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Γεωπολιτική τής ελληνικής Αντίστασης:
Ή περίπτωση τής Βόρειας ΙΊίνόου*

Η

πού κυριαρχεί σήμερα στην Ε λλάδα
είναι αυτή μιας ένωτικής ’Α ντίστασης, οπού όλοι ήταν «ενωμένοι γιά
τήν πατρίδα καί τήν ελευθερία». Πρόκειται γιά έναν μύθο — «χρήσιμο»
ίσως, στό βαθμό πού έπιτρέπει τή συμβίωση με ένα συχνά τραυματικό πα
ρελθόν— ό όποιος δέν μπορεί, όμως, νά εξηγήσει ούτε τό κοινωνικό περιε
χόμενο τής Αντίστασης ούτε τόν εμφύλιο πόλεμο πού ακολούθησε τή γερ
δημοσία εικόνα της αχτιςτλςηι

μανική κατοχή.
Θά έπρεπε λοιπόν νά εστιάσουμε τήν προσοχή μας όχι μόνον στούς πα
ράγοντες πού ένοποίησαν τούς "Ελληνες κατά τή διάρκεια της Αντίστασης
αλλά καί σε έκείνους πού τούς διαίρεσαν. Γιά τή διαυγέστερη θεώρηση τού
ζητήματος αυτού, υιοθέτησα μιά διεπιστημονική προσέγγιση, συνδυάζον
τας τις μεθόδους της προφορικής καί τής γραπτής Ιστορίας, τής ανθρωπο
λογίας καί τής μικροϊστορίας, τίς όποιες εφάρμοσα σέ μιά συγκεκριμένη
περιοχή, τή Βόρεια Πίνδο. Ή περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα πλούσια άπό
ιστορική καί πολιτισμική σκοπιά, καθώς υπήρξε ένα από τά πιό σημαντικά
θέατρα τών γεγονότων, τόσο κατά τήν Αντίσταση όσο καί κατά τόν Ε μ 
φύλιο. Ή ιδιόμορφη ιστορία της εξέβαλε στή δημιουργία ενός τελείους ιδιαί
τερου λαϊκού πολιτισμού, στό πλαίσιο τού οποίου διαδραμάτισαν έναν καθο
ριστικό ρόλο ή λαϊκή παρανομία, ή τοπική αυτονομία καί μιά στάση δυσπι
στίας έναντι τών κεντρικών αρχών.1
* Οί σκέψεις πού ακολουθούν παρουσιάστηκαν γιά πρώτη φορά στό συνέδριο. « L a
résistan ce et les européens du S u d *. A ix en Provence, 1997
1. Μέσα άπό έναν εντελώς ανεξάρτητο δρόμο — καί κάτι τέτοιο δέν είναι ίσως τυ
χαίο— έπέλεξα μιά προσέγγιση συγγενή μέ αυτήν πού πρότεινε στό συνέδριο τής
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κή έπιρροή. "Οπως συνέβη καί σέ έθνικό έπίπεδο, τό Κ Κ Ε , ώς «ραχοκοκαλιά » τής ’Α ντίστασης, άπό περιθωριακή ομάδα πού ήταν μέχρι τότε θά άναδειχθεΐ σέ κυρίαρχη δύναμη.' Τό χωριό Ζιάκας, κέντρο τής ερευνάς πεδίου,
υπήρξε ένα άπό τά πολυάριθμα χωριά πού άποκλήθηκαν «Μ ικρή Μόσχα»
στή διάρκεια τής Αντίστασης. Αυτό σημαίνει ότι οί πρακτικές καί οί αξίες
τοΰ ΕΑΜ, όπως εκδηλώθηκαν σέ τοπικό επίπεδο, θά προκαλέσουν κάποιες
αντιστάσεις οί όποιες, ακόμη κι άν δέν δημοσιοποιήθηκαν στή διάρκεια τής
Αντίστασης, θά δημιουργήσουν σέ τοπική κλίμακα τίς βάσεις γιά τόν άδελφοκτόνο πόλεμο πού θά επακολουθήσει. Ή διερεύνηση των habitus πού
έπισημάναμε θά μάς επιτρέψει νά κατανοήσουμε καλύτερα τόσο τήν εμπλο
κή στήν Αντίσταση όσο καί τίς τοπικές ρίζες τοΰ Εμφυλίου.

