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1. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μανταμάδος είναι το όνομα μιας αγροτικής κοινότητας στα βο
ρειοδυτικά της Λέσβου. Απέχει 42 χιλιόμετρα από την πόλη της 
Μυτιλήνης και επτά ναυτικά μίλια από το Αϊβαλί. Το χωριό είναι 
χτισμένο πάνω σε μια μικρή πεδιάδα περιτριγυρισμένη από θα
μνώδεις λόφους, τοποθετημένο σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέ
τρων από τις ανατολικές ακτές του νησιού.

Από τις αρχές του 19ου αιώνα η οικονομία του στηρίζεται στην 
παραγωγή και το εμπόριο του λαδιού. Η καλλιέργεια των ελαιο- 
δένδρων αρχίζει στο Μανταμάδο, όπως και παντού άλλωστε στη 
Λέσβο, γύρω στον 18ο αιώνα και επεκτείνεται ταχύτατα μέχρι τα 
μέσα του 19ου.

Από αυτή την περίοδο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει 
μονοκαλλιέργεια του ελαιοδένδρου πάνω στο νησί και κυρίως

Ι.Το άρθρο αυτό στηρίζεται σε επιτόπια έρευνα του συγγραφέα (1991-1992) 
που έγινε μέσα στο πλαίσιο της συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής, η ο
ποία έχει τίτλο «Un communisme rural? Le vote et l’idéologie communiste dans 
trois communes rurales en Grèce» (Paris X-Nanterre). Οφείλουμε να ευχαριστή
σουμε τους: Stephane Courtois, Annie Kriegel, Marc Lazard, Αλέξανδρο Μαρα- 
ντζίδη, Σταύρο Μαριάδη, Ηλία Νικολακόπουλο, Ιωάννα Παπαθανασίου που με 
τις παρατηρήσεις τους και το ενδιαφέρον που δείξανε μας βοήθησαν στη δουλειά 
αυτή. Ευχαριστούμε επίσης τους Μανταμαδιώτες, Γιώργο Παρασκευάΐδη, Δημή- 
τρη Βέη, Μιχάλη Αψόκαρδο, Δημήτρη Καρατζίτζη, Κώστα Σταγωνά, Γιώργο Στα- 
γωνά, Νίκη Κοντούλη, Βάσια Καραμανώλη, για τις πολύτιμες πληροφορίες που 
μας έδωσαν γύρω από το χωριό. Χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατο να προ
χωρήσει αυτή η έρευνα. Τέλος να ευχαριστήσουμε το σύνολο των Μανταμαδιω- 
τών για τη φιλοξενία τους και τη συμπάθεια που έδειξαν απέναντι μας σε όλη τη 
διάρκεια της εργασίας μας. Είναι δε αυτονόητο ότι η ευθύνη των όσων έχουν γρα
φεί βαραίνει αποκλειστικά το συγγραφέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, τχ. 2, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993
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στην ανατολική πλευρά του. Αν εξετάσουμε, για παράδειγμα, τις 
στατιστικές που αφορούν το χωριό, θα διαπιστώσουμε ότι περισ
σότερο από το 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων καταλαμβάνε
ται από ελαιόδενδρα (5.663 στρέμματα το 1929, 7.772 στρ. σε σύ
νολο 15.528 καλλιεργουμένων στρ. το 1961, 8.026 στα 9.076 το 
1971).2 Στο χωριό αναπτύχθηκε επίσης η κτηνοτροφία και κυρίως 
η προβατοτροφία, αλλά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με
τά αυτή γνώρισε φθίνουσα πορεία και στις μέρες μας βρίσκεται σε 
πλήρη παρακμή, κυρίως λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα η οικονομία 
του Μανταμάδου παρουσιάζεται πολύ περισσότερο διαφοροποιη
μένη σε σχέση με αυτές των γύρω κοινοτήτων. Σε αυτή την ανάπτυ
ξη ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα πέντε ελαιοτριβεία και οι 
τέσσερις αλευρόμυλοι του χωριού, οι οποίοι επέτρεψαν στο Μα- 
νταμάδο να γίνει μια κωμόπολη απαραίτητη για την οικονομία και 
τη ζωή των γειτονικών χωριών. Η οικονομική ανάπτυξη του χω
ριού θα συνεχιστεί μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώ
να. Η μεγάλη οικονομική κρίση των αρχών της δεκαετίας του ’30 
θα επηρεάσει τρομακτικά, τόσο την παραγωγή όσο και το εμπόριο 
του λαδιού, προκαλώντας ταυτόχρονα πρόβλημα επιβίωσης στον 
αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Τη δεκαετία 1940-1950 ο πόλε
μος, η κατοχή και ο εμφύλιος θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στη 
μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων του χωριού και στην επι
δείνωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του. Το πιο σημα
ντικό: κάθε κρίση μεταφράζεται αυτόματα σε μεταναστευτικά κύ
ματα που κατευθύνονται κυρίως σε τρία σημεία: Μυτιλήνη, Αθή
να, Αυστραλία. Έτσι το χωριό, από 3.337 κατοίκους που είχε το 
1909, βρέθηκε να έχει λιγότερους από 1.200 στις μέρες μας.3

Η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων του Μανταμάδου ανήκει 
στα στρώματα της μικρής και φτωχής αγροτιάς: είναι άτομα που 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν φτωχοί, έχοντας στην ιδιοκτη
σία τους λίγα στρέμματα γη που δεν αρκούσε συχνά για να τους 
δώσει το ψωμί της χρονιάς. Η πραγματικότητα αυτή τους ανάγκα
ζε να εργάζονται κατά την περίοδο Νοέμβρη-Μάρτη είτε στα ελαι
οτριβεία του χωριού, είτε στο μάζεμα της ελιάς στις ιδιοκτησίες

2. Αγροτική Στατιστική του 1929, Αρχεία της κοινότητας. Αποτελέσματα της 
γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής, Αθήνα 1961. Αποτελέσματα της γεωρ
γικής και κτηνοτροφικής απογραφής, Αθήνα 1971.

3. Απογραφή του 1909 και 1911, Αρχεία της κοινότητας.
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των «μεγάλων οικογενειών». Έτσι, για παράδειγμα, το 1939 βρί
σκουμε 819 άτομα που εργάστηκαν ως εποχιακοί εργάτες γης.4 Ας 
προσέξουμε όμως κάτι που είναι, κατά τη γνώμη μας, ιδιαίτερα 
σημαντικό: Οι κοινωνικές ανισότητες γύρω από την ιδιοκτησία της 
γης και το βιοτικό επίπεδο δεν παίρνουν στο Μανταμάδο τις δια
στάσεις που βρίσκουμε αλλού. Ένας μεγάλος ιδιοκτήτης γης στο 
χωριό δεν παράγει περισσότερο από εκατό μόδια ελιές, δηλαδή 
6.400 τόννους. Ποσότητα όχι ιδιαίτερα μεγάλη, ιδίως αν αναλογι- 
στούμε ότι σε άλλα χωριά της Λέσβου ένας μεγαλοϊδιοκτήτης μπο
ρεί να παράγει και πέντε φορές περισσότερο.

Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι η έννοια του μεγαλοϊ- 
διοκτήτη τσιφλικά μεταφράζεται στη γεωγραφική περιοχή της Μα
κεδονίας και της Θεσσαλίας σε μια έκταση 500-10.000 στρέμματα, 
ενώ στο Μανταμάδο τσιφλικάς θεωρείται αυτός που κατέχει 100- 
200 στρέμματα. Με λίγα λόγια στο Μανταμάδο η γη είναι μοιρα
σμένη και επικρατεί η μικροϊδιοκτησία.

Ο χαρακτηριστικός τύπος αγρότη αντιστοιχεί σε αυτόν που κα
τέχει μερικά στρέμματα με ελαιόδενδρα και σιτηρά και εργάζεται 
και εκτός της ιδιοκτησίας του για να μπορέσει να επιβιώσει.

Αυτή η κατάσταση παρήγαγε έναν τύπο αγρότη που είναι ταυτό
χρονα και εργάτης εποχιακός (είτε στο εργοστάσιο, είτε στη γη).

Η αγροτική οικονομία του Μανταμάδου δεν έχει αυτόν τον α
πόλυτα κλειστό παραδοσιακό χαρακτήρα που βρίσκουμε αλλού 
και που βασίζεται στην παραγωγή και την αυτοκατανάλωση. Στο 
Μανταμάδο, αντίθετα, το μεγαλύτερο τμήμα της αγροτικής παρα
γωγής κατευθύνεται στην αγορά και μόνο ένα μικρό κομμάτι μένει 
μέσα στα οικογενειακά όρια. Κατ’ επέκταση η μανταμαδιώτικη α
γροτική οικονομία είναι ταυτόχρονα παραδοσιακή και μοντέρνα. 
Παραδοσιακή στο βαθμό που βρίσκουμε όλα εκείνα τα στοιχεία 
μιας κλειστής οικονομίας που έχει ως πρωταρχικό μέλημά της την 
επιβίωση των μελών της και μοντέρνας επειδή εμφανίζονται ιδιαί
τερα ισχυρά και εκείνα τα στοιχεία που δένουν αυτή την οικονο
μία με την αγορά και τις απρόσωπες σχέσεις της.

