
Το “8:15” είναι 
ένα έντυπο 

που μοιράζεται 
στα σχολεία 
της περιοχής 

των πατησίων. 
Μέσα από τα 

κείμενα,τα σκίτσα 
και τα σχόλια 

που γράφονται 
στις σελίδες του 
προσπαθούμε 
να δείξουμε ότι 
αυτή η εποχή 
δεν καταφέρνει 
να κερδίσει την 
εκτίμηση μας.
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το σύστημα διδακαλίας

είναι

διδασκαλια του συστήματος
η



Κάθε 28 Οκτώβρη, στα σχολεία γίνονται γιορτές και παρελάσεις, ενώ για 
τους εργαζόμενους είναι αργία. Η τηλεόραση και οι εφημερίδες βάζουν 

αφιερώματα με φωτογραφίες εποχής, με πλήθη που ενθουσιασμένα πάνε στο 
μέτωπο. Ένα ΟΧΙ γράφεται παντού. Αυτό λεν είναι του Ι. μεταξά, του δικτά-

τορα. Τι περίεργο ένας φασίστας να λέει ΟΧΙ στη φασιστική Ιταλία.

Γιατί ο Μεταξάς είπε το «ΟΧΙ».
Τις παραμονές του 2ου παγκόσμιου πολέμου 

η χώρα βρισκόταν ήδη υπό τη βρετανική γεωπο-
λιτική κυριαρχία. Οι Βρετανοί είχαν αποικίες και 
επιχειρήσεις στην Αφρική που απειλούνταν ήδη 
από τις επιθέσεις της Ιταλίας τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους. Γι’ αυτό και δεν τους συνέφερε η κατάκτηση 
της Ελλάδας από τους Ιταλούς, καθώς θα διευκό-
λυνε τους τελευταίους να κατακτήσουν τη Βόρειο 
Αφρική. Επιπλέον, ο γερμανοθρεμένος φασίστας 
Μεταξάς παρέα με τον Βασιλιά Γεώργιο Β’ αφού 
τα έπαιρναν από τους Άγγλους, πήγαιναν με τα 
νερά τους. Ως εκ τούτου ο αιφνιδιαστικός κι εκβι-
αστικός χαρακτήρας του τελεσιγράφου των Ιταλών που βάζει το μαχαίρι στο λαιμό στο δικτάτορα να 
απαντήσει εντός 3 ωρών εμφανίζοντας τον εγκλωβισμένο από τη μία, αλλά και ήρωα από την άλλη, καθώς 
τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται στο πόδι, κάθε άλλο παρά αλήθεια είναι.

Έτσι λοιπόν, με το ξέσπασμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου, έπεσαν οι μάσκες. Οι φασίστες επιτέθηκαν 
στην Ελλάδα και ο γερμανόφιλος μεταξάς είπε το ΟΧΙ γιατί το αγγλόφιλο κεφάλαιο του τράβηξε τ΄ αυτί 
κι όχι γιατί ήθελε να πολεμήσει τους Ιταλούς φασίστες. Ανήμερα την 28η Οκτωβρίου έγινε επιστράτευση 
κι ένα μεγάλο κομμάτι του ανδρικού πληθυσμού έφυγε για το μέτωπο, όχι φυσικά για να υπερασπιστεί 
τη δικτατορία του μεταξά. Ήδη ο πόλεμος έπαιρνε παγκόσμιες διαστάσεις με πολύ βαθύτερα αίτια, ενώ 
τα φασιστικά καθεστώτα άπλωναν τα πλοκάμια τους 
στην Ευρώπη. Εκτός από τη χιτλερική Γερμανία και τη 
φασιστική Ιταλία, ήδη στην Ισπανία από τις 18 Ιου-
λίου ο Φράνκο είχε εξαπολύσει το δικό του φασιστικό 
πραξικόπημα ενάντια στη νόμιμη δημοκρατική κυβέρ-
νηση του Λαϊκού Μετώπου.

Η ζωή στα χρόνια της δικτατορίας του Με-
ταξά
Τρεις μήνες μετά τη μεγαλειώδη εργατική εξέγερση στη 
Θεσσαλονίκη το 1936 και μία μέρα πριν την εξαγγελ-
θείσα γενική απεργία της 5ης Αυγούστου ο Μεταξάς 
ως πρωθυπουργός της Ελλάδος και με τη σύμφωνη 
γνώμη του βασιλιά Γεώργιο ‘Β κατάργησε το σύνταγ-
μα, διέλυσε τη βουλή και αυτοδιακυρήχθηκε ηγεμόνας 
για να «σώσει τη χώρα από την κοινωνική επανάσταση». Από τις πρώτες μέρες της δικτατορίας ο Μετα-
ξάς συγκέντρωσε στο πρόσωπό του την εξουσία. Κράτησε για τον εαυτό του τα υπουργεία εξωτερικών, 
εσωτερικών, τα τρία πολεμικά (στρατιωτικών, ναυτικών και αεροπορίας) και από το 1938 το υπουργείο 
παιδείας και θρησκευμάτων. Επίσης, επέβαλλε τη λογοκρισία στον τύπο, κατέπνιξε ελευθερίες και δικαι-
ώματα. Βασάνισε, εκτόπισε1, φυλάκισε και δολοφόνησε κομμουνιστές (ως πρωτοστάτες στις εργατικές δι-