Τά παλιά habitus
Τό κλέφτικο habitus έγγράφεται σέ μιά βαλκανική παράδοση άνυποταγής
στίς εξουσιαστικές αρχές τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ή ιστορία αυ
τών των ανυπότακτων ορεσίβιων σημαδεύεται άπό μιά θεμελιώδη αμφιση
μία, στό πλαίσιο τής οποίας ή προσφυγή στή βία τής εξέγερσης καί τό
προσωρινό πέρασμα στήν υπηρεσία τής τοπικής ή κεντρικής εξουσίας συνιστοΰσαν δύο επιλογές πού καλύπτονται άπό τήν Γδια νομιμότητα. Αυτό
ισχύει γιά τούς ένοπλους τής οθωμανικής περιόδου, στή διάρκεια τής οποί
ας οί κλέφτες, οί έξεγερμένοι πού έπαιξαν έναν ρόλο-κλειδί στόν έθνικό άγώνα τοΰ 1821, καί οί άρματολοί, παραστρατιωτικοί σχηματισμοί επιφορ
τισμένοι μέ τήν καταδίωξη των ληστών, συγχωνεύονται στήν Γδια κατηγο
ρία. Τό Γδιο ισχύει γιά τούς ληστές τοΰ 19ου αιώνα καί τών άρχών τοΰ 20οΰ,
πού ήταν πάντα έτοιμοι νά έπανέλθουν στή νομιμότητα καταγγέλλοντας
τούς παλιούς συντρόφους τους ή κατατασσόμενοι στόν στρατό ή τή χωρο
φυλακή. Αυτοί οί ένοπλοι συγκροτούν ένα ενδιάμεσο στρώμα άνάμεσα
στούς υποταγμένους πληθυσμούς καί τή θεσμαποιημένη εξουσία. Ή δύνα4.
Ό αριθμός τών μελών τοΰ ΚΚ αυξάνεται άπό 15.000 τό 1943 σέ 450.000 τό
1945. Β λ. Μ. E sch e, Die Kommunistische Partei Griechenlands, 1941-1949, ΜόναχοΒιεννη, O ldenburg V erlag, 1982, <J. 87.
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μή τους δέν εδράζεται ούτε στην κοινωνική ούτε στη νομική τους θέση, άλ
λα στην κυριαρχική τους ικανότητα. Αυτή ή ικανότητα βασιζόταν κυρίως
στή δύναμη τών οπλών, στούς δεσμούς πατρωνείας μέ τά κέντρα εξουσίας
καί σέ μιά λαϊκή αποδοχή, απόρροια ενός μείγματος φόβου καί θαυμασμού.
Οί άξιες καί οί συμπεριφορές πού συνθέτουν τό κλέφτικο habitua είναι έν
μέρει αυτές της παραδοσιακής κοινωνίας όπου άνήκουν καί κυρίως τών
διακινούμενων κτηνοτροφικών κοινοτήτων. Πρόκειται γιά ένα πρότυπο
ηρωικής συμπεριφοράς, όπου ή άτομική γενναιότητα, ή εκδίκηση, ή προσ
κόλληση στά όπλα, ή επιθετικότητα καί ή άνδροπρέπεια, ή ζωοκλοπή, ώς
πρακτική κοινωνικού γοήτρου, ή άνυποταξία καί ή άρνηση τών κεντρικών
άρχών καταλαμβάνουν μιά δεσπόζουσα θέση, όπως επίσης καί ή επιδεικτι
κή γενναιοδωρία, οί πρωτογενείς άλληλεγγυότητες (οικογένεια, τοπικοτητα), ή άμοιβαιότητα καί ή μπέσα (ή τήρηση τού λόγου)
θ ά περίμενε λοιπόν κανείς ότι ή ’Α ντίσταση θά εντασσόταν σέ αυτή τήν
παμπάλαια παράδοση άνυποταγής. Πράγματι, σέ ορισμένες περιοχές ή
’Αντίσταση στρατολόγησε πρώην παράνομους πού ξανάρχισαν τή ληστεία
