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Δλένη Φοςπναπάκη,
«Γημόζια κοινωνικόηηηα και νεόηηηα ζηην Δπμούπολη, 19151940: ηο παπάδειγμα ηων επίζημων ‘εθνικών – θπηζκεςηικών’
εοπηών»

ηε Μειέηε Πεξίπησζεο «Δζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο λέσλ ή πνπ
απεπζχλνληαη ζε λένπο θαη παηδηά, ζηελ Δξκνχπνιε/χξν 1890-1974», ζηελ νπνία
ζπκκεηέρσ, επηρεηξψ λα ζπκβάιισ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο εηδηθφηεξεο
πεξίπησζεο ησλ ηνπηθώλ παξαξηεκάησλ νξγαλώζεσλ γηα λένπο κε παλειιαδηθή
εκβέιεηα, αθξηβέζηεξα νξγαλψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ή ζηνρεπκέλα ζε
λένπο ή/θαη λέεο, θαη νη νπνίεο επηπιένλ δηαζέηνπλ δηεζλή δηθηύσζε ή έζησ πξόηππα:
ην Λχθεην ησλ Διιελίδσλ (έηνο ίδξπζεο ζηε χξν: 1915), ην ψκα Διιήλσλ
1

Πξνζθφπσλ (έηνο επίζεκεο ίδξπζεο: 1915) θαη εθείλν ησλ Διιελίδσλ Οδεγψλ
(1934), ε Υξηζηηαληθή Αδειθφηεο Νέσλ (1930;) θαη ε Δζληθή Οξγαλψζηο Νενιαίαο
(1937) είλαη νη ηέζζεξηο νξγαλψζεηο πνπ εξεπλψ. Παξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο,
ζπληζηνχλ κηα δηαθξηηή θαηεγνξία κέζα ζην πνηθίιν ζχκπαλ ησλ εζεινχζησλ
ζπζζσκαηψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δξκνχπνιε ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ
20νχ αηψλα γχξσ απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηε λεφηεηα: πξφθεηηαη γηα απνιχησο
ηππηθέο θαη νξγαλσκέλεο κνξθέο κηαο πην ζαθψο νξηνζεηεκέλεο λεαληθήο δεκφζηαο
θνηλσληθφηεηαο, νη νπνίεο ειέγρνληαη από ελήιηθεο αιιά έρνπλ ζαθή ζηόρν λα
νξγαλώζνπλ ή/θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο ζηηο ηάμεηο ηνπο, ζηε
βάζε πξνζιήςεσλ γηα ηε λεαληθή ζπλάθεηα, έκθπισλ θαη ηαμηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ,
αιιά πνπ ζπγθιίλνπλ ζε λεσηεξηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, πην
ζπγθεθξηκέλα, ηνπ «ειεχζεξνπ ρξφλνπ», ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη αλαςπρήο ησλ λέσλ,
πξνο θαηεπζχλζεηο «επσθειείο» γηα ηνπο ίδηνπο, ην έζλνο θαη ηελ αζηηθή θνηλσλία.
ηφρνο κνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δεκφζηαο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ
παξαπάλσ ζσκαηείσλ ζηελ Δξκνχπνιε, ζε ζρέζε κε αληηιήςεηο ηεο λεφηεηαο σο
δηαθξηηνχ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο ή «πξνβιήκαηνο». ηελ πξψηε κνπ απηή εηζήγεζε,
σζηφζν, ζα επηρεηξήζσ λα δηεξεπλήζσ απηή ηελ παξνπζία, γεληθφηεξα ηελ παξνπζία
ηεο λεφηεηαο, κέζα απφ έλα πεδίν επξχηεξεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο, φπνπ ε
λεφηεηα αλακέλεηαη λα παίδεη έλαλ δηαθξηηφ ξφιν: ηηο επίζεκεο εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο
ενξηέο, έλα παξάδεηγκα πξφζθνξν, φπσο ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ, πξνθεηκέλνπ λα
δνχκε πψο, κε πνηνπο φξνπο, εκπιέθεηαη ε λεφηεηα ζην πιαίζην απηψλ ησλ
ζπκβνιηθψλ θαη ηειεηνπξγηθψλ δνκψλ πνπ επηλννχλ θαη επηηεινχλ ηελ παξάδνζε ηνπ
έζλνπο, ζην ηδηαίηεξν πιαίζην κηαο ηνπηθήο αζηηθήο θνηλσλίαο.
Οι επίζημες εθνικές-θρηζκεσηικές εορηές: πρώηες σποθέζεις εργαζίας
χκθσλα κε ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ κειέηεζα1, κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε θαη
δηαθξηηή θαηεγνξία ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ Δξκνχπνιε ηνπ πξψηνπ
κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα, φπσο θαη ζηηο άιιεο πφιεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο έδξεο λνκψλ,
είλαη νη επίζεκεο εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο θαη, θαηά ηελ έθθξαζε ηεο επνρήο,
«πάλδεκεο» ενξηέο. Ο ραξαθηεξηζκφο επίζεκεο εδψ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο
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Βι. εδψ, επφκελε ελφηεηα. Σν παξφλ θείκελν θαηαηίζεηαη εδψ ζε πην επεμεξγαζκέλε κνξθή απφ
εθείλε κε ηελ νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ Δ΄ Κνηλνχ εκηλαξίνπ Δξγαζίαο: έρνπλ ιεθζεί
ππφςε εξσηήκαηα θαη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ, θαη έρεη επαπμεζεί κε πην
ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ην θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ
Παξάξηεκα (εδψ, ζ. 36-47) κε ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο (εηθ. 1-12) απφ ηα βαζηθά ηεθκήξηα, δειαδή
έληππεο αλαγγειίεο θαη πξνγξάκκαηα ησλ ενξηψλ.

2

ραξαθηεξηζκνχο, κπνξεί λα έρεη πνιιέο ζεκαζίεο: πξφθεηηαη γηα ενξηέο πνπ θαηά
θαλφλα νξγαλψλνληαη απφ ηηο επίζεκεο πνιηηηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ είηε απηέο
εθπξνζσπνχλ ην θξάηνο είηε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δειαδή απφ ηε Ννκαξρία
Κπθιάδσλ ή ην Γήκν Δξκνχπνιεο· έρνπλ επεηεηαθφ ραξαθηήξα θαη παξαπέκπνπλ
ζην ειιεληθφ έζλνο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, φπσο απηά εθθξάδνληαη απφ
ηελ «επίζεκε» θξαηηθή ηδενινγία, είηε νη ενξηέο ζπλδένληαη κε ην ζξεζθεπηηθφ
εκεξνιφγην, θπξίσο κε ηηο θνξπθαίεο ενξηέο ηεο νξζνδνμίαο, είηε κε ην θνζκηθφ
ενξηνιφγην ηνπ έζλνπο-θξάηνπο (π.ρ. ε επέηεηνο ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ε νλνκαζηηθή
ενξηή ηνπ βαζηιηά)· ηέινο, γηνξηάδνληαη κε κεγάιε επηζεκφηεηα, δηαηεξψληαο
ζηαζεξά, παξά ηηο φπνηεο αιιαγέο, κηα βαζηθή επαλαιακβαλόκελε θαη ηππνπνηεκέλε
ηειεηνπξγηθή δνκή κε θεληξηθό γεγνλόο ηελ εθθιεζηαζηηθή ηειεηή (δνμνινγία,
παξάθιεζε ή επηκλεκφζπλε δέεζε φζνλ αθνξά ηηο θνζκηθέο-εζληθέο επεηείνπο). Η
ηειεηνπξγηθή απηή δνκή ζπγθξνηεί θαη ‘ζπκβνινπνηεί’ ηε κλήκε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο
γεληθά, ππαθνχνληαο ζε κηα απζηεξή εζηκνηππηθή ηάμε, έλα πξσηφθνιιν, ην νπνίν
ηαπηόρξνλα επηηειεί ζπκβνιηθά ηεξαξρίεο αιιά θαη ηαπηνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνπο
θόιπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, πιελ ηεο επεηεηαθφηεηαο, δηαηεξνχληαη θη φηαλ
πξφθεηηαη γηα ενξηέο „εθηφο ζεηξάο‟, δειαδή πνπ ππαγνξεύνληαη από ηε ζπγθπξία.
Δίλαη ε πεξίπησζε ενξηψλ πνπ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα πην θάησ, ζεζπίδνληαη
είηε θεληξηθά είηε κε πξσηνβνπιία δεκάξρσλ ηεο Δξκνχπνιεο ππφ ην θξάηνο
ζεκαληηθψλ εζληθψλ πεξηζηάζεσλ, θπξίσο δηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ
εμειίμεσλ. Πξντφλ απηψλ ησλ πεξηζηάζεσλ, νη ενξηέο απηέο εχινγα απνηππψλνπλ θαη
ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία, φπσο, ιφγνπ ράξηλ, ν «παλεγπξηζκφο» ηεο «Δζληθήο
Απνθαηαζηάζεσο» ηνλ επηέκβξην ηνπ 1920 πνπ ε αλαγγειία ηνπ εμπκλεί ηνλ
Βεληδέιν ή ε «Δπίζεκνο Γνμνινγία» γηα ηηο ζηξαηησηηθέο λίθεο ζηε Μ. Αζία ηνλ
Ινχιην ηνπ 1921 πνπ ζπλδέεηαη αληίζεηα κε ηνλ «Μέγαλ θαη Έλδνμνλ εκψλ
ηξαηειάηελ Κσλζηαληίλνλ ΙΒ΄».
ε φιεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο καδηθψλ επίζεκσλ ηειεηψλ, πέξα
απφ ζηεξεφηππα εζληθά κελχκαηα θαη παξά ηα δηαθνξεηηθά επηκέξνπο λνήκαηα –
ζπρλά θαη άκεζα πνιηηηθά– πνπ εθπέκπνληαη ζε απηέο, κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία λα παξάγεη ζπκβνιηθά κηα ηεξαξρεκέλε θαη ζπλεθηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό
ηεο κέζα από ηα πιέγκαηα εμνπζίαο πνπ ηε ζπγθξνηνύλ. πγρξφλσο, κέζα απφ ηελ
ηειεηνπξγηθή-ζπκβνιηθή απηή γιψζζα, ην νηθείν θαη ην θαζεκεξηλό, νη ίδηνη νη ρψξνη
ηεο πφιεο θαη νη πνηθίιεο θνηλσληθέο ηνπο ρξήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,
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επαλαζεκαζηνδνηνύληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θάηη επξύηεξν θαη ελνπνηεηηθό πνπ
επηηειεί ην «εζληθό», ην «ηνπηθό» αιιά θαη άιιεο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνηήζεσλ. Σν
πιήζνο πνπ ζπξξέεη ζηα θέληξα απηψλ ησλ ηειεηψλ, ηα νπνία δελ είλαη άιια απφ
ηνπο δπν θνξπθαίνπο πφινπο ηεο εξκνππνιίηηθεο αζηηθήο θνηλσληθφηεηαο, αθελφο ην
λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (ή ζηηο κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ην κεηξνπνιηηηθφ λαφ
ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα) θαη αθεηέξνπ ηελ θεληξηθή πιαηεία Μηανχιε
κπξνζηά απφ ην δεκαξρηαθφ κέγαξν, έρεη ηελ επθαηξία λα δεη ζηαζεξά ηνπο
αμησκαηνχρνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λα επηηεινχλ δεκφζηα ηνπο δηαθξηηνχο
ηνπο ξφινπο θαη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο κέζα απφ επαλαιακβαλφκελεο εζηκνηππηθέο
πξαθηηθέο: ιφγνπ ράξηλ, ηελ «θαηά ηάμηλ» ρνξνζηαζία ηνπ θιήξνπ, ηελ πάλδεκε
πνκπή φπνπ πξνεγνχληαη νη θάζε ινγήο επίζεκνη ή, αθφκα πην ραξαθηεξηζηηθά, ηελ
«παξάηαμηλ» πάλσ ζην πιαηχζθαιν ηεο θιίκαθαο ηνπ Γεκαξρείνπ ησλ αξρψλ ηνπ
ηφπνπ, θαηά ζεηξά πνιηηηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, αθνινπζνχκελσλ
απφ ηα ζηειέρε ησλ επηζηεκνληθψλ-επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ (φπσο ν Ιαηξηθφο θαη
ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο), θαη θιείλνληαο κε ηηο αληηπξνζσπείεο πνηθίισλ άιισλ
ζσκαηείσλ ηεο πφιεο κε ηα ιάβαξά ηνπο –επαγγεικαηηθψλ-εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ
(ησλ «ζπληερληψλ», φπσο ζπρλά απνθαινχληαη ζηηο αλαγγειίεο ησλ ενξηψλ) αιιά θαη
θηιαλζξσπηθψλ, εθπνιηηηζηηθψλ θ.ά. Πξφθεηηαη γηα εζηκνηππηθέο πξαθηηθέο πνπ
θαλνληθνπνηνχλ

ηηο

ηεξαξρίεο,

θαηαζθεπάδνληαο

θαη

ζθπξειαηψληαο

φκσο

ηαπηφρξνλα πνιιαπιά αηζζήκαηα ηνπ ζπλαλήθεηλ ζηελ θνηλόηεηα. Δίηε ε θνηλφηεηα
νξίδεηαη απφ επαγγεικαηηθέο θαη άιιεο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο είηε απφ κηα
νκνγελνπνηεηηθή αζηηθή «εξκνππνιίηηθε» ηαπηφηεηα είηε παξαπέκπεη ζπγρξφλσο
ζηελ επξχηεξε θαη λνεξή θνηλφηεηα ηνπ έζλνπο, ζηνπο θφιπνπο απηψλ ησλ
«πάλδεκσλ» ηειεηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο επηηεινύληαη δεκόζηα ηαπηνπνηήζεηο πνπ
ελζσκαηώλνπλ ζπκβνιηθά ηα κέιε ηεο ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ ζπλαλήθεηλ, ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ επαλαβεβαηώλνληαη θαζεζπραζηηθά νη πθηζηάκελεο ηεξαξρίεο.
Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηηηήο απηήο ιεηηνπξγίαο ησλ επίζεκσλ δεκφζησλ ηειεηψλ
είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ εζηκνηππηθή ηνπο ηάμε ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» κε ηε
κνξθή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ πνηθίισλ ζπιιφγσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ ηεο
πφιεο· πιελ φκσο, ελζσκάησζε ζπκβνιηθά δηαβαζκηζκέλε εζσηεξηθά θαη
ππνδεέζηεξε ζπγθξηηηθά πξνο ηηο αξρέο ηνπ ηόπνπ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θξάηνπο.
ην πιαίζην απηψλ ησλ καδηθψλ επίζεκσλ ενξηαζκψλ, θξάηνο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε
θαη «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ», παξά ηε δηαθξηηή ηνπο νξαηφηεηα, κνηάδνπλ ζπγρξφλσο
λα ζπκθχξνληαη, λα ζπγρένληαη θαη λα ελνπνηνχληαη ζηνπο θφιπνπο κηαο επηβιεηηθήο
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ηειεηνπξγηθήο δνκήο, ηεο νπνίαο επηπιένλ θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζηαζεξά ε
εθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγία. Έηζη, ζπλνιηθά, δηακνξθψλεηαη έλα ζπκβνιηθφ πεδίν
εληφο ηνπ νπνίνπ άηνκα θαη ζπιινγηθά ππνθείκελα –αλάκεζά ηνπο θαη ε λεφηεηα πνπ
καο ελδηαθέξεη εδψ– κπνξνχλ λα «αλαγλσξίζνπλ» ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζπγρξφλσο λα
«αθνκνηψζνπλ» ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία.
Αο κελ ζεσξεζεί, σζηφζν, φηη νη ηειεηέο απηέο πξνζεγγίδνληαη εδψ σο κηα
ζπκβνιηθή δνκή ηφζν «παγσκέλε» ζην ρξφλν φζν θαη ε θσηνγξαθία πνπ θνζκεί ηε
ζειίδα ηίηινπ ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Οη ενξηέο απηέο, παξά ηελ απζηεξή θαη
κνλφηνλα επαλαιακβαλφκελε ηππνπνίεζε βαζηθψλ ηειεηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ –
ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε φισλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ θαη επηηεινχλ
«επηλνεκέλεο παξαδφζεηο» εζληθέο ή/θαη θνηλσληθέο2–, θαη παξά ηελ εθ πξψηεο
φςεσο πεξηνξηζκέλε δηάζεζε γηα θαηλνηνκία πνπ ππνδειψλεη ε εμίζνπ έληνλε
ηππνπνίεζε θαη νκνηνκνξθία ησλ έληππσλ αλαγγειηψλ ηνπο, εληνχηνηο ππφθεηληαη
ζηελ αιιαγή, αθφκα θαη ζην βξαρχ ρξφλν κηαο εηθνζηπεληαεηίαο πνπ εμεηάδνπκε εδψ,
ηδηαίηεξα

κάιηζηα

θαηά

ηελ

πεξίνδν

ησλ

δηραζηηθψλ

ζπγθξνχζεσλ

ηνπ

Μεζνπνιέκνπ. Δμάιινπ, νη επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο απφ ηηο απαξρέο ηεο ζέζπηζήο
ηνπο ζε θεληξηθφ επίπεδν, ‘ζπλδηαιέγνληαη’, ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν άκεζα, κε ηε
δπλακηθή ησλ πνιηηηθώλ ζπγθπξηώλ, φρη κφλν νη ενξηέο „εθηφο ζεηξάο‟ φπσο είδακε,
αιιά θαη νη επεηεηαθέο ενξηέο. Σνχην, ιφγνπ ράξηλ, είλαη νξαηφ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν απηέο παξνπζηάδνληαη (ή απνζησπνχληαη ελδερνκέλσο) ζηνλ Σχπν,
απνηππψλεηαη γεληθφηεξα ζηηο ινγνζεηηθέο ρξήζεηο θαη ελλννηνινγήζεηο ηνπο ζηε
δεκφζηα ζθαίξα. Πξάγκαηη, φπσο έρεη δείμεη θαη δηεζλψο ε έξεπλα γηα εζληθέο
επεηείνπο, αθξηβψο ιφγσ ηεο πεξηνδηθφηεηάο ηνπο, απνηππψλνπλ ηελ αζηάζεηα
πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληηπαξαζέζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη εηδηθφηεξα θαη ζηα θαζ‟
εκάο, κε ηνπο θεληξηθνχο ενξηαζκνχο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο θνξπθαίαο θαη
ζηαζεξφηεξεο εμ απηψλ, ηεο 25εο Μαξηίνπ, αιιά θαη ησλ δπλαζηηθψλ-εζληθψλ
ενξηψλ.3

