
Η Α.Β.Υ. Διάδοχος Παύλος Απευθύνετε στην Ε.Ο.Ν. 
Στην Καθημερινή της 8ης Μαρτίου 1941 ο Γεώργιος Βλάχος απευθύνεται στο κύριον άρθρον εις τον 
Χίτλερ. Στην ίδια πρώτη σελίδα είναι η φωτογραφία του Διαδόχου Παύλου κατά την άφιξιν  του εις την 
συγκέντρωιν της Ε. Ο.Ν, εις την αίθουσαν του κινηματογράφου «Παλλάς», όπου η Εθνική Οργάνωσις 
της Νεολαίας υπεδέχθη χθες την Α.Β.Υ. τον Διάδοχο Παύλο επανελθόντα από περιοδείαν ανά το 
μέτωπον.  

 

Ο Διάδοχος απευθυνόμενος είπε τα εξής: 

«Χθες βράδυ γύρισα από το μέτωπον, και θεώρησα υποχρεώσιν μου ως Γενικός Αρχηγός της 
Οργανώσεως να επικοινωνήσω μαζί σας, για να σας φέρω τον χαιρετισμόν των στρατιωτών του 
μετώπου, αλλά και των τόσων μελών της οργανώσεως, τα οποία στρατιώται σήμερον, βαστούν ψηλά 
την Σημαίαν εις το μέτωπον.  Σας μεταφέρω συγχρόνως τας ευχαριστίας των δι όσα υπέρ αυτών 
επράξατε και πράτεττε και τα οποία με τόσην συγκίνησιν παρακολουθούν οι στρατιώται μας. Σας 



παρακαλώ δε τόσον εγώ όσον και εκείνοι να εξακολουθήσετε με τον ίδιον πάντοτε φανατισμόν και με 
την ίδιαν πάντοτε πίστην τας προσπαθείας σας δια το μέτωπον, διότι προς τα εκεί πρέπει να 
συγκεντρούνται και να διοχετεύονται αι φροντίδες  όλων μας. Έχει τόσον μεγάλο περιεχόμενον ο 
διεξαγώμενος αγών της φυλής μας ώστε μέσα εις αυτόν να ευρίσκεται εις κάθε στιγμή εκείνο το 
οποίον χρειάζεται η Ελληνική νεότης, δια να παραδειγματίζεται, να φρονηματίζεται και να γεμίζει την 
ψυχήν της με τα ευγενέστερα ιδανικά. Τα συνθήματα μας είναι εκείνα τα οποία ο εκλιπών δημιουργός 
της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας ( Ιωάνης Μεταξάς) έθεσεν : ΠΙΣΤΙΣ- ΑΓΩΝ- ΝΙΚΗ, και το 
ωραιότερον τούτων επιστέγασμα: ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ Η ΔΟΞΑ!»  

«Κλείσε Εθνική Νεολαία της Ελλάδος μέσα εις την ψυχήν σου την Ελλάδα και όλα θα τα φέρει ο Θεός 
και η Παναγία δεξιά. Ζήτω η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας».   
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