τούς πρώτους μήνες τής Κατοχής. Άπό τήν ερευνά πεδίου συνάγεται,
ώστόσο, ότι ή ιστορία τής ’Α ντίστασης στήν περιοχή τών Γρεβενών διαψεύδει τή θέση τής άμεσης συνέχειας. Έ ά ν υπάρχει συνέχεια, πρέπει νά
τήν άναζητήσουμε περισσότερο στήν έξιδανικευμένη δημόσια εικόνα τών
κλεφτών ώς εθνικών ηρώων, πού μεταδίδεται άπό τό σχολείο ώς θεμελιω
τικός μύθος τού κράτους-έθνους. Οί πραγματικοί φορείς τού κλέφτικου
habitus θά συνταχθούν μάλλον με τούς άντιπάλους τού ΕΑΜ ήδη κατά
τήν ’Α ντίσταση, άλλά κυρίως στόν Εμφ ύλιο. Οί τοπικοί ήγέτες τής
’Α ντίστασης δέν είναι παλιοί ληστές άλλά δάσκαλοι, μεσαίοι άγρότες, κα
τώτερα στελέχη τού Κομμουνιστικού καί τού ’Αγροτικού Κόμματος,
υπάλληλοι. Ή θεαματική επανεμφάνιση τής ληστείας κατά τήν πρώτη
περίοδο τής Κατοχής θά προκαλέσει τήν έκόικητική δράση τών πρώτων
άνταρτών καί τήν αυτοάμυνα τών άγροτικών κοινοτήτων. Ή ζωοκλοπή,
τρέχουσα καί ρυθμιστική άλλοτε πρακτική τών κοινωνικών σχέσεων, θά
εξαφανιστεί οριστικά στήν περιοχή.5
5.
Γ ιά μιά πιά έμπεριστατωμένη ανάλυση -row συμπεριφορών καί τών αξιών τών
κλεφτών, €λ. R iki van B oesehoten. From armOUdic to People e Rule Investigation
into the collective memory o f rural Greece, 1750-1949, Ά μσ τερντα μ, H ak k ert, 1991.
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Γ ιά νά κατανοήσουμε αυτή τή φαινομενική αντίφαση πρέπει νά λάβουμε
υπόψη πολλούς παράγοντες. Κ α τ’ άρχάς, ή παράδοση τής λαϊκής παρανο
μίας δεν έχει νά κάνει μόνο με τούς παράνομους ενόπλους· έχει νά κάνει
επίσης μέ τίς καθημερινές πρακτικές των «φρόνιμων» αγροτικών κοινοτή
των. Ή λαϊκή νομιμοποίηση των ένοπλων ανυπότακτων οφειλόταν μεταξύ
άλλων στό γεγονός ότι δέν υπήρχε άλλη νομιμότητα. Παρ’ ότι οι Θεμελιω
τές τού ελληνικού κράτους εμπνεύστηκαν ευρέως άπό τίς ιδέες τής Γαλ
λικής Επανάστασης, ή έννοια τού πολίτη, Θεμελιωμένη στήν ύπαρξη Γσων
δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων γιά όλους, δέν είχε έσωτερικευθεΐ άπό τίς
λαϊκές μάζες, ιδιαίτερα σέ αυτή τήν περιφερειακή περιοχή πού έντάχθηκε
στό έλληνικό κράτος μόλις τό 1913. Έ τ σ ι, οί άνομες πρακτικές καί οί πο
λυάριθμες μορφές καθημερινής αντίστασης στίς δυνάμεις τής συγκεντροποίησης (οθωμανικό ή έλληνικό κράτος) είχαν γίνει δεύτερη φύση των ο
ρεινών πληθυσμών. Οί ρίζες τού πνεύματος τής αντίστασης πού εκδηλώ
θηκε άπό τήν αρχή τής Κατοχής πρέπει νά άναζητηθοΰν περισσότερο στίς
συλλογικές πρακτικές παρά στήν άτομική συμπεριφορά τών παρανόμων,
ηρωική ασφαλώς αλλά καί άμφίσημη.
Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει νά λάβουμε υπόψη τό habitus τών αγρο
τικών κοινοτήτων. Αυτό περιλάμβανε άξιες καί πρακτικές μή συγκρουσιακές, πού δέν συνάδουν πάντα με τά ήρωικά πρότυπα τού κλέφτικου habi
tus. Στόν Ζιάκα, οί ρυθμιστικές αυτές άρχές, όπως ή αμοιβαιότητα, ή συ
νεργασία, ή συνοχή, ή ελαστικότητα, ή έπανασυμφιλίωση καί ό πραγματι
σμός ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένες. Πρόκειται γιά έναν άπό τούς παράγον
τες πού εξηγούν τή μαζική καί ολοκληρωτική στράτευση στήν ’Α ντίσταση,
καθώς καί τήν άνετη έσωτερίκευση τού νέου habitus τού ΕΑΜ. Αυτό δέν
συνέβη σ ’ όλα τά γειτονικά χωριά: τά παραδοσιακά δίκτυα συνεργασίας
συνέχισαν νά παίζουν τό ρόλο τους πέρα άπό τίς πολιτικές διασυνδέσεις, άκάμη καί τίς στιγμές τής ένοπλης βίας άνάμεσα στίς άντιτιθέμενες φα
τρίες.
Τρίτο στοιχείο — πού είναι καί τό πιό σημαντικό— , οί άνατροπές πού
άκολούθησαν τήν ενσωμάτωση τής περιοχής στό κράτος-έθνος μετασχη
μάτισαν έν μέρει τίς πολιτικές καί κοινωνικές δομές τής τοπικής κοινωνίας
καί τροποποίησαν τίς σχέσεις τών παρανόμων (καί τά δίκτυα τοπικής υπο
στήριξής τους) μέ τήν κεντρική εξουσία καί τήν ομάδα πού άνήκαν. Μέ τή
σειρά του, αυτός ο μετασχηματισμός προκάλεσε ένα σχίσμα στό κλέφτικο

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

habitus, ενιαίο άλλοτε πρότυπο αναφοράς. Πράγματι, πρόκειται γιά δύο
άντιτιθέμενες στρατηγικές γιά την αντιμετώπιση των ίδιων απειλών πού
υπόσκαπταν τά θεμέλια τής παραδοσιακής κοινωνίας. Ή πρώτη στρατη
γική ήταν εστιασμένη στό ατομικό ή οικογενειακό συμφέρον, τίς συγκρου
σιακός άξιες, την εντατικοποίηση τών ενδοκοινοτικών συγκρούσεων καί
τήν ανάπτυξη τών δεσμών πατρωνείας μέ τά εθνικά κέντρα εξουσίας. Ή
δεύτερη, αντίθετα, ήταν έστιασμένη στό συλλογικό συμφέρον, τίς μή συγ
κρουσιακός άξιες, τη συνοχή καί τήν πολιτική κινητοποίηση μέσα άπό νέα
κόμματα μαζών. Ή πιό θεαματική αλλαγή συντελέστηκε πάλι στόν Ζιάκα.
Σ τίς αρχές τοΰ αιώνα, τρεις ξακουστοί ληστές κατάγονταν άπό τόν Ζιάκα.
Σ τ ή δεκαετία τοΰ ’3 0 , οί κάτοικοι συμμετείχαν μαζικά στίς άγροτικές κι
νητοποιήσεις πού οργάνωσε τό ’Α γροτικό Κόμμα. Είναι πρόδηλο ότι οί ρί
ζες τής άντίστασης πρέπει νά άναζητηθοϋν στή δεύτερη καί όχι στήν πρώ
τη στρατηγική.6

Τά νεα habitus
Τό πνεύμα τής άντίστασης εκδηλώνεται άπό τήν άρχή, πολύ πριν γίνει
αισθητή ή παρουσία τοΰ ΕΑΜ ώς μαζικής οργάνωσης. Ό έλληνοίταλικός
πόλεμος, σφραγισμένος άπό τή νίκη τών ελληνικών ένοπλων δυνάμεων,
αντιπροσωπεύει μιά μοναδική στιγμή θετικής ταύτισης με τό κράτοςεθνος, τό όποιο άποκτά, γιά τούς ορεσίβιους τής Πίνδου, μιά νέα νομιμο
ποίηση. Ή νομιμοποίηση τών κρατικών δομών θά υποθηκευτεί σύντομα
άπό τήν κατάρρευση τοΰ κρατικού μηχανισμού, τήν εγκαθίδρυση μιας φιλογερμανικής κυβέρνησης καί τή φυγή άλλων πολιτικών ήγετών στή Μ έ
ση ’Ανατολή. Στό κενό πού δημιουργεΐται μέ τόν τρόπο αυτό, άναδύεται μιά
νέα νομιμότητα πού τελικά κατισχύει: αυτή τών πρώτων άνταρτών. Ή
νομιμότητα αυτή θεμελιώνεται άρχικά στόν παραλληλισμό άνάμεσα στίς
πρώτες πράξεις άντίστασης τών άνταρτών καί τών χωρικών: παραδειγμα
τική τιμωρία (περιλαμβανόμενης καί τής εκτέλεσης) τών συνεργατών καί
6.
