, σελ. 182.

187

καπετάνιος
ή ακόμα, σε μια περίπτωση Αναγνωστικού για το Δημοτικό,
και ως Μάγος . Πρέπει όμως να σταθούμε περισσότερο σε δύο
συμβολισμούς εξαιτίας της συχνότητας που παρουσιάζονταν και λόγω
άλλων αναφορών που τους έκανε να ξεχωρίζουν. Είναι (α) η ταύτιση του
Μεταξά με το πατρικό πρότυπο και (β) ο συσχετισμός του με θρησκευτικές
αναφορές.

554

περ. Νεολαία 17/12/1938, σελ. 330. Ευαγγελία Κατσιμπίρη, 'Προς τα Ελληνόπουλα', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939,
σελ. 3-5.
555
Κωνσταντίνος Καλαντζής, Ή Παιδεία εν Ελλάδι... ', ο.π., σελ. 61.
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ii) Ο Μεταξάς ως πατρική φιγούρα
Η ταύτιση των ηγετών με την φιγούρα του πατέρα ήταν μια μάλλον
συνειδητή επιλογή της φασιστικής προπαγάνδας
Πέραν των όποιων
άλλων ψυχαναλυτικών συσχετισμών, το φαινόμενο αποκτά ξεχωριστή
σημασία όταν πρόκειται για τη νεολαία. Αν μη τί άλλο, ο παραλληλισμός
του οικείου πατρικού προτύπου με την μορφή του ηγέτη, είναι φανερό ότι
στοχεύει στο να επηρεάσει το παιδί υπέρ του δεύτερου.
Γι' αυτό άλλωστε και τα συχνότατα σχόλια για τον Μεταξά - πατέρα
στις νεολαιίστικες προπαγανδιστικές αναφορές. Η εικόνα που κυριαρχεί στο
φωτογραφικό υλικό είναι αυτή του δικτάτορα ως ενός γλυκύτατου, αλλά και
ενίοτε αυστηρού, σεβάσμιου πατέρα . Τα προπαγανδιστικά τραγούδια της
νεολαίας κινούνται στο ίδιο κλίμα :
«Είμαστε όλο περηφάνεια
«. .Πανάγαθε μια μέρα ζηλευτή
και στη νέα μας ψυχή
στη δοξασμένη μας Ελλάδα
του Αρχηγού μας και Πατέρα
Πατέρα έστειλες κι οδηγητή,
ένα πρόσταγμα αντηχεί... »
Με την δική σου την λαμπράδα... »
(*Οι σκαπάνισσες')

(Ή προσευχή της
φαλαγγίτισσας')558

Η εικόνα του πατέρα χτιζόταν καθημερινά. Τα άρθρα στη Νεολαία με
τίτλους όπως «Πατέρας στοργικός» έκαναν λόγο για την πατρική αγάπη του
Μεταξά προς τη νεολαία του. Αυτή μπορεί να εκδηλωνόταν με την
υποτιθέμενη στάση του στην παρέλαση της Ε.Ο.Ν., όταν περίμενε να
επιβιβαστεί στα φορτηγά και ο τελευταίος βρεγμένος από τη βροχή
φαλαγγίτης. Ή ακόμα με την κίνηση του να θέσει υπό την προστασία του
ένα παιδάκι που το θεατρικό του παίξιμο τον συγκίνησε τόσο ώστε να το
εγγράψει στη Δραματική Σχολή 9 .
Η σύνδεση του Μεταξά με το πατρικό πρότυπο βοηθούσε επίσης στην
ταύτιση του με την εξουσία, η οποία στα μάτια των παιδιών εκφράζεται
κατεξοχήν από τον πατέρα. Μια τέτοια ταύτιση ήταν φυσικά επιθυμητή για
τους προπαγανδιστές του καθεστώτος. Ο κυβερνητικός λόγος θα
προχωρούσε ακόμα περισσότερο ταυτίζοντας το πρόσωπο του δικτάτορα με
ένα ακόμα πιο έντονο σύμβολο ισχύος και δύναμης : με την θεϊκή εξουσία...
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Giuseppe Gubitosi, Ό Νέος Άνθρωπος : ο Μύθος του Μουσολίνι' στο : περ. Ιστορικά, ό.π., σελ. 18. Δες
ης
επίσης το φωτογραφικό υλικό στο : Ελένη Μαχαίρα, Ή Νεολαία της 4 Αυγούστου : φωτογραφές...', ο.π,
σελ. 191.
557
Δες τις σχετικές φωτογραφίες στο ίδιο (Μαχαίρα), σελ. 66,189,190.
558
'Τραγούδια της Νεολαίας', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940.
559
περ. Νεολαία 1/4/1939, σελ. 812-813.
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iii) Ο Μεταξάς ως μεσσιανική μορφή
Η μεσοπολεμική Ευρώπη ήταν βασικά ένα σύνολο κοινωνιών σε κρίση.
Βία, ιδεολογική σύγχυση, οικονομική κατάρρευση... Μέσα σε αυτό το
κλίμα, άνθρωποι απελπισμένοι ήταν έτοιμοι να επενδύσουν τις ελπίδες τους
κάπου, μερικοί οπουδήποτε. Για κάποιους ήταν εύκολο να πιστέψουν τα
γεμάτα υποσχέσεις λόγια που χτυπούσαν στο κέντρο της απελπισίας τους,
που εξηγούσαν με απλό τρόπο τα αίτια της και υπόσχονταν διέξοδο και
παραδείσους. Η ατμόσφαιρα ευνοούσε την εμφάνιση μεσσιανικών μορφών.
Ο Goebbels, πριν την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία, το είχε
εκφράσει ως εξής : «ο μοντέρνος άνθρωπος είναι αναγκαστικά κάποιος που
αναζητά έναν θεό ['a god-seeker'], ίσως κάποιον που να μοιάζει με τον
Χριστό» 6 0 . Αργότερα, όταν οι ναζί κατέλαβαν την εξουσία, ίσως να μην
ήταν τυχαίο που η προπαγάνδα τους εξομοίωνε τον Hitler με το Χριστό
Η ελληνική προπαγάνδα έκανε κάτι αντίστοιχο. Ο συσχετισμός του
προσώπου του Μεταξά με το θείο στοιχείο επαναλαμβανόταν διαρκώς, αν
και με παραλλαγές.
Στην πρώτη ανάγνωση του καθεστωτικού λόγου, είναι ορατή μια
σύνδεση του δυαιάτορα με κάτι ανώτερο και μεταφυσικό που εκφράζεται με
έναν συγκεκριμένο τρόπο χρήσης της γραφής και των λέξεων. Βλέπουμε για
παράδειγμα την χρήση του κεφαλαίου γράμματος στα επίθετα και τις
αντωνυμίες που συνοδεύουν τον Μεταξά.
«...η δική Σου ζωοδότρια πνοή... »
«...παρακαλούμε το Θεό να Σου δίνει άπειρη δύναμι...»
«...τον Αρχηγό και Λυτρωτή, τον Πατέρα και τον Δημιουργό ~ Αγωνιστή ...
των ονείρων μας ο Πραγματοποιητής... » 63
Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, η περιγραφή του πρωθυπουργού
παραπέμπει στον χριστιανικό λόγο της Καινής Διαθήκης επιβάλλοντας
ανάλογους συνειρμούς. Τα στοιχεία που έχουν δανειστεί γενικότερα από τη
Βίβλο
είναι
πάμπολλα
προφητείες,
δογματικές παραπομπές,
φρασεολογία...
«Περιμέναμε τον Προφήτη, τον Σωτήρα, τον Λυτρωτή, τον Μεγάλο Αναμενόμενο. Το
προφήτευε και ο ποιητής στο Έθνος :
Και θ' ακούσης τη φωνή του λυτρωτή
Θα γδυθής της αμαρτίας το ντύμα
(...) Και ήρθες ! Ωδήγησες το έθνος ξανά στα ξεχασμένα ανηφορικά μονοπάτια, των μεγάλων
του πεπρωμένων. Ανέστησες την Ελλάδα. Αποκατέστησες την έννοια της Δικαιοσύνης ...
560
561
562
563

Roger Griffin (ed.), 'Fascism', ο.π., σελ. 120.
Lionel Richard, 'Ναζισμός και Κουλτούρα', β' έκδ., Αθήνα 1980, σελ 237-238.
Ό Κυβερνητικός Επίτροπος προς...', ο.π., σελ. 11.
περ. Νεολαία 4/8/1939, σελ. 1415.
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Κατέλυσες το ψεύδος. Έταξες σκοπό και ξανάδωσες νόημα στην ύπαρξί μας, ενεφύσησες
πίστι και ενέπνευσες θέλησι... Μας ανασυνέδεσες με το Έθνος μας και την ιστορία μας και
έτσι με Εσένα και δια Σου κατεκτήσαμε την αιωνιότητα. Λυτρωθήκαμε. Τώρα αρχίζει ένας
καινούριος χρόνος μεγαλουργίας Σου. Μαζί Σου βαδίζουμε το δρόμο που φωτίζεις με την
υπέροχη λάμψη Σου...»564
Α λ λ ο ύ οι φ ρ ά σ ε ι ς είναι α υ τ ο ύ σ ι α π α ρ μ έ ν ε ς α π ό τ η Β ί β λ ο , ό π ω ς α υ τ ή π ο υ
π α ρ α π έ μ π ε ι στις π ρ ώ τ ε ς γ ρ α μ μ έ ς α π ό τ η ν Γ έ ν ε σ ι : «Και π ά ν ω από το
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φως ! ' Φύσηξε πνοή στη νέα γενεά και την ανέστησε.

χάος

Της
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εοωσε την ψυχή»
Μολονότι όλες αυτές οι αναφορές συνέδεαν έμμεσα (πλην σαφέστατα)
το πρόσωπο του Μεταξά με το Χριστό ή τον Θεό, υπήρχαν και τα κείμενα
που άμεσα και φανερά παρομοίαζαν το δικτάτορα με θεία πρόσωπα συνήθως με τον Ιησού. Την αρχή την είχε κάνει ο ίδιος λέγοντας σε ομιλία
του προς μέλη της Ε.ΟΝ. :
«Ο Χριστός ... υπήρξεν ο Θεός της υπομονής και της ταπεινώσεως. Υπήρξεν όμως
συγχρόνως και ο Θεός του αγώνος και της μάχης, ο οποίος είπε, όταν μικροί άνθρωποι τον
επίεσαν και προσεπάθησαν να του ανακόψουν το έργον : 'ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά
μάχαιραν', μάχαιραν δηλαδή μεταξύ σάπιου και υγιούς, παρελθόντος και μέλλοντος, κακού
και καλού. ... Και όταν ηθέλησα να πραγματοποιήσω την σκέψιν μου αυτήν [εννοεί τη
Νεολαία] που από την αρχή ανήγγειλα στον Ελληνικό Λαό ... αντελήφθηκα αντίδρασιν ...
Τότε έκαμα óu και ο Άρχοντας του Ευαγγελίου. Εκάλεσα τους παρακατιανούς και όταν από
αυτούς δεν ήλθαν μερικοί, εκάλεσα τους πιο παρακατιανούς και έτσι εμπήκε όλος ο λαός,
όλα τα παιδιά του λαού, όλη η νεότης...»566

Η παρομοίωση δεν άρεσε μόνο στον Μεταξά αλλά και στα στελέχη του, αν
κρίνουμε από την συχνότητα που εμφανίζεται στα προπαγανδιστικά
περιοδικά του καθεστώτος:
«Κι αυτός [ο Μεταξάς], όπως όλοι οι μεγάλοι άνδρες της ανθρωπότητος σημειώνει με την
εμφάνισί του στη ζωή την πρώτη του νίκη προς τον θάνατο. Ας θυμηθούμε του Θεανθρώπου
την γέννησι. Στη φάτνη των κτηνών γεννάται για να σωθή από το θάνατο, που του ετοιμάζει
με την βρεφοκτόνο διαταγή του ο Ηρώδης. Έτσι κι ο Αρχηγός : Στην ήρεμη Ιθάκη την
απριλιάτικη εκείνη μέρα του 1871, που όλα χαμογελούν μέσα στο ανθισμένο τοπίο του
γελαστού νησιού, δεν υπάρχει κανείς Ηρώδης για να ζητήση την κεφαλήν του νέου
ανθρώπου που έχεται στη ζωή. Μα ο Αρχηγός βλέπει το φως ... με θόρυβο, με πάταγο με
αναστάτωσι. Η μητέρα - Ελένη Π. Μεταξά - υποφέρει στο κρεβάτι του τοκετού, κι η
επιστήμη που καλείται να δώση μια λύσι αποφασίζει, για να σώση τη μάννα, το θάνατο του
παιδιού...
- ... Ας κομματιάσουμε το βρέφος
Μα το πεπρωμένο νίκησε...»

Αν και συνήθως ο Μεταξάς ταυτίζεται με το μεσσιανικό πρόσωπο του
Χριστού, υπάρχουν και περιπτώσεις που η ταύτιση γίνεται με άλλες μορφές
της Βίβλου. Στο παραμύθι αυτό που δημοσιεύθηκε στη Νεολαία (26/8/1939),

Ό Κυβερνητικός Επίτροπος προς...', ο.π., σελ. 10.
περ. Νεολαία 26/11/1938, σελ. 227.
'Λόγοι...', ο.π., τ. Β', σελ. 435.
περ. Νεολαία 7/1/1939, σελ. 431.
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ο Μεταξάς παρουσιάζεται σαν άγγελος σταλμένος από το Θεό (δες και την
Εικ. 8 που συνοδεύει το παραμύθι) :
« (...) Όμως ο Θεός είδε το κακό που γινότανε, λυπήθηκε τους ανθρώπους κι αποφάσισε να
σώση μια για πάντα την δύστυχη πολιτεία και να διώξη τους δράκοντες... Και μια
καλοκαιριάτικη νύχτα έστειλε από τον ουράνιο θρόνο του ένα άγγελο με ωραία κατάλευκα
φτερά για να κόψη μια για πάντα το μεγάλο κακό (...)
Και οι δράκοντες ποιοι ήσαν γιαγιάκα ; ερώτησε το δεύτερο εγγονάκι
Ήσαν αυτοί που τυραννούσαν πρώτα την καλή μας Πατρίδα και που κυνηγούσαν
ουρλιάζοντας τους αγαθούς ανθρώπους μέσα στους δρόμους
Η γιαγιά χάιδεψε στοργικά τα εγγονάκια της και συμπλήρωσε :
Μη τους φοβάστε ! Δεν υπάρχουν πια δράκοντες στην Πατρίδα μας.
Κι ο άγγελος ; ερώτησε πάλι σε λίγο
Η γριά γιαγιά κύτταξε τρυφερά τα εγγονάκια της και αποκρίθηκε :
Ο άγγελος ήταν και είναι Εκείνος που κυβερνάει σήμερα τη χώρα μας την Ελλάδα. Ο
Αρχηγός μας ο Μεταξάς. Είναι άνθρωπος παιδάκια μου ο Αρχηγός με ψυχή και καλωσύνη
αγγέλου ...
Τα παιδάκια που την άκουγαν σιωπηλά, μίλησαν όλα με μια φωνή
Απόψε θα κάνουμε την προσευχή μας γι' αυτόν
Η γριά γιαγιά πήρε τη ρόκα της και άρχισε να γνέθη, ενώ τα εγγονάκια της έγειραν τα ξανθά
κεφαλάκια τους στην ποδιά της και αποκοιμήθηκαν για μια στιγμή ένα αγγελικό, αμέριμνο
και χαρούμενο ύπνο»568

568

περ. Νεολαία 26/8/1939, σελ. 1502.
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iv) Ο Μεταξάς ως ιστορικό πρόσωπο
Σε μια πιο προσγειωμένη, αν και επίσης υπερβολική, συγκριτική
προσέγγιση του Μεταξά, ο δικτάτορας παρομοιάζεται με σημαίνοντα
ιστορικά πρόσωπα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Ιστορία να
χρησιμοποιείται για προπαγανδιστικούς σκοπούς.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μεταξάς παραλληλίζεται ανάλογα με
την περίσταση με μεγάλες μορφές της Ιστορίας : με τον Σόλωνα όταν
γίνεται λόγος για το «αναδημιονργικό έργο της 4ης Αυγούστου», με τον
Κολοκοτρώνη ή τον Κανάρη για να υπογραμμιστούν οι ηγετικές ικανότητες
του, με τον Οδυσσέα τις φορές που αναφέρεται η καταγωγή του δικτάτορα
{«οι δυο μεγάλοι Κεφαλλήνες γεννηθέντες εν Ιθάκη»), με τον Λυκούργο και
τον Καποδίστρια σε άλλες περιπτώσεις
Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται συχνά αφιερώματα για την οικογένεια
Μεταξά στην πορεία της ελληνικής ιστορίας. Οι τίτλοι τους είναι εύγλωττοι:
«Ή ιστορική οικογένεια των Μεταξάδων : οι Πρόγονοι του Αρχηγού», «Οι
Μεταξάδες και η Φιλική Εταιρεία» ... Σκοπός και αυτών των κειμένων
ήταν να αναδείξουν τη φυσιογνωμία του Μεταξά στην ιστορία, αλλά και να
αποδείξουν ότι είχε αριστοκρατική, ευγενή καταγωγή προερχόμενος από μια
εγχώρια ελίτ.

569

Χ.Δ. Αγαλιώτη, Τια τους εργάτας', εκδ. Ε.Ο.Ν., 1939, σελ. 12 • περ. Νεολαία 22/7/1939 (σελ. 1322),
4/8/1939 (σελ. 1405), 19/8/1939 (σελ. 1449-1450) • Χρυσάνθη Αυλάμη, Ή χρήση της Ιστορίας από...',
ο.π.,σελ. 128-130.
570
περ. Νεολαία 24/12/1938 και 14/1/1939 αντίστοιχα.

193

ν) Ο Κανελλόπουλος ως ηγέτης
Η φιλολογία για την υπακοή και την αγάπη προς τον αρχηγό, αν και
αφορούσε κυρίως τον Μεταξά, δεν εξαντλείτο όμως μόνο σε αυτόν. Όπως
θα δούμε και λίγο αργότερα, η υπακοή στους ανωτέρους ήταν μια αρχή που
διδασκόταν συχνά στα πλαίσια της Ε. ΟΝ..
Ο Κυβερνητικός Επίτροπος της Νεολαίας Αλέξανδρος Κανελλόπουλος,
ως το κορυφαίο στέλεχος της Οργάνωσης, απολάμβανε και αυτός προνόμια
προβολής και δημοσιότητας. Το περιοδικό της Ε.Ο.Ν ήταν γεμάτο με
φωτογραφίες του (δες Εικ. 9). Τα κείμενα επίσης πάμπολλα. Σε αυτά
γινόταν αναφορά στην αγωνιστική πορεία του Κανελλόπουλου (π.χ. ως
αγωνιζόμενου εθνικιστή φοιτητή), αν και μερικές φορές έφταναν στο σημείο
να κολακέψουν και τον ερωτισμό του : «Ο Κυβερνητικός Επίτροπος της
Ε.Ο.Ν. ευσταλής, λιοκαμενος, αθλητικός, συγχρόνως σεμνός, ωδηγούσε τις
λεγεώνες του...»
Είναι λοιπόν φανερό ότι η προπαγάνδα υπέρ του Κανελλόπουλου ήταν
διαφορετική από αυτήν υπέρ του Μεταξά. Άλλωστε και τα μεγέθη ήταν
διαφορετικά. Η πίστη στον Έναν', όπως έλεγαν τον Μεταξά, δεν μπορούσε
να είναι ισόποση με αυτήν στον Κυβερνητικό Επίτροπο. Ο δεύτερος
αντλούσε τη δύναμη του από τον πρώτο για να τονιστεί έτσι τόσο η
πρωτοκαθεδρία του Μεταξά όσο και η αίσθηση της απόλυτης και αυστηρής
ιεραρχίας : «χρισμένος από τον μεγάλο μας Αρχηγό, εμψυχωμένος δίπλα από
την πνοή του, πάνοπλος, ακούραστος, ακαταπόνητος, τραβάει αλύγιστος προς
τον δρόμο της νίκης» .

571

περ. Νεολαία 12/8/1939, σελ. 1421. Δες επίσης 16/12/1939, σελ. 323.
Από προκήρυξη της Ε.Ο.Ν. επ' ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Κανελλόπουλου : Γ.Α.Κ., Αρχείο
Ε.Ο.Ν., Φακ. 13,α.ε030.
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Ο Αρχηγός πάντα ψηλότερα από το πλήθος.
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Εικόνα

8

Εικονογράφηση σε παραμύθι του περιοδικού Νεολαία : ο Μεταξάς
παρουσιάζεται ως 'άγγελος Κυρίου'.
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Εικόνα

9

Etq τάς δελτους της 'Εθνικής Οργανώσεως
«εολαίας α Αλέξανδρος Ν. Κανελλόπουλος.
ως πρώτος Κυδερνητικός αότης Έπιτροτος.
α>Λα και ώς πρώτο εμπνευσμένο δημιουργικό
Χ έ ρι της. θα μεΐν-τ) ώς διηνεχες παράδειγμα
ίρνατικότητος, ενθουσιασμού, υψηλών πατρι
ωτικών αισθημάτων και άφοοιώσεως προς τον
"ΡΧηγδν καΐ προς το Κράτος τής 4ης Αυ
γούστου.
Ο "Αλέξανδρος Κανελλόπουλος δέν είναι
απλώς Ενας ανώτατος βαβμςκρόρος της Ε.Ο.Μ.
Είναι ή δημιουργική της πνοή, τα άγρυπνο
μάτι της προόδου τ η ς - ο Νέος της καλωσϋ" Κ . της αγαθότητος, της ευγένειας. Τάς άρετάς του αύτάς ονναισθάνονται βαβυτατα δλοι
°ι Νέοι της Οργανώσεως, καΐ αυτό ά κ ρ ι ί ώ ς
τ
ν
T T " * Ι "^βυρμητον άγάπην και τον σείασμον, με τα οποία περιβάλλουν τον Πρώτον
1
ntov πού ίθεσεν ϋπ Αυτόν 6 'Αρχηγός ύ ς έχ"ροσωπον του εις την Ε. Ο. Ν.

Αφιέρωμα του περιοδικού Νεολαία στον Κυβερνητικό Επίτροπο Νεολαίας Αλέξανδρο
Κανελλόπουλο
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6) Αντί - κομμουνισμός
Ο αντι-κομμουνισμός της 4 η ς Αυγούστου είχε κατά βάση ιδεολογική
προέλευση. Η ιδεολογία του καθεστώτος ήταν αντίπαλη με τις
κομμουνιστικές θεωρίες και αυτό είναι κάτι τόσο αυτονόητο που δε χρήζει
περισσότερης ανάλυσης.
Αντίθετες ιδεολογικά με τον κομμουνισμό ήταν και οι αστικές
κυβερνήσεις πριν το 1936. Η 4 η Αυγούστου όμως, έφτασε σε πιο ακραίες
αντικομμουνιστικές πρακτικές γιατί, και πιο κοντά ήταν στο αντίθετο άκρο
του ιδεολογικού φάσματος, αλλά και γιατί -ως δικτατορία- δεν είχε
αναστολές να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο της ήταν απαραίτητο.
Εν τούτοις υπήρχαν και άλλοι λόγοι, πιο 'προπαγανδιστικοί', που
συνέτειναν στο να προσλάβει τέτοιες διαστάσεις ο αντι-κομμουνισμός. Κατ'
αρχήν ο Μεταξάς είχε αναλάβει την εξουσία με τη γνωστή σε τέτοιες
καταστάσεις δικαιολογία της αποτροπής του κομμουνιστικού κινδύνου. Στη
συνέχεια λοιπόν θα έπρεπε να δικαιώσει τον ρόλο του επαναλαμβάνοντας
πόσο μεγάλος ήταν ο κίνδυνος πριν τον Αύγουστο του '36 και πόσο
επικίνδυνοι ήταν οι κομμουνιστές.
Έπειτα υπάρχει η επίσης γνωστή σε ανάλογες περιπτώσεις τακτική του
αποδιοπομπαίου τράγου - πολύ χρήσιμη και για προπαγανδιστικούς
σκοπούς. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το «πως λειτουργεί ο
μηχανισμός κατασκευής κάθε ενότητας και ομοιογένειας : προϋποθέτει πάντα
τον αποκλεισμό κάποιου» . Τα πιο συνηθισμένα θύματα στην Ευρώπη της
εποχής ήταν οι Εβραίοι και οι κομμουνιστές. Οι Έλληνες ποτέ δε φέρθηκαν
με ιδιαίτερη σκληρότητα στους πρώτους. Για τους δεύτερους, παρά τα όσα
είχαν υποστεί μέχρι τότε, μόλις άρχιζαν τα δύσκολα. Μολονότι οι διώξεις
δεν τους ήταν άγνωστες, η νέα καθεστηκυία τάξη προχωρούσε ένα βήμα πιο
πέρα. Τους απέβαλλε από το κοινωνικό σώμα, τους πετούσε έξω από την
ομάδα με έναν πραγματικό αλλά και συμβολικό τρόπο. Το καθεστώς
διακήρυττε για τον κομμουνιστή πως «η προπαγάνδα η ξενική τον είχε
χωρίσει από το εθνικό του περιβάλλον»
Θάνος Λίποβατς, Ή νοοτροπία της αντεπανάστασης στην Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία' στο : ' Η
γαλλική επανάσταση και η Ευρώπη : πρακτικά διεθνούς συμποσίου : Αθήνα 23-27 Οκτωβρίου 1989',
Αθήνα 1994, σελ 19. Το κείμενο αναφέρεται στο γαλλικό αντι-σημιτισμό. Για ψυχολογικές προσεγγίσεις
που αφορούν τον αυταρχισμό, το φασισμό και την τακτική του αποδιοπομπαίου τράγου, βλ.
-Τ.W. Adomo, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson, R. Nevitt Sanford 'The Authoritarian
Personality', Νέα Υόρκη/Λονδίνο 1993 (Ρεκδ.: 1950), σελ. 161-162.
-James Gregor, 'Interpretations of fascism', New BrunswickWovôivo 1997, σελ. 74 κ.ε (Fascism as the
Consequence of Psychological).
-Martin Kitchen, 'Fascism', Λονδίνο 1978, σελ. 21-22 ('Psychological Theories of fascism').
574
Χ.Δ. Αγαλιώτης,Τια τους εργάτας', εκδ. E.O.N. 1939, σελ. 21.
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Στα νεολαιίστικα, προπαγανδιστικά έντυπα και στα σχολικά βιβλία που
κυκλοφορούσαν επί Μεταξά, μπορούσε κάποιος να δει σχεδόν τα ίδια
θέματα που υπήρχαν και στον μη νεανικό τύπο, με κάποιες ίσως μικρές
παραλλαγές στο ύφος του λόγου. Ήταν τα ίδια 'κλασικά' θέματα που
κυριάρχησαν και στην αντικομμουνιστυοή προπαγάνδα του εμφυλιακού και
μετεμφυλιακού κράτους : Η αντεθνική πολιτική του Κ.Κ.Ε. στο μακεδόνικο
575
ζήτημα . Η υπονόμευση από τον κομμουνισμό των υγιών παραδοσιακών
αξιών της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας που στάθηκαν
στυλοβάτες του ελληνισμού για αιώνες . Η δύσκολη και ανελεύθερη ζωή
στην Σοβιετική Ένωση 5 7 7 . Το ασυμβίβαστο του κομμουνισμού με την
ελληνική νοοτροπία και ιδιοσυγκρασία . Τα θεωρητικά άτοπα του
μαρξισμού, όπως η παραγνώριση από μέρους του ότι η ανισότητα είναι μια
ανθρώπινη πραγματικότητα /

Εκτός των κοινών στοιχείων με τα αντίστοιχα δημοσιεύματα των
'ενήλικων' εντύπων, η αντικομμουνιστική προπαγάνδα που απευθυνόταν
αποκλειστικά στους νέους είχε πάντως και τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Για τα παιδιά
μικρότερης ηλικίας, συναντάμε πάλι την
προπαγανδιστική αφήγηση με μορφή παραμυθιού. Και ακολουθείται ξανά
το γνωστό μοτίβο της «άρρωστης μαννούλας» - Ελλάδας που κινδυνεύει :
«...Κοντά σ' αυτή τη λαχτάρα, στην φρικτήν ανησυχία, μαθαίνετε με φρίκη, ότι τα δυο
αδελφάκια σας τα ξεγέλασε κάποιος κακούργος ξένος και τους έδωσε ένα μαύρο δηλητήριο
575

'Το κατάντημα του Μπολσεβικισμού', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 14-15.
Θεοδώρου/Λαζάρου, 'Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νέων Χρόνων', Αθήνα 1938, σελ. 419-420
(σχολικό εγχειρίδιο που κυκλοφορούσε από το 1931 - το συγκεκριμένο εδάφιο είναι προσθήκη που μπήκε
στην έκδοση που έκανε το καθεστώς Μεταξά).
577
Χ.Δ. Αγαλιώτης, ο.π.,σελ. 18 & 'Το κατάντημα...', ο.π., σελ. 7.
578
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 27, α.ε. 009 (Εγκύκλιος Ε.Ο.Ν. : 'Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ουλαμών και
Κέντρων Εκπαιδεύσεως').
579
Επίκαιρα', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940, σελ. 4-5 & Θεοδώρου/Λαζάρου, ο.π.
580
Υπήρχε και μια άλλη μορφή αντικομμουνιστική ς προπαγάνδας, λιγότερο συχνή στα νεανικά έντυπα :
απ' ότι φαίνεται το Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας διοχέτευε σκόπιμα (Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Β', Ή προς
δίωξιν του κομμουνισμού Πολιτική του Κράτους', σελ. 24) στον τύπο στοιχεία που αφορούσαν την
προσωπική ζωή και τις πολιτικές ή προσωπικές αντιθέσεις στελεχών του με σκοπό να αμαυρώσει το
πρόσωπο των κομμουνιστών, αλλά και για να δημιουργήσει ρήγματα και σύγχυση στους κόλπους του
κόμματος. Τα στοιχεία στηρίζονταν εν μέρει σε κατασχεθέντα έγγραφα και μαρτυρίες του Υφυπουργείου,
αλλά πιθανότατα υπήρχε διόγκωση τους. Επί πλέον υπήρχε πολλές φορές στα δημοσιεύματα μια ασάφεια
γύρω από την πηγή προέλευσης των στοιχείων, προφανώς για λόγους που σχετίζονταν με την αστυνομική
έρευνα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη χρήση από το καθεστώς Μεταξά αυτού που συνήθως ονομάζεται
'γκρίζα προπαγάνδα' [για τη γκρίζα προπαγάνδα (gray propaganda) δες Jowett / O'Donnell, ο.π., σελ.
13].
576
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και τους έπεισε με τη φειδίσια γλώσσα του, ότι, αν το ρίξουν στα χέρια της μαννούλας θα
τους φτιάνη πιο όμορφα φορέματα πιο ωραία φαγητά γλυκά και παιχνίδια άφθονα, και αυτά
τα δυστυχισμένα με την αμάθεια τους, στην ανοησία τους το έχυσαν και πλήγωσαν τη
μαννούλα. Τί φρίκη, τι αγνωμοσύνη. Τα παιδιά πληγώνουν τη μάννα.
Η αγανάκτησις όλων σας έφθασε στο σημείο, που προς στιγμή σκεφθήκατε ότι, αν τον ξένο
αυτόν τον είχατε στα χέρια σας, θα τον εσχίζατε. Τα αδελφάκια σας όταν εννόησαν τη
φοβερή απάτη και το μεγάλο κακό που επροξένησαν, έμειναν άφωνα. Ήταν όμως πλέον
αργά, το έγκλημα έγινε.
Έτσι αγαπητά μου παιδιά, συμβαίνει τώρα και με τη μεγάλη μαννούλα, τη γλυκεία μας
Ελλάδα. Ξένοι, που ήλθαν από τη Ρωσία, αφού μετέβαλον την πατρίδα τους σε κόλασι,
εζήλεψαν μαζί με άλλα έθνη και μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Και έφεραν και εδώ
ένα μαύρο δηλητήριο, που το παρουσίασαν στους απλοϊκούς ανθρώπους για άγιασμα, για
φάρμακο που θα μεταβάλη κάθε αναποδιά, κάθε δυστυχία σε αληθινό παράδεισο. Το
δηλητήριο αυτό, παιδιά μου, λέγεται κομμουνισμός...»™.

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση στο παραμύθι είναι το μίσος που
αναπαράγει και η σκληρότητα του : «φειδίσια γλώσσα του», «θα τον
εσχίζατε». Ο κομμουνιστής παρουσιάζεται σαν το χειρότερο αξιομίσητο
κτήνος. Το χαρακτηριστικό αυτό, ίσως επειδή η νεανική ιδιοσυγκρασία
είναι πιο πρόσφορη για κάτι τέτοιο, ήταν συχνότερο στα νεολαιίστικα
έντυπα απ' ότι στην προπαγάνδα για μεγάλους η οποία σε γενικές γραμμές
στηριζόταν σε πιο 'ορθολογικά' επιχειρήματα. Ο Δημήτριος Βεζανής
άλλωστε, ένας από τους θεωρητικούς του καθεστώτος, είχε τονίσει ότι η
'εθνική αγωγή' της νεολαίας δεν πρέπει να αρκείται στην μετάδοση της
πίστης σε ορισμένα ιδανικά : απαραίτητη είναι και «η σαφής διάκρισις από
τας εχθρικός και αντιπάλους ιδεολογίας. Χρειάζεται ακόμη το Μίσος [υπογρ.
SR?

στο πρωτότυπο] » . Ας δούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό απόσπασμα το
οποίο κάνει εντύπωση για την σκληρότητα του. Είναι από μια ανυπόγραφη
διάλεξη της Ε.Ο.Ν.:
«Πρέπει να έχη χάσει κανείς κάθε αίσθημα ψυχικής ανωτερότητος, να έχη χάσει κάθε
έννοιαν του ωραίου, της ηθικής, της τιμής, του ανθρωπισμού, να έχη κατεβή πολύ χαμηλά
και να κυλιέται στο βούρκο της ψευτιάς και της ατιμίας, πρέπει να έχη πάθει η ψυχή του από
ανίατη πόρρωσι, να μην αισθάνεται το συναίσθημα της χαράς, ούτε καν της ζωής, κανένα
συναίσθημα, να έχη πάθει από ανίατη άμβλυνσιν κάθε ηθικής αξίας όπως είναι η τιμή και το
καθήκον, να έχη χάσει κάθε έννοιαν της αλήθειας και να έχη πάθη από ολοκληρωτικήν
αποκτήνωοτν για να μπορή να κερδίση επαξίως τον τίτλον του 'κομμουναστού'.
Μια από τις ηθυοές αξίες που πολεμούν με λύσσα οι υπάνθρωποι αυτοί... είναι η ιδέα της
πατρίδος.
Έναντι άλλως τε, του μεγάλου αυτού ιδανικού της Πατρίδος ... τί ιδανικό αντιτάσσουν οι
σκοτεινοί άνθρωποι της Μόσχας ; Το ιδανικό του στομαχιού. Η σύγκρισις δεν είναι διόλου
δύσκολη.
Από τη μια ο άνθρωπος-πνεύμα, ο άνθρωπος-ψυχή, ο άνθρωπος-ιδέα, από την άλλη ο
άνθρωπος-κτήνος....

Ευαγγελία Κατσιμπίρη, 'Προς τα Ελληνόπουλα', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 9.
Δημ. Σ. Βεζανής, 'Δικαιώματα και καθήκοντα της Νεολαίας υπό το Νέον Κράτος', στο περ. Νέον
Κράτος, Σεπτέμβριος 1937, τ. 1.
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Τους υπανθρώπους αυτούς που δέχτηκαν για υλικά ωφέλη να πουλήσουν την ψυχή τους στη
βρωμερότερη και ανηθικώτερη θεωρία που γέννησε ποτέ ανθρώπινος νους, τους μαύρους και
σκοτεινούς ανθρώπους αυτούς που υπονομεύουν την ησυχία της χώρας, τους εγκληματίας
αυτούς που προσπαθούν να τινάξουν στον αέρα όσα αγώνες και μόχθοι και θυσίες και αίμα
τριών χιλιάδων ετών εδημιούργησαν, κτυπήσατε τους αλύπητα, με φανατισμό, χωρίς καμιά
λύπη και κανένα οίκτο.
Κτυπάτε τους όπου κι αν τους βρίσκετε, με ότι βρίσκετε μπροστά σας. Δεν είναι άνθρωποι,
είναι φείδια που ξεχύνουν το δηλητηριασμένο σάλιο τους εναντίον κάθε ωραίου, κάθε
ηθικού, κάθε ιδανικού. Δεν αξίζουν ούτε για θάψιμο. Δεν τους χρειάζεται ούτε παπάς, ούτε
σάβανο. Είναι προωρισμένοι μόνο για βορά των σκυλιών γιατί τέτοια είναι η θεωρία τους και
τέτοια είναι η ζωή τους»583.

Σε μια διαφορετική απόπειρα που έκανε για να πιάσει τον παλμό των
νέων, η προπαγανδιστική μηχανή του καθεστώτος έκανε επικλήσεις στην
επαναστατικότητά τους. Η δικτατορία προσπάθησε να πείσει πως η 4 η
Αυγούστου, και όχι ο κομμουνισμός, ήταν η πραγματική επανάσταση.
Συγκρίνοντας τον κομμουνισμό με το μεταξικό κράτος, ο συγγραφέας ενός
προπαγανδιστικού φυλλαδίου αποφαίνεται πως «η ιδική μας επανάστασις
εκκινεί από αγάπην. Και η αγάπη εστερέωσε πάντοτε οίκους, έθνη και λαούς.
Διά τούτο η ιδική μας επανάστασις δεν καταστρέφει. Συντηρεί...» .
Εν μέρει ο λόγος της 'επαναστατικότητας' είχε αποδέκτη την εργατική
νεολαία που 'κινδύνευε' από τα εξεγερτικά κηρύγματα του μαρξισμού.
Αυτή η νεολαία έπρεπε να κερδηθεί ξανά, έπρεπε να διοχετεύσει την
επαναστατική της διάθεση στο έργο της 4 ^ Αυγούστου, να βγει και πάλι στο
δρόμο για να γιορτάσει με πορείες την Πρωτομαγιά όπως την ήθελε όμως το
καθεστώς . Και εδώ παρουσιάζεται το εξής παράδοξο - αν και όχι
ασυνήθιστο στην Ευρώπη του '30 - φαινόμενο : η αντικομμουνιστική
προπαγάνδα, η ίδια προπαγάνδα που σκοπό είχε να αποσπάσει το νέο
εργάτη από τις κομμουνιστικές θεωρίες, διακατεχόταν από μια
επαναστατική ρητορεία. Ο λόγος της 4 ^ Αυγούστου αναγκάστηκε να
προσαρμοσθεί καινά υιοθετήσει μαρξιστικό λεξιλόγιο :
«Η επανάστασίς μας όμως δεν αγνοεί καθόλου μιαν άλλην πλευρά της σημερινής αγωνίας
της ανθρωπότητος ... [τη] δυσκολία με την οποία κατακτάται και υποτάσσεται εις τα
παγκόσμια πλαίσια ένα νέον και δυσπροσάρμοστο στοιχείο της προόδου, η μηχανή.
Αποκρούουσα την υλιστικήν θεωρίαν του κόσμου, της οποίας δίδυμα τέκνα είναι το
συγκεντρωτικόν κεφάλαιον και η προλεταριακή αίρεσις, γνωρίζει ότι είναι υποχρεωμένη να
3X3

Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 016 & 017.
Επίκαιρα', ο.π.,σελ. 4.
585
Η δικτατορία ήθελε να αποστερήσει την Πρωτομαγιά από το νόημα που είχε έως τότε, να την αποκόψει
από οποιουσδήποτε κομμουνιστικούς ή αριστερούς συμβολισμούς και να την παρουσιάσει ως μια παλιά
ης
ελληνική γιορτή 'χαράς' για την άνοιξη και, στη χειρότερη περίπτωση, ως την εργατική γιορτή της 4
Αυγούστου που γιορταζόταν με τις ανάλογες συγκεντρώσεις και φιέστες. Δες περ. Νεολαία, 29/4/1939,
σελ. 937-938, 13/5/1939, σελ. 1003 & 4/5/1940, σελ. 961.
584
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δώση λύσιν νέαν, ηθικώς δικαιωμένη εις την τραγωδίαν των οικονομικώς αποκλήρων
κοινωνικών στρωμάτων...»586.
«... η Ελλάς μονάχα εκπροσωπεί τον αληθινό και γνήσιο διεθνισμό... Όποιος θέλει να γίνη
αληθινός διεθνιστής πρέπει να γίνη πρώτα Έλλην στην ψυχή...»587.

'Επίκαιρα', ο.π., σελ. 5
'Πρόσκλησις της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας προς τους νέους που δουλεύουν στα εργοστάσια και
τα μαγαζιά', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 6.
Ό
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7) Αντι-φιλελευθερισμός,
Αντι-κοινοβουλευτισμός
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Goebbels στην Αθήνα, ο
επικεφαλής του κυριότερου ελληνικού προπαγανδιστικού υπουργείου
Θεολόγος Νικολούδης τόνισε στο Γερμανό αξιωματούχο : «προσπάθεια μου
είναι να επιτευχθή, όπως ο ελληνικός λαός πιστέψη στην ιδέα του
COQ

απολυταρχικά κυβερνομένου κράτους» .
Πραγματικά, η προπαγάνδα του καθεστώτος κατέβαλλε έντονες
προσπάθειες για να πείσει τον ελληνικό λαό πως η δημοκρατία και το
φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα υστερούν σε σχέση με τον αυταρχικό τρόπο
διακυβέρνησης.
Ο φιλελευθερισμός ως έννοια έχει πολλαπλές προεκτάσεις που
απλώνονται στο χώρο της πολιτικής, του δικαίου, της οικονομίας και της
φιλοσοφίας. Στα διάφορα προπαγανδιστικά έντυπα που στήριζαν το
καθεστώς, ειδικά σε αυτά που είχαν έναν μάλλον ακαδημαϊκό χαρακτήρα,
τα επιχειρήματα κατά του φιλελευθερισμού επεκτείνονταν σε όλο το φάσμα
589

Λ

της επιστημονικής και φιλοσοφικής γνώσης
Αντίθετα, στην προπαγάνδα που στόχευε σε νεανικό κοινό τα
επιχειρήματα αυτά ήταν πολύ πιο απλά. Δεν είχαμε μακροσκελείς αναλύσεις
για τις τυχόν φιλοσοφικές αντινομίες των φιλελεύθερων θεωριών και πολύ
σπάνια έβρισκε κάποιος αναφορές στη φιλελεύθερη
οικονομική
590
παράδοση .
Για τη νεολαία, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες της, τα πράγματα
έπρεπε να παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν πιο απλουστευτικό τρόπο.
Εκτός του 'επάρατου' κομμουνισμού, δύο μόνο συστήματα υπήρχαν : ο
κοινοβουλευτισμός και το Έθνικόν Κράτος', όπως συχνότερα αναφερόταν
στα κείμενα το άλλο πολιτικό πρότυπο διακυβέρνησης. Το δεύτερο
ταυτιζόταν φυσικά με την 4 η Αυγούστου.
Μάλλον στα ίδια πλαίσια μιας υπεραπλούστευτικής λογικής, για τις
επιθέσεις κατά του φιλελεύθερου συστήματος επιλεγόταν συνήθως η
συγκριτική μέθοδος με όσες απλουστεύσεις αυτή επιφέρει. Εχρησιμοποιείτο
η
η
δηλαδή κατά κόρον η σύγκριση 'πριν την 4 Αυγούστου' και 'μετά την 4
Αυγούστου' για να υπογραμμίσει την υπεροχή της νέας πολιτικής του
5

εφ. Το Βήμα της Κυριακής, 1/12/1974 ( Ό Β. Μαθιόπουλος αποκαλύπτει τα άγνωστα γερμανικά
αρχεία').
589
Κόκκινος, ο.π., σελ. 56. Η έρευνα του Κόκκινου όπως έχουμε δει αφορά το περ. Νέον Κράτος.
590
Όπως αυτή στο: Θεολόγος Νικολούδης, 'Το Εθνικόν Κράτος ως πολιτικόν και οικονομικόν σύστημα,
εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 14.
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καθεστώτος. Ας αφήσουμε καλύτερα ν α περιγράψει τη μέθοδο ένα
προπαγανδιστικό στέλεχος του καθεστώτος :
«Η μέθοδος της συνδέσεως, της συγκρίσεως της παρούσης καταστάσεως με την πάλαιαν ως
και πάσαν αντίθετον προς αυτήν. Εις την περίπτωσιν αυτήν ο προπαγανδιστής πρέπει να έχη
την ικανότητα να συνδυάζη την δράσιν και την ιδεολογίαν της αντιδράσεως με αισθήματα
αντιπάθειας μίσους και αποστροφής. Πρέπει δηλαδή αντιπαρατάσσων την ιδεολογίαν του
έναντι της ιδεολογίας της αντιδράσεως να προκαλή ευμενή αισθήματα υπέρ της πρώτης και
591
μίσος και αποστροφήν υπέρ της δευτέρας.» .
Απόρροια αυτής της μεθόδου, ήταν τα παρακάτω αποσπάσματα:
«Η πολιτειακή οργάνωσης κατά την φιλελευθέραν αντίληψην είχε μοναδικόν σκοπόν την
τήρηση της εννόμου τάξεως εντός ωρισμένης γεωγραφικής περιοχής.... Αντιθέτως το
5
Εθνικόν Κράτος διέπεται από ωρισμένας ιδεολογικός κατευθύνσεις...»
«... Ο γυιος της που χρόνια έλιωνε χωρίς δουλειά, εργάζεται τώρα και χαίρεται.... Ποιος
ήξερε πριν τη σημαία μας ;... ΐΐονος σκέφτηκε να γιορτάσει αληθινά μια μεγάλη μέρα μ' αυτό
το σύμβολο ως κέντρο ;... Τώρα πάνε τρία χρόνια που μας γεμίζει την ψυχή...»
«...Χρόνια και χρόνια μιλούσανε για τις ατομικές ελευθερίες. Χρόνια και χρόνια γράφανε γι'
αυτές τις πολυθρύλητες ελευθερίες του ατόμου... Τώρα η ένωσι σου χαρίζει δύναμη και σου
φέρνΏτην αληθινή ελευθερία...»594.

Μια από τις πιο συνηθισμένες 'αιχμές' κατά του κοινοβουλευτισμού
ήταν ότι αυτός δεν βρισκόταν σε θέση ν α εκφράσει διά της ψηφοφορίας την
πραγματική θέληση του έθνους. Είτε γιατί παρενέβαιναν άλλες κυρίαρχες
δυνάμεις, σκοτεινές και ανεύθυνες . Είτε γιατί η νοθεία αλλοίωνε το
πραγματικό αποτέλεσμα
(μια παρατήρηση που δυστυχώς στα μάτια
ορισμένων μπορεί να φαινόταν βάσιμη, δεδομένης της ασθενούς
κατάστασης της προμεταξικής δημοκρατίας).
Ή τέλος, γιατί το αριθμητικό άθροισμα των ατομικών βουλήσεων για
μια μόνο στιγμή, δε θα μπορούσε ποτέ να εκφράσει την αιώνια και αληθινή
εθνική βούληση (την άποψη αυτή, που είναι κάπως πιο θεωρητική, την
συναντάμε κυρίως σε έντυπα που απευθύνονται σε 'στελέχη' της
Νεολαίας) . Εδώ υπάρχει μια σαφής και συνειδητή επιρροή από
αντίστοιχες φασιστικές θεωρητικές και νομικές κατασκευές . Σύμφωνα με
αυτή την αντίληψη, οι ψηφοφόροι δεν είναι παρά μια άβουλη μάζα : ένας
«κοινοβουλευτικός όχλος» που «διαταράσσεται από το πάθος των δολίων και
ορμητικών λόγων και εκσπά εις θορυβώδεις διακοπάς και
χειροκροτήματα,
591

Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 019 και 020, σελ. 8.
Ό Κυβερνητικός Επίτροπος προς τους συναγωνιστάς του', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 12
593
περ. Νεολαία 12/8/193 9, σελ. 1420-1421.
594
περ. Νεολαία 20/1/1940, σελ. 492.
595
Νικολούδης, ο.π., σελ. 11.
96
Μάλλωσης, 'Κοινοβουλευτισμός και κομματισμός, εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 12.
597
περ. Φαλαγγίπκη Επιθεώρησις, τ. 1, Απρ.-Μάιος-Ιούνιος 1940, σελ. 89.
598
Δες : Αλιβιζάτος, ο.π., σελ. 120-121 και σημ. 77.
71
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ενώ αντιθέτως παραμένει απαθής και αδιάφορος οσάκις τα ζητήματα
αναλύονται με σεμνοπρέπειαν και στερεάν φρόνησιν» . Κατά διαστήματα η
μεταξική προπαγάνδα διέδιδε πως θα αντικαθιστούσε την παλιά 'ψευδοδημοκρατία' με ένα πραγματικά «αντιπροσωπεντικόν σύστημα εις το οποίον
θα ηδύναντο να μετάσχωσιν όχι οι κατορθώσαντες να δημαγωγήσουν
περισσότερον διά ψήφους, αλλ ' οι εργαζόμενοι» . Τέτοιες αναφορές πάντως
στο συντεχνιακό σύστημα συναντάμε σπάνια στα νεανικά έντυπα, είτε γιατί
ο κορπορατισμός είναι κάπως πολύπλοκη έννοια για παιδιά, είτε γιατί
πιθανόν ο Μεταξάς δεν είχε ποτέ πρόθεση να τον εφαρμόσει.
Μια δεύτερη μομφή κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος είχε να
κάνει με την δυσλειτουργία του που τελικά το καθιστούσε ανίκανο. Η ουσία
του επιχειρήματος ήταν πως οι διαδικασίες της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας ήταν εξαιρετικά δαιδαλώδεις και περίπλοκες για να είναι
λειτουργικές :
«Η κοινοβουλευτική Δημοκρατία ή καλλίτερα η ψηφοκρατία, η κυριαρχία του πεζοδρομίου
είναι κάτι μηχανικόν. Αυτή η ομοιόμορφος κίνησις δεν πρέπει να παρακωλύεται από κανένα.
Η μικρότερα παρέμβασις, η παραμικροτέρα αλλαγή βίδας, η παραμικροτέρα παρέκλισις της
μηχανής εις τας κοινοβουλευτικός δημοκρατίας χαρακτηρίζεται, λέγει κάποιος, ως
παραβίασις του Συντάγματος. Έτσι πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί
Δημοκρατίας αναγκάζονται ή να παραμένουν μακαρίως απαθείς ή να παρεμβαίνουν καινά
παύονται. Το πλοίον θα κινηθή χωρίς οιακοστρόφον. Εις τας λεπτομέρειας της διαδικασίας
θυσιάζεται η ουσία.. ,»601
Σε άμεση συνάφεια με αυτές τις απόψεις ήταν και η αντίληψη πως το
κοινοβουλευτικό κράτος, ακριβώς εξ αιτίας της δυσλειτουργίας του, ήταν
ανίκανο να αντιμετωπίσει μια τόσο σοβαρή απειλή όπως ήταν ο
κομμουνισμός. Αυτή η θεωρία συναντάται αρκετά συχνά 6 0 2 στα
προπαγανδιστικά κείμενα, ίσως γιατί δικαίωνε και την επέμβαση του
Μεταξά τον Αύγουστο του '36. Μερικοί έκαναν ένα άλμα φτάνοντας
παραπέρα, στη θέση δηλαδή που υποστήριζε πως ο φιλελευθερισμός είχε
συμμαχήσει με τον κομμουνισμό για να εμποδίσει την άνοδο του Μεταξά :
«Ο κομμουνισμός, ο κοινοβουλευτισμός, ο Δημοκρατισμός, συνησπίσθησαν,
εδημιούργησαν συνεργασίας
'Λαϊκά Μέτωπα'
και προσεπάθησαν
να
διαθέσουν εχθρικώς την κοινήν γνώμην έναντι της επελθούσης μεταβολής» .
Άλλοι πάλι επέμεναν στην ιδεολογική συγγένεια των δύο πολιτικών
συστημάτων : «ο λιμπεραλισμός και ο ξάδερφος του ο μαρξισμός, βάζανε το
,

,

r

'
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εγω του άτομου στο κέντρο των γεγονότων..»
περ. Φαλαγγίτική Επιθεώρησις,τ.2, Ιούλιος- Αυγ. -Σεπτ. 1940, σελ.162.
Καλλονάς, ο.π., σελ. 232.
Ό Βασιλεύς' ο.π., σελ. 5.
Δες για παράδειγμα περ. Νεολαία 15/10/1938,12/11/1938 και Τια τους εργάτας' ο.π., σελ. 23
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 019, σελ. 9 (Από διάλεξη).
περ. Νεολαία 26/11/1938, σελ. 227.
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Στην προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά στην προσπάθεια του
καθεστώτος να πείσει πως ο κομμουνισμός δεν είχε σχέση με την ελληνική
νοοτροπία και πως ήταν ένα ξενόφερτο σύστημα που προήλθε από την
Σοβιετική Ένωση. Τα εδάφια που μιλούσαν για τις κακές συνθήκες
διαβίωσης στην Σοβιετική Ένωση ήταν αρκετά όπως και οι υποτιμητικές
αναφορές σε αυτήν («Σοβιετία» ). Αντίστοιχες αναφορές συναντάμε και
για την ξενική προέλευση του φιλελευθερισμού ή την ασυμβατότητα του με
τις ελληνικές συνθήκες . Και ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχουν κατά
τον ίδιο τρόπο ανάλογες αναφορές και για τις χώρες που υπήρξαν λίκνα των
φιλελεύθερων ιδεών, κάτι τέτοιο τελικά δεν συμβαίνει. Ας μην ξεχνάμε πως
βρισκόμαστε στην εποχή που οι σχέσεις Ελλάδας και Μεγάλη Βρετανίας
είναι σχέσεις εξάρτησης.

