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ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ (1941-1944) 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 

Το αντιστασιακό κίνημα των νέων στην κατοχή αποτελεί βέβαια οργανικό 

κομμάτι του συνολικού αντιστασιακού κινήματος, δεν παύει δμως να έχει τις 

ιδιαιτερότητες εκείνες πού οφείλονται στα χαρακτηριστικά της ηλικιακής κα

τηγορίας πού ήταν δ φορέας του. "Ετσι, μόνο ή επί μέρους μελέτη του, με 

στόχο να αναδειχτεί ή σημασία του κυρίως για τή γενιά πού διαμορφώθηκε 

μέσα άπ' αυτό, θα ρίξει νέο φως στο φαινόμενο. Χωρίς να το αποσυνδέουμε 

λοιπόν άπο το συνολικό φαινόμενο, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε εκεί

νες τις πλευρές του, πού αποτελούν κατά τήν εκτίμηση μας τα ιδιαίτερα του 

χαρακτηριστικά και συναπαρτίζουν έτσι τή φυσιογνωμία του. 

Έ συμμετοχή τών νέων στο αντιστασιακό κίνημα, κυρίως μέσα άπο 

φορείς πού αύτοπροσδιορίζονταν ως «νεανικοί», υπήρξε ενα φαινόμενο με ευ

ρύτατη διάδοση. Οι φορείς αυτοί, οι αντιστασιακές οργανώσεις τών νέων, 

αποτέλεσαν γέννημα τών ειδικών συνθηκών πού τους έξέθρεψαν. Γενεσιουρ

γός τους αιτία υπήρξε ή βούληση τής νεολαίας για αντίσταση στο καθεστώς 

της κατοχής. 'Από κει και πέρα τα πάντα έπρεπε να επινοηθούν: τι θα σή

μαινε ή αντίσταση και κυρίως με ποιόν τρόπο θα έπαιρνε σάρκα και οστά σέ 

καθεστώς τέτοιας τρομοκρατίας, δπου ή παραμικρή διαμαρτυρία μπορούσε να 

σημαίνει εκτελεστικό απόσπασμα. 

Οι ειδικές συνθήκες τής κατοχής προσδιόρισαν λοιπόν τήν ιδιαιτερότητα 

τής αντίστασης σ' αυτές. Έ αντίσταση εδώ άρχιζε άπο τή μάχη για τήν επι

βίωση, άφοΰ ή πρώτη απειλή στρεφόταν κατά τής 'ίδιας τής ζωής. 'Από κει 

κι υστέρα απλωνόταν σε κάθε τομέα καθημερινής ζωής και τήν διαπερνούσε 

ολόκληρη. Άφοΰ ή κατοχή καθόριζε τήν καθημερινή ζωή και στις παραμι-

κροτερές της λεπτομέρειες (π.χ. ώρες κυκλοφορίας και προβλήματα συγκοι

νωνιών) ή αντίσταση σ' αυτήν οφείλε να είναι ενα εξίσου καθολικό φαινόμενο 

Μια πρώτη μορφή αύτοϋ τοΰ κειμένου διαβάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο «Ή 
Ευρώπη κι ή Μεσόγειος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέ
θυμνο, Νοέμβριος 1991. 
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και τέτοιο υπήρξε. Έ αντίσταση λοιπόν ώς τρόπος ζωής, ώς ενεργητική στά

ση απέναντι σε μια κατάσταση πού στόχευε στην απόλυτη παθητικοποίηση 

μέχρις έξουδετερώσεως του άτομου. Στάση κάθε άλλο παρά αυτονόητη, άρα 

με δλη τη σημασία μιας επιλογής. 

Άπα την άλλη, καθώς είχε καταλυθεί κάθε προηγούμενη έννοια τάξης, ό 

δρόμος ήταν ανοιχτός για να ονειρευτεί ό νέος οχι μόνο τήν απελευθέρωση 

άπο τήν συγκεκριμένη κατοχή, άλλα και μια καινούρια τάξη πραγμάτων, 

απαλλαγμένη άπο τα δεινά του παρελθόντος. Σαρώνοντας ή κατοχή τήν ώς 

τότε πραγματικότητα, σάρωνε καί ορισμένα άπο τα προπολεμικά δεινά. Τήν 

μεταπελευθερωτική κοινωνία μπορούσε ό καθένας να τήν οραματίζεται ελεύ

θερα. Καί αυτό το μεταπολεμικό δράμα ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύ

νης στάθηκε ό δεύτερος άξονας τής αντίστασης1. 

Θα προσεγγίσουμε τήν ιστορία του αντιστασιακού κινήματος μέσα άπο 

τους κυριότερους φορείς του: τις αντιστασιακές οργανώσεις των νέων. Οι ορ

γανώσεις αυτές, δημιουργήματα σε μεγάλο βαθμό των ΐδιων των νέων, στά

θηκαν οι μεγάλες δεξαμενές πού δεξιώθηκαν τή διάθεση τής νεολαίας για αντί

σταση, τή διαμόρφωσαν και διαμορφώθηκαν άπ' αυτήν. 'Αποτελούν έτσι ενα 

προνομιακό πεδίο για τή μελέτη τής νεολαίας στην εποχή αυτή, άπο τήν άπο

ψη δτι οί οργανώσεις αυτές αποτέλεσαν τήν απάντηση ενός σημαντικού τμή

ματος τής νεολαίας, οχι μόνο απέναντι σ' ενα καθεστώς κατοχής άλλα καί 

γενικότερα στα πολιτικά, κοινωνικά καί ιδεολογικά προβλήματα του καιρού 

τους. Μέσα άπο το έντυπο υλικό αυτών των οργανώσεων (ιδρυτικά, καταστα

τικά, προκηρύξεις, τύπος κ.ά.) προβάλλει ανάγλυφα ό οραματισμός μιας άλ

λης κοινωνίας, άλλου τύπου ανθρώπινα πρότυπα, άλλα συστήματα άξιων. Άλ

λου οί διατυπώσεις είναι ρευστές καί νεφελώδεις, άλλου αποσαφηνίζονται κα

λύτερα. Το θέμα είναι πάντως πώς γίνονται πλούσιες ιδεολογικές ζυμώσεις 

πού αγγίζουν πολλές πλευρές τής πραγματικότητας. 'Αμφισβητούνται πολλά 

άπο τα μέχρι τότε παγιωμένα σχήματα στο επίπεδο των αντιλήψεων καί των 

νοοτροπιών. Νέα συστήματα άξιων στήνονται, άλλου πιο ολοκληρωμένα, κι 

άλλου αποσπασματικά, πού συγκροτούν μια νέα πρόταση ζωής. Νέα ιδεολο

γήματα παίρνουν τή θέση των παλιών. Καί αν είναι αλήθεια πώς κάθε γενιά 

γράφει τή δική της ιστορία καί τήν ιστορία τής νεότητός της, ή ιστορία τής 

νεότητος αυτής τής γενιάς, πού ή κατοχή τή βρήκε ανάμεσα στα 15 καί τα 

25, γράφτηκε μέσα άπο τή συμμετοχή της στην αντίσταση. 

Ά ν λάβει κανείς υπόψη ότι ή ιστορία τής νεολαίας είθισται να προσεγγί

ζεται μέσα άπο φορείς όπως ή εκπαίδευση, ό στρατός, το σωφρονιστικό σύ

στημα ή τα ιδρύματα πρόνοιας, φορείς δηλαδή τους οποίους οί ενήλικες έχουν 

1. Νίκος Σβορώνος, «Ή 28η 'Οκτωβρίου», 'Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας καί 

Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο 1987, σ. 327-336. 
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επινοήσει για να χειραγωγούν τις νεότερες γενιές, οι οργανώσεις αυτές δίνουν 

την ευκαιρία να πλησιάσουμε τους νέους μιας γενιάς μέσα άπο σχήματα πού 

οι 'ίδιοι δημιούργησαν και σε μεγάλο βαθμό καθοδήγησαν αυτόνομα. Μέσα 

άπο το υλικό των οργανώσεων αυτών ακούγεται ό λόγος των 'ίδιων των νέων. 

Κι αυτό σε μια εποχή πού οι νέοι «μίλησαν» πρώτη φορά τόσο πολύ και τόσο 

«ελεύθερα» στη νεοελληνική πραγματικότητα2. 

ΟΙ οργανώσεις αυτές λοιπόν έχουν μια μοναδικότητα, ως φαινόμενο πρω

τοφανέρωτο σ' αυτήν τήν κλίμακα και μ' αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή νεολαία 

ανάγεται σέ συλλογικό υποκείμενο στή βάση της νεανικής της 'ιδιότητας και 

οι νέοι σαν ιδιαίτερο κοινωνικό σύνολο —κι οχι σαν μικρές ομάδες κομμουνι

στών λόγου χάρη, ή σαν ελίτ φοιτητών— αρθρώνουν έναν λόγο πού αφορά 

ολα τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Μ' αυτήν τήν έ'ννοια γίνεται και 

το πέρασμα προς τή σύγχρονη εποχή, οπού θεωρείται κοινός τόπος ή νεολαία 

να έ'χει δικαίωμα λόγου στην κοινωνία. Αυτή ή οικεία κατάσταση για τις 

μεταπολεμικές δεκαετίες εγκαινιάζεται σέ ευρεία κλίμακα μέ τήν κατοχή. 

