


Πέρσι τέτοιο καιρό, με αφορμή το προηγούμενο burn the school cages, το κείμενό μας περιελάμβανε και τα παρακάτω:

«Το εκπαιδευτικό σύστημα, ενάντια σε αυτούς που μας μιλάν για αυτό σαν κάτι το ιερό, το αντικρίζουμε και το
αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς είναι: σαν ένα μηχανισμό διαιώνισης του πολιτικού και οικονομικού συστήματος, σαν ένα

σύστημα για να αναπαράγονται οι κοινωνικές σχέσεις που δομούνται γύρω από τα πρότυπα του κράτους και του κεφαλαίου.

Οπότε διευκρινίζουμε πως για εμάς, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καπιταλιστικής μηχανής και
επομένως θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει σε μια απελευθερωτική βάση.

Στο επίπεδο της οικονομικής σφαίρας της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, στόχος του δεν είναι άλλος από το να μας
μεταδώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να βγούμε “έξω” στον κόσμο του ανταγωνισμού και της εκμετάλλευσης, με μόνο

όνειρο τον πλουτισμό και τον φιλοτομαρισμό. Ο στόχος του είναι να μας εντάξει στην αγορά εργασίας για να δημιουργήσει κι
άλλα γρανάζια παραγωγής που θα συντηρούν και θα αυξάνουν τα πλούτη ντόπιων και ξένων αφεντικών.

Στο επίπεδο της χειραγώγησης της πολιτικής σφαίρας της ζωής μας, η ύλη που διδάσκεται στα σχολεία περιορίζεται στις
κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης, ιστορίας, πολιτικής ανάλυσης. Είτε μιλά για πίστη στη θρησκεία, είτε μιλά για πίστη στο

έθνος, είτε μιλά για πίστη στη δημοκρατία και στους θεσμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες
για την αποδοχή των δημοκρατικών θεσμών."

Το 2015 μιλήσαμε για το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, το ρόλο του μέσα στην εξουσιαστική και ταξική κοινωνία αλλά
και για τις δυνατότητες, ελεύθερης από καταναγκασμούς αλλά και κινούμενης προς την ατομική και συλλογική ελευθερία,

μετάδοσης της γνώσης. 

Στο φετινό Burn the school cages καταπιαστήκαμε με τα συνειδητά ψεύδη του μαθήματος της ιστορίας έτσι ώστε να
δημιουργηθεί στους/στις μαθητές/ μαθήτριες η περιβόητη εθνική συνείδηση και πιο συγκεκριμένα με το τί πραγματικά ήταν

ο Μεταξάς και ποιοι λόγοι τον οδήγησαν σε πόλεμο με τους φασίστες ομοϊδεάτες του.



Συνήθως την ιστορία την γράφουν οι -επί πληρωμή- ιστορικοί 
των «ηρώων» νικητών των εθνικών πολέμων, 

των προσωρινών νικητών του κοινωνικού και ταξικού πολέμου.
Αν θέλουμε να γράψουμε εμείς την ιστορία:

Οφείλουμε να διατηρήσουμε ακέραια τη μνήμη της δικής μας κοινότητας. 
Οφείλουμε να βρούμε το χρόνο και τα εργαλεία για να σπάσουμε το μονοπώλιο της πληροφορίας.

Οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε κάθε σημείο της ιστορίας σε συνάρτηση με το παρελθόν του αλλά και με το σύνολο
των αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων που το διαμόρφωσαν, να βλέπουμε το σήμερα ως αποτέλεσμα

όσων έγιναν εχθές, το αύριο ως αποτέλεσμα όσων θα γίνουν σήμερα. 
Οφείλουμε να αμφισβητούμε διαρκώς όποια πτυχή της ιστορίας μας παρουσιάζεται ως μοναδική και αντικειμενική.

Αλλά ακόμη περισσότερο, πιο πολύ από κάθε τι άλλο, οφείλουμε να παλέψουμε για να σταματήσουμε να είμαστε
εμείς οι ηττημένοι, οι οικονομικά/κοινωνικά/πολιτικά σκλάβοι, οι καταδικασμένοι στην άγνοια, στην αδυναμία

κριτικής σκέψης, στην υποταγή των θρησκειών, των σχολικών βιβλίων, των εθνικών “εποποιιών”.  

Η ιστορική μνήμη και η ανάγνωση της ιστορίας δεν είναι μια διαδικασία νεκρή, δεν είναι άλλο ένα μάθημα στα σχολικά 
κελιά, δεν είναι ατελείωτες σελίδες προς αποστήθιση. Η ιστορία είναι ζωντανή, δυναμική, είναι μια διαδικασία που δεν 
αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά επηρεάζει την στάση που υιοθετούμε απέναντι στις αντιθέσεις του παρόντος, μας 
προσφέρει αναλυτικά εργαλεία, μας επιτρέπει να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και μας βοηθά, βλέποντας το σήμερα 
μέσα από την ιστορικότητά του, να χαράξουμε τις κατάλληλες στρατηγικές που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στη 
χειραφέτησή μας.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι πως η ιστορία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αντικειμενική. Υπάρχουν 
διάφορες αναγνώσεις της ιστορίας, που καθορίζονται, από τι άλλο, παρά τη θέση αυτών που τη διαβάζουν, πόσο μάλλον 
αυτών που την δημιουργούν.