605
606

'Το κατάντημα του...', σελ. 7
περ. Φαλαγγίτικη Επιθεώρησις,τ. 1, Απρ.-Μάιος-Ιούνιος 1940, σελ. 88.
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8) Η ελληνική γη και ο
έλληνας αγρότης
Η 4 η Αυγούστου εκθείασε τον αγροτικό τρόπο ζωής, προσπάθησε να
εξοικειώσει τη νεολαία με την ελληνική γη και να δώσει κίνητρα στους
νέους της υπαίθρου να συνεχίσουν τις γεωργικές εργασίες στον τόπο
καταγωγής τους.
Η στροφή της εκπαίδευσης προς μια πιο πρακτική (και λιγότερο
θεωρητική) κατεύθυνση εξυπηρετούσε μεταξύ άλλων και την ενίσχυση της
αγροτικής παραγωγής. Το καθεστώς καταδίκαζε, όπως είδαμε και
πρωτύτερα, τη μαζική τροπή των νέων προς τις κλασικές σπουδές που
ευνοούσε την ανεργία και δημιουργούσε «το λεγόμενον διανοητικόν
προλεταριάτον». Στις προπαγανδιστικές αναφορές του καθεστώτος οι νέοι
των αγροτικών οικογενειών παροτρύνονται να ασχοληθούν με τη γεωργία
και να φοιτήσουν στα Αστικά Σχολεία. Σε όσα από αυτά είναι σε αγροτικές
περιοχές
«θα διδάσκηται... η δενδροκομία, και ιδία η ελαιοκομία, η αμπελουργία κτλ, εις άλλας η
κτηνοτροφία και η γαλακτοκομία και ούτω καθεξής
Οι απόφοιτοι των Αστικών Σχολείων, εκτός της εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως αυτών, θα
έχουν και πλείστας θετικός και πρακτικός γνώσεις διά να εισέρχονται εις την βιοπάλην
έτοιμοι να βοηθήσουν εαυτούςκαι την οικογένειάν των και να προαγάγουν τους όρους της
καλλιέργειας και παραγωγής»

Όσον αφορά την Ε.Ο.Ν., όλοι οι παλαιότεροι θα θυμούνται τις εξορμήσεις
της για δενδροφυτεύσεις και άλλες αγροτικές εργασίες. Το 1939 η
Οργάνωση υπερηφανευόταν ότι είχε φυτεύσει περίπου 1.400.000 δέντρα και
ότι είχε οργανώσει γύρω στα 3.250 γεωργικά μαθήματα 608 .

Η ρητορεία για επιστροφή στη γη δεν ήταν ασφαλώς μια καινοτομία της
4
Αυγούστου. Τα αντιδραστικά καθεστώτα του μεσοπολέμου είχαν
ανάλογο προσανατολισμό. Οι σταθερές, παραδοσιακές αξίες της υπαίθρου
εξέφραζαν ένα πρότυπο ζωής που ερχόταν σε αντίθεση με τον
ριζοσπαστισμό των νέων κινημάτων και που επομένως 'βόλευε' καθεστώτα
τέτοιας μορφής.
Λίγο πριν το μεσοπόλεμο, μια σειρά θεωριών που έδιναν έμφαση στην
σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωγραφίας επέδρασαν
ουσιαστικά στην πολιτική και την τέχνη. Επηρέασαν αργότερα και τα
ης

Ένας χρόνος δημιουργικού μόχθου : Παιδεία 4 Αυγούστου 1936 - 4 Αυγούστου 1937',Έκδοσις
Εθνικής Εταιρείας 1937, σελ. 41.
608
εφ. Καθημερινή 2/8/1940.
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φασιστικά κινήματα και τα αυταρχικά καθεστώτα του μεσοπολέμου,
συμπεριλαμβανομένης της 4 ^ Αυγούστου. Η τελευταία και ο αρχηγός της Ι.
Μεταξάς είχαν πιθανώς επηρεαστεί και από τις ελληνικές εκδοχές των
θεωριών αυτών (όπως αυτές του Σφυρή ή του Καραβίδα) που άλλωστε
προέβαλλαν αντιλήψεις πολλές εκ των οποίων η 4 η Αυγούστου είχε
υιοθετήσει πλήρως : η έμφαση στον αγρότη και την ύπαιθρο, η αξία που
αποδιδόταν στην εθνική εξάπλωση διά της ελληνικής διασποράς, η αντίθεση
στους εισαγόμενους κοινοβουλευτικούς θεσμούς.
Ο έντονα ιδεαλιστικός χαρακτήρας αυτών των θεωριών ήταν ίσως η αιτία
του μεταφυσικού στοιχείου και της υπερβολής που πολλές φορές
χαρακτήριζε τις αναφορές που σχετίζονταν με τη γη :
«δεν είναι μόνο η στοργική μητέρα που γαλουχεί και τροφοδοτεί τα σώματα μας, αλλά
υπήρξε και είναι πάντα και ο μεγάλος παιδαγωγός και οδηγός και εμπνευστής.. Αν στο ίδιο
εκείνο έδαφος που πατείτε ακουμπήσετε το αυτί σας, θ' ακούσετε καθαρά τον παλμό της
ιερής μας γης., στον ίδιο ρυθμό και με την ίδια έντασι των χτύπων των δικών σας καρδιών.
Είναι σα να σας στέλλη από κει κάτω... το θείο μήνυμα της...»610
Ένα άλλο φυλλάδιο του 1937 για την αγωγή της νεολαίας που εμπλέκει
αρχαιοελληνικούς μύθους και ναζιστικές αντιλήψεις, αναφέρει τη γη ως
«Θεά..., μητέρα του παντός, ως έχουσα ισχυρά θεμέλια μέσα στον κόσμο του
σύμπαντος και ως τρέφουσα κάθε τι το οποίο υπάρχει μέσα σ ' αυτόν»

Υπερβολικές ήταν και οι αναφορές στον 'Έλληνα αγρότη'. Το στοιχείο
της υπερβολής πιθανόν να είχε ως αφετηρία την προσπάθεια της μεταξικής
προπαγάνδας να κολακέψει τον αγροτικό κόσμο που στην περίπτωση της
Ελλάδας ξεπερνούσε το μισό του πληθυσμού, «δηλαδή είναι το Έθνος»
όπως είχε πει και ο Μεταξάς.
Εδώ ίσως μέτρησε και το λαϊκιστικό στοιχείο που διαπερνούσε το
μεταξικό καθεστώς, 'λαϊκιστικό' με την έννοια που αναλύθηκε στο πρώτο
κεφάλαιο. Σύμφωνα με αυτή την έννοια, η ψυχή του έθνους βρισκόταν στον
Guntram Henrik Herb, 'Under the map of Germany (Nationalism and Propaganda 1918-1945)', Λονδίνο
/ Νέα Υόρκη 1997. Payne, ο.π., σελ 61.
Για τον αντίκτυπο στην Ελλάδα βλ. : Αρτεμις Λεοντή, "Τοπογραφίες ελληνισμού : χαρτογραφώντας
την πατρίδα', Αθήνα 1998, σελ. 189 κ.ε. · Χρήστος Χατζηιωσήφ, 'Απόψεις γύρω από τη βιωσιμότητα της
Ελλάδας και το ρόλο της βιομηχανίας' (ανάτυπο από το 'αφιέρωμα στο Νίκο Σβορώνο', τ. 2), Ρέθυμνο
1986,σελ. 340-349 • Βεργόπουλος,ο.π.,σελ. 141-147 και232 (σημ. 57, 58, 59) • Τζιόβας,ο.π, σελ. 77.
Δες επίσης : Κ. Δ. Καραβίδας Ή Κοινοτική Πολιτεία', τ. Α', Αθήνα 1935.
Βλ. και το αφιέρωμα στον Κ. Σφυρή λίγο μετά τον θάνατο του : Αριστ. Καλλιαβάς, 'Κωνσταντίνος
Σφυρής', στο περ. Νέον Κράτος, 29/2/1940, τ. 30, σελ. 422 - 423.
610
περ. Νεολαία 21/10/1939, σελ 67.
611
Βασίλειος Τσιρίμπας, Ό ι πρωτοπόροι της εθνοκοινωνικής αγωγής', Αθήνα 2001, σελ. 52 (ανατύπωση
φυλλαδίου του 1937).
èn
περ. Νεολαία 7/10/1939, σελ. 6.
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απλό άνθρωπο του μόχθου και της υπαίθρου. Ο αγρότης ήταν κάτι
περισσότερο από έναν άνθρωπο που συμμετείχε στην παραγωγική αλυσίδα :
«ο αγρότης είναι όχι μόνο η διατροφή, αλλά και ο φύλακας του υγιούς λαϊκού
£1-1

αίματος και το λαϊκό-πολιτικό και πολιτιστικό θεμέλιο για τον Λαό μας...»

.

Παράλληλα, οι οικονομικές εξελίξεις που προηγήθηκαν ισχυροποίησαν
τις φωνές για αυτάρκεια των επιμέρους εθνικών οικονομιών. Η επάρκεια σε
πρωτογενή αγαθά και η συνεπαγόμενη ενασχόληση μεγάλου μέρους του
πληθυσμού με την καλλιέργεια της γης, ήταν μια ασφαλιστική δικλείδα
απέναντι στην εφιαλτική απειλή της πείνας που είχε διαφανεί κατά τα
χρόνια της μεγάλης κρίσης. Τα φασιστικά καθεστώτα άλλωστε, είχαν έναν
πρόσθετο λόγο να αποζητούν την αυτάρκεια : η τελευταία ήταν απαραίτητη
για τις ανάγκες μιας πολεμικής οικονομίας
Ο φόβος μιας πολεμικής σύρραξης ήταν αυτός που ώθησε και το
μεταξικό καθεστώς να προπαγανδίσει πρακτικές
που οδηγούν στην
αυτάρκεια. Λίγες μόλις μέρες μετά την έκρηξη του Παγκοσμίου Πολέμου η
Νεολαία διατάσσεται, με μια εγκύκλιο του Μεταξά που δημοσιεύτηκε
σχεδόν παντού, να μεταβάλλει «γρήγορα την Ελλάδα μας σε èva Αγροτικό
Στρατόπεδο, που δε θα έχει ούτε μια γωνιά ακαλλιέργητη...»
Τις επόμενες μέρες η καμπάνια για την καλλιέργεια κάθε «σπιθαμής
ελληνικής γης» πήρε τεράστιες, αν όχι υστερικές διαστάσεις. Στην
Καθημερινή της 28/9/1939 διαβάζουμε :
«Κατόπιν διαταγής των στρατιωτικών αρχών, τα κηπάρια και άλλοι ανοιχτοί χώροι των
στρατώνων εφυτεύθησαν με πατάτες - Οι φοίνικες των κήπων της Ακαδημίας και του
Πανεπιστημίου απεκόπησαν. Εις την θέστν των δέντρων τούτων θα φυτευθούν νεραντζιές και
άλλα δενδρύλια».

013

περ. Νεολαία 17/12/1938, σελ. 337.
Alexander J. De Grand, 'Fascist Italy and Nazi Germany : the fascist style of rule', Λονδίνο 1997, κεφ.
10 ("Autarky and economic mobilization").
615
περ. Νεολαία 16/9/1939 • εφ. Καθημερινή 10/9/1939 · 'Λόγοι...', τ. Β, ο.π, σελ 139-140.
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9) Αυτοθυσία, Θάνατος
Ρίχνοντας κανείς μια απλή ματιά στα έντυπα που εξέδιδε ή ήλεγχε το
καθεστώς, ειδικά στις στήλες και τα περιοδικά που αφορούν τη νεολαία, θα
διαπιστώσει γρήγορα πως υπάρχουν δεκάδες αναφορές που έχουν να κάνουν
με την έννοια του θανάτου και κυρίως με την Αυτοθυσία.
Οι αναφορές αυτές έχουν πολλές φορές ένα τέτοιο συναισθηματικό και
ενίοτε μεταφυσικό ύφος :
«Μετά τον μικρόν μας εκείνον σκαπανέα Ρουχωτάν Χαράλαμπον όστις κατόπιν ασθενείας
εξέπνεε ψιθυρίζων τον Ύμνον της Νεολαίας έχομε ένα νέο υπέροχο δείγμα πίστεως μιας
συναγωνιστρίας
Η συναγωνίστρια αύτη καθ' όλον το διάστημα της ασθενείας της δεν
έπαυσεν ασχολούμενη με την Οργάνωσιν, άλλοτε ζητούσε το περιοδικόν μας και άλλοτε
καλούσε τας συναγωναστρίας της.
Τέλος όταν ησθάνθη εγγίζον το μοιραίον παρεκάλεσε και της έφεραν την στολήν την οποίαν
κατεφίλει κλαίουσα....
616
Η συναγωνίστρια δεν απέθανε πλην του ότι κατέκτησε την μέλλουσαν ζωήν»

Όσον αφορά το περιεχόμενο τους, οι καταχωρήσεις αυτού του είδους
(δεκάδες, στην κυριολεξία 617 ) αναφέρονταν συνήθως στην 'ηρωική'
προσπάθεια κάποιου φαλαγγίτη να σώσει έναν άνθρωπο που η ζωή του
κινδυνεύει, να σβήσει μία φωτιά, να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για χάρη
μιας ιδέας ή του συνόλου.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως εδώ έχουμε να κάνουμε με
συνηθισμένες αναφορές σε μια παραδοσιακή αξία, την αυτοθυσία, ή με την
προσπάθεια να βελτιωθεί προς τα έξω το προφίλ της E O N . Αλλά είναι
βέβαιο ότι υπήρχε μία συστηματικότητα και μία σκοπιμότητα σε αυτές τις
αναφορές, σχεδόν μία εμμονή. Δε μοιάζει να είναι τυχαία
- η συστηματική καταγραφή τέτοιων πράξεων αυτοθυσίας από τις
στατιστικές υπηρεσίες της Ε.ΟΝ.: «7ο παρελθόν έτος [1939]....
εσημειώθησαν 250 ..παραδειγματικοί
πράξεις αυτοθυσίας
(διασώσεις
πνιγμένων, κατασβέσεις πυρκαϊών κλπ)»
- η θέσπιση της έξαρσης «του πνεύματος αυτοθυσίας» μέσω των ταινιών,
ως κατάλληλου κριτηρίου για την παρακολούθηση κινηματογραφικών
προβολών απο ανήλικες
- η κατεύθυνση που δινόταν στις οδηγίες που αφορούσαν την εκπαίδευση
και την ψυχαγωγία των σχηματισμών της Ε.ΟΝ.: η «προθυμία προς την
θυσίαν» θα έπρεπε να ήταν ένα από τα κύρια μελήματα των στελεχών 620
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Διαταγή Κ.Ε.Ν. της Ε.Ο.Ν. (Εφ. Καθημερινή, 19/3/1939, σελ 7.)
Δες περ. Νεολαία 4/11/, 11/11, 16/12/1939, 9/3/, 16/3,4/5,15/6,29/6,1/9 1940 ή και στις στήλες της
εφ. Καθημερινής πσυ αναφέρονται στην Ε.Ο.Ν. 14/5,29/61938, 22/4,26/4,3/5/1939,24/2,2/4/1940 κτλ
κτλ
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περ. Νεολαία 25/11/1939
619
Βασιλική Χωροφυλακή, Έπίσημσν Δελτίσν... ', ο.π., σελ. 15
6,7
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η καθιέρωση, με απόφαση τσυ Υπουργού Παιδείας το Φεβρουάριο του
1940, της ημέρας του Μαθητικού Μνημόσυνου για τους πεσόντες (κάθε
πρώτο Σάββατο Τεσσαρακοστής) και της συμμετοχής των σχολείων στην
Ημέρα των Νεκρών
με τελετές στον Άγνωστο Στρατιώτη και άλλες
εκδηλώσεις.

Πρέπει συνέχεια να έχουμε κατά νου πως η 4 η Αυγούστου ήταν ένα
υπερ-εθνικιστικό καθεστώς και πως η έννοια του έθνους έθετε σε δεύτερη
μοίρα όλες τις άλλες ιδεολογικές αναφορές. Και ο εθνικισμός είχε εξαρχής
ειδική σχέση με το θάνατο που πήγαζε (λόγω της ανάδυσης του στο τέλος
της εποχής των θρησκευτικών βεβαιοτήτων) από μια εκκοσμικευμένη
προσπάθεια «μετασχηματισμού
του μοιραίου σε συνέχεια» . Όπως έχει
τονίσει
και ο υπέρμαχος αυτής της θεωρίας «δε θα βρει κανείς τπο
παραστατικά εμβλήματα της σύγχρονης κουλτούρας του εθνικισμού από τα
κενοτάφια και τα μνημεία του Άγνωστου Στρατιώτη..»
Ειδικότερα μια από τις πιο ακραίες εκφράσεις του εθνικισμού, ο
φασισμός, είχε μια στενή σχέση με τους συμβολισμούς του Θανάτου:
εθνικές Ημέρες Πένθους, νεκροκεφαλές σε πηλίκια, μαύρες στολές,
δημόσιες Εκθέσεις για τους μάρτυρες που θυσιάστηκαν...
Όπως ήδη
έχουμε δει στην εισαγωγή, υπάρχει και μια αξιόλογη θεωρία που
υποστηρίζει πως το δίπτυχο θάνατος-ζωή, είναι καθοριστικό για να
θεωρήσουμε ή όχι μια ιδεολογία ως φασιστική.
Από την άλλη πλευρά έχουμε να κάνουμε με την 4 η Αυγούστου, ένα
καθεστώς που εκινείτο στις παρυφές του φασισμού χωρίς να είναι
φασιστικό. Στα πλαίσια όμως της αντιγραφής και παρακολούθησης της
φασιστικής προπαγάνδας, μπορούμε να πιθανολογήσουμε (μολονότι δεν
έχουν βρεθεί τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν απόλυτα αυτήν την
υπόθεση) ότι στελέχη της 4 η Αυγούστου μπορεί να είχαν εντοπίσει την
προπαγανδιστική αξία της Αυτοθυσίας και της ηρωοποίησης του Θανάτου.
Ο θάνατος και η απώλεια εμπεριέχουν μια συναισθηματική φόρτιση - πόσο
μάλλον η αυτοθυσία για ένα ανώτερο ιδανικό - που εκμεταλλεύθηκαν με
τον καλύτερο τρόπο τα φασιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Στη Γερμανία
Ήρότυπον μεθόδου διδασκαλίας διά την ανάπτυξιν ενός θέματος', Ε.Ο.Ν. 1940 & Γ.Α.Κ., Αρχείο
Ε.Ο.Ν., Φακ. 27, α.ε. 006, σελ. 19.
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εφ. Καθημερινή 23/2, 14/3, 17/3/1940 και περ. Νεολαία 30/3/1940
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Benedict Anderson, «Φαντασιακές Κοινότητες : Στοχασμοί για τις Απαρχές και τη Διάδοση του
Εθνικισμού» , Αθήνα 1997,σελ. 31
623
Emilio Gentile, "The Sacralization... ', ο.π., σελ. 26-28. Maria Susan Stone, "The Patron State...Ό.π.,
σελ. 154-156.Richard Grunberger, ο.π., σελ. 101-102. Lionel Richard, ο.π., σελ. 21-22.
624
Roger Griffin, ο.π.
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για παράδειγμα, υπήρξε η περίπτωση του Horst Wessel, ενός νεαρού
Γερμανού που ήταν άσημος μέχρι που ο Goebbels αποφάσισε να
εκμεταλλευθεί το θάνατο του για προπαγανδιστικούς λόγους. Μέσα σε λίγο
καιρό ο Wessel έγινε ήρωας, σύμβολο και ναζιστικός ύμνος (το 'τραγούδι
του Horst Wessel') .
Στην Ελλάδα, η προπαγάνδα της 4^ Αυγούστου προσπάθησε να φτιάξει
κάτι αντίστοιχο στο νεολαιίστικο χώρο, με την περίπτωση της Νίκης
Περακάκη. Η Περακάκη είχε σκοτωθεί μετά από πτώση του ανεμόπτερου
της στο Κέντρο Ανεμοπορίας της Ε.ΟΝ. μεταξύ Βελεστίνου και Βόλου, τον
Ιούλιο του 1940. Αμέσως άρχισε μια προσπάθεια ηρωοποίησης της : δόθηκε
εντολή να αναρτηθεί η φωτογραφία της στις περιφερειακές διοικήσεις της
EON, άρχισε έρανος για την ανέγερση μνημείου προς τιμήν της, ενώ τα
δημοσιεύματα που ήταν αφιερωμένα στην Περακάκη ήταν πάμπολλα:
«....Έπεσε και αυτή όπως ο Ίκαρος Αλλά υπάρχουν πτώσεις που ισοδυναμούν με τις
υψηλότερες πτήσεις... Όταν η Νίκη Περακάκη, κτυπημένη θανάσιμα, ρώτησε τους
συναγωνιστάς της αν επέτυχε στις εξετάσεις της και αν πήρε το δίπλωμα της, έδωσε με την
αγωνιώδη ερώτησί της την πιο υψηλή έκφραση του ηρωικού πνεύματος που ζούσε μέσα της
Δεν την ενδιέφερε η ζωή της Την ενδιέφερε αν επραγματοποίησε τον σκοπό της...
-'Συνεχίστε παιδιά... Δεν είναι τίποτε... Μα κι αν πάθω τίποτα... θέλω τη στολή μου και
τη σημαία.'
Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια...
Ο Κ.Ε.Ν. συναγωνιστής Α. Κανελλόπουλος με συγκίνηση που δεν μπορούσε να κρύψη
εξεφώνησε τον κάτωθι επικήδειο....:
Έις την χορείαν των τετιμημένων μας Νεκρών που έπεσαν κατά την εκτέλεσιν του
καθήκοντος προστίθεται σήμερα ακόμα ένα όνομα. Το όνομα της Νίκης Περακάκη
Επάνω στην αυτοθυσία της Ελληνικής Νεολαίας στηρίζεται ο αγώνας της Ε.Ο.Ν., όπως τον
καθόρισε ο Αρχηγός για την Τιμή, τη Δόξα και το Μεγαλείο του Ελληνισμού. Επάνω στην
αυτοθυσία της Ελληνικής Νεολαίας στηρίζεται η προσπάθεια για την κυριαρχία των
Ελληνικών φτερών... Έτσι μονάχα μπορούν να πετάξουν πάλι ψηλά, κυριαρχικά και
ηγεμονικά οι Ελληνικοί αετοί, κάτω από τον ολόχρυσο Ελληνικό ήλιο...'»626

Λόγια όπως αυτά όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, συγκινούν τόσο πολύ,
ώστε μπορεί να τα θυμάσαι και έξι δεκαετίες μετά:
«Εκείνο όμως που θυμάμαι τώρα, και από τη Νεολαία το περιοδικό, που μου έκανε
εντύπωση, που μου έμεινε πραγματικά ήταν ότι., έπεσε μια φαλαγγίτισσα με το ανεμόπτερο
και σκοτώθηκε. Αυτή λεγότανε Νίκη Περακάκη. Αυτό με είχε συγκλονίσει πολύ, δηλαδή το
διάβαζα και βούρκωνα... Την παρουσίαζε ηρωίδα..»627

Ενδεικτικό
ως προς την προσπάθεια του καθεστώτος να
δημιουργήσει νεανικά σύμβολα αυταπάρνησης, είναι η διαταγή της Ε.Ο.Ν.
της 24^ Ιουλίου για την αποστολή φωτογραφιών των νεκρών μελών της
Οργάνωσης συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό. Το υλικό θα έμπαινε
σε μια προπαγανδιστική έκδοση που θα υμνούσε την Αυτοθυσία . Όπως
625

Για την περίπτωση του Hoist Wessel βλ. Ralf Georg Reuth, "Goebbels", New York 1993, σελ. 110-113.
περ. Νεολαία, 10/8/1940.
627
Συνέντευξη κ. Νίκος Χατζηαθανασίου, 14/1/2000.
628
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 005
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γίνεται εύκολα κατανοητό, σε όλα αυτά υπήρχε μια γερή δόση υπερβολής
και μύθου. Η υπερβολή, ακόμα και πριν την περίπτωση Περακάκη, είχε
φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε το ίδιο το επίσημο έντυπο της Ε.ΟΝ.,
θέλοντας ίσως να προκαταλάβει τις όποιες αμφιβολίες, αναφέρει πως δε
δικαιολογείται καμιά δυσπιστία για τις δεκάδες αναφορές στις πράξεις
αυτοθυσίας μελών της Ε.Ο.Ν. και πως όποιος είναι καχύποπτος θα μπορούσε
να δει τα Δελτία των περιφερειακών σχηματισμών .
Πέρα από τις όποιες συσχετίσεις αυτών των αναφορών με ξένα
προπαγανδιστικά πρότυπα, δεν πρέπει να παραγνωριστούν και οι εγχώριες
συνθήκες που πιθανόν να γέννησαν το φαινόμενο. Ας μην ξεχνάμε ότι στην
Ελλάδα πλησίαζε ο πόλεμος, κάτι που γινόταν όλο και περισσότερο φανερό.
Το πνεύμα της αυτοθυσίας λοιπόν, έπρεπε να εμφυτευθεί στη νεολαία ώστε
αυτή να είναι έτοιμη για τις θυσίες που οι καιροί προμήνυαν.
Με αυτή την οπτική, πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε σκόπιμη την αύξηση
της συχνότητας των αναφορών στην έννοια της αυτοθυσίας όσο πύκνωναν
τα σύννεφα του πολέμου και ειδικά μετά τον τορπιλισμό της Έλλης'. Με
τον ίδιο τρόπο, δεν πρέπει να είναι τυχαία η ανάδειξη της Φινλανδίας ως
συμβόλου αυτοθυσίας σε μια σειρά από αφιερώματα . Το παράδειγμα της
Φινλανδίας ήταν ιδανικό για προπαγάνδα. Η σκανδιναϋική χώρα, αν και
μικρή, πολεμούσε με γενναιότητα την Σοβιετική Ένωση αντέχοντας για
αρκετό καιρό στην πίεση του εισβολέα. Η αντιστοιχία με την μικρή Ελλάδα
και την μεγάλη, απειλητική Ιταλία ήταν προφανής, αλλά και
συγκεκαλλυμμένη ώστε να μην προσβάλλει τον εύθικτο γείτονα και να μην
διαταράξει την πολιτική ουδετερότητας του Μεταξά:
«Ποιος δεν παρηκολούθησε με θαυμασμόν την σύγχρονη μάχη του Δαυίδ και του Γολιάθ ;
Ποιος δεν αισθάνθηκε ανθρώπινη υπερηφάνεια και ικανοποίησιν διαπιστώνοντας ότι, επί των
ημερών μας, υπάρχει ακόμα ένας μικρός λαός τόσον ψυχικώς ισχυρός και ανώτερος ώστε
ετόλμησε να πη στο μεγάλο Κράτος με τας κατακτητικάς διαθέσεις : 'Μολών Λαβε';» 631
Το παράδειγμα της φινο-σοβιετικής σύρραξης φαίνεται ακόμα πιο βολικό
για τη δικτατορία, αν σκεφτεί κανείς πως σαν 'κακός' παρουσιαζόταν η
Σοβιετική Ένωση, δηλαδή μια χώρα όχι άμεσα απειλητική για την Ελλάδα
και, κυρίως, μια χώρα κομμουνιστική.
Οι συμβολισμοί πάντως δεν εξαντλούνταν με την Περακάκη και τη
Φινλανδία. Ανάλογα με την περίσταση έβγαιναν στην επιφάνεια και άλλοι,
συνήθως πιο παραδοσιακοί συμβολισμοί, όπως ο βασιλιάς Κωνσταντίνος

περ. Νεολαία, 13/4/1940.
περ. Νεολαία, 9/12, 30/12/1939,7/1 και 6/4/1940.
περ. Νεολαία, 6/4/1940, σελ. 852.
περ. Νεολαία, 20/5/1939.
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Και, σχεδόν αναπόφευχτα, η mo πλούσια πηγή για σύμβολα αυτοθυσίας
ήταν ο χριστιανισμός: οι Άγιοι, ο Σταυρός, ο Ιησούς ...

633

περ. Νεολαία, 17/2/1940,6/4/1940, σελ. 852,15/6/1940
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9) Στρατιωτικός τρόπος ζωής

i) Το στρατιωτικό ιδεώδες
Μολονότι η βία είναι μέρος του κόσμου από τότε που τον ξέρουμε,
από τον Μεγάλο Πόλεμο και μετά ο πλανήτης βίωσε μία πρωτόγνωρη
έξαρση βιαιότητας. Σε πολλά σημεία της Ευρώπης η βία δεν περιορίσθηκε
στα πεδία των μαχών, έγινε εσωτερική υπόθεση των εμπολέμων χωρών
αποκτώντας ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η γηραιά ήπειρος έμοιαζε
να είναι γεμάτη με οργανωμένες ομάδες ανθρώπων οι οποίες αντέγραφαν
τον στρατιωτικό τρόπο ζωής, ευνοούσαν την συνολική στροφή των
κοινωνιών προς ανάλογα πρότυπα και δήλωναν την προσκόλληση τους σε
ιδεώδη όπως η πειθαρχία ή η ιεραρχία που θύμιζαν έντονα τα χαρακώματα
και τους στρατώνες.
Οι λόγοι που συνετέλεσαν στη δημιουργία αυτών των ατυχών
φαινομένων ήταν περισσότεροι του ενός. Θα αναφέρουμε την εμπειρία του
χαρακώματος και των χιλιάδων βετεράνων που γύρισαν πίσω • την ραγδαία
ανάπτυξη αριστερών κινημάτων που προκάλεσε την οργανωμένη αντίδραση
ομάδων με την μορφή των πολιτοφυλακών " την αντι-αστική κατεύθυνση
πολλών τάσεων (όπως ο ρομαντισμός) που έφεραν στο προσκήνιο το
στρατιωτικό ιδεώδες και την αρρενωπότητα ως αντίβαρο στην
'μαλθακότητα' του αστικού τρόπου ζωής.
Αν και ούτε η βία, ούτε κάποιες από τις προαναφερθείσες οργανωμένες
μορφές της (πχ πολιτοφυλακές) ήταν αποκλειστικό 'προνόμιο' της δεξιάς ,
η ιστορική συγκυρία πάντως έφερε την τελευταία να επικρατεί σε αυτό το
παιχνίδι. Πολλοί από τους εκπρόσωπους της μάλιστα, κυρίως αυτοί που
βρίσκονταν στα άκρα της, ευνοούσαν μια συνολική στρατιωτικοποίηση των
κοινωνιών. Ο βαθμός που προχωρούσαν διέφερε ανάλογα με την ιδεολογική
τους προέλευση. Συνήθως αυτοί που ταυτίζονταν με το φασισμό ήθελαν μια
πλήρη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, με τους πολίτες να είναι μάχιμοι
ανά πάσα στιγμή σε μια συνεχή 'κατάσταση εκτάκτου ανάγκης' 6 3 5 . Άλλοι
που ήταν λιγότερο ακραίοι αλλά που σίγουρα ανήκαν στα αυταρχικά
κομμάτια της δεξιάς, επιζητούσαν την επικράτηση στρατιωτικών ιδανικών
σαν την πειθαρχία και την τάξη, δεν είχαν επίσης κανένα πρόβλημα στην
^Stanley Payne, ο.π., σελ. 31-34
635
Jürgen Schiedeck και Martin Stahlmann, 'Totalizing of Experience : Educational Camps' στο : Heinz
Sünker και Hans-Uwe Otto (ed.), 'Education and Fascism : Political Identity and Social Education in Nazi
Germany', Λονδίνο/Washington 1997, σελ. 54-55 και 71.
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απόδοση ενός ρυθμιστικού ρόλου του στρατού πάνω στην πολιτική ζωή ,
δεν ήθελαν όμως και μια κοινωνία-στρατό.
Η Ελλάδα δυστυχώς ήταν μία χώρα που βίωσε αρκετά τέτοια
φαινόμενα. Ο ελληνικός μεσοπόλεμος ήταν γεμάτος επεμβάσεις του
στρατού και πολιτική βία. Η Ελλάδα είχε επίσης πολιτοφυλακές και
παραστρατιωτικές ομάδες, όπως ήταν οι Επίστρατοι του 1916 και τα
Δημοκρατικά Τάγματα
Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε συμμετοχή σε πολλές από τις ενέργειες αυτές.
Οργανωτής πιθανότατα των Επιστράτων, συμμέτοχος στο αντεπαναστατικό
κίνημα του 1923, δικτάτορας το 1936. Στρατιωτικός ο ίδιος, πίστευε στα
στρατιωτικά ιδεώδη και θέλησε να τα επιβάλλει όταν ανήλθε στην εξουσία.
Η Ε.Ο.Ν. ήταν ένα από τα βασικά πεδία των πειραματισμών του.

Στις 26 Νοεμβρίου του 1938, το περιοδικό Νεολαία έγραφε :

«Ευτυχώς., ο άνθρωπος συνήλθε κι ένοιωσε ότι η πολυπατνεμένη ελευθερία του ατόμου στο
τέλος δεν καταντούσε παρά η πιο μεγάλη σκλαβιά. Πρώτος ο στρατιώτης βρήκε τον εαυτό
του στα χαρακώματα του παγκοσμίου πολέμου, γύρισε στις πρωτόγονες αρετές του,
ανεκάλυψε πάλι το σύνολο και την αξία της ενότητος. Βρήκε πως η αξιολογία του ανθρώπου
σε χρήμα, σε χτήμα, σε γνώσεις και στους σφαλερούς και ψεύτικους κανόνες της κοινωνικής
σύνθεσης δεν έστεκε και ότι έπρεπε να ζητηθή στον ανδρισμό, στον ψυχικό ηρωισμό, στην
ετοιμότητα για θυσία, στη συνείδησι ευθύνης και προ παντός στο συναίσθημα της ευτυχίας
του συνόλου.
ΈναςΈλλην, επίσης στρατιώτης ο Αρχηγός εμορφοποίησε την λαχτάρα αυτή με βάσιτη νέα
εθνική και κοινωνική ιδέα και δημιούργησε με την οργάνωσι της Εθνικής Νεολαίας τη
μαχητική ομάδα που θα πραγματοποίηση πέρα ως πέρα το ιδανικό αυτό(...)
Το πρότυπο της Νεολαίας είναι ο στρατιώτης..».

Την εξοικείωση των νέων με τον στρατιωτικό τρόπο ζωής, η Ε.Ο.Ν. θέλησε
να τη δώσει καταρχήν με τη δημιουργία ενός κλίματος συναδέλφωσης της
Οργάνωσης με τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με μια λεζάντα που
δημοσιευόταν στη Νεολαία, ο στρατός ήταν για την Ε.Ο.Ν. «σαρξ εκ της
σαρκός της» . Οι οδηγίες που στέλνονταν στα στελέχη δεν παρέβλεπαν να
υπενθυμίσουν πως στις ομιλίες πρέπει να γίνεται αναφορά στην στενή και
άρρηκτη σχέση της Νεολαίας με τις ένοπλες δυνάμεις. Σε ένα έγγραφο της η
Διοίκηση υπενθύμιζε στους υποψήφιους ομιλητές της τετάρτης επετείου της
'Μεταβολής' ότι πρέπει να αναφέρουν πως «τα παιδιά της Ε.Ο.Ν. τρέφουν
ζωηρόν θαυμασμόν διά τους στρατιώτας αδελφούς των» . Το ύψιστο και
636

Stanley Payne, ο.π., σελ. 41.
Για τους Επίστρατους δες Γιώργος θ. Μαυρογορδάτος, Εθνικός Διχασμός και Μαζική Οργάνωση : οι
Επίστρατοι του 1916', Αθήνα 1996. Για τα Δημοκρατικά Τάγματα στο ΦοίβοςΝ. Γρηγοριάδης, Ελληνική
Δημοκρατία', Αθήνα 1972, σελ. 149-160.
638
Δες περ. Νεολαία 27/7/1940.
639
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 007, σελ. 3.
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συμβολικότερο σημείο της σχέσης μεταξύ των δύο θεσμών ήταν ο
εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ε.Ο.Ν. που είχε
καθορισθεί για την πρώτη Κυριακή κάθε Οκτωβρίου. Γιορτάστηκε για
πρώτη (και προφανώς τελευταία) φορά τον Οκτώβριο του 1940 και
περιελάμβανε επισκέψεις σε στρατόπεδα και άλλες εκδηλώσεις
Όπως φαίνεται και από τις ημερομηνίες, η όλη προσπάθεια εκκινούσε
και από ένα πνεύμα πολεμικής προπαρασκευής που ήθελε να εμφυσήσει στη
νεολαία το καθεστώς, εξαιτίας του φόβου για πολεμική ανάμειξη της
Ελλάδας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από κάποιες λεπτομέρειες που
συνοδεύουν τα κείμενα περί στρατού. Στις οδηγίες που παρατέθηκαν
προηγουμένως για τους επετειακούς λόγους της 4 η ς Αυγούστου υπάρχουν
και σχόλια του τύπου «αι πολεμικοί Δυνάμεις της Φυλής αναδιοργανωθείσαι,
πλήρως εφωδιασμέναι... αποτελούν την σταθεράν... εγγύησιν ότι η ασφάλεια,
η τιμή, τα συμφέροντα και το μέλλον της Πατρίδος είναι απολύτως
εξησφαλισμένα». Ταυτόχρονα διατρανώνεται η πίστη στο «αήττητον των
εθνικών μας ενόπλων Δυνάμεων».
Παρ' όλ' αυτά η προπαγάνδα για τον στρατιωτικό τρόπο ζωής και η
στρατιωτική εκπαίδευση ήταν έντονη από την αρχή. Αν και δεν ήταν του
μεγέθους των φασιστικών καθεστώτων (ειδικά της Γερμανίας), όπου
κυριαρχούσε μια εκδοχή του πολίτη-στρατιώτη, έφτανε πάντως συχνά στην
υπερβολή. Όπως ήταν αυτή της προμήθειας ξύλινου οπλισμού για τους
μικρούς σκαπανείς :
«Επ' ώμου αρμ ! Και με ένα βήμα που θα εζήλευαν και οι πιο γυμνασμένοι στρατιώτες,
εξεκινήσαμε για την παρέλασα της Εθνικής Εορτής με τα όπλα μας... Φανταζόμουνα τον
εαυτό μου σαν νάμουν αληθινός στρατιώτης και μαζί με τους συντρόφους μου πως πήγαινα
να πολεμήσω εκεί ψηλά στα σύνορα τον εχθρό που θα τολμούσε να πατήση το ποδάρι του
επάνω στα Ελληνικά χώματα... Μα όταν γυρίσαμε πίσω στον τομέα είδα πως το όπλο μου
ήτανε ξύλινο και πως θα περάση ακόμη καιρός ώσπου να γίνω στρατιώτης. Ωστόσο όμως θα
641
γυμνάζωμαι έστω και με το ξύλινο τουφέκι μου...» .
Η στρατιωτική προπαίδευση της Ε.Ο.Ν. ήταν θεσμοθετημένη. Αποτελούσε
τον έναν από τους τρεις σκοπούς της Οργάνωσης : «Σκοποί λοιπόν της
Οργανώσεως είναι : (1) η διάπλασις και διαπαιδαγώγησις των νέων από
απόψεως Χαρακτήρος (2) Η φυσική αυτών ανάπτυξις διά της ζωής της
υπαίθρου και (3) η στρατιωτική αυτών προπαίδευσις»
. Η τελευταία
στόχευε στο να αποκτήσουν τα μέλη : «(a) ηθικήν ισγύν (β) σωματικήν ισχύν
(γ) ειδικήν στρατιωτικήν εκπαίδευσιν»
Τα μέτρα που είχε λάβει η Ε.Ο.Ν. για να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά προς
αυτές τις κατευθύνσεις μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω :
640
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περ. Νεολαία 28/9/1940, σελ. 1660 και 16/10/1940, σελ. 92. Επίσης Καθημερινή 4/10 και 6/10/1940.
περ. Νεολαία 6/4/1940, σελ. 856 ( Ό κήπος των σκαπανέων').
Ήρότυπον μεθόδου διδασκαλίας διά την ανάπτυξιν ενός θέματος', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1940, σελ. 4.
'Αποσπάσματα εκ των εισηγήσεων των επιτελικών γραφείων', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 29.
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- εισαγωγή του μαθήματος της στρατιωτικής προπαίδευσης στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Οργάνωσης. Τα μαθήματα περιελάμβαναν
παθητική αεράμυνα, πορείες, ακόμα και βολή με όπλο
- προτίμηση της Διοίκησης στην πρόσληψη αξιωματικών (εφέδρων ή
καριέρας) τόσο για τα στρατιωτικής φύσεως μαθήματα όσο και για την εν
γένει εκπαίδευση
- συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού για τον καταρτισμό των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- ίδρυση κέντρων στρατιωτικής προπαίδευσης με διάφορες ειδικότητες. Στο
πλαίσιο αυτό είχε ιδρυθεί Σχολή Στρατιωτικής προπαίδευσης
βαθμοφόρων, Σχολή Παθητικής Αεράμυνας, Ναυτικόν Κέντρον Ε.Ο.Ν.
(που διέθετε και ένα μικρό ιστιοφόρο, το Ίκαρος') και Σκοπευτήριο της
Ε.Ο.Ν. στον 'Πανελλήνιο'. 6 4 7
Επιπλέον η Ε.Ο.Ν. είχε ιδρύσει, με τη
βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας, Κέντρα Ανεμοπορίας τα οποία η
Διοίκηση παρουσίαζε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Σύμφωνα με την
Οργάνωση, τον Ιούνιο του 1940 είχαν δημιουργηθεί Κέντρα στην Αθήνα,
Λαμία, Μεσολόγγι, Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καστοριά,
Έδεσσα, Κιλκίς, Δράμα, Καβάλα, Χαλκίδα, Σκύρο, Χανιά, Ηράκλειο,
Πάτρα, Τρίπολη, Καλαμάτα και Ναύπλιο
- λειτουργία φροντιστηρίου της Ε.Ο.Ν. το καλοκαίρι του 1940, για όσα μέλη
της ήθελαν να εισαχθούν σε στρατιωτικές σχολές αποκλειστικά. Το μέτρο
προφανώς είχε σκοπό να τονίσει περαιτέρω τους στενούς δεσμούς της
Γ\

'

'649

Οργάνωσης με τον στρατό
- παραγωγή άφθονου έντυπου υλικού που είχε σχέση με τον στρατιωτικό
τρόπο ζωής. Χαρακτηριστικό είναι ότι τουλάχιστον 10 από τα περίπου 85
προπαγανδιστικά φυλλάδια της Ε.Ο.Ν. (δες τον ΠΙΝΑΚΑ 4) αφορούσαν
αποκλειστικά την στρατιωτική εκπαίδευση , ενώ και σε πολλά άλλα
υπάρχουν αποσπασματικές αναφορές. Το περιοδικό 'Νεολαία', πέρα από
τα συχνά άρθρα που παρέθετε σχετικά, είχε από το 1939 και μόνιμη στήλη
με τίτλο Ή στρατιωτική μας στήλη'.
644

Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 27, α.ε. 009 • 'Περί τηςΎλης της εκπαιδεύσεως - απασχολήσεως', εκδ.
Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 4,34-35 · 'Περί γενικών τινών κατευθύνσεων και οδηγιών', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 56
εφ. Καθημερινή 2/8/1940, σελ. 2.
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περ. Νεολαία 14/9/1940, σελ. 1596 • εφ. Καθημερινή 25/6/1938, 29/4/1939,4/12/1939,26/7/1940,
30/7/1940
648
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'Διδασκαλία εις την βολήν' (1939), Όδηγίαι εκπαιδεύσεως εις τα μέσα Συνδέσμου και Διαβιβάσεων'
(1939), 'Στρατιωτικαί ειδικότητες • έργα εκστρατείας' (1940) κλπ
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Στις σελίδες των εντύπων και στα μαθήματα της, η Ε.Ο.Ν. προέβαλλε με
επιμονή έννοιες και ιδανικά που προσιδίαζαν με την στρατιωτική ζωή, όπως
την Ιεραρχία και την Υπακοή προς τους ανωτέρους. «Οι υφιστάμενοι πρέπει
να έχουν απέραντη και ακλόνητη εμπιστοσύνη προς τον Αρχηγό και τυφλήν
υποταγή στις διαταγές του, όπως οι τροχοί στο ελατήριο του ωρολογίου, να
αισθάνωνται σεβασμό βαθύτατο προς τον Αρχηγόν, έστω και αν είναι
νεώτερος των...» έλεγε ένα κείμενο της Ε.Ο.Ν. με τίτλο «Καθήκοντα των
651

υφισταμένων»
Η Πειθαρχία, βασική ανάγκη για το στράτευμα, εθεωρείτο απαραίτητη
και για τη ζωή εκτός του στρατώνα : «...μέσα σε τόσος αλλάς αρχάς της 4ης
Αυγούστου μια από τις πιο σπουδαίες είναι η πειθαρχία. Η πειθαρχία δεν είναι
μόνον εις τον στρατόν αναγκαία αλλά και εις τους πολίτας. Και αλλοίμονον
όταν οι πολίται δεν έχουν πειθαρχίαν» , έλεγε ο Μεταξάς. Η πειθαρχία
είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα κείμενα της Ε.Ο.Ν. : γίνεται λόγος σε αυτήν
τόσο στο Καταστατικό, όσο και στην Πρώτη Διαταγή της Οργάνωσης
Η γνωστή προσκόλληση της 4 η ς Αυγούστου στο πρότυπο της αρχαίας
Σπάρτης είχε εν πολλοίς την ίδια έννοια. Η Σπάρτη εξέφραζε το
πειθαρχημένο, στρατιωτικό μοντέλο που ταίριαζε και στο καθεστώς. Γι'
αυτό και το σπαρτιάτικο πρότυπο ήταν το αγαπημένο θέμα του περιοδικού
της Οργάνωσης σε βαθμό ιδιαζόντως κουραστικό
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Ευαγγελία Κατσιμπίρη, 'Προς τα Ελληνόπουλα', εκδ. Ε.Ο.Ν., 1939,σελ. 19.
'Λόγοι...', ο.π., τ. Β', σελ. 65.
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16/10,26/10/1940.
652

220

ii) Ta στρατόπεδα της E.O.N.
Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει για τον
μεσοπόλεμο είναι πως τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η
στρατιωτική οργάνωση της νεολαίας δεν ήταν μια αποκλειστική πρακτική
των φασιστικών οργανώσεων. Τέτοια στοιχεία είχαν και άλλες οργανώσεις,
πιο φιλελεύθερες, όπως οι Πρόσκοποι 65 .Ακόμα και το 'στρατόπεδο' (δεν
εννοούμε εδώ τα 'στρατόπεδα συγκέντρωσης'-εξόντωσης) που έχει
συνδεθεί αποκλειστικά με το φασιστικό σύστημα επιμόρφωσης, προϋπήρχε
του φασισμού και είχε ήδη χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός θεσμός για τη
νεολαία ή ως μια πτυχή του αντι-αστικου τρόπου ζωής
Η διαφορά με το φασισμό ήταν η υποχρεωτικότητα, η έκταση και η
σημασία που αποδόθηκε στην στρατιωτικοποίηση όλου του πληθυσμού,
ειδικά των νέων. Το στρατόπεδο, ένας θεσμός που κατά τη διάρκεια της
ναζιστικής κυριαρχίας ήταν υποχρεωτικός και ευρύτατα διαδεδομένος,
υπήρξε το σύμβολο της νέας ζωής και του νέου ανθρώπου. Σύμφωνα με μία
έρευνα, όλοι σχεδόν οι Γερμανοί πολίτες πέρασαν από ένα στρατόπεδο
μεταξύ 1933-1945. Υπήρχαν στρατόπεδα για όλους : μαθητές, φοιτητές,
εργάτες, δικηγόρους...
Το στρατόπεδο ήταν η νέα, βασική μορφή εκπαίδευσης με πολλαπλή
χρησιμότητα. Ήταν ένα μέρος όπου οι νέοι ανήκαν αποκλειστικά στην
κρατική εξουσία, φεύγοντας από το οικογενειακό περιβάλλον (φρόντιζαν
μάλιστα στη Γερμανία να πηγαίνουν τα παιδιά σε όσον το δυνατόν
απομακρυσμένες περιοχές για να αισθάνονται έντονο το αίσθημα της
ψυχολογικής απομόνωσης). Ήταν επίσης ένα μέρος όπου αυτό που ένας
τρόφιμος προσελάμβανε στην ολιγοήμερη παραμονή του δεν ήταν τόσο οι
πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απεκόμιζε, όσο η διαμόρφωση του
χαρακτήρα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και η εξοικείωση του με
έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Στο στρατόπεδο μάθαινες να ζεις με τα
στρατιωτικά ιδεώδη που επισημάνθηκαν πρωτύτερα : πειθαρχία, ιεραρχία,
'658

υπακοή
Η στρατιωτική ζωή του στρατοπέδου ήταν επίσης μια προσπάθεια για
ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και του αισθήματος της
655

Αντώνης Λιάκος, Ή εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων : το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης' στο :
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εθνικής (volk) κοινότητας. Ο Konstantin Rieri, επικεφαλής του συστήματος
υποχρεωτικής εργασίας του ναζιστικού κόμματος, έλεγε το 1934:
«Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεπεραστούν οι κοινωνικές διαιρέσεις, το ταξικό μίσος
και η ταξική αλαζονεία από το να στέκουν μαζί το παιδί του διευθυντή του εργοστασίου και
ο νεαρός εργάτης του εργοστασίου, ο μορφωμένος νέος και ο αγρότης κάνοντας την ίδια
δουλειά με την ίδια στολή και με την ίδια τροφή, σαν μία υπηρεσία τιμής που μοιράζονται
για τον λαό και την πατρίδα»659
Λίγα χρόνια μετά, η Νεολαία έγραφε για την συντροφικότητα, το αίσθημα
του συνόλου και το στρατιωτικό πρότυπο που έπρεπε να ακολουθήσει η
EON :
«... το παιδί του εργάτη στέκει συντροφικά δίπλα στο παιδί του μορφωμένου, του αγρότη
πλάι στο παιδί του αστού, του φτωχού πλάι στο παιδί του πλουσίου, πάνω από κόμματα και
μίση, πάνω από κεφαλαιοκρατισμό... Με τον τρόπο αυτό γίνεται η προεργασία της
σφυρηλατήσεως σ' ένα δυνατό σύνολο ολοκλήρου του λαού...»660.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αίσθημα της συντροφικότητας των
στρατοπέδων ήταν μια βασική πτυχή του συστήματος για την Ε.Ο.Ν. :
«Η ίδρυσις Στρατοπέδων πλην τοις εν αυτοίς επιτυγχανομένης υποδειγματικής εκπαιδεύσεως
στελεχών θα πρέπει να τείνη και εις τον στρατωνισμόν απλών μελών διαφόρων Περιφ.
Διοικήσεων, διά τους κάτωθι λόγους :
1) Διότι διά της τοιαύτης ανταλλαγής επιτυγχάνεται η γνωριμία και συναδέλφωσις των
μελών
2) Επιτυγχάνεται η γνωριμία υπό των μελών μας των διαφόρων Τμημάτων της χώρας
3) (...) δημιουργείται πνεύμα αλληλεγγγύης με σημαντικά διά την εν γένει προσπάθεια μας
αποτελέσματα»661.