Στο Μανταμάδο βρίσκουμε επίσης στοιχεία μιας βιοτεχνίας-οι- 
κοτεχνίας, κυρίως στον τομέα της κεραμοποιίας. Γύρω από την τέ
χνη αυτή υπάρχει ολόκληρη παράδοση που αναδεικνύει το χωριό 
σαν ένα από τα κέντρα της κεραμοποιίας στο νησί. Βέβαια τα σύ

4. Απογραφή γεωργίας 1939, Αρχεία της κοινότητας.
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νορα ανάμεσα στον τεχνίτη κεραμοποιό και τον αγρότη καλλιερ
γητή δεν είναι ευκρινώς καθορισμένα. Συμβαίνει στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων ο τεχνίτης να κατέχει και κάποια στρέμματα με 
ελαιόδενδρα, με τα οποία ασχολείται κάποια διαστήματα της χρο
νιάς και προσφέρουν εντέλει ένα πρόσθετο εισόδημα.

Οι κυρίαρχες οικονομικά «τάξεις» του Μανταμάδου είναι οι 
«μεγάλοι γαιοκτήμονες», οι «εργοστασιάρχες» και οι έμποροι λα
διού. Και εδώ τα σύνορα δεν είναι καθορισμένα με σαφήνεια. Έ
τσι συχνά μια οικογένεια εργοστασιαρχών βρίσκεται και μέσα 
στους μηχανισμούς εμπορίας του λαδιού. Άλλοτε ένας «τσιφλι
κάς» είναι και έμπορος και εργοστασιάρχης. Βέβαια, αυτοί οι έ
μποροι και εργοστασιάρχες δεν έχουν το οικονομικό βάθος που θα 
τους επέτρεπε να ανταγωνιστούν και να συγκριθούν με τους αντί
στοιχους της Μυτιλήνης και άλλων περιοχών. Κι έτσι, αν και κυ
ρίαρχοι μέσα στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, παραμένουν ε
ξαρτημένοι από δυνάμεις και μηχανισμούς της ευρύτερης κοινω
νίας.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι κεντρικό χαρακτηριστικό αυτής 
της κοινότητας ανθρώπων αποτελεί η καλλιέργεια του ελαιοδέν- 
δρου και η παραγωγή του λαδιού: είναι το στοιχείο που συνδέει 
αυτή την παραδοσιακή κοινωνία με τον κόσμο της αγοράς. Αυτή η 
εμπορευματική καλλιέργεια θα εντάξει τους αγρότες αυτής της α
πομακρυσμένης από την κεντρική διοίκηση κοινότητας και αυτή η 
καλλιέργεια θα τους επιτρέψει να ανακαλύψουν έναν ιδεολογικο
πολιτικό κόσμο, φαινομενικά απομακρυσμένο από τη δική τους 
κουλτούρα. Ας μην ξεχνούμε τέλος ότι το λάδι είναι ένα προϊόν ι
διαίτερα ευαίσθητο στις διακυμάνσεις της αγοράς, και κάθε τέτοια 
αναταραχή βιώνεται στο χωριό με άμεση χειροτέρευση του επιπέ
δου ζωής της κάθε αγροτικής οικογένειας.

2. Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
α. Τα χρόνια 1917-1940

Ο Μανταμάδος σε όλη την περίοδο του 19ου καθώς και στις πρώ
τες δεκαετίες του 20ού αιώνα δεν παρουσιάζει κανένα φαινόμενο, 
είτε λαϊκής ανταρσίας, είτε εξέγερσης τύπου Κιλελέρ. Πρόκειται 
θα λέγαμε για ένα ήσυχο χωριό όπου απουσιάζουν παντελώς μορ
φές βίαιης διεκδίκησης αιτημάτων από την πλευρά των κατώτερων
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οικονομικο-κοινωνικών ομάδων. Η αναζήτηση λοιπόν των σπερ
μάτων μιας προκομμουνιστικής ιδεολογίας σε τέτοιες λαϊκές πα
ραδόσεις είναι «χαμένος κόπος».

Η ρωσική επανάσταση ξεσπά. Στο Μανταμάδο, όπως και πα
ντού στο νησί, τα νέα μαθαίνονται γρήγορα. Ιδιαίτερα στην πόλη 
της Μυτιλήνης κάποιοι νέοι εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και 
κυκλοφορούν στην παραλία της πόλης ντυμένοι με κόκκινες γρα
βάτες και κρατώντας κόκκινα κομπολόγια. Οι εφημερίδες αφιερώ
νουν άρθρα τους σε αυτό το καινούριο φαινόμενο, ενώ στην αγρο
τιά το σύνθημα που έχει εντυπωσιάσει δεν είναι άλλο από το «η γη 
στους αγρότες». Η εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919 γίνεται μια 
καλή «ευκαιρία» για κάποιους για να γνωρίσουν από κοντά τους 
μπολσεβίκους και το καινούριο κράτος τους. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
που είχαν αυτή την «τύχη» είναι και καμιά δεκαριά Μανταμαδιώ- 
τες που ανήκαν στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Με το τέλος 
της εκστρατείας γύρισαν στο χωριό τους και διηγήθηκαν όλα όσα 
είχαν δει από τον κομμουνισμό. Δηλαδή τίποτε. Παρ’ όλα αυτά οι 
ιστορίες που κυκλοφορούσαν γύρω από την άψογη αντιμετώπιση 
των ελλήνων αιχμαλώτων πολέμου από τους Σοβιετικούς αποτέ- 
λεσε ένα στοιχείο ιδιαίτερα εντυπωσιακό για τη συνείδηση αυτών 
των κουρασμένων από τους πολέμους ατόμων και αυτό έπαιρνε 
βέβαια τη μορφή μιας αυθόρμητης συμπάθειας προς τους μπολσε
βίκους.

Εντούτοις μέχρι τις χρονιές 1920-1922 το κομμουνιστικό φαι
νόμενο είναι σχεδόν άγνωστο στους κατοίκους αυτής της μικρής 
κωμόπολης. Ο κομμουνισμός «έρχεται» το 1922 στο χωριό από τη 
θάλασσα χρησιμοποιώντας ως μεταφορικό μέσο τα καράβια της ε
πιστροφής μετά την τραγωδία του μικρασιατικού πολέμου. Κατά 
τη διάρκεια των στρατιωτικών συγκρούσεων κάποιοι μανταμα- 
διώτες στρατιώτες είχαν αρχίσει να διαβάζουν το Ριζοσπάστη και 
τις αντιπολεμικές προκηρύξεις του ΣΕΚΕ που έφταναν μέσα από 
διάφορες οδούς στο μέτωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας 
λοχίας από τον κόλπο της Γέρας, στη νότια Λέσβο, ο Αρμενακέ- 
λης5 συγκροτεί μια ομάδα από Λέσβιους στην οποία περιλαμβάνο
νται και μερικοί από το Μανταμάδο και προπαγανδίζει τις θέσεις 
του καινούριου κόμματος.

5. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Μανταμαδιώτη Δημήτρη Βέη ο Αρμενακέλης 
έφυγε αργότερα για την Αργεντινή και έγινε μέλος του εκεί Κ.Κ.
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Οι νέοι αυτοί γυρνούν από το μέτωπο μετά από το τέλος του 
πολέμου και βρίσκονται αντιμέτωποι με πλήθος σοβαρών οικονο
μικών προβλημάτων. Συμμετέχουν στην ίδρυση της «Ένωσης Απο- 
στράτων»,6 που σκοπό έχει τη διεκδίκηση αιτημάτων τους που 
συνδέονται κυρίως με την επανένταξή τους στη λεσβιακή κοινω
νία. Βέβαια στις ενώσεις αυτές δε συμμετέχουν μόνο κομμουνι
στές και φιλοκομμουνιστές. Κάθε άλλο, αλλά σ’ αυτή την περί
πτωση ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΣΕΚΕ και αρ
γότερα το ΚΚΕ αποκτούν ένα πρώτο ακροατήριο ιδιαίτερα ευαί
σθητο στα ριζοσπαστικά τους μηνύματα. Ανάμεσα σ’ αυτά τα άτο
μα που θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο μέσα σ’ αυτές τις ενώσεις και 
θα αποτελέσουν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για 
την ανάπτυξη της κομμουνιστικής ιδεολογίας και οργάνωσης στο 
χωριό είναι ο Αχιλλέας Κοντάρας.

Ο Κοντάρας γεννήθηκε στο Μανταμάδο το 1895. Κατάγεται α
πό μια φτωχή αγροτική οικογένεια, και οι περιορισμένες οικονο
μικές της δυνατότητες τον υποχρέωσαν να κατεβεί στη Μυτιλήνη 
για να δουλέψει υπάλληλος σε κατάστημα υαλικών. Μετά τον πό
λεμο παίρνει μέρος στην ίδρυση των ενώσεων των παλαιών πολε
μιστών και το 1924 εντάσσεται στο κόμμα. Υποψήφιος του κόμμα
τος στο νομό στις εκλογές του 1928, 1932 και 1936, εξορίζεται στη 
Γαύδο και στα Ψαρά το 1928 με το «ιδιώνυμο» και με τη δικτατο
ρία του Μεταξά καταλήγει στις φυλακές της Κέρκυρας. Συμμετέ
χει αργότερα στην Αντίσταση και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, 
το 1947, βρίσκεται εξόριστος στη Μακρόνησο. Εκτελέστηκε μαζί 
με άλλους δύο λέσβιους κομμουνιστές, τον Γιάννη Βασσάλο και 
τον Στρατή Καρακίτσο. Ο Αχιλλέας Κοντάρας είναι «ο πρώτος 
κομμουνιστής του Μανταμάδου».7 Το όνομά του εξάλλου είναι το 
πρώτο κατά σειρά χαραγμένο στο μνημείο των λαϊκών αγωνιστών 
του χωριού.8

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και τα πρώτα χρόνια του 1930 
ένα απεργιακό κύμα κλυδωνίζει το νησί. Μέσα σε αυτό το εργατι
κό κίνημα που αναπτύσσεται, οι λέσβιοι κομμουνιστές πραγματο
ποιούν κάτω από χίλιους κινδύνους μια δουλειά προπαγάνδας

6. Η ένωση αυτή ιδρύθηκε στη Μυτιλήνη στις 3 Δεκεμβρίου του 1922 και μερι
κούς μήνες αργότερα στο Μανταμάδο.

