
Ι. Μεηαμάο:  «Θα ληθήζσκελ ! 
 αιιά δηα ηνπο Eιιελαο Τπέξ ηελ Νίθε ε Δόμα» 

πλζήκαηα ηνπ Ισάλλε Μεηαμά θαη ε εζηθή πξνεηνηκαζία ηνπ πνιέκνπ. 
 

Ομιλία ηηρ Ιωάνναρ Φωκά-Μεηαξά ζηο Λύκειο Ελληνίδων, 22.10.2009. 
 

αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ραξά θαη ηελ ηηκή πνπ κνπ πξνζθέξεηε λα είκαη ζήκεξα νκηιήηξηα ζην Λύθεην Διιελίδσλ. 
Γλσξίδεηε θαιύηεξα από κέλα όηη ν Ησάλλεο Μεηαμάο ζαύκαδε απεξηόξηζηα ην έξγν πνπ επηηεινύζε ην Λύθεην θαη ελώ 
εθείλε ηελ επνρή έθιεηζε πνιιέο νξγαλώζεηο, ην Λύθεην Διιελίδσλ αλαγλσξίζηεθε σο Επίζημορ Εθνική Οπγάνωζιρ 
θαη  ην Δεληίο ηνπ επαλεθδόζεθε, κεηά από πνιιά ρξόληα δηαθνπήο. Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο γηα ην έξγν ηνπο απνλεκήζεθαλ 
ζηελ ηδξύηξηα Καιιηξξόε Παξξέλ θαη ζηελ δηεπζύληξηα Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ. 
 

Με κνπζηθή θαη ρνξεπηηθέο νκάδεο ηνπ Λπθείνπ έγηλαλ ην 1938 νη ενξηέο ηνπ Παλαζελαηθνύ ηαδίνπ ππέξ ηεο Αεξνπνξίαο 
θαη ν ενξηαζκόο ηεο 4

εο
 Απγνύζηνπ, όπσο θαη πνιιέο άιιεο εθδειώζεηο. ηα αξρεία ζώδεηαη κία θσηνγξαθία ηνπ Ησάλλε 

Μεηαμά, ζε γεύκα ζην Τμήμα  Παιδικήρ Αδελθοζύνηρ,  πνπ είρε ηδξύζεη ε Διέλε Ενύδνπια. «Το παπάδειγμά τος 
Λςκείος εύπε άξιοςρ μιμητάρ» αλαθέξνπλ ηα Πξαθηηθά. Ο ιόγνο είλαη όηη ε Εθνική Οπγάνωζιρ Νεολαίαρ, ε Ε.Ο.Ν, πνπ 
ίδξπζε ν Ησάλλεο Μεηαμάο, είρε παξάιιεινπο ζηόρνπο κε ην Λύθεην Διιελίδσλ.  
 

Ο Η. Μεηαμάο κε ηελ Δ.Ο.Ν πξόβαιε ηνλ ιαηθό πνιηηηζκό θαη πίζηεςε ζηε εζηθή θαη πλεπκαηηθή δύλακε πνπ 
αληηπξνζσπεύεη ε Διιελίδα. Πξνζηάηεςε ηελ  εξγαδνκέλε όζν θαη ηελ ζέζε ηεο κεηέξαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ελίζρπζε ην 
γπλαηθείν θίλεκα. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Ο.Ν, ε   Άλλα Σξηαληαθπιιίδνπ παξόηξπλε ην 1939 ηηο 
δεζπνηλίδεο λα εγγξαθνύλ ζηελ νξγάλσζε, ε νπνία  ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ εζηθή θαη πξαθηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ 
Έζλνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιαίιαπαο ηνπ επεξρνκέλνπ πνιέκνπ. 
 

Γελ γλώξηζα ηνλ παππνύ κνπ, έδεζα όκσο θνληά ζηελ  ππέξνρε ζύδπγό ηνπ Λέια, πνπ κε ακνηβαία αθνζίσζε, 
εκπηζηνζύλε θαη αγάπε, βάδηζαλ ρέξη κε ρέξη, δνθίκαζαλ πνιέκνπο θαη λίθεο, εμνξίεο θαη θαηαδίθεο, δόμα, αλαγλώξηζε, 
θαη ακέηξεηε νηθνγελεηαθή ζύκπλνηα θαη γαιήλε. ηα 45 ρξόληα ηνπ πέλζνπο ηεο, ε Λέια δελ έβγαιε πνηέ ηα καύξα, θαη 
έθπγε πιήξεο εκεξώλ, 100 εηώλ.   
 

Από δηεγήζεηο ηεο Λέιαο, ηεο κεηέξαο κνπ Ναλάο θαη ηεο ζείαο κνπ Λνπθίαο, έδεζα λνεηηθά ηε νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, ηελ 
πξνζσπηθόηεηά ηνπ παππνύ κνπ, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνπ πινύην,  ην εζηθό ηνπ αλάζηεκα,  ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο 
νηθνγέλεηαο καο.  Ζ ππθλή αιιεινγξαθία ηνπο απνηειεί δσληαλή κλήκε ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, όπσο ησλ Βαιθαληθώλ 
Πνιέκσλ. Ο Ησάλλεο Μεηαμάο, σο ινραγόο ήηαλ ηόηε επηηειήο ζην ζηξαηεγείν ηνπ Γηαδόρνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ν θύξηνο 
ζρεδηαζηήο ησλ καρώλ ζηνπο δύν Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο. αο δηαβάδσ κέξνο ηεο επηζηνιήο ηνπ πξνο ηελ Λέια, κεηά 
ηελ είζνδν ηνπ ζηξαηνύ ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 26 Οθησβξίνπ. 
 