Παρά τις ομοιότητες, οι διαφορές με το ξένο μοντέλο ήταν πολύ
περισσότερες. Μία διαφορά ήταν η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής. Ενώ
στην Γερμανία δεν μπορούσες να ξεφύγεις εύκολα εδώ, όπως είδαμε και
στην ενότητα που αφορούσε τις σχέσεις γονέων-Ε.Ο.Ν., το καθεστώς
προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να μαζέψει παιδιά για τα στρατόπεδα
της Ε.Ο.Ν..
Άλλη διαφορά ήταν ο βαθμός της απόσπασης των παιδιών από τον τόπο
τους και τις οικογένειες τους. Στη Γερμανία η απομάκρυνση από το
περιβάλλον ήταν όπως προειπώθηκε ένας στόχος του συστήματος. Στην
Ελλάδα αντίθετα, τα παιδιά στρατοπέδευαν σε εγκαταστάσεις κοντινές εντός των πλαισίων της Περιφερειακής τους Διοίκησης, το επισκεπτήριο
επιτρεπόταν και η παραμονή ήταν ολιγοήμερη . Όλες αυτές οι διαφορές
ήταν προϊόν της δυσκολίας του καθεστώτος να ξεπεράσει τους στενούς,
παραδοσιακούς δεσμούς της ελληνικής οικογένειας.

Στο ίδιο, σελ 41.
περ. Νεολαία 26/11/1938, σελ. 227.
' Αποσπάσματα εκ των εισηγήσεων... ', ο.π., σελ. 49
εφ. Καθημερινή 30/7/1940.
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Επί πλέον, το μέγεθος του φαινομένου στη Γερμανία είναι δύσκολα
συγκρίσιμο με την ελληνική περίπτωση. Ενώ εκεί υπήρχε τεράστιος αριθμός
στρατοπέδων με διαρκή λειτουργία και συνολική σχεδόν συμμετοχή, στην
Ελλάδα τα στρατόπεδα λειτουργούσαν κυρίως το καλοκαίρι με μικρότερη
συμμετοχή. Τα στοιχεία του καθεστώτος κάνουν λόγο για 17.000 συμμετοχές
σε 17 στρατόπεδα και 15.000 σε 30 κατασκηνώσεις για το 1939
. Η
πρόβλεψη για το 1940 έφτανε τις 43.000 συμμετοχές , νούμερο που δεν
ξέρουμε αν τελικά προσεγγίστηκε. Πάντως οι αριθμοί αυτοί, αν αληθεύουν,
δεν είναι και μικροί.
Τα στρατόπεδα και οι κατασκηνώσεις της Ε.Ο.Ν. για το 1940 βρίσκονταν
στις εξής τοποθεσίες :
Αρρένων Ζούμπερι Αττικής, Φανερωμένη Σαλαμίνος, Μεγάλο Πεύκο,
Πόρος, Πέραμα, Πόρτο-Ράφτη, παραλία Διστόμου, Οσία Πελαγία,
Σχηματάρι, Αγιος Συμεών Αιτωλοακαρνανίας, Μονή Μελετών Άρτας,
Καραθών Ναυπλίου, Βελλίνη Κορινθίας, Αλωνίσταινα Αρκαδίας, Λαμπίρη
Αχαΐας, Καλλιράχη Θάσου, Κάτω Νευροκόπι, Δάφνη Χαλκίδας, Καλύτερον
Ζακύνθου, Σκαφίδια Ηλείας, Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, Πάργα, Χορτιάτης
Θεσσαλονίκης, Μεθώνη, Μέτσοβο, Σχολή Ληξουρίου Κεφαλληνίας, ΔάσοςΕξοχή
(;)
Κοζάνης,
Χρούσα
Σύρου,
Σούρμενα-Μίλες-Μεγάλο
Καραμπουρνού Κιλκίς, Λακώματα Ταϋγέτου, Άγιος Ιωάννης Πηλίου, Μονή
Αρετίου Λασηθίου, Παληοχώρα-Λογκά Μεσσηνίας, Πάτωμα Εδέσσης,
Τζαμαλή Πρεβέζης, Σχολή Ασωμάτων Ρεθύμνης, Τηγάνι Σάμου, Άγιο
Πνεύμα Σερρών, Κάμπος Δεσκάτης Τρικάλων, Μαραθιά Δωρίδος, Πισοδέρι
Φλωρίνης, Αγία Μαρίνα Κυδωνιάς Χανίων, Αγία Μαρκέλα Χίου, Εξ.
Κάστρου Λήμνου.
Θηλέων - Αυλακών -Λούτσα, Ζούμπερι, Βούλα, Πεντέλη, Βάρκιζα, Άγιος
Συμεών Αιτωλοακαρνανίας, Καραθών Ναυπλίου, Αρόη Αχαΐας, Καλλιθέα
Δράμας, Τριάδα Ευβοίας, Σκαφίδια Ηλείας, Χουβέτσι Χερσόνησος
Ηρακλείου, Μονή Δουρούτσης Ιωαννίνων, Πολύγυρος Θεσσαλονίκης,
Σχολή Ληξουρίου Κεφαλληνίας, Βάρη Σύρου, Σούρμενα Κιλκίς, Πλύτρα
Μολάων Λακωνίας, Άγιος Ιωάννης Πηλίου, Πάτωμα Εδέσσης, Ανώγεια
Ρεθύμνης, Νέο Πετρίτσι Σερρών, Μονή Σκλοταίνης Τρικάλων, Ξυνό Νερό
Φλωρίνης, Αγία Τριάς Ακρωτηρίου Χανίων, Άγιος Μηνάς Χίου
Ακολουθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα στρατοπέδου αρρένων, από το
Στρατόπεδο της Ε.Ο.Ν. Θάσου :
663

εφ. Καθημερινή 7/11/1939.
εφ. Καθημερινή 30/7/1940. Αν και η επικεφαλίδα του άρθρου μιλάει για 93.000, πρέπει να πρόκειται για
τυπογραφικό λάθος αφού πιο κάτω αναφέρεται ο αριθμός 43.000 που άλλωστε φαίνεται και πιο λογικός.
664
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Στο ίδιο.
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Εγερτήριο - προετοιμασία - ρόφημα - προσκλητήριο - σωματική αγωγή αθλοπαιδιές - στρατιωτική προπαίδευση - υγιεινή / λουτρό θαλασσόλουτρο / ηλιοθεραπεία - συσσίτιο - ανάπαυση - ιδεολογική
διαφώτιση - κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας - ανάπαυση - συσσίτιο ψυχαγωγία - προσκλητήριο στους θαλάμους - σιωπητήριο
Τα ίδια περίπου ίσχυαν και για τα κορίτσια της Ε.ΟΝ. με τη διαφορά της
έμφασης του προγράμματος στην οικοκυρική και τη χειροτεχνία

666
661

εφ. Καθημερινή 26/9/1940.
εφ. Καθημερινή 25/8/1939 (από το πρόγραμμα θηλέων του στρατοπέδου της Ε.Ο.Ν. στο Ζούμπερι).
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Εικόνα 11
m

«Η έπαρσις της σημαίας εις το στρατόπεδον Ί. Μεταξάς'»
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Εικόνα

12

.' • 'S

Φαλαγγίτες ασκούνται στην σκοποβολή
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11) Υγεία, Σώμα,
Αθληση
Όχι άσχετη με το πνεύμα της προηγούμενης παραγράφου είναι η
παρατήρηση πως, ο μεσοπόλεμος ήταν μια εποχή που το Σώμα μπήκε στο
επίκεντρο της κρατικής προσοχής. Σε αυτό συνέτειναν κάποιες βιολογικές
θεωρίες, ο κρατικός εθνικισμός που έδωσε βάση στη ζωτικότητα του έθνους
και η επικράτηση του φασισμού που απέδωσε έμφαση σε όλα τα παραπάνω
(βιολογία, εθνικισμός) εισάγοντας ταυτόχρονα στο προσκήνιο μια
πρωτοφανή αίσθηση ριζοσπαστικού βιταλισμού. Επίσης, σε χώρες όπως η
Ελλάδα συνέτειναν και η οικονομική κρίση ή άλλες καταστροφές
(προσφυγιά, πόλεμος) που εξαθλίωσαν το σώμα και έφεραν αρρώστιες και
ασιτία.
Η 4 η Αυγούστου ασχολήθηκε με τη βελτίωση του Σώματος και της
υγείας. Ετούτη η προσπάθεια όμως ποτέ δεν έφτασε σε ακραίες μορφές
φυλετικής πολιτικής επιβεβαιώνοντας πάλι πως η μεταξική δικτατορία δεν
είχε ιδιαίτερη σχέση με τις ρατσιστικές αντιλήψεις άλλων μεσοπολεμικών
καθεστώτων. Ενώ στη ναζιστική Γερμανία η βελτίωση της ράτσας επέβαλλε
την μαζική εξόντωση 100.000 'ανίατων' ατόμων και την στείρωση 200.000
περίπου ανθρώπων , στην υπόλοιπη Ευρώπη μια παρόμοια πολιτική
ευγονικής δεν πήρε έκταση αν και πολλοί θα το ήθελαν. Ο Μεταξάς δεν
έλαβε καθόλου μέρος σε αυτό το παρανοϊκό παιχνίδι, το αντίθετο μάλλον. Ο
δικτάτορας έκανε προσπάθειες να βελτιώσει τα ιδρύματα 'ανωμάλων' όπως
τα αποκαλούσαν τότε και η εθνική πολιτική βελτίωσης της φυλής είχε άλλα
χαρακτηριστικά που δεν έφταναν σε ακρότητες :
«Όταν περνάτε σης παρελάσεις περήφανα..., δεν σκέπτεσθε ότι όσο εύκολο είναι αυτό για
σας, τόσο δύσκολο είναι για κάτι άλλα παιδιά που δεν είχαν την ευτυχία να γεννηθούν όπως
σεις από γονείς γερούς και υγιείς ή που για άλλους λόγους δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν
ψυχικά ή σωματικά όπως εσείς. Αλλά και αυτά τα παιδιά τα σκέφθηκε ο Αρχηγός...
Εγώ γνώρισα έναν κωφάλαλο που επειδή ήθελε, έμαθε να μιλάει όχι μόνον τη γλώσσα μας
μα ακόμη και δυο ξένες γλώσσες και συγχρόνως ήταν και άριστος αθλητής. Αυτή τη θέλησα
πρέπει να τους τονώσουμε για να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησί τους να μη νομίζουν τον
εαυτό τους μισό άνθρωπο, να γίνουν υπερήφανοι και αντί να ζητιανεύουν, όπως κάνουν
πολλοί, να κερδίζουν τίμια το ψωμί τους. Πόσοι ανάπηροι από τα χέρια έμαθαν να
εργάζωνται με τα πόδια; ... Ένας ξυλόγλυπτης στην Αγγλία δεν έχει εκ γενετής ούτε χέρια
ούτε πόδια και εργάζεται με τα δόντια .,.»669
Το επίκεντρο των βελτιωτικών προσπαθειών του καθεστώτος ήταν
ασφαλώς η νεολαία. Δύο ήταν οι βασικές μορφές που πήρε αυτή η

Payne, ο.π., σελ. 282.
περ. Νεολαία 19/11/1938, σελ. 194.
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προσπάθεια : η ώθηση των νέων προς τον Αθλητισμό και η έμφαση στην
Υγιεινή.
Στην πρώτη περίπτωση, το καθεστώς προχωρούσε με βάση το πλέγμα
των γενικότερων απόψεων του για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός δεν ήταν
μόνο ένας τρόπος σωματικής βελτίωσης, ήταν και μια ψυχαγωγία των
λαϊκών μαζών : « ... η επιδίωξίς μας συνίσταται εις την δημιουργίαν μιας
τεραστίας παρακαταθήκης υλικού, από την οποίαν συνεχώς να αντλή και ν '
ανανεούται ο ελληνικός αθλητισμός. Ο αθλητισμός δι' ημάς είναι το
κυριώτερον και καλύτερον μέσον ψυχαγωγίας και ο
ουσιαστικότερος
δημιουργός υγείας της νέας γενεάς» . Επί πλέον, η άθληση είχε και μια
άλλη βασική λειτουργία για τους νέους, περισσότερο ιδεολογικής υφής.
Μιλώντας στους καθηγητές του πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρύτανης
μετέφερε τις απόψεις του Υπουργού Παιδείας για την αντιμετώπιση των
«αντεθνικών προπαγανδών» : « εις την επίτευξιν της προσπάθειας ταύτης θα
συντέλεση αναμφισβητήτως η καταλληλότερα διοργάνωσις της σωματικής
αγωγής των φοιτητών, ήτις απομακρύνουσα αυτούς από των επιβλαβών
κέντρων όπου ήδη συχνάζουν, θα καταστήση αυτούς υγιείς επιστήμονας μεθ '
·, ,

671

υγιών αντιλήψεων»
Το πρώτο βήμα που έγινε από το ίδιο Υπουργείο ήταν η αναβάθμιση της
Γυμναστικής σε πρωτεύον μάθημα. Αναβάθμιση έγινε και στην Γυμναστική
Ακαδημία ώστε οι απόφοιτοι της να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα
εκτεταμένα καθήκοντα τους στα σχολεία .
Οι γυμναστές όμως θα είχαν έναν ευρύ ρόλο και μέσα στην Ε.Ο.Ν., αφού
βασικός σκοπός της τελευταίας θα ήταν η αθλητική ενασχόληση των μελών
της. Οι καθηγητές σωματικής αγωγής προτιμούνταν (μαζί με τους
στρατιωτικούς όπως είδαμε πριν) για εκπαιδευτές της Ε.ΟΝ.. Για να
ανταποκριθούν στο νέο τους ρόλο, η κυβέρνηση επέβαλλε την εισαγωγή του
μαθήματος 'Οργάνωση και Διοίκηση της EON.' στο ωρολόγιο πρόγραμμα
της Γυμναστικής Ακαδημίας
Η Ε.ΟΝ. διοργάνωνε τοπικούς αγώνες, πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες
στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ στα τέλη του 1938 η Οργάνωση εγκαινίασε
την μεγάλη 'Αθλητική Εξόρμηση' . Η κυβέρνηση ήθελε να ταυτίσει τον
ελληνικό αθλητισμό με την Ε.Ο.Ν.. Στον ιδρυτικό νόμο της Οργάνωσης
'Περί γενικών τινών κατευθλυνσεων και οδηγιών', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 63.
ΙΑΠΑ, Πρακτικά Συγκλήτου 1936, 1η Συνεδρία (29/9), σελ. 7.
672
εφ. Καθημερτνή 1/1 /1940, σελ. 4.
673
A.N. 2057/193 9.Επίσης : 'Περί της ύλης Εκπαιδεύσεως - Απασχολήσεως', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 43
και εφ. Καθημερινή 15/4/1940.
674
'Πρακτικά - Β' Διάσκεψις Περιφερειακών Διοικητών και Διοικητριών της Ε.Ο.Ν., τ. Α", εκδ. Ε.Ο.Ν.
1940, σελ. 321 · περ. Νεολαία 19/11/1938 (σελ. 206-207), 29/4/1939 (σελ. 941) και 11/11/1939
(οπισθόφυλλο).
671
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αναγνωρίζεται ο κυρίαρχος ρόλος της στον αθλητικό χώρο όταν αναφέρεται
πως όλα τα αθλητικά σωματεία και οι ομοσπονδίες «τελούσι υπό την
εποπτείαν του Ανωτάτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Ν. και συμβάλλουσι
εις το έργον (χυτής κατά τον οριζόμενον δι ' αποφάσεως του Α.Δ.Σ. τρόπον»
(αρ. 13). Στα σχέδια της Ε.Ο.Ν. ήταν, εκτός της τυπικής εξουσίας επί των
συλλόγων, και η ουσιαστική διείσδυση στα αθλητικά σωματεία. Σε μια
απόρρητη εγκύκλιο της Διοίκησης προς τους Γεν. Επόπτες της Ε.Ο.Ν.
αναφέρεται πως αυτό είναι επιτακτική ανάγκη και πως έχει ήδη τεθεί σε
εφαρμογή σχετικό σχέδιο με την συνεργασία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.675. Η κίνηση
αυτή ίσως δεν ήταν άσχετη με την διείσδυση της ΟΚΝΕ. και του
Αντιδικτατορικού Μετώπου στα σωματεία.

Η Υγιεινή από την άλλη μεριά, είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των
ασθενειών, του υποσιτισμού και την αναβάθμιση της 'φυλετικής
ζωτικότητας'. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, τα λαμβανόμενα
μέτρα στόχευαν πολύ περισσότερο στην εθνική αναδημιουργία παρά στην
ατομική ευτυχία του πολίτη. Οι στατιστικές εργασίες επιθεώρησης και
σωματομέτρησης των αθλούμενων φοιτητών για παράδειγμα, έγιναν
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του υπεύθυνου Υγειονομικής Υπηρεσίας
Πανεπιστημιακής Νεολαίας «προς υποβοήθησιν του έργου του Νέου Κράτους
διά την ενδυνάμωσιν και βελτίωσιν του υγιεινού επιπέδου της νέας γενεάς, την
οποίαν ο Αρχηγός θεωρεί απαραίτητον προϋπόθεσιν διά την αναγέννησιν της
Φυλής» .
Στατιστικοί λόγοι πρέπει μεταξύ άλλων να καθόρισαν και την
καθιέρωση «Ατομικών Δελτίων Υγείας» για όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ν 677 .
Τα μέτρα για την προπαγάνδιση υπέρ των μέτρων υγιεινής ήταν, όπως
έχουμε ξαναδεί, η διδασκαλία του μαθήματος 'Υγιεινή' στην Εκπαίδευση
της Ε.Ο.Ν., αλλά και η δημιουργία Επιτροπής που σκοπό θα είχε την
συγκρότηση 'Υγειονομικών Πηρύνων' της Οργάνωσης. Η Επιτροπή
αποτελείτο από στελέχη του Υπουργείου Υγιεινής και της Ε.Ο.Ν.. Οι
'Πηρύνες', που αρχικά προβλεπόταν να λειτουργήσουν σε δέκα μεγάλες
πόλεις, θα είχαν ως έργο τον «προπαγανδισμόν της υγιεινής» και την
«υγειονομική διαφώτιση» των μελών της Οργάνωσης
[ Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 16, α.ε. 361, σελ. 5 (Νοέμβριος 1938).
'ΙΑΠΑ, Αρχείο 3.16- 'Πανεπιστημιακή Λέσχη / Οίκος Φοιτητού 1939-1940': Ετήσια έκθεση επί...',
8/8/1940, σελ. 1.
' Για τα 'Δελτία' δες περ. Φαλαγγίτικη Επιθεώρησις, τ. 2 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1940), σελ
65. Επίσης εφ. Καθημερινή 8/11/1939.
!
εφ. Καθημερινή 11/4/1940.
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%εφάλοαο Έ '
β,ντι — ^Προπαγάνδα
(νεολαιίστικη, αντιστασιακή
προπαγάνδα)
και
εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης
1936-1940
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Το
αυτονόητο πλεονέκτημα
που έχει
μια δικτατορία σε
προπαγανδιστικό επίπεδο είναι η δυνατότητα της να μονοπωλεί τα
ενημερωτικά μέσα. Θεωρητικά, ένα τέτοιο καθεστώς μπορεί να περάσει
στον κόσμο μια σειρά από μηνύματα και εικόνες με περισσότερη ευκολία
απ' ότι ένα πλουραλιστικό σύστημα διακυβέρνησης (πρακτικά, υπάρχουν
όμως και άλλοι παράγοντες που σχετικοποιούν την αξία της διαπίστωσης : η
δυσπιστία που μια κοινωνία έχει απέναντι σε δικτατορίες, η πραγματικότητα
που μπορεί να διαψεύδει την οποιαδήποτε προπαγάνδα κλπ).
Το πλεονέκτημα αυτό, αν και δε διαιωνίζει από μόνο του την συνέχεια
ενός καθεστώτος, είναι παρ' όλ' αυτά σημαντικό. Ακόμα και αν ο λαός δεν
πιστεύει την προπαγάνδα μιας δικτατορίας, πάλι όμως δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια. Αυτό θολώνει την κρίση, δυσκολεύει τη
δράση. Ο Μεταξάς είχε απόλυτη επίγνωση, όταν αναφερόταν στο
Ημερολόγιο του σε κάποιες αντικαθεστωτικές κινήσεις : « Αλλά όλα αυτά
τίποτα ειπφάνειαν. Ουδείς τα γνωρίζει. Τουναντίον λαός δείχνει παντού
679

ησυχιαν...»
Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η δικτατορία είχε θέσει το
νομικό πλαίσιο που της επέτρεπε να φιμώσει την ελευθερία της έκφρασης.
Όσοι παραβίαζαν αυτό το πλαίσιο αντιμετώπιζαν την εξορία και τη
φυλάκιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως (αν και λίγες) το καθεστώς δεν
ήταν σε θέση να ελέγξει πλήρως την κατάσταση.
Μία ιδιάζουσα περίπτωση ήταν αυτή των ξένων προπαγανδών που για
λόγους διπλωματικών χειρισμών ο Μεταξάς δεν ήταν σε θέση να ελέγξει
απόλυτα.
Mux άλλη και μάλλον σημαντικότερη περίπτωση ήταν αυτή κάποιων
ηρωικών αντιφρονούντων που παρά τους κινδύνους δε δίσταζαν να
τυπώσουν μια εφημεριδούλα, να διακινήσουν προκηρύξεις ή να προβούν σε
άλλου είδους αντικαθεστωτική προπαγάνδα. Ασφαλώς, τη μεγαλύτερη
δραστηριότητα με αυτή την έννοια, την είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα.
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Μεταξάς, 'Ημερολόγιο', ο.π., σελ. 305-306.
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1) K.K.E και Ο.Κ.Ν.Ε.
i) Η κατάσταση τον κόμματος στα χρόνια της δικτατορίας
και η προπαγανδιστική του τακτική
Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης τους, οι κομμουνιστικές οργανώσεις
και τα κομμουνιστικά καθεστώτα έδωσαν μεγάλη σημασία στην
προπαγάνδα. Ο κομμουνισμός σε όλες τις μορφές του και εξαιτίας των
ιδεολογικών του καταβολών, απέδιδε θεωρητικά ιδιαίτερο βάρος στις μάζες
τις οποίες θεωρούσε ως βασικά υποκείμενα στην ιστορική εξέλιξη (αν και
υποταγμένα πολλές φορές σε άλλες δυνάμεις, όπως η ιστορική νομοτέλεια
και η οικονομία).
Ο προσεταιρισμός λοιπόν των μαζών ήταν ανέκαθεν ένας από τους
κύριους στόχους
των κομμουνιστικών κομμάτων και γι' αυτό η
προπαγάνδα ήταν μια από τις σημαντικότερες επιδιώξεις τους. Από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, το Κ.Κ.Σ.Ε.
άρχισε μια
συστηματική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση με την ίδρυση
ανάλογων σχολών και την παραγωγή προπαγανδιστικών στελεχών . Σε
κομματικές σχολές παραγωγής στελεχών, φοίτησαν και δεκάδες έλληνες
από τη δεκαετία του '20
, γεγονός που ίσως έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη
του Κ.Κ.Ε., αλλά και στις προπαγανδιστικές του μεθόδους.
Η ανάπτυξη όμως του Κ.Κ.Ε. υπέστη μια σοβαρή κάμψη στη μεταξική
περίοδο, το ίδιο και η προπαγάνδα του. Το κόμμα δεν άντεξε στα χτυπήματα
του καθεστώτος για λόγους που δε χρειάζεται να εξεταστούν εδώ. Σημασία
έχει πως ενώ το 1936 το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε περίπου 17.500 μέλη,
την άνοιξη του '41 είχε μόλις 200 ελεύθερα μέλη (και 2.000 σε φυλακές και
εξορίες) . Πλήρης διάλυση δηλαδή.
Τα ίδια περίπου ισχύουν και για την ΟΚΝΕ.. Αυτή εικάζεται ότι το
1936 είχε 15.000 μέλη, αν και το νούμερο αυτό ίσως είναι υπερβολικό
680

Δες : Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε. (Έδρα Θεωρίας και
Μεθόδων της Ιδεολογικής Δουλειάς), Ή Κομμουνιστική Προπαγάνδα : προβλήματα θεωρίας και
μεθοδολογίας', Αθήνα 1979.
681
' 1931-1944 - Φάκελος Ελλάς : τα Αρχεία των Μυστικών Σοβιετικών Υπηρεσιών', Αθήνα 1993, σελ. 57
(Για Έλληνες που παρακολούθησαν μαθήματα στη Μαρξιστική-Λενινστική Σχολή). Επίσης : Άγγελος
Ελεφάντης, Ή Επαγγελία της αδύνατης επανάστασης : Κ.Κ.Ε. και αστισμός στον μεσοπόλεμο' (3 η εκδ.),
Αθήνα 1999, σελ. 158 (όλα τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου -πλην Σιάντου- και τα περισσότερα μέλη της
Κεντρικής Επιτροπής μετά το 1931 είχαν περάσει από την K.U.T. V). Νάσος Μπράτσος, Εργατικές
Ιστορίες : Συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές του εργατικού κινήματος από το 1920 ως το 1967 ', Αθήνα
1998, σελ. 28.
682
Ελεφάντης, ο.π., σελ 319.
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Αντώνης Λιάκος, Ή εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης' στο :
'Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου : Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας', τ. Β', Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1986, σελ. 608 και Ελεφάντης, ο.π., σελ. 328.
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Πάντως ο Μπαρτζιώτας, που τότε ήταν Γεν. Γραμματέας της, υποστήριζε
πως το 1937 η Ομοσπονδία είχε 10.000 μέλη 4 . Σύμφωνα με αστυνομικές
πηγές της δικτατορίας, το Νοέμβριο του 1938 η ΟΚΝΕ. δεν είχε παρά 250
roc

μέλη . Αν και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υπερβολική εκτίμηση από
την αντίστροφη πλευρά, γεγονός παραμένει πως η οργάνωση είχε φτάσει σε
πολύ άσχημο σημείο. Όπως μας πληροφορούν οι ίδιοι οι άνθρωποι που ήταν
τότε στις τάξεις της, η ΟΚΝΕ. τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας είχε
αρχίσει αισθητά να χάνει τα μέλη της, ενώ όλη σχεδόν η Κεντρική της
Επιτροπή βρισκόταν στην Ακροναυπλία
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του
κόμματος από το 1938 και μετά ήταν σε κακή κατάσταση.
Υπήρχε απελπιστική έλλειψη στελεχών, τόσο για προπαγανδιστική
δουλειά όσο και για οτιδήποτε άλλο (ενδεικτική είναι η έκκληση κάποιων
μελών του κόμματος το καλοκαίρι του '38 να σταλούν στη Θεσσαλονίκη οι
τελευταίοι μαθητές της KUTV από την Σοβιετική Ένωση για να ξαναστήσουν
τη διαλυμένη οργάνωση της πόλης από την αρχή ).
Ο εκδοτικός μηχανισμός των κομμουνιστικών οργανώσεων υπέστη
αλλεπάλληλα χτυπήματα . Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν η εξάρθρωση
της ομάδας που λειτουργούσε το κεντρικό τυπογραφείο υπό τον Μισέλ
Γκαζέ και η κατάσχεση των μηχανημάτων της το καλοκαίρι του '39.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ασφάλειας, έως και το 1939 η αστυνομία είχε
κατασχέσει 2 μεγάλα τυπογραφεία, 2 μικρά, 10 πολύγραφους και 5
. 689

γραφομηχανές
Μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, η προπαγάνδα περιορίζεται και
αλλάζει εντελώς μορφή. Ο στόχος της οργάνωσης είναι περισσότερο η
αυτοσυντήρηση και λιγότερο η μαζική δουλειά. Όπως το έθεσε ένας
παλαίμαχος κομμουνιστής : «...σε συνθήκες παρανομίας ούτε εύκολη είναι η
στρατολογία ούτε και εταδιωκόμενος στόχος. Στόχος είναι η περιφρούρηση
της οργάνωσης και η συγκράτηση των παλαιών μελών της» . Τον Μάιο του
1938 η Κεντρική Επιτροπή του κατανοεί την ανάγκη για αλλαγή πλεύσης
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Βασίλης Γ. Μπαρτζιώτας, Εξήντα χρόνια κομμουνιστής', Αθήνα 1986, σελ. 150.
Ε.ΔΙ.Α, Έκθεση Α', σελ. 351. Δες ακόμα σελ. 379,410.
686
Πάνος Δημητρίου, Έκ βαθέων : χρονικό μιας ζωής και μιας εποχής', Αθήνα 1997, σελ. 55.
Μπαρτζώτας, ο.π., σελ. 166
687
Δημήτρης Μιχελίδης-Μιχελής (Γ. Καΐμης-Ασιάτης), Ό σκληρός δρόμος : ένα χρονικό που αποκαθιστά
την αλήθεια στο διάστημα της παρανομίας του Κ.Κ.Ε. κατά την 4 η Αυγούστου', Αθήνα 1983, σελ. 113.
Για αυτά τα χτυπήματα δες: Κ.Κ.Ε., 'Επίσημα Κείμενα', τ.Δ' (1934-1940), Αθήνα 1975, σελ. 475 ·
εφ. Καθημερινή 5/5/1938,17/12/1938 • Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 320, 343-346, 354,363,394 · Ε.Δ.Ι.Α.,
Έκθεση Β', σελ. 68-83.
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Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 405.
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Μιχελίδης-Μιχελής ο.π., σελ. 94.
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και εκδίδει την απόφαση με τίτλο «Η κατάσταση και τα καθήκοντα του
κόμματος ύστερα από τις τελευταίες συλλήψεις». Σε αυτήν γίνεται λόγος για
«...όξυνση στο έπακρο της επαναστατικής επαγρύπνησης αλλά και το καθήκον της συνεχούς
αναδιοργάνωσης και αναπροσαρμογής όλων των μεθόδων δουλειάς και δράσης μας προς το
σκοπό της περιφρούρησης του Κόμματος και ανάπτυξης της μαζικής του δράσης»691.
Τα μέτρα που ακολουθούν έχουν 'αμυντικό' χαρακτήρα και στοχεύουν στην
αυτοσυντήρηση : «αποκοπή κάθε νήματος...σαν συνέχεια των τελευταίων
συλλήψεων», «δημιουργία φραγμών ανάμεσα στις οργανώσεις», «αύξηση της
επαναστατικής
επαγρύπνησης». Αλλά και καθαρά στο επίπεδο της
προπαγάνδας, η τακτική προσαρμόζεται ανάλογα :
«...να παρθούν όλα τα μέτρα διαφώτισης του κόμματος και του λαού πάνω στο σκοπό της
διαλυτικής καμπάνιας που κάνειη Ασφάλεια εξ αφορμήςτων τελευταίων συλλήψεων και για
το ξεσήκωμα της ομαδικής πάλης του λαού ενάντια στη χαφιεδοκρατία, στα βάρβαρα
βασανιστήρια και τις πολιτικές δολοφονίες»
Τα νέα δεδομένα άλλαξαν εντελώς τα πράγματα και οι κομμουνιστές
έπρεπε να προσαρμοσθούν. Η καινούρια κατάσταση θα επηρέαζε τόσο τα
θέματα, όσο και τα μέσα της προπαγάνδας τους...
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Επίσημα Κείμενα... \ ο.π., σελ. 445. Δες ακόμα: Καίτη Ζεύγου, 'Με τον Γιάννη Ζεύγο στο
επαναστατικό κίνημα', Αθήνα 1980, σελ. 141.
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ii) Μέσα Προπαγάνδας των Κομμουνιστικών Οργανώσεων
Η παραδοσιακή προπαγανδιστική τακτική του ΚΚΕ. με τις μπροσούρες,
τις εφημεριδούλες και τις προκηρύξεις δέχθηκε σοβαρό πλήγμα στη
διάρκεια της δικτατορίας. Το κόμμα συνέχισε παρ' όλ' αυτά τη δράση του
σε αυτό τον τομέα με όποιο μέσο μπορούσε. Ο κατάλογος που ακολουθεί
δείχνει τις εφημερίδες που εξέδιδαν οι κομμουνιστικές οργανώσεις έως το

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» 1936-1939
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
1936
Ριζοσπάστης (Κ.Ε.
του ΚΚΕ)
Ριζοσπάστης Κοκκινιάς
(Κ.Ε. Κοκκινιάς)
Ριζοσπάστης
Πειραιώς (Κ.Ο.Π.)
Κομμουν Επιθεώρηση
(Κ.Ε. του ΚΚΕ)
Νεολαία (Κ.Ε. ΟΧ.Ν.Ε.)

1937
Προπαγανδιστής
(Κ.Ε. ΚΚΕ )
Εσωτερικό Δελτίο
(Κ.Ε. ΚΚΕ)
Εξωτερικό Δελτίο
(ΚΕ.ΚΚΕ.)
Ο Συνδικαλιστής (1 η Α.Ε.
Κ.ΟΑ.)
Ο Βοηθός (1 η Α.Ε. Κ.ΟΑ.)

Σπίθα (Ε.Π. Κ.ΟΑ.)

Συνδικαλιστής (Κ.ΟΑ.)

Αλήθεια
(Αντιδικτατορ.Οργανώσεων)
Αντιδικτατορικόν Βήμα (»)

Φλόγα (Αντιδικτατορικόν)

Λαϊκή Δράση
(4 η Α.Ε. Κ.Ο.Α.)
Λαϊκό Θάρρος
(15ηΑ.Ε. Κ.Ο.Α.)
Λαϊκό Μέτωπο
(6 η Α.Ε. Κ.Ο.Α.)
Σπίθα (2"Α.Ε. Κ.ΟΑ.)
Λευτεριά (3 η Α.Ε. Κ.ΟΑ.)

Ελευθερία (3 η Α.Ε. Κ.ΟΑ.)

Λαϊκό Βήμα (»)

Εργάτης
Μεταφοράς (Κ.ΟΑ.)
Ίσκρα (Αντιδικτατορικόν)

Λευτεριά (Ε.Β.Α.)

Νέος Αγων (»)

Ελεύθερος Λαός (»)

Αλληλεγγύη του
Λαού (Ε.BE.)
Υπάλληλος
Φλόγα
(Αντιδικτατ. Οργανώσεως)
Εργατικό Μέτωπο (»)
Ίσκρα (»)

Η Μάχη (»)

Δελτίο (5 η Α.Ε. ΚΟΑ.)
Αντιφασίστας
(4 η Α.Ε. Κ.ΟΑ.)
Δελτίο[6η (;) Α.Ε. Κ.ΟΑ.]
Ελευθερία
(3 η ΑΕ. Κ.Ο.Θ.)
Λαϊκή Φωνή
(1ηΑ.Ε.Κ.Ο.Θ.)
Αγώνας (2 η Α.Ε. Κ.Ο.Θ.)
Σπίθα (2 η Α.Ε. Κ.Ο.Θ.)
Εργάτης(2η Α.Ε. Κ.Ο.Θ.)
Αντιφασίστας (K.O.B.)
Δελτίο (K.O.B.)

1938
Δελτίο (Κ.Ε. ΚΚΕ.)
Εμπρός (ΕΠ Κ.ΟΑ.)

1939
Ριζοσπάστης
(Κ.Ε. ΚΚΕ)
Νεολαία (O.K.N.E.)

Σύνταγμα (»)
Φλόγα (»)
Φοιτητική Σπίθα (»)
Λαϊκός Αγων (»)

Λαϊκόν Βήμα (»)
Η Φωνή Του Μαθητού
(Αντιδικτατορικόν)
Δελτίο (Πατρών)

Νέος Εργάτης (Κ.ΝΑ.)
Δελτίον(Ε.Β.Β.)

Νεολαία (O.K.N.E.)
Ριζοσπάστης (Κ.Ε. ΚΚΕ)
Κομμουν. Επιθεώρηση (»)

Ριζοσπάστης (»)
Νεολαία (Ο.Κ.ΝΈ.)

Λαϊκή Επιθεώρησις (Κ.Ε. ΚΚΕ )

Ο παραπάνω κατάλογος παρουσιάζει μια σειρά μειονεκτήματα. Πρώτον,
προέρχεται από πηγές της Ασφάλειας και πιθανόν να υπάρχουν λόγοι
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Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 406-407-408. Ο συντάκτης της Έκθεσης λέει πως οι εφημερίδες αυτές
εκδόθηκαν «υπό των διαφόρων κομμουνιστικών οργανώσεων», ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν όλα τα
έντυπα κομμουνιστικής προέλευσης.
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αμφισβήτησης των στοιχείων. Δεύτερον, είναι φανερό ότι δεν είναι τόσο
ακριβής, αφού εντάσσει έντυπα και οργανώσεις που δεν είναι αμιγώς
κομμουνιστικές κάτω από την ταμπέλα του κομμουνισμού. Η 'Φλόγα' για
παράδειγμα ήταν μια εφημερίδα του Αντιδικτατορικού Μετώπου Νέων. Και
αν κρίνουμε από τις ημερομηνίες, το 'Σύνταγμα' πρέπει να είναι το έντυπο
της οργάνωσης 'Φιλική Εταιρεία', ενώ η 'Μάχη' μάλλον αναφέρεται στην
εφημερίδα της ομώνυμης οργάνωσης (βλ. παρακάτω). Τρίτον, ο κατάλογος
είναι ελλιπής. Η Ασφάλεια θεωρεί πλήρη έναν τέτοιο κατάλογο που
βασίζεται σε οργανώσεις που έχει εξαρθρώσει, σε ανθρώπους που έχει
συλλάβει Υπήρχαν σίγουρα και άλλα έντυπα. Τέταρτον - και σχετικότερο
με την έρευνα μας, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα στοιχεία για το νεανικό
τύπο. Οι μόνες εφημερίδες που είχαν σχέση με τη νεολαία, φαίνεται να είναι
ο Νέος Εργάτης (της Κομμουνιστικής Νεολαίας Αθηνών), η Φωνή τον
Μαθητού και η Φοιτητική Στάθα (που δεν ξέρουμε αν ήταν αμιγώς
κομμουνιστικά έντυπα) και φυσικά η Νεολαία (της Κεντρικής Επιτροπής
της Ο Κ Ν Ε ) .
Στο χώρο του νεανικού κομμουνιστικού τύπου ειδικότερα, ο κατάλογος
θα μπορούσε να συμπληρωθεί με τις παρακάτω εκδόσεις : Νεολαία
(Θεσσαλονίκης), Νεολαία (Λαμίας), Νεολαία (Ιωαννίνων), Αυγή (Κρήτης),
Λευτεριά (Βόλου), Νεανική Δράση (Αθήνας), Νέος Αντιφασίστας (Αθήνας),
Αλήθεια (Δραπετσώνας), Εμπρός (Κομμουνιστικής Νεολαίας Πειραιά).
Τα στοιχεία αυτά που προέρχονται από το αντίπαλο στρατόπεδο , στο
βαθμό που μπορούμε να στηριχθούμε πάνω τους, μας δίνουν μια πρόσθετη
εικόνα για το Γενάρη του '37. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα της έντυπης
δραστηριότητας του Κ.Κ.Ε. και της νεολαίας του, θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε και τις πολυάριθμες προκηρύξεις όπως και λίγα ακόμα
έντυπα, μαρτυρίες για τα οποία βρίσκονται σε απομνημονεύματα ή άλλες
, 694

πήγες

Το 1937 λοιπόν έχουμε σίγουρα γύρω στις δέκα νεολαιίστικες
κομμουνιστικές εφημερίδες, ίσως και περισσότερες, ένας αριθμός αν και όχι
καλός, τουλάχιστον όχι αποκαρδιωτικός. Με τον καιρό όμως, η κατάσταση
άρχισε να χειροτερεύει. Ήδη από τον Απρίλιο του ίδιου έτους το επίσημο
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εφ. Νεολαία (Ο.Κ.Ν.Ε.), αφ. 541/4, 11/11/1936 και α.φ. 542/?, 3/12/1936 και α.φ. 544/7,4/1/1937.
Στη Θεσσαλονίκη έβγαιναν για παράδειγμα το Αντιδιχτατορικό Μέτωπο, το Αγροτικό Βήμα, ο
Προπαγανδιστής, που όμως δε γνωρίζουμε αν ήταν νεολαιίστικες εφημερίδες ( Μιχελίδης-Μιχελής, ο.π.
σελ. 94). Στην ίδια πόλη εκδόθηκε τουλάχιστον ένα φύλλο της εφ. Φρουρός της Ειρήνης («Όργανο του
Ενιαίου Μετώπου των Νέων Θεσσαλονίκης») με ημερομηνία 25/2/1938 (Βλ. το λεύκωμα : Δημήτρης
Σέρβος, 'Παράνομες χειρόγραφες εφημερίδες απ' τις φυλακές και τις εξορίες', Αθήνα 2003, σελ. 86,299).
Το τελευταίο διάστημα της δικτατορίας κυκλοφορούσε στην Αθήνα το αντιστασιακό νεανικό περιοδικό Το
Ξύπνημα (Πανοπούλου/Τσικνάκης, ο.π., σελ. 34). Για τις προκηρύξεις δες : Χρήστος Ν. Τοτντζιλώνης,
Ό.Κ.Ν.Ε. 1922-1943 : Λενινιστικό μαχητικό σχολείο των νέων', Αθήνα 1989, σελ. 237 (αφήγηση Αχ.
Μπλάνα). Ημερολόγιο Μεταξά, ο.π., σελ. 358. Μιχελίδης-Μιχελής, ο.π., σελ. 102.
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όργανο της ΟΚΝΕ., αναφερόμενο στο σύνολο της έντυπης παραγωγής
(τύπος, προκηρύξεις), προειδοποιεί : «...ο μηχανισμός μας είναι πολύ
αδύναμος... Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη βγάζουν ακόμα πολύ λίγο έντυπο
υλικό. Ωρισμένες επαρχιακές οργανώσεις δε βγάζουν καθόλου. Και εκείνο
που βγαίνει δεν κυκλοφορεί καλά» . Το απόσπασμα φαίνεται λοιπόν να
επιβεβαιώνει την πτωτική τάση στην εκδοτική δραστηριότητα που
απεικονίζεται και στην λίστα της Ασφάλειας.
Στις νέες αυτές συνθήκες οι νεολαίοι του Κ.Κ.Ε. αναγκάστηκαν να
επιδείξουν εφευρετικότητα. Προσέφευγαν έτσι σε μεθόδους που δε
χρειάζονταν αναγκαστικά την ύπαρξη μηχανισμού αλλά που ταυτόχρονα
μπορούσαν να εντυπωσιάσουν τον κόσμο και να κρατήσουν ψηλά το
κομματικό ηθικό. Πιο πολύ ήταν αυτοσχεδιασμός, παρά μέθοδος. Αυτές οι
αυτοσχεδιαστικές τακτικές λοιπόν, αναπτύχθηκαν περισσότερο μετά το 1938
όταν ήταν όλο και πιο δύσκολο να στηθεί ένας στοιχειώδης μηχανισμός από
εξοπλισμό και ανθρώπους, και παρουσιάζονταν αρκετές φορές στην επαρχία
όπου ήταν πολύ πιο δύσκολο να στηθεί κομματικός συνωμοτικός
μηχανισμός χωρίς να ανακαλυφθεί. Ένα τέτοιο επαρχιακό μέρος με έντονη
αριστερή παρουσία ήταν και το Βαθύ της Σάμου, απ' όπου και το
περιστατικό :
«Γίνεται την 4η Αυγούστου [1940] παρέλαση και η παρέλαση γίνεται βράδυ με δάδες
Μπροστά η μουσική, παρελαύνει η νεολαία με τη στολή... Γύρω-γύρω είναι υψώματα...
Εκείνη την ώρα από το νότιο μέρος βλέπουμε στην πλαγιά και ανάβει μια φωτιά η οποία
είναι μια λωρίδα που παίρνει ένα σχήμα : πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει και στο
τέλος έχει δημιουργηθεί ένα φωτεινό σφυροδρέπανο. Τί είχανε κάνει οι μπαγάσηδες ; Είχανε
πάει από το βράδυ, άνοιξαν ένα αυλάκι, κόψανε τους θάμνους και βάλανε μέσα στουπιά με
πετρέλαιο... Δεν τους πιάσανε ποτέ...
Γράφανε στα ντουβάρια, βάζανε σφυροδρέπανα. Από έντυπα δε θυμάμαι όμως.»696.
Αυτές οι πρακτικές γρήγορου εντυπωσιασμού, που δεν είναι ασυνήθιστες
σε περιόδους παράνομης δράσης , είχαν σαφώς προπαγανδιστικό
περιεχόμενο. Μαρτυρίες για παρόμοια περιστατικά, όπως ήταν το κρέμασμα
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εφ Νεολαία (ΟΧ.Ν.Ε.), α.φ. 549/12,24/4/1937.
Συνέντευξη κ. Νίκος Χατζηαθανασίου.
" Δες για παράδειγμα την προπαγανδιστική δράση του ναζιστικού κόμματος της Αυστρίας Πριν το
Anschluss, όταν ήταν παράνομο, χρησιμοποιούσε κατά κόρον αυτές τις μεθόδους. Παρά το ιδεολογικό
χάσμα ενός τέτοιου κόμματος με μια κομμουνιστική οργάνωση όπως το Κ.Κ.Ε., οι ομοιότητες είναι πολλές
στον τρόπο δράσης και δείχνουν προς ποια κατεύθυνση κατευθύνεται η προπαγάνδα σε περιόδους
παρανομίας. Για την προπαγανδιστική τακτική τέτοιας μορφής του ναζιστικού κόμματος Αυστρίας δες :
Bruce Pauley, 'Hitler and the Forgotten Nazis : a History of Austrian National Socialism', Chapel Hill
1981, σελ. 115. F.L. Carsten, 'Fascist movements in Austria : from Schönerer to Hitler', London/Beveriy
Hills 1977, σελ. 249. Charles A. Gullick, 'Austria from Habsburg to Hitler', 2 τόμοι, Berkeley/Los Angeles
1948, σελ 1238. Gordon Brook-Sepherd, 'Dollfuss'", London 1961, σελ. 229. Z.A.B. Zeman, 'Nazi
Propaganda', London 1964, σελ 125 και 137.
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μιας κόκκινης σημαίας ή οι 'πεταχτές' συγκεντρώσεις, υπάρχουν και για
άλλα σημεία της επικράτειας κατά την ίδια περίοδο
Με
ανάλογο
τρόπο,
οι
κομμουνιστές
αναγκάστηκαν να
προσαρμόσουν και άλλες τακτικές που αυτή τη φορά είχαν σχέση με τους
αποδέκτες της προπαγάνδας. Χωρίς να σταματήσουν να απευθύνονται σε
παραδοσιακές γι' αυτούς ομάδες όπως οι εργάτες, οι φαντάροι
και οι
φοιτητές, η κομμουνιστική προπαγάνδα άρχισε παράλληλα να ανθίζει σε
νέα, ασυνήθιστα για προπαγάνδα μέρη. Εντατικοποιήθηκε η δουλειά στα
αθλητικά σωματεία , όπου η προπαγάνδα μπορούσε να γίνει με
συγκαλυμμένο τρόπο. Οι φυλακές και οι εξορίες όμως ήταν τα μέρη που
κατεξοχήν μεταφέρθηκε η διαφώτιση. Για λόγους που είχαν να κάνουν με το
αγωνιστικό φρόνημα των διωκομένων και με τις συνθήκες της εποχής, η
καθοδήγηση συνεχιζόταν στις φυλακές. Και ναι μεν η ιστορία αυτή είχε
αρχίσει νωρίτερα, επί 4 η ς Αυγούστου όμως έλαβε τεράστιες διαστάσεις και
συστηματική μορφή. Και αυτό ήταν μια ανάγκη που προέκυψε από πολλούς
παράγοντες : από τη χειροτέρευση των συνθηκών, την κατακόρυφη αύξηση
του αριθμού των εγκλείστων πολιτικών κρατουμένων και από το γεγονός ότι
η ίδια η καθοδήγηση του κόμματος ήταν σχεδόν σύσσωμη στις φυλακές.
Είναι εντυπωσιακή πραγματικά η μεταφορά της κομματικής ζωής μέσα
στους τοίχους της φυλακής. Οι έγκλειστοι συνέχιζαν να οργανώνονται σε
ομάδες - όπως έκαναν και πριν τον εγκλεισμό τους, κρατούσαν επαφή με
την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και συνέχιζαν τις κομματικές
δραστηριότητες τους. Μια από αυτές ήταν και η διαφώτιση - η προπαγάνδα:
«Οι κομματικοί υπεύθυνοι των θαλάμων και των ομάδων επέβλεπαν και τη μορφωτική
δουλειά... Σαν δάσκαλοι χρησιμοποιούνταν κομματικά στελέχη καλά καταρτισμένα πολιτικά.
Τα συνήθη θέματα ήταν : Μαρξισμός-Λενινισμός, Ιστορικός Υλισμός, Πολιτική Οικονομία
και Κοινωνιολογία, Στρατηγική και Ταχτική. Αναπτύσσονταν επίσης και πρακτικά θέματα
οργάνωσης και καθοδήγησης των οικονομικών και πολιτικών αγώνων των εργατών, αγροτών
και λοιπών εργαζομένων...
Γίνονταν αναλύσεις της εσωτερικής κατάστασης της χώρας και των καθηκόντων των μελών
και οπαδών του κόμματος, επισκοπήσεις της διεθνούς κατάστασης και αναπτυσσόταν η θέση
Τάκης (Δημ.) Π. Χιουρέας, 'Αναμνήσεις από το Φοιτητικό Κίνημα και τη Φοιτητική Ζωή στην Αθήνα
(1931 - 1937)', Αθήνα 1997, σελ. 88 Αφήγηση κ. Δημήτρης Κυριαζής • Πάνος Δημητρίου, ο.π., σελ. 53
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Για την προπαγάνδα του Κ.Κ.Ε. στους κληρωτούς δες :
Από την μεταξική πλευρά
OT
OT
ΟΥ
-εφ. ΕθνικόςΚήρυξ, 20/11/1949,7 (3 7 ) ως Κυριακή 27/11/1949 13 (43°"). Αφιέρωμα 'Το
Μυστικόν Αρχείον' Μανιαδάκη.
-Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 349-350, 366-367, 376, 391, 398-399,416,419.
-εφ. Καθημερινή 31/7/1938.
Από την αριστερή πλευρά :
- Μιχελίδης-Μιχελής, ο.π., σελ. 48
- Κώστας Μπίρκας, 'Κάτω απ' τη μπότα της δικτατορίας', Αθήνα 1966, σελ. 439 (αφήγηση Γ .Μ.
Τσατσάνης)
- Τσιντζιλώνης, ο.π., σελ. 255-256.
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Μπαρτζώτας, ο.π., σελ. 147. Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 425.
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του Κόμματος στην πάλη κατά του φασισμού και του προετοιμαζόμενου πολέμου, για την
υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, των δημοκρατικών ελευθεριών...
Πολύ μεγάλη προσοχή δινόταν στη διαμόρφωση των χαρακτήρων των μελών και οπαδών
του κόμματος, στην πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση τους, στο δυνάμωμα της
πίστης τους και της αφοσίωσης τους στην υπόθεση της εργατιάς και του εργαζόμενου λαού
γενικά, στο αγωνιστικό τους ατσάλωμα και στην πάλη κατά των δηλώσεων»701.