Για να προσεγγίσουμε λοιπόν τις οργανώσεις αυτές χρησιμοποιήσαμε νέες 

πηγές, πού αποδεσμεύουν τον «λόγο» των 'ίδιων τών νέων: τα έντυπα πού οι 

'ίδιοι σύντασσαν και τα ντοκουμέντα τους. 'Αποτελούν πηγές πού ως τώρα 

είχαν χρησιμοποιηθεί ελλιπώς ως καθόλου για τήν προσέγγιση της ιστορίας 

τών νέων. Ή σημασία τους έγκειται στό δτι ανιχνεύουμε σ' αυτές τον δικό 

τους «λόγο». Για τήν σημασία του λόγου τών 'ίδιων τών νέων σέ μια ιστορία 

της νεότητος γράφει ο John Gillis: «Καμία άπό τις παραπάνο^ μεθόδους δέν 

είναι πλήρης, αν δέν δοθεί πρωταρχική θέση στα αισθήματα και στις αντιλή

ψεις τών 'ίδιων τών νέων στην ιστορική έ'ρευνα. Γιατί δσο σημαντικό κι αν 

είναι τό ιστορικό πλαίσιο, είναι ή ί'δια ή συνείδηση της νεολαίας, εν μέρει 

προσδιορισμένη άπό τήν παρελθούσα εμπειρία της ηλικιακής της κατηγορίας, 

πού καθορίζει τήν κατεύθυνση της αλλαγής»3. 

Σ' ενα δεύτερο επίπεδο, αναζητήσαμε τις σημερινές μαρτυρίες (προφο

ρικές και γραπτές) πολλών άπό τους τότε ενεργούς νέους και νέες, για να απο

κομίσουμε τήν σημερινή αποτίμηση και τον τρόπο πού ή μνήμη κατέγραψε 

και διέσωσε τις εμπειρίες. Τό παιχνίδι του χρόνου και της μνήμης είναι εν

διαφέρον: δέν θεωρούμε παραμορφώσεις τών καταστάσεων ή άχρηστες «εξι

δανικεύσεις» αυτά πού οι τότε πρωταγωνιστές λένε σήμερα. Πολλές φορές 

βλέπουν σήμερα καθαρότερα πλευρές πού τότε ήταν θολές ή αόρατες, και πού 

2. Δέν αποτελεί παραδοξολογία ό συνδυασμός παράνομου και ελεύθερου. "Οτι, ή 
εποχή της πιο σκληρής κατοχής υπήρξε συνάμα και εποχή μιας μεγάλης ελευθερίας, είναι 
κοινός τόπος γύρω άπο τον όποιο έχουν γραφτεί πολλά. Βλ. ενδεικτικά τα γραπτά τοϋ 
Joan-Paul Sartre για τήν κατοχή. {Situations III, Gallimard 1945). 

3. John Gillis, Youth and history, Νέα Υόρκη, Academic Press, 1981. 
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πήραν το νόημα τους μόνο με το πέρασμα τοΰ χρόνου. Βγαίνοντας κι αυτοί 

από μια σιωπή πολλών δεκαετιών —μια κι ό λόγος γύρω απ' αυτά δεν άρχι

σε πρίν το 1974, κι ακόμη πιο μαζικά μετά το 1981, σε ο,τι άφορα κυρίως 

τις οργανώσεις τοΰ αριστερού ιδεολογικοπολιτικού χώρου, άλλα οχι μόνον— 

κατέθεσαν γραπτά ή προφορικά τή βιωμένη τους άποψη τών πραγμάτων, πού 

στάθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη καί, συμπλεκόμενη με τίς άλλες πηγές, αποτέ

λεσε έναν άπο τους βασικούς δρόμους στην προσέγγιση καί κατανόηση τοΰ 

φαινομένου4. Αυτά σε γενικές γραμμές. 

* 
* * 

,νΑν θέλαμε τώρα να σκιαγραφήσουμε τίς αντιστασιακές οργανώσεις τών 

νέων καί το είδος της κοινωνικής εμπειρίας πού απέρρεε άπο τή συμμετοχή 

σ' αυτές (καί για απλή σκιαγράφηση πρόκειται, γιατί ενα τόσο πλούσιο φαι

νόμενο δεν κλείνεται σε πέντε-δέκα χαρακτηριστικά), θα λέγαμε πώς διακρί

νουμε τα έξης χαρακτηριστικά: 

1) "Η έννοια της εθελοντικής ένταξης 

Ή ένταξη στις οργανώσεις αυτές ήταν εθελοντική, μυστική, καί αποτε

λούσε ιδιωτική πρωτοβουλία τοΰ νέου. Για πολλούς, τήν πρώτη μεγάλη ατο

μική απόφαση για τή ζωή τους, απόφαση πού επέσυρε μάλιστα μεγάλους 

κινδύνους. Ή ένταξη ήταν ιδιωτική υπόθεση τοΰ νέου ή της νέας, πού πολ

λές φορές έπρεπε να τήν κρύβει άπο το σπίτι καί τους γονείς ή άλλοτε να τήν 

κρατά κρυφή άπο τους συμμαθητές. Ή έ'νταξη λοιπόν άνηκε στις απελευθε

ρωτικές διαδικασίες για τον έφηβο καί τον νέο, στις διαδικασίες εκείνες πού 

τον περνοΰν άπο τήν παιδική στην ώριμη ηλικία. 

"Ετσι ή ποιότητα της εμπειρίας άπο τή συμμετοχή σ' αυτές τίς οργανώ

σεις διαφοροποιείται ριζικά άπο τήν ποιότητα της εμπειρίας πού αποκόμιζε 

ό νέος άνθρωπος άπο τή συμμετοχή του λόγου χάρη στην «'Εθνική 'Οργά

νωση Νεολαίας» τοΰ καθεστώτος Μεταξά. Ή EON ήταν έ'να κανάλι χειρα

γώγησης της νέας γενιάς, πού είχε επινοηθεί άπο ενήλικες καί λειτουργούσε 

συμπληρωματικά με τήν δημόσια εκπαίδευση, σε βάση υποχρεωτική καί κα

ταπιεστική. 'Εδώ εντοπίζεται καί ή ειδοποιός διαφορά της συμμετοχής στή 

νεολαία της EON — οχι βέβαια σε επίπεδο ιδεολογικοπολιτικό, δπου υπάρ

χουν καθοριστικές διαφορές, άλλα σέ επίπεδο εμπειρίας γιά τον νέο ή τον 

έφηβο, κυρίως, πού συμμετείχε. Στο γεγονός πώς ή συμμετοχή στην EON 

ήταν υποχρεωτική, επί ποινή σέ περίπτωση αποχής, έγκειται μία οχι ασήμαντη 

4. Για τήν προφορική ιστορία βλ. Paul Thompson, The voice of the past, Oxford 
University Press 1978 (β' Ικδ. 1988). 
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διαφορά άπο τις οργανώσεις της κατοχής. Κι αύτο έχει νόημα να ειπωθεί 

εδώ, μια καί οι περισσότεροι άπο τους νέους των αντιστασιακών οργανώσεων 

της κατοχής είχαν περάσει μέσα άπο τήν EON υποχρεωτικά ως μαθητές. 

Ή εμπειρία τής παράνομης οργάνωσης ήταν κάτι άλλο, πού συχνά εκφρά

ζεται με δρους αντίθεσης με τήν προηγούμενη εμπειρία5. 

2) Ή ανλλογικότητα 

Γιατί όμως τόσες οργανώσεις; "Ενα βασικό χαρακτηριστικό τής αντιστα

σιακής πράξης υπήρξε ή συλλογικότητα. Έ αντίσταση στη χιτλερική κατοχή 

δεν μπορούσε παρά να έχει συλλογικό χαρακτήρα. Το καθεστώς τής κατο

χής, ως μία έκτακτη κατάσταση κινδύνου, καθιστούσε αναγκαίες τις συσπει

ρώσεις. 'Εποχή τής συλλογικότητας λοιπόν, οι ατομικές πρωτοβουλίες καί οί 

ατομικοί ηρωισμοί πολύ μικρή εμβέλεια μπορούσαν να έχουν. Έ πρώιμη φάση 

τής αντίστασης χαρακτηρίζεται άπο πράξεις ατομικού ηρωισμού. Ή πρώτη 

τέτοια πράξη στην κατεχόμενη 'Αθήνα, πράξη ατομικού ηρωισμού, πού πραγ

ματοποιήθηκε αυθόρμητα άπο δύο φοιτητές — το κατέβασμα τής χιτλερικής 

σημαίας άπο τήν 'Ακρόπολη — σηματοδοτεί συμβολικά καί τήν έναρξη τής 

αντίστασης. 'Από κει κι ύστερα, καθώς ή αντίσταση ωριμάζει, περνάει σε 

ολο καί συλλογικότερες μορφές. 

