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ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΟΧΙ 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

 
 
 
 
 

1. Ιςτορικό πλαίςιο 1922-1936 
 

Με το πζρασ των βαλκανικϊν πολζμων και του Α’ παγκοςμίου πολζμου, τα εδάφθ και ο 
πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ υπερδιπλαςιάηονται. Ζπειτα και από τθν αποτυχία τθσ ελλθνικισ 
ιμπεριαλιςτικισ εκςτρατείασ ςτθ Μ. Αςία, ςτθ χϊρα καταφτάνει ενάμιςι εκατομμφριο πλιρωσ 
εξακλιωμζνων προςφφγων. Τα δεδομζνα αυτά ςυνιςτοφν νζα πεδία εκμετάλλευςθσ για το 
ελλθνικό κακεςτϊσ και θ ανατανάκλαςι τουσ ςτθν οικονομία δεν αργεί να φανεί. Ραρά ταφτα, θ 
ανθςυχία που επικρατεί ςτο εςωτερικό τθσ αςτικισ τάξθσ είναι διάχυτθ, γεγονόσ που 
αντικατοπτρίηεται ςτθ γενικι αςτάκεια που χαρακτθρίηει το πολιτικό ςκθνικό τθσ εποχισ. 
Ενδεικτικό τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι ότι μζςα ςε ζνα χρόνο, το 1924, αλλάηουν πζντε 
κυβερνιςεισ.  Ζνα χρόνο αργότερα, τθν εξουςία ςτθ χϊρα καταλαμβάνει με πραξικόπθμα ο 
ςτρατθγόσ Ράγκαλοσ, για να τθ χάςει ζνα χρόνο μετά από το πραξικόπθμα του ςτρατθγοφ 
Κονδφλθ. Η πολιτικι αυτι αςτάκεια ςυνεχίηεται ωσ το 1928, όταν ο Βενιηζλοσ αποκτά ιςχυρι 
πλειοψθφία και ςχθματίηει κυβζρνθςθ που διαρκεί ωσ το 1932. 

Τθν δεκαετία του ’20 ξεκινά δειλά και θ οργάνωςθ τθσ εργατικισ τάξθσ. Η μαηικι ζλευςθ 
των προςφφγων από τθ Μ. Αςία, αλλάηει ραγδαία και ευρζωσ τθν κατάςταςι του εργατικοφ 
κινιματοσ ςτθν Ελλάδασ. Η ςυντεχνιακι, κλθρονομικι αναπαραγωγι τθσ εργαςίασ αμφιςβθτείται 
ςτθν πράξθ, δθμιουργοφνται νζοι διαχωριςμοί (ντόπιοι - πρόςφυγεσ). Θα μποροφςε να πει κανείσ 
ότι κάπου εδϊ αρχίηει να αναπτφςςεται μια ταξικι κεϊρθςθ τθσ κοινωνίασ. Δθλαδι αυτό που 
ςυμβαίνει ςτθ δεκαετία του 1920, είναι θ βαςικι διαδικαςία δθμιουργίασ ταξικισ ςυνείδθςθσ 
που υπερβαίνει τθν αναφορά ςτον κλάδο, το επάγγελμα, τθ ςυντεχνία. Με άλλα λόγια ο εργάτθσ 
βυρςοδεψείου και ο εργάτθσ αρτοποιίασ αναγνωρίηει πλζον ςε μεγάλο βακμό τον εαυτό του 
περιςςότερο πια ωσ εργάτθ και δευτερευόντωσ ωσ βυρςοδζψθ ι αρτοποιό, όπωσ ςυνζβαινε 
νωρίτερα ι ςε κάκε περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία αλλαγισ του αυτοπροςδιοριςμοφ είναι ςε 
πλιρθ εξζλιξθ. 

Εμφανίηονται ςε αυτό το διάςτθμα πιο πολιτικά αιτιματα και λόγοσ από τθ μεριά του 
εργατικοφ κινιματοσ. Οι παλιζσ θκικζσ αντιλιψεισ αποκτοφςαν πολιτικό και ταξικό 
προςανατολιςμό και μζςα από τισ επιδιϊξεισ των εργατικϊν ςωματείων, μεταςχθματίηονταν και 
μετατρζπονταν ςε πολιτικό λόγο. Σταδιακά προςτζκθκαν ςε αυτζσ τισ θκικοταξικζσ αντιλιψεισ 
περιςςότερο ςφγχρονα εργατικά αιτιματα που αφοροφςαν το ωράριο, το μιςκό και τθν 
αςφάλιςθ, ενϊ ςε αρκετά περιορίςτθκαν τα ςυντεχνιακά χαρακτθριςτικά, χωρίσ όμωσ να πάψουν 
να υπάρχουν. 