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η προσπάθεια παραγωγής χειρόγραφων
εφημερίδων μέσα στις φυλακές και στους τόπους εξορίας. Κατά τη διάρκεια
της μεταξικής δικτατορίας τυπώνονταν έντυπα όπως το Δελτίο Ειδήσεων
των φυλακών Ακροναυπλίας, το Δελτίο των εξόριστων της Ανάφης, ο
εντυπωσιακός ως προς την αισθητική και την εμφάνιση Αντιφασίστας του
ίδιου νησιού κλπ. Υπήρχαν μάλιστα και ειδικές εφημερίδες για τη νεολαία :
η Εξόρμηση και η Νειότη ήταν δύο έντυπα που κυκλοφορούσαν από τους
νέους της δραστήριας, απ' ότι φαίνεται, Ομάδας Συμβίωσης Πολιτικών
Εξόριστων Ανάφης
Η δημιουργηθείσα κατάσταση είχε ασφαλώς υποπέσει στην αντίληψη του
Μανιαδάκη που πίστευε ότι «δια των εφαρμοζομένων μέτρων των
εκτοττίσεων υφ 'ας συνθήκας αύται επραγματοποιούντο, ουδόλως έβλαπτον το
Κ.Κ.Ε., αντιθέτως παρείχον εις αυτό τη δυνατότητα... να ενεργή εκεί
προπαγάνδαν και τέλος να εκπαιδεύη και προπαρασκευόζη νέα στελέχη του
κόμματος». Απεφασίσθη λοιπόν η αποστολή κλιμακίου αξιωματικών της
Ασφάλειας για την λήψη μέτρων
Αυτού του είδους η διαφώτιση στις φυλακές και τις εξορίες αποτελεί
ένα χτυπητό παράδειγμα της νέας προαναφερθείσας κατεύθυνσης που πήρε
η προπαγάνδα του και της ΟΚΝΕ.. Μιας προπαγάνδας που στόχευε
περισσότερο στην αυτοσυντήρηση και την ανύψωση του φρονήματος, παρά
σε οτιδήποτε άλλο.
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Αντώνης Φλουντζής, 'Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες 1937-1943', Αθήνα 1979, σελ. 215-216. Για
τις μορφωτικές και προπαγανδιστικές δραστηριότητες στην εξορία βλ. επίσης Margaret Ε. Kenna, 'The
Social Organisation of exile : Greek political detainees in the 1930s', Amsterdam 2001, σελ. 74 - 77.
702
Βλ. το λεύκωμα : Δημήτρης Σέρβος, 'Παράνομες χειρόγραφες εφημερίδες απ' τις φυλακές... ',ο.π.,
ειδικά στις σελίδες 28,115,116,128-130, 138-139, 144-146,337-357, 365,369,371,373. Πολλές από τις
σελίδες των παραπάνω εντύπων είναι φωτογραφημένες από το πρωτότυπο.
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Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Β', σελ. 10.
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iii) Θέματα κομμουνιστικής προπαγάνδας
Την ίδια λογική ακολούθησε μέχρι ενός βαθμού και η θεματολογία της
κομμουνιστικής προπαγάνδας στη μεταξική περίοδο. Η πρώτη Απόφαση
του Πολιτικού Γραφείου μετά την επιβολή της δικτατορίας που
δημοσιεύθηκε και στον κομματικό τύπο, μιλάει για την ανάγκη να τηρούν
όλοι αυστηρά τους συνωμοτικούς κανόνες
Επίμονη στάση σε αυτό το θέμα κρατάει η εφημερίδα της Νεολαίας.
Δημοσιεύει τις αποφάσεις της ΟΚΝΕ. που αφορούν την τιμωρία μελών για
παραβίαση συνωμοτικών κανόνων , προτρέπει με λεζάντες την τήρηση
τους {«Σύντροφοι... της Κ.Ν. !.. Κρατάτε υποδειγματικά τους συνωμοτικούς
κανόνες» ), δημοσιεύει 'αντι-δηλώσεις' μελών που αναιρούν την
70 ι
υπογραφή τους στην Ασφάλεια , παραθέτει ονόματα χαφιέδων και
708
πρακτόρων για να προφυλάξει τα μέλη
και δίνει στοιχεία για τις
καμπάνιες υλικής στήριξης των εξόριστων
Προτρέπει ακόμα όλες τις οργανώσεις «να διαπαιδαγωγούν τα στελέχη
τους πως να τηρούν τους συνωμοτικούς κανόνες, για την στάση τους στην
Ασφάλεια κλπ.». Το άρθρο αυτό που έχει τίτλο 'Ανάγκη γερού μηχανισμού',
συνεχίζει προτρέποντας τους νέους συντρόφους να παραδειγματίζονται από
τους μάρτυρες που έγραψαν την ένδοξη ιστορία του κόμματος :
«Οι νέοι σύντροφοι που για πρώτη φορά πάνε στην Ασφάλεια πρέπει να'νε προετοιμασμένοι
και νάχουν στο μυαλό τους τα ηρωικά παραδείγματα των παλιών στελεχών της
Ομοσπονδίας όπως των φαντάρων του Καλπακίου που δικάστηκαν το 1930 σε θάνατο, τον
σ. Βλατά που πριν κάμποσο καιρό τον βασάνιζαν με καυτό σίδερο στην Ξάνθη και των
άλλων ηρώων της Ομοσπονδίας» 10.
Και πάλι ανύψωση ηθικού, αυτοσυντήρηση, περιφρούρηση της οργάνωσης.

Εν τω μεταξύ, τα άλλα θέματα καθορίζονταν από την ευρύτερη πολιτική
του κόμματος και σε κάποιο βαθμό από τις επιλογές που καθόριζε η
71 1

Διεθνής . Αρχικά λοιπόν η προπαγάνδα στρέφεται κατά του φασισμού,
ιταλικού και γερμανικού, ενώ ο Μεταξάς παρουσιάζεται ως συνεργάτης και
πράκτορας τους. Ο αντιφασιστικός τόνος χαρακτηρίζει όλα τα κομματικά
04

Επίσημα Κείμενα... ', ο.π., σελ. 402.
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 541/4, 11/11/1936
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εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 545/8, 24/1/1937.
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Στο ίδιο φύλλο, σελ. 4.
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εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 549/12, 24/4/1937, σελ. 4.
709.
εφ. Νεολαία (της ο.Κ.Ν£.), α.φ. 542/?, 3/12/1936, σελ. 3.
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εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 549/12,24/4/1937
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η
Σωτήρης Κωστόπουλος, Ή αμφιλεγόμενη πενταετία : η πορεία του Κ.Κ.Ε. στα χρόνια 1936-194 Γ, 2
εκδ, Αθήνα 1983, σελ. 157-163.
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έντυπα , των νεανικών συμπεριλαμβανομένων . Μετά το καλοκαίρι του
1939 ο αντιφασιστικός πόλεμος αναβαπτίσθηκε σε 'ιμπεριαλιστικό', ο
εχθρός έγινε η Αγγλία με τους συμμάχους της και ο Μεταξάς έγινε
πράκτορας των Άγγλων με τη βοήθεια του αγγλόφιλου βασιλέα . Μια
εξέλιξη καθόλου άσχετη με το γερμανο-σοβιετικό σύμφωνο που
υπογράφηκε τον Αύγουστο του '39.
Την ίδια επιρροή άσκησε η Comintern και στο θέμα των Λαϊκών
Μετώπων. Το γεγονός πως οι πρώτες κινήσεις προς τη δημιουργία Μετώπου
καρποφόρησαν αρχικά μόνο στο χώρο της νεολαίας, ήταν ένας παράγοντας
που συνετέλεσε στην συνεχή προπαγάνδιση της συνεργασίας των
αντικαθεστωτικών δυνάμεων από τις γραμμές των νεανικών εντύπων. Το
Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων θα μπορούσε να δημιουργήσει
προηγούμενο συνεργασίας και να στηρίξει μια ανάλογη προσπάθεια σε πιο
ευρεία βάση. Η εφημερίδα Νεολαία δημοσιεύει προκηρύξεις τρίτων
νεανικών οργανώσεων, εκθέτει κοινά κείμενα της Ομοσπονδίας με άλλες
πολιτικές νεολαίες και καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, όπως
71 S

τους νέους χριστιανούς, να συνεργαστούν σε έναν κοινό αγώνα
Δημοσιεύει προκηρύξεις ακόμα και βασιλοφρόνων οργανώσεων νέων ,
ενώ αποφεύγει να μιλήσει για τη βασιλεία και το πολιτειακό για να μην
περιορίσει το εύρος της συνεργασίας. Επιχειρεί μια πιο ανοιχτή συμμαχία
που μοιάζει περισσότερο με Εθνικό Αντιφασιστικό Μέτωπο και λιγότερο με
717

Λαϊκό , αν και κανένας από τους δύο δρόμους δεν ήταν τελικά ανοιχτός.
Ένα επιπλέον ζήτημα που προώθησε το ίδιο έντυπο ήταν ο
προσεταιρισμός της 'εργατικής τάξης', όχι άσχετο εντελώς και αυτό με την
επίδραση της Διεθνούς. Ο Georgi Dimitrov, στον γνωστό λόγο του για την
αντιμετώπιση του φασισμού στο 7° Συνέδριο της Comintern το 1935, είχε
καθορίσει την «προσέλκυση και οργάνωση της εργαζόμενης νέας γενεάς» ως
•71 Ο

το «κύριο καθήκον του κομμουνιστικού νεολαιίστικου κινήματος»
Όσο
για τον έντονο εργατισμό του Κ.Κ.Ε. («εργατίτιδα» έχει αποκαλέσει την
παθολογική του όψη ο Άγγελος Ελεφάντης, υπονοώντας ότι ήταν
ταυτόχρονα και ένας παράγοντας αποκοπής του κόμματος από τις μάζες),
Επίσημα Κείμενα..., σελ. 406,414,415,428,436,458. Όλα τα παραπάνω κείμενα δημοσιεύθηκαν και
στον Ριζοσπάστη.
713
εφ. Νεολαία(ττ\ς Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 544/7 4/1/1937, σελ. 2, α.φ. 545/8,24/1/1937, σελ. 1.
714
Επίσημα Κείμενα 482-490, 502. Επίσης : Αλέξανδρος Δάγκας, 'Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
ελληνικό τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς' στοΧατζηιωσήφ (επιμ.), ο.π., σελ. 174-175.
715
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.). Δες τα φύλλα 550/13, 9/4/1937 - 549/12,24/4/1937.
7,6
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 548/11,10/5/1937.
717
Για τη διαφορά βλ. Ελεφάντης, ο.π., σελ. 277-280.
718
Η ομιλία του Dimitrov έχει εκδοθεί και στα ελληνικά με τον τίτλο : Γκεόργκι Ντψιτρόφ, Ό φασισμός',
Αθήνα 1975 (το συγκεκριμένο απόσπασμα στην σελ. 84).
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αυτός είχε τις ρίζες του τόσο στις εγχώριες ενδοκομματικές διαμάχες, όσο
και στην επέμβαση της Διεθνούς το 1931
Ένας έντονος εργατισμός διαπερνούσε και τις σελίδες της εφημερίδας
Νεολαία που σημείωνε ότι βασικός στόχος της προπαγανδιστυχής δουλειάς
των οργανώσεων πρέπει να είναι η εργατική νεολαία . Η ενασχόληση της
εφημερίδας με το θέμα μπορεί να έπαιρνε τη μορφή της υπεράσπισης των
δίκαιων του εργάτη έναντι της μεταχείρισης του από το καθεστώς
ή της
παραίνεσης προς τις οργανώσεις να αναβαθμίσουν τα εργατικά τους μέλη σε
100

στελέχη - σε ένα είδος πρωτοπορίας
Απο κει και πέρα, οι υπόλοιπες αναφορές επικεντρώνουν στην πολιτική
και κομματική επικαιρότητα της εποχής. Στα οικονομικά σκάνδαλα και στην
κατολίσθηση της ελληνικής οικονομίας , στην Ισπανία , στο Νίκο
Ζαχαριάδη... Ο τελευταίος είχε ήδη ηρωοποιηθεί από το κόμμα και η
φυλάκιση του ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας μύθος γύρω από το
όνομα του : «Ο αρχηγός του Κ.Κ.Ε., ο σ. Νίκος Ζαχαριάδης, το mo φωτεινό
μυαλό της σύγχρονης Ελλάδας που έχει μέσα του τον ηρωισμό και την τόλμη
του Παπαφλέσσα και του Καραϊσκάκη, καταδικάστηκε βαρειά και σαπίζει στις
φυλακές...»

Μια τρίτη και τελευταία κατηγορία θεμάτων ήταν τα καθαρά
νεολαιίστικα θέματα.
Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δυο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα
πανεπιστημιακά - φοιτητικά ζητήματα. Η μείωση των εισαχθέντων στα
πανεπιστήμια, η φτώχεια του έλληνα φοιτητή, ο πανεπιστημιακός
H0f\

κανονισμός είναι κάποια από τα ζητήματα αυτά . Ενδιαφέρον παρουσιάζει
η καμπάνια της Νεολαίας για την συμπαράσταση στους πανεπιστημιακούς
Σβώλο και Λορεντζάτο που διώχθηκαν από το καθεστώς, αλλά και η
στήριξη άλλων καθηγητών όπως ο Πετρόπουλος της Νομικής Σχολής που
727
είχε κληθεί σε απολογία .
719

Ελεφάντης,ο.π.,σελ. 120-130.
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 550/13, 10/5/1937.
721
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 549/12,24/4/1937 και 24/6/1937, σελ. 4.
22
Στο ίδιο φύλλο, σελ. 3
723
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 541/4, 11/11/1936. 544/7,4/1/1937. 545/8,24/1/1937.
724
Σχεδόν όλα τα διαθέσιμα φύλλα της 'Νεολαίας' έχουν αναφορές στην Ισπανία.
725
εφ. Νεολαία (της O.K.NJL.), α.φ. 547/10,18/3/1937. Δες ακόμα α.φ. 541/4,11/11/1936. 544/7, 4/1/1937.
726
εφ. Νεολαία (της ο.κ.Ν£.), α.φ. 541/4, 11/11/1936. 542/?, 3/12/1936. 544/7,4/1/1937, σελ. 4.
727
εφ. Νεολαία (της ο.κ.Ν£.), α.φ. 545/8,24/1/1937.α.φ. 546/9,22/2/1937. 548/11,9/4/1937. Για τις
φοιτητικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την δίωξη του Σβώλου και του Λορεντζάτου βλ. επίσης :
Τάκης (Δημ.) Π. Χιουρέας, 'Αναμνήσεις από το Φοιτητικό Κίνημα... ', ο.π., σελ. 90 και 94.
720
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Η δεύτερη υποκατηγορία σχετίζεται με τον αγώνα ενάντια στις
νεολαιίστικες οργανώσεις και εκδηλώσεις του καθεστώτος. «Νέοι και νέες
της Αθήνας και του Πειραιά : Μην παίρνετε μέρος στις φασιστικές παρελάσεις
της 25ης Μαρτίου...» προτρέπει η Νεολαία
. Η ίδια εφημερίδα στρέφεται
ενάντια σε μικρές ή μεγαλύτερες φιλοδικτατορικές οργανώσεις, όπως ο
'Παμφοιτητικός' και η Εθνική Συντηρητική Οργάνωσις'
Τη μερίδα του λέοντος στην ύλη της εφημερίδας διεκδικεί όμως η
E O N . Το επίσημο όργανο της ΟΚΝΕ. παρακινεί τους νέους να απέχουν
από αυτήν, να την πολεμήσουν από μέσα σε περίπτωση που δεν μπορούν να
μη συμμετέχουν και να μποϋκοτάρουν τα έντυπα της . Η γλώσσα που
χρησιμοποιεί η Νεολαία είναι πολλές φορές ιδιαίτερα σκληρή :
«Τα στελέχη της 'Εθνικής Νεολαίας' είναι κοινοί απατεώνες Θα μιλήσουμε σήμερα για
κάποιο Δουκάκη που'νε απ' τους καθοδηγητές. Οι φίλοι του τον χαρακτηρίζουν για κοινό
κατοτκοκλέφτη και τσογλάνι Δύο φορές καταδικάστηκε απ' το δικαστήριο γιατί διέφθειρε
δυο κορίτσια ξεγελώντας να τα παντρεφτεί... Τώρα κόλλησε σαν στρείδι στον Μεταξά και
ροκανίζει εκατομμύρια»

31

.

Η 'σκανδαλοθηρική' γλώσσα του κειμένου, δεν είναι ίσως τυχαία. Ήταν
'εύλογη' μια εκστρατεία κατά της ανηθικότητας της Ε.ΟΝ. αφού θα άγγιζε
μια ευαίσθητη χορδή του έλληνα γονέα που, όπως είδαμε, είχε μια δυσκολία
να αποδεχθεί την έξοδο του παιδιού του από το σπίτι για τον κίνδυνο της
ηθικής του διαφθοράς. Ίσως για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιήθηκε η ίδια
τακτική και από άλλα αντικαθεστωτικά έντυπα της εποχής . Σε μια
περίπτωση πάντως, οι κατηγορίες αποδείχθηκαν αληθινές.

728

αφ. 547/10, 18/3/1937, σελ. 4.
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 546/9, 22/2/1937 και 549/12,24/4/1937 αντίστοιχα.
730
εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 542/?, 3/12/1936. 544/7, 4/1/1937. 545/8,24/1/1937.
731
εφ. Νεολαία (της ο.κ.Ν.Ε.), α.φ. 544/7,4/1/1937.
32
Δες την εφημερίδα του Αντιδικτατορικού Μετώπου Φλόγα, αρ. 4, 3/5/1938.
733
Μπίρκας, ο.π., σελ. 38. Αναφέρεται σε κατοχικό δικαστήριο που ασχολήθηκε με την υπόθεση
σεξουαλικών περιπτύξεων μεταξύ δύο νεαρών αγοριών της Ε.Ο.Ν..
729
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iv) Αξιολόγηση της προπαγανδιστικής τακτικής
της ΟΚΝΕ. και του Κ.Κ.Ε.
Οι έλληνες κομμουνιστές πέρασαν αναμφισβήτητα δύσκολες στιγμές την
περίοδο που κυβερνούσε την Ελλάδα ο Μεταξάς.
Αντιμετώπισαν όμως με πείσμα και ηρωισμό τις δυσκολίες · πολλοί από
αυτούς χάθηκαν στην προσπάθεια.
Στις νέες δυσμενείς συνθήκες κάποιες φορές επέδειξαν εντυπωσιακή
προσαρμοστικότητα, κυρίως σε πρακτικά θέματα. Όταν η δικτατορία τους
φυλάκισε, αυτοί συνέχισαν την ιδεολογική τους δουλειά μέσα από τα κελιά.
Όταν τους εξόρισε, συνέχισαν στα ξερονήσια τη διαφώτιση τόσο μεταξύ
τους, όσο και ως ένα βαθμό στους λιγοστούς κατοίκους των νησιών. Οι
κομμουνιστές έφτιαχναν εκείνα τα χρόνια τους δικούς τους απομονωμένους
μικρόκοσμους. «Εις την νήσον Ανάφη οι ολίγοι αυτής δρόμοι έφερον τας
εξείς επιγραφάς : 'οδός Στάλιν ', οδός 'Βοροσίλωφ ', οδός 'Δημητρώφ '
κλπ...»
- αυτά είδε επιτροπή αξιωματικών της Ασφάλειας που
επισκέφθηκε τα νησιά.
Είδαμε και την αλλαγή γραμμής σε διάφορα άλλα ζητήματα ανάλογα με
τις συνθήκες : αυτοσχεδιασμός στα προπαγανδιστικά μέσα, αναγκαστική
αναδίπλωση σε μια πιο αμυντική προπαγανδιστική τακτική που στόχευε
στην ανύψωση του ηθικού και στην αυτοσυντήρηση. Μια σωστή και
επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων στροφή, που ίσως όμως άργησε λίγο. Το
Κ.Κ.Ε. δεν είχε μάλλον καταλάβει εξ αρχής τον κίνδυνο.

Στην ουσία, το πραγματικό πρόβλημα του Κ.Κ.Ε. εντοπίζεται για μια
ακόμα φορά στην ιδεολογική του δυσκαμψία. Αυτή έχει μεγάλο μερίδιο
ευθύνης στην αποτυχία των κομμουνιστικών οργανώσεων να κερδίσουν τον
κόσμο και τη νεολαία ειδικότερα. Μια αποτυχία στον τομέα της διαφώτισης
και της προπαγάνδας που έγινε παραδεκτή και από τους ίδιους με τον πιο
επίσημο τρόπο : «εξετάζοντας τα αποτελέσματα της δουλείας μας στον τομέα
της νέας γενιάς, πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν είναι ικανοποιητικά. Οι
κομματικές οργανώσεις και η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών
Νεολαιών
Ελλάδας υποτίμησαν τον κίνδυνο του εκφασισμού της νέας γενιάς...»
734

Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Β', σελ. 11.
Μολονότι, με τρόπους όπως αυτός, οι κάτοικοι έρχονταν σε επαφή με ένα ιδεολογικό κλίμα που
δημιουργούσαν οι εξόριστοι και επηρεάζονταν από αυτό, η βασική ιδεολογική δουλειά επικεντρωνόταν
πάντως μέσα στις ίδιες τις ομάδες συμβίωσης. Η επαφή άλλωστε με τους μόνιμους κατοίκους των νησιών
ήταν περιορισμένη λόγω των κανόνων των εξόριστων που ήταν προσεκτικοί ώστε να αποφεύγονται οι
παρεξηγήσεις με τους ντόπιους (βλ. Κώστας Γαβριηλίδης, 'Το ημερολόγιο της Ανάφης ...', ο.π., σελ. 71).
735
Επίσημα Κείμενα...', ο.π., σελ. 457.
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Την στιγμή που η Ελλάδα είχε τα δικά της προβλήματα, τα
κομμουνιστικά έντυπα επικέντρωναν υπερβολικά σε κομματικά θέματα,
όπως 'η δίκη των προδοτών' της Μόσχας ή 'τα τροτσκικά καθάρματα'
Τα θέματα αυτά δεν είχαν σχέση ούτε με το κομματικό ηθικό (αλλά μάλλον
με μια εσωστρέφεια), ούτε με το όποιο άνοιγμα μπορούσε να κάνει προς τον
κόσμο το Κ.Κ.Ε. εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, βλέπουμε την προβολή
ανεπίκαιρων συνθημάτων που δεν είχαν σχέση με τις συνθήκες, παρά μόνο
με τους πόθους κομματικών μελών : το σύνθημα για Σοβιετική Ελλάδα, που
7^7

αναφερόταν πάλι λανθασμένα το 1935
, ξανασυναντάται το 1937 αν και με
κομψότερο τρόπο : « Για... την προσχώρηση [της Ελλάδας] στο μέτωπο των
κρατών της δημοκρατίας και της ειρήνης και την πρωτοπόρα Σοβιετική
/y-t

738

Ενωση» .
Και αυτό την στιγμή που το ίδιο το κόμμα είχε αναγνωρίσει από την
αρχή του '36 πως η υπερπροβολή του κομματικού χαρακτήρα, είναι μια
λανθασμένη προπαγανδιστική τακτική που κρατά τους νέους μακριά και
είναι εμπόδιο στις πλατειές συσπειρώσεις που απαιτεί η δημιουργία
Μετώπων :
«Η Ο.Κ.Ν.Ε. απ' όλες τις απόψεις (προγραμματικές αρχές, μορφές οργάνωσης, περιεχόμενο
και μέθοδοι δουλειάς) υφίσταται και δρα παράλληλα με το Κόμμα σαν κόμμα των νέων. Και
αυτή η αιτία, βασικά κρατά την Ο.Κ.Ν.Ε. μακρυά από τις πλατειές μάζες των νέων που
θάπρεπε να αγκαλιάσει καινά διαπαιδαγωγήσει μέσα στις γραμμές της...» 39.
Συγχρόνως, το κόμμα ανάλογα με τις συνθήκες και τις, άσχετες πολλές
φορές με την ελληνική πραγματικότητα, επιταγές της Διεθνούς,
αναπροσάρμοζε τη θεματική του και έτσι τα ζητήματα που προέβαλλε σε
επίπεδο προπαγάνδας ήταν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα διαφορετικά και
ενίοτε αντικρουόμενα. Ενώ αρχικά το Κ.Κ.Ε. είχε υιοθετήσει την
αντιφασιστική γραμμή της Διεθνούς, η αλλαγή πλεύσης της Κομιντέρν μετά
το Σύμφωνο Molotov - Ribbentrop, παρασύρει το κόμμα σε προβολή
ανάλογων συνθημάτων πιο πολύ στρεφόμενων κατά της Αγγλίας και των
συμμάχων και σε αναπροσαρμογή των συνθημάτων : τώρα ο αγώνας δεν
ήταν αντιφασιστικός, αλλά αντι-ιμπεριαλιστικός.
Με ανάλογο τρόπο, η Διεθνής επανέφερε στην τάξη το Κ.Κ.Ε. και στο
ζήτημα των στόχων στους οποίους έπρεπε να επικεντρώνει το κόμμα στο
η
εσωτερικό πεδίο. Ενώ με την 5 Ολομέλεια της Κ.Ε. του Κομμουνιστικού
736

εφ. Προπαγανδιστής, τ.3, Ιούλιος 1937 και εφ. Νεολαία (της ο.κ.Ν.Ε.), α.φ. 547/10, 18/3/1937.
Κ.Κ.Ε.- Επίσημα..., σελ. 177 · Αλέκος Κουτσουκάλης, Ή δεύτερη δεκαετία του Κ.Κ.Ε. 1929-1939',
Αθήνα 1984, σελ. 106.
738
Κ.Κ.Ε.- Επίσημα..., σελ. 420.
739
Κ.Κ.Ε. - Επίσημα..., σελ. 297-298.
737
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Κόμματος είχε καθορισθεί ο Μεταξάς ως ο εχθρός που έπρεπε εναντίον του
να στρέψει το κόμμα όλες του τις δυνάμεις, με ειδική ντιρεκτίβα που
ακολούθησε, η Διεθνής επέπληξε το ελληνικό Κ.Κ. και καθόρισε τον
(ιταλυχό κυρίως) φασισμό ως τον βασικό κίνδυνο, και αφού «^ κυβέρνηση
Μεταξά παλεύει και αυτή κατά του ίδιου κινδύνου, δεν υπάρχει λόγος να
επιδιώκετε πρώτα απ' όλα την ανατροπή της» . Το εξωφρενικό είναι ότι
ουσιαστικά και αυτή η στάση επανακαθορίσθηκε δύο μήνες αργότερα λόγω
της στροφής που επέφερε το γερμανο-σοβιετικό σύμφωνο, με τον Μεταξά
να περιγράφεται τώρα ως εκφραστής των αγγλικών ιμπεριαλιστικών
συμφερόντων. Σε όλες αυτές τις αλλαγές έπρεπε να προσαρμοσθεί - και
είδαμε παραπάνω ότι όντως το έκανε - και η προπαγανδιστική γραμμή του
Κ.Κ.Ε., πράγμα όχι καλό για το ίδιο αφού σε κάθε περίπτωση η προπαγάνδα
για να είναι εύληπτη και αποτελεσματική απαιτεί καθαρά μηνύματα και μια
σαφή κατεύθυνση.

Συγχρόνως υπήρχε και το ζήτημα των Δηλώσεων, μια όχι απλή
υπόθεση η ορθότητα της οποίας υπήρξε αντικείμενο συζήτησης για πολύ
καιρό ακόμα, ειδικά στην περίοδο της Κατοχής όταν το αντιστασιακό
κίνημα έπρεπε να δεχθεί στις τάξεις του 'δηλωσίες'. Μετά την Κατοχή το
κόμμα χρειάστηκε να βγει και να υπερασπίσει πάλι την πολιτική των
δηλώσεων υπό το πρίσμα των εξελίξεων που προηγήθηκαν. Ο Ζήσης
Ζωγράφος ανέλαβε αυτό το καθήκον με ένα άρθρο του στην Κομμουνιστική
Επιθεώρηση
Η πολιτική των δηλώσεων όμως, με την σκληρότητα που εφαρμόσθηκε
και με την στάση των στελεχών και μελών απέναντι στους 'προδότες',
αποξένωσε ένα σημαντικό τμήμα αγωνιστών από το Κ.Κ.Ε. . Για να
είμαστε ακριβέστεροι, το κόμμα απέρριπτε από τις τάξεις του το μεγαλύτερο
μέρος της δύναμης του. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υφυπουργείου Δημοσίας
Ασφαλείας, έως τον Ιούνιο του '39 είχαν υπογράψει δήλωση 47.000
κομμουνιστές . Εκτιμήσεις από άλλες πηγές μιλούν για 45.000 άτομα καθ'

Αρτιομ Α. Ουλουνιαν, 'Πως έβλεπε η Κομιντέρν την Ελλάδα' στο περ. Ιστορικά (εφ. Ελευθεροτυπίας),
τ. 106,25/11/2001, σελ. 13. Χ. Βλαβιανός, 'Νίκος Ζαχαριάδης : ασυμβίβαστος ηγέτης ή πιστός
εντολοδόχος της Διεθνούς ; Τρεις επιστολές με σημαία ευκαιρίας', στο : ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ, Ή Ελλάδα του '40 (επιστημονικό συμπόσιο)', ο.π.,

σελ. 163 - 166. Επίσης :Κωστόπουλος, ο.π., σελ. 133-134.
741
Ζήσης Ζωγράφος, Ί ο Κ.Κ.Ε. και οι δηλωσίες', στο : περ. 'Κομμουνιστική Επιθεώρηση', τ.41,
Σεπτέμβρης 1945.
742
Ελεφάντης, ο.π., σελ. 285-287.
743
Ε.Δ.Ι Α., Έκθεση Β', σελ. 16. Η εγκύκλιος παρατίθεται αυτούσια.
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όλη τη διάρκεια της δικτατορίας . Όπως και να 'χει, μιλάμε για τεράστιο
ποσοστό αν αναλογισθεί κανείς πως στις εκλογές του 1936 το Κ.Κ.Ε. είχε
ψηφισθεί από 73.441 ανθρώπους.
Αναρωτιέται κανείς ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για την πολιτική
επιρροή και την άσκηση προπαγάνδας από το κόμμα, όταν με αυτήν την
κίνηση τίθενται εκτός τόσοι συμπαθούντες και μέλη. Το αποτέλεσμα ήταν
να χάσει η
«ισχνή οργάνωση... κάθε δεσμό με τη μεγάλη μάζα των μελών και οπαδών... Με αυτή την
οργανωτική τακτική, το μόνο πράγμα που έμεινε όρθιο και ζωντανό ήταν οι δεσμώτες της
δικτατορίας.. Έλειπε η φυσική παρουσία του αγωνιστή ανάμεσα στις λαϊκές μάζες...
Η αψυχολόγητη οργανωτική πολιτική του Κ.Κ.Ε. απέναντι στον ταπεινό κομμουνιστή, που
πάσχιζε να είναι κομμουνιστής με τις αδυναμίες και τα προβλήματα του... άνοιξε ένα
τεράστιο χάσμα ανάμεσα στους ελάχιστους και τους πολλούς...»745.
Παρά λοιπόν την επιμονή του κόμματος για την ορθότητα της πολιτικής των
δηλώσεων, το Κ.Κ.Ε. για να ξανακερδίσει πίσω την πολυάριθμη μάζα των
δηλωσιών (αλλά και γιατί η συμμετοχή τους ήταν ήδη μία πραγματικότητα)
αναγκάζεται να κάνει μια υποχώρηση από την άτεγκτη θέση του. Αυτό έγινε
όμως όταν το καθεστώς Μεταξά δεν υπήρχε πια και οι συνθήκες ήταν
εντελώς διαφορετικές. Το 1943, ο Σιάντος δηλώνει πως το Κ.Κ.Ε. μπορεί να
συνεργαστεί με τους «δηλωσίες που μετανόησαν σκληρά και θέλουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγώνα κάτω από την καθοδήγηση του
κόμματος». Όχι όμως και να τους επαναφέρει πλήρως στις τάξεις του : «...να
τους βοηθήσουμε να παλέψουν σαν εξωκομματικοί»146.

1

Ελεφάντης, ο.π., σελ. 282.
Στο ίδιο, σελ 285 - 286.
746
Είναι από την εισήγηση του Σιάντου στη Β' Συνδιάσκεψη του Κ.Κ.Ε. το Δεκέμβρη του '42. Δες
Ελεφάντης, ο.π., σελ. 285, σημ. 33.
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2) Αστικές πολιτικές δυνάμεις
Ελάχιστη έως μηδαμινή ήταν η προπαγανδιστική δραστηριότητα των
αστικών δυνάμεων μετά την κατάληψη της εξουσίας από το Μεταξά. Τα
αστικά κόμματα, ασυνήθιστα στην παράνομη δουλειά και έχοντας στήσει
τον προδικτατορικό τους μηχανισμό εν πολλοίς πάνω στις πελατειακές
σχέσεις, στάθηκαν ανήμπορα να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο δίκτυο
ικανό για ιδεολογική δουλειά και προπαγάνδα.
Ασυνήθιστοι να οργανώνουν προσπάθειες που έχουν ως αφετηρία τη
λαϊκή δυναμική, οι πολιτικοί των κομμάτων επέλεγαν να διοχετεύουν τη
δυσαρέσκεια τους στο βασιλιά με διαβήματα. Οι παλιές πολιτικές
προσωπικότητες δεν απευθύνθηκαν στο λαό παρά ελάχιστες φορές
διανέμοντας προκηρύξεις. Το Γενάρη του '37 οι Σοφούλης, Καφαντάρης,
Θεοτόκης μαζί, και οι Καφαντάρης, Κανελλόπουλος και Μυλωνάς χωριστά,
διένειμαν όπως μπορούσαν τέσσερις διαφορετικές προκηρύξεις κατά της
δικτατορίας. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν αποσπασματικές, καθόλου σύντονες
και δε στηρίζονταν σε κάποια συστηματική προσπάθεια, γι' αυτό είναι
δύσκολο να χαρακτηρισθούν ως προπαγάνδα.
Πιο συστηματική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ήταν αυτή
που άρχισε από μια διμελή, δικομματική επιτροπή αποτελούμενη από τους
Τσάτσο και Χατζηπάνο η οποία είχε ως έργο της την κινητοποίηση των
μαζών. Η κίνηση αυτή απέφερε τελικά μηδαμινά αποτελέσματα
Μια τρίτη απόπειρα από τον παλαιοκομματικό χώρο, και μάλλον η πιο
σημαντική σε επίπεδο προπαγάνδας, ήταν αυτή της Φιλικής Εταιρείας την
οποία αποτελούσαν διάφορα στελέχη των αστικών κομμάτων που έπαυσε ο
Μεταξάς. Η Εταιρεία κατάφερε να τυπώσει μέχρι να εξαρθρωθεί τις
εφημερίδες Ελευθερία (επτά φύλλα), Σύνταγμα (έξι φύλλα), Δημοκράτης
(ένα φύλλο - κατασχέθηκε), Κήρυξ (ένα φύλλο - κατασχέθηκε). Επίσης
μέσω του τυπογραφείου της, από ένα φύλλο για τις οργανώσεις Μάχη και
MEO.. Η κυκλοφορία των εντύπων αυτών δε φαίνεται να ήταν αμελητέα. Η
Ελευθερία ας πούμε, μοίραζε 3.000 φύλλα σε 3-4 μέρες σε Αθήνα και
1 Ιειραια
Η ίδια εφημερίδα μας δίνει μια εικόνα για τα θέματα που διάλεγαν να
περάσουν στο λαό τα μέλη της Εταιρείας. Τα θέματα, όπως είναι φυσικό,
είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που προωθούσε η κομμουνιστική
προπαγάνδα. Εδώ έχουμε συχνότερη αναφορά στα εθνικά θέματα και
747

Γρηγόριος Δαφνής, Ή Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων 1923-1940', Αθήνα (Κάκτος) 1997, σελ. 430.
εφ. Καθημερινή 29/12/1938 (αναφέρεται στην εξάρθρωση της οργάνωσης και δίνει πληροφορίες για τη
δράση της). Επίσης : Ιωάννα Παπαθανασίου, 'Αντικαθεστωτικές κινήσεις στη μεταξική δικτατορία : η
περίπτωση της Φιλικής Εταιρείας' στο : περ. Αρχειοτάξιο,τ. 3, Μάιος2001, σελ. 29-30.
748
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μάλιστα με μια προσέγγιση πιο 'διπλωματική' (τοποθετήσεις πάνω σε
διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, σχέσεις της Ελλάδας με συμμάχους
κτλ) 7 4 9 . Στο τέλος πάντως, το συμπέρασμα ήταν οι εθνικοί κίνδυνοι που
ανακύπτουν από τους χειρισμούς του Μεταξά στο χώρο της εξωτερικής
πολιτικής.
Συχνά είναι και τα αποσπάσματα για την Εκκλησία ή το θρησκευτικό
αίσθημα και για το πώς η 4 η Αυγούστου επεμβαίνει στην πρώτη και
διαστρεβλώνει το δεύτερο .
Εκεί που πραγματικά η εφημερίδα κρατά σκληρή στάση είναι στις
επιθέσεις της κατά του μονάρχη. Τον θεωρεί ως τον πρωταίτιο της
δικτατορίας {«...ρίζα του κακού...»), κατηγορεί τη βασιλική οικογένεια για
πλουτισμό, υπερβολική χλιδή και κατασπατάληση της περιουσίας του
λαού . Ας μην ξεχνάμε πως οι επικεφαλής της οργάνωσης Κολυβάς και
Κύρκος, αν και ανήκαν στο Λαϊκό Κόμμα, αποχώρησαν από αυτό όταν ο
Τσαλδάρης υπεχώρησε υπέρ της βασιλείας το '35.
Η Φιλική Εταιρεία, μετά από τα χτυπήματα που δέχθηκε από την
Ασφάλεια διαλύθηκε οριστικά το Δεκέμβρη του 1938. Η συνεισφορά της, αν
και ξέφυγε κάπως από την εξω-λαϊκή αντίληψη των υπόλοιπων αστικών
μεσοπολεμικών πολιτικών δυνάμεων, διατήρησε ταυτόχρονα πολλά από τα
χαρακτηριστικά της. Σε μια γραπτή πρόταση του Κύρκου προς τον
Καφαντάρη για να ηγηθεί ο τελευταίος μιας πιο διευρυμένης οργάνωσης,
αντανακλώνται τέτοια χαρακτηριστικά όπως «η ολιγομελής διοίκηση, τα
επιμέρους τμήματα, η συνομωτικότητα και ο συγκεντρωτισμός... Δίπλα σ'
αυτά καθρεπτίζονται παγιωμένες στο χρόνο αντιλήψεις που προσέδωσαν τον
τόνο, μεταξύ άλλων, στις πολιτικές πραγματικότητες του μεσοπολέμου : ... τα
χαρακτηρολογικά
στοιχεία της 'φυλής'
, η δεδομένη, έως αναγκαία,
παρέμβαση του στρατού στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα»
Όλες αυτές οι προσπάθειες, ίσως λόγω της μικρής εμβέλειας τους,
ίσως εξαιτίας της περιορισμένης σημασίας που απέδιδαν στη λαϊκή
δυναμική, δεν πολυενδιαφέρθηκαν να στηρίξουν μια αυτόνομη παρουσία
για τις πολιτικές τους νεολαίες ή μια προπαγανδιστική κίνηση που να
απευθύνεται στην ελληνική νεολαία. Ο προσεταιρισμός της τελευταίας και ο
δυναμισμός της -θεωρούσαν- δε θα ήταν μια τόσο σίγουρη προϋπόθεση για
149

εφ. Ελευθερία αρ. 1 (20/3/1938), αρ. 3 (5/8/1938), αρ. 4 (30/9/1938),αρ. 5 (5/11/1938), αρ. 6
(7/12/1938).
750
εφ. Ελευθερία, αρ. 3 , αρ. 5, αρ. 6.
751
εφ. Ελευθερία, αρ. 1, αρ. 6.
52
Η συγγραφέας του άρθρου πιθανόν αναφέρεται στη φράση του Κύρκου : «Γνωρίζω κύριε πρόεδρε, ότι ο
ελληνικός οργανισμός είναι από φύσεως απρόσφορος εις την οργανωμένην και μεθοδικήν εργασίαν».
753
Παπαθανασίου, περ. Αρχειοτάξιο, ο.π., σελ. 33. Η επιστολή προς Καφαντάρη παρατίθεται ολόκληρη
(σελ. 31-32).
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την ανατροπή της δικτατορίας. Όχι τόσο σίγουρη όσο μια βασιλική ή
στρατιωτική παρέμβαση. Απ' όσο ξέρουμε, καμία αστική πολιτική νεολαία
ης
δεν είχε αυτόνομη αξιόλογη πολιτική ή προπαγανδιστική παρουσία επί 4
Αυγούστου. Μόνο μετά την συσπείρωση τους και με την συμμετοχή της
ΟΚΝΕ., οι αστικές πολιτικές νεολαίες κατάφεραν να επιδείξουν κάτι το
αξιόλογο. Αυτή είναι η περίπτωση του Αντιδικτατορικού Μετώπου Νέων.
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3) Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων
Το Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων
αναπτύχθηκε στις αρχές του
1937, πριν καρποφορήσει οποιαδήποτε άλλη κίνηση πολιτικής συνεργασίας.
Γιατί, παρά τις επαφές και σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων από τα τέλη
του '36, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τους δεν επιτεύχθηκε παρά μόνο το
καλοκαίρι του 1938. Και αυτή όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει ευρεία
επαφή με τις μάζες και να κάνει γνωστή την παρουσία της.
Καλύτερα αποτελέσματα είχε σε αυτόν τον τομέα το Μέτωπο των
νέων. Η διαφορά έγκειται στην κομμουνιστική παρουσία. Πραγματικά, ενώ
755

οι ηγεσίες των κομμάτων αρνήθηκαν την συνεργασία με το Κ.Κ.Ε. το 1938 ,
σε επίπεδο νεολαιών αποδέχτηκαν την παρουσία της ΟΚΝΕ. και σίγουρα
αναπτύχθηκε μια καλύτερη συνεννόηση. Αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη αφού
η εμπειρία των κομμουνιστών στην παράνομη δουλειά και ο τυπογραφικός
τους μηχανισμός συνετέλεσε στο να έχει το Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων
μια έντονη προπαγανδιστική παρουσία στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις
συνοικίες
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας ήταν ικανοποιητικά τουλάχιστον ως
και το 1938. Η εφημερίδα του Μετώπου Φλόγα υποστήριζε το Μάη αυτού
του έτους πως η Π.Ε.Α.Ο.Ν είχε εξαπλωθεί σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά,
Κόρινθο, Θήβα, ενώ στην Αθήνα απαριθμούσε 10 τομεακές επιτροπές και 44
υποεπιτροπές . Για «αξιόλογον
δράσιν»
με «σχετικώς
σοβαρά
7SR

αποτελέσματα» κάνει λόγο και η Ασφάλεια σε σχετική της έκθεση .
Στις στήλες της Φλόγας μπορεί να διακρίνει κάποιος τις ισορροπίες
μεταξύ των αστικών δυνάμεων και των νέων κομμουνιστών που
αποτυπώνονται στα θέματα της εφημερίδας. Από τη μία βλέπουμε αναφορές
στην Ισπανία, στον αντιφασιστικό αγώνα, σε εκδόσεις της ΟΚΝΕ...
Από
την άλλη συναντάμε συνεχείς αναφορές και εκκλήσεις προς τον ελληνικό
στρατό . Η ισορροπία μοιάζει να αποτυπώνεται και στη γλώσσα του
754

Πολλές φορές αναφέρεται στα κείμενα της εποχής ως Π.Ε.Α.Ο.Ν. - Πανελλήνια Ένωση
Αντιδικτατορικών Οργανώσεων Νέων, που ήταν το όνομα του συντονιστικού οργάνου. Συστήθηκε από
εκπροσώπους της Ο Κ Ν Ε . , της Φιλελευθέρας Νεολαίας, της Ένωσης Νέων Ελλάδος, της Σοσιαλιστικής
Νεολαίας, των νεολαιών του Εθνικού Λαϊκού Κόμματος, του Προοδευτικού του Καφαντάρη, του
Εργατοαγροτικού του Παπαναστασίου, της Δημοκρατικής Νεολαίας του Παπανδρέου, της Αγροτικής του
Μυλωνά και της Εθνικής Ενωτικής του Κανελλόπουλου. Δες Σπύρος Λιναρδάτος, 4 η Αυγούστου...', ο.π.,
σελ. 243.
55
Το Κ.Κ.Ε. δεν πήρε μέρος στην επιτροπή συνεργασίας, παρ' όλ' αυτά δέχτηκε να προσφέρει υπηρεσίες
σε ζητήματα διακίνησης και εκτύπωσης έντυπου υλικού. Λιναρδάτος, ο.π., σελ. 368-371.
156
Μπαρτζιώτας, ο.π., σελ. 147-148, 151.
757
εφ. Φλόγα, αρ. 4, 3/5/1938.
758
Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 347.
759
εφ. Φλόγα, αρ. 1 (8/10/1937), σελ. 2 και σελ. 4. Αρ. 2 (24/11/1937). Αρ. 4 (3/5/1938), σελ. 3.
760
εφ. Φλόγα, αρ. 2, αρ. 4.
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εντύπου που, αν και σχετικά 'νεανίζουσα' για την εποχή, είναι πάντως πιο
φορμαλιστική
και λίγο πιο καθαρευουσιάνικη από αυτή των
κομμουνιστικών φύλλων.
Η Φλόγα τυπωνόταν επί ένα περίπου χρόνο (Οκτώβριος '37 Σεπτέμβριος '38). Εκτός αυτής, η οργάνωση εξέδιδε και την Ελευθερία το
1937, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για εκδοτικές προσπάθειες στην
επαρχία : ο Νεολαίος και η Λευτεριά ήταν δυο τίτλοι του Αντιδικτατορικού
η (Li

Μετώπου Νέων στην Μεσσηνία

m

Πανοπούλου/Τσικνάκης, Ό ελληνικός νεανικός τύπος....', ο.π., σελ. 33.
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4) Τροτσκιστές
Αξίζει μία σύντομη μνεία και στις προσπάθειες του μικρής εμβέλειας
τροτσκιστικού ελληνικού κινήματος («κίνημα» τρόπος του λέγειν, αφού ο
ελληνικός τροτσκισμός ήταν πολυδιασπασμένος σε πολλές μικρές
οργανώσεις) . Οι τροτσκιστές βέβαια, είχαν ως το 1934 μια αρκετά
δυναμική παρουσία. Η αρχειομαρξιστική τάση των τροτσκιστών αριθμούσε
περίπου 2.000 μέλη το 1930, ενώ ο ίδιος ο Trotsky τους υπολόγιζε σε 1.600
μέλη το 1932 . Η ποιοτική τους σύνθεση ήταν επίσης αξιόλογη εκείνα τα
χρόνια. Την εποχή εκείνη πέρασαν από το κίνημα ο Πουλιόπουλος, ο
Στίνας, ο Μιχάλης Ράπτης ('Πάμπλο'), ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο
Ανδρέας Παπανδρέου.
Η πολυδιάσπαση όμως που χαρακτηρίζει συχνά τις κινήσεις που
βρίσκονται στα άκρα του ιδεολογικού φάσματος, η πολεμική του Κ.Κ.Ε. και
η μεταξική δικτατορία ήταν οι παράγοντες που το διέλυσαν. Στα μέσα του
1939 δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα.
Επί 4 η ς Αυγούστου οι τροτσκιστές κυνηγήθηκαν ανελέητα και ο
αριθμός των ελεύθερων και δραστήριων μελών συνεχώς μειωνόταν. Ήδη
από το 1937 η ομάδα των αρχειομαρξιστών που είχε μείνει πιστή στον
Trotsky δεν απαριθμούσε παραπάνω από 75 ενεργά μέλη. Η Ε.Ο.Κ.Δ.Ε., μια
άλλη τροτσκιστική οργάνωση, μάζεψε μόλις 15 άτομα στο συνέδριο της το
Φλεβάρη του '37 lèA.
Μοιάζοντας να μη νοιάζονται ιδιαίτερα για την τραγική τους
κατάσταση οι τροτσκιστές συνέχιζαν να οργανώνουν τις προπαγανδιστικές
τους δραστηριότητες. Ο Πουλιόπουλος έδινε στην αρχή της ίδιας χρονιάς τις
σχετικές οδηγίες με τίτλο «Ο παράνομος τόπος μας» και «Κομμουνιστική
προπαγάνδα και μόρφωση». Οι οδηγίες έκαναν λόγο για συστηματοποίηση
της εκδοτικής εργασίας στους πηρύνες, για διαλέξεις κλπ. Ακόμα και για
νεολαιίστικη προπαγάνδα με το Φοιτητικό
Δελτίο
Αθηνών και
Θεσσαλονίκης

62

Οι κυριότερες τροτσκιστικές ομάδες το 1936 ήταν η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας
(Ο.Κ.Δ.Ε.) με ηγετική φυσιογνωμία αυτή του Πσυλιόπουλου, η Κομμουνιστική Διεθνιστική Ένωση με
τους Στίνα και Βιτσώρη, ενώ στον τροτσκιστικό κύκλο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ανήκει και το
Κομμουνιστικό Αρχειομαρξιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Α.Κ.Ε.) παρόλο που ο αρχηγός του Δημήτρης
Γιωτόπουλος είχε έρθει σε ρήξη με τον Trotsky. Οι δύο τελευταίες οργανώσεις είχαν προέλθει από τη
διάσπαση του αρχειομαρξιστικού κινήματος.
763
Μάριος Εμμανουηλίδης, 'Αιρετικές Διαδρομές : ο ελληνικός τροτσκισμός και ο Β' Παγκόσμιος
Πόλεμος', Αθήνα 2002, σελ. 54-55.
764
Στο ίδιο, σελ 42,54.
705
Παντελής Πουλιόπουλος, 'Κείμενα για τον πόλεμο, τη δικτατορία, το Νέο Κόμμα', Αθήνα 1979, σελ.
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Οι τροτσκιστές που έβγαζαν την εφημερίδα που δημοσίευσε το εν λόγω
άρθρο του Πουλιόπουλου (εφ. Προλετάριος) κατάφεραν να εκδώσουν 21
φύλλα της ως το 1939
. Η δράση τους σταμάτησε το καλοκαίρι αυτής της
χρονιάς μετά την εξάρθρωση τους από την Ασφάλεια. Στους συλληφθέντες
περιλαμβάνονταν και οι Καστοριάδης - Παπανδρέου, οι οποίοι δρούσαν
κυρίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
. Η ομάδα του Στίνα έβγαζε το
Εργατικό Μέτωπο μέχρι τις αρχές του '37
. Άλλες τροτσκιστικές
εφημερίδες ήταν, με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας, ο Αγωνιστής (1936), η
Σπίθα (1936) και η Πάλη των Τάξεων (1936-1938)769.
Στις σελίδες αυτών των εντύπων οι τροτσκιστές χαρακτήριζαν τον
επερχόμενο πόλεμο ως 'ιμπεριαλιστικό' και μιλούσαν για το καθήκον του
εργάτη σε περίπτωση ελληνικής εμπλοκής, που θα ήταν η προσπάθεια του
για μετατροπή του πολέμου σε επανάσταση. Στρέφονταν κατά του Κ.Κ.Ε.
και της τακτικής των άλλων τροτσκιστικών οργανώσεων. Προπαγάνδιζαν
την υλική και ηθική στήριξη των διωκομένων (η ομάδα Πουλιόπουλου είχε
770

ιδρύσει την 'Ταξική Αλληλεγγύη')
Και φυσικά, στρέφονταν εναντίον του Μεταξά.
Πουλιόπουλος έλεγε για τη δικτατορία στον Προλετάριο:

Ο

Παντελής

«είναι βασιλική, στηρίζεται αποκλειστικά στο μηχανισμό της στρατιωτικής ιεραρχίας και της
γραφειοκρατίας χωρίς καμιά λαϊκή βάση. Παρ' όλες τις απογοητεύσεις από τα
κοινοβουλευτικά κόμματα (μαζί και το 'Κομμουνιστικό') οι αυταπάτες για τους
δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς δεν έχουνε σβήσει μέσα στις μάζες. Οι
φασιστικές απομιμήσεις του στρατηγού Μεταξά, συντεχνιακό κράτος, φασιστική
ενσωμάτωση των συνδικάτων κλπ, ήταν προορισμένες να ναυαγήσουν...
Η αυλικοστρατιωτική δικτατορία ήρθε σαν μια διέξοδος που θα ασφάλιζε για το κεφάλαιο
την 'εθνική ενότητα' και την 'κοινωνική ειρήνη' πάνω από τις αδιάλυτες αντιθέσεις
ισόπαλων πολιτικών μερίδων της μπουρζουαζίας και πάνω από το ανήσυχο προλεταριάτο :
σύγχρονη μορφή 'βοναπαρτισμού', δηλαδή 'υπερταξικής' απολυταρχικής ισορρόπησης των
πολιτικών δυνάμεων ενός καπιταλιστικού συστήματος σε περίοδο γενικής παρακμής
771

του...»