7. Εφημερίδα Εμπρός, Μυτιλήνη, 18.7.1979.
8. Το μνημείο των λαϊκών αγωνιστών δημιουργήθηκε στο Μανταμάδο με έξο

δα της κοινότητας μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών.



Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 107

που αποφέρει καρπούς. Από τον τοπικό Τύπο της εποχής9 πληρο
φορούμαστε τόσο για τη δράση όσο και για την κομμουνιστική 
προπαγάνδα στο νησί, που είναι ιδιαίτερα έντονη στις αρχές του 
1930 (μοίρασμα προκηρύξεων έξω από στρατώνες, συγκεντρώσεις 
σε κινηματογράφους, υποκίνηση σε απεργιακές κινητοποιήσεις).

Στα 1932 εκδίδεται η εφημερίδα Εμπρός. Εκδότης της ο δημο
σιογράφος και πρώην βουλευτής των Φιλελευθέρων Μανώλης 
Βάλλης, που έναν χρόνο αργότερα θα δωρίσει την εφημερίδα του 
στο ΚΚΕ, δίνοντας σ’ αυτό τη δυνατότητα ν’ αποκτήσει μια σημα
ντική βοήθεια στην καθημερινή προσπάθεια διάδοσης των θέσεών 
του. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του εντύπου αρκεί να 
αναφερθούμε στο ότι το Κόμμα έχει σ’ αυτή την περίοδο εφημερί
δα μόνο σε έξι πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Λαμία, Τρίκαλα, Καβάλα.10

Μέσα λοιπόν σε αυτή την «άνθηση» των διεκδικητικών και ιδεο
λογικών αγώνων είναι ιδιαίτερα πιθανόν ένα τμήμα των νέων κυ
ρίως κατοίκων του χωριού, που είχε σχέσεις με την πρωτεύουσα 
Μυτιλήνη, να δέχθηκε έντονες επιρροές. Το βέβαιο είναι ότι η οι
κονομική κρίση του 1930-1932 θα προκαλέσει προβλήματα διαβίω
σης στον πληθυσμό του Μανταμάδου, μια που η τιμή του κύριου 
προϊόντος του χωριού, του λαδιού, καταρρέει. Έτσι μέσα σε αυτή 
την τόσο ευνοϊκή συγκυρία για την επέκταση των ιδεών τους, οι 
κομμουνιστές δε θα χάσουν την ευκαιρία. Ο Μανταμαδιώτης Νί
κος Βαβούδης,11 γνωστός στο χωριό με το παρατσούκλι «ο Μπολ
σεβίκος»,12 θα παραβιάσει τις αποθήκες του ψωμιού στη Μυτιλήνη 
και θα μοιράσει, μαζί με άλλους συντρόφους του, ψωμί στους πει- 
νασμένους κατοίκους της πόλης. Η πράξη αυτή, όπως είναι φυσι
κό, θα γίνει γνωστή σε όλο το χωριό όχι μόνο εξαιτίας της θεαμα- 
τικότητάς της, αλλά και γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν συμπατριώ
της.

Στα 1934 έχουμε τη «διπλή απεργία»: από τη μια μεριά έχουμε

9. Ελεύθερος, Λόγος και Ταχυδρόμος, Αρχεία της δημόσιας βιβλιοθήκης της 
Μυτιλήνης.

10. Αγγελος Ελεφάντης, Η Επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. Κ.Κ.Ε. και 
αστισμός στον μεσοπόλεμο, Αθήνα, Θεμέλιο, 1979, σ. 301.

11. Είναι ο γνωστός Βαβούδης της υπόθεσης Μπελογιάννη.
12. Ο Βαβούδης γεννήθηκε στη Ρωσία από πατέρα Μανταμαδιώτη και μητέρα 

Ρωσίδα. Το παρατσούκλι ανήκει καταρχήν στον πατέρα, όχι για τις πολιτικές ιδέ
ες του αλλά για το ότι ήρθε στο Μανταμάδο μετά τη Ρωσική επανάσταση.
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τους άνδρες που απεργούν στα ελαιοτριβεία του χωριού και από 
την άλλη τις γυναίκες που αρνούνται να συνεχίσουν να μαζεύουν 
ελιές στις ιδιοκτησίες του γειτονικού Κάπη. Αρκετές ημέρες τα ε
λαιοτριβεία είναι κατειλημμένα από μανταμαδιώτες απεργούς. Οι 
κομμουνιστές οργάνωσαν την απεργία και κατάφεραν να κινητο
ποιήσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων που οι 
διεκδικήσεις τους περιστρέφονται γύρω από δύο βασικά ζητήμα
τα:

α) την εφαρμογή του οκτάωρου,
β) την αύξηση του ωρομισθίου τους.
Την ίδια χρονιά, στις 18 Νοεμβρίου, οι άνεργοι του χωριού υ

πογράφουν μια αναφορά και απευθυνόμενοι στην κοινότητα του 
χωριού τους, καθώς και στη Νομαρχία Λέσβου, ζητούν τη δημι
ουργία νέων θέσεων εργασίας. Το κείμενο αυτό, που τιτλοφορείται 
«αίτησις ανέργων κατοίκων της κωμοπόλεως Μανδαμάδου», υπο
γράφεται από 42 Μανταμαδιώτες και καθοδηγείται από μέλη του 
ΚΚΕ.13

Το 1933 και 1934 μέλη του κόμματος υψώνουν την κόκκινη ση
μαία στο σχολείο του χωριού για να γιορτάσουν την επέτειο της 
Οκτωβριανής Επανάστασης. Γεγονός που θα έχει ως συνέπεια τη 
φυλάκιση και την εξορία κάποιων από αυτούς. Η πράξη αυτή υπο
δηλώνει, κατά τη γνώμη μας, και ένα άλλο στοιχείο: ότι το ΚΚΕ 
αισθάνεται ιδιαίτερα δυνατό στο χωριό. Γιατί φαίνεται πως ανή
κει στην πρακτική των κομμουνιστών του μεσοπολέμου η ύψωση 
της κόκκινης σημαίας, άλλοτε στα σχολεία και άλλοτε στα καμπα
ναριά των εκκλησιών, εκεί όπου η δύναμή τους τους το επιτρέ
πει.14 Σε όλη αυτή την περίοδο των ετών 1930-1936 το κόμμα διευ
ρύνει σημαντικά τις δυνάμεις του και αποκτά ιδιαίτερο κύρος στο 
σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως τα 
σημαντικότερα στελέχη του κόμματος στο χωριό προήλθαν από 
αυτήν ακριβώς την περίοδο.

Μετά την κήρυξη της δικτατορίας του Μεταξά, οι κομμουνιστές 
και ο κομμουνισμός διώκονται. Έτσι ένας σημαντικός αριθμός α

13. Αρχεία της κοινότητας.
14. Ο Hans Vermeulen παρατηρεί το ίδιο γεγονός σε ένα άλλο κόκκινο χωριό 

του μεσοπολέμου, το «Αμπελόφυτο» του νομού Σερρών. Hans Vermeulen, «Con
flict and Paysant Protest in the History of a Macedonian Village 1900-1936», Επιθε
ώρηση Κοινωνικών Επιστημών, ειδική έκδοση 1981, σ. 93-103.
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πό μέλη του κόμματος (γύρω στα 15)15 εξορίζονται και φυλακίζο
νται. Το κόμμα και η οργάνωσή του εξαφανίζονται από την πολι
τική σκηνή του χωριού.

Κατά τη διάρκεια των ετών 1924-1936 το κόμμα θέτει τις βάσεις 
για τη μετέπειτα παντοδυναμία του. Τα μέλη του είναι γενικά φτω
χοί αγρότες στην πλειοψηφία τους, αλλά βρίσκουμε και άλλες κοι
νωνικές ομάδες (τεχνίτες και εργάτες) που ζουν όλοι τους κάτω α
πό συνθήκες στέρησης. Σε αυτή την πρώτη βάση του κόμματος η 
μπολσεβίκικη επανάσταση θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Θα αποτε- 
λέσει το στόχο για όλους αυτούς «της γης τους κολασμένους», που 
θα αγωνιστούν από εδώ και πέρα για να προετοιμάσουν τις συν
θήκες για την επανάληψη ενός παρόμοιου εγχειρήματος μέσα στον 
ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Γι’ αυτούς τους πληβείους άλλη 
διέξοδος δεν υπήρχε και έτσι θα επιλέξουν το δρόμο του μπολσε- 
βικισμού και της κομμουνιστικής οργάνωσης από κάποιον άλλον 
περισσότερο μεταρρυθμιστικό και λιγότερο,·ριζοσπαστικό δρόμο 
(π.χ. Αγροτικό Κόμμα). Το στυλ δράσης του τοπικού κόμματος ε
μπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά του ΚΚΕ αυτής της περιόδου. 
Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα επαναστατικό κόμμα που λει
τουργεί μέσα στα πλαίσια της παρανομίας και της ημιπαρανομίας, 
κατάσταση που διαμορφώνει και μια ανάλογη ψυχολογία στους 
κομμουνιστές αυτής της περιόδου. Έτσι η πρώτη γενιά κομμουνι
στών είναι επαναστατική, αντι-εκκλησιαστική και μυημένη στη 
μαρξιστο-λενινιστική θεωρία.

