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Δπραξηζηίεο 

Δπραξηζηψ ζεξκά φινπο φζνπο ζέιεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα θαη φινπο φζνπο βνήζεζαλ γηα ηελ πεξάησζή ηεο. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. εξληεδάθη γηα ηελ ππνκνλή ηνπ θαη ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηά ηνπ ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

 Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο,  

ηνλ θ. Αιεμάθε γηα ηελ ακεζφηεηα πνπ ππήξμε ζηελ επηθνηλσλία καο, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηηο πνιχηηκεο δηνξζψζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ θαη ηνλ θ. Κνπκπνπξιή ρσξίο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ νπνίνπ ε παξνχζα εξγαζία δελ ζα είρε ηε κνξθή πνπ αθνινπζεί. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζέηεη σο ζηφρν ηε δηεπθξίληζε ησλ ιφγσλ ζηξάηεπζεο θαη 

απνζηξάηεπζεο ζε νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά. ινη 

νη κειεηεηέο ηεο πεξηφδνπ απνδέρνληαη φηη απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά ππήξμε 

κηα έληνλε πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ θαη κηα άλνδνο ηεο αξηζηεξάο γεληθά. 

Πνιχ γξήγνξα, φκσο, ε αξηζηεξά άξρηζε λα ράλεη ηελ αίγιε ηεο θαη λα εκθαλίδνληαη 

θξνχζκαηα απνζηξάηεπζεο νηθεηνζεινχο ή κε. 

 Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε ήηαλ ε βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε φπνπ 

ν εξσηψκελνο θαιείηαη ελψπησλ ηνπ ζπλεληεπθηή λα αθεγεζεί απξνζρεδίαζηα ηελ 

ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ ζπλνιηθά ή κηα πεξίνδφ ηεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο επηιέμακε ην δείγκα καο λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: πξψηνλ, ηα 

άηνκα – άληξεο θαη γπλαίθεο – λα ήηαλ γελλεζέληεο ζην δηάζηεκα 1955-1963, 

δεχηεξνλ, λα είραλ ζηξαηεπηεί ακέζσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε θαη λα είραλ 

απνζηξαηεπηεί ηελ επφκελε δεθαεηία θαη ηξίηνλ, λα είραλ ζηξαηεπηεί ζε νπνηαδήπνηε 

αξηζηεξή νξγάλσζε. 

 Ζ εξγαζία ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζην 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ ζπκκεηνρή ζηε ζπιινγηθή δξάζε, θαζψο επίζεο θαη 

ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηξάηεπζεο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ αηφκσλ. ην δεχηεξν κέξνο 

επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ πνπ ζπγθεληξψζακε. 

 Ο ρξνληθφο θαζνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Γ. 

Βνχιγαξε (2008) νξίδεηαη απφ ην 1974- 1990, θαζψο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ  

‟80 είραλ αξρίζεη λα ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο θνηλσληθν-πνιηηηθέο αιιαγέο ηφζν 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φζν θαη ζηνλ δηεζλή. Σελ πεξίνδν εθείλε ζεκεηψζεθε κηα 

ζηξνθή ζην νηθνλνκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο απφ ην θευλζηαλφ ηνπ θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ ζην θηιειεχζεξν αληαγσληζηηθφ. Σαπηφρξνλα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80 αιιάδεη θαη ε θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ αληηδεμηά, 

αληηηκπεξηαιηζηηθή θνπιηνχξα ησλ πξψησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ ρξφλσλ παξακεξίδεηαη 

θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε εμαηνκίθεπζε θαη ν θαηαλαισηηζκφο. ζνλ αθνξά ηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο, ην 1985 ε επηθξάηεζε ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ ζην ΚΚΔ ζα 

ζεκαηνδνηήζεη ηε ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ ΖΠΑ κε ηελ 

ΔΓ θαη ηελ πηψζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ. ηελ Διιάδα, νη εμειίμεηο 

απηέο επεξεάδνπλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
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ΠΑΟΚ πνπ δηήλπε ηελ δεχηεξε ηεηξαεηία ηεο ζεηείαο ηνπ. Οη ηειεπηαίεο νδήγεζαλ 

θαη ζηελ έλσζε ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΔΑΡ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΤΝ ην 1988, ελφςεη 

θαη ηεο αλαγελλεηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ. Δπηπιένλ, ζηα κέζα 

ηνπ ‟80 έξρνληαη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θξνχζκαηα δηαθζνξάο θαη 

θαθνδηαρείξηζεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε απνθνξχθσκα ην ζθάλδαιν 

Κνζθσηά.  

Οη εθινγέο ηνπ ‟89 δελ αλέδεημαλ απηνδχλακε θπβέξλεζε θαη ηφηε γηα ηελ 

δηαιεχθαλζε ησλ ζθαλδάισλ, δεκηνπξγήζεθε κηα παξάμελε θνκκαηηθή ζπκκαρία 

αλάκεζα ζε ΝΓ θαη ΤΝ κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Σδαλή Σδαλεηάθε, πξάγκα ην νπνίν 

νδήγεζε πνιιά κέιε ηνπ ΤΝ ζε απνρψξεζε. Ζ θπβέξλεζε απηή είρε ζχληνκε 

πνξεία θαζψο κεηά απφ ηξεηο κήλεο παξαηηήζεθε. Οχηε ζηηο επφκελεο εθινγέο 

δεκηνπξγήζεθε απηνδχλακε θπβέξλεζε θαη έηζη ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 

δεκηνπξγήζεθε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε κε πξννπηηθή λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε 

εθινγέο ηνλ Απξίιην. ηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 1990 πξνθεξχρηεθαλ εθινγέο ζηηο νπνίεο ε 

ΝΓ πέηπρε ηειηθά νξηαθή απηνδπλακία. χκθσλα κε ηνλ Βνχιγαξε (2008) ε ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο ηεο κεηαπνιίηεπζεο νινθιεξψζεθε ζηηο 8 Απξηιίνπ 1990. Σν δεθάκελν 

ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο ακεραλίαο έθιεηζε θαη καδί κηα δχζθνιε πεξίνδνο παξαθκήο 

ηεο πνιηηηθήο δσήο.   

Ζ κεηαπνιίηεπζε ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θαη 

πεηξειατθή θξίζε. Ζ ΝΓ σο θπβέξλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1974-1981, εθάξκνζε ηελ 

θευλζηαλή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, εληζρχνληαο ην θξάηνο πξφλνηαο θαη επεθηείλνληαο 

ηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ ίδηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζπλερίζηεθε θαη ηελ επφκελε 

δεθαεηία επί ΠΑΟΚ  απμάλνληαο ηα δεκφζηα ειιείκκαηα, νδεγψληαο ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζε νηθνλνκηθή αζηάζεηα. 

Δλψ θαζφιε ηε δεθαεηία ‟60 θαη ‟70 ε Διιάδα δνχζε ζε έλα θιίκα 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ην ηνπξηζηηθφ 

ζπλάιιαγκα θαη ηηο εηζπξάμεηο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο 

δελ ζεψξεζαλ ζθφπηκν ηελ ζπγθξφηεζε αληαγσληζηηθψλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

κέζσ κηαο ζηνηρεηψδνπο βηνκεραληθήο ππνδνκήο. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία εμαξηεκέλε 

απφ ηηο εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαη παξαγσγηθψλ εμνπιηζκψλ ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ 

επιήγε. ε ηνχηεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ν βηνκεραληθφο 

ζπλδηθαιηζκφο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Μέζα ζε φιν απηφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θιίκα, ε πνιηηηθή 

θηλεηνπνίεζε ζηελ Διιάδα πήξε δχν κνξθέο: ε κηα αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή ζηα 
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θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο θαη ε άιιε είρε λα θάλεη κε δηεθδηθεηηθέο κνξθέο 

δξάζεο, είηε εληφο ησλ επηηξεπηψλ ζεζκηθψλ νξίσλ, είηε φρη.  

Να ζεκεηψζνπκε φηη κεηαπνιεκηθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είραλ ζεκεησζεί 

ξαγδαίεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο νη νπνίεο είραλ δεκηνπξγήζεη απμεκέλεο 

πξνζδνθίεο ζην ιαφ. Ζ έιεπζε, φκσο, ηεο δηθηαηνξίαο αλέζηεηιε ηηο δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ κε απνηέιεζκα, ε ειιεληθή θνηλσλία 

βγήθε απφ ηε δηθηαηνξία έρνληαο έλα θαηαπηεζκέλν δπλακηθφ δηεθδίθεζεο θαη κηα 

πξνζδνθία ζπλερνχο βειηίσζεο.  

ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηε ζηξάηεπζε ζε πνιηηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθά θηλήκαηα, ηα πνξίζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κνπ έξεπλαο 

έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πνπ ζέιεη ηνπο λένπο λα 

ζηξαηεχνληαη γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ δηεχξπλζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ηε δηεθδίθεζε ίζσλ 

επθαηξηψλ, ηζνλνκία θαη ηζφηεηα. 

Δπηπιένλ, ν ξφινο ησλ αμηψλ θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ ελζηεξλίδνληαη ηα 

άηνκα, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγηθή 

δξάζε θαη θηλεηνπνίεζε. Βέβαηα, ην αμηαθφ πιαίζην ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεηαη απφ 

ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ. Γεληθφηεξα ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη νη 

δεζκνί κε αλζξψπνπο ήδε ζηξαηεπκέλνπο νδεγνχλ ηα άηνκα ζηελ έληαμε. Δπλντθνί 

ρψξνη φπνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θνηλσληθά δίθηπα είλαη θπξίσο νη ρψξνη ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. Ζ εκπεηξηθή κνπ έξεπλα θαηέδεημε φηη άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

κε πνιηηηθνπνηεκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, φηαλ βξέζεθαλ ζην θαηάιιειν 

πιαίζην, νδεγήζεθαλ ζηε ζηξάηεπζε. 

Γηάθνξνη ζπγγξαθείο πνπ κειέηεζαλ ηε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ κε ηελ 

ζπκκεηνρή ζηε δηακαξηπξία, θαηέιεμαλ φηη νη γπλαίθεο αλακεηγλχνληαλ ζηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα ηνπ ‟60 ιηγφηεξν απφ ηνπο άληξεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηνπ Τθαληφπνπινπ γηα ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε ηνπ Ρήγα, 

φπνπ ζχκθσλα κε ηηο νξγαλσηηθέο εθζέζεηο ηεο νξγάλσζεο, ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ 

πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα κέιε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην ησλ θνξηηζηψλ. ηελ παξνχζα 

εκπεηξηθή έξεπλα, έλα πξψελ κέινο ηνπ ΚΚΔ, ζηελ αθήγεζή ηνπ αλέθεξε φηη νη 

γπλαίθεο κέζα ζηελ νξγάλσζε αληηκεησπηδφληνπζαλ ηζφηηκα θαη κάιηζηα 

«ζπξσρλφληνπζαλ» ιίγν επεηδή ήηαλ ιηγφηεξεο. 

ζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ 

αηφκσλ, ε πιεηνςεθία ησλ θνηλσληνινγηθψλ επξεκάησλ θαηέδεημε φηη, νη αθηηβηζηέο 
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ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ζπλέρηδαλ θαη κεηά απφ ρξφληα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά 

θηλήκαηα θαη πνηθίιεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο, παξά ηελ απνγνήηεπζή ηνπο θαη 

ηελ ππνρψξεζε ησλ θηλεκάησλ. ην ίδην πφξηζκα θαηέιεμε θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

εκπεηξηθή έξεπλα, θαζψο φινη νη αθεγεηέο –άληξεο θαη γπλαίθεο- ζπλέρηδαλ λα είλαη 

πνιηηηθά ελεξγνί θαη νη πεξηζζφηεξνη είραλ μαλαζηξαηεπηεί. 

Δπίζεο, έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ εμάρζεθε, ήηαλ φηη φινη φζνη είραλ 

ζηξαηεηεπηεί ζε θάπνηα αξηζηεξή νξγάλσζε, επεξεάζηεθαλ αξγφηεξα ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπο θαη ε δσή ηνπο είρε αιιάμεη ζε έλα βαζκφ. ινη νη αθεγεηέο 

αλέθεξαλ φηη ε έληαμή ηνπο απηή, παξφια ηα αξλεηηθά ή ζεηηθά, ηνπο είρε ζεκαδέςεη 

θαη ηνπο είρε αιιάμεη θαη θπξίσο είραλ απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε. 

Δπηπιένλ, ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο παξέκεηλαλ ζην ρψξν ηεο 

αξηζηεξάο θαη αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο απνζηξάηεπζεο ηνπ θαζελφο, ε κεηέπεηηα 

ζηξάηεπζή ηνπο ήηαλ ζε νξγαλψζεηο πην αξηζηεξέο ή πην δεμηέο, πάληα, φκσο, ζην 

ρψξν ηεο αξηζηεξάο. ζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο, ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη ε 

απφθηεζε παηδηψλ, ζπληζηνχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ ηηο νδήγεζαλ ζηελ 

πξνζσξηλή απνζηξάηεπζή ηνπο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φιεο νη βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο ζίγνπλ ην δήηεκδ ησλ 

δπλαηψλ θαη ζεηηθψλ αλακλήζεσλ, θαζψο επίζεο, θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο κέζα ζηηο νξγαλψζεηο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε 

εκπεηξηθή κνπ έξεπλα, θαζψο φινη νη αθεγεηέο έζηγαλ απηφ ην δήηεκα. 

Αλαθνξηθά πξνο ηνπο ιφγνπο απνζηξάηεπζεο απφ ηελ αξηζηεξά, νη 

αθεγνχκελνη/εο πξνέβαιιαλ ηελ αληίζεζή ηνπο πξνο ηηο επηινγέο ησλ εγεζηψλ ησλ 

νξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο αλήθαλ. Έλα ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο αθεγήζεηο, είλαη φηη φια ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο ιεηηνπξγνχλ σο 

θφκκαηα κεραληζκνί. αλ λα ππάξρεη, δειαδή, έλαο κεραληζκφο νξαηφο, αιιά ζπρλά 

επίζεο, αφξαηνο πνπ αζθνχζε θαη αζθεί έιεγρν ζηα κέιε ηνπ. Σνχηεο νη ζπλζήθεο 

απνμέλσλαλ ζηαδηαθά πνιιά απφ ηα κέιε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο απηνλνκία ηφζν  ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο φζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to explore reasons of grouping and ungrouping in left-wing political 

organizations since the political change-over after the fall of the Junta in Greece, until 

now. Researchers of this era accept that this political change-over was the beginning 

of an intense political mobilization, followed by the rise of the left. Very soon, 

however, the left began to lose its glory and to suffer willful and unintentional 

members „de-grouping‟. 

 Biographical Narrative Interpretive Method was chosen as a tool for this 

research; the interviewee is asked to narrate story of his/her life without previous 

preparation. For the research purposes, the sample was chosen to have the following 

characteristics such us; i) men and women born between 1955 and 1963, ii) joining a 

political organization the period of political change-over and demobilization in the 

next decade, iii) active participation to any left-wing organization. 

 This research is divided into major parts. The first part refers to the socio-

economic and political context of change-over era, to the factors affecting collective 

action political participation, as well as to long-term consequences of the „political 

conscription‟ of individuals. The second part is dealing with the analysis of all 

gathered data. 

 According to G. Voulgaris (2008), the period of political change-over in 

Greece occurred from 1974-1990, as since the mid-1980s important socio-political 

changes have happened, not only in Greece, but globally. At the same time, there has 

been the great shift in economic model; from Keynesianism‟s state interventionism, to 

Neoliberalism‟s competition. In addition, in the mid-80s, there were vast cultural 

changes in the Greek society. The anti-right, anti-imperialist culture of the first post-

revolutionary era is neglected and gives its place to individualization and 

consumerism. With regard to international status, Mikhail Gorbachev‟s meteoric rise 

within CPSU hierarchy in 1985 would mark the end of Cold War, the relations‟ 

restoration between USA and USSR and the collapse of Communist regimes in 

Eastern Europe. All these facts affect Greece‟s national strategy, as well as PASOK 

strategy. The Panhellenic Socialist Movement (PASOK) in that period is for second 

time the major electoral force and governs the country. At the same time, in 1988 

Communist Party is united with Greek Left and they both create Synaspismos, a 

coalition of the major Greek left parties and all these within the framework of 
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Gorbachev‟s reformation efforts. Furthermore, in the same decade, cases of corruption 

and mismanagement in public sector have come to light, with „highlight‟ the 

„Koskotas Affair‟. Mr. Koskotas, a young man in a hurry, is accused of embezzling 

$230 million from the Bank of Crete when he was its owner. 

The November 1989 elections did not produce a parliamentary majority. After 

protracted negotiations, the three major parties agreed to participate in a „strange‟ 

alliance, (New Democracy and Synaspismos) an all-party government under Tzannis 

Tzannetakis, fact which led many members of the Synaspismos to retire. This 

government was short-lived as it resigned after three months. Neither in the next 

elections was a parliamentary majority created. On November 22, 1989 an 

„ecumenical‟ government was created with the prospect of leading the country to 

elections in April. On April 8, 1990, were held elections in which ND (New 

Democracy) eventually achieved marginal self-reliance. According Voulgaris (2008), 

the Greek change-over political history was completed on April 8, 1990. Those ten 

months of confusion and embarrassment ended and at the same time a difficult period 

of decadence in political life has come to an end too. 

The political change-over coincided with the global economic and oil crisis. 

The ND party, as a government during the period 1974-1981, implemented Keynesian 

economic policy, reinforcing the welfare state and expanding the public sector. The 

same economic policy continued by PASOK over the next decade, increasing public 

deficits and leading the Greek economy to financial instability. 

While in the 1960s and 70s, Greece was living in a climate of economic 

prosperity -revenue from migratory remittances, tourist exchange and merchant 

shipping receipts, Greek businessmen did not consider it appropriate to set up 

competitive production systems through a basic industrial infrastructure. Greek 

industry, entirely dependent on fuel and production equipment imports, was 

destroyed. Under these economic conditions, organized labor unions grew outof the 

need to protect the common interest of workers. 

Throughout this social and economic situation, political mobilization in 

Greece took two forms: the first one was the participation in political parties and 

organizations and the second one was related with forms of assertive, within and – a 

lot of times- outside the institutional boundaries. 

It should be noted that there had been rapid socio-economic changes in Greece 

after the WWII, which had created high expectations for the people. However, the 
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advent of the dictatorship in 1967, caused inhibition of the social and political 

democratization processes, with result a Greek society with oppressed power of claim 

an expectation of continuous improvement. 

With regard to the reasons that motivate individuals to engage in political 

organizations and social movements, the findings of my empirical research are in line 

with the existing literature, according to which young people‟s political grouping was 

connected with enlargement and consolidation of democracy, participation in 

decision-making,pursuit of equal opportunities, parity and equality. 

Besides, the role of values and assumptions embraced by individuals can 

influence the behavioral model in terms of collective action and mobilization. Of 

course, the value framework of individuals is shaped by the family and friends 

environment. More generally, social networks and relations with people already 

grouped, lead people to registration. Favorable places where social networks can be 

developed are mainly the premises of the universities. My empirical research has 

shown that people, who came from a non-politicized family environment, when they 

were founded in the right context, were grouped in political movements. 

 Several authors, who studied the relationship of social sex with participation 

in the protest, concluded that women were involved in the social movements of the 

'60s less than men. The same conclusion was reached by the Ifantopoulos‟ research on 

the organizational development of Riga. According to the reports of the organization, 

the percentage of registered boys was almost double the number of girls. In the 

present empirical survey, a former member of the KKE (Greek Communist Party), in 

his narrative, reported that the women in the organization were on an equal footing 

and even were promoted a little bit more, because they were fewer. 

Regarding the consequences of collective action in the later life of individuals, 

the vast of the sociological findings shows that activists of 60s continued to 

participate in social movements and various collective action forms for several years, 

despite their disappointment because of the movements retreat. The empirical research 

also came to the same conclusion, as all narrators - women and women - continued to 

be politically active and most of them regrouped to other movements. 

Another conclusion was that all those who had been in a left-wing 

organization were later affected in various areas of their lives and their lives had 

changed to a certain extent. All narrators reported that their integration, had marked 

them, had changed them and -above all- through this activity they had gained more 
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confidence. Moreover, men and women remained in the left-wing and even after their 

retirement. With regard to women, family and the acquisition of children are the most 

important reasons that led them to temporarily retire.  

It is worth mentioning that literature review brings up the question of strong 

and positive memories as well as the sense of companionship within organizations. 

The same conclusion also came from my empirical research, as all the narrators 

touched upon this issue. 

With regard to the reasons for demobilization from the left movements, the 

narrators say that they had objected to the choices of the organizations‟ leaders. One 

more conclusion that can be deduced from most narratives is that all the left parties 

act as „parties-mechanisms‟. As if there was a mechanism visible, but often also 

invisible, that manipulates and controls its members. These circumstances gradually 

degenerated many of the members of the organizations that claimed their personal 

autonomy both at the level of political action and at the level of everyday life. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζέηεη σο ζηφρν ηε δηεπθξίληζε ησλ ιφγσλ ζηξάηεπζεο θαη 

απνζηξάηεπζεο ζε νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά. 

πγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη λα δηακνξθσζεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε πνπ απαληά ζην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ην ηη σζεί θάπνηα άηνκα λα ζηξαηεπηνχλ ζε αξηζηεξέο 

νξγαλψζεηο θαη ζηελ πνξεία λα απνρσξήζνπλ απφ απηέο. 

 ινη νη κειεηεηέο ηεο πεξηφδνπ απνδέρνληαη φηη απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη 

κεηά ππήξμε κηα έληνλε πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ θαη κηα άλνδνο ηεο 

αξηζηεξάο γεληθά, ε νπνία απνηππψζεθε ζηε ζηξαηνιφγεζε πνιιψλ αηφκσλ θαη 

θπξίσο λέσλ ζε πνηθίιεο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο. Πνιχ γξήγνξα, φκσο, ε αξηζηεξά 

άξρηζε λα ράλεη ηελ αίγιε ηεο θαη λα εκθαλίδνληαη θξνχζκαηα απνζηξάηεπζεο, 

νηθεηνζεινχο ή κε. Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα 

εξκελείαο ησλ αηηηψλ ζηξάηεπζεο θαη απνζηξάηεπζεο. 

 Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε ήηαλ ε 

βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο σο εκπεηξηθφ πιηθφ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ή αθεγήζεηο δσήο πνπ παξάγνληαη ζην 

πιαίζην ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο, φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη 

ελψπηνλ ηνπ ζπλεληεπθηή λα αθεγεζεί απξνζρεδίαζηα ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ 

ζπλνιηθά ή κηα πεξίνδφ ηεο, αλαθαιψληαο ζηε κλήκε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη 

βηψκαηα. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε γηα λα απνηππσζεί ν ιφγνο ησλ 

ππνθεηκέλσλ κηαο δεδνκέλεο επνρήο γχξσ απφ θνηλέο εκπεηξίεο θαη πιεπξέο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Γεληθφηεξα είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο κειέηεο ηνπ 

βησκαηηθνχ θφζκνπ ησλ αηφκσλ, θαζψο κέζα απφ ηελ αθήγεζε γίλεηαη αληηιεπηφ 

πψο ην άηνκν θαηαλνεί, εξκελεχεη θαη λνεκαηνδνηεί ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηιέμακε ην δείγκα καο λα 

παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: πξψηνλ, ηα άηνκα – άληξεο θαη γπλαίθεο – 

λα ήηαλ γελλεζέληεο ζην δηάζηεκα 1955-1963, δειαδή, ε κεηαπνιίηεπζε λαείρε βξεη 

ηνπο κηθξφηεξνπο ζηελ ειηθία 10-11 εηψλθαη ηνπο κεγαιχηεξνπο 20. Γεχηεξνλ, λα 

είραλ ζηξαηεπηεί ακέζσο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, απφ ην ‟74 έσο ην ‟80 θαη λα είραλ 

απνζηξαηεπηεί ηελ επφκελε δεθαεηία θαη ηξίηνλ, λα είραλ ζηξαηεπηεί ζε νπνηαδήπνηε 

αξηζηεξή νξγάλσζε. Έηζη, νη ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ ήηαλ απφ πέληε γπλαίθεο νη 

νπνίεο είραλ νξγαλσζεί ζην ΚΚΔ, ζηελ ΚΝΔ, ζην Ρήγα θαη ζην ΚΚΔ (κ-ι) θαη απφ 
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ηέζζεξηο άληξεο νη νπνίνη είραλ νξγαλσζεί ζηε λενιαία ΠΑΟΚ, ζην ΚΚΔ θαη ζηελ 

ΑΑΠΔ. 

 Να ζεκεηψζνπκε φηη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηεμαγσγή βηνγξαθηθψλ 

αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 

ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο εμειίρζεθε ε δσή ηνπ αθεγεηή θαη φπνπ 

ηνπνζεηείηαη ε αλαδξνκηθή αθήγεζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ε εξγαζία 

ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζην θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ πιαίζην ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο 

επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ πνπ ζπγθεληξψζακε.  

 ην πξψην θεθάιαην πξνηείλεηαη ν ρξνληθφο θαζνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, νξίδνληάο ηελ απφ ην 1974 έσο ην 1990, κε θξηηήξην εζσηεξηθέο θαη 

δηεζλείο εμειίμεηο πνπ αηηηνινγνχλ απηή ηελ νξηνζέηεζε. Με δεδνκέλν ην ρξνληθφ 

πιαίζην ηεο κεηαπνιίηεπζεο, γίλεηαη αξρηθά κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ πιαίζην κεηά ηνλ εκθχιην έσο ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο γηα λα 

πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ γεληθψλ αιιαγψλ πνπ 

επήιζαλ κε ηε πηψζε ηεο ρνχληαο ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη. 

 ηε ζπλέρεηα εζηηαδφκαζηε ζηνπο λένπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, ζηνπο θνκκαηηθνχο αληαγσληζκνχο θαη ζηηο δηαθξηηέο πνιηηηθέο 

επηινγέο ηνπο. ζνλ αθνξά ζηελ θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά επηρεηξείηαη πην  

εθηελέζηεξε αλάιπζε γχξσ απφ ηε δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ θαη ηηο νξγαλψζεηο λενιαίαο, 

ηεο ΚΝΔ θαη ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ.  

 Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε ζηξάηεπζε ζε νξγαλψζεηοθαη ζηε 

βηνγξαθηθή δηαδξνκή ησλ κειψλ ηνπο. πσο δηαπηζηψζακε, γηα ην ζέκα ηεο 

ζηξάηεπζεο θαη ηεο απνζηξάηεπζεο ζε πνιηηηθέο νξγαλψζεηο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, 

απνπζηάδνπλ ηφζν νη έξεπλεο φζν θαη ε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία. Αλαγθαζηήθακε, 

ινηπφλ, λα πεξηνξηζηνχκε ζηε δηαζέζηκε αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο επηθεληξψλεηαη ζηε ζηξάηεπζε θαη ηελ απνζηξάηεπζε ησλ λέσλ ζε ειηθία 

αθηηβηζηψλ ησλ δεθαεηηψλ 1960-1970 ζηηο ΖΠΑ. 

 ην Β‟ κέξνο ηεο εξγαζίαο πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ 

παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο βηνγξαθηθήο 

αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο. 
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 Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππήξμαλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

δείγκαηφο καο θαη ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη 

αθεγεηέο εθδήισλαλ κηα αδπλακία ζηελ ελζχκεζε θαη αθήγεζε ησλ βησκέλσλ 

εκπεηξηψλ ηνπο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Δπίζεο, δελ θαηέζηε εθηθηή ε εχξεζε αηφκσλ 

απφ ηηο νξγαλψζεηο ηεο Β‟ παλειιαδηθήο ή απφ αλαξρηθνχο ηεο πεξηφδνπ. Παξφια 

απηά έρεη γίλεη πξνζπάζεηα κηαο φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξεο πεξηγξαθήο θαη 

αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ θιίκαηνο ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ησλ αηηηψλ 

ζηξάηεπζεο θαη απνζηξάηεπζεο απφ νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο. Δπίζεο, κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ δηαθαίλεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε 

νξγάλσζεο θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. 
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Α’ ΜΔΡΟ 

 

Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ (1974-1990) 

 

1.1 Η απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο. Δζωηεξηθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο πνπ καο 

νδεγνύλ ζην 1990. 

 

Ζ πηψζε ηεο επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1974 θαη 

ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδαζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε κηαο λέαο 

πεξηφδνπηεο νπνίαο ελψ ε αξρή είλαη ζαθήο, ην ηέινο απηήο φρη. ην ζχγρξνλν 

δηάινγν γηα ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο,ηα ρξνληθά φξηα απηήο ζπληζηνχλ έλα 

αλνηρηφ εξψηεκαην νπνίν επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Δλψ, δειαδή, 

απνηέιεζε έλα βξαρχ, αλ φρη ζηηγκηαίν γεγνλφο, κεηαηξέπεηαη ζε κηα δηαξθή 

θαηάζηαζε, ην ηέινο ηεο νπνίαο είλαη δηακθηζβεηνχκελν. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο «κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδνο» ζαλ λα ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα,ελψ άιιεο θνξέο 

ην ηέινο ηνπνζεηείηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ή θνληχηεξα ζηηο κέξεο καο. Ο 

Γηάλλεο Βνχιγαξεο (2008: 13) ζα νξηνζεηήζεη ην ηέινο ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ζηε βάζε δηεζλψλ θαη εζσηεξηθψλ εμειίμεσλ θαη 

δεδνκέλσλ. 

ηελ αθήγεζή ηνπ, ην έηνο 1985 ζεσξείηαη σο έηνο θακπή ζηελ εμηζηφξεζε 

ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο Διιάδαο, θαζψο αθνινχζεζαλ ξηδηθέο αιιαγέο, ηφζν ζηε 

δηεζλή ζθελή φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνλνκία, ηηο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαζψο θαη ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο λννηξνπίεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

ην δηεζλέο πεξηβάιινλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ην έηνο 1985 ε αλάδεημε ηνπ 

Μηραήι Γθνξκπαηζφθ ζηελ εγεζία ηνπ ΚΚΔ ηξνπνπνίεζε ξηδηθά ηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο, νδεγψληαο ζηε ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Ζ Διιάδα, φπσο θαη άιιεο ρψξεο, 

βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζηελ νπνία φθεηιαλ λα 

ραξάμνπλ ηε δηθή ηνπο δηαδξνκή. Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα νη θνζκνγνληθέο αιιαγέο 

ζηηο ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ, ζα επεξεάζνπλ δξαζηηθά ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

επηινγέο ηεο Διιάδαο θαη ηελ ζέζε ηεο ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ ηζρχνο (Βνχιγαξεο, 

2008: 259).  

Με ηελ πηψζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ην 1989, ν 

δηπνιηθφο θφζκνο θαη ην ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ χθεζε ησλ 
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γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ, ζην δηάινγν Αλαηνιήο-Γχζεο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εμνπιηζκψλ. Βέβαηα, νη ΖΠΑ ππεξείραλ, πιένλ, ησλ άιισλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη 

επνκέλσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα θαζφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηεζλείο απνθάζεηο 

θαη  εμειίμεηο ηεο λέαο πεξηφδνπ πνπ άξρηδε, ηελ πεξίνδν ηνπ κεηαδηπνιηζκνχ θαη ηνπ 

Μάαζηξηρη (Βνχιγαξεο, 2010: 124, 125). 

Σν λέν δηεζλέο θιίκα επεξέαζε θαη κεηαζρεκάηηζε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Παλειιήληνπ 

νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο (ΠΑΟΚ), πνπ δηήλπε ηελ δεχηεξε ηεηξαεηία ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Βέβαηα, φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα, ε 

αλάγθε κεηαηνπήζεσλ ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ θαηά ηελ πξψηε ηεηξαεηία, ηδίσο 

ζηηο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Σνπξθία (Βνχιγαξεο, 2008: 284).  

Δίλαη γλσζηφ, επίζεο, φηη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζεκεηψζεθε 

κηα αιιαγή ζην νηθνλνκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο, απφ ην θευλζηαλφ ζην θηιειεχζεξν 

αληαγσληζηηθφ θαη ε ζρέζε θξάηνπο-νηθνλνκίαο-θνηλσλίαο κεηαβιήζεθε. Έηζη, απφ 

ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ βαζηδφηαλ ζηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, παξαηεξήζεθε κηα ζηξνθή ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

θηιειεχζεξνπ κνληέινπ πνπ βαζηδφηαλ ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ θξάηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ. ηελ 

Διιάδα ε θξίζε ηνπ εζληθνχ θευλζηαλνχ κνληέινπ αλάπηπμεο εθδειψζεθε ζηα κέζα 

ηεο νθηαεηίαο ηνπ ΠΑΟΚ -απφ ην 1985 θαη κεηά-, δηαθνξνπνηψληαο ηελ νηθνλνκηθή 

θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ζηηο δχν θπβεξλεηηθέο ηνπ ζεηείεο. Βέβαηα, 

δχν ρξφληα πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1989, ν Α. Παπαλδξένπ ζα αιιάμεη ην 

ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο κε 

απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα κπεη ζε ζνβαξή θξίζε (Βνχιγαξεο, 2010: 104, 105, 119). 

Παξάιιεια, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε θνηλή γλψκε έδεηρλε λα 

απνζηαζηνπνηείηαη απφ έλλνηεο φπσο ν θξαηηζκφο, ην ζπιινγηθφ, ε εζληθή 

απηνδπλακία θαη λα πηνζεηεί λέεο έλλνηεο φπσο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ε 

πξνζσπνθξαηία, ε αηνκηθνπνίεζε θαη ν επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Πξάγκαηη, ε 

πεξίνδνο απηή απνηέιεζε ηνκή γηα ην ηδενινγηθφ θιίκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Γελ 

είλαη ηπραίν φηη ηφηε άξρηζαλ νη ζπδεηήζεηο γηα ην ηέινο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, θαζψο 

ζεκεησλφηαλ κηα νπζηαζηηθή κεηαζηξνθή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.  

Δλ νιίγνηο, ην λέν θιίκα πνπ είρε δηακνξθψζεη ζηε Γχζε ε εκθάληζε ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ ζπληεξεηηζκνχ είρε θηάζεη θαη ζηελ Διιάδα. Έηζη, ην 
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αληηδεμηφ, θξαηηθηζηηθφ, αληηκπεξηαιηζηηθφ θιίκα ηεο πξψηεο κεηαπνιηηεπηηθήο 

πεξηφδνπ ππνρσξνχζε θαη ηελ πξσηνθαζεδξία αλαθηνχζε ν ιφγνο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο. 

ην λέν απηφ θιίκα, φια ηα θφκκαηα ππνρξεψζεθαλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ 

βαζκηαία ηνλ πνιηηηθφ ηνπο ιφγν. Σν ΠΑΟΚ, σο θπβέξλεζε, κε ην αίηεκα ηεο 

«αλαγέλλεζεο», ζα πξνζπαζήζεη λα ζπγθαιχςεη απηή ηε κεηαζηξνθή ζην ιφγν θαη 

ζηελ ηδενινγία ηνπ (Βνχιγαξεο, 2010: 116, Βνχιγαξεο, 2008: 281, 282). 

Παξάιιεια, νη εζσηεξηθέο θνηλσληθν-πνιηηηθέο εμειίμεηο, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 νδήγεζαλ ζε κηα λέα θακπή. Ζ δηεηία 1988-89 ήηαλ ε πεξίνδνο ησλ 

ζθαλδάισλ θαη ηεο ζθαλδαινινγίαο, πνπ θνξπθψζεθε κε ην γλσζηφ «ζθάλδαιν 

Κνζθσηά» (Βνχιγαξεο, 2008: 14). 

ηα κέζα ηνπ 1980 έξρνληαη ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, κε απμαλφκελε 

ζπρλφηεηα, θξνχζκαηα δηαθζνξάο θαη θαθνδηαρείξηζεο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα κε πξσηαγσληζηέο πεξηθεξεηαθά ή ρακειφβαζκα θνκκαηηθά ζηειέρε, ηα νπνία 

θαηείραλ πςειέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Σέηνηα θξνχζκαηα δηαθζνξάο απαζρφιεζαλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θνηλή γλψκε θαη ηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ 

(Βνχιγαξεο, 2008: 355).  

Δπίζεο, ηελ εκθάληζή ηνπο, ηελ πεξίνδν εθείλε, έθαλαλ νη ππνζέζεηο πεξί 

ππνθινπψλ, φπνπ θξαηηθνί ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (ΔΤΠ) 

θαη ηνπ ΟΣΔ ρξεζηκνπνηνχζαλ αληηζπληαγκαηηθέο κεζνδεχζεηο ελαληίσλ πνιηηηθψλ 

αληηπάισλ ηνπο, παξαθνινπζψληαο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο ζηειερψλ ηεο 

Διιεληθήο Αξηζηεξάο (ΔΑΡ) – κεηεμέιημε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ ην 1987 – θαη ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο (ΚΚΔ). Τπφ ην βάξνο ησλ θαηαγγειηψλ, ε 

θπβέξλεζε ππνρξεψζεθε λα ζπζηήζεη εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο. Ζ 

πιεηνςεθία, φκσο, ησλ βνπιεπηψλ ππνλφκεπζε ην έξγν ηεο επηηξνπήο θαη ε ππφζεζε 

δελ δηαιεπθάλζεθε. Πξάγκαηη, ζηε δηεηία 1988-89, νη ππνθινπέο πήξαλ εμσθξεληθέο 

δηαζηάζεηο, θαζψο άλζξσπνη θνληηλνί ζηνλ πξσζππνπξγφ θαη ζηνλ αξρεγφ ηεο 

αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαηεγνξήζεθαλ σο επηθεθαιήο ησλ κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο. Σν ελ ιφγσ ζθάλδαιν, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, επαηζζεηνπνίεζε 

πεξηζζφηεξν ηελ Αξηζηεξά, εμαηηίαο ησλ καθξφρξνλσλ θαηαδηψμεσλ πνπ είρε ππνζηεί 

ζην παξειζφλ θαη ζπλέβαιε ηδηαίηεξα ζηελ φμπλζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην ΠΑΟΚ 

(Βνχιγαξεο, 2008: 355, 366). 

Ωζηφζν, θαηαιχηεο, ησλ εμειίμεσλ ππήξμε ην «ζθάλδαιν Κνζθσηά». ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηα καδηθά θφκκαηα θαη νη καδηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 
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νξγαλψζεηο είραλ αξρίζεη λα εθδειψλνπλ ηάζεηο απνδπλάκσζεο θαη 

απνλνκηκνπνίεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξε επηξξνή άξρηζαλ λα αζθνχλ ηα Μαδηθά 

Μέζα Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ). Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ζέινληαο λα αλαπιεξψζεη ηα 

θελά ηεο πνιηηηθήο ηεο, απνπεηξάζεθε λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο θνηλήο 

γλψκεο κέζσ ησλ ΜΜΔ. Έηζη, ζηξάθεθε ζηνλ λενεκθαληδφκελν επηρεηξεκαηία 

Γηψξγν Κνζθσηά, ν νπνίνο απφ ην 1984-88, ππεμαηξψληαο ρξήκαηα απφ ηελ Σξάπεδα 

Κξήηεο, θαηάθεξε λα γίλεη ηδηνθηήηεο ηεο, λα εθδψζεη πνιιά πεξηνδηθά θαη 

εθεκεξίδεο (Καζεκεξηλή, Βξαδηλή, 24 Ώξεο), λα ηδξχζεη ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ 

ΚΑΗ, λα αγνξάζεη ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ, λα θάλεη ηηο 

κεγαιχηεξεο εθδνηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη άιιεο δεπηεξεχνπζεο 

επελδχζεηο. 

Ο Γηψξγνο Κνζθσηάο σο ραξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ζπκβφιηδε ην λέν θιίκα ηεο 

επνρήο. Σν κεηαπνιηηεπηηθφ φξακα ηεο «αιιαγήο» είρε μεζσξηάζεη θαη ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία επηθξαηνχζε κηα ηδενινγηθή ακεραλία θαη έληνλα θαηλφκελα εζηθήο θξίζεο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή βξίζθνληαλ ζε έμαξζε έλα πλεχκα εμαηνκίθεπζεο θαη 

θαηαμίσζεο κέζσ ηνπ πινπηηζκνχ. Σν ΠΑΟΚ επέλδπζε ζηνλ Κνζθσηά 

πξνζβιέπνληαο ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηνλ 

θάιπςε κέρξηο εζράησλ, φηαλ πιένλ είραλ απνθαιπθζεί νη παξαλνκίεο θαη νη απάηεο 

ηνπ. Ζ θπβέξλεζε θαηεγνξήζεθε γηα ηελ αλάκεημή ηεο ζην ζθάλδαιν Κνζθσηά θαη 

ηελ αλάκεημε εγεηηθψλ ζηειερψλ κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

αληηπξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο θαη ππνπξγνχ δηθαηνζχλεο Κνπηζφγησξγα 

(Βνχιγαξεο, 2008: 346-349).  

Οη δξακαηηθέο εμειίμεηο γηα ην ΠΑΟΚ ζπλερίζηεθαλ, θαζψο δηνηθεηέο 

πνιιψλ Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (ΓΔΚΟ), πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ 

ΠΑΟΚ, πξνθπιαθίζηεθαλ κε ηελ θαηεγνξία φηη κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

απνζεκαηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ εζθεκκέλα ελίζρπαλ ηελ Σξάπεδα Κξήηεο. Σν 

ΠΑΟΚ φπσο ήηαλ αλακελφκελν έραζε ηηο εθινγέο ηεο 18
εο

 Ηνπλίνπ 1989. Με ηελ 

ηαξαρψδε ιήμε ηεο πξψηεο νρηαεηίαο ηνπ ΠΑΟΚ, ην 1989-1990, εμαληιήζεθαλ 

πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν (Βνχιγαξεο, 

2010: 120). 

Ζ έθξεμε ησλ ζθαλδάισλ θαη ε επξχηεξε πνιηηηθή θξίζε δηακφξθσζαλ ηνπο 

φξνπο γηα ζεκαληηθέο κεηαηνπίζεηο ζην ειιεληθφ θνκκαηηθφ ζχζηεκα. Ζ Νέα 

Γεκνθξαηία, ην ΚΚΔ θαη ε ΔΑΡ πηνζέηεζαλ παξεκθεξείο αθεγήζεηο θαη ζέζεηο, 

απαηηψληαο ηε δηαιεχθαλζε ησλ πνιηηηθψλ επζπλψλ γηα ηελ ππφζεζε Κνζθσηά θαη 



20 

 

γηα ηηο ππφινηπεο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζεκαληηθέο επζχλεο έθεξαλ 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε (Βνχιγαξεο, 2008: 360). Να ζεκεηψζνπκε φηη ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1988, ε ΔΑΡ ζπλεξγάζηεθε κε ην ΚΚΔ ηδξχνληαο ην πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο 

θαη ηεο Πξνφδνπ (ΤΝ) ελφςεη ηεο πξνβιεπφκελεο θζνξάο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθνχζε ε αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ ζην 

δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1991, ην ΚΚΔ ζα 

απνρσξήζεη απφ ηνλ ΤΝ, κεηά απφ έλα ζπλέδξην νπζηαζηηθήο δηάζπαζήο ηνπ 

(Βνχιγαξεο, 2010: 120). 

Οη εθινγέο ηεο 18
εο

 Ηνπλίνπ 1989 δελ αλέδεημαλ απηνδχλακε θπβέξλεζε (ΝΓ 

44,28% κε 145 έδξεο, ΠΑΟΚ 39,13% κε 125 έδξεο θαη ΤΝ 13,12% κε 28 έδξεο), 

θαζψο κεηά ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ζε απιή αλαινγηθή, ν ζρεκαηηζκφο 

απηνδχλακεο θπβέξλεζεο ήηαλ δχζθνιν επίηεπγκα. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κηα 

παξάμελε θνκκαηηθή ζπκκαρία αλάκεζα ζε ΝΓ θαη ΤΝ κε πξσζππνπξγφ ηνλ Σδαλή 

Σδαλλεηάθε, θαζψο ην αίηεκα ηεο «θάζαξζεο» ήηαλ έληνλν θαη θαζνιηθφ, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή, ν λφκνο πεξί επζχλεο ππνπξγψλ (Ν.802/1972), απέθιεηε ηελ εθ λένπ 

πξνζθπγή ζηηο θάιπεο, δηφηη ηφηε ζα παξαγξάθνληαλ ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία 

θαηεγνξνχληαλ πνιηηηθά πξνζψπα (Βνχιγαξεο, 2008: 371, 2010: 121).  

Ζ θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε νξθίζηεθε ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1989 θαη παξαηηήζεθε 

ηελ 12
ε
 Οθησβξίνπ 1989. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο επηρείξεζε λα εηζάγεη  

ζεζκηθέο αιιαγέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δεκφζηα δσή (Βνχιγαξεο, 

2008: 370, 375, 377). 

Οη επφκελεο εθινγέο νξίζηεθαλ ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1989, ζηηο νπνίεο ε ΝΓ 

αχμεζε ηε δχλακή ηεο ζε 46,2% θαη 148 έδξεο, ην ΠΑΟΚ, επίζεο, κε 40,7% θαη 128 

έδξεο, ελψ ν ΤΝ ππνρψξεζε ζην 10,97% κε 21 έδξεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

πεξηζζφηεξν ρακέλνο ζηελ ππφζεζε ήηαλ ν ΤΝ, θαζψο ε ζχκπξαμε κε ηε ΝΓ 

απνκάθξπλε έλα κέξνο ηεο εθινγηθήο ηνπ βάζεο. Παξά ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο 

ΝΓ, νχηε απηή ηε θνξά θαηάθεξε λα δεκηνπξγεζεί απηνδχλακε θπβέξλεζε 

(Βνχιγαξεο, 2010: 123). 

Έηζη, δεκηνπξγήζεθε «νηθνπκεληθή θπβέξλεζε» ππφ ηνλ πξψελ δηνηθεηή ηεο 

ηξάπεδαο Διιάδνο, Ξ. Ενιψηα πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 1989, κε 

πξννπηηθή λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε εθινγέο ηνλ Απξίιην, εθφζνλ πξψηα ζα εθιεγφηαλ 

λένο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ ελ ιφγσ θπβέξλεζε ήηαλ πξνζσξηλή, 

ππεξεζηαθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο ηε δχλακε ιήςεο ζνβαξψλ απνθάζεσλ. Μεηά ηελ 

εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, πξνθεξχρζεθαλ λέεο εθινγέο γηα ηηο 8 Απξηιίνπ 
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1990, ζηηο νπνίεο ε ΝΓ πέηπρε ηειηθά νξηαθή απηνδπλακία. Με 46,9% θέξδηζε, κφιηο 

150 έδξεο θαη κε ηελ πξνζρψξεζε ηνπ κνλαδηθνχ βνπιεπηή πνπ εμέιεμε ε 

Γεκνθξαηηθή Αλαλέσζε (ΓΖ.ΑΝΑ) – ηδξχζεθε ην 1985 απφ ηνλ Κσζηή 

ηεθαλφπνπιν – έθηαζε ζηελ νξηαθή πιεηνςεθία ησλ 151, ελψ αξγφηεξα θέξδηζε 

άιιε κία ζην εθινγνδηθείν. Σν ΠΑΟΚ ππνρψξεζε ζην 38,6% θαη ν ΤΝ ζην 

10,3%. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα νξθηδφηαλ ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, ε νπνία, φκσο, ζα είρε 

κηα ζχληνκε θπβεξλεηηθή πνξεία σο ην 1993.  

χκθσλα κε ηνλ Βνχιγαξε, ε ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηεο κεηαπνιίηεπζεο 

νινθιεξψζεθε ζηηο 8 Απξηιίνπ 1990. Σν δεθάκελν ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο ακεραλίαο 

έθιεηζε θαη καδί κηα δχζθνιε πεξίνδνο παξαθκήο ηεο πνιηηηθήο δσήο (Βνχιγαξεο, 

2010: 124). ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαίλνληαλ 

«θνπξαζκέλεο» ρσξίο δχλακε λα δηεπζχλνπλ ηε ρψξα ζηε λέα επνρή πνπ άιιαδε 

ξαγδαία κε ην ηέινο ηνπ δηπνιηθνχ θφζκνπ, ηελ θξίζε ζηα Βαιθάληα θαη ην λέν 

νηθνλνκηθφ κνληέιν. Ο θχθινο ηεο κεηαπνιίηεπζεο είρε πξάγκαηη θιείζεη, γηα ηνλ 

απιφ ιφγν φηη είρε αιιάμεη ν θφζκνο γχξσ καο (Βνχιγαξεο, 2008: 362, 363).       

Έγηλε, ινηπφλ, ζαθέο φηη ήδε απφ ην 1985 είραλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη ζηε 

δηεζλή θαη εζσηεξηθή ζθελή, θάπνηα θαηλφκελα, ηα νπνία πξνθάιεζαλ ηα επφκελα 

ρξφληα αιιαγέο ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο 

δηακνξθσκέλεο θνπιηνχξεο θαη λννηξνπίεο.  

 

1.2 Σν θνηλωληθννηθνλνκηθό πιαίζην 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, παξά ηηο πθηζηάκελεο ηαμηαθέο αληζφηεηεο, ην 

βηνηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ είρε απμεζεί ζεκαληηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Ζ δηθηαηνξία είρε ζπκπέζεη κε ηελ ηειεπηαία θαη πην 

δπλακηθή πεξίνδν ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θχθινπ αλάπηπμεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

φκσο, ε βειηίσζε απηή ήηαλ πξντφλ ηεο γεληθεπκέλεο θαη εχθνιεο αλάπηπμεο πνπ 

ζεκεησλφηαλ ζε φιεο ηηο δπηηθέο ρψξεο εθείλε ηελ πεξίνδν. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

επεκεξία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηελ πεξίνδν 1960-1972, πξηλ ηελ δηεζλή 

χθεζε, ήηαλ 7,4%, κέλνληαο πίζσ, κφλν, απφ ηελ Ηαπσλία (9,8%) θαη ελψ ν κέζνο 

φξνο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ήηαλ 4,8% (Βνχιγαξεο, 2008: 122, 123).  

 Σελ πεξίνδν ‟63-‟73 ζεκεηψζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο. Οη πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ηνπ 
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εζληθνχ πξντφληνο νθείινληαλ ζηελ άθζνλε, θηελή, κε ζπλδηθαιηζκέλε εξγαηηθή 

δχλακε, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο εξγαζίαο πνπ ηδηνπνηνχληαλ ε ίδηα. 

Δπηθνπξηθά ππνζηεξίδεηαη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο νθεηιφηαλ ζηελ έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαζψο 

ππήξρε κεγάιν θχκα κεηαλάζηεπζεο, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ κηζζσηψλ (Ησαθείκνγινπ, Μειηφο, 2004: 97). 

 Αλαθνξηθά πξνο ηελ αλαδηάξζξσζε ζηε βηνκεραλία, ζεκεηψζεθε κηα έληαζε 

ηεο εθκεράληζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Δπίζεο, 

επεθηάζεθαλ νη θεθαιαηνθξαηηθέο ζρέζεηο ζε λένπο παξαγσγηθνχο ηνκείο θαη 

ζεκεηψζεθε κηα δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο παγθνζκίσο πνπ ελέηεηλε ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ εζληθψλ βηνκεραληθψλ θεθαιαίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, ζεκεηψζεθε κηα πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηεο δξαρκήο, θαζψο νη ηηκέο ησλ 

παγθφζκησλ εμαγσγψλ ζε δξαρκέο απμάλνληαλ κε κηθξφηεξν ξπζκφ απ‟ φηη νη ηηκέο 

ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα. Καηά ηελ πεξίνδν ‟60-‟69 νη επηπηψζεηο απφ 

ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο, πάλσ ζηηο δηεζλείο αληαιιαγέο ηεο Διιάδαο, ήηαλ 

αξλεηηθέο, κε ηηο εηζαγσγέο λα απμάλνληαη κε ξπζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν απ‟ φηη ν 

αληίζηνηρνο ησλ εμαγσγψλ, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζην φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη ζπλαθφινπζα ε δήηεζε αλαπηχζζνληαλ γξεγνξφηεξα απ‟ φηη ε δήηεζε ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ. Έηζη, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ππνιείπνληαλ ησλ εηζαγσγψλ, νδεγψληαο ζε 

αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, ην νπνίν, φκσο, κπνξνχζε λα απνξξνθεζεί, 

ράξε ζηελ αχμεζε ησλ άδεισλ πφξσλ απφ ηε λαπηηιία, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα 

κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα πνπ θάιππηαλ ην 60-80% ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο 

(Ησαθείκνγινπ, Μειηφο, 2004: 97, 98).  

 Έηζη ζηελ Διιάδα, ε πξψηε πεηξειατθή θξίζε ηνπ ‟73 δελ νδήγεζε ηελ 

νηθνλνκία ζε ζηαζηκφηεηα, αλ θαη αλέδεημε ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο. 

Αληηζέησο έσο ην 1979, ε αλεξγία ζπγθξαηήζεθε ζε ρακειά επίπεδα θάησ ηνπ 2% 

παξά ηε καδηθή παιηλλφζηεζε Διιήλσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Γ. Δπξψπεο, γηα λα αλέβεη 

απφηνκα ην 1981 ζην 4%. Σν 1981, βξήθε ηε ρψξα ζηε ρεηξφηεξε δπλαηή θαηάζηαζε. 

Οη πξαγκαηηθνί κηζζνί ππνρσξνχζαλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο είρε 

θινληζηεί, ελψ ν δεκφζηνο ηνκέαο δηεπξπλφηαλ κε ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα λα 

απμάλνπλ. ια απηά ηξνθνδνηνχζαλ έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ θαη γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα, πξάγκα 

πνπ, κεηαμχ άιισλ, νδήγεζε ζηελ εθινγηθή λίθε ηνπ ΠΑΟΚ ζηηο εθινγέο ηνπ ‟81 

(Καδάθνο, 2001: 306, 307).  
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Καζψο ε δηεζλήο νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, 

αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη επηβξάδπλζεο ηεο αλάπηπμεο, ε επηθξαηνχζα θευλζηαλή 

νηθνλνκηθή αληίιεςε αδπλαηνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο. Με ην δεχηεξν πεηξειατθφ ζνθ ην 1979 έγηλε ζαθέο φηη ην ήδε ππάξρνλ 

κεηαπνιεκηθφ κνληέιν δελ κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί. Σν λενθηιειεχζεξν-ζπληεξεηηθφ 

νηθνλνκηθφ δφγκα έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη άξρηζε λα δηαδίδεηαη (Βνχιγαξεο, 

2010: 107, 108).  

Δηδηθφηεξα, κε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ ην 1981, επηβιήζεθαλ 

δηαδηθαζίεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη 

εηζήρζεζαλ λέεο έκκεζεο κνξθέο θξαηηθήο παξέκβαζεο, φπνπ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο 

δηέζεηαλ επξχηεξα πεξηζψξηα θίλεζεο απ‟ φηη πξνεγνπκέλσο (αθειιαξφπνπινο, 

2004: 95).  

Ζ ΝΓ σο θπβέξλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1974-81 έδεζε ηε κεηαβαηηθή θάζε 

ηεο θξίζεο κεηαμχ ησλ δχν πεηξειατθψλ ζνθ, θηλνχκελε, φπσο ήδε εηπψζεθε, ζην 

πιαίζην ηεο κεηαπνιεκηθήο θευλζηαλήο νξζνδνμίαο. Έηζη, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλέβεθε 

ζηελ εμνπζία ην 1974 εθάξκνζε κηα πεξηνξηζκέλε εθδνρή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, 

θαζψο είρε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή, παξά ηελ ελίζρπζε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο. 

Σν πξνζσλχκην ηνπ «ξηδνζπαζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ» δελ κεηαθξάζηεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλε θηιειεχζεξε πνιηηηθή θαη ε ΝΓ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 επέκεηλε ζε κηα κεηθηή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Ήηαλ ε αξρή κηαο πεξηφδνπ 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη αλαζθάιεηαο, ε νπνία, λαη κελ, πξνμελήζεθε απφ ηε 

δηεζλή νηθνλνκηθή χθεζε, αιιά θαη απφ ηελ εζσηεξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

επέβαιιε ηελ επέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε νπνία, βέβαηα, εληζρχζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ επφκελε δεθαεηία επί ΠΑΟΚ (Λπξηληδήο, 2007: 49). Γεληθά νη 

θπβεξλήζεηο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε ζα απνηχρνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε πνιηηηθή αλαδηαξζξψζεσλ, πνπ αλαπφθεπθηα ζπλεπάγεηαη πνιηηηθφ 

θφζηνο (Καδάθνο, 2001: 305). ε θάζε πεξίπησζε, νχηε ε ΝΓ, νχηε ην ΠΑΟΚ 

απνδέρηεθαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

θξίζηκε δεθαεηία ηνπ ‟80 (ηαζάθεο, 2007: 37).   