Έτσι λοιπόν η ιστορία που διδάσκεται στα σχολικά κελιά δεν είναι άλλη από την ανάγνωση της ιστορίας που επιλέγουν να 
μας μάθουν τα αφεντικά και τα κράτη τους μέσα από έναν θεμελιακό για το σύστημα θεσμό, που είναι τα σχολεία. Μέσα 
από αυτή την ανάγνωση που μας δίνεται, επιδιώκεται η εξαφάνιση όλων αυτών των στοιχείων που μπορούν να 
αποτελέσουν σπορά και έμπνευση ώστε να απειληθούν τα προνόμια της κυριαρχίας στο παρόν. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; 
Μεταξύ άλλων, με μπόλικο πατριωτισμό και μεγαλοστομίες αναφορικά με την σχετικά πρόσφατη, για την ανθρώπινη 
ιστορία, ανακάλυψη του έθνους.

Ένα από τα πιο καταφανή παραδείγματα για το πόσο διαστρεβλωμένα διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τους παραπάνω σκοπούς είναι αυτό της 28ης Οκτωβρίου και του “ΟΧΙ”.  Θα προσπαθήσουμε, ερασιτεχνικά 
μιας και επαγγελματίες ιστορικοί δεν ήμαστε, να αντιπαραβάλουμε αυτά που μας μαθαίνουν στα σχολεία με αυτά που μετά 
από λίγες δεκάδες ώρες ψάξιμο καταφέραμε να συγκεντρώσουμε.  

Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με εκείνη τη περίοδο, θα πρέπει να δούμε το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου, το τι συνέβη την περίοδο της 
δικτατορίας και το πως μας έχει παρουσιαστεί.

Τι γινόταν στην Ευρώπη  :

Η οικονομική κρίση του 1929, που έπληξε τις διεθνείς αγορές, είχε συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο (στις βιομηχανίες ή 
τις αγροτικές αγορές) και άρα στο βιοτικό επίπεδο των εκμεταλλευόμενων. Η ανέχεια και η εξαθλίωση των οικονομικά 
κατώτερων στρωμάτων κυριάρχησαν για πολλά χρόνια, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους να φυτοζωούν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας.

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα απελπισίας, φτώχειας  και εξαθλίωσης και μπροστά στο φόβο της επέκτασης των 
προλεταριακών εξεγέρσεων και επαναστάσεων, το σχέδιο των οικονομικά και πολιτικά κυρίαρχων ήταν να αναδυθούν 
ολοκληρωτικά καθεστώτα που θα πατούσαν επάνω στην αντίληψη για εξάπλωση της “φυλής”, που θα εντατικοποιούσαν 
την εργασία, που θα πυροδοτούσαν την κερδοφόρα μηχανή του πολέμου, που θα εμπέδωναν το φόβο εντός των συνόρων 
και που θα έσπερναν νέες επενδύσεις στα κατεκτημένα εδάφη. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες απελπισμένοι αφέθηκαν στον 
κανιβαλισμό και για μια μπουκιά ψωμί αλλά μπόλικη εθνική δόξα, κήρυξαν ως υπαίτιους της κατάστασης τους όσους τα 
αφεντικά υποδείκνυαν και στελέχωσαν τις δολοφονικές συμμορίες των Φαλλαγγιτών στην Ισπανία, των Ναζί στη Γερμανία,
των Φασιστών στην Ιταλία κοκ.

Ενώ η Γερμανία είχε χάσει κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο πληρώνοντας την ήττα της με σοβαρές απώλειες, κατάφερε να 
ορθοποδήσει οικονομικά χάρη στις μεγάλες βιομηχανίες της Αμερικής και της Αγγλίας, που διείσδυσαν στην αγορά της και 
να κηρύξει τον πόλεμο με αρχηγό τον Χίτλερ. Έτσι, επιτίθεται στους γείτονές της (Πολωνία, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση κτλ)
με στόχο “να εξαλείψει τον σοσιαλισμό” αλλά και να βρει ζωτικό χώρο για την εξάπλωση του έθνους της (όπου έθνος βάλε 



εκμετάλλευση φυσικών πόρων, δομών, φθηνού εργατικού δυναμικού κοκ).. Από την άλλη στην Ιταλία του Μουσολίνι οι 
επεκτατικές βλέψεις εξαπλώνονται ως την Λιβύη, την Αιθιοπία και την Αλβανία, με την ρητορεία πως η Μεσόγειος θα γίνει 
η “mare  nostrum”-η θάλασσά μας. 