Σε ό,τι αφορά την εκλογική βάση του ΚΚΕ την περίοδο του με
σοπολέμου, τα πάντα δείχνουν ότι όχι μόνο επηρεάζει ένα σημα
ντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ότι έχει εμβέλεια 
στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Η πρώτη εκλογική καταγραφή των 
δυνάμεων του κόμματος γίνεται το 1928 όταν οι υποψήφιοί του 
καταλαμβάνουν το 16,3% του συνόλου των ψήφων.16 Στις αναπλη
ρωματικές εκλογές του 1931, όπου δεν κατεβαίνουν οι αντιβενιζε-

15. Αρχεία του τοπικού κόμματος, Αρχεία της κοινότητας, προσωπικές μαρτυ
ρίες.

16. Για τις εκλογές του 1928 χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των Η. Νικολακό- 
πουλου - X. Γεωργαντίδη. Έτσι θεωρήσαμε ότι η δύναμη του ΚΚΕ είναι ίση με 
τον μέσο όρο των -ψήφων που πήραν οι υποψήφιοί του στο χωριό. Ηλίας Νικολα- 
κόπουλος - Χρήστος Γεωργαντίδης, «Η εξέλιξη της εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ 
μεταξύ των δύο πολέμων», Επιθεώρηση Κοινωνικών ερευνών, Αθήνα 1979, σ. 
448-468.
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λικοί υποψήφιοι, το ΚΚΕ εμφανίζει τρομακτική άνοδο. Από τους 
95 ψήφους της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης ανεβαίνει 
στους 289 και στο 58,7%. Είναι φανερό ότι οι αντιβενιζελικοί ψη
φοφόροι επιλέγουν χωρίς ενδοιασμούς το ΚΚΕ από τους φιλελεύ
θερους. Έναν χρόνο αργότερα το ΚΚΕ θα επιβεβαιώσει την ισχυρή 
εκλογική του παρουσία, έστω και με σαφώς μικρότερα ποσοστά. 
Κερδίζοντας το 38% των ψήφων (244 ψ.) γίνεται η δεύτερη πολιτι
κή δύναμη του χωριού μετά τους αντιβενιζελικούς.17 Στις εκλογές 
του 1935 (αποχή των βενιζελικών) το ΚΚΕ δεν μπορεί να εκμεταλ
λευτεί τη συγκυρία. Οι βενιζελικοί ψηφοφόροι δεν το επιλέγουν 
ως εναλλακτική λύση και έτσι η δύναμή του παραμένει γύρω στο 
38% (38,3%). Στις τελευταίες εκλογές της μεσοπολεμικής περιόδου 
το Κόμμα υποχωρεί ελαφρά (35,6%), εξακολουθεί όμως να διατη
ρεί σταθερά τη δεύτερη θέση (αντιβενιζελικοί: 42,3%, βενιζελικοί: 
19,0%).

β. Τα χρόνια 1940-1950

Με την κατοχή της χώρας από τις δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ, έχου
με την εμφάνιση της Αντίστασης στο νησί της Λέσβου. Το ΕΑΜ α
ποτελεί τη μόνη αντιστασιακή οργάνωση της Λέσβου.

Δημιουργήθηκε στις αρχές του 1942 και η πρώτη της κεντρική ε
πιτροπή αποτελείται από τους: Θιέλπη Λευκία, δημοσιογράφο και 
εκδότη· Απόστολο Αποστόλου, καθηγητή χημείας· Ζήνωνα Ελευθε- 
ριάδη, βιολόγο· Παναγιώτη Κεμερλή, ράφτη· Δημήτριο Σίμο, έμπο
ρο και πρώην βουλευτή του κόμματος των φιλελευθέρων Μανώλη 
Λαμπαδαρίδη, ράφτη.18

Είναι φανερό ότι η ηγεσία του ΕΑΜ Λέσβου αποτελείται απο
κλειστικά από ανθρώπους της «καλής κοινωνίας», με ιδιαίτερη ε
πιρροή στο σύνολο του κοινωνικού ιστού, ιδιαίτερα στην πόλη της 
Μυτιλήνης.

Στη Λέσβο το ΕΑΜ δεν προετοίμασε ενέργειες στρατιωτικού χα
ρακτήρα. Περιορίστηκε σε κάποιες πράξεις δευτερεύουσας σημα
σίας, όπως ήταν η φυγάδευση στην Τουρκία κάποιων εγγλέζων α
ξιωματικών και η επαφή με τους συμμαχικούς ασυρμάτους της

17. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο Μανταμάδος αποτελεί μια από τις ελάχι
στες εξαιρέσεις του νομού, όπου οι αντιβενιζελικοί υπερτερούν σε ψήφους των 
βενιζελικών.

18. Απόστολος Αποστόλου, Μνήμες, εκδ. Καπόπουλος, Αθήνα 1985, σ. 100.
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Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ψυχική 
στήριξη του πληθυσμού, καθώς και στην επίλυση των προβλημά
των επισιτισμού που παρουσιάστηκαν.

Η δράση του ΕΑΜ επεκτείνεται γρήγορα και στην ύπαιθρο του 
νησιού. Στο Μανταμάδο η Αντίσταση έφτασε μέσω του γραμματέα 
του ΕΑΜ Απόστολου Αποστόλου,19 που καταγόταν από μια «αστι
κή» οικογένεια του χωριού. Ξεκινώντας τις επαφές με κατοίκους 
της κοινότητας ήταν φυσικό να απευθυνθεί σ’ αυτούς που ήξερε 
καλύτερα και εμπιστευόταν, δηλαδή στην «άρχουσα τάξη» του 
Μανταμάδου (να πούμε ότι ο Αποστόλου σε όλη την περίοδο του 
Μεσοπολέμου ανήκε στον αντιβενιζελικό χώρο και συμμετείχε ε
νεργά στις εκλογικές εκστρατείες ενάντια στον Βενιζέλο). Οι εύ
ποροι του χωριού πεισμένοι από έναν δικό τους αποδέχονται να 
συμμετάσχουν ενεργά στη μεγάλη υπόθεση. Ένας από αυτούς, ο έ
μπορος και ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου Δημήτρης Κομίλης, θα γίνει 
ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της Αντίστασης του χωριού. Η έ
νταξη του Κομίλη στο ΕΑΜ και η εκλογή του ως τοπικού γραμμα
τέα δημιουργούσε πιθανότατα κάποια προβλήματα στο ΚΚΕ, που 
έβλεπε ζωηρό τον κίνδυνο να παραγκωνιστεί από τους αστούς πα
τριώτες (ο Κομίλης ήταν, κατά το μεσοπόλεμο, τοπικός παράγο
ντας του Γεωργίου Παπανδρέου). Και τότε το θαύμα έγινε: ο Κο
μίλης μετατοπίζεται (ίσως επηρεασμένος από τον Αποστόλου, ί
σως από άλλες αιτίες) και εντάσσεται πολιτικά στο ΚΚΕ. Αυτή μά
λιστα η μετακίνηση του Κομίλη είχε ως αποτέλεσμα την πολιτική 
μετατόπιση ενός σημαντικού αριθμού προσώπων που κατάγονταν 
από τις μεσαίες και ανώτερες κοινωνικές ομάδες του χωριού. Ο 
κομμουνισμός έπαυε πλέον να είναι πληβειακό ζήτημα και έπαιρνε 
διαστάσεις πολύ ευρύτερες.

Η αντιστασιακή δράση στο Μανταμάδο δεν παρουσίασε κανένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Περιορίστηκε σε αυτά περίπου που έγι
ναν σε όλη τη Λέσβο. Όπως μάλιστα το χωριό ήταν πολύ κοντά 
στη θάλασσα, αποτέλεσε ένα από τα κέντρα φυγάδευσης άγγλων 
και ελλήνων αξιωματικών.

Η οργάνωση ανέλαβε επίσης τη διοργάνωση συσσιτίων για τις 
οικογένειες που δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε 
τρόφιμα. Συλλέγει στάρι το οποίο συγκεντρώνει στις αποθήκες 
και από εκεί το διανέμει στους κατοίκους. Έτσι το ΕΑΜ γίνεται ο

19. Ο Αποστόλου ήταν δήμαρχος Μυτιλήνης από το 1956 μέχρι το 1982, με ε
ξαίρεση την περίοδο της δικτατορίας.
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Σωτήρας όχι μόνο στο επίπεδο της Τιμής του έθνους, αλλά και σε 
ό,τι αφορά τις καθαρά βιοποριστικές του ανάγκες.