Θεζζαινλίθε 29 Οθησβξίνπ 1912.  
Αγαπεκέλε κνπ Λέια, 
Πόζν ζα ζνπ θαίλεηαη παξάμελν λα ιακβάλεο γξάκκα κνπ από ηελ Θεζζαινλίθελ. ήκεξα είλαη ε πξώηε κέξα 
πνπ εζύραζα θαη αλεπαύζελ. Σν ηη εηξάβεμα απηάο ηαο εκέξαο δελ θαληάδεζαη. Σαο 25 εθύγακελ από ην 
Κηξδδαιάξ, από όπνπ ζνπ είρα γξάςεη. Σν βξάδπ είκεζα εηο Σνπζίλ, ν δε ζηξαηόο δηέβε ηνλ Αμηόλ. Δπζθνιίαη 
κεγάιαη- ηαο ππεξέβεκελ όιαο. Σν βξάδπ ήιζαλ ζην ζηξαηεγείνλ Σνύξθνη απεζηαικέλνη πξνηείλνληεο ηελ 
παξάδνζηλ ηνπ ζηξαηνύ θαη ηεο πόιεσο.   
Ο Δηάδνρνο αλέζεζε εηο  Δνύζκαλελ  θαη εηο εκέ λα δηαπξαγκαηεπζώκελ. Σνπο εδεηήζακελ ην Καξακπνπξλνύ . 
Δελ εδέρζεζαλ, θαη ηελ άιιελ εκέξαλ εθηλήζακελ πξνο κάρελ. Είρα θάκε ηελ δηαηαγήλ ηεο κάρεο, θαη ην 
απόγεπκα ηεο 26

εο
 ήζαλ θπθισκέλνη. Πξνηνύ όκσο αξρίζεη ην ππξ έζηεηιαλ πάιηλ απεζηαικέλνπο θαη εδέρζεζαλ 

όινπο ηνπο όξνπο καο. Μεηέβεκελ λύθηα ν Δνύζκαλεο θαη εγώ εηο Θεζζαινλίθελ θαη δηεπξαγκαηεύζεκελ κε ηνλ 
Σνύξθνλ αξρηζηξάηεγνλ ηελ παξάδνζηλ ηνπ ζηξαηνύ ηνπ, ηεο πόιεσο θαη ηνπ Καξακπνπξλνύ , θαη ππεγξάςακελ 
ην πξσηόθνιινλ. πγθηλεηηθή ζηηγκή! Εγπξίζακε ακέζσο λύθηα. 
 

αο δηαβάδσ επίζεο  άιιε κία παξάγξαθν από επηζηνιή ηνπ πάιη πξνο ηελ γπλαίθα ηνπ, κεηά από ηελ θαηάιεςε ησλ 
Ησαλλίλσλ θαη ηελ ηξνκαθηηθή κάρε ηνπ Μπηδαλίνπ, πνπ είρε ζρεδηάζεη ν Ησάλλεο Μεηαμάο.  
....Σν πξσί ηεο 21

εο
 έθζαζαλ δύν απεζηαικέλνη ηνπ Εζζάη Παζζά αλαγγέινληεο όηη παξαδίδεηαη άλεπ όξσλ. Σν 

κεζεκέξη ήκνπλα κε ηνλ Φώληα ηξαηεγό εηο ηα Ισάλληλα θαη ππνγξάςακε κε ηνπο Σνύξθνπο ην πξσηόθνιινλ 
ηεο παξαδόζεσο ησλ. Σν πξσηόθνιινλ ήην ζθιεξόλ.  
Η παξάδνζηο έγηλε άλεπ όξσλ....  
Σελ 22

α
 Φεβξνπαξίνπ εηζήιζνκελ αθνινπζνύληεο ηνλ Δηάδνρνλ επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνύ εηο Ισάλληλα. Ήζεια λα 

ζνπ γξάςσ πνιιά αιιά κνπ έθαγε ηελ ώξα ην ζρέδηνλ ηεο κάρεο. Αιιά απηό έπξεπε λα ζνπ ην ζηείισ. Είζαη ην 
κόλν πξόζσπν πνπ γλσξίδεη πσο έγηλε ε κάρε. Ούηε βαζηιείο νύηε θπβέξλεζηο γλσξίδνπλ αθόκε παξά κέζεο 
άθξεο. Αιιά ε Λέια κνπ έπξεπε πξώηε από όινπο. 
 

Δθηόο από ηηο πξνθνξηθέο κλήκεο κειέηεζα θαη ζπλερίδσ λα κειεηώ θείκελά ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. Σν Ζκεξνιόγην, πνπ 
θαιύπηεη 45 ρξόληα ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δξάζεο, ηνπο 250 ιόγνπο 1936-1941, ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, ηα άξζξα 
ζηηο εθεκεξίδεο, ην Αξρείν ηνπ θαη ην αξρείν ηεο Δ.Ο.Ν (60.000 ζειίδεο) πνπ βξίζθνληαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, 
αλνηθηά ζην θνηλό από ην 1970. 



 

Παληνύ ζπλάληεζα ην ίδην αθέξαην ήζνο, ηα ίδηα ηδαληθά, ζεβαζκό ζην δηάινγν,  αγάπε γηα πξνζθνξά θαη αθνζίσζε ζηελ 
Διιάδα. Μνπ ηα επηβεβαίσζαλ θαη όζνη ηνλ γλώξηζαλ, επώλπκνη θαη αλώλπκνη, θαη δηέθξηλα, κάιινλ ζαύκαζα, ηελ 
ζπλέπεηα ιόγσλ θαη πξάμεσλ κε ηελ νπνία βάδηζε ζε όιε ηνπ ηε δσή. 
   