 πλεπψο ηα αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηά ηε κεηαπνιίηεπζε νθείινληαλ 

ζε δηεζλείο ιφγνπο, φπσο επίζεο ζε εζσηεξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο. Δλψ, ινηπφλ, ηε 

δεθαεηία ‟60 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1970, ε Διιάδα δνχζε ζε έλα θιίκα νηθνλνκηθήο 

επκάξεηαο απφ ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα θαη ηηο 
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εηζπξάμεηο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο πνπ ήηαλ αξθεηά ψζηε λα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζε 

απμαλφκελεο εηζαγσγέο θαη ππέξκεηξε θαηαλάισζε, νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο δελ 

ζεψξεζαλ ζθφπηκν ηε ζπγθξφηεζε αληαγσληζηηθψλ, παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

κέζσ κηαο ζηνηρεηψδνπο βηνκεραληθήο ππνδνκήο. Ζ νηθνλνκηθή, δειαδή, αχμεζε 

θαηά ηηο δχν απηέο δεθαεηίεο, δελ ζπλδέζεθε κε ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο, ψζηε λα 

επλνεζεί ε δφκεζε θαη ε ζεζκνζέηεζε θαηάιιεισλ, εζληθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Με άιια ιφγηα, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία «παξαγσγηθή κεηαιιαγή 

ησλ εζσηεξηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ» (Βεξγφπνπινο, 1985: 93). Ζ Διιάδα, ινηπφλ, 

δνχζε ζε κηα εχζξαπζηε νηθνλνκηθή επεκεξία, εμαξηψκελε ζε κεγάιν βαζκφ, απφ 

ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ θαη απφ ηελ αδηάθνπε ξνή 

εηζνδεκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ (Βεξγφπνπινο, 1985: 92, 93). 

 Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ήηαλ πξνβιεκαηηθφ, 

αζπλερέο θαη βαξχηαηα ππνζεθεπκέλν. Απηή ε παζεηηθή εμάξηεζε απφ ην εμσηεξηθφ, 

ηφζν ζε ρξεκαηηζηηθφ φζν θαη ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν νδήγεζε ηελ Διιάδα ζε κηα 

ππεξεπαηζζεζία: κε ηελ παξακηθξή κεηαβνιή ησλ ππαξρφλησλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Δπξψπε, λα είλαη πηζαλή ε πξφθιεζε αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ. 

 Έηζη, ινηπφλ, κε ηε δηεζλή χθεζε ην 1973, ε ειιεληθή νηθνλνκία δέρεηαη ηα 

πξψηα πιήγκαηα. Οη κεηαλάζηεο ηνπ εμσηεξηθνχ επηζηξέθνπλ απφ ηηο ρψξεο 

ππνδνρήο κε απνηέιεζκα ηα εκβάζκαηα λα κεηψλνληαη. Οκνίσο κεηψλεηαη ην 

ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα θαη νη εηζπξάμεηο απφ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. Να 

ζεκεηψζνπκε, ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα, νδήγεζε ζηε 

πηψζε ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, αθνχ ν «ιαφο ζαλ λα μχπλεζε μαθληθά απφ έλα 

ιήζαξγν επαλαζηαηεί» (Βεξγφπνπινο, 1985: 93, 94, 106). Βέβαηα, θαηαιπηηθή ήηαλ ε 

αδπλακία ηεο ρνχληαο λα απνηξέςεη ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο θαη λα πξνζηαηέςεη ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974 (εξληεδάθηο, 2010: 168).  

Δπηπιένλ, ε ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ ‟73 πξνθάιεζε κηα γεληθή ππεξηίκεζε ησλ 

βηνκεραληθψλ εηζαγσγψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία, 

εμαξηεκέλε απφ ηηο εηζαγσγέο θαπζίκσλ θαη παξαγσγηθψλ εμνπιηζκψλ, ήηαλ απφ ηηο 

πξψηεο πνπ επιήγε. Γηα ηελ Διιάδα ην έηνο 1973, ζεσξείηαη ην νξφζεκν γηα ηελ 

ηζηνξηθή επηβξάδπλζε ησλ επελδχζεσλ. ε ιίγα ρξφληα έθηαζαλ ζηα φξηα ηεο 

ζηαζηκφηεηαο (Βεξγφπνπινο, 1985: 106). Ζ πηψζε ησλ επελδχζεσλ είρε σο 

απνηέιεζκα κηα ηζρπξή ξνπή πξνο ηηο εηζαγσγέο, ηελ ηερλνινγηθή νπηζζνδξφκεζε, 

ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ηε κηθξή θεξδνθνξία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πηψζε ησλ 
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ξπζκψλ αλάπηπμεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα φισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο (Close, 

2006: 262). 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη φηη κεηά 

ην 1974, νη πηζαλφηεηεο ησλ εξγαζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ νινέλα θαη απμάλνληαλ. Γηα 

παξάδεηγκα, απφ ην 1984 σο ην 1993 ε Διιάδα θαηείρε ηελ ρεηξφηεξε ζέζε απ‟ φιεο 

ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ σο πξνο ηηο εκέξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ ζε απεξγίεο. Ζ 

νινέλα κεγαιχηεξε δχλακε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κεηά ην 1974, είρε σο 

απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα σξνκίζζηα θαηά 65% κεηαμχ 1974 θαη 1982, 

παξακέλνληαο, φκσο, ηα ρακειφηεξα αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ. Δπηπιένλ, ηα 

ζπλδηθάηα είραλ θεξδίζεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη ηηο απνδεκηψζεηο 

ησλ απνιπφκελσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σα κέηξα απηά, φκσο, εκπφδηδαλ ηνπο 

εξγνδφηεο λα θάλνπλ ην σξάξην πην επέιηθην θαη δπζθφιεπαλ ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Close, 2006: 271, 272). 

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νθεηιφηαλ ελ κέξεη θαη ζηελ αλαθαηαλνκή ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο ππέξ ησλ ρακειφκηζζσλ θαη ηελ πςειή θνξνινγία ησλ έσο ηφηε 

πξνλνκηνχρσλ εθνπιηζηψλ. Καζψο, φκσο νη ρακειφκηζζνη δελ είραλ πεξίζζεηα 

ρξεκάησλ, έηεηλαλ λα μνδεχνπλ κάιινλ, παξά λα απνηακηεχνπλ ζε επελδχζεηο. Ζ 

«ζνζηαιηζηηθή» θαη αληηεξγνδνηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ κέρξη ην 1985, επίζεο 

απνζάξξπλε ηηο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, ην κφληκν ελδερφκελν ελφο πνιέκνπ κε ηελ 

Σνπξθία, ζπλέβαιε ζην φιν θιίκα επελδπηηθήο αλαζθάιεηαο (Close, 2006: 272, 273). 

Δκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα, ζηάζεθε 

θαη ε θαθή πνηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ 

ήηαλ ε βξαδχηεηα θαη ε αλαμηνπηζηία. Καζψο νη εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαλ απφ ηε 

λνκνζεζία θαη ηα ζπλδηθάηα, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθά. Δπηπιένλ, ε κεγάιε γξαθεηνθξαηία γηα ηελ εμαζθάιηζε 

κηαο ζεηξάο αδεηψλ ήηαλ απνηξεπηηθή γηα θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Close, 2006: 275-277).     

Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, νη ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο πεξηνξίδνληαη, θαη νη 

δηεζλείο ηηκέο απμάλνπλ ηαρχηεξα απφ ηηο ειιεληθέο, κε απνηέιεζκα ε ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο γηα εηζαγσγέο λα κεηψλεηαη. Απηφ είρε σο επαθφινπζν, ν ππνβφζθσλ 

πιεζσξηζκφο λα γίλεηαη πιένλ θαλεξφο θαη νη ηηκέο λα απμάλνπλ, κεηψλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ εγρψξηα δήηεζε. Οη απμεκέλεο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο, 
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ιεηηνπξγνχζαλ σο «δηθιείδα αζθαιείαο» (Βεξγφπνπινο, 1985: 107) ζηελ νπνία 

δηνρεηεπφηαλ ε εγγελήο πιεζσξηζηηθή ξνπή ηεο νηθνλνκίαο.  

Ο πιεζσξηζκφο απνδπλάκσζε ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δξαρκή θαη αλάγθαζε ηελ 

ηφηε θπβέξλεζε λα ηελ ππνηηκήζεη δχν θνξέο. Μία ην 1983 θαη μαλά ην 1985. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηεο δξαρκήο κεηά ην 

1985, ε θπβέξλεζε πεξηφξηζε ηηο πηζηψζεηο θαη ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία. Μεηά ην 

1985, ε θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα ζπγθξαηήζεη ηελ αμία ηεο δξαρκήο ζ‟ έλα 

ηερλεηά πςειφ επίπεδν, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη λα θαζεζπραζηνχλ νη μέλνη επελδπηέο πνπ αλεζπρνχζαλ απφ ην 

κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

Ζ ππεξηηκεκέλε δξαρκή, φκσο, ελίζρπζε ηηο εηζαγσγέο, θαζψο ηηο έθαλε 

θζελφηεξεο θαη απνζάξξπλε ηηο εμαγσγέο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ 

παξαγσγψλ θαη ηελ επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. Έηζη, ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα πςειά επηηφθηα αληηζηαζκίδνληαλ απφ ηνλ αθφκε 

πςειφηεξν πιεζσξηζκφ, ελψ παξάιιεια ε δηαζεζηκφηεηα πηζηψζεσλ θαη πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο κεησλφηαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Close, 2006: 270).    

Ζ φιε αλαηαξαρή νδήγεζε ζε κηα ζηξνθή πξνο ηηο ειαθξέο βηνκεραλίεο – 

πθαληνπξγεία, πθάζκαηα, ξνπρηζκφο, ππνδήκαηα, δεξκάηηλα είδε, πνηά θαη κε 

κεηαιιηθά νξπθηά ησλ νπνίσλ ην θχξην πιενλέθηεκα ήηαλ ην θηελφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Βέβαηα, ε κεηαζηξνθή απηή, δελ ζήκαηλε φηη άλνηγε κηα λέα πξννπηηθή 

αλάπηπμεο. Αληίζεηα, ζεκεησλφηαλ κηα ηερλνινγηθή νπηζζνδξφκεζε θαη κηα 

ππνβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα εθιείςεη θάζε 

νηθνλνκηθή πξννπηηθή (Βεξγφπνπινο, 1985: 108). Σν γεληθά ρακειφ επίπεδν ηεο 

βηνκεραληθήο ηερλνινγίαο νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ αλάπηπμε ήηαλ νη ρακειφηεξεο κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Γεληθφηεξα, ε επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε πζηεξνχζε ζηελ Διιάδα, ελψ 

παξάιιεια πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ κε ηερληθά πξνζφληα, θαζψο νη πξνζιήςεηο γηλφληνπζαλ κε βάζε δεζκνχο 

ζπγγέλεηαο ή θηιίαο, παξά κε γλψκνλα ηελ θαηάξηηζε (Close, 2006: 280, 281). 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έγηλαλ αηζζεηά κεηά ην δεχηεξν πεηξειατθφ ζνθ 

ην 1979. Οη λέεο θαη ηαρχηαηεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ κέζσλ εμνπιηζκνχ, ιπγίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, ελψ νη δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο κεηψλνπλ ηηο εηζαγσγέο 

ηνπο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα έξρεηαη λα 
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πξνζηεζεί θαη ν αληαγσληζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Σα 

ειιεληθά, ινηπφλ, βηνκεραληθά πξντφληα, αθφκε θαη απηά πνπ απαηηνχλ ηελ πην 

ρακειή ηερλνινγία, ράλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, αθφκα θαη κέζα ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν (Βεξγφπνπινο, 1985: 108, 109). πσο ήηαλ αλακελφκελν, κεγάιν 

κέξνο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο γεσξγίαο απνδείρηεθε απξνεηνίκαζην λα 

αληηκεησπίζεη απηφ ηνλ αληαγσληζκφ (Close, 2006: 265). Σν έιιεηκκα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ απμάλεη ηαρχηαηα, κε ηηο εηζαγσγέο λα είλαη θαηά πνιχ 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμαγσγέο θαη ε κφλε ιχζε αλαδεηθλχεηαη ν εμσηεξηθφο 

δαλεηζκφο ηεο ρψξαο (Βεξγφπνπινο, 1985: 108, 109). 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έληνλεο δηαζηάζεηο πήξε ην θαηλφκελν 

ηεο απνβηνκεράληζεο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο κεηαθηλήζεθαλ ζε 

ρψξεο εθηφο Δπξψπεο, φπνπ ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ρακειφηεξν. Ζ 

απνβηνκεράληζε ζηελ Διιάδα ζπλνδεχηεθε απφ κηα δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Σνχην είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππεξδηφγθσζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία, φπσο είδακε 

πξνεγνπκέλσο, ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή θαη αλήκπνξε λα ζπκβάιεη ηθαλνπνηεηηθά 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Close, 2006: 265). ην θιίκα ηεο κείσζεο ησλ 

επελδχζεσλ, ηεο απνβηνκεράληζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, πξνζηέζεθε θαη ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πνπ δεκηνχξγεζαλ γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο, νη 

θπβεξλήζεηο, ηδηαίηεξα εθείλεο ηνπ ΠΑΟΚ, απφ ην 1981 σο ην 1989. Σν έιιεηκκα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθηαζε ζε δπζζεψξεηα χςε, εθηηλάζζνληαο ηηο αλάγθεο 

δαλεηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ωο έλα βαζκφ, φιεο νη θπβεξλήζεηο ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο μφδεπαλ ζε ζπληάμεηο, ζε απμήζεηο κηζζψλ θαη ζε αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πεξηζζφηεξν γηα λα εμαγνξάζνπλ ςήθνπο, παξά 

γηα λα επελδχζνπλ ζε θεξδνθφξνπο ηνκείο, φπσο ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ θαη ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Μεηά ηηο εθινγέο, φκσο, αθνινπζνχζαλ απμήζεηο ησλ 

ηηκψλ ζε ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ πνπ παξέρνληαλ πξνεθινγηθά (Close, 2006: 269).    

Απφ ην 1981, ινηπφλ, θαη κεηά νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδαο 

θαηέθεπγαλ ζε δαλεηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ. Οη επξσπατθέο ρψξεο δάλεηδαλ ζην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη θαηφπηλ κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην επξψ, ηα ειιεληθά 

νκφινγα ζεσξήζεθαλ αμηφπηζηα θαη ε ζέζε δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο αλαβαζκίζηεθε. 

Παξφιν πνπ νη επηδνηήζεηο θαη νη πηζηψζεηο ηεο ΔΟΚ βξαρπρξφληα βνήζεζαλ λα 
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ζπγθξαηεζεί ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, καθξνρξφληα ην κέιινλ ήηαλ αβέβαην, εθφζνλ 

θάπνηε ζα ζηέξεπαλ, ελψ παξάιιεια ζα έπξεπε λα εμνθιεζνχλ (Close, 2006: 265). 

Αθφηνπ ε Διιάδα έγηλε πιήξεο κέινο ηεο ΔΟΚ ην 1981, νη επηδνηήζεηο γηα 

βειηηψζεηο ζηηο ππνδνκέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε απμήζεθαλ, μεπεξλψληαο 

ηηο παξαδνζηαθέο πεγέο ζπλαιιάγκαηνο. Ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη 

επηδνηήζεηο γηα ηηο ππνδνκέο απμήζεθαλ φηαλ ν Α. Παπαλδξένπ ηηο δηαζθάιηζε 

απεηιψληαο φηη εάλ ζπλαληνχζε άξλεζε ζα αζθνχζε βέην ζηελ έληαμε ηεο 

Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο ζηελ ΔΟΚ. 

Οη εζληθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, φκσο, ηε δεθαεηία ηνπ 1980, δελ δηέζεηαλ ηελ 

θαηάιιειε εκπεηξία πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα δηνρεηεχζνπλ φια απηά ηα θνλδχιηα ζε 

ζπληνληζκέλνπο, θνηλσληθά επσθειείο ζθνπνχο. Απηφ πνπ ζπλέβε ήηαλ ε 

θαηαζπαηάιεζε ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ 

ππεξθνζηνινγεκέλσλ ή ζε εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δελ έγηλαλ 

πνηέ (Close, 2006: 283, 284). 

Απφ ηελ άιιε νη επηδνηήζεηο ζηελ γεσξγία ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά, θαζψο 

απέηξεςαλ ηε κεηαθίλεζε εξγαηψλ απφ ηε ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο γεσξγία ζε 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθά, επεηδή νη εηζπξάμεηο απφ ηελ 

ΔΟΚ δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, νη 

αγξφηεο ηηο θαηεχζπλαλ ζε αγνξέο αθηλήησλ θαη ζηελ θαηαλάισζε. Δπηπιένλ, νη 

επηδνηήζεηο γηα ηε ζηήξημε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ νδήγεζαλ ζε κηα 

ππεξπαξαγσγή άλεπ πξνεγνπκέλνπ, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο 

αμίαο. Απηφ, αιιά θαη ζεηξά άιισλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ γηα ηνπο αγξφηεο – φπσο ε 

ιήμε ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο – είρε σο απνηέιεζκα λα 

κεηαηξαπνχλ ζε νκάδα πίεζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε εθθξάδνληαο ηελ αγαλάθηεζή 

ηνπο κε καρεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζε πξσηνθαλή θιίκαθα (Close, 2006: 265-267). 

Ήηαλ θαλεξφ φηη νη λέεο ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο θαη νη λενθηιειεχζεξεο 

αληηιήςεηο είραλ αιιάμεη ξηδηθά ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία 

φθεηιε λα ζηξαθεί πξνο έλα κνληέιν πην αληαγσληζηηθφ ζηε δηεζλή αγνξά, 

ζηαζεξφηεξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο εμαγσγέο. πσο ήδε, φκσο, έρεη εηπσζεί, 

θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 επί θπβεξλήζεσλ ΠΑΟΚ, ε Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε 

ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δπζθνιεχηεθε πεξηζζφηεξν λα βξεη ην δηθφ 

ηεο ηξφπν πξνζαξκνγήο θαη αληαπφθξηζεο ζην λέν δηεζλέο πεξηβάιινλ (Βνχιγαξεο, 

2010: 109). 
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πσο θαη ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο, έηζη θαη ζηελ ειιεληθή, ε επηθξάηεζε 

ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ έγηλε κε ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Έηζη, νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο άθεζαλ λα παξαθκάζεη ε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε θαη ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο (ΔΤ), κε θαηαπνιεκψληαο θξνχζκαηα 

αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο θαη εληζρχνληαο ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο. Σν ίδην, βέβαηα, 

ζπλέβε κε φιν ην θάζκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, σζψληαο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ 

αλαδήηεζε ηδησηηθψλ ιχζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο απφ ηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη ηηο 

κεηαθνξέο κέρξη ηελ αζθάιηζε, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

(ηαζάθεο, 2007: 51, 52). 

κσο ε απαμίσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο. Οη δεκφζηεο δαπάλεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 έθηαλαλ ην 45% ηνπ ΑΔΠ, ηε ζηηγκή πνπ ηα δεκφζηα έζνδα παξέκελαλ ζην 

25% πξνθαιψληαο ηε δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ απμήζεθε ε θνξνινγία θαη δηεπξχλζεθε ε θνξνινγηθή βάζε, 

ρσξίο λα αιιάδεη νπζηαζηηθά ε δνκή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μαδί, δειαδή, κε 

ηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνιφγεζε ησλ κηζζσηψλ, δηαηεξήζεθε ε θνξνδηαθπγή ησλ 

κεζαίσλ ζηξσκάησλ, ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη εκπφξσλ, ελψ ην ζχλνιν 

ησλ αγξνηψλ παξέκελε, νπζηαζηηθά, εθηφο θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (ηαζάθεο, 

2007: 54)  

 

1.3 Σν θνηλωληθνπνιηηηθό πιαίζην. Οη γεληθέο αιιαγέο, ηα θόκκαηα θαη νη 

νξγαλώζεηο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηαπνιεκηθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είραλ ζεκεησζεί ξαγδαίεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο είραλ δεκηνπξγήζεη απμεκέλεο πξνζδνθίεο 

ζην ιαφ, φπσο ε αζηηθνπνίεζε, ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, ε πνζνηηθή αχμεζε ησλ 

κεζαίσλ ζηξσκάησλ, ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ε δηεχξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη ε εκθάληζε λέσλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ. Ζ αλνδηθή θηλεηηθφηεηα θαη ε βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, πέξα απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη, νδήγεζε ζε 

κεγάιεο ζπλδηθαιηζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ έιεπζε, φκσο, ηεο δηθηαηνξίαο αλέζηεηιε ηηο 

δηακνξθνχκελεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ. Ζ ειιεληθή θνηλσλία βγήθε απφ ηε δηθηαηνξία έρνληαο 
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έλα θαηαπηεζκέλν δπλακηθφ δηεθδίθεζεο θαη ηαπηφρξνλα κηα εκπεδσκέλε πξνζδνθία 

ζπλερνχο βειηίσζεο (Βνχιγαξεο, 2008: 123, 127). 

 Δπηπιένλ, ην θνηηεηηθφ θίλεκα κεηεκθπιηαθά είρε απνθηήζεη ζεκαληηθή 

δχλακε θαη ζηαζεξά πξσηνζηαηνχζε ζε θάζε δηεθδηθεηηθφ αγψλα πνπ αθνξνχζε ηελ 

απηνδηάζεζε ηεο Κχπξνπ θαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αθφκε θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ε ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλε θνηηεηηθή λενιαία ζα ζπλερίζεη 

ηνλ αγψλα ηεο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (εξληεδάθηο, 2010: 

168). Ο δπλακηθφο θαη καρεηηθφο αγψλαο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηεο δηθηαηνξίαο 

εμέθξαδε ηηο δηαζέζεηο ελφο κεγάινπ θνκκαηηνχ ηεο θνηλσλίαο θαη απνηέιεζε 

έλαπζκα γηα ηελ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε κεγάισλ κεξίδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν παξέκελε αλελεξγφ. Σν νμχκσξν, φκσο, ηεο ππφζεζεο ήηαλ 

φηη κεηά ην 1974, ε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ ζε γεγνλφηα δηακαξηπξίαο, 

ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή. Παξά, δειαδή, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο 

κεηαπνιηηεπηηθά θαη ηελ νξγαλσηηθή ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ λενιαηψλ ησλ 

θνκκάησλ ηεο Αξηζηεξάο – θεληξναξηζηεξάο, παξαδνζηαθήο, θαη 

εμσθνηλνβνπιεπηηθήο – νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ θνηηεηψλ είραλ ζεκεηψζεη κηα 

δπζεμήγεηε θάκςε έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, φηαλ εθδειψζεθε ην θχκα ησλ 

κεγάισλ θαηαιήςεσλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Πηζαλψο, ν αληαγσληζκφο ησλ 

θνκκαηηθψλ παξαηάμεσλ λα ιεηηνχξγεζε ζε βάξνο ηεο απηφλνκεο παξνπζίαο θαη 

δξάζεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπ λα ζπλδεζεί κε 

ηνπο επξχηεξνπο αγψλεο ηεο πεξηφδνπ. πσο θαη λα‟ ρεη, φκσο, ν αγψλαο ησλ 

θνηηεηψλ ζηάζεθε ηθαλφο λα παξαθηλήζεη κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ιανχ, ψζηε λα 

πνιηηηθνπνηεζεί θαη λα δξάζεη ελεξγά κεηαδηθηαηνξηθά (εξληεδάθηο, 2010: 170, 

175). 

  Γεληθά, κε ηε κεηαπνιίηεπζε, επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φια ηα 

επίπεδα: ζην πνιηηηθφ, ην πνιηηεηαθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην ηδενινγηθφ. Ζ πηψζε ηεο 

δηθηαηνξίαο ζπκπαξέζπξε καδί ηεο πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηδίαδαλ 

ζηε κεηεκθπιηαθή Διιάδα απφ ην 1949 θαη κεηά, φπσο ηνλ αληηθνκκνπληζκφ, ηελ 

εζληθνθξνζχλε θαη ηελ ηαχηηζε κε ηηο ΖΠΑ. Σε ζέζε απηψλ αληίζηνηρα, πήξαλ ν 

αληηθαζηζκφο, ε πξννδεπηηθή θαη δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα θαη ην θχξνο ησλ 

αληηδπηηθψλ δπλάκεσλ. Δπηθξάηεζε, ζα ιέγακε, κηα απειεπζεξσηηθή θνπιηνχξα, ε 

νπνία μεθίλεζε απφ ην θνηηεηηθφ θίλεκα θαη ζηαδηαθά εμαπιψζεθε ζε φιν ην 
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θνηλσληθφ θάζκα. Δγθαηαζηάζεθε, ζα ιέγακε, έλα δεκνθξαηηθφ, αληηθαζηζηηθφ 

ηδενινγηθφ ξεχκα κε κηα πξννδεπηηθή λννηξνπία (Βνχιγαξεο, 2008: 30, 31). 

 Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1974 θαη ε 

αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο δεκηνχξγεζε κεγάιεο 

πξνζδνθίεο ζην ιαφ γηα νπζηαζηηθή θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ηεο δεκφζηαο δσήο. Ζ θπβέξλεζε απηή έπξεπε λα απνξξνθήζεη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θππξηαθήο θξίζεο θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ακπληηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο, απμάλνληαο, βέβαηα, ηηο θξαηηθέο δαπάλεο, θαζψο θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ 

νμχηαηε νηθνλνκηθή χθεζε. Σαπηφρξνλα έπξεπε λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη λα δηαζθαιίζεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο ζε κηα πεξίνδν δηνγθνχκελσλ θαη απμαλφκελσλ ιατθψλ πξνζδνθηψλ 

(Καδάθνο, 2001: 293). πγθεθξηκέλα, κε ηε πηψζε ηεο ρνχληαο, ε θνηλή γλψκε 

δηεθδίθεζε κηα ζεηξά αηηεκάησλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δησρζέλησλ, ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ ζπλεξγαζζέλησλ κε ην θαζεζηψο, φπσο 

θαη ηελ θάζαξζε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο
1
 (Πηθξακέλνο, 2004: 87). 

Ζ λέα πξαγκαηηθφηεηα αχμεζε, ζπγθεθξηκέλα, θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο λέαο 

γεληάο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηε πνξεία ηνπ ηφπνπ θαη εηδηθά ζην ρψξν ηεο 

αξηζηεξάο κε ηελ νπνία ζπλδεφηαλ, θαζψο ζηα παλεπηζηήκηα, ζηα ζρνιεία, ζηνπο 

ζπιιφγνπο θαη ζηηο γεηηνληέο θπξηαξρνχζαλ ηα ζρήκαηα ηεο αξηζηεξάο, φπσο ζα 

θαλεί ζην θεθάιαην 1.3.4.1 (Ρεπνχζε, 1996: 125). 

ην θαηλνθαλέο απηφ θνηλσληθν-πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ε 

πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ζηελ Διιάδα εμειίρζεθε γχξσ απφ δχν άμνλεο. Απφ ηε κία, 

κέζα απφ ηνπο λενζχζηαηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη απφ ηελ άιιε, κέζα απφ 

δηεθδηθεηηθέο κνξθέο δξάζεο, είηε εληφο ησλ επηηξεπηψλ ζεζκηθψλ νξίσλ είηε κέζα 

απφ ηελ ππέξβαζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, απφ ην 1975 έσο ην 1979 θαη γηα θάζε ρξφλν ζεκεηψλνληαλ πάλσ 

απφ 80 γεγνλφηα δηακαξηπξίαο. Απφ ην 1980, φκσο, θαη κεηά αξρίδνπλ ζηγά, ζηγά λα 

εμαζζελνχλ, γεγνλφο ην νπνίν ίζσο λα νθεηιφηαλ ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο ηνπ 1981 

(εξληεδάθηο, 2010: 171, 172). 

                                                      
1 

Δηδηθά ν ρψξνο ηεο δηθαηνζχλεο είρε δερηεί ζνβαξά πιήγκαηα απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο 

κε ηηο εθθαζαξηζηηθέο παξεκβάζεηο θπξίσο ζηνλ Άξεην Πάγν θαη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

Γπζηπρψο, φκσο, ε θπβέξλεζε ηεο Δζληθήο Δλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

παξέπεκςαλ ζηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δηθαζηψλ. Βι. Πηθξακέλνο, Μ, 

(2004) Τξηάληα ρξόληα Δεκνθξαηία: Τν πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο Τξίηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο (1974-

2004), Α ηφκνο, Κξηηηθή. 
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ηα γεγνλφηα δηακαξηπξίαο, θαζφιε ηελ πεξίνδν ‟74-‟80, θπξηαξρνχζαλ νη 

δηαδειψζεηο θαη νη απεξγίεο. Απφ απηά, ην 62% δηαξθνχζε κέρξη θάπνηεο ψξεο, ελψ 

κφλν έλα 9% ησλ γεγνλφησλ δηακαξηπξίαο δηαξθνχζε πάλσ απφ 2 εβδνκάδεο. Σα 

πξψηα ρξφληα, φκσο, ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ηδίσο απφ ην 1975 έσο ην 1977, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ δηακαξηπξίαο ήηαλ κεγαιχηεξε ησλ δχν εβδνκάδσλ, 

ελψ ηα επφκελα ρξφληα ε δηάξθεηά ηνπο άξρηδε λα κεηψλεηαη απφ δχν έσο έμη κέξεο ζε 

θάπνηεο ψξεο. Δπηπιένλ, θαηά ηα ίδηα έηε (1975-77) έλα κεγάιν πνζνζηφ γεγνλφησλ 

δηακαξηπξίαο εθδεισλφηαλ ζε έλα πεξηβάιινλ πςειήο ζπγθξνπζηαθφηεηαο, κε 

δεδνκέλε ηελ απαγφξεπζή ηνπο απφ ηελ αζηπλνκία. Βέβαηα, ν κεγάινο φγθνο ησλ 

γεγνλφησλ απηψλ πεξηειάκβαλε ζπκβαηηθέο κνξθέο δηακαξηπξίαο νη νπνίεο δελ 

πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θφβνπ ή απεηιήο πξνο ηηο αξρέο θαη ηνπο πνιίηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, νη ζπλαζξνίζεηο θαη νη λφκηκεο δηαδειψζεηο (εξληεδάθηο, 2010: 173, 

174).  

Ζ κεηαπνιίηεπζε ζηελ Διιάδα, σο γλσζηφλ, ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ 

πεηξειατθή θξίζε θαη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή χθεζε. ε απηφ ην πεξηβάιινλ 

δηακνξθψζεθαλ αηηήκαηα ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ, βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, παξά ηηο ζεκαληηθέο 

απμήζεηο ησλ κηζζψλ πνπ δφζεθαλ απφ ηα δχν κεγάια θφκκαηα, ελ κέζσ βέβαηα 

πςεινχ πιεζσξηζκνχ (εξληεδάθηο, 2010: 178). Άξρηζε, ινηπφλ, λα αλαπηχζζεηαη 

ξαγδαία ν βηνκεραληθφο ζπλδηθαιηζκφο. Ο αξηζκφο ησλ ζσκαηείσλ πνπ 

ζπγθξνηνχληαλ κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλερψο κεγάισλε, κε έλα 

πνζνζηφ ζπλδηθαιηζκέλσλ απφ 70% έσο 90% θαη θπξίσο θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο είραλ θαηαθέξεη λα επηηχρνπλ έλα ζεκαληηθφ βαζκφ απηνλνκίαο 

έλαληη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Να ζεκεηψζνπκε, φκσο, φηη ε ππξακηδνεηδήο κνξθή 

νξγάλσζεο πνπ παξνπζίαδε θαη αθφκε παξνπζηάδεη ε ζπλδηθαιηζηηθή δνκή ζηελ 

Διιάδα, καδί κε ηηο ηξεηο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ είραλ ήδε ζπζηαζεί απφ ην 

1974 – ε ΔΑΚ- ηνπ ΚΚΔ, ε ΠΑΚΔ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε ΑΔΜ ηνπ ΚΚΔ 

εζσηεξηθνχ – ππνδήισλε θαη ππνδειψλεη ηνλ εκθαλή θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ 

ζπλδηθαιηζκνχ, κε απνηέιεζκα ηα ζσκαηεία λα απσιέζνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ηνπο 

δπλακηζκφ. Παξφια απηά, φκσο, ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε ζεκαληηθά, εηδηθά κεηά ην 

λφκν ηνπ 1982 επί ΠΑΟΚ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο 

ζηηο επηρεηξήζεηο (Κξαβαξίηνπ-Μαληηάθε, 1986: 288-290).  

ζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε γεληθφηεξα, νη 

αιιαγέο ήηαλ εμίζνπ ξαγδαίεο. Καηαξρήλ, νη δχν βαζηθνί ζεζκνί πνπ εγνχληαλ 
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κεηεκθπιηαθά, έραζαλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην. Ο ζηξαηφο, απφ ηε 

κία, ελνρνπνηήζεθε γηα ηελ επηάρξνλε δηθηαηνξία θαη ηελ ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ θαη 

ε κνλαξρία γηα ηελ επζχλε ηεο ζηελ εθηξνπή. Ζ ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε ηεο αιιαγήο 

απηήο επήιζε κε ηε δηελέξγεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πνπ θαηάξγεζε ηε κνλαξρία θαη 

ηελ ςήθηζε λένπ πληάγκαηνο. Ζ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ, ινηπφλ, 

εκθαλήο. Σν απηαξρηθφ δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

απηνξπζκηδφκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ελψ θαλέλαο ζεζκφο δελ είρε πηα 

νπζηαζηηθή δχλακε εάλ δελ αληινχζε ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ απφ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

ζπληαγκαηηθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Βνχιγαξεο, 2008: 32, 33). 

ην λέν απηφ πνιηηηθφ θιίκα, έξρνληαη ζην πξνζθήλην ηα θφκκαηα πνπ ζα 

παίμνπλ ηνλ θχξην θαη βαζηθφ ξφιν ζηε κεηαπνιηηεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. πσο θαηά 

θαλφλα ζπκβαίλεη ζε πεξηφδνπο κεηάβαζεο θαη απειεπζέξσζεο απφ θαηαπηεζηηθά 

θαζεζηψηα, ε ζπγθξφηεζε ησλ θνκκάησλ δηακνξθψζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο 

πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο. Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, νη βαζηθέο πνιηηηθέο 

νηθνγέλεηεο νξγαλψζεθαλ ζε καδηθά θφκκαηα, θαη πξσηίζησο ηα θφκκαηα ηεο 

αξηζηεξάο. πσο καο πιεξνθνξεί ν εξληεδάθηο (2010: 170), ε πιεηνλφηεηα φζσλ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην αληηδηθηαηνξηθφ θίλεκα ή είραλ δησρζεί απφ ηελ ρνχληα 

ζπλέβαιαλ ελεξγά ζηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θπξίσο ηεο 

Αξηζηεξάο θαη ηεο Κεληξναξηζηεξάο, ζπκκεηέρνληαο δπλακηθά ζηε ζπγθξφηεζε λέσλ 

πνιηηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Πξηλ ηε δηθηαηνξία θακία πνιηηηθή 

παξάηαμε δελ είρε νξγαλσζεί σο  καδηθφ θφκκα, κε ηελ εμαίξεζε ηεο ΔΓΑ θαη ηεο 

λενιαίαο ηεο. Βέβαηα, ππήξραλ σο πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο παξαηάμεηο κε έληνλε 

αληηπαιφηεηα θαη ερζξφηεηα κεηαμχ ηνπο, εμαηηίαο ηνπ εκθπιίνπ θαη ηνπ δηπνιηζκνχ. 

πλππνινγίδνληαο, ινηπφλ, θαη απηφ ηνλ παξάγνληα γίλεηαη θαηαλνεηφ ην 

πξσηνθαλέο ηεο έληνλεο ζηξάηεπζεο θαη νξγάλσζεο ησλ καδψλ κεηά ηελ δηθηαηνξία. 

Θα ιέγακε, ινηπφλ, φηη ζηε κεηαπνιίηεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαηξνπή ησλ 

πνιηηηθντδενινγηθψλ παξαηάμεσλ ζε καδηθά θνζκνζεσξεηηθά θφκκαηα (Βνχιγαξεο, 

2008: 44, 46). 

Ο Ννέκβξηνο θαη ν Γεθέκβξηνο ηνπ 1974 ππήξμαλ κήλεο πςειήο πνιηηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ιφγσ ησλ εθινγψλ ηεο 17
εο

 Ννεκβξίνπ, ζηηο 

νπνίεο ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο αλαδείρηεθε ληθεηήο κε πνζνζηφ 54,7% θαη ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ηεο 8εο Γεθέκβξε φηαλ ην 69% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ηάρζεθε 

ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο (εξληεδάθηο, 2010: 171). 
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Ζ πνηφηεηα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο δεκνθξαηίαο εμαξηήζεθε, απφ ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ 

θαη ησλ θνκκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Βέβαηα, φπσο αλαιπηηθφηεξα ζα δνχκε παξαθάησ, 

ν αξρεγνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ησλ κεγάισλ θνκκάησλ θαη ν ζπγθεληξσηηθφο, 

ηεξαξρηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ΚΚΔ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αληηδεκνθξαηηθή 

εζσηεξηθή ηνπο νξγάλσζε. Δλψ, ινηπφλ, ηα θφκκαηα ήηαλ ν βαζηθφο ζεζκφο 

ζπκκεηνρήο ησλ θηλεηνπνηεκέλσλ καδψλ θαη ζεκέιην ηεο δεκνθξαηηθήο 

λνκηκνπνίεζεο, ηελ ίδηα ζηηγκή ήηαλ αληηδεκνθξαηηθνί ζεζκνί κε ηεξαξρηθέο θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο ζρέζεηο (Βνχιγαξεο, 2008: 47). 

κσο, ε πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο επέθεξε ηελ απειεπζέξσζε ηεο πνιηηηθήο 

δσήο, ηελ επηζηξνθή ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Σα λέα απηά  πνιηηηθά ζρήκαηα, έγθαηξα 

ζπλέιαβαλ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο λένπ πνιηηηθνχ ιφγνπ πνπ ζα απερνχζε ηα 

αηηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ, φπσο θαη ηελ ηδηνζπζηαζία ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε νπνία είρε ππνζηεί ζνβαξέο κεηαιιαγέο ζηε δηάξθεηα ηεο 

επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο (Ρνδάθεο, 1986: 110). 

 Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαη νη ηξεηο επξχηεξνη πνιηηηθνί ρψξνη ζηε 

κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα – ε δεμηά, ην θέληξν θαη ε αξηζηεξά – εηζήιζαλ ζηε λέα 

πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα εζσηεξηθά δηαζπαζκέλνη, θαζψο ζε θάζε ρψξν θηλνχληαλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θφκκαηα. ε απηή ηελ ελδννηθνγελεηαθή δηάζπαζε ζεκαληηθφ 

ξφιν έπαημε ην γεγνλφο φηη έλα κέξνο ησλ πνιηηηθψλ παξέκεηλε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

θαηά ηελ επηάρξνλε δηθηαηνξία, ελψ έλα άιιν έδεζε ζην εμσηεξηθφ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ην θάζε ηκήκα λα επεξεαζηεί δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ην ηδενινγηθφ 

επίπεδν θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Ο Κ. Καξακαλιήο, γηα παξάδεηγκα, 

αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ηεο ΝΓ, επεξεάζηεθε απφ ηε Γαιιία ηνπ Νηε Γθσι θαη ν Α. 

Παπαλδξένπ απφ ηελ ακεξηθαληθή αθαδεκατθή αξηζηεξά. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε δηθηαηνξία επέδξαζε απνθαζηζηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ 

δηαθνξψλ. Ζ δηάζπαζε ηεο δεμηάο, γηα παξάδεηγκα, κε ην θφκκα ηεο ΔΠΔΝ
2
 

νθεηιφηαλ ζηε ζηάζε πνπ νη δηάθνξνη πνιηηηθνί ηεο δεμηάο πηνζέηεζαλ έλαληη ηεο 

δηθηαηνξίαο. πσο θαη λα‟ ρεη νη ελδννηθνγελεηαθέο δηαζπάζεηο απνηέιεζαλ έλα 

                                                      
2 

Ζ Δζληθή Πνιηηηθή Έλσζε ηδξχζεθε ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1984 κε ηδξπηή ηνλ έγθιεηζην ζηηο 

θπιαθέο Κνξπδαιινχ, Γεψξγην Παπαδφπνπιν. Ήηαλ έλα ειιεληθφ εζληθηζηηθφ πνιηηηθφ θφκκα πνπ 

ηδενινγηθά ππεξάζπηδε ην θαζεζηψο ηεο ρνχληαο ησλ πληαγκαηαξρψλ. Γηαιχζεθε ην 1996 Βι. 

el.wikipedia.org/wiki. 
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δείθηε ησλ εζσηεξηθψλ αληηζέζεσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ 

ζπλππήξραλ ζε θάζε θφκκα-παξάηαμε (Βνχιγαξεο, 2008: 48).  

Σα θφκκαηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζπγθξνηήζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηεο 

ρνχληαο. Σα πεξηζζφηεξα νλφκαηα ήηαλ θαηλνχξηα, πέξα, βέβαηα, απφ ην ΚΚΔ θαη ηελ 

Έλσζε Κέληξνπ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ην θφκκα ηεο ΝΓ, ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΚΚΔ 

εζσηεξηθνχ, ην νπνίν είρε πξνθχςεη κε ηελ δηάζπαζε ηνπ 1968 επί δηθηαηνξίαο.  

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνκκάησλ ζηε κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα, 

αιιά αθφκα θαη πξηλ ηελ δηθηαηνξία είλαη φηη θαλέλα θφκκα δελ αζθνχζε 

πεξηζζφηεξε επηξξνή ζε θάπνηα θνηλσληθή ηάμε, ψζηε λα ζεσξεζεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ απηήο. Βέβαηα, ππήξρε κηα ππεξνρή ηεο ΝΓ ζηα αλψηεξα ηαμηθά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηνπ ΠΑΟΚ ζηα ρακειφηεξα, αιιά νη δηαθνξέο ήηαλ πνιχ 

κηθξέο ψζηε λα ζεσξεζνχλ έθθξαζε ηαμηθήο ςήθνπ. Δκπεηξηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

ζηελ Διιάδα, πεξηζζφηεξν απφ άιιεο ρψξεο, ε ηδενινγηθνπνιηηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ θνκκάησλ ζην πνιηηηθφ ζπλερέο κεηαμχ Αξηζηεξάο θαη Γεμηάο ήηαλ 

απηή πνπ επεξέαδε ηελ ςήθν θαη ηηο εθινγηθέο πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ (Βνχιγαξεο, 

2008: 51, 52). 

 Ο ηδενινγηθνπνιηηηθφο παξάγνληαο είρε σο απνηέιεζκα, ν θνκκαηηθφο 

αληαγσληζκφο λα πάξεη έλαλ έληνλν πνισηηθφ ραξαθηήξα. Σν αμηνπεξίεξγν ήηαλ φηη, 

παξά ην γεγνλφο ηεο νκνηνγέλεηαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζνλ αθνξά ζηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο θαη ηηο ηαμηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα παξνπζίαδε 

κηα πνιηηηθή αληηπαξάζεζε πςειήο πφισζεο (Βνχιγαξεο, 2008: 48, 49). 

 ηνλ θνκκαηηθφ, πνιηηηθφ αληαγσληζκφ θαη ζηελ αληηπαξάζεζε γηα ηελ 

εθινγηθή επηθξάηεζε, θξίζηκν ξφιν έπαημε ε πνιηηηθή ζπλζεκαηνινγία, θαζψο 

εκπεξηείρε ηδενινγηθέο παξαδνρέο θαη πξνζεγγίζεηο, ζπκβάιινληαο έηζη ελεξγά ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Κεληξηθή ζέζε ζηελ εγρψξηα πνιηηηθή 

δηακάρε θαηέιαβε ε ζπλζεκαηνινγία πεξί «κηθξνκεζαίσλ» πνπ εηζήγαγε ην ΠΑΟΚ 

απεπζπλφκελε ζηελ πιεηνςεθία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε ζπλζεκαηνινγία πεξί 

«λνηθνθπξαίσλ» πνπ επέιεμε ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

αληηπνιηηεπηεί ην ΠΑΟΚ. Γελ θαηάθεξε, φκσο, λα επεξεάζεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

ειιεληθνχ ιανχ, θαζψο ε αλαθνξά ζηνπο «λνηθνθπξαίνπο» ππνδήισλε ηε ζχλδεζε κε 

ζπληεξεηηθέο κεξίδεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηηο 

νπνίεο ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπ ιανχ εθείλε ηελ επνρή απαμίσλε. Βέβαηα, ν 

πνιηηηθφο ιφγνο ζα πηνζεηεί ζπλερψο λέεο πνιηηηθέο ζπλζεκαηνινγίεο, πξνθεηκέλνπ 
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λα επηηπγράλεη, θάζε θνξά, ηνπο ζηφρνπο ηεο εθινγηθήο θαηίζρπζεο (Καξαγηάλλεο, 

2004: 224, 229, 230). 

  Σα θφκκαηα, ινηπφλ, είηε λέα είηε κε θαηλνχξην φλνκα
3
 ζπγθξνηήζεθαλ ή 

επαλαζπγθξνηήζεθαλ ελφςεη ηνπ λένπ κεηαπνιηηεπηηθνχ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Σν θαηλνθαλέο απηφ ζθεληθφ πξνυπέζεηε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηε 

δηακφξθσζε ζεζκψλ αληηπξνζψπεπζεο, ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε κηαο θνηλσλίαο πνπ 

κφιηο είρε πεξάζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο ζε έλα δηεζλέο 

γεσπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ άιιαδε ξαγδαία
4
. ε ηειηθή αλάιπζε, νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηακφξθσλαλ ηε θπζηνγλσκία ησλ θνκκάησλ ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο θαη ηνλ ιφγν ησλ εγεζηψλ ηνπο (Βνχιγαξεο, 2008: 50). 

Δλ θαηαθιείδη, κεηαπνιηηεπηηθά ε Διιάδα εηζέξρεηαη ζε έλα ξεπζηφ πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ φπνπ ην ζελάξην ελφο γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ κε ηελ Σνπξθία θαληάδεη 

αιεζηλφ, ε θπβέξλεζε ησλ πληαγκαηαξρψλ έρεη θαηαξξεχζεη θαη νη αζηνί πνιηηηθνί 

κεηά απφ επηά ρξφληα θαινχληαη λα αλαιάβνπλ μαλά ηα ελία ηεο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη κάιηζηα ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 

1.3.1. Η Νέα Γεκνθξαηία. 

 

ηηο 28 επηεκβξίνπ 1974 ηδξχζεθε ην θφκκα ηεο ΝΓ κε πξνζσπηθή δηαθήξπμε ηνπ 

Κ. Καξακαλιή. Ζ ΝΓ θπβέξλεζε ηελ πεξίνδν 1974-1981, θεξδίδνληαο δχν 

ζπλερφκελεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. ηελ πξψηε εθινγηθή αλακέηξεζε κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζπγθέληξσζε ην 54,4%, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ Κ. Καξακαλιή θαη ηνπ ξφινπ πνπ εμαθνινπζνχζε λα 

δηαδξακαηίδεη θαηά ηε δχζθνιε θάζε ηεο κεηάβαζεο. ηηο επφκελεο εθινγέο ηνπ 

1977 ην πνζνζηφ ηεο κεηψζεθε ζην 41,9% γηα λα ράζεη ηέινο ηηο εθινγέο ην 1981, 

πέθηνληαο ζην 35,9%, κε ππνςήθην πξσζππνπξγφ ηνλ Γεψξγην Ράιιε.  

Ζ γξήγνξε εμαζζέλεζε ηεο ΝΓ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην θιίκα ηεο 

πνιηηηθήο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ ηεο 

                                                      
3 

Ο Κ.Καξακαλιήο, γηα παξάδεηγκα, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1956 είρε ηδξχζεη ην θφκκα ηεο Δζληθήο 

Ρηδνζπαζηηθήο Έλσζεο (ΔΡΔ), ζηε δξάζε ηνπ νπνίνπ έβαιε ηέινο ε δηθηαηνξία ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 

1967. Ζ ΔΡΔ εθπξνζσπνχζε ηνλ ζπληεξεηηθφ πνιηηηθφ ρψξν θαη ε ΝΓ ζεσξείηαη δηάδνρν θφκκα Βι: 

www.sansimera.gr/articles/54 
4 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην γεγνλφο ηεο ηνπξθηθήο θαηνρήο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Κχπξνπ, θαη ηηο ηεηακέλεο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ηε δηαδηθαζία επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηελ 

πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 πνπ είρε νδεγήζεη ζε αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

Βι. Γ.Βνχιγαξεο Η Ειιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 1974-1990, Θεκέιην, Αζήλα, 2008, ζ.50. 
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πεξηφδνπ, παξά ηηο δχν ζεκαληηθέο επηηπρίεο ηνπ Κ. Καξακαλιή, φπσο ήηαλ ε νκαιή 

θαη κε αξηζηνηερληθφ ηξφπν κεηάβαζε απφ ηε δηθηαηνξία ζηε δεκνθξαηία θαη ε 

έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ). Σν ηειεπηαίν ζα 

απνηεινχζε εγγχεζε γηα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, ηε δεκνθξαηηθή νκαιφηεηα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία, ελψ παξάιιεια ζα εμηζνξξνπνχζε ηελ επηξξνή ησλ ΖΠΑ ζηα 

ειιεληθά πξάγκαηα. Σελ ίδηα πεξίνδν ε θπβέξλεζε ηνπ Κ. Καξακαλιή πξνζπάζεζε 

λα επηηχρεη ηηο επλντθφηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο δηεζλνχο ππνζηήξημεο ζηε δηέλεμε κε 

ηελ Σνπξθία θαη ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ (Βνχιγαξεο, 2010: 105-107).      

Σν λέν θφκκα ηεο ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο ήηαλ ππνρξεσκέλν λα 

ζπγθξνηεζεί απνθξχβνληαο ηελ ηζηνξηθή ηνπ ζπλέρεηα απφ ην κεηεκθπιηαθφ 

θαζεζηψο θαη ηηο ζρέζεηο πνιιψλ ζηειερψλ ηνπ κε ηελ δηθηαηνξία. Δλψ, δειαδή, 

ήηαλ πξνθαλέο θαη θνηλά απνδεθηφ φηη ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο είρε πξνθχςεη κέζα 

απφ ηνπο θφιπνπο ηεο δεμηάο παξάηαμεο, θαλείο ζπληεξεηηθφο πνιηηηθφο δελ 

κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί θάπνηνπ είδνπο ζπλέρεηα κε ην πξφζθαην παξειζφλ ζην λέν 

δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ πιαίζην. 

 Βέβαηα, ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο αληηηάρζεθε ζηε 

δηθηαηνξία θαη αξλήζεθε θάζε είδνπο ζρέζε κε ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο. Απηφ, φκσο, 

δελ ήηαλ αξθεηφ. Ζ ζησπή γηα ην παξειζφλ ζεσξήζεθε απφ ηνπο αληηπάινπο ηεο ΝΓ 

σο ζπγθάιπςε ησλ επζπλψλ, ελψ ζηνπο νπαδνχο ηεο πξνθάιεζε ακεραλία θαη 

απνζάξξπλζε. Σν ηδενινγηθφ εχξνο πνπ πξνζπάζεζε λα πξνζιάβεη ε ΝΓ νδήγεζε ζε 

ηδενινγηθή ζχγρπζε θαη ζε αδπλακία απηνθαζνξηζκνχ. Έηζη, ε πξνζπάζεηα 

ππέξβαζεο ηνπ εαπηνχ ηεο δελ απέδσζε θαξπνχο θαη δελ θαηφξζσζε λα πξνζθέξεη 

κηα ηζρπξή ηαπηφηεηα πνπ λα ηεο επηηξέςεη ην μεπέξαζκα ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο ρψξνπ. 

 Σν «λέν» θφκκα ηνπ Κ. Καξακαλιή απηνζπζηήζεθε θαη απηνπξνηάζεθε σο ε 

κεγάιε θηιειεχζεξε παξάηαμε πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζεο 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ πνξεία πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ζνλ αθνξά 

ην νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ ηεο πξφγξακκα, ππνζηήξημε ηελ κεηθηή νηθνλνκία, δειαδή 

κηα ειεχζεξε αιιά φρη αλεμέιεγθηε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ζην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

Πξάγκαηη ν Κ. Καξακαλιήο πξαγκαηνπνίεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θξαηηθνπνηήζεσλ ζηε κεηαπνιίηεπζε θαη έδσζε ζεκαληηθέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο 

(Βνχιγαξεο, 2008: 57-61).   

 χκθσλα κε ηνλ Αιεμάθε (2001) ην θφκκα ηεο ΝΓ παξνπζηάδεη κηα 

δηραζκέλε θπζηνγλσκία-ηαπηφηεηα, θαζψο απφ ηε κία εκθαλίδεη ζηνηρεία πνιηηηθήο 
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παξάδνζεο θαη ζπλέρεηαο θαη απφ ηελ άιιε πνιηηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη αιιαγήο.Ο 

Κ. Καξακαλιήο απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο ηεο ΝΓ επέκελε φηη επξφθεηην γηα έλαλ 

εληειψο λέν πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε ην θφκκα ηεο 

πξνδηθηαηνξηθήο ΔΡΔ. Καη πξάγκαηη, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο 

φηη ε ΝΓ ζπλέβαιε ζηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη παγίσζε ηεο δεκνθξαηίαο 

ζεκειηψλνληαο ην κεηαπνιηηεπηηθφ δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο. Δλψ, φκσο, ε εμέηαζε 

ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο έδεημε φηη ζην θφκκα είρε εηζέιζεη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο πξσηνεκθαληδφκελσλ πνιηηηθψλ ζηειερψλ πνπ ηνπ πξνζέδηδε κηα αξθεηά 

δηαθνξεηηθή θπζηνγλσκία, ζηελ εγεζία ηεο ππήξρε κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπλέρεηα θαη 

ζρέζε κε εθείλε ηνπ πνιηηηθνχ ηεο πξνγφλνπ. 

 ζνλ αθνξά ηελ ηδενινγία ηεο, ε ΝΓ πξνζπάζεζε λα πξνβάιεη κηα πην 

ζχγρξνλε εηθφλα, κε θηιειεχζεξα ζηνηρεία πνπ ζα ηελ δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηνλ 

θηινκνλαξρηζκφ θαη ηνλ αληηθνκκνπληζκφ ηεο ΔΡΔ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αξρεγνχ δηακφξθσλε ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ θφκκαηνο, έζεηε 

εκπφδηα ζηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο απνζθνπνχζαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θφκκαηνο. 

Δπηπιένλ, ε ΝΓβαζηδφηαλ ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαζψο ε πξνζπάζεηα κηαο 

απνηειεζκαηηθήο, κε πξνζσπηθηζηηθήο καδηθήο νξγάλσζεο αξγνχζε λα νινθιεξσζεί. 

Σέινο, ην θφκκα ηνπ Κ. Καξακαλιή γηα ηε ιχζε ησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ 

ζεκάησλ βαζίζηεθε ζην κεηαπνιεκηθφ, θξαηηθνπαξεκβαηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο, 

φπσο αθξηβψο θαη ε ΔΡΔ. Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ε ΝΓ δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί νχηε ζαλ έλαο ηέιεηνο κεηαζρεκαηηζκφο νχηε ζαλ κηα απιή ζπλέρεηα ηεο 

παξαδνζηαθήο ειιεληθήο Γεμηάο (Αιεμάθεο, 2001: 127, 411, 412, 420). 

 Απφ ην 1974 έσο ην 1979 νη καθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ΝΓ 

ραξαθηεξίζηεθαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ηθαλνπνηεηηθέο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππήξμε 

θάπνηα ζηαζεξφηεηα θαη αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

φηη νη εηήζηνη ξπζκνί κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ δηαηεξήζεθαλ θαηά κέζν φξν ζε επίπεδα 

πςειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θαη κφιηο κεηά ην 1979 θαη ην δεχηεξν πεηξειατθφ ζνθ 

ζεκείσζαλ θάκςε. Ζ νηθνλνκία ηφηε πεξηήιζε ζε κηα θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο θαη 

κεηά ην 1981 άξρηζε λα ζεκεηψλεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Καδάθνο, 2001:304, 

305).  

 Έηζη, ινηπφλ, ζηελ αξρηθή θάζε ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ν Κ. Καξακαλιήο κε 

ηελ αλαλεσκέλε δεμηά παξάηαμή ηνπ, επεδίσμαλ ηελ εκπέδσζε δεκνθξαηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο 
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ρψξαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ωο πξνο ηε λέα θαζεζησηηθή ζπγθξφηεζε ήηαλ ζαθέο 

φηη ην κεηεκθπιηαθφ αληηθνκκνπληζηηθφ θιίκα δελ κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί, 

ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο φξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Δπηπιένλ, ν ξφινο ησλ 

θνκκνπληζηψλ ζηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο θαη δελ κπνξνχζε 

λα παξαιεηθζεί ή λα μεραζηεί. Έηζη, ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1974, θαηαξγήζεθε ν ΑΝ 

509
5
 θαη λνκηκνπνηήζεθε ε δξάζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ (Βνχιγαξεο, 2008: 

37, 39). 