Η οργάνωςθ του εργατικοφ κινιματοσ περνάει ςε ζνα πιο ςυγκροτθμζνο ςτάδιο και 
βακαίνει. Η ΓΣΕΕ προχπάρχει, αλλά είναι θ δεκαετία του 1920-30 που μπαίνει ςτο κεντρικό κάδρο 
και αποτελεί το πεδίο αντιπαράκεςθσ των διαφορετικϊν ςυνιςτωςϊν του ςυνδικαλιςτικοφ 
κινιματοσ (κομμουνιςτζσ του ΚΚΕ, ςοςιαλιςτζσ, φιλελεφκεροι, αρχειομαρξιςτζσ). Στο τζλοσ τθσ 
δεκαετίασ φτάνουμε ςε διάςπαςι τθσ. Με τισ διαςπάςεισ και τισ διαφοροποιιςεισ ςτο πλαίςιο 
τθσ ΓΣΕΕ μπαίνουμε ςτθ δεκαετία του 1930 με τρεισ διαφορετικζσ τριτοβάκμιεσ ενϊςεισ. Η 
επίςθμθ ΓΣΕΕ ελζγχεται από τουσ φιλελεφκερουσ (βενιηελικοί) με τθν υποςτιριξθ και των 
λιγοςτϊν ςυντθρθτικϊν (αντιβενιηελικϊν), τα Ανεξάρτθτα Εργατικά Συνδικάτα δθμιοφργθμα των 
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ςοςιαλιςτϊν, και θ Ενωτικι ΓΣΕΕ κακοδθγοφμενθ από τουσ κομμουνιςτζσ. Η άνοδοσ του 
φαςιςμοφ διεκνϊσ και τα παραδείγματα από το εξωτερικό (Ιταλία, Γερμανία), κζτουν ςτισ 
διαφορετικζσ ςυνομοςπονδίεσ τθν επιταγι τθσ επανζνωςθσ. 

 Ραράλλθλα βζβαια με τθν οργάνωςθ των εργατϊν, αρχίηουν να πλθκαίνουν και να 
αυςτθροποιοφνται και τα μζτρα ελζγχου και καταςτολισ. Είναι θ εποχι που κυρίωσ θ 
Χωροφυλακι βαςανίηει ομαδικά εργάτεσ που ςυλλαμβάνονται τόςο ςε διαδθλϊςεισ όςο και ςε 
εφόδουσ ςε ςυνδικαλιςτικά γραφεία. Είναι θ ίδια εποχι που κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ οι 
μυςτικζσ υπθρεςίεσ και οι πρϊτεσ φαςιςτικζσ οργανϊςεισ.  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου 1920-30, θ βιομθχανία, θ ναυτιλία και άλλοι τομείσ τθσ 
οικονομίασ ςθμειϊνουν πρόοδο θ οποία, βζβαια, εξυπθρετεί μονάχα μια μειοψθφία του 
πλθκυςμοφ. Η πρόοδοσ αυτι βαςίηεται ςε μεγάλο  βακμό ςτα ξζνα κεφάλαια που ειςάγονται με 
τθ μορφι δανείων. Ζτςι, όταν το 1929 το καπιταλιςτικό ςφςτθμα φτάνει ςε κρίςθ, θ οικονομία 
τθσ Ελλάδασ επθρεάηεται βακιά με αποτζλεςμα το 1932 τθν αδυναμία εξυπθρζτθςθσ των 
τεράςτιων δανείων τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ και τθ χρεωκοπία. Αυτι θ εξζλιξθ οδθγεί ςτθν 
παραίτθςθ τθσ μζχρι τότε κυβζρνθςθσ Βενιηζλου. Ακολουκεί μία περίοδοσ που χαρακτθρίηεται 
από ςφοδρζσ διαμάχεσ ςτο εςωτερικό τθσ αςτικισ τάξθσ ςχετικά με το ποιόσ κα επικρατιςει. Η 
γριγορθ διαδοχι των κυβερνιςεων, οι απόπειρεσ δολοφονιϊν πολιτικϊν αντιπάλων και τα 
πραξικοπιματα ςυνκζτουν το ςκθνικό ανάλθψθσ τθσ εξουςίασ ζωσ το 1935. Το Νοζμβριο του 
1935 ο ςτρατθγόσ Κονδφλθσ καταλαμβάνει πραξικοπθματικά τθν εξουςία και θ καινοφργια 
δικτατορία, με νόκο δθμοψιφιςμα, αποφαςίηει τθν επιςτροφι του βαςιλιά. Με τθν ζλευςι του 
ςτθν Ελλάδα, ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Β’ προκθρφςςει εκλογζσ. Το Μάρτιο του 1936 ςχθματίηεται 
κυβζρνθςθ με πρωκυπουργό τον Δεμερτηι και υπουργό ςτρατιωτικϊν τον Ι. Μεταξά. 

Στο μεταξφ, οι ταξικοί αγϊνεσ ςε όλθ τθν επικράτεια κλιμακϊνονται δυναμικά. Η καταπίεςθ 
και θ οικονομικι εξακλίωςθ οδθγοφν εργάτεσ και άνεργουσ ςε ςυνεχείσ απεργίεσ και 
κινθτοποιιςεισ που προκαλοφν ζντονα προβλιματα ςτθν άρχουςα τάξθ. Το 1936 υπιρξε θ 
μζγιςτθ ςτιγμι του εργατικοφ κινιματοσ του Μεςοπολζμου, αλλά ταυτόχρονα και θ χρονιά τθσ 
κακολικισ ιττασ και καταςτολισ του.  