Τα βασικά κίνητρα των χωρών που ενεπλάκησαν σε μια από τις πιο αιματοβαμμένες ένοπλες συρράξεις όλων των εποχών, 
τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ήταν προφανώς ο επεκτατισμός και ο εθνικισμός-αντικομμουνισμός και πιο συγκεκριμένα: 

• Η αύξηση του ζωτικού χώρου των χωρών αυτών, για να κερδίσουν κάτι παραπάνω πάνω στην ευρωπαϊκή 
σκακιέρα/προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη Μεσόγειο/στα Βαλκάνια κτλ και κυρίως προκειμένου να γίνουν οι 
”κυρίαρχοι” της Ευρώπης.

• Ο κομμουνισμός  ήταν μια συνεχή απειλή για τον Χίτλερ. Η ρωσική επανάσταση και τα ιδεώδη που αυτή 
προωθούσε ήταν τα πρώτα που φρόντισαν να πολεμήσουν οι χώρες του άξονα (κυρίως η Γερμανία-Ιταλία-
Ιαπωνία), υπογράφοντας στις 25 Νοεμβρίου 1936, το λεγόμενο Σύμφωνο κατά της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
(Anti-Comintern Pact) που στρεφόταν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. 

Τι γινόταν στην Ελλάδα πριν την 4η Αυγούστου

Αρκετό καιρό πριν την 4η Αυγούστου προετοιμαζόταν το έδαφος για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας.  Η πανωλεθρία της 
“μεγάλης ιδέας”, το αδιέξοδο μιας οικονομίας εξαρτημένης από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της από ξένες δυνάμεις, οι 
συνεχείς διενέξεις και το αδιέξοδο των δυο βασικών αντιμαχόμενων πλευρών βενιζελικών-φιλομοναρχικών, αλλά και η 
εμφάνιση του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι συχνές οργανωμένες και βίαιες εργατικές απεργίες,, συνετέλεσαν στο να 
μην είναι για πολύ καιρό εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης. Η απόφαση του Βενιζέλου με την συνθήκη της Άγκυρας το 
1930, για την παραχώρηση στο τουρκικό κράτος των εγκαταλελειμμένων ιδιοκτησιών των προσφύγων, τον οδήγησε στην 
ήττα  του. Οι εκλογές του 1932 έφεραν τους φιλομοναρχικούς στην εξουσία και αυτές του 1933 έφεραν το Λαϊκό κόμμα του
Τσαλδάρη  (το κόμμα του Μεταξά πήρε 1,6%). Το 1935 και μετά από το αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα των 
Βενιζελικών, το τοπίο για τους φιλομοναρχικούς γίνεται πιο ξεκάθαρο. Έτσι στις 3 Νοέμβρη του 1935 με τις βρετανικές 
μεθοδεύσεις να κυριαρχούν, η μοναρχία εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα και ο Γεώργιος Β αναλαμβάνει τα ηνία. Στις εκλογές 
του 1936 οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ένα λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησης με 
αποτέλεσμα να κερδίσει και πάλι ο Γεώργιος Β, με την βοήθεια του -ασήμαντου ως τότε- κόμματος του Ι. Μεταξά. 

Η ιδεολογία του Άξονα και οι τσέπες των συμμάχων

«Είμεθα ουδέτεροι εφ’ όσον χρόνον η Αγγλία θέλει να είμεθα ουδέτεροι. Τίποτα δεν κάνομε χωρίς συνεννόησιν με την Αγγλία 
και, τις περισσότερες φορές ό,τι κάνομε γίνεται κατά σύστασιν ή παράκλησιν της Αγγλίας. Η Ελλάς είναι ζωτικό τμήμα της 
αγγλικής αυτοκρατορικής αμύνης» Ι. Μεταξάς

Οι συνθήκες που επικρατούσαν  την περίοδο εκείνη μπορούσαν να εξηγήσουν και το πλέγμα εξάρτησης προς τις μεγάλες 
δυνάμεις. Η στενή και εξαρτημένη σχέση του ελληνικού κεφαλαίου με το αγγλικό ήταν ο βασικός και καθοριστικός 
παράγοντας που οδήγησαν το Μεταξά στις συμμαχικές δυνάμεις. Η επιρροή της Μ. Βρετανίας στην διακυβέρνηση της 
Ελλάδας, όσο υπήρχε στο προσκήνιο ο Γεώργιος Β ήταν αδιαμφισβήτητη.  Το 67,42% του εξωτερικού χρέους ήταν 
αγγλικά κεφάλαια, το 9,88% ήταν κεφάλαια των ΗΠΑ, το 7,52% ήταν γαλλικά κεφάλαια, το 5,40% σουηδικά, το 3,44% 
βελγικά. Μόλις το 1,7% ήταν γερμανικά και μόλις το 1,65% ήταν ιταλικά