Με απηά ηα εθόδηα παξνπζηάδνκαη ζήκεξα κε ζεκλόηεηα κπξνζηά ζαο, γηα λα πσ απιά όζα θαηάιαβα, ειπίδνληαο όηη ην 
ζπλαίζζεκα ιόγσ ζπγγέλεηαο δελ κε παξαζέξλεη, αληίζεηα πξνζζέηεη εζηθή επζύλε θαη επνπηεύεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη 
ηζηνξηθή ζθέςε.  
 

Γηαβάδνληαο ηα θείκελά ηνπ θαηάιαβα γηαηί έγηλε  αμησκαηηθόο, γηαηί ν Βεληδέινο ηνλ επέιεμε γηα πξνζσπηθό ηνπ 
ζύκβνπιν ζηα ζηξαηησηηθά ζέκαηα ην 1910, κόιηο αλέιαβε ηελ εμνπζία, γηαηί ν Ησάλλεο Μεηαμάο παξαηηήζεθε από 
Αξρεγόο ηνπ Δπηηειείνπ ην 1915, όηαλ δηαθώλεζε κε ηνλ Βεληδέιν, γηα δήηεκα όρη πνιηηηθό αιιά  ζηελώηαηα 
ζπλδεδεκέλν κε ηα θαζήθνληά ηνπ πεξί ηνπ πνιεκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Ειιάδνο θαη ηεο δηαζέζεσο ησλ ζηξαηησηηθώλ 
απηήο δπλάκεσλ, εηζεξρνκέλεο εηο πνιεκνλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ δηαθσλία ηνπ γηα ηελ Μηθξαζηαηηθή πνιηηηθή ηνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. 
 

 Έλνησζα ηε ζησηθόηεηα ηνπ θαη ηελ βαζεηά κειαγρνιία ζηα 3 ρξόληα ηεο εμνξίαο ηνπ ζηελ Κνξζηθή, αξδελία θαη Ηηαιία, 
όηαλ νη Γάιινη επέβαιαλ ζηνλ Βεληδέιν λα απνκαθξύλεη ηνλ Βαζηιέα Κσλζηαληίλν θαη ηνπο Βαζηιόθξνλεο. Μα θπξίσο  
θαηάιαβα γηαηί έδσζε ηόζνπο ζθιεξνύο αγώλεο, όηαλ πνιηηεύηεθε από ην 1920 -1936, κε γελλαηόηεηα, απηαπάξλεζε, 
αίζζεκα επζύλεο θαη θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ. Μειεηώληαο είδα ην όξακά ηνπ λα μεπξνβάιεη δσληαλό. Ήηαλ ε Διιάδα! 
Είκαη απνθαζηζκέλνο λα απνζάλσ ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιανύ 
Πξνηηκώηεξνλ λα ζβήζσ πνιηηηθώο παξά λα ζπζηάζσ ηα ηδεώδε κνπ.  
εκεηώλεη ην1923.  
 

ην δηάζηεκα απηό ελαληηώζεθε ζε θάζε ζηξαηησηηθό θίλεκα θαη δηθηαηνξία ή παξεθηξνπή από ην ύληαγκα, σο αξρεγόο 
ηνπ Κόκκαηνο ησλ Διεπζεξνθξόλσλ θαη σο Τπνπξγόο, πγθνηλσληώλ, Δζσηεξηθώλ θαη ηξαηησηηθώλ, ζε δηαθνξεηηθέο 
Κπβεξλήζεηο.  
 

Καηάιαβα κέζα από ηηο ζπρλέο θαηαγξαθέο ζην Ζκεξνιόγην ηνπ, ηελ απειπηζία πνπ ηνλ δηαθαηείρε, όηαλ έβιεπε ηελ 
έθπησζε ησλ πνιηηηθώλ εζώλ ηεο επνρήο ηνπ.  
-Ο Πνιηηηθόο θόζκνο ζάπηνο κέρξη κπεινύ νζηέσλ  
ζεκεηώλεη ζηηο 8 Απξηιίνπ 1935 θαη 3 κέξεο αξγόηεξα.  
-απίια πνιηηεπνκέλσλ. 
-Υξεσθνπία πνιηηηθνύ θόζκνπ, Ραγηαδνζύλε. 
.- Καηάζηαζηο γεληθή πληθηηθή. Κόζκνο ζέιεη ηελ εζπρίαλ ηνπ θαη αθνζησκέλνο εηο ηελ βηνπάιελ ηνπ, δελ βιέπεη 
ηίπνηε άιιν. Αλέρεηαη όια, θαηαρξήζεηο, θιεςηέο. Αλάηαζηο θακία. 
 

Καηάιαβα, γηαηί απνγνεηεπκέλνο έθξηλε ην 1936 όηη κία δηθηαηνξία ήηαλ πιένλ ε κόλε ιύζε, γηα λα αληηκεησπηζζνύλ ηα 
γηγάληηα πξνβιήκαηα, αθνύ κέζα ζηα 15 ρξόληα πνπ πνιηηεπόηαλ είρε βξεζεί αληηκέησπνο κε 32 δηαθνξεηηθέο 
Κπβεξλήζεηο, θηλήκαηα, επαλαζηάζεηο, δηώμεηο, θαη άδηθεο εθηειέζεηο, ινγνθξηζία θαη εμνξίεο.  
 