Ήδθ από τισ αρχζσ του ζτουσ, με τθν όξυνςθ των οικονομικϊν προβλθμάτων, και ιδιαίτερα 
του ςταφιδικοφ ηθτιματοσ, ξεςπά απεργιακό κφμα με οικονομικά αιτιματα ςε Ακινα, 
Θεςςαλονίκθ, Δράμα, Ξάνκθ, Καλαμάτα. Τθν άνοιξθ του ’36 θ κυβζρνθςθ Δεμερτηι – Μεταξά 
λαμβάνει όλο και πιο καταςταλτικά μζτρα εναντίον του εργατικοφ κινιματοσ: Συλλιψεισ 
πρωτοπόρων εργατϊν, διάλυςθ ςωματείων. Ο υπουργόσ Εςωτερικϊν δθλϊνει ότι «οι απεργίεσ 
κα καταπνίγονται αμζςωσ», ενϊ ο Μεταξάσ, μετά τθν απεργία των εργατϊν δζρματοσ –που 
ηθτοφν αφξθςθ θμερομιςκίου κατά 30%, 8ωρο και ίδρυςθ κλαδικοφ ταμείου αςφάλιςθσ– δθλϊνει 
ότι πρόκειται να απαγορεφςει τισ απεργίεσ. 

Τον Απρίλιο του ίδιου ζτουσ, ο πρωκυπουργόσ Δεμερτηισ ξαφνικά πεκαίνει και ο βαςιλιάσ 
διορίηει τον Μεταξά πρωκυπουργό. Η βουλι ζδωςε ψιφο εμπιςτοςφνθσ ςτθν κυβζρνθςθ 
Μεταξά, με μεγάλθ πλειοψθφία. Οι εργάτεσ, τότε, κορυφϊνουν τισ κινθτοποιιςεισ τουσ ςτισ 
απεργίεσ του Απρίλθ-Μάθ που ξεκινοφν οι καπνεργάτεσ. Οι πρϊτεσ ςυγκροφςεισ 
πραγματοποιοφνται ςτο Βόλο ςτισ 07/05/1936 και ακολουκοφν τθν επόμενθ μζρα ςτθ 
Θεςςαλονίκθ. Η εξζγερςθ γενικεφεται ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 9 Μάθ και οι μάχεσ μεταξφ εργατϊν 
και αςτυνομίασ παίρνουν τεράςτια ζκταςθ: θ αςτυνομία ςκοτϊνει 20 διαδθλωτζσ και τραυματίηει 
300. Τθν επόμενθ θμζρα γίνεται θ κθδεία των νεκρϊν, θ οποία μετατρζπεται ςε μαχθτικι 
διαδιλωςθ με τθν παρουςία 150.000 ανκρϊπων. Το γεγονόσ αυτό προκαλεί μεγάλθ ανθςυχία 
ςτθν κακεςτθκυία τάξθ και ςε μεγάλο βακμό ορίηει τθν αντίδραςθ του ςυςτιματοσ. 

 Ζτςι, ςτο διάςτθμα που ακολουκεί, θ Βουλι εγκρίνει ψιφιςμα με το οποίο διακόπτει τισ 
λειτουργίεσ τθσ μζχρι το Σεπτζμβριο αφινοντασ τον Μεταξά να κυβερνά με διατάγματα. Στο ίδιο 
διάςτθμα, οι δφο μεγάλεσ παρατάξεισ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ εντείνουν τισ διαδικαςίεσ 
ενοποίθςθσ. Υπογράφουν ςυμφωνθτικό κοινισ δράςθσ και κακορίηουν κοινό πρόγραμμα 
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διεκδικιςεων και κοινι άμυνα ςτισ προκζςεισ του  Μεταξά να επιβάλει τθν υποχρεωτικι 
διαιτθςία ςτισ εργοδοτικζσ διαφορζσ, πράξθ που κα καταργοφςε ουςιαςτικά τισ ςυνδικαλιςτικζσ 
ελευκερίεσ και το κατοχυρωμζνο δικαίωμα ςτθν απεργία. Στισ 27 Ιοφλθ θ ενωτικι ΓΣΕΕ και θ ΓΣΕΕ, 
διαμαρτυρόμενεσ για τθ απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ να εφαρμόςει τελικά τθν υποχρεωτικι 
διαιτθςία, δθμοςιεφουν κοινι ανακοίνωςθ και καλοφν τουσ εργαηομζνουσ ςε Ακινα / Ρειραιά να 
κάνουν 24ωρθ απεργία ςτισ 5 Αυγοφςτου. Στισ 4 Αυγοφςτου ο Μεταξάσ αποφαςίηει τθν οριςτικι 
πλζον παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Βουλισ. Τθν πανελλαδικι απεργία πρόλαβε θ επιβολι τθσ 
δικτατορίασ. 

Ο Μεταξάσ δικαιολόγθςε τθν ενζργεια του, κακϊσ «οι διαρκϊσ εκτεινόμεναι απεργίαι, αι 
πλείςται των οποίων υπήρξαν τελείωσ αδικαιολόγηται από οικονομικήσ απόψεωσ *…+, η επί τη 
βάςει προμελετημζνου ςχεδίου προπαραςκευαςθείςα πανεργατική απεργία, ήτισ κατά τασ 
ιδιαιτζρασ διαπιςτϊςεισ τησ Κυβερνήςεωσ αποτελεί απαρχήν γενικωτζρασ ςταςιαςτικήσ 
εκδηλϊςεωσ». 