Αυτό βέβαια δεν αναίρεσε την ιδεολογικοπολιτική συσχέτιση
με το καθεστώς του Χίτλερ. Αν και φαίνεται ως μια αντίφαση 
το ότι ο Μεταξάς είχε υιοθετήσει πλήρως τον τρόπο οργάνωσης 
καθώς και την ιδεολογία των φασιστικών καθεστώτων της 
Ευρώπης, παρόλα αυτά οι φασιστικές του καταβολές 
επιβεβαιώνονται από τα έργα του: 1. η δημιουργία προσώπων-
ηγετών (Χίτλερ, Μουσολίνι, Μεταξάς) 2. η ίδρυση της ΕΟΝ -με 
υποχρεωτική θητεία των παιδιών από 8 ως 25 ετών-  στα 
πρότυπα της φασιστικής νεολαίας του Χίτλερ και του 
Μουσολίνι, 3. τα εθνικιστικά παραληρήματα για τον Γ' ελληνικό
πολιτισμό με στόχο την φυλετική ενότητα του έθνους καθώς και
την διατήρηση των παραδόσεων καθώς και 4. οι αμέτρητες 
διώξεις και βασανισμοί αντιφρονούντων. 

Οι σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας ήρθαν σε μια ισορροπία με την 
ενίσχυση της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας στο πλαίσιο του ναζιστικού “Τετραετούς πλάνου”. Έτσι εταιρίες 
συνδεδεμένες με την παραγωγή πυρομαχικών, όπως το «Ελληνικό Πυριτιδοποιείο-Καλυκοποιείο» του Πρόδρομου 
Αθανασιάδη-Μποδοσάκη και η «Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων» της οικογένειας 
Κανελλόπουλου, ενισχύθηκαν περαιτέρω.



Μύθος 1ος: Ο Μεταξάς είναι εθνικός μας ήρωας

Ο “εθνικός μας ήρωας” ήταν φιλοβασιλικός και είχε προσωπικές σχέσεις με τον 
βασιλιά. Σ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως υπασπιστής και στρατιωτικός 
σύμβουλος του Βενιζέλου μετέφερε τις απόψεις του βασιλιά Κωνσταντίνου, 
μετέπειτα δημιούργησε ένα κίνημα απόστρατων στρατευμένων στον βασιλιά και 
συμμετείχε σε κίνημα φιλοβασιλικών για την εκτροπή της τότε κυβέρνησης. Το 
1936 ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ ορίζει τον Μεταξά πρωθυπουργό της χώρας, έχοντας 
την ψήφο εμπιστοσύνης  των κομμάτων της βουλής (πλην του ΚΚΕ και του Γ. 
Παπανδρέου). Αμέσως μετά και για 5 μήνες ο Μεταξάς κλείνει τη βουλή,  με την 
μετέπειτα γνωστή κατάληξη του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.

Το φασιστικό του προσωπείο του το απέδειξε περίτρανα και με την εγκαθίδρυση 
των εθνικών παρελάσεων. Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα στρατιωτικής οργάνωσης 
της νεολαίας καθιέρωσε και τις “γυμναστικές επιδείξεις” και τις “λαμπαδηφορίες”. 
Ρίχνοντας πολύ χρήμα στην διεξαγωγή τους, με στρατιωτικά εμβατήρια και τη 
συνοδεία του στρατού η νεολαία της ΕΟΝ μαζί με αγρότες και εργάτες συμμετείχαν

σε αυτές, με την συμμετοχή και τη στήριξη του κόσμου με στόχο την εθνική ανύψωση και την σφυρηλάτηση της 
εμπιστοσύνης προς το κράτος. 

Ο Μεταξάς δεν ήταν ήρωας-ήταν σκουπίδι πιστό στα αφεντικά

 2ος: ο Μεταξάς έκανε τόσα καλά για τους εργάτες

«η Ελλάς έγινε από της 4ης Αυγούστου κράτος αντι-κομμουνιστικό. Κράτος αντικοινοβουλευτικό. Κράτος ολοκληρωτικό».  Ι.
Μεταξάς

Ο Μεταξάς υπό τον φόβο μιας γενικευμένης εργατικής εξέγερσης προχώρησε στην εφαρμογή μέτρων “κοινωνικής 
πρόνοιας”, μέτρα που πίστευε πως λόγω του φιλολαϊκού του χαρακτήρα θα καταπράυναν την λαϊκή οργή.  Όπως και τότε 
έτσι και τώρα, τα μέτρα αυτά αποτελούν την αποκρυστάλλωση ταξικών συσχετισμών της κάθε εποχής και των αιματηρών 
αγώνων των εργατών/εργατριών που δόθηκαν εκείνη την εποχή (όπως οι καπνεργάτες το  1936). Ο Μεταξάς όχι  μόνο δεν 
πραγματοποίησε “ευεργεσίες” προς την εργατική τάξη, αντιθέτως μάλιστα, έβαλε φραγμό στην άνοδο του εργατικού 
κινήματος κλείνοντας τη βουλή επ’ αόριστον και αναστέλλοντας πολλές διατάξεις του συντάγματος. 