Ο ζπληεξεηηθφο θηιειεπζεξηζκφο, ινηπφλ, απφ ηε κηα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο πηέζεηο 

ζπκκεηνρήο πνπ εκθαλίδνληαλ ζε κηα πεξίνδν θαλεξά κεηαβαηηθή θαη απφ ηελ άιιε 

έηεηλε λα πςψλεη αλαρψκαηα ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζην πνιηηηθφ 

γίγλεζζαη. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ε ίδηα αληίιεςε επηθξαηνχζε θαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο δπηηθέο ρψξεο φπνπ είρε αξρίζεη λα δηαδίδεηαη ε λενζπληεξεηηθή 

ζεσξία, ε νπνία έξηρλε ηελ επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είρε μεζπάζεη κεηά 

ην 1973, ζηελ ππεξβνιηθή δεκνθξαηία (Βνχιγαξεο, 2008: 41, 42). 

 Δλ νιίγνηο, ζα ιέγακε φηη ην θφκκα ηεο ΝΓ ζηφρεπε ζε κηα κεηξηνπαζή 

δεκνθξαηία κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θνκκάησλ, νξζνινγηθή αληηπαξάζεζε θαη ήπην 

πνιηηηθφ θιίκα. Σελ ίδηα πεξίνδν, φκσο, κηα άιιε πνιηηηθή δχλακε εκθαληδφηαλ ζην 

πξνζθήλην, ε νπνία -κεζνπξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ- αλέηξεπε ηελ ινγηθή ηνπ Κ. 

Καξακαλιή. Κχξηνο θνξέαο θαη πξσηαγσληζηήο ηεο άιιεο εθδνρήο αλαδείρζεθε ην 

ΠΑΟΚ θαη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ. Σφζν ην ΠΑΟΚ φζν θαη ε αξηζηεξά, φπσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα, θπξηάξρεζαλ ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο ησλ καδψλ, ζηνπο 

καδηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζην επίπεδν ηνπ ηδενινγηθνχ ιφγνπ θαη ησλ 

ζπκβφισλ (Βνχιγαξεο, 2008: 37).     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 

Αλαγθαζηηθφο λφκνο ππ‟αξηζ.509/1947, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο, ηνπ 

πνιηηεχκαηνο, ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ, φπνπ ην 

ΚΚΔ, ην ΔΑΜ θαη θάζε είδνπο νξγάλσζε θαη ζσκαηείν πνπ ζα  κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε ηα 

παξαπάλσ θξίζεθαλ παξάλνκα θαη δηαιχζεθαλ. Θεζπίζηεθαλ νη «δειψζεηο κεηαλνίαο», ελψ 

πξνβιεπφηαλ αθφκε θαη ε πνηλή ζαλάηνπ γηα ηνπο αξρεγνχο ζηαζηαζηψλ Βι. 

El.wikisource.org/wiki/Νφκνο_509/1947. 
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1.3.2 Έλωζε Κέληξνπ-Νέεο Γπλάκεηο 

 

Ζ Έλσζε Κέληξνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ Γ. Παπαλδξένπ. Σν λέν θφκκα είρε πξνθχςεη απφ κηα έληνλε εζσηεξηθή 

αλάγθε ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ απφ ηε κηα απνηεινχζε κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ελφςεη 

ηεο δηαθαηλφκελεο θζνξάο ηεο Δζληθήο Ρηδνζπαζηηθήο Έλσζεο (ΔΡΔ) ηνπ 

Καξακαλιή θαη απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγνχζε σο αλάρσκα πνπ ζα αλέθνπηε ηελ 

αλνδηθή πνξεία ηεο Δληαίαο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο (ΔΓΑ)
6
, ε νπνία ζηηο εθινγέο 

ηνπ 1958 είρε αλαδεηρηεί ζηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Ήηαλ έλα 

ζπλνλζχιεπκα πνιηηηθψλ ηφζν απφ ηνλ θεληξν-αξηζηεξφ ρψξν (Ζιίαο Σζηξηκψθνο), 

φζν θαη απφ ηελ αληηθαξακαλιηθή δεμηά (ηέθαλνο ηεθαλφπνπινο), ρσξίο ζαθή θαη 

εληαίν ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πξάγκα ην νπνίν έγηλε εκθαλέο κε ηελ απνζηαζία 

ην 1965 θαη ην ιεγφκελν βαζηιηθφ πξαμηθφπεκα
7
.  

 ηηο 20 επηεκβξίνπ 1974 θάλεη ηελ επαλεκθάληζή ηεο ε Έλσζε Κέληξνπ κε 

εγέηε ηνλ Γ. Μαχξν. Λίγν αξγφηεξα ζπλελψλεηαη κε ηελ Κίλεζε Νέσλ Πνιηηηθψλ 

Γπλάκεσλ - ηελ νπνία απνηεινχζαλ πξνζσπηθφηεηεο κε αληηζηαζηαθή δξάζε – θαη ην 

φιν ζρήκα πήξε ηνλ ηίηιν Έλσζε Κέληξνπ – Νέεο Γπλάκεηο. 

 ηηο εθινγέο ηνπ 1974 θαηφξζσζε λα αλαδεηρηεί ζηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο κε πνζνζηφ 20,48%. ηηο εθινγέο, φκσο, ηνπ 1977 έπεζε ζην 11,95% 

θαη ηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο πήξε ην ΠΑΟΚ, κε πνζνζηφ 25,34%. 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ην θφκκα ηεο Έλσζεο Κέληξνπ δηαιχζεθε κε ηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ λα κεηαθηλνχληαη πξνο ην ΠΑΟΚ. Σν δεδνκέλν 

απηφ ζαθψο, έδεημε φηη ν θεληξψνο ρψξνο είρε κηα αληηδεμηά ζηάζε. 

 ηε κεηαπνιίηεπζε, ην θηιειεχζεξν θέληξν δελ κπφξεζε λα αζθήζεη κηα 

ηζρπξή αληηπνιηηεπηηθή δξάζε σο αληίπαινο ηεο δεμηάο, θαζψο νη θηιειεχζεξνη 

ζεζκνί επηβάιινληαλ σο εζληθή θαηάθηεζε, εθθξάδνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

                                                      
6 

Μεηά ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ ην 1949, ην ΚΚΔ βξηζθφηαλ ζε θαζεζηψο παξαλνκίαο. Έηζη, ε 

αλαδήηεζε λέσλ ζρεκάησλ ήηαλ αλαπφθεπθηε. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγήζεθε ε ΔΓΑ. 

Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε επαλήιζε, ρσξίο φκσο ηε δπλακηθή ηνπ παξειζφληνο γηα λα δηαιπζεί  ην 

1977Βι. www.neolaiasyn.gr. 
7 

Σν παιάηη επεδίσθε ηε δηάζπαζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ αθνχ ε δεκνηηθφηεηα ηνπ Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ εθείλε ηελ επνρή ζεκείσλε άλνδν. Ο ίδηνο επηζπκνχζε ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο 

ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ήξζε ζε ξήμε κε ηνλ Βαζηιηά γηα ηνλ ηφηε Τπνπξγφ 

Δζληθήο Άκπλαο, κε απνηέιεζκα ηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ ζε παξαίηεζε, ηελ πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε 

θαη ην πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 1967 Βι.tvxs.gr/news. 
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ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο, ε νπνία πξσηνζηαηνχζε ζηελ εγθαζίδξπζή ηνπο. Δπηπιένλ, 

ν Κ. Καξακαλιήο είρε θξνληίζεη λα εληάμεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ΝΓ πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ απφ ηνλ πξνδηθηαηνξηθφ αληηδεμηφ ρψξν επεθηείλνληαο ηελ επηξξνή ηνπ 

πξνο ην θέληξν. Έηζη, ε Έλσζε Κέληξνπ ζηάζεθε αδχλακε λα ππεξαζπίζεη ηελ 

πνιηηηθή ηεο βάζε θαη λα παξνπζηαζηεί σο ειθηηθή επηινγή ζηελ επξχηεξε 

θεληξναξηζηεξά. Αληί απηνχ πξνέβαιε ηελ εηθφλα ελφο μεπεξαζκέλνπ θφκκαηνο 

αλίζρπξνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο καδηθήο νξγάλσζεο ζηελ νπνία γνξγά 

πξνρσξνχζαλ ηα κεηαπνιηηεπηηθά θφκκαηα, αληαπνθξηλφκελα ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

έληνλεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Ζ εκθαλψο αδχλακε πνιηηηθή εγεζία 

έπαημε θαη απηή ηνλ ξφιν ηεο κε απνηέιεζκα ην ηζηνξηθφ θφκκα ηεο Έλσζεο Κέληξνπ 

λα δηαιπζεί ιίγν κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1977 (Βνχιγαξεο, 2008: 65, 66).  

 

1.3.3 ΠΑΟΚ (Παλειιήλην νζηαιηζηηθό Κίλεκα) 

  

Σν ΠΑΟΚ δεκηνπξγήζεθε ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1974 θαη αλέβεθε ζηελ εμνπζία ζηηο 

18 Οθησβξίνπ 1981. Τπήξμε έλα θφκκα ππφ παξαηεηακέλε δηακφξθσζε θαη 

θαζνξίζηεθε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κηαο πνηθηιίαο ζηειερψλ θαη ηδενινγηθψλ 

ξεπκάησλ: απφ ηε κηα, ν αξηζηεξίζηηθνο ξηδνζπαζηηζκφο ηνπ ΠΑΚ (Παλειιήλην 

Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα)
8
 θαη απφ ηελ άιιε, ν κεγάινο φγθνο ηνπ θεληξψνπ θαη 

θεληξναξηζηεξνχ ρψξνπ. Ζ θπζηνγλσκία ηνπ ΠΑΟΚ, ινηπφλ, θαζνξίζηεθε απφ ηελ 

ακνηβαία πξνζαξκνγή ησλ δχν απηψλ ηκεκάησλ (Βνχιγαξεο, 2008: 78). 

 Σν ΠΑΟΚ θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη ζηνλ αξηζηεξφ ρψξν, θαζψο ππήξραλ νη 

πξνυπνζέζεηο κηαο καδηθήο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη ζηξνθήο πξνο ηα αξηζηεξά 

επξχηεξσλ δπλάκεσλ ηνπ θεληξψνπ ρψξνπ θαη ηεο λενιαίαο. Βέβαηα, ην ΠΑΟΚ 

βνεζήζεθε θαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, θαζψο ε ΔΚΝΓ, φπσο ήδε εηπψζεθε, δελ 

κπφξεζε λα ζπιιάβεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ αιιαγή ησλ θαηξψλ θαη ε 

θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά, φπσο αλαιπηηθφηεξα ζα γίλεη ζαθέο ζηε ζπλέρεηα, 

εκθαλίζηεθε δηαζπαζκέλε (Βνχιγαξεο, 2008: 92). 

                                                      
8
 Ζ δεκηνπξγία ζην εμσηεξηθφ ηνπ Παλειιήληνπ Απειεπζεξσηηθνχ Κηλήκαηνο (Μάξηηνο ηνπ 

1968), κε πξσηνβνπιία ηνπ Α.Παπαλδξένπ απνηέιεζε ηελ πξψηε εθδήισζε ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηεο 

θεληξν-αξηζηεξάο, ε νπνία επεξεαδφηαλ απφ ην θχκα ξηδνζπαζηηζκνχ πνπ είρε εθδεισζεί ζηε Γχζε κε 

ην θίλεκα ηνπ 1968. Σν ΠΑΚ, ζχκθσλα κε ηνλ πνπξδαιάθε (1988)είρε έλαλ πνιχκνξθν θαη 

αληηθαηηθφ ραξαθηήξα πνπ μεθηλνχζε ηφζν απφ ηελ εηεξφθιεηε θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ 

φζν θαη απφ ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ νη δηάθνξεο 

νξγαλψζεηο ηνπ. Έηζη παξέπαηε κεηαμχ αξηζηεξίζηηθσλ δειψζεσλ θαη παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ  Βι. 

Γ. Βνχιγαξεο Η Ειιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 1974-1990, ζεκέιην, 2008, ζ.71 θαη Μ. πνπξδαιάθεο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ  Δνκή, εζσθνκκαηηθέο θξίζεηο θαη ζπγθέληξσζε εμνπζίαο, Έμαληαο, 1988, ζ.70. 
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 Σν ΠΑΟΚ εθκεηαιιεχηεθε ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ 

θαη θαηάθεξε λα αλαδεηρηεί πξψην θφκκα ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1981 κε πνζνζηφ 48%. 

ην απνηέιεζκα απηφ βνήζεζε, πέξα απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ΠΑΚ-ΠΑΟΚ ζηα 

δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ην κεγάιν απφζεκα ησλ θεληξψσλ 

ςεθνθφξσλ, ε εμάληιεζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΝΓ θαη ε έμνδνο ηνπ 

Κ. Καξακαλιή πξνο ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο. Σν ράζκα, φκσο, αλάκεζα ζηνλ 

αξρηθφ επαλαζηαηηθφ, εζληθναπειεπζεξσηηθφ ιφγν θαη ηε λέα πνιηηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ θεληξψνπ-θεληξναξηζηεξνχ ρψξνπ δελ ζα επηηξέςεη ζην 

ΠΑΟΚ λα ζπγθξνηήζεη έλα ζπλεπή κεηαξξπζκηζηηθφ ιφγν θαη αλάινγε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή (Βνχιγαξεο, 2008: 97, 98). 

 Πέξαλ ηνχηνπ, ην μεθίλεκα ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο ηνπ ΠΑΟΚ ζε κεγάιν 

βαζκφ πηζηνπνηνχζε ηελ ηζηνξηθνπνιηηηθή ζηξνθή πνπ είρε επέιζεη ζηηο ζπλεηδήζεηο 

θαη ζηηο λννηξνπίεο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο Διιάδαο. Λίγν κεηά ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ 

εμνπζία θαηάξγεζε ηα ππνιείκκαηα ηεο λνκνζεζίαο ηνπ εκθπιίνπ, αλαγλσξίδνληαο 

ηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη θαζηεξψλνληαο ηελ 25
ε
 Ννεκβξίνπ σο εκέξα εζληθνχ 

ενξηαζκνχ ηεο Δλσκέλεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Παξάιιεια ε θπβέξλεζε πξνψζεζε 

κηα ζεηξά κέηξσλ πνιηηηζκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ηα νπνία ε ζπληεξεηηθή παξάηαμε 

ηεο ΝΓ είρε αθήζεη αλεθπιήξσηα. Σελ πεξίνδν εθείλε εθζπγρξνλίζηεθε ην 

νηθνγελεηαθφ δίθαην, θαηαξγήζεθε ε πξνίθα, απνπνηληθνπνηήζεθε ε κνηρεία, 

θαζηεξψζεθε ν πνιηηηθφο γάκνο, ελψ παξάιιεια, ζεζκνζεηήζεθε ην δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ (Βνχιγαξεο, 2010: 109-111).  

 Καηά ηελ πξψηε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ ΠΑΟΚ, ζεκεηψζεθε κηα έθξεμε 

ζπκκεηνρήο ησλ καδψλ ζε πνηθίινπο ζεζκνχο θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο. Οη 

ζπλζήθεο έληνλεο θαη καδηθήο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο πνπ ραξαθηήξηδαλ, έηζη θαη 

αιιηψο, ηελ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, επλφεζαλ ην θαηλφκελν (Βνχιγαξεο, 

2010: 113). Σν ΠΑΟΚ, επίζεο, ππνζρφηαλ ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Μεηά 

ην 1981 ζα ςεθηζηνχλ κηα ζεηξά πνιχ ζεκαληηθψλ λφκσλ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Ο λφκνο ηνπ 1982 ζα αλαγλσξίζεη θαη ζα ξπζκίζεη γηα πξψηε θνξά ηελ άζθεζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ζην ρψξν δνπιεηάο, ζα απαγνξεχζεη ην εξγνδνηηθφ ινθ 

– άνπη, ζα αλαγλσξίζεη ηελ απεξγία αιιειεγγχεο θαη ζα πξνβιέςεη θάπνηεο 

ζηνηρεηψδεηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο απνθάζεηο, εηζάγεη, επίζεο, θαη ν λφκνο ηνπ 1983 γηα ηελ 

«θνηλσληθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο θνηλήο σθέιεηαο», 
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ν νπνίνο, φκσο, επηβάιιεη ηαπηφρξνλα ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο (Κξαβαξίηνπ-Μαληηάθε, 1986: 287, 288, 292). 

Ζ θπβέξλεζε κε ηα ζεζκηθά κέηξα πνπ έιαβε έδσζε δηέμνδν ζηνλ θνηλσληθφ 

δπλακηζκφ ησλ καδψλ. Σν βαζηθφ, φκσο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ, 

ήηαλ, φπσο ήδε έρεη εηπσζεί, ε θνκκαηηθνπνίεζε θαη ε εμάξηεζή ηνπο απφ ην θξάηνο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο ηζρπξνπνηνχληαλ απφ ηε ζπκκεηνρή, 

έραλαλ ζε απηνλνκία θαη θχξνο, ιφγσ ηεο απνηθηνπνίεζήο ηνπο απφ ηα θφκκαηα θαη 

ην θξάηνο. Ζ θαηάζηαζε έγηλε δπζκελέζηεξε εμαηηίαο ηνπ πςεινχ βαζκνχ πφισζεο 

πνπ ραξαθηήξηδε ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο δελ άξγεζαλ λα 

θαλνχλ, θαζψο νδήγεζαλ είηε ζηελ απνκαδηθνπνίεζε θαη ζηελ απνζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο, είηε ζηε δηαθζνξά ησλ ζπλδηθαιηζκέλσλ (Βνχιγαξεο, 2010: 115).  

ζνλ αθνξά ηα νμπκέλα νηθνλνκηθά θαη εζληθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε ε ρψξα, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ δελ ζεκείσζε ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. Δλψ ε ειιεληθή νηθνλνκία πθίζηαην αθφκε ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

δεχηεξνπ πεηξειατθνχ ζνθ ην 1979 θαη ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έζεηε ην 

δήηεκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε θάζε ρψξα, ην ΠΑΟΚ ζηξάθεθε ζην 

κεηαπνιεκηθφ αλαπηπμηαθφ θευλζηαλφ κνληέιν ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, ηεο 

εθηεηακέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο ελίζρπζεο ηεο 

δήηεζεο θαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σνχηε ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή αληί λα δψζεη κηα 

ψζεζε γηα ηελ αλάθακςε κεηά ην ζνθ ηνπ 1979, πξνθάιεζε πιεζσξηζηηθέο εληάζεηο, 

ζεκαληηθά πξσηνγελή ειιείκκαηα θαη απμαλφκελα πξνβιήκαηα ζην ηζνδχγην 

εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ (Βνχιγαξεο, 2010: 109-112). 

Μεηά ηελ επαλεθινγή ηνπ ΠΑΟΚ ζηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 1985, κε πνζνζηφ 

45,8%, έλαληη 40,8% ηεο ΝΓ, ε  εγεζία ηνπ θφκκαηνο ζα πξνρσξήζεη ζε 

ζθαηξηθφηεξεο πνιηηηθέο-ηδενινγηθέο αλαζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο 

λέεο ζπλζήθεο. ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ην ΠΑΟΚ ζα εγθαηαιείςεη ηα αθξαία 

αληηκπεξηαιηζηηθά ζπλζήκαηα θαη ζα γίλεη πην θηιεπξσπατθφ, παξακέλνληαο ζηελ 

ΔΟΚ θαη αλαλεψλνληαο ηελ παξακνλή ησλ ακεξηθαληθψλ βάζεσλ ζηε ρψξα. 

Παξάιιεια, ζα ηξνπνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή, δηνξίδνληαο ππνπξγφ 

νηθνλνκηθψλ ηνλ Κ. εκίηε θαη ιακβάλνληαο πεξηνξηζηηθά κέηξα εηζνδεκαηηθήο, 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. κσο, κέζα ζε δχν ρξφληα, ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1987, ν Α. Παπαλδξένπ ζα ζέζεη ηέινο ζην ζηαζεξνπνηεηηθφ 

πξφγξακκα, πξνηηκψληαο λα δηαρεηξηζηεί ηελ νηθνλνκία κε θξηηήξην ην θνκκαηηθφ 
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φθεινο ελφςεη ησλ εθινγψλ ηνπ 1989. Έηζη, ε νηθνλνκία ζα κπεη ζε ζνβαξή θξίζε 

θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ζα μεθχγεη απφ θάζε έιεγρν (Βνχιγαξεο, 2010: 117-119). 

Ζ ηδενινγηθή ζχγρπζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ΠΑΟΚ έγηλε ζαθήο, θαζψο 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη ηα θνκκαηηθά ζπκθέξνληα, αλαγθαδφηαλ λα 

αλαζεσξήζεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηε δξάζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζεη ζπλνρή ζηηο 

λέεο επηινγέο ηνπ.  

 

1.3.4 Η Κνκκνπληζηηθή Αξηζηεξά –ε δηάζπαζε θαη ε επηθξάηεζε ηνπ ζνζηαιηζκνύ- 

 

ηαλ ην 1956 θαηά ην 20ν πλέδξην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ  Κφκκαηνο νβηεηηθήο 

Έλσζεο (ΚΚΔ), απνθαιχθηεθαλ ηα εγθιήκαηα ηνπ ηάιηλ, ε Έλσζε νβηεηηθψλ 

νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (ΔΓ), άξρηζε βαζκηαία λα ράλεη ηελ ειθηηθή ηεο 

δχλακε. Δπηπιένλ είραλ αξρίζεη λα εθδειψλνληαη νη νηθνλνκηθέο αθακςίεο ηνπ 

θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, εθφζνλ νη λέεο ζπλζήθεο απαηηνχζαλ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, 

νηθνλνκηθή επειημία θαη νξγαλσηηθή απνθέληξσζε, αλάγθεο πνπ ζίγνπξα δελ 

κπνξνχζαλ λα θαιπθηνχλ κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα. 

 Σελ ίδηα ζηηγκή ζηε Γχζε είραλ αξρίζεη λα εθδειψλνληαη θάπνηεο αιιαγέο 

ζηα ήζε θαη ηηο λννηξνπίεο ππνθηλνχκελεο απφ ηηο αληηδξάζεηο ζηνλ πφιεκν ηνπ 

Βηεηλάκ, ην θίλεκα ηνπ 1968, ηε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή άλνδν θαη ηνλ θνηλσληθφ 

εθζπγρξνληζκφ. Μέζα ζ‟ απηφ ην πιαίζην, ν δπηηθφο καξμηζκφο επηρείξεζε ηελ 

αλαλέσζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο. Παξάιιεια, άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο αληηζνβηεηηθά θνκκνπληζηηθά ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ξεχκαηα κε 

ζεκαληηθφηεξν ηνλ καντζκφ θαη «ηξηηνθνζκηθνί» θνκκνπληζκνί, φπσο ηνπ Κάζηξν 

θαη ηνπ Γθνπεβάξα. 

 Έλα κέξνο ηεο δπηηθήο δηαλφεζεο θαη λενιαίαο είδαλ ζηα λέα απηά ηδενινγηθά 

ξεχκαηα ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ζνβηεηηθνχ θνκκνπληζκνχ. Ζ κείδσλ έθθξαζε 

απηήο ηεο αλαλεσηηθήο πξνζπάζεηαο ππήξμε ν επξσθνκκνπληζκφο, δεκηνπξγψληαο 

έλα δηεζλέο ηδενινγηθνπνιηηηθφ ξεχκα, ην νπνίν φκσο, δελ απέθηεζε πνπζελά θξαηηθή 

ππφζηαζε. 

 ηελ Διιάδα ε δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ ζπλέβε θαηά ηελ 12
ε
 νινκέιεηα ηεο ΚΔ 

ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1968, φπνπ δεκηνπξγήζεθε ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ
9
 (Βνχιγαξεο, 

                                                      
9 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1968 ζπλήιζε ζηε Βνπδαπέζηε ε 12
ε
 νινκέιεηα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ γηα λα 

εμεηάζεη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο κεηά ηε δηθηαηνξία θαη εζσθνκκαηηθά δεηήκαηα. 

εκαληηθφο αξηζκφο θνκκαηηθψλ ζηειερψλ δηαθψλεζαλ γηα εζσθνκκαηηθά θαη θεληξηθά πνιηηηθά 
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2008: 98-100). Έηζη, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ηα δχν 

θνκκνπληζηηθά θφκκαηα απέθηεζαλ βαζκηαία δηαθνξεηηθή θπζηνγλσκία θαη πνιηηηθή 

ζηξαηεγηθή. Σν ΚΚΔ, βέβαηα, ζηηο εθινγέο ηνπ 1977 κπφξεζε λα ππεξηζρχζεη 

αξηζκεηηθά θεξδίδνληαο ην 9,4% θαη 11 έδξεο, έλαληη ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ κε 

πνζνζηφ 2,7% θαη 2 έδξεο. Ζ ππεξνρή απηή ηνπ ΚΚΔ νθεηιφηαλ θαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

ππφβαζξν. Έηζη, πέξαζε εχθνια ην ζχλζεκα «έλα είλαη ην θφκκα», ελλνψληαο ην 

εληαίν ηεο παξάδνζεο θαη ηεο βησκαηηθήο δηαδξνκήο ησλ αλζξψπσλ ηεο 

θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο. Άιισζηε, ηελ πεξίνδν εθείλε ν αληηδπηηθηζκφο ήηαλ 

δηάρπηνο, ιφγσ ηεο δηθηαηνξίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Ζ πξφζδεζε ηνπ ΚΚΔ ζηελ ΔΓ 

ηνπ πξνζέδηδε ην θχξνο ηνπ εζληθνχ αληηπξνζψπνπ απηήο ηεο ππεξδχλακεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε πιηθή-νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηελ ΔΓ ήηαλ άιινο έλαο 

παξάγνληαο πνπ επλφεζε ζηελ επηθξάηεζε ηνπ ΚΚΔ (Βνχιγαξεο, 2008: 109, 110). 

ηηο εθινγέο ηεο 18
εο

 Οθησβξίνπ 1981 ην ΚΚΔ θαηεηάγε σο ηξίην θφκκα ζηελ 

ειιεληθή βνπιή απμάλνληαο ειάρηζηα ηε δχλακή ηνπ ζε 10,9% θαη 13 έδξεο. Έηζη, ην 

ΚΚΔ ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, έηεηλε λα πξνζεγγίδεη ηα πνζνζηά ηεο 

πξνδηθηαηνξηθήο ΔΓΑ (Νηθνιαθφπνπινο, 2007: 73). Ζ νξγαλσηηθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

ΚΚΔ ζα απνηειέζεη ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο εγεζίαο ηνπ ζε φιε ηελ κεηαπνιηηεπηηθή 

πεξίνδν. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ΚΚΔ επηδφζεθε ζπζηεκαηηθά ζηελ νξγαλσηηθή 

δνπιεηά, κεηαηξέπνληαο ηελ νξγάλσζή ηνπ ζε βαζηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληηπάισλ ηνπ. Οη θνκκαηηθέο ζθελνγξαθίεο ηνπ ζα γίλνπλ αληηθείκελν κίκεζεο απφ 

ηα άιια θφκκαηα θαη θπξίσο ην ΠΑΟΚ (Βνχιγαξεο, 2008: 113). 

 Ο πνιηηηθφο ιφγνο ηνπ ΚΚΔ επηθεληξψζεθε ζηελ πξνπαγάλδηζε ηεο 

αληηκνλνπσιηαθήο-αληηηκπεξηαιηζηηθήο αιιαγήο, σο ελδηάκεζν ζηάδην ηνπ ηειηθνχ 

ζηφρνπ ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Ζ ζηάζε πνπ δηακφξθσζε απέλαληη ζηα δχν κεγάια 

θφκκαηα εμνπζίαο ήηαλ ε παξαθάησ: πξνο ην ΠΑΟΚ επερείξεζε λα νηθνδνκήζεη 

ζρέζεηο επηθνηλσλίαο πξνηείλνληαο, κάιηζηα, κηα ζπκκαρία ησλ αληηδεμηψλ δπλάκεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εηηεζεί ζίγνπξα ε ΝΓ, φηαλ κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1977 είρε γίλεη 

θαλεξφ φηη ε αλαηξνπή ηεο ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο ήηαλ εθηθηή, ελψ πξνο ηε ΝΓ 

θξαηνχζε θπζηθά κηα αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε, ρσξίο, φκσο λα είλαη πνισηηθή, φπσο 

έθαλε ην ΠΑΟΚ. 

 Σν ΚΚΔ παξφιν πνπ δελ θαηφξζσζε λα απνθνκίζεη νθέιε απφ ηελ αληηδεμηά 

ζηξνθή ησλ ςεθνθφξσλ, απνθαηέζηεζε κηα ηδενινγηθή επηθνηλσλία πξνο ηελ 

                                                                                                                                                        
δεηήκαηα, φπσο ε πνιηηηθή ησλ ζπκκαρηψλ θαη ν ξφινο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη απνρψξεζαλ. Απφ 

ηε δηάζπαζε δεκηνπξγείηαη ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ. Βι. www.neolaiasyn.gr. 
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αξηζηεξφζηξνθε βάζε ηνπ ΠΑΟΚ. Δπηπιένλ, ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

αληηδεμηάο, αληηηκπεξηαιηζηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ ΠΑΟΚ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, 

απνηειψληαο έλα πξφζζεην αηνχ γηα ηελ επηηπρία ηνπ βαζηθνχ ηνπ ζηφρνπ εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ, δειαδή ηελ επηθξάηεζή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θηλήκαηνο (Βνχιγαξεο, 2008: 114, 115).   

 Σν ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ απφ ηελ άιιε έκπαηλε ζην πνιηηηθφ παηρλίδη έρνληαο 

ηξία ηζρπξά ραξηηά. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 είρε αξρίζεη λα δηαδίδεηαη ην 

επξσθνκκνπληζηηθφ ξεχκα, δηθαηψλνληαο, θαηά θάπνην ηξφπν, ηηο επηινγέο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζπγθέληξσλε κεγάιν κέξνο ηνπ πξνδηθηαηνξηθνχ 

εγεηηθνχ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΓΑ θαη ηνπ ΚΚΔ, γεγνλφο πνπ ηνπ πξνζέδηδε 

θχξνο θαη ηξίηνλ, έβγαηλε απφ ηελ παξαλνκία κε ζεκαληηθή αληηζηαζηαθή δξάζε 

(Βνχιγαξεο, 2008: 115). 

 Παξφια απηά, ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ δελ θαηάθεξε λα απνθηήζεη καδηθή 

θνκκαηηθή θαη εθινγηθή βάζε. ζν θαη αλ ην ζνβηεηηθφ κνληέιν είρε αξρίζεη λα 

ακθηζβεηείηαη, ε επηξξνή πνπ αζθνχζε ε Μφζρα ζηελ ειιεληθή θνκκνπληζηηθή 

θνπιηνχξα ήηαλ εμαηξεηηθά κεγάιε. Δπηπιένλ, ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ ήηαλ 

ππνρξεσκέλν λα δηεθδηθήζεη θαη λα αγσληζηεί γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ σο 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα. Ζ απνδνρή θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε έληαμε ελφο αξηζηεξνχ 

ζην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, πξνυπέζεηε ππεξβάζεηο ηεο παξαδνζηαθήο ηαπηφηεηαο θαη κηα 

πην απαηηεηηθή λνεηηθή επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο επηινγήο. Οη απαηηήζεηο απηέο 

παξαηείλνληαλ ζην ρξφλν δεδνκέλνπ φηη ε θπζηνγλσκία ηνπ θφκκαηνο ήηαλ ππφ 

εμέιημε θαη πξνθαινχζε δηαξθείο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ακθηζβεηήζεηο 

(Βνχιγαξεο, 2008: 117, 118). 

 Μέζα ζε απηφ ην αζθπθηηθφ ηζηνξηθνπνιηηηθφ πιαίζην, ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξν άηνκα απφ ηνλ ρψξν ησλ δηαλννπκέλσλ, ησλ κνξθσκέλσλ 

ζηξσκάησλ θαη ηεο λενιαίαο, λνκηκνπνηψληαο ζην ρψξν ηεο αξηζηεξήο πνιηηηθήο θαη 

ηδενινγίαο ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ. Απνηέιεζε, έηζη, κηα ελαιιαθηηθή 

ηδενινγηθή ιχζε ζηνλ άμνλα ΠΑΟΚ-ΚΚΔ πνπ είρε δηακνξθσζεί ηελ πεξίνδν 

εθείλε, ζηε βάζε κηαο αληηεπξσπατθήο-ιατθηζηηθήο λννηξνπίαο (Βνχιγαξεο, 2008: 

118, 119). 

 ηηο εθινγέο ηεο 18
εο

 Οθησβξίνπ ηνπ 1981 ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ κείσζε ηε 

δχλακή ηνπ ζην 1,34% ρσξίο θακία έδξα ζηε Βνπιή θαη κφλν ζηηο επξσεθινγέο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ηελ ίδηα κέξα απέζπαζε ην 5,29% (Νηθνιαθφπνπινο, 2007: 73).  
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 Ζ πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο δεκνθξαηίαο εκπεξηείρε κηα ζπλαηλεηηθή πνξεία δηακφξθσζεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ κεηαδηθηαηνξηθνχ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ, ζε αληίζεζε πξνο ην 

ΠΑΟΚ θαη ην ΚΚΔ. Έδηλε ηδηαίηεξε βάζε ζηελ πνιηηηθή κεηαζηξνθή πνπ είρε 

επέιζεη ζην θφκκα ηεο ΝΓ θαη επνκέλσο ζηηο δπλαηφηεηεο ζπλελλφεζεο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ. 

 Ο ιφγνο ηεο πνιηηηθήο απηήο, απφ ηε κηα εμέθξαδε ηελ αγσλία γηα ηνλ θίλδπλν 

ππνηξνπήο θαη αλαηξνπήο ηεο λεαξήο δεκνθξαηίαο, θαη απφ ηελ άιιε απέβιεπε λα 

θαηαζηήζεη ηελ Αξηζηεξά ζπλδηακνξθσηή ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ε κεζνιάβεζε ηνπ Κέληξνπ. Δπίζεο, πίζσ απφ ηε πνιηηηθή απηή 

ζηξαηεγηθή θξπβφηαλ έλα ζπλαηλεηηθφ-δηαινγηθφ κνληέιν δεκνθξαηίαο, ην νπνίν 

ραξαθηεξηδφηαλ αθελφο απφ κηα κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηελ πεηζψ ηνπ δηαιφγνπ θαη 

ζηελ αμία ηεο δεκνθξαηίαο θαη αθεηέξνπ, απφ ηελ θνκκνπληζηηθή αληίιεςε φηη νη 

θπξίαξρεο ηάμεηο ζα αλέηξεπαλ ην δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο ζε πεξίπησζε πνπ νη 

κεηαξξπζκίζεηο δελ ππνζηεξίδνληαλ απφ κηα κεγάιε ιατθή ζπκπαξάηαμε, ε νπνία ζα 

ππεξέβαηλε ηελ εθάζηνηε εθινγηθή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία. 

 Σειηθά ε κεηαπνιηηεπηηθή δεκνθξαηία απνδείρηεθε πεξηζζφηεξν ζηαζεξή απφ 

ηνπο θφβνπο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ. Δπίζεο, ην ίδην ην θφκκα δελ απέθηεζε πνηέ ηελ 

αλαγθαία πνιηηηθή δχλακε ψζηε λα επηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο γηα ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελν ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Έηζη, βξέζεθε 

πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλν απ‟ φηη ην ΚΚΔ. ‟ απηφ, βέβαηα, ζπλέβαιε, φπσο ήδε 

εηπψζεθε παξαπάλσ, θαη ε ακνηβαία ππνζηήξημε ΠΑΟΚ-ΚΚΔ ελψ ε επηβνιή ηνπ 

δεχηεξνπ ζηνλ θνκκνπληζηηθφ ρψξν άθεζε πεξηζψξηα κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο ζηνλ 

ιατθηζκφ ηνπ ΠΑΟΚ (Βνχιγαξεο, 2008: 119, 120). 

 Ζ επηθξάηεζε ηνπ ΠΑΟΚ ζηνλ «αξηζηεξά ηνπ θέληξνπ» πνιηηηθφ ρψξν 

νθεηιφηαλ θαη ζε άιινπο παξάγνληεο. Δλψ ηα θνκκνπληζηηθά θφκκαηα έβγαηλαλ απφ 

ηελ παξαλνκία θαη ηελ αληηδηθηαηνξηθή αληίζηαζε κε απμεκέλν θχξνο θαη αίγιε, 

ζηελ εηξεληθή πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζεσξήζεθαλ «βαξηά» κε έλα ζθιεξφ 

παξειζφλ πνπ νη θνηλσλίεο ήζειαλ λα μεράζνπλ. Δπηπιένλ, ηαπηίζηεθαλ κε ην 

ζνβηεηηθφ κνληέιν ην νπνίν έραλε βαζκηαία ηελ αίγιε ηνπ.  

Παξάιιεια, νη λέεο ζπλζήθεο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, φπσο ε εθθνζκίθεπζε, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ην ηέινο ηνπ 

ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ε δηεζλήο χθεζε, δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

πεξηζζφηεξν ραιαξήο πνιηηηθήο έληαμεο, ρσξίο πςειέο απαηηήζεηο θαη 
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θνζκνζεσξεηηθή ζπλνρή. ε φια απηά πξνζηέζεθε ν αληηθνκκνπληζκφο ησλ πξψησλ 

κεηαπνιεκηθψλ θπβεξλήζεσλ, ν νπνίνο επέδξαζε επί δεθαεηίεο ζηηο ζπιινγηθέο 

ζπλεηδήζεηο (Βνχιγαξεο, 2008: 104, 105). 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη παξά ηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

θηλεηνπνίεζε πνπ πξνθάιεζαλ νη απφπεηξεο εθζπγρξνληζκνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1960, ηηο λέεο λννηξνπίεο, ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο 

εθινγηθήο βάζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο θαη ηελ εθδήισζε ξηδνζπαζηηθψλ 

θηλεκάησλ, φπσο ηνπ 1968, κεηαπνιηηεπηηθά ηα ΚΚ δελ θαηφξζσζαλ λα 

ππεξηζρχζνπλ θαη ππεξθεξάζηεθαλ απφ ηα ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα. Σν ζχλζεκα ηεο 

«αιιαγήο» πνπ είραλ πηνζεηήζεη νη ζνζηαιηζηέο εγέηεο, ήηαλ αξθεηφ λα ππεξθαιχςεη 

ηελ αθαζφξηζηε θαη αζαθή ηδενινγία, ελψ ηαπηφρξνλα εμέθξαδε ην θιίκα ηεο επνρήο 

θαη ηηο δηαζέζεηο ηεο πιεηνςεθίαο (Βνχιγαξεο, 2008: 106).   

 

1.3.4.1 Αξηζηεξέο νξγαλώζεηο θαη δεκηνπξγία λεαληθώλ ηαπηνηήηωλ κέζω ηεο ξνθ 

κνπζηθήο. 

 

Ζ ζπγθξφηεζε καδηθψλ θνκκάησλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, 

επεξέαζε ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο λενιαίαο, θπξίσο κε αξηζηεξφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Βέβαηα, ε ΚΝΔ σο νξγάλσζε λενιαίαο ηνπ ΚΚΔ θαη ν «Ρήγαο 

Φεξαίνο» (ΡΦ) ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ είραλ δεκηνπξγεζεί επί δηθηαηνξίαο. Ζ πξψηε 

ην 1968 θαη ε δεχηεξε ην 1967, ε νπνία κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ θφκκαηνο ηάρζεθε 

ππέξ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ. Καη νη δχν είραλ πξνζειθχζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ 

θνηηεηψλ, καζεηψλ θαη λέσλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν νξγαλψζεσλ ήηαλ, θπζηθά, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ ειιεληθνχ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζην κνληέιν ηεο ΔΓ. Ο ΡΦ ζηεθφηαλ 

θξηηηθά ζηελ εθδνρή απηή, φπσο άιισζηε θαη ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ελψ ε ΚΝΔ 

δηέβιεπε ζε απηή ην απζεληηθφ πξφηππν. Μηα άιιε βαζηθή δηαθνξά αθνξνχζε ηε 

ζρέζε ηνπ ΚΚ κε ηα θηλήκαηα. Ο ΡΦ απφ ηελ πξψηε παλειιαδηθή ζπλδηάζθεςή ηνπ 

ην 1976, πξφηεηλε ην ζεβαζκφ ηεο απηφλνκεο δξάζεο φισλ ησλ θηλεκάησλ φπσο ηνπ 

εξγαηηθνχ, ηνπ λενιαηίζηηθνπ θαη ηνπ γπλαηθείνπ. Ο ξφινο ηνπ Ρήγα ζα ήηαλ απιψο 

ζπλζεηηθφο θαη ζπληνληζηηθφο ησλ θηλεκάησλ απηψλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

«θνηλνχ ιατθνχ αγψλα». Αληίζεηα, ε ΚΝΔ ππνζηήξηδε ηελ άπνςε ηεο θαζνδήγεζεο 

ησλ θηλεκάησλ απφ ηελ ίδηα (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 321, 322). 
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 ζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ Ρήγα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1974 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νέσλ (ΠΟΝ) Ρήγαο Φεξαίνο, ελψ ζηελ Α‟ Παλειιαδηθή 

πλδηάζθεςε ηνπ 1976 κεηνλνκάζηεθε ζε Διιεληθή Κνκκνπληζηηθή Νενιαία 

(ΔΚΟΝ) Ρήγαο Φεξαίνο. Έλα κεγάιν αξηζηεξφ θνκκάηη ηεο ΔΚΟΝ δηαθσλνχζε κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ θφκκαηνο, φπσο ηελ πξνγξακκαηηθή 

απνηχπσζε πνιιψλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ πξνο ηνλ ζνζηαιηζκφ, ζεσξψληαο φηη γηα ηε 

κεηάβαζε απαηηνχληαλ πην δξαζηηθέο επαλαζηαηηθέο ιχζεηο. Δπίζεο, γηα ηελ 

εθινγηθή απνηπρία ηνπ 1977 ζεψξεζε ππεχζπλν ην θφκκα, γηα ηα ζνιά θαη 

κεηξηνπαζή ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε ε δεκηνπξγία ηνπ εθινγηθνχ ζρήκαηνο ηεο 

«πκκαρίαο» κε ηε ζχκπξαμε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ηεο ΔΓΑ θαη άιισλ κηθξφηεξσλ 

θεληξναξηζηεξψλ ζρεκάησλ. Ζ εζσηεξηθή θξίζε νμχλζεθε κέρξη ηηο παξακνλέο ηεο 

Β‟ Παλειιαδηθήο πλδηάζθεςεο ηεο νξγάλσζεο, ηελ νπνία ε εγεζία ηνπ θφκκαηνο 

δελ αλαγλψξηζε θαη φζνη ζπκκεηείραλ ζε απηή δηαγξάθεθαλ, πεξίπνπ ην 65%-70% 

ησλ κειψλ ηνπ Ρ.Φ. Οη δηαγξαθέληεο ίδξπζαλ ηελ ΔΚΟΝ Ρήγαο Φεξαίνο Β‟ 

Παλειιαδηθή ή απιά Β‟ Παλειιαδηθή, ε νπνία δηαιχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1981. Σν 

1987 φηαλ ε πιεηνςεθία ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ ίδξπζε ηελ Διιεληθή Αξηζηεξά 

(ΔΑΡ), ν Ρήγαο Φεξαίνο απνηέιεζε ηε λενιαία ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ/Αλαλεσηηθή 

Αξηζηεξά. Σα επφκελα ρξφληα ζπξξηθλψζεθε θαη ην 1999 ηα ιίγα κέιε πνπ είραλ 

απνκείλεη, επέιεμαλ λα κεηνλνκαζηνχλ ζε λενιαία ηεο Αλαλεσηηθήο Κνκκνπληζηηθήο 

Οηθνινγηθήο Αξηζηεξάο (ΑΚΟΑ) (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 322).  

Παξά ηελ πινχζηα αληηδηθηαηνξηθή δξάζε πνπ είρε αλαπηχμεη ε νξγάλσζε 

ηνπ Ρήγα θαη ηελ αλαζπγθξφηεζή ηεο θαηά ηε κεηαπνιίηεπζε, ε νξγαλσηηθή ηνπ 

δχλακε είρε αξρίζεη λα κεηψλεηαη ήδε απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1975. Με βάζε, 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ απφ 22 ζπλνηθηαθέο νξγαλψζεηο ηνπ Ρήγα ζηελ Αζήλα, ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 8 έσο 14 κελψλ, ηα κέιε θαη ησλ 22 νξγαλψζεσλ είραλ αξρίζεη λα 

κεηψλνληαη απφ 409 ην 1975 ζε 314 ην 1976. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα ζηξαηνιφγεζεο 

λέσλ κειψλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν είρε παξνπζηάζεη κείσζε θαη νη ζπλνηθηαθέο 

νξγαλψζεηο πνπ δελ είραλ θαηαθέξεη λα εληάμνπλ νχηε έλα λέν κέινο ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 1975, έθηαλαλ ηηο 6, ην Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο ηηο 8, ελψ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1976 ηηο 10. Γειαδή, ζρεδφλ νη κηζέο εκθάληδαλ πιήξε αδπλακία νξγαλσηηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ έθβαζε απηή ίζσο λα νθεηιφηαλ ζηηο αληηθάζεηο αλάκεζα ζηηο αλάγθεο 

ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηαζεξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, θαη ζην πνιηηηθφ πξφγξακκα ηνπ αλαλεσηηθνχ 

θνκκνπληζηηθνχ ρψξνπ. Ίζσο, δειαδή, νη βαζηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ ΚΚΔ 
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(εζσηεξηθνχ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 λα ζηεξνχληαλ επειημίαο θαη λα 

κε παξνπζίαδαλ ηε δπλαηφηεηα κηαο επαξθνχο πξνζαξκνγήο ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο 

απηήο ηεο πεξηφδνπ (Τθαληφπνπινο, 2010: 96-99). 

Να πξνζζέζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη απφ ην 1978 είρε εκθαληζηεί έλα 

ραιαξφ δίθηπν, ν «Υψξνο» απνηεινχκελνο απφ απηφλνκεο νκάδεο θπξίσο θνηηεηψλ, 

νη νπνίνη είηε πξνέξρνληαλ απφ δηαζπάζεηο θνκκνπληζηηθψλ λενιαηίζηηθσλ 

νξγαλψζεσλ, είηε απφ δηάθνξεο αξηζηεξέο αλεμάξηεηεο νξγαλψζεηο, φπσο ε 

Αληηθαζηζηηθή Αληηκπεξηαιηζηηθή πνπδαζηηθή Παξάηαμε Διιάδαο (ΑΑΠΔ) θαη ε 

Οξγάλσζε γηα κηα Πξνιεηαξηαθή Αξηζηεξά (ΟΠΑ). Ο «Υψξνο» δελ απνηέιεζε πνηέ 

νκνηνγελέο πνιηηηθφ ππνθείκελν, αιιά εθθξαδφηαλ απφ έλα απηφλνκν δίθηπν 

θνηηεηηθψλ ζπζπεηξψζεσλ θαη θνηηεηηθψλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ (Παπαδνγηάλλεο, 

2010: 322, 323). 

ζνλ αθνξάηελ κνπζηθή θαη ηελ δηαζθέδαζε φιεο νη αξηζηεξέο νξγαλψζεηο, 

θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο (1974-1977), ζεσξνχζαλ ηα ξεκπέηηθα, ηα 

αληάξηηθα, ηα δεκνηηθά θαη ηα έληερλα ιατθά σο ζηνηρεία ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

παξάδνζεο, ελψ ε ςπραγσγία ηνπο εθείλε ηελ πεξίνδν αθνξνχζε ηε ζπδήηεζε θαη ην 

νκαδηθφ ηξαγνχδη ζε κπνπάη, ηαβέξλεο θαη ζπίηηα, γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ 

αληηκπεξηαιηζηηθή αιιειεγγχε, ή αιιηψο ηε ιεγφκελε «πςειή πνιηηηθή» 

(Παπαδνγηάλλεο, 2010: 324).  

Ωο πξνο ηελ πνιηηηζηηθή δηαπαηδαγψγεζε, νη αξηζηεξέο νξγαλψζεηο 

ζεσξνχζαλ φηη θαξαδνθεί ν θίλδπλνο ν ιαφο λα δηαβξσζεί απφ μελφθεξηεο επηξξνέο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνβνιή ηεο ιατθφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ηεο θνπιηνχξαο 

επηδηψρζεθε κέζα απφ εηήζηα θεζηηβάι λενιαίαο θαη ηε δξάζε πνιηηηζηηθψλ 

ζπιιφγσλ (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 324, 325). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππήξρε ν ακεξηθάληθνο ηξφπνο δσήο πνπ πεξηιάκβαλε 

ηελ ξνθ κνπζηθή, ηηο ηαηλίεο ηνπ ρφιπγνπλη θαη ρψξνπο ςπραγσγίαο φπσο ηα 

κπηιηαξδάδηθα. Να επηζεκάλνπκε, φκσο, φηη ν φξνο «ακεξηθάληθνο» ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Ρήγα, δελ είρε αξλεηηθή ρξνηά φπσο ζηελ ΚΝΔ θαη ζηηο καντθέο νκάδεο. Βέβαηα, 

θάπνηνη πνιηηηθνπνηεκέλνη λένη - είηε Κλίηεο είηε Ρεγάδεο - πνπ ηελ πεξίνδν 1970-74 

ήηαλ θνηηεηέο ή καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ θαη είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηε ξνθ 

κνπζηθή, εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ επαθή κε απηφ ην είδνο, αιιά πεξηζζφηεξν 

αηνκηθά θαη ζπλέρηδαλ λα δηνξγαλψλνπλ πάξηη ζε ζπίηηα, φπνπ αθνπγφηαλ θαη ξνθ 

κνπζηθή. Σα ζηειέρε, φκσο, ηδίσο ηεο ΚΝΔ ζπκκεηείραλ πνιχ ιηγφηεξν έσο θαη 

θαζφινπ ζηα πάξηη απηά. Έηζη, ε επηξξνή ησλ λενιαηίζηηθσλ θνκκνπληζηηθψλ θαη 
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ζνζηαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε κε νξγαλσκέλνπο λένπο είρε πεξηνξίζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ θπθινθνξία ηεο ξνθ κνπζηθήο ηελ πεξίνδν 1974-77. 

Απφ ηα ηέιε, φκσο, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 άξρηζε λα απμάλεηαη ε επηξξνή 

ηεο ξνθ ζηνπο λεαξνχο αξηζηεξνχο, εμαηηίαο ηνπ αλαζηνραζκνχ ηνπο γηα ην κνληέιν 

ζηξάηεπζεο ησλ πξψησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ ρξφλσλ. Δλψ, δειαδή, ε 

Παλζπνπδαζηηθή, ε θνηηεηηθή παξάηαμε ηεο ΚΝΔ θαη ν Γεκνθξαηηθφο 

Αγψλαο/Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα ηνπ ΡΦ, θαζψο θαη νη ππφινηπεο θνκκνπληζηηθέο 

θνηηεηηθέο παξαηάμεηο ζπγθέληξσλαλ ηελ πιεηνςεθία ζηηο θνηηεηηθέο εθινγέο, πνιχ 

γξήγνξα παξαηεξνχληαλ απνρσξήζεηο θαη πνιχ βξαρπρξφληεο εληάμεηο ζε φιεο ηηο 

θνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο λενιαίαο. Γηαδίδεηαη, ινηπφλ, ηελ πεξίνδν εθείλε έλαο 

λένο ρψξνο ςπραγσγίαο, ησλ ξνθ κπαξ θαη πακπ θαη εκθαλίδνληαη λέα ειιεληθά ξνθ 

ζπγθξνηήκαηα (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 325-327). 

Γηα ηνπο Ρεγάδεο θαη ηνπο Παλειιαδηθάξηνπο θνηηεηέο θαη καζεηέο, ε ξνθ 

κνπζηθή ιεηηνχξγεζε σο βαζηθφ ζχκβνιν ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο λεαληθήο 

θνκκνπληζηηθήο ηαπηφηεηαο σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο 

ςπραγσγίαο. πγθεθξηκέλα, νη ξνθ πξνηηκήζεηο ηνπο αθνξνχζαλ ηε κνπζηθή απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ ‟70, πνπ ζπλδεφηαλ κε ην Woodstock 

θαη ηα θηλήκαηα ηνπ Μάε ηνπ ‟68.  Έηζη, απφ ην 1977 ηα κέιε ηνπ εληαίνπ Ρήγα είραλ 

ζέζεη ην δήηεκα ηεο ελλνηνιφγεζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο λεαληθήο ηαπηφηεηαο ζε 

αληηπαξάζεζε πξνο ηελ ΚΝΔ, ε νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν νινθιήξσλε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο. 

Ζ ζηξάηεπζε γηα ηνπο Ρεγάδεο είρε άκεζε ζρέζε κε ηε δηαζθέδαζε θαη φρη κε ηε 

ζπζία θαη ηε ζηέξεζε. ε απηφ ην πιαίζην έξρνληαλ ζην πξνζθήλην νη κε 

πνπξηηαληθέο ζρέζεηο, ηα πάξηη θαη ην ρηνχκνξ σο ηξφπνο έθθξαζήο ηνπο.  

ε αληίζεζε κε ηα πξψηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξφληα, ν «ιαφο» νξίδεηαη απφ ηνλ 

ΡΦ θαη ηε Β‟ Παλειιαδηθή σο κηα κε νκνηνγελήο θνηλσληθή θαηεγνξία, φπνπ νη 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ ήηαλ ζεκηηφ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζην επίπεδν 

ηεο ςπραγσγίαο. Δπίζεο, ε δηάθξηζε ζε «μελφθεξην» θαη «παξαδνζηαθφ» - πνπ είρε 

πηνζεηεζεί σο έλα βαζκφ θαη απφ ην Ρήγα - απνξξηπηφηαλ σο κηα ζηαηηθή, κνπζεηαθή 

αληίιεςε πεξί παξάδνζεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε λενιαία νξηδφηαλ σο απηφλνκε 

θαηεγνξία θαη φρη σο «εθεδξεία ηνπ θφκκαηνο» φπσο ζπλέβαηλε κε ηελ ΚΝΔ 

(Παπαδνγηάλλεο, 2010: 329-331).   

Να ζεκεηψζνπκε, φκσο, ζην ζεκείν απηφ φηη ε εθαξκνγή ηνπ αηηήκαηνο γηα 

κε πνπξηηαληθέο ζρέζεηο πνπ πξέζβεπε ν εληαίνο Ρήγαο -ζε αληίζεζε κε ηελ ΚΝΔ-,  
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πνίθηιε αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ Ρεγάδσλ, ελψ παξάιιεια, 

δεκηνχξγεζε κηα λέα κνξθή έκθπισλ ηεξαξρήζεσλ. Οη αζηαζείο ζρέζεηο ζεσξήζεθαλ 

αξλεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή, ελψ ζηνπο 

άληξεο πξνζέδηδε θχξνο θαη ζεσξνχληαλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζηειερψλ. Λεηηνχξγεζε, έηζη, σο αλαζρεηηθφο παξάγνληαο ζηελ αλέιημε γπλαηθψλ 

ζηελ ηεξαξρία ηεο νξγάλσζεο (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 332). 

Έηζη, παξά ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ αίγιε ηεο αξηζηεξάο θαη ην νηθνπκεληθφ 

ηεο φξακα γηα ηνλ απξηαλφ θφζκν, θάπνηεο λέεο γπλαίθεο ηνπ αξηζηεξνχ αλαλεσηηθνχ 

ρψξνπ, βίσζαλ ηα αδηέμνδα κηαο πνιηηηθήο δέζκεπζεο πνπ δηαηψληδε ηελ θπξηαξρία 

πάλσ ζην θχιν ηνπο. Παξά, ινηπφλ, ηε καδηθή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ηφζν ζηνλ 

αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα φζν θαη ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη παξά ηηο 

γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ είραλ ζπληειεζηεί σο πξνο ηα έκθπια πξφηππα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, ν πνιηηηθφο ρψξνο ηεο λενιαίαο παξνπζίαζε θάπνηεο αληηθάζεηο 

θαη αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο (Ρεπνχζε, 1996: 125, 126).   

Ζ   ΚΝΔ, απφ ηελ άιιε, ην 1977 πξνζπάζεζε λα θαλνληθνπνηήζεη ηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο κε ηε «Γηαθήξπμε γηα ηελ αγσληζηηθή, ηαμηθή, 

παηξησηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο λενιαίαο», αληηπαξαζέηνληαο ζηνλ ακεξηθάληθν 

ηξφπν δσήο ηελ «αγσληζηηθή παξάδνζε ηνπ ιανχ». ηνηρεία ηνπ πξψηνπ ζεσξήζεθαλ 

νη αζηαζείο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ε απνιηηηθνπνίεζε, ε απνθπγή ηνπ κφρζνπ θαη ε 

εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο βίαο θαη ησλ λαξθσηηθψλ (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 335, 

336). 

Μεηά ην 1977, φκσο, κε ηε δηάδνζε ηεο ξνθ κνπζηθήο, ε ΚΝΔ ζέινληαο λα 

πξνζεηαηξηζηεί ην ζπλερψο απμαλφκελν ξνθ θνηλφ, άξρηζε λα επαλαδηαπξαγαηεχεηαη 

ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο «παξάδνζεο» θαη ηεο «δηαπαηδαγψγεζεο». ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ζπλέβαιαλ θαη θάπνηεο παξεκβάζεηο δηαλννχκελσλ φπσο ηνπ Μ. 