Παρέες τής γειτονίας, του σχολείου ή τοΰ Πανεπιστημίου, βασισμένες 

σε κοινές πολιτικές επιλογές με ευρεία έννοια, συσπειρώνονται καί συντονί

ζουν τή δράση τους. Λίγο-λίγο αναφαίνονται τα πρώτα σχήματα, οί πρώτες 

«οργανώσεις» — αν μπορούν να ονομαστούν οργανώσεις οί μικρές συσπειρώ

σεις νέων με τή μεγάλη οργή καί τα θολά δράματα, πού αναζητούσαν τρό

πους να αντιταχθούν στην ασφυκτική πραγματικότητα. Οί ίδιοι οί νέοι τις 

ονόμαζαν έτσι, καί μάλιστα τους έδιναν μεγαλεπήβολα ονόματα δπως: «Πα

νελλήνιος "Ενωσις 'Αγωνιζομένων Νέων», «Ιερή Ταξιαρχία», «'Εθνικό Κο-

μιτάτο Νέων», «Φιλική Εταιρεία Νέων». Έ 'Επανάσταση τού '21 χρησίμευε 

συχνά ως σημείο αναφοράς καί πολλές ομάδες έμπνέονταν άπ' αυτήν στην 

επιλογή τού ονόματος τους. Μέσα άπ' αυτές λοιπόν καί άπο τήν ιστορία τους 

γράφεται καί ή ιστορία τού αντιστασιακού κινήματος των νέων. Τουλάχιστον 

το κομμάτι εκείνο τής ιστορίας του πού μπορεί κάπως να άνασυσταθεΐ. 

Οί μεμονωμένες πράξεις αντίστασης, εμφανίζουν καί μια πρόσθετη δυ

σκολία στο να μελετηθούν. Έ ατομική πρωτοβουλία, όταν δεν είναι τόσο θεα

ματική δσο ή πράξη αντίστασης πού αναφέραμε, δεν αφήνει ευδιάκριτα ίχνη. 

Πώς λοιπόν να προσεγγίσει κανείς κάθε πράξη αντίστασης πού διαπερνούσε 

5. 'Ελένη Μαχαίρα, ΊΙ νεολαία τής 4ης Αυγούστου, εκδόσεις ΙΑΕΝ άρ. 13, 'Αθήνα 
1987. 
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την καθημερινότητα ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, αν ορίσουμε ως 

«αντίσταση» κάθε κίνηση πού εναντιωνόταν στο επίσημο καθεστώς; 'Αναγκα

στικά θα περιοριστούμε λοιπόν στο να αναφερθούμε σ' ενα κλίμα συμπαρά

στασης, συναίνεσης και επιδοκιμασίας της αντιστασιακής πράξης — στην πόλη 

και στο βουνό — άπό μέρους της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού 

προς τις ενεργοποιημένες μειοψηφίες, πού εξύφαινε τον προστατευτικό εκεί

νον ιστό, χωρίς τον όποιο ή αντίσταση απλούστατα δεν θα ήταν εφικτή6. 

3) Ή διαμόρφωση της αντιστασιακής συνείδησης 

Είναι γεγονός πώς οι διάφορες οργανώσεις διέφεραν ως προς την απο

τελεσματικότητα τους, το εύρος των δραστηριοτήτων τους, τη μαζικότητα 

τους. "Ομως δεν θά 'πρεπε να παραβλέψουμε έναν και μοναδικό κοινό παρο

νομαστή: τη σημασία του 'ίδιου του γεγονότος της ύπαρξης τους. Σημασία 

πού δεν αποτιμάται μόνο άπό τον αριθμό των μελών ή από την απαρίθμηση 

των ενεργειών, άλλα είναι κάτι πολύ περισσότερο άπό τό άθροισμα τους. Εί

ναι ή ενεργητική στάση απέναντι στο καθεστώς της κατοχής, είναι ή διαμόρ

φωση της συνείδησης του ελεύθερου άνθρωπου πού επιλέγει να εναντιωθεί 

κι Οχι να υποταχθεί, κάνοντας μια επιλογή πού επισύρει μεγάλους κινδύνους. 

Κι εκεί έγκειται και ή μεγαλύτερη προσφορά τών οργανώσεων αυτών. 'Υπήρ

ξαν ό χώρος όπου ενα σημαντικό κομμάτι της νεολαίας απέκτησε για πρώτη 

φορά συνείδηση του πολιτικού και κοινωνικού του ρόλου και δυναμισμού, ό 

χώρος όπου ή νεολαία μετατρεπόταν σε ενα έν δράσει συλλογικό υποκείμενο. 

4) Ή πολιτικό ιδεολογική τους φυσιογνωμία 

Τό αντιστασιακό κίνημα τών νέων στή γέννηση του χαρακτηρίζεται άπό 

μια ποικιλία ώς προς τις πολιτικές του επιλογές και καταγωγές. Καλύπτει 

ενα ευρύ φάσμα πολιτικοϊδεολογικό, άπό τήν κεντροδεξιά, ώς τό φιλελεύθερο 

κέντρο και τήν αριστερά. Μερικές άπό τίς αντιστασιακές οργανώσεις νέων 

είχαν τίς πολιτικές τους και ιδεολογικές αφετηρίες στον χώρο πού κάλυπταν 

6. Για τήν υποστήριξη αυτής της άποψης ό Jacques Semelin αναφέρει: «Τέλος, 
οποίος κι αν είναι ό σκοπός ένας στρατιωτικού, πολιτικού ή ήθικοΰ κινήματος, αυτό δεν 
μπόρεσε να αναπτυχθεί κι ακόμη περισσότερο να επιβιώσει παρά τίς καταδύσεις και τίς 
προδοσίες, δίχως μια ορισμένη συνενοχή του κοινωνικού περιβάλλοντος. [...] Λοιπόν τί 
είναι πιό σημαντικό να τονιστεί: ή «ένοπλη» διάσταση τοϋ αγώνα τών ανταρτών, της 
όποιας ή στρατιωτική αποτελεσματικότητα έχει έτσι κι αλλιώς αμφισβητηθεί, ή οι αλλα
γές της πνευματικής στάσης μιας κοινής γνώμης τόσο εξοργισμένης άπό τίς πιέσεις τοϋ 
κατακτητή, πού ενα σημαντικό μέρος της νεολαίας κατέληξε να διαβεί τό κατώφλι της 
ανυπακοής του πολίτη χάρη στην υποστήριξη καλοπροαίρετων συνενοχών;» (Sans armes 
face à Hiller, La Résistance civile en Europe, εκδόσεις Payot, Παρίσι 1990, σ. 47). 
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πριν τήν κατοχή τα κόμματα του φιλελεύθερου κέντρου και της δεξιάς, άλλες 

στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της αριστεράς. 'Αντίθετα παρατηρήθηκε 

μια κινητικότητα, καί μια τάση συσπείρωσης των νέων σε φορείς. Ό πλου

ραλισμός αυτός συχνά λησμονείται ή υποβαθμίζεται, στή σχετική βιβλιογρα

φία, καθώς μέ τήν επικράτηση του εμφύλιου κλίματος άπό τό φθινόπωρο του 

1943 καί μετά έσβησαν οι αποχρώσεις, καί δημιουργήθηκαν τα δύο μεγάλα 

αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Στον αρχικό αυτόν πλουραλισμό συνέτεινε ή μή-

έξάρτηση των πρώτων νεανικών φορέων άπό παλιότερα ιταλικά σχήματα. 

Πολλά άπό τα ιδρυτικά μέλη τών πρώτων οργανώσεων είχαν προηγού

μενη θητεία σε πολιτικές νεολαίες: άλλοι στή νεολαία του «'Εθνικού Κόμμα

τος» του Παναγιο^τη Κανελλόπουλου, όσον άφορα τόν χώρο του κέντρου. 

"Αλλοι, ώς φοιτητές, είχαν πάρει μια πρώτη γεύση συμμετοχής σέ παράνομη 

οργάνωση μέσα άπό τό (('Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων». Τό AM Ν υπήρξε 

μια συσπείρωση τών δημοκρατικών καί αριστερών φρονημάτων νέων απέναντι 

στό ανελεύθερο καθεστώς Μεταξά. Ή εμπειρία ήταν χρήσιμη καί για πολ

λούς στάθηκε ένα πρώτο βάπτισμα. 