 
 
Υπιρχε κάποια βάςθ ςτον ιςχυριςμό Μεταξά περί κομμουνιςτικοφ κινδφνου, περί 

επανάςταςθσ; Ή από τθν άλλθ πλευρά, τα τμιματα εκείνα του εργατικοφ κινιματοσ που μιλοφςαν 
για τθν ανατροπι και τθν κρίςθ του καπιταλιςμοφ που ιταν ευάλωτοσ και ςε κακίηθςθ ιταν ςε 
απόλυτθ ψευδαίςκθςθ; 

Η απάντθςθ, νομίηουμε ότι είναι και ναι και όχι. Δε φαίνεται, δεν προκφπτει από κάπου ότι 
υπάρχει ςτα ςκαριά ζνα οργανωμζνο ςχζδιο ανατροπισ τθσ αςτικισ δθμοκρατίασ και του 
κοινοβουλευτιςμοφ με κομμουνιςτικό πρόςθμο, με προοπτικι τθν ίδρυςθ εργατικοφ κράτουσ, 
ςοβιζτ κτλ. Δεν ιταν ζτοιμθ κάποια ζφοδοσ ςτα εγχϊρια χειμερινά ανάκτορα. Τθν ίδια, όμωσ, 
ςτιγμι, χρειάηεται να ςκεφτόμαςτε τθ ςυγκυρία. Το 1936 είναι λίγα μόλισ χρόνια μετά από μια 
πραγματικι και τεράςτια ςε μζγεκοσ κι επιπτϊςεισ κρίςθ του καπιταλιςμοφ, ενϊ παράλλθλα είναι 
μια χρονιά ςτθν οποία θ επαναςτατικι προοπτικι διεκνϊσ δεν είναι κενό γράμμα. Με 
διαφορετικό χαρακτιρα θ ενδυνάμωςθ των επαναςτατικϊν κομμάτων και των λαϊκϊν μετϊπων 
ςε Ιςπανία και Γαλλία, θ φπαρξθ τθσ ΕΣΣΔ ωσ ανερχόμενθσ κραταιάσ δφναμθσ, θ μυρωδιά 
μπαρουτιοφ ςτον ευρωπαϊκό χάρτθ είναι δεδομζνα που δεν περνοφςαν απαρατιρθτα κι εδϊ. 
Ακόμα κι αν δεν υπιρχε οργανωμζνο ςχζδιο πολιτικισ επανάςταςθσ, δεν μποροφςε να 
αποκλειςτεί το ενδεχόμενο γενικευμζνθσ εργατικισ εξζγερςθσ. Η λφςθ Μεταξά  δεν είναι, λοιπόν, 
ακατανόθτθ ςε αυτο το πλαίςιο. Ήταν μάλλον θ απαραίτθτθ κίνθςθ για να εξαςφαλιςτοφν τα 
ςυμφζροντα του κατεςτθμζνου πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Ραράλλθλα ιταν μια κίνθςθ πρόλθψθσ 
ανεξζλεγκτων καταςτάςεων ςε ζνα πλαίςιο και μια ςυγκυρία αυξθμζνθσ ταξικισ 
ςυνειδθτοποίθςθσ και ενίςχυςθσ των ταξικϊν δεςμϊν μεταξφ των εργατϊν διαφορετικϊν κλάδων, 
όπωσ διαμορφωνόταν και με τουσ αγϊνεσ του 1936, αλλά και με τθ διαδικαςία επανενοποίθςθσ 
των Εργατικϊν Συνομοςπονδιϊν. Δεν πρζπει να ξεχνάμε και να υποτιμοφμε ότι το παραμικρό 
επειςόδιο τθσ ταξικισ πάλθσ ςε όλο τον κόςμο, αλλά φυςικά και ςτθν Ελλάδα, αποκτοφςε μια 
διογκωμζνθ ςθμαςία και δυναμικι κάτω από το μεγεκυντικό φακό τθσ διεκνοφσ επαναςτατικισ 
προοπτικισ τθσ εποχισ και ιταν αβζβαιο πϊσ μποροφςε να εξελιχκεί και αν κα μποροφςε να  
αποτελζςει από απλά ζνα ενδεχόμενο (κι οφτε καν το πιο πικανό), μια πραγματικι απειλι. 

Ραράλλθλα με τα παραπάνω, υπιρχε διάχυτθ θ εντφπωςθ ότι ο κοινοβουλευτιςμόσ δεν 
μπορεί να δϊςει τθν απαιτοφμενθ ςτακερότθτα ςτο αςτικό κράτοσ. «Πιςτεφω ότι η δικτατορία 
ημπορεί εισ ωριςμζνασ περιςτάςεισ να αποτελζςει ιςτορικήν ανάγκην δι’ ζναν τόπον, όταν την 
επιβάλλη ο υπζρτατοσ νόμοσ τησ ςωτηρίασ τησ πατρίδοσ…» ζγραφε ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου (ο 
Γζροσ τη δημοκρατίασ!) ςτθν Κακθμερινι τθν 1θ Ιουλίου του 1934. 
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2. Χαρακτηριςτικά του καθεςτώτοσ Μεταξά 

 
Αν και ο Μεταξάσ δεν κατζλαβε τθν εξουςία όπωσ ο Μουςολίνι ςτθν Ιταλία, το κακεςτϊσ 

