Στις 16 Οκτωβρίου ο Μεταξάς σημειώνει στο Ημερολόγιο «Απογραφή».
Στο περιοδικό «H Νεολαία» έχει στο τεύχος της 12ης Οκτωβρίου 1940

ένα κείμενο με τον τίτλο «Διάγγελμα του Αρχηγού για την γενική απογραφή του πληθυσμού». Στο
κείμενο αυτό αναγγέλλει και καλεί τον ελληνικό Λαό να συμπράξει εξηγώντας την ανάγκη και την
σημασία της απογραφής πληθυσμού οικοδομών και εμποροβιομηχανικών καταστημάτων κ.α..
Αναλυτικά εξηγεί το πόσο απαραίτητη είναι όχι για στρατολογία αλλά για ασφαλή βάση μέτρων για
την βελτίωση της διοίκησης, της υγιεινής της συγκοινωνίας και της εκπαίδευσης κλπ.
Εντύπωση κάνει η αναφορά του στην στρατολογία προσπαθώντας να μην δημιουργήσει πανικό
στο λαό, αν και ο ίδιος έχει σημειώσει εκείνες τις ημέρες στο Ημερολόγιο του. «Ησυχία αν μπορεί
να το πει κανείς ησυχία».
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Μεταξάς μέσα από το περιοδικό που έφτανε σε όλα τα
σημεία της ελληνικής επικράτειας, σε εποχή που ακόμα και το ραδιόφωνο σπάνιζε απευθύνεται
στον ελληνικό λαό για ενημέρωση σοβαρών θεμάτων που τον απασχολούν στην διάρκεια της
ετοιμασίας της Ελλάδας για την περίπτωση που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Άξονα.
Όσοι δεν κατάλαβαν ακόμα στην εποχή μας την σπουδαιότητα που είχε εκείνη την εποχή και η
σύσταση του οργανισμού της ΕΟΝ που θα συγκέντρωνε πολλές ηλικίες αγοριών και κοριτσιών για
περαιτέρω εκπαίδευση, ας δούνε ένα περιοδικό τι περιέχει και θα καταλάβουν τον ρόλο που
έπαιζε.
Ο Ιωάννης Μεταξάς γνωρίζοντας ότι ο πόλεμος θα είναι μακρόχρονος φρόντισε έγκαιρα να έχουν
οργανωθεί πολλά θέματα μέσα από το περιοδικό αναλύοντας πρακτικές γνώσεις, συνδυάζοντας
παράλληλα ιστορικές αναφορές, όπως στο τεύχος αυτό:
όπου διαβάζουμε για την σπορά και το πως γίνεται το καλό κρασί, παράλληλα θέμα υγείας όπως
τι συμβαίνει με την σκωληκοειδή απόφυση. Στην επικαιρότητα παρουσιάζει την εορτή των
ενόπλων δυνάμεων, και την ιστορική εξέλιξη του στρατού, μυθολογικά τον ήρωα Θησέα, ιστορικά
την αναφορά στον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τα σχολεία εις την Ελλάδα κατά την επανάσταση και
επί Καποδίστρια. Φυσικά δεν λείπει από το περιοδικό πέρα από την αρχαία ελληνική ιστορία και
μυθολογία, οι σελίδες για διασκέδαση με παιγνίδια, κουίζ και καλαμπούρια και κυρίως δεν λείπει
ποτέ η σελίδα που έχει κάθε φορά το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.

Στις 6 σελίδες αλληλογραφίας βλέπουμε πολλές άλλες δραστηριότητες σε πολλά σημεία της
Ελλάδας, που οι Νεολαίες δρούσαν. Δεν πήγε χαμένη όλη αυτή η οργάνωση και η πρόνοια για τις
επόμενες γενεές που μοιραία έζησαν τον πόλεμο.
Στα γενικά αρχεία του κράτους ΓΑΚ υπάρχουν στο αρχείο της Ε.Ο.Ν. 2000 σελίδες που
φανερώνουν την δράση των μεγαλυτέρων ηλικιών της Νεολαίας κατά την διάρκεια του πολέμου.
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