Μ. M azo wer. Ineide H itter’s Greece. The experience o f Occupation. 1941-1944,
Λονδίνο, Y ale U nivereity Preee, 1993, σ. 312.
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τών ληστών, άρνηση τών κατασχέσεων καί συλλογή οπλών. Ή εξάλειψη
τής ζωοκλοπής, ή αναδιανομή τών αγαθών πού έχουν κατασχεθεί καί, τε
λικά, ή οριστική αποχώρηση τών κατακτητών άπό τήν Ε λλά δα θά αυξή
σουν θεαματικά τό κύρος τών αντάρτικων οργανώσεων καί θά διευκολύνουν
τήν ενσωμάτωση ένός νέου habitus στις κοινωνικές σχέσεις.
Ή δράση τών ανταρτών δέν περιορίζεται μόνο σ ’ αυτό. Οί πρώτες ένο
πλες αντιστασιακές ομάδες θά εγκαταστήσουν σέ κάθε χωριό μιά άντιεξουσία, πρίν ακόμη άπό τήν άποχώρηση τών Ιτα λώ ν, μέ τήν έκλογή λαϊκών
επιτροπών αντίστασης καί'αυτοδιοίκησης. Ε πιπλέον, οί αντάρτες θά ένεργήσουν ώς πολέμιοι τοΰ άδικου, άσκώντας μιά πρώτη μορφή «λαϊκής δι
καιοσύνης» καί αναλαμβάνοντας οί ίδιοι τό ρόλο τοΰ δικαιοδότη. Συχνά οί
τοπικοί παράγοντες (δήμαρχος, παπάς, γιατρός, δάσκαλος) θεωρούνται a
p rio ri ένοχοι καί πρέπει νά τιμωρηθούν ή νά άντικατασταθούν. νΑν καί οί
κοινωνικές δομές στήν περιοχή αυτή είναι πολύ πιό έξισωτικές άπό αυτές
στή Νότια Ε λλά δα ,' ορισμένα χωριά ήταν σημαδεμένα άπό έντονες κοι
νωνικές άντιθέσεις — κυρίως εκ εί δπου ή παρέμβαση τών άνταρτών στις
κοινοτικές υποθέσεις οδήγησε στή άνατροπή τών κοινωνικών ιεραρχιών.
Πράγματι, ή παρέμβαση αυτή μοιάζει πολύ μέ τίς παραδοσιακές τελετουρ
γίες άντιστροφής (in version ):78 καθαίρεση καί ταπείνωση τών ισχυρών,
άξιοδότηση τών άδυνάτων καί έξαγνισμό τής κοινότητας μέ τήν εξόντωση
ένός άποδιοπομπαίου τράγου. Μέ τή διαφορά ότι οί τελετουργίες τής άντιστροφής στοχεύουν, σέ τελική άνάλυση, στή διασφάλιση τής συνέχειας τής
καθεστηκυίας τάξης, ενώ οί άντάρτες είχαν τήν ύπόρρητη διάθεση νά τήν
άνατρέψουν. Μέ τόν τρόπο αυτό ή μονοσήμαντη νομιμοποίηση πού κάλυψε
τίς πρώτες άντιστασιακές ενέργειες θά διαφοροποιηθεί κατά τή διάρκεια
τοΰ 1943. Ή δράση τών άνταρτών θά παραμείνει νομιμοποιημένη στά χω
ριά δπου ή εγκαθίδρυση τής «νέας τάξης τοΰ άντάρτικου» συντελεΐται χω
ρίς συγκρούσεις, καθώς επίσης καί γιά εκείνους πού αισθάνονταν θύματα
7. Ή κύρια αιτία αυτής τής διαφοροποίησης έχ ει νά κάνει μέ την αγροτική μεταρ
ρύθμιση τών ετών 1920-1930 — την πλέον σημαντική τής νότιας Βαλκανικής— ή οποία
μετέτρεψε τούς αγρότες σέ μικρώδιοκτήτες. Β λ. G. M avro go rd atos, Stilbom R epu
blic. Social coalition ant party strategies in Greece, 1922-1936, Λός vΑντζελες-Λονδί
νο, U n iversity o f C alifornia P ress, 1983.