2

Γηα ηελ έλλνηα ηεο επηλνεκέλεο παξάδνζεο, βι. Eric Hobsbawm, “Introduction: Inventing
Traditions”, ζην Δ. Hobsbawm - T. Ranger (επηκ.), The Invention of Tradition, Cambridge University
Press: Κέκπξηηδ 1984 (2ε έθδ.), ζ. 1-14 θαη ηνπ ίδηνπ, “Mass-Producing Traditions: Europe, 18701914”, ζην ίδην, ζ. 263-307.
3
Βι. ζρεηηθά: Υξηζηίλα Κνπινχξε, «Γηνξηάδνληαο ην έζλνο: εζληθέο επέηεηνη ζηελ Διιάδα ηνλ 19 ν
αηψλα», ζην Γέζπνηλα Ι. Παπαδεκεηξίνπ θαη εξαθείκ Ι. εθεξηάδεο (επηκ. – εηζαγσγή), Αζέαηεο
όςεηο ηεο ηζηνξίαο: Κείκελα αθηεξσκέλα ζηνλ Γηάλε Γηαλνπιόπνπιν, Αζίλε, Αζήλα 2012, ζ. 181-210
(ηδηαίηεξα ζ. 196-197).
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πγρξφλσο, φκσο, νη επίζεκεο δεκφζηεο ηειεηέο ζηνπο θφιπνπο κηαο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, φπσο ππνδεηθλχεη θαη ην πξαγκαηνινγηθφ κνπ πιηθφ, δελ ζπληζηνύλ απιή
‘κηθξνγξαθία’ ηνπ αληίζηνηρνπ θεληξηθνύ ενξηαζκνύ ηνπο, εθείλνπ δειαδή πνπ
ιακβάλεη ρψξα ζηελ θαξδηά ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, αιιά
ζπλ-δηακνξθψλνληαη θαη απφ ηνπηθέο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο, αλάγθεο θαη
δπλακηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κνινλφηη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε θεληξηθή ζεκαζία ηεο
εθθιεζηαζηηθήο ηειεηήο ζε φιεο ηηο επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο θάζε άιιν παξά
ζπληζηά ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα –ήηαλ θαζηεξσκέλε θεληξηθά ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ
1830, ζηε βάζε κάιηζηα δπηηθψλ πξνηχπσλ4–, εληνχηνηο ε κε δηάθξηζε νξηζκέλσλ
κεγάισλ ενξηψλ ηεο νξζνδνμίαο απφ ηηο θαζεαπηφ θνζκηθέο επεηείνπο ηνπ έζλνποθξάηνπο ζπληειείηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηνπηθά, δειαδή κε ηνλ ηξφπν πνπ
δηακνξθψζεθαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (ελ πξνθεηκέλσ ζηε χξν) νη επίζεκεο ενξηέο σο
ζηαζεξή θαη καδηθή δεκφζηα θνηλσληθφηεηα. Αιιά θαη επηκέξνπο ενξηαζηηθέο
πξαθηηθέο θεληξηθά θαζηεξσκέλεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, ηφζν σο πξνο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε, φζν
θαη, θπξίσο, σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ζπκβνιηθή δπλακηθή, ηελ
παξαγσγή θαη ηελ πξφζιεςε λνεκάησλ. Έηζη, ιφγνπ ράξηλ, ε ηειεηνπξγηθή πξαθηηθή
ηεο πάλδεκεο πνκπήο πνπ θηλείηαη, κπξνο θαη πίζσ, αλάκεζα ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη
ηελ θεληξηθή πιαηεία Μηανχιε κε ην Γεκαξρείν, αλαβαπηίδνληαο ζε εζληθά
ζεκαζηνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηνπο δπν απηνχο πφινπο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπηθήο
αζηηθήο θνηλσληθφηεηαο, δχζθνια κπνξεί λα ζεσξεζεί απιψο „κηθξνγξαθία‟ ηεο
αληίζηνηρεο ενξηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία, φηαλ θαζηεξψζεθε ηνλ 19ν αηψλα,
παξαθνινπζνχζε ζηαηηθά θαη παζεηηθά ην πιήζνο ησλ ζεαηψλ ηεο πξσηεχνπζαο, ππφ
ηελ έληνλε παξνπζία ηνπ ζηξαηνχ: δειαδή, ηελ επηβιεηηθή πνκπή ησλ πξνζψπσλ
πνπ ελζαξθψλνπλ ηελ εμνπζία, βαζηθά ηνπ κνλάξρε, ε νπνία ζπγθξνηνχζε ηνλ
ζπκβνιηθφ ενξηαζηηθφ άμνλα αλάκεζα ζηε Μεηξφπνιε θαη ηελ πιαηεία πληάγκαηνο
κε ην παιάηη. Αλ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε θάζε δηαίξεζε πνπ απεηιεί ηελ ελφηεηα ηνπ
έζλνπο θαη ηελ ηζρχ ηνπ θξάηνπο κνηάδεη λα αίξεηαη, ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε
αλαγσγή ζην εζληθφ επηηειείηαη αθξηβψο κε ηε δηακεζνιάβεζε κηαο δηαβαζκηζκέλεο
πνιιαπιφηεηαο ξφισλ θαη ηεξαξρηψλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπνπ
4

ε πνιιέο εζληθέο πεξηπηψζεηο ζηελ Γ. Δπξψπε ηνπ 19νπ αηψλα, ν ενξηαζκφο δπλαζηηθψλ θαη
εζληθψλ επεηείσλ, παξά ηνλ εθθνζκηθεπκέλν ραξαθηήξα ηνπο, δηαηεξεί ηελ εθθιεζηαζηηθή
ηειεηνπξγία σο βαζηθφ ηνπ ζηνηρείν, δηακνξθψλνληαο έλα πξφηππν πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηελ
ειιεληθή πεξίπησζε, αλ θαη κε επαλαπξνζδηνξηζκνχο, ήδε απφ ηελ πξψηε δηακφξθσζε ησλ
αληίζηνηρσλ ενξηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ Βαπαξψλ θαη ηνπ Όζσλα: ζην ίδην.
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επηπιένλ

ηα

πξφζσπα

είλαη

νηθεία,

ην

γλψξηκν

θαη

ην

θαζεκεξηλφ

επαλαζεκαζηνδνηείηαη κελ αιιά είλαη εθεί, παξφλ. Δίλαη βάζηκε, ινηπφλ, ε ππφζεζε
εξγαζίαο, φηη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ην θεληξηθά θαζηεξσκέλν ηππηθφ ησλ
επίζεκσλ δεκφζησλ ενξηψλ πθίζηαηαη κεηαζρεκαηηζκνχο ζην εθάζηνηε ηνπηθφ
θνηλσληθφ πιαίζην, ζπγθξνηψληαο εληέιεη έλα ζρεηηθά απηόλνκν (σο πξνο ην
αληίζηνηρν ηεο πξσηεύνπζαο) πεδίν δεκόζηαο αζηηθήο θνηλσληθόηεηαο, θαζνξηζκέλν
απφ ηελ ίδηα ηελ ζπλζήθε ηεο ηνπηθόηεηαο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε δφκεζε θαη έθθξαζε
ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ εμνπζηψλ· έλα ζρεηηθά απηφλνκν πεδίν αζηηθήο
δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο, ην νπνίν, φπσο ζα επηρεηξήζσ λα δείμσ, είλαη πεξηζζφηεξν
ξεπζηφ θαη κεηαβαιιφκελν απφ φζν θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο. Έλα απφ ηα
«θιεηδηά» γηα ηελ αλάδεημε απηήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, είλαη –αθφκα κηα ππφζεζε
εξγαζίαο– ν ξόινο ηεο λεόηεηαο ζε απηέο ηηο ενξηέο.
Πξψηκεο ίζσο θαη πξσηνγελείο νη παξαπάλσ ζθέςεηο εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε, νξίδνπλ σζηφζν, λνκίδσ, έλα πιαίζην νπηηθήο
πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ μερσξηζηή θνηλσληθή
δπλακηθή απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δεκφζησλ ηειεηψλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο·
έλα πιαίζην πνπ φζν γλσξίδσ απνπζηάδεη απφ ηηο, ιηγνζηέο έηζη θη αιιηψο, ζρεηηθέο
ειιεληθέο ηζηνξηθέο κειέηεο, εζηηαζκέλεο θπξίσο ζηνλ θεληξηθφ ενξηαζκφ επεηείσλ.5
Δπίζεο, νη παξαπάλσ ζθέςεηο επηηξέπνπλ λα ηεζεί ην επηρείξεκα φηη νη ενξηέο απηέο
ζπληζηνχλ ελδερνκέλσο έλα πξφζθνξν παξάδεηγκα γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε δεκφζηα
θνηλσληθφηεηα φρη κε ηελ πεξηνξηζκέλε έλλνηα ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ
ζπλαλαζηξνθψλ, αιιά κε ηελ επξχηεξε αλαιπηηθή ηεο ρξεζηκφηεηα γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ, θαη κάιηζηα ζηε ζρέζε ηνπ κε ην θξάηνο –φπσο ε ζρέζε
απηή, ελλνείηαη, εθθξάδεηαη ζην πιαίζην κηαο αζηηθήο ηνπηθήο θνηλσλίαο–, δήηεκα
πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην εξεπλεηηθφ απηφ πξφγξακκα. Σέινο, γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, είλαη ίζσο ηδηαίηεξα πξφζθνξε ε επηθέληξσζε ζηελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ: φηαλ, ζηνπο θφιπνπο ησλ δηραζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο αλαδχεηαη κε
5

Βι. ελδεηθηηθά: Υάξεο Δμεξηδφγινπ, «Πνιηηηθέο ηειεηνπξγίεο ζηε Νεψηεξε Διιάδα. Η
κεηαθνκηδή ησλ νζηψλ ηνπ Γξεγνξίνπ Δ‟ θαη ε πεληεθνληαεηεξίδα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο»,
Μλήκσλ 23 (2001), ζ. 153-182. ηνπο θεληξηθνχο ενξηαζκνχο εζληθψλ-δπλαζηηθψλ επεηείσλ εζηηάδεη
θαη ε Υ. Κνπινχξε, «Γηνξηάδνληαο ην έζλνο», ό.π. (φπνπ θαη άιιεο ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο). ρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ παξάγνληαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο πξσηεχνπζαο θπξίσο,
γχξσ απφ ηελ θνξπθαία εζληθή επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, βι. επίζεο:
Μαξία Ρεπνχζε, «Σν λέν Δηθνζηέλα. Η αλνινθιήξσηε ειιεληθή επαλάζηαζε ζηηο δεκφζηεο επεηεηαθέο
αθεγήζεηο ηεο πξψηεο εθαηνληαεηεξίδαο ηεο», ζην Γ. Ι. Παπαδεκεηξίνπ θαη . Ι. εθεξηάδεο (επηκ. –
εηζαγσγή), Αζέαηεο όςεηο ηεο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 161-180.
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πξσηνθαλή ηζηνξηθά έληαζε, επηηείλνληαο πνιιαπιά ηελ θξηζηκφηεηα θαη ηε
λνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηέηνησλ επίζεκσλ θαη πάλδεκσλ ενξηψλ. Γελ είλαη
άιισζηε ηπραίν πσο νη ηειεπηαίεο θαίλεηαη φηη ηφηε θαλνληθνπνηνχληαη πεξαηηέξσ
θαη ν ενξηαζκφο ηνπο, θεληξηθά αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, απνθηά νινέλα θαη
πην κλεκεηαθφ ραξαθηήξα
ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα επηρεηξήζσ λα ειέγμσ φςεηο ησλ παξαπάλσ
ππνζέζεσλ

εξγαζίαο

κέζα

απφ

κηα

πξψηε

απφπεηξα

πξαγκαηνινγηθήο

ραξηνγξάθεζεο ηνπ πεδίνπ ησλ επίζεκσλ δεκφζησλ ηειεηψλ ζηελ Δξκνχπνιε ιίγν
πξηλ θαη, θπξίσο, θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν, θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ απηφ ην πεδίν
ελδερνκέλσο πθίζηαηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα κε ηελ
πνιηηεηαθή ηνκή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ. πγρξφλσο, θαη ζε ζρέζε κε
ηπρφλ αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεηψλ απηψλ, ζα επηρεηξήζσ λα αληρλεχζσ
ζε απηέο ηελ παξνπζία ηεο λεφηεηαο θαη ηελ εμέιημε απηήο ηεο παξνπζίαο, εγρείξεκα
σζηφζν απνζπαζκαηηθφ ιφγσ ησλ θελψλ ζηα αξρεηαθά ηεθκήξηα πνπ έρσ κειεηήζεη.
Οι αρτειακές πηγές και η πρώηη απόπειρα ταρηογράθηζης ηοσ πεδίοσ
Η πξψηε θάζε ηεο έξεπλάο κνπ γηα ηηο επίζεκεο δεκφζηεο ηειεηέο θαη ηελ
παξνπζία ησλ λέσλ ζε απηέο βαζίζηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ζρεηηθφ πιηθφ ηνπ
Γεκνηηθνχ Αξρείνπ ηεο Δξκνχπνιεο (ζην εμήο ΓΑΔ), θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
ελφηεηα ε νπνία, βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο ηαμηλφκεζεο ηνπ Αξρείνπ, ππάγεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δξκνππφιεσο θαη
επηγξάθεηαη «Δνξηέο-ηειεηέο».6 Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη δεθαηέζζεξηο
θαθέινπο θαη έλαλ κεγάιν φγθν εγγξάθσλ πνπ εθηείλνληαη απφ ην 1870 κέρξη ην
1950 πεξίπνπ, απνηεινχληαη απφ αιιεινγξαθία ηνπ Γήκνπ θαη πνηθίιν έληππν πιηθφ,
θαη αθνξνχλ έλα επξύ θάζκα δεκόζησλ ηειεηώλ ηφζν σο πξνο ηελ επίζεκε αξρή πνπ
ηηο δηνξγαλψλεη φζν θαη σο πξνο ην ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο: απφ ηηο
ηειεηέο πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ ηνπηθψλ εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ, κέρξη εθείλεο ζηηο νπνίεο, άκεζα ή
έκκεζα, εκπιέθεηαη ν Γήκνο ή ην θξάηνο· θη απφ ηειεηέο πνπ αθνξνχλ θεδείεο θαη
κλεκφζπλα θξαηηθψλ, δεκνηηθψλ θαη άιισλ ελ ελεξγεία ή κε αμησκαηνχρσλ ή ελ
γέλεη ηνπηθψλ παξαγφλησλ, κέρξη ηηο ηειεηέο πνπ κε ελδηαθέξνπλ εδψ θαη ηηο νπνίεο

6

Βι. Υξήζηνο Λνχθνο - Πφπε Πνιέκε, Οδεγόο Γεκνηηθνύ Αξρείνπ Δξκνύπνιεο 1821-1949,
Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνχ, Αζήλα 1987, ζ. 22 (Φάθεινη αξ. 1 έσο 14).
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επερείξεζα λα νξίζσ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.7 Αο ζεκεησζεί φηη απηή ε πνηθηιία
ενξηψλ-ηειεηψλ δελ θαηαηάζζεηαη ζαθψο αλά νκνεηδείο θαηεγνξίεο, αιιά ε
πιεηνλφηεηα ησλ θαθέισλ, νη νπνίνη απφ ηαμηλνκηθή άπνςε πξνζδηνξίδνληαη
ρξνλνινγηθά, αλαπαξάγεη απηή ηελ πνηθηιία. πλεπψο ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία
επέιεμα θαη δηαρψξηζα έλα είδνο ενξηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλέθεξα γηα
λα ηηο κειεηήζσ, πξνέθπςαλ απφ ηελ εηθφλα πνπ ζρεκάηηζα θαηά ηελ απηνςία ζην
αξρεηαθφ απηφ πιηθφ θαη δελ βαζίδνληαη ζε πξνυπάξρνπζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ
πιηθνχ (π.ρ. απφ ηε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ πνπ ην δηαθχιαμε).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα ηνπ πιηθνχ πνπ κειέηεζα πξνέξρεηαη απφ
ηέζζεξηο θαθέινπο (πνπ πεξηέρνπλ ζπλνιηθά πάλσ απφ ρίιηα έγγξαθα απφ ην 1910 σο
ην 1949), θαη θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην 1915 έσο ην 1940, δειαδή, δελ
πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζηνλ ειιεληθφ Μεζνπφιεκν.8 Απαξηίδεηαη δε θαηά θχξην ιφγν
απφ έληππεο αλαθνηλψζεηο θαη πξνγξάκκαηα δεκφζησλ ενξηψλ θαζψο θαη
ρεηξφγξαθεο ή έληππεο πξνζθιήζεηο πξνο πξνέδξνπο ή δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα
πνηθίισλ ζσκαηείσλ ή άιιε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ησλ εθάζηνηε δεκάξρσλ, σο
άκεζσλ δηνξγαλσηψλ ησλ ενξηψλ ή ζπλ-ππεχζπλσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.9 Όζα
αθνινπζνχλ, ινηπφλ, βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ηεθκήξηα.
Πεξηζηαζηαθά θαη ελδεηθηηθά κφλν αμηνπνηνχληαη αληαπνθξίζεηο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν
γηα απηέο ηηο ενξηέο. Η ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηνλ ηνπηθφ Σχπν κέλεη λα γίλεη, θάηη
πνπ αλακθίβνια ζα εκπινπηίζεη πξαγκαηνινγηθά θαη αλαιπηηθά ην ππφ κειέηε
αληηθείκελν, αλαδεηθλχνληαο θαη άιιεο φςεηο ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο ησλ ενξηψλ
απηψλ (πιελ εθείλσλ πνπ έζεζα πην πάλσ), ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςή ηνπο
θαη ηνπο ιφγνπο πνπ αξζξψλνληαη δεκφζηα γηα απηέο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ
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Δίλαη κεηαμχ ησλ ενξηψλ –αλ θαη δελ ηαπηίδνληαη απνιχησο– νη νπνίεο ζηνλ Οδεγό ηνπ Γεκνηηθνύ
Αξρείνπ ηεο Δξκνύπνιεο, ζηε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο, απνδίδνληαη κε ηνλ
εχινγν ραξαθηεξηζκφ «εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ενξηέο» θαη δηαθξίλνληαη απφ ηηο «ινηπέο ηειεηέο»: ζην
ίδην.
8
Η επηινγή απηή δελ ππαγνξεχηεθε κφλν απφ ηελ πξνθαλή αλάγθε λα μεθηλήζσ ηε ραξηνγξάθεζε
ηνπ πεδίνπ ησλ ενξηψλ απηψλ απφ θάπσο λσξίηεξα, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1910 θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ Δξκνχπνιε ηα πξψηα δπν ζσκαηεία πνπ
απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνπο λένπο/λέεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ νξγάλσζε
ή ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηηο ηάμεηο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα, ην ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ
(έηνο επίζεκεο ίδξπζεο: 1915) θαη ην παξάξηεκα χξνπ ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ (1915).
9
ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο βξίζθνπκε ζπρλά εθηελείο ρεηξφγξαθνπο θαηαιφγνπο παξαιεπηψλ ησλ
πξνζθιήζεσλ ζε απηέο ηηο ηειεηέο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ζρεδφλ γηα
θάζε ρξφλν πνιιψλ εηδψλ ζσκαηεία (επαγγεικαηηθά, επηζηεκνληθά, θηιαλζξσπηθά, εθπνιηηηζηηθά,
λεαληθά, αζιεηηθά) πνπ δξνπλ ζηελ Δξκνχπνιε. Δλίνηε κάιηζηα, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηαιπζεί ή
κεηνλνκαζηεί έλαο ζχιινγνο, ε πιεξνθνξία αλαγξάθεηαη δίπια ζην φλνκα ηνπ ζπιιφγνπ.