 Ωο δηνξαηηθόο ζηξαηεγόο κπξίζηεθε ηνλ πόιεκν πνπ πιεζίαδε θαη γλώξηδε θαιύηεξα από θάζε άιιν πόζν ε Διιάδα ήηαλ 
αλέηνηκε ζηξαηησηηθά, πόζν είρε αλάγθε από ζηηβαξή δηνίθεζε, θπξίσο άκεζε αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνύ ηνπ ιανύ. Γλώξηδε 
πόζν ζεκαληηθό ήηαλ γηα ηνλ Έιιελα λα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαηζζεκαηηθόο ηνπ θόζκνο θαη λα πηζηέςεη μαλά ζηηο δπλάκεηο 
ηνπ θαη ζηελ αμία ηνπ, κεηά ηελ ζπκθνξά ηνπ 1922.   Ναη, ρξεηαδόηαλ έλα γεληθό μεζήθσκα, έλα αλαβάπηηζκα ζηα ηδαληθά 
θαη ηηο εξσηθέο ζηηγκέο ηνπ Έζλνπο.    
 

Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα αο δνύκε πνηά ήηαλ ε εηθόλα ηεο Διιάδαο ην 1936.   
Ζ Διιάδα ην 1934-35 ζπαξαζζόηαλ αθόκα από Γηραζκό, μεξηδσκέλνη πξόζθπγεο 1.500.000 ήηαλ ζπαξκέλνη ζε όιε ηελ 
επηθξάηεηα θαη πνιινί δνύζαλ αθόκα κέζα ζηε θηώρεηα, κε έιιεηςε ζηέγεο, κε πξνβιήκαηα από ηνπο ηνπηθνύο 
πιεζπζκνύο.  
Δπίζεο ν πιεζπζκόο πνπ είρε πξνζηεζεί κεηά ηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο, βξηζθόηαλ ζε απξόζηηα ρσξία ζηα ζύλνξα, 
κε αλαιθαβεηηζκό θαη πνιπγισζζία.  
ζν γηα ην ζηξαηό θαη εθεί ππήξρε κεγαιύηεξε δηάιπζε. Ηδίσο κεηά ην Κίλεκα ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ Ναπζηάζκνπ ηνπ 
1935, όηαλ ην ζηξαηνδηθείν θαηαδίθαζε θαη θπιάθηζε πεξηζζόηεξνπο από 1000 αμησκαηηθνύο.  
Μεηά ην θξαρ ηνπ 1929, ηα εκεξνκίζζηα ήηαλ ρακειά θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο  αθόκα άζιηεο. Γηαθόζηεο (248) εξγαηηθέο 
θηλεηνπνηήζεηο θαη απεξγίεο, είραλ κεζνιαβήζεη,  άιιεο κε δίθαηα αηηήκαηα άιιεο παξαθηλνύκελεο, ζηνπο ηέζζεξηο 
πξώηνπο κήλεο ηνπ 1936, πξηλ αλαιάβεη  ηελ δηαθπβέξλεζε. 
   

Απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο όηαλ ν Μεηαμάο σο αξρεγόο ηνπ Κόκκαηνο ησλ Διεπζεξνθξόλσλ, Αληηπξόεδξνο θαη 
Τπνπξγόο ηξαηησηηθώλ ζηελ Κπβέξλεζε Γεκεξηδή, πήξε εληνιή από ην Βαζηιηά Γεώξγην λα ζρεκαηίζεη Κπβέξλεζε. 
Οξθίζζεθε Πξσζππνπξγόο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1936. Ζ Βνπιή ηνπ αλέζεζε λα ιύζεη ηα άιπηα κέρξηο ζηηγκήο πξνβιήκαηα, 
κε 240 ςήθνπο ππέξ, 16 θαηά θαη 4 απνρέο.  
Σνλ ςήθηζαλ  ελώ νη ηδέεο ηνπ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα κίαο δηθηαηνξίαο ήηαλ δηάρπηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ πνιηηηθό 
θόζκν. Ωο θαη ν Βεληδέινο είρε δνθηκάζεη δύν θνξέο ην 1933 θαη ην 1935 αιιά απέηπρε. Σν πξόβιεκα ήηαλ πιένλ πνηόο 
ζα πξαγκαηνπνηνύζε ηελ δηθηαηνξία.   
 



ηαλ ςεθίζζεθε ν Ησάλλεο Μεηαμάο νη πάληεο γλώξηδαλ ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 1934 ηηο ζέζεηο ηνπ ππέξ ηεο Γηθηαηνξίαο, 
από  άξζξα ηνπ θαη ζπλεληεύμεηο.  ρη γηαηί απερζαλόηαλ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό όπσο κεξηθνί ηζηνξηθνί ηνικνύλ λα πνπλ 
αιιά γηαηί είρε πεξηέιζεη ζε  αζιηόηεηα ε πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ζε πηώζη ν  θνηλνβνπιεπηηζκόο, όπσο ζεκεηώλεη ν 
ίδηνο πνπ έληνλα αληηδξνύζε ζηε κηθξνπνιηηηθή. Γελ πξέπεη λα μερλνύκε όκσο όηη είρε ππνζηεξίμεη κε όιεο ηνπ ηηο 
δπλάκεηο από ηελ αξρή ηελ Αβαζίιεπην Γεκνθξαηία σο αξρεγόο ησλ Διεπζεξνθξόλσλ ην 1924.     
 