Δεν ήταν αυτός που ίδρυσε το ΙΚΑ, δεν ήταν αυτός που καθιέρωσε το
8ωρο: η καθιέρωση του 8ώρου  ψηφίστηκε πρώτη φορά το 1913 για τους
εργάτες μεταλλείων και σταδιακά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς (1920
βιομηχανικές επιχειρήσεις κτλ). Η ίδρυση του ΙΚΑ είχαν ήδη ψηφιστεί με
νομοσχέδια και προεδρικά διατάγματα από τις κυβερνήσεις Βενιζέλου και
Τσαλδάρη. Για να είμαστε ακριβείς, το 1922 ψηφίζεται έπειτα από
πολύμορφους αγώνες ο  νόμος περί «υποχρεωτικής ασφάλισης εργατών και
υπαλλήλων», ενώ το 1934 ο νόμος περί «ενιαίας κοινωνικής ασφαλίσεως»
και ξεκινούν να χτίζονται κτιριακές υποδομές. Το αίτημα της ασφάλισης
ήταν βασικό εξάλλου και στην απεργία που είχε προκηρυχθεί για της 5
Αυγούστου, με αποτέλεσμα την επίσπευση της επιβολής της δικτατορίας
του.

Δεν ήταν αυτός που εγκαθίδρυσε την Κυριακάτικη αργία. Η Κυριακάτικη αργία ψηφίστηκε το 1909 επί κυβέρνησης 
Κ.Μαυρομιχάλη και εφαρμόστηκε την πρώτη Κυριακή του 1910. Πέρα 
από αυτό όμως, επί της κυβέρνησης Μεταξά η κυριακάτικη εργασία 
επανέρχεται ούτως ώστε  να δίνεται το μεροκάματο στην Εθνική άμυνα του
κράτους. 

Όχι μόνο δεν εξάλειψε την ανεργία, αλλά στην πραγματικότητα επέβαλε 
την “εκ περιτροπής” εργασία, με την μείωση των ωρών εργασίας και 
προφανώς την αντίστοιχη μείωση και των μισθών.

Αν κοιτάξουμε τα νομοθετήματα που αφορούν για παράδειγμα τους 
αγρότες (διαγραφή χρεών στους ιδιώτες πιστωτές), θα δούμε πως η 



δικτατορία του Μεταξά στόχευε στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εμπόρων, των βιομηχάνων και των 
καπιταλιστών. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα το ότι την περίοδο αυτή τάσσονται υπέρ της δικτατορίας η Εθνική Τράπεζα, η 
Τράπεζα Αθηνών, η Εταιρεία Λιπασμάτων, το Καλυκοποιείο, η «Πάουερ», οι εταιρείες Λαναρά, καπνέμποροι, η ΑΓΕΤ 
Ηρακλής και πολλοί από αυτούς λαμβάνουν και επίκαιρες κυβερνητικές θέσεις. 

Σε αντίθεση με το φιλεργατικό προσωπείο που προωθούν για τον φασίστα Μεταξά, οι αμέτρητες εξορίες και δολοφονίες 
κομμουνιστών και η προσπάθειά του να θέσει υπό τον έλεγχό του την εργατική τάξη είναι ενδεικτικά για την 
απομυθοποίηση του. Κρατικοποίησε τα συνδικάτα αλά Χίτλερ στυλ, κατάργησε την ΓΣΕΕ βάζοντας δικούς του 
εργατοπατέρες (όπως τον επικεφαλή της μεταξικής ΓΣΕΕ που τον ανέλαβε ο υπουργός Εργασίας Δημητράτος), 
ενσωμάτωσε στελέχη του ΚΚΕ (Μανωλέας), εξασφάλισε σε τοκογλύφους και κερδοσκόπους αποπληρωμές που έφτασαν 
μέχρι και το 43% και έκανε ότι είναι δυνατό για να τονώσει το εθνικό αίσθημα στους εργάτες (όπως με τις παρελάσεις) 
κάτω από το σύνθημα βέβαια της “αδιαίρετης Ελλάς”.

Μύθος 3ος: Το ΟΧΙ το είπε για τον περήφανο ελληνικό λαό

Οι προηγούμενες συνομιλίες του Μεταξά με τον Άξονα, οι επιπτώσεις που
φοβόταν πως θα είχε μια τέτοια συνδιαλλαγή στις σχέσεις του με την Αγγλία
αλλά και όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων και το τελικό ΟΧΙ που είπε
ο Μεταξάς στους Ιταλούς ως έσχατη λύση (αν ήταν ουδέτερος ,
αποκαλύπτονται από τα ίδια τα λόγια του σε επιστολή του προς τους
δημοσιογράφους στις 30/10/1940.