9

παξνπζία ηεο λεφηεηαο ζε απηέο (ησλ νξγαλψζεσλ γηα λένπο, αιιά θαη ηνπ
καζεηηθνχ θφζκνπ).10
χκθσλα, ινηπφλ, κε ην αξρεηαθφ πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1915 θαη εμήο,
είλαη ζαθέο φηη έρεη ζπγθξνηεζεί ζηελ Δξκνχπνιε έλα δηαθξηηό πεδίν δεκόζηαο
θνηλσληθόηεηαο, πνπ απαξηίδεηαη απφ έλαλ βαζηθό θαη απνιύησο ζηαζεξό ππξήλα
επαλαιακβαλόκελσλ εηήζησλ δεκόζησλ ηειεηώλ, δειαδή επεηεηαθνχ ραξαθηήξα, ν
νπνίνο, ζε φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, εκπινπηίδεηαη θαηά θαηξνχο από λέεο
επίζεκεο ενξηέο, είηε επίζεο επεηεηαθέο είηε ζπγθπξηαθέο.
Γπν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, βιέπσ λα
ζπλδένπλ φιεο απηέο ηηο ενξηέο θαη λα ηηο δηαρσξίδνπλ απφ άιιεο δεκφζηεο ηειεηέο.
Σν πξψην αθνξά ζην πεξηερφκελν ή ζηε ζεκαζηνδφηεζε πνπ πξνυπνζέηνπλ, θαη
ζπλίζηαηαη ζηελ αμεδηάιπηε ζρέζε ηνπ εζληθνύ κε ην ζξεζθεπηηθό. Αλ ε επέηεηνο
νξίδεηαη απφ, ή ζπκβνιίδεη, ην έζλνο/θξάηνο, ε ενξηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ
εθθιεζηαζηηθή ηειεηνπξγία: δνμνινγία ή/θαη επηκλεκφζπλε ή άιιε δέεζε είλαη πάληα
ε θεληξηθή ηειεηή ζε φιεο ηηο ενξηέο εζληθνχ πεξηερνκέλνπ. Αιιά θαη αληηζηξφθσο,
ην ζξεζθεπηηθφ ζπλελψλεηαη κε, θαη παξαπέκπεη, ζην εζληθφ, φηαλ ε επέηεηνο αθνξά
νξηζκέλεο απφ ηηο κεγάιεο ενξηέο ηεο νξζνδνμίαο: απηέο ζεκαζηνδνηνχλ ηελ
«παξάδνζε» ηνπ έζλνπο, ζρέζε πνπ επηζθξαγίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε
αλαγγειία ή/θαη ην πξφγξακκα απηψλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ εθδίδνληαη απφ ηε
δεκνηηθή αξρή, δειαδή κηα θνζκηθή αξρή, θαη κάιηζηα απφ ηνλ ίδην ηνλ δήκαξρν.
Δθείλνο απεπζχλεη ην γεληθφ θάιεζκα ζην ιαφ ηεο Δξκνχπνιεο λα παξαθνινπζήζεη
ηε δνμνινγία ηεο Πξσηνρξνληάο, ηηο ηειεηνπξγίεο ησλ Θενθαλείσλ ή ηε ιεηηνπξγία
θαη ηε ιηηαλεία ηνπ Δπηηαθίνπ, θαη ζηέιλεη αηνκηθέο πξνζθιήζεηο ζηνπο θάζε ινγήο
αμησκαηνχρνπο θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη ζσκαηείσλ. Απηή ε πξαθηηθή
δηαρσξίδεη ηηο παξαπάλσ ηειεηέο απφ άιιεο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ή ηνπηθέο
εθθιεζηαζηηθέο επεηείνπο ζηηο νπνίεο δελ εκπιέθεηαη ν Γήκνο, θαη ζπληζηά ην
δεχηεξν ζηνηρείν πνπ νξηνζεηεί επξχηεξα ηηο εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο: ε
δηνξγάλσζή ηνπο είηε από ηε δεκνηηθή αξρή είηε από ην λνκάξρε Κπθιάδσλ, δειαδή, ε
ηαύηηζή ηνπο κε ηνλ επξύηεξν ηνκέα ηνπ θξάηνπο.11
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ηελ θαηεχζπλζε αλίρλεπζεο ή επηβεβαίσζεο απηήο ηεο παξνπζίαο έρνπλ επίζεο αλαδεηεζεί
ζηνηρεία απφ άιιεο ελφηεηεο ηνπ ΓΑΔ ή άιιεο αξρεηαθέο ζπιινγέο πνπ εξεπλήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηε λεαληθή θαη ηελ επξχηεξε νξγαλσκέλε θαη ηππηθή θνηλσληθφηεηα ζηελ
Δξκνχπνιε.
11
Με απηή ηελ ινγηθή δελ ζπκπεξηέιαβα ζηνλ «θαλφλα» ησλ εζληθψλ-ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ δπν
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γηα ηε δεκφζηα θνηλσληθφηεηα ησλ Δξκνππνιηηψλ ζξεζθεπηηθέοεθθιεζηαζηηθέο επεηείνπο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ππήξρε απφ ηνλ 19ν αηψλα ελψ ε δεχηεξε εκθαλίδεηαη
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Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη κεηαμχ ησλ δπν αξρψλ θαη βαζκίδσλ ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληρλεχεηαη κηα θαηαλνκή ξφισλ σο πξνο ηελ επζχλε ηεο
δηνξγάλσζεο απηψλ ησλ εζληθψλ-ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ: θαηά θαλφλα, νη θπξίσο
ζξεζθεπηηθέο ενξηέο θαζψο θαη ε επέηεηνο ηεο 25εο Μαξηίνπ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ
ελψ ν ενξηαζκφο ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο ηνπ βαζηιηά αθνξά ηε λνκαξρηαθή αξρή
θαη ζπλεπψο ζπλδέεηαη πην άκεζα κε ην θεληξηθφ θξάηνο. αθήο θαλφλαο δελ ππάξρεη
σο πξνο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε κηαο λέαο επίζεκεο δεκφζηαο ενξηήο,
επεηεηαθνχ ή ζπγθπξηαθνχ ραξαθηήξα (πάλησο, αλ ε ενξηή ηδξχεηαη θεληξηθά, απφ ην
ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ηε δηνξγάλσζή ηεο αλαιακβάλεη ε λνκαξρία Κπθιάδσλ,
εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζρεηηθή δηαηαγή). Σν ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν,
δειαδή ν επεηεηαθόο ή ν ζπγθπξηαθόο ραξαθηήξαο, απνηειεί ζαθέο θαη ζεκαληηθφ
θξηηήξην δηαίξεζεο ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπ γεληθνχ πεδίνπ ησλ εζληθψλζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, νη νπνίεο θαηά ηα άιια κνηξάδνληαη ηα πξναλαθεξφκελα
ραξαθηεξηζηηθά. Βάζεη απηήο ηεο δηάθξηζεο αθνινπζεί θαηαξράο κηα ζχληνκε
παξνπζίαζε ησλ ενξηψλ.
Α. Οη επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο επεηεηαθνχ ραξαθηήξα
Ο θύξηνο θνξκόο θαζηεξσκέλσλ εηήζησλ δεκφζησλ ενξηψλ πνπ ηεινχληαη ζηελ
Δξκνχπνιε ζε φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν πεξηιακβάλεη δπν θαηαξρήλ εζληθέο θαη
ηξεηο θαηαξρήλ ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, δειαδή:
1.

ηην επέηειο ηηρ «Δλληνικήρ Δθνεγεπζίαρ», φπσο ζπλήζσο

απνθαιείηαη ζηα ηεθκήξηα, φπνπ, ζεκεησηένλ, ε ιέμε «Δπαλάζηαζε» δελ απαληά:
ζχκθσλα κε ηηο έληππεο αλαθνηλψζεηο (θαη ειάρηζηα πξνγξάκκαηα) πνπ εληφπηζα απφ
ην 1916 σο ην 1939, ζηελ ενξηή θαιεί πάληα ν δήκαξρνο, ελψ ε θεληξηθή ηειεηνπξγία
θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο ενξηήο είλαη ε ηέιεζε ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
«Γεκνηεινχο Μλεκνζχλνπ ησλ θαηά γελ θαη ζάιαζζαλ αγσληζακέλσλ…» αιιά θαη
ζρεηηθήο δνμνινγίαο ή/θαη «δεήζεσο»∙ κεηά ηε ζξεζθεπηηθή ηειεηή αθνινπζεί
δεμίσζε απφ πιεπξάο ηνπ δεκάξρνπ ησλ αξρψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ
ζην Γεκαξρείν, ελψ απφ έκκεζεο πιεξνθνξίεο εηθάδνπκε φηη ελίνηε γηλφηαλ θαη
«λπθηεξηλή» ενξηή κε ζπλαπιία ζηελ πιαηεία Μηανχιε, ε νπνία εληνχηνηο δελ
ζην ηέινο ηνπ Μεζνπνιέκνπ: ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πνιηνχρνπ αγίνπ ηεο πφιεο, θαη ηνλ
ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο επξέζεσο ηεο εηθφλαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (25 Μαΐνπ 1936), ζηε ζέζε
Βαπφξηα, φπνπ θαη νηθνδνκήζεθε ν νηθείνο λαφο. Η επέηεηνο απηή ενξηαδφηαλ κεγαινπξεπψο απφ ην
1937 θαη εμήο. Καη νη δπν απηέο επεηεηαθέο εθθιεζηαζηηθέο ενξηέο έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη
ππεχζπλεο γηα ηελ ηέιεζή ηνπο ήηαλ νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο.
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απνηππψλεηαη ζηηο έληππεο αλαγγειίεο ηεο ενξηήο πξηλ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1920 [εικ. 1] (ζηνλ ζηαδηαθφ εκπινπηηζκφ ηεο βαζηθήο δνκήο απηήο ηεο επεηείνπ, ζα
επαλέιζσ).
2.

ηην επέηειο ηηρ ονομαζηικήρ εοπηήρ ηος βαζιλιά κε επίζεκε

δνμνινγία επίζεο ζηνλ Άγην Νηθφιαν, ενξηή πνπ βέβαηα απνπζηάδεη απφ ην 1924 έσο
θαη ην 193512: ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ηεθκήξηα, ζηελ πην άκεζα ηαπηηζκέλε κε ην
θξάηνο ενξηή απηή –γίλεηαη κε επζχλε ηνπ λνκάξρε, ν νπνίνο κεηά ην πέξαο ηεο
δνμνινγίαο δεμηψλεηαη ηηο αξρέο θαη ηνπο πνιίηεο ζην λνκαξρηαθφ κέγαξν–, ην
πξσηφθνιιν θαίλεηαη λα είλαη πην απζηεξά θαζνξηζκέλν (π.ρ. ην έληππν πξφγξακκα
ηεο ενξηήο απαξηζκεί ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο θαηά ηάμηλ), ε παξνπζία ησλ
ζηξαηησηηθψλ αξρψλ (θαη ηεο ρνιήο Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ πνπ εδξεχεη ζηελ
Δξκνχπνιε) είλαη πην πξνβεβιεκέλε, ελψ ηα ηεο ζηξαηησηηθήο παξάηαμεο ξπζκίδεη
κε εηδηθή δηαηαγή ν Φξνχξαξρνο. [εικ. 2 & εικ. 3]
3.

ηην εοπηή ηηρ Ππωηοσπονιάρ, κε δνμνινγία ζην λαφ ηνπ Αγίνπ

Νηθνιάνπ, ζηελ νπνία είζηζηαη λα θαιεί ηνλ ιαφ, ηηο αξρέο θαη ηα ζσκαηεία ν
λνκάξρεο Κπθιάδσλ.
4.

ηην ηελεηή ηων Θεοθανείων, ζηελ νπνία θαιεί ν δήκαξρνο ην

εξκνππνιίηηθν θνηλφ λα παξαζηεί ζηνλ κεηξνπνιηηηθφ λαφ ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ
σηήξα, γηα λα αθνινπζήζεη ηε ιηηαλεία θαη ηελ ηειεηή ηνπ «Αγηαζκνχ ησλ Τδάησλ
δηα ηεο θαηαδχζεσο ηνπ ηαπξνχ» ζηελ απνβάζξα αληηά (παιαηνχ Τγεηνλνκείνπ)∙
ζχκθσλα κε έκκεζε πιεξνθνξία πνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζηηο έληππεο αλαγγειίεο ηεο
ενξηήο, κεηά ην ηέινο ηεο πνκπήο ζπλεζηδφηαλ ε εθηέιεζε κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηελ πιαηεία Μηανχιε. [εικ. 4]
5.

ηη «Λιηανεία ηων Ιεπών Δπιηαθίων» ζε φιεο ηεο ελνξίεο ηεο πφιεο,

γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο νπνίαο είλαη ππεχζπλε ε δεκνηηθή αξρή ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ εθθιεζηαζηηθή: ζηελ θαζεαπηφ επίζεκε ιηηαλεία ηνπ επηηάθηνπ, εθείλε πνπ
ηειείηαη απφ ηνλ κεηξνπνιηηηθφ λαφ ηεο Μεηακφξθσζεο, θαιεί ν δήκαξρνο κε έληππε
αλαθνίλσζε ηνλ ιαφ ηεο πφιεο· ζηελ ενξηή θαινχληαη κε ηδηαίηεξε πξφζθιεζε θαη
παξαηάζζνληαη αλάινγα φιεο νη αξρέο ηεο πφιεο, νη αμησκαηνχρνη, νη πξφεδξνη
ζπιιφγσλ θιπ., ελψ έληππν πξφγξακκα θαλνλίδεη ιεπηνκεξψο ηελ ψξα πνπ μεθηλά ε
ιηηαλεία, ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί θαη ηελ θαηάιεμε ζηελ πιαηεία Μηανχιε, φπνπ
12

χκθσλα κε ην αξρεηαθφ πιηθφ ε επέηεηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1921 θαη ην 1922 γηα ηνλ
Κσλζηαληίλν Α΄, θαη γηα ηνλ Γεψξγην Β΄ ην 1923 θαη ελ ζπλερεία εηεζίσο απφ ην 1936 σο ην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ πνπ εμεηάδσ εδψ.
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γίλεηαη «ε ζπλήζεο πάλδεκνο παξάθιεζηο», ζχκθσλα κε ηηο ζηεξεφηππεο
δηαηππψζεηο ηνπ έληππνπ Πξνγξάκκαηνο. [εικ. 5 & 6]
ηηο πξναλαθεξφκελεο ενξηέο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δπν αθφκα
επεηεηαθνχ ραξαθηήξα εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ενξηέο πνπ αλαδηνξγαλψλνληαη ή
εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν:
6.

ηο «επίζημον μνημόζςνον ςπέπ ηων εν πολέμοιρ πεζόνηων», ενξηή

παιαηφηεξε (απφ ηελ επαχξηνλ ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ) πνπ ην 1925 θαη θαηφπηλ
δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, νξίζηεθε λα ηειείηαη ηελ πξψηε Κπξηαθή ησλ
λεζηεηψλ, κε επζχλε ησλ θαηά ηφπνπο Ννκαξρψλ (ζην αξρεηαθφ πιηθφ εληφπηζα ηνλ
ενξηαζκφ ηεο ηα έηε 1925- 1927 θαη 1936, αιιά ζηνλ ηνπηθφ Σχπν αλαθέξεηαη σο
«θαζηεξσζέλ εηήζηνλ» κλεκφζπλν)13, θαη
7.

ηο «πάνδημον μνημόζςνον» για ηον Κωνζηανηίνο Α΄ ζηην επέηειο

ηηρ ονομαζηικήρ ηος εοπηήρ πνπ, ζχκθσλα κε ην αξρεηαθφ πιηθφ θαη ηνλ ηνπηθφ
Σχπν, θαίλεηαη φηη ηειέζηεθε πξψηε θνξά ην 1937 κε επζχλε θαη ίζσο κε
πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Δξκνχπνιεο, θαη έθηνηε θαζηεξψζεθε σο ην ηέινο ηεο ππφ
εμέηαζε πεξηφδνπ.14
Μεηαμχ ησλ κεγάισλ δεκφζησλ επεηεηαθψλ ενξηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο
αλαθνξέο ζην έζλνο θαη ην επίζεκν θξάηνο κε ηελ ζξεζθεπηηθή ηειεηνπξγία είλαη θαη
νη παλειιαδηθνί ενξηαζκνί επεηείσλ πνπ εμπκλνχλ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηνπ Ι.
Μεηαμά. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ν ίδηνο ν εγέηεο ηεο 4εο Απγνχζηνπ, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα παξνπζηάζεη ηηο επεηείνπο απηέο σο απζφξκεηεο «ιατθέο» πξσηνβνπιίεο, δελ
ηηο ζπκπεξηειάκβαλε ζηηο επίζεκεο «εζληθέο ενξηέο», ζα αλαθεξζψ ζε απηέο πην
θάησ, φηαλ ζα εμεηάζσ ηελ απφπεηξα θαλνληθνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ ησλ επίζεκσλ
ενξηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, θαη γεληθφηεξα ηηο αιιαγέο
πνπ πθίζηαηαη εθείλε ηελ πεξίνδν ην πεδίν απηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξκνχπνιεο·
αλάκεζά ηνπο, ήηαλ θαη ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο λεφηεηαο ζε απηέο
ηηο ενξηέο, δηα κέζνπ ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ηεο Δζληθήο Οξγαλψζεσο Νενιαίαο.