Δύο παρατηρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν για το απόσπασμα που
προηγήθηκε :
α) το συγκεκριμένο κείμενο, όπως και πολλά που έγραφαν οι τροτσκιστές,
παρατίθεται με αρκετά θεωρητικούς όρους για να έχει προπαγανδιστική
εκφορά. Αυτό πιθανόν να έχει σχέση με την έντονα θεωρητική παράδοση
που κληροδότησε ο αρχειομαρξισμός στον ελληνικό τροτσκισμό (άλλωστε η
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Εμμανουηλίδης, ο.π., σελ. 43.
Για την σύλληψη και τη δράση τους δες εφ. Καθημερινή9/8/1939. Επίσης : Ε.Δ.Ι.Α., Φακ. Παπανδρέου.
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Αθήνα 1977, σελ. 226-228.
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Ε.Δ.Ι.Α., Έκθεση Α', σελ. 408.
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Θεόδωρος Μπενάκης, 'Δημήτρης Γιωτόπουλος', Αθήνα 2003, σελ. 129. Επίσης : Στίνας, ο.π., σελ. 226.
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θεωρητική καθοδήγηση του προλεταριάτου ήταν ο βασικότερος σκοπός των
αρχειομαρξιστών, ειδικά στην αρχή, και ένας από τους κύριους λόγους που
τους διαχώρισε από τον κορμό του ελληνικού κομμουνισμού στη δεκαετία
του '20). Ο Πουλιόπουλος βέβαια, δεν ήταν ενταγμένος στην
αρχειομαρξιστική τάση των τροτσκιστών * η ομάδα του όμως επίσης
θεωρούσε ότι ο ελληνικός κομμουνισμός βρισκόταν σε κατάσταση
«θεωρητικής ανηλικιότητας» και έθετε σαν στόχο την επάνδρωση των
τάξεων του με διανοούμενους. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Σπάρτακος
που εξέδωσε η ομάδα Πουλιόπουλου το 1928 αναγραφόταν στην πρώτη
σελίδα η φράση του Lenin : «Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει
επαναστατικό κίνημα»
β) Στο απόσπασμα που παρατέθηκε υπάρχει μία περιρρέουσα αίσθηση
επιρροής του γράφοντα από τις πρώιμες θέσεις του Τρότσκι περί
βοναπαρτισμού . Στις παρακάτω γραμμές του ίδιου κειμένου, η επίδραση
των θεωριών του ρώσου επαναστάτη είναι ακόμα εντονότερες, όταν ο
Πουλιόπουλος μιλάει για τον ρόλο του σταλινισμού, τα καθήκοντα των
μελών σε περίπτωση πολέμου κλπ. Όπως φαίνεται, παρά την συνειδητή και
καλή προσπάθεια της ελληνικής 'αριστερής αντιπολίτευσης' να δίνει
έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα (σε αντίθεση, όπως πίστευαν, με το
Κ.Κ.Ε.) , οι συχνές αναφορές σε θέσεις που λίγη σχέση είχαν με την
εγχώρια κατάσταση ήταν αναπόφευχτες (είναι παράξενο αν σκεφθεί κανείς
ότι και οι τροτσκιστές και οι 'ορθόδοξοι' κομμουνιστές αντιμάχονταν ένα
καθεστώς που η θεωρητική του ρητορεία και η προπαγάνδα του είχε επίσης
ξενικές επιρροές : έμοιαζαν να χρησιμοποιούν ο ένας εναντίον του άλλου
θέσεις και θεωρίες που τελικά ήταν αρκετά απομακρυσμένες από την
πραγματικότητα που όλοι μαζί βίωναν).
Συν τοις άλλοις, σε συνθήκες παρανομίας και καταφανούς δυσκολίας
σε επίπεδο πληροφόρησης, η αναφορά σε ξένες θεωρητικές κατασκευές
εμπεριείχε τον κίνδυνο της καθυστερημένης αφομοίωσης ιδεών που είτε
είχαν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις είτε είχαν μεταβληθεί από τα κέντρα που
τις είχαν δημιουργήσει (ο Trotsky για παράδειγμα, είχε μεταβάλλει προς το
τέλος της ζωής του τις θέσεις περί βοναπαρτισμού προβάλλοντας
περισσότερο την ομοιότητα των φασιστικών καθεστώτων με το σταλινικό
μοντέλο κάνοντας λόγο για τον 'ολοκληρωτισμό' τους). Πόσο μάλλον όταν
είναι σίγουρο πως μετά το 1938 οι έλληνες τροτσκιστές δεν είχαν καμία
απολύτως επαφή με το διεθνές τροτσκιστικό κίνημα
(για κακή τους τύχη
Κώστας Παλούκης, «Η 'Αριστερή Αντιπολίτευση' στο Κ.Κ.Ε.», στο Χ. Χατζηιωσήφ, ο.π., σελ. 228,232
Δες στο Payne, ο.π., σελ. 619.
Παλούκης, ο.π., σελ. 218 και 233.
Εμμανουηλίδης, ο.π., σελ. 76.
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η περίοδος αυτή συνέπεσε με τις μεγάλες ζυμώσεις του διεθνούς
τροτσκισμού, αφού τότε ήταν που δημιουργήθηκε η Δ' Διεθνής).
Τελικά, η διάλυση των ελληνικών τροτσκιστικών ομάδων, ο έντονα
θεωρητικός λόγος τους που πολλές φορές και παρά την προσπάθεια τους δεν
κατάφερνε να αγγίξει σε ικανοποιητικό βαθμό την σύγχρονη ελληνική
κατάσταση, καθιστούσε τις προπαγανδιστικές τους προσπάθειες ανενεργές
και ανεπαρκείς.
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Εικόνα 13
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5) -ένες προπαγάνδες
στην Ελλάδα
Οι ξένες προπαγάνδες είχαν σκοπό να προωθήσουν συμφέροντα τρίτων
χωρών στην Ελλάδα και να πείσουν για τις θέσεις τους τον ελληνικό
πληθυσμό. Η προπαγάνδα αυτή αποτελούσε τόσο μια εναλλακτική πηγή
πληροφόρησης για τους έλληνες, όσο και μια, μερικές φορές αντιθετική
προπαγάνδα {counter-prop) για την κυβέρνηση Μεταξά.
Ένα απλό παράδειγμα θα διαφωτίσει την προηγούμενη πρόταση. Η
εφημερίδα Νεολαία της ΟΚΝΕ. (24ης Απριλίου 1937) μας δίνει την
πληροφορία πως το καθεστώς έκανε κατάσχεση των φύλλων του γαλλικού
περιοδικού Είμαι Παντού γιατί αυτό αναφερόταν στα σφάλματα της
εξωτερικής πολιτικής Μεταξά - Stojodinovi e. Είναι φανερό πως οι
ξενόγλωσσες εφημερίδες που κυκλοφορούσαν ήταν μια εναλλακτική πηγή
πληροφόρησης για θέματα που το καθεστώς δεν διοχέτευε στον κόσμο - αν
και στην συγκεκριμένη περίπτωση μόνο λίγοι γλωσσομαθείς Έλληνες
μπορούσαν να ωφεληθούν. Συγχρόνως, το άρθρο του περιοδικού
αποτελούσε μια μορφή αντι-προπαγάνδας που προφανώς αντέκρουε το
περιεχόμενο της αντίστοιχης μεταξικής.
Αν και συζητείται το κατά πόσο το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί
μια έκφανση κάποιας συστηματικής προπαγανδιστικής εκστρατείας, είναι
γεγονός πάντως πως τέτοιες μεθοδικές καμπάνιες διενεργούσαν ξένα κράτη
στον ελληνικό χώρο. Καμπάνιες που εν γνώσει τους πολλές φορές
στρέφονταν κατά των θέσεων που διοχέτευε ο Μεταξάς ή που είχαν σκοπό
ιδιοτελώς να γεμίσουν τα κενά που άφηνε η μεταξική προπαγάνδα. Το 1939
για παράδειγμα ο Μεταξάς παρατήρησε στον Βρετανό πρεσβευτή πως ένα
προπαγανδιστικό φυλλάδιο αγγλυοής προέλευσης έρχεται σε αντίθεση με το
πνεύμα ουδετερότητας που προσπαθεί να εμφυτεύσει στον ελληνικό λαό
Μεροληπτικές εκδηλώσεις του κόσμου υπέρ της μιας ή της άλλης
εμπόλεμης πλευράς θα μπορούσε όντως να δημιουργήσει πρόβλημα στο
δικτάτορα που είχε χτίσει μια επικίνδυνη πολιτική λεπτών ισορροπιών.
Στην Ελλάδα, τρεις χώρες ενεργοποιήθηκαν πιο έντονα στο μέτωπο της
προπαγάνδας : η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και λιγότερο η Ιταλία. Η
κάθε μια από αυτές είχε τους λόγους της. Η πρώτη ενδιαφερόταν να
διασπείρει την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία και να επηρεάσει υπέρ της τον
ελληνικό πληθυσμό μετά την έναρξη του παγκοσμίου πολέμου το
Σεπτέμβρη του '39. Η δεύτερη ενεργοποίησε
ουσιαστικά τον
Yiannis D. Stefanidis, " 'Preaching to the converted' : the British propaganda campaign in Greece...'
ο.π., σελ. 194.
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προπαγανδιστικό της μηχανισμό στην Ελλάδα μετά την έναρξη του πολέμου
και μάλλον ως αντίποδα στη γερμανική προπαγάνδα. Η τρίτη, που λόγω της
διπλωματικής κατάστασης δεν μπορούσε να αναμένει μεγάλα επίπεδα
δεκτικότητας των μηνυμάτων της από τους έλληνες, έκανε παρ' όλ' αυτά
κάποιες περιορισμένες προσπάθειες.

Τα κέντρα της γερμανικής προπαγάνδας στην Ελλάδα κατονομάζει σε
έκθεση του ο υπεύθυνος τύπου της αγγλικής πρεσβείας στην Αθήνα GM.
Young. Σύμφωνα με τον Young τα κέντρα αυτά ήταν η Γερμανική Πρεσβεία,
το παράρτημα του ναζιστικού κόμματος (N.S.D.A.P.) στην Ελλάδα και η
γερμανική λέσχη 'Φιλαδέλφεια'
Ένας από τους πρωταγωνιστές της γερμανικής προπαγάνδας ήταν ο Dr
Wrede, επικεφαλής του N.S.DA.P. Αθηνών. Ο Wrede, που ήταν και πρόεδρος
του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας, μάλλον
χρησιμοποίησε το Ινστιτούτο και για άλλες εργασίες πλην των
επιστημονικών
διαλέξεις, εκδηλώσεις κλπ που είχαν πολιτική
778

σκοπιμότητα .
Άλλο πρόσωπο - κλειδί ήταν ο Erich Max Bòhringer υπεύθυνος
προπαγάνδας της γερμανικής πρεσβείας
Οι γερμανοί χρησιμοποίησαν όλα τα δυνατά μέσα. Χιλιάδες φυλλάδια
μεταφρασμένα στα ελληνικά. Γερμανικές εφημερίδες που στέλνονταν
7R0

ταχυδρομικά σε σπίτια (Frankfurter Zeitung, Hamburger Zeitung)
Συγχρόνως, κάποιες γερμανικές εφημερίδες κυκλοφορούσαν και πωλούνταν
/
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στην Αθήνα
Βασική όμως προσπάθεια των γερμανών ήταν να επηρεάσουν τον
ελληνικό τύπο και τις ελληνικές εφημερίδες. Και είναι λογικό αφού αυτές
είχαν το πλεονέκτημα σε σχέση με τις δικές τους εκδόσεις ότι ήταν
γραμμένες στη γλώσσα που καταλάβαιναν όλοι οι εγγράμματοι έλληνες και
ότι είχαν ήδη ένα έτοιμο αναγνωστικό κοινό που ήταν πολυάριθμο και
μάλλον εμπιστευόταν περισσότερο το περιεχόμενο των ελληνικών
εφημερίδων παρά τα γερμανικά έντυπα, που προέρχονταν από ξένη χώρα ή
ήταν ανώνυμα. Η προσπάθεια τους να επηρεάσουν τους έλληνες
777

F.O. 371,24913/16 & 17 {'Memorandum byGMYoung', Φεβρουάριος 1940).
Renate Meissner, Ή εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία και η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεταξικής
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134.
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F.O. 371,24913/16& 17.
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Μάγερ, ο.π., σελ. 318.
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δημοσιογράφους και εκδότες γινόταν με πολλούς τρόπους. Οι πιο
συνηθισμένοι ήταν οι δημόσιες σχέσεις, οι δωροδοκίες και η πίεση προς την
ελληνική κυβέρνηση που εκείνη την εποχή ήλεγχε τον τύπο. Σε διάφορες
περιπτώσεις οι γερμανοί, είτε μέσω της πρεσβείας της Αθήνας είτε με
απευθείας επαφές των ανωτέρων κλιμακίων της γερμανικής διπλωματίας με
έλληνες αξιωματούχους, ζητούσαν από τις αρχές να αφιερώνουν οι
ελληνικές εφημερίδες χώρο και για τις γερμανικές θέσεις. Πολλές φορές
διαμαρτύρονταν πως ο ελληνικός τύπος ήταν αγγλόφιλος πράγμα που
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είχε κάποια δόση αλήθειας αλλά ήταν
ταυτόχρονα και ένα μέσο πίεσης για περισσότερο φιλογερμανισμό,
ανεξαρτήτως των τάσεων των ελληνικών εντύπων. Τελικά οι γερμανοί δεν
κατάφεραν πολλά : οι μόνες εφημερίδες που υποστήριξαν σταθερά τις
γερμανικές θέσεις ήταν η Βραδννή, ο Τύπος (Αθηνών) και το Θάρρος
(Καλαμάτας). .
Όσον αφορά τα φιλμ, υπήρχαν τα 'επίκαιρα' που διοχέτευαν οι
Γερμανοί στην Ελλάδα. Κανόνιζαν όμως και 'κλειστές' προβολές αφού η
ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεπε να παίζονται ανοιχτά τα γερμανικά ή
αγγλικά φιλμ που είχαν θέμα τον πόλεμο
Στις 21 Νοεμβρίου οι γερμανοί εγκαινίασαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές
τους στα ελληνικά. Αρχικά μετέδιδαν από Αμβούργο, αργότερα από το
784

Breslau . Οι ελληνικές εκπομπές εντάσσονταν σε ένα ευρύ πλέγμα
προπαγανδιστικών μεταδόσεων τις οποίες οργάνωνε η Γερμανική
Ραδιοφωνική Εταιρεία που από το 1933 ελεγχόταν από το Υπουργείο
Προπαγάνδας. Την ίδια εποχή που έκαναν εκπομπές στα ελληνικά,
μετέδιδαν σε 13 ακόμα γλώσσες (αργότερα έγιναν 53 !). Συνήθη θέματα
ήταν τα επιτεύγματα του ναζισμού, οι εθνικοσοσιαλιστικές θεωρίες και
"TOC

φυσικά ο πόλεμος
Ο πόλεμος ήταν το κύριο μέλημα της γερμανικής προπαγάνδας και στην
Ελλάδα ειδικότερα. Κάποιοι από τους τίτλους των γερμανικών φυλλαδίων
που κυκλοφορούσαν εδώ ήταν Ό ι βρετανικές φρικαλεότητες στη
782

Για την προσπάθεια των γερμανών να ασκήσουν επιρροή στον ελληνικό τόπο δες
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-Meissner, ο.π., σελ. 55
-Σεφέρης, ο.π., σελ. 257
-Σαράντης Αντωνάκος, 'Ντοκουμέντα', Αθήνα 1983, σελ. 100.
-Ημερολόγιο Μεταξά, ο.π., σελ. 405,407.
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Γερμανία', 'Το βρετανικό σχέδιο για κατάληψη της Νορβηγίας και γιατί
απέτυχε', Ό δρόμος των βρετανικών βομβαρδιστικών'. Σύμφωνα με τον
David Wallace, ακόλουθο τύπου της αγγλικής πρεσβείας, οι γερμανοί είχαν
αρχίσει επίσης μια προσπάθεια για μαύρη προπαγάνδα ετοιμάζοντας υλικό
που στόχο θα είχε την αναβίωση της ελληνοτουρκικής έχθρας. Η
προπαγάνδα αυτή, με αναφορές και στην στάση των Συμμάχων κατά την
μικρασιατική καταστροφή ή στα γεγονότα του 1916-1917, είχε ήδη αρχίσει το
1940 με γερμανικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Προφανώς σκοπό είχε να
αμαυρώσει στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης τόσο τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και τις ελληνοβρετανικές σε εμφανή
αντιπαράθεση με την μεταξική προπαγάνδα που όπως είδαμε εξυμνούσε την
ελληνοτουρκική φιλία

Η βρετανική προπαγάνδα από την άλλη μεριά, φαίνεται πως
ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα ελάχιστα πριν την έναρξη του πολέμου στην
Ευρώπη και μάλλον εξαιτίας αυτού. Οι άγγλοι, έχοντας φωνές στην πατρίδα
τους που θεωρούσαν την προπαγάνδα ως ίδιον των ολοκληρωτικών
καθεστώτων και αντιμετωπίζοντας προβλήματα εναρμόνισης
των
προπαγανδιστικών τους υπηρεσιών, δεν έδωσαν αρχικά τόση σημασία στην
non

προπαγάνδα όσο οι γερμανοί
Σε ένα μεγάλο βαθμό η βρετανική προπαγάνδα στην Ελλάδα ήταν
αντίδραση στην αντίστοιχη γερμανική. Αυτό φαίνεται και από τις αναφορές
της αγγλικής πρεσβείας που συχνά κάνουν λόγο για τις κινήσεις των
γερμανών σε επίπεδο προπαγάνδας και αναζητούν λύσεις προς
αντιμετώπιση τους ή εφιστούν την προσοχή στην έλλειψη βρετανικής
7ftft

προπαγάνδας όταν αυτή συγκρίνεται με τις γερμανικές προσπάθειες
Εξαίρεση αποτέλεσε, τουλάχιστον σε σχέση με την ελληνική
περίπτωση, η ραδιοφωνική προπαγάνδα. Η πρώτη ελληνική εκπομπή του
B.B.C, μεταδόθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1939, δύο σχεδόν μήνες πριν την
πρώτη γερμανική μετάδοση 7 8 9 . Αυτό ίσως οφειλόταν στην ανεξαρτησία του
B.B.C, από τις υπόλοιπες προπαγανδιστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου
Βασιλείου, στην εμπειρία του στις παγκόσμιες μεταδόσεις μέσω του Empire
F.O. 371 : 24913/13 [David Wallace (ακόλουθος τύπου βρετανικής πρεσβείας) προς Foreign Publicity
Directorate, 12/1/1940] & 24913/14 [David Wallace προς F.O. (H.G.Bruce), 30/12/1939].
787
Stefanidis, ο.π., σελ. 184 -186.
7S8
F.O. 371, 24910/139 (ΤαγματάρχηςMenzies, 19/10/1940) και 24913/16 & 17('Memorandum by
G.M.Young', Φεβρουάριος 1940).
89
Για την Ελληνική Υπηρεσία του BBC βλ. Αλέξιος Μόστριος, 'Εδώ Λονδίνο...Η Ελληνική Υπηρεσία
του B.B.C. : 63 χρόνια λειτουργίας' (εφ. Τύπος της Κυριακής, 27/10/2002).
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Service και στην αξιοπιστία και λειτουργικότητα που είχε ήδη αποκτήσει
Το B.B.C, έγινε λοιπόν ένα αξιόλογο προπαγανδιστικό όπλο παγκόσμια - η
κατοχική Ελλάδα είναι άλλωστε ένα παράδειγμα. Και στα χρόνια που
εξετάζουμε όμως οι άγγλοι πίστευαν πως, παρά τα παράσιτα που
παρενέβαλλαν οι γερμανοί, οι ελληνικές εκπομπές του B.B.C, είχαν
791

ικανοποιητική απήχηση στον κόσμο
Φαίνεται πάντως ότι γενικότερα η βρετανική προπαγάνδα ήταν πιο
αποτελεσματική από την γερμανική στον ελληνικό χώρο. Και αυτό παρά
την ασυννεννοησία των αρμόδιων υπηρεσιών που μοιράζονταν μεταξύ των
εκπροσώπων του Υπουργείου Πληροφόρησης, της Πρεσβείας, του
Βρετανικού Συμβουλίου και του B.B.C. . Η επιτυχία οφειλόταν καταρχήν
στην προσεκτική στάση των βρετανών. Αυτό αναφέρεται και σε
αντιπαράθεση με τη νοοτροπία των γερμανών όπως θα φανεί και από το
ακόλουθο παράδειγμα. Σε ένα γεύμα που παρέθεσε η γερμανική πρεσβεία
στους έλληνες δημοσιογράφους προφανώς για λόγους δημοσίων σχέσεων
και προπαγάνδας, οι τελευταίοι αποχώρησαν μετά το σχόλιο γερμανού
δημοσιογράφου που ανέφερε πως «τρεις βόμβες είναι αρκετές για να
αποτελειώσουν την Ελλάδα...» . Αντίθετα, οι βρετανικές οδηγίες για την
προπαγάνδα στην Ελλάδα είχαν πάντα ως βασικό γνώμονα να μην θίγουν
την ελληνική κυβέρνηση και να συνεργάζονται μαζί της, να μην
προσβάλλουν τις αντιλήψεις των ελλήνων και γενικότερα να μην κάνουν
άκομψες παρεμβάσεις στα ελληνικά πράγματα
- αν και αυτό δεν ήταν
πάντα εφικτό όπως είδαμε πρωτύτερα . Διπλωματία και προπαγάνδα
συμπορεύονταν στην αγγλική περίπτωση, για να μεγιστοποιήσουν το
αποτέλεσμα.
Είναι αμφίβολο όμως κατά πόσο η πρακτική αυτή θα απέδιδε καρπούς
αν δεν συνδυαζόταν με ένα ευνοϊκό για τους βρετανούς κλίμα. Είναι
γεγονός πως, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι γερμανοί, η στάση της
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ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι τους ήταν «απλά απογοητευτική»
και
φανερά φυλοσυμμαχική. Το ίδιο συνέβαινε και με τους έλληνες
δημοσιογράφους για τους οποίους οι βρετανοί δε χρειαζόταν να ξοδέψουν
ιδιαίτερες προσπάθειες για να τους πάρουν με το μέρος τους, κάτι που ήταν
ολοφάνερο στα μάτια των υπευθύνων της βρετανικής πρεσβείας . Η στάση
των ελλήνων μπορεί να εξηγηθεί σε σχέση με ιστορικούς και
παραδοσιακούς δεσμούς ή με βάση τη διαπίστωση πως το αγγλικό στοιχείο
αντιπροσώπευε για τους έλληνες το φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα την ίδια
στιγμή που οι ίδιοι βρίσκονταν κάτω από ένα δικτατορικό καθεστώς.
Η ίδια η ιστορική συγκυρία όμως ήταν καθοριστική. Οι δυνάμεις του
άξονα, κυρίως στην ιταλική τους εκδοχή, έμοιαζαν απειλητικές για τους
έλληνες. Όπως το έθεσε ο γερμανός πρέσβης στην Αθήνα αναφερόμενος
στον τορπιλισμό της Έλλης, « το 80% της δουλειάς που κατάφερε η γερμανική
προπαγάνδα στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, χάθηκαν μέσα σε μία
7Q7

νύχτα» . Στην πραγματικότητα η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα
ήταν, λόγω των συνθηκών, σχεδόν καταδικασμένη εξαρχής : μια
προπαγανδιστική εκστρατεία που αντιστρατεύεται τάσεις και επιθυμίες του
κοινού στο οποίο απευθύνεται, έχει μηδαμινές πιθανότητες επιτυχίας .
Αυτό βέβαια ισχύει στο μέγιστο βαθμό για την ιταλική προπαγάνδα. Η
κρίση των ελληνοϊταλικών σχέσεων δεν επέτρεπε την ανάπτυξη σχετικών
δραστηριοτήτων από τους ιταλούς στο βαθμό μάλιστα που λόγω της
κατάστασης οι ιταλικές κινήσεις τέτοιου είδους υπάγονταν στις
αρμοδιότητες των μάλλον ικανών αντικατασκοπευτικών υπηρεσιών του
καθεστώτος και της μεταξικής αστυνομίας (η ιταλική προπαγάνδα στους
μουσουλμάνους της Θεσπρωτίας ήταν μια τέτοια περίπτωση υπό
παρακολούθηση ).
Γι' αυτό και η ιταλική προσπάθεια περιορίστηκε κυρίως στην
προπαγάνδα που είχε το προκάλυμμα της πνευματικής δραστηριότητας με
διαλέξεις που διοργάνωνε το Ιταλικό Ινστιτούτο περί φασισμού κλπ 8 0 0 .
15
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Περιορίστηκε επίσης σε προπαγάνδα που ξεκινούσε εκτός των
ελληνικών συνόρων και άρα δυσκολότερα ελέγξιμη από τις ελληνικές
αρχές. Η πιο βολική λύση λοιπόν ήταν για μια ακόμα φορά το ραδιόφωνο. Η
ιταλική μηχανή είχε και αυτή αξιόλογα επιτεύγματα στον τομέα του
ραδιοφώνου. Είχε αρχίσει τις διεθνείς προπαγανδιστικές μεταδόσεις από το
1930 και ήταν αρκετά επινοητική. Έδινε ας πούμε μαθήματα ιταλικής που
περιελάμβαναν λόγους του Duce προς μετάφραση και στα οποία είχαν
διαγωνιστεί 35.000 άνθρωποι ανά τον κόσμο ως το 1939
Η κυριότερη πηγή ραδιοφωνικής προπαγάνδας ήταν το Radio - Bari
που εξέπεμπε στα ελληνικά από το 1933
. Λίγο πριν την έναρξη του
ελληνοϊταλικού πολέμου οι ιταλοί άρχισαν να μεταδίδουν εκπομπές και από
το Αργυρόκαστρο . Αναφορές υπάρχουν επίσης για εκπομπές του Ιταλικού
Ραδιοφωνικού Πανεπιστημίου που μεταδίδονταν τρεις φορές την εβδομάδα
στα ελληνικά με σκοπό τη 'διάδοση της ιταλικής πνευματικής κίνησης'
Άλλες προπαγανδιστικές δραστηριότητες των ιταλών, όπως αυτές του
fascio Αθηνών, δε φαίνεται να είχαν ιδιαίτερη επιτυχία

Η προσπάθεια του καθεστώτος να αντιμετωπίσει τις ξένες προπαγάνδες
έπαιρνε πολλές μορφές, κυρίως κατασταλτικής φύσεως. Το καθεστώς έκανε
κατάσχεση εντύπων που προέρχονταν απ' το εξωτερικό και είχαν
προπαγανδιστικό περιεχόμενο. Τα έντυπα αυτά έφταναν συχνά μόνο μέχρι
τα ελληνικά ταχυδρομεία και παρέμεναν εκεί
Έκανε επίσης κατάσχεση των ξενόγλωσσων
εφημερίδων που
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα όταν αυτές είχαν αρνητικά για το καθεστώς
σχόλια
Αυτά μέχρι την πλήρη απαγόρευση των ξενόγλωσσων
εφημερίδων τον Ιούνιο του 1940 «δια εθνικούς λόγους»
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περιελάμβανε κείμενα από εκπομπές του Radio - Bari (Κόρπης, ο.π., σελ. 15).
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εφ. Νεολαία (της Ο.Κ.Ν.Ε.), α.φ. 549/12 και 550/13. Η εφημερίδα αναφέρεται στην κατάσχεση της εφ.
Μαγχεστριανός Φύλαξ {Manchester Guardian) της 15/4/1937 που περιείχε αντιμεταξικό άρθρο και στις
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Ασκούσε πίεση στις ξένες αντιπροσωπείες για περιορισμό των
προπαγανδιστικών τους δραστηριοτήτων. Φρόντιζε να παρακολουθεί τους
ξένους υπηκόους που συμμετείχαν σε ανάλογες κινήσεις. Η προσπάθεια για
παρακολούθηση και έλεγχο τέτοιων κινήσεων βάραινε κυρίως τις υπηρεσίες
πληροφοριών . Παρά τις επιτυχίες προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται
πως υπήρχε δυσκολία στην αντιμετώπιση τους λόγω των χειρισμών που
απέρρεαν από τις διπλωματικές ισορροπίες στις οποίες είχε εμπλακεί η
μεταξική εξωτερική πολιτική αλλά και εξαιτίας του όγκου και της
810

συχνότητας τέτοιων κινήσεων
Ταυτόχρονα η δικτατορία προσπαθούσε να κρατάει τις ισορροπίες στην
παρουσίαση των θεμάτων από τα ελληνικά μέσα. Ο Νικολούδης είχε δώσει
εντολές στους υπεύθυνους ελέγχου του ελληνικού τύπου για μια σχετικά
ισορροπημένη παρουσίαση των συμφερόντων των κρατών που εμπλέκονταν
οι ι

στην ευρωπαϊκή σύρραξη, χωρίς να ικανοποιεί τελικά κανέναν
Παράλληλα, το καθεστώς είχε απαγορεύσει την προβολή 'επικαίρων' που
προέρχονταν από τις χώρες που συμμετείχαν στον πόλεμο και αφορούσαν
τις εχθροπραξίες
Τελικά οι ξένες προπαγάνδες είχαν μικρή απήχηση στην ελληνική κοινή
γνώμη. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που είχαν μαζική απήχηση.
Λιγότερες ήταν οι φορές που αυτές οι προσπάθειες στόχευσαν στο να
κερδίσουν την ελληνική νεολαία, τουλάχιστον από στενά πολιτική σκοπιά.
Εκπαιδευτικές προσπάθειες υπήρξαν (τα ξένα ιδρύματα που είδαμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο εντάσσονταν σε αυτές), φαίνεται όμως ότι
περιορίζονταν στη διδασκαλία της γλώσσας και σε αυστηρά μορφωτικούς
σκοπούς που δεν είχαν σχέση με πολιτυχο'ίδεολογική προπαγάνδα. Όπως
13
τονίζει ο Χ. Φλάισερ , όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές διέκριναν την
κατασχέσεις όλων των αγγλικών εφημερίδων που είχαν αναφορές σε επερώτηση άγγλου βουλευτή των
Εργατικών σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα.
8
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09
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προπαγάνδα σε εκπαιδευτική και μη, ενώ ορισμένα στελέχη που
εκπροσωπούσαν την εκπαιδευτική και πολιτισμική ξένη παρουσία στην
Ελλάδα ήταν αρνητικά στην ανάμειξη της μορφωτικής τους αποστολής με
την πολιτική προπαγάνδα. Εξαιρέσεις υπήρχαν, και εδώ μπορούμε να
αναφέρουμε τις απόπειρες των γερμανικών σχολών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης όπως θυμούνται οι Αντώνης Σαμαράκης και Edmund
Keeley ή τις προσπάθειες των άγγλων να εισχωρήσουν στην EON. οι
οποίες όμως δεν κατέληξαν παρά σε εξαιρετικά περιορισμένα
αποτελέσματα
Κατά τ' άλλα,
τα στοιχεία συνηγορούν πως όλες οι πλευρές
περιορίστηκαν στην προσπάθεια να επηρεάσουν κυρίως μια ελίτ που
κρατούσε στα χέρια της τα ελληνικά πράγματα. Οι γερμανοί έκαναν
'κλειστές' προβολές ταινιών συγκεντρώνοντας διπλωματικούς υπαλλήλους
Ä 1 ft

και υψηλόβαθμα στελέχη του στρατεύματος . Παρείχαν δωρεάν μαθήματα
γερμανικής γλώσσας ειδικά για στρατιωτικούς . Οι άγγλοι μοίραζαν τα
φυλλάδια τους σε σημαίνουσες προσωπικότητες όπως σε στρατιωτικούς,
τραπεζίτες ή σε κύκλους του παλατιού . Και όλες οι πλευρές ανεξαιρέτως
δεξιώνονταν τους ανθρώπους του τύπου.
Η πρακτική αυτή θα έπρεπε τελικά να είναι αναμενόμενη. Από τη μία η
τακτική του καθεστώτος, που για να μην επιτρέψει την επαφή των ελλήνων
με εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και για να μη διαταράξει τις
διπλωματικές του ακροβασίες, αναγκάστηκε να θέσει περιορισμούς στις
'ανοιχτές'-μαζικές προπαγανδιστικές δραστηριότητες ξένων κρατών. Από
την άλλη, ίσως τα ίδια τα κράτη να μην έβρισκαν λόγο να προσπαθήσουν να
επηρεάσουν μια κοινή γνώμη που λίγο επηρέαζε τις εξελίξεις όντας κάτω
από στυγνή δικτατορία. Προτίμησαν ή και αναγκάστηκαν να επικεντρώσουν
τις προσπάθειες τους σε αυτούς που φαινόταν πιο πιθανό να κινούν τα
νήματα στην Ελλάδα της 4 ης Αυγούστου : διπλωμάτες, πολιτικούς,
στρατιωτικούς, ανθρώπους των ανακτόρων...
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Αξιολόγηση της
προπαγάνδας της 4κ
Αυγούστου
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1) Η δυσκολία αξιολόγησης μιας
προπαγανδιστικής προσπάθειας.

Είναι γεγονός πως η απόπειρα εξακρίβωσης της επιτυχίας μιας
προπαγανδιστικής εκστρατείας, είναι καταδικασμένη σχεδόν πάντα να μένει
ατελέσφορη.
Συνήθως ο πιο σημαντικός και ο πιο χειροπιαστός δείκτης μέτρησης της
αποτελεσματικότητας μιας προπαγανδιστικής καμπάνιας θεωρείται ο
Q1Q

βαθμός στον οποίο έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της . Οι δυσκολίες που
προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι πολλές. Πώς
γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τον πραγματικό ρόλο που έπαιξε η
προπαγάνδα στο τελικό αποτέλεσμα ; Ίσως άλλοι σημαντικότεροι
παράγοντες να μέτρησαν περισσότερο στην τελική διαμόρφωση του
αποτελέσματος. Για να ξέρουμε αν η προπαγάνδα ήταν ο βασικός
παράγοντας, θα πρέπει να έχει γίνει πρώτα μια βαθειά και διαπροσωπική
έρευνα με συμμετοχή των ανθρώπων που υπήρξαν δέκτες των
προπαγανδιστικών μηνυμάτων, αν και πάλι θα μιλάμε για αμφίβολα
αποτελέσματα λόγω της ασάφειας που συνήθως περιβάλλει τις στάσεις, τις
συμπεριφορές και τα κίνητρα των ανθρώπων ακόμα και για τους ίδιους.
Επιπλέον, σε δικτατορικά καθεστώτα όπως αυτό της 4 η ς Αυγούστου,
είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τί ακριβώς σημαίνει ότι «έχει εκπληρωθεί ο
σκοπός». Η έλλειψη σοβαρού αντίλογου στη δημόσια σφαίρα, συμβάλλει
στην εντύπωση πως όλοι οι επιδιωκόμενοι σκοποί επιτυγχάνονται. Όταν
αρχίζει μια καμπάνια για την δενδροφύτευση σε ένα καθεστώς όπως αυτό,
είναι σχεδόν σίγουρο ότι την επόμενη μέρα ο Τύπος θα έχει αναφορές για
την 'μαζική και αυθόρμητη συμμετοχή' του κόσμου στην όλη προσπάθεια.
Ταυτόχρονα, οι απαγορεύσεις που αφορούν την εκδήλωση απόψεων και την
ελευθερία του λόγου, κάνουν σχεδόν αδύνατη την πραγματική εξακρίβωση
της σκέψης και των στάσεων του πολίτη απέναντι στα καθημερινά
ζητήματα. Η απαγόρευση των εκλογών και η απουσία εκλογικών
αποτελεσμάτων για παράδειγμα, δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων
για τις πολιτικές πεποιθήσεις των πολιτών.
Ένας άλλος χαρακτηριστικός τρόπος αξιολόγησης είναι η έρευνα της
συμμετοχής και των μελών 8 2 0 . Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι τα νούμερα που
δίνονται αρκετές φορές παρουσιάζουν λάθη ανάλογα με την πηγή. Είδαμε
Jowett / O'Donnell, ο.π., σελ. 227.
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μια τέτοια περίπτωση στον αριθμό των μελών της Ε.Ο.Ν., θα δούμε πολλά
ανάλογα παραδείγματα στη συνέχεια.
Αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία αξιολόγησης που συνήθως αναφέρονται
δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Για να κριθεί η αποτελεσματικότητα της
προπαγάνδας πολλές φορές τίθενται ερωτήματα όπως «μια διαφορετική
επιλογή μέσων θα είχε μεταβάλλει το αποτέλεσμα ;» ή «θα ήταν το
αποτέλεσμα διαφορετικό εάν δεν υπήρχε η προπαγάνδα;» . Είναι δύσκολη
όμως η εξαγωγή συμπερασμάτων που στηρίζεται σε υποθετικά ερωτήματα.
Μια ιστορική έρευνα, κατεξοχήν πρόσφορο πεδίο ανάλυσης με τη βοήθεια
των γεγονότων, δεν είναι δυνατό να υπερβασίζεται σε υποθέσεις.
Αν και πιθανότατα αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες και πιο εφικτές
μεθόδους αξιολόγησης μιας προπαγάνδας, δεν παύουν να είναι ατελέστατες.
Για τον ίδιο λόγο, ατελείς είναι πιθανότατα και οι παρατηρήσεις που
ακολουθούν.

Στο ίδιο, σελ. 228.
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2αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας του καθεστώτος

ι) Αποτελέσματα στον τομέα της
λαϊκής αποδοχής
Αν δεχτούμε ως τον βασικότερο σκοπό της μεταξικής προπαγάνδας την
αποδοχή του καθεστώτος και του προσώπου του Μεταξά από τον ελληνικό
λαό, τότε το συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι η 4 η Αυγούστου
απέτυχε στον τομέα της 'διαφώτισης'. Το γεγονός ότι οι διαθέσεις του
κόσμου κατά βάση εκτείνονταν από την αδιαφορία μέχρι την αντιπάθεια
είναι κάτι που αποδεικνύεται εύκολα.
Μια διασταύρωση των πηγών δείχνει πως όλες οι πλευρές κατέληγαν
στο ίδιο συμπέρασμα : το καθεστώς δεν ήταν δημοφιλές. Αυτό έλεγαν οι
άγγλοι και οι αμερικάνοι διπλωμάτες στις εκθέσεις τους , ο βασιλιάς στους
επισκέπτες του
και οι απλοί άνθρωποι που θυμούνται τα γεγονότα. Και αν
η γνώμη των πρώτων υπαγορευόταν από τον παραδοσιακό φιλελευθερισμό
τους και η γνώμη του μονάρχη από τις παροδικές τριβές του με τον Μεταξά
ή την παροδικά υιοθετηθείσα διπλωματική προς τρίτους γλώσσα, η άποψη
των μεταξικών κύκλων δεν υπαγόταν σε καμία από τις παραπάνω
κατηγορίες. Πράγματι, απευθυνόμενος στον Μεταξά με επιστολή του, ο
Δημ. Φιλάρετος ανέφερε για την αντιδημοτικότητα της δικτατορίας : « ...
Εγώ δεν ανέμενα να μας βουλιάξουν οι Ιταλοί την 'Έλλη' για να γίνω
Κ

'
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μεταςικος...»
Η παρατήρηση του Φιλάρετου δεν ήταν καθόλου άστοχη. Αποτύπωνε
τόσο την αντιπάθεια του πληθυσμού έναντι της δικτατορίας στο μεγαλύτερο
διάστημα της εξουσίας της, όσο και την αλλαγή του κλίματος μετά τις
ιταλικές προκλήσεις. Για μια ακόμα φορά, οι διαπιστώσεις για τις τάσεις
του πληθυσμού είναι κοινές σε ανθρώπους προερχόμενους από πολλούς
χώρους και από σχεδόν ολόκληρο το ιδεολογικοπολιτικό φάσμα. Η αύξηση
της δημοτικότητας του καθεστώτος τους τελευταίους μήνες της ύπαρξης του
είναι μια κοινή παραδοχή για την πλειοψηφία των προσώπων που ζούσαν
εκείνη την εποχή. Δεν έχει τόση σημασία ότι αυτό το έβλεπαν κάποιες
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F.0.371 :24909-b/312-318,24910/10. Iatrides, 'Ambassador MacVeagh ...',ο.π,σελ 81, 93,96,
103-106,111-112,138,163.
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Κολιόπουλος, 'Παλινόρθωση ...', ο.π., σελ. 88.
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Γ.Α.Κ., Αρχείο Μεταξά, Φακ. 34, α.ε. 007. Δες επίσης : εφ. Το Βήμα 5/2/1971 ('Τα Μυστικά Αρχεία
του Φόρεϊν Όφφις'). Σε επιστολή του ανταποκριτή των Times Patrick Mateland προς τον άγ/λο πρέσβη,
αναφέρεται πως πολλά από τα μέλη της κυβέρνησης Μεταξά δεν αρνούνται πλέον ότι το καθεστώς τους δε
χαίρει ιδιαίτερης δημοτικότητας (Απρίλης 1940).
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πλευρές όπως η αγγλική διπλωματική αποστολή , όσο το ότι ήταν φανερό
και παραδεκτό ακόμα και από άτομα που σίγουρα στέκονταν αντιθετικά
προς τη δικτατορία
Οι λόγοι της αλλαγής ήταν απλοί. Σχετίζονταν καταρχήν με την
συνηθισμένη σε ανάλογες περιπτώσεις τάση της εσωτερικής συσπείρωσης
εν όψει του εξωτερικού κινδύνου (ιταλικού στην συγκεκριμένη χρονική
στιγμή). Είχαν επίσης σχέση με την ανακούφιση που αισθάνθηκαν πολλοί
έλληνες οι οποίοι δεν είδαν να επαληθεύεται ο διάχυτος φόβος ότι ο
φιλογερμανός και ολοκληρωτικής απόκλισης Μεταξάς θα ενέδιδε στις
αξιώσεις όμορων χωρών. Είχαν όμως σχέση και με τις ελληνικές επιτυχίες
στο μέτωπο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Η επιτυχία σε ένα βασικό
τομέα (όπως η νίκη στο πεδίο των μαχών) είναι σημαντικός παράγοντας
εξέλιξης για όλη την πορεία μιας προπαγανδιστικής πολιτικής και μπορεί να
συμπαρασύρει την λαϊκή τάση σε μια θετική ανταπόκριση στο σύνολο των
σημείων που πρεσβεύει η προπαγανδιστική ρητορεία. Όπως το έθεσε ένας
θεωρητικός της προπαγάνδας «τίποτα δεν φέρνει τόση επιτυχία όσο η
επιτυχία, και κανείς δεν ωφελείται περισσότερο από την επιτυχία όσο η
προπαγάνδα» . Η φράση αυτή (που αναφερόταν στην αλλαγή στάσης του
γερμανικού πληθυσμού υπέρ των χιτλερικών πολεμικών σχεδίων μετά τις
πρώτες νίκες, παρά την αρχική αποτυχία της ναζιστικής προπαγάνδας να
πείσει για την αναγκαιότητα του πολέμου) ταιριάζει απόλυτα και με την
ελληνική περίπτωση. Η θετική εικόνα που εισέπραξε το καθεστώς από τις
νίκες του ελληνικού στρατού στο μέτωπο, συμπαρέσυρε τον πληθυσμό να
διαμορφώσει μια γενικότερη θετική εικόνα για την κυβέρνηση και τον
πρόεδρο της. Ισως για πρώτη φορά από την εγκαθίδρυση του, ο κόσμος
έδειχνε κάποια εμπιστοσύνη στο καθεστώς.
Φυσικά, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού συνέχιζαν να βλέπουν με μισό
μάτι τη δικτατορία δίχως να της συγχωρούν τα προηγούμενα έργα της. Δεν
ήταν εύκολο για κάποιους, όπως οι κομμουνιστές, να ξεχάσουν τί είχαν
υποστεί από το καθεστώς. Ακόμα και αυτοί όμως, έβαλαν για λίγο στην
άκρη τις διαφορές τους δεχόμενοι να συμμαχήσουν προσωρινά με την
κυβέρνηση για χάρη ενός κοινού αγώνα.
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ii) Αποτελέσματα στον τομέα της
νεολαιίστικης προπαγάνδας
Ανάλογες είναι οι διαπιστώσεις για τον τομέα της νεολαιίστικης
προπαγάνδας : σε γενικές γραμμές και προς το παρόν μπορούμε να
μιλήσουμε για αποτυχία. Ίσως εδώ υπάρξει μία ένσταση. Στις προηγούμενες
σελίδες αυτής της μελέτης παρετίθεντο εντυπωσιακά στοιχεία για την
ανάπτυξη της Ε.Ο.Ν. σε όλους τους τομείς - και στον προπαγανδιστικό.
Πολλά από αυτά ήταν αληθινά. Όμως
η ποσοτική τους διάσταση
αμβλυνόταν από την οργανωτική ανικανότητα των θεσμών - αν και αυτό
είναι ζήτημα που θα αναλυθεί αργότερα.
Για την ώρα, μια σημαντικότατη παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει
είναι πως τα στοιχεία αυτά, μολονότι επαναλαμβάνουμε δεν ήταν όλα
ψευδή, είχαν ένα επιφανειακό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονταν σε
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Τί σημαίνει αυτό ; Σημαίνει ότι πολλές πληροφορίες που έδινε το
καθεστώς για την οργανωτική και προπαγανδιστική ανάπτυξη πχ της Ε.Ο.Ν.
είχαν ανάλογη βαρύτητα με την πληροφορία που μιλούσε για 1.000.000 μέλη.
Το στοιχείο αυτό ήταν πράγματι αληθές • τα εγγεγραμμένα μέλη της
Οργάνωσης ήταν τόσα στα χαρτιά. Δεν είχαν όμως προσελκυστεί στις τάξεις
της ούτε εθελούσια ούτε πραγματικά, με την έννοια ότι η συμμετοχή τους
δεν ήταν ενεργή αλλά παθητική και εν είδει αγγαρείας.
Η Ε.Ο.Ν. τελικά ήταν μια Οργάνωση 'στα χαρτιά'. Μια ματιά πέρα από
την επιφάνεια, στα εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα του καθεστώτος, πείθει
για το αληθές του πράγματος. Οι αναφορές που ακολουθούν είναι
αξιοπρόσεκτες. Αρχικά παρατίθεται μια αναφορά του Υποδιοικητή της
Δ.Α.Σ. που απ' ότι φαίνεται είχε αποφασίσει να 'τα παρατήσει'
απογοητευμένος από την κατάσταση, μη διστάζοντας να έρθει σε
σύγκρουση με τον προστατευόμενο του Μεταξά Επίτροπο Κανελλόπουλο.
Σε μερικά σημεία έχει εντονότατο ύφος, σχεδόν υβριστικό. Λέει λοιπόν ο
ΓΑ. Βήχος :
«Έχομεν Ιον Γραφείον, αλλά τούτο δεν έχει προβεί εις την ένταξιν της δυνάμεως , ... καν
μόνον ταυτότητες της Δ.Α.Σ. έχουν μοιρασθεί αφειδώς εις όλον τον κόσμον : οι υπάλληλοι
των περί την Δ.Α.Σ. ζαχαροπλαστείων έχουν εφοδιασθεί καταλλήλως...
Το ΙΠ Γραφείον ουδέποτε ελειτούργησεν : ουδεμία στρατιωτική εκπαίδευσις, ουδεμία
εκπαίδευσις ειδικοτήτων..., τίποτε διά την Γυμναστικήν...» 2 8

Μια άλλη ανάλογη επιστολή που έφτασε όπως φαίνεται στα χέρια του
Μεταξά δημιουργώντας ζήτημα, ήταν αυτή κάποιου λοχίτη Τσερετσούλια
που κατήγγειλε ότι οι υποτομεάρχες δίνουν φανταστική δύναμη για τις
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 6, α.ε. 016, σελ. 6
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μονάδες τους, ότι η Περιφερειακή Διοίκηση Αρρένων δίνει ανακριβή
στοιχεία και ότι στην πραγματικότητα στις σχολές 'Διαφωτιστών' δεν
ΟΛΟ

γίνονται μαθήματα παρόλο που τυπικά λειτουργούν !
Η κατάσταση αυτή
των σχολών της Οργάνωσης επιβεβαιώνεται και από ένα τρίτο έγγραφο που
λέει ότι στις Σχολές Ειδικοτήτων «παρουσιάζεται το όχι ευχάριστον θέαμα
της αθρόας εγγραφής και η οποία παραμένει μόνον εγγραφή και όχι
830

φοιτησις» .
Καταλαβαίνει κανείς ότι τελικά η Ε.Ο.Ν. ήταν ως ένα βαθμό ένας
οργανισμός που φρόντιζε κυρίως να έχει μια καλή εξωτερική εικόνα που να
ικανοποιεί τον Μεταξά και να καθησυχάζει την ελληνική κοινωνία. Γι'
αυτό και η προσοχή στα νούμερα που δίνονταν στη δημοσιότητα και στις
δημόσιες εμφανίσεις. Η πραγματικότητα όμως ήταν άλλη : «εσπευσμένοι
διανομαί στολών υπό των Διοικήσεων εις παραμονας μεγάλων εθνικών
εορτών, ίνα επιτευχθή η επιφανειακή επιτυχία της παρουσιάσεως όσον το
δυνατόν περισσοτέρων Φαλαγγιτών εν στολή...»
Η θετική εξωτερική παρουσία που έπρεπε να διατηρεί η Οργάνωση για
να ρίχνει στάχτη στην πραγματική της κατάσταση, ήταν πιο επιβεβλημένη
για τους σχηματισμούς της Πρωτεύουσας, που βρίσκονταν σε απόσταση
αναπνοής από την κεντρική εξουσία. Στην περιφέρεια, που ο έλεγχος ήταν
δυσκολότερος και σπάνιος, τα πράγματα είχαν αφεθεί στη μοίρα τους και
ήταν ενδεικτικά του πραγματικού (ελάχιστου) ενδιαφέροντος που έδειχναν
οι νέοι και ο κόσμος στην Ε.Ο.Ν..
Υπήρχαν βέβαια επαρχιακές περιοχές που η Ε.Ο.Ν. είχε αναπτυχθεί
περισσότερο από κάποιες άλλες. Στην Σκύρο για παράδειγμα, φαίνεται να
υπήρχε μια καλή ανάπτυξη της Οργάνωσης με ιδιόκτητο κτίριο, με συχνές
αποστολές του τοπικού παραρτήματος στην Αθήνα για συμμετοχή σε
γιορτές, με μεγάλη συμμετοχή στα δρώμενα λαϊκής τέχνης που διοργάνωνε
η Ε.Ο.Ν. κλπ.
Πράγματι, η Ε.Ο.Ν. μπορεί κατά περίπτωση να είχε μια
καλή ανάπτυξη σε ένα μέρος για διάφορους λόγους. Στην Σκύρο ας πούμε η
εξέλιξη της ίσως οφειλόταν στην ίδρυση από την κυβέρνηση ενός
Ανεμοπορικού Κέντρου της Ε.Ο.Ν. στο νησί, στην μοναδική παράδοση
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Εικόνα 14

rf-'Caiäf-»·- •-

E.O.N. Σκύρου :
Πάνω αριστερά : Εορτασμός
25 η ς Μαρτίου 1940.
Πάνω δεξιά : Μετά το πέρας
γεωργικών εργασιών
Δίπλα : Ανεμοπορική Ομάς
Ε.Ο.Ν. Σκύρου
Κάτω : Αναμνηστική
φωτογραφία στην πλατεία της
Χώρας.