του είχε ζντονα φαςιςτικά χαρακτθριςτικά. Το φαςιςτικό κακεςτϊσ Μεταξά προςπακεί να 
διαιωνίςει τθ ςχζςθ εκμετάλλευςθσ εργοδότθ-εργαηόμενου, αφινοντασ ςτθν άκρθ κάκε 
φιλελεφκερο πρόςχθμα. Εκμεταλλεφεται τθν απογοιτευςθ των μαηϊν, εντυπωςιάηει με τθν 
δικεν αδιάλλακτθ ςτάςθ του, καλλιεργεί τον φόβο απζναντι ςτα «άκρα» και προςαρμόηει τθ 
δθμαγωγία του ςτθν εκνικι ιδιομορφία. Ο φαςιςμόσ δεν ςτοχεφει ςτθν εξάλειψθ των κοινωνικϊν 
αντικζςεων, αλλά ςτθν κακοδιγθςθ τθσ ζκφραςθσ και τθν ακφρωςθσ κάκε κοινωνικισ και 
πολιτικισ αμφιςβιτθςθσ. Αυτό το πετυχαίνει με δφο τρόπουσ: τθν απάτη και τη βία. 

Η απάτη ςυνίςταται ςτα δικεν φιλεργατικά μζτρα. Η δικτατορία Μεταξά πιρε κάποια 
φιλολαϊκά μζτρα, τα οποία όμωσ ςιμερα παρουςιάηονται με υπερβολι. Ολοκλθρϊκθκε θ 
δθμιουργία του ΙΚΑ του οποίου όμωσ θ κζςπιςθ και θ καταςκευι των κτιριακϊν και τεχνικϊν 
υποδομϊν είχε ξεκινιςει επί Βενιηζλου. Επεκτάκθκε το οκτάωρο και ςε άλλουσ κλάδουσ 
εργαηομζνων, το οποίο όμωσ είχε κεςπιςτεί και εφαρμοςτεί ιδθ από το 1920. Διαγράφθκαν όχι 
τα αγροτικά χρζθ, αλλά οι κακυςτεροφμενοι τόκοι, ενϊ ζγινε ρφκμιςθ για τθν εξόφλθςθ του 
κεφαλαίου. Η κζςπιςθ των κατϊτατων θμερομιςκίων και τθσ άδειασ με αποδοχζσ, ζγινε από τθ 
δικτατορία Κονδφλθ το 1935 και όχι από τον Μεταξά. Ανάμικτα με μιςζσ αλικειεσ 
παρουςιάηονται και ολόκλθρα ψζματα όπωσ αυτό τθσ κυριακάτικθσ αργίασ θ οποία είχε 
κεςπιςτεί από το 1911. Ο Μεταξάσ τθν κατιργθςε και το κυριακάτικο μεροκάματο δίνονταν ςτο 
κράτοσ για τθν «εκνικι άμυνα». 

Η βία εκφράςτθκε με πολλοφσ τρόπουσ. Η προπαγάνδα μζςω του ραδιοφϊνου και του 
τφπου ιταν ςυςτθματικι. Ζκλειςαν εφθμερίδεσ και επιβλικθκε λογοκριςία παντοφ. Κάθκαν 
βιβλία, όχι μόνο των κλαςικϊν του Μαρξιςμοφ, αλλά και του Φρόυντ, του Ντοςτογιζφςκι, του 
Γκαίτε, του Ραπαδιαμάντθ, του Καρκαβίτςα κλπ. Ζφταςαν ςτο ςθμείο να απαγορεφςουν τθν 
παράςταςθ τθσ ”Αντιγόνθσ” του Σοφοκλι επειδι περιείχε βαρείσ χαρακτθριςμοφσ κατά των 
τυράννων. Απαγορεφτθκε θ λειτουργία των πολιτικϊν κομμάτων και καταργικθκαν πλιρωσ τα 
πολιτικά δικαιϊματα. Πςοι κεωρικθκαν αντίπαλοι του κακεςτϊτοσ υπζςτθςαν διϊξεισ, 
φυλακίςεισ, βαςανιςτιρια, εξορίεσ. Καλλιεργικθκε ατμόςφαιρα φόβου. Οι διϊξεισ των 
κομμουνιςτϊν και των δθμοκρατϊν εντάκθκαν. Οι φυλακζσ και τα ξερονιςια γζμιςαν, ενϊ 
αποφυλακίηονταν μόνο όςοι υπζγραφαν διλωςθ μετανοίασ. 

Οι καταπιεςτικοί μθχανιςμοί δεν είχαν απλϊσ ςκοπό να εκμθδενίςουν τισ αντιδράςεισ προσ 
το κακεςτϊσ, αλλά και να επιτφχουν τθν προςχϊρθςθ των πολιτϊν ςτθν ιδεολογία του. Η 
ςυςτθματικι αςτυνόμευςθ κάκε μορφισ δραςτθριότθτασ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ ςφαίρασ, ο 
χαφιεδιςμόσ ςε ςυνδυαςμό με τισ διϊξεισ, παρεμπόδιηαν τθ ηφμωςθ, τθ δθμιουργία 
αντιπολιτευόμενων πολιτικϊν ομάδων και εν τζλει τθ λαϊκι ζκρθξθ. 