1 Τόποι εξορίας: Κύθηρα, Αντικύθηρα, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ίος, Αμοργός, Γαύδος, Ανάφη, Σέ-
ριφος, Κίμωλος, Ικαρία, Άη Στρατής, Σαμοθράκη, Τζια (Κέα), Ζάκυνθος. Στρατόπεδα: Λέρος (Παρθένι 
και Λακί), Πύλος, Θήβα, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Βουλιαγμένη, Χατζηκώστα (Αθήνα), Ακροναυπλία (Ναύπλι-
ο),Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Παύλος Μελά), Καλάβρυτα, Ωρωπός, Τρίκαλα, Κέρκυρα (Βίδος και Λαζα-
ρέτο), Τρίκερι (Πήλιο). Φυλακές: Άμφισσα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Άσσος (Κεφαλλονιά), φυλακές Συγγρού 
και Αβέρωφ, Καλλιθέα, Κορυδαλλός, Ναύπλιο, Εύβοια, Λαμία, Βόλος, Μεσολόγγι, Τρίπολη, Σπάρτη, Κα-
λαμάτα, Νέες φυλακές Θες/νίκης, Επταπύργιο (Θεσ/νίκη), Καβάλα Στρατόπεδα και φυλακές: Γυάρος, 

Μέλη της νεολαίας μεταξά, χαιρετίζουν φασιστικά 
το φύρερ τους και την αυλή του.

Εξόριστοι στον Αϊ-Στράτη κατά τη διάρκεια 
απεργίας ενάντια στις εκτοπίσεις.



εκδικήσεις), εργάτες, προοδευτικούς ανθρώπους, διέλυσε 
τη ΓΣΕΕ, μετέτρεψε τα σωματεία σε κρατικές οργανώσεις, 
απαγόρεψε τις απεργίες. Ακόμα, όλοι οι νέοι από 8 έως 
20 ετών αναγκαστικά έπρεπε να οργανωθούν στην ΕΟΝ 
(εθνική οργάνωση νεολαίας) μια οργάνωση στα πρότυπα 
της χιτλερικής νεολαίας, που διδάσκονταν την υποταγή 
στον ηγεμόνα, τη ρουφιανιά και τον αντικομμουνισμό.

Την ίδια στιγμή ο μεταξάς απονέμει στον εαυτό του, τον 
τίτλο του «Πρώτου Εργάτη» και «Πρώτου Αγρότη» και οι 
εθνικές φλυαρίες, τα πομπώδη λόγια και η «καλυτέρευση» 
της ζωής αγροτών και εργατών ήταν το μόνιμο τροπάρι 
της δικτατορίας. Η πραγματικότητα απείχε παρασάγγας. 
Η μεγάλη μάζα του πληθυσμού ζούσε στα όρια της επι-
βίωσης, το χάσμα μεταξύ του κόστους ζωής και των ερ-
γατικών μισθών είχε διευρυνθεί και οι φτωχοί είχαν γίνει φτωχότεροι. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία μόνο 
το 17% των οικογενειών είχε εισόδημα ίσο ή ανώτερο από το ελάχιστο όριο επιβίωσης, ενώ το 30% του 
πληθυσμού υποσιτίζονταν. Οι έμμεσοι φόροι αυξάνονταν θεαματικά, ενώ η ονομαστική αξία των μισθών 
εξουδετερώνονταν από τον πληθωρισμό.

Αν και ο μεταξάς δεν είναι ο εφευρέτης της εξορίας, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του γέμισαν οι φυλα-
κές και οι εξορίες από αγωνιστές και συγκεκριμένα κομμουνιστές. Ενδεικτικά, το 1936 πριν τη δικτατορία 
του Μεταξά το κομμουνιστικό κόμμα είχε 17.500 μέλη, το 1941 με την είσοδο των ναζί στην Ελλάδα είχε 
μόλις 200 μέλη ελευθέρα! Παράλληλα, τα βασανιστήρια δεν σταμάτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτα-
τορίας. Το ρετσινόλαδο2 ήταν προσφιλής μέθοδος των οργάνων ασφαλείας και του επικεφαλής της μεταξι-
κής αστυνομίας Κ. Μανιαδάκη για να αποσπά δηλώσεις μετάνοιας από κομμουνιστές και αντίπαλους του 
καθεστώτος. 