πηγή : Μιχαήλ Σοφ. Στεφανίδης, 'Το
συντελεσθέν έργο της Κοινότητος
Σκύρου μιας επταετίας 1934-1940 :
αναμνηστικόν εικονογραφημένον
τσυριστικόν τεύχος (έκθεσις του τ.
Προέδρου Κοινότητος Σκύρου Μιχ.
Σοφ. Στεφανίδου)', Αθήνα 1941
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λαϊκής τέχνης που έχουν οι σκυριανοί (η οποία ταίριαζε με την προώθηση
αυτής της μορφής καλλιτεχνικής δημιουργίας από την Οργάνωση και το
καθεστώς), στο προσωπικό και επίμονο ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων
κλπ.
Στην πραγματικότητα όμως το συνολικό ενδιαφέρον ήταν μικρό. Αυτό
φαίνεται από τις Εκθέσεις Πεπραγμένων των επαρχιακών διοικήσεων που
όσο πλησιάζουν προς τις συνοριακές περιοχές μοιάζουν να έχουν μηδαμινή
δραστηριότητα . Φαίνεται και από τις σποραδικές επιπλήξεις του Μεταξά
προς τα κυβερνητικά στελέχη της περιφέρειας που, όταν τυχαίνει να
υποπίπτει στην αντίληψη του η τραγική κατάσταση των επαρχιακών
οργανώσεων , τους επισείει την προσοχή οργισμένος . Φαίνεται και από
πηγές και μαρτυρίες που φανερώνουν την αδιαφορία των τοπικών
κοινωνιών για την Ε.Ο.Ν. . Φαίνεται τέλος και από τις επιστολές μερικών
συνειδητοποιημένων περιφερειακών στελεχών που στέλνουν στη Διοίκηση
της Οργάνωσης επιστολές διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη τους από
αυτήν . Η Διοίκηση όμως ήταν η πλέον αναρμόδια να κάνει κάτι, καθώς
στην ουσία ήταν η ίδια το κέντρο του γραφειοκρατισμού, της ικανοποίησης
του προσωπικού συμφέροντος και της διαφθοράς.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα τολμηρή αναφορά του Βήχου προς τον
Κανελλόπουλο, η κεντρική διεύθυνση αποτελείτο από στελέχη που
βρίσκονταν εκεί όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά «από υπολογισμόν, από
επιθυμίαν δημιουργίας καρριέρας, ικανοποιήσεως φιλοδοξιών...». Η ίδια
πηγή μας πληροφορεί ότι άτομα που βρίσκονταν στη Διοίκηση
φιλοξενούσαν «συνεχώς και κεκλεισμένων των θυρών, θήλεα», ότι «το
Υπασπιστήριόν σας έχει προσλάβει τύπον καφενείου [και] ... συνεργάζεται
από τηL·φώvoυ με όλους τους οίκους ανοχής». Δεν παραλείπει τελικά να
πάρει το ρίσκο, απευθύνοντας και στον ίδιο τον Κ.Ε.Ν. ανάλογες αιχμές : «
... δεν διευθύνετε επιχείρησιν ή θίασον γυναικών ώστε να κατατάσσατε την
σειράν προτιμήσεως των επιτελών σας εκ του αριθμού και της ποιότητος των
γυναικών τας οποίας σας επρομήθευον και σας προμηθεύουν
έχει γίνει,
δυστυχώς, ευρύτερον γνωστόν διατί προσελάβατε ως Α ' Επιτελή σας τον
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διευθύνοντα
το κέντρον
'Όασις' και διαθέτοντα τας
'Καλλιτέχνιδας'
τούτου...».
Αναρωτιέται κανείς, πέρα από το θέμα της αποτελεσματικότητας που
μπορεί να έχει μια τέτοια Διοίκηση, τί εντύπωση άφηνε αυτή η Οργάνωση
όταν είναι βέβαιο πως τόσο η 'καριερρρίστικη' στάση διαφόρων μελών, όσο
και η σεξουαλική εκμετάλλευση στην οποία επιδίδονταν μερικά στελέχη
ήταν αναπόφευχτο να γίνουν αντιληπτά από ένα τμήμα της ελληνικής
'

837

κοινωνίας

Την αποτυχία της Ε.Ο.Ν μαρτυρεί και η ουσιαστική ανικανότητα της να
προσελκύσει τη νεολαία στις τάξεις της. Ας ξεχάσουμε για λίγο τα νούμερα
του καθεστώτος και ας αναζητήσουμε πάλι την πραγματικότητα στα
διάφορα έγγραφα της δικτατορίας.
Η πραγματικότητα ήταν λοιπόν ότι τα μεγάλα νούμερα που έδινε το
καθεστώς οφείλονταν στην ομαδική εγγραφή μελών από τα σχολεία. Ακόμα
και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδινε το καθεστώς, το δυναμικό της Ε.Ο.Ν.
που προερχόταν από τα σχολεία, τις σχολές κλπ άγγιζε το 60% περίπου της
συνολικής της δύναμης. Το υπόλοιπο 40% μπορεί να θεωρηθεί ένας μικρός
αριθμός εισροής για την εξωσχολική νεολαία, δεδομένου ότι τα 9/10 των
νέων παρατούσαν το σχολείο στην τελευταία τάξη του δημοτικού. Τί
γινόταν με αυτή την μεγάλη μάζα της νεολαίας ;
Η διαδικασία της ενσωμάτωσης των νέων που δεν σπούδαζαν σε σχολές
και σχολεία ήταν δυσκολότερη ακριβώς γιατί δεν υπήρχε συγκέντρωση του
'υλικού' σε ένα χώρο όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου τα πράγματα
ήταν απλά με την έννοια της ομαδικής εγγραφής στην Ε.Ο.Ν. χωρίς πολλές
και πολύπλοκες διαδικασίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπιζόταν στον
νέο που είχε ένα μαγαζί ή απλά δούλευε σε αυτό, στους νεαρούς αγρότες
που βρίσκονταν σκορπισμένοι στην ελληνική ύπαιθρο, στους εργάτες που
δούλευαν στις βιοτεχνίες ή στα εργοστάσια (ειδικά στην ελληνική
περίπτωση που η βιομηχανία ήταν μικρή και χαρακτηριζόταν από την
κατάτμηση της παραγωγής σε μικρές μονάδες) και στις νέες οικοκυρές
(πλειοψηφία τότε της ελληνικής γυναικείας νεολαίας).
' Σε αυτό βοηθούσε και ο οτντικαθεστωτικός παράνομος τύπος που, όπως είδαμε στο προηγούμενο
κεφάλαιο, φρόντιζε να δίνει έκταση στο θέμα των ερωτικών σκανδάλων, γνωρίζοντας ίσως την σχετική
ευαισθησία των γονέων και ειδικά στην Ελλάδα.
Όσο για εκείνους που είχαν υστερόβουλη στάση και έρχονταν στην Ε.Ο.Ν. για επαγγελματική
αποκατάσταση, η ύπαρξη τους ήταν κοινό μυστικό : «Μετά όπως ελέγετο είχαν την εύνοια των αρχών σε
πολλά θέματα που τους αφορούσαν γεγονός που έπαιζε μεγάλο ρόλο, και θα έφερνε και καινούριους να
εγγραφούν» (Συνέντευξη κ. Γιώργος Αγγελής).
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Το πρόβλημα που είχε το καθεστώς να προσελκύσει την εξωσχολική
νεολαία αποτυπώνεται στα λόγια των ανωτέρων στελεχών της Οργάνωσης.
Μία εμπιστευτική εγκύκλιος της Ε.Ο.Ν. που απευθύνεται μόνο στα ανώτερα
στελέχη αναφέρει : «Υπάρχουν όμως λόγοι να πιστεύωμεν ότι δεν θα γίνη το
ίδιον [συμμετοχή στην Ε.Ο.Ν.J δια τας εκτός των Σχολείων χιλιάδας Νέων,
μεταξύ των οποίων παρετηρήθη μεν μία αυθόρμητος προσέλευσις εις την
Οργάνωσιν της Ε.Ο.Ν., αλλά ταυτοχρόνως και μία διάθεσις αποχής και κάποια
κρυφή αντίδρασις κατά της προσχωρήσεως»
. Η βασικότερη αιτία της
αποχής ήταν η αδιαφορία της νεολαίας για το νέο θεσμό που εισήγαγε η
δικτατορία και το πρόβλημα δεν μπορούσε να λυθεί με την 'σχολική'
μέθοδο της ομαδικής εγγραφής. Ο Επίτροπος της Ε.Ο.Ν. Κανελλόπουλος,
μιλώντας σε συνέδριο στελεχών για τον απελπιστικά μικρό αριθμό
συμμετοχής των νέων αγροτισσών, εξέφρασε το ζήτημα ως εξής :
«Δεν εμπήκατε μέσα εις το σπίτι, όπως οφείλατε ... Δεν επήγατε εσείς σ' αυτά τα κορίτσια,
αλλά περιμένατε να έλθουν αυτές προς εσάς ...Τα παιδιά που συμβαίνα να είναι μαθητές ή
μαθήτριες τα βρίσκετε πιο εύκολα, γιατί είναι κάπου συγκεντρωμένα, ενώ στους αγρότες
στις αγρότισσες, τους επαγγελματίες κλπ αυτό δεν συμβαίνει και χρειάζεται πολύ
περισσότερος κόπος»8 .
Το ίδιο δύσκολη ήταν η προσέλκυση οικοκυρών για παρόμοιους λόγους.
Έτσι τουλάχιστον υποστήριζε μια εισήγηση, απευθυνόμενη προς τον
Επίτροπο, για τα κορίτσια που ασχολούνται με τα οικιακά. Αυτά, σύμφωνα
με τον συντάκτη της έκθεσης, διέφεραν με τις άλλες περιπτώσεις ως προς το
ότι τις υπόλοιπες κατηγορίες «δυνάμεθα να τες εύρωμεν συγκεντρωμένες,
αντιθέτως με την κατηγορίαν των ασχολουμένων με τα οικιακά» .

Το πρόβλημα ήταν οξύτερο στην περίπτωση των νέων εργατών. Η
κατάσταση εδώ ήταν τόσο άσχημη που η παραδοχή της ήταν δημόσια :
«ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΤΙΕΣ : Η Ε.Ο.Ν. με μεγάλη της λύπη παρετήρησε πως η
αναλογία των εργατών και εργατριών, που προσχώρησαν στην οργάνωσί της
δεν αποτελεί την πλειοψηφία σας» . Η αποτυχία γίνεται φανερή όταν
κάποιος δει τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του καθεστώτος να
προσελκύσει τη νεολαία της εργατικής τάξης : εγκύκλιοι του Υφυπ.
Εργασίας προς τα Εργατικά Κέντρα και Σωματεία που προτρέπουν σε
εντατικοποίηση της δουλειάς στον τομέα της προσέλκυσης εργατών,
838

Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 16, α.ε. 361, σελ. 2.
'Πρακτικά - Β' Διάσκεψις Περιφερειακών Διοικητών και Διοικητριών της Ε.Ο.Ν., τ. Α", εκδ. Ε.Ο.Ν.
1940, σελ. 90.
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'Αποσπάσματα εκ των εισηγήσεων..', ο.π., σελ. 71.
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'Πρόσκλησις της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας προς τους νέους που δουλεύουν στα εργοστάσια και
τα μαγαζιά', εκδ. Ε.Ο.Ν 1939, σελ. 1. Δες επίσης Γ Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 059, σελ. 2.
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αναδιοργανώσεις γραφείων για περαιτέρω ενδυνάμωση της εργασίας στον
ίδιο τομέα, ειδικές προσκλήσεις και ειδικό προπαγανδιστικό υλικό για τους
εργάτες, εισηγήσεις και πάλι εισηγήσεις που μιλούν για νέα μέτρα σχετικά
με την εργατική προπαγάνδα . Η απροθυμία των εργατών αποκαλύπτεται
ξεκάθαρα με μια ματιά στο αρχείο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που
αφορά τα χρόνια μετά το 1936. Παρά τις απειλές, οι εργάτες που ανήκαν στο
Κέντρο, όχι μόνον απείχαν σε πλείστες περιπτώσεις από τις -υποχρεωτικής
συμμετοχής - φιέστες που διοργάνωνε το καθεστώς ( «να μας γνωρίσητε
εγγράφως τον λόγον διά τον οποίον δεν συνεμμορφώθητε με την εγκύκλιον μας
και δεν επήρατε μέρος με την σημαίαν και το Προεδρείον του Σωματείου σας
εις την τελεσθείσαν δοξολογίαν ... επί τη ονομαστική εορτή της Αυτού
Βασιλέως μας» ), αλλά σε μία τουλάχιστον περίπτωση έστειλαν ανοιχτή
επιστολή κατά της κυβέρνησης («Η μη ακόμη επίλυσις του ζητήματος μας
δημιουργεί μίαν κατάστασιν εκτάκτως σοβαράν και στρέφει τους εργάτας του
κλάδου μας εναντίον αυτών τούτων των μεταρυθμιστικών μέτρων της Εθνικής
Κυβερνήσεως»
).
Αν και η επαφή πολλών στρωμάτων με την μεταξική προπαγάνδα ήταν
μια υπόθεση δύσκολη για το καθεστώς, φαίνεται πως στην περίπτωση της
εργατικής τάξης τα πράγματα ήταν συγκριτικά χειρότερα. Η κατάσταση
μπορεί να αποδοθεί σε τρείς παράγοντες :
α) Στην κομμουνιστική διείσδυση στα εργοστάσια και στην επικέντρωση της
κομμουνιστικής προπαγάνδας (και ειδικά της νεολαιίστικης) στην εργατική
τάξη (δες Ε - 1, ενότητα "Θέματα κομμουνιστικής...."). Μολονότι το Κ.Κ.Ε.
είχε σοβαρά προβλήματα διείσδυσης στην εργατική τάξη , δεν μπορούμε
ωστόσο να παραβλέψουμε ότι έως το 1938 η ΟΚΝΕ., το Κ.Κ.Ε. και το
Αντιδικτατορικό Μέτωπο είχαν μια σοβαρή παρουσία στον εργατικό χώρο.
Με μία αντίστροφη λογική, θα μπορούσαμε μάλιστα να προσθέσουμε πως
πολλοί από τους ίδιους λόγους που δυσκόλευαν τα σχήματα της αριστεράς
να διεισδύσουν σε ένα τμήμα της εργατικής τάξης που τελικά δεν
κατάφεραν να το κερδίσουν, ίσχυαν το ίδιο και για το καθεστώς
(πρωτοκαθεδρία των παραδοσιακών τοπικών και οικογενειακών δεσμών
έναντι των πολιτικοϊδεολογικών, σύνδεση με τον Φιλελεύθερο κόσμο,
842

εφ. £α%/£ρ/ν/7 4/11/1938, 30/6/1939 και28/8/1940 περ. ΦαλαγγίτικηΕπιθεώρησις,τ. Ι,ΑπρίλιοςΜάιος-Ιούνιος 1940, σελ. 41 κ.ε. · 'Αποσπάσματα εκ των εισηγήσεων..', ο.π., σελ. 168 κ.ε..
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προσωρινότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα
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έλλειψη
εργατικής
συνείδησης
και
αίσθηση
επαγγελματικής
προσωρινότητας).
β) Το ζήτημα του διασκορπισμού του 'υλικού' ήταν και εδώ έντονο. Δεν
ήταν μόνο η κατάτμηση της παραγωγής σε μικρές και πολλές επιχειρήσεις.
Η δυσκολία συγκέντρωσης των εργατών οξυνόταν γιατί, όπως επεσήμανε η
Χριστίνα Τζάθα - διοικήτρια Θηλέων Πρωτευούσης, το προσωπικό των
εργοστασίων δούλευε σε πολλές βάρδιες, οι εργαζόμενοι στα μαγαζιά
δούλευαν για πολλές ώρες και με άστατο ωράριο, αλλά και γιατί ο τόπος
εργασίας τους σπάνια συνέπιπτε με τον τον τόπο διαμονής τους . Αυτό θα
επηρέαζε τόσο τη δυνατότητα εγγραφής τους, όσο και την προπαγανδιστική
δουλειά μετά από αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι, λόγω των συνθηκών, η
συντάκτρια του άρθρου ήταν ικανοποιημένη όταν υπήρχε η δυνατότητα
συγκέντρωσης κάποιων υποτομέων εργατών μία φορά στις 15 ημέρες,
γ) Η αντιμετώπιση του καθεστώτος στα παραπάνω αντικειμενικά, κατά
κάποιον τρόπο, προβλήματα δεν βοηθούσε την κατάσταση. Η δικτατορία
είχε καταφύγει σε 'τεχνητές' λύσεις που δεν προσέφεραν τίποτα. Για να
λυθούν τα ζητήματα του διασκορπισμού, των βαρδιών και της
αναντιστοιχίας τόπου εργασίας και διαμονής, επιλέχθηκε ένα ανόητα
περίπλοκο σύστημα που καθόριζε πως ο εργάτης θα ανήκει ταυτόχρονα σε
δύο ή τρεις υποτομείς (οικίας, δουλειάς και κοντινού προς τη δουλειά
υποτομέα όταν δε 'βγαίνει' αλλιώς το πρόγραμμα). Συνήθως το ονόμαζαν
ΟΛΗ

'παράλληλο' ή 'σύγχρονο' σύστημα
Είναι επίσης άξιο λόγου το πώς θα προσέλκυαν τα εργατόπαιδα όταν δεν
λαμβανόταν ιδιαίτερα υπόψη η οικονομική τους κατάσταση, όπως δείχνει
και το ακόλουθο παράδειγμα. Για τη διαμονή στα στρατόπεδα της EON.
απαιτείτο το αντίτιμο των 360 δρχ για ένα μήνα . Την ίδια στιγμή το ετήσιο
εισόδημα των περισσοτέρων οικογενειών στην Ελλάδα δεν ήταν πάνω από
20.000 δρχ (σε πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ παρακάτω), δηλαδή περίπου
1.600 δρχ το μήνα. Επιπλέον, το εισόδημα αυτό αφορούσε σε μεγάλο βαθμό
τις οικογένειες που ήταν πολυπληθείς . Αν υπολογίζαμε το ποσό αυτό για
μια εξαμελή εργατική οικογένεια, θα έβγαινε κατά μέσο όρο περίπου 270
δρχ το μήνα ανά άτομο. Οι 360 δρχ ήταν λοιπόν ένα απλησίαστο ποσό για
μια εργατική οικογένεια σε σχετικά καλή κατάσταση, αν μάλιστα
συνυπολογίσουμε ότι ήταν υποχρεωτική για τη διαμονή στο στρατόπεδο η
κατοχή ειδών όπως πετσέτες, ψάθινο καπέλο κλπ.
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Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η εξωσχολική νεολαία δεν έδειχνε
ιδιαίτερη προθυμία να συστρατευθεί στην Ε.Ο.Ν και ότι τελικά η δικτατορία
δεν είχε την ικανότητα να την εντάξει. Επιπλέον, η εγγραφή της σχολικής
νεολαίας στην Ε.Ο.Ν. δεν σήμαινε πολλά για την προπαγάνδα της
προσέλκυσης μελών αφού είδαμε ότι η ενσωμάτωση στην Ε.Ο.Ν. ήταν
ουσιαστικά υποχρεωτική. Αλλά και η μετά την εγγραφή προπαγάνδα του
καθεστώτος είχε σχετική αξία με τον τρόπο που διενεργείτο : είδαμε για
σχολές που λειτουργούσαν στα χαρτιά, για αριθμούς που δεν
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Παρ' όλ' αυτά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε εντελώς την επίδραση που
δέχονταν οι νέοι από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του καθεστώτος,
ακόμα κι αν υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται ότι μέσα σε όλο αυτό το
κλίμα της αδιαφορίας, της επιφανειακότητας και της -μερικές φορές ιλαρότητας «δεν γινόταν ιδιαίτερα πλύση εγκεφάλου»
. Όλες αυτές οι
πολυπληθείς εκδηλώσεις και οι ομιλίες, αν και δεν είχαν τα επιθυμητά για
τη δικτατορία αποτελέσματα, είχαν πάντως κάποια επιρροή. Ας μην ξεχνάμε
ότι το καθεστώς έκανε τα πρώτα του βήματα και ότι η πορεία του τα
τελευταία χρόνια ήταν σίγουρα ανοδική. Ο αντίλογος και η επιρροή των
άλλων ιδεολογικών κύκλων είχε αρχίσει να εξαφανίζεται εντελώς και τα
παραδείγματα της ποσοτικής και ποιοτικής ανόδου των προπαγανδιστικών
της βημάτων (πχ κινηματογράφος) τα έχουμε δει ήδη.
Αναρωτιέται κανείς τί θα γινόταν αν δεν μεσολαβούσε ο πόλεμος. Αλλά
το είπαμε και στην αρχή : η ιστορία δε γράφεται με υποθέσεις.

1

Συνέντευξη κα Κούλα Φαφούτη.
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4)Τα αίτια της αναποτελεσματικότητας της 4
τομέα της προπαγάνδας

ης

Αυγούστου στον

i) Η σύγκρουση με τις προϋπάρχουσες πολιτικές δομές

Ανεξάρτητα από τα όποια θετικά βήματα του καθεστώτος στον τομέα της
προπαγάνδας και τις όποιες πιθανές θετικές προοπτικές που δεν πρόλαβαν
να εκδηλωθούν, η πραγματική εικόνα του προπαγανδιστικού μηχανισμού
της 4 η ς Αυγούστου όπως σκιαγραφήθηκε στην προηγούμενη ενότητα ήταν
κατά βάση αρνητική και επιφανειακή.
Σοβαρό ρόλο διαδραμάτισε η πρότερη κατάσταση. Ο Μεταξάς ήθελε να
δώσει την εικόνα του 'καινούριου' στον κόσμο, να πείσει ότι η κυβέρνηση
του ήταν κάτι το καινοφανές. Επέμεινε άλλωστε στον επιθετικό
προσδιορισμό 'νέος' ακριβώς για να δώσει μια τέτοια αίσθηση ('Νέον
Κράτος', 'νέα πνοή' κλπ). Ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που
υποτιθέμενα είχε η νέα κατάσταση ήταν το ξεπέρασμα των διαχωριστικών
γραμμών του παρελθόντος : οι παλιές πολιτικές διαιρέσεις δεν θα είχαν θέση
στο νέο πολιτικό σκηνικό. Η 4 η Αυγούστου θα ήταν η κυβέρνηση όλων των
Ελλήνων. Αυτή η ρητορεία πρέπει να είχε και ιδεολογική αφετηρία με την
έννοια της υπεροχής του εθνικού παράγοντα και της εθνικής ενότητας ως
βασικού στοιχείου του 'Εθνικού Κράτους', ξεκινούσε όμως και από τη
διάθεση του δικτάτορα να ρίξει στην λήθη τις παλιές έριδες ώστε να είναι σε
θέση να κερδίσει τον βενιζελικό κόσμο που έως τότε στεκόταν εχθρικά
απέναντι του.
Ο Μεταξάς είχε ίσως την πρόθεση να γεφυρώσει το χάσμα που τον
χώριζε με τους βενιζελικούς . Η υποστήριξη του 43% του ελληνικού λαού
(τόσο ήταν το συνολικό ποσοστό των βενιζελογενών δυνάμεων στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές του '36) και η βοήθεια ή η ανοχή των
βενιζελικών στελεχών προς την κυβέρνηση του ήταν καίρια πολιτικά
ζητήματα.
Όμως ο Μεταξάς δεν ήταν ο οποιοσδήποτε πρώτος τυχών για τους
βενιζελικούς. Ήταν ίσως, και παρά τη μικρή του εκλογική δύναμη επί
κοινοβουλευτισμού,
ο
πιο
χαρακτηριστικός
εκπρόσωπος
του
αντιβενιζελισμού
είχε συμμετάσχει σε κινήματα ανατροπής της
βενιζελικής παράταξης, είχε ήδη μια 20ετή συνεπή παρουσία ως
1

Μεταξάς, 'Ημερολόγιο...', ο.π., σελ 311.

Iatrides, ο.π., σελ. 90
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αντιβενιζελικός και είχε στο ενεργητικό του και εκείνη την μονομαχία με
τον Βενιζέλο μέσω του τύπου (32 άρθρα για τον αρχηγό των Φιλελευθέρων
και 65 για τον Μεταξά ), που κατά κάποιον τρόπο τον ανέδειξε σε
αντιπροσωπευτική μορφή της αντιβενιζελικής παράταξης. Οι μνήμες αυτές
δεν έσβηναν τόσο εύκολα στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Επιπλέον ο
Μεταξάς δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε για να αλλάξει την κατάσταση
μετά την κατάληψη της εξουσίας. Παρά τις υποσχέσεις του, δεν επανέφερε
στην ενεργό υπηρεσία τους περισσότερους από τους δημόσιους λειτουργούς
και τους απόστρατους που είχαν εκδιωχθεί . Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι ο
Μεταξάς συγκυβερνούσε και συνεργαζόταν με τον βασιλιά, πρόσωπο ακόμα
δαιμονοποιημένο για πολλούς βενιζελικούς. Διατηρήθηκε έτσι ζωντανή η
αντιπάθεια του βενιζελικού κόσμου . Ο τελευταίος ήταν λοιπόν δύσκολα
δεκτικός στην καθεστωτική προπαγάνδα.

Ένα άλλο στοιχείο της πολιτικής κατάστασης πριν την εγκαθίδρυση της
4 Αυγούστου (που μάλλον συνεχίστηκε επί των ημερών της) ήταν το
πλέγμα των πελατειακών σχέσεων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η
κληρονομιά του πελατειακού πλέγματος επίσης λειτούργησε αρνητικά για
την προπαγάνδα του καθεστώτος.
Οι πολίτες δεν είχαν μάθει να λειτουργούν με ιδεολογικούς όρους, αλλά
με όρους που καθορίζονταν από τον βαθμό ικανοποίησης των αιτημάτων
τους από τον πολιτικό τους πάτρωνα. Για μερικούς, η ιδεολογική κατήχηση
της 4 η ς Αυγούστου δεν είχε καμία σημασία, αν το καθεστώς δεν
ικανοποιούσε τα προσωπικά τους αιτήματα (διορισμούς κλπ).
Το πελατειακό πλέγμα ήταν προδικτατορικά μια κυρίαρχη μορφή
πολιτικής πρακτικής που είχε διαποτίσει όλη την πολιτική δραστηριότητα.
ης
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Γρηγόριος Δαφνής, ο.π., σελ. 271.
Στο ίδιο, σελ. 417.
854
Δες D.H. Close, 'The Power Base of ... ', ο.π., σελ 22 (Κατά καθόλου περίεργο τρόπο, οι περισσότερο
αντικαθεστωτικές περιοχές επί 4 η ς Αυγούστου συνέπιπταν με τις πιο 'βενιζελικές' περιοχές προ του 1936).
Δες επίσης τις απόψεις δυο φανατικών αντιβενιζελικών (Ρέππας-Τουρκοβασίλης) για την (αντιθετική)
στάση του βενιζελικού κόσμου επί 4 η ς Αυγούστου, στοΓ.Α.Κ., Αρχείο Μεταξά, Φακ. 34, α.ε. 001 (επιστολή
Τουρκοβασίλη προς Ρέππα 16/8/1938). Η ίδια επιστολή υπάρχει και στο Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, 'Από
την παλινόρθωση στην βασιλο-μεταξική δικτατορία : φως στα παρασκήνια', Αθήνα 1999, σελ. 418-419.
Επίσης : Γιάννης Ζαϊμάκης, 'Καταγώγια ακμάζοντα : παρέκκλιση και πολιτισμική δημιουργία στον
Λάκκο Ηρακλείου 1900-1940', Αθήνα 1999, σελ. 138. Ενδεικτική του κλίματος που υπήρχε στον
Φιλελεύθερο κόσμο, είναι η φράση ενός 'μάγκα' της εποχής από το Ηράκλειο : «Ο Μεταξάς είχε περιορίσει
τους μάγκες. Εμένα με είχε στείλει στο Τουρκολίμανο. Με κυνηγήσανε να γραφτώ στη νεολαία. Αλλά εγώ
ήμουνα φιλελεύθερος γινότανε να γραφτώ ,».
Ενδιαφέρον έχει και η αφήγηση του κ. Νικ. Χατζηαθανασίου, ο οποίος ήταν μάρτυρας πολλών πολιτικών
συζητήσεων αφού ο πατέρας του είχε καφενείο στη Σάμο, που θυμάται ότι «οι φιλελεύθεροι δε θέλανε ν '
ακούνε για Μεταξά».
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Την είχε διαποτίσει σε τέτοιο βαθμό που το πελατειακό σύστημα δεν
εξαντλείτο στις άμεσες σχέσεις πολίτη - πολιτευόμενου, αλλά ενέπλεκε και
τις κοινωνικές σχέσεις των τοπικών κοινωνιών για λόγους που βρίσκονταν
σε άμεση συνάρτηση με την καθυστερημένη, ελληνική κοινωνική δομή. Σε
ένα μέρος όπου υπερίσχυε η παρουσία κάποιας τοπικής προσωπικότητας,
ήταν πιθανό να διαμορφωθεί η ντόπια πολιτική τάση ανάλογα με τη θέση
του ανθρώπου αυτού.
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση ερωτώμενου για την πολιτική
τοποθέτηση του πατέρα του, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη πιθανής 'εκ των
προτέρων' στάσης της οικογένειας έναντι του καθεστώτος και των
μηνυμάτων της κυβερνητικής προπαγάνδας :
- Ο πατέρας σας τί ψήφιζε ;
- Αυτός, ότι του 'λέγε ο γιατρός ο Ανδρεάδης ψήφιζε
Εάν ο γιατρός ήταν αντίθετος με τον Μεταξά, η πιθανότητα επιτυχίας της
μεταξικής προπαγάνδας πάνω στον πατέρα του ερωτώμενου θα ήταν μικρή,
ακόμα και αν η προπαγάνδα ήταν γενικά αποτελεσματική.
Η κατάσταση αυτή σχετικοποιούσε κάπως την ορθολογική χρήση του
προπαγανδιστικού μηχανισμού από το καθεστώς. Θέτει ταυτόχρονα εν
αμφιβόλω και την σύγχρονη διερεύνηση της επίδρασης που θα μπορούσε
να έχει η προπαγάνδα στον πληθυσμό. Η πελατειακή σχέση, ακόμα
κυρίαρχη μορφή πολιτικής ταύτισης, εξακολουθούσε να καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό τις πολιτικοϊδεολογικές επιλογές και παραμέριζε σε πολλές
περιπτώσεις τις πιθανές επιδράσεις της προπαγάνδας.

855

Συνέντευξη κ. Νίκος Χατζηαθανασίου.
Για το πλέγμα των πελατειακών σχέσεων που κυριαρχούσε σε ένα χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας
κατά τον Μεσοπόλεμο βλ. επίσης : Anastasia Ν. Karakasidou, 'Fields of Wheat, Hills of Blood : Passages
to Nationhood in Greek Macedonia 1870 - 1990', Σικάγο 1997, κεφ. 5 και 6.
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ii) Η αντιγραφή του φασιστικού
προπαγανδιστικού ύφους
Η ξαφνική και τεραστίων διαστάσεων επιτυχία του ιταλικού Φασισμού
και του γερμανικού ναζισμού ώθησε τις κοντινές ιδεολογικά (και όχι μόνο)
χώρες να αντιγράψουν το παράδειγμα τους. Τις περισσότερες φορές η
αντιγραφή κατέληγε σε φιάσκο. Πολλές κυβερνήσεις δεν ήλεγχαν ιδιαίτερα
εάν και κατά πόσο οι τακτικές των δύο χωρών του άξονα, ταίριαζαν στις
συνθήκες των δικών τους κοινωνιών.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα για την 4 η Αυγούστου. Η τεχνητή εισαγωγή
στην ελληνική πραγματικότητα μεθόδων και μέσων που έρχονταν από το
εξωτερικό αποδείχτηκε αρκετές φορές λανθασμένη. Η ευρεία χρήση
τεχνολογικών μέσων, που συνηθιζόταν σε αυτές τις χώρες - ειδικά στη
Γερμανία, δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον δεν
μπορούσε να εφαρμοσθεί χωρίς μια προεργασία χρόνων. Η δικτατορία
προσπάθησε όχι μόνο να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ως μέσο
προπαγάνδας (πράγμα σχετικά λογικό), αλλά, όπως οι φασιστικές χώρες, να
βασίσει μεγάλο μέρος της προπαγανδιστικής της προσπάθειας σε αυτήν.
Η Ελλάδα ήταν μία χώρα που όπως είδαμε είχε λίγες κινηματογραφικές
αίθουσες οι οποίες βρίσκονταν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στις
αρχές της δεκαετίας του '30, από τις 71 αίθουσες οι 19 βρίσκονταν στην
Αθήνα και τον Πειραιά, οι 7 στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες σε μεγάλες
πόλεις της χώρας όπως το Ηράκλειο και ο Βόλος. Μετρημένες στα δάχτυλα
του ενός χεριού ήταν οι αίθουσες που βρίσκονταν σε μικρότερες πόλεις
όπως οι Γαργαλιάνοι και ο Τύρναβος . Όμως, με βάση την απογραφή του
1940, ο αστικός πληθυσμός της Ελλάδας αντιστοιχούσε μόνο στο 32% του
συνόλου, με τον αγροτικό πληθυσμό να φτάνει στο 52,6 % και τον ημιαστικό
να αγγίζει το 15,4%
Αυτό σήμαινε ότι η κινηματογραφική
προπαγανδιστική παραγωγή του καθεστώτος δεν θα αφορούσε το
μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της χώρας.
Η συνειδητοποίηση ίσως αυτού του γεγονότος ώθησε το καθεστώς να
λάβει προς το τέλος κάποια αποσπασματικά μέτρα για να βελτιώσει τα
ης
πράγματα. Διαβάζουμε για παράδειγμα στην Καθημερινή της 25
Ιανουαρίου 1940 ότι η κυβέρνηση φόρτωσε αγρότες και μέλη της EON. από
αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας, πάνω σε συρμούς του ΟΣΕ. (τότε Σ.Ε.Κ.)

Σολδάτος, ο.π., σελ 32.
Ε.Σ.Υ.Ε. (Γ.Σ.Υ.Ε.), 'Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος', 1955, σελ. 15 (στοιχεία απογραφής 1940)
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για να τους μεταφέρει στο Βόλο όπου θα παρακολουθούσαν σε αίθουσες της
πόλης τις ταινίες του Υφυπουργείου Τύπου & Τουρισμού.
Η χαμηλή κινηματογραφική υποδομή της χώρας ήταν γενικότερα ένα
πρόβλημα για μία κυβέρνηση που είχε ξοδέψει κόπο και χρήμα για να
στηρίξει τον προπαγανδιστικό κινηματογράφο. Είναι σχεδόν γελοίο να
διαβάζει κανείς σε εφημερίδες της εποχής ότι το Τμήμα Μορφωτικού
Κινηματογράφου προμηθεύεται εκατοντάδες ταινίες την στιγμή που λίγες
γραμμές παραπάνω γράφεται ότι σχεδιάζεται η αγορά γεννητριών για τα
σχολεία που είναι σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα . Οι
περισσότερες περιοχές της Ελλάδας άλλωστε δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το
καθεστώς μάλλον βιαζόταν να υλοποιήσει προγράμματα που δεν είχαν
άμεση εφαρμογή στην πραγματικότητα της καθυστερημένης Ελλάδας.
Η οικονομική καθυστέρηση όμως, δεν εντοπιζόταν μόνο στην
περιφέρεια. Διαβάζουμε για παράδειγμα σε σχετική έκθεση της Ε.Ο.Ν. ότι οι
προβολές για την Οργάνωση ήταν ουσιαστικά άχρηστες για μεγάλο
ποσοστό των μελών, αφού τα περισσότερα παιδιά που έμεναν σε συνοικίες
περιοχής πρωτευούσης (Νέα Λιόσια, Νέα Ερυθραία κλπ) δεν είχαν χρήματα
για τα μεταφορικά ναύλα ώστε να μπορούν να κατέβουν στους
κινηματογράφους που παίζονταν τα έργα
Παρόμοια ήταν η κατάσταση με το ραδιόφωνο. Το μικρό ποσοστό
κατοχής συσκευών που είδαμε σε αρχικό κεφάλαιο δεν βοηθούσε την
πολιτική της δικτατορίας. Τα σχέδια για εγχώρια βιομηχανία παραγωγής
συσκευών ήταν ανάξια λόγου και η απόδειξη είναι ότι δεν εφαρμόσθηκαν
ποτέ. Σα να μην έφτανε αυτό, ακόμα και οι ελάχιστοι έλληνες που είχαν
ραδιόφωνο δεν ήταν πάντα σε θέση να ακούσουν τις κυβερνητικές εκπομπές
γιατί η εμβέλεια του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών ήταν μικρή. Όπως και
το ίδιο το καθεστώς ομολογούσε, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών
δεν άκουγαν το πρόγραμμα του Σταθμού. Όλη η Βόρεια Ελλάδα δεν είχε
αυτή τη δυνατότητα . Αλλά, τα παράπονα των αναγνωστών προς τις
εφημερίδες και των μελών της Ε.Ο.Ν. προς τη Διοίκηση, δείχνουν ότι και
κοντινές προς την Αθήνα περιοχές όπως το Μεσολόγγι και οι Γαργαλιάνοι
δεν 'έπιαναν' τον σταθμό
Η αποτυχία ήταν δεδομένη, εάν ειδικά ληφθεί υπόψη ότι ακόμα και οι
πιο ανεπτυγμένες τεχνολογικά και βιομηχανικά χώρες είχαν προβλήματα
στην εφαρμογή μιας επαρκούς ραδιοφωνικής προπαγανδιστικής πολιτικής
(η ναζιστική Γερμανία είχε τις πιο αξιόλογες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα).
εφ. Καθημερινή 7/10/1940.
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 6, α.ε. 322-370 (δες τα 'Βιβλία Κινηματογράφου'),
εφ. Καθημερινή 1/3/1939 και 2/8/1940. Όλγα Πλέχοβα, ο.π., σελ. 63-65.
εφ. Καθημερινή 30/5/1938 καιΓ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 2, α.ε. 168.
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Ο Mussolini αντιμετώπιζε στην Ιταλία ανάλογα με την Ελλάδα προβλήματα,
παρόλο που η χώρα του ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από τη δεύτερη. Μόλις
στα μέσα της δεκαετίας του '30 και μετά από 13 συναπτά έτη στην εξουσία,
το Φασιστικό καθεστώς άρχισε να δείχνει σημάδια προόδου με την ίδρυση
της ERR που προωθούσε
την
ραδιοφωνική προπαγάνδα στις
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και διένειμε συσκευές οι οποίες όμως
ελάχιστα επαρκούσαν με αποτέλεσμα την ομαδική ακρόαση σε δημόσια
μέρη
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ελληνική προσπάθεια έμοιαζε
καταδικασμένη να μην ευοδώσει στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η υιοθέτηση ενός γενικότερου φασιστοναζιστικού προφίλ στην
προπαγάνδα θα ήταν μία κίνηση η οποία θα είχε αρνητικές συνέπειες για το
καθεστώς, όχι μόνο ως ζήτημα πρακτικής, αλλά και στο ιδεολογικό επίπεδο.
Το πρόβλημα ήταν, όπως το έχουμε ήδη επισημάνει στο αμέσως
προηγούμενο καφάλαιο, ότι όπως όλες οι πηγές - της γερμανικής πρεσβείας
συμπεριλαμβανομένης - συμφωνούσαν, οι έλληνες είχαν κυρίως
φιλοσυμμαχική και αντιαξονική στάση. Σε αυτό συνηγορούσαν πολλοί
παράγοντες όπως οι δημοκρατικές πεποιθήσεις μεγάλης μάζας του
πληθυσμού, οι βαθειά ριζωμένες σχέσεις εξάρτησης από την Αγγλία και η
απειλή που ένιωθαν οι έλληνες από τον άξονα και κυρίως από την Ιταλία.
Όπως το έθεσε ένας εργάτης τυπογραφείου στον Γιώργο Σεφέρη τον Ιούνιο
του '40 : «Κύριε, θα πέσουν απάνω μας αυτοί οι πειναλέοι, που είναι
καλύτερα να ιδούμε Κινέζους να μας κυβερνούνε παρά αυτούς τους
Ιταλούς» .
Όταν λοιπόν η δικτατορία συντηρούσε, κυρίως μέσω της προπαγάνδας,
ένα ύφος που ομοίαζε αρκετά με το ύφος των φασιστικών χωρών, οι
έλληνες αποκτούσαν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει
πλήρως προσεταιριστεί τα κράτη του άξονα ή που, τουλάχιστον, είναι
έντονα υποχωρητική απέναντι τους. Αυτό ήταν κάτι που θα στοίχιζε στο
καθεστώς και θα το έκανε ακόμα πιο αντιπαθές στα μάτια του ντόπιου
πληθυσμού. Σύμφωνα με την αγγλική πρεσβεία, η πεποίθηση των πολιτών
ότι η δικτατορία ήταν φιλο-γερμανική, αν και λανθασμένη, προκαλούσε την
αντιπάθεια τους προς τον Μεταξά και το καθεστώς

Morgan, 'Italian ...', ο.π., σελ. 116.
Σεφέρης, 'Μέρες...', ο.π., σελ. 206
F.O. 371,24914/26.
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Το γεγονός αυτό όπως είναι φυσικό, δεν ήταν χωρίς συνέπειες για την
προπαγάνδα του καθεστώτος. Οι φασιστικού ύφους τελετές, οι χαιρετισμοί
αντίστοιχης προέλευσης και όλες οι συναφείς εκδηλώσεις που παρέπεμπαν
στον Hitler και τον Mussolini, δεν μπορούσαν να ειδωθούν με καμία
συμπάθεια από ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού.
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Hi) Ο ρόλος του εξαναγκασμού
και της αυθαιρεσίας
Ο πάγος και το ρετσινόλαδο είναι σήμερα τα πιο γνωστά
χαρακτηριστικά του αυταρχισμού του καθεστώτος της 4 η ς Αυγούστου. Δεν
είναι ανάγκη να αποδειχτεί με αναγωγή στις πηγές η αυταρχικότητα της
δικτατορίας. Οι φυλακίσεις και η βία με τη μία ή την άλλη μορφή ήταν
καθημερινά φαινόμενα.
Θα περιοριστούμε εδώ σε εκείνες τις πτυχές του κρατικού
εξαναγκασμού που επηρέασαν κυρίως την προπαγάνδα, ειδικά τη
νεολαιίστικη. Με μία έννοια βέβαια, η σκληρή καθημερινότητα του έλληνα
πολίτη και η ανελευθερία που βίωνε ήταν στοιχεία που επέδρασαν
γενικότερα πάνω στην (μη) αποδοχή του καθεστώτος από τον κόσμο.
Όμως, η προπαγανδιστική τακτική της δικτατορίας επλήγη επίσης με
έναν διαφορετικό και πιο ειδικό τρόπο απο τον αυταρχισμό της.
Επί 4 η ς Αυγούστου η διάδοση των αρχών και της ιδεολογίας γινόταν
εξαναγκαστικά και υπόκειτο στη βία, όπως άλλωστε όλες οι πτυχές της
δημόσιας ζωής. Η προπαγάνδα ωστόσο, αν και όπως έχουμε ξαναπεί μπορεί
να εμπεριέχει στοιχεία βίας, είναι μια διαδικασία που στηρίζεται κυρίως
στην πειθώ. Ακόμα
και στην
Μέκκα του αυταρχισμού την
εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, το ναζιστικό κόμμα πέρασε μια μακρά
περίοδο προπαγανδιστικής δραστηριότητας που στηριζόταν βασικά στην
πειθώ και η βία απλά και μόνο υποβοηθούσε αυτή τη διαδικασία ως ένα
στοιχείο επίδειξης δύναμης. Όταν ο Hitler ανέβηκε στην εξουσία είχε ήδη
στη διάθεση του έναν τεράστιο μηχανισμό ανθρώπων που μπορούσε να
κινητοποιήσει για τις τελετές και τις άλλες προπαγανδιστικές εκδηλώσεις
του. Κάποιο ποσοστό γερμανών είχε ήδη πειστεί για την υποστήριξη του
στο ναζισμό.
Όταν ο Μεταξάς ανήλθε στην εξουσία δεν είχε τίποτα απ' όλα αυτά.
Ούτε υποστήριξη, ούτε κόμμα, ούτε οπαδούς και το μικρό και παραπαίον
κόμμα των Ελευθεροφρόνων δεν συγκέντρωνε σε καμία περίπτωση τα
χαρακτηριστικά ενός μαζικού κινήματος. Ο δικτάτορας έπρεπε να ξεκινήσει
από την αρχή την προσπάθεια προσεταιρισμού του ελληνικού λαού και την
διεργασία απόκτησης συναίνεσης για τη διακυβέρνηση του.
Το δύσκολο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά διά του
εξαναγκασμού. Ακόμα και η προπαγάνδα ήταν ένα πεδίο εφαρμογής αυτής
της τακτικής, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την πειθώ. Ο Μεταξάς για να
διοργανώσει τις φιέστες του μάζευε διά της βίας τους 'οπαδούς' του που
ήξεραν ότι η μη συμμετοχή θα είχε άσχημες συνέπειες για τους ίδιους. Μετά
η
την 4 Αυγούστου του 1936 δεν είχε περάσει παρά ελάχιστο διάστημα
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ιδεολογικής προπαρασκευής και προπαγάνδας πριν ο δικτάτορας αρχίσει να
εφαρμόζει αυθαίρετα τα μέτρα αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας που είχε
στο μυαλό του. Χωρίς καμία ή με ελάχιστη συναίνεση από τον κόσμο, το
καθεστώς θέλησε να φέρει μια νέα πραγματικότητα στην ελληνική
κοινωνία.
Η αυθαιρεσία αυτή εκφράστηκε με μια γιγαντιαία παραγωγή
αναγκαστικών νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων. Η προπαγάνδα
ακολουθούσε συνήθως αργότερα, για να πείσει για την ορθότητα των ήδη
επιβληθέντων μέτρων. Σε όλη τη διάρκεια άλλωστε αυτής της μελέτης, η
χρήση των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ήταν ευρύτατη, όχι
πάντως λόγω κάποιας διάθεσης νομικίστικης προσέγγισης των γεγονότων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μεγαλύτερου νεολαιίστικου
προπαγανδιστικού οργανισμού του καθεστώτος, της E O N . Η καθιέρωση
της πέρασε μέσα από ένα σωρό αυθαιρεσίες εις βάρος της ελληνικής
κοινωνίας. Οι αυθαιρεσίες αυτές δεν ήταν προϊόν εθελούσιας προσφοράς
από τους έλληνες, αλλά επιβάλλονταν μέσω εγκυκλίων και νόμων. Όπως
ήταν ο A.N. 1842/1939 που καθόριζε πως το 1,5% των εσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων θα πήγαινε αναγκαστικά στην Ε.Ο.Ν.865.
Πολλοί οργανισμοί και μεμονωμένα άτομα ζημιώθηκαν από την Ε.Ο.Ν.,
την κυριότερη όμως επιβάρυνση την υπέστη το σχολείο και το προσωπικό
του, όπως είδαμε και πρωτύτερα. Η Ε.Ο.Ν. στην κυριολεξία άλωσε την
κλασική εκπαίδευση για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν ήταν μόνο οι
αίθουσες και οι σχολικές ώρες. Ήταν το σύνολο του σχολικού μηχανισμού.
Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι για την κινηματογραφική προπαγάνδα της
Ε.Ο.Ν. χρησιμοποιήθηκαν 75 κινηματογραφικά μηχανήματα και 300 ταινίες
του σχολικού κινηματογράφου και μόλις 5 μηχανήματα και 16 ταινίες της
ίδιας της Οργάνωσης !
Η εξάρτηση της Ε.Ο.Ν. από το σχολείο ήταν έντονη και στο ζήτημα του
προσωπικού. Αρχικά, ως βαθμοφόροι και καθοδηγητές είχαν οριστεί οι
εκπαιδευτικοί Ήταν μάλιστα και μεταξύ αυτών που είχαν καθορισθεί ως
υποψήφιοι βαθμοφόροι στον Αναγκαστικό Νόμο περί ίδρυσης Σχολής
Αρχηγών της Ε.Ο.Ν (780/1937). Η απροθυμία των δασκάλων, η
Ενδιαφέρον, από την ίδια σκοπιά, παρουσιάζουν κάποια περιστατικά στην Ξάνθη της μεταξικής
περιόδου : ο Δήμος έκανε δωρεά στην Ε.Ο.Ν. 100.000 δρχόταν αυτή ιδρύθηκε · πλήρωνε, αντί της EON,
στην Στρατιωτική Λέσχη το ενοίκιο που έπρεπε να πληρώνει η Οργάνωση για να στεγάζεται στα κτίρια της
Λέσχης • έκανε δωρεές για την 'Στολή του Φαλαγγίτη' κλπ. Βλ: Θωμάς Εξάρχου, Εφτά χρόνια μιας
πόλης : Ξάνθη 1933 - 1939', ο.π, σελ. 212, 249, 279.
66
περ. Φαλαγγίτικη Επιθεώρησις, τ.2, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1940, σελ. 52.