Με ςκοπό τθν  εξαςφάλιςθ  τθσ υποταγισ αλλά και τθσ ςυναίνεςθσ όλων των τμθμάτων τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ ζκεςε ωσ κεντρικό ςτόχο τθν αφομοίωςθ του κοινωνικοφ ςϊματοσ ωσ 
ςυνόλου ςε όλεσ του τισ εκδθλϊςεισ, με τθν “ενςωμάτωςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ ςτον κρατικό 
μθχανιςμό” καταργϊντασ ταυτόχρονα κάκε πολιτικι δράςθ. Στθ λογικι αυτι, δθμιοφργθςε τθν 
κεωρθτικι καταςκευι που λζγονταν «Νζο Κράτοσ». Υπζρτατοσ ςτόχοσ του ιταν θ δθμιουργία του 
Γ’ Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ με οικουμενικι απεφκυνςθ χωρίσ όμωσ επεκτατικζσ βλζψεισ. 

Στθν προςπάκειά του να οργανϊςει φαςιςτικά το κράτοσ, δεν βαςίςτθκε ςτισ υπάρχουςεσ 
οργανϊςεισ, οφτε ςτθν εκπαίδευςθ που δεν μποροφςε να ελζγξει πλιρωσ. Για το ςκοπό αυτό, 
οργάνωςε το ςφνολο τθσ νεολαίασ ςυςτινοντασ τθν ΕΟΝ (Εκνικι Οργάνωςθ Νεολαίασ) ςτθν 
οποία θ ςυμμετοχι ιταν υποχρεωτικι. Από 9.000 μζλθ το 1937 φτάνει τα 1.200.000 το 1940. 
Ολόκλθρθ θ κοινωνικι ηωι των νζων περνοφςε μζςα από τθν ΕΟΝ και φυςικά μζςα από τθν ΕΟΝ 
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περνοφςε ο ςτόχοσ τθσ μακροχρόνιασ πεικάρχθςθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςτα ςχιματα του 
ολοκλθρωτιςμοφ. Μερικά από τα χαρακτθριςτικά τθσ ιταν θ ομοιομορφία των ςτολϊν, θ 
λειτουργία τθσ κοινωνικισ ηωισ μζςα από αυτιν και ο ναηιςτικόσ χαιρετιςμόσ. Αξίηει να 
αναφερκεί ότι Κυβερνθτικόσ Επίτροποσ τθσ ΕΟΝ ιταν ο Αλζξανδροσ Κανελλόπουλοσ, γιόσ του 
Νικόλαου Κανελλόπουλου, ιδιοκτιτθ τθσ εταιρείασ Χθμικϊν Ρροϊόντων και Λιπαςμάτων, μίασ 
από τισ μεγαλφτερεσ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ. 

Κυριάρχθςαν οι εντυπωςιακζσ δθμόςιεσ τελετζσ και παρελάςεισ, αδιαμφιςβιτθτα 
εμπνευςμζνεσ από τον φαςιςμό. Ρροςπάκθςε να επιβάλει τθν “λατρεία ςτον «Αρχηγό»”. «Θζλω 
λατρεία. Διψάει η ψυχή μου…», ζγραφε ςτο θμερολόγιό του. Αυτοαναγορεφεται ςε Ρρϊτο 
Αγρότθ, Ρρϊτο Εργάτθ, Ρρϊτο Στρατιϊτθ.  

Η εκκλθςία επίςθσ ςτιριξε τθν Μεταξικι δικτατορία. 
Η Μεταξικι αντιδθμοκρατικι ρθτορεία διακιρυςςε ότι το κράτοσ ςτα πλαίςια τθσ 

κεφαλαιοκρατικισ κοινωνίασ, για να εκπλθρϊςει το ςκοπό του πρζπει να γίνει ολοκλθρωτικό. Δεν 
απζβλεπε ςτθν εξάλειψθ τθσ κοινωνικισ διαίρεςθσ, αλλά ςτθν κακοδιγθςθ τθσ ζκφραςισ τθσ 
ϊςτε να ακυρωκεί κάκε κοινωνικι και πολιτικι αμφιςβιτθςθ. Οι εργαςιακζσ ςχζςεισ ιταν 
κυβερνθτικά ελεγχόμενεσ, τόςο ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ μεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ όςο και 
ωσ προσ το περιεχόμενο των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. Ο κρατικόσ κορπορατιςμόσ ωσ 
κυρίαρχο ςφςτθμα εκπροςϊπθςθσ ςυμφερόντων, μζςα από τον κρατικό ζλεγχο τθσ άρκρωςθσ 
και διατφπωςθσ των εργατικϊν αιτθμάτων, κακόριηε το αποτζλεςμα των διαπραγματεφςεων 
ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του οικονομικοφ κατεςτθμζνου. Κατζςτθςε επίςθσ κυρίαρχθ τθν 
ανάπτυξθ πελατειακϊν ςχζςεων τόςο των εργαηομζνων όςο και των εκπροςϊπων των 
εργοδοτϊν και των εργαηομζνων. Το κακεςτϊσ χρθματοδοτοφςε αφειδϊσ τουσ εκπροςϊπουσ των 
εργοδοτϊν και των εργαηομζνων. Οι ςχζςεισ του ελλθνικοφ κεφαλαίου με το αγγλικό ιταν 
ιδιαίτερα ιςχυρζσ. Μόλισ δφο εβδομάδεσ από τθν κιρυξθσ τθσ δικτατορίασ, ο Μεταξάσ 
διαπραγματεφεται και ςυμφωνεί να καταβάλει τουσ τόκουσ από τα χρζθ των προθγοφμενων 
δεκαετιϊν, ςε ποςοςτό πολφ υψθλότερο από αυτό που είχαν πετφχει οι προθγοφμενεσ 
κυβερνιςεισ. Ππωσ ςυνζβθ ςτθν Ιταλία και ςτθ Γερμανία, μεγάλο μζροσ του κόςμου του 
κεφαλαίου ςτιριξε τον Μεταξά και το κακεςτϊσ του. 