Ναζιστική εισβολή 
Η εισβολή των χιτλερικών στρατευμάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 6 Απριλίου του 1941. Στις 24 

Απριλίου, ο αντιστράτηγος Γιώργος Τσολάκογλου -και μετέπειτα διορισμένος από τις δυνάμεις του Άξονα 
κατοχικός πρωθυπουργός (1941-1942)- υπέγραψε τη συνθηκολόγηση. Η Βέρμαχτ μπήκε στην Αθήνα στις 
27 Απριλίου 1941 και ένα περίπου μήνα αργότερα κάμφθηκε και η αντίσταση στην Κρήτη. Με την εισβολή 
των ναζιστικών καθαρμάτων στην Ελλάδα, όλοι οι «πατριώτες» του μεταξικού καθεστώτος συνεργάστηκαν 
μια χαρά με τα ες-ες. Οι φυλακισμένοι κομμουνιστές, εργάτες και αγωνιστές κατά της 4ης Αυγούστου, 
παρόλο που είχαν ζητήσει να πολεμήσουν στο μέτωπο, παραδόθηκαν στα χέρια των ναζιστών και των 
Ελλήνων συνεργατών τους. 

Έλληνες δωσίλογοι, φασίστες, χιτλερικοί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι Γερμανοί ναζί είχαν ανάγκη από τη συνδρομή Ελλήνων φασιστών για να πολεμήσουν το αντιφασιστι-

κό μέτωπο που δημιουργούταν τόσο για οικονομία δυνάμεων, όσο και για λόγους υψηλότερης αποτελε-
σματικότητας. Βασίζονταν στο ότι οι ντόπιοι συνεργάτες τους είχαν καλή γνώση της περιοχής και έντονα 
προσωπικά κίνητρα (αντιπάθειες, μίση) και συμφέροντα (ευκαιρίες πλουτισμού). Έτσι, με βάση τον νόμο 
260 15/06/1943, ιδρύθηκαν τα Τάγματα Ασφαλείας3 (ΤΑ) από την κατοχική κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη, 
του πατέρα του Γεωργίου Ράλλη (αρχηγού της Ν.Δ. και πρωθυπουργού της χώρας το 1980-81). Μέχρι 
τον Μάιο 1944 είχαν σχηματιστεί τάγματα ασφαλείας και Τάγματα Ευζώνων στην Εύβοια (1.500 άνδρες), 
στην Πάτρα (2.000 άνδρες), στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα, στον Πύργο και αλλού. Οι άντρες των ταγμάτων 

Μακρόνησος, ΕΣΑ (στρατιωτικές φυλακές Αθήνας) 

2 Αναγκαστική κατάποση καθαρτικού μέσω ξυλοδαρμού και άλλων βασανιστηρίων όπως η φάλαγ-
γα, μετά τα οποία ο κρατούμενος κλεινόταν στην απομόνωση για μέρες «[...] και δεν του επέτρεπαν να πάει 
στο αποχωρητήριο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο κρατούμενος γινόταν αληθινό ράκος και το κελί, στο οποίο 
τον άφηναν κλεισμένο τέσσερις, πέντε και περισσότερες μέρες, αληθινός υπόνομος.»
3 Η ίδρυση των ΤΑ έγινε με την καθοδήγηση του Ιωάννη Βουλπιώτη, που ήταν ο γερμανοθρεμένος 
γαμπρός του μεγαλοβιομήχανου Siemens, αντιπρόσωπος του ομίλου Siemens-AEG-Telefunken στην Ελ-
λάδα, καθώς και αρχηγός της ελληνικής ραδιοφωνίας, του κύριου οργάνου μαζικής προπαγάνδας των 
φασιστών.

Εξόριστοι στην Ακροναυπλία.



ευζώνων έμειναν στην ιστορία και ως γερμανοτσολιάδες, λόγω της φουστανέλας 
στη στολή τους. 

Ο αρχηγός των SS και της αστυνομίας στην Ελλάδα Βάλτερ Σιμάνα δήλωσε 
για τα Τάγματα Ασφαλείας: «Τα Ευζωνικά Τάγματα πολέμησαν τον κομμουνισμό 
και τις συμμορίες του ΕΛ.ΑΣ με αξιοσημείωτη επιτυχία». Σύμφωνα με μια έκθε-
ση των μυστικών βρετανικών υπηρεσιών το 1944, τα μέλη των ΤΑ αποτελούνταν 
από α) φιλοναζιστές, φασίστες και ακροδεξιά άτομα, β) εθελοντές που μισούσαν 
το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, γ) βενιζελικούς αξιωματικούς που θεωρούσαν τη δίωξη του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ πατριωτικό καθήκον, δ) τυχοδιώκτες και εγκληματικά στοιχεία και ε) άντρες 
από φτωχά λαϊκά στρώματα που προκειμένου να επιβιώσουν ξεπούλαγαν κάθε 
ίχνος αξιοπρέπειας και συμμαχούσαν με τους δυνάστες. Τα Τάγματα Ασφαλείας 
και οι ναζιστικοί σχηματισμοί ενέταξαν στις τάξεις τους 17-23.000 άτομα. Σε αυτά 
τα νούμερα δεν υπολογίζονται οι πολιτοφύλακες και οι φρουρές των χωριών που 
εξοπλίστηκαν από τους ναζί, ούτε και η χωροφυλακή που συνέδραμε σε επιχειρή-
σεις κατά του ΕΛΑΣ. Διοικητές των ευζωνικών ταγμάτων χρημάτισαν ο Βασίλειος 
Ντερτιλής (πατέρας γνωστού βασανιστή της χούντας) και στη συνέχεια ο αντισυ-
νταγματάρχης Ιωάννης Πλυτζανόπουλος.