«Μη νομίσητε ότι η απόφασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι, σε μια στιγμή. Μη
φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. Ή ότι δεν έγινε παν ό,τι
επετρέπετο και μπορούσε να γίνει διά να τον αποφύγωμε... Θα σας
αποκαλύψω τώρα, ότι τότε διέταξα να βολιδοσκοπηθή καταλλήλως το
Βερολίνον... Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνσιν του ‘Αξονος
μού εδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορούσε να είναι μία
εκουσία προσχώρησις της Ελλάδος εις την "Νέαν Τάξιν"...Δηλαδή θα έπρεπε:
διά να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να
πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν... με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος
προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν
από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτο δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις
μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι ‘Αγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της
Ελλάδος. Και με το δίκαιόν των...». 

Το ΟΧΙ αυτό λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με το ΟΧΙ που είπε μεγάλη μερίδα εκμεταλλευόμενων στην Ελλάδα αλλά 
και σε όλο τον κόσμο ενάντια στα φασιστικά καθεστώτα. Το ΟΧΙ αυτό βασίστηκε αποκλειστικά στα συμφέροντα των

κυβερνώντων και για αυτά ήταν που διατάχτηκαν χιλιάδες 
καταπιασμένοι να πολεμήσουν και να χύσουν το αίμα τους.

Διδασκαλία της ιστορίας και σχολικά βιβλία

Oι μύθοι για το Μεταξά αποτελούν μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα από τα 
παραδείγματα του πώς διαστρεβλώνεται η ιστορία με τον τρόπο που 
διδάσκεται στα σχολεία. Αξίζει στο σημείο αυτό να κάνουμε μία 
αναφορά τόσο στον τρόπο διδασκαλίας όσο και στο μέσο της, δηλαδή 
στα σχολικά βιβλία. Το πώς διδάσκεται η ιστορία είναι λίγο πολύ κοινή 
εμπειρία για όλους όσους είτε έχουν περάσει, είτε περνούν τώρα από τα
θρανία. Μπορεί σε κάποιους τυχερούς να έτυχε κανας καθηγητής που 
να προσπαθούσε να την προσεγγίσει με πιο ενδιαφέροντα τρόπο, αλλά 
οι περισσότεροι όταν ακούμε ιστορία μας έρχεται στο μυαλό άλλη μία 
χαμένη ώρα από τις ζωές μας, εγκλωβισμένοι στα θρανία, κοιτώντας 
κάθε 2 λεπτά το ρολόι ελπίζοντας κάθε φορά ότι η “ελευθερία του 
κουδουνιού” πλησιάζει.

Και αυτό γιατί η ιστορία αντί για τη ζωντανή διαδικασία που είναι, 
παρουσιάζεται ως ένας ατελείωτος κατάλογος προς αποστήθιση. 
Αποστήθιση ημερομηνιών, αποστήθιση ονομάτων, αποστήθιση τόπων. 
Αποστήθιση μιας σειράς γεγονότων τα οποία διδάσκονται τόσο 
αποσπασματικά και αποκομμένα το ένα από το άλλο που θαρρείς ότι δε



συνδέονται. Όλα αυτά βέβαια, παρουσιασμένα -όσα δεν βγαίνουν τυχαία εκτός ύλης- από συγκεκριμένη οπτική γωνία, 
αυτήν που κάθε φορά εξυπηρετεί τα συμφέροντα όσων την επιλέγουν.

Επιστρέφοντας στο ΟΧΙ, η οπτική γωνία που έχουν επιλέξει να παρουσιάσουν στα σχολικά βιβλία από το δημοτικό ως το 
λύκειο συνίσταται από τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

1. ότι οι Έλληνες είναι ήρωες που τα έβαλαν με τους ισχυρούς και χάρη στο σθένος της ψυχής τους κατάφεραν πολλά 
παραπάνω από όσα αναμένονταν από αυτούς. Ακόμα και στις ήττες των Ελλήνων τονίζεται η γενναιότητα τους.
2. Κατακρίνουν τα φασιστικά καθεστώτα αλλά αποκρύπτουν το ότι ο Μεταξάς ήταν και ο ίδιος δικτάτορας με όμοιες 
πεποιθήσεις. Αντ’ αυτού τον παρουσιάζουν ως εκφραστή της λαϊκής θέλησης.
3  Παρουσιάζουν την στράτευση των Ελλήνων στον πόλεμο ως κάτι το οποίο έκαναν με χαρά και ενθουσιασμό.