 
 

Διαφορέσ από τον «τυπικό» φαςιςμό 
Δεν υπιρχαν φαςιςτικζσ οργανϊςεισ, τάγματα εφόδου και μαηικό κίνθμα που να 

υποςτθρίξει τον Μεταξά και το κόμμα του ςτθν κατάλθψθ τθσ εξουςίασ. Η δικτατορία είχε τθν 
ζγκριςθ του βαςιλιά. Ο βαςιλιάσ είχε τον πρϊτο λόγο ςτο ςτράτευμα και ςτθν εξωτερικι 
πολιτικι, ενϊ ο Μεταξάσ ςτο εςωτερικό. 

Η προςπάκεια εκφαςιςμοφ τθσ κοινωνίασ ζγινε μετά τθν εγκακίδρυςθ του δικτατορικοφ 
κακεςτϊτοσ, με μθδαμινι όμωσ επιτυχία. Οι φαςίςτεσ διανοοφμενοι που ςτιριηαν το κακεςτϊσ 
ιταν ελαχιςτότατοι 

Καλλιεργικθκε ο εκνικιςμόσ, θ ιδζα τθσ ςυνζχειασ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ανά τουσ 
αιϊνεσ, όχι όμωσ ο αλυτρωτιςμόσ και θ μεγάλθ ιδζα· κάτι που βριςκόταν ςε πλιρθ διάςταςθ με 
τισ ιμπεριαλιςτικζσ αξιϊςεισ Ιταλίασ και Γερμανίασ 

Δεν υπζγραψε το ςφμφωνο Αντικομιτερν με το οποίο διαμορφϊνονται οι αντικομμουνι-
ςτικζσ ςυμμαχίεσ των φαςιςτικϊν κρατϊν. 
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3. Συνθήκεσ που καθόριςαν τη θέςη τησ Ελλάδασ 
 
Ροια ιταν λοιπόν τα γεωπολιτικά και οικονομικά δεδομζνα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ 

που κακόριςαν τισ επιλογζσ του κακεςτϊτοσ Μεταξά; 
Ήδθ από το 1934 οι πολιτικοί ικφνοντεσ του ελλθνικοφ κράτουσ μποροφν να διακρίνουν ότι 

τόςο ο παγκόςμιοσ πόλεμοσ όςο και θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ς’ αυτόν κα είναι αναπόφευκτα. 
Από εκείνθ ακόμθ τθν περίοδο, εξίςου βζβαιθ φαίνεται πωσ είναι και θ ςυμπαράταξθ τθσ χϊρασ 
ςτο πλευρό των Άγγλων. Η ςτάςθ αυτι αποτυπϊνεται με ςαφινεια ςτθν απόρρθτθ ζκκεςθ που 
ςυντάςςει τον Οκτϊβριο του 1935 το Γενικό επιτελείο Στρατοφ, Ναυτικοφ και Αεροπορίασ. Η 
ζκκεςθ ζχει τίτλο «Γενικι ςυνολικι εκτίμθςισ τθσ ςτρατθγικισ καταςτάςεωσ τθσ Ελλάδοσ εισ τθν 
περίπτωςιν Αγγλοιταλικοφ πολζμου». Ππωσ γίνεται φανερό ςε αυτιν, οι ςτρατιωτικοί ικφνοντεσ 
τθσ χϊρασ εντοπίηουν τζςςερα αδιαμφιςβιτθτα γεωπολιτικά δεδομζνα τθσ εποχισ και τθσ 
περιοχισ που προδιαγράφουν  τθ ςτάςθ τθσ χϊρασ ςε ενδεχόμενο πολζμου. 

Το πρϊτο από αυτά τα δεδομζνα είναι ότι θ χϊρα ςτο Βορρά γειτνιάηει με τθν Βουλγαρία θ 
οποία, ιδθ από τουσ προθγοφμενουσ πολζμουσ, ζχει κάνει γνωςτζσ τισ προκζςεισ τθσ να 
εξαςφαλίςει μια χερςαία πρόςβαςθ ςτθ μεςόγειο χωρίσ να τα ζχει καταφζρει. Η απειλι για τον 
περιοριςμό τθσ επικράτειασ του ελλθνικοφ κράτουσ είναι φανερι και θ κζςθ του ςτο αντίπαλο 
«ςτρατόπεδο» αυτονόθτθ. 

Το δεφτερο δεδομζνο είναι ότι θ γειτονικι Ιταλία αξιϊνει να καταςτεί θ κυρίαρχθ δφναμθ 
τθσ ανατολικισ μεςογείου ςε βάροσ των βρετανικϊν ςυμφερόντων. Σε ζναν ενδεχόμενο πόλεμο, 
θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ κα ιταν ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τουσ Βρετανοφσ και τθν 
υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τουσ. Από τθν άλλθ, οι Βρετανοί είναι αυτοί που ζχουν τθν 
υπεροπλία ςτθν περιοχι κι ωσ εκ τοφτου θ ςυμπαράταξθ του ελλθνικοφ κράτουσ μαηί τουσ 
αποτελεί τθν πιο αςφαλι ςτάςθ. 