Παρ' Ολα αυτά φαίνεται πώς ή καινούρια συγκυρία δημιουργούσε τέτοιες 

συνθήκες ώστε τό στοιχείο της προηγούμενης πολιτικής ένταξης να μην είναι 

καί τό καθοριστικό. Ή πολιτική τοποθέτηση του καθένα επαναπροσδιοριζόταν 

μες στην κατοχή μέ άλλους όρους. Οι ζυμώσεις της εποχής έπλαθαν τή φυσιο

γνωμία του αντιστασιακού νέου και τήν ριζοσπαστικοποιοΰσαν. 'Εποχή κινη

τικότητας λοιπόν, άπό τήν άποψη τής πολιτικής συνειδητοποίησης και τοπο

θέτησης. Για τό μεγαλύτερο Ομως τμ.ήμα τής νεολαίας, ή ένταξη σέ μια αντι

στασιακή οργάνωση ήταν καί ή πρίότη εθελοντική ένταξη σέ συλλογικό φορέα 

δράσης. Αυτοί ήταν τελικά οι νέοι πού έδωσαν και τόν τόνο στις οργανώσεις: 

ή καινούρια γενιά πού διαμόρφωνε τήν πολιτική και κοινωνική της συνείδηση 

μέσα άπό τήν αντίσταση. 

Οί σημαντικότερες λοιπόν άπό τις αντιστασιακές οργανώσεις τών νέων 

διατήρησαν μικρότερη ή μεγαλύτερη αυτονομία άπό προϋπάρχοντες πολιτικούς 

φορείς. "Ολες οί οργανώσεις υπήρξαν καινούρια σχήματα. Καμία δηλαδή ορ

γάνωση δέν υπήρξε δημιούργημα μιας και μόνο προϋπάρχουσας πολιτικής νεο

λαίας, ούτε αυτές πού τήν πρωτοβουλία ίδρυσης τους είχε μία πολιτική νεο

λαία. Χαρακτηριστικό τους αντίθετα ήταν ότι αποτελούσαν πόλους συσπείρω

σης ενός νέου ανθρώπινου δυναμικού. Στον χώρο τής κεντροδεξιάς αυτό είχε 

να κάνει μέ τήν αδράνεια τών παλαιών αστικών κομμάτων καί τήν εξορία 

μέρους τής ηγεσίας τους. Στον χώρο τής αριστεράς οφειλόταν στον κατακερ

ματισμό τών δυνάμεοόν της πού τή χαρακτήριζε στην αρχή τής κατοχής, ώς 

συνέπεια τών διώξεων του καθεστώτος Μεταξά. Έ ανασυγκρότηση της Οά 

συμβαδίσει μέ τήν ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων κι αυτές θα διαμορ

φώσουν τόν χαρακτήρα της άπό δώ καί πέρα. 
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"Ετσι οι αντιστασιακές οργανώσεις νέων έφερναν μέσα τους — ή κάθε μια 

με τον τρόπο της — τήν καινούρια δυναμική του αντιστασιακού κινήματος: 

ήταν δλες τους δημιουργήματα της εποχής τους. 

5) Αυτονομία τών νεανικών οργανώσεων 

Ή αυτονομία τών νεολαιίστικων οργανώσεων διατηρήθηκε σε σημαντικό 

βαθμό καί ως προς τις αντιστασιακές οργανώσεις τών «μεγάλων», ακόμα και 

μ' αυτές μέ τις όποιες διατηρούσαν δεσμούς. Έ Ε Π ON εμφανίζεται, και έν 

πολλοίς υπήρξε, ισότιμα συνεργαζόμενη μέ το ΕΑΜ οργάνωση. Στην αυτο

νομία αυτή έγκειται ενα άπο τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νεολαιί

στικου κινήματος. Οι οργανώσεις τών νέων διαμόρφωναν λιγότερο ή περισ

σότερο το δικό τους πρόσωπο, πού ήταν ό καθρέφτης τής γενιάς τους. 

6) Τάσεις συγχωνεΰσεοις καί τάσεις αυτονομίας 

Είναι δυνατόν να επισημανθούν δύο αντίρροπες τάσεις στην εξέλιξη του 

νεολαιίστικου κινήματος. 'Αναλυτικά: όσον άφορα τις οργανώσεις του αριστε

ρού πολιτικού φάσματος, αυτές έδειξαν άπο τήν αρχή τήν τάση να συμπλέουν, 

να συγχωνεύονται καί να ενώνονται σε ολο καί πλατύτερα σχήματα. Έξαλλου 

αυτές ήταν καί οι όργανο>σεις μαζικού χαρακτήρα. 'Από τήν αρχή προσπά

θησαν να ύπερφαλαγγίσουν τον κατακερματισμό τους. Τελικά τα ολο καί ευ

ρύτερα σχήματα πού ιδρύουν καταλήγουν να συγχωνευθούν στή μαζική, ενιαία 

οργάνωση νεολαίας, τή μοναδική πού υπήρξε πράγματι πανελλαδική, τήν 

ΕΠΟΝ. Αυτό έχει βέβαια να κάνει καί μέ τήν αντίληψη τής αριστεράς γενι

κότερα οτι το κίνημα οφείλε να είναι μαζικό κι οτι οί ενέργειες πού ενδιέφεραν 

ήταν οί συλλογικές. "Οχι δηλαδή μεμονωμένοι ηρωισμοί άλλα πράξεις πού 

«ανέβαζαν)) — όπως ήταν ή έκφραση — το επίπεδο μαχητικότητας τοΰ πλη

θυσμού. 

'Απ' τήν άλλη όχθη τώρα, δέν παρατηρούνται αντίστοιχες τάσεις. Οί όρ-

γανα>σεις τοΰ υπόλοιπου πολιτικού φάσματος δέν έχουν τήν τάση να γεφυρώ

σουν δσα τις χωρίζουν, ακόμα καί στις περιπτοίσεις πού αυτά είναι δυσδιά

κριτα. Για παράδειγμα οί δύο νεανικές οργανώσεις τής 'Αθήνας, ή «'Ιερή 

Ταξιαρχία» καί ή «Πανελλήνιος "Ενωσις 'Αγωνιζομένων Νέο ν̂» (ΠΕΑΝ) 

έχουν καί το δηλώνουν μεγάλες ιδεολογικές συγγένειες κι ακόμη συγγένειες 

καταγωγής. Προζύμι καί για τις δυο στάθηκε ή «Στρατιά Σκλαβοψένων Νι

κητών» του αξιωματικού τής αεροπορίας Κωνσταντίνου Περρίκου (άπότακτου 

του κινήματος τοΰ '35). Κι δμως, πέρα άπο κάποιες ανακοινώσεις συνεργα

σίας πού εντοπίζονται στα έντυπα τους (τα 'Ελληνικά Νειάτα καί τή Δόξα 

αντίστοιχα) καί πού είχαν αντίκρυσμα στην πράξη σε κοινές εξορμήσεις, δέν 

είχαν τή βούληση να συγχωνευθούν σέ ευρύτερα σχήματα, ή δποτε έγιναν κά-
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ποιες προσπάθειες (βπως με τον «Εθνικό Σύνδεσμο 'Ανωτάτων Σχολών») 

αυτές δεν ευοδώθηκαν. Ό ανταγωνισμός ήταν μεγαλύτερος άπο τα κοινά πού 

τις ένωναν. "Ισως ή αστική ιδεολογία δεν προσέφερε το κατάλληλο υπόβαθρο 

για συλλογικότητα και μαζικότητα. 

7) 'Αντιπαλότητες καί συμμαχίες τών όογανώσεον 

"Οταν άπο το φθινόπωρο του '43 πραγματοποιήθηκε το ρήγμα τών αρι

στερών με τις υπόλοιπες οργανώσεις, πού άπο κει καί πέρα θα βάθαινε ολο 

καί περισσότερο, σηματοδοτώντας τήν έναρξη του εμφύλιου, αυτό άναπαρή-

χθη καί στο επίπεδο τών νεανικών οργανώσεων. Ό ιστός πού θα μπορούσε 

'ίσως να ενώνει τις οργανώσεις τών νέων, στ)] βάση της κοινής τους ηλικιακής 

κατηγορίας καί μόνον, αποδείχθηκε ανίσχυρος. Τότε ή τομή έγινε ανάμεσα 

στην ΕΠΟΝ άπο τή μια καί στις υπόλοιπες οργανώσεις άπο τήν άλλη. Αυτή 

ή αντιπαλότητα άρχισε μάλιστα να λειτουργεί σαν συνεκτικός ιστός τών υπό

λοιπων. Συμμαχούσαν στή βάση της αντιδικίας τους μέ τήν ΕΠΟΝ, πού ήταν 

ξεκάθαρη κι έντονη, χωρίς παρ' ολα αυτά να κατορθο')σουν να συμπήξουν Ινα 

ενιαίο σχήμα αντιπαράθεσης σ' αυτήν. 