Οργάνωση Χ ήταν η μετονομασία της “Στρατιωτικής Οργανώσεως Γρίβα” 
που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1941 στην Αθήνα από τον αντισυνταγματάρχη 
Γεώργιο Γρίβα. Η μετονομασία έγινε τον Μάρτιο του 1943. Τα μέλη της οργάνω-
σης ήταν γνωστά ως Χίτες. Η οργάνωση αυτή είχε εθνικιστικό, αντικομμουνιστι-
κό και φιλοβασιλικό προσανατολισμό, επιδόθηκε σε συλλογή πληροφοριών και 
κατασκοπία. Ως ένοπλη οργάνωση συγκροτήθηκε και αύξησε τα μέλη της προς το τέλος της κατοχής, 
εξοπλισμένη με αγορές όπλων από τους αποχωρούντες Γερμανούς, με σκοπό να εμποδίσει την κατά-
ληψη της εξουσίας από το ΕΑΜ. Με το τέλος των Δεκεμβριανών και την ήττα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, πολλοί 
πολίτες της υπαίθρου και ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, έγιναν Χίτες, είτε για να καρπωθούν ίδια 
οφέλη, όπως περιουσιακά στοιχεία των δολοφονημένων κομμουνιστών, είτε κρατικά αξιώματα.

Πρότυπα Τάγματα Χωροφυλακής, ιδρύθηκαν στην Πελοπόννησο την ίδια περίοδο με τα ΤΑ. Σιτίζονταν 
και εξοπλίζον, ιδρύθηκαν στην Πελοπόννησο την ίδια περίοδο με τα ΤΑ. Σιτίζονταν και εξοπλίζονταν από 
τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, ενώ τυπικά υπάγονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και το Β’ Αρχηγείο 
Χωροφυλακής. Διοικητής των ταγμάτων χωροφυλακής ήταν ο Διο-
νύσης Παπαδόγκωνας, που σκοτώθηκε το 1944 στα Δεκεμβριανά, 
πατέρας του βουλευτή και υπουργού της Ν.Δ. Αλέξανδρου Παπα-
δόγκωνα.

«Τάγμα Λεωνίδας», ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1943, εξοπλί-
στηκε από τους Γερμανούς και είχε επικεφαλής τον Λεωνίδα Βρεττά-
κο, του οποίου ο φασίστας αδελφός είχε σκοτωθεί από τον ΕΛΑΣ.

Τάγματα της Πελοποννήσου συγκροτήθηκαν σε χαλαρότερη 
βάση, φορούσαν στολές χωροφύλακα, πολιτικά ή παλιές γερμανικές 
και ιταλικές στολές. Ανώτατος διοικητής των Ταγμάτων ήταν ο αντι-
στράτηγος Β. Σιμάνα.

Πέρα από τα τάγματα ασφαλείας και τα ευζωνικά τάγματα που 
ιδρύθηκαν επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση υπήρχε και μια πλει-
άδα άλλων ελληνικών φασιστικών, ναζιστικών ομάδων που ιδρύθη-
καν από «ατομικές» πρωτοβουλίες. Οι πιο γνωστές ήταν οι εξής:

Εθνικός Ελληνικός Στρατός (ΕΕΣ)υπό τους πόντιους οπλαρχη-
γούς Μιχαήλ Αγά, Κισά Μπατζάκ (Κυριάκος Παπαδόπουλος) και 
Μιχαήλ, Κώστα Παπαδόπουλου. Ο ΕΕΣ έδρασε στη Β. Ελλάδα και οι άντρες του ξεπερνούσαν τις 4.000.

Η ομάδα του πούλου, , ιδρυτή του «Ελληνικού Φασιστικού Κόμματος» και αρχηγού της «Εθνικής Ένωσης 
Ελλάδος» το 1941, γνωστή και ως τρία έψιλον. Αργότερα, τον Μάιο του 1943, ο Πούλος αυτονομήθηκε και 
πήρε άδεια από τους ναζί να ιδρύσει μια ένοπλη, εθελοντική, αντικομουνιστική οργάνωση την «Οργάνωση 
Γεωργίου Πούλου». Κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 800 άντρες, που φορούσαν γερμανικές 
στολές με τα διακριτικά «εθνικός ελληνικός στρατός». Συμμετείχαν σε εκκαθαρίσεις του γερμανικού στρατού 
και γρήγορα απόκτησαν φήμη για αποτρόπαια εγκλήματα κατά αμάχων. Πρωτοστατούσαν σε βιασμούς, 
πλιάτσικα, καψίματα χωριών κλπ. Έδρασαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μα κυρίως στη Μακεδονία. 
Ο Πούλος και οι άντρες του έστηναν φυλάκια στις παραπάνω περιοχές για να ελέγχουν τη διακίνηση 
του σιταριού. Με πρόσχημα ότι προστατεύουν τις σοδειές από τους αντάρτες, στόχευαν να οδηγήσουν 

Τυπικός συνεργάτης των ναζί. 
Το περιβραχιόνιο, που φοράει, 

φέρνει τον αγκυλωτό
σταυρό και το σήμα της νίκης 

του Γκαίμπελς.