Το τρίτο είναι ότι μετά τθν ζκβαςθ του Α’ Ραγκοςμίου Ρολζμου το ελλθνικό κράτοσ δε μζνει 
ικανοποιθμζνο ς’ ό,τι αφορά τα ηθτιματα τθσ Βορείου Ηπείρου και των Δωδεκανιςων. Η Βόρεια 
Ήπειροσ ανικει πλζον ςτθν Αλβανικι επικράτεια, θ οποία βρίςκεται υπό Ιταλικι πολιτικι 
επιρροι, ενϊ τα Δωδεκάνθςα ςτθν Ιταλία. Και οι δφο περιοχζσ είναι εδάφθ που θ Ελλάδα 
επικυμεί να προςαρτιςει και για να το καταφζρει αυτό, το ενδεχόμενο ςφμπραξθσ με τθν Ιταλία 
αποκλείεται. 

Το τζταρτο είναι ότι οι ανοιχτοί γεωπολιτικοί και ςτρατιωτικοί λογαριαςμοί δε κα λφνονταν 
κατ’ιδίαν αλλά ςε παγκόςμιο επίπεδο μεταξφ των χωρϊν που ζλαβαν μζροσ ςτον Α’ Ραγκόςμιο 
Ρόλεμο. Η Μεγάλθ Βρετανία, ωσ νικιτρια, είχε το ρόλο αυτοφ που αναμζνει, διατθρϊντασ τθν 
κατάςταςθ ωσ είχε ζπειτα από τθν ζκβαςθ του προθγοφμενου πολζμου. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, οι πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ θγεςίεσ του κράτουσ 
κεωροφςαν πολφ πικανι μια ςυμμαχία μεταξφ Ιταλίασ και Βουλγαρίασ ςτθν οποία κα ιταν 
αδφνατο να ςυμπεριλθφκοφν και τα ςυμφζροντα τθσ Ελλάδασ. Επίςθσ, μποροφςαν με αςφάλεια 
να  προβλζψουν πωσ αυτι θ ςυμμαχία κα ςτρεφόταν εναντίον τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ θ οποία 
κα εκτιμοφςε ζναν ςφμμαχο με ςυμφζροντα και επιδιϊξεισ αντίκετεσ προσ εκείνεσ των 
υπόλοιπων κρατϊν τθσ περιοχισ. Επομζνωσ, θ ςτάςθ τθσ χϊρασ απζναντι ςτουσ Ιταλοφσ και ςτο 
πλάι των Βρετανϊν αποτελοφςε ςυνκικθ αυτονόθτθ και αδιαμφιςβιτθτθ. 

Ραράλλθλα με αυτά τα γεωπολιτικά δεδομζνα που υπαγορεφουν τθ ςτάςθ τθσ χϊρασ ςε 
επικείμενο πόλεμο, θ οικονομικι εξάρτθςθ τθσ Ελλάδασ από τθ Βρετανία κακιςτά κι αυτι τθ 
ςυμπαράταξθ με τουσ Βρετανοφσ μονόδρομο. Το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ επιρροισ τθσ Αγγλίασ 
ςτθ χϊρα είναι τεράςτιο. Ενδεικτικό τθσ κατάςταςθσ είναι ότι το 1932 το εξωτερικό χρζοσ τθσ 
χϊρασ ζφτανε τα 1,022 διςεκατομμφρια χρυςά φράγκα, ενϊ το εςωτερικό χρζοσ ιταν 144 
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εκατομμφρια χρυςά φράγκα. Βαςικοί δανειςτζσ τθσ χϊρασ και κάτοχοι των ελλθνικϊν 
χρεογράφων ιταν ο οίκοσ «Hambro» του Λονδίνου, το ςυγκρότθμα «Speyer and Co» τθσ Ν. 
Υόρκθσ και θ Εκνικι Τράπεηα Ακθνϊν. Το 67,42% του εξωτερικοφ χρζουσ ιταν αγγλικά κεφάλαια, 
το 9,88% ιταν κεφάλαια των ΗΡΑ, το 7,52% ιταν γαλλικά κεφάλαια, το 5,40% ςουθδικά, το 
3,44% βελγικά. Μόλισ το 1,7% ιταν γερμανικά και μόλισ το 1,65% ιταν ιταλικά. Ππωσ γίνεται 
κατανοθτό, θ Ελλάδα ιταν τόςο προςδεμζνθ οικονομικά ςτθν Αγγλία που δεν κα μποροφςε παρά 
να ςτακεί ςτο πλευρό τθσ.  

Συμπεραςματικά, θ τοποκζτθςθ τθσ χϊρασ απζναντι ςτουσ Ιταλοφσ το 1940, το «όχι» 
δθλαδι του Μεταξά, ιταν μια ζκφανςθ τθσ γεωπολιτικισ και οικονομικισ κζςθσ που θ χϊρα είχε 
εδϊ και δεκαετίεσ ςτθν προςπάκεια τθσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων, όχι του λαοφ, 
αλλά των κυρίαρχων τάξεων ςτθν εςωτερικι και διεκνι τουσ διάςταςθ. 
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