Έ υπόθεση πώς ή νεολαία θα μπορούσε να υπερβεί τις γενικότερες αντι

θέσεις αποδείχτηκε ουτοπική. Κι εδώ Οά διαφωνήσουμε μέ τον Πέτρο 'Ανταίο, 

δταν ισχυρίζεται οτι ή ενότητα της νεολαίας επιτεύχθηκε στην ΕΠΟΝ. Μπο

ρεί ό αριθμός τών μελών της να ήταν συντριπτικά μεγαλύτερος, υπήρχε όμως 

Ινα μέρος της νεολαίας μέ ιδεολογικές διαφορές άπο τήν ΕΠΟΝ καί το θέμα 

είναι ποιοτικής τάξεως καί οχι ποσοτικής'. 

8) Συμμετοχή νέων γυναικών στην αντίσταση 

Στο πλαίσιο του αντιστασιακού κινήματος πραγματοποιείται ή μαζική 

εισδοχή νέων γυναικών σέ συλλογικά σχήματα — οπίυς ήταν οι διάφορες αντι

στασιακές οργανώσεις — σέ πρωτοφανή κλίμακα για τήν ελληνική κοινωνία. 

Το κίνητρο για τήν ένταξη σ' αυτές τις οργανώσεις υπήρξε φυσικά ή βούληση 

τών νέο:>ν γυναικών να προσφέρουν στον κοινό αγώνα. 

"Ομως, πέρα άπ' τήν πρωταρχική του διάσταση, το φαινόμενο τής μαζι

κής γυναικείας συμμετοχής, στή δική μας οπτική, είναι πολυδιάστατο καί 

σηματοδοτεί μια τομή στην ιστορία τών γυναικών στην Ελλάδα. Τήν εποχή 

7. Ό Πέτρος 'Ανταίος εκθέτει τήν παραπάνο) άποψη στή Συμβολή στψ ιστορία 
της ΕΠΟΝ (εκδόσεις Καστανιώτη, τόμ. Α'- Β', 'Αθήνα 1977-1979). Το έργο αποτελεί 
πολύτιμο βοήθημα για τήν οργάνωση: σ' αυτό ό συγγραφέας έχει καταθέσει τις προσω
πικές του εκτιμήσεις κι ε/ει δημοσιεύσει υλικό του Αρχείου του Κ.Σ. τής ΕΠΟΝ πού 
βρίσκεται στην κατοχή του. 
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της κατοχής ή νέα Ελληνίδα είδε να ανοίγεται γι5 αυτήν ένας καινούριος ορί

ζοντας μέσα άπο τήν συμμετοχή της στην αντιστασιακή δράση. Πιστεύουμε 

πώς ή συμμετοχή αυτή της έδωσε έναν δρόμο να εισχωρήσει στο κοινωνικό, 

πού μπορεί να είναι συζητήσιμος, οπωσδήποτε ομο ς̂ δεν της τον επεφύλασσε 

ή προπολεμική τουλάχιστον κοινωνία. 

"Ετσι, προστίθεται μία επιπλέον διάσταση για τή νέα γυναίκα: ή διάσταση 

της παράλληλης κοινωνικής της απελευθέρωσης και χειραφέτησης. 

Πρώτα-πρώτα οι μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις νέων αποτε

λούνται άπο άτομα και των δύο φύλων. Δεν είναι Ι'σως γνωστό για τις μή-

άριστερές οργανώσεις, όμως οργανώσεις όπως ή «Δημοκρατική Νεολαία» του 

ΕΔΕΣ, ή Π ΕΑΝ, ή IT είχαν νέες γυναίκες και μάλιστα σε σημαντικά ποσο

στά (τήν πληροφορία αντλήσαμε και επιβεβαιώσαμε άπο προφορικές πηγές, 

μια και οι γραπτές τηρούν συχνά μια «διακριτικότητα» ως προς τή γυναικεία 

παρουσία, τέτοια πού μπορεί κανείς να μην τήν υποπτευθεί κάν). Οι οργανώ

σεις βέβαια αυτές δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός της συμμετο

χής κοριτσιών σ' αυτές, ούτε πρόβαλαν τήν ευρύτερη κοινωνική του διάσταση. 

Δεν προχώρησαν σε ιδεολογικές επεξεργασίες γύρω άπο το θέμα και γενικά 

δεν προωθούνταν οι κοπέλες σ' αυτές τις οργανώσεις ώς στελέχη, παρά μόνο 

ως εξαιρέσεις. Οι νέες γυναίκες δμως γίνονταν με φυσικότητα αποδεκτές ώς 

μέλη της οργάνωσης, κι αύτο επηρέαζε βέβαια τις σχέσεις των δύο φύλων, 

αλλοίωνε το στερεότυπο της κοπέλας. *Αν και δεν υπήρχε ρητά εκφρασμέ

νη μια άλλη διάσταση στή γυναικεία συμμετοχή σ' αυτές τις οργανώσεις, 

αύτο βέβαια δεν σημαίνει οτι ή διάσταση αυτή δέν λάνθανε και δεν λειτουρ

γούσε. 

Αντίθετα μέ τή φειδωλή αναφορά στή γυναικεία παρουσία στις γραπτές 

πηγές αυτών των οργανώσείον, ή παρουσία μελών θηλυκού γένους είναι οφθαλ

μοφανής και εντυπωσιακή μόλις σκύψει κανείς στα ντοκουμέντα της ΕΠΟΝ. 

Ή οργάνωση μέ τήν πιο προχωρημένη ανάλυση γύρω άπο το θέμα στάθηκε 

αναμφίβολα ή ΕΠΟΝ. Αύτο μοιάζει πιο εύλογο αν συνυπολογίσουμε πώς μία 

απο τις ιδρυτικές της οργανώσεις υπήρξε και ή μοναδική αμιγώς γυναικεία 

αντιστασιακή οργάνωση, ή «Αεύτερη Νέα»8. 

Ή εικονογραφία της ΕΠΟΝ συνηγορεί στις αρχές της οργάνωσης γύρω 

άπ' το θέμα. Στο τεύχος της εφημερίδας της, της Νέας Γενιάς, πού δημο

σιεύει τον δωδεκάλογο της νεολαίας, άλλα και σέ άλλες αφίσες της, πού έχουν 

αποτυπωθεί στή μνήμη ώς οι κλασικές της ΕΠΟΝ, το σχέδιο εικονίζει έ'να 

αγόρι και μία κοπέλα πού ανεβαίνουν χέρι-χέρι μια σκάλα στην κορφή της 

8. Βλ. 'Αναστασία Βερβενιώτη, Οι Σνναγιονίστριες. Τα αίτια της σνμμετοχής και 

ή δράση των γνναικών στις εαμικες αντιστασιακές οργανώσεις 7941-1944, διδ. διατριβή, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, 'Αθήνα 1991. 
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οποίας λάμπει ό ήλιος, πατώντας ακριβώς στο 'ίδιο σκαλί. Το κύτταρο της 

νέας κοινωνίας θα είναι το ζευγάρι, και έτσι αποδίδεται το σύγχρονο στερεό

τυπο του. 

'Αναζητώντας στο επίπεδο του «λόγου» την αποτύπωση της στάσης της 

οργάνωσης, ανατρέχουμε κατ' αρχήν στο καταστατικό. Έκεΐ ή ΕΠΟΝ παίρ

νει υπόψη της τις κοπέλες και διεκδικεί γι' αυτές ζωτικό χώρο κοινωνικής 

ύπαρξης. Μικρό παράδειγμα: τρίτος σκοπός του καταστατικού της είναι ή 

απόκτηση ίσων πολιτικών δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών άπό 18 χρο

νών. Το 8ο άρθρο του δωδεκάλογου αναφέρει: ((θέλουμε εμείς οι νέες, λυτρω

μένες άπό τον απατηλό και παραστρατημένο φεμινισμό, να σπάσουμε τις άλυσ-

σίδες της πολύμορφης σκλαβιάς μας και να αγωνιστούμε ολόψυχα πλάι και 

μαζί με τους νέους, για να καταχτήσουμε την οικονομική, την κοινωνική και 

τήν πολιτική μας ισότητα. Μόνον έτσι θα λάμψει ό αληθινός εαυτός μας και 

θα υψωθούμε στον γνήσιο γυναικείο ανθρωπισμό». Λεν θα σχολιάσουμε εδώ 

τή στάση απέναντι στον φεμινισμό, πού προκύπτει άπό παλαιότερες αντιθέ

σεις αριστερού και φεμινιστικού κινήματος. Θα ήταν Ομως μεγάλο σφάλμα 

παρασυρμένοι απ' αυτήν τή διατύπωση να παραβλέψουμε τήν προσφορά του 

σκεπτικού αύτοΰ στις νέες γυναίκες. Και ή σημαντικότερη πηγή βέβαια και 

εδώ είναι οι προφορικές μαρτυρίες για τό πώς λειτούργησε ή ένταξη για τις 

ίδιες τις κοπέλες. Δέν είναι εδώ ό κατάλληλος χώρος για τήν παράθεση αυ

τών τών μαρτυριών, ή εμπειρία πάντως συνοψίζεται ως θετική, και αναμφί

βολα απελευθερωτική, ιδιαίτερα για τόν χώρο της υπαίθρου, Οπου τα γυναι

κεία δικαιώματα ήταν πρωτόγνωρα. 