13

Βι. «Σν Μλεκφζπλνλ ππέξ ησλ πεζφλησλ», εθ. Θάξξνο, 24/3/1932.
Γεδνκέλνπ φηη νη δπν απηέο επίζεκεο επέηεηνη δελ απαληνχλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζην ζρεηηθφ
αξρεηαθφ πιηθφ, κέλεη λα εξεπλεζνχλ ζπζηεκαηηθά άιιεο πεγέο θαη ηδίσο ν ηνπηθφο Σχπνο,
πξνθεηκέλνπ λα δνχκε θαηά πφζνλ θαζηεξψζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πέληε
ενξηέο. Δπίζεο, δελ απνθιείεηαη λα ππήξραλ θη άιιεο αλάινγεο ζξεζθεπηηθέο-εζληθέο ενξηέο
επεηεηαθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο νπνίεο, ιφγσ ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, δελ
κπνξνχκε λα μέξνπκε κε ζηγνπξηά φηη είραλ κηα θαλνληθφηεηα ζηνλ ενξηαζκφ ηνπο, έζησ θη αλ δελ
ενξηάδνληαλ θάζε ρξφλν.
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Β. Οη επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο ζπγθπξηαθνχ ραξαθηήξα
Οη θξίζηκεο εμειίμεηο ηνπ «εζληθνχ δεηήκαηνο» ηεο πεξηφδνπ 1920-1922 αιιά
θαη νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ
πξνζθέξνπλ αθνξκέο γηα λα επεθηαζεί ην ξεπεξηφξην ησλ «πάλδεκσλ» εζληθψλζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηψλ πέξα απφ ηνλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηαζεξφ ππξήλα
ησλ ενξηψλ επεηεηαθνχ ραξαθηήξα θαη ζπγρξφλσο λα εκπινπηηζηεί ζεκαζηνινγηθά
θαη ηειεηνπξγηθά. Οη κεκνλσκέλεο ζπγθπξηαθέο επίζεκεο ενξηέο επαπμάλνπλ θαη
ηαπηφρξνλα πνιηηηθνπνηνύλ ηα εζληθά λνήκαηα ησλ ενξηψλ απηψλ ζην βαζκφ πνπ ηα
ζπλδένπλ άκεζα κε πνιηηηθά κελχκαηα ή πνπ εγγξάθνληαη κε έλαλ ηξφπν ζην πιαίζην
ησλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ ηεο επνρήο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ θαζεζησηηθψλ
αιιαγψλ. Παξάιιεια, κπνξεί λα εηζάγνληαη λέεο, θαη ελίνηε ιακπξόηεξεο, ενξηαζηηθέο
πξαθηηθέο. Οη ηξεηο πξψηεο επίζεκεο ενξηέο „εθηφο ζεηξάο‟ ησλ εηψλ 1920-1921, ηηο
νπνίεο ζα παξνπζηάζσ πην αλαιπηηθά, εηθνλνγξαθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηηο παξαπάλσ
δπλακηθέο.
Μεηά ηε πλζήθε ησλ εβξψλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1920, ν Γήκνο Δξκνχπνιεο
νξγαλψλεη

«Πάνδημον

εοπηήν

ππορ

πανηγςπιζμόν

ηηρ

Δθνικήρ

Αποκαηαζηάζεωρ», ηην Κςπιακή 13 Σεπηεμβπίος 1920. ην αζπλήζηζηα εθηελέο
θείκελν ηεο έληππεο αλαγγειίαο ηεο ενξηήο –πνπ αληίζηνηρφ ηνπ ζπλαληάκε κφλν (θαη
φρη πάληα) ζηηο αλαγγειίεο ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 25εο Μαξηίνπ–, ην πξνθαλέο βαζηθφ
κήλπκα, ε ζχλδεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο ηεο «Μεγάιεο Διιάδνο» κε ηνλ Δ.
Βεληδέιν, επαπμάλεηαη επηθνηλσληαθά θαζψο νη ιέμεηο απηέο, αλ θαη ελζσκαησκέλεο
ζην θείκελν, πξνβάιινπλ ζε ρσξηζηή γξακκή ελ είδεη ηίηινπ κε κεγάια καχξα
θεθαιαία γξάκκαηα, ε κελ «Μεγάιε Διιάο» ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ, ην δε φλνκα
ηνπ Βεληδέινπ ζην κέζνλ· έηζη απνηεινχλ ζπκβνιηθά θαη λνεκαηηθά ηνπο δπν άμνλεο
βάζεη ησλ νπνίσλ δνκείηαη ην θείκελν [εικ. 7]. Ο «δεκαξρψλ» Α. νθηαλφο πνπ
ππνγξάθεη ην θάιεζκα (επί δεκαξρίαο Ισάλλε Πεηξνθφθθηλνπ, 1911-1921)
αλαθέξεηαη εδψ κφλν ζην θεληξηθφ ηειεηνπξγηθφ γεγνλφο, ηελ ηέιεζε δνμνινγίαο ζην
λαό ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, θαζψο θαη ηελ εθθώλεζε παλεγπξηθνύ ιόγνπ ζηελ πιαηεία
Μηανύιε (απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δ. Διεπζεξηάδε),
πξαθηηθή πνπ θαζηεξψλεηαη αξγφηεξα θαη ζηηο επεηείνπο ηεο 25εο Μαξηίνπ. Ωζηφζν,
ην μερσξηζηφ έληππν κνλφθπιιν πξφγξακκα ηεο ενξηήο (Πξόγξακκα Παλδήκνπ
Δνξηήο πξνο Παλεγπξηζκόλ ηεο Δζληθήο Απνθαηαζηάζεσο. Κπξηαθή 13 Σεπηεκβξίνπ
1920) πεξηγξάθεη αλαιπηηθά έλαλ νινήκεξν ενξηαζκφ, ν νπνίνο αξρίδεη, ή κάιινλ
αλαγγέιιεηαη, ζηηο 10.00 π.κ. κε ην θαζηεξσκέλν ζε φιεο ηηο επίζεκεο ενξηέο
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«εσζηλφλ» πνπ αλαθξνχεη ν «κνπζηθφο ζίαζνο» ηεο Μνπζηθήο Δηαηξίαο χξνπ (ζην
εμήο ΜΔ) πεξηνδεχνληαο αλά ηηο νδνχο ηεο πφιεο, θνξπθψλεηαη κε ηελ επίζεο
θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο δνμνινγίαο ζηνλ Άγην Νηθφιαν ζηηο 4.00 κ.κ., αιιά
νινθιεξψλεηαη ηα κεζάλπθηα κεηά απφ δπν εζπεξηλέο ζπλαπιίεο ηεο ΜΔ ζηελ
πιαηεία Μηανχιε, έρνληαο ελ ησ κεηαμχ ελζσκαηψζεη ζηελ ενξηαζηηθή δηαδηθαζία
έλαλ αθφκε ζεκαληηθφ ρψξν θνηλσληθφηεηαο ηεο πφιεο, ηελ πιαηεία ηεο
Μεηακφξθσζεο: απφ εθεί μεθηλά νπζηαζηηθά ε ενξηή ζηηο 3.00 κ.κ., κε ηε
ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ «κεηά ηνπ Γεκάξρνπ,
ησλ Παξέδξσλ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δξκνππφιεσο, ηνπ Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ησλ πιιφγσλ, σκαηείσλ θαη πληερληψλ κεηά ησλ ζεκαηψλ θαη
ιαβάξσλ ησλ θαη παληφο ηνπ Λανχ», θαη ελ ζπλερεία ηελ παιιατθή πνκπή ε νπνία,
κε επηθεθαιήο ηνλ θιήξν θαη ςάιινληαο ζξεζθεπηηθνχο χκλνπο (ην Χξηζηόο Αλέζηε
θαη ηνλ Αθάζηζην) αιιά θαη κε ηνλ «κνπζηθφλ ζίαζνλ» ηεο ΜΔ λα παηαλίδεη ηνλ
«ζνχξηνλ ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1821» Ω Λπγηξόλ θαη Κνπηεξόλ Σπαζί κνπ,
κεηαβαίλεη ζηνλ Άγην Νηθφιαν· κεηά ην πέξαο ηεο δνμνινγίαο, ε πνκπή
επαλαζπληάζζεηαη (ρσξίο ηνπο θιεξηθνχο απηή ηε θνξά) θαη κεηαβαίλεη ζηελ πιαηεία
Μηανχιε, φπνπ νη θάζε ινγήο επίζεκνη ιακβάλνπλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο (απφ ην
Πξόγξακκα) ζέζεηο ηνπο ζηελ θιίκαθα ηνπ Γεκαξρείνπ: ζην Πιαηχζθαιν
παξαηάζζνληαη νη αξρέο, νη πξφεδξνη ησλ ζσκαηείσλ θαη νη δεκνζηνγξάθνη, ζηηο
«θάησζη ηνπ Πιαηπζθάινπ βαζκίδαο» ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ζπιιφγσλ, θαη
ζηηο «άλσζη ηνπ Πιαηπζθάινπ βαζκίδαο» «αη θπξίαη» [ελλ. νη ζχδπγνη ησλ
αμησκαηνχρσλ]. Η ενξηή ζπλερίδεηαη κε ηνλ παλεγπξηθφ ιφγν ζηηο 5.00 κ.κ., ηελ
πξψηε ζπλαπιία ηεο ΜΔ ζηηο 6.30 κ.κ., ελψ 10.00-12.00 κ.κ. δηαξθεί ε δεχηεξε
ζπλαπιία απφ ην ίδην ζσκαηείν, «ηεξκαηηζζεζνκέλε δηα ηεο ππ‟ απηνχ εθηειέζσο,
θχθισ ηεο Πιαηείαο Μηανχιε, ηνπ εκβαηεξίνπ ηεο ηξαηησηηθήο Απνρσξήζεσο»
(φπσο αλαθέξεηαη ζην Πξόγξακκα). Αο ζεκεησζεί φηη βξαδηλή ζπλαπιία ζηελ
πιαηεία κε ηελ αλάινγε επηζεκφηεηα ελδερνκέλσο ζπλεζηδφηαλ θαη ζε επεηεηαθέο
ενξηέο (θπξίσο ζηελ 25ε Μαξηίνπ θαη ηελ νλνκαζηηθή ενξηή ηνπ βαζηιηά) ρσξίο
σζηφζν απηφ λα θαηαγξάθεηαη πάληα ζε μερσξηζηφ έληππν πξφγξακκα φπσο εδψ.
Πην ιηηέο θαη ιηγφηεξν ιακπξέο αιιά ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ κεγαιντδεαηηθνχ
ιφγνπ, είλαη νη άιιεο δπν ζπγθπξηαθέο επίζεκεο ενξηέο πνπ νξγαλψλνληαη ην
επφκελν έηνο απφ ηνλ λέν ηψξα δήκαξρν Δξκνχπνιεο, ηνλ Γεψξγην Π. Φνπζηάλν
(1921-1922): νη «Πάνδημερ Γοξολογίερ» α. για ηιρ ζηπαηιωηικέρ νίκερ ζηη Μ.
Αζία, ζηιρ 8 Ιοςλίος 1921 θαη β. για ηην «επέηειον» ηηρ επιζηποθήρ ζηην Δλλάδα
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ηος βαζιλιά Κωνζηανηίνος, ζηιρ 6 Γεκεμβπίος 1921 (δελ έρσ εληνπίζεη ζην πιηθφ
κνπ λα γηνξηάδεηαη άιιε θνξά απηή ε «επέηεηνο») [εικ. 8 & εικ. 9, ανηίζηοισα].
Πξνθαλψο νη δπν ζπγθπξηαθέο απηέο ενξηέο εθπέκπνπλ ην αληίπαιν πνιηηηθφ
κήλπκα: εθείλν πνπ ηαπηίδεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ «ελδφμνπ Έζλνπο καο εηο ηελ
πξνηέξαλ απηνχ εχθιεηαλ θαη δφμαλ» απνθιεηζηηθά κε ηνλ «Μέγα θαη Έλδνμνλ εκψλ
ηξαηειάηελ Κσλζηαληίλνλ ΙΒ΄», βνεζνχληνο θαη ηνπ «Θενχ ηεο Διιάδνο» (ηνλ
νπνίν δελ παξαιείπεη λα κλεκνλεχζεη θαη ν Α. νθηαλφο ζην δηθφ ηνπ θάιεζκα, ζηελ
ενξηή ηνπ 1920). Μηθξέο αιιά ελδηαθέξνπζεο απφ πνιηηηθή άπνςε είλαη νη δηαθνξέο
πνπ εληνπίδνπκε ζηνλ ιφγν ηνπ νθηαλνχ θαη ηνπ Φνπζηάλνπ: γηα παξάδεηγκα, νη
αλαθνξέο ηνπ νθηαλνχ [εικ. 7] ζε άιινπο «ζπληειεζηάο» πνπ, κε θνξπθαίν βέβαηα
ηνλ «πνιηηηθφλ πξσηαζιεηήλ» θαη «εγέηελ ηνπ έζλνπο» Βεληδέιν, ζπλέηεηλαλ ζηελ
«απνθαηάζηαζηλ ηεο ειιεληθήο θπιήο» -ηνλ «κεγαιφθαξδνλ» ειιεληθφ ιαφ, ηνλ
«εξστθφλ» ζηξαηφ θαη ηαο «θηιειεπζέξαο» ζπκκάρνπο δπλάκεηο- δελ ππάξρνπλ ζηα
θαιέζκαηα ηνπ Φνπζηάλνπ γηα ηηο ενξηέο ηνπ 1921· κφλνλ ε αλαθνξά ζηνλ ζηξαηφ
ππάξρεη, ν νπνίνο φκσο αλήθεη ζηνλ «ζηξαηειάηε»: είλαη ν «εκπλεπζκέλνο Απηνχ
ηξαηφο» πνπ θαηήγαγε πεξίιακπξεο λίθεο [εικ. 8]. ε απηφ ην ηδενινγηθφ πιαίζην, ν
Γήκνο Δξκνχπνιεο σο απηνλφεηνο «δηεξκελεχο […] ηεο ιατθήο ςπρήο» ζχκθσλα κε
ηα ιφγηα απηά ηνπ Γ. Π. Φνπζηάλνπ, πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα νξγαλψζεη ηηο δπν
απηέο πην „θιαζηθέο‟ θαη ηειεηνπξγηθά ιηηέο εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ενξηέο (ζπγθξηηηθά
πξνο εθείλε ηνπ 1920), αιιά κε εμίζνπ άκεζε πνιηηηθή ζεκαζία θαη ηαπηφηεηα.
Παξαζέησ ζπλνπηηθά ηιρ ςπόλοιπερ ηέζζεπιρ ανάλογερ ζςγκςπιακέρ
επίζημερ εοπηέρ πνπ εληφπηζα ζην αξρεηαθφ πιηθφ, νη νπνίεο επίζεο ζπλδένληαη είηε
κε «εζληθέο» ζπγθπξίεο είηε/θαη κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο-πνιηηεηαθέο εμειίμεηο ηεο
πεξηφδνπ 1935-1936:


Ημέπα Δθνικού Πένθοςρ για ηη Μικπαζιαηική καηαζηποθή, 9

Σεπηεμβπίος 1923: ε επηκλεκφζπλε δέεζε έγηλε ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη, κνινλφηη ε
ηειεηή νξίζηεθε θεληξηθά, ηελ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο θαίλεηαη φηη είρε ν Γήκνο
Δξκνχπνιεο (αληί γηα ηε Ννκαξρία Κπθιάδσλ, φπσο γίλεηαη ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο).


«Πάνδημον Μνημόζςνον ςπέπ Χπςζοζηόμος Σμύπνηρ», Κςπιακή

24 Νοεμβπίος 1929: ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ, ην κλεκφζπλν απηφ
ηειέζηεθε θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία πξνέβιεπε ηε
ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ απφ ηνπο παξηζηάκελνπο ζηελ ηειεηή, πξνθεηκέλνπ λα
αλαγεξζνχλ κλεκεία ηνπ Υξπζφζηνκνπ κχξλεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σν γεγνλφο
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απηφ θαζψο θαη ην φηη δελ έρσ εληνπίζεη ζην αξρεηαθφ πιηθφ ή ζηνλ ηνπηθφ Σχπν
άιιε ηέιεζε ηνπ κλεκφζπλνπ απηνχ καο επηηξέπεη κε αξθεηή βεβαηφηεηα λα
εηθάζνπκε φηη δελ επξφθεηην γηα επεηεηαθή ενξηή αιιά γηα ζπγθπξηαθή.


Γοξολογία για ηην επάνοδο ηος Γεωπγίος Β΄, Κςπιακή 24

Νοεμβπίος 1935: ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θνξέαο δηνξγάλσζεο ήηαλ ε
Ννκαξρία Κπθιάδσλ, ε δνμνινγία έγηλε ζηνλ Άγην Νηθφιαν ην πξσί, ε ενξηή είρε
εληνλφηεξε απφ φ,ηη ζπλήζσο ζηξαηησηηθή παξνπζία θαη ραξαθηήξα (ιφγνπ ράξηλ,
δελ είλαη ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ε ξίςε ξηπψλ πνιπβφινπ ζην πιαθφζηξσην πίζσ
απφ ηνλ λαφ ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην έγγξαθν ηνπ Φξνχξαξρνπ πνπ ξπζκίδεη ηα ηεο
παξνπζίαο θαη παξάηαμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ρνιήο
Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ), θαη ζπλερίζηεθε θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο κε
ιακπαδεθνξία ησλ καζεηψλ ηεο παξαπάλσ ρνιήο.


«Δπιμνημόζςνορ

δέηζιρ

επί

ηω

ενηαθιαζμώ

ηων

ζεπηών

ζκηνωμάηων ηων Κων/νος, Σοθίαρ και Όλγαρ», 22 Νοεμβπίος 1936: ε ηειεηή
έγηλε ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ην έληππν πξφγξακκα, πνπ θαλνλίδεη
ιεπηνκεξέζηεξα απφ άιια αλάινγα πξνγξάκκαηα πνηνη παξίζηαληαη (πιελ ησλ
πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ) θαη πψο αθξηβψο παξαηάζζνληαη θαηά ηεξαξρηθή
ζεηξά, ππνγξάθεη ν ηφηε δήκαξρνο Δξκνχπνιεο Δπάγγεινο Ξνράθεο, ζεξκφο
ππνζηεξηθηήο, φπσο γλσξίδνπκε, ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Ι. Μεηαμά.15
ηηο ζπγθπξηαθέο εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ενξηέο ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε
κηα αθφκα ενξηή πνπ απνθιίλεη θάπσο απφ ηνλ θαλφλα πνπ έρσ θηηάμεη γηα λα νξίζσ
ην εξεπλεηηθφ κνπ πεδίν, θαζψο ζπληζηά ηε κνλαδηθή (φζν γλσξίδσ) „εθηφο ζεηξάο‟
επίζεκε ενξηή κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά ε νπνία φκσο ζπλδέεηαη φρη κε κηα
επξχηεξε πνιηηηθή ή εζληθή ζπγθπξία αιιά κε ηνπηθέο δηεξγαζίεο θαη αλάγθεο.
Πξφθεηηαη γηα ηα Αποκαλςπηήπια ηηρ πποηομήρ ηος Κ. Κανάπη, ζηιρ 26
Νοεμβπίος 1939. Η ηειεηή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ
Δξκνχπνιεο λα εγεξζεί πξνηνκή ηνπ Κ. Καλάξε ζηελ πιαηεία Σζαιδάξε,
πξσηνβνπιία πνπ πξνθαλψο ππεξεηεί ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο εξκνππνιίηηθεο
θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηεο επνρήο, εκπεξηέρνληαο εηδηθφηεξα λνήκαηα: φπσο, ιφγνπ
ράξηλ, ηελ πξφζεζε λα αλαδεηρζεί ε λαπηηιηαθή θαη εκπνξηθή παξάδνζε ηνπ λεζηνχ
θαη ε εζληθή ζεκαζία απηήο ηεο παξάδνζεο, αθξηβψο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε
Δξκνχπνιε βηψλεη πιένλ εκπνξηθή θξίζε, ηφζν γεληθά (θαζψο ππνρσξεί ε ζεκαζία
15