Θενδσξάθε, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Οδεγεηή, ηελ εθεκεξίδα ηεο ΚΝΔ ην 

1979, δήισλε φηη ε ξνθ δελ είλαη θαθή γεληθά, παξά κφλν εάλ ππάξρεη κνλνκεξήο 

ελαζρφιεζε κε απηφ ην είδνο. Έηζη, ζηελ επίζεκε ζέζε ηεο ΚΝΔ πξνζηέζεθε ε 

έλλνηα ησλ «ζχγρξνλσλ κνξθψλ ςπραγσγίαο», κέζσ ησλ πάξηη θαη ηνπ ρνξνχ κε ξνθ 

κνπζηθή, πξνζεγγίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην κε πνιηηηθνπνηεκέλν θνηλφ ηεο ξνθ 

(Παπαδνγηάλλεο, 2010: 336). 

Σν πξφβιεκα ηεο ΚΝΔ ήηαλ νη ρψξνη φπνπ ζα γίλνληαλ ε θαηαλάισζε ηεο 

ξνθ, θαζψο νη ληίζθν, ηα κπαξ, ηα πάξηη θαη νη ζπλαπιίεο ζεσξνχληαλ αληηδξαζηηθά, 

κε ηε ινγηθή φηη ζα κπνξνχζαλ λα παξαζχξνπλ ηνλ πεηζαξρεκέλν λέν ηεο ΚΝΔ ζηα 
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λαξθσηηθά θαη ηε βία. Έηζη, ην απνδεθηφ πιαίζην θαηαλάισζεο ηεο ξνθ ήηαλ αζαθέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζην θεζηηβάι ηεο ΚΝΔ ην 1980 φπνπ δηακνξθψζεθε έλαο 

ρψξνο γηα ηε ρνξεπηηθή ξνθ κνπζηθή φπνπ ζηειέρε ηεο νξγάλσζεο αληέδξαζαλ κε ηε 

δηθαηνινγία ηεο πξφθιεζεο θαζαξηψλ πνπ ζα ακαχξσλαλ ην θεζηηβάι 

(Παπαδνγηάλλεο, 2010: 339). 

Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ΡΦ θαη ηελ Β‟ Παλειιαδηθή, ε ΚΝΔ ειάρηζηα 

επεδίσμε ηελ πξνβνιή ειιεληθψλ εξαζηηερληθψλ ξνθ ζπγθξνηεκάησλ. Αληί απηνχ, ε 

νξγάλσζε ππνζηήξηδε ηα ζπγθξνηήκαηα ξεκπέηηθεο θαη έληερλεο ιατθήο κνπζηθήο, 

θαζψο επίζεο θαη ζπγθξνηήκαηα ηδαδ-ξνθ. Ζ ηδαδ ζεσξνχληαλ σο ε κνπζηθή ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ αθξνακεξηθαλψλ ησλ ΖΠΑ θαη εμέθξαδε ην ζηνηρείν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαψλ απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ. Δλ γέλεη, ην δήηεκα ησλ θξηηεξίσλ 

απνδνρήο ησλ ειιεληθψλ ξνθ ζπγθξνηεκάησλ ζα απαζρνιήζεη ηελ ΚΝΔ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 341).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φκσο, φηη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζην 

πιαίζην ηεο αληηπαξάζεζεο ηεο ΚΝΔ κε ην ζπλερψο απμαλφκελν ζε επηξξνή 

θεκηληζηηθφ θίλεκα, ε πξψηε νδεγήζεθε ζε θάπνηεο αλαζεσξήζεηο φζνλ αθνξά ηνλ 

πνπξηηαληζκφ, εμαθνινπζψληαο, φκσο, λα βαζίδεηαη ζην πξφηππν ηνπ εηεξφθπινπ 

δεπγαξηνχ θαη ηεο κεηξφηεηαο σο ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο γπλαίθαο 

(Παπαδνγηάλλεο, 2010: 337). Με βάζε ηα ιεγφκελα ελφο πξψελ κέινπο ηνπ ΚΚΔ, 

ηελ επνρή εθείλε κέζα ζην θεκηληζηηθφ θίλεκα ππήξραλ δχν αληηιήςεηο: ε κηα 

δεηνχζε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θχινπ σο θχινπ, ηεο γπλαίθαο πνπ εθθξαδφηαλ κε 

ζπλζήκαηα φπσο δελ είκαη ηνπ παηξόο κνπ, δελ είκαη ηνπ αληξόο κνπ, είκαη ν εαπηόο 

κνπ θαη πξνεξρφηαλ απφ κεηακνληέξλα θηλήκαηα κεηά ηελ ήηηα ησλ επαλαζηαηηθψλ 

θηλεκάησλ ζηελ Δπξψπε ην ‟72-‟73 θαη ην Μάε ηνπ ‟68 θαη ε δεχηεξε πξφβαιιε 

πεξηζζφηεξν ην αηνκηθφ απφ ην ζπιινγηθφ. ε απηή ηε θάζε ην ΚΚΔ θήξπηηε φηη ε 

γπλαίθα έπξεπε λα απειεπζεξσζεί ζην επίπεδν ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ γηα λα 

κπνξέζεη λα απειεπζεξσζεί θαη ζην επίπεδν ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή, αλ 

δελ ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε κεηξφηεηα θαη αλ δελ ππάξρεη ηζφηηκε θαη ηζφλνκε 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηφηε εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

πξαγκαηηθή ηζφηεηα θαη ειεπζεξία γηα ηε γπλαίθα. 

 ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ηεο ΚΝΔ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ε δηάδνζε 

ηεο ξνθ ζε νξηζκέλα κέιε ηεο, αιιά θαη ζε λένπο πνπ επεδίσθε λα εληάμεη, ηελ 

νδήγεζε ζηελ απνδνρή θάπνησλ ξνθ ζπγθξνηεκάησλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ηεο, φκσο, 

αθνξνχζε ην πιαίζην ζην νπνίν ε θαηαλάισζε ηεο ξνθ ζα ήηαλ απνδεθηή. Οη 
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απφπεηξεο πνπ έγηλαλ λα απνηειέζεη ε ξνθ ηκήκα ηνπ θεζηηβάι θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζπιιφγσλ πνπ έιεγρε ε νξγάλσζε πξνθάιεζαλ εζσηεξηθέο αληηδξάζεηο, αλάινγα, 

βέβαηα, κε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ηε ζέζε ησλ θληηψλ ζηελ θνηλσληθή 

ηεξαξρία (Παπαδνγηάλλεο, 2010: 334).   

 πλνςίδνληαο, κεηαπνιεκηθά, ε νηθνλνκηθή άλνδνο θαη θνηλσληθή επεκεξία 

πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν έδσζαλ ζην ιαφ ηελ ειπίδα ηεο ζπλερνχο 

αλάπηπμεο θαη θαιπηέξεπζεο ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Ζ έιεπζε, φκσο, ηεο 

δηθηαηνξίαο, θαηαξγψληαο ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηελ ειεχζεξε ζπλδηθαιηζηηθή 

έθθξαζε ηνπ ιανχ, αλέζηεηιε ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνιηηηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ. 

Παξφια απηά, ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, 

ζεκεηψζεθαλ πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, θαζψο ππήξρε κηα 

γεληθεπκέλε δηεζλήο άλνδνο θαη επεκεξία. 

 Σν 1973 ην πξψην πεηξειατθφ ζνθ επεξεάδεη θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πνπ 

δέρεηαη ηα πξψηα πιήγκαηα κε ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ην ηνπξηζηηθφ 

ζπλάιιαγκα θαη ηηο εηζπξάμεηο απφ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία λα κεηψλνληαη. Ο ιαφο 

αξρίδεη ζηγά, ζηγά λα δπζθνξεί θαη ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο πέθηεη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1974 κεηά ηελ αδπλακία ηεο ρνχληαο λα πξνζηαηέςεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία απφ 

ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή.  

Ζ λέα θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο ζην ιαφ θαη 

θπξίσο ζηε λέα γεληά γηα απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή. 

Δλψ, φκσο, ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ππήξρε κηα έληνλε πνιηηηθνπνίεζε 

θαη ζηξαηνιφγεζε ησλ λέσλ ζε θφκκαηα θαη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, θπξίσο ηεο 

αξηζηεξάο, πνιχ γξήγνξα άξρηζαλ λα ζεκεηψλνληαη απνρσξήζεηο θαη λα 

παξαηεξείηαη κηα απν-πνιηηηθνπνίεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ λέσλ απφ ηελ πνιηηηθή 

ζθελή ηνπ ηφπνπ. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο φπνπκέζα απφ ηε 

κέζνδν ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απνζηξάηεπζεο θαη απνιηηηθνπνίεζεο 

ησλ λέσλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο,ζα παξαζέζνπκε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επλννχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο θαη ηηο  κεηέπεηηα 

ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο. 
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Ζ ΣΡΑΣΔΤΖ Δ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΣΔΠΔΗΣΑ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ 

ΕΧΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

 

2.1 Παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο 

 

Έγηλε, ινηπφλ, ζαθέο φηη κε ηε πηψζε ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηελ έιεπζε 

ηεο Γ‟ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ην 1974, ν ιαφο είρε απμεκέλεο πξνζδνθίεο θαη 

ειπίδεο γηα θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, γηα ηζφηεηα, δηθαηνζχλε, αμηνθξαηία 

θαη αλάπηπμε ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα, θαζψο ζηα επηά 

ρξφληα ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ, φπσο ε ειεπζεξία 

ηνπ ηχπνπ, ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη θαζψο θαη 

ην δηθαίσκα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο είραλ αθαηξεζεί. Να ζεκεηψζνπκε, βέβαηα, φηη 

ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ επλντθφ γηα κηα 

έληνλε πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε, θαζψο πέξα απφ ην θαηαπηεζκέλν δπλακηθφ 

δηεθδίθεζεο, ε κεηαπνιίηεπζε ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ πεηξειατθή θξίζε, 

δεκηνπξγψληαο αηηήκαηα νηθνλνκηθνχ θαη εξγαζηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ελψ παξάιιεια 

ε νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ ζε καδηθά θφκκαηα κε ηελ πξνυπάξρνπζα 

έληνλε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ηνπο ήηαλ αξθεηή γηα λα ππξνδνηήζεη ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο εληάζεηο, νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ εληζρπηηθά πξνο ηελ έληαζε ηεο πνιηηηθήο 

ζηξάηεπζεο. 

 Ζ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά πξνο ην δήηεκα ηεο ζηξάηεπζεο 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζε θνηλσληθά θηλήκαηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη ‟70 θαη ιίγεο είλαη νη 

εκπεηξηθέο έξεπλεο γηα ηελ ζηξάηεπζε ζηελ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο. ηελ 

πξνζπάζεηα λα απαληήζσ ζην εξεπλεηηθφ κνπ εξψηεκα, γηα ην πνηνη παξάγνληεο 

σζνχλ έλα άηνκν ζηε ζηξάηεπζε ζε αξηζηεξέο νξγαλψζεηο θαη πνηνη παξάγνληεο 

νδεγνχλ ζηελ απνζηξάηεπζή ηνπ απφ απηέο, ζα επηρεηξήζσ λα ζπλνκηιήζσ κε ηα 

πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ κε ηελ εκπεηξηθή κνπ έξεπλα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ην θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εγγξάθεηαη ε 

ζηξάηεπζε πνπ αλαζπγθξνηνχλ νη κειέηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ, είλαη θπζηθά 

θαηά πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην ειιεληθφ παξάδεηγκα.  

 Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηα αίηηα πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηε ζηξάηεπζε ζε 

θνηλσληθά θηλήκαηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί έλαο νξηζκφο ηνπο. χκθσλα κε  
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ηνλ CharlesTilly (2007) ηα θνηλσληθά θηλήκαηα απαξηίδνληαη απφ επξείεο καδηθέο 

νξγαλψζεηο, νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα εθπξνζσπήζνπλ πνηθίια ζπκθέξνληα θαη 

αηηήκαηα, ππνεθπξνζσπνχκελσλ ζηα θέληξα απνθάζεσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ (Tilly, 2007: 15).   

 χκθσλα κε ηνλ Tillyηα θνηλσληθά θηλήκαηα σο κνξθή δηακαξηπξίαο 

απνηεινχλ παξάγσγν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο λεσηεξηθήο επνρήο. Δηδηθφηεξα 

κνξθνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ζχγρξνλσλ εζληθψλ θξαηψλ θαη 

ζεζκνζέηεζεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ.  Σα θνηλσληθά θηλήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε 

δχζε εληαηηθά θαηά ηνλ 19ν αηψλα, παξνπζηάδνπλ έθηνηε ηα εμήο ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά: πξψηνλ, ζπληζηνχλ κηα επίκνλε νξγαλσκέλε δεκφζηα πξνζπάζεηα 

δηαηχπσζεο ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ έλαληη θαηεζηεκέλσλ αξρψλ-ζηφρσλ, 

δεχηεξνλ, ελεξγνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ κνξθψλ πνιηηηθήο δξάζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ελψζεσλ θαη ζπλαζπηζκψλ εηδηθνχ ζθνπνχ, δεκφζηεο 

ζπγθεληξψζεηο, επίζεκεο παξειάζεηο, νινλπρηίεο, ζπιιαιεηήξηα, δηαδειψζεηο, 

εθζηξαηείεο γηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, δειψζεηο θαη θαηαρσξήζεηο ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη δηαλνκή θπιιαδίσλ θαη ηξίηνλ, πξνρσξνχλ ζε ζπληνληζκέλεο 

δεκφζηεο παξαζηάζεηο ΑΔΠΓ, δειαδή, Αμηνζχλεο κε ηελ έλλνηα ηεο ζνβαξήο 

ζπκπεξηθνξάο, Δλφηεηαο, φπσο ζηνηρηζκέλεο πνξείεο, ηξαγνχδηα, ξπζκηθά 

ζπλζήκαηα, Πνιπαξίζκνπ, δειαδή, θαηακέηξεζε ζπκκεηερφλησλ, ππνγξαθέο ζε 

αηηήκαηα θαη Γέζκεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή/θαη απέλαληη 

ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, παξάβιεςε ηπρφλ θαθνθαηξίαο ηελ 

ψξα ηεο ζπγθέληξσζεο (Tilly, 2007: 20-23).    

ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ πεδίνπ κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο ζπιινγηθήο 

δξάζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλθαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαδεηρζεί έλα 

εηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε δπλακηθή ηνπ αθηηβηζκνχ, ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή ζηξάηεπζε. Γηαηππψλνληαη 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ έλα άηνκν λα ζπκκεηέρεη ζε έλα 

θνηλσληθφ θίλεκα αληηδηαζηαιηηθά πξνο  άιια άηνκα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

νπνία δελ επηιέγνπλ ηνχηε ηε κνξθή πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο. Πίζσ απφ 

απηφ ην εξψηεκα ππνβφζθεη ε παξαδνρή φηη πθίζηαηαη θάπνην ζχλνιν αηηηψλ θαη 

παξαγφλησλ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο αθηηβηζηέο απφ ηνπο κε αθηηβηζηέο θαη σο εθ 

ηνχηνπ εμεγεί ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά θηλήκαηα θαη νξγαλψζεηο γεληθφηεξα. 



57 

 

ηελ έξεπλάηνπν DougMcAdam (1992) ζπλέιεμε δεδνκέλα απφ  

ζπκκεηέρνληεο ζηελ θακπάληα FreedomSummerην θαινθαίξη ηνπ 1964 ζηηο ΖΠΑ, 

επηδηψθνληαο λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε πνηθίισλ παξαγφλησλ θαη αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθηηβηζηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ηνχηε 

ηελ πςεινχ ξίζθνπ εθζηξαηεία γηα ηελ θαηαγγειία θαη ηελ αθχξσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ηνπ απαξηαράηλη ζε πεξηνρέο ηνπ ακεξηθαληθνχ λφηνπ θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ησλ 

ζπληαγκαηηθά πξνδηαγεγξακκέλσλ ζπλζεθψλ ηεο ηζνπνιηηείαο αλάκεζα ζε ιεπθνχο 

θαη αθξνακεξηθαλνχο. χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ε θηλεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη 

ε εκπινθή ηνπο ζε νξγαλψζεηο, είηε πξφθεηηαη γηα πνιηηηθέο νξγαλψζεηο 

νπνηνπδήπνηε ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, είηε γηα θάζε είδνπο δηεθδηθεηηθά 

θηλήκαηα, ζπλαξηάηαη πξνο κηα πιεηάδα παξαγφλησλ: δεκνγξαθηθνχο (θνηλσληθφ 

θχιν, ειηθηαθή νκάδα), θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο, ηαμηθνχο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ηφπνο θαηνηθίαο, νη πξνδηαζέζεηο, ην θνηλσληθφ θχιν θαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη θπξίσο ε πξνγελέζηεξε ζπλχπαξμε ζε δίθηπα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ηεο θηλεκαηηθήο ζηξάηεπζεο 

(McAdam, 1992: 1211, 1212).  

χκθσλα κε ηνπο DavidSnow θαη SarahSoule ζην θείκελφ 

ηνπο:“Aprimeronsocialmovements” (2010), ε γελίθεπζε κηαο δπζαξέζθεηαο ηθαλήο λα 

σζήζεη ζε θηλεηνπνίεζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα σο ζπλάξηεζε ηξηψλ 

παξαγφλησλ: α) δνκηθψλ θαη πιηθψλ ζπλζεθψλ, β) θνηλσληθν-ςπρνινγηθψλ 

παξαγφλησλ θαη γ) δηαδηθαζηψλ εξκελεπηηθήο πιαηζίσζεο (collectiveactionframing).  

Ο πξψηνο παξάγνληαο, ν νπνίνο έρεη καξμηθή θαηαγσγή, ππνδεηθλχεη φηη ηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα γελληνχληαη εμαηηίαο ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, ηεο 

ηζρχνο θαη ηνπ θχξνπο ή ησλ άληζσλ επθαηξηψλ δσήο ζε κηα θνηλσλία. Οθείινπκε εδψ 

λα δηεπθξηλίζνπκε φηη νη θνηλσληθέο  θαη νη πθηζηάκελεο ηζφηεηεο δελ νδεγνχλ 

απηφκαηα ζηελ αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο.  

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζε πθηζηάκελεο πηέζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

είηε απφ ηελ απνδηνξγάλσζε θαη απνζχλζεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο, είηε απφ απφιπηε 

απνζηέξεζε θαη ηελ νμχηαηε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, είηε απφ αηθλίδηα 

αλαζηάησζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Έηζη, νη θνηλσληθέο αιιαγέο κπνξεί λα 

πξνμελήζνπλ ραιάξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, 

θαζηζηψληαο ηα άηνκα πην επηξξεπή ζηε ζηξάηεπζε ζε θνηλσληθά θηλήκαηα. Βέβαηα, 

ε κειέηε ηνπ Tilly γηα ηε δηακαξηπξία θαη ηηο εμεγέξζεηο ζηελ Δπξψπε (1830-1930) 

δελ νδεγεί ζε επξήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ θνηλσληθή δηακαξηπξία κε ηηο δηαδηθαζίεο 
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θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ απνζηέξεζε, ζρεηηθέο κειέηεο κε ηηο 

αζηηθέο ηαξαρέο δείρλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο αλέξγσλ θαη 

θπξίσο εγρξψκσλ. Παξά ηα επξήκαηα, φκσο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

απνδεδεηγκέλε θάπνηα αηηηαθή ζπζρέηηζε ηεο απφιπηεο απνζηέξεζεο κε ηελ 

αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο, θαζψο απαηηείηαη ε ζπλδξνκή θαη άιισλ παξαγφλησλ. 

ζνλ αθνξά ζηελ απνδηνξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

ππνρψξεζε ησλ ζηαζεξψλ πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηε 

δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξφηππα απηά. Έηζη θαζίζηαληαη 

επηζθαιείο νη πθηζηάκελεο βεβαηφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ δεδνκέλε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε ελφο θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα 

ηε ζηξάηεπζε ζε θνηλσληθά θηλήκαηα. 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο αλαθέξεηαη ζηελ πιαηζηαθή πξνζέγγηζε πνπ απνξξέεη 

απφ ηε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειφδξαζεο θαη ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, 

αλαθνξηθά πξνο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ λνεκάησλ. 

Σα ηειεπηαία, δελ αλαδχνληαη απηφκαηα απφ ηα γεγνλφηα ή ηηο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλνπκε, αιιά, αληίζεηα δηακνξθψλνληαη δηακέζνπ αιιεινδξαζηηθά εξκελεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Γεληθφηεξα, νη δξψληεο εληφο ησλ θηλεκάησλ ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειφδξαζεο, 

εθθέξνληαο αληαγσληζηηθέο εξκελείεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο εθείλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ αληηπάινπο ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, ην επξχηεξν θνηλφ θαη ηα 

ΜΜΔ. Έηζη νη εξκελεπηηθέο πιαηζηψζεηο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο είλαη έλα ζχλνιν 

πεπνηζήζεσλ, λνεκάησλ θαη ζεκαζηψλ πνπ εκπλένπλ θαη λνκηκνπνηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ θηλεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, νη, 

νηθνλνκηθέο θαη νη θνηλσληθν-ςπρνινγηθέο αηηίεο θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο 

εξκελεπηηθήο πιαηζίσζεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά θηλήκαηα (Snow, Soule, 2010: 23-63). 

Αλαθνξηθά κε ηε λνεκαηηθή πιαηζίσζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ν εξληεδάθηο 

(ζεκεηψζεηο καζήκαηνο), κε εηδηθφηεξν θεθάιαην κε ζέκα: «Η λνεκαηηθή πιαηζίσζε ηεο 

ζπιινγηθήο δξάζεο» αλαθέξεη φηη ηα εξκελεπηηθά πιαίζηα νξγαλψλνπλ ηελ εκπεηξία 

θαη θαζνδεγνχλ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δξάζε. Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ησλ 

επηκέξνπο αηφκσλ ζηε ζπιινγηθή δξάζε δηεπθνιχλεηαη ζην κέηξν πνπ ηα αηνκηθά 

ζπκθέξνληα, νη αηνκηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζα κπνξέζνπλ λα ζπδεπρζνχλ πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ηδενινγία ησλ θηλεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Δπηπιένλ, ε έλαξμε ελφο επξχηεξνπ θχθινπ δηακαξηπξίαο ηξνθνδνηείηαη απφ κηα 



59 

 

ζεκειηαθή εξκελεπηηθή πιαηζίσζε (masterframe), ε νπνία φζν πεξηζζφηεξν 

«αλνηρηή» είλαη ηφζν πεξηζζφηεξν αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ θηλεηνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έληαζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζηελ 

Διιάδα θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟60 θαη ‟70, κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δηακφξθσζε κηα 

ζεκειηαθήο πιαηζίσζεο πνπ είρε λα θάλεη κε ηηο αλάγθεο εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο επξχηεξα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξκελεπηηθφ πιαίζην δηαρχζεθε θαη νηθεηνπνηήζεθε απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο, νδεγψληαο ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε φξνπο δηθαίνπ θαη αδίθνπ θαη ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο σο 

επείγνπζαο θαη εζηθά επηβεβιεκέλεο. 

Ο ξφινο, ινηπφλ, ησλ αμηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη δξαζηηθά ην ζπκπεξηθνξηθφ 

θαη ηδενινγηθφ πιαίζην ησλ αηφκσλ, κε ηελ έλλνηα φηη ν ηξφπνο πνπ νη δξψληεο 

εξκελεχνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο, νη πξνθαηαιήςεηο ηνπο, νη παξαδνρέο ηνπο γηα ηελ 

θνηλσληθή δσή, ξεηέο ή ππφξξεηεο, γηα ην ηη αμίδεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηη φρη, φια 

απηά επεξεάδνληαη απφ ηηο αμίεο πνπ έλα άηνκν ελζηεξλίδεηαη νξηνζεηψληαο ηελ 

ηθαλφηεηα δξάζεο ηνπ (DellaPorta, Diani, 2010: 137). Θεσξίεο γηα ην ξφιν ησλ αμηψλ 

ζηε ζπιινγηθή δξάζε ζπζρεηίδνπλ ηε δεχηεξε, κε ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ζηελ ζεζκηθή πξαγκαηηθφηεηα ή κε ηελ αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

αλαπαξαγάγεη θαη λα ελδπλακψλεη ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ. Βέβαηα, ε ζπιινγηθή 

δξάζε δελ ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηελ θνηλσληθή απνδηάξζξσζε. Αληηζέησο, κπνξεί 

λα εξκελεπηεί σο απφδεημε ηεο αλάδεημεο ζηνηρείσλ θνηλσληθήο επαλελζσκάησζεο, 

δειαδή, σο απφδεημε ηεο δηακφξθσζεο θαη παγίσζεο λέσλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(DellaPorta, Diani, 2010: 138, 139). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ Sherkat θαη 

Blocker“Thepoliticaldevelopmentofsixtiesactivists: identifyingtheimpactofClass, 

Gender, andsocializationonprotestparticipation” (1994), αληιψληαο ζηνηρεία απφ δχν 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, κία ην 1965 απφ καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπο θαη κία 

ην 1973 απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζηελ πξψηκε ελειηθίσζή ηνπο, πξνζπάζεζε λα 

εληνπίζεη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηακαξηπξίεο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη εθείλσλ πνπ παξέκεηλαλ αλελεξγνί. Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή 

απνθάλζεθε, φηη νη ζξεζθεπηηθέο αμίεο ζπρλά ζπλδένληαη κε ζπληεξεηηθέο 

πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπληεξεηηθά θηλήκαηα. Ζ ππνηαγή, δειαδή, ζηελ 

εμνπζία εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο πίζηεο ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ζεζκνχο θαη 

δφγκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ζθιεξέο πξαθηηθέο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα 
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εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο επηηαγέο ηεο εζηθήο. Έηζη, νη λένη κε 

πεξηζζφηεξν θνληακεληαιηζηηθέο ζξεζθεπηηθέο απφςεηο ππνεθπξνζσπνχληαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξσλ θηλεκάησλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, θπζηθά, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε νηθνγέλεηα θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο ην αμηαθφ πιαίζην δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο θαηεμνρήλ θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο, είηε θαιιηεξγψληαο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ κπνξεί λα 

παξεκπνδίζνπλ ηελ επηινγή ηεο δηακαξηπξίαο, είηε δηακνξθψλνληαο πξφηππα πνπ 

επλννχλ ηελ ζεζκηθή πνιηηηθή ζπκκεηνρή (Sherkat, Blocker, 1994: 823). 

 Έηζη ινηπφλ, ην ζχλνιν ησλ αμηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ δηακνξθψλεηαη 

αξρηθά απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ην άηνκν ιακβάλεη ηα πξψηα ηνπ 

εξεζίζκαηα. Ζ νηθνγέλεηα σο θνξέαο πξσηνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη βαζχηαηα ηηο επηινγέο ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηα γηα 

ζπιινγηθή δξάζε, παξέρνληαο έλα ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ είλαη είηε 

ππνζηεξηθηηθφο είηε αληηηηζέκελνο ζε απηή. Κνηλσληθνί επηζηήκνλεο έρνπλ δείμεη φηη 

πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γνλείο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα πνιηηηθά 

δξψκελα ηνπ ηφπνπ ηνπο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηα παηδηά ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε 

εζεινληηθέο ή ζε πνιηηηθέο νξγαλψζεηο. Σνχην θαηά βάζε καξηπξεί φηη φζνη έρνπλ 

ιηγφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο πθηζηάκελνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο ή θαηέρνπλ πην 

ξηδνζπαζηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζηε 

δηακαξηπξία. Απηή ε δπζπηζηία, δειαδή, κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά κε 

απνηέιεζκα ηελ θηλεηνπνίεζε (Sherkat, Blocker, 1997: 822). Σν παξαπάλσ πφξηζκα 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηεο Μαξίαο Ζιηνχ (2010: 447), ε νπνία κέζα απφ 

καξηπξίεο γπλαηθψλ γχξσ απφ ηε λεαληθή πνιηηηθή ηνπο ζηξάηεπζε ηε ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά κέρξη θαη ηνλ Δκθχιην, επηβεβαηψλεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 χκθσλα κε ηνπο DellaPortaθαη Diani (2010) θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

αλακθηζβήηεηα ηα θνηλσληθά δίθηπα, απμάλνληαο ηηο αηνκηθέο πηζαλφηεηεο εκπινθήο 

ζηε ζπιινγηθή δξάζε, ελψ παξάιιεια ε ίδηα ε ζπκκεηνρή εληζρχεη ηα ήδε 

ππάξρνληα δίθηπα ζπρλά δεκηνπξγψληαο λέα. Δλ νιίγνηο, ε ζρέζε κεηαμχ αηφκσλ θαη 

δηθηχσλ έρεη μερσξηζηή ζεκαζία φρη κφλν γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε ζπιινγηθή 

δξάζε, αιιά θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξάζεο απηήο ζηνλ ρξφλν. Δπηπιένλ, ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα εμνηθεησκέλα ζηνλ αθηηβηζκφ ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά πξνο ηελ ελδερφκελε απνζηξάηεπζε. Έηζη, νη δεζκνί κε θνηλφηεηεο 
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αλζξψπσλ ήδε πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζπιινγηθή δξάζε ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ηα 

άηνκα σο πξνο ηελ εζσηεξίθεπζε κηαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο αμηαθά θαη 

θαλνληζηηθά ζπγθξνηεκέλεο. Δπηπιένλ, άηνκα κε θάπνηνπ είδνπο πξνδηάζεζε ζηε 

δξάζε, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζεγγίζνπλ ελεξγά θηλεκαηηθά δίθηπα 

θαη νξγαλψζεηο (DellaPorta, Diani, 2010: 212, 217, 218). 

 ην ίδην πφξηζκα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ Sherkat θαη Blocker (1994: 

824), ππνζηεξίδνληαο φηη ν ρψξνο ησλ θνιεγίσλ ζηα νπνία θνηηνχζε, σο επί ηo 

πιείζηoλ, ε λενιαία ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηξσκάησλ ζηηο ΖΠΑ ήηαλ ρψξνο κε 

πινχζηα ππνδνκή αθηηβηζηηθψλ δηθηχσλ πνπ δηεπθφιπλαλ ηε ζηξαηνιφγεζε ζε απηά. 

πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ κεηερφλησλ, ζε θηλήκαηα δηακαξηπξίαο, πνπ 

θνηηνχζαλ ζε θάπνην θνιέγην έθηαλε ην 92%, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ κε θνηηεηψλ 

άγγηδε ην 58%. Ζ θνίηεζε ζην θνιέγην, δειαδή, πνιιαπιαζίαδε ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

ζπκκεηνρή ζηε δηακαξηπξία, ζην βαζκφ πνπ ζηνπο ηφπνπο θνίηεζεο πθίζηαλην 

ελεξγά δίθηπα αθηηβηζηψλ (Sherkat, Blocker, 1994: 830). 

 χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, o παξάγνληαο ηεο θνίηεζεο ζην θνιέγην 

κπνξεί πηζαλά λα ζπγθαιχπηεη άιιεο  κεηαβιεηέο ηεο θηλεηνπνίεζεο, φπσο ην ρακειφ 

εηζφδεκα θαη ε ρακειή κφξθσζε ησλ γνλέσλ. Δλψ, δειαδή, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη 

νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα θνηλσληθνπνηνχλ ηα παηδηά 

ηνπο ζε πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο απφςεηο θαη παζεηηθέο ζηάζεηο πξνο 

ηελ εμνπζία, νη νπνίεο ζαθψο ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ ζπκκεηνρή ζε αξηζηεξέο 

νξγαλψζεηο, νη παξάγνληεο απηνί παχνπλ λα έρνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φηαλ 

ειεγρζεί ν παξάγνληαο ηεο θνίηεζεο ζε αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ( Sherkat, 

Blocker, 1994: 832, 833).   

 Δδψ δηαθαίλεηαη κηα έκκεζε επηξξνή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ησλ γνλέσλ ζηε 

ζπκκεηνρηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο νη αμίεο ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηξσκάησλ, 

ζπλήζσο, ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ ρακειφηεξσλ. Ήδε παξαπάλσ 

αλαθέξζεθε ε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ε παζεηηθφηεηα ζηελ πνιηηηθή ζαλ δχν 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε ζηξάηεπζε. Γειαδή, ελψ νη θαηψηεξεο ηάμεηο, 

ζχκθσλα κε ηνπο δχν εξεπλεηέο, αληηκεησπίδνπλ ηνλ θαιφ πνιίηε σο παζεηηθφ 

ππνθείκελν, νη πην πξνλνκηνχρνη θαίλεηαη λα ηείλνπλ πξνο κηα αληίζεηε πξνζέγγηζε: 

έλαο θαιφο πνιίηεο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ηνπ, 

αζθψληαο ηθαλή πίεζε κε ζηφρν ηνλ επεξεαζκφ ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Οη γνλείο 

ησλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, κάιινλ, θνηλσληθνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο κε ην ιεγφκελν 

«αίζζεκα απνηειεζκαηηθφηεηαο», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά θαη επηηξεπηηθά 
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γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε. Δάλ θάπνηνο δελ 

πηζηεχεη φηη κπνξεί λα επεξεάζεη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα κε ηε δξάζε ηνπ, δελ ππάξρεη 

θαη ιφγνο λα δηακαξηπξεζεί. Δπηπιένλ, ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ θαη ην εηζφδεκα 

αλαινγηθά απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα θνίηεζε ζην θνιέγην, πνπ φπσο έρεη ήδε 

εηπσζεί επλνεί ηε ζπκκεηνρή εμαηηίαο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δλψ, 

φκσο, ηα δίθηπα κπνξεί λα θέξνπλ ηα άηνκα ζε επαθή κε πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

θηλήκαηα, ε ζηξάηεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ απηνχο πνπ ζα πηζηέςνπλ φηη ε 

πξνζσπηθή ηνπο ζπκκεηνρή κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα (Sherkat, 

Blocker, 1994: 825, 837). ην ίδην πφξηζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Diani θαη DellaPorta 

(2010: 116-118) αλαθνξηθά πξνο ηε ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθήο ηάμεο θαη 

ζπκκεηνρηθήο δξάζεο. Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ε 

ζπιινγηθή δξάζε απαηηεί φρη κφλν κηα πίζηε φηη ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ κεηξάεη, αιιά 

θαη έλα ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ κε άιινπο δξψληεο. Πξέπεη, δειαδή, θάπνηνο λα 

αηζζάλεηαη ζίγνπξνο φηη ζα ζπκκεηάζρεη έλαο επαξθήο αξηζκφο, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ν πξνζπνξηζκφο θάπνηνπ ζπιινγηθνχ θαινχ. Γεληθφηεξα έλαο 

ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα πηζηεχεη φηη θαη άιινη είλαη, επίζεο, πξφζπκνη λα 

βνεζήζνπλ θαη λα ελεξγήζνπλ ζε πνηθίιεο θαη ελδερνκέλσο αληίμνεο ζπλζήθεο 

(Sherkat, Blocker, 1994: 824). 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη φζν πην επηθίλδπλε θαη πςεινχ 

ξίζθνπ είλαη ε ζπιινγηθή δξάζε ηφζν πην πνιινί θαη ηζρπξνί απαηηείηαη λα είλαη νη 

θνηλσληθνί δεζκνί αλάκεζα ζηνπο κεηέρνληεο πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί ην θφζηνο 

ηεο ζπκκεηνρήο. Ο McAdam (1989), γηα παξάδεηγκα, κειεηψληαο ηε ζηξάηεπζε ζηελ 

θακπάληα FreedomSummer -θαινθαίξη ηεο ειεπζεξίαο- ζηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟60, ε νπνία έζεηε σο ζηφρν λα απμήζεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

αθξνακεξηθαλψλ ζηηο λφηηεο πνιηηείεο, παξαηήξεζε φηη ε ζηξαηνιφγεζε ζρεηηδφηαλ 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαλψζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ πνιηηηθψλ, ησλ νπνίσλ ηα άηνκα ήηαλ 

ήδε κέιε, ηνλ φγθν πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ησλ δεζκψλ κε 

άιια άηνκα πνπ ήηαλ ήδε αλακεκεηγκέλα ζηελ εθζηξαηεία (DellaPorta, Diani, 2010: 

216). 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεγαλ εκπεηξηθέο έξεπλεο 

πνπ κειεηνχζαλ ηε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ κε ηε δηακαξηπξία, φπσο ησλ 

Sherkat θαη Blocker (1994) θαη ηνπ McAdam (1992), ήηαλ φηη νη γπλαίθεο 

αλακεηγλχνληαλ ζηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηνπ ‟60 ιηγφηεξν απφ ηνπο άληξεο. ην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε αξρεηαθή έξεπλα ηνπ Αξγχξε Τθαληφπνπινπ (2010) γηα 
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ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε ηνπ «Ρήγα Φεξαίνπ» ζηα πξψηα κεηαδηθηαηνξηθά ρξφληα. 

χκθσλα κε ηηο νξγαλσηηθέο εθζέζεηο ηεο νξγάλσζεο, ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ 

ήζαλ εγγεγξακκέλα κέιε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ 

θνξηηζηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 1975 απφ ηα 409 ζπλνιηθά κέιε ηεο νξγάλσζεο, ην 

πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ αλεξρφηαλ ζην 61,8% ελψ ησλ θνξηηζηψλ ζην 38,2%. Έλα 

ρξφλν αξγφηεξα, απφ ηα 372 ζπλνιηθά κέιε, ε αλαινγία αγνξηψλ, θνξηηζηψλ 

παξακέλεη ε ίδηα (Τθαληφπνπινο, 2010: 96, 97). 

Απφ ηελ άιιε, νη Sherkat θαη Blocker (1994) αληηηίζεληαη ζηελ άπνςε πνπ 

πξεζβεχεη ν McAdam (1992) ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη φηη ζηηο γπλαίθεο ίζσο λα 

ππεξίζρπε ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πςεινχ θηλδχλνπ 

δηακαξηπξίεο ή ην φηη θαινχληαλ λα εθηειέζνπλ δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο ηνπ 

θηλήκαηνο. Ζ έξεπλα ησλ πξψησλ εζηηάδεηαη ζην κέζν φξν ησλ αθηηβηζηψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60, ζε αληίζεζε κε ηνπο «αθηηβηζηέο πςεινχ θηλδχλνπ» πνπ 

κειεηήζεθαλ απφ ηνλ McAdam (1992) θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη άιινη 

ιφγνη ζπλέηξεραλ ψζηε νη γπλαίθεο λα θαηαγξάθνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε δηακαξηπξίεο θαη φρη ν θφβνο. Δπηπιένλ, ε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηα θηλήκαηα πνπ κπνξεί λα αλάγθαζε θάπνηεο λα θχγνπλ κε απνζηξνθή ή 

απνγνήηεπζε δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή αθνχ απηφ πνπ κειεηάηαη είλαη ε αξρηθή 

ζηξάηεπζε θαη φρη ε ελ ζπλερεία δέζκεπζε (Sherkat, Blocker, 1994: 826, 838). 

Βέβαηα, ν McAdam (1992) ζηελ έξεπλά ηνπ ππνζηεξίδεη φηη νη δηαζπλδέζεηο 

ησλ γπλαηθψλ κε πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη γεληθφηεξα ην επίπεδν ηνπ αθηηβηζκνχ 

ηνπο πξηλ ηελ εθζηξαηεία ζην Μηζηζηπή, ήηαλ πνιχ πςειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ 

αληξψλ. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ν παξάγνληαο πνπ ψζεζε ηηο γπλαίθεο λα 

δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην θίλεκα, παξά ην ζπληεξεηηθφ πλεχκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟50 θαη ηνπ ‟60, ήηαλ ν κεγάινο αξηζκφο δηθηχσλ πνπ ζπκκεηείραλ, ηα νπνία φπσο 

έρεη εηπσζεί πξνεγνπκέλσο είλαη έλαο ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δξάζεο (McAdam, 1992: 1222). 

Ηζρπξίδνληαη, ινηπφλ, νη δχν εξεπλεηέοSherkatθαη Blocker (1994), φηη ε 

δηαθνξά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε αλάκεζα ζηα δχν θχια είλαη απηή πνπ επεξεάδεη ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δηακαξηπξίεο. Δδψ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο εθκάζεζεο ησλ ξφισλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία, έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο θνηλσλίαο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνηλσληθνχθχινπ. 

Γειαδή, αγφξηα θαη θνξίηζηα καζαίλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη αλάινγα, είηε κέζσ ησλ 

παηρληδηψλ είηε κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ θαη απηφ ζπκβαίλεη πξσηαξρηθά 
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κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαηά ηελ πξψηκε  θνηλσληθνπνίεζε. Έηζη, ην θνξίηζη καζαίλεη 

φηη πξννξίδεηαη γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, απνθιεηζκέλν ζε έλα ρψξν ηδησηηθφ κε 

θχξην πξννξηζκφ ην γάκν θαη ηε κεηξφηεηα. Αληίζεηα, ην αγφξη καζαίλεη φηη 

πξννξίδεηαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνο ηα «έμσ», ζην δεκφζην ρψξν 

θαη ηηο εμσηεξηθέο εξγαζίεο. Κάζε παξέθθιηζε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο απηνχο ξφινπο 

απνηειεί παξαβίαζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πξνηχπνπ θαη ελ δπλάκεη επηθέξεη απαμίσζε 

(Sherkat, Blocker, 1994: 826).  

Ζ Μαξία Ζιηνχ (2010: 447-448) ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε απηή ζηελ 

έξεπλά ηεο, ππνγξακκίδεη φηη «ε γεληθεπκέλε ζπληεξεηηθή θαη ζεμηζηηθή λννηξνπία 

είρε ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο θαη θαλφλεο πξνο ηνπο νπνίνπο φθεηιαλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη θνξίηζηα θαη γπλαίθεο» θαη ζπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο φηη απηέο νη 

θνπέιεο κπφξεζαλ λα ζπάζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο, λα βγνπλ απφ ηνλ 

θιεηζηφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα επηβάιινπλ 

ηελ απνδνρή ηεο ζπληξνθηθφηεηαο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. 

Οη Sherkat θαη Blocker (1994) ππνζηεξίδνπλ, ινηπφλ, φηη ζηηο γπλαίθεο 

εκθπζείηαη ην «αίζζεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο» ζε πνιχ ρακειφηεξν βαζκφ απ‟ 

φηη ζηνπο άληξεο κε απνηέιεζκα λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηελ πνιηηηθή δξάζε. 

Δπηπιένλ, ην επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο ζηηο γπλαίθεο θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξν 

ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ηεο επνρήο, ην νπνίν φπσο έρεη ήδε εηπσζεί επεξέαδε 

αξλεηηθά ηε δηάζεζε γηα αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ αξρψλ κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε εμσζπζηεκηθέο ζπιινγηθέο δξάζεηο. Δπηπιένλ, ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη 

αξρέο ηνπ ‟70 νη γπλαίθεο ζεκείσλαλ ρακειφηεξα πνζνζηά θνίηεζεο ζην θνιέγην κε 

απνηέιεζκα ηελ  ρακειφηεξε έθζεζή ηνπο ζε αθηηβηζηηθά δίθηπα (Sherkat, Blocker, 

1994: 826). 

Ζ ζπκκεηνρή, ινηπφλ, ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζε δηακαξηπξίεο θαη ζπιινγηθή 

δξάζε επεξεάδεηαη απφ ηνπο ηξεηο απηνχο παξάγνληεο. Φαίλεηαη, δειαδή, φηη νη 

γπλαίθεο έρνπλ ρακειφηεξε πίζηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, δπλαηφηεξα 

ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ θαη ρακειφηεξα πνζνζηά θνίηεζεο ζην θνιέγην (Sherkat, 

Blocker, 1994: 836). 
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2.2 πλέπεηεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζηε κεηέπεηηα δωή ηωλ ζπκκεηερόληωλ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκαληηθή βηβιηνγξαθία έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθά θηλήκαηα θαη νξγαλψζεηο. Αξρηθέο κειέηεο γηα 

ηνπο αθηηβηζηέο ζηηο Ζ.Π.Α ηε δεθαεηία ηνπ 1960 είραλ ππνζέζεη, φηη ε ήηηα ηεο 

θηλεηνπνίεζεο ζα νδεγνχζε ηνπο απνγνεηεπκέλνπο αθηηβηζηέο πίζσ ζηε κεζαία ηάμε 

απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ. Ωζηφζν, ηα ζπληξηπηηθά θνηλσληνινγηθά ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη νη αθηηβηζηέο δηαηεξνχλ ηα θηιειεχζεξα ηδαληθά ηνπο θαη ζπλερίδνπλ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε θηιειεχζεξα θνηλσληθά θηλήκαηα, αθνχ φπσο έγηλε ήδε 

θαηαλνεηφ ζην θεθάιαην 2.1, ε πξνεγνχκελε ζηξάηεπζή ηνπο θαη ν φγθνο ησλ 

δηθηχσλ πνπ είραλ αλαπηχμεη ηνπο παξείραλ ζπλερφκελνπο πφξνπο γηα θηλεηνπνηήζεηο 

ζην κέιινλ θαη ζπλέρηδαλ λα αθνινπζνχλ ηνλ ηξφπν δσήο ζε ζπκθσλία κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο (Sherkat, Blocker, 1997: 1050). 

Έηζη, ινηπφλ, ελψ γεληθφηεξα επηθξαηεί ε άπνςε ζην επξχ θνηλφ φηη κε ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ θηλεκάησλ ζηηο αξρέο ηνπ 1970 μεθίλεζε κηα πεξίνδνο 

«μεπνπιήκαηνο» ησλ πξψελ ξηδνζπαζηψλ, ν δεκνθηιήο απηφο ζπιινγηζκφο έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ εξεπλψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε ήδε αλαθνξά ζε «αθηηβηζηέο πςεινχ 

ξίζθνπ», απφ ηε κηα, θαη «ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο» απφ ηελ άιιε. Τπάξρεη, δειαδή, 

απηή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κνξθψλ αθηηβηζκνχ αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηά 

ηνπο. Ο McAdam (1989) ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ 

ηζρπξίδεηαη φηη κφλν ε πξψηε κνξθή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηεο αιιαγέο ζηε 

κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αθηηβηζηψλ, λα επηθέξεη, δειαδή, 

κεηαηξνπή ή ελαιιαγή.  

 Οξίδεη, ινηπφλ, ηε κεηαζηξνθή σο ηε ξηδηθή κεηακφξθσζε ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ απηναληίιεςε θαη ηε γεληθφηεξε θνζκνζεσξία ηνπ. 

Σα πην θνηλά παξαδείγκαηα εζηηάδνπλ ζηελ είζνδν ζε ιαηξεπηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο κέζσ ησλ νπνίσλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα καθξνπξφζεζκα βηνγξαθηθά 

απνηειέζκαηα. Ζ ελαιιαγή, απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη ζε ηαπηνηηθέο αιιαγέο πνπ 

δελ είλαη ηφζν δξαζηηθέο φζν νη κεηαζηξνθέο, αιιά είλαη ζρεηηθά εχθνια 

πξαγκαηνπνηήζηκεο θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ ππαξρφλησλ δηαζέζηκσλ κνληέισλ 
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ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα καζεηήο ιπθείνπ γίλεηαη καζεηήο θνιεγίνπ 

ή φηαλ έλαο ζχδπγνο γίλεηαη παηέξαο.  

 Ζ θξίζηκε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεηαζηξνθήο θαη ηεο ελαιιαγήο ζπλίζηαηαη 

ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν ε αιιαγή πξνθχπηεη σο ζπλέρεηα πξνο ηελ πξνεγνχκελε δσή 

ηνπ αηφκνπ. Ζ ελαιιαγή, γηα παξάδεηγκα, ζε αληίζεζε κε ηε κεηαζηξνθή δελ 

ζπλεπάγεηαη ηε ξηδηθή ξήμε κε ην παξειζφλ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο εληειψο λένπ 

εαπηνχ. Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη ε ελαιιαγή είλαη κηα αζήκαληε θνηλσληθή 

δηαδηθαζία, αιιά αληηζέησο, ζπλδέεηαη κε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία θακπήο ηεο δσήο. Ζ 

κεηάβαζε, δειαδή, απφ ην ιχθεην ζην θνιέγην παξφιν πνπ δελ ζπλεπάγεηαη 

νινθιεξσηηθή απνθνπή κε ην πξηλ, κπνξεί λα επηθέξεη βαζηέο θαη δηαξθείο ζπλέπεηεο 

ζην κέιινλ ηνπ αηφκνπ θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιαγήο λα ζπλερηζηεί ζε φιε 

ηε δσή ηνπ. Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε κεηαζηξνθή ηείλεη λα 

ζπκβαίλεη ζε νκάδεο πνπ απαηηνχλ ηελ απνθιεηζηηθή αθνζίσζε ησλ κειψλ ηνπο θαη 

δηαηεξνχλ κηα ερζξηθή ζηάζε πξνο ηελ ππφινηπε θνηλσλία, ελψ ε ελαιιαγή, γεληθά, 

ιακβάλεη κέξνο ζην πιαίζην κηαο νκάδαο πνπ είλαη ζρεηηθά πην αλνηρηή θαη αλεθηηθή 

ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο (McAdam, 1989: 745, 746). 

 ρεδφλ φιεο νη κνξθέο αθηηβηζκνχ «πςεινχ θηλδχλνπ» εκπιέθνπλ ηνλ 

αθηηβηζηή ζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ νκάδεο πνπ είλαη απνθιεηζηηθέο, 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο θαη ερζξηθέο πξνο ηελ θνηλσλία ηελ νπνία επηδηψθνπλ λα 

αιιάμνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κεηαζηξνθή θαίλεηαη λα είλαη ην πηζαλφ απνηέιεζκα 

εηζφδνπ ζε κηα ηέηνηα νκάδα. Μεηαξξπζκηζηηθά θηλήκαηα, απφ ηελ άιιε, ηείλνπλ λα 

αλαπαξάγνπλ νκάδεο πνπ είλαη πην αλνηρηέο θαη αλεθηηθέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. 

Παξφια απηά φκσο, κπνξεί λα είλαη πνιχ απαηηεηηθά φζνλ αθνξά ην ρξφλν ησλ 

αηφκσλ θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο. Σέηνηεο νκάδεο απνηεινχλ ην ηδαληθφ ζθεληθφ κέζα 

ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί ε ελαιιαγή. 

 Ηζρπξίδεηαη, ινηπφλ, ν McAdam (1989) φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν βηψλεηαη ν 

αθηηβηζκφο είηε σο κεηαζηξνθή είηε σο ελαιιαγή εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν θαη ηνλ 

ηχπν ηνπ αθηηβηζκνχ πνπ ην άηνκν εκπιέθεηαη. Έλα απαξαίηεην, φκσο, ζηνηρείν γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο απφ ηνπο δχν ηχπνπο αιιαγήο είλαη ε ζπλερφκελε 

αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αθηηβηζηέο. Ζ απαίηεζε απηή θαη ε ζηαδηαθή εκβάπηηζε ζε 

κηα λέα ππνθνπιηνχξα δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο είηε γηα κεηαζηξνθή είηε γηα 

ελαιιαγή. κσο, γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαδεισηψλ ηίπνηα ζηελ εκπεηξία ηνπο 

δελ ππαηλίζζεηαη θάπνην απφ ηα δχν είδε αιιαγήο, γηα ην ιφγν φηη νη κνξθέο ρακεινχ 
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ξίζθνπ ηνπ αθηηβηζκνχ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ην λα δίλεηο ιεθηά, λα γξάθεηο γξάκκαηα ή λα βάδεηο ππνγξαθέο, δελ 

πξνυπνζέηεη ζπλερή επαθή θαη αιιειφδξαζε κε άιινπο αθηηβηζηέο. 

 Θεσξεηηθά, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη, κφλν φζνη εκπιέθνληαη ζε 

«πςεινχ ξίζθνπ» αθηηβηζκφ ζα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη είηε ζε ελαιιαγή είηε 

ζε κεηαηξνπή θαη ζε καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπλνδεχνπλ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο (McAdam, 1989: 746).  

 Ο ΜcAdam (1989) ζέινληαο λα κειεηήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ 

«πςεινχ θηλδχλνπ», κειέηεζε 330 αηηνχληεο -εζεινληέο θαη απνζπξζέληεο- απφ ηε 

θαινθαηξηλή εθζηξαηεία γηα ηελ ειεπζεξία ην 1964 ζην Μηζηζηπή, ζπιιέγνληαο 

ζηνηρεία πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα θαη ζρεδφλ 20 ρξφληα κεηά. Απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε θαλεξφ φηη θαη νη δχν νκάδεο ήηαλ πνιηηηθά ελεξγέο 

πξηλ ην θαινθαίξη, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φκσο, λα είλαη ειαθξψο πεξηζζφηεξν -ην 

79% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην 65% ησλ απνζπξζέλησλ είραλ αλαθέξεη θάπνηα 

κνξθή πξνεγνχκελεο εκπινθήο ζε πνιηηηθά δηθαηψκαηα- γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη 

ηε ζεκαληηθή επηξξνή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηε ζηξάηεπζε ησλ αηφκσλ 

(McAdam, 1989: 748, 749).  

 Θέινληαο, ινηπφλ, λα δηαθξίλεη ηηο βξαρππξφζεζκεο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο 

ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ «πςεινχ θηλδχλνπ», ρψξηζε ην δηάζηεκα ηεο αλάιπζήο ηνπ 

ζε δχν πεξηφδνπο: ε κηα κεηαμχ ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 1964 θαη ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1970 

θαη ε άιιε κεηά ηελ πεξίνδν απηή. ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ην 

FreedomSummer, κεηά ην 1964, ε εζηίαζε ηνπ αθηηβηζκνχ είρε κεηαηνπηζηεί ζην 

καζεηηθφ, αληηπνιεκηθφ θαη γπλαηθείν θίλεκα. Γελ απνηειεί έθπιεμε φηη θαη νη δχν 

νκάδεο αηηνχλησλ είραλ ζεκεηψζεη πςειά επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη ζηα ηξία 

θηλήκαηα. Ωζηφζν, νη εζεινληέο ήηαλ πεξηζζφηεξν ελεξγνί ζην θαζέλα απφ απηά απ‟ 

φηη νη απνζπξζέληεο θαη είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε θηλήκαηα 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Δπηπιένλ, νη κνξθέο αθηηβηζκνχ ζηηο νπνίεο ιάκβαλαλ κέξνο 

έηεηλαλ λα είλαη πην έληνλεο θαη αξθεηνί απφ απηνχο επέζηξεςαλ ζην λφην γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε εθζηξαηείεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα (McAdam, 

1989: 750). 

 πκπεξαζκαηηθά, νη εζεινληέο ήηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πην ελεξγνί θαζ' φιε 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 απ‟ φηη ήηαλ νη απνζπξζέληεο θαη παξάιιεια, ην ράζκα ζην 

επίπεδν δξαζηεξηνπνίεζεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο είρε γίλεη πην έληνλν απ‟ φηη πξηλ 

ην θαινθαίξη -ζπγθεθξηκέλα ε αλαινγία ήηαλ 8:1-. Σα πςειφηεξα επίπεδα 



68 

 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ αθηηβηζηψλ κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε θηλεκαηηθή εθζηξαηεία, 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ήηαλ ζπλάξηεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο απηήο. Ο McAdam (1989) 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ πνπ ελζάξξπλε ηε κεηέπεηηα θηλεκαηηθή 

εκπινθή ησλ αηφκσλ κεηά ηελ εθζηξαηεία, ήηαλ ε αιιαγή ζηε πνιηηηθή ηνπο ζηάζε. 

Ζ ζπκκεηνρή, δειαδή, ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπο 

εζεινληέο θαη ελζάξξπλε πςειφηεξα επίπεδα αθηηβηζκνχ. Παξάιιεια, ε επαθή ησλ 

αθηηβηζηψλ κε νκντδεάηεο δεκηνχξγεζε ηζρπξά δίθηπα, ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ 

κεηέπεηηα θηλεκαηηθή δξάζε. ζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ δεζκψλ πνπ είραλ 

θξαηήζεη, ηφζν πςειφηεξν ην επίπεδν ηνπ αθηηβηζκνχ ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο 

(McAdam, 1989: 751). 

 Ζ πεξίνδνο ‟64-‟70 ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ εμέηαζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

αιιαγψλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γηα ην ιφγν φηη νξηνζεηνχζε 

ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ εληφο ησλ νπνίσλ αλακέλνληαλ νη πεξηζζφηεξνη αηηνχληεο λα 

μεθηλήζνπλ θαξηέξα ή γάκν. Σα ζηνηρεία θαηέδεημαλ φηη νη εζεινληέο είραλ εηζέιζεη 

ζε πιήξε απαζρφιεζε αξγφηεξα, είραλ αιιάμεη δνπιεηέο πην ζπρλά θαη είραλ επηιέμεη 

αθηηβηζηηθέο εξγαζίεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη νη απνζπξζέληεο. Οη κηζνί απφ 

ηνπο εζεινληέο, ην 46% ζε ζχγθξηζε κε ην 34% εθείλσλ πνπ δηέθνςαλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο, ηζρπξίδνληαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θηλήκαηα είρε επεξεάζεη ηηο επηινγέο 

ηνπο γηα δνπιεηά (McAdam, 1989: 755). 

 ζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζην δηάζηεκα ‟64-‟70 θαη νη δχν 

νκάδεο ήηαλ πηζαλφ λα παληξεπηνχλ θαη ζρεδφλ ζηελ ίδηα ειηθία. Σα θξηηήξηα, φκσο, 

ησλ εζεινληψλ γηα ηελ επηινγή ελφο ζπληξφθνπ επεξεάδνληαλ απφ ηηο πνιηηηθέο 

επηινγέο ηνπο πην ζπρλά ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είραλ απνρσξήζεη. Να ζεκεηψζνπκε 

ζην ζεκείν απηφ φηη ν κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ εζεινληψλ ήηαλ ζρεδφλ 24 ρξφλσλ 

ζηελ αξρή ηεο εθζηξαηείαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πιεηνςεθία απφ απηνχο είρε 

κεγαιψζεη ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη ζηηο αξρέο ηνπ ‟60, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απφ ηηο 

πην ξνκαληηθέο θαη ζπληεξεηηθέο επνρέο ζηελ ηζηνξία ηεο Ακεξηθήο. Έηζη, 

επεξεάζηεθαλ απφ απηή ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη δελ ελδηαθεξφληνπζαλ ιηγφηεξν λα 

παληξεπηνχλ απ‟ φηη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο. Ζ δηαθνξά ήηαλ φηη ζην φξακά ηνπο γηα ην 

ηδαληθφ ηαίξη είρε εηζρσξήζεη ην πνιηηηθφ ζηνηρείν. Έςαρλαλ, δειαδή, γηα έλα 

ζχληξνθν πνπ λα κνηξάδεηαη ηελ ίδηα δέζκεπζε θαη ππνρξέσζε γηα ηνλ αγψλα 

(McAdam, 1989: 755). 

 ρεδφλ είθνζη ρξφληα κεηά ε έξεπλα θαηέδεημε φηη ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο 

ζπλέπεηεο, ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εζεινληέο αθφκε παξέκελαλ ελεξγνί ζε θάπνην 
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θνηλσληθφ θίλεκα, ελψ ην 1/4 εμαθνινπζνχζε λα είλαη πνιχ ελεξγφ ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ ηξέρνλ θνηλσληθφ θίλεκα. Οη εζεινληέο, δειαδή, παξέκελαλ ζεκαληηθά 

πην ελεξγνί θαη πην αξηζηεξνί ζηνπο πνιηηηθνχο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο απ‟ φηη νη 

απνζπξζέληεο (McAdam, 1989: 752). 

 ε αληίζεζε κε ηα επίκνλα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πνπ ζέινπλ ηε 

ζπγθέληξσζε πξψελ αθηηβηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ή άιια βνεζεηηθά επαγγέικαηα, ν 

McAdam (1989) δελ βξήθε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο εζεινληέο θαη ηνπο 

απνζπξζέληεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εθζηξαηεία είρε κηθξή επηξξνή ζηα πεδία ζηα νπνία νη εζεινληέο είραλ δηαιέμεη λα 

εξγαζηνχλ. Ωζηφζν, κηα δηαθνξά κεηαμχ εζεινληψλ θαη κε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εξγαζία, θαίλεηαη λα θέξεη ην ζηίγκα απφ ηε ζπκκεηνρή ζην θαινθαηξηλφ πξφγξακκα: 

νη απνζπξζέληεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξν εηζφδεκα απ‟ φηη νη εζεινληέο. Βέβαηα, 

απηφ ην εηζνδεκαηηθφ ράζκα ίζσο λα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε κεηέπεηηα είζνδν ησλ 

εζεινληψλ ζηελ πιήξε απαζρφιεζε, κηα δηαθνξά πνπ ζην πξψην δηάζηεκα είρε 

ζπλδεζεί κε ηε κεγαιχηεξε πξνζπκία ηνπο λα ππνηάμνπλ ηελ εξγαζία ζηε πνιηηηθή. 

Δάλ, δειαδή, νη εζεινληέο είραλ κπεη ζηελ εξγαζία ζηα κέζα ή ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ζα είραλ επσθειεζεί φρη κφλν απφ κηα νηθνλνκηθή έθξεμε αιιά θαη 

απφ ηε ζρεηηθή έιιεηςε αληαγσληζηψλ γηα έλα επεθηεηλφκελν αξηζκφ ζέζεσλ 

εξγαζίαο (McAdam, 1989: 755). 

 Υξεζηκνπνηψληαο, ινηπφλ, ν ΜcAdam (1989) ην ηξέρνλ εηζφδεκα ζαλ ηελ 

θχξηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο 

δνπιεηάο ησλ δχν νκάδσλ κε πξνεγνχκελεο ζπλήζεηεο αθηηβηζκνχ. Πξάγκαηη, ε 

ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν θαινθαηξηλφ πξφγξακκα αθηηβηζκνχ είρε ελζαξξχλεη 

πνιινχο απφ ηνπο εζεινληέο λα θπλεγήζνπλ αθηηβηζηηθέο θαξηέξεο, ελζαξξχλνληαο 

ηελ ππνηαγή ηεο δνπιεηάο ζηε πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθά ρακειφηεξα 

εηζνδήκαηα γηα ηνπο εζεινληέο (McAdam, 1989: 756). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ εζεινληψλ, ηα 

ζηνηρεία θαηέδεημαλ φηη κφλν νη κηζνί απφ ηνπο βεηεξάλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ 

παληξεπηεί κέρξη ην 1984. ηε πξνζπάζεηά ηνπ ν εξεπλεηήο λα αλαιχζεη απηή ηελ 

εληππσζηαθή δηαθνξά πξνζπάζεζε λα κεηξήζεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ 15 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηελ θαινθαηξηλή εθζηξαηεία, πξάγκαηη, είρε επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηηο επηινγέο γηα δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Ση ήηαλ, φκσο, απηφ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ νδήγεζε ηνπο εζεινληέο ζε ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 
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γάκνπ, δελ είλαη εχθνιν λα εμαθξηβσζεί. Κάλνληαο εηθαζίεο κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

ζηνλ γάκν, εθφζνλ είλαη κηα ζπλεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο γηα 

ηνλ θφζκν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπληξφθνπο, πξέπεη λα ππάξρεη κηα γεληθή, θνηλή 

γξακκή, νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη. Δάλ δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ, ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη νηθνγελεηαθέο θξίζεηο θαη, αξθεηά ζπρλά, δηαδχγην. Γεδνκέλεο, 

ινηπφλ, ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδηδφηαλ ζηελ πνιηηηθή απφ ηνπο εζεινληέο θαη ηνπ 

γξήγνξνπ ξπζκνχ ησλ αιιαγψλ ζηε λεναξηζηεξά ζηα ηέιε ηνπ ‟60 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

‟70, ήηαλ πηζαλφ νη γάκνη ηνπο λα είραλ λαπαγήζεη εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο 

πνπ ραξαθηήξηδε ηελ επνρή εθείλε (McAdam, 1989: 757).   

 Μέζα, ινηπφλ, απφ ηελ αλάιπζε απηή ν ΜcAdam (1989) θαηέζηεζε ζαθέο φηη 

ν αθηηβηζκφο, ηνπιάρηζηνλ κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε πνπ είρε ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα, είρε πξάγκαηη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη κηα δηαδηθαζία ελαιιαγήο 

πνπ κπφξεζε λα επεξεάζεη πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην εηζφδεκα. Έηζη, νη 

πξψελ αθηηβηζηέο ζπλέρηδαλ λα εθθξάδνπλ ηηο πνιηηηθέο αμίεο πνπ επαγγειίδνληαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 αιιά θαη έπξαηηαλ κε βάζε απηέο ηηο αμίεο.     

  Ζ έξεπλα ησλ Sherkat θαη Blocker (1997) αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ 

YouthParentSocializationPanelStudy ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο, κία ην 1973, ακέζσο 

κεηά ην κεγάιν θχκα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, θαη κία ην 

1982 απφ δηαδεισηέο θαη κε, ζέιεζε λα ειέγμεη γηα βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ θαη γηα ηπρφλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο ζε ηέζζεξηο θνηλσληθνχο ηνκείο, πνπ κπνξεί λα δηέθεξαλ: ζηηο πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο, ζην θνηλσληθφ status, ζηνλ ζξεζθεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηoλ 

νηθνγελεηαθφ ζεζκφ. ηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ηππηθέο 

κνξθέο αθηηβηζκνχ πνπ ζπλεζίδνληαλ εθείλε ηελ επνρή, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε 

αληηπνιεκηθά θαη θνηηεηηθά θηλήκαηα. Καηέιεμαλ, ινηπφλ, φηη θαη νη ζπλεζηζκέλεο 

απηέο κνξθέο αθηηβηζκνχ -θαη φρη κφλν ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ- ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνθαιέζνπλ θάπνην είδνο ελαιιαγήο ή κεηαζηξνθήο. Υξεζηκνπνηψληαο, κάιηζηα ηε 

δνκηθή ζεσξία ηνπ Sewell, πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ην γηαηί ε ελαιιαγή πνπ 

παξάγεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θηλήκαηα κπνξεί λα επεξεάζεη θαη άιιεο πηπρέο ηεο 

δσήο (Sherkat, Blocker, 1997: 1049-1051).    

 Ζ δνκηθή ζεσξία ηνπ Sewell απνηεινχκελε απφ ζρήκαηα θαη πφξνπο παξέρεη 

έλα ζαθέο πιαίζην γηα ηελ εμήγεζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά 

θηλήκαηα. Τπνζηεξίδεη φηη φηαλ ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά θηλήκαηα, νη 
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ζπλερφκελεο αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηα ζρήκαηα πνπ απνηεινχλ ηηο 

πξνηηκήζεηο, ηηο παξαδνρέο θαη ηηο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο ζαθψο επεξεάδνπλ 

κειινληηθέο απνθάζεηο.  

 Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά θηλήκαηα θαη νξγαλψζεηο απνηειεί κηα 

έλσζε πνηθίισλ πφξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο απηνχο πφξνπο, φπσο ηα δίθηπα 

αλζξψπσλ, ηα γξαθεία θαη ηηο εθδειψζεηο, ηηο ζέζεηο κέζα ζηελ νξγάλσζε, φπσο 

κφληκνπο εξγαδφκελνπο ή παξνδηθνχο αθηηβηζηέο θαη ηέινο ηηο θσδηθνπνηεκέλεο 

δειψζεηο ησλ θηλεκαηηθψλ ζηφρσλ, φπσο θπιιάδηα, βηβιία θαη νκηιίεο. Απηνί νη 

πφξνη ζα βνεζήζνπλ ηε δηαηήξεζε επδηάθξηησλ ζρεκάησλ θαη ζα δηαηεξεζνχλ απφ 

ηνπο ζρεκαηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ απνηεινχλ ηελ θνηλσληθή δνκή ησλ 

θηλεκάησλ. 

 Σέινο, ζπλερίδεη ν Sewell, νη δεζκεχζεηο ησλ αηφκσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζρήκαηα κπνξεί λα θσδηθνπνηεζνχλ παξέρνληαο γλσζηηθνχο πφξνπο γηα άιιεο 

απνθάζεηο, αλαπαξάγνληαο έηζη λέεο γλσζηηθέο δνκέο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηακαξηπξίεο κπνξεί λα ηαπηηζηνχλ κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ ηφζν 

δπλαηά πνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο γλσζηηθφ πφξν γηα λα εμεγήζνπλ λέεο 

θαηαζηάζεηο (Sherkat, Blocker, 1997: 1051, 1052). 

 Γεληθφηεξα, νη ζεσξίεο ηεο δηηηήο θχζεο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ εζηηάδνπλ 

ζηηο δηαδηθαζηηθέο δπλακηθέο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ ηαπηφρξνλα σο ειαζηηθέο θαη σο 

πεξηνξηζηηθέο. Ωζηφζν, αζπκκεηξίεο ηεο επηξξνήο ζπρλά ππάξρνπλ, θάλνληαο ηππηθά 

ηνπο πφξνπο θπξίαξρνπο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπσο 

ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, νη πφξνη δηακαξηπξίαο δεκηνπξγνχλ αλαγλσξίζηκεο 

επηπηψζεηο ζε κειινληηθά ζρήκαηα, ηα νπνία δηαρένληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, επεξεάδνληάο ηελ. Γηα παξάδεηγκα, πξνζαλαηνιηζηηθά πιαίζηα πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη ην 

αληίζεην. Απηή ε ζπζρέηηζε δίλεη κηα ζεσξεηηθή δηθαίσζε ζηελ εμήγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ πνιηηηθέο εκπεηξίεο ζε πνηθίινπο θνηλσληθνχο ηνκείο, φπσο ην 

επάγγεικα, ε ζξεζθεία θαη ε νηθνγέλεηα.  

 Ζ ζπκκεηνρή, ινηπφλ, ζε θνηλσληθά θηλήκαηα κπνξεί λα πξνσζήζεη αιιαγέο 

ζε πξνζαλαηνιηζηηθά ζρήκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ θνηλσληθψλ 

πεδίσλ. Δπηπιένλ, ε δηάρπζε ησλ ζρεκαηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ζε δνκηθέο πεξηνρέο, 

ζεκαίλεη φηη ε κεηαηφπηζε πξνηηκήζεσλ ζα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηνπο 

θνηλσληθνχο ηνκείο. Οη ελ ιφγσ δηαρχζεηο ησλ ζρεκαηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη νη 
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ζπλαθφινπζέο ηνπο επηξξνέο ζηηο επηινγέο ηεο δσήο, κπνξεί λα πνηθίινπλ ζε έληαζε 

ή δηάξθεηα ζηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο (Sherkat, Blocker, 1997: 1052, 

1053). 

ζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο επηινγέο, νη Sherkat θαη Blocker (1997), εμέηαζαλ 

κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αθηηβηζηψλ, θηιειεχζεξε ή 

ζπληεξεηηθή, ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, 

ηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηελ πνιηηηθή ηνπο αλνρή θαζψο θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπο δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζε δηακαξηπξίεο. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ θαηέδεημε φηη νη αθηηβηζηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξνη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο 

απφςεηο, πξφζθεηληαλ ζε δεκνθξαηηθά θφκκαηα θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 1972, θαζψο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πνιηηηθνπνηεκέλνη. Γεληθφηεξα ήηαλ πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθνί ζηηο απφςεηο ηνπο 

φζνλ αθνξά πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ θπβέξλεζε αθφκα θαη φηαλ ειέγρνληαλ θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο, φπσο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Sherkat, Blocker, 

1997: 1056, 1058).  

Αλαθνξηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ ζηηο πνιηηηθέο 

πεπνηζήζεηο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμαλ νη δχν εξεπλεηέο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ‟82, 

ηνπο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ελψ θαη νη δχν νκάδεο είραλ γίλεη θάπσο πην 

ζπληεξεηηθέο ζηνπο πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπο αλάκεζα ζην ‟73 θαη ην ‟82, 

νη πξψελ δηαδεισηέο παξέκελαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξνη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Μηα δηαθνξά πνπ ζεκεηψζεθε αθνξνχζε ηε κείσζε ηεο πνιηηηθήο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηελ αχμεζε ηεο δπζαξέζθεηαο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, γηα ηα 

νπνία παξαηεξήζεθε κηα θάκςε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζηνπο κε δηαδεισηέο. Ζ 

κεησκέλε πνιηηηθή εκπηζηνζχλε θαη ησλ δχν νκάδσλ εμάιεηςε ηε δηαθνξά αλάκεζά 

ηνπο. ζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, νη 

δηαδεισηέο παξέκελαλ  πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ ζην δεκνθξαηηθφ 

θφκκα, ήηαλ πεξηζζφηεξν ελεξγνί ζηελ πνιηηηθή θαη πην πηζαλφ λα είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζε δηαδειψζεηο αλάκεζα ζην ‟73 θαη ‟82 (Sherkat, Blocker, 1997: 1059, 1061). 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θνηλσληθνχ status νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην εηζφδεκα, ηνλ αξηζκφ ησλ επαγγεικάησλ πνπ πηζαλψο λα 

είραλ αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ‟65 θαη ‟73, θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ ηνπ ‟73 θαη 

ηνπ ‟82 θαη ηελ πηζαλφηεηα λα είραλ αθνινπζήζεη επαγγέικαηα ηεο ιεγφκελεο «λέαο 

ηάμεο», φπσο δηθεγφξνο, θαιιηηέρλεο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, δάζθαινο, θνηλσληθφο 
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επηζηήκνλαο, δεκνζηνγξάθνο, αθαδεκατθφο, ζπγγξαθέαο, θιεξηθφο ή βηβιηνζεθάξηνο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη νη αθηηβηζηέο εξγάδνληαλ ζε επαγγέικαηα ηεο λέαο ηάμεο ζε 

πνζνζηφ δηπιάζην απφ ηνπο κε αθηηβηζηέο, ελψ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ήηαλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα, παξά ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδφ ηνπο. Ωζηφζν, ε ηειεπηαία απηή 

δηαθνξά, ίζσο λα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κεγαιχηεξήο ηνπο παξακνλήο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Sherkat, Blocker, 1997: 1057-1059). 

Σν ήδε κεγάιν θελφ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν κεηαμχ αθηηβηζηψλ θαη κε πνπ 

ππήξρε ην ‟73, κεγεζχλζεθε ην ‟82 κε ηνπο δηαδεισηέο λα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα είραλ θάπνηα επηκφξθσζε ή επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε. Παξά ην πιενλέθηεκά ηνπο 

απηφ, νη πξψελ αθηηβηζηέο ζπλέρηδαλ λα θεξδίδνπλ ιηγφηεξα απφ ηνπο κε δηαδεισηέο 

αλ θαη ζε ζρέζε κε ην ‟73 ην ράζκα είρε κεησζεί. Δπηπιένλ, νη δηαδεισηέο ήηαλ 

ζρεδφλ πέληε θνξέο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα δηαιέμνπλ επαγγέικαηα ηεο λέαο ηάμεο 

αθφκε θαη φηαλ ε εθπαίδεπζε θαη άιινη παξάγνληεο παξέκελαλ ζηαζεξνί, ελψ κεηαμχ 

ηνπ ‟73 θαη ηνπ ‟82 είραλ αιιάμεη πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απ‟ 

φηη νη κε αθηηβηζηέο. Οη γπλαίθεο δηαδειψηξηεο ήηαλ, επίζεο, ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηα νηθηαθά, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Sherkat, Blocker, 1997: 1061, 1062). 

ζνλ αθνξά ηηο ζξεζθεπηηθέο αμίεο κειεηήζεθε ε πίζηε ζηα γξαθφκελα ηεο 

Βίβινπ, ε ππνζηήξημε ή φρη ηεο πξνζεπρήο ζηα ζρνιεία, ν βαζκφο εθθιεζηαζκνχ θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο. Σα πνξίζκαηα θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη 

νη δηαδεισηέο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ιηγφηεξν νξζφδνμνη ζηα πηζηεχσ ηνπο, 

αληηηίζελην πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζεπρή ζηα δεκφζηα ζρνιεία θαη είραλ γεληθφηεξα 

ρακειφηεξα πνζνζηά εθθιεζηαζκνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο 

(Sherkat, Blocker, 1997: 1059). 

ζνλ αθνξά ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο, ηα πνξίζκαηα θαηέζηεζαλ 

θαλεξφ φηη νη δηαδεισηέο παξέκεηλαλ ιηγφηεξν ζπληεξεηηθνί ζε φ,ηη αθνξά ηα 

ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ θαη γεληθφηεξα δελ ζεκεηψζεθε θάπνηα κεηαβνιή ζηηο 

απφςεηο θαη ηδενινγίεο ηνπο (Sherkat, Blocker, 1997: 1062).   

 Γηα λα εμεηαζηνχλ νη απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο 

νηθνγέλεηαο, νη εξεπλεηέο ζπλ ηνηο άιινηο, κειέηεζαλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ζέκα 

ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ηε ζπρλφηεηα επαθήο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Οη 

δηαδεισηέο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα παληξεπηνχλ θαη λα θάλνπλ παηδηά. Ωζηφζν, 

φηαλ εηζρσξνχζε ν παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε δηαθνξά ζην ηειεπηαίν γηλφηαλ 

αζήκαληε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Δπίζεο, νη δηαδεισηέο είραλ πεξηζζφηεξν 
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θηιειεχζεξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ αθφκε θαη φηαλ 

ειέγρνληαλ ν παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ δελ αηζζάλνληαλ ιηγφηεξν θνληά 

ζηνπο γνλείο ηνπο απ‟ φηη νη κε αθηηβηζηέο (Sherkat, Blocker, 1997: 1057-1059). 

 ζνλ αθνξά ην 1982, νη δηαδεισηέο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη παληξεκέλνη ζε 

ρακειφηεξν πνζνζηφ απ‟ φηη νη κε αθηηβηζηέο κε ηε δηαθνξά λα ράλεη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο κε ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο 

κφξθσζεο. Απηφ πνπ άιιαμε ζε ζρέζε κε ην 1983 ήηαλ, φηη ελψ ε πηζαλφηεηα ησλ 

πξψελ δηαδεισηψλ λα έρνπλ παηδηά ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηνπο κε αθηηβηζηέο, ε 

δηαθνξά απηή παξέκελε ζεκαληηθή αθφκε θαη φηαλ πξνζηίζεληαλ νη ηειεπηαίνη 

παξάγνληεο. Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ είραλ παηδηά, νη δχν νκάδεο δελ δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά ζηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ αλ θαη νη αθηηβηζηέο έηεηλαλ λα έρνπλ ιηγφηεξα 

παηδηά. Μηα αιιαγή πνπ ζεκεηψζεθε ζηνπο κε δηαδεισηέο, ήηαλ φηη ε ζηάζε ηνπο, 

φζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, έγηλε πην θηιειεχζεξε θαη ν παξάγνληαο ηεο 

εθπαίδεπζεο εμάιεηςε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Σέινο, αλαθνξηθά κε 

ηελ νηθνγελεηαθή ζπλνρή, δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, αθνχ 

πξψελ δηαδεισηέο θαη κε αηζζάλνληαλ ην ίδην θνληά ζηνπο γνλείο ηνπο (Sherkat, 

Blocker, 1997: 1062). 

 Σα πνξίζκαηα ησλ Sherkat θαη Blocker (1997) απέδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή 

ζηνλ αθηηβηζκφ κπνξεί λα έρεη έλα δηαξθή αληίθηππν ζηε δσή ησλ αηφκσλ ζε 

πνιινχο ηνκείο. Ζ δηαθνξά κε ηνλ McAdam (1989) εζηηάδεηαη ζην φηη θαη 

ζπλεζηζκέλεο κνξθέο αθηηβηζκνχ θαη φρη απαξαίηεηα πςεινχ θηλδχλνπ, είλαη άμηεο 

λα πξνθαιέζνπλ κηα δηαδηθαζία ελαιιαγήο ηθαλήο λα επεξεάζεη πνιιέο θνηλσληθέο 

πηπρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Ο McAdam (1992) πξνρσξψληαο αθφκα παξαπέξα ζέιεζε λα δηεξεπλήζεη 

ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αθηηβηζηψλ ζην ίδην θίλεκα. Γειαδή δηαθνξέο κεηαμχ 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ δηαδεισηψλ φζνλ αθνξά ηε ζηξάηεπζε, ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηηο κεηέπεηηα ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο. Μειεηψληαο, ινηπφλ, ηνπο 

αθηηβηζηέο θαη ησλ δχν θχισλ ρσξηζηά, νη νπνίνη είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ εθζηξαηεία 

ηνπ Μηζηζηπή ην 1964, ζίγεη ην δήηεκα ησλ δπλαηψλ θαη ζεηηθψλ αλακλήζεσλ, θαζψο 

επίζεο, θαη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο πνπ έδεζαλ άληξεο θαη γπλαίθεο δηαδεισηέο. 

Ζ πιεηνςεθία, δειαδή, ησλ εζεινληψλ ζεσξνχζε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν θίλεκα είρε κηα εμαηξεηηθά ζεηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη ζηελ απηαμία ηνπο (McAdam, 1992: 1224, 1225). ην ίδην 

ζέκα αθξηβψο αλαθέξεηαη θαη ε Μαξία Ζιηνχ (2010: 451), φπνπ ζηελ αλάιπζή ηεο 
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ππνγξακκίδεη ηελ πςειή ζπλαίζζεζε ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο 

αγάπεο θαη ηεο πεηζαξρίαο πνπ βίσζαλ νη γπλαίθεο αγσλίζηξηεο θαη πνπ ηα ίδηα ζεηηθά 

αηζζήκαηα θαη ζθέςεηο παξέκελαλ θαη κεηά απφ ρξφληα. 

 Πέξαλ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξακέλνπλ ζηε κλήκε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ, ν McAdam (1992) καο πιεξνθνξεί φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ ζηηο δσέο αληξψλ θαη γπλαηθψλ ιφγσ ησλ 

δηαθνξψλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ βηψλνπλ 

ζηα θηλήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ζεμηζηηθέο δηαθξίζεηο κε ηηο νπνίεο ήξζαλ 

αληηκέησπεο νη γπλαίθεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εμαηηίαο ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζεμνπαιηθνχ πξνηχπνπ, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη επξεία δηάδνζε κηαο ζχγρξνλεο 

θεκηληζηηθήο πξννπηηθήο, γεγνλφο πνπ ηηο νδήγεζε ζε πην ξηδνζπαζηηθέο αληηιήςεηο. 

Βέβαηα, θαη ηα δχν θχια κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν θίλεκα ην νπνίν, 

ζαθψο, ραξαθηεξηδφηαλ σο πςεινχ θηλδχλνπ είραλ αλαπηχμεη κηα πην 

ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλε ηδενινγία ζε ζρέζε κε πξηλ. Αιιά ε κέζε δηαθνξά ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο πξηλ θαη κεηά απφ ην πξφγξακκα ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε γηα ηηο 

γπλαίθεο απ‟ φηη ζηνπο άληξεο (McAdam, 1992: 1228, 1229).  

 Να ζεκεηψζνπκε, επίζεο, φηη άληξεο θαη γπλαίθεο εζεινληέο ζπλέρηζαλ ηελ 

αθηηβηζηηθή ηνπο δξάζε θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ηα 

επίπεδα ηνπ αθηηβηζκνχ ηνπο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ απηνχο πνπ δελ είραλ 

ζπκκεηάζρεη θαζφινπ ζην θίλεκα. Ζ βαζκηαία, φκσο, δηάιπζε ηεο ξηδνζπαζηηθήο 

αξηζηεξάο ζηηο αξρέο ηνπ ‟70 επεξέαζε αξλεηηθά ηε κεηέπεηηα αθηηβηζηηθή δξάζε ησλ 

αληξψλ ζε αληίζεζε κε απηή ησλ γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηεο 

θεκηληζηηθήο πξννπηηθήο ζηα επφκελα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη ε άλνδνο ηνπ 

γπλαηθείνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο, ρξεζίκεπζε ζηελ παξνρή κηαο λέαο 

ηαπηφηεηαο – ηεο θεκηληζηηθήο – γχξσ απφ ηελ νπνία νη βηνγξαθίεο ησλ γπλαηθψλ 

κπνξνχζαλ μαλά λα αλαδηαηππσζνχλ (McAdam, 1992: 1229, 1230). 

 Δπίζεο, ν παξαπάλσ εξεπλεηήο θαηέιεμε ζηα ίδηα απνηειέζκαηα, εμεηάδνληαο 

ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζεινληψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλήκαηνο θαη φπσο καο πιεξνθνξεί, νη γπλαίθεο εζειφληξηεο είραλ παξακείλεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, πεξηζζφηεξν πνιηηηθά ελεξγέο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Οη 

ηειεπηαίνη είραλ κείλεη πίζσ, αθφκε θαη απφ ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ απνρσξήζεη 

απφ ην θίλεκα πξηλ ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. Ζ κείσζε, φκσο, ηνπ αληξηθνχ 

αθηηβηζκνχ ζε ζρέζε κε ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 πηζαλφλ λα ήηαλ απνηέιεζκα 

ηεο γεληθήο θαηάξξεπζεο ηεο λεναξηζηεξάο, φπσο έρεη ήδε εηπσζεί παξά ηνπ 
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καξαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θηλήκαηνο. Αληίζηνηρα, ε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ 

αθηηβηζκνχ ζηηο γπλαίθεο πνπ είραλ απνζπξζεί λα νθεηιφηαλ ζηε γεληθή 

επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο, παξά ζηελ αχμεζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλήκαηνο (McAdam, 1992: 1232, 1233).  

 πκπεξαζκαηηθά, ν McAdam (1992) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηεξεπλήζεη ην 

ζέκα ηνπ θχινπ κε ηνλ αθηηβηζκφ ζπκπέξαλε, ζπλ ηνηο άιινηο, φηη νη κεηέπεηηα 

πνιηηηθέο ζπλέπεηεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θηλήκαηα 

πςεινχ θηλδχλνπ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, αιιά απηφ ζα εμαξηεζεί 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα είραλ κέζα ζην θίλεκα, ελψ ζεκεηψλεη 

φηη ν κέζνο φξνο αθηηβηζκνχ θαη ησλ δχν θχισλ είρε παξακείλεη πςειφηεξνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ησλ νκνιφγσλ ηνπο πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζην θίλεκα.   

 Ο Fendrich (1977), ζέινληαο λα εξεπλήζεη ηηο πνιηηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

πξψελ αθηηβηζηψλ, ιεπθψλ θαη έγρξσκσλ, δέθα ρξφληα κεηά ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο 

ζηε θνηηεηηθή εμέγεξζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ελάληηα ζην θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ, 

θαηέιεμε ζε ηξία βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. Οκνίσο, κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο 

θαηέδεημε, φηη άηνκα πνπ ήηαλ ελεξγά ζηε πνιηηηθή δηακαξηπξία ζηε θνηηεηηθή ηνπο 

δσή πξφζθεηληαλ πεξηζζφηεξν ζηελ αξηζηεξή ηδενινγία θαη ήηαλ πην ελεξγνί πνιηηηθά 

ζαλ ελήιηθεο απφ νκνιφγνπο ηνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε αθηηβηζηηθέο δξάζεηο. Γηα 

λα ζπλερηζηνχλ, φκσο, νη ξηδνζπαζηηθέο αξηζηεξέο θηλεηνπνηήζεηο καθξνρξφληα, ήηαλ 

απαξαίηεηεο νη ηζρπξέο ηδενινγηθέο δεζκεχζεηο θαη αμίεο ησλ δηαδεισηψλ γηα 

αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο. ζν κεγαιχηεξν, δειαδή, ην θίλεηξν ηεο αληδηνηέιεηαο 

ζηελ αξρηθή ζπκκεηνρή, ηφζν κεγαιχηεξε ε δέζκεπζή ηνπο ζην κέιινλ (Fendrich, 

1977: 155). 

 ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε, επίζεο, φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ησλ πξψελ αθηηβηζηψλ, ηζρπξηδφκελνο φηη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο κπνξεί λα πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

πνιηηηθέο δηακαξηπξίεο, κε απνηέιεζκα λα επηιέγνπλ λα κέλνπλ αλχπαληξνη ή λα κε 

θάλνπλ παηδηά (Fendrich, 1977: 147). 

 Σέινο, ηα αθνζησκέλα κέιε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ πξνζπαζψληαο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αιιαγέο κέζα ζηελ θνηλσλία, είραλ ηελ 

ηάζε λα πξνζβιέπνπλ ζε θαξηέξεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία, 

νξακαηηδφκελνη θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο. Γειαδή, ε ρξεκαηηθή επηηπρία θαη 

ην θχξνο δελ ζπγθαηαιέγνληαλ ζην φξακά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είραλ ρακειφηεξν 
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εηζφδεκα θαη θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ status παξά ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ πξψελ δηαδεισηψλ απφ ηνπο κε αθηηβηζηέο (Fendrich, 1977: 148, 155). 

 πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ησλ θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ θαηαιήγνπλ ζε θνηλά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο 

ζπκκεηνρηθήο δξάζεο θαη ηηο κεηέπεηηα ζπλέπεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη ηα 

δίθηπα, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη αμίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αξρηθή ζηξάηεπζε θαη φηη νη ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο δξάζεο είλαη ηθαλέο λα 

επεξεάζνπλ έλα επξχ πιαίζην θνηλσληθψλ ηνκέσλ, φπσο ηνλ πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην επάγγεικα. 
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Β’ ΜΔΡΟ 

 

Ζ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο. 

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε κέζνδνο ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά 

ζπάληα απφ ηνπο θνηλσληνιφγνπο εξεπλεηέο, θαζψο νη θνηλσληνιφγνη έηεηλαλ λα 

δίλνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε θαζνιηθψλ ζεσξηψλ, ζπγθεληξψλνληαο 

ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζφηεξν ζε δνκηθέο κεηαβιεηέο θαη  ιεηηνπξγηθέο αλαιχζεηο, 

παξά ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δσή θαη ηηο εκπεηξίεο θάζε αηφκνπ. 

κσο, εθφζνλ ε βηνγξαθηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια κπνξεί λα γίλεη έλα 

απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ν θνηλσληνιφγνο (Φίιηαο, 2000: 

128). 

 ηε βηνγξαθηθή αθήγεζε ν εξεπλεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εξκελεχζεη ηηο 

εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο, επηιέγεη νξηζκέλνπο βαζηθνχο 

πιεξνθνξηνδφηεο απφ ηνπο νπνίνπο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο. Απηφ πνπ πξνζπαζεί ε 

κέζνδνο απηή λα πεηχρεη είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ απηψλ απφ 

ηε δηθή ηνπο ζθνπηά. Σέηνηεο εκπεηξίεο κπνξεί λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν γίλεηαη κέινο κηαο νξγάλσζεο ή ε εκπεηξία ελφο 

κεηαλάζηε (Φίιηαο, 2000: 120). Έηζη, νη εξεπλεηέο πνπ πηνζεηνχλ ηε βηνγξαθηθή 

αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνχλ σο θνηλσληνινγηθφ πιηθφ ηηο βηνγξαθηθέο 

αθεγήζεηο ή αιιηψο ηηο αθεγήζεηο δσήο, πνπ παξάγνληαη ζην πιαίζην ηεο 

βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο. 

 Ζ βαζηθή πξνζθνξά ηεο κεζφδνπ απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθψλ εκπεηξηψλ πνπ άιιεο ηερληθέο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ, φπσο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη γεληθά νη ζπλεληεχμεηο, αδπλαηνχλ. Έηζη, 

ε βηνγξαθηθή κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ζεσξηψλ, ξίρλνληαο θσο ζηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπο θαη αλεπάξθεηέο ηνπο. Καη‟ 

επέθηαζε ελδείθλπηαη γηα ηελ εμέηαζε πεξηνρψλ ηηο νπνίεο ε έξεπλα αγγίδεη 

επηθαλεηαθά, θαζψο θάζε έξεπλα ππεηζέξρεηαη ζε πεξηνρέο ηηο νπνίεο δελ εξεπλά 
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πιήξσο θαη γηα ηηο νπνίεο θάλεη ππνζέζεηο πνπ πνιιέο θνξέο δελ επαιεζεχεη (Φίιηαο, 

2000: 124).  

Πέξαλ ηνχηνπ, ε βαζηθφηεξε ίζσο ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ε 

βηνγξαθηθή κέζνδνο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ θξίζηκσλ επεηζνδίσλ αιιειεπίδξαζεο 

κέζα απφ ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη λέεο θαηεπζχλζεηο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο 

δξάζεο θαη λέεο κνξθέο ηνπ εαπηνχ. Ζ βηνγξαθηθή κέζνδνο ζεσξείηαη, ινηπφλ, 

θαηάιιειε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο, ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο 

δξάζεο, ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο ηνπ 

αηνκηθνχ κε ην θνηλσληθφ.  Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνζθέξνληαο κηα ξεαιηζηηθή 

βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ νη εηθφλεο πνπ ζρεκαηίδεη ν 

θνηλσληνιφγνο γηα ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, ε ελ ιφγσ κέζνδνο εμππεξεηεί ην 

ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ ησλ ππνζέζεσλ θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πεδίνπ έξεπλαο 

(Φίιηαο, 2000: 127). 

 

 

1.2 Η βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε.  

 

Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο βηνγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βηνγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο είλαη έλα 

είδνο «αλνηρηψλ ζπλεληεχμεσλ» ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη απξνζρεδίαζηα 

λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ ζπλνιηθά ή κηα πεξίνδφ ηεο, αλαθαιψληαο ζηε 

κλήκε ηνπ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα ζηα νπνία ν ίδηνο είρε πξνζσπηθή 

αλάκεημε. Ζ αθήγεζε ηελ νπνία θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξσηψκελνο, 

δηαθξίλεηαη απφ άιινπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαηαζηάζεσλ, φπσο ε πεξηγξαθή, ε 

επηρεηξεκαηνινγία, ν απνινγηζκφο θιπ ιφγσ ηνπ φηη πξνυπνζέηεη κηα κνξθή 

αλαβίσζεο ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Ο αθεγεηήο, δειαδή, ηνπνζεηείηαη λνεηηθά 

μαλά ζην παξειζφλ, ζηε ζέζε ηνπ θνξέα ηνπ βηψκαηνο, αλαιχνληαο ηα γεγνλφηα 

κέζσ ηεο κεηαγελέζηεξεο γλψζεο ηνπ. Αλαζπλζέηεη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηε ζθελή, ηε 

ινγηθή ηεο δξάζεο θαη πνιιέο θνξέο ηα ίδηα ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηα. Βέβαηα, ζηε ξνή 

ηνπ ιφγνπ ν νκηιεηήο ελεξγνπνηεί θαη άιινπο ηξφπνπο, φπσο πεξηγξαθέο, 

αμηνινγήζεηο, επηρεηξεκαηνινγίεο, νη νπνίνη ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη  εάλ ν 

εξεπλεηήο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην βησκαηηθφ ππφζηξσκα ηνπ πιεξνθνξεηή, αιιά 
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κφλν γηα ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο ή αληηιήςεηο, ηφηε ε πεξίπησζε ηεο 

βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο δελ ελδείθλπηαη (Σζηψιεο, 2006: 170, 172).  

 

1.2.1 Σν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο 

λα έρεη απνθηήζεη έλα ππφβαζξν γεληθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην εξεπλνχκελν ζέκα. 

Οη γλψζεηο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

ηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ηελ εμέηαζε ησλ ηζηνξηθν-

θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ έξεπλα ζηνλ Σχπν, ηελ επίζθεςε ζην ρψξν, ηελ 

παξαηήξεζε, θαζψο θαη απφ ζπλεληεχμεηο ή ζπλνκηιίεο κε εηδηθνχο ή αλζξψπνπο-

θιεηδηά. Παξάιιεια, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα έρεη πξνεηνηκάζεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ, 

φπσο κηα ελαξθηήξηα πξφηαζε ή εξψηεζε πνπ ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ 

αθεγεηή, θάπνηεο ελαιιαθηηθέο εξσηήζεηο θαη πξνηξνπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο βνεζεηηθέο ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηψκελνο δελ έρεη αληηιεθζεί ηνλ αθεγεκαηηθφ 

ηξφπν ζπλέληεπμεο θαζψο θαη έλα θαηάινγν ζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαιπθηεί κε ην πέξαο ηεο ζπλέληεπμεο (Σζηψιεο, 2006: 172). 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο 

ζπλέληεπμεο απνηειεί ε νηθνδφκεζε ακνηβαίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ 

αθεγεηή θαη ηνπ ζπλεληεπθηή, ε νπνία μεθηλά ήδε απφ ηελ πξψηε επαθή. Αξρηθά, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πιεξνθνξεηή ε ζεκαηηθή ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο θαη ν θνξέαο 

πνπ ηελ πινπνηεί ή ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη. εκαληηθφ είλαη, επίζεο, 

λα αλαθεξζεί ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επειέγε ν ίδηνο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα, 

θαζψο θαη πψο ν εξεπλεηήο έθηαζε ζε απηφλ, ελψ ηέινο, ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη 

αλαγθαίεο δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαθχιαμε ηεο αλσλπκίαο ηνπ πιεξνθνξεηή 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Ο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλέληεπμε θαη λα ηνπ θαηαζηεί ζαθέο φηη ζε κηα 

ελδερφκελε δεκνζίεπζε απνζπαζκάησλ ηεο ζπλέληεπμεο φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ηελ δηθή ηνπ ηαπηφηεηα ή άιισλ πξνζψπσλ, 

ζα ηξνπνπνηεζνχλ.  

 Πξηλ μεθηλήζεη ε βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνεζεί απφ ηνλ εξσηψκελν ην εξεπλεηηθφ απηφ εξγαιείν θαη ν ηξφπνο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ. Θα πξέπεη, δειαδή, λα θαηαλνήζεη πσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
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ζπλέληεπμεο δελ ζα ππάξμνπλ εξσηαπνθξίζεηο ή ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη αληί απηνχ, 

ζην πξψην θαη θχξην κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο ν αθεγεηήο ζα θιεζεί λα 

αθεγεζεί απξφζθνπηα θαη ρσξίο παξεκβάζεηο ηνπ ζπλεληεπθηή ηελ ηζηνξία ηεο δσήο 

ηνπ ή κηα πεξίνδφ ηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δεηεζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί ε άδεηα 

θαηαγξαθήο ηεο ζπλέληεπμεο, είηε ηεο ερνγξάθεζεο, είηε ηεο βηληενζθφπεζεο. Ζ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ θξίλεηαη απνιχησο 

αλαγθαία θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπλαίλεζε ηνπ πιεξνθνξεηή ζην δήηεκα απηφ είλαη 

θνκβηθήο ζεκαζίαο (Σζηψιεο, 2006: 173, 174).   

 

1.2.2 Σν θπξίωο κέξνο 

 

Μεηά ην πξνθαηαξηηθφ ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο, ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζέκαηνο, ηεο κεζφδνπ κε βάζε ηελ νπνία ζα δηεμαρζεί ε έξεπλα 

θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλσλπκίαο, μεθηλάεη ην θπξίσο κέξνο ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζπλέληεπμεο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο θάζεηο: ηε θάζε 

ηεο θχξηαο αθήγεζεο, ηε θάζε ησλ παξεπφκελσλ εξσηήζεσλ θαη ηε θάζε ησλ 

ειεχζεξσλ εξσηήζεσλ απνινγηζκνχ. Καηά ηελ πξψηε θάζε, ν ζπλεληεπθηήο 

πξνηξέπεη ηνλ εξσηψκελν λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ, επηιέγνληαο ν ίδηνο 

ηελ αθεγεκαηηθή δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα αθεγεζεί. 

Καηά ηε βηνγξαθηθή εμέιημε ν ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί κε πξνζνρή, 

ρσξίο λα παξεκβαίλεη ή λα θαηεπζχλεη ηνλ αθεγεηή, παξαθνινπζψληαο κε ακείσην 

ελδηαθέξνλ, ρσξίο λα δείρλεη ζεκάδηα δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο κε ηα ιεγφκελα ηνπ 

πιεξνθνξεηή. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα ν ζπλεληεπθηήο εληνπίδεη θελά θαη αζάθεηεο 

γηα λα ζέζεη ζρεηηθά εξσηήκαηα ζηε δεχηεξε θάζε ηεο ζπλέληεπμεο. ηφρνο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο είλαη λα θαιπθηνχλ ηα θελά ηεο αθήγεζεο ηνπ πξψηνπ κέξνπο 

ζέηνληαο, θπζηθά, εξσηήζεηο πνπ λα εγείξνπλ αθεγήζεηο: «ηη έγηλε ζηε ζπλέρεηα;», 

«κπνξείηε λα ζπκεζείηε θάπνηα ζεκαληηθά γηα εζάο πεξηζηαηηθά από εθείλα ηα 

ρξόληα;», «ζα ζέιαηε λα κνπ αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα;». Με απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο 

εξσηήζεηο ν εξεπλεηήο νθείιεη λα πξνθαιέζεη ηε ζπλέρηζε αθεγεκαηηθψλ δηαδξνκψλ 

πνπ ελψ μεθίλεζαλ θαηά ηελ θχξηα αθήγεζε δηαθφπεθαλ ή έκεηλαλ εκηηειείο θαη 

αθεηέξνπ λα επηδηψμεη λέεο αθεγήζεηο κε αθνξκή θάπνηεο ππεθθπγέο ή απνζησπήζεηο 

θαηά ην θχξην κέξνο. ηελ ηξίηε θάζε ν εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη 

απφ ηνλ εξσηψκελν λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ εθηηκήζεηο, αμηνινγήζεηο θαη 

απνινγηζκνχο γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηα δεηήκαηα ηνπ βίνπ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ πξηλ 
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ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα κηαο λέαο ζπλάληεζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπλέληεπμεο πξνθχςνπλ λέα 

εξσηήκαηα θαη ρξεηάδνληαη επεμεγήζεηο. Κιείλνληαο ηελ ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο 

κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πιεξνθνξεηή λα απνηηκήζεη γεληθά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο (Σζηψιεο, 2006: 175, 176). 

 

1.2.3 Η δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο 

 

Δθφζνλ έρεη ηειεηψζεη ην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα 

κεηαηξέςεη ζε γξαπηφ θείκελν ηηο ερνγξαθεκέλεο ή βηληενζθνπεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ζεκεηνγξαθίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αθήγεζε 

ηνπ πιεξνθνξεηή αληηθεηκελνπνηείηαη θαη θαζίζηαηαη εκπεηξηθφ πιηθφ πξνο αλάιπζε. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο πξέπεη λα απνηππψλνληαη φια εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάδξαζεο αλάκεζα ζηνλ αθεγεηή θαη ηνλ εξεπλεηή, ηα νπνία 

είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο, θαηαγξάθνληαο ην ιφγν θαη 

ησλ δχν. Δπίζεο, ε πηζηή ηήξεζε ηεο δηαδνρηθήο αιιεινπρίαο ησλ ιερζέλησλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ζεκαληηθψλ παχζεσλ ή ζησπψλ. 

Γεληθφηεξα, θαηά ηελ κεηαγξαθή είλαη ζεκαληηθφ λα απνδίδεηαη ν ιφγνο ζηελ 

πξνθνξηθή θαη φρη ζηε γξαπηή ηνπ κνξθή, θαηαγξάθνληαο ιάζε, παξαδξνκέο, 

δηαθνπέο θαη επαλαιήςεηο ηνπ ιφγνπ. Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία φπσο γέιην, έληνλνο ηνληζκφο, παχζεηο θιπ , ηα νπνία απνδίδνπλ ηε έληαζε 

θαη ηε δηάζεζε ηνπ νκηιεηή δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη (Σζηψιεο, 2006: 181).   

 

1.3 Γπζθνιίεο θαηά ηε δηεμαγωγή ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο 

 

πσο έρεη ήδε εηπσζεί, θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο 

ζπλέληεπμεο, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα δψζεη ην θαηάιιειν έλαπζκα ψζηε ν 

εξσηψκελνο λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ θαη λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ 

ή κέξνο απηήο. Σν γεγνλφο, φκσο απηφ πξνυπνζέηεη εηδηθέο ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο 

θαη ελέρεη έλα επίπεδν δπζθνιίαο, θαζψο ελψ ε δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη ζε νηθείεο 

κνξθέο έθθξαζεο, φπσο ε αθήγεζε, απαηηεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπλεληεπθηή λα 

θξαηήζεη κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε απφ απηή πνπ ζπλεζίδεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

ζπλαλαζηξνθέο θαη ζπλνκηιίεο. Ο ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα θξαηήζεη κηα 

ζπγθξαηεκέλε, πξνζεθηηθή θαη ελεξγή αθξφαζε νχησο ψζηε λα παξαρσξείηαη ζηνλ 
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αθεγεηή ε δπλαηφηεηα λα νξγαλψζεη ηε κνξθή ηεο αθήγεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπ θξίζε. Απφ ηε κηα, δειαδή, ν εξεπλεηήο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζήζεη λα 

ππνβνεζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ηεο κλήκεο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ην 

θαηάιιειν θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο, νχησο ψζηε ν αθεγεηήο λα αλαθεξζεί 

αθφκε θαη ζε δπζάξεζηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Ζ αξρή ηεο απξφζθνπηεο, 

απξνζρεδίαζηεο θαη άλεπ παξεκβάζεσλ αθήγεζεο κπνξεί λα θαηαδείμεη πνηεο 

πεξηνρέο ηνπ βίνπ, θαηά ηνλ αθεγεηή, αλήθνπλ ζε κηα ζεκαηηθή, πφηε μεθηλά ε 

ηζηνξία ηεο θαη πνπ ηειεηψλεη. Δπηπιένλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν αθεγεηήο 

κνξθνπνηεί ηελ παξνπζίαζή ηνπ, ην ηη αθεγείηαη, ην ηη αθήλεη απέμσ, πνηα ζεκαηηθά 

πεδία δηαιέγεη, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ βίνπ ηνπ (Σζηψιεο, 2006: 177).  

Ο ζπλεληεπθηήο, ινηπφλ, νθείιεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο, θαζψο νη παξεκβάζεηο ηνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρεη θαη απηφο ζηελ νξγάλσζε ηεο αθήγεζεο. Μέζσ ησλ 

παξεκβάζεσλ, ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ εξσηήζεσλ ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αθεγεηή θαη λα θαζνξίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηελ εμέιημε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε αλαθνπή ηνπ 

ξεχκαηνο ησλ αλακλήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ αθεγεηή ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρήκαηνο ησλ 

εξσηαπνθξίζεσλ. Άιινηε πάιη ν αθεγεηήο πξνζπαζεί λα εκπιέμεη ην ζπλεληεπθηή ζε 

κηα ακθίδξνκε αληαιιαγή απφςεσλ ή λα απνζπάζεη ηελ απνδνρή ηνπ επί ησλ 

ηνπνζεηήζεψλ ηνπ, θαζψο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε επηθχξσζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

ζπλεληεπθηή. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε ε δπζθνιία έγθεηηαη ζην φηη ν ζπλεληεπθηήο 

ρσξίο λα ηνπνζεηεζεί, νθείιεη λα δειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ 

αθεγεηή λα ζπλερίζεη ππνβνεζψληαο ηνλ, θάλνληαο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία 

θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δξάζεο θαη ηνπ ζθεληθνχ (Σζηψιεο, 2006: 178).  

Λφγσ ηνπ φηη θαηά ηε βηνγξαθηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε ν αθεγεηήο 

θαιείηαη λα εθζέζεη ελψπηνλ ελφο άγλσζηνπ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα πξνζπαζήζεη ν εξεπλεηήο λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε ηδηφηππεο 

νηθεηφηεηαο απφ ηελ πξψηε θηφιαο επαθή. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νηθνδφκεζε 

κηαο ζρέζεο νηθεηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο  απνηεινχλ ε εηιηθξίλεηα, ε εγθαξδηφηεηα, 

ην γλήζην ελδηαθέξνλ θαη ν ζεβαζκφο γηα ηελ θάζε αηνκηθή ηζηνξία δσήο. Σα 

ζηνηρεία απηά ν εξεπλεηήο νθείιεη λα ηα βγάδεη πξνο ηα έμσ κε δηαθξηηηθφ ηξφπν, 

νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ακνηβαία απνδνρή θαη λα αηζζαλζεί ν αθεγεηήο ηελ 
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αζθάιεηα πσο δελ πξφθεηηαη λα θξηζεί απφ ηνλ ζπλεληεπθηή γηα πξάμεηο ηνπ ή 

θαηαζηάζεηο πνπ έδεζε. Ζ επηηπρία κηαο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην πιαίζην ηεο δηεμαγσγήο ηεο. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ, ε νηθεία 

αηκφζθαηξα, ε άλεζε ρψξνπ θαη ρξφλνπ θαη νη ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. 

πρλά, φκσο ζηε πξάμε, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλεληεχμεηο 

θάησ απφ ηδηαίηεξεο ή δχζθνιεο ζπλζήθεο. Σν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε, γηα παξάδεηγκα, εάλ ππήξρε παξνπζία ηξίησλ 

πξνζψπσλ, πίεζε ρξφλνπ ή ζπρλέο δηαθνπέο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ζεκαληηθή κηα 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ζπλέληεπμεο (Σζηψιεο, 

2006: 179).  

 

1.4 Αλάιπζε ηωλ ζπλεληεύμεωλ. 

 

Πξηλ ηελ αλάιπζε θάζε ζπλέληεπμεο, ζα γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν 

γλσξηκίαο κε ηνλ πιεξνθνξεηή, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ ελδερφκελε παξνπζία ηξίησλ πξνζψπσλ θαηά ηε ζπλέληεπμε. Δπίζεο, ζα 

γίλεηαη αλαθνξά γηα ηπρφλ δηζηαγκνχο ηνπ πιεξνθνξεηή φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, θαηαγξάθνληαο ηε δηάζεζε θαη ην βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο ηνπ. Σέινο, ζα αλαθεξζνχλ ηπρφλ δηαθνπέο ή πξνζθφκκαηα θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ φιε δηαδηθαζία. Σα ζηνηρεία απηά 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ 

αλάιπζε ηεο ζπλέληεπμεο. Δπηπιένλ, βνεζνχλ ηνλ εξεπλεηή λα επαλαθέξεη ζηε 

κλήκε ηνπ κεηά απφ θαηξφ ην πιαίζην, ηελ αηκφζθαηξα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ηέινο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ζε άιινπο εξεπλεηέο λα 

κεηαθεξζνχλ λνεηά ζην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηεμήρζε ε θάζε ζπλέληεπμε 

(Σζηψιεο, 2006: 180).  

 ηε παξνχζα εξγαζία νη ζπλεληεχμεηο πνπ πάξζεθαλ ήηαλ ζπλνιηθά 9 -4 

άληξεο θαη 5 γπλαίθεο-. Οη ειηθίεο ησλ αληξψλ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 55 θαη 63 θαη ησλ 

γπλαηθψλ κεηαμχ 50 θαη 58. Ζ ζηξάηεπζε ησλ αληξψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ειηθία 

17 εηψλ ε κηθξφηεξε, θαη 20 εηψλ ε κεγαιχηεξε, ελψ ησλ γπλαηθψλ 15 θαη 23 

αληίζηνηρα. Σέινο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ζηξάηεπζεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ δηήξθεζε 

απφ 1 έσο 18 ρξφληα. 
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 Ο ηξφπνο πνπ επέιεμα ην δείγκα κνπ ήηαλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο 

αθνχ νη πιεξνθνξεηέο κνπ ζα έπξεπε λα είλαη γελλεζέληεο κεηαμχ 1955-1963, 

δειαδή, ν κηθξφηεξνο ζηε κεηαπνιίηεπζε λα ήηαλ 11 ρξνλψλ θαη ν κεγαιχηεξνο 18. 

Δπηπιένλ, ε ζηξάηεπζή ηνπο ζα έπξεπε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηε 

κεηαπνιίηεπζε, απφ ην ΄74 έσο ην ΄80 θαη ε απνζηξάηεπζή ηνπο ηελ επφκελε 

δεθαεηία. Σέινο ην δείγκα κνπ ζα έπξεπε λα απνηειείηαη απφ θνηηεηέο ή κε θαη λα 

είλαη απφ δηάθνξεο αξηζηεξέο νξγαλψζεηο. Με ηνπο πεξηζζφηεξνπο ήξζα ζε επαθή 

είηε κέζσ γλσζηψλ είηε κέζσ ηεο δνπιείαο κνπ.  

 

πλεληεύμεηο Αληξώλ: 

1
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Από ηελ πνιηηηθνπνίεζε θαη ηε ζηξάηεπζε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 ζην ΠΑΟΚ ζηελ απόζπξζε ιόγω ηεο απνπζίαο λνήκαηνο ζηελ 

πνιηηηθή ζηξάηεπζε ζήκεξα. 

 

Με ηνλ Γ. ήξζα ζε επαθή κέζσ ελφο ζηελνχ θηιηθνχ πξνζψπνπ ν νπνίνο έρεη 

ζπγγεληθή ζρέζε καδί ηνπ. Ο Γ. ήηαλ πνιχ πξφζπκνο λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο 

δσή ηνπ εζηηάδνληαο, βέβαηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ αθνξά ηελ έξεπλα. Ο 

ηφπνο πνπ δηεμήρζε ε ζπλέληεπμε ήηαλ ζε έλα ηδηφθηεην θηήκα ηνπ αθεγεηή κέζα ζε 

έλα ραιαξφ θαη ήξεκν πεξηβάιινλ ρσξίο πίεζε θαη εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ. Γεληθφηεξα, ε ζπλέληεπμε θχιεζε ήξεκα ρσξίο δηαθνπέο ή θάζε είδνπο 

πξνζθφκκαηα. 

Ο Γ., 55 εηψλ, γελλήζεθε ζε έλα αγξνηηθφ ρσξηφ ηεο Λάξηζαο θαη αζρνιείηαη 

κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Καηάγεηαη απφ αξηζηεξή, αγξνηηθή νηθνγέλεηα θαη φπσο 

ζπκάηαη, ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ήηαλ δχζθνια θαη θησρηθά.  