Έλληνες καταδότες των φασιστών. Ανάμεσα 
τους και ένας παπάς.
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στην πείνα τους ορεινούς πληθυσμούς που στήριζαν ή 
έβλεπαν με συμπάθεια τη δράση των ανταρτών. Κατά 
την αποχώρηση του Γερμανικού Στρατού οι πουλικοί 
συμμετείχαν στη φασιστική ελληνική κυβέρνηση της 
Βιέννης.

BUND «φίλοι του χιτλερικού Κινήματος» ιδρύθηκε 
υπό τον Ελληνο-κροάτη Κάρολο Κοντούμα που είχε 
στην ιδιοκτησία του ένα ορυχείο χαλκού. Το ορυ-
χείο του παραχωρήθηκε από το ελληνικό κράτος με 
βασιλικό διάταγμα στα μέσα του ’30. Η οργάνω-
ση ασχολιόταν με την αντικατασκοπία, τη συλλογή 
πληροφοριών και την παρακολούθηση Εβραίων. 

Άλλες λιγότερες γνωστές ομάδες με μικρότε-
ρη δράση και λίγα μέλη, που κάποιες από αυτές 
υπήρχαν και κατά τη δικτατορία του Μεταξά ήταν: 
το Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα υπό τον Γεώργιο Μερ-
κούρη, η «Σιδηρά Κυρία», η «Οργάνωση Ελλήνων 
Εθνικιστών» του Αλ. Γιάνναρου, η φιλοχιτλερική 
φοιτητική οργάνωση «Ελληνική Σοσιαλιστική Πα-
τριωτική Οργάνωση» (ΕΣΠΟ).

Τα «καθήκοντα» όλων αυτών των συμμοριών ήταν 
τα εξής: επιδρομές στα νοσοκομεία για εκκαθάριση 
από κομμουνιστές, λεηλασίες και πλιάτσικο σε σπίτια 
με αφορμή ελέγχους, τρομοκράτηση και εκφοβισμός 
πολιτών, ξυλοδαρμοί και βιασμοί γυναικών που εί-
χαν συγγενείς στον ΕΛΑΣ, εμπρησμοί σπιτιών, ενερ-
γός συμμετοχή στα μπλόκα (Κοκκινιά, Καισαριανή, 
Υμηττός, Βύρωνας), επιδρομές μαζί με τα SS, εκκα-
θαριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Πελοπόννησο που 
χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη κτηνωδία και συμμε-
τοχή στη σφαγή των Καλαβρύτων, βασανιστήρια και 
εκτελέσεις αγωνιστών, ανταρτών και συγγενών τους. 
Επίσης αναλάμβαναν τη φρούρηση Ελλήνων Εβραίων 
αιχμαλώτων που θα πήγαιναν στα κρεματόρια, αλλά 
και την περιφρούρηση όσων ανταρτών κρεμούσαν δημόσια οι Γερμανοί, ώστε να μην απομακρυνθούν από 
τους συγγενείς και να παραμένουν σε δημόσια θέα προς εκφοβισμό. Συνοπτικά, η βαρβαρότητα των ΤΑ και 
των υπόλοιπων ελληνικών φασιστικών σχηματισμών, ξεπέρασε αρκετές φορές αυτή των Γερμανών ναζί.

Στις 12/09/1944 λίγο πριν την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων, εκατοντάδες «πρωτοκλασάτοι» 
δωσίλογοι τράπηκαν σε φυγή προς τη Βιέννη, όπου στα τέλη του 1944 σχημάτισαν την «αυτοεξόριστη» 
Εθνική Κυβέρνηση.

Το 1945 ξεκίνησαν τα ειδικά δικαστήρια για τους δωσίλογους. Η μεταπολεμική ελληνική κυβέρνηση 
έδωσε χάρη σε  συνεργάτες των νάζι, ενώ δεν ασχολήθηκε με όσους είχαν διαφύγει στο εξωτερικό. Επίσης, 
Έλληνες ναζιστές έλαβαν μέρος στον εμφύλιο, στο 
πλάι του στρατού εναντίον των κομμουνιστών και των 
ανταρτών του ΕΛΑΣ. Άλλοι συμμετείχαν στις κυβερ-
νήσεις που ακολούθησαν τον εμφύλιο ή συνέχισαν τις 
επιχειρήσεις που είχαν στήσει ως μαυραγορίτες επί 
κατοχής. Το ελληνικό κράτος μετά τον εμφύλιο στελε-
χώθηκε από μια πλειάδα καθαρμάτων, δολοφόνων, 
φασιστών, που έμελε να αποτελέσουν το βαθύ κράτος 
και το παρακράτος που κρατάει -με άλλα πρόσωπα- 
μέχρι και τις μέρες μας.