9) ' Ιάιαιτερότητε: καί χαρακτ?)ρα^ τήζ ΕΠΟΝ 

Για να φάνουν ορισμένες ιδιομορφίες της ΕΠΟΝ, πρέπει να αναφερθούν 

μερικά άπό τα πραγματολογικά στοιχεία πού συγκροτούν τήν ιστορία της. 

Είναι χαρακτηριστικός ό τρόπος δημιουργίας της ΕΠΟΝ. Έ προϊστορία έχει 

συνοπτικά ώς έξης: ή «'Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας» 

(ΟΚΝΕ), επίσημη επωνυμία της νεολαίας του ΚΚΕ, ακολούθησε τήν στρα

τηγική του κόμματος για ευρείες αντιστασιακές οργανώσεις καί υλοποιώντας 

τήν απόφαση της 8ης ολομέλειας του ΚΚΕ9 προχώρησε στην ίδρυση του 

«'Εθνικού 'Απελευθερωτικού Μετώπου Νέων» στις 5 Φεβρουαρίου 1942. Με 

τήν πρωτοβουλία της ίδρυσης του ΕΑΜΝ άνοιγε ένας δρόμος για μια διευ

ρυμένη έθνικοαπελευθερο^τική οργάνωση της νεολαίας. Ή νέα οργάνωση έφτια

ξε οργανώσεις κυρίως στους φοιτητές της 'Αθήνας καί της Θεσσαλονίκης καί 

9. 'Επίσημα Κείμενα τοϋ ΚΚΕ, τόμ. Ε', σ. 67. Το κομμάτι για τήν 'ίδρυση του 
ΕΑΜΝ αντιστοιχεί σε μια παράγραφο σε ενα κείμενο 8 σελ. 
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σέ στρώματα εργαζόμενων νέων στην 'Αθήνα και τον Πειραιά. Ή εξοδός της 

στην επαρχία υπήρξε ιδιαίτερα περιορισμένη. Ό αριθμός των μελών της δεν 

ξεπερνούσε τις 10.000 στα τέλη του '42. 

Για να αντιληφθούμε περίπου για τι επιπέδου αριθμούς πρόκειται στην 

αρχή της συγκρότησης του ΕΑΜΝ, στα ντοκουμέντα πού έχουν διασωθεί στο 

'Αρχείο της ΕΠΟΝ συναντάμε στην αρχή διψήφιους αριθμούς, πού γίνονται 

προς το καλοκαίρι του '42 τριψήφιοι. Ενδεικτικά: α' τρίμηνο του '42 στον 

Πειραιά: Κ. Ν. 290 μέλη, β' τρίμηνο 480 — ΕΑΜΝ, α τρίμηνο 50 μέλη, 

β' τρίμηνο 20010. Ούτε καν δλα τα μέλη της Κ. Ν. δεν ανήκουν στο ΕΑΜΝ 

στην παραπάνω περίπτωση. Έ ανασυγκρότηση της ίδιας της διαλυμένης ΟΚΝΕ 

φαίνεται να προηγείται και ή ανάγκη για ενα μέτωπο της νεολαίας να μήν 

έχει ακόμα γίνει συνείδηση. Άλλα και αργότερα, ανάμεσα στα μέλη της Κομ

μουνιστικής Νεολαίας και στα μέλη του ΕΑΜΝ, ή αντιστοιχία είναι ακόμη 

τέτοια ώστε αν δεν πρόκειται για τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, ό αριθμός τών 

νέων πού ανήκουν στο ΕΑΜΝ και δεν είναι μέλη τής ΟΚΝΕ είναι τόσο μι

κρός πού ή ΟΚΝΕ εξακολουθεί να δίνει τον τόνο. 

Τον Φεβρουάριο του '43 ή βούληση περαιτέρω διεύρυνσης τής οργάνωσης 

οδήγησε στην ίδρυση τής ΕΠΟΝ. Έδώ φαίνεται ή απόφαση να ξεκινά περισ

σότερο μέσα άπο την ίδια τή νεολαία. "Οταν ιδρύθηκε ή ΕΠΟΝ, συναπαρτί

στηκε άπο 10 διαφορετικές οργανώσεις πού δεν δίστασαν να αυτοκαταργηθούν 

και να συναποτελέσουν το νέο σχήμα. Κάτι πού δεν είχε γίνει στο ΕΑΜΝ, 

οπού κάθε μία άπο τις συνεργαζόμενες οργανώσεις κρατούσε τήν αυτονομία 

της. Ή ΕΠΟΝ λοιπόν δεν ήταν πια ή νεολαία του ΕΑΜ, ήταν κάτι άλλο, 

ενα βήμα στην κατεύθυνση τής αυτονομίας και τής ενότητας τής νεολαίας. 

Δεν θά 'πρεπε να υποτιμηθεί ή συμβολική άλλα και πραγματική σημασία αυ

τού του γεγονότος, απλοποιώντας τήν πραγματικότητα. Θα ήταν σαν να δια

γράφαμε μια βασανιστική πορεία και προβληματική πού οδήγησε άπο το ενα 

σχήμα στο άλλο. Ή ΕΠΟΝ λοιπόν ήταν κάτι άλλο, πολύ πιο σύνθετο, άφου 

προϋπέθετε μίαν άλλη αντίληψη. 

Έκεΐ έγινε και ή μεγάλη εκτίναξη στους αριθμούς. Μια πραγματική 

έκρηξη σημειώθηκε στα επίπεδα συμμετοχής στην καινούρια οργάνωση. Ή 

ΕΠΟΝ ιδρύθηκε στην 'Αθήνα επίσημα τον Φεβρουάριο του 1943, με τήν 

αυτοδιάλυση 10 οργανώσεων. 'Αμέσως μετά τήν τυπική ίδρυση, στελέχη ξε

κίνησαν δύσκολα και μακρινά ταξίδια και έστησαν οργανώσεις τής ΕΠΟΝ 

σ' δλη τήν Ελλάδα. Σημειώθηκε μια πρωτοφανής εξόρμηση προς τήν επαρ

χία. "Οπου υπήρχαν τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις νέων, αυτές συχνά 

προσχώρησαν στην ΕΠΟΝ, δημιουργώντας έτσι τον πρώτο τοπικό πυρήνα. 

10. 'Ανταίος Α', Ι σ. 276 (σχεδιάγραμμα 14). Πίνακες με αριθμούς μελών δημοσιεύον
ται στον 'Λνταΐο και άπόκεινται στο 'Αρχείο ΕΠΟΝ. 
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(Παράδειγμα αποτελεί ή «"Ενωση Νέων 'Αγωνιστών Ρούμελης» ή ή «Ενιαία 

Πανηπειρωτική 'Οργάνωση Nécov»). 

Ή διαδικασία αύτη ποίκιλλε άπο περιοχή σε περιοχή: στις κατεχόμενες 

επαρχιακές πόλεις είχε τή μορφή μυστικών παράνομων συνεδριάσεων. Στα 

χωριά δμως της 'Ελεύθερης Ελλάδας, πού δεν είναι καθόλου λίγα άπο το κα

λοκαίρι του '43 και μετά, έπαιρνε συχνά ανοιχτό και πανηγυρικό χαρακτήρα. 

Παράδειγμα: «Ή δουλειά του πρώτου μήνα ήταν δουλειά στρατολογίας, πού 

στα χωριά πού δεν υπήρχαν Γερμανοϊταλοί (κι ήταν τα πιο πολλά τότε) γινό

ταν με τον έξης τρόπο. Πήγαιναν στελέχη μας σ' ένα χωριό, αν υπήρχαν 

οργανωμένοι (μεγάλοι καί νέοι) με τή βοήθεια τους συγκαλούσαν γενική συνέ

λευση όλου του χωριού ή όλων τών νέων μόνο. Έκεΐ τους μιλούσαν για την 

Ε Π ON και φτιάχνανε αμέσως μετά τις ομάδες φτιάχνοντας επί τόπου καί το 

γραφείο της ομάδας. "Ετσι θυμάμαι είχα πάει σ' ενα χωριό (το [...χώρι, δυσα

νάγνωστο]) πούναι έξω άπο τήν 'Υπάτη καί με τήν καμπάνα καλέσαμε τους 

νέους κι αμέσως έγιναν δυο συνελεύσεις μια τών αγοριών στο σχολειό μια τών 

κοριτσιών στην εκκλησιά»11. Κάθε άλλο παρά παράνομη οργάνωση θυμίζει 

το είδος της στρατολογίας. Αυτό έξαλλου εξηγεί τήν ραγδαία ανάπτυξη. 