8 . Γ ιά τη σημασία τής έννοιας τής ανατροπής στή συνάφεια αυτή, βλ. επίσης H .R .
Κ edw ard. « L a résistan ce, Γ histoire et Γ an th rop ologie », ό.π.
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μιας αδικίας, ή οποία άποκαταστάθηκε από τούς νέους δικαιοδότες. "Ο 
μως, ή δράση αυτή Θά εντείνει τίς προϋπάρχουσες κοινωνικές αντιθέσεις.
Τό habitus τοΰ ΕΑΜ δέν είναι, δμως, αυτό ή δέν είναι μόνο αυτό. Σ τη συνέχεια διαμορφώνεται ένα άλλο h ab itu s, θεμελιωμένο όχι πιά στή δύναμη
των όπλων αλλά στίς άρχές τής εναλλακτικής λαϊκής εξουσίας, πού θεσμο
θετείται μέσα άπό τό ΕΑΜ: ελεύθερη εκλογή καί άνακλητότητα τών έκπροσώπων, κυριαρχία τής συνέλευσης τών χωρικών, επίλυση τών συγκρούσεων
μέ τή συμφιλίωση, τοπική αυτονομία, ισότητα τών φύλων, απόρριψη τών «πα
ράσιτων» (ή κατηγορία αυτή είναι ευρύτατη, περιλαμβάνει τούς απλούς ζωο
κλέφτες, τούς έκμεταλλευτές τής έργασίας τών άλλων, τούς δικηγόρους,
τούς πολιτικούς καί τόν βασιλιά). Τό habitus τοΰ ΕΑΜ περιλαμβάνει τίς ά
ξιες καί τίς συμπεριφορές έκείνων πού βρίσκονται στούς αντίποδες τοΰ κλέ
φτικου habitus: τίς συλλογικές αξίες άντί τών ηρωικών άτομικών άξιών, τή
χρήση τής δύναμης τής πειθοΰς καί τή βελτίωση τών άτόμων άντί τής ατο
μικής άνδρείας, τής έκδίκησης καί τής παραδειγματικής τιμωρίας. 'Υπερ
βαίνει επίσης τό πλαίσιο τών παραδοσιακών προτύπων αναφοράς, όπως μέ
τόν νέο ρόλο πού αποδίδεται στούς νέους καί τίς γυναίκες.
Μέ τήν έννοια αυτή μπορούμε νά δούμε τό habitus τού ΕΑΜ ώς μιά
πρώτη έκδήλωση ενός πνεύματος τού πολίτη (e sp rit civ iqu e) στην ελλη
νική κοινωνία. Γιά τούς στρατευμένους στό ΕΑΜ κατοίκους τών χωριών, ή
ιδιότητα τού πολίτη έκφραζόταν σέ μιά σειρά άπό διεκδικήσεις πού θά μπο
ρούσαν νά ικανοποιηθούν μόνο στό κρατικό επίπεδο (εκπαίδευση, εργασία
γιά όλους, κοινωνική δικαιοσύνη) καί μέσα άπό τό άξίωμα «ό λαός γιά τό
κράτος καί τό κράτος γιά τόν λαό». 'Ωστόσο, πρόκειται γιά μιά έννοια τού
πολίτη πολύ διαφορετική άπό τήν άντίστοιχη στίς δυτικές κοινωνίες,9 άρ9.