Το ελληνικό κράτος μετά τον εμφύλιο στελεχώθη-
κε από μια πλειάδα καθαρμάτων, δολοφόνων, φασι-
στών, που έμελε να αποτελέσουν το βαθύ κράτος ή 
παρακράτος που κρατάει -με άλλα πρόσωπα- μέχρι 

Ο Πούλος εκφωνεί λόγο σε κάποιο χωρίο
της Β. Ελλάδας.

Ταγματασφαλίτες και Γερμανοί,  ψαχνοντας για 
αντάρτες στην Πελλοπόνησο. 

Ταγματασφαλίτες σε εκκαθαριστική επιχείρηση 
στον Κάλαμο Αττικής.



και τις μέρες μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η ιστορία που έφερε στο φως το γνωστό 
γερμανικό περιοδικό “Spiegel” στο τεύχος του στις 
28/09/1960 φιλοξενούσε δηλώσεις του Μέρτεν 
(πέθανε το 1971), ο οποίος ήταν αναπληρωτής του 
στρατιωτικός διοικητής θεσ/κης κατά τα έτη 1942-
44. Αποκάλυψε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
και η ανιψία του Δοξούλα Λεοντιάδη υπήρξαν 
πληροφοριοδότες των ναζί εκείνα τα χρόνια και 
τους δόθηκε ως ανταμοιβή μία εβραϊκή αποθήκη 
με υφάσματα αξίας 15.000 λίρες και μια θέση ως 
γραμματέα σε ένα βαρόνο και έφυγε για Γερμανία 
αντίστοιχα Χρόνια αργότερα ο Κόκκαλης  προσέ-
λαβε την κόρη της Δοξούλα Λεοντιάδη ως σύμβου-
λο στην Ιντρακόμ! 

Ο ρόλος της εκκλησίας στην κατοχή
Το άγιο όρος αγκάλιασε τα γερμανικά στρατεύματα, επιθυμώντας ο Χίτλερ να αναλάβει την προστασία 
και την κηδεμονία τους. Κάτι που δεν προκαλεί εντύπωση καθώς ήταν βαθιά αντικομουνιστικό (το τέλος 
του τσαρισμού στη Ρωσία σήμανε το τέλος των βαρύτιμων βασιλικών δωρεών στους καλόγερους που πα-
ραδοσιακά αποσπούσαν από τους Ρώσους και Βλάχους ηγεμόνες) και βαθιά αντισημιτικό.

 Φυσικά το άγιο όρος δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της εκκλησίας συνεργά-
στηκε αγαστά με τους ναζιστές. Πολλοί παπάδες υπήρξαν δωσίλογοι, έδιναν πανηγυρικές ομιλίες προ-
σπαθώντας να πείσουν για την αναγκαιότητα του αντικομουνιστικού αγώνα, παρακινούσαν τον λαό να 
παραδώσει τα όπλα στο στρατό κατοχής και ζητούσαν από τους χωρικούς να μην τροφοδοτούν τους 
αντάρτες. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούμε σε 
κάποια φιλοναζιστικά καθάρματα της εποχής.

Στις 25 Μαρτίου του 1944 ο μητροπολίτης βλά-
χος Ευλόγιος Κουρίλας, εξόριστος από την Αλ-
βανία ως πράκτορας του ελληνικού εθνικισμού, 
σε ραδιοφωνική ομιλία του καταγγέλλει την 
αντεθνική και αντιχριστιανική αντίσταση κατά 
των Γερμανών. Στις 14 Οκτώβρη του 1943 ο 
μητροπολίτης Ιερόθεος της Αιτωλοακαρνανίας 
ευλόγησε το στρατό κατοχής στην πλατεία του 
Αγρινίου. Την ευχή του μάλιστα να είναι πάντα 
νικηφόρα τα γερμανικά στρατεύματα, τη μετέφε-
ραν οι ναζί σε όλα τα ορεινά χωριά με προκηρύ-
ξεις που πετούσαν από τα αεροπλάνα τους. Το καλοκαίρι του ‘44 ο αγιορείτης και μετέπειτα μητροπολίτης 
Βασίλειος, ειδοποίησε τους ναζί να διώξουν κυνηγημένα από τους ταγματασφαλίτες γυναικόπαιδα της 
Ιερισσού, επειδή παραβίασαν το άσυλο και ζήτησαν καταφύγιο στη μονή Εσφιγμένου.