ρεηηθά κε ηνλ Ξνράθε, βι. ηα θείκελα εξγαζίαο ηνπ Υ. Λνχθνπ ζηα Κνηλά εκηλάξηα ησλ
Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
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ηεο απηή έλαληη ηνπ Πεηξαηά), φζν θαη ζπγθπξηαθά ιφγσ ηεο θξίζεο ηνπ 1932.
Παξφια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε ενξηή πνπ επηζθξαγίδεη θαη ζπκβνινπνηεί απηή ηελ
πξσηνβνπιία, κε ηηο ηζρπξέο εζληθέο ηεο ζπλδειψζεηο, ηνλ θαζηεξσκέλν ζπλδπαζκφ
ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα κε ηελ εθθιεζηαζηηθή ηειεηή (θεληξηθή πξάμε ηεο ενξηήο,
πξηλ ηα απνθαιππηήξηα, είλαη θαη εδψ ε ηέιεζε επηκλεκφζπλεο δέεζεο ζηνλ Άγην
Νηθφιαν) θαη ηελ κεγάιε επηζεκφηεηά ηεο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ, καο επηηξέπεη λα ηελ εληάμνπκε, δηαζηαιηηθά έζησ, ζηνλ θαλφλα ησλ
εζληθψλ επίζεκσλ ενξηψλ πνπ εξεπλνχληαη εδψ. Άιισζηε, ην παξάδεηγκα κηαο
ηέηνηαο δεκφζηαο επίζεκεο ενξηήο πνπ εκπιέθεη ηφζν άκεζα ηελ ηνπηθφηεηα θαη ηελ
ηζηνξία, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επηλφεζε ηνπηθψλ-εζληθψλ παξαδφζεσλ, είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα δεηήκαηα πνπ έζεζα ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ
εξγαζίαο. Αιιά ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ πιηθνχ πνπ αθνξά ζε απηήλ ηελ,
νκνινγνπκέλσο μερσξηζηή, ζπγθπξηαθή ενξηή ππεξβαίλεη ηε γεληθή επηζθφπεζε πνπ
επηρεηξψ εδψ.
Κανονικόηηηες και αλλαγές - η νεολαία ζηις «εθνικές-θρηζκεσηικές» εορηές
Αλάκεζα ζηηο θαλνληθόηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο επίζεκεο εζληθέοζξεζθεπηηθέο

ενξηέο

σο

δηαθξηηφ

πεδίν

ηεο

εξκνππνιίηηθεο

δεκφζηαο

θνηλσληθφηεηαο, θαη ηδηαίηεξα ηηο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο θαη ηα ζπκβνιηθά λνήκαηα
πνπ ηηο ζπγθξνηνχλ, είλαη θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εληάζζεηαη ε λεφηεηα ζε
απηέο. Η λεφηεηα, ή νξζφηεξα ε λενιαία θαηά ην πξνζθηιέο ηδίσκα ηεο επνρήο,
δηαθξηηφ θνκκάηη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ
πνπ (αλα)ζπγθξνηνχληαη, ηεξαξρνχληαη θαη αλαπαξίζηαληαη ζηνπο θφιπνπο απηψλ
ησλ ενξηψλ, απνηειεί άιισζηε πξνλνκηαθφ απνδέθηε ηεο ζπκβνιηθήο-δηδαθηηθήο θαη
θνηλσληθνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ενξηψλ· πξνλνκηαθφ απνδέθηε θαη
ζπλάκα πνκπό ηεο ελνπνηεηηθήο εζληθήο αγσγήο πνπ απηέο επηηεινχλ.
Ωζηφζν, φπσο ηα πξαγκαηνινγηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ, ν ξφινο ηεο
«λενιαίαο» ζε απηέο ηηο ενξηέο σο απνδέθηε/πνκπνχ ησλ κελπκάησλ ηεο ηδενινγίαο
θαη ηεο ηζρχνο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο, δελ είλαη εθ πξννηκίνπ ηφζν δεδνκέλνο θαη
απηνλφεηνο· ζπληζηά κηα δηαδηθαζία, ζα ιέγακε, ηελ νπνία βιέπνπκε λα
απνθξπζηαιιψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν, βαίλνληαο παξάιιεια ηφζν κε
ηελ ηάζε επέθηαζεο θαη εκπινπηηζκνύ ησλ ηειεηνπξγηθώλ πξαθηηθώλ φζν θαη κε ηελ ελ
γέλεη απμαλόκελε θαλνληθνπνίεζε ησλ επίζεκσλ δεκόζησλ ενξηώλ από ηελ πιεπξά
ηνπ θξάηνπο. Σέινο, απηέο νη δηεξγαζίεο, θαη ν ξφινο ηεο λενιαίαο κέζα ζε απηέο,
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θαίλεηαη λα παίξλνπλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ θνηλσλία ηεο Δξκνχπνιεο ηε δεθαεηία
ηνπ 1930, θαη θπξίσο επί ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ. Αιιά αο πάξνπκε ηα
πξάγκαηα απφ ηελ αξρή.
Πιάη ζηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη θνξείο, ηηο εξγαηηθέο ελψζεηο θαη ηνπο
επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο, πιάη θαη ζηα θάζε ινγήο θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία θαη
ηδξχκαηα, ε ζπληεηαγκέλε παξνπζία-παξάηαμε ηεο «καζεηηψζεο λενιαίαο» (φπσο
θαη ησλ ηξνθίκσλ ησλ εθάζηνηε θηιαλζξσπηθψλ θαηαζηεκάησλ) ζε επίζεκεο ενξηέο
είλαη νξαηή ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1910, ηδηαίηεξα ζηελ επέηεην ηεο
«Δζληθήο Παιηγγελεζίαο». Ωζηφζν ε παξνπζία απηή δελ θαίλεηαη λα παίδεη θάπνηνλ
ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζρεηηθά ιηηή αθφκα δνκή ηεο επεηείνπ, πνπ, παξφκνηα κε εθείλε
άιισλ αλάινγσλ επίζεκσλ εζληθψλ-ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, αξζξψλεηαη θαηά θαλφλα
ζε δπν άμνλεο: ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηειεηνπξγία αθελφο, θαη αθεηέξνπ ζηελ πνξεία
πξνο- θαη παξάηαμε ζηελ πιαηεία Μηανχιε, φπνπ κπνξεί λα εθθσλείηαη θάπνηνο
ιφγνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηαλίδεη ε νξρήζηξα ηεο Μνπζηθήο Δηαηξείαο χξνπ, γηα
φζν ρξφλν, ζηελ πεξίπησζε εηδηθά ηεο 25εο Μαξηίνπ, ν δήκαξρνο δεμηψλεηαη ηνπο
επηζήκνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπιιφγσλ ζην δεκαξρηαθφ κέγαξν. Αλ θαη
ζχκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία νη καζεηέο ηηκνχζαλ ηελ εζληθή επέηεην αλά ζρνιείν
ή κε θάπνηα δηαθξηηά δξψκελα ηελ παξακνλή ηεο επίζεκεο ενξηήο,16 εληνχηνηο,
πξέπεη λα θηάζνπκε ζηα κέζα κε ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, γηα λα απνθηήζεη ε
καζεηηθή λεφηεηα θάπνην εηδηθφ βάξνο ζηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ζε άιιεο
«εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο» ενξηέο.
Αληίζεηα, ζε φιεο αλεμαηξέησο απηέο ηηο κεγάιεο ενξηέο, επεηεηαθέο θαη
ζπγθπξηαθέο, δηαθξηηφ ξφιν έρνπλ νη Πξφζθνπνη. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμήο
ηνπο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαη κέρξη ηε δηάιπζε θαη ελζσκάησζή
ηνπο ζηελ ΔΟΝ ην 1939, νη Πξφζθνπνη, κε εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ
λνκάξρε (αλάινγα κε ηνλ δηνξγαλσηή ηεο ενξηήο) πξνο ηνλ Έθνξν ηνπ ψκαηνο
Πξνζθφπσλ, θαινχληαη ζηαζεξά λα αλαιάβνπλ ηελ ηήξεζε ηεο «ηάμεσο θαη ηεο
επλνκίαο» ηνπ πιήζνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζηπλνκία (ή ηε ρσξνθπιαθή). Δίδνο
παξαζηξαηησηηθήο ζπζζσκάησζεο, ηδηαίηεξα φπσο ε δηεζλήο απηή νξγάλσζε γηα
λένπο ζπγθξνηείηαη ζηελ Διιάδα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα, νη Πξφζθνπνη
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Λφγνπ ράξηλ, απφ έκκεζεο πιεξνθνξίεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηνλ ενξηαζκφ ηεο
25εο Μαξηίνπ 1921, καζαίλνπκε φηη ηελ πξνεγνπκέλε κέξα, 24 Μαξηίνπ, ππήξμε ζπγθέληξσζε ησλ
καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Δξκνχπνιεο ζηελ πιαηεία Μηανχιε γηα λα πάλε ελ ζψκαηη ζηε ζηέςε ηεο
αλαζεκαηηθήο ζηήιεο κε ηα νλφκαηα ησλ πεζφλησλ πξηαλψλ θαηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο.
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εδψ, ζηνπο θφιπνπο ησλ επίζεκσλ ενξηψλ πνπ εμεηάδσ, ηαπηίδνληαη άκεζα κε ην
θξάηνο· θαη κάιηζηα κε ηελ πην θαζεαπηφ «θξαηηθή» απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
Αο ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη αλάινγε ιεηηνπξγία δελ ζα θιεζεί λα επηηειέζεη ε
«ζειπθή» εθδνρή ηνπ πξνζθνπηζκνχ, ην ψκα Διιελίδσλ Οδεγψλ, φηαλ απηφ ζα
ηδξπζεί ζηελ Πεξηθέξεηα χξνπ ην 1934. Όπσο ζεκείσλε ηφηε ε εθεκεξίδα Θάξξνο
ηεο Δξκνχπνιεο εθθξάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο λεαληθήο
νξγάλσζεο, κνινλφηη ην ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ θαη εθείλν ησλ Διιελίδσλ
Οδεγψλ είλαη νξγαλσκέλα κε ηνλ ίδην ηξφπν, σζηφζν έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο:
ν ζηφρνο ηνπ πξψηνπ «αληαπνθξίλεηαη κάιινλ εηο θξαηηθάο θαη εζληθάο αλάγθαο»,
ελψ ην δεχηεξν «ζέιεη λα δεκηνπξγήζε κηαλ Γπλαίθα, ηθαλήλ λα αληηκεησπίζε κε
ελεξγεηηθφηεηα θαη αξεηήλ ηαο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο».17 Αλακθίβνια ν ζηφρνο
απηφο, πιεζηέζηεξνο ζην πλεχκα θαη ηνπ δηεζλνχο πξνζθνπηζκνχ, δελ βξίζθεη
πξφζθνξν έδαθνο ζηνλ ππξήλα ησλ ηειεηνπξγηψλ θαη ησλ κελπκάησλ ησλ εζληθψλζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, ζηνπο θφιπνπο ησλ νπνίσλ νη Πξφζθνπνη επηηεινχλ
πεξηζζφηεξν ηελ ηζρχ ηνπ θξάηνπο παξά εθδνρέο ηεο λεαληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Η
ηειεπηαία σζηφζν ζα αξρίζεη κε έλαλ ηξφπν λα αλαδχεηαη ζηνπο θφιπνπο απηψλ ησλ
ενξηψλ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ηειεηνπξγηψλ επηλφεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ
έζλνπο πνπ απηέο νη ενξηέο εθθξάδνπλ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ νινέλα θαη
ιακπξφηεξνπ ενξηαζκνχ ηεο βαζηθήο εζληθήο επεηείνπ.
Η αλαγθαηφηεηα λα αλαδσνγνλεζεί θαη λα επαπμεζεί ηειεηνπξγηθά ν ενξηαζκφο
ηεο 25εο Μαξηίνπ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ηέζεθε θαηαξρήλ απφ ηα πάλσ, απφ
ην θεληξηθφ θξάηνο, ιίγν κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.
ρεηηθή δηαηαγή ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ην 1926 πνπ βξέζεθε ζηνπο θαθέινπο
πνπ κειέηεζα (απνζηέιιεηαη απφ ηνλ λνκάξρε Κπθιάδσλ ζηνλ δήκαξρν Δξκνχπνιεο
θαη ρξνλνινγείηαη 23/3/1926), νξίδεη φηη ε εζληθή επέηεηνο πξέπεη λα ενξηάδεηαη
«κεγαινπξεπψο» ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο, θαη επηρεηξεί ζε θάπνην βαζκφ λα
θαλνληθνπνηήζεη δηαδηθαζίεο θαη ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο: ε δηνξγάλσζε ηεο ενξηήο
πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε, θαη κε ηελ παξνπζία, φισλ ησλ
«Δθθιεζηαζηηθψλ, ηξαηησηηθψλ, Γεκνηηθψλ, Δθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ πνιηηηθψλ
αξρψλ», ελψ ζηνπο θφιπνπο ηνπ ενξηαζκνχ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν
ζεκαηνζηνιηζκφο ησλ πφιεσλ, ε ππνρξέσζε λα εθθσλείηαη «παλεγπξηθφο» θαη ε
δπλαηόηεηα λα ηειείηαη επηπξφζζεηα κνπζηθή ζπλαπιία ή/θαη «άιιε θαηάιιεινο
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ενξηή». Η εμάιεηςε ηεο «θαηά ην παξειζφλ αδηαθνξίαο» απέλαληη ζηελ θνξπθαία
εζληθή επέηεην αιιά θαη ν «απνθιεηζκφο» θάζε «πνιηηηθήο ρξνηάο» απφ απηήλ,
απνζαθελίδεη ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο απφπεηξαο θαλνληθνπνηήζεο, ε νπνία ζπληζηά
ηαπηφρξνλα έκκεζε καξηπξία γηα ηζρχνπζεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
Μνινλφηη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηελ Δξκνχπνιε ππήξραλ ήδε
ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ,18 ε ζπζηεκαηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζην
ξεπεξηφξην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο εζληθήο επεηείνπ θαηαγξάθεηαη ζαθψο κεηά ηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟20, αλαδεηθλχνληαο φηη νη θεληξηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
αλαδσνγφλεζε θαη ηειεηνπξγηθή επαχμεζε ηεο ενξηήο βξήθαλ αληαπφθξηζε.
Δλδερνκέλσο κάιηζηα λα ζπλέπεζαλ κε κηα αλάινγε επαηζζεηνπνίεζε απφ ηελ
πιεπξά ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηνπ λένπ, βεληδειηθνχ θαη δεκνθξαηηθψλ
πεπνηζήζεσλ, δεκάξρνπ Δπακεηλψλδα Παππαδάκ (1922-1934). Δπί ηεο πνιπεηνχο
δεκαξρίαο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα απφ ην 1927 θαη εμήο φπσο ζα δνχκε, δηακνξθψλεηαη
πξάγκαηη έλαο επί ην «κεγαινπξεπέζηεξνλ» ενξηαζκφο ηεο 25εο Μαξηίνπ κε λέεο
ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζηε λεόηεηα, ηε καζεηηθή αιιά θαη ηνπο
Πξνζθφπνπο, φπσο ε εθηέιεζε «εζληθώλ ρνξώλ». Αο ζεκεησζεί εδψ, φηη ην
παξάξηεκα χξνπ ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ –ηνπ ζσκαηείνπ πνπ θαηεμνρήλ
θαλνληθνπνίεζε ηνπο ρσξηάηηθνπο ρνξνχο θαη ηνπο θαζηέξσζε σο κείδνλ εζληθφ
ζέακα, κε άιια ιφγηα ηνπο ζπγθξφηεζε ζπζηεκαηηθά ζε επηλνεκέλε παξάδνζε ηνπ
έζλνπο–19 είρε δψζεη ζην θνηλφ ηεο Δξκνχπνιεο ηελ πξψηε ηνπ ηέηνηα παξάζηαζε
(ζχκθσλα κε ηα κέρξη ηψξα δηαζέζηκα ζηνηρεία) ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1925,
πξνθαιψληαο «θξηθηάζεηο ελζνπζηαζκνχ θαη παηξησηηθήο εμάξζεσο».20
Γελ είλαη αζθαιψο ηπραίν πνπ ε ελζσκάησζε ησλ «εζληθψλ ρνξψλ» ζηνλ
επίζεκν ενξηαζκφ, δειαδή απφ ηνλ Γήκν Δξκνχπνιεο, ηεο κεγάιεο εζληθήο επεηείνπ
θαίλεηαη λα ζπληειείηαη ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα. ηηο ζρεηηθέο αξρεηαθέο πεγέο,
απηφ καξηπξείηαη μεθάζαξα ζηελ επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ 1927. ε εηδηθέο
επραξηζηήξηεο επηζηνιέο (ρξνλνινγεκέλεο 28 Μαξηίνπ 1927) ηνπ δεκάξρνπ πξνο ηελ
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δηεπζχληξηα ηνπ (δεπηεξνβάζκηνπ) Γεκνηηθνχ Παξζελαγσγείνπ αιιά θαη πξνο ηνλ
έθνξν ηνπ ψκαηνο ησλ Πξνζθφπσλ –έγγξαθα πνπ ζεκεησηένλ δελ εγγξάθνληαη
ζηνλ θαλφλα ησλ θαζηεξσκέλσλ ππεξεζηαθψλ πξάμεσλ πνπ παξάγνληαη ζπζηεκαηηθά
θαηά ηελ νξγάλσζε επίζεκσλ ενξηψλ– θαηαγξάθεηαη φηη νη καζήηξηεο ηνπ
παξζελαγσγείνπ εθηέιεζαλ εζληθνχο ρνξνχο ζηελ πιαηεία Μηανχιε αιιά θαη κέζα
ζην Γεκαξρείν (θαηά ηελ θαζηεξσκέλε κεζεφξηηα δεμίσζε ηνπ δεκάξρνπ), ελψ
πξψηε θνξά αλαθνξηθά κε επίζεκε ενξηή απνηππψλεηαη ζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ έρεη
δηαζσζεί κηα δηαθνξεηηθή ζπκβνιή θαη εηθόλα ησλ Πξνζθόπσλ, πέξαλ ηεο άζθεζεο
ηνπ παξαζηξαηησηηθνχ θαζήθνληνο ηήξεζεο ηεο ηάμεο: ν δήκαξρνο ζπγραίξεη ηνπο
Πξνζθφπνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο εζληθνχο ρνξνχο, αιιά θαη, επηπιένλ, γηα
ηε ζηέςε ηνπ Ηξψνπ ησλ πεζφλησλ θαη ηνπ αγάικαηνο ηνπ Α. Μηανχιε «κεηά ησλ
θαηαιιήισλ πξνζθσλήζεσλ», θαη ελ γέλεη γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ενξηή: γηα
ηελ «ξπζκηθήλ εθηέιεζηλ» ησλ παξαγγεικάησλ θαη γηα ην «σξαίνλ παξάζηεκά ηνπο»,
απνηέιεζκα «καθξάο θαη ελδειερνχο πξνπνλήζεσο». Αληίζηνηρα, γηα ηηο καζήηξηεο
γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: κε ηνπο ρνξνχο ηνπο θαη «πεξηβεβιεκέλαη ηελ εζληθήλ
ζηνιήλ, ζπλεηέιεζαλ είπεξ ηη θαη άιιν, λα κεηαδψζσζηλ ηνλ ελζνπζηαζκφλ εηο ηνπο
ζπκπνιίηαο εκψλ, λα πξνηείλσζη ηαο ελ ηε λέα γελεά ειπίδαο ηνπ έζλνπο θαη
ζπιιήβδελ λα εμπςψζσζη ην εζληθφλ θξφλεκα πάλησλ».
Σν αλ ε παξάζηαζε ησλ ρνξψλ νθείιεηαη ζε ηδέα ηνπ ίδηνπ ηνπ δήκαξρνπ Δ.
Παππαδάκ –ηελ νπνία, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Σχπν, είρε απεπζχλεη ζην Γεκνηηθφ
Παξζελαγσγείν ήδε ην 192621– ή φρη, ή ην πνηεο ήηαλ νη αθξηβείο ζπλζήθεο έληαμεο
απηήο ηεο πξαθηηθήο ζηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ, θη αλ είρε εκθαληζζεί
πεξηζηαζηαθά λσξίηεξα ή φρη, θη αλ λαη, πνηνη/πνηεο ηνπο είραλ εθηειέζεη, φια απηά
είλαη επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθή έξεπλα. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία,
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, λα ηεζεί εδψ είλαη ε αθφινπζε ηξηκεξήο ππφζεζε
εξγαζίαο:
(α) φηη έθηνηε, ζηε ζπγθεθξηκέλε επίζεκε ενξηή (αιιά θαη ζε άιιεο, φπσο π.ρ.
ηηο ζπγθπξηαθέο ενξηέο θαη πην άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε εμειίμεηο ησλ «εζληθψλ
δεηεκάησλ»), νη πξναλαθεξόκελεο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εκπιέθνπλ πην άκεζα
ηε λεόηεηα εκθαλίδνληαη ζηαζεξά, δειαδή θαζηεξψλνληαη, θαη εκπινπηίδνληαη
πεξαηηέξσ∙
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(β) φηη απηφ ζπληειείηαη παξάιιεια κε ηνλ νινέλα θαη πην παλεγπξηθό ενξηαζκό
ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηελ Δξκνύπνιε από ην 1927 θαη εμήο, εμέιημε πνπ ζα πξέπεη λα
απνδνζεί ζε κηα ζύλζεηε δπλακηθή, ε νπνία ζπλδέεηαη ηφζν κε απφπεηξεο
θαλνληθνπνίεζεο ηεο επεηείνπ απφ ην θεληξηθφ θξάηνο (εθείλελ πνπ αλαθέξακε,
ελδερνκέλσο θαη άιιεο) φζν θαη κε ηνπηθέο επαηζζεηνπνηήζεηο θαη πξσηνβνπιίεο∙
θαη (γ), φηη νη δηεξγαζίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ, θαη ζπλεπηθέξνπλ ζηελ πξάμε,
ηε βνύιεζε γηα ηελ νξγαληθόηεξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζην πεδίν ησλ επίζεκσλ
εζληθώλ-ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ θαη γηα έλαλ λέν ξόιν ηεο λεόηεηαο ζε απηέο σο
δηαθξηηήο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο –κηιήζακε πξηλ γηα ηε λεφηεηα σο απνδέθηε/πνκπφ
ηεο εζληθήο δηδαρήο–, ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη θαη ινγνζεηηθά. ην επίπεδν ηνπ
επίζεκνπ ιφγνπ, νη επραξηζηήξηεο επηζηνιέο ηνπ δεκάξρνπ πνπ είδακε πην πάλσ είλαη
έλα ηέηνην δείγκα ινγνζεηηθήο θαηαζθεπήο.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ, αξθνχκαη εδψ λα δψζσ
επηιεγκέλα παξαδείγκαηα ηεο δπλακηθήο πνπ δηαθξίλεη ηνλ επίζεκν ενξηαζκφ ηεο
25εο Μαξηίνπ ζηελ Δξκνχπνιε, πξηλ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Ι. Μεηαμά.
Σν 1930 γηνξηάδεηαη ην ησβειαίν ησλ εθαηφλ πελήληα ρξφλσλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ
1821 θαη ζπλεπψο ν ενξηαζκφο ηεο εθείλε ηε ρξνληά, θεληξηθά ηνπιάρηζηνλ, έρεη
μερσξηζηφ ραξαθηήξα θαη μεθεχγεη απφ ηα θαζηεξσκέλα. Έρεη φκσο ελδηαθέξνλ ε
δηαπίζησζε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξκνχπνιεο, ν ενξηαζκφο ηεο επεηείνπ είλαη
βέβαηα παλεγπξηθφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, απνηππψλεη φκσο ηελ
θαλνληθόηεηα ηεο ενξηήο απφ ηφηε θαη ζην εμήο, δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή
απνθξπζηαιιψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ην έληππν
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ενξηήο [εικ. 10] (έρεη ίζσο κηα ζεκαζία φηη είλαη ην πξψην
πνπ εληφπηζα ζην αξρεηαθφ πιηθφ, αθνχ γηα πξνεγνχκελεο ρξνληέο βξήθα κφλνλ
απιέο αλαγγειίεο ηεο επεηείνπ), ν ενξηαζκφο ηππνπνηείηαη πιένλ σο νινήκεξνο:
μεθηλά ζηηο 10.00 π.κ. κε γεληθή ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Μηανχιε, δειαδή, ηνπ
ιανχ ηεο πφιεο, ησλ ζσκαηείσλ κε ηα ιάβαξά ηνπο, ησλ Πξνζθφπσλ, ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ

θαη

ησλ

νξθαλψλ

ηνπ

Ακεξηθαληθνχ

Οξθαλνηξνθείνπ22

«πεξηβεβιεκέλσλ ηελ Δζληθήλ ηνιήλ», γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζηέςε ηνπ
αγάικαηνο ηνπ Μηανχιε απφ ηνπο Πξνζθφπνπο· αθνινπζεί ε κεηάβαζε φισλ κε
επηθεθαιήο ηηο δεκνηηθέο αξρέο ζηνλ λαφ ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, γηα ηελ ηέιεζε ηνπ
22
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εθθιεζηαζηηθνχ κέξνπο ηεο ενξηήο, κεηά ην πέξαο ηνπ νπνίνπ, θαη «παηαληδνχζεο ηεο
Μνπζηθήο», γίλεηαη ε «θάζνδνο» ζηε πιαηεία Μηανχιε, φπνπ εθηεινχληαη νη εζληθνί
ρνξνί, απηή ηε θνξά απφ ηνπο ηξνθίκνπο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Οξθαλνηξνθείνπ, θαη
εθθσλείηαη ν παλεγπξηθφο ιφγνο απφ ηνλ γπκλαζηάξρε· κεηά ηελ θαζηεξσκέλε
δεμίσζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζην δεκαξρηαθφ κέγαξν, ε πξσηλή ενξηή
νινθιεξψλεηαη κε θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην Ηξψν ησλ πεζφλησλ απφ ηνπο
Πξνζθφπνπο. Σν Πξφγξακκα πξνβιέπεη θαη «εζπεξηλή ενξηή» ζηηο 8.00 κ.κ. κε
θσηαγψγεζε ηεο πιαηείαο Μηανχιε θαη ηνπ Γεκαξρείνπ «δηα παξαιιήισλ θσηεηλψλ
ηφμσλ» θαη θαχζε ππξνηερλεκάησλ θαη βεγγαιηθψλ, «παηαληδνχζεο ηεο Μνπζηθήο».
Οη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο σζηόζν επεκβαίλνπλ ζηελ θαλνληθόηεηα. Έηζη, ην 1933 ν
Σχπνο καο πιεξνθνξεί φηη ε 25ε Μαξηίνπ πξνγξακκαηίζηεθε λα ενξηαζζεί «θαηά
ηξφπνλ ηδηαηηέξσο παλεγπξηθφλ θαη κεγαινπξεπή», ιφγσ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
εθείλε ηελ εκέξα άθημεο πξηαλψλ πνιηηεπηψλ θαη ζηειερψλ ηνπ θπβεξλψληνο
Λατθνχ Κφκκαηνο, ησλ ππνπξγψλ Ναπηηθψλ Αιέμαλδξνπ Υαηδεθπξηάθνπ θαη
πγθνηλσλίαο Πέηξνπ Ράιιε (ηειηθά ήξζε κφλνλ ν δεχηεξνο), ζπλνδεπφκελσλ απφ
επηά κεηξνπνιίηεο.23 Απηή ηε θνξά ε ενξηή, δηαηεξψληαο ηα παξαπάλσ βαζηθά ηεο
ραξαθηεξηζηηθά, επεθηάζεθε θαη ηελ επφκελε ηεο επεηείνπ κέξα θαη εκπινπηίζηεθε
πεξηερνκεληθά (ζεκεησηένλ φηη ην 1933 ε 25ε Μαξηίνπ έπεζε εκέξα άββαην, θάηη
πνπ επέηξεπε ηελ επέθηαζε ηεο ενξηήο θαη ηελ επφκελε κέξα αξγίαο, ηελ Κπξηαθή):
ζπλνδεχηεθε απφ παξάιιειεο εθδειψζεηο –π.ρ. ε μερσξηζηή παλεγπξηθή ππνδνρή
ηνπ Ράιιε θαη ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηα ζσκαηεία ηεο πφιεο–, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο
ελέπιεθαλ θαη άιιεο ζπιινγηθφηεηεο ζηηο ενξηαζηηθέο πξαθηηθέο. Έηζη, σο κέξνο ηεο
«λπθηεξηλήο ενξηήο» αλαθέξεηαη θαη ε ρνξνεζπεξίδα ζηε Λέζρε «Διιάο» ππέξ ηνπ
Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδφο, ε νπνία νξγαλψζεθε απφ ηνλ
Αζιεηηθφλ θαη Πνδνζθαηξηθφλ χιινγνλ «Άξεο». Σν πξσηλφ ηεο Κπξηαθήο, ζηελ
πιαηεία Μηανχιε θαη «ελψπηνλ πνιπαξίζκνπ ζπγθεληξψζεσο», νη Δχδσλνη (πνπ
κάιινλ ζπλφδεπαλ ηνλ ππνπξγφ) ηξαγνχδεζαλ θαη ρφξεςαλ εζληθά άζκαηα. Απφ ηηο
πεξηγξαθέο ζηνλ Σχπν θξαηψ έλα αθφκα ζηνηρείν: αληί γηα παλεγπξηθφ ιφγν, ελψπηνλ
ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιήζνπο ζηελ πιαηεία Μηανχιε πξνζθψλεζε ηνπο επηζήκνπο ν
κεηξνπνιίηεο χξνπ Φηιάξεηνο θαη ελ ζπλερεία αληηθψλεζε άιινο κεηξνπνιίηεο
«ραηξεηήζαο επγιψηησο» ηε λενιαία.24
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«Ο ενξηαζκφο ηεο Δζληθήο Δνξηήο», εθ. Θάξξνο, 24/3/1933.
«Ο ενξηαζκφο ηεο Δζληθήο καο Δνξηήο. Η άθημηο ηνπ ππνπξγνχ ηεο πγθνηλσλίαο θ. Πέηξνπ
Ράιιε», εθ. Θάξξνο, 31/3/1933.
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24

Σν επφκελν έηνο, ην 1934, ν ενξηαζκφο ηεο επεηείνπ ήηαλ αθφκα πην πινχζηνο
θαη δηήξθεζε ηξεηο εκέξεο, θαζψο ζπλέπεζε κε ηελ δεθαεηεξίδα ηεο ίδξπζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο. Η γλψξηκε βαζηθή δνκή ηεο ενξηήο „απιψλεηαη‟ ζην ρξφλν γηα λα
θαιχςεη ηνλ ηξηήκεξν ενξηαζκφ, θαη ζπγρξφλσο εκπινπηίδεηαη, θπξίσο κε «λεαληθά»
ενξηαζηηθά δξψκελα, φπσο π.ρ. παξειάζεηο, ιακπαδεθνξία ή εθηέιεζε παηξησηηθψλ
αζκάησλ, ηα νπνία εθηεινχλ καζεηέο, Πξφζθνπνη αιιά θαη λενεκθαληδφκελνη
ζπιινγηθνί δξψληεο, φπσο ν Όκηινο Φνηηεηψλ Κπθιάδσλ, πνπ ζηελ πξσηλή ενξηή
αλήκεξα ηεο 25εο Μαξηίνπ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά λα θαηαζέηεη ζηεθάλη ζην
άγαικα Μηανχιε, ή ε κπάληα ηνπ Αλακνξθσηηθνχ ρνιείνπ πνπ ζπλνδεχεη ηε
ιακπαδεθνξία ησλ Πξνζθφπσλ αλά ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, ην βξάδπ ηεο
επεηείνπ.25 Αο ζεκεησζεί φηη ε κεγαιχηεξε πξνβνιή ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο 25εο
Μαξηίνπ δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηνλ επηβιεηηθφηεξν θαη πινπζηφηεξν ενξηαζκφ ηεο,
αιιά θαη κε ηελ πξνπαγάλδα ελάληηα ζηνλ βεληδειηζκφ, ζηνλ νπνίν ρξεψλεηαη ε κέρξη
ηφηε „άλεπξε‟, πιεθηηθή θαη ρσξίο παηξησηηθφ ελζνπζηαζκφ ηέιεζε ηεο επεηείνπ.26
Ο δηαθξηηφο, βιέπε θεληξηθφο, ξφινο ηεο λεφηεηαο ζηηο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο
ηεο θνξπθαίαο εζληθήο επεηείνπ αιιά, ζηελ πνξεία, θαη άιισλ επίζεκσλ «εζληθψλζξεζθεπηηθψλ» ενξηψλ ηεο Δξκνχπνιεο, εδξαηψλεηαη, επαπμάλεηαη αιιά θαη
επαλαπξνζδηνξίδεηαη κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ, ζην
πιαίζην επξχηεξσλ αιιαγψλ, ηφζν ησλ απαγνξεχζεσλ φζν θαη ηνπ ηζρπξνχ ειέγρνπ
πνπ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο επηβάιιεη ζην ρψξν ηεο λενιαίαο αιιά θαη επξχηεξα
ζηελ νξγαλσκέλε δεκφζηα θνηλσληθφηεηα θαη ηε ζσκαηεηαθή δσή. Η επηβνιή ηεο
ΔΟΝ σο ηεο κνλαδηθήο ζρεδφλ „λφκηκεο‟ νξγάλσζεο λενιαίαο εηθνλνγξαθεί
ραξαθηεξηζηηθά απηφ ηνλ έιεγρν.
Επιλεγόμενα: η 4η Ασγούζηοσ, η ΕΟΝ και οι δημόζιες επίζημες εορηές ζηην
Ερμούπολη
Πξάγκαηη, φζνλ αθνξά ηε κνξθή δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο πνπ εμεηάδσ εδψ,
ην κεηαμηθφ θαζεζηψο δελ απνπεηξάηαη κφλν λα νξηνζεηήζεη απζηεξά θαη λα
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«Ο ενξηαζκφο ηεο Δζληθήο Δνξηήο», εθ. Θάξξνο, 30/3/1934.
Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε πην έληνλε πξνβνιή ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 25 εο Μαξηίνπ
απφ ζπληεξεηηθέο εθεκεξίδεο ηεο Δξκνχπνιεο ζπκπίπηεη κε ηελ άλνδν ησλ αληηβεληδειηθψλ ζηελ
εμνπζία γεληθά, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ δηαδνρή ηνπ Δ. Παππαδάκ απφ ηνλ ζπληεξεηηθφ (θαη ιίγν
αξγφηεξα νπαδφ ηεο δηθηαηνξίαο) λέν δήκαξρν Δπάγγειν Ξνράθε (1934-1941), θαη ζπλνδεχεηαη απφ
έλαλ ιφγν πνπ αζθεί θξηηηθή ζηελ απνλέθξσζε ηεο θνξπθαίαο εζληθήο επεηείνπ σο ηφηε,
θαηαγγέιινληαο γη απηφ ηνλ «βεληδειηζκφλ» θαη ηηο «αξηζηεξίδνπζεο» ηάζεηο ηνπ πνπ ππνλφκεπαλ ην
ίδην ην εζληθφ αίζζεκα θαη ηνλ παηξησηηθφ ελζνπζηαζκφ ηνπ ιανχ. ηνλ ιφγν ηεο εθεκεξίδαο Θάξξνο
ηνπιάρηζηνλ, ε ηδενινγηθή θαη άκεζα πνιηηηθή ρξήζε ηεο επεηείνπ είλαη πνιχ εκθαλήο.
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θαλνληθνπνηήζεη εθ λένπ ην πεδίν ησλ επίζεκσλ ενξηψλ, αιιά εηζάγεη θαη λέεο
επεηείνπο γηα ηελ πην «εμεηδηθεπκέλε» θαη επηβιεηηθή πξνπαγάλδα ηνπ θαζεζηψηνο.
Η ονομαζηική εοπηή ηος Ι. Μεηαξά, η επέηειορ ηηρ 4ηρ Αςγούζηος και η
Δπγαηική Ππωηομαγιά είλαη νη ηξείο λέεο επεηεηαθέο ενξηέο ησλ νπνίσλ ηελ
θαζηέξσζε ζπλαληάκε θαη ζηελ Δξκνχπνιε. Οη ενξηέο απηέο, φκσο, δελ
παξνπζηάδνληαη σο επίζεκεο «θξαηηθέο» ενξηέο αιιά σο πξσηνβνπιίεο πνπ
πξνέξρνληαη „απφ ηα θάησ‟, απφ ιατθέο νξγαλψζεηο θαη επηηξνπέο, ζχκθσλα άιισζηε
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ι. Μεηαμά. ε επίζεκν έγγξαθφ ηνπ πνπ βξέζεθε
ζην αξρεηαθφ πιηθφ θαη ρξνλνινγείηαη ην 1939, ζην νπνίν νξίδεηαη πνηεο απφ ηηο
θαζηεξσκέλεο δεκφζηεο ενξηέο ζα είλαη ζην εμήο νη θαζεαπηφ επίζεκεο-παλειιαδηθέο
ενξηέο ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηηο θάζε είδνπο ηνπηθέο επεηείνπο (ζε απηφ ζα
επαλέιζσ), ν δηθηάηνξαο ζπεχδεη λα δηαρσξίζεη απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο
ενξηψλ πνπ ηίζεληαη ππφ άκεζν θξαηηθφ έιεγρν, εθείλεο ηεο 4εο Απγνχζηνπ. Όπσο
γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, «όζνλ αθνξά ηαο ενξηάο ηεο 4εο Απγνύζηνπ, αύηαη είλαη
θαζαξώο ιατθαί ενξηαί εθηεινύκελαη νπρί ηε πξσηνβνπιία ηνπ Κξάηνπο, αιιά ηε
απζνξκήησ πξναηξέζεη ηνπ Λανύ, νξγαλνύληαη δε θαη δηεμάγνληαη ζπκθώλσο πξνο ηαο
επηζπκίαο απηνύ, ππό επί ηνύησ ιατθώλ επηηξνπώλ. Τν Κξάηνο επεκβαίλεη κόλνλ
επηβνεζεηηθώο θαη ξπζκηζηηθώο».
χκθσλα κε ην ζρεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ θαη καξηπξίεο απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν, σο
«ιατθή» πξσηνβνπιία πξνβάιιεηαη ν ενξηαζκφο ζηελ Δξκνχπνιε, ήδε απφ ην 1937,
ησλ παξαπάλσ ηξηψλ θαζεζησηηθψλ επεηείσλ, βαζηθφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη
άιισζηε, εηδηθφηεξα, λα πξνπαγαλδίζνπλ ηνλ ππνηηζέκελν «θηιεξγαηηθφ» ραξαθηήξα
ηνπ θαζεζηψηνο, απφ ηνλ νπνίν απηφ επηρεηξεί λα αληιήζεη λνκηκνπνίεζε. Έηζη, ζην
πιαίζην ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθεί ην θαζεζηψο ζηηο εξγαηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο
ελψζεηο, ο εοπηαζμόρ ηηρ ονομαζηικήρ εοπηήρ ηος Ι. Μεηαξά ηειείηαη θάζε ρξφλν
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κπθιάδσλ, ην νπνίν θαη ζπλππνγξάθεη ην
έληππν πξφγξακκα ηεο ενξηήο καδί κε ηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ θαη
Βηνηερλψλ. Όπσο αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα ηεο επεηείνπ ηνπ 1937, ν
«Δπαγγεικαηηθφο, Βηνηερληθφο θαη Δξγαηηθφο θφζκνο» ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ,
εθθξάδνληαο «ηελ βαζείαλ επγλσκνζχλελ» ηνπ πξνο ηνλ Ι. Μεηαμά «δηα ηελ
ζηνξγηθήλ κέξηκλαλ κεζ‟ εο πεξηβάιιεη ηαο ηάμεηο ηαχηαο», ηειεί δνμνινγία ζηνλ λαφ
ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ «ππέξ πγείαο θαη καθξνεκεξεχζεσο ηνπ Δζληθνχ Κπβεξλήηνπ»
θαη «ππέξ νινθιεξψζεσο ηνπ έξγνπ ηεο Δζληθήο αλαδεκηνπξγίαο» [εικ. 11].
Αλαβαπηίδνληαο ην θαζηεξσκέλν πξφηππν ησλ εζληθψλ-ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ ζηελ
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παηεξλαιηζηηθή-ιατθηζηηθή