289

ακαταλληλότητα τους να γίνουν προπαγανδιστές της 4 ^ Αυγούστου, η
υπερφόρτωση τους με επιπλέον δουλειά, αλλά και η αποφυγή σύγχυσης
μεταξύ των δύο θεσμών
συνέτειναν στην προσπάθεια απογαλακτισμού. Ο
αρχηγός Κανελλόπουλος έλεγε το 1940 :
«... έχω παρατήρηση ότι πολλαί Περιφερειακοί Διοικήσεις παίρνουν ένα Άλφα καθηγητήν
της Φιλολογίας και νομίζουν ότι εβρήκαν τον κατάλληλο διευθυντήν διαφωτίσεως. Τούτο
είναι σφάλμα διότι είναι τελείως άσχετον το ένα με το άλλον ... Το 3 ο ν Γραφείον εις την
Οργάνωσιν δεν είναι γραφείον μεταδόσεως γνώσεων, αλλ' είναι η δημιουργία συνειδήσεων,
είναι η συνειδητοποίησις...»
«Υπαρχούσης, όπως και παντού, μεγάλης ελλείψεως στελεχών, ενομίσθη ότι εξευρέθη ο
προχειρότερος και φυσικά και ακοπώτερος τρόπος αντιμετωπίσεως του προβλήματος, διά
μιας διαταγής της αρμοδίας εν τη περιφέρεια αρχής, δι' ης άπαντες (!) οι εν τη περιφέρεια
δημοδιδάσκαλοι, εκ μόνου του λόγου ότι ήταν δημοδιδάσκαλοι, ωνομάσθησαν λοχίτες !
Ερωτάται εν τοιαύτη περιπτώσει, προς τίνα λόγον υφίσταται η Ε.Ο.Ν. ; »868.

Ωστόσο, αν τελικά υπήρχε πραγματική δυνατότητα και θέληση διαχωρισμού
του δασκάλου από το έργο της E O N , η πρωτοβουλία ούτως ή άλλως
πάρθηκε αργά για να προλάβει να εφαρμοσθεί
Τελικά η Ε.Ο.Ν. δεν ήταν καθόλου αυτόνομη από το σχολείο, για να μην
πούμε ότι το καθεστώς την είχε καταστήσει προέκταση του. Δεν ήταν όμως
μόνο οι δήμοι ή το σχολείο. Η έλλειψη επαρκούς μηχανισμού και η
αδυναμία στησίματος του ώθησε την Οργάνωση να απομυζεί ότι μπορούσε
και απ' όποιον μπορούσε προκειμένου να σταθεί στα πόδια της. Μια
παράμετρος στην οποία δεν έχει δοθεί αρκετή έμφαση είναι η διάλυση των
Προσκόπων και της Χ.A.N., όχι όμως στην γνωστή βάση της προσπάθειας
μονοπώλησης των νεολαιίστικων οργανώσεων εκ μέρους του καθεστώτος,
αλλά και στο επίπεδο της 'λαφυραγώγησης' του μηχανισμού των από την
Ε.Ο.Ν.. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τη διάλυση αυτών των οργανώσεων, η
EON φαίνεται πως άρχισε να κάνει τα μαθήματα της και να ιδρύει 'Στέγες
Φαλαγγίτου ' στις πρώην κτιριακές εγκαταστάσεις τους

Θα ήταν άτοπο να τελειώναμε την ενότητα αυτή που εξετάζει τον ρόλο
της αυθαιρεσίας στη νεολαιίστικη προπαγάνδα και τους σχετικούς
ιδεολογικούς μηχανισμούς της 4 ^ Αυγούστου, αν δεν γίνει πρώτα μια μικρή
μνεία για το πώς βίωναν αυτήν την αυθαιρεσία οι ίδιοι οι νέοι.

Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 9, α.ε. 027. Σύμφωνα με έκθεση της Περιφερειακής Διοίκησης Καβάλας Έβρου - Ροδόπης - Δράμας, οι δάσκαλοι - βαθμοφόροι της Ε.Ο.Ν. δε διακρίνονταν για τον ενθουσιασμό
τους, μεταχειρίζονταν την Ε.Ο.Ν. ως συνέχεια του σχολείου και στις ώρες της Ε.Ο.Ν. συνέχιζαν να
βλέπουν τα μέλη ως μαθητές συνεχίζοντας τη διδασκαλία.
'Πρακτικά - Β ' ΔιάσκεψιςΠεριφερειακών ...', ο.π.,σελ. 263 και99 αντίστοιχα.
869
εφ. Καθημερινή 29/4/1939 και περ. Νεολαία 9/3/1940, σελ. 734.
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Αν και πολλά παιδιά, ειδικά αυτά των μικρότερων ηλικιών, δεν
καταλάβαιναν με πολιτικούς όρους το ζήτημα, ένιωθαν παρ' όλ' αυτά την
πίεση των μέτρων. Αυτό που πολλοί δεν μπορούσαν να συγχωρήσουν στην
Ε.Ο.Ν. ήταν η επιπλέον κούραση με την οποία επιβαρύνονταν και ειδικά τον
τρόπο με τον οποίο την βίωναν.
Οι χιλιάδες διαλέξεις που είδαμε στην ενότητα Εκπαίδευση της Ε.Ο.Ν.',
είχαν αναχθεί στον βασικότερο ίσως τρόπο μετάδοσης και προπαγάνδας για
την Οργάνωση. Παρόλο που η Διοίκηση τόνιζε συχνά ότι η προπαγάνδα που
απευθύνεται στο νεανικό της ακροατήριο πρέπει να γίνεται εν είδει
ψυχαγωγίας και κατά καιρούς κατανοούσε το άτοπο της ψυχαγωγίας των
νέων με την μορφή διαλέξεων , οι τελευταίες πάντως συνεχίζονταν με
αμείωτο ρυθμό. Τα παιδιά δεν πρέπει να έβλεπαν την όλη κατάσταση ως
'ψυχαγωγία', και την επιπλέον καθήλωση τους πέραν των ωρών του
σχολείου μάλλον την βίωναν ως συνέχεια του σχολικού εξαναγκασμού.
Ειδικά οι διαλέξεις (ηθικοπλαστικές και πολιτικοϊδεολογικές κατά κύριο
λόγο) πρέπει να ήταν ένα πραγματικό βάσανο : «μας κάνανε και κάτι
ομιλίες περί άνεμων και υδάτων... »
Η επιβολή των πειραματισμών της 4 η ς Αυγούστου, που εξέταζε το θέμα
τεχνοκρατικά και δεν έβλεπε την κούραση που προκαλούσε το άνωθεν
καθορισμένο πρόγραμμα της, ξεπερνούσε την αντοχή των μαθητών. Σα να
μην τους έφτανε το ήδη φορτωμένο σχολικό πρόγραμμα και το 'ξύλο' που
ήταν τότε συχνό φαινόμενο στο σχολείο, είχαν τώρα και την ενασχόληση
στην Ε.Ο.Ν.. Η Έλλη Αλεξίου θυμάται την αντίδραση των μαθητών της από
τότε που η εκπαίδευση της Ε.Ο.Ν. προστέθηκε στο σχολικό πρόγραμμα : « τα
παιδιά παρακολουθούσαν μισοναρκωμένα»
. Τα ίδια τα παιδιά θυμούνται
ότι η ώρα της Ε.Ο.Ν. ήταν πολλές φορές μια σκέτη αγγαρεία : «Μερικές
φορές νευριάζαμε κιόλας γιατί μας έβαζαν να κάνουμε δουλειές. Για
παράδειγμα όταν μας είχαν βάλει να σκουπίσουμε τη χωματένια αυλή του
σχολείου γιατί ερχόταν η 4η Αυγούστου. Μια χωματένια αυλή γιατί να την
σκουπίσουμε ;»
Κάποιους άλλους, στενοχωρούσε μια άλλη πτυχή της καθεστωτικής
αυθαιρεσίας. Η κατάργηση των προσκόπων στενοχώρησε ιδιαίτερα αυτούς
που είχαν μια πολυετή 'υπηρεσία' στο Σώμα, ειδικά όταν η αναγκαστική
μετάταξη τους στην Ε.Ο.Ν. σήμαινε την στέρηση του βαθμού που είχαν με
Τενικαί Αρχαί περί εκπαιδεύσεως της Ε.Ο.Ν.', εκδ. Ε.Ο.Ν. 1939, σελ. 13.Επίσης: 'Περί γενικών
τινών... ', ο.π., σελ. 26.
871
Συνέντευξη κ. Νίκος Χατζηαθανασίου.
872
Αλεξίου, ο.π., σελ. 52.
73
Συνέντευξη κα Κούλα Φαφούτη. Υπήρχαν ωστόσο και πολλοί, ειδικά στα αστικά κέντρα που είναι πιο
επιρρεπή στον εκάστοτε συρμό, οι οποίοι έβλεπαν την Ε.Ο.Ν. ως μια αφορμή να ξεφύγουν από την
οικογενειακή επιτήρηση. Δες : Πέτρος Στ. Μακρής Στάικος, 'Κίτσος Μαλτέζος...\ ο.π., σελ. 51.
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ΟΠΑ

κόπο αποκτήσει στο Σ.Ε.Π. . Σε καμία περίπτωση η εκδηλούμενη
δυσαρέσκεια δεν ήταν μεμονωμένη. Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ε.ΟΝ.
«...εδημιουργήθησαν προβλήματα και ζητήματα. Είναι φανερόν - τα στοιχεία μας πείθουν
διά τούτο - ότι η πλειονότης των κατ' εξοχήν συνειδητοποιημένων και από ιδιαίτερον
πνεύμα και ιδίαν οντότητα διεπομένων Προσκόπων, εθεώρησαν ως πράξιν βίας και
εξαναγκασμού την προσχώρησίν των εις τας τάξεις μας με όλας τας σχετικάς συνεπείας
Συνεπώς εισηγάγομεν εντός των κόλπων μας εν στοιχείον δυσαρεστημένον ... με αντιλήψεις
εκ διαμέτρου αντιθέτους ... Εκ της ιδικής μας αντιθέτως πλευράς παρατηρείται γενικώς εν
αίσθημα 'επικρατήσεως' ,..»875.

Η αντίδραση των νεαρών προσκόπων στη διάλυση του Σώματος και την
συνακόλουθη ένταξη τους στην Ε.Ο.Ν. ήταν πολύ μεγαλύτερη απ' ότι
συνήθως πιστεύεται. Το καθεστώς φρόντιζε με επιμέλεια να αποκρύβει τα
περιστατικά εκείνα που δεν ήθελε να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σε
μία περίπτωση πάντως (Σύρος), όπως μας αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο
της Οργάνωσης, η αντίδραση για τη διάλυση του Σ.Ε.Π. έλαβε την μορφή
κανονικής συμπλοκής με ΕΟΝίτες σε μια υπόθεση που είχε αναλάβει η
Χωροφυλακή . Σε μια άλλη περίπτωση (Κέρκυρα), η αντιπαράθεση
877

κατάληξε σε μαχαιρώματα

874

Συνέντευξη κ. Γιώργος Αγγελής. Επίσης : Γιάννης Βούλτεψης, ' Συναγωνιστής Ακέλας', β' εκδ, Αθήνα
1997, σελ. 21-22.
875
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 029, σελ. 6.
876
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 16, α.ε. 319.
877
Βούλτεψης, ο.π., σελ. 22.
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iv) Η έλλειψη οργανωτικής δομής και υλικών μέσων
Το καθεστώς είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια που δεν είχε πίσω της παρά
ελάχιστη υλική υποδομή και οργανωτική προεργασία. Σε κάθε βήμα που
γινόταν για την ανάπτυξη της προπαγάνδας ήταν αναγκασμένο να έρχεται
αντιμέτωπο με δυσκολίες που δεν είχε υπολογίσει ή με την έλλειψη
οικονομικών και υλικών μέσων.
Θα δώσουμε δύο παραδείγματα που, ακριβώς επειδή είναι υπερβολικά,
δείχνουν το μέτρο της ανοργανωσιάς και της έλλειψης υποδομής. Το πρώτο,
είναι χαρακτηριστικό της απουσίας οργανωτικής προετοιμασίας μέσα στην
Ε.ΟΝ.. Είναι από το τμήμα μίας έκθεσης με τίτλο «Οργάνωσις». Αναφέρει
λοιπόν, ότι η Διεύθυνση Αθλητισμού διοργάνωσε και ετοίμασε την τέλεση
μεγάλων Αθλητικών αγώνων στη Χίο. Κάποια στιγμή η Περιφερειακή
Διοίκηση Χίου έστειλε στα κεντρικά γραφεία επιστολή με την οποία
ανέφερε ότι δε διέθετε κατάλληλο γήπεδο το νησί που να μπορέσει να
φιλοξενήσει τους Αγώνες.
«Τούτο σημαίνει ότι η Δ/σις Αθλητισμού δεν εστηρίχθη επί πραγματικών στοιχείων
εκδόσασα την ανωτέρω ρηθείσαν διαταγήν της. Αποτέλεσμα τούτου υπήρξεν η έκδοσις νέας
διαταγής καθοριζούσης τόπον εκτελέσεως τας Αθήνας, και μετά τινάςημέρας πάλιν εις Χίον,
της τελευταίας ταύτης ετοιμασθείσης εν τω μεταξύ. Όλα αυτά εμείωσαν από διοικητικής
πλευράς την Οργάνωσιν...»87*.

Το δεύτερο παράδειγμα καταδεικνύει με σαφήνεια τον ρόλο που
διαδραμάτιζε η οικονομική αδυναμία και η ανεπάρκεια των υλικών μέσων.
Διαβάζουμε λοιπόν κάπου για την σύσταση Διεύθυνσης Επιθεωρήσεως, που
μάλιστα της αποδιδόταν βασικός ρόλος στην εξέλιξη της Ε.ΟΝ. και ήταν
επιφορτισμένη με δεκάδες καθήκοντα (μεταξύ αυτών και ο έλεγχος της
«διαφώτισης»). Διαβάζουμε όμως σε άλλο σημείο του ίδιου εντύπου ότι
στην ουσία οι επιθεωρήσεις των σχηματισμών δεν γίνονταν, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, γιατί η Οργάνωση εστερείτο τροχαίων μέσων
Πολλά από τα οργανωτικά προβλήματα εντοπίζονταν και στο επίπεδο
της προπαγάνδας : «παντελής έλλειψη ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος»,
έλλειψη
«πεπειραμένων
και
ικανών
βαθμοφόρων»,
«ανυπαρξία
συστηματικής, επισταμένης ... ψυχαγωγικής απασχολήσεως των μελών
αναλόγως ηλικίας, φύλου, μορφώσεως, κλίσεως και διαθέσεως»
Τα προβλήματα της οργανωτικής και υλικής ανεπάρκειας ήταν
αλληλένδετα μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος και από
τα ανωτέρω παραδείγματα. Ωστόσο η οργανωτική αδυναμία δεν οφειλόταν
μόνο στην έλλειψη υλικής υποδομής ή στην ασυμβατότητα του έλληνα με
'Αποσπάσματα εκ των εισηγήσεων...', ο.π., σελ. 9
Στο ίδιο, σελ. 14 και 74-76.
'Περί γενικών τινών ...', ο.π., σελ. 6-9.
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το οργανωτικό μοντέλο όπως συνήθως λέγεται σε ανάλογες περιπτώσεις.
Υπεύθυνη για την ανοργανωσιά ήταν επίσης η αδιαφορία των μελών και
των βαθμοφόρων, αφού όπως φαίνεται η Ε.Ο.Ν. δεν σήμαινε κάτι ιδιαίτερο
για τους περισσότερους. Όταν κάποιος βαθμοφόρος με αναπτυγμένη την
ΈΟΝίτικη' συνείδηση ανέλαβε την άνοιξη του 1938 την υποδιοίκηση Νότου
Πρωτευούσης, έγραψε μία επιστολή στον Επίτροπο Κανελλόπουλο για να
του εξηγήσει τί ακριβώς παρέλαβε. Τα βασικά της σημεία ήταν πως
επικρατούσε αναρχία • δεν υπήρχαν καταστάσεις ή μητρώα για τίποτα και
για κανέναν * όταν υπήρχε κάποια κινητοποίηση, από τα 1.500 μέλη μετά
βίας μαζεύονταν 100 • δεν έγινε ποτέ ούτε μία συγκέντρωση τακτική ή
έκτακτη για διαφωτισμό ή εκγύμναση " οι λίγοι που πατούσαν στο κτίριο
έρχονταν μόνο βράδυ έχοντας μετατρέψει τα γραφεία σε «εντευκτήριο» • οι
στολές δεν μοιράστηκαν με σύστημα αλλά σε εκείνους που πρόλαβαν να
έρθουν πρώτοι και οι μισές από αυτές βρίσκονταν στα χέρια ανθρώπων που
δεν ξαναπάτησαν ποτέ. Στο τέλος ανέφερε πως η προσπάθεια του να φέρει
μία τάξη συνάντησε τόση αδιαφορία ή αντίδραση που εδήλωνε την
r

'
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παραίτηση του
Το πρόβλημα των στολών που αναφέρθηκε και στην επιστολή ήταν
βασικό για την Ε.Ο.Ν.. Το θέμα είναι ότι η στολή ήταν ένα βασικό στοιχείο
της συγκρότησης της Ε.Ο.Ν. ως Οργάνωσης - ήταν ένα από τα στοιχεία που
την έκαναν οργάνωση. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι που έλκυε κάποιους στην
Ε.Ο.Ν. ήταν το δέλεαρ της στολής, αρκετά εντυπωσιακό στα μάτια μερικών
νεαρών μικρότερης ηλικίας
. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα περισσότερα
παιδιά δεν είχαν στολή. Σύμφωνα με τη Νεολαία, το 1939 μόνο 200.000 από
τα 500.000 μέλη είχαν στολή . Ακόμα και αυτό το νούμερο πρέπει να είναι
υπερβολικό γιατί βλέπουμε πως τα στοιχεία που δίνουν οι οργανώσεις των
884
επαρχιών για τα ποσοστά κατοχής στολής είναι απογοητευτικά . Όσο για
την Αθήνα, που ήταν σαφώς σε καλύτερη θέση, ενδεικτικός ήταν ένας
έλεγχος που διενήργησε ο Κοτζιάς : τα 750 από τα 905 παιδιά Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων της Περιφερείας Πρωτευούσης δε διέθεταν
Λ

, 885

στολή
Η κατάσταση αυτή στο οργανωτικό επίπεδο δε χαρακτήριζε πιθανότατα
όλους τους τομείς της πολιτικής του καθεστώτος. Για παράδειγμα, τα
πράγματα ήταν σίγουρα καλύτερα στην περίπτωση της Αστυνομίας, που
ασφαλώς ήταν πιο λειτουργική. Ακόμα και ο σχολικός μηχανισμός φαίνεται
881

Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 6, α.ε. 226.
Συνέντευξη κ. Νίκος Χατζηαθανασίου. Επίσης : Μακρής-Στάικος, ο.π., σελ. 51 και 53.
883
περ. Νεολαία 29/4/1939, σελ. 943.
884
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 16, α.ε. 457. Στο Νομό Δράμας ας πούμε, από τα 8.000 μέλη, στολή είχαν
τα 678.
885
Ε.Λ.Ι.Α., Αρχείο Κοτζιά, Φακ. 1.4 (Επιστολή Κοτζιά προς Μεταξά 24/12/1938).
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να λειτουργούσε καλύτερα, αν και όχι αρκετά ικανοποιητικά . Ίσως ένα
επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο με την EON., σε σχέση με τους
προαναφερθέντες οργανισμούς, ήταν η βραχύβια λειτουργία της. Το ίδιο
μπορεί να ειπωθεί και για την προπαγάνδα του καθεστώτος εν γένει.
Προπαγάνδα με την μία ή την άλλη μορφή υπήρχε στην Ελλάδα και πριν,
η
αλλά η 4 Αυγούστου την ανέδειξε σε μια βασική προτεραιότητα την στιγμή
που δεν υπήρχε ανάλογη εμπειρία στη χώρα.

Προκαλεί εντύπωση η απουσία συστηματικών αναλύσεων, έστω και
στοιχειωδώς αξιόλογων, που να θέτουν την προπαγάνδα σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο πολιτικής, λογικής και προγραμματισμού.
Ειδικότερα, πριν το ξεκίνημα της προπαγανδιστικής προσπάθειας, δεν
είχε εξεταστεί επαρκώς το ζήτημα του συσχετισμού της προπαγάνδας με την
ελληνική κοινωνία και η προσαρμογή της στις ελληνικές συνθήκες. Ο
τοπικός πληθυσμός και η νεολαία εθεωρούντο μονάδες χωρίς ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά στα οποία οφείλει να προσαρμοσθεί η προπαγάνδα εάν
θέλει να έχει αξιώσεις επιτυχίας. Το καθεστώς βρέθηκε πολλές φορές προ
εκπλήξεως όταν συναντούσε προβλήματα που κανονικά θα έπρεπε να έχει
προβλέψει εάν δεν μετέφερε μηχανικά στην εγχώρια πραγματικότητα τις
έξωθεν μεθόδους και αν είχε διεξαγάγει μια στοιχειώδη οργανωτική
προεργασία και μελέτη για να σχεδιάσει ένα μοντέλο που να ταιριάζει στις
ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες.
Το ζήτημα της οικογένειας στην Ελλάδα ή η άκριτη εφαρμογή της
τεχνολογίας και των φασιστικών μεθόδων που ήδη εξετάσαμε ήταν τέτοιες
περιπτώσεις. Ένα άλλο παράδειγμα, που δείχνει την απουσία οποιασδήποτε
σοβαρής μελέτης σχετικής με την προσαρμογή της προπαγάνδας στην
ελληνική κοινωνία, είναι το εξής : σε όλες τις εισηγήσεις και εκθέσεις των
αρμόδιων υπηρεσιών περί προπαγάνδας δεν βρέθηκε πουθενά ούτε μία
αναφορά σχετική με έναν παράγοντα, ο οποίος είναι πάντα καθοριστικός
στην επιλογή των μέσων και των μεθόδων προπαγάνδας : το ποσοστό
εγγραμματοσύνης και αναλφαβητισμού. Η παραγνώριση του γεγονότος ότι
στην Ελλάδα το ποσοστό αναλφαβητισμού ήταν υψηλότατο (50, 2% κατά
εφ. Καθημερινή 27/8/1939. Στο συγκεκριμένο φύλλο υπάρχει ένα κείμενο με τίτλο 'Αναγκαία
Εγκύκλιος' που γράφει πως τα πολλά γράμματα αναγνωστών, προφανώς λόγω της γενικότερης σύγχυσης,
δείχνουν ότι «είναι απόλυτος ανάγκη... να εκδοθή μια προσεκτική συνοπτική αλλά και σαφής εγκύκλιος
καθορίζουσα που θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των διαφόρων σχολείων και τάξεων στοιχειώδους και
δημοτικής εκπαιδεύσεως, ποια σχολεία λειτουργούν, ποια τυπικά προσόντα συγκεντρώνει ο τελειόφοιτος
εκάστου των σχoL·ίωv τούτων και ποιας γνώσεις αποκομίζει..». Τα συνεχόμενα άστοχα και
απρογραμμάτιστα μέτρα, όπως έλεγε και η Έλλη Αλεξίου σε άλλο κεφάλαιο, ήταν αυτά που ανάγκαζαν το
καθεστώς να στέλνει διορθωτικές και διευκρινιστικές εγκυκλίους.
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την Στατιστική Υπηρεσία ), ίσως ήταν μία σημαντική αβλεψία. Μία
αναγνώριση της ευρείας αγραμματοσύνης θα μπορούσε για παράδειγμα να
στρέψει το καθεστώς προς την κατεύθυνση της παραγωγής περισσότερου
οπτικού υλικού (όπως αφίσες) η διακίνηση του οποίου ήταν σχετικά μικρή.
Επίσης, στις περιοχές που μαστίζονταν πιο πολύ από τον αναλφαβητισμό,
θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον κινηματογράφο. Το
ποσοστό των ελλήνων πολιτών που ήταν αναλφάβητο και κατοικούσε σε
αγροτικές περιοχές όπου η τεχνολογία δεν είχε διεισδύσει ακόμα (δηλαδή
μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού) δεν πρέπει να είχε ικανοποιητική
επαφή με την μεταξική προπαγάνδα.
Η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων ήταν σπασμωδική. Όλα τα
προβλήματα ανακαλύπτονταν και αντιμετωπίζονταν όταν ανέκυπταν, μετά
από ένα μακρύ διάστημα πειραματισμών. Οι λύσεις που προκρίνονταν
ακόμα και τότε, είχαν συνήθως έναν 'τεχνικό' χαρακτήρα και δεν στόχευαν
στην καρδιά του προβλήματος. Αρκούσε η αποστολή μιας εγκυκλίου, η
σύσταση ενός γραφείου ή η εφαρμογή μιας τακτικής που είχε εφαρμοσθεί
στο εξωτερικό. Την 'τεχνική' νοοτροπία μπορούμε να τη δούμε και στην
ποσοτική προσέγγιση του προπαγανδιστικού μηχανισμού. Η αποδοτικότητα
του μετριόταν πάντα σε αριθμούς. Το καθεστώς έδινε συνέχεια στη
δημοσιότητα νούμερα (πολλά εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί και σε
προηγούμενες σελίδες αυτής της έρευνας) που υποτίθεται ότι απέδιδαν την
πρόοδο της προπαγάνδας, αλλά πίσω από αυτά έκρυβε την έλλειψη
σχεδιασμού και την αναποτελεσματικότητα της. Μιλούσε για 14.000
διαλέξεις χωρίς να υπολογίζει πόσο απωθητικό μέσο προπαγάνδας ήταν
αυτό για παιδιά 10 ή 15 χρονών. Έκανε λόγο για. 10 νέες σχολές βαθμοφόρων
ή διαφώτισης χωρίς να φαίνεται ότι στην ουσία οι περισσότερες από αυτές
λειτουργούσαν 'στα χαρτιά'.
Η κατάσταση είχε ίσως αρχίσει να βελτιώνεται τον τελευταίο χρόνο. Η
συσσώρευση εμπειρίας βοήθησε το καθεστώς να κατανοήσει ορισμένα
ζητήματα και να δώσει βελτιωμένες ή εντελώς νέες λύσεις, μολονότι η
αποσπασματικότητα των μέτρων και η έλλειψη δομικού σχεδιασμού και
οργανωτικότητας ήταν στοιχεία που δεν εξαλείφθηκαν ποτέ 8 8 8 . Αλλά η
Ε.Σ. Υ.Ε. (Γ.Σ. Υ.Ε.), 'Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος', 1938 (τα στοιχεία βασίζονται στην απογραφή
του 1928).
188
Για παράδειγμα, το καθεστώς φαίνεται ότι προς το τέλος είχε αρχίσει να κατανοεί το πρόβλημα της
προώθησης της προπαγάνδας του σε απομακρυσμένες περιοχές με έντονο αναλφαβητισμό. Ένας από τους
τρόπους που θέλησε να προσεγγίσει την μεγάλη αναλφάβητη και απομακρυσμένη μάζα της ελληνικής
επαρχίας ήταν η 'Κινητή Σιδηροδρομική Έκθεσις' που γυρνούσε σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας και
αποτελείτο από συρμούς γεμάτους με φωτογραφικό υλικό (δες Εικ. 15). Η 'Σιδηροδρομική Έκθεσις'
θυμίζει λίγο τα agit- trains που στέλνονταν στις απομακρυσμένες και έντονα αναλφάβητες περιοχές της
Σοβ. Ένωσης τα πρώτα χρόνια (δες Taylor, 'Munitions... ', ο.π., σελ. 201-203).
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στιγμή που κάτι άρχισε να κινείται άργησε να έρθει. Το καθεστώς
κατανόησε με καθυστέρηση τα πραγματικά προβλήματα ίσως γιατί, όπως
συχνά γίνεται, μια δικτατορία δεν είναι σε θέση να λαμβάνει άμεσα τα
μηνύματα των πολιτών και να είναι σε διαλεκτική σχέση μαζί τους. Για την
συγκεκριμένη δικτατορία όμως δεν υπήρχε χρόνος : ο πόλεμος θα έδινε ένα
τέλος.
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Εικόνα

15

Ή κινητή αυτή σιδηροδρομική έκθεσις της 4ts Αυγούστου την οποίαν ωργάνωσεν η
Διεύθυνσις Λαϊκής Διαφωτίσεως του Υφυπουργείου Τύπου κσι Τουρισμού αποτελείται α π ό
τρία μεγάλα βαγόνια μετασχηματισμένα εις αίθουσας εκθέσεις. Μία ζωηρά ευχών της
παραγωγικής εργασίας και της εκπολιτιστικής δημιουργίας της τετραετίας παρέχεται εις
τας αίθουσας ταύτας με συνθέσεις, μ ε σπανίας φωτογραφίας, μ ε συμβολικός εικόνας, με
κείμενα και αυτόγραφα. Ό,τι δεν η μ π ο ρ ο ύ ν να ιδούν απ'εκείνα π ο υ συντελέσθησαν και
συντελούνται οι κάτοικοι των επαρχιών και των χωρίων και να πληροφορηθούν α π ' ευθείας
θα τους τα δώση παραστατικώτατα η διά πρώτην φοράν οργανουμένη εν Ελλάδι κινητή
σιδηροδρομική έκθεσις του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού. Η κινητή αυτή έκθεσις
θα παραμείνη μέχρι της Τετάρτης της εσπέρας εις τον εδώ Σταθμόν Λαρίσης μ ε θ ' ο θα
προσκολληθή εις τον πρώτον συρμόν και θ α μεταφερθή εις Αλεξανδρούπολιν διά να αρχίση
η κάθοδος της π ρ ο ς θεσσαλονίκην και η μετέπεπα μεταφορά της εις Φλώριναν. Οι
κάτοικοι της υ π α ί θ ρ ο υ και των επαρχιακών πόλεων ετοιμάζουν εις την έκθεσιν ενθουσιώδη
υ π ο δ ο χ ή ν . Η εις έκαστον σταθμόν άφιξις και ο χρόνος της π α ρ α μ ο ν ή ς της θα αναγγέλεται
επισήμως ούτως ώστε να δύνανται όλοι οι κάτοικοι να κατέρχωνται εις τον σταθμόν και να
την επισκέπτονται'.
εφ. Καθημερινή 4 Αυγούστου 1940
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3) Κατοχή και Προπαγάνδα της 4

ης

Αυγούστου

Στις σελίδες που προηγήθηκαν, παρατέθηκαν συχνά φράσεις του τύπου
'το προπαγανδιστικό αυτό σχέδιο του καθεστώτος δεν πραγματοποιήθηκε
γιατί ήρθε ο πόλεμος'.
Πράγματι, η ιταλική εισβολή είναι ο βασικός λόγος που δε θα μάθουμε
ποτέ την εξέλιξη και τις δυνατότητες της καθεστωτικής προπαγάνδας. Ο
πόλεμος ήταν μια βίαιη τομή στην ιστορική ροή που διέκοψε απότομα τις
προσπάθειες της δικτατορίας. Είναι χαρακτηριστικές, ως προς την επίδραση
που είχε ο πόλεμος και η Κατοχή στην προπαγάνδα του καθεστώτος, οι
αντιδράσεις ανθρώπων της εποχής που εγκαλούνται να θυμηθούν την
επίδραση που είχαν πάνω τους οι διαφωτιστικές απόπειρες του Μεταξά.
Άλλοι μιλούν για το μικρό διάστημα που είχε η δικτατορία για να
εφαρμόσει την πολιτική της («...το μικρό χρονικό διάστημα που υπήρχε η
Ε.Ο.Ν. - δε μου είναι δυνατό να θυμηθώ πιο πολλά» ) , ενώ άλλοι κάνουν
λόγο για τις συγκλονιστικές μνήμες του πολέμου και της Κατοχής που
'έσβησαν' την επιρροή της μεταξικής προπαγάνδας και επισκίασαν τις
πρότερες ιδεολογικές επιρροές και μνήμες («μεσολάβησε ο πόλεμος που μετά
τα ξεχάσαμε όλα» ).
Γεγονός παραμένει πως, μολονότι ξέρουμε ότι η 4 η Αυγούστου δεν είχε
καρπωθεί έως τότε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και πως τα περισσότερα
βήματα της ήταν ατελή, η δικτατορία πάντως είχε πολλά μεγαλεπήβολα
σχέδια έτοιμα προς εφαρμογή που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ λόγω της
κατάρρευσης του καθεστώτος και της Κατοχής που επακολούθησε.
Φαίνεται πως παρά τα λάθη και την ασθμαίνουσα πρόοδο, η πορεία ήταν σε
γενικές γραμμές ανοδική.
Παρ' όλ' αυτά, μπορούμε να υποθέσουμε πως η προπαγάνδα από μόνη
της, όσο αποδοτική και να ήταν, δε θα άλλαζε τις αρνητικές διαθέσεις του
κόσμου απέναντι στο καθεστώς. Έχουμε άλλωστε ήδη μιλήσει για το ότι η
προπαγάνδα έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορεί να αντιστρέψει
μόνη της μια κατάσταση εξ ολοκλήρου αν δεν υποβοηθείται από κινήσεις
και καταστάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια του γενικότερου πολιτικού
ROI

παιχνιδιού
Και στο παιχνίδι αυτό η δικτατορία είχε βγει χαμένη, αν
κρίνουμε από την στάση του κόσμου απέναντι της.
Είδαμε βέβαια ότι όταν άρχισαν οι μάχες του αλβανικού μετώπου, η
δημοτικότητα του καθεστώτος αυξήθηκε. Με έναν ειρωνικό τρόπο όμως, ο
Συνέντευξη κ. Γιώργος Αγγελής.
Συνέντευξη κα Κούλα Φαφούτη.
891
Για τις θεωρίες περί απεριορίστων δυνατοτήτων της προπαγάνδας, γνωστές και ως 'magic bullet
theories', δες στο πρώτο καφάλαιο.
890
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πόλεμος πήρε από το καθεστώς ότι τού έδωσε πρόσκαιρα. Μολονότι τού
προσέφερε μια παροδική δημοτικότητα, δεν άργησε ο ίδιος λίγο αργότερα
να το εξαφανίσει οριστικά.

Την Κατοχή (σε σχέση πάντα με την προπαγάνδα) δεν πρέπει να τη
δούμε μόνο ως ένα γεγονός που ανέκοψε την προπαγανδιστική προσπάθεια
του καθεστώτος. Μπορούμε επίσης να τη δούμε και ως ένα δείκτη που θα
μάς πει συγκεκριμένα πράγματα για την αποτελεσματικότητα της μεταξικής
προπαγάνδας.
Γιατί
αναμφισβήτητα, δεν
μπορούμε
παρά
να
προσμετρήσουμε και έναν πρόσθετο παράγοντα αξιολόγησης : τα σημάδια
που άφησε η προπαγάνδα της 4 η ς Αυγούστου στα επόμενα χρόνια. Αν
μπορούμε να εντοπίσουμε ίχνη της προπαγάνδας στις περιόδους που
ακολούθησαν, τότε ίσως να έχουμε μία ένδειξη ότι σε κάποια σημεία η
προπαγανδιστική προσπάθεια του καθεστώτος ήταν επιτυχής. Ένα τέτοιο
συμπέρασμα είδαμε για παράδειγμα ότι μπορεί να εξαχθεί από μια μελέτη
που κατέγραψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πραξικοπηματιών του 1967
είχε λάβει την εκπαίδευση του στις στρατιωτικές σχολές της 4 η ς Αυγούστου
(δες την ενότητα Γ - 3 - iii).
Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό επεβίωσαν στοιχεία της μεταξικής
προπαγάνδας τα αμέσως επόμενα χρόνια και κατά πόσο ο κόσμος είχε
μνήμες από αυτήν στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.
Μία πτυχή του ζητήματος είναι η μελέτη του ρόλου που ίσως να έπαιξαν
ορισμένα σημεία της νεολαιίστικης προπαγάνδας της 4 η ς Αυγούστου
(εθνικισμός, αγωνιστικό πνεύμα, αυτοθυσία κλπ) στην συγκρότηση της
ιδιοσυγκρασίας των νέων που αργότερα αγωνίστηκαν ενάντια στον
κατακτητή. Την άποψη αυτή έχουν υποστηρίξει κάποιοι που ανήκουν στο
δεξιό άκρο του ιδεολογικού φάσματος για να εξηγήσουν την άνοδο της
Ε.Π.Ο.Ν. και του Ε.Α.Μ. στην Κατοχή, ειδικά αυτοί που είχαν κάποια θέση
στον κρατικό μηχανισμό της 4 ^ Αυγούστου . Η αριστερή ιστοριογραφία
έχει απορρίψει αυτή τη θεωρία ως εντελώς ανυπόστατη αντικρούοντας την
με τον πιο σκληρό και κατηγορηματικό τρόπο
Χωρίς να υποστηρίζεται εδώ η συνήθης υπεκφυγή, ότι δηλαδή η
αλήθεια βρίσκεται κάπου στην μέση, γεγονός πάντως είναι ότι καμία από τις
892

Αλέξης Ελικιώτης '4 η Αυγούστου και 28 η Οκτωβρίου', Αθήνα 1978, σελ. 198-201. Ευάγγελος
Καλαντζής, '40 χρόνια αναμνήσεις...', ο.π., σελ. 44.
893
Λιναρδάτος, '4 η Αυγούστου', ο.π., σελ. 152.
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δύο πλευρές δε διεκδικεί δάφνες αντικειμενικότητας στην προσέγγιση του
θέματος. Μολονότι και εδώ η αντικειμενικότητα (στόχος σχεδόν ανέφικτος)
δεν είναι ακριβώς το ζητούμενο, θα επιχειρηθεί πάντως στις επόμενες
γραμμές μια προσπάθεια ψύχραιμης και κριτικής αντιμετώπισης του
ζητήματος.

Από τη μία πλευρά, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που
δείχνουν ότι στο μυαλό κάποιων παιδιών υπήρχαν ΕΟΝίτικα κατάλοιπα μαζί
με μία σύγχυση σχετικά με την ιδεολογία και την κατεύθυνση των
οργανώσεων που συμμετείχαν στην Κατοχή. Πιθανόν τα στελέχη της
Ε.Π.Ο.Ν. να αντιμετώπισαν φαινόμενα τέτοιας σύγχυσης όταν δημοσίευσαν
την παρακάτω οδηγία στην εφ. Καθρέφτης («εσωοργανωτικό όργανο του
Επαρχιακού Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.Ν. Καλ/κας») : «... Ανάμεσα στους
παραπάνω ομιλητές δίνεται ο λόγος σε ορισμένους ΕΠΟΝίτες - ΕΠΟΝίτισσες
ακόμα και αετόπουλα για να διαλεχτούν σε ορισμένα θέματα επίκαιρα πχ η
κατάσταση της νεολαίας του χωριού μας και οι ανάγκες της, η διαφορά Ε.Ο.Ν.Ε.Π.Ο.Ν. ...» . Μια άλλη μαρτυρία που προέρχεται από ένα νεολαίο της
Ε.Π.Ο.Ν. Σάμου, κάνει επίσης λόγο για κάτι αντίστοιχο : «Πολλά παιδιά
γραφτήκανε [στην E.O.N.J για να πάρουν τη στολή. Και να σου πω κάτι ;
Σχεδόν όλοι αυτοί μετά περάσαμε στην Ε.Π.Ο.Ν. . Λέγαμε και ένα καλαμπούρι
στην Κατοχή ... ΎίΕ.Ο.Ν, τίΕ.Π.Ο.Ν. ! '» 8 9 5
Μπορούμε να εντοπίσουμε μερικούς λόγους για τους οποίους
παρουσιαζόταν αυτό το φαινόμενο :
(1) Ο πρώτος, όπως έχει επισημάνει η Τασούλα Βερβενιωτη, ήταν μία
συγκεκριμένη νοοτροπία που προήλθε από την E O N (κυρίως της πολεμικής
περιόδου) και που, κατά έναν περίεργο τρόπο, προετοίμασε τους νέους για
αυτά που ακολούθησαν :
«Ο πόλεμος επέτρεψε στις γυναίκες να ασχοληθούν και με ζητήματα που ξεπερνούσαν τον
ασφυκτικό κλοιό του σπιτιού και να ξεφύγουν από τον απόλυτο έλεγχο του πατέρα-αφέντη.
Το κορίτσι που κάθεται όλη νύχτα στο σταθμό, σίγουρα είναι μια φαλαγγίτισσα γυμνασμένη,
γαλουχημένη με τα εθνικά ιδεώδη, ενθουσιασμένη με τις νίκες του ελληνικού στρατού στην
Αλβανία και διπλά ευχαριστημένη γιατί της δίνεται η δυνατότητα να είναι χρήσιμη και της
επιτρέπεται να παίρνει πρωτοβουλίες. Η εθελόντρια νοσοκόμα ή η γυναίκα που πλένει
πουλόβερ για τους φαντάρους έχει κάνει δική της υπόθεση την ελευθερία του έθνους ... Στη
διάρκεια της Κατοχής θα συνεχίσει να πολεμάει για τον ίδιο σκοπό και παράλληλα για να μη
χάσει όσα σε προσωπικό επίπεδο κέρδισε. Η διαφορά στη στάση των 'εθνικοφρόνων' και

Α.Σ.Κ.Ι., Αρχείο Ε.Π.Ο.Ν., κ. 10 (ΣΤ), 78, εφ. Καθρέφτης, 2/2/1944
Συνέντευξη κ. Νίκος Χατζηαθανασίου.
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των κομμουνιστών απέναντι στους κατακτητές θα οδηγήσει πολλά κορίτσια της Ε.Ο.Ν. στις
αντιστασιακές οργανώσεις... w896
Τα ίδια αναφέρει και ο Γιώργος Μαργαρίτης, προσθέτοντας στη νοοτροπία
που κληροδότησε η Ε.Ο.Ν. στους νέους, τις σημαντικές παραμέτρους της
συλλογικότητας και της οργανωτικότητας οι οποίες «λίγο αργότερα θα
μπορούσαν συνδυαζόμεν[ες] με νέες πραγματικότητες και καταστάσεις, να
εξυπηρετήσουν το αντίθετο τους : βαθύτατα ριζοσπαστικές και ανατρεπτικές
897

καταστάσεις...»
(2) Ο δεύτερος και ασφαλώς σημαντικότερος λόγος ήταν το χαμηλό
επίπεδο πολιτικοποίησης των νέων πριν την Κατοχή :
«... εκτός από ελάχιστες και μάλλον μεμονωμένες 'ειδικές' περιπτώσεις, το είδος του
πολιτικού καθεστώτος δεν απασχολούσε τους μαθητές εκείνης της εποχής, ούτε στις
τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου. Κανείς δεν ήξερε τί ακριβώς είναι μια Βουλή, κανείς δεν
ενδιαφερόταν να μάθει κάτι για τα χρόνια του διχασμού, σε όλους ήταν άγνωστη η Απολογία
του Σωκράτη, και κανείς δεν έμπαινε στον κόπο να διάλεξη ανάμεσα στην Εκκλησία του
Δήμου των αρχαίων Αθηναίων και στην ολιγαρχική και στρατοκρατική Σπάρτη...»898.
Ο χαμηλός βαθμός πολιτικοποίησης συνέτεινε λοιπόν στο να είναι σχετικός
και ο βαθμός πολιτικής συνειδητότητας της ένταξης στις οργανώσεις, τόσο
τις προπολεμικές όσο και τις κατοχικές. Χαρακτηριστική είναι και η
μαρτυρία του Μίκη Θεοδωράκη που λέει :
«Δεν υπήρχε άλλος λόγος να μπει κανείς μέσα στο Ε.Α.Μ. παρά μόνο η αγάπη του στην
Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό ; Ποιόν άλλο λόγο είχε για να μπει ; Εμείς δεν ξέραμε
τίποτα. Εγώ όταν ήταν να μπω στην Ε.Π.Ο.Ν. και έμαθα ότι είναι μαρξιστική, λενινιστική
και τα λοιπά, πήρα τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Κανελλόπουλου και διάβασα τί είναι όλα
αυτά. Τί ξέραμε ; Τίποτα...»
(3) Η Ε.Ο.Ν., όντας μια αναποτελεσματική προπαγανδιστική οργάνωση,
δεν είχε καταφέρει να αλλάξει αυτή την προπολεμική νοοτροπία και να
εμφυσήσει στη νεολαία συγκεκριμένη πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα, παρά
μόνο ένα αόριστο εθνικό συναίσθημα : «...[στην Ε.Ο.Ν.] η θεωρία ... ήταν
συγκεχυμένη
και απλώς πατριωτική,
χωρίς
ιδιαίτερο
'ιδεολογικό'
προσανατολισμό και με ελάχιστα έντυπα που μιλούσαν ακαθόριστα για έναν
άγνωστο 'Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό ' και δεν μπορούσαν να αγγίξουν με κάτι
συγκεκριμένο την ψυχή των μαθητών...» . Πραγματικά, ο κύριος όγκος της
καθεστωτικής προπαγάνδας είχε εθνικό χαρακτήρα και αυτό που φαίνεται
να έμεινε κυρίως στα παιδιά, ήταν η πατριωτική συνείδηση. Ο έντονα
896

Τασούλα Βερβενιώτη, Ή Γυναίκα της Αντίστασης : η είσοδος των γυναικών στην πολιτική', Αθήνα
1994, σελ. 90.
597
Γιώργος Μαργαρίτης, 'Από την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα : άνοιξη 1941-φθινόπωρο 1942', Αθήνα
1993, σελ. 33-34.
898
ΓιάννηςΒούλτεψης, 'Πρόκληση' (β' εκδ.), Αθήνα 2000, σελ. 34.
899
Γεώργιος Π. Μαλούχος, 'Άξιος εστί : ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται την ζωή του στον Γ. Π. Μαλούχρ
και συνθέτει την Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας', τ. 1 ('Από τον Μεσοπόλεμο στην 21 η Απριλίου'), Αθήνα
2004, σελ. 161.
900
Βούλτεψης, 'Πρόκληση'..., ο.π., σελ. 35.
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εθνικός χαρακτήρας της Ε.Ο.Ν. ήταν λοιπόν για κάποιους
ένας τρίτος
λόγος που ώθησε τους νέους να αγωνιστούν για την Ελλάδα στην Κατοχή
με την Ε.Π.Ο.Ν. και τις άλλες οργανώσεις.
Και όντως, η νέα νοοτροπία που σχετιζόταν με την έξοδο από τον
ασφυκτικό κλοιό του σπιτιού και με μια νέα αίσθηση συλλογικότητας, το
μικρό επίπεδο ιδεολογικής συνειδητοποίησης και η διάδοση του εθνικού
συναισθήματος μοιάζουν να κάνουν σχετικά εύκολη την μεταπήδηση από
την Ε.Ο.Ν. στις αντιστασιακές οργανώσεις της Κατοχής ή και την Ε.Π.Ο.Ν.
συγκεκριμένα. Για μερικούς από τους νέους, το βασικό στοιχείο της Ε.Π.Ο.Ν.
ίσως ήταν ο αγώνας για την πατρίδα. Κατά τ' άλλα και ειδικά τον πρώτο
καιρό, η διαφορά για κάποιους, αν και ορατή, δεν πρέπει να ήταν διακριτή
με καθαρά πολιτικούς όρους.