Μιά «νέα τάξη τοΰ αντάρτικου» έγκαθιδρύθηκε επίσης σέ ορισμένες περιοχές τής
Γαλλίας (H .R . K ed w ard , In search o f the m aquis. R ural resistance in Southern F ran 
ce, 1942-1944, ’Οξφόρδη, C larendon P ress, 1933, σσ. 9 6 -1 0 0 ), αλλά αυτό δέν συνοδεύ
τη κε άπό τή θεσμοθέτηση μιας λαϊκής εξουσίας όπως στην 'Ελλάδα. Μέ αυτή τήν έν
νοια, ή έλληνική εμπειρία δέν μπορεί νά συγκριθεί παρά μονάχα μέ αυτή τών νότιων
Βαλκανίων (Γιουγκοσλαβία, ’Α λβανία). Μιά δεύτερη κεφαλαιώδης διαφορά συνίσταται
στό ότι στή Γαλλία τό νέο πνεύμα τής εξέγερσης ήταν ή άμεση συνέπεια τών μέτρων
τής κυβέρνησης τοΰ Βισύ καί οδήγησε στήν υπέρβαση τοΰ προϋπάρχοντος πνεύματος
τοΰ πολίτη (αυτόθι, σσ. 233-245). Σ τή ν 'Ελλάδα, ωστόσο, τό πνεύμα αύτό δέν υπήρξε
ποτέ. Έ πρόκειτο γιά κάτι νέο πού εισήχθη άπό τό ΕΑΜ.
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χικά γιατί ή έννοια αυτή δεν ήταν έσωτερικευμένη καί κατόπιν γιατί παράγεται σέ μιά έπαναστατική περίοδο. Ή εαμική έννοια τοϋ πολίτη εδραζό
ταν σέ μιά εξουσία εναλλακτική σέ σχέση μέ την κρατική, μιά εναλλακτι
κή εξουσία πού ήταν ήδη μιά ζωντανή πραγματικότητα καί όχι ένας στό
χος πρός επίτευξη. Εκφ ράζει οικουμενικές άξιες άλλά ταυτόχρονα ενσω
ματώνει ορισμένα στοιχειά τής παραδοσιακής κοινωνίας τής άλληλογνωριμίας, πού άναγορεύονται σέ θεμελιωτικές αρχές ενός νέου τύπου κράτους
πού προσδοκούσαν μετά τήν άπελευθέρωση.
Τό νέο habitus τού ΕΑΜ είναι άπότοκο κυρίως της πρακτικής εμπειρίας
τών οργάνων αυτοδιαχείρισης στό επίπεδο τού χωριού.10 Έ ν μέρει, όμως,
είναι καί τό προϊόν τής παρέμβασης τού ίδιου τού ΕΑΜ, τόσο σέ έπίπεδο -ηγε
σίας σε εθνική κλίμακα, όσο καί στό έπίπεδο τών τοπικών ήγετών, γιά νά
αντισταθμίσει τίς ανεξέλεγκτες αντιδράσεις πού προκλήθηκαν από τή δράση
τών πρώτων ανταρτών. Πρόκειται, άπό τή μιά, γιά αντιστάσεις ορισμένων
τοπικών ίθυνουσών ομάδων (πολλές άπό τις οποίες είναι απόρροια τής κλέ
φτικης παράδοσης) στήν εξουσία τού ΕΑΜ καί, άπό τήν άλλη, γιά μιά θεα
ματική ανάπτυξη ενός ασυγκράτητου επαναστατικού πνεύματος πού ήθελε
τήν παλιά κατάσταση πραγμάτων οριστικά τελειωμένη. Αυτή ή επιχείρηση
διοχέτευσης γνώρισε κάποια έπιτυχία καί πέτυχε ασφαλώς νά διασφαλίσει
καί νά αυξήσει τή νομιμοποίηση τής ’Αντίστασης. Δέν μπόρεσε, όμως, νά
ύπερβεΐ τίς αντιστάσεις τών τοπικών ίθυνουσών ομάδων. Κ α τ’ άρχάς, γιατί
ή εξουσία τού ΕΑΜ καί τό νέο habitus τών κοινωνικών ομάδων πού τή συνό
δευε απειλούσαν, περισσότερο καί άπό τή «νέα τάξη τού αντάρτικου», τά θε
μέλια της τοπικής τους εξουσίας. Κατά δεύτερο λόγο, διότι ορισμένοι υπεύ
θυνοι τού ΕΑΜ καί ιδιαίτερα τού Κ Κ Ε — πού ήταν ή κυρίαρχη συνιστώσα
του— ήταν φορείς ενός ανησυχητικού γιακωβινικου habitus.