Το σημαντικότερο ίσως γεγονός της αντιστασιακής παρουσίας 
του ΕΑΜ είναι η ίδρυση λαϊκού δικαστηρίου. Πράγματι, στις 16 
Αυγούστου του 1944, το λαϊκό δικαστήριο κάνει την εμφάνισή 
του. Η συνεδρία ξεκίνησε με ομιλία του Λευτέρη Παρασκευαΐδη, 
γραμματέα του δικαστηρίου και ιδεολογικού υπεύθυνου του ΕΑΜ:

«Όσο χτυπιέται ο φασισμός στην καρδιά του και γκρεμίζεται 
παντού, τόσο και οι αντικυβερνήσεις του που έχει εγκαταστήσει 
σε όλα τα κατεχόμενα κράτη, παραλύουν και ξεχαρβαλώνονται 
από το λαό [...] Τα δύο τρίτα της Ελλάδος σήμερα ανασαίνουν 
τον αέρα της λεφτεριάς και ο λαός κάτω από την κυβέρνηση της 
ΠΕΕΑ,20 ρυθμίζει τις τύχες του, όπως αυτός θέλει και έστειλε 
στο διάβολο όλο το παλιό σκυλολόι των γραφειοκρατών και 
των εκμεταλλευτών του. Σήμερα η εξουσία έρχεται σιγά-σιγά 
στα χέρια του λαού, στα χέρια σας. Και το δικαστήριο λοιπόν 
αυτό, που θα δικάζει τις αδικίες, θα είναι λαϊκό. Θα δικάζει ο 
λαός, θα δικάζετε ’σεις [...]
Να μας ζήσει η Λαϊκή Δημοκρατία. Να μας ζήσουν τα λαϊκά δι
καστήρια».21

Η σημασία του λαϊκού δικαστηρίου δε βρίσκεται μόνο στο γεγο
νός της δημιουργίας μιας πραγματικής εξουσίας στο πλαίσιο της 
κοινότητας. Πρόκειται, επιπλέον, και για την πρώτη υλοποίηση 
των υποσχέσεων γύρω από την οργάνωση της κοινωνίας που οι ί
διοι οι κομμουνιστές είχαν δώσει:

«...Και έτσι σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι και γεμάτοι από 
ακράτητο ενθουσιασμό, βλέποντας να ζωντανεύουν εκείνα που 
λέγαμε πολλές φορές και πριν από πολλά χρόνια. Είμαστε λέγω 
περήφανοι γιατί στα μαύρα εκείνα χρόνια του τρόμου και της 
σκλαβιάς εμείς ολοένα σπέρναμε. Σπέρναμε σε γόνιμα χωράφια 
για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε την καινούργια πολιτεία, 
την καινούργια ζωή μας».22

Η απελευθέρωση βρίσκει το ΕΑΜ στο Μανταμάδο να έχει την

20. ΠΕΕΑ, Πολίτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, προσωρινή κυβέρνηση 
του ΕΑΜ, 14 Μαρτίου-5 Νοεμβρίου 1944.

21. Αρχεία του Γεωργίου Παρασκευαΐδη και του Δημήτρη Καρατζίτζη, σ. 1.
22. Από το ίδιο κείμενο.
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πλήρη πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία. Κατέχει όλες τις παλιές 
θέσεις τοπικής εξουσίας (κοινοτικό συμβούλιο, εκκλησιαστική ε
πιτροπή) και έχει δημιουργήσει και νέες (λαϊκό δικαστήριο, λαϊκή 
ασφάλεια, σχολική επιτροπή, εξελεγκτική επιτροπή). Η εξουσία 
φαίνεται πως διανέμεται στους πολίτες Μανταμαδιώτες, χωρίς 
αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το Κόμμα χάνει τον έλεγχο των πραγ
μάτων. Αν λοιπόν θεωρούμε, όπως και ο Max Weber, ότι το κρά
τος είναι η δομή που επιβάλλει το μονοπώλιο της νόμιμης βίας, 
τότε μπορούμε να πούμε πως στο Μανταμάδο της περιόδου 1944- 
1945 η κομμουνιστική εξουσία δεν είναι παρά μια μικρογραφία 
της κρατικής εξουσίας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να προσθέσουμε 
πως σ’ αυτή την κρατική μινιατούρα αναγνωρίζουμε ένα πραγμα
τικό παράδειγμα δικτατορίας του προλεταριάτου. Εάν λοιπόν υ
πήρξε ποτέ στην ιστορία μια περίπτωση δικτατορίας του προλετα
ριάτου χωρίς προλεταριάτο, αυτή είναι σίγουρα ο Μανταμάδος 
του τέλους του 1944 και των αρχών του 1945.

Στα τέλη του 1944 ο κομμουνισμός συνιστά την επίσημη ιδεολο
γία του χωριού. Η οργάνωση βρίσκεται σε πλήρη άνθηση (η ΕΠΟΝ 
σε ένα κείμενό της το 1945 συγκεντρώνει 248 υπογραφές)23 δίνο
ντας έτσι την εντύπωση πως όλοι είναι κομμουνιστές. Είναι πλέον 
φανερό πως ο κομμουνισμός δεν ακολουθείται μόνο από ένα συ
γκεκριμένο τμήμα του χωριού. Ολόκληρη η κοινότητα των Μαντα- 
μαδιωτών συμμετέχει και αποδέχεται την «καινούρια» αυτή ιδεο
λογία. Και ακόμη, αυτήν τη φορά δεν είναι οι φτωχοί χωρικοί που 
ηγούνται του κινήματος, αλλά οι εύποροι και προνομιούχοι του 
χωριού. Περνάμε, λοιπόν, από τον πληβειακό κομμουνισμό της δε
καετίας του 1930 στον κομμουνισμό των μεγάλων οικογενειών.

Ο εμφύλιος πόλεμος είχε την αντανάκλασή του και στη Λέσβο. 
Βέβαια δεν αναπτύχθηκε κάποιο αντάρτικο ανάλογο με αυτό της 
Μακεδονίας, ούτε και υπήρξαν κάποιες ιδιαίτερα αιματηρές μά
χες. Ο «ψευδο-εμφύλιος» στη Λέσβο τελείωσε γρήγορα και βεβαί
ως με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού. Το ίδιο ακριβώς ισχύ
ει και στην περίπτωση του Μανταμάδου. Υπήρξαν καμιά τριαντα
ριά κομμουνιστές που ανέβηκαν στο βουνό, αλλά δεν είχαν καμιά 
σοβαρή στρατιωτική δράση. Σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα 
υπήρξε ήπιο και το χωριό διατήρησε μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες την ενότητά του (υπήρξε ένας μόνο φόνος). Είναι δε χα
ρακτηριστικό, ότι στα στρατοδικεία της εποχής ακόμη και οι Μα-

23. Αρχεία της κοινότητας.
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νταμαδιώτες μη κομμουνιστές υπεράσπιζαν διωκόμενους συμπα
τριώτες τους. Ο κομμουνισμός, ακόμη και σε συνθήκες σαν αυτές 
του εμφυλίου, δεν παραβίασε την κοινοτική ειρήνη και δε δημιούρ
γησε ρήγματα στην τοπική κοινωνία.

3. ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Με την κήρυξη του εμφυλίου και τη φυλάκιση και εξορία ενός ση
μαντικού αριθμού μελών του ΚΚΕ (περισσότερα από 25 άτομα, 
σύμφωνα με στοιχεία που βρήκαμε), το Κόμμα φαίνεται ότι βρί
σκεται σε ολική αποσύνθεση. Εντούτοις με τη δημιουργία της ΕΔΑ 
το 1951 και την επιστροφή ενός αριθμού εξόριστων, η οργάνωση 
ανακτά σιγά-σιγά τις δυνάμεις της. Στις εκλογές του 1951 η ΕΔΑ 
παίρνει το εκπληκτικό ποσοστό του 71,7%, κερδίζοντας 520 ψή
φους σε ένα σώμα 726 (ανδρών) ψηφοφόρων.24 Στις κοινοτικές ε
κλογές του 1954, οι κομμουνιστές καταλαμβάνουν την κοινοτική 
εξουσία, ενώ στις βουλευτικές του 1958, η ΕΔΑ με το 80,3% των 
ψήφων (1.378) είναι στην ουσία η μόνη πολιτική δύναμη του χω
ριού. Ακόμη και στην περίοδο της ανόδου της «Ένωσης Κέντρου» 
στα 1963-1964, η κομμουνιστική οργάνωση διατηρεί σχεδόν στο α
κέραιο τη δύναμή της (72,1% το 1963, 72,4% το 1964). Οι κομμου
νιστές συνεχίζουν λοιπόν να ελέγχουν τα πράγματα.

Σε οργανωτικό επίπεδο, η παντοδυναμία του κόμματος είναι 
κάτι περισσότερο από φανερή. Σύμφωνα με τα αρχεία της ΕΔΑ, η 
ΕΔΑ έχει 495 οργανωμένα μέλη το Σεπτέμβριο του 1964 (εκ των ο
ποίων 21 γυναίκες) και 466 το Μάρτιο του 1965.25 Αυτό περίπου 
σημαίνει ότι κάθε ψηφοφόρος του κόμματος ήταν και μέλος της 
οργάνωσης. Βέβαια τα μέλη αυτά δεν έχουν τη λενινιστική παιδεία 
της πρώτης γενιάς κομμουνιστών, ούτε και δείχνουν ιδιαίτερο ζή
λο για να την αποκτήσουν. Διαπαιδαγωγημένα με τις πατριωτικές 
αξίες του ΕΑΜ και με μια αντίληψη κοινωνικής ισότητας πολύ δι
αφορετική από αυτήν του «ορθόδοξου» κομμουνιστικού κόσμου, 
αντιλαμβάνονται τον κομμουνισμό ως ένα «περισσότερο» και ένα 
«καλύτερο». Περισσότερα χρήματα και καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

24. Στις εκλογές του 1950 η Δημοκρατική Παράταξις κερδίζει το 63,3% των 
ψήφων (433).