Αυτή ήταν η μία πλευρά του νομίσματος. Δείχνει με σαφήνεια ότι,
παρόλη την ρωγμή στην ιστορική συνέχεια που δημιούργησε ο πόλεμος, ο
άνθρωπος της Κατοχής δεν ήταν (δεν μπορούσε να είναι) ξεκομμένος από
τις προηγούμενες εμπειρίες του. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν είναι
αποκαλυπτικά ως προς αυτό και είναι άδικο να υποβαθμίζονται επειδή
διαλύουν την εξιδανικευμένη πραγματικότητα που ίσως θέλουμε να
πιστεύουμε.
Πρέπει να αναρωτηθούμε όμως για το κατά πόσο ο συγκεκριμένος
παράγοντας (η συγκρότηση της Ε.Ο.Ν. και η νεολαιίστικη προπαγάνδα της
4 η ς Αυγούστου) ήταν ο βασικός στην ροή των εξελίξεων που ακολούθησαν,
όπως υποστηρίζουν κάποιοι αντίπαλοι των κινημάτων που έδρασαν στην
κατοχή.
Να εξετάσουμε καταρχήν το ποσοστό που η εθνυχή νεολαιίστικη
προπαγάνδα του καθεστώτος καθόρισε την πατριωτική συνείδηση των νέων.
Η Ελλάδα ήταν μία χώρα που οι παραδοσιακές αξίες, όπως η θρησκεία
και η οικογένεια, ήταν βαθειά ριζωμένες. Επίσης, το πατριωτικό κλίμα
κυριαρχούσε ως αποτέλεσμα της γενικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε
τότε στη χώρα μετά από την εθνικιστική έξαρση που είχε δημιουργήσει μια
πρόσφατη ακόμα ιστορική πορεία γεμάτη πολέμους και εθνικιστικά πάθη.
Όσον αφορά το εθνικό συναίσθημα, θα λέγαμε ότι σε όλη σχεδόν την
ελληνική κοινωνία υπήρχε μια βασική συναίνεση για την αξία του 'έθνους'
(όπως και για την αξία της 'οικογένειας' ή της χριστιανικής θρησκείας) και
η εθνική προπαγάνδα του καθεστώτος στηριζόταν στο ήδη υπάρχον
πατριωτικό αίσθημα των ελλήνων, σε αντίθεση με τα άλλα πρωτόγνωρα
Όπως παρέθεσα στην υποσημ. 892.
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προπαγανδιστικά θέματα όπως το δόγμα του 'αρχηγού' ή τη διακυβέρνηση
η
της 4 Αυγούστου για τα οποία οι πολίτες μάλλον δεν πείσθηκαν. Η πίστη
των ελλήνων στο τρίπτυχο 'Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια', όπως και σε
άλλες παραδοσιακές αξίες που προήγαγε το καθεστώς, δεν σήμαινε
η
αυτόματα την συμπάθεια του κόσμου προς την 4 Αυγούστου ή την επιτυχία
της μεταξικής προπαγάνδας. Σε μία έκθεση του ο Κυριάκος Καραμάνος,
γνωστό στέλεχος 'διαφώτισης', έλεγε :
«... μέσα εις την συνείδησιν του Φαλαγγίτου τα πράγματα είναι τοποθετημένα περίπου ως
κάτωθι : η μία πλευρά : Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια και η άλλη : το Πολιτικόν Καθεστώς
της 4 ης Αυγούστου.
Το γεγονός ότι μέσα εις την συνείδησιν της πλειονότητος των μελών μας υπάρχουν ακόμη
δύο πλευραί μη ταυτισθείσαι, τούτο τί άλλο σημαίνει εκτός απ' έλλειψιν της οφειλομένης
συνειδητοποιήσεως ;....
... ας μην πλανηθώμεν ισχυριζόμενοι πως, δεδομένου ότι η 4 η Αυγούστου έχει κυριώτερον
σκοπόν υπάρξεως την Πατρίδα, την Οικογένεια και την θρησκεία, αυτομάτως ο συνειδητός
εις αυτά θα αποτελή στέλεχος διά το καθεστώς...»902

Το καθεστώς έβλεπε πως η προπαγάνδα του δεν κρινόταν με κριτήριο την
άνοδο του εθνικού αισθήματος που έτσι κι αλλιώς ήταν σχεδόν δεδομένο,
αλλά κυρίως κρινόταν στα άλλα ζητήματα όπως ήταν η δημοτικότητα της
κυβέρνησης και του προέδρου της. Δεν είναι λοιπόν καθόλου σίγουρο ότι η
εθνικιστική προπαγάνδα της Ε.Ο.Ν ήταν αυτή που έπαιξε τον καθοριστικό
ρόλο στην άνοδο του πατριωτισμού και στην ένταξη των νέων στις
αντιστασιακές οργανώσεις. Όπως φαίνεται, η συμβολή της Ε.Ο.Ν. και η
ιδεολογική της διαφώτιση δεν ήταν αυτή που καθόρισε το εθνικό και
πολιτικό αισθητήριο των νέων ή τον αγωνιστικό τους ζήλο περισσότερο από
τις προϋπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες της χώρας στην οποία ζούσαν. Τα
λόγια του αρχηγού της Κανελλόπουλου μιλάνε από μόνα τους :
«... το έντονο πολιτικόν αίσθημα, το οποίον έχουν αναμφισβήτως τα μέλη μας... πολύ ολίγον
οφείλεται εις ημάς. Βέβαια οφείλεται εις το περιβάλλον της Οργανώσεως και εις τα συνεχή
διδάγματα αυτής κατά 90%. Τα άλλα 9% οφείλονται εις την γενικήν ατμόσφαιραν η οποία
υπάρχει εις την Ελλάδα.
Αλλά μόνον 1% οφείλεται εις συστηματικήν διαφωτιστικήν ενέργειαν...
... το δυσάρεστον συμπέρασμα είναι ότι συστηματικήν συγκεκριμένην και ειδικήν ενέργειαν
πολιτικής διαφωτίσεως δεν εκάμαμεν ούτε εις όση ν έπρεπε κλίμακα, ούτε με την πρέπουσαν
μέθοδον...»903

Από που προήλθε όλη αυτή η πρωτόγνωρη και μοναδική λαϊκή
κινητοποίηση της Κατοχής εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.
Το να αποδώσουμε όμως την αντιστασιακή εποποιία στην προπαγάνδα του
καθεστώτος είναι σίγουρα μια ανιστόρητη υπερβολή. Όχι γιατί η ιστορική
μνήμη έχει ήδη καταδικάσει το καθεστώς Μεταξά που άσχετα με οτιδήποτε
άλλο ήταν μια δικτατορία, ούτε γιατί η αριστερή ιστοριογραφία απορρίπτει
Γ.Α.Κ., Αρχείο Ε.Ο.Ν., Φακ. 13, α.ε. 059, σελ. 8-9 (χ.χ.).
'Πρακτικά - Β' Διάσκεψις Περιφερειακών...', ο.π., σελ. 284
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με πάθος όποιες αναφορές γίνονται σχετικά,
αλλά γιατί η ίδια η
πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Η όποια επιδραστικότητα της νεολαιίστικης προπαγάνδας της
δικτατορίας δεν εξηγεί γιατί το βάρος της αντιστασιακής προσπάθειας το
επωμίσθηκαν κυρίως οι αγροτικές περιοχές που είχαν την μικρότερη ίσως
ης
επαφή με την προπαγάνδα της 4 Αυγούστου. Δεν εξηγεί επίσης ότι πολλά
ξεκίνησαν από τους κομμουνιστές που ασφαλώς δεν ήταν δεκτικοί στην
προπαγάνδα του Μεταξά.
Τέλος, θυμίζουμε ότι αν ήταν τόσο
αποτελεσματική η ιδεολογική δουλειά στην Ε.Ο.Ν. δε θα είχε διαλυθεί τόσο
γρήγορα μετά την εισβολή των ξένων στρατευμάτων : εάν τα πατριωτικά
της αντανακλαστικά ήταν τόσο δυνατά, κάποιοι πηρύνες θα είχαν
παραμείνει αφού άλλωστε υπήρχε και μια έτοιμη οργανωτική σύνδεση
Παρά τα ίχνη που άφησε η Ε.Ο.Ν. στα νέα παιδιά, αλλού πρέπει να
αναζητήσουμε τα βασικά αίτια των κατοπινών εξελίξεων. Ο ελληνικός λαός
και η νεολαία συμμετείχαν σε εκείνο το πρωτοφανές ξεσήκωμα γιατί οι
ηρωικές μνήμες του μετώπου δεν μπορούσαν να σβήσουν, γιατί ο
κατακτητής φέρθηκε με απίστευτη αγριότητα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι και
οργανώσεις (κυρίως από το χώρο της αριστεράς - αυτή είναι μια άλλη
αλήθεια που διαλύει την εξιδανικευμένη πραγματικότητα κάποιων άλλων)
που σήκωσαν στις πλάτες τους το οργανωτικό και ιδεολογικό μέρος της
αντίστασης. Κυρίως όμως γιατί οι άνθρωποι, μετά από εθνικούς διχασμούς,
υλικές στερήσεις, δικτατορίες και πολέμους, έψαχναν το δρόμο για την
εθνική και κοινωνική απελευθέρωση...

904

Μία - δύο μικρές και σχετικά ασήμαντες ομάδες δημιουργήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της Κατοχής
που νοσταλγούσαν την μεταξική εποχή. Βλ. Οντέτ Βαρών - Βασάρ, 'Από την Ε.Ο.Ν. στην Ε.Π.Ο.Ν.,
1936-1946 - Μνήμες και βιώματα από δύο νεανικές οργανώσεις' στο : Χ. Φλάισερ (επιμ), Ή Ελλάδα '36'49..Λ ο.π., σελ. 160.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
1)

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΙΑΦΩΤΕΕΩΣ ΤΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1940
(σελ. 68).
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ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟΙ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΘΕΣΜΟΙ 1936-1940 (σελ. 69).

3)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν 1937-1940 (σελ. 72).

4)

ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ Η
E O N . (σελ. 104-106)

5)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΟΚΟΙΝΩΝΚΗ
ΑΓΩΓΗ» (σελ. 138-139)

6) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) (σελ. 235)

1936

-

1939

ΕΙΚΟΝΕΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
1) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(σελ. 27)

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

2) ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ
4

ΗΣ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ (σελ.

31)

3) ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΝΗΠΙΟΥ ΜΕ ΝΟΝΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Ν. (σελ. 49)
4) ΤΟ 'ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.' (σελ. 91)
5) Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.
(σελ. 94)
6) ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ Ε.Ο.Ν. (σελ. 118)
7) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΑ - ΧΙΤΛΕΡ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
Ο
ΗΓΕΤΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠ' ΟΤΙ ΤΟ
ΠΛΗΘΟΣ (σελ. 195)
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8) ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΠΕΡ. 'ΝΕΟΛΑΙΑ' ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ ΩΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ (σελ. 196)
9) ΑΠΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡ. 'ΝΕΟΛΑΙΑ' ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ (σελ. 197)
10) Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν. (ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡ. 'ΝΕΟΛΑΙΑ')
(σελ. 210)
11) ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΜΕΤΑΞΑΣ' (σελ. 225)

ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.

ΙΩΑΝΝΗΣ

12) ΦΑΛΑΓΓΠΈΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (σελ. 226)
13) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΡΟΤΣΚΓΣΊΊΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ (σελ. 257)
14) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν. ΣΚΥΡΟΥ (σελ.
274)
15) Η 'ΚΙΝΗΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΓΣ ΤΗΣ 4™ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ' (σελ.
298).
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(Βιβλιογραφία
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΈΣ ΥΛΙΚΟ

Αρχεία
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Αρχείο Βουλής των Ελλήνων (κεντρικό κτίριο πλατείας Συντάγματος,
Μπενάκειος Βιβλιοθήκη και κτίριο οδού Λένορμαν)
- εφ. Καθημερινή (1936 - 1940)
- περ. Νεολαία (της Ε.Ο.Ν.)
περ. Νέον Κράτος
περ. Φαλαγγίτικη Επιθεώρησις
- Διάφορα προπαγανδιστικά φυλλάδια της Ε.Ο.Ν.
- Βιβλιοθήκη Ιωάννη Μεταξά
- Φ.Ε.Κ 1936-1940.
Αρχείο Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.)
εφ. Το Βήμα (μεταγενέστερα αφιερώματα για την μεταξική περίοδο, τα
αγγλικά αρχεία κλπ).
Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.) :
Συλλογή Στ. Ζορμπαλά (αντικαθεστωτικά έντυπα της εποχής)
Αρχείο Μιχ. Κύρκου (αντικαθεστωτικά έντυπα της εποχής)
Διάφορα προπαγανδιστικά φυλλάδια της Ε.Ο.Ν.
Βιβλιοθήκη Θεατρικού Μουσείου Ελλάδος
- εφ. Παρασκήνια (1938 - 1940).
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ. Α.Κ.) :
- Αρχείο Ε.Ο.Ν.
Αρχείο Ιωάννη Μεταξά
Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (πρώην 'Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ελλάδος') - Ε.Σ.Υ.Ε. (Γ.Σ.Υ.Ε.)
Διάφορα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 1936 - 1940.
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι. Α)
- Αρχείο Αποστολόπουλου
- Αρχείο Κοτζιά
Διάφορα Σχολικά Βιβλία
Εργατικό Κέντρο Πειραιά (Ε.ΚΠ.)
Διοικητικά έγγραφα και αλληλογραφία 1936 - 1940.
Εστία Νέας Σμύρνης (Ε.Ν.Σ.)
- Προπαγανδιστικές εκδόσεις της 4 η ς Αυγούστου
- Προπαγανδιστικά φυλλάδια τη ς 'Εθνική ς Εταιρείας'
Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (Ε.Δ.1 Α.)
Αντίγραφα Αρχείου Ροδάκη (εκθέσεις της Ασφάλειας για την
κομμουνιστική δράση 1936 - 1940)
Διάφορα έντυπα (περ. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, περ. Χρονικά κλπ)
Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Ι.Α.Π.Α)
- Πρακτικά συνεδριάσεων Συγκλήτου
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•
•
•

Διοικητικά έγγραφα και αλληλογραφία
Κινηματογραφικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΚΑ. ΥΠ.ΕΞ.)
Κινηματογραφικά επίκαιρα 1936 - 1940.
Προσωπικό Αρχείο κας Κούλας Φαφούτη (Π.Α.Κ.Φ.)
- Μέρος του αρχείου της Ε.Ο.Ν. Κύμης, φυλλάδια και βιβλία εποχής κλπ
Foreign Office (F.O.).
- Κυρίως το F.O. 371, αντίγραφα του οποίου βρίσκονται σε
μικροφίλμ στο Κέντρο Μελέτης Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού.

Συνεντεύξεις / Αφηγήσεις
•
•
•
•
•
•

Γιώργος Αγγελής (τότε μαθητής στην Κύμη Ευβοίας), Κύμη 26/4/2000.
Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης (τότε φοιτητής της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών),
Αθήνα 28/1/2003.
Δημήτρης Κυριαζής (τότε φοιτητής Νομικής Σχολής Παν. Θεσ/κης), Αθήνα
(γραφεία Ε.Δ.Ι.Α.) 31/10/2002.
Μανώλης Λουμπάκης (τότε στην σχολή Εφέδρων Αξιωματικών), Αθήνα
27/2/2001.
Κούλα Φαφούτη (τότε μαθήτρια στην Κύμη Ευβοίας), Κύμη 13/1/2000.
Νίκος Χατζήαθανασίου (τότε μαθητής στην Σάμο), Κύμη 14/1 /2000

Δημοσιευμένα Αρχεία / Ημερολόγια κλπ
•
•
•
•
•
•
•

Λαιρντ Αρτσερ, 'Βαλκανικό Ημερολόγιο', Αθήνα 1993
Κώστας Γαβριηλίδης, 'Το Ημερολόγιο της Ανάφης στη Δικτατορία του Μεταξά',
Αθήνα 1997
Κ.Κ.Ε., Επίσημα Κείμενα', τ.Δ' (1934-1940), Αθήνα 1975
Ιωάννης Μεταξάς, 'Το προσωπικό του ημερολόγιο (Τετάρτη Αυγούστου,
ελληνοϊταλικός πόλεμος)', τ. 7°^ (1933 - 1941), Αθήνα 1960 (?).
Ιωάννης Μεταξάς, Άόγοι και Σκέψεις 1936 - 194Γ, 2 τ., Αθήνα 1969.
Γιώργος Σεφέρης, 'Μέρες Γ', 16 Απρίλη 1934-14 Δεκέμβρη 1940', Αθήνα 1984
Ί 931 -1944 - Φάκελος Ελλάς : τα Αρχεία των Μυστικών Σοβιετικών
Υπηρεσιών', Αθήνα 1993.

•

Documents on German Foreign Policy 1918-1945, series D, vol. 5, H.M
Stationery Office, Λονδίνο 1953.
• John O. Iatrides, 'Ambassador MacVeagh reports : Greece 1933-1947',
Princeton/New Jersey 1980.
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Βιβλία εποχής
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Βασιλική Χωροφυλακή, Έπίσημον Δελτίον Δημόσιας Ασφάλειας και
Αστυνομίας', 1937
Θεοδώρου/ Λαζάρου, 'Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νέων Χρόνων', Αθήνα
1938 (νέα έκδοση σχολικού εγχειριδίου που κυκλοφορούσε από το 1931)
Δ. Καλλονάς, 'Ιωάννης Μεταξάς : μαθητής, στρατιώτης, πολιτικός, αγωνιστής,
κυβερνήτης', Αθήνα 1938
Κ. Δ. Καραβίδας, Ή Κοινοτική Πολιτεία', τ. Α', Αθήνα 1935.
Μιχαήλ Σοφ. Στεφανίδης, 'Το συντελεσθέν έργο της Κοινότητος Σκύρου μιας
επταετίας 1934-1940 : αναμνηστικόν εικονογραφημένον τουριστικόν τεύχος
(έκθεσις του τ. Προέδρου Κοινότητος Σκύρου Μιχ. Σοφ. Στεφανίδου)', Αθήνα
1941
Πάνος Δ. Παναγόπουλος, 'Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος' (β' εκδ.), 1937
(εγχειρίδιο Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού).
Υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού (Δ/σις Λαϊκής Διαφωτίσεως), 'Τέσσαρα
χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά', τ. 4, Αθήνα 1940.
Υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού (Δ/σις Λαϊκής Διαφωτίσεως), 'Τρία χρόνια
εργασίας εις την ελληνικήν επαρχίαν 4 Αυγούστου 1936 - 4 Αυγούστου 1939',
Αθήνα 1939.
Υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού (Δ/σις Λαϊκής Διαφωτίσεως), Ή Εκπαίδευσις
μετά την 4^ Αυγούστου : αινέαι κατευθύνσεις', Αθήνα 1937.

Απομνημονεύματα
• Έλλη Αλεξίου, 'Βασιλική Δρυς : το χρονικό της εκπαίδευσης', 16α, Αθήνα 1983
• Απόστολος Ε. Αποστόλου, 'Μνήμες', Αθήνα 1985.
• Γιάννης Βούλτεψης, ' Συναγωνιστής Ακέλας', β' εκδ., Αθήνα 1997
• Πάνος Δημητρίου, Έκ βαθέων : χρονικό μιας ζωής και μιας εποχής', Αθήνα
1997
• Καίτη Ζεύγου, 'Με τον Γιάννη Ζεύγο στο επαναστατικό κίνημα', Αθήνα 1980
• Ευάγγελος Καλαντζής, '40 χρόνια αναμνήσεις', Αθήνα 1969
• Αλέξης Αδ. Κύρου, Όνειρα και πραγματικότης', Αθήνα 1972
• Μαργαρίτα Κωτσάκη, 'Μια ζωή γεμάτη αγώνες', Αθήνα 1987
• Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, 'Απομνημονεύματα', Αθήνα 1948
• Δημήτρης Μιχελίδης-Μιχελής (Γ. Καΐμης-Ασιάτης), Ό σκληρός δρόμος : ένα
χρονικό που αποκαθιστά την αλήθεια στο διάστημα της παρανομίας του Κ.Κ.Ε.
κατά την 4 η Αυγούστου', Αθήνα 1983
• Βασίλης Γ. Μπαρτζιώτας, 'Εξήντα χρόνια κομμουνιστής', Αθήνα 1986
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•

Γιάννης Γ. Παπακωνσταντίνου, Ενθυμήματα (ποτισμένα με αίμα και δάκρυα)',
Αθήνα 1985
• Αντώνης Σαμαράκης, Ί 919-' (4 η εκδ), Αθήνα 2000
• Γιάννης Γ. Σάρρας, 'Μνήμες της τραγικής περιόδου 1936 - 1945', Αθήνα 2001
• Τάκης (Δημ.) Π. Χιουρέας, 'Αναμνήσεις από το Φοιτητικό Κίνημα και τη
Φοιτητική Ζωή στην Αθήνα (1931-1937)', Αθήνα 1997
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ
Προπαγάνδα
(ενδεικτική βιβλιογραφία)

Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Ε.Σ.Σ.Δ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε. (Εδρα
Θεωρίας και Μεθόδων της Ιδεολογικής Δουλειάς), Ή Κομμουνιστική
Προπαγάνδα : προβλήματα θεωρίας και μεθοδολογίας', Αθήνα 1979
Νικόλαος Αρχιμανδρίτης, 'Ψυχολογικός Πόλεμος, Κατασκοπεία,
Αντικατασκοπεία', Αθήνα 1960
Χρήστος Δ. Καρδάρας, Ή Βουλγαρική προπαγάνδα στη γερμανοκρατούμενη
Μακεδονία : Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης 1941-1944', Αθήνα 1997.
Gerhard Maletzke, 'Θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας', Αθήνα 1991
Wolfgang Benz, 'Εξουσία και Κοινωνία : η σκηνοθέτηση της έκστασης' στο :
περ. Ιστορικά (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 15, 27/1/2000
Φοίβος Οικονομίδης, 'Πόλεμος, Διείσδυση και Προπαγάνδα', Αθήνα 1992
Κώστας Σκορδύλης, 'Μειονότητες και Προπαγάνδα στη Βόρειο Ελλάδα κατά το
μεσοπόλεμο - Μια έκθεση του Γ. Θ. Φεσσόπουλου' (περ. Ίστωρ, τ. 7, Δεκέμβριος
1994)
Ανδρέας Κλ Σοφοκλέους, 'Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Πειθώ, Προπαγάνδα',
Λευκωσία 1977
Μ.Ε. Φατσέα, Ή πολιτική τύπου και προπαγάνδας του κατά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο' στο : Χ. Φλάισερ / Ν. Σβορώνος, Ή Ελλάδα 1936-1944 : Δικτατορία,
Κατοχή, Αντίσταση', β' εκδ., Αθήνα 1990
Γ. Θ. Φεσσόπουλος, Ή Διαφώτισις (Προπαγάνδα)', Αθήνα 1948
Χάγκεν Φλάισερ, Ή ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή : ένα διφορούμενο
όπλο', στο : Χ. Φλάισερ / Ν. Σβορώνος, Ή Ελλάδα 1936-1944 ...', ο.π.

Theodor W. Adorno, 'Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda'
στο : Andrew Arato & Eike Gebhardt (ed.), ' The essential Frankfurt School
Reader', Νέα Υόρκη 1998
Bernard Berelson & Morris Janowitz (ed.), 'Reader in Public Opinion and
nd
Communication' (2 ed.), Νέα Υόρκη 1966
Horst J.P. Bergmeier & Rainer E. Lotz., 'Hitler's Airwaves : the Inside Story of
Nazi Radio Broadcasting and Propaganda Swing' Λονδίνο 1997
Roger Eatwell, 'The Holocaust denial : a study in propaganda technique' στο
Luciano Cheles, Ronnie Ferguson & Michalina Vaughan (ed.), 'Neo-fascism in
Europe', Νέα Υόρκη 1991
Martin Doherty, 'Black Propaganda by Radio : the German Concordia broadcasts
to Britain 1940 - 1941 ', στο : περ. Historical Journal of Film, Radio and
Television, vol. 14, no 2,1994.
Guntram Henrik Herb, 'Under the map of Germany (Nationalism and Propaganda
1918-1945)', Λονδίνο/Νέα Υόρκη1997
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• Hilmar Hoffman, 'The Triumph of Propaganda : Film and National Socialism
1933-1945', Οξφόρδη 1996
• Robert Jackall (ed.), 'Propaganda', Λονδίνο 1995
• Garth S. Jowett / Victoria O'Donnell, 'Propaganda and Persuasion', β' εκδ.,
Λονδίνο / Νέο Δελχί / Newbury Park 1992
• John M. MacKenzie, 'Propaganda and Empire : the manipulation of British Public
Opinion 1880 - I960', Manchester 1988.
• Judith K. Proud, 'Children and Propaganda', Οξφόρδη 1995
• Ralf Georg Reuth, "Goebbels", Νέα Υόρκη 1993
• Dieter Schräge, 'Die Totalitäre Inszenierung der Massen : Volksabstimmung vom
10 April 1938' στο : 'Wien 1938', εκδ. του Historisches Museum der Stadt Wien,
Βιέννη 1988
• Yiannis D. Stefanidis, " 'Preaching to the converted' : the British propaganda
campaign in Greece 1939-1941", στο : 'Greece and the war in Balkans (19401941 ) - International Conference', Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου,
Θεσσαλονίκη 1992
• Philip Μ. Taylor, 'Munitions of the mind : a history of propaganda from the
Ancient World to the present day', Manchester/ Νέα Υόρκη 1995
• Philip M. Taylor, 'The Projection of Britain : British overseas publicity and
Propaganda 1919 - 1939', Cambridge /Νέα Υόρκη /Μελβούρνη 1981.
• David Welch, 'The Third Reich : Politics and Propaganda', Λονδίνο/Νέα Υόρκη
1993
• David Welch, 'Propaganda and the German Cinema 1933-1945', Οξφόρδη 1983.
• Ζ. AB. Zeman, 'Nazi Propaganda', Λονδίνο 1964

Φασισμός
(ενδεικτική βιβλιογραφία)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Carmen Betti, Ή ένταξη των παιδιών και της νεολαίας κατά τη διάρκεια του
φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία' στο : 'Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου :
Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας', τ. Β', Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1986
Γκεόργκι Ντιμιτρόφ, Ό φασισμός', Αθήνα 1975
Stanley Payne, Ή ιστορία του φασισμού 1914-1945', Αθήνα 2000
περ. Ευθύνη, τ. 352, Απρίλιος 2001, αφιέρωμα 'Νέες Μορφές Φασισμού'
περ. Ιστορικά, (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 15, 27/1/2000, αφιέρωμα : 'Χίτλερ - η
άνοδος στην εξουσία'.
περ. Ιστορικά, (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 105, 4/10/2001, αφιέρωμα 'Μπενίτο
Μουσολίνι'.
Νίκος Πουλαντζάς, Ραλφ Μίλιμπαντ, Ζαν Πιερ Φάυ, 'Προβλήματα του
Σύγχρονου Κράτους και του φασιστικού φαινομένου' (3 η εκδ.), Αθήνα 1984.
Γιάννης Σορώτος, Ό Ρουμανικός Εθνικισμός', Αθήνα 1988.
Lionel Richard, 'Ναζισμός και Κουλτούρα', Αθήνα 1980
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Jeffrey Herf, 'Αντιδραστικός Μοντερνισμός : Τεχνολογία, Κουλτούρα και
Πολιτική στη Βαϊμάρη και το Γ' Ράιχ', Ηράκλειο 1996

T.W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson, R. Nevitt Stanford
'The Authoritarian Personality', Νέα Υόρκη/Λονδίνο 1993 (1 η εκδ.: 1950)
Richard Bessel (ed.), 'Fascist Italy and Nazi Germany - comparisons and
contrasts', Cambridge (?) 1996
Günter Berghaus (ed.), 'Fascism and Theatre : Comparative Studies on the
Aesthetics and Politics of Performance in Europe 1925-1945', Οξφόρδη 1996.
Gordon Brook-Sepherd, 'Dollfuss', Λονδίνο 1961
F.L. Carsten, 'Fascist movements in Austria : from Schönerer to Hitler',
Λονδίνο/Beverly Hills 1977
Roger Eatwell, 'Charismatic Leadership and Fascism Concepts and Theories'
(από τα υπό έκδοση πρακτικά του συνεδρίου 'Charisma and Politics : the
Dictators and Fascist Leaders of Europe', Λισσαβώνα, Οκτώβριος 2001)
Conan Fischer, 'The Rise of the Nazis', Manchester 1995
Alexander J. De Grand, 'Fascist Italy and Nazi Germany : the fascist style of
rule', Λονδίνο 1997
Emilio Gentile, 'The Sacralization of Politics in Fascist Italy', Cambridge /
Λονδίνο 1996
Roger Griffin, 'The Nature of Fascism', Λονδίνο / Νέα Υόρκη 1996
Roger Griffin (ed.), 'Fascism', Οξφόρδη / Νέα Υόρκη 1995
James Gregor, 'Interpretations of fascism', New Brunswick\ Λονδίνο 1997
Richard Grunberger, Ά Social History of the Third Reich', Λονδίνο 1991
Charles A. Gullick, 'Austria from Habsburg to Hitler', 2 τόμοι, Berkeley/Los
Angeles 1948
Andrew Hewitt, 'Fascist Modernism : Aesthetics, Politics and the Avant-Garde',
Stanford 1993
Adolf Hitler, 'My Struggle', Λονδίνο 1933
Ian Kershaw, 'The Nazi Dictatorship : Problems and Perspectives of
Interpretation', 3 η εκδ., Λονδίνο-Νέα Υόρκη-Σίδνεϋ-Όκλαντ 1993
Ian Kershaw & Moshe Lewin (ed), 'Stalinism and Nazism : Dictatorships in
comparison', Cambridge 1977
Martin Kitchen, 'Fascism', Λονδίνο 1978
Philip Morgan, 'Italian Fascism 1919 - 1945', Λονδίνο 1995
Bruce Pauley, 'Hitler and the Forgotten Nazis : a History of Austrian National
Socialism', Chapel Hill 1981
Antonio Costa Pinto, 'Salazar's Dictatorship and European Fascism', Νέα Υόρκη
1995
Robert A. Pois, 'Man in the Natural World : some implications of the National
Socialist Religion', στο : Seymour Drescher / David Sabean / Allan Sharlin,
'Political Symbolism in Modem Europe', Λονδίνο 1982
Malcolm Quinn, 'The Swastika : Constructing the Symbol', Λονδίνο/Νέα
Υόρκη1994
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Monika Renneberg & Mark Walker (ed.), 'Science, Technology and National
Socialism', Cambridge 1994
Κ. Segar & J. Warren (ed.), 'Austria in the thirties : culture and polities',
Riverside 1991
Terry Smith, Ά state of seeing, unsighted : notes on the visual in Nazi war
culture' στο : περ. Block, 12, 1986/1987
Maria Susan Stone, "The Patron State: Culture and Politics in Fascist Italy",
Princeton/New Jersey 1998
Heinz Sünker και Hans-Uwe Otto (ed.), 'Education and Fascism : Political
Identity and Social Education in Nazi Germany', London/Washington 1997
Brandon Taylor & Wilfried van der Will (ed), 'The Nazification of Art : Art,
Design, Music, Architecture, and Film in the Third Reich', Winchester 1990
Doug Thompson, 'State control in Fascist Italy : culture and conformity 1925 1943 ', Manchester / Νέα Υόρκη 1991
Klaus Theweleit, 'Male fantasies', 2 τ., Minessota 1987, 1989
Caroline Tisdall, Angelo Bozzola, 'Futurism', Λονδίνο 1985
Eugen Weber, 'Varieties of Fascism', Τορόντο 1964.

4 η Αυγούστου και Ιωάννης Μεταξάς
• Χρυσάνθη Δ. Αυλάμη, Ή χρήση της Ιστορίας από τους θεωρητικούς της 4 ης
Αυγούστου', στο περ. Ίστωρ, τ. 2, Σεπτ. 1990.
• Αννίβας Βελλιάδης, 'Μεταξάς - Χίτλερ : ελληνογερμανακές σχέσεις στην
Μεταξική δικτατορία 1936-1941', Αθήνα 2003.
• Φοίβος Ν. Γρηγοριάδης, '4 η Αυγούστου - Αλβανία', Αθήνα 1972
• Αλέξης Ελικιώτης, '4 η Αυγούστου και 28 η Οκτωβρίου', Αθήνα 1978
• Ζαφειρούλα Ι. Καγκαλίδου, 'Εκπαίδευση και πολιτική : η περίπτωση του
καθεστώτος της 4 ης Αυγούστου', Θεσσαλονίκη 1999
• Κωνσταντίνος Π. Καλλιγάς, 'Τα φοβερά ντοκουμέντα : Παλινόρθωση και
Δικτατορία, Γεώργιος Β' και 4 η Αυγούστου', Αθήνα 1976.
• Ανδρέας Καπογιαννόπουλος, Ό Ιωάννης Μεταξάς αυτοψυχαναλύεται', Αθήνα
1988
• Νικόλαος Καρράς, 'Ιωάννης Μεταξάς : ιστορική - πολιτική προσέγγιση', β' εκδ.,
Αθήνα 2003
• Δημήτρης Κιτσίκης, Ή Ελλάς της 4 ης Αυγούστου και αι Μεγάλαι Δυνάμεις : τα
αρχεία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών 1936-1941 ', Αθήνα 1974
• D.H. Close, Ή αστυνομία στο καθεστώς της 4 η ς Αυγούστου', στο Χ. Φλαισερ &
Ν. Σβορώνος (επιμ), ο.π.
• Γιώργος Κόκκινος, ' Η φασίζουσα ιδεολογία στην Ελλάδα : η περίπτωση του
περιοδικού Νέον Κράτος (1937-1941 )', Αθήνα χ.χ..
• Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, 'Το καθεστώς της 4 η ς Αυγούστου', στην εφ.
Καθημερινή, 7/11/1999 (ένθετο Επτά Ημέρες' : «1930 - 1940»)
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Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, 'Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος 1935-1941: ο
βρετανικός παράγοντας στην Ελλάδα', Αθήνα 1985
ης
Ι. Κορωνάκης, Ή Πολιτεία της 4 Αυγούστου', Αθήνα 1950
Γιούλα Κουτσοπανάγου, «Η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας'», στην εφ.
Καθημερινή, 7/11/1999 (ένθετο Επτά Ημέρες' : «1930 - 1940»)
ης
Σπύρος Λιναρδάτος, Ή εξωτερική πολιτική της 4 Αυγούστου', Αθήνα 1975
η
η
Σπύρος Λιναρδάτος, '4 Αυγούστου', 5 εκδ., Αθήνα 1988
η
η
Σπύρος Λιναρδάτος, 'Πώς εφτάσαμε στην 4 Αυγούστου', 5 εκδ., Αθήνα 1988
Renate Meissner, Ή εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία και η Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας' στο : Φλάισερ/Σβορώνος (επιμ.), ο.π.
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, 'Το ΟΧΙ του Μεταξά', στην εφ. Καθημερινή,
7/11/1999 (ένθετο Επτά Ημέρες' : «1930 - 1940»)
Ελένη Μαχαίρα, Ή Νεολαία της 4 η ς Αυγούστου : φωτογραφές', Αθήνα 1987
Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, 'Από την παλινόρθωση στην βασιλο-μεταξική
δικτατορία : φως στα παρασκήνια', Αθήνα 1999
Αθανασία Μπάλτα, 'Το Περιοδικό της Ε.Ο.Ν. η Νεολαία : Σκοποί και απήχηση '
στο : 'Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου : Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και
της νεότητας', τ. Β', Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 1986
Κώστας Ν Μπαρμπής, Ίω. Μεταξάς και Ελευθέριος Βενιζέλος : συγκριτική
μελέτη', τ. Α', Αθήνα 2002
Κώστας Μπίρκας, 'Κάτω απ' τη μπότα της δικτατορίας', Αθήνα 1966
Jerzy W. Borejsa, Ή Ελλάδα και η βαλκανική πολιτική της φασιστικής Ιταλίας
1936-1940' στο : Φλάισερ/Σβορώνος (επιμ.), ο.π.
Αικατερίνη Μπρεγτάννη, 'Κατασκευές και μύθοι της μεταξικής δικτατορίας', στο
περ. Τα Ιστορικά, τόμος 16, τ. 30, Ιούνιος 1999
Ιωάννα Παπαθανασίου, 'Αντικαθεστωτικές κινήσεις στη μεταξική δικτατορία : η
περίπτωση της Φιλικής Εταιρείας' στο : περ. Αρχειοτάξιο, τ. 3, Μάιος 2001
Μαρίνα Πετράκη, 'Αντίδραση και διώξεις αντιπάλων', στην εφ. Καθημερινή,
7/11/1999 (ένθετο Επτά Ημέρες' : «1930 - 1940»)
περ. Ιστορικά, (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 2,27/10/1999, αφιέρωμα '28η Οκτωβρίου
1940 : ο Τσώρτσιλ σκάκι, ο Μεταξάς ... τάβλι'.
περ. Ιστορικά, (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 42, 3/8/2000, αφιέρωμα '4η Αυγούστου :
ο Μεταξάς και η αυτοκτονία της δημοκρατίας'.
περ. Ιστορικά, (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 94, 2/8/2001, αφιέρωμα 'Ιωάννης
Μεταξάς'.
Παύλος Πετρίδης (επιμ), Έ.Ο.Ν., η Φασιστική Νεολαία Μεταξά', Θεσσαλονίκη
2000, "
R Rainera, 'Το πραξικόπημα του Μεταξά και η απήχηση του στη φασιστική
Ιταλία', στο Χ. Φλάισερ, Ν. Σβορώνος (επιμ.), Ή Ελλάδα 1936-1944 ...', ο.π.
Αλκής Ρήγος, 'Τα κρίσιμα χρόνια 1935 - 1941 ', τ. 2, Αθήνα 1995.
Βασίλειος Τσιρίμπας, Ό ι πρωτοπόροι της εθνοκοινωνικής αγωγής', Αθήνα 2001,
(ανατύπωση βιβλίου του 1937).
Βαγγέλης Χατζηαγγελής, 'Το αντιδικτατορικό κίνημα της Κρήτης', Χανιά 1965
Γιάννης Χιωτάκης, 'Πολιτικές θύελλες : η δικτατορία της 4 η ς Αυγούστου, οι
πρωταγωνιστές της ο πόλεμος 1940-1941 ', Αθήνα 1983

318

•

Μιχάλης Ταλιδόπουλος, 'Μορφές οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα 1936-1940'
στο : Χ. Φλάισερ / Ν. Σβορώνος, Ή Ελλάδα 1936-1944 ...', ο.π.
η
• Νίκος Ψυρούκης, Ό φασισμός και η 4 Αυγούστου', Λευκωσία 1994
•

Robin Higham and Thanos Veremis (ed.), 'Aspects of Greece 1936-1940 : the
Metaxas dictatorship', Αθήνα 1993
• Jon V. Kofas, 'Authoritarianism in Greece : the Metaxas Regime', Νέα Υόρκη
1983
• Prokopis Papastratis, 'Metaxas : a dictator of compromise', σελ 5 (από τα υπό
έκδοση πρακτικά του συνεδρίου 'Charisma and Politics : the Dictators and Fascist
Leaders of Europe, Λισσαβώνα, Οκτώβριος 2001)
• P. J.Vatikiotis, 'Popular Autocracy in Greece : a political biography of General
Ioannis Metaxas', Λονδίνο/Portland 1998
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Νίκος Αλιβιζάτος, Ό ι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974 : όψεις της
ελληνικής εμπειρίας', Αθήνα 1995
Γιάννης Ανδρικόπουλος, Ό ι ρίζες του ελληνικού φασισμού', Αθήνα 1977
Benedict Anderson, 'Φαντασιακές Κοινότητες : Στοχασμοί για τις Απαρχές και
τη Διάδοση του Εθνικισμού', Αθήνα 1997
Σαράντης Αντωνάκος, 'Ντοκουμέντα', Αθήνα 1983
Τασούλα Βερβενιώτη, Ή Γυναίκα της Αντίστασης : η είσοδος των γυναικών
στην πολιτική ', Αθήνα 1994
Κώστας Βεργόπουλος, 'Εθνισμός και οικονομική ανάπτυξη : η Ελλάδα στο
μεσοπόλεμο', Αθήνα 1978
Γιάννης Βούλτεψης, 'Πρόκληση', β' εκδ., Αθήνα 2000
Σπύρος Π. Γαούτσης, Ή πρωτοβάθμια εκπαιδευτική κατάσταση στην Κέρκυρα
την περίοδο μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων : η περίπτωση του
Ισραηλιτικού σχολείου', στο περ. Χρονικά, τ. 169, Σεπτ. - Οκτ. 2000,
Stuart Woolf, Ό Εθνικισμός στην Ευρώπη, Αθήνα 1995
Γρηγόριος Δαφνής, Ή Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων 1923-1940', Αθήνα 1997
Αικατερίνη Δεκούλου-Μελισσαροπούλου, Ή θεατρική κίνηση στον Πύργο της
Ηλείας 1860-1944 (με μια συμπληρωματική επισκόπηση της θεατρικής κίνησης
στις περιφερειακές κωμοπόλεις της Ηλείας 1860-1941 )', Διδακτορική Διατριβή
(Θεατρικό Τμήμα Πανεπ. Αθηνών), Αθήνα 1996
Ζαχαρίας Δεμαθάς, Ή εξέλιξη βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας 19351939' στο : Φλάισερ / Σβορώνος, ο.π.,
Λένα Διβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες : το σύστημα διεθνούς προστασίας της
Κοινωνίας των Εθνών', 5 η εκδ., Αθήνα 2002
Άγγελος Ελεφάντης, Ή Επαγγελία της αδύνατης επανάστασης : Κ.Κ.Ε. και
αστισμός στον μεσοπόλεμο' (3 η εκδ.), Αθήνα 1999
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•

Μάριος Εμμανουηλίδης, 'Αιρετικές Διαδρομές : ο ελληνικός τροτσκισμός και ο
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος', Αθήνα 2002
• Θωμάς Εξάρχου, 'Εφτά χρόνια μιας πόλης : Ξάνθη 1933 - 1939', Ξάνθη 2000
• ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΒΡΑΪΣΜΟΎ, Ό ι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο :
ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια', Αθήνα 1995
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Ή Ε λ λ ά δ α

του '40 (επιστημονικό συμπόσιο)', Αθήνα 1993
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, "Εθνος Κράτος - Εθνικισμός (επιστημονικό συμπόσιο 21 και 22 Ιανουαρίου 1994)', χ.χ.
Γιάννης Ζαϊμάκης, 'Καταγώγια ακμάζοντα : παρέκκλιση και πολιτισμική
δημιουργία στον Λάκκο Ηρακλείου 1900-1940', Αθήνα 1999
Κωνσταντίνος Καλαντζής, Ή Παιδεία εν Ελλάδι 1935 - 195 Γ, Αθήνα 2002
(ανατύπωση βιβλίου του 1952)
Μάρθα Καρποζήλου - Άννα Ματθαίου - Λευτέρης Καρυατόγλου - Κώστας
Τσικνάκης- Αγγελική Πανοπούλου - Οντέτ Βαρών, 'Νεανικός Τύπος 18301944', στο : 'Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου : Ιστορικότητα της παιδικής
ηλικίας και της νεότητας', τ. Β', Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα
1986
Φίλιππος Κάραμποτ, 'Σλαβομακεδόνες και Κράτος στην Ελλάδα του
μεσοπολέμου' στο : περ. Ίστωρ, τ. 10, Δεκέμβριος 1997.
Γιάννης Κατσαντώνης, Ή Αριστερή Παράταξη των δασκάλων στο
Μεσοπόλεμο', Αθήνα 1998
Αχιλ. Γ. Κ α ψ ά λ η ς - Δημ. Φ. Χαραλάμπους, 'Σχολικά εγχειρίδια : θεσμική
εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική', Αθήνα 1995
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΓΠΤΡΟΠΗ TOY Κ.Κ.Ε., 'Σύντομη Ιστορία του Κ.Κ.Ε.', χ.τ., 1988
Αλέκος Κουτσούκαλης, Ή δεύτερη δεκαετία του Κ.Κ.Ε. 1929-1939', Αθήνα
1984
Σωτήρης Κωστόπουλος, Ή αμφιλεγόμενη πενταετία : η πορεία του Κ.Κ.Ε. στα
χρόνια 1936-1941 *, 2 η εκδ, Αθήνα 1983
Τάσος Κωστόπουλος, Ή απαγορευμένη γλώσσα : κρατική καταστολή των
σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία', Αθήνα 2000
Παντελής Λέκκας, Ή εθνικιστική ιδεολογία : πέντε υποθέσεις εργασίας στην
Ιστορική Κοινωνιολογία', Αθήνα 1992
Άρτεμις Λεοντή, 'Τοπογραφίες ελληνισμού : χαρτογραφώντας την πατρίδα',
Αθήνα 1998
Αντώνης Λιάκος, Ή εμφάνιση των νεανικών οργανώσεων : το παράδειγμα της
Θεσσαλονίκης' στο : 'Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου : Ιστορικότητα της
παιδικής ηλικίας και της νεότητας', τ. Β', Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
Αθήνα 1986
Λίνα Λούβη, 'Πολιτικές ισορροπίες και μειονότητες : το πρόβλημα των σχέσεων
με τη Σερβία και τη Βουλγαρία μετά τις συνθήκες ειρήνης (1920 - 1930)', στο
περ. ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΘΈΜΑΤΑ, τ. 50 - 51, Ιανουάριος - Ιούνιος 1994
Κώστας Μάγερ, 'Ιστορία του Ελληνικού Τύπου', τ. Β ', Αθήνα 1959
Πέτρος Στ. Μακρής-Στάικος, 'Κίτσος Μαλτέζος : ο αγαπημένος των Θεών',
Αθήνα 2000
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Γεώργιος Π. Μαλούχος, 'Άξιος εστί : ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται την ζωή
του στον Γ. Π. Μαλούχο και συνθέτει την Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας', τ. 1
η
('Από τον Μεσοπόλεμο στην 21 Απριλίου'), Αθήνα 2004
Νίκος Μαραντζίδης, 'ΓιασασίνΜιλλέτ - Ζήτω το Έθνος : προσφυγιά, Κατοχή και
Εμφύλιος : εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους
ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου', Ηράκλειο 2001
Γιώργος Μαργαρίτης, 'Από την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα : άνοιξη 1941 φθινόπωρο 1942', Αθήνα 1993
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Εθνικός Διχασμός και Μαζική Οργάνωση : οι
Επίστρατοι του 1916', Αθήνα 1996
Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος και Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), 'Βενιζελισμός και
Αστικός Εκσυγχρονισμός', Ηράκλειο 1992 (β' εκδ.)
Μελέτης Μελετόπουλος, Ή Δικτατορία των Συνταγματαρχών : Κοινωνία,
Ιδεολογία, Οικονομία', Αθήνα 1996
Αντωνία Μερτύρη, Ή καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα 18631945', Αθήνα (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γεν. Γραμματείας Νέας
Γενιάς / Εθν. Ίδρυμα Ερευνών) 2000
Αθανάσιος Μιχελής, 'Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες : η περίπτωση της
Φθιώτιδας 1930-1980', Αθήνα 2000,
Αλέξιος Μόστριος, 'Εδώ Λονδίνο...Η Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. : 63 χρόνια
λειτουργίας' (εφ. Τύπος της Κυριακής, 27/10/2002).
Νάσος Μπράτσος, 'Εργατικές Ιστορίες : Συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές του
εργατικού κινήματος από το 1920 ως το 1967', Αθήνα 1998
Θεολόγος Νικολούδης, Ή ελληνική κρίσις', Κάιρον 1945
Χαράλαμπος Νούτσος, 'Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και Κονωνικός
έλεγχος 1931 - 1973', Αθήνα 1988
Αρτιομ Α. Ουλουνιαν, 'Πως έβλεπε η Κομιντέρν την Ελλάδα' στο περ. Ιστορικά
(εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 106, 25/10/2001
Αγγελική Πανοπούλου, Κώστας Τσικνάκης, 'Ελληνικός Νεανικός Τύπος (19361941) : Καταγραφή', Αθήνα 1992
Αλέκος Παπαπαναγιώτου, 'Το Μακεδόνικο ζήτημα και το Βαλκανικό
Κομμουνιστικό κίνημα 1918 - 1939', Αθήνα 1992.
Όλγα Β. Πλέχοβα, 'Το πρώτο Ελληνικό Ραδιόφωνο', Θεσσαλονίκη 2002
Παντελής Πουλιόπουλος, 'Κείμενα για τον πόλεμο, τη δικτατορία, το Νέο
Κόμμα', Αθήνα 1979
Heinz Richter, στο Ί936 - 1946 : δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην
Ελλάδα', τ. Α', β' εκδ., Αθήνα 1975.
Αλέξανδρος Ε. Σακελλαρίου, Ή θέσις της Ελλάδος εις τον Β ' Παγκόσμιον
Πόλεμον', Νέα Υόρκη 1944
Θεόδωρος Σαμπατακάκης, Ό ι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών στην
Ελλάδα', στο περ. Ιστορικά (εφ. Ελευθεροτυπίας), τ. 106, 25/10/2001
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ή ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945', τ. Α',
9 η εκδ., Αθήνα 2002
Δημήτρης Σέρβος, 'Παράνομες χειρόγραφες εφημερίδες απ' τις φυλακές και τις
εξορίες', Αθήνα 2003

321

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Γιάννης Σολδάτος, 'Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου', τ. Α', εκδ. η ',
Αθήνα 1999
Άγις Στίνας, 'Αναμνήσεις : 60 χρόνια κάτω από τη σημαία της σοσιαλιστικής
επανάστασης', τ. Α', Αθήνα 1977
Θανάσης Δ. Σφήκας Ή Ελλάδα και ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος', Αθήνα 2000
Δημήτρης Τζιόβας, Ό ι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της
ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο', Αθήνα 1989
Χρήστος Ν. Τσιντζιλώνης, Ό.Κ.Ν.Ε. 1922-1943 : Λενινιστικό μαχητικό σχολείο
των νέων', Αθήνα 1989
Marc Ferro, 'Κινηματογράφος και Ιστορία', Αθήνα 2001
Marc Ferro, 'Πώς αφηγούνται την Ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο',
Αθήνα 2001
Χ. Φλάισερ (επιμ), Ή Ελλάδα '36-'49 : Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο,
Τομές και συνέχειες', Αθήνα 2003
Αντώνης Φλουντζής, 'Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες 1937-1943', Αθήνα
1979
Χρήστος Χατζηιωσήφ, 'Απόψεις γύρω από τη βιωσιμότητα της Ελλάδας και το
ρόλο της βιομηχανίας' (ανάτυπο από το 'αφιέρωμα στο Νίκο Σβορώνο', τ. 2),
Ρέθυμνο 1986
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Ή Γηραιά Σελήνη : η βιομηχανία στην ελληνική
οικονομία 1830 - 1940', Αθήνα 1993
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), 'Ιστορία της Ελλάδας του 20 ου αιώνα : 1922-1940
- ο Μεσοπόλεμος', τ. Β-2, Αθήνα 2003

John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.), 'Nationalism', Οξφόρδη / Νέα
Υόρκη1994
David Aram Kaiser, 'Romanticism, Aesthetics and Nationalism', Cambridge
1999
Anastasia Ν. Karakasidou, 'Fields of Wheat, Hills of Blood : Passages to
Nationhood in Greek Macedonia 1870 - 1990', Σικάγο 1997
Margaret E. Kenna, 'The Social Organisation of exile : Greek political detainees
in the 1930s', Amsterdam 2001
Mark Mazower, 'Greece and the inter - war economic crisis', Οξφόρδη 1991
Mogens Pelt, 'Tobacco, Arms and Politics : Greece and Germany from World
Crisis to World War 1929-41', Κοπεγχάγη 1998
Joshua Eli Plaut, 'Greek Jewry in the Twentieth Century 1913-1983 : Patterns of
Jewish Survival in the Greek Provinces before and after the Holocaust (2 η εκδ.)',
Λονδίνο 1998

Δικτυακοί τόποι
•

http:// dlibJibh.uoc.gr/indexl.html, ημ. εισ. 10/10/2002 (περιλαμβάνει το :
Αντώνης Γλυτζουρής, Ή ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του σκηνοθέτη στο

322

νεοελληνικό θέατρο', Ρέθυμνο 1998 - διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο
Κρήτης)
• http :// www.ert.gr/radio/archive/, ημ. εισ. 15/7/2002 (πληροφορίες για την
ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου από τη δεκαετία του '30)
• http ://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm,
ημ. εισ. 9/6/2003 (οπτικό
υλικό και φασιστική αισθητική).

323