 Η εκκλησία συνέχισε και στη διάρκεια του εμφυλίου να προωθεί την αντικομουνιστική υστερία και στήριξε 
την ακροδεξιά εγκληματική δράση. Για αυτήν η αντίσταση αποτέλεσε κόκκινο πανί, το βαρύτατο αμάρτημα 
όλων Μάλιστα η ιεραρχία αποσχημάτισε τρεις επισκόπους επειδή πήραν μέρος στην αντίσταση. Η σφη-
κοφωλιά του συνδικάτου των επισκόπων δεν καθαιρεί ποτέ επίσκοπο, ούτε κλέφτη, ούτε παιδεραστή, όσο 
διαβόητος και αν είναι, καθαίρεσε όμως αντιστασιακούς. Μένοντας πιστή στην ιστορία της συνεργάστηκε 
με τον ισχυρό αποσκοπώντας στην εξασφάλιση των ιδιοτελειών και των προνομίων της.

Η λαϊκή αντίσταση
Η οργάνωση της λαϊκής αντίστασης ξεκίνησε από τους πρώτους κιόλας μήνες της γερμανικής εισβολής. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941, με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τη συμπόρευ-
ση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Αγροτικού Κόμματος και της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, ιδρύθηκε 
το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)4, που στις 10 Οκτωβρίου του 1941 απηύθυνε ένα διάγγελμα-

4 Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα της χώρας -με τα οποία το ΚΚΕ ήρθε σε επαφή ήδη από τις αρχές 
του καλοκαιριού του 1941- αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε μία αντιστασιακή κίνηση, κρίνοντας μία τέτοια 

Ο μητροπολίτης Χανίων ορκίζει την ναζιστική ελληνο-
γερμανική διοίκηση της Κρήτης.

Ένοπλοι παπάδεσ στην υπηρεσία του αντικομμουνι-
σμού και του δωσιλογισμού.



μανιφέστο «προς τον ελληνικό λαό, προς όλους τους Έλληνες που η καρδιά τους χτυπάει για το ξεσκλάβω-
μα της πατρίδας», καλώντας τους σε ξεσηκωμό, σε ένταξη στο ΕΑΜ και σε πόλεμο εναντίον του στρατού 
κατοχής. Στις 28 Οκτωβρίου του 1941, ύστερα από κάλεσμα του ΕΑΜ, ο πεινασμένος λαός της Αθήνας  
5βγήκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει το λαϊκό «όχι» στο ιταλικό τελεσίγραφο παράδοσης ένα χρόνο 
νωρίτερα. Ακολούθησαν απεργίες και πολλές άλλες κινητοποιήσεις (οργάνωση λαϊκών συσσιτίων, έκδοση 
και διακίνηση αντιστασιακών εντύπων και προκηρύξεων, γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους κλπ) και 
σταδιακά η δράση του ΕΑΜ απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις 16 Φεβρουαρίου 1942, το ΕΑΜ συγκρότησε τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) με 
επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη, που οργάνωσε την ένοπλη λαϊκή αντίσταση στην ύπαιθρο και στις πόλεις 
και σύντομα εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης. Κορυφαίες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις των ανταρτών και των ανταρτισσών του ΕΛΑΣ ήταν η ανατίναξη της γέφυρας 
του Γοργοποτάμου (25 Νοεμβρίου του 1942) σε συνεργασία με τον ΕΔΕΣ6 και Βρετανούς σαμποτέρ, η 
ανατίναξη της σιδηροδρομικής σήραγγας στο Κούρνοβο Φθιώτιδας, οι μάχες στο θεσσαλικό κάμπο για την 
αποτροπή της αρπαγής της αγροτικής παραγωγής από το στρατό κατοχής, οι επιχειρήσεις παραπλάνη-
σης της γερμανικής χιτλερικής διοίκησης σχετικά με την περιοχή της αναμενόμενης συμμαχικής απόβασης 
στην Ευρώπη, καθώς και οι δολοφονίες του Γερμανού υποστράτηγου Κρεντς από τον ΕΛΑΣ Λακωνίας και 
του συνταγματάρχη των Ες Ες Καρλ Σουμς (υπεύθυνου για τις σφαγές του Δίστομου και της Κλεισούρας) 
από τον ΕΛΑΣ Άρτας. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση οι αντάρτικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ συγκρουόντου-
σαν με τις συμμορίες των ταγματασφαλιτών και των υπόλοιπων δοσίλογων. Στις απελευθερωμένες, ορεινές 
κυρίως, περιοχές ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εγκατέστησε ένα σύστημα λαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης 
(λαϊκά δικαστήρια), στηριγμένο στην αυτοοργάνωση των πολιτών. Λίγο πριν από την αποχώρηση των 
στρατευμάτων κατοχής ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είχε σχηματίσει την «κυβέρνηση του βουνού», αριθμούσε τουλάχι-
στον 1,5 με 2 εκατομμύρια μέλη, έλεγχε πάνω από τα δύο τρίτα του εδάφους της χώρας και αποτελούσε 
τη μοναδική οργανωμένη στρατιωτικά και πολιτικά7  δύναμη της χώρας.