25. Αρχεία της ΕΔΑ. Στοιχεία που ευγενικά μας παραχώρησε η Ιωάννα Παπα
θανασίου.
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Η ανάγκη τους να ξεφύγουν από το κοινωνικό και οικονομικό πε
ριθώριο στο οποίο βρίσκονται τους οδηγεί να ταυτίζουν την αλλα
γή της οικονομικής τους θέσης με την αλλαγή της κοινωνίας.

Η δικτατορία των συνταγματαρχών ξανασταματάει κάθε είδους 
πολιτική έκφραση. Μια δεκάδα Μανταμαδιώτες ξαναπαίρνει το 
δρόμο της εξορίας συνεχίζοντας έτσι την παράδοση που είχε αρχί
σει από την περίοδο του μεσοπολέμου. Με το τέλος της δικτατο
ρίας, το Κόμμα επαναλαμβάνει τη δράση του. Αλλά το 1974 δεν εί
ναι ούτε μεσοπόλεμος, ούτε 1944. Ο πληθυσμός γέρασε και ένα 
πολύ μεγάλο τμήμα του έχει ήδη μεταναστεύσει. Η πληθυσμιακή 
παρακμή αρχίζει να συμπαρασύρει και την ίδια την κομμουνιστική 
οργάνωση. Τα μέλη του μειώνονται και η εμβέλεια του κόμματος 
μειώνεται συνεχώς.

Βέβαια, η οργάνωση γίνεται τώρα περισσότερο δραστήρια όσο 
ποτέ άλλοτε. 2ε αυτή την περίοδο η κομματική οργάνωση ξαναβρί
σκει το χαμένο λενινιστικό της χαρακτήρα. Σε αυτό βέβαια πρέπει 
να συνέβαλε ιδιαίτερα η νομιμοποίηση του ΚΚΕ και ο ισχυρότερος 
έλεγχος που η κεντρική εξουσία του κόμματος ασκεί στην περιφέ
ρεια. Τέλος, η τρίτη γενιά κομμουνιστών ξανανταμώνει τις γενικές 
αξίες που είχε η πρώτη. Μεγαλωμένη μέσα στα χρόνια της δικτα
τορίας, είναι πιο ευαίσθητη τόσο στα μηνύματα του «προλεταρια
κού διεθνισμού» όσο και στη διάθεση να δημιουργήσει τις προϋπο
θέσεις για μια μπολσεβίκικη επανάσταση. Δεν πρέπει επίσης να ξε
χνούμε ότι η άρχουσα τάξη που αποτέλεσε τη διευθύνουσα δύναμη 
στα μεταπολεμικά χρόνια έχει πλέον χαθεί, είτε γιατί πήρε το δρό
μο της μετανάστευσης είτε γιατί παρήκμασε οικονομικά. Έτσι η 
κοινωνική βάση του κόμματος στο Μανταμάδο ξαναπαίρνει τα 
πληβειακά χαρακτηριστικά που είχε απολέσει με την είσοδο των 
μεγάλων οικογενειών στην περίοδο της κατοχής.

Παρ’ όλες όμως τις φιλότιμες προσπάθειες του κόμματος, τα 
ποσοστά παρουσιάζουν μια συνεχή καθοδική τάση (67,4% το 1974, 
66,6% το 1977, 63,4% το 1981, 58,7% το 1984, 50,8% το 1985).26 Οι 
απώλειες προέρχονται από τη συνεχή μετατόπιση αριστερών ψη
φοφόρων προς το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη του τελευταίου27 —αποτέ

26. Βέβαια στις εκλογές του 1985 υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από στρα
τιωτικούς που ψηφίζουν στο χωριό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας το πραγματι
κό ποσοστό του ΚΚΕ πρέπει να κυμαίνεται το 1985 γύρω στο 55%.

27. Το ΠΑΣΟΚ παίρνει το 22,2% των ψήφων στις εκλογές του 1981 και τέσσε
ρα χρόνια μετά ανεβαίνει στο 33,3%.
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λεσμα πολλαπλών κοινωνικών αλλαγών και πελατειακών σχέ
σεων— θα δημιουργήσει ρήγμα στις τάξεις των ψηφοφόρων του 
ΚΚΕ. Εντέλει ο Μανταμάδος δεν ψηφίζει πλέον μόνο ένα κόμμα 
και η ταύτιση του Μανταμάδου με το ΚΚΕ είναι απλώς ένα ιστορι
κό γεγονός. Όπως λέει και ο μανταμαδιώτης κομμουνιστής Μιχά- 
λης Α.:

«Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που έχουμε ένα τέτοιο ποσο
στό. Αντιστεκόμαστε όσο μπορούμε αλλά τα πράγματα είναι 
δύσκολα. Ο καπιταλισμός έδωσε μερικά δώρα για να ξεγελάσει 
τον κόσμο και το πέτυχε ώς έναν βαθμό. Εμείς αντιστεκόμαστε 
αλλά ώς πότε; Είμαστε οι τελευταίοι και δεν υπάρχει τίποτε πί
σω από μας».

4. ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Ο μανταμαδιώτικος κομμουνισμός περνάει από τρία διαφορετικά 
στάδια:

Αρχικά γεννιέται ως πληβειακή ιδεολογία. Μια μειοψηφία του 
χωριού εντάσσεται σε αυτόν τον ιδεολογικο-πολιτικό κόσμο εκ
φράζοντας έτσι και μια μορφή χειραφέτησης από τους προύχοντες 
του χωριού. Αυτός ο πληβειακός κομμουνισμός φέρνει καινούρια 
δεδομένα στη ζωή της κοινότητας την περίοδο του μεσοπολέμου. 
Εμφανίζεται ως διασπαστικό και ταραχοποιό στοιχείο της κοινο
τικής ειρήνης, και επιθυμεί να καταστρέψει το «πνεύμα της κοινό
τητας» και να το αντικαταστήσει με το πνεύμα της κοινωνικής τά
ξης. Αυτό το «ταξικό πνεύμα» που τους υποκινεί μορφοποιείται 
μέσα από εκδηλώσεις και πρακτικές σαν την απεργία στα ελαιο
τριβεία και στο μάζεμα της ελιάς καθώς και την ύψωση του κόκκι
νου λάβαρου στις στέγες του σχολείου. Εάν όμως τα πράγματα εί
χαν μείνει εκεί, τότε ο κομμουνισμός δε θα γινόταν ποτέ η επίσημη 
ιδεολογία του χωριού. Θα παρέμενε στα πλαίσια που τον συναντή
σαμε στο μεσοπόλεμο και που σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζει 
την πλειονότητα των αγροτικών κοινοτήτων της Λέσβου. Δηλαδή 
ένας κομμουνισμός που θα εκφράζει ένα κομμάτι μόνο (έστω και 
το μισό) της τοπικής κοινωνίας χωρίς δυνατότητες επέκτασης στο 
υπόλοιπο του κοινωνικού σώματος.

Αυτός ο πληβειακός κομμουνισμός θα μετατραπεί σε έναν «κοι
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νοτικό κομμουνισμό»,28 με την έννοια ότι το σύνολο του χωριού 
μπόρεσε να ταυτιστεί με το φαινόμενο, ανεξάρτητα από την οικο- 
νομικο-κοινωνική θέση του καθενός, των όποιων συγκρούσεων 
και προσωπικών αντιζηλιών. Η μεταβολή αυτή συνέβη τη στιγμή 
που οι «μεγάλες οικογένειες» του χωριού αποφάσισαν να εντα
χθούν στο κίνημα αυτό. Ο ρόλος βεβαίως της αντίστασης είναι κα
ταλυτικός σε αυτή την ιδεολογικο-πολιτική στροφή. Έτσι στον 
Μανταμάδο των ετών 1945-1967 οι κάτοικοι γεννιούνται κομμου
νιστές με τον ίδιο τρόπο που γεννιούνται χριστιανοί ορθόδοξοι. 
Μέσα στην οικογένεια, καθώς και στους δημόσιους χώρους κοινω
νικότητας (καφενεία, σινεμά, πανηγύρια) μαθαίνουν να είναι κομ
μουνιστές, σχεδόν τόσο φυσικά όσο μαθαίνουν να μαζεύουν τις ε
λιές, να φτιάχνουν λαδοτύρι και να αγαπούν απ’ το βάθος της 
καρδιάς τους τον άγιο Ταξιάρχη.