Αο δνύκε όκσο θαη πνηά ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε.  
Ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 1936 άξζξα θαη βηβιία είραλ θπθινθνξήζεη αλαθεξόκελα ζηνλ επεξρόκελν πόιεκν. Σν 1935 Ο 
Υίηιεξ θαηήγγεηιε ηελ ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ θαη ηνπ Λνπθάξλν θαη έθαλε ππνρξεσηηθή ηελ ζηξάηεπζε, ην δε 1936 
εηζέβαιιε ζηνλ Ρήλν. Ο Μνπζνιίλη είρε εηζβάιεη ζηελ Αβεζζπλία. Ο ηάιηλ είρε θάλεη καδηθέο εθθαζαξίζεηο 2.000.000 
θόζκνπ θαη είρε εθηνπίζεη άιια 7.000.000 αλζξώπνπο ζηε ηβεξία. Ο Ηζπαληθόο εκθύιηνο πόιεκνο άξρηζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 
1936 θαη ηνλ Ηνύιην έγηλε ε αληεπαλάζηαζε ηνπ Φξάλθν.   
 

Μέζα ζηελ γεληθή παξαδάιε, όηαλ ε Δπξώπε βάδηδε ζην ράνο θαη ε πηζαλόηεηα εκπινθήο ηεο Διιάδνο ήηαλ νξαηή, ν 
Μεηαμάο σο ππεύζπλνο αξρεγόο πξνρώξεζε ζηηο 4 Απγνύζηνπ  δεηώληαο από ηνλ Βαζηιέα Γεώξγην λα δερηεί ηε άξζε 
άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο, όπσο πξνέβιεπε λόκνο πνπ είρε ςεθηζζεί επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, γηα πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο. Έηζη ζα είρε ηελ δπλαηόηεηα λα επηηαρύλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζηξαηησηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζηθή 
πξνεηνηκαζία ηεο Διιάδνο θαη παξάιιεια λα απνηξέςεη ηελ αηκαηνρπζία, πνπ εηνηκάδνληαλ κε ηελ παλειιαδηθή απεξγία 
ηεο επνκέλεο, 5

εο
 Απγνύζηνπ.  

 

Σν θαζεζηώο ηεο 4
ε
 Απγνύζηνπ έζεζε πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ άκπλα ηεο Διιάδνο.  

Ζ νκνςπρία απνηέιεζε ην ζεκέιην ιίζν ηεο άκπλαο καδί κε ηελ ζηξαηησηηθή.  
Ο ίδηνο αλέιαβε πέληε Τπνπξγεία: ηξία Τπνπξγεία ηνπ ηξαηνύ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ θαη αξγόηεξα ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο. 
  

Σα ηέζζεξα πξώηα ήηαλ άθξσο απαξαίηεηα γηα λα ειέγρεη ην ζηξαηό θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή,  πνπ ό ίδηνο ήζειε λα 
δηαπξαγκαηεπηεί πξνζσπηθά, όπσο ζα έθαλε θάζε ζνβαξόο εγέηεο, πόζν κάιινλ απηόο πνπ ήηαλ θαη ζηξαηεγόο.  
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο όκσο εθπξνζσπνύζε ηε βαζύηεξε  ςπρνζύλζεζε ηνπ θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ είρε θαηά λνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ηηο θνηλσληθέο αδπλακίεο ηνπ ηόπνπ, ηνλ Γηραζκό, θαη λα νδεγήζεη ηνλ ηόπν ζε νκόλνηα.  
 

Με ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη θνηλσληθά κέηξα άξρηζε λα θηίδεη Κάιπςε από ηελ αξρή ηηο αλάγθεο ησλ 
αδπλάησλ, ηνπο αγξόηεο θαη εξγάηεο, επαγγεικαηίεο θαη βηνηέρλεο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΗΚΑ,  ην 8σξν, ην 6ήκεξν, ηελ 
Κπξηαθή αξγία. Φξόληηζε ηελ  ηαηξηθή πεξίζαιςε όισλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έγθπν γπλαίθα, θαη άιια κέηξα γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θπκαηίσζεο, ηεο εινλνζίαο, ησλ  ηξαρσκάησλ.  Ίδξπζε ηελ Δξγαηηθή Δζηία, ηελ Φνηηεηηθή Δζηία, ηνλ 
Οίθν Φνηηεηνύ, λπθηεξηλέο ζρνιέο γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο, ηελ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο. ηέγαζε 
πξόζθπγεο, νξγάλσζε ην νδηθό δίθηπν, ίδξπζε ηελ ξαδηνθσλία,  θαη πιήζνο άιισλ θνηλσληθώλ κέηξσλ, αθόκα ζπζζίηηα 
γηα ηελ θαιύηεξε δηαηξνθή ησλ παηδηώλ.   
Πεξηόξηζε ηα πξνλόκηα ησλ πινπζίσλ θαη ησλ βηνκεράλσλ. 
  

Μεηά έπξεπε λα ελζαξξύλεη, λα κεηαδώζεη πλεύκα αηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ βαζηζκέλν ζηελ εκπηζηνζύλε πξνο ην 
δίθαην θξάηνο. Πλεύκα αιιειεγγύεο. 
 