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1943, ιδρύθηκε η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) από δώδεκα 
πολιτικές και αντιστασιακές οργανώσεις νέων της εποχής, που αποφάσισαν τη διάλυση των οργανώσεών 
τους, τη συγχώνευση και την κοινή στο εξής δράση τους υπό την καθοδήγηση του ΕΑΜ. Οι στόχοι της 
ΕΠΟΝ, σύμφωνα με το ιδρυτικό κείμενό της, ήταν η εθνική απελευθέρωση, η εξόντωση του φασισμού και 
η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και 
η υπεράσπιση της ειρήνης με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Περισσότεροι από 600.000 
νέοι και νέες οργανώθηκαν στην ΕΠΟΝ, ενώ 30.000 ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες είχαν ενταχθεί και στον 
ΕΛΑΣ.

ενέργεια ως μάταιη και μη απαραίτητη.
5 Τα τεράστια ποσά που υποχρεώθηκε να καταβάλει η χώρα ως «έξοδα κατοχής» (το γνωστό σε 
όλους «κατοχικό δάνειο») και η δέσμευση των προμηθειών (τρόφιμα, φάρμακα, εμπορικά και βιομηχανικά 
αποθέματα) από τον κατοχικό στρατό οδήγησε στην εδραίωση της μαύρης αγοράς και το θάνατο από την 
πείνα περίπου 300.000 ανθρώπων, το χειμώνα 1941-1942.
6 Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος: αντιστασιακή οργάνωση που γρήγορα στράφηκε 
προς τους Βρετανούς και το βασιλιά, την επάνοδο του οποίου στην εξουσία έθετε ως βασικό στόχο της.
7 Οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, που με διάφορες προφάσεις είχαν αρνηθεί να συνεργαστούν 
με το ΕΑΜ, είχαν προσχωρήσει στη βασιλική κυβέρνηση του Καΐρου, «περνούσαν ζωή και κότα» και δεν 
είχαν καμία λαϊκή αποδοχή.



Κάθε χρόνο στις 28 Οκτώβρη το κράτος συμπαρατάσσει πλάι στο στρατό, στις 
εθνικές οργανώσεις και τα σώματα ασφαλείας τους μαθητές υποχρεώνοντας τους 
να παρελάσουν. Αναρωτιόμαστε ποιες αξίες και ποια γνώση ιστορίας αποκτούν 
οι μαθητές συμμετέχοντας σε μια στρατιωτικού ύφους τελετή με πειθαρχημένο 
βηματισμό, ομοιόμορφες στολές, διαχωρισμένοι σε κοντούς και ψηλούς, στους 
σημαιοφόρους και στους άλλους, σε Αλβανούς και Έλληνες...

Στην Ελλάδα τις παρελάσεις τις κληρονομήσαμε από το Μεταξά. Το φασιστικό 
μοντέλο που θαύμαζε ο δικτάτορας πρόβλεπε κάθετη στρατιωτική οργάνωση 
της νεολαίας και έδινε ιδιαίτερο βάρος στις «γυμναστικές επιδείξεις», στις «πα-
ρατάξεις», στις «παρελάσεις» και στις «λαμπαδηφορίες». Στο διάστημα αυτό, η 
προσοχή δόθηκε κυρίως στην οργάνωση της ΕΟΝ και δια μέσου αυτής επιβάλ-
λονταν στα σχολεία οι επιδιωκόμενοι καταναγκασμοί. Οι παρελάσεις άνθησαν 
κατεξοχήν στην περίοδο της δικτατορίας του Παπαδόπουλου. Να σημειωθεί πως 
η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρώπης όπου γίνονται ακόμα μαθη-
τικές παρελάσεις. Επιπλέον τιμωρεί όσους μαθητές αρνούνται να παρελάσουν, 
καταργώντας το δικαίωμά τους να επιλέξουν να μη συμμετέχουν σε φασιστικού/
μιλιταριστικού πνεύματος εκδηλώσεις.

 Η παρέλαση αποτελεί έναν απαρχαιωμένο θεσμό που διαφημίζει, κοινωνι-
κοποιεί και απενοχοποιεί το μιλιταρισμό της κοινωνίας. Δημιουργώντας φαντα-
στικούς εχθρούς, καλλιεργεί τον εθνικισμό και το μίσος προς τους γειτονικούς 
λαούς και συχνά προς τους συμμαθητές μας. Είναι συνυφασμένη με την εκπαί-

δευση του μυαλού και του σώματος στην πειθαρ-
χία και την υπακοή. Ευτυχώς όμως τα τελευταία 
χρόνια οι μαθητές αρνούνται να υπακούσουν, 
και αποδομούν το θεσμό καταφέρνοντας συνει-
δητά ή ασυνείδητα να τον απαξιώσουν και να 
τον γελοιοποιήσουν.

καταλήψεις λέμε ΝΑΙ

Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα, κείμενα: email:stekianokato@yahoo.gr
Για γνωριμία και κουβεντούλα από κοντά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 

μετά τις 20:00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων,
Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.
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