Ο κομμουνισμός μεταμορφώνεται από μια ιδεολογία ρηγματική 
σε ιδεολογία εκφραστή της ενότητας της κοινότητας. Καθετί που 
απειλεί τον κομμουνισμό απειλεί στην ουσία την ίδια την κοινοτι
κή ενότητα. Όπως λέει και ο Μ. Hastings αναφερόμενος στην πόλη 
της Halluin στο μεσοπόλεμο, «η ένταξη στον τοπικό κομμουνισμό 
γίνεται το μέσο για να βεβαιωθεί το ανήκειν στην κοινότητα».29

Η δεκαετία 1960-1970 σημαδεύει την αποσύνθεση της τοπικής 
κοινωνίας εξαιτίας του μεταναστευτικού φαινομένου. Η κοινότη
τα των Μανταμαδιωτών δεν είναι πλέον ίδια με αυτήν που γνωρί
σαμε το μεσοπόλεμο και τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια. Ο 
Μανταμάδος βρίσκεται χωρισμένος στα δύο. Σ’ αυτούς που μείνα
νε στο χωριό και στους άλλους που κατοικούν αλλού. Η πτώση 
της κοινότητας λοιπόν σημαδεύει και την παρακμή του τοπικού 
αυτού κομμουνισμού. Έτσι ο τελευταίος αρχίζει να εμφανίζει ση
μάδια συρρίκνωσης και να ξαναπαίρνει σιγά-σιγά τη μορφή με την 
οποία τον γνωρίσαμε στα χρόνια του 1930. Αυτήν όμως τη φορά η 
αντίθεση παίρνει διαστάσεις τοπογραφικές και τοποθετείται ανά
μεσα σ’ αυτούς που μένουν στο χωριό, που παραμένουν πιστοί 
στο «κόκκινο», και στους άλλους, που κατοικούν στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό, που γίνονται περισσότερο επιρ
ρεπείς στο «πράσινο» του ΠΑΣΟΚ.

28. Ο Michel Hastings χρησιμοποιεί τον όρο «communisme identitaire». Michel 
Hastings, Halluin la rouge 1919-1939. Aspects d'un communisme identitaire, εκδ. 
Presses Universitaires de Lille, 1991.

29. Michel Hastings, ό.π., σ. 430.
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Η ιστορία του κομμουνισμού στο χωριό περνάει μέσα από τρεις 
γενιές. Η πρώτη είναι αυτή των χρόνων του πρώτου παγκόσμιου 
πολέμου, της αποστολής στην Ουκρανία και του Μικρασιατικού 
πολέμου. Είναι μια γενιά που υπέφερε πολλά τόσο από τη μεγάλη 
διάρκεια του πολέμου όσο και από την οικονομική κρίση της επο
χής. Η δεύτερη γενιά έζησε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την 
αντίσταση. Διαπαιδαγωγήθηκε με πατριωτικές αξίες και με το μύ
θο της Αντίστασης, και ακόμη γνώρισε την αρνητική αντιμετώπιση 
και τον εξευτελισμό από τον κρατικό μηχανισμό. Τέλος, η τρίτη 
γενιά ανήκει στη σύγχρονη πολιτική περίοδο, έζησε τη δικτατορία 
των συνταγματαρχών και τη νομιμοποίηση της πολιτικής δράσης 
του ΚΚΕ. Έχει ως σημείο αναφοράς της μια παράδοση που η ίδια 
δε γνώρισε και ο μαρξισμός-λενινισμός αποτελεί το ιδεολογικό 
πλαίσιο στο οποίο επιθυμεί να κινείται.

Πέρα από τα παραπάνω, τα βασικά χαρακτηριστικά του μαντα- 
μαδιώτικου κομμουνισμού συνοψίζονται σε τρία βασικά στοιχεία:

α) Το κόμμα εμπεριέχει έναν σκληρό πυρήνα: τους φτωχούς α
γρότες.

β) Είναι ένα διαταξικό κίνημα.
γ) Έχει ηθική και όχι πολιτική βάση.

α. Ο αγροτικός πυρήνας

Τον σκληρό πυρήνα του μανταμαδιώτικου κομμουνισμού αποτε
λούν οι αγρότες, και πιο συγκεκριμένα οι μικροϊδιοκτήτες αγρό
τες. Όλες οι στατιστικές που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι το 
κόμμα στηρίζεται (κατά 80%30) σε αυτή την κατηγορία πολιτών.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, αυτοί οι κατά βάση παρα
γωγοί ελαιόλαδου εξαρτώνται άμεσα από την αγορά και τις απρό
σωπες σχέσεις της. Κάτω από αυτό το πρίσμα είναι ιδιαίτερα πι
θανό να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο που είναι παρόν τόσο σε 
χωριά της Μακεδονίας όσο και στη βουλγάρικη αγροτιά του μεσο
πολέμου.31

Έτσι η ένταξή τους στο κομμουνιστικό κίνημα, όπως αναφέρει

30. Αρχείο της ΕΔΑ, προσωπικά ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις.
31. Βλ. Hans Vermeulen, «Αγροτικές συγκρούσεις και κοινωνική διαμαρτυρία 

στην ιστορία ενός μακεδονικού χωριού», στο Διαδικασίες κοινωνικού μετασχη
ματισμού στην αγροτική Ελλάδα, εκδ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Α
θήνα 1987.
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και ο Jackson, «επρόκειτο για αγανάκτηση που προκαλούσε μάλ
λον η εξάρτησή τους από την αγορά και όχι η σχετική θέση τους 
μέσα στην αγροτική τάξη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, φαίνεται 
πιθανότερο πως προσχώρησαν στον κομμουνισμό, γιατί αποτε
λούσε την ισχυρότερη φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στα απάνθρω
πα και απρόσωπα καπρίτσια της αγοράς και όχι γιατί είχε ένα ελ
κυστικό αγροτικό πρόγραμμα».32

Επρόκειτο λοιπόν για μια αντίθεση που λάμβανε τις διαστάσεις 
της ρήξης ανάμεσα στην πόλη και το χωριό και όχι για σύγκρουση 
που έδινε την εικόνα της αντίθεσης ανάμεσα σε κολίγους από τη 
μια μεριά και σε τσιφλικάδες από την άλλη. Εξάλλου αυτή η αντι
πάθεια των αγροτών για οτιδήποτε προέρχεται από την πόλη δεν 
εξαιρεί ούτε τους εργάτες. Όπως λέει και ο Μιχάλης Α. (αγρότης 
Μανταμαδιώτης):

«Πού είναι αυτοί οι εργάτες την πρωτομαγιά; στη συγκέντρωση 
στη Μυτιλήνη εμείς οι αγρότες κατεβαίνουμε, αυτοί πηγαίνουν 
να μαζέψουν λουλούδια. Βέβαια σήμερα ένας εργάτης πιάνει 
μέσα στο Μανταμάδο πέντε χιλιάρικα μεροκάματο, ζει καλά, 
ούτε που τον νοιάζει ο αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό. Ε
μείς οι αγρότες είμαστε στη χειρότερη μοίρα απ’ όλους».

Από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι ο μικροϊδιοκτήτης αγρό
της του Μανταμάδου είναι ταυτόχρονα και εργάτης, καθώς ένα 
μέρος του εισοδήματος του καλύπτεται από την εργασία του είτε 
στα ελαιοτριβεία είτε στο μάζεμα της ελιάς. Αυτή η διπλή επαγγελ
ματική του ιδιότητα του επιτρέπει να διατηρεί έναν βαθμό αυτονο
μίας απέναντι στις όποιας μορφής πολιτικές πιέσεις μπορεί να δέ
χεται από τους ισχυρούς μέσα στα όρια της κοινότητας.

Συμπερασματικά, η ιδιοκτησία όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο 
στη ριζοσπαστικοποίηση των αγροτών, όπως ισχυρίστηκε η Μαρία 
Κομνηνού,33 αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Συνιστά την πρώτη 
βάση για μια οποιοσδήποτε μορφής πολιτική αυτονομία του μι
κρού αγρότη από τους κατά τόπους ισχυρούς. Είναι βέβαια αυτο
νόητο ότι δε θα πρέπει να μεγεθύνεται αυτή η αυτονομία του μι- 
κροϊδιοκτήτη αγρότη απέναντι στους «άρχοντες», κι αυτό γιατί οι

32. Στο ίδιο, σ. 242.
33. Μαρία Κομνηνού, «Αγρότες και πολιτική: Η πολιτική πρακτική των αγρο

τών σε δύο νομούς: Αιτωλοακαρνανία-Καβάλα 1952-1964», Σύγχρονα Θέματα 
11, 1981, σ. 69.
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παράγοντες πολιτικού και κοινωνικού εξαναγκασμού παρουσιά
ζουν πολλαπλές όψεις στην ύπαιθρο χώρα (δανεισμός, δυνατότητα 
εξεύρεσης εργασίας, οικογενειακές πιέσεις). Έτσι θα ήταν προτι
μότερο να μιλήσουμε για ένα είδος σχετικής αυτονομίας που διευ
ρύνεται ή συρρικνώνεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις 
γενικότερες συγκυρίες (πελατειακές σχέσεις, είδος καλλιέργειας, 
πολιτικό κλίμα, κλπ.).

β. Τα διαταξιακά χαρακτηριστικά

Αν και ο μανταμαδιώτικος κομμουνισμός εμπεριέχει έναν σκληρό 
πυρήνα, τους μικροϊδιοκτήτες αγρότες, εντούτοις δεν πρόκειται 
για ένα ταξικό κίνημα όπως θα το εννοούσε ο μαρξισμός. Αποτε
λεί την πολιτική επιλογή μιας κοινότητας ανθρώπων που ανήκουν 
όχι στην ίδια τάξη, αλλά στην ίδια κοινότητα (δεν αναφερόμαστε 
στη διοικητική έννοια της λέξης. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ελλη
νικοί όροι που θα ξεχώριζαν την έννοια «communauté» από την 
έννοια «commune»).