Πιεζίαζε όινπο, κεγάινπο θαη κηθξνύο, θνηηεηέο θαη παηδηά. Μπήθε ζε εξγνζηάζηα θαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, ηαμίδεςε ζε 
όιεο ηηο πεξηνρέο από ηελ Θξάθε ζηελ Κξήηε, γηα λα δηαπηζηώζεη κόλνο ηνπ από θνληά ηα πξνβιήκαηα, λα ηα 
ζεξαπεύζεη, λα λνπζεηήζεη.  Οη 250 ιόγνη κέζα ζηα ηέζζεξα ρξόληα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ θαλεξώλνπλ ην πλεύκα ηνπ. 
Σελ πξνζπάζεηα λα ραξάμεη ηνλ δξόκν ηνπ Έζλνπο καθξηά από δηραζκνύο, λα δώζεη ειπίδα, λα παξαζύξεη κε ηνλ 
ελζνπζηαζκό ηνπ, λα πξνβάιεη ην όξακά ηνπ γηα ηελ Διιάδα. Να ελώζεη ηνπο Έιιελεο κε έλα ζθνπό, ηελ αλαγέλλεζε ηεο 
Διιάδαο.  
 

Γξήγνξα πνιύ πξηλ ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ βξήθε αληαπόθξηζε θαη ζπκπαξάζηαζε από ηνλ θόζκν, πνπ έβιεπε ηηο 
ζεκαληηθέο αιιαγέο κέζα ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ.  
 

Έκελε λα πιεζηάζεη ηα παηδηά θαη ηνπο θνηηεηέο. Ίδξπζε ηόηε ηελ Εθνική Οπγάνωζη ηηρ Νεολαίαρ, «ην αγαπεκέλν ηνπ 
παηδί» όπσο ζπλήζηδε λα ιέεη.  Με ηελ νξγάλσζε ηεο Ε.Ο.Ν. ήζειε λα δεκηνπξγήζεη ππεύζπλνπο πνιίηεο, θνξίηζηα θαη 
αγόξηα ρσξίο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαθξίζεηο, λα δεκηνπξγήζεη άηνκα θαη νκάδεο ηθαλέο γηα ζπλεξγαζία, 
αιιειεγγύε, απηνπεπνίζεζε θαη νκνςπρία. Μίιεζε ζε όινπο ζαλ παηέξαο πνπ ζπλεγείξεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ηελ δύζθνιε ώξα πνπ πιεζίαδε, κε ζάξξνο θαη ειπίδα. Κάιεζε ηνπο θνηηεηέο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν  
Πάιιαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1936 θαη ηνπο κίιεζε. Ο ελζνπζηαζκόο ήηαλ άθξαηνο. 
Σνπο παξόηξπλε λα δεκηνπξγήζνπλ κόλνη ηνπο ηηο πξώηεο νκάδεο. Ζ θξαηηθή επέκβαζε ήιζε πνιύ αξγόηεξα. Οη 
κεγαιύηεξνη ζα απνηεινύζαλ ηελ άκπλα ζηα κεηώπηζζελ. 
 

πλζήκαηα άξρηζαλ λα αθνύγνληαλ ζηα ηξαγνύδηα ηεο ΔΟΝ. 
Έκπξνο γηα κηα Διιάδα λέα, εκπξόο κε ειιεληθή θαξδηά,  
εκπξόο πεξήθαλα γελλαία. Ναη! ηεο Διιάδνο ηα παηδηά.  
Δκπξόο ε Γόμα ε παιηά καο λα μαλαδήζεη είλαη θαηξόο 
κε ηνλ Μεγάιν Βαζηιηά καο. Δκπξόο πάληνηε εκπξόο !    



 
ηελ γιπθεηά καο ηελ παηξίδα ηελ ηξαλή θαη εξσηθή  
ζπ απόκεηλεο ειπίδα Νενιαία ειιεληθή.... 
 
ην πεξηνδηθό ηεο Νενιαίαο κε άξζξα θαη ηζηνξηθά θείκελα  μαλαδσληάλεςαλ εξσηθέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, αξραίαο θαη 
βπδαληηλήο, ηνπ αγώλα ηνπ 21.  Ζξσεο, αγώλεο, ήζε, έζηκα, ρνξνί θαη παξαδόζεηο, ινγνηερληθά θείκελα ειιεληθά θαη μέλα 
ζε κεηάθξαζε γέκηζαλ ηηο ζειίδεο, καδί κε πξαθηηθέο νδεγίεο ζε όινλ ηνλ πιεζπζκό ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ πόιεσλ. 
Παξάιιεια νδεγίεο θαη κέηξα πξνθύιαμεο θαηά ησλ αεξνπνξηθώλ επηδξνκώλ θαη θαηά ηνπ ρεκηθνύ πνιέκνπ, καζήκαηα 
αεξάκπλαο. Παξόηξπλε όινπο γηα ζηηάξθεηα, απνηακίεπζε, νηθνλνκία. Σα παηδηά ηεο Δ.Ο.Ν έθαλαλ ηελ αλαθύθισζε 
πιηθώλ θαη ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ.  
 
