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Πελοπόννησος 1940-45. Η περιπέτεια της επιβίωσης, του
διχασμού και της απελευθέρωσης

Τιμή: 40,00 €
SKU: AB-00004610
Σε απόθεμα: 3
Κατηγορίες Βιβλίου: Κατοχή - Αντίσταση 1940-45

Περίληψη Βιβλίου
Χιλιάδες άνθρωποι, από τους πρώτους μήνες της Κατοχής, καταφεύγουν στην
ύπαιθρο για να ανταλλάξουν τα υπάρχο

Περιγραφή Βιβλίου
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Χιλιάδες άνθρωποι, από τους πρώτους μήνες της Κατοχής, καταφεύγουν στην
ύπαιθρο για να ανταλλάξουν τα υπάρχοντά τους με τρόφιμα, να εργαστούν ή,
απλώς, να επιβιώσουν στο πατρικό σπίτι. Συγχρόνως, στελέχη του αριστερού
χώρου συγκροτούν πατριωτικές οργανώσεις, εξοντώνουν τους ληστές της
υπαίθρου και προστατεύουν το αγροτικό προϊόν από τη φορολογία των αρχών. Από
την άνοιξη του 1943 ανοίγουν αποθήκες και μοιράζουν τα επιταγμένα τρόφιμα
στον πληθυσμό, περιφρουρούν τις εκδηλώσεις των εθνικών επετείων και
αφοπλίζουν σταθμούς Χωροφυλακής. Σύντομα δημιουργείται ένα ευρύ
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, με αντάρτικο στρατό που δίνει μάχες με τα
κατοχικά στρατεύματα. Οι ιδιαίτεροι θεσμοί του κινήματος αμφισβητούν τον
παλαιό τρόπο διακυβέρνησης. Οι εγχώριες παραδοσιακές δυνάμεις εξουσίας
αισθάνονται την απειλή για τη μεταπολεμική κυριαρχία τους και συγκροτούν
ενιαία παράταξη, με την ανοιχτή υποστήριξη των κατακτητών και την καλυμμένη
ενίσχυση των Συμμάχων: είναι η αρχή μιας πορείας που θα σφραγίσει τις εξελίξεις
και θα οδηγήσει στον Εμφύλιο. Έπειτα από πέντε χρόνια ερευνητικής εργασίας, με
αξιοποίηση άφθονου αρχειακού υλικού, ο συγγραφέας αναδεικνύει αυτή την
καθοριστική για την ιστορία του τόπου περίοδο. Αναζητά τους πρωταγωνιστές της
εποχής και μέσα από τις προσωπικές τους μαρτυρίες φέρνει στο φως νέα στοιχεία
και αναλύει τις εξελίξεις. Παρακολουθεί τις διαδρομές των ανθρώπων και των
τοπικών κοινωνιών της Πελοποννήσου, αποκαλύπτοντας ηρωικές αλλά και
σκοτεινές στιγμές. Η αφήγηση, επικεντρωνόμενη στους ανθρώπους και τις
λεπτομέρειες της δράσης τους, μας δίνει μια συνολική εικόνα της πρωτοφανούς
πολιτικής δημιουργίας, της συλλογικότητας που αναδύεται στα χρόνια της
Αντίστασης. Όλα αυτά, με λόγο μεστό και γλαφυρό, που συνδυάζει την
αυστηρότητα της επιστήμης με την ένταση της μνήμης, το πάθος για τη ζώσα
ιστορία.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 17 x 24 cm
- Βάρος: 2.200 kg
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