Όλα αυτά προφανώς καταδεικνύονται προκειμένου να τονώσουν το εθνικό φρόνημα των μαθητών και για να 
καλλιεργήσουν τη νοοτροπία ότι έχουν κοινά συμφέροντα όσοι ανήκουν στο ίδιο έθνος και όχι όσοι ανήκουν στην ίδια 
τάξη. Παραθέτουμε για το τέλος, ορισμένα αποσπάσματα από τα βιβλία στα οποία φαίνονται τα παραπάνω είναι τα εξής:

Δημοτικό:

Δυόμισι μήνες αργότερα, χαράματα της 28ης Οκτωβρίου, ο 
Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα Γκράτσι επέδωσε στον Μεταξά 
τελεσίγραφο ζητώντας την παράδοση της χώρας. Η άρνηση 
του Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων σήμανε την 
αρχή του πολέμου.
Η επιχείρηση της Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε 
αποτύχει χάρη στο ελληνικό «ΟΧΙ», την άρνηση ενός 
ολόκληρου λαού να υποταγεί στις επιθυμίες των ισχυρών και 
να χάσει τη λευτεριά του.

Ερωτήματα

Η νίκη των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς αποτέλεσε ένα 
μικρό θαύμα. Ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτό;

Αναζητήστε με τη βοήθεια του δασκάλου σας και άλλες 
περιπτώσεις από την ελληνική ιστορία, όπου οι Έλληνες 
νίκησαν ισχυρότερους αντιπάλους.

Γυμνάσιο:

 Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία απαίτησε
να γίνει δεκτή η είσοδος στρατευμάτων της στην Ελλάδα. Η 
άρνηση του Μεταξά καταγράφηκε στη συνείδηση του 
ελληνικού λαού ως ΟΧΙ. Σήμερα, η 28η Οκτωβρίου αποτελεί 
εθνική γιορτή των Ελλήνων. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η ιταλική 
εισβολή, που υποχρέωσε τις ελληνικές δυνάμεις σε 
υποχώρηση, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 1940.

Ακολούθησε, όμως, μια αληθινά ηρωική ελληνική 
αντεπίθεση κατά την οποία απελευθερώθηκαν όλα τα 
ελληνικά εδάφη που βρίσκονταν υπό ιταλικό έλεγχο και 
επιπλέον καταλήφθηκαν οι πόλεις Κορυτσά, Μοσχόπολη, 
Πόγραδετς, Αργυρόκαστρο και Άγιοι Σαράντα. 

Λύκειο :

Ο Ιωάννης Μεταξάς απέρριψε την ιταμή αξίωση: η Ελλάδα 
θα υπεράσπιζε, έστω και με τα όπλα, τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα. Η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού θα 
συνοψιστεί έκτοτε στη λέξη «ΟΧΙ». Την ίδια στάση 
υιοθέτησαν αμέσως και όλοι οι Έλληνες, σπεύδοντας με 
ενθουσιασμό στο μέτωπο των επιχειρήσεων και στηρίζοντας
έκτοτε με κάθε μέσο την αντίσταση στον εισβολέα.

Τι γιορτάζουμε;

Η φιλανθρωπική και φιλειρηνική ρητορική του ελληνικού κράτους 
έχει καθιερώσει ως μέρα γιορτής την έναρξη ενός  πολέμου και όχι τη 
λήξη του.

Με παρελάσεις και τιμές το ελληνικό κράτος τιμάει έναν δικτάτορα 
που έριξε στη μάχη χιλιάδες στρατιώτες πουλώντας τους τον μύθο της 
εθνικής ανεξαρτησίας, από τον φόβο του να μην χάσει τα οφέλη των 
οικονομικών συναλλαγών του με την Αγγλία! 

Αν αξίζει να γιορτάζουμε κάτι τις μέρες αυτές είναι για όσους και όσες
έδωσαν μάχη για να σταματήσουν τους φασίστες, ξένους και κυρίως 
ντόπιους. Αναγνωρίζουμε πως όπως σε κάθε πόλεμο έτσι και τότε τα 
κίνητρα του καθενός για την εμπλοκή σε μάχη είναι διαφορετικά. Όσοι

ενεπλάκησαν λοιπόν στις πολεμικές συρράξεις προφανώς και δεν είχαν τα ίδια κίνητρα με τον δικτάτορα Μεταξά. Δεν ήταν 
όλοι ένα ενιαίο σώμα. Κάποιοι πολέμησαν για την ελευθερία τους, κάποιοι πολέμησαν για την συνέχιση της υποδούλωσης 
τους από ντόπια φασιστικά δεσμά.



Να διατηρήσουμε την ιστορία των καταπιεσμένων

Σημασία έχει να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη ζωντανή όχι μόνο για να έχουμε μια αυθεντική εικόνα των εκάστοτε
γεγονότων, αλλά για να μπορέσουμε να δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις σήμερα. Για να μπορέσουμε να διαβάσουμε πίσω
από τις λέξεις των εκμεταλλευτών και να δούμε πως πάντα τα κίνητρα τους είναι τα ίδια: η αύξηση του πλούτου τους.