Ζ Δ.Ο.Ν θαη ε Γ.Α. ε νξγάλσζε ησλ θνηηεηώλ πέηπρε κέζα ζε δύν ρξόληα, όηαλ ζήκαλε ε ώξα ηνπ πνιέκνπ, λα είλαη 
όινη ζηηο ζέζεηο ηνπο ζαλ έηνηκνη από θαηξό.  
Ζ νκνςπρία πνπ ραξαθηήξηζε ηνλ Διιεληθό ιαό, είρε επηκειώο θαιιηεξγεζεί κε ρίιηνπο ηξόπνπο, κε έξγα θαη αίζζεκα 
εκπηζηνζύλεο ζηνλ αξρεγό γηα ην πνπ νδεγνύζε ην Έζλνο.  Αιιά αο αθνύζνπκε ηνλ ίδην κε ηη ιόγηα παξόηξπλε ηνπο 
λένπο.  
«Παηδηά κνπ, πξέπεη λα βάιεηε έλα θαλόλα ζηε δσή ζαο. Αγσλίδεζζε ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ζαο δηα ηνλ βίνλ 
ζαο, ηελ νηθνγέλεηά ζαο θαη ηελ επεκεξίαλ ηνπ ζπηηηνύ ζαο, δηα ηαο αηνκηθάο ζαο αλάγθαο. Μελ πεξηνξηζηείηε 
εθεί. Να βάιεηε έλα πνζνζηό ρξόλνπ θαη πξνζπάζεηαο δηα λα εξγαζζή ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία ζαο δηα ην 
ζύλνινλ ηνπ Έζλνπο».   
«Σώξα θαη ην παηδί  ηνπ πινπζίνπ θαη ην εξγαδόκελν παηδί, θνξνύλ ηελ ίδηαλ ζηνιή θαη είλαη καδί πιάη πιάη θαη 
αμίδνπλ ην ίδην, θη όπνηνο από ηνπο δύν είλαη ν ηθαλώηεξνο απηόο ζα πάεη κπξνζηά.   
 
 Οξγαλώζεηο δηάθνξεο λενιαίαο είραλ ππάξμεη θαη πξηλ ηνλ Η. Μεηαμά, όπσο νη πξόζθνπνη. Ο πξνζθνπηζκόο όκσο ήηαλ 
μελόθεξηνο θαη απηό δελ άξεζε ζηνλ ζηξαηεγό Μεηαμά, ρξεηαδόηαλ λα δεκηνπξγήζεη κία εληαία νξγάλσζε πνπ λα 
αγθαιηάζεη όιε ηελ Διιάδα θαη όια ηα παηδηά ηεο, κία νξγάλσζε κε ειιεληθή ςπρή. 
 
Καηαθξίζεθε ε Νενιαία θαη ζίγνπξα ζα έγηλαλ θαη θάπνηα ιάζε. Απηά όκσο δελ αλέηξεςαλ ηελ πνξεία νύηε αλαηξνύλ ηελ 
ζεκαζία ηεο ύπαξμεο ηεο θαη ην ζεηηθό έξγν πνπ επηηέιεζε ηόζν απνηειεζκαηηθά.  
  
ηηο  26 Οθησβξίνπ 1940, ελ γλώζεη ηνπ όηη ν πόιεκνο άξρηδε από ώξα ζε ώξα, ν Ησάλλεο Μεηαμάο θάιεζε ηελ  Νενιαία 
γηα λα ηελ ελζαξξύλεη.   
«ήθσ επάλσ Ειιεληθή Νενιαία, δελ ππάξρεη δηα ζε άιιε πξαγκαηηθόηεο παξά ε Ειιεληθή Παηξίο.»  
Γύν κέξεο αξγόηεξα όηαλ άξρηζε ν πόιεκνο. Μόιηο αθνύζηεθαλ νη ζεηξήλεο, νη κεγαιύηεξνη γλώξηδαλ πνπ ζα πάλε ηη ζα 
θάλνπλ. Μέζα ζε θιεηζηνύο θαθέινπο πνπ είρε ιάβεη ν θαζέλαο ππήξραλ νη νδεγίεο. Άιινη εληάρζεθαλ ζηελ  Πνιηηηθή θαη 
άιινη ζηελ Κξαηηθή Τπεξεζία Αιιειεγγύεο Μεηώπνπ. Π.Τ.Α.Μ. θαη ε Κ.Τ.Α.Μ   
Άκεζα πήξαλ ηε ζέζε νη πξώηνη ησλ πνιηηηθώλ ππαιιήισλ πνπ ζηξαηεύηεθαλ, νη άιινη ησλ εξγαηώλ ζηα εξγνζηάζηα, 
ησλ γεσξγώλ ζηα ρσξάθηα πνπ εγθαηαιείθζεθαλ κε ηελ ζηξάηεπζε. Άιινη δνύιεςαλ ζε  θνηλσληθά έξγα, ζε λνζνθνκεία, 
ζπγθέληξσζαλ θαη έζηεηιαλ γξάκκαηα θαη πιηθή βνήζεηα ζηνπο ζηξαηηώηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, παξαζηάζεθαλ ζηνπο 
πιεγσκέλνπο θαη ζηα παηδηά. ινη ήμεξαλ ηελ απνζηνιή ηνπο.  
 
ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο.  Τπάξρνπλ νη αλαθνξέο πνπ ζπληάρζεθαλ θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, κέρξη ηελ 
είζνδν ησλ Γεξκαλώλ. ε απηέο πεξηγξάθνληαη νη 25 δηαθνξεηηθέο αξκνδηόηεηεο, πνπ είραλ ηα κέιε θαη αξηζκεηηθά πσο 
επαλδξώζεθαλ νη νκάδεο θαη ιεηηνύξγεζαλ, αλά θαηεγνξία ή πεξηνρή, από ηα ζύλνξα κέρξη ηελ Κξήηε. Οη αλαθνξέο 
ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία Κ.Τ,όπσο θαη νη αλαθνξέο ζαλάησλ ή αηπρεκάησλ. Οη 2000 ζειίδεο πνπ 
απνηεινύλ απηό ην αξρείν από όιε ηελ Διιάδα θαλεξώλνπλ ηελ άξηηα νξγάλσζε. 
 
