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Βασίλης Γκόνης: «Η πολιτική του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου απέναντι στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 1936-1941» 

Η ιδιοτυπία του καθεστώτος της 4
ης

 Αυγούστου και οι ευρύτερες ιδεολογικές του 

αναζητήσεις, όπως αποτυπώθηκαν στην πολιτική απέναντι στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών είναι μια σελίδα της σύγχρονης ιστορίας που  δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Η 

περίοδος του Μεσοπολέμου έχει ξεχωριστή σημασία για τον χώρο της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 

ανωτατοποιείται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και  δημιουργούνται άλλες 

ανώτατες σχολές, όπως η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, η Ανωτάτη Σχολή 

Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή.  Η 

παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιχειρεί να 

αποτυπώσει τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά του καθώς αυτό αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς για την ευρύτερη πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Είναι το 

μεγαλύτερο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας του διατήρησε μια ισχυρή σχέση με την εκάστοτε πολιτική εξουσία, 

επιχειρώντας να διατηρήσει την αυτοτέλειά του. Ιδιαίτερα στην περίοδο του 

Μεσοπολέμου είχε σταθεί εχθρικό και είχε προσπαθήσει να ματαιώσει κάθε 

εκπαιδευτική μεταρρυθμιστική απόπειρα που προερχόταν από το βενιζελικό 

στρατόπεδο. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η εκπαιδευτική πολιτική του 

καθεστώτος Μεταξά και να αναδειχθεί ο βαθύτερος χαρακτήρας των παρεμβάσεών 

του απέναντι στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της 4
ης

 Αυγούστου. 

Περιγράφοντας τα κυρίαρχα ιδεολογικά και πολιτικά στοιχεία του μεταξικού 

καθεστώτος, που είχε δεχτεί την επιρροή των φασιστικών ιδεών οι οποίες 

μεσουρανούσαν στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου υιοθετώντας πάρα πολλά στοιχεία 

τους, σκιαγραφείται ο τρόπος με τον οποίο οι προσωπικές γλωσσικές και 

εκπαιδευτικές απόψεις του Μεταξά μετουσιώθηκαν στην επίσημη εκπαιδευτική 

πολιτική  του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας τις επιλογές του 

καθεστώτος στη διοίκηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα από το πρίσμα της 

γενικότερης πολιτικής της 4
ης

 Αυγούστου, προσπαθώ να αναδείξω την υποδοχή τους 

από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το κεντρικό ερώτημα αφορά στον τρόπο, με τον οποίο 

το Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε το νέο καθεστώς και πώς η 4η Αυγούστου, στο πλαίσιο 



της γενικότερης πολιτικής της το αντιμετώπισε, προσπαθώντας επί της ουσίας με 

διάφορα μέτρα  να το ελέγξει και να το χειραγωγήσει. Τέλος επιχειρείται μια 

συνολική ανασκόπηση της πολιτικής του Μεταξά απέναντι στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών σε σύγκριση και με τις αντίστοιχες μεθόδους και πρακτικές για την ανώτατη 

εκπαίδευση άλλων αυταρχικών και φασιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη εκείνη την 

εποχή.  
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Vassilis Gkonis: «The policy of the regime of ‘August 4’ towards the University 

of Athens 1936-1941» 

 

The particular character of the regime of ‘August 4’ and its broader ideological 

pursuits, as these were reflected in its policy towards the University of Athens, have 

never been adequately studied. The interwar period marks a watershed in the history 

of Greek higher education, since it saw the foundation of the University of 

Thessaloniki, the raising of the NTUA to the status of a university and the creation of 

other higher education institution like Panteion Political Science School, the Higher 

School of Economics and Business, and the Higher School of Agriculture. This paper 

focuses on the University of Athens and attempts to define its basic structural 

characteristics, since it was the reference point for the broader intellectual and cultural 

life. It is the largest and oldest university in the country, which throughout its history 

has maintained a strong relationship with the current political power in an attempt to 

maintain its autonomy. Especially in the interwar period it remained hostile and tried 

to thwart any attempt at educational reform that came from the Venizelist camp. The 

purpose of this paper is to study the educational policy of the Metaxas regime and to 

highlight the nature of its interventions towards the University. Describing the 

dominant ideological and political elements of the regime, which was genuinely 

authoritarian and influenced from the fascist ideas current in interwar Europe, this 

study explores the manner in which Metaxas’ own linguistic and educational ideas 

were translated into the official policy of the Ministry of Education. More 

specifically, examining the choices of the regime in the administration of higher 

education through the prism of the general policies of ‘August 4’ this study tries to 

showcase their reception at the University of Athens. The central question concerns 



the way in which the University welcomed the new regime and how August 4’ dealt 

with the University, trying to control and to manipulate it. Finally this study attempts 

to offer an overview of Metaxas' policy towards the University of Athens compared 

with the higher education policies of other authoritarian and fascist regimes in Europe 

at that time. 
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