 

«Καηάγνκαη απφ αγξνηηθή νηθνγέλεηα. ην ρσξηφ απ‟ φηη ζπκάκαη ππήξρε 

πνιχ θηψρεηα, ζηα 300 άηνκα, νη πέληε νηθνγέλεηεο ήηαλ κε πεξηνπζία, 

φινη ζηελ νηθνγέλεηα δνπιεχακε, ηα αηνκηθά καο έμνδα ηα βγάδακε εκείο. 

Σν ζρνιείν ην ηειείσζα ην δεκνηηθφ ζην ρσξηφ θαη ην γπκλάζην-ιχθεην 

ζηελ Αγηά. Μεηά Αζήλα ην ‟77-‟78, δπν ρξφληα ζηε ζρνιή πθαληνπξγψλ 

θαη κεηά ζπλέρηζα ηξία ρξφληα ζηελ Ηηαιία. Σψξα κε ηελ αξηζηεξά ε 

πξψηε επαθή ήηαλ απφ κηθξφ παηδί ζηελ νηθνγέλεηα, ν αδεξθφο ηνπ 

παηέξα κνπ ήηαλ νξγαλσκέλνο ζηελ αληίζηαζε ζηελ ΔΠΟΝ ην ‟41-‟42, ν 

παηέξαο ν δηθφο κνπ ςήθηδε ΔΓΑ θαη νη ξνπθηάλνη ηνλ θαινχζαλ κεηά ζηα 
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αζηπλνκηθά ηκήκαηα επί επηαεηίαο, απηά βηψκαηα κηθξφο, ηα έβιεπεο, ηα 

άθνπγεο, ηα ζπδεηνχζακε ζην ζπίηη θιπ». 

 

Ο αθεγεηήο μεθηλά ηελ ηζηφξεζε ηνπ βίνπ ηνπ πεξηγξάθνληαο ζχληνκα ηα θησρηθά 

ρξφληα ζην ρσξηφ θαη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε Αζήλα θαη Ηηαιία γηα λα ζηαζεί, ζηε 

ζπλέρεηα, ζηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ηελ αξηζηεξά. Ο Γ. γλσξίδνληαο ην αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο δίλεη έκθαζε ζηηο αξηζηεξέο θαηαβνιέο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνλίδνληαο 

φηη ε πξψηε επαθή κε ηελ αξηζηεξά ήηαλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα ζηελ Αζήλα, ην 

‟77-‟78, φπνπ νη πνιηηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπδεηήζεηο ήηαλ γηα ηνλ ίδην ζχλεζεο θαη 

θαζεκεξηλφ θαηλφκελν, αθνχ επηπιένλ ν ζπγθάηνηθφο ηνπ ήηαλε νξγαλσκέλνο ζηε 

ΚΝΔ. Δμάιινπ, ηελ πεξίνδν απηή ην φιν θιίκα ήηαλ έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλν, 

γεγνλφο ην νπνίν βνεζνχζε ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε δηάρπζε 

ηεο αξηζηεξήο ηδενινγίαο, αθνχ ε αλάγθε γηα αιιαγή θαη γηα εδξαίσζε ηεο 

δεκνθξαηίαο ήηαλ πνιχ έληνλα. Ο αθεγεηήο κηιάεη γηα εθείλα ηα ρξφληα κε 

ελζνπζηαζκφ θαη λνζηαιγία, αλαθέξνληαο ηζηνξίεο κε πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο έμσ απφ 

ην Πνιπηερλείν κέρξη 2-3 ε ψξα ην βξάδπ, γηα ζπλειεχζεηο ζηε Ννκηθή, γηα θεζηηβάι 

θαη κπνπάη. ε φινπο απηνχο ηνπο ρψξνπο ην πνιηηηθφ ζηνηρείν ήηαλ έληνλν θαη νη 

πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο θαζεκεξηλέο. 

 

«ηελ Αζήλα είρα ζπγθάηνηθν νξγαλσκέλν ζηε ΚΝΔ, ηα ζπδεηνχζακε, ηα 

ιέγακε. Τπήξρε ηφηε έληνλε πνιηηηθνπνίεζε παληνχ, ζην ιεσθνξείν πνπ 

ζα ‟κπαηλεο, ζηηο ζρνιέο, ζηηο γηνξηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηηο κπνπάη, 

θεζηηβάι θάζε θαινθαίξη, ρξφληα πνιχ πνιηηηθνπνηεκέλα. Θπκάκαη, έμσ 

απφ ην Πνιπηερλείν ην ‟77-‟78 θαζφκαζηαλ ψξεο αηειείσηεο κέρξη 2-3 ε 

ψξα λα αθνχκε ηνλ αλαξρηθφ λα ξεηνξεχεη, φινη πνιηηηθνπνηεκέλνη εθεί, 

απφ φιεο ηηο νξγαλψζεηο, φπσο θαη ζηηο ζπλειεχζεηο ζηε Ννκηθή, είρα πάεη 

4-5 θνξέο».  

 

Ο Γ. κεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αζήλα ζπλερίδεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηηαιία, 

φπνπ κηα ηαηλία θαη έλα βηβιίν ηνλ ζεκάδεςαλ θαη ηνλ βνήζεζαλ λα θαηαζηαιάμεη 

ζηελ αξηζηεξή νξγάλσζε πνπ ζα αθνινπζνχζε, ην 1900 ηνπ Μπεξηνινχηζη θαη ηα 

Πνιηηηθά Σπζηήκαηα ηνπ Μπεξλάξ ν. Ο αθεγεηήο νξγαλψλεηαη ην 1979 ζηε λενιαία 

ΠΑΟΚ, θαζψο ήζειε θάπνπ λα νξγαλσζεί, φπσο ν ίδηνο ζεκεηψλεη. Αμηνζεκείσηε 

είλαη ε ζχγθξηζε πνπ θάλεη κε ηε ΚΝΔ, πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηφηε 

απφθαζή ηνπ. 
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«ηαλ ήκνπλα ζηελ Ηηαιία γηα κεηαπηπρηαθά κε ζεκάδεςαλ ην 1900 ηνπ 

Μπεξηνινχηζη θαη ήηαλ ζαλ λα έβιεπεο ηε δσή ζνπ φιε, κεηά αξγφηεξα 

δηάβαζα ηα Πνιηηηθά Σπζηήκαηα ηνπ Μπεξλάξ ν.  Απηφ ην βηβιίν άκα ην 

δηαβάζεηο ηψξα, ζα λνκίδεηο φηη γξάθηεθε ρηεο. Σν 1979, ινηπφλ, 

νξγαλψζεθα ζηε Νενιαία ΠΑΟΚ, ήζεια θάπνπ λα νξγαλσζψ αιιά δελ 

ήζεια λα πάσ ζηε ΚΝΔ, ην ζεσξνχζα θαη ην ζεσξψ έλα θιεηζηφ θφκκα, 

δε κπνξνχζεο λα εθθέξεηο άπνςε … δειαδή ηη ζα είρακε; Απηφο πνπ ζα 

ήηαλ ην κεγάιν θνκκαηηθφ ζηέιερνο ζα εξρφηαλ θαη ζα ηνηρνθνιινχζε ην 

πξσί κηα θαηάζηαζε γηα ην πνπ ζα πάσ λα δνπιέςσ εγψ ηελ επφκελε 

κέξα; … ην ΠΑΟΚ είρε άιιε ηδενινγία, ζνπ ‟ιεγε εζληθή αλεμαξηεζία, 

έμσ νη βάζεηο, κηα δίθαηε θνηλσλία, δσξεάλ πγεία, δσξεάλ παηδεία … κηα 

ειεχζεξε θνηλσλία, αιιά ζα ππήξρε δηθαηνζχλε, φκσο, θαη ηα βαζηθά ζα 

ζηα παξείρε ην θξάηνο…εγψ ζε απηά πίζηεςα». 

 

Ο Γ. έκεηλε ζηελ νξγάλσζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ην 1997, παξφιν πνπ 

είρε αξρίζεη λα πξνβιεκαηίδεηαη, ήδε απφ ην 1984, ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο νξγάλσζεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο πξάμεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε αθήγεζή ηνπ, φπνπ αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξέκεηλε, αθήγεζε 

κέζα απφ ηελ νπνία δηαθαίλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ζην θφκκα θαη ε ειπίδα ηνπ φηη 

θάηη ζα αιιάμεη. 

 

«Δίρα αξρίζεη, βέβαηα, λα βιέπσ ηη γίλεηαη γχξσ-γχξσ, αιιά δε ζεο λα ην 

δερηείο, δε ζεο λα ην παξαδερηείο, ιεο φηη θάηη ζα αιιάμεη, αο πνχκε, αιιά 

ηειηθά δελ…, άκα μεζηξαηίζεη ε δνπιεηά δελ αιιάδεη ηίπνηα κεηά». 

 

Πξηλ αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ απνζηξάηεπζή ηνπ, ν Γ. 

θάλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα πξψηα ρξφληα αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο απφ ην 

ΠΑΟΚ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 1981, φπνπ έκθαζε δίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ζηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, θξηηηθάξεη ηα γεγνλφηα ηνπ 

1989  γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην θφκκα μεθφπεθε απφ ην ιαφ.  

 

«…ην 1981 εγψ ηφηε δνχιεπα ζην εξγνζηάζην έηζη; Δίρεο αχμεζε 

εκεξνκηζζίνπ δελ μέξσ πφζν ηα 100, είραλ γίλεη ζσκαηεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θάζε ρψξν δνπιεηάο, θάζε ρξφλν είρακε ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο θαηλνχξηεο θαη γεληθά έβιεπεο φηη ν εξγαδφκελνο είρε 

απνθηήζεη κηα αμηνπξέπεηα…θαθά ηα ςέκαηα […] πψο θηάζακε ζην 1989; 
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Γελ θηάζακε κε ηα ζθάλδαια Κνζθσηά; … απηά ιέγακε ζαλ θφκκα; … 

άξα μεθνπήθαλε απφ ην ιαφ … θαη έβιεπεο κεηά νη κεηαξξπζκίζεηο δελ 

πξνρσξνχζαλ … γηαηί; Γηαηί ζέιαλε λα πάλε αιινχ».   

 

Ο Γ. ζπλερίδεη ζηελ πνξεία ηεο αθήγεζήο ηνπ λα αζθεί θξηηηθή ζηε δήζελ 

ζνζηαιηζηηθή πνιηηηθή θαη ζηελ πνξεία πνπ ράξαμε ην ΠΑΟΚ, εθθξάδνληαο ηε ιχπε 

ηνπ θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηηο ιαλζαζκέλεο 

θξαηηθνπνηήζεηο θαη ζηνπο θνκκαηηθνχο πξντζηακέλνπο, νη νπνίνη δελ κεξηκλνχζαλ 

γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαηψλ, αιιά θαιιηεξγνχζαλ ηα ηδηνηειή ηνπο ζπκθέξνληα. 

Παξά ηελ θνηλή ζηξάηεπζε ησλ κειψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ ΠΑΟΚ ζηνλ 

πξνγξακκαηηθφ θαη πξνηαγκαηηθφ ιφγν ηνπ θφκκαηνο, κε ηελ θαηάθηεζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο, νξηζκέλνη θαίλεηαη λα αληινχλ πφξνπο θαη επθαηξίεο, 

παξαβηάδνληαο θαηάθσξα ηηο αξρηθέο αμίεο θαη  θαλφλεο. ζνη ζα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία, ηελ θνκκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηδηφηεηα θαη ηα ζπλαθή 

δίθηπα ζρέζεσλ ζα απνδεηρζνχλ θαη ζα θαηαδεηρζνχλ σο “πνλεξνχιεδεο” θαη φινη νη 

ππφινηπνη, φζνη ππνηίζεηαη φηη ζα παξακείλνπλ “αγλνί” ηδενιφγνη, ζα παξακείλνπλ 

ζηε ρνξεία ησλ θνξφηδσλ.  

 

«Έβιεπεο ηέηνηα πξάγκαηα, λα παξεθθιίλνπλ απφ ην πξφγξακκα θαη έλαο 

πνπ είρε πηζηέςεη ζε απηή ηελ ηδενινγία, ηα έβιεπε θαη δελ κπνξνχζε λα 

ηα δερηεί. Κάπνηα ζηηγκή πίζηεςα φηη κπνξψ λα ζπκπιεχζσ κε απηφ ην 

θφκκα … θαη ηηο θξαηηθνπνηήζεηο πνπ έθαλε ην ΠΑΟΚ ιάζνο ηηο έθαλε. 

Πήξε ηα παξαηεκέλα εξγνζηάζηα θαη ηα έβαιε ηάρα κνπ λα δνπιεχνπλ 

ρσξίο θαλέλα πξφγξακκα θαη ηνπο έθαλε φινπο δεκφζηνπο ππάιιεινπο θαη 

ηη ηνπο έλνηαδε λα παξάγνπλ; Φέξαλε εθεί θαη θάηη πξντζηακέλνπο 

θνκκαηηθνχο, απηνί αξαρηνί φιε κέξα … δειαδή ηη παξαπάλσ είρε απηφο 

απφ εκέλα; … δειαδή νη κηζνί θνξφηδα θαη νη κηζνί πνλεξνχιεδεο; Γελ 

ήηαλ ε ηδενινγία κνπ απηή, είπακε ν θαζέλαο κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ…». 

 

Ζ απφθαλζε ηνπ Γ. “δειαδή ηη παξαπάλσ είρε απηφο απφ εκέλα;” ζην απφζπαζκα 

πνπ πξνεγήζεθε, θαηαδεηθλχεη κάιινλ κηα πηθξία γηα ηελ παξαγλψξηζε πνπ ν ίδηνο 

ππέζηε σο πξνο ηελ πξννπηηθή λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια θαη ν ίδηνο, ζπγθξηηηθά 

πξνο άιινπο πνπ ηα θαηάθεξαλ, παξφηη φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αθήγεζή ηνπ δελ ην 

άμηδαλ. Ο αθεγεηήο ζέιεη λα εκθαλίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο γλήζην ηδενιφγν πνπ είρε 

πηζηέςεη ζηε ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία πνπ ην ΠΑΟΚ θήξπηηε ελψ ε απνγνήηεπζή 

ηνπ απφ ην θφκκα θαη ηελ ηχρε πνπ επηθπιάρζεθε ζηνλ ίδην νδήγεζε  ζηελ 
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απνζηαζηνπνίεζή ηνπ απφ ηε πνιηηηθή δσή γεληθφηεξα. Σα ηειεπηαία 5-6 ρξφληα έρεη 

ζηξαθεί ζην ΤΡΗΕΑ αιιά φρη σο ελεξγφ κέινο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιφγηα ηνπ 

φπνπ δηαθαίλεηαη ε πηθξία ηνπ θαη ε απφζπξζή ηνπ.  

 

«Σψξα δε ζπκκεηέρσ πνπζελά, γηαηί βιέπσ δελ ππάξρεη λφεκα λα 

ζπκκεηέρσ. Οη πεξηζζφηεξνη ηδενιφγνη είδαλ φηη θάλαλε πιάηεο θαη ηξέραλ 

λα εμππεξεηεζνχλ […] νπφηε δε κε αθνξά ην ηη γίλεηαη ζηελ Διιάδα […] 

ην κφλν πνπ ζέισ είλαη λα θχγνπλ απηνί πνπ είλαη ηψξα, απηφ ζέισ». 

 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ν αθεγεηήο αξρηθά επεξεάδεηαη ηδενινγηθά κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, φπνπ ιακβάλεη ηα πξψηα ηνπ πνιηηηθά εξεζίζκαηα. ηε ζπλέρεηα, νη 

παξέεο θαη ν ζπνπδαζηηθφο ρψξνο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηε δηάπιαζε ηεο 

ηδενινγίαο, ηα νπνία, βέβαηα, ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα νχησο ή άιισο 

πνιηηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σέινο θαη ε εζσηεξηθή πξνδηάζεζε ηνπ αθεγεηή 

δηαδξακαηίδεη ηνλ δηθφ ηεο ζεκαληηθφ ξφιν θαη «ζπξψρλεη» ηνλ αθεγεηή ζηε 

πξνζσπηθή ηνπ αλαδήηεζε κέζσ βηβιίσλ, ζπλειεχζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, φπνπ ηειηθά 

επηιέγεη ηε ζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε ζηελ νπνία ζηξαηεχεηαη. Σν ράζκα ηεο 

ηδενινγίαο ηνπ θφκκαηφο ηνπ απφ ηελ πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ‟84 θαη κεηά, 

ζπλέβαιε ζηελ απνγνήηεπζή ηνπ θαη ζηελ ηειηθή απνζηξάηεπζή ηνπ απφ απηφ. 

ήκεξα, εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πνιηηηθή παξάηαμε ηνπ ΤΡΗΕΑ. Φαίλεηαη, φκσο, μεθάζαξα απνγνεηεπκέλνο απφ ην 

θξάηνο θαη ηε πνιηηηθή δσή γεληθά.  

 

2
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Ο ξόινο ηνπ “πλεύκαηνο ηεο επνρήο” θαη ηωλ θνηλωληθώλ 

δηθηύωλ ζηελ ζηξάηεπζε θαη ε απνζηξνθή πξνο ηηο θνκκαηηθά ηεξαξρηθέο 

νξγαλώζεηο. 

 

Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ Ν. πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην ζρνιείν φπνπ εξγαδφκνπλ, κεηά ην πέξαο ησλ ζρνιηθψλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη 

ρσξίο ηελ παξνπζία ηξίησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο δελ ππήξραλ 

αμηνζεκείσηεο δηαθνπέο πνπ λα παξεκπφδηζαλ ηελ φιε εμέιημή ηεο. Παξφιν, φκσο, 

πνπ ν Ν. αξρηθά, δελ εθδήισζε θάπνην δηζηαγκφ ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ήηαλ πξφζπκνο λα ζπκκεηάζρεη, πξηλ αθφκε αξρίζεη 

ε έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζπλνκηιίαο έζεζε ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ, δείρλνληαο 

κηα θάπνηα δπζθνξία. Ο Ν. δελ αληαπνθξίζεθε ζηα πξναπαηηνχκελα πνπ ζέηεη ε 
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κέζνδνο ηεο βηνγξαθηθήο ζπλέληεπμεο, κε απνηέιεζκα ε ζπλέληεπμε ζην ηέινο λα 

πάξεη ηε κνξθή εξσηαπνθξίζεσλ. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξεηή ήξζα ζε 

επαθή κε ηε βνήζεηα ελφο ζπλαδέιθνπ απφ ην ίδην ζρνιείν, κε ηνλ νπνίν ν Ν. 

βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ζπλδηθαιηζηηθφ ρψξν.     

 Ο Ν., 55 ρξνλψλ, θαζεγεηήο, πξνέξρεηαη απφ κηα θιαζηθή κεζναζηηθή 

«δεμηά» νηθνγέλεηα φπνπ δνχζαλ άλεηα, ρσξίο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

 

«Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, ήκαζηαλ θαιά, ν παηέξαο κνπ δνχιεπε ζηνλ 

ΟΣΔ, δελ καο έιεηπε θάηη». 

 

Ζ πξψηε ηνπ επαθή κε ηελ αξηζηεξά ήηαλ ην 1978 ζηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα. Μέρξη 

ηφηε ν Ν. δελ είρε θακία αλάκεημε κε ηνλ αξηζηεξφ ρψξν θαη ηελ πνιηηηθή γεληθά. 

 

«Δκέλα ζηελ νηθνγέλεηά κνπ φινη είλαη δεμηνί … ζηελ 3
ε
 Γπκλαζίνπ ην 

1973 πέξαζα απφ ην Πνιπηερλείν θαη είδα ην ακάμη ην ιησκέλν … φκσο, 

δελ ήκνπλ πνιηηηθνπνηεκέλνο, απιά επεηδή άθνπγα δηάθνξα απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα θαη πήγα λα δσ».  

 

Αίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν Ν. κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην παλεπηζηήκην επηζπκεί 

λα ζηξαηεπηεί ζε κηα αξηζηεξή νξγάλσζε, παξαζέηνληαο ηνπο ιφγνπο θαη 

πεξηγξάθνληαο ην εχζξαπζην θιίκα ηεο επνρήο.  

 

«Σν ‟78 πέξαζα ζην παλεπηζηήκην ζηελ Πάηξα εεε θαη ήζεια λα 

ζηξαηεπηψ, πεο ε αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο θαιχηεξεο δσήο, 

ηεο ειεπζεξίαο ζηα παλεπηζηήκηα…πξνζπάζεζαλ λα γίλνπλ 

πξαμηθνπήκαηα ηεο πηηδάκαο ην ‟75 θαη δηάθνξα ηέηνηα, δειαδή, δελ 

ηειείσζε ε δηθηαηνξία ηνλ Ηνχιην θαη κπήθακε ζε κηα άιιε θάζε 

θαηεπζείαλ».  

 

Μέζα απφ ηε πεξηγξαθή ηνπ φινπ θιίκαηνο δηαθαίλεηαη ε αβεβαηφηεηα θαη ε 

αλεζπρία γηα ηελ επφκελε κέξα, θαζψο θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ζηξάηεπζε φισλ θαη 

εηδηθά ησλ λέσλ. 

 

«Τπήξρε κηα πεξίνδνο πνπ δελ ήζνπλ ζίγνπξνο φηη δελ ζα μαλαγίλεη 

δηθηαηνξία … άξα έπξεπε λα ζηξαηεπηείο γηα λα ην εκπνδίζεηο». 
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Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ν ρψξνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειεί έλα επλντθφ πιαίζην 

δηαθίλεζεο ηδεψλ, ζπγρξσηηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο, κέζα ζηνλ νπνίν ηα άηνκα 

απνθηνχλ κηα θνηλσληθή ηαπηφηεηα, απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη δηαθξίλνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο απφ ηνπο άιινπο«… ζηε 3
ε
 γπκλαζίνπ ην ΄73 πέξαζα απφ ην Πνιπηερλείν θαη 

είδα ην ακάμη ην ιησκέλν… φκσο δελ ήκνπλ πνιηηηθνπνηεκέλνο, απιά επεηδή άθνπγα 

δηάθνξα απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαη πήγα λα δσ…ην ΄78 πέξαζα ζην παλεπηζηήκην ζηε 

Πάηξα θαη ήζεια λα ζηξαηεπηψ, πεο ε αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

θαιχηεξεο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο ζηα παλεπηζηήκηα». Θα έιεγε, ινηπφλ, θαλείο φηη ν 

αθεγεηήο αξρίδεη λα αηζζάλεηαη πνιηηηθφ νλ θαη λα δηακνξθψλεη κηα πνιηηηθή 

ηδενινγία απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη λα έρεη επαθέο θαη λα ζπλδηαιέγεηαη κε 

πνιηηηθνπνηεκέλα άηνκα κέζα ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ.   

Σν 1978 εληάζζεηαη ζηελ αξηζηεξή νξγάλσζε ΑΑΠΔ (Αληηθαζηζηηθή, 

Αληηηκπεξηαιηζηηθή, πνπδαζηηθή Παξάηαμε Διιάδαο), ε νπνία ήηαλ ε θνηηεηηθή 

παξάηαμε ηνπ ΔΚΚΔ (Δπαλαζηαηηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κίλεκα Διιάδαο), κέζα απφ 

γλσξηκίεο φπσο ν ίδηνο δειψλεη.  

 

«Με πιεζίαζε θάπνηνο θίινο κηαο θίιεο, έηζη απφ γλσξηκίεο δειαδή, κνπ 

είπε θάπνηα πξάγκαηα θαη κπήθα». 

 

Ο Ν. ζα εληαζζφηαλ ζε κηα αξηζηεξή νξγάλσζε νχησο ή άιισο, αθνχ απηφ πξφζηαδε 

ην φιν θιίκα ηεο επνρήο. Ζ επηινγή, φκσο, ηεο νξγάλσζεο ήξζε ηπραία, κέζσ 

γλσξηκηψλ, ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ αθξηβή ηδενινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο, 

πξάγκα ην νπνίν γίλεηαη ζαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πνιχ γξήγνξε απνζηξάηεπζή 

ηνπ. Ο Ν. έκεηλε κφλν έλα ρξφλν ζηελ νξγάλσζε, θαζψο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δελ ηνλ εμέθξαδε. Ζ απνγνήηεπζή ηνπ γίλεηαη θαλεξή θαζψο 

πεξηγξάθεη ην φιν ζπγθεληξσηηθφ θιίκα θαη ηηο απαγνξεχζεηο ζηελ νξγάλσζε.  

 

«Έκεηλα κφλν έλα ρξφλν γηαηί ζηελ πνξεία είδα φηη δε κε εμέθξαδε ε 

ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε. Γε κνπ άξεζε ε εμνπζηαζηηθή δνκή, ήηαλ 

ζηαιηληθή, ηξνκεξή ηεξαξρία … δελ αζρνιηφληνπζαλ θαζφινπ κε 

θνηλσληθά θηλήκαηα, παξά κφλν κε ηα θνκκαηηθά, Μαξμ, Έλγθειο, Λέληλ, 

ηάιηλ, Μάν, ην πεληαθέθαιν … ζνπ απαγφξεπαλ λα δηαβάζεηο νηηδήπνηε 

άιιν … ζνπ απαγφξεπαλ λα παο δηαθνπέο ην θαινθαίξη, γηαηί έπξεπε λα 

δνπιέςεηο ζην θφκκα θαη ην ζεσξνχζαλ αζηηθή ζπλήζεηα … ήηαλ 

απαγνξεπκέλν ην ξνθ, ελλνείηαη νχηε ζθνπιαξίθηα θαη καιιηά … ελ 

αληηζέζεη αθνχγακε πνιχ αληηζηαζηαθά …». 
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Μέζα απφ απηή ηε ζχληνκε πνξεία ζηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηελ επαθή κε άιιεο, ν 

αθεγεηήο ζα θαηαζηαιάμεη ζην ρψξν ησλ απηφλνκσλ θαη αλέληαρησλ φπνπ δελ 

ππήξρε θάπνηα θεληξηθή νξγάλσζε. Ο Ν. πξηλ αλαθεξζεί ζηελ θαηλνχξηα νξγάλσζή 

ηνπ, θάλεη ιφγν γηα ηελ εκθάληζε ηεο Β‟ Παλειιαδηθήο θαη ησλ ξήμεσλ πνπ 

μεθίλεζαλ ζην ρψξν ησλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

 

«Σφηε είρε μεθηλήζεη ε Β‟ Παλειιαδηθή πνπ είρε δηαζπαζηεί θαη θηηάρηεθε 

έλαο ρψξνο φπνπ ήηαλ νη αλέληαρηνη, νη απηφλνκνη. Μέρξη ηφηε ήηαλ φινη 

νξγαλσκέλνη ζε θάπνηα νξγάλσζε, κε ηε Β‟ Παλειιαδηθή έζπαζε απηφ … 

μερχζεθε έλαο ρψξνο πεξίεξγνο, θηηάρηεθαλ δηάθνξεο νκάδεο, ν ρψξνο 

ησλ απηφλνκσλ». 

 

Ο αθεγεηήο, ινηπφλ, εληάζζεηαη ζε κηα ηέηνηα απηφλνκε νκάδα, ε νπνία 

απνηεινχληαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, απφ πξψελ κέιε αξηζηεξψλ νξγαλψζεσλ 

φπνπ φινη ζπλππήξραλ ρσξίο ηεξαξρία, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη. 

 

«Μηα ηέηνηα νκάδα θηηάμακε θαη εκείο ζην παλεπηζηήκην θαη ηελ 

νλνκάζακε Πξώελ. Ήκαζηαλ ελλέα άηνκα θαη δνπιεχακε ζαλ νκάδα».   

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, φηη ζήκεξα ν αθεγεηήο κπνξεί πνιηηηθά  λα κελ είλαη 

εληαγκέλνο ζε θάπνην θφκκα, εμαθνινπζεί, φκσο, λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο 

αξηζηεξάο θαη λα δξα κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν φπνπ είλαη 

ελεξγφο ζπλδηθαιηζηηθά. 

 

«Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζηηο Κπθιάδεο έρνπκε κηα νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ ηελ νπνία ηε ιέκε απηφλνκε νκάδα θαζεγεηψλ, είλαη απφ 

ην ΤΡΗΕΑ θαη πέξα … θαιχπηνπκε ην ρψξν ηεο αξηζηεξάο εθηφο ηνπ 

ΚΚΔ θαη παίξλνπκε θαη 50%. Πνιηηηθά, φκσο, δελ εληάρζεθα πνπζελά ζε 

θαλέλα θφκκα».    

 

Ο αθεγεηήο, ινηπφλ, ρσξίο λα πξνέξρεηαη απφ αξηζηεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

1978 ζηξαηεχεηαη ζε αξηζηεξή νξγάλσζε ζην ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γίλεηαη 

ζαθέο φηη, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αθεγεηή, ν ρψξνο ησλ θνηηεηψλ (Παλεπηζηήκηα, 

ΣΔΗ, ζρνιέο) δηαδξακαηίδεη έλα πην θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ αμηψλ θαη 

ησλ ηδενινγηψλ απφ φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  Γξήγνξα ν Ν. απνζηξαηεχεηαη 



93 

 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ιφγσ ηεο φιεο εμνπζηαζηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο, αθνχ ήηαλ θάηη πνπ δελ ηνπ ηαίξηαδε, αιιά εληάζζεηαη ζην ρψξν ησλ απηφλνκσλ 

θαη ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν ζπλδηθαιηζηηθά. Θα ιέγακε φηη ε 

ζηξάηεπζή ηνπ ζηελ πξψηε νξγάλσζε θαη ε απνγνήηεπζή ηνπ απφ απηή, ηνλ βνήζεζε 

λα θαηαζηαιάμεη θαη λα ζρεκαηίζεη ηελ ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αθνχ κε ηελ ίδηα 

ζπλερίδεη λα δξα θαη λα ελεξγεί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. 

 

3
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Σν ξίδωκα ηεο ηδενινγηθήο ηαπηόηεηαο ωο ζηνηρείν ηεο 

ζηαζεξήο βηνγξαθίαο θαη ζηξάηεπζεο. 

Ζ επαθή κε ηνλ Γ. έγηλε κέζσ ελφο γλσζηνχ πξνζψπνπ, κε ην νπνίν ν αθεγεηήο 

εξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξνθαη έρεη θηιηθέο ζρέζεηο.Ο ίδηνο δήισζε φηη δέρηεθε λα 

κηιήζεη εμαηηίαο απηνχ ηνπ πξνζψπνπ. Ζ ζπλέληεπμε δηεμήρζε ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ Γ. ζην γξαθείν ηνπ, κέζα ζε έλα ήζπρν θαη επλντθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο δηαθνπέο 

απφ ηξίηνπο.Ο Γ. εξγάδεηαη σο δεκφζηνο ππάιιεινο ζηελ δεκνηηθή πηλαθνζήθε 

Λάξηζαο απφ ην 1986 θαη εμ αξρήο δελ είρε θαλέλα δηζηαγκφ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα αθεγεζεί ηε δηαδξνκή ηεο δσήο ηνπ, θαζψο θαη ηα 

θπξηφηεξα γεγνλφηα πνπ απηφο έθξηλε φηη ζπλάδνπλ πξνο ην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα. 

Ο Γ. ήηαλ εγθάξδηνο δείρλνληαο εγγχηεηα θαη ζπλεξγαηηθή δηάζεζε κε απνηέιεζκα ε 

ζπλέληεπμε λα πάξεη ηελ πξνζδνθνχκελε ηξνπή.  

 Ο Γ., 57 ρξνλψλ, γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Μπηηιήλε κέζα ζε έλα 

αξηζηεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή άλεζε. 

Πεξηγξάθνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνληψλ ηνπ αλαθέξεηαη ζηηο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζην λεζί πξηλ ηε δηθηαηνξία θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηελ 

νηθνλνκηθή επκάξεηα θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

 

«Δκέλα νη γνλείο κνπ ήηαλ εξγάηεο, δελ είραλ νηθνλνκηθή άλεζε. Απ‟ φζα 

κνπ έρνπλ πεη θαη απ‟ φζα μέξσ, ηα ρξφληα απφ ην ‟55 κέρξη ην ‟65 πεξίπνπ 

ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνια ζην λεζί […]. Ζ νηθνλνκηθή καο άλεζε θαηά 

θάπνην ηξφπν απμήζεθε απφ ην ‟65 θαη κεηά θαη κπνξψ λα πσ 

πεξηζζφηεξν ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο θαη απηφ γηαηί είρε λα θάλεη κε 

ηελ αζξφα κεηαλάζηεπζε εθείλν ην δηάζηεκα […] κε απνηέιεζκα ηα 

κεξνθάκαηα λα κελ έρνπλ μεθηηιηζηεί γηαηί ππήξρε δπλαηφηεηα λα βξεηο 

θάπνπ αιινχ δνπιεηά θαη ππήξρε θαη κηα νηθνλνκηθή άλνδνο ζε παγθφζκην 

επίπεδν». 
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Ο Γ. απφ ηελ αξρή ηεοαθήγεζήοηνπ παξνπζηάδεη κηα άλεζε ζην ιφγν θαη δείρλεη 

πξφζπκνο λα αλαθέξεη θαη λα αλαιχζεη φρη κφλν ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη, αιιά θαη γεληθφηεξα ην φιν θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πιαίζην εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο αιιά θαη 

πξηλ. Φαίλεηαη θαη είλαη ελήκεξνο γηα ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη αλά ηνλ 

θφζκν, πξάγκα ην νπνίν ηνλ βνεζάεη ζηε δηαηχπσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ, φπσο ζα θαλεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζήο ηνπ.  

 ηε ζπλέρεηα ζέινληαο λα καο αλαθέξεη ηα γεγνλφηα πνπ ηνλ ψζεζαλ λα 

ζηξαηεπηεί ζηελ αξηζηεξά καο θαζηζηά ζαθέο φηη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ απφθαζή 

ηνπ απηή δηαδξακάηηζαλ νη πξνζσπηθέο ηνπ αλεζπρίεο θαη αλαδεηήζεηο θαζψο φηαλ 

έγηλε ε δηθηαηνξία ην ‟67 ήηαλ κφιηο 10 ρξνλψλ θαη ζην ζπίηη δε γηλφληνπζαλ 

πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο θαζψο ππήξρε ν θφβνο λα βγνπλ φια απηά πξνο ηα έμσ. 

 

«[…] ην ‟67 έγηλε ε δηθηαηνξία θαη εγψ ήκνπλα κφιηο 10 ρξφλσλ […] 

θφπεθαλ απηέο νη θνπβέληεο καραίξη γηαηί ήκαζηαλ πνιχ κηθξά θαη ππήξρε 

ν θίλδπλνο λα ηα βγάινπκε απηά πξνο ηα έμσ […] δε ζπδεηνχζακε 

πνιηηηθά κέζα ζην ζπίηη […] ήηαλ κηα απνιίηηθε πεξίνδνο […]. Βέβαηα, 

εγψ επεηδή ήκνπλ ιίγν πεξίεξγνο θαη αλήζπρνο, είρα ζπλαίζζεζε φηη 

είρακε δηθηαηνξία. Δγψ απφ κφλνο κνπ κπνξεί λα άθνπγα Μφζρα, Σίξαλα 

θηι αιιά απηέο ήηαλ αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο, δελ ήηαλ θάηη πνπ γηλφηαλ 

κέζα ζην ζπίηη θαη αλ ην έθαλε ν παηέξαο κνπ, εγψ πνηέ δελ ην ‟μεξα …». 

 

Βέβαηα, παξφιν πνπ ε νηθνγέλεηά ηνπ ήηαλ απνζηαζηνπνηεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηθηαηνξίαο, ν ίδηνο αλαθέξεη φηη ππήξραλ ζηηγκέο κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηλφηαλ φηη 

αληεηίζελην ζην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο. Δπηπιένλ, ζηα 15 ηνπ, δχν ρξφληα πξηλ ηε 

πηψζε ηεο ρνχληαο, δελ κπφξεζε λα θνηηήζεη ζηε ζρνιή ππαμησκαηηθψλ ηνπ 

λαπηηθνχ, γηαηί πξνθαλψο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα απνδείμεη ηα “εζληθά ηνπ θξνλήκαηα”, πξνζφλ απαξαίηεην θαηά ηελ 

δηθηαηνξία γηα ηελ θνίηεζε ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο.  

 

«[…] θάπνηεο ζηηγκέο θαηλφηαλ, δειαδή, θάπνηα πξάγκαηα κπνξνχζεο λα 

ηα ζπιιάβεηο ζηε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, φηη εκείο δελ ήκαζηαλ κε ην 

ζχζηεκα, ήκαζηαλ απέλαληη, θαηά θάπνην ηξφπν ήκαζηαλ 

δαθηπινδεηθηνχκελνη, δελ είρακε ηηο απνιαβέο πνπ είρε θάπνηνο άιινο 

θφζκνο απφ ηε δηθηαηνξία […]. ηα 15 κνπ είρα απνθαζίζεη λα πάσ ζηε 

ζρνιή ππαμησκαηηθψλ ηνπ λαπηηθνχ επεηδή δελ ηα είρα θαιά κε ηα 
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γξάκκαηα, δελ κπνξνχζα φκσο λα θάλσ ηα ραξηηά κνπ, ήηαλ μεθάζαξν, ζα 

ηα έθαλα ηππηθά, δε ζα κνπ απαγφξεπε θαλέλαο λα ηα θάλσ, αιιά 

απηφκαηα επεηδή ήκνπλ ζηε ιίζηα θνβφκνπλ, ην ήμεξεο θαη δε δήισλεο 

θαλ κέξνο». 

 

Μπνξεί, δειαδή, λα κε γηλφληνπζαλ πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο κέζα ζην ζπίηη ηνπ 

αθεγεηή, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, φκσο ν ίδηνο είρε ζπλαίζζεζε ηεο φιεο 

θαηάζηαζεο απφ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, 

αιιά θπξίσο κέζα απφ δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο αλαδεηήζεηο. Ζ εζσηεξηθή ηνπ 

αλεζπρία θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη κφλνο ηνπ ζε ειηθία 14-15 εηψλ, ελ κέζσ 

δηθηαηνξίαο, αλαδεηά βηβιία γηα ην ζνζηαιηζκφ, ρσξίο βέβαηα λα βξίζθεη δηαζέζηκν 

θάηη ζρεηηθφ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ απφθαζή ηνπ γηα ην πνπ ζα πάεη 

πνιηηηθά ηελ πήξε κέζα ζηε δηθηαηνξία δηαβάδνληαο αληηθνκκνπληζηθά βηβιία.  

 

«ηαλ μεθίλεζα λα δηαβάδσ, γχξσ ζηα 14-15 γηα ην ζνζηαιηζκφ θαη 

ηέηνηα, δελ ππήξρε ηίπνηα ζηε βηβιηνζήθε. Σν κφλν πνπ έβξηζθα ήηαλ 

ζνζηαιηζηέο ην 17
ν
 αηψλα, Φνπξηέ θηι, ηέηνηα πξάγκαηα θαη ζηελ νπζία 

ηελ πνιηηηθή κνπ απφθαζε γηα ην πνπ ζα πάσ πνιηηηθά ηελ πήξα κέζα ζηε 

δηθηαηνξία απφ έλα βηβιίν ελφο ηχπνπ ηνπ Γεσξγαιά, ν νπνίνο ήηαλ 

ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ ζην Βνπθνπξέζηη, αιιά θαη πξάθηνξαο παξάιιεια ηεο 

ΚΤΠ θαη ηεο CIA, αξγφηεξα έγηλε Τπνπξγφο Σχπνπ κέζα ζηε ρνχληα, είρε 

γξάςεη βηβιία αληηθνκκνπληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ […] κηινχζε γηα Μαξμ 

θαη Λέληλ, έβαδε απνζπάζκαηα πνπ εκέλα κε γνήηεπζαλ, κε πέξαζαλ απφ 

ηελ άιιε κεξηά…».  

 

Δληάζζεηαη, ινηπφλ, ζηελ ΚΝΔ ηνλ Μάην ηνπ 1974, φληαο 17 εηψλ θαη έρνληαο 

δηαβάζεη φπσο καο αθεγείηαη, “νηηδήπνηε αληηθνκκνπληζηηθφ ππήξρε”, γεγνλφο ην 

νπνίν ηνλ βνήζεζε ζηε ζρέζε ηνπ κε ην ΚΚΔ, αιιά θαη ηνλ έθεξλε, επίζεο, ζπρλά ζε 

ξήμε κε απηφ. Ο ίδηνο δειψλεη φηη ήζειε θάπνπ λα νξγαλσζεί θαη λα απνθηήζεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζε κηα νξγάλσζε θνκκνπληζηψλ. Σν γεγνλφο φηη είρε γλψζε ηεο 

ηδενινγίαο, ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ αιιά θπξίσο ησλ αξλεηηθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πνιηηηθνχ ρψξνπ ηνλ βνήζεζε λα είλαη απνθαζηζηηθφο ζηελ επηινγή ηνπ θαη λα 

ζηξαηεπηεί άκεζα ζηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε, δηαηεξψληαο φκσο κηα θξηηηθή 

ζηάζε απέλαληί ηεο. 
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«Δληάρζεθα ην Μάην ηνπ ‟74 ζηελ ΚΝΔ. Ήζεια θάπνπ λα νξγαλσζψ σο 

πξνζσπηθή αλαδήηεζε θαη ήζεια απηφ λα έρεη κηα θνκκνπληζηηθή 

αλαθνξά, απηφ ήηαλ βαζηθφ θξηηήξην, γηαηί δελ ππήξρε κφλν κηα 

νξγάλσζε […]. Γελ εληάρζεθα ζηελ αξηζηεξά κε μέξνληαο, είρα δηαβάζεη 

νηηδήπνηε αληηθνκκνπληζηηθφ ππήξρε […] δελ είρα δειαδή, κηα εηθφλα φηη 

νη θνκκνπληζηέο ήηαλ κηα ηδεαηή θνηλσλία, φηη απηφ πνπ ππάξρεη ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηα ππφινηπα είλαη θάηη ηδεαηφ […] θαη γη‟ απηφ απφ 

ηελ αξρή ε έληαμή κνπ ήηαλ ιίγν πεξίεξγε, ιίγν αηξεηηθή, πήγα απιά γηαηί 

ζηελ πφιε πνπ δνχζα θαη ζην ρσξηφ πνπ δνχζα ήηαλ ην θνληηλφηεξν ζε 

απηά πνπ εγψ πίζηεπα». 

 

ηε ζπλέρεηα ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη  ηελ πεξίνδν εθείλε σο κηα “επαλαζηαηηθή 

επνρή” ζε φιν ηνλ θφζκν, φπνπ ηα αληη-ηκπεξηαιηζηηθά θηλήκαηα, νη επαλαζηάζεηο 

θαη ε αξηζηεξά θπξηαξρνχζαλ. ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ππνζηεξίδεη φηη ην 

επαλαζηαηηθφ θιίκα ήηαλ πην έληνλν, θαζψο ε φπνηα πνιηηηθή δξάζε ήηαλ 

απαγνξεπκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο θαη ππήξρε κηα πην έληνλε ηάζε ησλ 

αδηθεκέλσλ λα θεξδίζνπλ απηά πνπ είραλ ράζεη. 

 

«Καη βέβαηα κηιάκε γηα κηα επνρή επαλαζηαηηθή, γηα λα θαηαιάβεηο ην 

θιίκα ηεο επνρήο, ηέιε ‟74 πέθηεη ε ατγθφλ, ράλνπλ νη Ακεξηθαλνί ην 

Βηεηλάκ, ζηελ Πνξηνγαιία μεζπά ε επαλάζηαζε ησλ γαξηθάισλ πνπ 

μαθληθά κηα δηθηαηνξία απφ ην ‟29 αλαηξέπεηαη, ε δηθηαηνξία ηνπ Φξάλθν 

ην ‟75 ζηγά-ζηγά θαηαξξέεη, ζηελ Αθξηθή θαηλφηαλ παληνχ λα θπξηαξρεί ε 

αξηζηεξά θαη νη επαλαζηάζεηο νη αληηηκπεξηαιηζηηθέο απέλαληη ζηνπο 

απνηθηνθξάηεο θηι, ην θιίκα δελ είρε θακία ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ ή κεηά 

ην ‟89. Οη θνηλσλίεο ήηαλ πνιηηηθνπνηεκέλεο […] βέβαηα, ζηελ Διιάδα 

επεηδή ε πνιηηηθή ήηαλ απαγνξεπκέλε γηα πάξα πνιιά ρξφληα θαη κε ηε 

δηθηαηνξία θαη πξηλ ην θαζεζηψο, ππήξρε κηα πην έληνλε ηάζε λα 

θεξδίζνπκε απηά πνπ είρακε ράζεη […] αο πνχκε ππήξρε θαη απηφ πνπ δελ 

ππήξρε ζηε Γαιιία ή ζηελ Ηηαιία». 

 

Ο αθεγεηήο κέζα απφ απηή ηελ εθηελή αλαζηνραζηηθή αθήγεζε γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

δηθηαηνξίαο θαη ηεο κεηαπνιίηεπζεο επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην επαλαζηαηηθφ θιίκα 

ηεο επνρήο πνπ θπξηαξρνχζε ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα ην αληηπαξαβάιεη κε ην 

ζεκεξηλφ απνιηηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, φπσο ν ίδηνο ην θξίλεη ζηε βάζε ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ θαη θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κε δεδνκέλε ηελ εζσηεξηθή 
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πξνδηάζεζε ηνπ αθεγεηή κάιινλ ζα θάληαδε παξάδνμν εάλ δελ ζηξαηεχνληαλ ζε κηα 

αξηζηεξή νξγάλσζε κε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο.   

 ηε ζπλέρεηα ν Γ. αθεγείηαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνγνήηεπζή 

ηνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε θαη ηελ ηειηθή δηαγξαθή ηνπ απφ απηή ην 1989. 

Ωο θχξην ιφγν αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη επηζπκνχζε κηα πην ξηδνζπαζηηθή θαη 

αληηζπζηεκηθή δξάζε απφ ην ΚΚΔ. 

 

«[…] εγψ ήζεια πεξηζζφηεξε ζχγθξνπζε. Σν θφκκα έιεγε ζχγθξνπζε ζηα 

φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο […] ζηηο ζπγθξνχζεηο ηηο ηαμηθέο ην ίδην ην ΚΚΔ δελ 

πήγε ηε ζχγθξνπζε παξαθάησ, ψζηε λα γίλεη επηθίλδπλν θαη πνιχ 

επηζεηηθφ γηα ην ζχζηεκα γηα λα πάξεη δηνηθεηηθά κέηξα, απηή ήηαλ ε ξήμε 

κνπ απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ ήκνπλ νξγαλσκέλνο κέζα ζην ΚΚΔ. Ήκνπλ 

κέζα αιιά επηδηψθνληαο θάηη πην ζπγθξνπζηαθφ, βαζχηεξν, πην 

νξγαλσκέλν». 

 

Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο ηνπ αθεγεηή επηθεληξψλεηαη ζε δχν παξαδείγκαηα κέζα απφ 

ηα νπνία θαίλεηαη ε απνγνήηεπζή ηνπ απφ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα, θαζψο 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη ππάξρεη κηα κεγάιε απφζηαζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

θφκκαηνο απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ πξάμε. Ωο πξψην γεγνλφο αλαθέξεη έλα πεξηζηαηηθφ 

πνπ έιαβε ρψξα ην θαινθαίξη ηνπ 1976 ζηε Μπηηιήλε φπνπ ην θφκκα είρε 

απνθαζίζεη λα δηνξγαλσζεί έλα θεζηηβάι ζην θεληξηθφ πάξθν ηεο Αγίαο Δηξήλεο 

κεηά ηελ αδεηνδφηεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ απφ ην Γήκν. Ζ αζηπλνκία, φκσο, 

ην απαγνξεχεη θαη αληί ηελ πξνζδνθνχκελε αληηπαξάζεζε κε ηελ αζηπλνκία αξρίδνπλ 

δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ηα «θάησ» πνπ ηειηθά νδήγεζαλ ζηε παξαρψξεζε ηνπ 

γεπέδνπ θαη φρη ηνπ πάξθνπ, φπσο είρε πξναπνθαζηζηεί. Ο αθεγεηήο ζέινληαο λα 

εμεγήζεη ην ιφγν ηεο αληίδξαζήο ηνπ ζηελ απφθαζε ηνπ θφκκαηνο, αλαθέξεη φηη ε 

νπζία γηα απηφλ δελ ήηαλ αλ ζα γίλεη ή φρη ην θεζηηβάι, αιιά αλ ζα έδηλαλ ηε 

ζχγθξνπζε κέρξη ηέινο, θαηαιήγνληαο ζην φηη απηέο ήηαλ ζπγθξνχζεηο πξνζσπηθέο 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηδενινγηθέο. 

 

«[…] απνθαζίδεηαη ην θαινθαίξη ηνπ ‟76λα θάλνπκε θεζηηβάι ζην 

θεληξηθφ πάξθν ηεο Μπηηιήλεο […] δήηεζα ηφηε απφ ην δήκν ην θεληξηθφ 

πάξθν ηεο Αγ. Δηξήλεο θαη καο ην έδσζε, ε αζηπλνκηθή δηεχζπλζε 

απαγνξεχεη λα θάλνπκε ην θεζηηβάι, ππνηίζεηαη  φηη φιε ε νξγάλσζε ζα 

εξρφκαζηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αζηπλνκία λα παξαβηάζνπκε ηελ 

απφθαζε. Δπεηδή εγψ ήκνπλα θαη ζηα γξαθεία, θάπνηα ζηηγκή δηαπηζηψλσ 
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φηη είρε μεθηλήζεη έλαο θχθινο δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ηα θάησ, πνπ ε 

αζηπλνκία καο έδσζε ην γήπεδν θαη εκείο ζηελ νπζία δε ζα 

ζπγθξνπφκαζηαλ γηα ην πάξθν, δειαδή ε νπζία γηα απηνχο ήηαλ αλ ζα 

γίλεη ή δε ζα γίλεη θεζηηβάι, ελψ εγψ πξφβαια σο ηδενινγηθφ αλ ζα 

ππνρσξήζνπκε ζηελ αζηπλνκία ή αλ ζα δψζνπκε ηε ζχγθξνπζε κέρξη ην 

ηέινο. Απηέο ήηαλ ζπγθξνχζεηο πξνζσπηθέο αιιά θαη ηδενινγηθέο καδί». 

 

Ο αθεγεηήο ακέζσο κεηά παξαζέηεη έλα δεχηεξν πεξηζηαηηθφ κέζα απφ ην νπνίν 

θαίλεηαη ν κε ζπγθξνπζηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ θφκκαηνο θαη αληηζηηθηηθά ε 

επαλαζηαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ. Σν γεγνλφο ιακβάλεη ρψξα ην Μάην ηνπ ‟76  φηαλ ζε κηα 

ζπλάληεζε απνθαζίδεηαη λα γίλεη πνξεία, αιιά ε αζηπλνκία ηνπο ην απαγνξεχεη θαη 

αληί λα επηιεγεί ε νδφο ηεο αληηπαξάζεζεο αξρίδεη μαλά κηα ζεηξά 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ο Γ. καδί κε θάπνηνπο άιινπο ζπληξφθνπο ηνπ δελ δέρηεθαλ λα 

γίλεη δηαπξαγκάηεπζε θαη απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ πνξεία, πξάγκα ην νπνίν θξίζεθε 

αξλεηηθά απφ ηελ νξγάλσζε. Ο αθεγεηήο αλαιχεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

απνζηαζηνπνηεκέλε ζηάζε ηνπ θφκκαηνο, ρσξίο βέβαηα λα ηε δηθαηνινγεί ιέγνληαο 

φηη κεηά ηε ρνχληα κέζα ζην ρψξν ηνπ ΚΚΔ ππήξρε ν θφβνο θαη ε ινγηθή ηεο κε 

ζχγθξνπζεο ψζηε λα κε μαλαβξεζνχλ ηα κέιε ηνπ ζηηο θπιαθέο θαη ζηηο εμνξίεο. 

 

«Σν Μάε ηνπ ‟76 ζε έλα εξγαηηθφ θέληξν πνπ ζα θάλακε πνξεία, ηνπο ην 

απαγνξεχεη ε αζηπλνκία θαη πάλε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζηελ αζθάιεηα, ν 

παηέξαο κνπ κε θάλα δχν άιινπο γηαηί ήηαλ ζην εξγαηηθφ θέληξν θαη εγψ 

κε θάπνηνπο άιινπο ζπληξφθνπο ην ζπδεηνχζακε θαη ιέκε εκείο ζα 

θάλνπκε πνξεία, θαη παίξλνπκε ην παλφ ρσξίο λα πνχκε ηίπνηα ζε θαλέλαλ 

θαη αηθληδηάδνπκε κπάηζνπο, αζθαιίηεο θιπ θαη ζπκάκαη αθφκα θαη ν 

παηέξαο κνπ, κνπ έιεγε, ηη θάλεηο; Θα καο βάινπλ θπιαθή, γηαηί ππήξρε ε 

ηξνκνθξαηία, ν θφβνο, ε κε ζχγθξνπζε, λα κε μαλαβξεζνχκε θπιαθέο, λα 

κε μαλαβξεζνχκε εμνξίεο». 

 

Ο αθεγεηήο ζπλερίδεη ηελ παξάζεζε γεγνλφησλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθαίλεηαη ε 

ζχγθξνπζε κε ην θφκκα θαη ε δηθή ηνπ επαλαζηαηηθφηεξε δηάζεζε. Σν 1977 ελφςεη 

ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ, παξφηη  βξίζθνληαλ ζε δπζκέλεηα, εθιέγεηαη ζχλεδξνο θαη 

ζηε ζπλδηάζθεςε θαηαςεθίδεη, απηφο θαη άιινο έλαο, ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο ηεο 

Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, κε φπνηεο ζπλέπεηεο απηή ε ζηάζε ζπλεπάγεηαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θνκκαηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ ζχγθξνπζε, βέβαηα, θνξπθψζεθε κε ηα γεγνλφηα 

Κνζθσηά, κε ην πλαζπηζκφ, ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη ηελ πεξεζηξφηθα. Ο Γ. 
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απηνπεξηγξάθεηαη σο βαζχο γλψζηεο ησλ πνιηηηθν-νηθνλνκηθψλ πεπξαγκέλσλ θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηνπ θφζκνπ θαη κε απηήλ ηελ πεπνίζεζε εμεγεί 

πσο αξρίδεη λα δηαηζζάλεηαη φηη απηφ πνπ πάεη λα νηθνδνκεζεί σο πεξεζηξφηθα ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε ζηελ νπζία ζπληζηά ηελ παιηλφξζσζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, πξάγκα 

ην νπνίν, ζηα κάηηα ηνπ, επηβεβαηψζεθε κε ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. ηε 

ζπλέρεηα, δηακνξθψλεη κηα αληίιεςε γηα ηηο άιιεο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο θαη ηελ 

Κνχβα, ππνζηεξίδνληαο φηη εμαηηίαο ηνπ αλνίγκαηφο ηνπο ζε κνξθέο αγνξαίαο 

νηθνλνκίαο, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, αλαπφθεπθηα 

νδεγνχληαη ζε θαηάξξεπζε. 

 

«Τπήξρε, ινηπφλ, φιν απηφ σο ππφβαζξν κηαο ζχγθξνπζεο πνπ 

θνξπθψζεθε κε ηα γεγνλφηα Κνζθσηά, κε ηνλ ΤΝ, ηνλ Γθνξκπαηζφθ, 

πνπ εγψ είρα κηα αίζζεζε απφ έλζηηθην πεξηζζφηεξν φηη απηφ πνπ πάεη λα 

νηθνδνκεζεί σο πεξεζηξφηθα ζηε νβηεηηθή Έλσζε δελ είλαη ηίπνηα θαη 

ζηελ νπζία είλαη επαλαθνξά ηνπ θαπηηαιηζκνχ […] ζα ην δεηο θαη ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Κνχβαο […] δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζε έλα 

πνιηηηθφ ζχζηεκα δχν κνξθέο ηδηνθηεζίαο […]». 

 

Ο Γ. ζπλερίδεη ηελ αθήγεζή ηνπ αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηα γεγνλφηα πνπ ηνλ 

έθεξαλ ζε ζχγθξνπζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο, εθθξάδνληαο ηελ απνγνήηεπζή 

ηνπ. Ζ δηαθσλία ηνπ γηα ην δήηεκα ηεο ζπγθπβέξλεζεο θνξπθψζεθε κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ΤΝ, πξάγκα γηα ην νπνίν ν ίδηνο δειψλεη φηη ηα κέιε ηνπ θφκκαηνο 

δελ ξσηήζεθαλ θαη ελψ ζην πξνεγνχκελν ζπλέδξην είραλ απνθαζίζεη λα κελ ππάξμεη 

ζπλεξγαζία κε ην ΚΚΔ εζσηεξηθνχ, μαθληθά βξεζήθαλε λα είλαη ζην ίδην θφκκα. Ο 

αθεγεηήο ήηαλ αληίζεηνο κε απηή ηελ απφθαζε θαζψο ππνζηήξηδε φηη απηφ, ζηελ 

νπζία, ζήκαηλε ηελ απηνδηάιπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, ην νπνίν είρε 

μαλαζπκβεί φηαλ ην ΚΚΔ είρε θηηάμεη ηελ ΔΓΑ θαη είραλ δηαιπζεί νη νξγαλψζεηο ηνπ. 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζπγθπβέξλεζεο, ν αθεγεηήο παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο ηεο 

δηαθσλίαο ηνπ ιέγνληαο φηη ην 1989 δελ επηζπκνχζε ε αξηζηεξά λα ζπγθπβεξλήζεη κε 

ηε δεμηά γηα λα ζπλδηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ γελλά ν θαπηηαιηζκφο.  