"Οταν λοιπόν ένας πολύ μικρός αρχικός πυρήνας υφίσταται τήν πίεση μιας 

τέτοιας χιονοστιβάδας, είναι φυσικό να επιδέχεται αλλοιώσεις καί να διαμορ

φώνει έναν νέο πια χαρακτήρα. Θα έπρεπε να προσέδιδε κανείς μεταφυσικό 

χαρακτήρα στον κεντρικό μηχανισμό για να θεοορήσει δτι ήταν δυνατόν τα 

παλιά μέλη της ΟΚΝΕ να έλεγχαν απόλυτα αυτήν τήν κατάσταση. Νέα το

πικά στελέχη αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή, πού δεν κουβαλάνε τις προ

καταλήψεις καί τό ιδεολογικό φορτίο τών παλιών μελών της ΟΚΝΕ, κι αυτοί 

είναι πού δίνουν τον χαρακτήρα καί τόν τόνο στή νέα όργάνίοση. Ή ποιοτική 

αυτή αλλαγή, απόρροια σέ μεγάλο βαθμό της δυναμικής τών χιλιάδων νέων 

ανθρώπων, έχει μείνει στή μνήμη τών τότε στελεχών. 'Ανέφερε σχετικά ό 

Πάνος Δημητρίου (γραμματέας του Συμβουλίου περιοχής Μακεδονίας-θράκης 

της ΕΠΟΝ): «Ή ΟΚΝΕ αυτοδιαλύθηκε με τήν ίδρυση της ΕΠΟΝ. Συγχω

νεύτηκαν οι οργανώσεις κι ήταν μια ενιαία πια οργάνωση. Καί μέσα στην 

κοινή πορεία, τήν κοινή δράση, τα κοινά ιδανικά, υπήρξε καί μια Οσμωση, 

δηλαδή πια δεν ξεχώριζες τόν παλιό Όκνίτη». Ώ ς προς τήν παρακολούθηση 

τών τοπικών οργανώσεων άπο τα στελέχη: (('Από καιρού εις καιρόν περνού

σαμε περιοδείες, πηγαίναμε στις οργανώσεις, καλούσαμε συσκέψεις, άλλα αυτό 

ήταν κατά αραιά διαστήματα. 'Από κει καί πέρα λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλά 

περιθώρια, ευρύτατα περιθώρια, για ανάπτυξη αυτόνομης δραστηριότητας»12. 

Καί ή αντίληψη αυτή εμπεριείχε έναν μεγαλύτερο σεβασμό προς τα μέλη 

11. 'Αδημοσίευτο ντοκουμέντο άπο 'Αρχ. ΕΠΟΝ, φάκ. 8. 

12. Συζήτηση με τον Πάνο Δημητρίου μαγνητοφωνημένη, τον Νοέμβριο του 1990. 
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καί πίστη στην αυτενέργεια. Ή ΕΠΟΝ απελευθέρωσε Ινα τεράστιο δυναμικό 

πού βρισκόταν σέ λήθαργο κυρίως στους εφήβους και τους νέους της επαρ

χίας και της υπαίθρου. Πολύ συνοπτικά αναφέρουμε μόνο τή σημασία πού 

έπαιρναν το τοπικό έντυπο, ή θεατρική παράσταση, δ σύλλογος, ή βιβλιοθή

κη. Για να μην αναφέρουμε τους παιδικούς σταθμούς, το άνοιγμα των δημο

τικών σχολείων και τα συσσίτια. 

Ή Ε Π Ο Ν έφερνε μαζί της την παραδοχή των δικαιωμάτων καί των 

ιδιομορφιών της νεολαίας. Δεν είναι τυχαίο πού το καταστατικό της Ε Π Ο Ν 

άλλα καί άλλα επίσημα κείμενα της εμφανίζουν τις πιο προχωρημένες για τήν 

εποχή επεξεργασίες γύρω άπο τήν έννοια της νεολαίας, πού — σημειωτέον — 

αποτελείται για τήν Ε Π Ο Ν καί από τα δύο φύλα. 'Αλλιώς λοιπόν ιεραρχούν

ται τα προβλήματα καί οί στόχοι καί πιστεύουμε πώς αν ή Ε Π Ο Ν έγινε ή 

οργάνωση τών 600.000 μελών κατά τήν απελευθέρωση, αύτο το χρωστάει 

σέ σημαντικό βαθμό σ' αυτόν τον χαρακτήρα της. 

'Ακόμη ό ορίζοντας της δεν σταματούσε στην απελευθέρωση άπο τις 

δυνάμεις κατοχής και στην πρόταση ενός δίκαιου μεταπελευθερωτικοΰ καθε

στώτος, άλλα έθετε σέ αμφισβήτηση πολλά άπο τα μέχρι τότε συστήματα 

άξιων, επέλεγε τί θα κρατούσε καί διαμόρφωνε νέα. Στο πλαίσιο αύτο ή Ε Π Ο Ν 

επεξεργάστηκε τότε τήν πιο ολοκληρωμένη πρόταση ζωής. 

Συμβολική άξια προσλαμβάνει το γεγονός πώς οί νέοι πού ήσαν ως τότε 

στην πλειοψηφία τους αποκλεισμένοι άπο το δικαίωμα της ψήφου λόγω ηλι

κίας, σύμφωνα με τήν προπολεμική νομοθεσία, ψήφισαν για πρώτη φορά. Οί 

νέοι άπο 18 χρονών καί πάνω (αγόρια καί κορίτσια) ψήφισαν στις εκλογές 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πού έγιναν στην 'Ελεύθερη Ελλάδα τήν άνοιξη 

του 1943. Το φαινόμενο επαναλήφθηκε σέ μεγαλύτερη κλίμακα τήν άνοιξη 

του '44 μέ τις εκλογές της Π Ε Ε Α καί μέ τήν συμμετοχή μελών του Κεντρι

κού Συμβουλίου της Ε Π Ο Ν ως Έθνοσυμβούλων στή σύγκληση του 'Εθνικού 

Συμβουλίου, στις Κορυσχάδες τον Μάιο του '44. Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο, 

καί ή καινούρια γραμμή προσέκρουε ακόμη στις αντιστάσεις πολλών παλιών 

μελών τών 'ίδιων τών οργανώσεων13. 

13. Μια μαρτυρία γύρω άπο τις δυσκολίες εφαρμογής: «Οί εκλογές τών κοινοτικών 

συμβουλίων τον 'Απρίλη τοϋ '43 έχουν το έξης εξαιρετικό. Για πρώτη φορά ψηφίζουν οί 

νέοι πάνω άπο 18 χρονών. Το πράμα αύτο αποφασίστηκε σ' ένα μεγάλο κομματικό άχτίφ 

[...]. "Ομως δεν ήταν καί τόσο εύκολο να γίνη στην πραγματικότητα. Σέ πολλά χωριά οί 

ϊδιοι οί υπεύθυνοι τών οργανώσεων αρνήθηκαν να αφήσουν τους νέους νά ψηφίσουν. "Αλλοι 

λέγανε πάνω άπο 20 άλλοι λέγανε νά μην ψηφίσουν τα κορίτσια κλπ. μέ διάφορες δικαιο

λογίες δπως "δέν έχει ακόμα όριμάσει το ζήτημα" ή "θα μας χτυπήσει ή αντίδραση" κλπ. 

'ΤΙ νεολαία αντέδρασε καί απαίτησε νά ψηφίσει. [...] οί ντόποιοι επέμειναν καί χρειάστηκε 

νά κατέβουν ομαδικά σαν διαδήλωση οί νέοι για νά μπορέσουν νά ψηφίσουν». 'Από Έκθεση 

τοϋ 'Αρχείου της ΕΠΟΝ για τή Στερεά Ελλάδα, φάκ. Α8/Ι/Έκθέσεις. 
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Πραγματοποιήθηκε ό τρίτος σκοπός του καταστατικού της ΕΠΟΝ πού 

αναφερόταν στα πολιτικά δικαιώματα «για τους νέους και τις νέες πού είναι 

πάνω από 18 χρόνων, άφοΰ έχουν ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνική 

ζωή». Ή ιδιομορφία του χαρακτήρα της ΕΠΟΝ εξάλλου ήταν πώς άπο τήν 

αρχή, πέρα άπο τον έθνικοαπελευθερωτικο αγώνα, έθετε σαν στόχο της τήν 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νέας γενιάς στην μεταπελευθερωτική κοι

νωνία. Έ νεολαία δηλαδή, ακριβώς σαν ξεχωριστό κοινωνικό στρώμα, απέ

κτησε πρώτη φορά έναν εκφραστή της. Έκεΐ έγκειται, πιστεύουμε, και ένα 

άπο τα κλειδιά της επιτυχίας της ΕΠΟΝ, πέρα άπο τή γενικότερη ακτινο

βολία του αριστερού οράματος. Μπορούμε να πούμε ότι μ' αυτήν τήν έννοια 

ή ΕΠΟΝ βοήθησε στή συγκρότηση της νεολαίας ως ιδιαίτερου κοινωνικού 

συνόλου, άρα και ως «υποκειμένου» της ιστορίας. 