ξεηνξηθή

ηεο

δηθηαηνξίαο,

νη

δηνξγαλσηέο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο επεηείνπ πξνζθαινχλ ζηε δνμνινγία ηνλ ιαφ ηνπ λεζηνχ γεληθψο,
ηνπο επαγγεικαηίεο, βηνηέρλεο, εξγάηεο θαη αγξφηεο εηδηθφηεξα (κε ηα ζσκαηεία θαη
ιάβαξά ηνπο), παξαθαιψληαο, ηέινο, ηηο πνιηηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη δηθαζηηθέο
αξρέο λα παξαζηνχλ «εάλ επαξεζηψληαη».
Σν ίδην κήλπκα κηαο «απηφλνκεο» „απφ ηα θάησ‟ πξσηνβνπιίαο επηρεηξνχλ λα
εθπέκςνπλ θαη νη άιιεο δπν θαζεζησηηθέο επέηεηνη: αθελφο η επέηειορ ηηρ 4ηρ
Αςγούζηος, πνπ εκθαλίδεηαη λα δηνξγαλψλεηαη απφ «Λατθή Δπηηξνπή Δνξηαζκνχ»
ζε ζπλεξγαζία κε ην επηηειείν ηεο ΔΟΝ, αιιά ηε δηεμαγσγή ησλ θαζηεξσκέλσλ
ηειεηνπξγηθψλ

πξαθηηθψλ

πνπ

ηελ

απνηεινχλ

(π.ρ.

ηεο

παξάηαμεο

ησλ

ζπζζσκαηψζεσλ θαη ησλ επηζήκσλ εθηφο θαη εληφο ηνπ λανχ ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαηά
ηελ ηέιεζε ηεο δνμνινγίαο θαη ηεο παξέιαζεο ελψπηνλ ησλ επηζήκσλ ζηελ πιαηεία
Μηανχιε) αλαιακβάλεη λα ξπζκίζεη κε εηδηθή δηαηαγή ν Φξνχξαξρνο ηεο χξνπ,
φπσο αθξηβψο ζπλεζίδεηαη ζηηο επίζεκεο ενξηέο πνπ ηεινχληαη κε επζχλε ηεο
Ννκαξρίαο· θαη αθεηέξνπ η Δπγαηική Ππωηομαγιά, πνπ νξγαλψλεηαη επίζεο απφ ην
Δξγαηηθφ Κέληξν (ή, φπσο εκθαλίδεηαη ζε ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ 1939, ην Δζληθφλ
Δξγαηνυπαιιειηθφλ Κέληξνλ Κπθιάδσλ), θαη ε νπνία, ζεκεησηένλ, κφλν ζηα ρξφληα
ηεο δηθηαηνξίαο πεξηιακβάλεηαη ζην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ Γήκνπ Δξκνχπνιεο πνπ
αθνξά ζηηο επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο. Σν „λφκηκν‟ απηήο ηεο επηζεκφηεηαο ζπεχδεη
λα εμεγήζεη ν ζπληεξεηηθφο Σχπνο θαηά ηνλ πξψην «κεηαμηθφ» ενξηαζκφ ηεο
επεηείνπ, εθείλνλ ηνπ 1937:
«Ο εθεηηλόο ενξηαζκόο ηεο εξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο, ν νπνίνο θαηά ην παξειζόλ,
απεηέιεη δηα παλ θηιήζπρνλ πνιίηελ κηαλ εκέξαλ αλεζπρίαο δηα ηα γεγνλόηα ηα νπνία
ζα ήην δπλαηόλ λα ιάβνπλ ρώξαλ εμ αθνξκήο ησλ ηαξαρώλ θαη αλαζηαηώζεσλ ηαο
νπνίαο πξνζεπάζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα αξηζηεξά ζηνηρεία, ηα δξώληα θαη’ επηηαγήλ
ηεο μέλεο πξνπαγάλδαο, εσξηάζζε εθέηνο θαζ’ άπαζαλ ηελ Χώξαλ, σο κηα ενξηή
Δζληθή θαη πξνπαληόο Διιεληθή».27
Δμάιινπ, ηνλ επίζεκν-εζληθφ θαη «πξνπαληφο» ειιεληθφ ραξαθηήξα ηεο
εξγαηηθήο πξσηνκαγηάο ζηε γηνξηή ηεο Δξκνχπνιεο (φπσο θαη ζηνλ θεληξηθφ
ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ κε ηελ παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ Μεηαμά) επηζθξαγίδνπλ ηφζν
νη ηειεηνπξγίεο φζν θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ: ην πξψην κέξνο ηεο επεηείνπ
27

«Ο ενξηαζκφο ηεο εξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο», εθ. Θάξξνο, 14/5/1937 (ε αληαπφθξηζε απφ ηελ
ενξηή είλαη ζηηο 14/5, δηφηη ν ενξηαζκφο ηεο παξακνλήο ηεο Πξσηνκαγηάο θαη ηεο ίδηαο ηεο επεηείνπ,
επεηδή ζα ζπλέπηπηε κε ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θαη ην Μεγάιν άββαην, κεηαηέζεθε γηα ηηο 8 θαη 9
Μαΐνπ αληίζηνηρα).
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ενξηάδεηαη ζην Ηξψν ησλ πξηαλψλ πεζφλησλ ζηνπο πνιέκνπο, ελψ ζηε κεγάιε
ζπγθέληξσζε πνπ γίλεηαη ακέζσο κεηά, ζην ρψξν ησλ ιαηνκείσλ ζηα Βαπφξηα,
παξηζηάκελνη είλαη νη εθπξφζσπνη φισλ ησλ αξρψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη
ζηξαηησηηθψλ, θαη κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ νκηιεηψλ είλαη ν κεηξνπνιίηεο χξνπ
Φηιάξεηνο θαη ν λνκάξρεο Κπθιάδσλ Κ. Βάζζνο.28 Δπίζεκν ξφιν ζηελ φιε ενξηή,
κε ζπκκεηνρή επίζεο ζηηο θεληξηθέο νκηιίεο, εκθαλίδεηαη λα έρεη θαη ν εθπξφζσπνο
ελφο ζσκαηείνπ πνπ ηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ «εζληθφ» ραξαθηήξα ηεο λέαο
εξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο, αιιά θαη πνπ ηεο πξνζδίδεη θάπνηα ιατθή λνκηκνπνίεζε:
πξφθεηηαη γηα ηνλ χλδεζκν Παιαηψλ Πνιεκηζηψλ, ν νπνίνο δελ θαίλεηαη λα έρεη
ζρέζε κε ηελ πξν ηνπ 1930 ηζρπξή αξηζηεξή θαη ιατθή θίλεζε ησλ παιαηψλ
πνιεκηζηψλ (ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο δελ έρνπκε άιισζηε εληνπίζεη ζηε χξν), αιιά
είλαη κάιινλ κηα απφ ηηο λέεο εζληθηζηηθέο νξγαλψζεηο κε απηφ ην φλνκα πνπ
εκθαλίδνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1930 (ζχκθσλα κε αλαθνξέο ζηνλ Σχπν πνπ κέλεη λα
επηβεβαησζνχλ, ζηελ Δξκνχπνιε εκθαλίδεηαη κεηά ην 1935).
Αιιά θαη ζηηο άιιεο δπν θαηεμνρήλ πξνπαγαλδηζηηθέο επεηείνπο ηνπ
θαζεζηψηνο, γηα λα επαλέιζνπκε ζηνλ νπζηαζηηθά επίζεκν θαη θξαηηθφ ραξαθηήξα
ηνπο, βιέπνπκε άιινηε λα ζπκκεηέρεη κε ιφγν πνπ εθθσλεί ν δήκαξρνο Δξκνχπνιεο
Δ. Ξνράθεο (1934-1941), ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη
δηεπζχλσλ ηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ηεο θαηεπζπλφκελεο απφ ην θαζεζηψο, θαη
«ιατθήο» ππνηίζεηαη, Οξγαλψζεσο Δζληθήο Αλαγελλήζεσο (ζην εμήο ΟΔΑ), θαη
άιινηε λα ραηξεηίδεη ν εθάζηνηε λνκάξρεο. Όπσο δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
πεξηγξαθή ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ηεο επεηείνπ ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο ηνπ Ι. Μεηαμά ηνπ
1938, κεηά ην πέξαο ηεο ενξηήο, ν λνκάξρεο ν Κπθιάδσλ Φισξίδεο δέρηεθε ζηε
Ννκαξρία «ηαο επράο ησλ Αξρψλ θαη ηνπ Λανχ», θαη απφ ηνλ εμψζηε επραξίζηεζε
«ηνλ Λαφλ θαη ηελ ΔΟΝ δηα ηαο πξνο ηνλ ενξηάδνληα Αξρεγφλ εθδειψζεηο ηνπ».29
Όπσο αθξηβψο ην έζεηε, ινηπφλ, ν «Αξρεγφο», ν «επηβνεζεηηθφο» θαη
«ξπζκηζηηθφο» ξφινο ηνπ θξάηνπο ζε απηέο ηηο ενξηέο είλαη παξαπάλσ απφ νξαηφο·
απνηειεί εμίζνπ ζεκαίλνλ κήλπκα κε εθείλν ηεο «απζόξκεηεο» θαη «ιατθήο» ηνπο
βάζεο, ε νπνία άιισζηε εκθαλίδεηαη λα πξνθαιεί, βιέπε λα επηβάιιεη θαη λα
λνκηκνπνηεί, ηνλ θξαηηθό ελαγθαιηζκό απηώλ ησλ εθδειώζεσλ, θαη ελ ηέιεη, ηελ πνιύ
πην άκεζε ηαύηηζή ηνπο κε ην θξάηνο, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο θαζηεξσκέλεο επίζεκεο
δεκφζηεο εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ενξηέο. πγθξηηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο θαη ζε ζρέζε κε
28
29

Σην ίδην.
Βι. εθ. Θάξξνο, 13/1/1938.
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ηελ πνιιαπιή ηαπηνπνηεηηθή θαη ζπγρξόλσο ηεξαξρηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο (ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή κνπ ππφζεζε εξγαζίαο), ιεηηνπξγία
ζπκβνιηθή θαη παξαγσγηθή, νη επέηεηνη ηεο 4εο Απγνχζηνπ, νη νπνίεο άιισζηε
απνηεινχλ άκεζν φξγαλν ηδενινγηθήο πξνπαγάλδαο ηνπ θαζεζηψηνο (ηνπ απνιηηηθνχ
ιατθηζηηθνχ ηνπ πξνζσπείνπ, κε δηπιή αηρκή ηνλ αληηθνκνπληζκφ θαη ηνλ
αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο νκηιίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ
ηνπηθφ Σχπν), επηηεινύλ κε πην απόιπην ηξόπν ηελ θξαηηθή ηζρύ ζην πιαίζην ηνπ
ηδηαίηεξνπ απηνχ πεδίνπ δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο πνπ εμεηάδσ εδψ. Οπζηαζηηθά
απνηππψλνπλ ηελ θαζίδνπζαο έκπλεπζεο αδηακεζνιάβεηε ζρέζε «Αξρεγνχ» θαη
«ιανχ», εμνβειίδνληαο ζεκαζηνινγηθά ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Απφ απηή ηελ
άπνςε, επηθέξνπλ κηα θαίξηα αιιαγή ζην πεδίν απηήο ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο.
Αο ζεκεησζεί άιισζηε, φηη απφ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, είλαη
εκθαλήο θαη ν άκεζα θαηαλαγθαζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο ζηηο
ενξηέο ηνπ θαζεζηψηνο: ζηελ ηξίηε θαη επηβιεηηθφηεξε επέηεην ηεο 4εο Απγνχζηνπ ην
1939, ν ενξηαζκφο ηεο νπνίαο μεθηλά, βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ παξακνλή ην
απφγεπκα ελζσκαηψλνληαο θαη άιιεο εθδειψζεηο, φπσο δηάιεμε ζην Λχθεην ησλ
Διιελίδσλ απφ ζηέιερνο ηεο ΔΟΑ θαη ξαδηνθσληθφ πξφγξακκα ηεο ΔΟΝ, γηα λα
θνξπθσζεί κε ηελ θεληξηθή εθδήισζε ζηελ πιαηεία Μηανχιε αλήκεξα ην πξσί,
δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά φηη πξνβιέπεηαη λα «κεηαθεξζνχλ» νη εξγάηεο θαη νη
εξγάηξηεο απφ ηα εξγνζηάζηα, κε επζχλε ησλ εξγνδνηψλ ηνπο, γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ ελ ζψκαηη ηελ θεληξηθή εθδήισζε.30
Μέξνο απηψλ ησλ κεηαβνιψλ, θαη ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηνπ δηπινχ
κελχκαηνο ιατθή ‘από ηα θάησ’ πξσηνβνπιία - θξαηηθόο ‘παηξηθόο’ ελαγθαιηζκόο πνπ
εθπέκπνπλ νη επεηεηαθέο ενξηέο ηνπ θαζεζηψηνο, είλαη ε ηζρπξή παξνπζία πνπ
επηθπιάζζεηαη ζηελ λεόηεηα κέζσ ηνπ πξσηαγσληζηηθνύ ξόινπ ηεο θαζεζησηηθήο
λενιαίαο, ηεο ΔΟΝ. Έλαο ξφινο, πνπ βιέπνπκε λα επεθηείλεηαη θαη ζηηο άιιεο
δεκόζηεο επίζεκεο ηειεηέο, καδί κε ηελ πξνβεβιεκέλε παξνπζία νξηζκέλσλ αθφκα
ζσκαηείσλ, γηα ηα νπνία είηε γλσξίδνπκε φηη ζπλδένληαη άκεζα κε ην θαζεζηψο,
φπσο ην παξάξηεκα χξνπ ηεο ΟΔΑ, είηε εηθάδνπκε κηα ηέηνηα ζηελή ζχλδεζε,
θαζψο ηα ζσκαηεία απηά εκθαλίδνληαη έληνλα ζην πξνζθήλην ησλ ηειεηνπξγηθψλ
Βι. εθ. Θάξξνο, 3/8/1939. ηελ πξψηε επέηεην ηεο 4εο Απγνχζηνπ (ε νπνία επίζεο γηνξηάζηεθε
πνιχ κεγαινπξεπψο κε θεληξηθή ζπγθέληξσζε, δνμνινγία, παξειάζεηο θαη ζπλαπιίεο πνπ δηήξθεζαλ
κέρξη ηε 1.00 ην πξσί), πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε εηθφλα ιατθνχ παλεγπξηνχ, φια ηα θέληξα ηεο
Δξκνχπνιεο θαλνλίζηεθε λα παξακείλνπλ αλνηθηά κέρξη πξσίαο κε εηδηθή άδεηα ηεο αζηπλνκίαο,: βι.
εθ. Θάξξνο, 30/7/1937.
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πξαθηηθψλ πιάη ζηελ ΔΟΝ. ηελ πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα
ζσκαηεία απνζηξάησλ αμησκαηηθψλ, αλαπήξσλ πνιέκσλ θαη θπξίσο γηα ηνπο
Παιαηνχο Πνιεκηζηέο, ησλ νπνίσλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν είδακε ήδε ζηελ Δξγαηηθή
Πξσηνκαγηά. Δίλαη ίζσο ελδεηθηηθφ, φηη ην ζσκαηείν απηφ δελ θαηαγξάθεηαη ζηνπο
παξαιήπηεο ησλ επίζεκσλ πξνζθιήζεσλ ζηηο δεκφζηεο ενξηέο πξηλ ην 1936. Η
πξνβεβιεκέλε παξνπζία ησλ ζσκαηείσλ απηψλ, καδί κε εθείλε ηεο ΔΟΝ, θαζψο θαη
ησλ Πξνζθφπσλ θαη ησλ Οδεγψλ (πξηλ ηελ ζπγρψλεπζή ηνπο κε ηελ κεηαμηθή
λενιαία ην 1939) αιιά θαη ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εδξαίσζε θαη ηππνπνίεζε ησλ παξειάζεσλ, πξνζδίδεη έλαλ
ηζρπξφηεξν ζηξαηησηηθφ ηφλν ζηηο επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο ηεο Δξκνχπνιεο, ζε
ζρέζε κε ην παξειζφλ. Σελ ηάζε «ζηξαηησηηθνπνίεζεο» επηζθξαγίδεη άιισζηε ε
εληνλφηεξε αλάκημε ηνπ Φξνπξαξρείνπ ζηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ παξνπζία ησλ παξαπάλσ ζσκαηείσλ (παξάηαμε, ζηνιέο θιπ) θαη ηελ
ελ γέλεη ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ.
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη εθείλα πνπ θαηά θχξην ιφγν επαλαπξνζδηνξίδνπλ
ηηο ενξηέο πνπ εμεηάδσ ηελ πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, θαζψο θαηά ηα άιια,
σο πξνο ηελ ηειεηνπξγηθή ηνπο δνκή, δελ θαίλεηαη λα αιιάδεη θάηη ξηδηθά. Απφ απηή
ηελ άπνςε, νη ηξεηο λέεο επέηεηνη πνπ εηζάγεη ην θαζεζηψο εγγξάθνληαη ζε κηα
ζπλέρεηα κε ηηο θαζηεξσκέλεο ζηελ Δξκνχπνιε εζληθέο-ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, ζην
βαζκφ πνπ δελ δηαηαξάζζνπλ ην αμεδηάιπην εζληθφ-ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν θαη
ζεκεηνινγία πνπ ηηο δηαθξίλεη νχηε ηηο βαζηθέο ενξηαζηηθέο πξαθηηθέο. Βιέπνπκε
σζηφζν λα εκπινπηίδνληαη θαη λα θαλνληθνπνηνύληαη πεξαηηέξσ εθείλεο νη πξαθηηθέο
πνπ εκπιέθνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο λενιαίαο, κε πξνεμάξρνπζα εθείλε ηεο ΔΟΝ θαη ησλ
πξναλαθεξφκελσλ άιισλ „θαζεζησηηθψλ‟ ζσκαηείσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε,
ιφγνπ ράξηλ, ηππνπνηείηαη πην απζηεξά ν ενξηαζκφο ηεο 25εο Μαξηίνπ. Σν ηδηαίηεξα
αλαιπηηθφ έληππν πξφγξακκα ηεο ενξηήο ηνπ 1938 είλαη ελδεηθηηθφ [εικ. 12]: ρσξίο
λα αιιάδεη ξηδηθά ηε δνκή ηεο ενξηήο φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί απφ λσξίηεξα –
βιέπνπκε π.ρ. ηελ ενξηή λα δηαθξίλεηαη ζε πξσηλή θαη εζπεξηλή, ε θπξίσο ενξηή, ε
πξσηλή, λα μεθηλά κε ζηέςε ηνπ αγάικαηνο ηνπ Μηανχιε ζηελ νκψλπκε πιαηεία θαη
λα ζπλερίδεηαη κε ηελ δνμνινγία ζηνλ Αγ. Νηθφιαν, λα αθνινπζεί ν παλεγπξηθφο
ιφγνο θαη κεηά παξέιαζε–, εληνχηνηο εκπινπηίδεηαη επί ην λεαληθφηεξνλ, ζα ιέγακε:
έηζη, γηα πξώηε θνξά εηζάγνληαη καζεηηθνί αζιεηηθνί αγώλεο ζε ενξηαζκό ηεο εζληθήο
επεηείνπ

ζηελ

Δξκνύπνιε

(ζην

πιαίζην

ηεο

εζπεξηλήο

ενξηήο).