 

«Απηέο, ινηπφλ, νη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ θνξπθψζεθαλ κε ηνλ ΤΝ 

πνπ ήηαλ θάηη γηα ην νπνίν δελ ξσηεζήθακε γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ […] 

απηφ ζηελ νπζία ζήκαηλε ηελ απηνδηάιπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, 

απηφ ζηελ Διιάδα είρε μαλαζπκβεί κε ηελ ΔΓΑ φπνπ ην ΚΚΔ είρε 

απνθαζίζεη λα δηαιχζεη ηηο νξγαλψζεηο κε απνηέιεζκα λα ηνπο βξεη 
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ηειείσο αλέηνηκνπο, λα ηνπο καδεχνπλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο κεηεκθπιηαθά 

[…] εγψ ην ‟89 αο πνχκε, δελ είρα θακία δηάζεζε λα ζπγθπβεξλήζσ κε ηε 

δεμηά γηα λα θαζαξίζσ ηα ζθάλδαια ηνπ θαπηηαιηζκνχ φηαλ ηνπο έιεγα φηη 

ην ζθάλδαιν δελ είλαη ηα 41 δηο, είλαη ν εκίηεο πνπ ήηαλ ππνπξγφο 

νηθνλνκίαο ηφηε, καο πήξε πίζσ 1 ηξηο κε ηε θνξνιφγεζε θαη ηα κνίξαζε 

απφ ‟δσ θαη απφ ‟θεη, κε απνηέιεζκα φρη κφλν δελ θάλαλε ηίπνηα, αιιά 

ζαλ νηθνπκεληθή θπβέξλεζε καδί ΠΑΟΚ, ΤΝ θαη Μεηζνηάθεο έδσζαλ 

ηηο ςεθηαθέο ζπρλφηεηεο ηνπ ΟΣΔ ζηνλ Κφθθαιε». 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ ν Γ. δηαθσλεί επί ηεο νπζίαο ζε πνιιά ζέκαηα 

κε ηελ νξγάλσζε, αξλείηαη λα ηελ εγθαηαιείςεη θαη ζπλερίδεη κέρξη ηέινπο λα δίλεη 

ηνλ αγψλα ηνπ κέζα ζε απηή θαη λα ιέεη αλνηρηά ηηο απφςεηο ηνπ. Βέβαηα, απηφ είρε 

σο επαθφινπζν ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ ην 1989 φηαλ μεθάζαξα δήισζε φηη δελ ζα 

ςεθίζεη ΤΝ.    

 

«Δθεί κηινχζα αλνηρηά ζηελ νξγάλσζε, ε άπνςε ησλ ζηειερψλ ήηαλ αθνχ 

δηαθσλείο ξε παηδί κνπ πνιηηηθά επί ηεο νπζίαο θαη είζαη ζε ζχγθξνπζε, 

ζήθσ θχγε, ε δηθηά κνπ άπνςε ήηαλ φηη εγψ πινπνηψ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζπλεδξίνπ θαη αθνχ δελ έγηλε ζπλέδξην άιιν λα ηηο 

αιιάμεη, εγψ είκαη θνκκαηηθφο θαη εζχ αληηθνκκαηηθφο, εγψ δελ έθπγα απφ 

ηελ νξγάλσζε, νη ίδηνη κε δηέγξαςαλ ην ‟89, κάιηζηα φηαλ ηνπο δήισζα 

μεθάζαξα φηη δε ζα ςεθίζσ ΤΝ». 

 

Ο Γ. ζηε ζπλέρεηα θάλεη έλαλ απνινγηζκφ ησλ θνκκάησλ ηεο αξηζηεξάο γηα λα 

θαηαιήμεη ζηελ αλάιπζε ηεο ΚΝΔ, αλαπνιψληαο ηα πξψηα ρξφληα ηεο νξγάλσζεο 

κέρξη ην 1978. 

 πλερίδνληαο ηελ αλαζπγθξφηεζε γηα ηελ δηθή ηνπ δηαδξνκή θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ απνθφκηζε, ζα ππνζηεξίμεη φηη ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο, πηνζεηψληαο ην 

ιεληληζηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο, ιεηηνπξγνχζαλ ηειηθά σο κεραληζκνί κε 

απνηέιεζκα, παξά ηηο πξνζέζεηο ησλ κειψλ ηνπο ή ησλ ζηειερψλ ηνπο, λα 

αιινηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπιένλ, κεηά ηελ ήηηα ηνπ εκθπιίνπ ε 

αξηζηεξά θαληάδεη σο εμφρσο θνβηθή. Σνχηε ε θνβηθφηεηα ζπκπεξαίλεη φηη νδήγεζε 

ζηελ πηνζέηεζε ελφο “πξνηχπνπ” θνκκνπληζηή, κνξθσκέλνπ, ήπηνπ θαη κε θνηλσληθφ 

θχξνο, ην νπνίν φκσο απνδείρζεθε φηη ήηαλ δίρσο αληίθξπζκα σο πξνο ηε δέζκεπζε 

ησλ αλζξψπσλ κε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ζην θφκκα. 
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«ε πξνζσπηθή κνπ αληίιεςε είλαη φηη φια απηά ηα θφκκαηα ήηαλ 

θφκκαηα-κεραληζκνί […] παξά ηηο πξνζέζεηο ησλ κειψλ ηνπο ή ησλ 

ζηειερψλ ηνπο, πηνζεηψληαο ην ιεληληζηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο, ήηαλε 

κεραληζκνί. Τπήξρε έλαο κεραληζκφο αφξαηνο πνπ αζθνχζε έιεγρν κέζα 

ζηα πξάγκαηα […] ε αξηζηεξά ζηελ Διιάδα αιιά θαη αιινχ, κεηά ηελ 

ήηηα ηνπ εκθπιίνπ, δελ ηνικνχζε λα βάιεη ην ζέκα ηεο ζχγθξνπζεο […] 

ην ΚΚΔ ζέινληαο λα βγάιεη απφ πάλσ ηνπ ηε ξεηζηληά ηνπ κε 

λνηθνθπξαίνπ πηνζέηεζε θαη αγθάιηαζε έλα πξφηππν, αο πνχκε, ην θαιφ 

παηδί πνπ ήηαλ δηθεγφξνο, κεραληθφο θαη ηνλ βάδαλε ππνςήθην δήκαξρν ή 

νηηδήπνηε άιιν, πνπ βέβαηα ην πιήξσζαλ, γηαηί φηαλ απηνί νη άλζξσπνη 

άιιαμαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε πέξαζαλ απέλαληη, κε απνηέιεζκα λα 

ζρνιηάδεηαη κέρξη ζήκεξα, αο πνχκε, θαη λα ιέεη ν άιινο, λα απηφο ήηαλ 

ζην ΚΚΔ ή ζηελ ΚΝΔ θαη κεηά πέξαζε απφ ‟δσ […]». 

 

Ο Γ. αλαπνιεί ηα πξψηα ρξφληα ηεο νξγάλσζεο θαη αθεγείηαη κε λνζηαιγία ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, ηε ζπληξνθηθφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο νηθεηφηεηαο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. πσο ππνζηεξίδεη, κεηά ην 1978 ζηελ ΚΝΔ άξρηζε λα ζηξαηεχεηαη 

θφζκνο πνπ δελ ήηαλ θαηά ηε γλψκε ηνπ ηδηαίηεξα πνιηηηθνπνηεκέλνο. Απηφ είρε σο 

επαθφινπζν λα ηξνπνπνηεζεί ε ζχλζεζε ηεο νξγάλσζεο, θαζψο φπσο ν ίδηνο 

αλαθέξεη: άξρηζε λα εθιείπεη ε αίζζεζε, αιιά θαη ην αίζζεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, 

ηφζν ζην νξακαηηθφ φζν θαη ζην βησκαηηθφ επίπεδν. 

 

«[…] κέρξη ην ‟78 πήγαηλε έλαο θφζκνο πνπ ήηαλ πνιηηηθνπνηεκέλνο, 

ππήξρε έληνλε ε έλλνηα ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, έλα ζπλαίζζεκα ην νπνίν 

δελ κπνξείο λα ην θαηαιάβεηο θαη καθάξη λα ππήξρε, αο πνχκε, κέρξη 

ηψξα, ην ‟74-‟75 ήκαζηαλ 10 θαη φηαλ απνθαζίδακε θάηη θαη νη 10 ηζφηηκα 

ην εθηεινχζακε θαη νη 10, φηαλ ήκαζηαλ ιίγνη κε ηνλ θαζνδεγεηή 

γλσξηδφκαζηαλ, είρακε πξνζσπηθέο ζρέζεηο, αλζξψπηλεο, θηιηθέο, ηα 

πξψηα ρξφληα ε δηαζθέδαζε ήηαλ καδηθή, νκαδηθή ζε φια ηα επίπεδα, ίζσο 

γηαηί ήκαζηαλ θαη ιηγφηεξνη, κεηά ην ‟77-‟78, αλάινγα ηελ πεξηνρή, 

αξρίδεη ε ΚΝΔ θαη καδηθνπνηείηαη, άξρηζε λα απιψλεη θαη λα καο έξρεηαη 

θάζε θαξπδηάο θαξχδη, φζν ιηγφηεξν ζπιινγηθφ είλαη ην φξακα, ηφζν 

ιηγφηεξν ζπιινγηθά είλαη θαη ηα ππφινηπα, ζπκπεξηθνξά, δηαζθέδαζε, 

δνπιεηά, ηα πάληα δειαδή […]». 

 

Δλψ, ινηπφλ, γηα ηνλ ίδην, ηα πξψηα ρξφληα ηεο νξγάλσζεο ήηαλ ηδαληθά φζνλ αθνξά 

ζηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληξνθηθφηεηα, απφ ην 1978 θαη κεηά φηαλ 

άξρηζε λα ζηξαηεχεηαη θφζκνο πνπ δελ ήηαλ ηφζν πνιηηηθνπνηεκέλνο άξρηζε λα 
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ράλεηαη ε ζπιινγηθφηεηα, ε απζεληηθφηεηα θαη ην φξακα λα μεζσξηάδεη. Ο αθεγεηήο 

ζέινληαο λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ θαζνδηθή απηή πνξεία θαη ηε ζηαδηαθή 

απνκάθξπλζε κέζα ζηελ νξγάλσζε αληηπαξαζέηεη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα: ην 

θνκκαηηθφ ξαληεβνχ θαη ην εξσηηθφ ξαληεβνχ. ηα πξψηα ρξφληα ηεο νξγάλσζεο 

αλάκεζα ζε έλα θνκκαηηθφ ξαληεβνχ θαη έλα εξσηηθφ, νη ηδενιφγνη θαη πην 

πνιηηηθνπνηεκέλνη, πξνηηκνχζαλ ην πξψην. ηε δεχηεξε θάζε ηεο δσήο ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε, πξνηηκνχζαλ ην εξσηηθφ ξαληεβνχ, αιιά απφ ζπλείδεζε θαη πεηζαξρία 

πεγαίλαλε ζην θνκκαηηθφ ξαληεβνχ, ελψ ζηελ ηξίηε θάζε ζηελ νξγάλσζε, αλάκεζα 

ζηα δχν πξνηηκνχζαλ ην εξσηηθφ θαη πεγαίλαλε ζε απηφ. 

 

«…ηνλ πξψην θαηξφ αλάκεζα ζε έλα θνκκαηηθφ θαη έλα εξσηηθφ 

ξαληεβνχ, πξνηηκνχζεο ην πξψην θαη πήγαηλεο ζην πξψην, ζηε δεχηεξε 

θάζε ηεο δσήο καο ζηελ νξγάλσζε, αλάκεζα ζε έλα θνκκαηηθφ θαη έλα 

εξσηηθφ ξαληεβνχ, πξνηηκνχζακε ην δεχηεξν αιιά απφ πεηζαξρία, απφ 

ζπλείδεζε, πεγαίλακε ζην θνκκαηηθφ θαη ζηελ ηξίηε θάζε αλάκεζα ζε έλα 

θνκκαηηθφ θαη έλα εξσηηθφ ξαληεβνχ πξνηηκνχζακε ην εξσηηθφ θαη 

πεγαίλακε ζην εξσηηθφ…ζηελ πξψηε θάζε πηζηεχεηο, ζέιεηο, πάο, ηέινο. 

Μεηά αξρίδνπλ νη ηξηγκνί, αξρίδεη ε πίζηε ζνπ λα μεζσξηάδεη, νπφηε ζεο λα 

παο πξνο ηα εδψ πνπ βιέπεηο αιιά ππάξρεη ε δχλακε πνπ έξρεηαη απφ πξηλ 

θαη ζε μαλαπάεη πίζσ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ηξίηε απειεπζεξψλεζαη θαη 

ηειεηψλεη ε ηζηνξία». 

 

Ο Γ. ακέζσο ζπεχδεη λα ζπκπιεξψζεη φηη,ην γεγνλφο ηεοαπνγνήηεπζεο πνπ βίσζε 

ζηελ νξγάλσζε δελ ζεκαίλεη φηη δελ πίζηεπε ζηελ αξηζηεξά ή φηη δελ πηζηεχεη αθφκε. 

Ζ άπνςή ηνπ είλαη φηη αλ δελ ππάξρεη άιινο, ζα πάεη κε ηνλ θνληηλφηεξφ ηνπ λα θάλεη 

καδί πξάγκαηα.ήκεξα, ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη 

είλαη εληαγκέλνο ζε άιιν ρψξν, ηνλ νπνίν απνθαιεί ειεπζεξηαθφ θνκκνπληζκφ. 

 

«Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πίζηεπα ζηελ αξηζηεξά θαη φηη δελ ήζεια λα 

αιιάμεη ηνλ θφζκν θαη φηη δελ ην πηζηεχσ αθφκε θαη ηψξα, δηαθσλνχζα 

ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα, απιά ε άπνςή κνπ γηα απηά ηα πξάγκαηα είλαη 

ε εμήο: ην φηη εκέλα κε ελδηαθέξεη λα δξσ θαη λα θάλσ πξάγκαηα, δε 

ζεκαίλεη φηη ζπκθσλψ, φκσο, θαη κε ηνλ άιιν πνπ δξνχκε καδί. Αλ δελ 

ππάξρεη άιινο ζα πάσ κε ηνλ θνληηλφηεξφ κνπ λα θάλνπκε καδί πξάγκαηα 

[…] ηψξα βξίζθνκαη ζε έλα ρψξν, ζα ηνλ πεξηέγξαθα ειεπζεξηαθφ 

θνκκνπληζκφ, εμαθνινπζψ λα ζπκκεηέρσ πνιηηηθά θαη λα δξσ φπσο 

κπνξψ, γηα παξάδεηγκα φηαλ μεθίλεζε ε ηζηνξία κε ηηο πιαηείεο, ηνπο 
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αγαλαθηηζκέλνπο θιπ […] βξέζεθα λα είκαη εθεί απφ ην μεθίλεκα κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο». 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν αθεγεηήο αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί γχξσ ηνπ, ζηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 14, απφ δηάθνξα γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβαηλαλ ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα είηε ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είηε 

ζην θνληηλφ θηιηθφ. Γεδνκέλνπ φηη πνιηηηθέο θνπβέληεο δελ γηλφληνπζαλ κέζα ζην 

ζπίηη, θαζψο ππήξρε ν θφβνο ηεο εμνξίαο θαη ηεο θπιαθήο, ν αθεγεηήο αξρίδεη απφ 

κφλνο ηνπ λα αθνχεη παξάλνκνπο ζηαζκνχο θαη λα ςάρλεη βηβιία γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ. 

Πξσηίζησο, ινηπφλ, ε εζσηεξηθή ηνπ αλεζπρία θαη πξνδηάζεζε ηνλ ζπξψρλνπλ λα 

ςάμεη γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη θαηφπηλ λα ζηξαηεπηεί ζε απηφλ. Σν έλαπζκα, φκσο, θαη 

ε αθνξκή δφζεθαλ κέζα ζην αξηζηεξφ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ηνλ 

«έζπξσμε» λα ςάμεη βαζχηεξα θαη λα αληηιεθζεί ηελ φιε θαηάζηαζε. Δάλ δελ 

ππήξρε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαη ην αίζζεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ 

δαρηπινδεηθηνχκελσλ, φπσο ν ίδηνο απνθαιεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ίζσο ν αθεγεηήο 

λα κελ ζηξαηεπφηαλ ηφζν λσξίο, ζίγνπξα, φκσο, ζα ζηξαηεπφηαλ αξγφηεξα, θαζψο ην 

πνιηηηθνπνηεκέλν θιίκα ηεο επνρήο, ε πξνδηάζεζε θαη ε επαλαζηαηηθφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ ζα ηνλ σζνχζαλ ζηελ έληαμε ζηελ αξηζηεξά. 

ηξαηεχεηαη, ινηπφλ, πνιχ ζπλεηδεηνπνηεκέλνο ζηε ΚΝΔ ην 1974, έρνληαο 

δηαβάζεη νηηδήπνηε αληηθνκκνπληζηηθφ ππήξρε απφ ηελ απέλαληη πιεπξά. Έκεηλε ζηελ 

νξγάλσζε κέρξη ην 1989 παξφηη απφ ηελ αξρή είρε έξζεη ζε ζχγθξνπζε πνιιέο 

θνξέο, επί ηεο νπζίαο, κε ηηο απνθάζεηο πνπ απηή έπαηξλε. χληνκα απνγνεηεχεηαη 

απφ ηελ απξαμία ηεο νξγάλσζεο θαζψο ν ίδηνο επηζπκνχζε πεξηζζφηεξν ζχγθξνπζε. 

Γηαπηζηψλεη, ζα ιέγακε, κηα δηάζηαζε ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο νξγάλσζεο 

απφ ηελ πξάμε. 

Δπηπιένλ, κεηά ην 1978 κε ηε καδηθνπνίεζε ηεο ΚΝΔ θαη ηελ αιιαγή ηεο 

ζχλζεζήο ηεο άξρηζε λα ράλεηαη ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε ζπληξνθηθφηεηα, κέρξη πνπ 

ην έηνο 1989 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΤΝ θαη ηε ζπγθπβέξλεζε κε ηε δεμηά μεζψξηαζε 

ην φξακα θαη ράζεθε θάζε ειπίδα, σζψληαο πξνο ηελ απνρψξεζε. Ο Γ. δηαγξάθηεθε 

απφ ηελ νξγάλσζε ην 1989 φηαλ δήισζε φηη δε ζα ςεθίζεη ΤΝ. 

Να ζεκεηψζνπκε, ηέινο, φηη ν αθεγεηήο πίζηεπε θαη πηζηεχεη φηη ε αξηζηεξά 

κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν, γη‟ απηφ θαη ζήκεξα είλαη εληαγκέλνο ζε έλα ρψξν ηνλ 

νπνίν απνθαιεί ειεπζεξηαθφ θνκκνπληζκφ θαη ζπλερίδεη λα ζπκκεηέρεη πνιηηηθά θαη 

λα δξα ζε θάζε επθαηξία.      
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Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Σν πξόηαγκα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο ωο αλαζηαιηηθόο 

παξάγνληαο ζηελ νξγαλωκέλε ζηξάηεπζε. 

 

Ζ γλσξηκία κε ηνλ Β. έγηλε ζε θηιηθή ζπγθέληξσζε ζε έλα θηήκα θνηλψλ γλσζηψλ. 

Ήηαλ πξφζπκνο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα θαη απνθαζίζηεθε ε ζπλάληεζε λα γίλεη 

ζην θαηάζηεκά ηνπ -θσηνγξαθείν- φηαλ ε αγνξά ζα ήηαλ θιεηζηή νχησο ψζηε λα 

δηεμαγφηαλ ε ζπλέληεπμε ρσξίο δηαθνπέο. Παξφιν πνπ ν Β. δελ ππήξμε κέινο ηνπ 

ΚΚΔ καο δίλεη θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνπο εληαγκέλνπο αλζξψπνπο ηεο 

ηέρλεο πνπ γλψξηζε κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπ, κε ηελ αθήγεζή ηνπ λα πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ ηελ αξηζηεξά, ηελ ειθηηθφηεηά ηεο, αιιά θαη ηα απσζεηηθά ηεο ζηνηρεία.   

 Ο Β., 63 ρξφλσλ, θαηάγεηαη απφ έλα ρσξηφ ηεο Λάξηζαο θαη πξνέξρεηαη απφ 

κηα εχπνξε αγξνηηθή νηθνγέλεηα δεμηάο ηδενινγίαο. Ο αθεγεηήο, θχζεη θαιιηηερληθή 

πξνζσπηθφηεηα, έξρεηαη ζε επαθή κε αλζξψπνπο ηεο αξηζηεξάο ακέζσο κεηά ηε 

ρνχληα αθνχ δειψλεη φηη εθείλε ηελ επνρή νηηδήπνηε γηλφηαλε, θαιιηηερληθφ ή κε, 

ήηαλε αξηζηεξήο πξσηνβνπιίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε 

Λάξηζαο φπνπ ν ίδηνο ήηαλ έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε. Μέρξη ηφηε δελ είρε θακία 

ζρέζε κε ηελ αξηζηεξά θαη ηελ πνιηηηθή γεληθά. Γίλεηαη, ινηπφλ, κηα πξψηε επαθή κε 

ηελ αξηζηεξά ζε επίπεδν πνιηηηζκηθφ, αθνχ θαη ην πεξηβάιινλ ήηαλ επλντθφ, ρσξίο 

φκσο ν Β. λα αηζζάλεηαη αξηζηεξφο. 

 

«Καηάγνκαη απφ αγξνηηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία παξφιν πνπ δνχζαλ ζε 

ρσξηφ ήηαλ δεμηάο, αο πνχκε, ηδενινγίαο. Τπήξρε κηα νηθνλνκηθή άλεζε 

ζηελ νηθνγέλεηα, ν παηέξαο κνπ είρε αξθεηά θηήκαηα […] ην ‟73 κεηά ην 

ζηξαηφ θαη πνπ ηέιεησζε ε ρνχληα ππήξρε κεγάιε δίςα ζην θφζκν λα 

γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα, φ,ηη γηλφηαλ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ αξηζηεξήο 

πξσηνβνπιίαο. Πξσηντδξχζακε ηε θηλεκαηνγξαθηθήιέζρεΛάξηζαο, εγψ 

ήκνπλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε, αιιά ρσξίο λα είκαη αξηζηεξφο». 

 

Οπζηαζηηθά απφ ην 1975, φηαλ ήηαλ 24 ρξφλσλ, θαη θαηφπηλ φηαλ αλνίγεη ην πξψην 

ηνπ θσηνγξαθείν θαη αξρίδεη λα θσηνγξαθίδεη θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, κε ηνπο 
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πεξηζζφηεξνπο λα είλαη εληαγκέλνη ζηελ αξηζηεξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΚΚΔ, 

αξρίδεη λα γνεηεχεηαη απφ ηελ αξηζηεξή ηδενινγία θαη λα δηακνξθψλεη πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. 

 

«Σν ‟75 πνπ άλνημα ην πξψην κνπ καγαδί, μεθίλεζα λα θσηνγξαθίδσ 

ζέαηξν θαη άξρηζα λα θάλσ παξέα κε πνιχ κεγάινπο αλζξψπνπο, ιφγηνπο, 

θαιιηηέρλεο, φπσο είλαη ν Βνχιγαξεο, ν Υξνλφπνπινο, ν Καδάθνο θαη 

απηνί κε γνήηεπζαλ, αο πνχκε, θαη ζα ‟ιεγα φηη φινη, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ 

εληαγκέλνη ζηνλ αξηζηεξφ ρψξν θαη ηα βξάδηα ηειεηψλνληαο απφ πξφβεο ή 

πξεκηέξεο πεγαίλακε θαη ηξψγακε ζε δηάθνξεο ηαβέξλεο θαη κηινχζακε 

θαη φιε απηή ε θαηάζηαζε κε ελζνπζίαδε, κνπ έδηλε πνιιά πξάγκαηα θαη 

ζνπ δίλεη ε αξηζηεξά πξάγκαηα […] φιε απηή ε θαηάζηαζε, αο πνχκε, θαη 

κεηά δηαβάδνληαο αξθεηά πξάγκαηα κε ελζνπζίαδε λα είκαη ζην ρψξν 

απηφ, φιε ε θνπιηνχξα ζηελ Διιάδα ήηαλ εθεί, ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

[…] λα θνπβεληηάδεηο κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ήηαλ πνιχ ζεηηθφ, ήηαλ 

ζπνπδή γηα κέλα ην λα πάσ λα δσ ζέαηξν ή λα βγσ θαη λα κηιήζσ κε 

φινπο απηνχο ηνπ θίινπο θαη απηφ κε έθαλε θαη θαιχηεξν άλζξσπν μέξεηο 

[…] κε δίδαμαλ φινη απηνί νη άλζξσπνη, φινη καο παίξλνπκε απφ θάπνπ 

[…]». 

 

Απφ ηε κηα, ινηπφλ, ην πνιηηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ε έληαμε ηνπ Β. ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ, καδί κε ηε ζπλερή επαθή κε αξηζηεξνχο 

πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο, ηνπο νπνίνπο ν Β. ζαχκαδε, ζα ηνλ νδεγήζνπλ λα 

απνθηήζεη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα ζηξαθεί πξνο ηελ αξηζηεξά. Ο αθεγεηήο κηιάεη 

κε ελζνπζηαζκφ γηα εθείλε ηελ πεξίνδν, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ αξηζηεξά, 

αλαπνιψληαο ην παξειζφλ θαη ηηο ζηηγκέο εθείλεο, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ηπρεξφ 

πνπ γλψξηζε φινπο απηνχο ηνπο θαιιηηέρλεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη, φκσο, ην γεγνλφο φηη ν Β., παξφηη ν ρψξνο ηεο αξηζηεξάο 

ηνλ είρε γνεηεχζεη, νη παξέεο ηνπ ήηαλε απφ απηφ ην ρψξν θαη ν ίδηνο ζπκκεηείρε θαη 

βνεζνχζε κε φπνην ηξφπν κπνξνχζε ζηηο εθδειψζεηο ηνπ θφκκαηνο, δελ ζέιεζε λα 

εληαρζεί ελεξγά σο κέινο ζην ΚΚΔ ή ζε θακία άιιε αξηζηεξή παξάηαμε, 

δειψλνληαο φηη κπνξεί λα είρε αξηζηεξέο ηδέεο θαη λα πίζηεπε ζηελ αξηζηεξά, ήζειε 

φκσο λα δηαηεξήζεη ηελ αηνκηθή ηνπ ειεπζεξία. Θεσξνχζε, δειαδή, ηελ θνκκαηηθή 

έληαμε σο βεκαηηζκφ πνπ νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο πξνζσπηθήο απηνλνκίαο. ηε 

ζπλέρεηα, πξνρσξά ζε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο εληαγκέλνπο θαιιηηέρλεο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπγρξσηηδφηαλ θαη ζηα άιια θνκκαηηθά κέιε, ηα νπνία απνθαιεί αλζξψπνπο 
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«κε παξσπίδεο», ζπεχδνληαο λα ππνγξακκίζεη φηη κε ηνπο δεχηεξνπο δελ είρε πνηέ 

ηνπ θακία ζρέζε. ληαο ν ίδηνο θαιιηηέρλεο ζεσξεί ηνπο πξψηνπο πεξηζζφηεξν 

αλνηρηφκπαινπο, πην ειεχζεξνπο θαη πην πξννδεπηηθνχο. 

 

«Σφηε ε ΚΝΔ έθαλε ηα θεζηηβάι, βνήζεζα πάξα πνιιέο θνξέο ζηελ ΚΝΔ 

λα ζηεζνχλε πεξίπηεξα κε θσηνγξαθίεο, ηχπσλα αξθεηέο ψξεο, απίζηεπηεο 

ψξεο απφ ηε δσή κνπ ράξηζα ζην ρψξν απηφ ρσξίο λα είκαη εληαγκέλνο, 

έηζη; Σν έθαλα γηαηί ην πίζηεπα, δελ εληάρζεθα γηαηί εγψ ήκνπλα 

ειεχζεξνο, κπνξεί λα είρα ηδέεο αξηζηεξέο θαη λα πίζηεςα ζηελ αξηζηεξά 

αιιά πνηέ δελ πήγα νχηε ζηα γξαθεία ηνπο, δελ ήζεια λα είκαη 

γαληδσκέλνο θάπνπ θαη λα κε δηαηάδνπλ, απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ 

λνκίδσ φηη κε θάλεη λα ληψζσ φηη δελ είκαη ειεχζεξνο, γη‟ απηφ θαη δελ 

εληάρζεθα πνπζελά, δειαδή, ζε θαλέλα θφκκα […] εγψ έθαλα παξέα κε 

εληαγκέλνπο θαιιηηέρλεο, φρη κε απηνχο ηνπο πψο λα πσ κε παξσπίδεο, δελ 

είρα πνηέ ζρέζε κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο». 

 

ηε ζπλέρεηα ν Β. πξηλ παξαζέζεη ηνπο ιφγνπο ηεο απνγνήηεπζεο απφ ην ΚΚΔ, θάλεη 

κηα αλαθνξά ζηα φλεηξα θαη ηα ηδαληθά πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ζηνλ θχθιν ηεο αξηζηεξάο γηα λα γεθπξψζεη ην πξηλ θαη ην ηψξα, θαζηζηψληαο πην 

εκθαλή ηελ αληίζεζε, ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Ωο θχξην ιφγν 

αλαθέξεη ην δχζθακπην ραξαθηήξα ηνπ θφκκαηνο, ηελ επίκνλε ζηάζε ηνπ θαη ηνλ κε 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ, εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηνπ ζηνπο ηξφπνπο δηεθδίθεζεο ηνπ 

ΠΑΜΔ. Ωο παξαδείγκαηα θέξλεη δχν πεξηζηαηηθά: ην έλα αθνξνχζε κηα 

δηακαξηπξία, φπνπ κέιε ηνπ ΠΑΜΔ εκπφδηδαλ ηνλ θφζκν λα κπεη ζην θαξάβη γηα λα 

ηαμηδέςεη θαη ην άιιν ην θιείζηκν ησλ δξφκσλ απφ ηνπο αγξφηεο. ηε ζπλέρεηα ν 

αθεγεηήο αλαθέξεηαη ζηνλ θνκκαηηθνπνηεκέλν ζπλδηθαιηζκφ, εζηηάδνληαο ζην 

θνκκάηη ησλ ζπρλψλ απεξγηψλ, ξίρλνληαο ην θηαίμηκν ζην ΚΚΔ γηα ην θιείζηκν ησλ 

κεγάισλ εξγνζηαζίσλ.  

 

«Δκείο ζηελ αξηζηεξά μεθηλήζακε πηηζηξηθάδεο κε πνιχ κεγάια ηδαληθά, 

φηη κπνξνχζακε λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν, φηη ζα είκαζηε πην ίζνη φινη, αο 

πνχκε, ζα έρνπκε κηα θαιχηεξε δσή, κεηά ζηελ πνξεία είδα πξάγκαηα ηα 

νπνία κε ελνρινχζαλ ζην ΚΚΔ, γηαηί ζα κπνξνχζε λα εθζπγρξνληζηεί ην 

ΚΚΔ, έηζη; Γελ έρεη αιιάμεη θαη κε ραιάεη πνπ δε κεηαθηλείηαη νχηε έλα 

θιηθ […] δειαδή, κε ελφριεζε, αο πνχκε, κηα θνξά πνπ είρα δεη ζηελ 

ηειεφξαζε θάπνηνπο κε θάηη ληνπληνχθεο πνπ είραλ θαηαιάβεη έλα πινίν 

θαη ήηαλ ν θφζκνο κπξνζηά απφ ην θαηαπέιηε γηα λα κπνχλε κέζα ζην 
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θαξάβη θαη απηνί θψλαδαλ: “πίζσ από ηνλ θαηαπέιηε” θαη ιέσ: «Θεέ κνπ 

δε γίλεηαη! Απηφο δελ είλαη πνιηηηζκφο». Σν ζεψξεζα φηη καο πάλε 50 

ρξφληα πίζσ ή φηαλ θιείλαλ ηνπο δξφκνπο νη αγξφηεο, κε πνην δηθαίσκα, 

δειαδή, κνπ θιείλνπλ ην δξφκν; Δίλαη δεκνθξαηία απηφ; Γηα λα γίλεη ην 

δηθφ ζνπ πξέπεη λα παηήζεηο πάλσ ζε εκέλα; […] μέθπγαλ απφ ηα 

θπζηνινγηθά, λα βξνχλε άιιεο κνξθέο δηεθδίθεζεο […] ν 

θνκκαηηθνπνηεκέλνο ζπλδηθαιηζκφο έρεη θάλεη ηφζν θαθφ ζηελ Διιάδα 

[…] δειαδή εηαηξείεο πνιχ κεγάιεο θαη θαιέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ επηβηψζεη, γηα εκέλα θηαίεη ην ΚΚΔ πνπ θιείζαλε, κε απεξγίεο θαη 

θφληξα απεξγίεο, δειαδή, απηφ ην πξάγκα κε ηηο απεξγίεο […]». 

 

Γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ ζήκεξα δηαηεξεί, ν αθεγεηήο 

επηθεληξψλεηαη αθελφο ζην δήηεκα ηεο θνκκαηηθήο κνλνιηζηθφηεηαο θαη ηνπ κε 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο πξάμεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ ΚΚΔ θαη αθεηέξνπ ζην 

δηεθδηθεηηθφ ξεπεξηφξην ησλ απεξγηψλ θαη ησλ αηηεκάησλ πνπ πξνβάιινληαη θαη 

πηνζεηνχληαη, κάιηζηα σο ππαηηίσλ γηα ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεγάισλ εηαηξηθψλ 

κνλάδσλ. 

ζνλ αθνξά ηελ ησξηλή ζηάζε ηνπ αθεγεηή, ν ίδηνο δειψλεη 

απνπνιηηηθνπνηεκέλνο θαη απαζήο, ρσξίο εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο. Ζ 

απνγνήηεπζή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή είλαη εκθαλήο, θαζψο δελ ηνλ εθθξάδεη ηίπνηα 

παξά κφλν ε ηέρλε, φπσο ιέεη. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, φκσο, ην γεγνλφο φηη παξ' 

φιε ηελ απνγνήηεπζε θαη δπζαξέζθεηα πνπ έρεη βηψζεη θαη αθεγεζεί γηα ηνλ ηξφπν 

δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΚΔ, απηφ θαηαιήγεη λα είλαη ην κφλν θφκκα πξνο ην 

νπνίν δειψλεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε.   

 

«[…] ζα κνπ πεηο ππάξρεη θάπνηνο ρψξνο πνπ λα κε εθθξάδεη; Γε κε 

εθθξάδεη ηίπνηα. Με ελδηαθέξεη κφλν ε ηέρλε. Αλ ζα μαλαγχξηδα, ζα 

μαλαγχξηδα ζην ΚΚΔ, γηαηί ην ζεσξψ πην ηίκην πνπ ηα ιέεη απηά θαη ηα 

πηζηεχεη, έηζη; Δλψ νη άιινη δελ μέξεηο ηη θξχβνπλ απφ πίζσ, ν ΤΡΗΕΑ, 

αο πνχκε, δπζηπρψο, παξφιν πνπ κηα, δπν θνξέο ηνπο ςήθηζα 

ζπλαηζζεκαηηθά γηα λα κπνπλ ζηε Βνπιή, γηα λα ππάξρεη κηα θσλή ζηε 

Βνπιή […].» 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν Β. έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αξηζηεξά ζρεηηθά αξγά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ‟75 ζε ειηθία 24 ρξφλσλ κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπ. Πην πξηλ 

δειψλεη φηη δελ ήηαλ πνιηηηθνπνηεκέλνο θαη δελ ηνλ ελδηέθεξε ε πνιηηηθή. Ζ αθνξκή 

δφζεθε κέζα απφ κηα ζεηξά γλσξηκηψλ κε ιφγηνπο θαη θαιιηηέρλεο απφ ην ρψξν ηνπ 
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ζεάηξνπ, νη νπνίνη ήηαλ εληαγκέλνη ζην ρψξν ηνπ ΚΚΔ. Ο Β. γνεηεχεηαη απφ απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη ηελ αξηζηεξά. Βέβαηα, βνήζεζε θαη ην 

φιν πνιηηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηεο κεηαπνιίηεπζεο πνπ ηνλ 

ψζεζαλ πξνο ηελ αξηζηεξά. Ο Β. φκσο πνηέ δελ ζηξαηεχηεθε, αιιά παξέκεηλε απιφο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ ΚΚΔ, ζεσξψληαο φηη ε θαιιηηερληθή ηνπ θχζε δε κπνξνχζε λα 

θιεηζηεί κέζα ζε «πξέπεη» θαη «θαινχπηα». 

ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζήο ηνπ ν Β. παξνπζηάδεη έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν 

θαη κηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα πηνζεηήζεη 

πεξηζζφηεξν «ζπληεξεηηθέο» ζέζεηο θαη απφςεηο, ηδηαίηεξα πξφδειεο ζην ζέκα ησλ 

απεξγηψλ θαη ησλ ξεπεξηνξίσλ ηεο δξάζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο. Θα έιεγε 

θαλείο φηη ν Β. πιεζίαζε ηελ αξηζηεξά πεξηζζφηεξν απφ ελζνπζηαζκφ πνπ, έηζη θαη 

αιιηψο, ήηαλ δηάρπηνο παληνχ εθείλε ηελ επνρή θαη απφ ζαπκαζκφ γηα ηνπο 

ζηξαηεπκέλνπο ζην ΚΚΔ πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο, δίρσο λα ηαπηηζηεί ηδενινγηθά κε 

απηήλ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηελ ησξηλή ηνπ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηα 

πνιηηηθά δξψκελα.  

 

πκπεξάζκαηα ηωλ πξώηωλ ηεζζάξωλ ζπλεληεύμεωλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά ην αξηζηεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ν θνηηεηηθφο, 

ζπνπδαζηηθφο ρψξνο, φπνπ ππάξρνπλ ηζρπξά δίθηπα, αιιεινεπηδξάζεηο θαη 

ζπγρξσηηζκφο πνιιψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ. ηελ ίδηα ινγηθή εληάζζνληαη νη 

νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ εληφο θαη εθηφο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ, φπνπ σο 

πξσηνγελείο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάπιαζε 

ραξαθηήξσλ, ζηελ αθνκνίσζε ξφισλ, αμηψλ θαη ηδενινγηψλ.  

κσο φια ηα παξαπάλσ, ίζσο, λα κελ σζνχζαλ θάπνηνλ λέν πξνο ηελ 

αξηζηεξά εάλ δελ ππήξρε θαη ν ζπλδπαζκφο δχν αθφκε παξαγφλησλ: ε εζσηεξηθή 

πξνδηάζεζε θαη αλεζπρία ηνπ αηφκνπ καδί κε ην φιν θνηλσληθφ-πνιηηηθφ-νηθνλνκηθφ 

πιαίζην. Ναη κελ ε αθνξκή δίδεηαη απφ ην θνληηλφ πεξηβάιινλ, απφ ηελ φιε 

«πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη έλαο αθεγεηήο καο, φκσο, ην 

εάλ ηειηθά ζα ππάξμεη ζηξάηεπζε επαθίεηαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ. Σν φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ίζσο λα παίδεη έλα δεπηεξεχνληα ξφιν 

θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε δεμηά 
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ηδενινγία, ζηα θνηηεηηθά ηνπο ρξφληα ζηξαηεχηεθαλ ζηελ αξηζηεξά θαη αθφκε θαη 

ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ηδενινγηθά ζην ρψξν απηφ. 

Έλα ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί απφ ηε κηα εθ ησλ παξαπάλσ 

ζπλεληεχμεσλ αθνξά ζηελ ζεκαληηθή παξνπζία ηεο αξηζηεξάο ζηελ πνιηηηζκηθή 

παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηνχκε. Αξηζηεξνί θαιιηηέρλεο είηε απνθαζίδνπλ λα 

κελ εληαρζνχλ, θαζψο ζεσξνχλ φηη ε ζηξάηεπζε ζα επηθέξεη θαηαπίεζε θαη δέζκεπζε 

θάηη ην νπνίν ε θαιιηηερληθή, ειεχζεξε θχζε ηνπο δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη, είηε 

εθφζνλ ζηξαηεπηνχλ ζπλερίδνπλ λα δξνπλ θαη λα ζθέθηνληαη, φπσο θαη πξηλ κε φ,ηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνξεία ηνπο ζηνλ θνκκαηηθφ νξγαληζκφ φπνπ εληάζζνληαη. 

Έλα παξάδεηγκα, καο δίλεη ν αθεγεηήο Γ. ηεο 3
εο

 ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο 

αλαθέξεη έλα γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μπηηιήλε κε ηνλ Θενδσξάθε, ν νπνίνο 

κεηαπνιηηεπηηθά επεηδή είρε πεξηζζφηεξν ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, 

γηα ην ΚΚΔ δελ ήηαλ θηιηθφο θαη δελ ππήξρε ιφγνο λα αθνχζεη θάπνηνο “ζχληξνθνο” 

ηε κνπζηθή ηνπ. Έηζη, ην 1975, φηαλ ν Θενδσξάθεο ήξζε ζηε Μπηηιήλε λα δψζεη 

ζπλαπιία, επεηδή είρε πεη δηάθνξα ελαληίνλ ηνπ ΚΚΔ, ρσξίο λα ππάξρεη επίζεκε 

γξακκή, ν ίδηνο ν θφζκνο δελ πήγε λα ηνλ αθνχζεη. 

 

«Ο Θενδσξάθεο κεηαπνιηηεπηηθά επεηδή είρε πεξηζζφηεξν ζηεξίμεη ηηο 

απφςεηο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, γηα ην ΚΚΔ δελ ήηαλ θηιηθφο, ήηαλ 

ερζξηθφο […] ην ‟75 έξρεηαη ζηε Μπηηιήλε λα δψζεη ζπλαπιία. Δπεηδή, 

είρε πεη, ινηπφλ, θάπνηα αληί-ΚΚΔ θαη ρσξίο λα ππάξρεη επίζεκε γξακκή 

δελ πεγαίλνπκε ζηε ζπλαπιία, ζην ιέσ απηφ επεηδή ήκνπλ ζηα κέζα θαη 

ζηα έμσ, φρη κφλν ν νξγαλσκέλνο θφζκνο αιιά ν ίδηνο θφζκνο, ν νπαδφο, 

ζεσξνχζε φηη ηνλ έρεη πξνζβάιεη θαη απφ κφλνο ηνπ δελ πάηεζε. Πάεη, 

ινηπφλ, ζε έλα αξηζηεξφ λεζί λα θάλεη κηα ζπλαπιία θαη έρεη κέζα 

νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηνπο αξηζηεξνχο…»   

 

ζνλ αθνξά ζηελ απνζηξάηεπζε απφ ηελ νξγάλσζε, νη αηηίεο κπνξεί λα πνηθίινπλ 

απφ ηελ χπαξμε απφθιηζεο ηεο ηδενινγίαο απφ ηελ πξάμε, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζηε 

δηαθσλία ζηνλ ηξφπν δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κέρξη ηελ πιήξε δηαθσλία 

ζηελ φιε νξγάλσζε θαη δνκή ηεο, ηελ απζηεξή ηεξαξρία ή ην απηαξρηθφ θαη 

αλειεχζεξν θιίκα. Ζ δεχηεξε αηηία απνρψξεζεο αθνξά πεξηζζφηεξν άηνκα πνπ 

εληάρζεθαλ ζηελ αξηζηεξά ζε κεγαιχηεξε ειηθία, ζηα θνηηεηηθά ηνπο θπξίσο ρξφληα, 

ρσξίο λα έρνπλ απφ πξηλ θάπνηα βαζχηεξε γλψζε ηεο ηδενινγίαο ηεο εθάζηνηε 

νξγάλσζεο ηεο νπνίαο γηλφληνπζαλ κέιε. 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ηεο λνζηαιγίαο πνπ δηαθαηέρεη φινπο ηνπο 

αθεγεηέο γηα εθείλε ηελ πεξίνδν. Σέινο, φινη ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζηνλ 

αξηζηεξφ ρψξν, είηε σο κέιε νξγαλψζεσλ, είηε φρη (εθηφο βέβαηα απφ ηνλ θαιιηηέρλε, 

ν νπνίνο δελ ήηαλ νχηε πξηλ νχηε ηψξα). Έλα, ίζσο ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα εμάγνπκε απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, είλαη φηη νξηζκέλνη 

άληξεο πνπ απνζηξαηεχηεθαλ απφ ηηο αξηζηεξέο νξγαλψζεηο, θηλήζεθαλ αθφκα πην 

αξηζηεξά. 

 

πλεληεύμεηο Γπλαηθώλ: 

1
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Ζ νηθνγέλεηα θαη ην θνηλωληθό-πνιηηηθό πεξηβάιινλ ωο 

παξάγνληεο ζηξάηεπζεο. 

 

Ζ επαθή κε ηε Μ. έγηλε κέζσ κηαο θνηλήο γλσζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ κνπ ππνρξεψζεσλ ζηε χξν. Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζηα γξαθεία ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Μ. σο ελεξγφ κέινο. Ζ φιε ζηάζε ηεο ήηαλ 

θηιηθή θαη αλνηρηή ρσξίο θακία έλδεημε ελδνηαζκνχ ή δπζθνξίαο. Ο κνλαδηθφο ηεο 

ελδνηαζκφο ήηαλ ην γεγνλφο ηεο απνζηξάηεπζεο, θαζψο ή ίδηα δήισζε φηη δελ ππήξρε 

ζηελ νπζία απνζηξάηεπζε θαη δελ ήμεξε αλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

έξεπλά κνπ. Παξφια απηά δέρηεθε λα κηιήζεη θαη πηζηεχσ φηη πξνέθπςαλ θάπνηα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία. Ζ ζπλέληεπμε έιαβε κέξνο κεηά ην πέξαο ησλ δεκνηηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ 2014, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο ίδηαο θαη θχιεζε νκαιά 

ρσξίο πξνζθφκκαηα θαη δηαθνπέο.   

 Ζ Μ., 51 εηψλ, γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη είλαη ε 

κηθξφηεξε απφ ηα ηξία παηδηά κηαο αξηζηεξήο νηθνγέλεηαο. Αξρηθά θνίηεζε ζε 

δεκφζην ζρνιείν αιιά ζηελ πνξεία ζπλέρηζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζην Αξζάθεην κέζσ 

κηαο γλσζηήο ηεο κεηέξαο ηεο.  

 

«Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ην ‟63, κεγάισζα ζην θέληξν, Αραξλψλ, Άγην 

Νηθφιαν εθεί, εθεί κεγάισζα πήγα δεκνηηθφ, πξψηε, δεπηέξα, ζηελ 

πνξεία πήγα ζην Αξζάθεην κε θάπνηα γλσζηή πνπ είρε ε κεηέξα κνπ θαη 

ην νπνίν δε κ‟ άξεζε θαζφινπ εμ αξρήο […] γεληθά δελ θφιιεζα πψο λα 

ζην πσ, δελ ελζσκαηψζεθα, δειαδή, κέρξη ηέινο είρα πξνβιεκαηάθηα θαη 

εηδηθά φηαλ άξρηζα λα πνιηηηθνπνηνχκαη θαη λα έρσ κηα δξάζε, γηαηί ήηαλε 

θαη επνρέο ηφηε έληνλεο […].  
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Ζ αθεγήηξηα μεθηλψληαο ηελ ηζηφξεζε ηνπ βίνπ ηεο δίλεη έκθαζε ζην φηη κεγάισζε 

ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζην φηη ε θνίηεζε ζην Αξζάθεην δελ ήηαλ δηθή ηεο 

επηινγή θαη δελ ηεο άξεζε θαζφινπ ην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε αθεγήηξηα νξηνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο ηνπνζεηψληαο ηνλ 

έμσ απφ ηελ «ειίη» ηνπ Αξζαθείνπ θαη θνληχηεξα ζηα ιατθά ζηξψκαηα ηνπ θέληξνπ 

ηεο Αζήλαο. Δμ αξρήο, δειαδή, πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηε θνίηεζή ηεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα θαη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ επηινγή απηή. Δπηπιένλ, 

γλσξίδνληαο ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπνζεηείηαη έκκεζα κε ηελ αξηζηεξά θαη 

θαζηζηά ζαθή ηελ πνιηηηθή ηεο εκπινθή ζηα δξψκελα θάλνληαο αλαθνξά θαη ζην 

επαλαζηαηηθφ θιίκα ηεο επνρήο («κέρξη ηέινο είρα πξνβιεκαηάθηα θαη εηδηθά φηαλ 

άξρηζα λα πνιηηηθνπνηνχκαη θαη λα έρσ θάπνηα δξάζε, γηαηί ήηαλε θαη επνρέο ηφηε 

έληνλεο…»).   

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πεξηξένπζαο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο έγηλε ζε ειηθία 11 

εηψλ θαη αθνξκή ζηάζεθε ε εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ην 1973, φηαλ θάπνηεο κέξεο 

πξηλ ην ζπκβάλ, ελ κέζσ ππξνβνιηζκψλ κέζα ζηε λχρηα, νη γνλείο ηεο αλαγθάδνληαη 

λα ηεο εμεγήζνπλε ηελ φιε θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, ε Μ. αξρίδεη ηελ εμηζηφξεζε 

γεγνλφησλ ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

«Ζ πξψηε κνπ επαθή γηα ην ηη ζπκβαίλεη γχξσ κνπ ήηαλε ην Πνιπηερλείν, 

εθεί πνπ κέλακε ππήξρε αζηπλνκηθφ ηκήκα […] μαθληθά έλα βξάδπ, 

άθνπζα ππξνβνιηζκνχο θαη ε κακά κνπ ιέεη είλαη βεγγαιηθά θαη πάσ ζην 

παξάζπξν, κε καδεχεη, βιέπσ εγψ ηελ αζηπλνκία θαη αλαγθάδνληαη λα κνπ 

εμεγήζνπλε ηη γίλεηαη, φηη είρακε ρνχληα, φηη ήηαλ ην Πνιπηερλείν, φηη ηα 

αδέιθηα κνπ ήηαλ εθεί […] ζπκάκαη ηα ηειεθσλήκαηα ηεο κακάο λα ιέεη 

ζηα αδέξθηα κνπ: μπξηζηείηε, κελ έξζεηε αμύξηζηνη, γηαηί ζα πεξλνχζαλ 

κπξνζηά απφ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα […] ε νηθνγέλεηά κνπ ήηαλ έηζη θαη 

αιιηψο αξηζηεξή, κέρξη ηα 11 κνπ κπνξεί λα κελ έπηαλα απηή ηελ 

αηκφζθαηξα, αιιά αθφκε θαη ε κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη κέζα ζην ζπίηη, 

φια ιεηηνπξγνχλ ζην αζπλείδεην. Δγψ ζπλεηδεηά ζπκάκαη ην Πνιπηερλείν 

[…] ζπκάκαη είρα γξάςεη έλα θεηκελάθη κε ην ζχλζεκα ςσκί, παηδεία, 

ειεπζεξία θαη ήηαλ ην πξψην κνπ θεηκελάθη έηζη κε πνιχ 

επαλαζηαηηθφηεηα […] θαη εκείο δελ είρακε ηειεφξαζε ζην ζπίηη, ν 

κπακπάο δελ ήζειε, είρακε ξαδηφθσλν ην νπνίν ην είραλε θέξεη ζην δηθφ 

κνπ δσκάηην πνπ έβιεπε ζην πίζσ κέξνο […] θαη ηφηε έθεξε ε γηαγηά κνπ 

κία κηθξή ηειενξαζνχια, φπνπ ακπδξά ζπκάκαη ηνλ παηέξα κνπ λα βξίδεη 
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βιέπνληαο ηελ εθπνκπή ηνπ Μαζηνξάθε θαη έιεγε: «εγώ γη ’απηό δελ 

ήζεια ηειεόξαζε, γηαηί κ ’εθλεπξίδεη θαη ζα ηε ζπάζσ». 

 

Δλψ ε Μ. αθεγείηαη ηα γεγνλφηα κέζα απφ ηα νπνία ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη άξρηζε λα ληψζεη πην πνιηηηθφ νλ, δηαθφπηεη απηή ηελ αλαδξνκή 

γεγνλφησλ γηα λα δηεπθξηλίζεη φηη θαηάγεηαη απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα, θαζηζηψληαο 

απφ ηε κηα ζαθή ηελ πνιηηηθή ηεο ζέζε θαη απφ ηελ άιιε γηα λα ζπλδέζεη ηε 

δηεπθξίληζε απηή κε ην ππφινηπν θνκκάηη ησλ αλακλήζεψλ ηεο. Ζ φιε παξάζεζε ησλ 

γεγνλφησλ θαη ε αξηζηεξή ηαπηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ ηελ αλαγθαία 

εηζαγσγή ζην επφκελν θνκκάηη ηεο αθήγεζεο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ αξηζηεξά. 

Σα δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα ηεο Μ. ήηαλ νξγαλσκέλα ζηνλ Ρήγα, γεγνλφο ην 

νπνίν ηεο έδσζε ην έλαπζκα λα εληαρζεί θαη απηή ζηελ ίδηα νξγάλσζε, θαζψο ηα 

αδέξθηά ηεο απνηεινχζαλ πξφηππν γηα απηήλ. Ζ απφθαζε απηή ζπλάδεη πξνο ηα 

πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ ζέινπλ ην ζπγγεληθφ ή ην θνληηλφ πεξηβάιινλ λα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο φζσλ ζηξαηεχνληαη ζε λεαξέο ειηθίεο. 

Πξηλ αλαθεξζεί ζηνλ ηξφπν έληαμήο ηεο ζηελ νξγάλσζε ηζηνξεί δηάθνξα γεγνλφηα 

πνπ καξηπξνχλ έληνλεο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

θαη ηα δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα ηεο.  

Δλδηαθέξνλ έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ παηέξα ηεο ν νπνίνο 

ςήθηδε ΚΚΔ, δηθαηνινγψληαο, θαηά θάπνην ηξφπν ηελ επηινγή ηνπ απηή θαη 

θαλεξψλνληαο έκκεζα κηα αληίζεζε θαη άξλεζή ηεο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θφκκα.  

 

«Σα αδέξθηα κνπ ελ ησ κεηαμχ νξγαλψλνληαη ζηνλ Ρήγα Κνισλνχ […] 

ππήξραλ πνιχ έληνλεο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη ζηηο νπνίεο ήκνπλ 

αθξναηήο θαη ςηινδηακάρεο κε ην κπακπά κνπ πνπ ήηαλε ΚΚΔ, δελ 

ππήξραλ ηζαθσκνί φκσο, δελ ήηαλε νχηε δνγκαηηθφο, νχηε κε παξσπίδεο, 

ζεσξψ φηη ςήθηδε ΚΚΔ γηαηί δελ κπνξνχζε λα ςεθίζεη θάηη άιιν, απηφ 

ήμεξε, απηφ εκπηζηεπφηαλε. Καη κε μερλάο φηη ηα κεγάια αδέξθηα θαη 

εηδηθά αγφξηα κε θνξίηζη είλαη πξφηππα, θαη ν κπακπάο ήηαλ πξφηππν, 

ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνιχ αλνηρηφο […] ζεσξψ φηη αλ ν κπακπάο κνπ 

πήγαηλε ζην ΚΚΔ ζα έθεπγε, δε ζα ην άληερε.Θπκάκαη ηηο θνπβέληεο 

απηέο. Θπκάκαη ηε κακά κνπ λα είλαη πην πνιχ κε ηηο ζθέςεηο ησλ 

αδεξθψλ κνπ, αλαζεσξεηέο». 

 

Δληάζζεηαη, ινηπφλ, ζηνλ Ρήγα Αραξλψλ, επεξεαδφκελε απφ ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα 

ηεο, ζε ειηθία 16 ρξνλψλ ην 1979 θαη «απνζηξαηεχεηαη» κεηά απφ ηέζζεξα πεξίπνπ 
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ρξφληα. Μαζαίλεη φηη έλα άββαην ε νξγάλσζε θάλεη πάξηη θαη παξφιν πνπ ε ίδηα 

δειψλεη φηη ήηαλ έλα ληξνπαιφ θαη καδεκέλν παηδί, απνθαζίδεη λα πάεη κε κηα θίιε 

ηεο θαη λα γξαθηεί. ηξαηεχεηαη, ινηπφλ, ην θαινθαίξη ηνπ ‟79 θαη αξρίδεη λα δηαθηλεί 

ηελ εθεκεξίδα Θνύξην ζην Αξζάθεην.  

Λίγνπο κήλεο κεηά ηε ζηξάηεπζή ηεο ε αθεγήηξηα ράλεη ηνλ παηέξα ηεο, αιιά 

ε έληαμή ηεο ζηελ νξγάλσζε θαη ε δηαθίλεζε ηεο εθεκεξίδαο, ηε βνήζεζαλ λα 

απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε θαη δχλακε θαζψο ηεο έδσζαλ θάπνην άιιν ξφιν θαη ηελ 

έθεξαλ πην θνληά κε θάπνηεο ζπκκαζήηξηέο ηεο. Σν γεγνλφο ηεο απηνπεπνίζεζήο ηεο 

θαη ηεο αχμεζεο ηεο δεκνηηθφηεηάο ηεο θαίλεηαη θαη απφ ην φηη εθιέρηεθε πξφεδξνο 

ζηελ ηάμε ηεο. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ηεο Μ. δηαθαίλεηαη ην απηαξρηθφ θαη 

εχζξαπζην θιίκα ηεο επνρήο αλ θαη βξηζθφκαζηε ήδε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. 