Αυτό ήταν εξάλλου φυσικό, άφοΰ ή ιδιομορφία της ΕΠΟΝ συνίστατο 

στο οτι δεν ήταν απλώς μια έθνικοαπελευθερωτική οργάνωση νεολαίας, άλλα 

μια οργάνωση νεολαίας και για καιρό ειρήνης και για καιρό πολέμου. Έ 

ιδιαιτερότητα αυτή της ΕΠΟΝ, πού προέβλεπε τή ζωή καί τή δράση της 

και για μετά τήν απελευθέρωση, της έδωσε μιαν άλλη πνοή ζωής άπο τήν αρ

χή. Έκεΐ πού οι άλλες οργανώσεις νέων ήταν ληξιπρόθεσμες — με τήν έννοια 

Οτι άφοΰ εκπληρωνόταν ό βασικός σκοπός τους, ή εθνική απελευθέρωση, δεν 

είχαν πια λόγο ύπαρξης — ή ΕΠΟΝ οραματίστηκε το μέλλον της και μαζί 

το μέλλον τών νέων. Πιστεύουμε οτι σ' αυτό έγκειται ή σημαντικότερη συμ

βολή της ΕΠΟΝ στο κοινωνικό γίγνεσθαι καί συνάμα το βασικό κλειδί της 

επιτυχίας της, περισσότερο άπ' ο,τι σε οποιοδήποτε άλλη πλευρά. Λόγου χάρη, 

το ενωτικό της κήρυγμα δεν μπόρεσε να υπερβεί τήν αντίθεση δεξιάς-άριστε-

ρας, πού υποχρέωσε όλους τους φορείς της αντίστασης να ενταχθούν στο ένα 

ή στο άλλο στρατόπεδο. "Ετσι κλειδί ερμηνείας της επιτυχίας της ΕΠΟΝ 

καί ταυτόχρονα σημαντικότερη προσφορά της παραμένει ή πρόταση ζωής πού 

επεξεργάστηκε για τή νεολαία. Έ ΕΠΟΝ έδρασε έτσι σημαντικά σ' έναν το

μέα πολύ ευρύτερο άπο τον στενά έθνικοαπελευθερωτικό. Έ βίαιη ανακοπή 

της δράσης της μεταπελευθερωτικά δεν επιτρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς 

θα είχε εξελιχθεί ή οργάνωση σέ καιρό ειρήνης καί ποια θά ήταν ακριβώς 

ή προσφορά της στή διαμόρφωση μιας γενιάς, αν είχε απρόσκοπτα αναπτυ

χθεί. Έ ΕΠΟΝ, τέλος, μέ τήν φιλειρηνική πλευρά της ταυτότητας της, απο

τελεί τον πρόδρομο τών μεταπολεμικών οργανώσεων νεολαίας (π.χ. νεολαία 

Λαμπράκη) πού καθοριστικό στοιχείο της φυσιογνωμίας τους ήταν ή πάλη 

για τήν ειρήνη. 

* * 
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Ή νεολαία αποκτά λοιπόν πρώτη φορά τέτοια οντότητα. Γίνεται άπο 

τους βασικούς πρωταγωνιστές τών εξελίξεων. Διαμορφώνει μια τελείως και

νούρια συνείδηση του εαυτού της, μια συνειδητοποίηση της ιδιαιτερότητας 

της, τών δυνατοτήτων της καί τών δικαιωμάτων της. Ουσιαστικά ή νεολαία 

βρέθηκε πιο ελεύθερη άπο πριν στην αναζήτηση τών σχημάτων πού της αντι

στοιχούσαν καί δεν είναι η μοναδική περίπτωση πού το καθεστώς της κατο

χής απελευθέρωνε δυνάμεις, σπάζοντας τήν προηγούμενη τάξη πραγμάτοον 

καί φέρνοντας μιαν ιδιότυπη «ελευθερία». 

Έδώ λοιπόν ή συμμετοχή στην αντιστασιακή πράξη παίρνει το βάρος 

καί τον χαρακτήρα ενός «διαβατηρίου εθίμου», στην ορολογία της κοινωνικής 

ανθρωπολογίας14. Έ ενηλικίωση αυτής τής γενιάς (κι έχουμε μαρτυρίες για 

το πόσο αυτή υπήρξε πρόωρη καί οδυνηρή) σφραγίστηκε από το πέρασμα 

της μέσα άπο τήν αντίσταση. Ή νεολαία αυτή έκανε τήν εΐσοδό της δυναμικά 

στην κοινωνία, σε μια εποχή πού οι αρετές τής ηλικίας της ήταν οι χρειαζού-

μενες. Σε μια εποχή πού περισσότερο άπο τήν πείρα, τή γνώση, τή φρόνηση, 

μετρούσε το θάρρος, ή τόλμη, ή φαντασία. "Οταν το μεγαλύτερο προσόν ήταν 

να μπορείς ν' αψηφάς τον κίνδυνο του θανάτου, όπως μόνο οι πολύ νέοι το 

μπορούν. Καί οι νέοι μπόρεσαν τότε —καί οχι μόνο οι νέοι βέβαια— να επι

βιώσουν ως άνθρωποι με αξιοπρέπεια, να μήν απομακρυνθούν άπο τις βασι

κές άξιες του ανθρωπισμού (αλληλεγγύη, ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο) 

άλλα αντίθετα να τις επενδύσουν με εντονότερο νόημα καί νά τις πλουτίσουν15. 

Μιά αναβάθμιση λοιπόν τής νεολαίας στην κοινή συνείδηση παίρνει σάρκα 

καί οστά στα χρόνια αυτά. Έ ωρίμανση τών νέων μέσα άπο τή συμμετοχή 

στον αντιστασιακό αγώνα, ή μερίδα του λέοντος στην αντίσταση, ή επιτυχη

μένη ανάληψη ευθυνών καί πρωτοβουλιών εκ μέρους τους, άλλαξαν τον τρόπο 

14. Για τή σημασία τών διαβατηρίων εθίμων, τήν επιβίωση τους στο υποσυνείδητο 

καί τα υποκατάστατα τους στή σύγχρονη κοινωνία, βλ. Mircea Eliade, Rites and Symboles 

of initiation, εκδόσεις Harper and Row, Νέα Τόρκη 1975, σ. 132-136. 

15. Για τή δυσκολία του να μήν σε εξουθενώσει καί να μή σε κατεβάσει στο επίπεδο 

τοϋ ζώου ή πείνα, άρα καί για τή σημασία αυτής τής πλευράς τής αντιστασιακής δράσης, 

υπάρχει το εξαιρετικό βιβλίο τών πρωτοπόρων ψυχιάτρων Φ. Σκούρα, Α. Χατζηδήμου, 

Α. Καλούτση, Γ. Παπαδημητριού, Ή ψυχοπαθολογία τής πείνας, τοϋ φόβον καί τοϋ άγ

χους (α' εκδ. 1947, επανέκδοση 'Οδυσσέας 1991, στή σειρά Τρίαψις Λόγος). Έκεΐ λοιπόν 

αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καί είναι βέβαιο δτι αν ή ατομική πρωτοβουλία δεν έφτανε 

έκεΐ πού έ'φτασε με τα λαϊκά συσσίτια καί τήν πάλη για τήν επιβίωση, το δράμα τής πεί

νας θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις πρωτογονισμού καί βαρβαρότητας, πού κι ό καννιβαλι-

σμος ακόμα θα καταντούσε συνηθισμένο φαινόμενο [...]» (σ. 348). «Έτσι ό ένστικτώδικος 

άνθρωπος τής πείνας, όπως μας τον παρουσίασε ή κατοχή, είναι ή άρνηση τοϋ εξανθρω

πισμού (humanisation) πού επιδιώκει ό πολιτισμός, είναι τυπικό παράδειγμα οπισθο

δρόμησης πού μας παρέχει στο ακέραιο ή ψυχοπαθολογία τών σκοτεινών εκείνων δυνά

μεων, πού ονομάζουμε έ'νστικτα» (σ. 351). 
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πού έβλεπαν οί ίδιοι τον εαυτό τους. Κέρδισαν τον αυτοσεβασμό και την αύ-

τοεκτίμηση. "Εγιναν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της συνειδητοποίη

σης της έννοιας της νεότητας και των δικαιωμάτων της. "Ασχετα με τις πα

λινδρομήσεις πού ή μεταπελευθερωτική κατάσταση πραγμάτων έφερε στη χώρα, 

ή περίοδος αύτη είναι καίρια για την ιστορία της ελληνικής νεολαίας. Μήπως 

όμως μόνο για τη νεολαία ήταν περίοδος ωρίμανσης κι ενηλικίωσης; "Οπως 

έχει πει χαρακτηριστικά ό Νίκος Σβορώνος: « Έ 28η 'Οκτωβρίου 1940 ση-

μεΐίόνει την είσοδο του ελληνισμού στην ανδρική του υπεύθυνη ηλικία»16. 

16. Νίκος Σβορώνος, 'Ανάλεκτα, σ. 336. 
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