Να σπάσουμε τους εθνικούς διαχωρισμούς

Θα μπορέσουμε να δούμε επίσης πως ο εχθρός δεν ορίζεται με βάση το χρώμα και την φυλή.  Οι εθνικοί διαχωρισμοί δεν 
έχουν να προσφέρουν τίποτε άλλο πέρα από την επίπλαστη αίσθηση υπερηφάνειας σε  όσους/ες δεν μπορούν να δουν πως 
σε κάθε χώρα οι καταπιεσμένοι δέχονται την ίδια εξαθλίωση και την ίδια εκμετάλλευση από όσους κατέχουν την πολιτική 
και οικονομική εξουσία.

Να οργανώσουμε την αντεπίθεση της τάξης μας

Ο μόνος διαχωρισμός που μπορεί να υπάρξει είναι αυτός ανάμεσα στους καταπιεστές, τους κατέχοντες τα πλούτη, τους 
εκμεταλλευτές και σε όλους εμάς, τους καταπιεσμένους, τους φτωχούς, τους εξεγερμένους. Απέναντι σε αυτούς πρέπει να 
οργανώσουμε την συλλογική μας δύναμη, να επαναταστατήσουμε και να αγωνιστούμε για να ζήσουμε ζωές αξιoβίωτες 
αλλά και για να ξεκινήσουμε να γράφουμε το νέο κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας που μπορεί να ξεκινάει με τις λέξεις, 
αλληλεγγύη, ελευθερία, ισότητα...

Ψάξαμε και διαβάσαμε...

• 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Πώς πιέστηκε ο Μεταξάς για να πει το «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ
• Μεταξύ ιδεολογίας και πραγματικότητας ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
• Ιστορία Ελληνικού Εθνους», «Εκδοτική Αθηνών» 
• Σπύρου Λιναρδάτου, «Η 4η Αυγούστου»,Προσωπικό Ημερολογιο του Ι. Μεταξα 
• Το οχτάωρο, ο Μεταξάς και οι μύθοι
• Ο Ιωάννης Μεταξάς και το «Κοινωνικό Κράτος» του Διονύση ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
• Οι μεταξικοί μύθοι και ο βελούδινος εθνικισμός – το ΙΚΑ και το 8ωρο 
• Ημερολόγιο του αγωνιστή Γιάννη Ταμτάκου 
• Νίκος Μπελογιάννης  “Το ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην ΕΛΛΑΔΑ”
• Η ιστορία των μαθητικών παρελάσεων Α. Χατζηκώστας
• Ο μεταμοντέρνος μύθος περί του «κοινωνικού κράτους» της 4ης Αυγούστου ιστορία και παράδοση / Χάρης 

Παπαδόπουλος
•  Από την Ιστορία του Εργατικού Κινήματος, Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Τεύχος 2 του Χρήστου Τσιντζιλώνη 

http://www.dea.org.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.dea.org.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7
http://www.dea.org.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%C2%BB-%CF%84%CE%B7%CF%82-4%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85


Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη; 
Στα βιβλία δε βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. 

Oι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια; 
Kαι τη χιλιοκαταστρεμμένη Bαβυλώνα – 

ποιός την ξανάχτισε τόσες φορές; Σε τι χαμόσπιτα 
της Λίμας της χρυσόλαμπρης ζούσαν οι οικοδόμοι; 

Tη νύχτα που το Σινικό Tείχος αποτελειώσαν, 
πού πήγανε οι χτίστες; H μεγάλη Pώμη 

είναι γεμάτη αψίδες θριάμβου. Ποιος τις έστησε; 
Πάνω σε ποιούς θριαμβεύσανε οι Kαίσαρες; 

Tο Bυζάντιο το χιλιοτραγουδισμένο 
μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του; 

Aκόμα και στη μυθική Aτλαντίδα, 
τη νύχτα που τη ρούφηξε η θάλασσα, 

τ’ αφεντικά βουλιάζοντας, μ’ ουρλιαχτά τους σκλάβους τους καλούσαν. 

O νεαρός Aλέξανδρος υπόταξε τις Iνδίες. 
Mοναχός του; 

O Kαίσαρας νίκησε τους Γαλάτες. 
Δεν είχε ούτ’ ένα μάγειρα μαζί του; 

O Φίλιππος της Iσπανίας έκλαψε όταν η Aρμάδα του βυθίστηκε. 
Δεν έκλαψε, τάχα, άλλος κανένας; 

O Mέγας Φρειδερίκος κέρδισε τον Eφτάχρονο τον Πόλεμο. 
Ποιος άλλος τόνε κέρδισε; 

Kάθε σελίδα και μια νίκη. 
Ποιος μαγείρεψε τα νικητήρια συμπόσια; 

Kάθε δέκα χρόνια κι ένας μεγάλος άντρας. 
Ποιός πλήρωσε τα έξοδα; 

Πόσες και πόσες ιστορίες. 
Πόσες και πόσες απορίες.
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