Δπίζεο,

θαλνληθνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ν φινο ενξηαζκφο, κέζα από έλα πξόγξακκα πνπ
30

ξπζκίδεη ιεπηνκεξώο ηηο ηειεηνπξγίεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο, εμαζθαιίδνληαο
έκπξαθηα θαη ζπκβνιηθά ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ΔΟΝ. Έηζη, είλαη ε ΔΟΝ (αληί γηα
ηνπο Πξνζθφπνπο ή ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ) πνπ μεθηλά ηελ ηειεηή
εθηειψληαο ηε ζηέςε ηνπ αγάικαηνο ηνπ Μηανχιε ή πνπ εθηειεί ηελ ιακπαδεθνξία,
απηή ηε θνξά καδί κε ηνπο Πξνζθφπνπο, ζηελ εζπεξηλή ενξηή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
επίζεο, φηη ζην πιαίζην ηεο θαλνληθνπνίεζεο ηεο θεληξηθήο πξσηλήο παξέιαζεο απφ
ην πξφγξακκα, νη καζεηέο ηεο Δκπνξηθήο ρνιήο, ηεο ρνιήο Μεραληθψλ θαη ηνπ
Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ θαζψο θαη νη Πξφζθνπνη εκθαλίδνληαη λα παξειαχλνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ σο ηκήκαηα ηεο ΔΟΝ, μερσξηζηά απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία,
ην Γπκλάζην Θειέσλ, ην ψκα Διιελίδσλ Οδεγψλ θαη ηε κφλε κε λεαληθή
ζπζζσκάησζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξέιαζε, ηνπο Παιαηνχο Πνιεκηζηέο. Θα
κπνξνχζε θαλείο λα ζρνιηάζεη πνιιαπιά ηε ζπκβνιηθή γιψζζα απηήο ηεο δηάηαμεο,
ηα έκθπια θαη άιια κελχκαηα δηάθξηζεο/ηεξαξρίαο πνπ εθπέκπεη, παξάιιεια κε ηελ
πξνθαλή πξνβνιή νξγαλψζεσλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ θαη ζηεξίδνπλ ην θαζεζηψο.
Αθφκα θαη νη θξαζηηθέο δηαηππψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκβάιινπλ ζε απηήλ ηελ
πξνβνιή, φηαλ, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη φηη ηνλ παλεγπξηθφ ιφγν ζα εθθσλήζεη ν
Γπκλαζηάξρεο Αξξέλσλ θ. Ρνχζζνο σο «νπαδφο» ηεο Οξγαλψζεσο Δζληθήο
Αλαγελλήζεσο θαη «εθ κέξνπο απηήο». Αθφκα πην αλαβαζκηζκέλνο εκθαλίδεηαη ν
ξφινο ηεο κεηαμηθήο λενιαίαο ζηελ επέηεην ηεο 25εο Μαξηίνπ ην 1939, νπφηε
αλαιακβάλεη λα πξνπαγαλδίζεη ηνλ ενξηαζκφ θπθινθνξψληαο, «θαηά ρηιηάδαο,
πξνθεξχμεηο πξνο ηνλ Λαφλ θαη άιια έληππα παηξησηηθνχ πεξηερνκέλνπ», ελψ
ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη ζηελ ηειεηή ε «επηθείκελε
παξέιαζηο ππεξρηιίσλ λέσλ αλεθφλησλ εηο ηελ εληαχζα Φάιαγγα» ηεο ΔΟΝ.31
Αλάινγεο παξαηεξήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηνλ ενξηαζκφ πνιιψλ
δεκφζησλ

επίζεκσλ

ηειεηψλ

ηεο

δηθηαηνξηθήο

πεξηφδνπ,

επεηεηαθψλ

θαη

ζπγθπξηαθψλ. Οη ενξηέο απηέο απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά πεδία επηβνιήο θαη
εδξαίσζεο ηεο δεκφζηαο παξνπζίαο ηεο ΔΟΝ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη θπξίσο
επηηέιεζεο ηεο εγεκνλίαο ηεο ηόζν ζην ρώξν ηεο καζεηηώζαο λενιαίαο όζν θαη ζε
εθείλνλ ησλ παιαηόηεξσλ νξγαλώζεσλ λέσλ. Όηαλ, κεηά απφ ηνλ ζρεηηθφ λφκν ηνπ
Ινπιίνπ ηνπ 1939, νη Πξφζθνπνη ππνρξεψλνληαη λα ζπγρσλεπζνχλ κε ηελ ΔΟΝ,
γεγνλφο πνπ ζηελ Δξκνχπνιε επηζθξαγίδεηαη ζηηο 13/8/1939 κε δεκφζηα ηειεηή ζην
Γεκαξρείν (φπνπ έδξεπε σο ηφηε ε Λέζρε ησλ Πξνζθφπσλ ηελ νπνία ηδηνπνηείηαη
31

Βι. εθ. Θάξξνο, 24/3/1939. Βι. θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ενξηήο: «χζζσκνο ν ιαφο ηεο χξνπ
εψξηαζε κε ελζνπζηαζκφλ ηελ Δζληθήλ Δνξηήλ. Η ζπκκεηνρή ηεο ΔΟΝ», εθ Θάξξνο, 31/3/1939.
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θπζηθά ε ΔΟΝ), θαη φηαλ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1939 δηαιχεηαη
θαη ε ΥΑΝ χξνπ γηα λα ελζσκαησζεί θη απηή, καδί κε φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο
ζηνηρεία, ζηελ ΔΟΝ, ε ηειεπηαία δελ έρεη πιένλ ζηελ Δξκνχπνιε θαλέλαλ
«αληαγσληζηή» ζην επίπεδν ησλ καδηθψλ/παλειιαδηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηε λενιαία.
Πξνο ην ηέινο πηα ηεο πεξηφδνπ, ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο παξεκβαίλεη
θεληξηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαλνληθνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ ησλ επίζεκσλ δεκφζησλ
ενξηψλ. Σνλ Μάε ηνπ 1939, ζε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ι. Μεηαμά πξνο ηνπο ππνπξγνχο
ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ βξέζεθε ζηνπο θαθέινπο ηνπ ΓΑΔ γηα ηηο
δεκφζηεο ενξηέο θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο Δλψζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ν
πξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο, επηθαινχκελνο παιαηφηεξεο εγθπθιίνπο ηνπ ππνπξγείνπ
ησλ Δζσηεξηθψλ ηνπ ίδηνπ έηνπο, νξίδεη πνηεο ζα ζεσξνχληαη ζην εμήο παλειιήληεο
επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο (εμαηξψληαο, φπσο είδακε, απφ ηνλ θαλφλα πνπ επηρεηξεί λα
εηζάγεη, ηηο ενξηέο ηεο 4εο Απγνχζηνπ σο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
«Λαφ» θαη φρη απφ ην θξάηνο): «Τειεηαί δεκόζηαη θαζ’ όινλ ην Κξάηνο, ζα ηειώληαη
κόλνλ θαηά ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ επί ησ Νέσ έηεη, 25ελ Μαξηίνπ επί ηε Δζληθή ενξηή θαη
23ελ Απξηιίνπ επί ηε νλνκαζηηθή ενξηή ηεο Α.Μ. ηνπ Βαζηιέσο». Πέξαλ ησλ ηξηψλ
απηψλ ενξηψλ, φιεο νη ππφινηπεο θαζηεξσκέλεο έσο ηφηε δεκφζηεο επεηεηαθέο ενξηέο,
είηε έρνπλ ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν είηε ζρεηίδνληαη κε θάπνηα επέηεην ηνπηθνχ
ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ηνπηθό ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ «ζα
ενξηάδσληαη κόλνλ ελ ησ ηόπσ ελ’ ώ έιαβε ρώξαλ ην ενξηαδόκελνλ γεγνλόο ή ελ ησ
ζρεηηδνκέλσ κε ηελ ζξεζθεπηηθήλ ενξηήλ ηόπσ».
Έρεη ελδηαθέξνλ φηη κε απηή ηε δηαηαγή θαη ηελ ηαμηλφκεζε πνπ εηζάγεη,
δηαζαιεχεηαη ν «θαλφλαο» ησλ εζληθψλ-ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, ηνπιάρηζηνλ φπσο
ηνλ ζπλαληήζακε ζηελ Δξκνχπνιε, αθνχ κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, φπσο εθείλε
ηεο Μ. Παξαζθεπήο θαη ησλ Θενθαλείσλ, δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο «θαζ‟
φινλ ην θξάηνο» ηεινχκελεο ενξηέο, αιιά ηαπηίδνληαη κε ηηο ηνπηθέο. Σν έγγξαθν
νξίδεη απζηεξά πνηνο ζα εθπξνζσπεί ηελ θπβέξλεζε ζηηο επίζεκεο δεκφζηεο ενξηέο
(αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν Γεληθφο Γηνηθεηήο, ν Τπνπξγφο Γηνηθεηήο
Πξσηεπνχζεο, ν Ννκάξρεο ή ν Έπαξρνο), ρσξίο λα απνθιείεη ηελ αληηπξνζψπεπζε
ηεο θπβέξλεζεο απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο, κφλνλ φκσο θαηά ηελ θξίζε ηεο ίδηαο
(ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ), θαη φρη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ
νξγαλψλνπλ ηελ ενξηή. Καηά ζπλέπεηα, ν δηθηάηνξαο απαγνξεύεη ξεηά «ηελ
θαζηέξσζηλ λέαο ενξηήο νηαζδήπνηε κνξθήο» απφ ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ηνπο
δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, θαη ελ γέλεη απφ ηα ζσκαηεία θαη ηηο νξγαλψζεηο, ρσξίο νη
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ελδηαθεξόκελνη λα έρνπλ έιζεη πξνεγνπκέλσο ζε ζπλελλόεζε κε ην αξκόδην ππνπξγείν
γηα θάζε μερσξηζηό είδνο ενξηήο (δει. ζξεζθεπηηθήο, ηνπηθήο ή ενξηήο εζληθήο
εκβέιεηαο), λα έρνπλ ιάβεη ηελ έγθξηζή ηνπ θαη λα έρεη εθδνζεί ην ζρεηηθό Β. Γηάηαγκα.
Ο Μεηαμάο εθθξάδεη κεγάζπκα ηελ βεβαηφηεηά ηνπ φηη «ηα δηα ηνπ παξφληνο
θαλνληδφκελα» ζα ηεξεζνχλ πηζηά θαη δελ ζα ρξεηαζηεί «λα ειέγμσκελ παξάβαζηλ
ηηλά». Δμεγεί, επίζεο, ηνλ ιφγν πνπ πξνθάιεζε απηή ηελ θαλνληζηηθή παξέκβαζε:
«Δηο ηελ έθδνζηλ ηεο παξνύζεο πξνβαίλσ, θαζ’ όζνλ θαη εθ πξνζθάηνπ
παξαδείγκαηνο δηεπηζηώζε όηη εηειέζζε πξσηνβνπιία δεκνηηθήο αξρήο ενξηή, θαζ’ ελ
εθιήζε επηζήκσο ε Α.Μ. ν Βαζηιεύο σο θαη ε Κπβέξλεζηο θαη δη’ ελ νπδεκίαλ γλώζηλ
είρε πεξί ηνύηνπ ην αξκόδηνλ ππνπξγείνλ, νπδέ είρε θαζηεξσζή, σο ώθεηιελ, ε ηέιεζηο
ηεο ενξηήο δηα Β. Γηαηάγκαηνο».
Πεξηζζφηεξν, ινηπφλ, θαη απφ εγρείξεκα ιεπηνκεξνχο θαλνληθνπνίεζεο ή
ηππνπνίεζεο ησλ ενξηψλ, ην δεηνχκελν εδψ πξνθαλψο είρε λα θάλεη θπξίσο κε ην
πνηνο έρεη ηελ ππέξηαηε θαη απνθαζηζηηθή εμνπζία λα εηζαγάγεη κηα δεκφζηα ενξηή,
επεηεηαθή ή κε: ε «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ», θαη ελ πξνθεηκέλσ ε ηνπηθή θνηλσλία,
θαη νη ζπιινγηθφηεηέο ηεο, ή ην θεληξηθφ θξάηνο· κε ην πνηνο έρεη, ελ ηέιεη, ηνλ
θπξίαξρν ιφγν ζηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ πεδίνπ δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο, θπξίσο
από ηππηθή θαη ζπκβνιηθή άπνςε. Γηφηη ζηελ πξάμε, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, φηη ε
επίδεημε απηή θξαηηθήο ηζρχνο δχζθνια κπνξνχζε λα επηβιεζεί πιήξσο ζηηο ηνπηθέο
παξαδφζεηο θαη θνηλσληθέο δπλακηθέο ζην πεδίν ησλ ενξηαζηηθψλ πξαθηηθψλ. Όπσο
είδακε άιισζηε, ν ίδηνο ν δηθηάηνξαο ζπεχδεη κε έλαλ ηξφπν λα δειψζεη φηη δελ
ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζε απζηεξνχο ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο „εηο ηαο ππνδείμεηο‟.
Η ζπκκφξθσζε απηή σζηφζν, φηαλ πεξλά κέζσ επίζεκσλ εγγξάθσλ θαη δηα
ηεο ππεξεζηαθήο νδνχ, νθείιεη λα απνηππψλεηαη ζαθψο. Έηζη, φηαλ ιίγν αξγφηεξα,
ζηα ηέιε ηνπ 1939, ν δήκνο Δξκνχπνιεο θαιείηαη κε άζρεηε αθνξκή -πξνθεηκέλνπ
λα αληαπνθξηζεί ζε εξψηεκα ηνπ πθππνπξγείνπ Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο
θαηά ηφπνπο πνηθίιεο εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο-, λα θαηαγξάςεη,
κεηαμχ άιισλ, πνηεο «κεγάιαη ενξηαί, επηβιεηηθαί ηειεηαί εζληθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ
ραξαθηήξνο» ηεινχληαη ζηελ πφιε, ζην έγγξαθν ηνπ δεκάξρνπ πξνο ην ππνπξγείν
πνπ βξέζεθε ζην ζρεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ ΓΑΔ, ε απάληεζε είλαη πξνζεθηηθή θαη
ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο παξαπάλσ θαλνληζηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Κπβεξλήζεσο: «Η Δνξηή ηεο πξώηεο ηνπ έηνπο, ε Δζληθή Δνξηή ηεο 25 Μαξηίνπ, ε
Δνξηή ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Σσηήξνο, ε Δνξηή ηεο Α.Μ. ηνπ Βαζηιέσο, ε Δνξηή ηεο
Δπξέζεσο ηεο Δηθόλνο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (ηειεπηαία Κπξηαθή κελόο Μαΐνπ), ε 4ε
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Απγνύζηνπ, Δνξηή πνιηνύρνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ».32 πλεπψο, ν δήκαξρνο απνθεχγεη λα
αλαθέξεη ηηο πην ζεκαληηθέο ενξηέο ηεο νξζνδνμίαο, ηελ ιεηηνπξγία-ιηηαλεία ησλ
Δπηηαθίσλ θαη ηα Θενθάλεηα, νη νπνίεο εμαθνινπζνχζαλ βέβαηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο
κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο λα ηεινχληαη κε ηελ ίδηα κεγαινπξέπεηα θαη κεγάιε ιατθή
ζπκκεηνρή. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ην εξψηεκα αθνξά ζε εθδειψζεηο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, ζηελ απάληεζε ηνπ δήκνπ Δξκνχπνιεο
αλαθέξεηαη κηα αθφκα «κεγάιε ιατθή ενξηή» πνπ γίλεηαη ηνλ Αχγνπζην ή ηνλ
επηέκβξην, ηελ ενξηή ηνπ πιιφγνπ ηεο Αιιεινβνεζείαο, πνπ πεξηιακβάλεη
ιαρεηνθφξν αγνξά θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο
θαη άιιεο εθδειψζεηο. Σν έγγξαθν θαηαιήγεη φηη δελ ηειείηαη ζηελ Δξκνχπνιε
«νπδεκία άιιε ενξηή ζξεζθεπηηθή, Δζληθή ή Λατθή». Αλακθίβνια, ε απάληεζε ηνπ
δήκνπ Δξκνχπνιεο δελ απνηππψλεη πνιχ πηζηά ηελ επξχηεηα, ηε κεηαβιεηφηεηα θαη
ηηο δπλακηθέο απηνχ ηνπ ηφζν μερσξηζηνχ θαη ζεκαληηθνχ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία
πεδίνπ δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο πνπ πξνζπάζεζα λα αλαδείμσ εδψ.
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Γηα ηελ κε ζπκπεξίιεςε ζηελ έξεπλά κνπ εδψ ηεο επεηείνπ ηνπ Α. Νηθνιάνπ θαη ηεο επεηείνπ
ηεο επξέζεσο ηεο εηθφλαο ηνπ Α. Γεκεηξίνπ, βι. πην πάλσ, δεχηεξε ελφηεηα θαη ππνζεκ. 11.
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