Τό γιακωβίνικο αυτό πνεύμα, πού διαμορφώθηκε μεταξύ τών παλαιών
κομμουνιστών κατά τή διάρκεια πολλών χρόνων παρανομίας, διώξεων καί
φυλακίσεων πρίν άπό τόν Πόλεμο, θά οδηγήσει κατά τή διάρκεια τής ’Α ντί
στασης σέ αδιάλλακτες συμπεριφορές, περιλαμβανόμενης καί μιας καθαρής
επαναστατικής βίας απέναντι στούς αντιπάλους τού ΕΑΜ.11 ’ Ιδιαίτερα λ ί
10. Γ ιά μιά περιγραφή τών πρακτικών αυτών, 6λ. Μ. M azow er, Inside H itler’s

Greece, δ.π., σσ. 269-277.
11. ΛύτόΛ,σσ. 317-321.
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γο πριν άπό την Απελευθέρωση, ό γιακωβινισμός αυτός θά οδηγήσει σέ πρά
ξεις βίας, αναγνωρισμένες στή συνέχεια ώς πράξεις «ανδρείας» (όπως αδι
καιολόγητες συλλήψεις καί εκτελέσεις). Φορείς τοΰ γιακωβίνικου habitus
δέν ήταν, όμως, μόνον οί κομμουνιστές. Εκδηλωνόταν καί σέ κάποιους αν
τάρτες όπως καί σέ κατοίκους ορισμένων χωριών, στά όποια οί κοινωνικές
διαιρέσεις ήταν έντονες. Τό φαινόμενο αυτό προκάλεσε πολλαπλές άντιδράσεις καί στην Αντίσταση παρέμείνε, σέ γενικές γραμμές, γνώρισμα της μειο
ψηφίας — τουλάχιστον σ ’ αυτή τήν περιοχή.
Αναμφίβολα, ή αντίδραση ήταν βιαιότερη στις περιπτώσεις όπου τό γιακωβίνικο habitus προσέκρουε στό κλέφτικο, τό όποιο άποζητοΰσε μιά εκδί
κηση γιά τήν ταπείνωση πού είχε ϋποστέΐ. Ή ανταπάντηση δέν μπορούσε νά
είναι άμεση, καθώς ολόκληρη ή περιοχή τελούσε υπό τόν έλεγχο τού ΕΑΜ.
Ε κδηλώ θηκε, όμως, σέ όλη της τή μεγαλοπρέπεια στή διάρκεια τού Ε μ 
φυλίου. Σ τά χωριά, αυτός πού άντιτίθετο σέ αυτές τις πρακτικές ήταν ό υ
πεύθυνος τοΰ ΕΑΜ ή ή συνέλευση των χωρικών. Σ έ αυτές τίς περιπτώσεις
έχουμε νά κάνουμε μέ μιά σύγκρουση ανάμεσα στό γιακωβίνικο habitus
καί σέ αυτό τοϋ ΕΑΜ. Σ τίς στιγμές τής κρίσης οί προσωπικότητες-κλειδιά πού τό κύρος τους ήταν αναγνωρισμένο (ό ρόλος τους ώς μεσολαβητών
ήταν θεμελιακός) ήταν πού έκαναν συχνά νά γείρει ή πλάστιγγα πρός μιά
θετική κατεύθυνση.
θ ά κλείσουμε μέ κάποιες σκέψεις γιά τή μνήμη. "Οταν οί κάτοικοι τής
περιοχής, παλαιά μέλη τοϋ ΕΑΜ, ανακαλούν στή μνήμη τους τήν ’Α ντί
σταση, τή συσχετίζουν κυρίως μέ τό habitus τοΰ ΕΑΜ, ώς έκφραση ενός
πνεύματος τοϋ πολίτη θεμελιωμένο τόσο στό μή συγκρουσιακό habitus τοϋ
χωριού καί στίς πολιτικές παραδόσεις τής δεκαετίας τού ’3 0 όσο καί τίς
νέες αξίες καί πρακτικές πού είσήγαγε τό ΕΑΜ. Αυτό τό habitus ενσάρκωνε
τήν ιδέα τής κοινωνικής αλλαγής, τό μή υλοποιημένο σχέδιο μιας άλλης
κοινωνίας. Αντίθετα, τό κλέφτικο καί τό γιακωβίνικο habitus συνδέονται
περισσότερο μέ τόν Ε μφ ύλιο. Τό πρόταγμα γιά κοινωνική αλλαγή, πού
διατήρησε όλη του τήν έπικαιρότητα στό παρόν, δέν περιελάμβανε, στά μά
τια τους, ούτε το ένα ούτε τό άλλο.
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