Καη ελώ ν πόιεκνο ζπλερηδόηαλ ν Μεηαμάο έδηλε ζάξξνο ζηνπο λένπο.   
«Παηδηά κνπ, Είκαζηε ηώξα 1.250.000 αγσληζηαί θάησ από ηηο γαιαλόιεπθεο εκαίεο ηνπ Ειιεληθνύ 
Φαιαγγηηηζκνύ, κέζα ζε κία ηεξή θαη αδηάζπαζηε έλσζε, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κε ζπζίεο θαη θόπνπο κε 
κόρζν θαη κε ελζνπζηαζκό, αιιειέγγπα όια ηα παηδηά ηεο Ειιάδνο, ρσξίο θακία απνιύησο δηάθξηζη, ηελ 
Αλαγέλλεζε ηεο Παηξίδνο». 
Δθηόο από ηα πξνθνξηθά,  γξαπηά ζπλζήκαηα θπθινθνξνύζαλ πάλσ ζε πνιιά έληππα ζε ζρνιηθά ηεηξάδηα, ζε  
επηζηνιηθά δειηάξηα, ζε εκεξνιόγηα θαη θπξίσο ζην πεξηνδηθό Νενιαία θαη αιινύ, πνιύ πξηλ μεζπάζεη ν πόιεκνο. 
πλήζσο είραλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ι. Μεηαξάρ.  
 
ηελ ΕΟΝ ηα παηδηά ηεο Ειιάδνο δελ δηδάζθνληαη απιώο ηελ αξεηήλ δηδάζθνληαη λα αζθνύλ ηελ αξεηήλ   
Θπζίεο δνπιεηά, αγώλαο γηα ηελ Ειιάδα, κ'έλα κνλαδηθό ζθνπό ΣΗ ΝΙΚΗ θαη γηα απηήλ ηα πάληα 
Η εζπρία θαη ε εηξήλε είλαη αγαζά ηα νπνία δελ ζα καο δώζνπλ νη άιινη, αιιά ηα νπνία πξέπεη εκείο λα 
θαηαθηώκελ θάζε ζηηγκή. 
πλζήκαηα δεκηνύξγεζε θαη ε Νενιαία ζε θέηγ βνιάλ. 
 Πεηζαξρεκέλνη ζα πάκε δηα λα θξαηήζσκε ηελ ζέζηλ ηεο Ειιάδνο. 



Με ιεζκνλείηε όηη ν θόζκνο θξαηηέηαη από ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ειιάδαο! 
Η Ειιάδα δελ ζα πεζάλεη πνηέ!!! 
Η 4

ε
 Απγνύζηνπ καο έθαλε θαη  πηζηεύνπκε ζηε δύλακε θαη ηε δσηηθόηεηα ηεο Φπιήο καο, ζε κηα εληαία θαη 

αδηαίξεηε Ειιάδα, θαη ζηε δσληάληα ηελ αμία θαη ηελ ππεξνρή ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ηεο Ειιάδαο καο.      
ε ιόγν πξνο ηνπο θαζεγεηέο ησλ Αλσηάησλ ρνιώλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1940, είπε: 
«Έξρνκαη εδώ ππό ηελ δηπιήλ κνπ ηδηόηεηα θαη σο Κπβεξλήηνπ ππεπζύλνπ ησλ ηπρώλ ηεο ρώξαο ηαύηεο εηο ηελ 
θξίζηκνλ ζηηγκήλ, αιιά θαη σο αλζξώπνπ, ν νπνίνο αλεγλώξηζα θαζ' όινλ ηνλ βίνλ κνπ ηελ ππεξνρήλ ηνπ 
πλεύκαηνο επί ηεο ύιεο θαη ηελ αμίαλ, ηελ νπνίαλ έρεη ην πλεύκα επί ηεο ηύρεο ησλ αλζξσπίλσλ πξαγκάησλ». Ο 
ιόγνο ηειείσλε. 
 «Θα ληθήζσκελ αιιά γηα ηνπο Έιιελεο Τπέξ ηελ Νίθε ε Δόμα». 
 
Ο Ησάλλεο Μεηαμάο πίζηεςε θαη ζεβάζηεθε ηνλ Έιιελα θαη ηελ Διιελίδα. Θαύκαζε ηελ απηνζπζία θαη ηνλ εξσηζκό ηνπο 
ζηηο κάρεο.  ε ιόγν ηνπ πξνο ηνπο Τπνπξγνύο ζηελ ενξηή ηνπ ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 1941. 
Μόλν κεγάινο είλαη ν Θεόο θαη ζηελ Ειιάδα ν ιαόο ηεο.... 
...Σν ζαύκα ην νπνίν επηηειείηαη είλαη έξγν ηνπ Ειιεληθνύ Λανύ,   
 
Θα θιείζσ ηελ νκηιία κε  επρή από ην Απνιπηίθηνλ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηελ κλήκε ηνπ νπνίνπ ενξηάδνπκε ζε ιίγεο 
κέξεο. Σν βξήθα ζεκεησκέλν ζε έλα βηβιίν κε  ηξαγνύδηα ηεο Δ.Ο.Ν θαη ζξεζθεπηηθνύο ύκλνπο.  
«...Νέζηνξα νύησο Άγηε Μεγαινκάξηπο Γεκήηξηε, Υξηζηόλ ηνλ Θεόλ ηθέηεπε δσξήζαζζαη εκίλ ην Μέγα Έιενο». 
Ζήηω η Ελλάρ ! 

 