Ο κομμουνισμός αποτελεί το σημείο συνάντησης πολλών συλ
λογικών και ατομικών διαδρομών. Τόσο των φτωχών αγροτών 
που ανακαλύπτουν στον κομμουνισμό μια δύναμη διαμαρτυρίας 
ενάντια στην αγορά όσο και των εμπόρων και μεγαλοαγροτών του 
χωριού που ταυτίζουν τον κομμουνισμό με τον πατριωτισμό και 
την πρόοδο, αποβλέποντας ταυτόχρονα και στη δική τους ενίσχυ
ση απέναντι στους πιο ισχυρούς της Μυτιλήνης και της Αθήνας. 
Και τέλος να μην ξεχάσουμε τη μορφωμένη νεολαία που εμπλέκει 
τον κομμουνισμό με την όποια μορφή πολιτισμικής αλλαγής. Ποιο 
είναι το κοινό σημείο όλων αυτών: το κοινωνικό όνειρο, η επιθυ
μία για μια κοινωνία πιο δίκαιη και καλύτερα οργανωμένη. Και ε
πιμένουμε στη χρήση του όρου «κοινωνικό όνειρο» αντί της «ου
τοπίας», γιατί κατά τη γνώμη μας αυτή η τελευταία δηλώνει ένα 
θεωρητικό σύστημα που παραπέμπει στο μέλλον, ενώ το κοινωνι
κό όνειρο είναι η ατελής θεωρητικοποίηση μιας επιθυμίας, μιας 
ψυχολογικής και κοινωνικής, ατομικής ή συλλογικής βούλησης.

Τα κοινωνικά αυτά μέρη θα συναντηθούν κάτω από μια δύσκο
λη και μεταβατική κατάσταση: τη γερμανική κατοχή, και κατά τη 
γνώμη μας δε θα μπορούσε κάτω από καμιά άλλη συνθήκη να δη- 
μιουργηθεί αυτό το μίγμα. Η Αντίσταση και η πατριωτική ιδεολο
γία συνιστούν το κοινό και αναμφισβήτητο πλαίσιο για όλες τις 
πλευρές.
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Δεν είναι δε τυχαίο ότι από τον πολιτικό λόγο των μανταμα- 
διωτών κομμουνιστών απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε αναφο
ρά σε κοινωνικές τάξεις μέσα στα όρια του χωριού. «Οι μανταμα- 
διώτες είναι κομμουνιστές γιατί είναι προοδευτικός λαός»34 και 
γιατί «είναι ξύπνιοι άνθρωποι».35 Είναι φυσικό βεβαίως η ανύψω
ση του όρου λαός σε ιστορικό υποκείμενο να μας θυμίζει περισσό
τερο έναν βαλκανικού τύπου λαϊκισμό παρά μια κομμουνιστική ι
δεολογία.36

Το τοπικό κόμμα μπόρεσε να ισορροπήσει ανάμεσα σε όλες αυ
τές τις κοινωνικές δυνάμεις, γεγονός που συνιστά έναν πραγματι
κό άθλο αν συλλογιστούμε το σύνολο των εμποδίων που έπρεπε 
να υπερκεραστούν: από τις προσωπικές και συλλογικές αντιθέσεις 
μέχρι τελικά την ίδια την ιδεολογία του κόμματος. Γιατί σε τελική 
ανάλυση, ο κομμουνισμός αποτελεί μια δύναμη ρηγματική, εκρη
κτική μέσα στον κοινωνικό ιστό και όχι παράγοντα ενοποίησης. 
Μέχρι ενός σημείου ο κομμουνισμός στο Μανταμάδο κατάφερε να 
κρύψει αυτή την πραγματική «φύση» του, όχι όμως χωρίς συνέπει
ες γι’ αυτόν. Όπως λέει και ο Μ. Hastings αναφερόμενος στην Hal- 
luin, «για να εμποτίσει τον πολιτικό και κοινωνικό ιστό της πό
λης, ο κομμουνισμός υποχρεώθηκε να γίνει κάτι άλλο από αυτό 
που ήταν [...] όχι μόνο ένα συστηματικό σχέδιο διευθέτησης της ε
ξουσίας, αλλά και φορέας συλλογικής ταυτότητας».37

γ. Η ηθική βάση

Ο κομμουνισμός του Μανταμάδου δεν είναι μαρξιστικός κομμου
νισμός. Όχι μόνο γιατί τα μέλη του και οι ψηφοφόροι του δεν α
νήκουν στην εργατική τάξη, αλλά και γιατί το φιλοσοφικό του 
πλαίσιο αναφοράς βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτό που θα χα
ρακτηρίζαμε μαρξισμό-λενινισμό. Αυτό που δικαιολογεί τον κομ
μουνισμό σε θεωρητικό επίπεδο βρίσκεται φιλοσοφικά κοντύτερα 
στις μεγάλες ηθικές αξίες του «καλού και του κακού», της «αξιο
πρέπειας», της «αλληλεγγύης» και της «φιλανθρωπίας».

34. Δημήτρης Β. (80 ετών), συνέντευξη.
35. Νίκη Κ. (65 ετών), συνέντευξη.
36. Βλ. Νίκος Μουζέλης, Θάνος Λίποβατς, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Λαϊκι

σμός και πολιτική, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1989· Χρηστός Λυριντζής, Μιχάλης 
Σπουρδαλάκης, «Περί λαϊκισμού: μια σύνθεση με αφορμή την ελληνική βιβλιο
γραφία», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 1, 1993, σ. 133-162.

37. Michel Hastings, ό.π., σ. 430.
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Όχι πως απουσιάζουν παντελώς έννοιες που βρίσκονται κοντά 
στη μαρξιστική προβληματική, αλλά αυτές είναι διασκορπισμένες 
και, γιατί όχι, αλλοιωμένες (πάλη των τάξεων, φτωχοί και πλούσι
οι) και σε τελική ανάλυση δεν παράγουν κανένα συναφές σύστημα 
ανάλυσης. Σε γενικές γραμμές ο μανταμαδιώτικος κομμουνισμός 
είναι ένα μίγμα από κοσμικές και μεταφυσικές έννοιες που ανή
κουν σε διαφορετικές γενεαλογίες σκέψης (χριστιανισμός, κοινοτι
σμός και μαρξισμός).

Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε το πάθος με το ο
ποίο λατρεύεται ο άγιος Ταξιάρχης στο χωριό (απ’ όλους, κομ
μουνιστές και μη). Γιατί αυτός ο άγιος —για τον οποίο δυστυχώς 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό το κείμενο— 
παράγει μια ολόκληρη «θεολογία δικαιοσύνης» που βρίσκεται πο
λύ κοντά στις έννοιες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύ
νης. Σε τελική ανάλυση και ο άγιος Ταξιάρχης και ο κομμουνισμός 
αποτελούν τους προστάτες της κοινότητας από τον οποιοδήποτε 
εξωτερικό κίνδυνο, είτε αυτός είναι οι Τούρκοι, είτε είναι η οικο
νομία της αγοράς.

Αυτό που έχει σημασία γι’ αυτόν τον αγροτικό κομμουνισμό εί
ναι να προωθεί κανείς το καλό ενάντια στο κακό. Αυτός που έχει 
δύο χιτώνες οφείλει να δίνει τον έναν, ο πλούσιος οφείλει να ενι
σχύει το φτωχό, και η κοινότητα οφείλει να προστατεύει τα μέλη 
της από κάθε δυστυχία. Όπως λέει η Νίκη Κ., «οι άνθρωποι στο 
χωριό ήταν κομμουνιστές γιατί ήταν φτωχοί αλλά και γιατί ήταν 
γεμάτοι καλοσύνη. Γι’ αυτό ήμασταν κομμουνιστές και πιστεύαμε 
και στον Ταξιάρχη».

Μέσα σ’ αυτό το ιδεολογικό αμάλγαμα ο κομμουνισμός έχανε 
την πραγματική ιδεολογική ουσία του. Μετασχηματιζόταν σε μια 
ιδεολογία του καλού, ιδεολογία που υπερέβαινε τις χρονικές συν
θήκες του καπιταλισμού κι έπαιρνε διαστάσεις αιώνιες και αναλ
λοίωτες. Το όραμα ταυτίζεται με τους φορείς του (η κοινωνία των 
καλών) και ο προτεινόμενος μετασχηματισμός της κοινωνίας χά
νει την υλική του υπόσταση προς όφελος της ηθικής.

Μέσα από αυτό το πρίσμα των πραγμάτων πρέπει να συνειδη
τοποιήσουμε ότι η ένταξη των κατοίκων του χωριού στον κομμου
νισμό δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα (εξάλλου αυτοί είναι σχεδόν α
διάφοροι για την καθημερινή πολιτική). Είναι μια ένταξη ιδεολο
γική, μόνο που αυτή είναι, ας μας επιτραπεί η έκφραση, μια «ιδεο
λογία της ψυχής», δηλαδή μια ουτοπική θέληση που έχει ως μονά-
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δική αφετηρία και πλαίσιο τη νοοτροπία και τα ηθικά συναισθή
ματα των πολιτών αυτού του χωριού.
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