 

«[…] θάπνηα ζηηγκή δελ μέξσ πψο ήξζε ε θνπβέληα θαη είπα φηη ζέισ θαη 

εγψ λα νξγαλσζψ, ήκνπλα ηφηε 16 ην ‟79 […] καζαίλσ φηη έρνπλε έλα 

πάξηη θαη παίξλσ κηα θίιε κνπ θαη ηνπο είπα ζέισ λα γξαθηψ, ελ ησ 

κεηαμχ ήκνπλα γεληθά ξε παηδί κνπ καδεκέλε, δε μέξσ πψο ην ‟θαλα απηφ, 

κνπ θαίλεηαη αθφκε παξάμελν […] θαη άξρηζα λα πνπιάσ θαη εθεκεξίδα 

ζην Αξζάθεην […] βέβαηα ηελ πνπινχζα θξπθά, αλ θαη έρσ ηελ εληχπσζε 

φηη καο παξαθνινπζνχζαλ […] πξέπεη λα ζνπ αλαθέξσ απηφ αιιά 

πηζαλφηαηα λα κε ζ‟ ελδηαθέξεη θαζφινπ ζ‟ απηφ πνπ θάλεηο, γηα κέλα 

έρεη, φκσο, ζεκαζία. Οξγαλψλνκαη ζηα 16 κνπ ην θαινθαίξη θαη ηε ρξνληά 

πνπ μεθηλάεη, ην Ννέκβξην ράλσ ηνλ παηέξα κνπ, μαθληθά […] ε έληαμή 

κνπ ζην Ρήγα, ε εθεκεξίδα ζην ζρνιείν κνπ έδσζε θαη θάπνην άιιν ξφιν 

[…] κε έθεξε πην θνληά κε θάπνηεο ζπκκαζήηξηέο κνπ ε εθεκεξίδα […] 

λα ζνπ δψζσ έλα παξάδεηγκα, φηαλ ήκνπλ ζηελ 3
ε
 Λπθείνπ νη 

ζπκκαζήηξηέο κνπ δήηεζαλ λα βάισ ππνςεθηφηεηα γηα πξφεδξνο ηεο 

ηάμεο θαη βγαίλσ κε κηα ςήθν δηαθνξά [...] θαη ζπλελλννχκαζηε ηξεηο 

πξφεδξνη λα θάλνπκε γηνξηή ην Πνιπηερλείν […] είρακε πεη πξηλ ηελ 

ηειεπηαία ψξα ξαληεβνχ φινη ζην ακθηζέαηξν, καο θσλάδνπλ βέβαηα κεηά 

ζην γξαθείν ηνπ Λπθεηάξρε, αιιά ε γηνξηή έγηλε, ζέισ λα ζνπ πσ φηη ηφηε 

δελ ππήξραλ νχηε γηνξηέο Πνιπηερλείνπ, νχηε ηίπνηα αθφκα». 

 

ηε ζπλέρεηα ε Μ. εθζεηάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο, ιέγνληαο φηη ην θπξίαξρν 

ζηνηρείν ήηαλ ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα. Ζ αθεγήηξηα ζεσξεί φηη ε νξγάλσζε ήηαλ 

ππνδεηγκαηηθή θαη ιεηηνπξγνχζε δεκνθξαηηθά κέζα ζε έλα πνιχ σξαίν ρψξν. 

Πεξηγξάθνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο δηαθαίλεηαη πάιη ην εχζξαπζην θιίκα 

ηεο επνρήο. 
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«[…] ε νξγάλσζε ζεσξψ φηη ήηαλ ππνδεηγκαηηθή […] ήηαλ έλαο πνιχ 

σξαίνο ρψξνο, βνεζνχζε […] νη καζεηέο είρακε ηνλ δηθφ καο ρψξν, είρακε 

κηα θνπδίλα, θηηάρλακε ηνπο θαθέδεο καο, θάλακε πάξηη θαη έλα 

ηεηξάγσλν δίπια ήηαλ ε ΚΝΔ (γέιην) θαη είρακε έηζη θάηη θνληξαξίζκαηα 

ζηηο αθηζνθνιιήζεηο, ήηαλ επράξηζηε δηαδηθαζία γηαηί ππήξρε ην ζηνηρείν 

ηνπ ξίζθνπ, ηνπ θηλδχλνπ, κε ζε δεη ε αζηπλνκία, κε ζε θπλεγήζνπλ, γηαηί 

ζηε κεηαπνιίηεπζε ήηαλ ιίγν πεξίεξγα ηα πξάγκαηα […] ηφηε ήηαλ θαη ηα 

θεζηηβάι πνπ γηλφληνπζαλ θάζε ρξφλν, βάδακε ηακπιφ κε ζέκαηα, κε 

εθζέζεηο θσηνγξαθίαο, κε κνπζηθέο, ξνθ ζπγθξνηήκαηα, αιιά ζπκάκαη 

κηα ρξνληά είρε έξζεη θαη ν Υαηδηδάθηο ν νπνίνο ήηαλ δεμηφο, αιιά είρε 

θιεζεί ζε θεζηηβάι […] ππνρξεψζεηο ζαλ κέινο ππήξραλ, απηφ πνπ ζνπ 

είπα φηη πήγαηλα γηα εθεκεξίδα, φκσο δε κε ππνρξέσλε θαλείο, ην 

απνθνξχθσκα απηήο ηεο ειεπζεξίαο ήηαλ φηη είρε έξζεη ν άληξαο κνπ πνπ 

δελ ήηαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζπκάηαη ηνλ γξακκαηέα καο λα καο 

παξαθαιάεη  λα βγνχκε γηα αθηζνθφιιεζε θαη βνπηάεη εθείλνο ηνλ θνπβά 

θαη ιέεη: «πνηνο ζα έξζεη καδί κνπ; Δελ ηνλ ιππάζηε ηνλ άλζξσπν λα ζαο 

παξαθαιάεη, δε ληξέπεζηε, αο πνύκε, ξεκάιηα;…». 

  

Ζ Μ. αθεγείηαη κε λνζηαιγία ηα πξψηα ρξφληα ζηελ νξγάλσζε, πεξηγξάθνληαο κε 

γιαθπξφηεηα ηα θεζηηβάι, ηηο αθηζνθνιιήζεηο θαη ηηο θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζε έλα θιίκα ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο. Ζ Μ. ζέινληαο λα 

ηνλίζεη φηη ε νξγάλσζε ήηαλ αλνηρηή ζε φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο αλαθέξεη ην γεγνλφο 

φηη ζε έλα θεζηηβάι είρε θιεζεί ν Υαηδηδάθηο, εζηηάδνληαο ζηνλ άλζξσπν θαιιηηέρλε 

θαη φρη ζηελ θνκκαηηθή ηνπ ηδενινγία. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ ζχδπγφ ηεο, δηαθαίλεηαη θαζαξά ε ραιαξφηεηα θαη ε ειεπζεξία 

πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ νξγάλσζε. 

  Ζ Μ. ζηε ζπλέρεηα ζηακαηάεη ηελ ηζηφξεζε ησλ αθεγήζεψλ ηεο πνπ 

καξηπξνχλ ην φιν θιίκα ζηελ νξγάλσζε γηα λα πξνβεί ζε κηα ζχγθξηζε ηεο ΚΝΔ θαη 

ηνπ Ρήγα φζνλ αθνξά ην νξγαλσηηθφ θνκκάηη, ιέγνληαο φηη λαη κελ ήηαλ ζεκαληηθφ 

απηφ ην αίζζεκα ειεπζεξίαο αιιά απφ ηελ άιιε ζαπκάδαλε ηελ φιε πεηζαξρία πνπ 

ππήξρε ζην ΚΚΔ. Ζ αθεγήηξηα πεξηγξάθεη ηνπο ξεγάδεο ραξσπνχο, λα ιεηηνπξγνχλ 

ζε έλα θιίκα ηζφηεηαο θαη ειεπζεξίαο. 

 

«Απφ ηελ άιιε ζαπκάδακε, πψο λα ζην πσ ξε παηδί κνπ, ην ΚΚΔ ήηαλ πην 

νξγαλσκέλν, εκείο ήκαζηαλ ρχκα, κηα δσή ρχκα, νη θλίηεο ήηαλ κε 

αιπζίδεο, κε ηζηνξίεο, δειαδή απηφ απνηππσλφηαλ ζε φια ηειηθά, απηή ε 



115 

 

ειεπζεξία, λαη ήκαζηαλ ραξσπνί, δελ ππήξρε ζνβαξνθάλεηα θακία. 

Θπκάκαη θαη ηνλ θαζνδεγεηή πνπ έθαλε ηελ εηζήγεζε, ηε γξακκή, αο 

πνχκε, πνηέ δε ρξεζηκνπνηνχζε έλα ιφγν, πψο λα ζην πσ δπζθνινλφεην, 

ηππηθφ, δειαδή αθφκα θαη ν ιφγνο έβγαδε ειεπζεξία […] απφ ηελ πξψηε 

κέξα πνπ πήγα αηζζάλζεθα ηελ αίζζεζε ηεο ηζνηηκίαο, δειαδή, ν παιηφο 

πνπ ήηαλ εθεί πέξα θαη ήηαλ θαη κεγαιχηεξνο, δελ είρε θακία εμνπζία, δελ 

έλησζεο λα ζε πλίγεη ηίπνηα, νχηε λα ππνιείπεζαη ζε θάηη, αηζζαλφζνπλα 

άλεηα απφ πνιχ λσξίο θαη ζνπ ην ιέσ επεηδή ήκνπλα ληξνπαιή...»  

 

Καη ζε απηφ ην κέξνο ηεο αθήγεζεο γίλεηαη εκθαλήο θαη πξνβάιιεηαη σο ζεκαληηθφο 

ν ειεπζεξηαθφο ραξαθηήξαο ηεο νξγάλσζεο. Ζ αθεγήηξηα γηα λα ηνλίζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απηφ ην ζηνηρείν αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ήηαλ έλα πνιχ ληξνπαιφ 

παηδί, φκσο κέζα ζηελ νξγάλσζε θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ην θνκκάηη απηφ ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο θαη λα αηζζαλζεί άλεηα απφ πνιχ λσξίο. 

  Θέινληαο λα ηνλίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην αίζζεκα ειεπζεξίαο πνπ 

επηθξαηνχζε ζην Ρήγα, ε Μ. εηζέξρεηαη μαλά ζε κηα ζχγθξηζε ησλ δχν νξγαλψζεσλ, 

κέζα απφ ηελ νπνία θαίλεηαη ε αληίζεζή ηεο πξνο ηελ ΚΝΔ. Βέβαηα, ε αθεγήηξηα 

ζπεχδεη λα ζπκπιεξψζεη φηη κπνξεί λα ππήξρε κεγάιε αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηηο 

δχν νξγαλψζεηο, φκσο, κεκνλσκέλα θάλαλε παξέα κε θλίηεο θαη αθεγείηαη έλα 

γεγνλφο φηαλ ήηαλ κηα παξέα λέσλ απφ φιεο ηηο νξγαλψζεηο θαη θάλαλε αηέιεησηεο 

πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο. Ζ λνζηαιγία είλαη δηάρπηε ζε φιν απηφ ην ρσξίν θαη ε 

αθεγήηξηα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο ηπρεξφ πνπ έδεζε απηή ηε θάζε ηεο κεηαπνιίηεπζεο, 

ην ηειεπηαίν, φπσο ιέεη θνκκάηη έληνλεο πνιηηηθνπνίεζεο θαη αιιαγψλ. 

 

«Απαγνξεχζεηο εκείο δελ είρακε, θάζε άιιν, απηή ήηαλ θαη ε ηεξάζηηα 

δηαθνξά κε ηελ ΚΝΔ, ππήξραλ θάηη δηάθνξεο νδεγίεο πνπ θπθινθνξνχζαλ 

ζηελ ΚΝΔ πεξίεξγεο, ηα έρσ δεη, δειαδή, θαη αλαηξίρηαδα […] ππήξρε θαη 

κεγάιε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ δχν νξγαλψζεσλ, ππήξρε θαη έληνλε 

δηακάρε θαη ζηελ αθηζνθφιιεζε, βέβαηα, κεκνλσκέλα θάλακε παξέα κε 

θλίηεο, ήκαζηαλ κηα παξέα, εκείο ηνπ Ρήγα, εμσθνηλνβνπιεπηηθνί, θλίηεο, 

ήκαζηαλ 18ξεδεο, 19ξεδεο θαη λα μεκεξσλφκαζηε, λα καο βξίζθεη ην πξσί 

ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζηελ νπζία φινη καο ζέιακε λα αιιάμνπκε ηελ 

θνηλσλία έηζη; […] θάλακε αηέιεησηεο ψξεο πνιηηηθνπνηεκέλεο ζπδεηήζεηο 

θαη λα κηιάο γηα ηέρλε, πινχζην πξάγκα, δειαδή κε ζεσξψ ηπρεξή πνπ 

έδεζα απηή ηε θάζε […] δήζακε ην ηειεπηαίν ζεσξψ, ε γεληά κνπ, ηα 

ηειεπηαία ζθηξηήκαηα απηήο ηεο έληνλεο πνιηηηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάγθεο 

αιιαγψλ…». 
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ηελ πνξεία κηα ζεηξά γεγνλφησλ ζπλέβαιαλ ζην λα αξαηψζνπλ ζηγά-ζηγά νη επαθέο 

ηεο Μ. κε ηελ νξγάλσζε. Ζ αθεγήηξηα αλαθέξεη φηη ηα ελδηαθέξνληά ηεο άξρηζαλ λα 

αιιάδνπλ, είρε αξρίζεη λα ζπνπδάδεη ζε έλα εξγαζηήξη δεκνζηνγξαθίαο, είρε θάλεη 

άιιεο παξέεο θαη πεξλνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ην ζχληξνθφ ηεο. Ζ ίδηα 

ζεκεηψλεη: «δελ είρα θαη πνιχ ρξφλν, είραλ πέζεη ιίγν νη ηφλνη κνπ». Δπίζεο, έλα 

άιιν πεξηζηαηηθφ πνπ νδήγεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε αιιαγή ησλ 

γξαθείσλ ηεο νξγάλσζεο. Ο θαηλνχξηνο ρψξνο απφ αηζζεηηθήο άπνςεο ππνιεηπφηαλ 

θαηά πνιχ ηνπ πξνεγνχκελνπ, κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη πνιχ θφζκν έκκεζα ζηελ 

αξαίσζε ησλ ζπλαληήζεσλ. ε φιεο απηέο ηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, πξνζηέζεθε 

θαη ν παξάγνληαο άλζξσπνο. Μεηά ην 1981-1982 ήξζε θαηλνχξηνο θφζκνο, 

θνκκαηηθνπνηεκέλνο κε ηελ θαθή έλλνηα, αιιάδνληαο ηε θπζηνγλσκία ηεο 

νξγάλσζεο. Ζ αθεγήηξηα ζπλεηδεηνπνηεί φηη φιν απηφ ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε, ην 

δεκνθξαηηθφ θαη ηεο ηζνηηκίαο ζηγά-ζηγά ράλεηαη. Άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη 

νκαδνπνηήζεηο θαη λα δηακνξθψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηνηρηζκέλεο απφςεηο θαη ζέζεηο 

απφ ηα πάλσ. 

 

«ηελ πνξεία άξρηζα λα ζπνπδάδσ, πήγα ζε έλα εξγαζηήξην 

δεκνζηνγξαθίαο […] είρα θάλεη θαη άιιεο παξέεο, δελ είρα θαη πνιχ 

ρξφλν, ήκνπλα κε ηνλ Α., είραλ πέζεη ιίγν νη ηφλνη κνπ […] αιιάμακε 

γξαθεία πνπ ήηαλ εληειψο ράιηα, ήηαλ πνιιέο νη ζπγθπξίεο, ήξζε θαη 

θάπνηνο θφζκνο πνπ αηζζάλζεθα φηη άιιαμαλ ιίγν ηε θπζηνγλσκία ηεο 

νξγάλσζεο, κεηά ην ‟81, ‟82 εθεί, απηφ πνπ ιέκε θνκκαηφζθπια (γέιην) 

έρεη λα θάλεη θαη κε έλαλ θαξηεξηζκφ κέζσ ηνπ θφκκαηνο […] εκέλα δε 

κνπ ηαίξηαδαλ απηά, άξρηζαλ λα ππάξρνπλ θάπνηα θαηλφκελα ηνπ ζηηι, λα 

παξαγνληίζσ, λα θαζνξίζσ θάπνηα πξάγκαηα, λα πεξάζσ ηελ άπνςή κνπ 

[…] εγψ δελ κπήθα ζηε δηαδηθαζία λα κπσ ζε κηα νκάδα, ίζσο αλ ζέιεηο 

ήηαλ ιίγν πην απιντθή ε ζθέςε κνπ θαη γεληθά είρα κηα αληίιεςε ξε παηδί 

κνπ γηα ην ηη ζεκαίλεη αξηζηεξφο […] δε κνπ βγάδαλε απηφ ην αγλφ ξε 

παηδί κνπ πνπ ήζεια εγψ, ην ζπληξνθηθφ […] έρσ κάζεη θαη γηα ηε πνξεία 

θάπνησλ θαη ιέσ: «Παλαγία κνπ!» […] δε δήισζα παξαίηεζε, μαθληθά 

απιά δελ πήγαηλα, φηαλ είζαη κηθξφο δεηο θαη ην κχζν ζνπ θαη αιίκνλν αλ 

δελ ηνλ δεηο, σξαηνπνηείο φρη κφλν ηα θνκκαηηθά, ηα πάληα…». 

 

Ζ αθεγήηξηα αλαιχνληαο ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ απνγνήηεπζή ηεο απφ 

ηελ νξγάλσζε, δίλεη έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ εληάζζνληαη 

κεηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο έληνλεο κεηαπνιηηεπηηθήο πνιηηηθνπνίεζεο. Κξίλεη 
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αλαζηνραζηηθά φηη νη λένη ηεο ζχληξνθνη άιιαμαλ ηε θπζηνγλσκία ηεο νξγάλσζεο, 

φπσο επίζεο δηέβιεπε εθείλα ηα ρξφληα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ έζνπο, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο θαξηεξηζκφο κέζσ θαη εληφο ηνπ θφκκαηνο. πσο αλαθέξεη ζε 

ηνχηε ηελ δεχηεξε πεξίνδν ηεο νξγάλσζεο άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη  

νκαδνπνηήζεηο θαη γεληθά λα εθδειψλνληαη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηά ηελ Μ. δελ ήζαλ 

«αξηζηεξέο». Άξρηζε, δειαδή, λα βιέπεη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ μέλα πξνο ηηο 

δηθέο ηεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο δσήο θαη ζηελ πνξεία αηζζάλζεθε φηη 

επηβεβαηψζεθε γηα εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο έκαζε γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη 

ηελ ππεξέηεζε ησλ ηδηνηειψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, κέζα απφ ηελ αιιαγή ησλ 

θνκκαηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ. Γηάθνξνη, ινηπφλ, παξάγνληεο 

ζπλέβαιαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο, νη 

θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ ε αιιαγή ησλ αηνκηθψλ ηεο πξνηεξαηνηήησλ, 

ελδηαθεξφλησλ, αιιά θαη ησλ αιιαγψλ ζην επξχηεξν θνκκαηηθφ πεξηβάιινλ. Παξφιν 

πνπ φιεο απηέο νη αιιαγέο ήηαλ μέλεο γηα ηελ ίδηα δελ δήισζε παξαίηεζε, νχηε 

ππήξμε ηδενινγηθνπνιηηηθή απνγνήηεπζε. Σελ απφθαζή ηεο απηή ηε δηθαηνινγεί, 

ιέγνληαο φηη φηαλ είζαη κηθξφο σξαηνπνηείο ηα πάληα γηαηί ην έρεηο αλάγθε θαη απηή 

ην είρε πεξηζζφηεξν αλάγθε εθείλε ηελ επνρή.  

  Ζ Μ. κεηά ηε ζηξάηεπζή ηεο ζην Ρήγα θαη ηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηεο απφ 

ηελ νξγάλσζε δελ μαλαζηξαηεχηεθε πνπζελά, παξά κφλν ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα 

φηαλ απνθάζηζε λα νξγαλσζεί ζηνλ ΤΡΗΕΑ. Βέβαηα, φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

παξαθνινπζνχζε ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη, ζπκκεηείρε ζε εθδειψζεηο θαη πνξείεο, ρσξίο 

φκσο λα ζηξαηεπηεί ζε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε. 

 

«[…] ηψξα είκαη ζηνλ ΤΡΗΕΑ έμη ρξφληα, πξηλ δελ ήκνπλ νξγαλσκέλε 

πνπζελά, εληάμεη πάληα παξαθνινπζνχζα ηη γίλεηαη, ζπκκεηείρα κε ηελ 

έλλνηα ξε παηδί κνπ λα παο ζε κηα ζπγθέληξσζε, ζε κηα εθδήισζε, δε 

θαζφκνπλα ζπίηη κνπ, αιιά ελεξγά λα κπσ ζε κηα νξγάλσζε πάιη, πξηλ έμη 

ρξφληα ζηα 45 κνπ…». 

 

Ζ Μ. ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθάζηζε λα ζηξαηεπηεί μαλά ζηνλ ΤΡΗΕΑ. Θα ιέγακε 

φηη κεηά ην πέξαο ελφο κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ πνπ αιιάδνπλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη 

δίλεηαη βαξχηεηα ζε άιια πξάγκαηα (ζπνπδέο, ζρέζε, νηθνγέλεηα) ε Μ. απνθαζίδεη 

μαλά λα νξγαλσζεί. Βέβαηα, θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ ελεξγή θαη ελήκεξε 

πνιίηεο πνπ ζπκκεηείρε ζηα θνηλά κε φπνην ηξφπν κπνξνχζε, ρσξίο, φκσο λα 
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ζηξαηεπηεί. ηαλ πέξαζε απηή ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηεο δσήο ηεο, ζέιεζε μαλά λα 

νξγαλσζεί θαη λα κεηέρεη ελεξγεηηθφηεξα ζηα θνηλά.  

 Σνχηε ε δηαδξνκή απφ ηελ νξγαλσηηθή έληαμε ζηα λεαληθά ρξφληα, ζηελ 

απνζηξάηεπζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ αλαδήηεζε ηεο εξγαζηαθήο 

αζθάιεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη ηελ επαλαζηξάηεπζε ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία, είλαη πηζαλφλ λα ζπληζηά έλα επξχηεξν κνηίβν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Έλα 

κνηίβν ζχκπησζεο ηεο βηνγξαθηθήο δηαδξνκήο κε ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ-πνιηηηθφ 

πεξίγπξν: ε πεξίνδνο ηεο λεφηεηαο ζπκπίπηεη πξνο ηελ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε ζηελ 

πξψηε κεηαδηθηαηνξηθή πεξίνδν, ε πεξίνδνο ηεο απνζηξάηεπζεο ζπκπίπηεη κε ηελ 

ζρεηηθή ππνρψξεζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980-1990 θαη ηελ 

επηθέληξσζε ζηελ εξγαζία ή/θαη ηελ δηακφξγσζε ηεο νηθνγέλεηαο ελψ ηέινο ε 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε πξνθχπηεη ζε έλα πεξηβάιινλ απεηιψλ ηεο θαηαθηεκέλεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζέζεο, ιφγσ ηεο αηθλίδηαο θξίζεο θαη ηε βηνγξαθηθή 

δηαζεζηκφηεηα γηα επαλαδξαζηεξηνπνίεζε. 

 πλνςίδνληαο, ε αθεγήηξηα ζηελ αξρή ηεο αθήγεζήο ηεο δίλεη έκθαζε ζην φηη 

κεγάισζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζηελ αξηζηεξή θαηαβνιή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. 

Σα δχν απηά ζηνηρεία ζπλέβαιαλ ζην πνιηηηθφ ηεο “μχπλεκα” θαη ζηε κεηέπεηηα 

πνιηηηθή ηεο πνξεία. Σν γεγνλφο φηη κεγάισζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο είρε σο 

επαθφινπζν λα αληηιεθζεί ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ην 1974, ελψ ην γεγνλφο ηεο 

αξηζηεξήο θαηαβνιήο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

αδειθψλ ηεο πνπ ήηαλ νξγαλσκέλνη ζην Ρήγα, ζπλέβαιε ζην λα ζηξαηεπηεί ζηελ 

αξηζηεξά. 

 Ζ έληαμε ηεο Μ. ζηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε επέδξαζε ζεηηθά ζηελ 

ςπρνινγία ηεο, θαζψο ηε βνήζεζε λα μεπεξάζεη ηελ έιιεηςε ζάξξνπο θαη λα 

απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε. Ωο θχξηα ελαζρφιεζή ηεο ζηελ νξγάλσζε αλαθέξεη ηελ 

δηαθίλεζε ηεο εθεκεξίδαο θαη ζεσξεί επίηεπγκα ην γεγνλφο φηη κπφξεζε λα ηελ 

πξνσζήζεη αλάκεζα ζηηο ζπκκαζήηξηέο ηεο ζε έλα ζπληεξεηηθφ ζρνιείν, φπσο ην 

Αξζάθεην θαη φηη θαηάθεξε λα ελεξγνπνηήζεη νξηζκέλεο απφ απηέο. Μπνξνχκε, 

ινηπφλ, λα ζπκπεξάλνπκε πφζν επεξγεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηξάηεπζήο 

ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε γηα ηελ ςπρνινγία ηεο, δεδνκέλνπ φηη ιίγνπο κήλεο 

κεηά ηε ζηξαηνιφγεζή ηεο ράλεη μαθληθά ηνλ παηέξα ηεο.  

 ηε ζπλέρεηα, κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο ε έιεπζε θαηλνχξησλ αηφκσλ ζηελ 

νξγάλσζε, ε θνίηεζή ηεο ζηε ζρνιή δεκνζηνγξαθίαο θαη γεληθά ε αιιαγή 

πξνηεξαηνηήησλ, νδήγεζαλ ζηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηεο Μ. απφ ηελ 
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νξγαλσκέλε δξάζε. Ζ αθεγήηξηα  πξνηηκάεη λα απνκαθξπλζεί παξά λα ζπκκεηέρεη 

ζε έλα νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηηο πξψηεο εκπεηξίεο ηεο ή λα 

δειψζεη παξαίηεζε. Ίζσο φ,ηη ήηαλ λα δψζεη ή λα πάξεη απφ ηελ νξγάλσζε είρε ήδε 

γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Οη επνρέο, ν  θφζκνο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μ. 

είραλ αιιάμεη. Γε ζηακάηεζε, φκσο, πνηέ λα είλαη πνιηηηθά ελεξγή κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε εθδειψζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο, ψζπνπ πξηλ έμη ρξφληα 

μαλαζηξαηεχηεθε ζηνλ ΤΡΗΕΑ ζηα 45 ηεο. 

 

2
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Ζ ρξνληθά ζύληνκε ζηξάηεπζε ωο όξνο γηα ηε ζπγθξόηεζε 

κηαο πάγηαο πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

Με ηε Ν. ήξζα ζε επαθή κέζσ ελφο πνιχ θηιηθνχ κνπ πξνζψπνπ ζηελ Κξήηε. Ζ Ν. 

ήηαλ πξφζπκε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλά κνπ θαη ε ζπλέληεπμε έιαβε ρψξα ζην 

ζπίηη ηεο, κέζα ζε έλα θηιηθφ θαη άλεην πεξηβάιινλ.  

 Ζ Ν., 50 εηψλ, γελλήζεθε ζε έλα ρσξηφ ηεο Κέξθπξαο θαη κεγάισζε ζε έλα 

επθαηάζηαην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ «ςηινδεμηφ», φπσο δειψλεη ε ίδηα. Απηφ πνπ 

ηελ ψζεζε λα ζηξαηεπηεί ζηελ αξηζηεξά ήηαλ ην έληνλν πνιηηηθνπνηεκέλν θιίκα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο θαη νη εζσηεξηθέο ηεο αλεζπρίεο θαη αλαδεηήζεηο, αθνχ βηψκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή δελ είρε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. Σν ζηνηρείν 

απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ ζέινπλ άηνκα κε θάπνηα 

πξνδηάζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλψζεηο φηαλ βξεζνχλ ζην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ. Έηζη, ινηπφλ, ε εζσηεξηθή πξνδηάζεζε θαη αλεζπρία ηεο αθεγήηξηαο 

βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα φηαλ νη ζπλζήθεο ήηαλ θαηάιιειεο θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθν-πνιηηηθφ θιίκα επλντθφ γηα ηελ ζπκκεηνρή. ηε ζπλέρεηα ε αθεγήηξηα 

παξνπζηάδεη ζε ζπληνκία ην θνηλσληθφ πνιηηηθφ θιίκα ηεο επνρήο, ηελ αλάγθε γηα 

αιιαγή, αιιά θαη ηελ εχζξαπζηε δεκνθξαηία. 

 

«Δθείλε ηελ επνρή, 1970-1980 ήηαλ ζρεδφλ ππνρξεσηηθφ έλαο λένο πνπ 

δελ ήηαλ δεμηφο λα είλαη εληαγκέλνο ζε θάπνηα πνιηηηθή νξγάλσζε […] 

εθείλε ηελ πεξίνδν ε αξηζηεξά είρε ηεξάζηηα αίγιε ζηα κάηηα, αο πνχκε, 

ησλ λέσλ, απφ ηα 10 ρξφληα θαη κεηά πνπ έρεη θάπνηνο αλακλήζεηο, 

κεγάισζα ζεσξψληαο φηη ε θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα πάξσ είλαη απηή, 

ήηαλ εζσηεξηθή παξφξκεζε, ε νηθνγέλεηά κνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

πνιηηηθνπνηεκέλε […] εγψ αγφξαδα θαη δηάβαδα εθεκεξίδα, ην Έζλνο θαη 

ε Διεπζεξνηππία ζεσξνχληαλ αξηζηεξέο εθεκεξίδεο θαη είρα απφ πνιχ 
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κηθξή δηακνξθσκέλε πνιηηηθή άπνςε, ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν 

ήηαλ ειεγρφκελα […] ήηαλε έληνλα ηα πάζε ηφηε, νη Ακεξηθάλνη, ε 

δηαπινθή, ε δηαθζνξά, νη νηθνγέλεηεο πνπ θπβεξλνχζαλ ηε ρψξα θαη ηελ 

θπβεξλνχλ αθφκε, ήηαλε επνρή έληνλσλ ζπγθξνχζεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ 

[…] φια απηά, αο πνχκε, θαη ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, απηά πνπ 

κάζαηλεο θαη άθνπγεο ηη είρε ζπκβεί πην πξηλ, θαη εγψ απφ ‟δσ θαη απφ ‟θεη 

άξπαδα, αιιά θαη εγψ δελ ήκνπλ πνηέ άλζξσπνο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα ην 

πσ έηζη, δειαδή ήζεια λα ‟καη απέλαληη θαη ηψξα απηφ ζπλερίδσ λα 

θάλσ». 

 

ε απηφ ην ρσξίν γίλεηαη εκθαλή κηα απηνθαηαλφεζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζην 

“αλήζπρν πλεχκα” ηεο Ν. θαη ζε κηα πθηζηάκελε πξνδηάζεζε ελαληίσζεο ζην 

θαηεζηεκέλν. Ζ Ν. απφ πνιχ κηθξή αξρίδεη λα δηακνξθψλεη πνιηηηθέο άπνςεηο, θαζψο 

δηάβαδε εθεκεξίδεο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πθηζηάκελν ρψξν ηεο δεκνζηφηεηαο. Σν  

πνιηηηθνπνηεκέλν θιίκα ηεο επνρήο θαη ν αλήζπρνο ραξαθηήξαο ηεο ηελ σζνχλ λα 

ζηξαηεπηεί ζηελ αξηζηεξά. ηξαηεχεηαη, ινηπφλ, ζηα 16 ηεο, ην 1980 ζηε ΚΝΔ, 

αθνινπζψληαο ιίγν-πνιχ ην θιίκα ηεο επνρήο, φπσο ιέεη, πνπ δηακφξθσλε κηα 

ελαληίσζε ζην “θξάηνο ηεο δεμηάο”. ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο, ε Ν. επαλέξρεηαη 

ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο, ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηεο 

αθήγεζήο ηεο ην θαηλφκελν ηνπ θνκκαηηθνχ πειαηεηαζκνχ. Γηα ηελ ίδηα, θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, ην θξάηνο παξακέλεη “ιάθπξν” ζηα ρέξηα ηνπ θπβεξλψληνο 

δεμηνχ θφκκαηνο, ην νπνίν ζπλερίδεη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ κε 

αξηζηεξά θξνλήκαηα θαη δξάζε. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο 

πνιηηηθήο έληαμεο θαη ηελ ηειηθή δηθή ηεο απφθαζε. 

 

«ηελ ΚΝΔ κπήθα ζηα 16 αθνινπζψληαο ιίγν ην θιίκα ηεο επνρήο πνπ 

ήηαλ, αο πνχκε, απέλαληη ζην θξάηνο ηεο δεμηάο, ήηαλε πνιχ δχζθνιν λα 

θάλεηο νηηδήπνηε αλ δελ ήζνπλ θνληά ζηελ θπβέξλεζε, θαη ήηαλε ε επνρή 

πνπ αλέβαηλε ην ΠΑΟΚ θαη εκθαληδφηαλ σο ζνζηαιηζηηθφ θφκκα εθείλε 

ηελ επνρή, αιιά δε κε ηξάβεμε […] ην ‟80 ζηξαηνινγήζεθα, ην ήζεια, 

κνπ δφζεθε ε επθαηξία, θάπνηνο κεγαιχηεξνο, γλσζηφο κνπ κε πιεζίαζε 

θαη έρνληαο, φκσο, ήδε παξφξκεζε εζσηεξηθή, κπήθα ρσξίο πνιιά 

παξαθάιηα θαη ηέηνηα, κπνξνχζαλ λα δνπλ πνηνλ ζα πιεζίαδαλ, δελ 

πήγαηλαλ ζηα θνπηνπξνχ, πνπ ιέλε […]. 

 

 Καη ζε απηφ ην ρσξίν ε αθεγήηξηα δίλεη έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηεο θαη απνδίδεη ηελ επηινγή ηεο πξνζρψξεζήο ηεο ζηελ ΚΝΔ σο 
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απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηεο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.Μπαίλνληαο, φκσο, ζηελ 

νξγάλσζε ε Ν. απνγνεηεχεηαη, νη παξσρεκέλεο ζπδεηήζεηο θαη αλαιχζεηο, νη 

απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ήηαλ θάηη πνιχ «βαξχ» γηα ηελ ίδηα, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη. 

 

«Μπαίλνληαο ζαλ κέινο, απνγνεηεχηεθα, γηαηί εθείλε ηελ επνρή, νη 

ηδενινγηθέο ζπδεηήζεηο, νη ξήμεηο κε ηνπο εζσηεξηθνχ, ηνπο ξεγάδεο θιπ 

ήηαλ πάξα πνιχ έληνλεο θαη κεγάιεο, νη θνπβέληεο ήηαλ εμαηξεηηθά 

θνπξαζηηθέο θαη γηα έλα παηδί 16 ρξνλψλ […] ε δνπιεηά πνπ καο αλέζεηαλ 

ζηνπο κηθξνχο ήηαλ λα πνπιάκε ηνλ Οδεγεηή, ελ ησ κεηαμχ ζηα ζρνιεηά, 

θαη ηψξα θαληάδνκαη ην ίδην ηζρχεη, δελ επηηξεπφηαλ ε δηαθίλεζε 

πνιηηηθψλ εληχπσλ, ππήξρε έλαο θίλδπλνο, εθείλνο δε ν Οδεγεηήο ήηαλ 

πάξα πνιχ δχζθνιν λα ηνλ δηαβάζσ ξε παηδί κνπ (γέιην) γηα λα κπνξέζσ 

θαη λα ηνλ πνπιήζσ έηζη; ζνπ ‟δηλαλ, αο πνχκε, 50 Οδεγεηέο δε κπνξνχζεο 

λα γπξίζεηο πίζσ κε ηνπο 25 ή ζνπ ιέγαλε δηάβαζε απηφ ην βηβιίν, εζχ δελ 

κπνξνχζεο λα γπξίζεηο πίζσ θαη λα κε μέξεηο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη […] ζε 

έλα κέξνο κηθξφ ζχληνκα καζεχηεθε, θάπνηνο απφ ηελ αζθάιεηα 

ελεκέξσζε ηνλ παηέξα κνπ […] ήηαλ θάηη πνπ δελ ηνπ άξεζε, ηειηθά, 

φκσο, θαη εγψ κπήθα ζε κηα δηαδηθαζία πνπ φιεο απηέο νη 

ςηιναπαγνξεχζεηο ηνπ ζηηι, αο πνχκε, κε απηνχο δε θάλνπκε παξέα, δελ 

αθνχκε κνπζηθή ξνθ, αθνχκε πνιηηηθά ηξαγνχδηα […] έπξεπε λα είζαη 

ζθεπηφκελνο πνιηηηθά, θαιφο καζεηήο, λα είζαη άςνγνο ζε φια ηα επίπεδα, 

λα κελ έρνπλ λα ζνπ πξνζάςνπλ θάηη νη άιινη […]». 

 

 Ζ Ν. παξνπζηάδνληαο ηε δσή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο 

πξνβάιιεη ηελ απζηεξή θαη ηππηθή δνκή ηεο. Σα κέιε ηεο νξγάλσζεο είλαη 

ππνρξεσκέλα λα θάλνπλ φ,ηη ηνπο ιέλε ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο θαη ππνρξεψζεσλ 

(«ππήξρε κηα απαίηεζε ζηελ νξγάλσζε, ζνπ αλέζεηαλ κηα δνπιεηά θαη έπξεπε λα ηελ 

θάλεηο […]»). Ζ δνπιεηά πνπ αλέζεηαλ ζηνπο ειηθηαθά λεψηεξνπο ήηαλ ε πψιεζε ηνπ 

Οδεγεηή, ε νπνία γηα ηε Ν. ήηαλ κηα δχζθνιε απνζηνιή θαη εμαηηίαο ηεο 

αζηπλφκεπζεο, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ δπζθνινλφεηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθεκεξίδαο. 

Μέζα, ινηπφλ, απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο δσήο ζηελ νξγάλσζε, ηηο απαηηήζεηο, ηηο 

απαγνξεχζεηο θαη ηηο καθξφζπξηεο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, ε αθεγήηξηα θάλεη εκθαλή 

ηε δπζαξέζθεηά ηεο θαη ηελ απνγνήηεπζή ηεο θαη ζπλεηδεηνπνηεί, ηειηθά, φηη ν 

ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχζε ε νξγάλσζε δελ ηεο ηαίξηαδε.   

 Ζ Ν. έκεηλε έλα ρξφλν ζηελ νξγάλσζε, θαζψο ζηαδηαθά απνμελψλεηαη απφ ηε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο ησλ εληαγκέλσλ ζε απηήλ. Αμηνζεκείσην είλαη 
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ην γεγνλφο φηη δελ κεηαληψλεη γηα ηελ ηφηε απφθαζή ηεο, θαζψο είρε θεξδίζεη ην 

ζεβαζκφ ησλ ζπλνκειίθσλ ηεο θαη έλησζε θαιά. ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζήο ηεο ε Ν. 

θάλεη κηα ζχγθξηζε ηεο ΚΝΔ κε ην Ρήγα ιέγνληαο φηη νη δεχηεξνη ήηαλ πην ραιαξνί, 

πην ειεχζεξνη, αιιά ηφηε ε ίδηα δελ ην γλψξηδε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, φηαλ 

ην έκαζε ήηαλ αξγά γηαηί είρε «ραζεί ην παηρλίδη». Παξφια απηά, κέζα απφ ηελ φιε 

δηαδηθαζία ηεο ζηξάηεπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο απηήο, ε αθεγήηξηα απέθηεζε κηα 

πνιηηηθή ζπλείδεζε πνπ ηε ραξαθηήξηζε ζηελ ππφινηπε δσή ηεο κε κπνξψληαο λα 

πάεη πην δεμηά.  

 

«Έκεηλα θάλα ρξφλν πεξίπνπ, ζηα 17 απνρψξεζα κε “ειαθξά…”γηαηί 

πεξίκελα θάηη άιιν,  πην επαλαζηαηηθή ινγηθή, αο πνχκε, θαηάιαβεο; πην 

ζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο […] θαη απηφ πνπ κε ελνριεί αθφκα ζην ΚΚΔ είλαη 

απηφο ν μχιηλνο ιφγνο ηνπ πνπ δελ έρεη θαηαθέξεη λα ηνλ μεπεξάζεη […] 

βέβαηα, δελ ην κεηάλησζα πνηέ πνπ πήγα θαη ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή 

εθείλε ηε ζηηγκή, παξφιν πνπ ήκνπλα πνιχ κηθξή […] φκσο ηειηθά δε κνπ 

ηαίξηαδε ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχζε ε νξγάλσζε, ήηαλ φιν απαηηήζεηο 

απφ εκέλα, εγψ δελ έπαηξλα ζρεδφλ ηίπνηα απφ απηνχο, απφ απηά πνπ 

κπνξνχζα λα αθνκνηψζσ έηζη; κνπ ‟πεζε βαξχ, ήηαλε πνιχ απζηεξνί κε 

εκέλα, λαη πξαγκαηηθά ηψξα! Δίραλε απαηηήζεηο ππεξβνιηθέο […] ε θαη 

λνκίδσ έλαο έθεβνο ηφζεο απαγνξεχζεηο θαη ηφζα πξέπεη ηνπ ήηαλε 

toomuch (γέιην)». 

 

ην απφζπαζκα απηφ ε αθεγήηξηα δίλεη έκθαζε ζην φηη δελ ην κεηάλησζε πνηέ 

πνπ ζηξαηεχηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε. Μέζα απφ ηελ φιε πεξηγξαθή ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξάζεζε ησλ ιφγσλ πνπ ηελ ψζεζαλ ζηελ 

απνρψξεζή ηεο, ε αθεγήηξηα έκκεζα δειψλεη ην δηθφ ηεο πνιηηηθφ ζηίγκα πνπ  

αηηηνινγεί ηελ ζεκεξηλή ηεο δξαζηεξηνπνίεζε.  

Ζ Ν. θαζηζηά ζαθέο εμ αξρήο φηη γηα φιε ηεο ηε δσή έρεη κείλεη ζηελ 

αξηζηεξά. Μεηά ηελ απνζηξάηεπζή ηεο απφ ηελ ΚΝΔ ε αθεγήηξηα δελ 

μαλαζηξαηεχηεθε ζε άιιν θνκκαηηθφ ρψξν κέρξη πξφζθαηα πνπ «μαλακπήθε ζην 

παηρλίδη», φπσο ε ίδηα δειψλεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επίπεδν ζπλδηθαιηζηηθφ. 

Βέβαηα, φιε απηή ηελ πεξίνδν εμαθνινπζνχζε λα ελεκεξψλεηαη πνιηηηθά θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ πνιηηηθή ζθελή, φρη φκσο σο εγγεγξακκέλν κέινο κηαο 

νξγάλσζεο. 
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«[…] απηή ε πνιηηηθή ζθέςε κε αθνινχζεζε γηα πάληα, δελ άιιαμα πνηέ 

ρψξν, κπνξεί λα κελ πήγα πνηέ ζην ΚΚΔ, δειαδή, απφ ηελ ΚΝΔ δε 

κεγάισζα γηα λα πάσ ζην ΚΚΔ […] γηα φιε κνπ ηε δσή έρσ κείλεη ζηελ 

αξηζηεξά, απιά κέρξη πξφζθαηα δελ είρα εληαρζεί ζε θαλέλα θφκκα, ηψξα 

ηειεπηαία γξάθηεθα ζηνλ ΤΡΗΕΑ, είκαη ελεξγή ζε επίπεδν 

ζπλδηθαιηζηηθφ θπξίσο, πέξαζε κηα πεξίνδνο πνπ δελ αζρνιηφκνπλ 

θαζφινπ κε ηίπνηα απφ φια απηά, παξά κφλν σο παξαηεξεηήο, αο πνχκε, 

εε θαη θάπνηα ζηηγκή μαλακπήθα ζην παηρλίδη, ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ 

ην θνκκάηη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, κνπ ην δήηεζαλ κε ηε ινγηθή, φηη δε 

κπνξεί, αο πνχκε, λα ςεθίδεηο έλα θφκκα 20 ρξφληα θαη λα κελ είζαη 

κέινο, αο πνχκε, θάπσο έηζη». 

 

πλνςίδνληαο, ε Ν. απνθάζηζε λα ζηξαηεπηεί ζηελ αξηζηεξά απφ δηθή ηεο εζσηεξηθή 

παξφξκεζε, θαζψο φπσο ε ίδηα ζπκάηαη σο λέα επηδεηνχζε ηελ ελαληίσζε πξνο ην 

θαηεζηεκέλν. Παξφιν πνπ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ δελ βνήζεζε πξνο απηή 

ηε θαηεχζπλζε, ην έληνλα πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ε πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε θαη παξφξκεζε ηεο ίδηαο ηελ ψζεζαλ λα ζηξαηεπηεί ζηελ ΚΝΔ. Ζ Ν. 

νχησο ή άιισο ζα ζηξαηεπφηαλ ζε κηα αξηζηεξή νξγάλσζε, αιιά ην φηη ζηξαηεχηεθε 

ζηελ ΚΝΔ κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε ηπραίν γεγνλφο, πξάγκα ην νπνίν θαίλεηαη 

απφ ηε γξήγνξε απνζηξάηεπζή ηεο θαη ηελ ζεηηθή άπνςή ηεο γηα ηελ “αληίπαιε 

νξγάλσζε λενιαίαο, ην Ρήγα («νη άιινη ηνπ Ρήγα ήηαλε πην ειεχζεξνη, ήηαλε πην 

ραιαξνί ηχπνη, εγψ δελ ην ‟μεξα, φκσο απηφ, ην έκαζα εθ ησλ πζηέξσλ (γέιην), αιιά 

φηαλ ην έκαζα είρε μεθνπζθψζεη φιν ην παθέην εθείλν, είρε ραζεί, αο πνχκε, ην 

παηρλίδη»). Σν ζπκπέξαζκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ 

ζέινπλ άηνκα κε πξνδηάζεζε, λα ζηξαηεχνληαη ζε νξγαλψζεηο φηαλ ηνπο δνζεί ε 

επθαηξία θαη φηαλ βξεζνχλ ζην θαηάιιειν πιαίζην.  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Ν. ζηελ νξγαλσκέλε δσή ηεο ΚΝΔ απνδεηθλχεηαη 

πξνβιεκαηηθή, θαζψο ηεο ήηαλε δχζθνιν λα δερηεί απφ ηε κηα, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο νξγάλσζεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο απαγνξεχζεηο ηεο θαη απφ ηελ άιιε λα 

εζσηεξηθεχζεη ηηο δπζθνινλφεηεο θαη «βαξηέο» ηδενιηγηθέο αλαιχζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε ηεο «ήηαλε φιν απαηηήζεηο απφ εκέλα, ζνπ αλέζεηαλ 

θάηη θαη έπξεπε λα ην θάλεηο». Με ιίγα ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ιφγνο 

ηεο απνζηξάηεπζεο ηεο Ν. είλαη ε αδπλακία ηεο λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε κηα ζχγθξηζε ησλ δχν 

παξαπάλσ ζπλεληεχμεσλ φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρήγα θαη ηεο 



124 

 

ΚΝΔ. Δίλαη μεθάζαξν φηη ζηελ πξψηε, ην ζηνηρείν ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο 

είλαη δηάρπην, ελψ ζηε δεχηεξε, ε απζηεξφηεηα θαη ε ηππηθφηεηα είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  Ζ Ν. φια ηα ρξφληα παξέκεηλε ζηελ αξηζηεξά θαη κεηά απφ έλα 

κεγάιν δηάζηεκα απνρήο μαλαζηξαηεχηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ΤΡΗΕΑ.  

 

3
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Από ηελ πξώηε ζηξάηεπζε ζηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε. 

 

Με ηελ Α. ήξζα ζε επαθή κέζσ ελφο νηθνγελεηαθνχ γλσζηνχ ζηελ Κξήηε. Αξρηθά, 

ππήξρε θάπνηνο δηζηαγκφο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ έξεπλά κνπ, θαζψο 

εμέθξαζε ην θφβν δηαξξνήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ ηεο αλακλήζεσλ. 

Παξάιιεια κνπ ηφληζε φηη δελ επηζπκνχζε λα θαίλεηαη ην φλνκά ηεο θαη ε φιε 

ζπλέληεπμε δηελεξγήζεθε ζε πνιχ ρακεινχο ηφλνπο πνπ κνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιν 

αθφκε θαη λα αθνχζσ ηα φζα αθεγνχληαλ. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ φηη ε ζπλέληεπμε 

δηεμήρζε ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο, ζε έλα κηθξφ ηαβεξλάθη, έπξεπε πνιχ ζπρλά λα 

δηαθφπηεη ηελ αθήγεζή ηεο γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ θφζκν. 

Ζ Α. κεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα βηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη 

ζην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηεο, αξρίδεη ηελ αθήγεζή ηεο αλαθέξνληαο ηελ αξηζηεξή 

θαηαβνιή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, ιέγνληαο φηη ηηο θπξηφηεξεο 

επηξξνέο ηηο πήξε απφ ηνλ παηέξα ηεο.  

 

«Γελλήζεθα ζηε Λάξηζα ην ‟66 θαη κεγάισζα Αζήλα κέρξη ηα 12, κεηά 

Υαληά. Αζήλα πήγακε ιφγσ δνπιεηάο ηνπ κπακπά, ήηαλε νηθνδφκνο. Ζ 

πξψηε επαθή ήηαλε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε κεηέξα κνπ δελ γλψξηζε ηνλ 

παηέξα ηεο, ήηαλ αληάξηεο θαη ζθνηψζεθε θαη ππάξρεη έλα ηζηνξηθφ ζηελ 

νηθνγέλεηα κε εμνξίεο, ζαλάηνπο, βαζαληζηήξηα θαη φια απηά. Απφ ηνλ 

παηέξα κνπ ππήξμαλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο αιιά θαη ν κπακπάο κνπ ήηαλε 

θνκκνπληζηήο, νπφηε νη κεγάιεο επηξξνέο πέξα απφ απηφ πνπ ην θνπβαιάο 

πάληα καδί ζνπ, θάπνηεο αξρέο ξε παηδί κνπ, φηη δε γνπζηάξνπκε ηνπο 

θαζίζηεο, δε ζέινπκε ζχλνξα, είκαζηε φινη ίζνη, ν εξγάηεο είλαη πνπ 

πξέπεη λα έρεη ην δίθην, απφ ην κπακπά κνπ δέρηεθα κεηά ηηο θπξηφηεξεο 

επηξξνέο ζε ζρέζε κε ην ΚΚΔ, γηαηί απηφ ήηαλ ην θφκκα πνπ ππήξμα 

νξγαλσκέλε […]». 

 

Ζ Α. απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζήο ηεο αλαθέξεη ηελ αξηζηεξή νξγάλσζε πνπ ππήξμε 

κέινο, δίλνληαο έκθαζε απφ ηε κηα ζην αξηζηεξφ νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ πνπ 
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έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζήο ηεο θαη απφ ηελ 

άιιε ζηε δηθή ηεο πξνδηάζεζε θαη εζσηεξηθή αλεζπρία ηεο.  

ηε ζπλέρεηα, ε Α. αθεγείηαη θάπνηα γεγνλφηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο 

αιιά θαη κεηά, πνπ παξά ην κηθξφ ηεο ειηθίαο ηεο, ηε ζεκάδεςαλ θαη ηελ έθαλαλ απφ 

πνιχ κηθξή λα δηακνξθψζεη πνιηηηθή άπνςε θαη λα αληηιεθζεί φηη ε νηθνγέλεηά ηεο 

ελαληησλφηαλ ζηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. 

 

«Παξφιν πνπ ήκνπλ πνιχ κηθξή, ήκνπλ 8 ρξνλψλ, θαηαιάβαηλα ηη 

γηλφηαλ, γηαηί ππήξραλ θάπνηεο αξρέο ζην ζπίηη, φπσο δελ πεγαίλακε πνηέ 

ζηελ παξέιαζε ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ, νχηε γηα πιάθα, αθνχγακε θάπνηα 

κνπζηθή φπσο Ξπινχξε ή Θενδσξάθε θαη ηα αθνχγακε πάληα ζηγά θαη δελ 

ην ιέγακε ζε θαλέλαλ, παξά ιέγακε φηη αθνχκε ηα άιια ζην ξαδηφθσλν, 

δειαδή, ππήξρε κπζηηθφηεηα ή ηελ Πξσηνκαγηά δελ πεγαίλακε ζηα 

αλζεζηήξηα ζηελ Κεθηζηά πνπ γηλφληνπζαλ νη εθδειψζεηο, γηαηί απηφ πνπ 

άθνπγα ήηαλ φηη ε Πξσηνκαγηά δελ ήηαλ κηα κέξα ησλ ινπινπδηψλ, ήηαλ 

κηα άιιε κέξα, ρσξίο λα παίξλσ δηεπθξηλίζεηο ηη είδνπο κέξα ήηαλ απηή 

[…] ππήξρε ν θφβνο ζην ζπίηη, ππήξρε κηα ςηινπαξαλνκία θαη φηη θάπνηα 

πξάγκαηα ζπδεηηνχληαη ζηγά, ην φηη ν κπακπάο έθεπγε θάπνηεο θνξέο θαη 

δε γχξηδε ην βξάδπ, πξνθαλψο ήηαλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα […] έηζη εγψ 

ζαλ παηδί έπαηξλα θάπνηα κελχκαηα έκκεζα[…]». 

 

Ζ απνρή απφ θάπνηεο εθδειψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο, ε κπζηηθνπάζεηα 

ζε θάπνηα πξάγκαηα, νη ζηγαλέο ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη, θαζψο θαη νη «εμαθαλίζεηο» 

ηνπ παηέξα ηεο, επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηηο κεηέπεηηα πνιηηηθέο επηινγέο ηεο 

αθεγήηξηαο, νδεγψληαο ηελ ζηελ αξηζηεξά ζαλ θάηη ην πξνδηαγεγξακκέλν.  

Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε δήισζε πνπ θάλεη ζηε ζπλέρεηα, ιέγνληαο φηη ν ρψξνο 

ηεο αλαξρίαο ηφηε δελ ππήξρε γηα λα πήγαηλε αθφκε πην αξηζηεξά κε βάζε ηε ινγηθή 

πνπ ζέιεη ηα παηδηά λα πεγαίλνπλ πην αξηζηεξά απφ ηνπο γνλείο ηνπο, νπφηε θαη 

βξέζεθε ζηελ ΚΝΔ ην ‟81 ζε ειηθία κφιηο 15 εηψλ. Ζ αθεγήηξηα παξνπζηάδεη κε κηα 

θπζηθφηεηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζηελ νξγάλσζε ρσξίο λα ππνβφζθεη 

θάπνην ίρλνο πίεζεο θαη δπζθνξίαο («ζηελ νξγάλσζε ππήξραλ ψξεο πνπ μφδεπεο εθεί, 

δελ ην βγάδεηο απφ ην κπαιφ ζνπ φηαλ είζαη ζε κηα νξγάλσζε φηη πξέπεη λα γίλνληαη 

θάπνηα πξάγκαηα…»). Δπίζεο, δίλεη έκθαζε θαη ζην γεγνλφο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

παίξλεη θάπνηνο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνηα νξγάλσζε, φπσο θαη ζην 

θνηλσληθφ θνκκάηη ησλ ζπλαλαζηξνθψλ θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο. 
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«Σν φηη ζα πήγαηλα ζε απηφ ην ρψξν ήηαλε δεδνκέλν, ν αλαξρηθφο ρψξνο 

δελ ππήξρε ηφηε γηα λα πεηο φηη ζα πήγαηλα αθφκε πην άθξε, γηαηί ε ινγηθή 

ιέεη φηη άκα νη γνλείο είλαη εδψ ζηελ άθξε, ηα παηδηά πάλε αθφκε πην άθξε 

[…] νπφηε θαη εκέλα θάπνπ εθεί ζα έθιεηλαλ νη απφςεηο κνπ, αθνχ απφ 

παηδί άθνπγα ηφζα πξάγκαηα θαη βξέζεθα ζηελ ΚΝΔ ην ‟81, 15 ρξφλσλ 

[…] ζηελ νξγάλσζε ππήξραλ ψξεο πνπ μφδεπεο εθεί, δελ ην βγάδεηο απφ 

ην κπαιφ ζνπ φηαλ είζαη ζε κηα νξγάλσζε φηη πξέπεη λα γίλνληαη θάπνηα 

πξάγκαηα, αιιά δελ είλαη κφλν απηφ, δνπιεχσ γηα κηα νξγάλσζε, είλαη ην 

ηδαληθφ, ην φλεηξν, ηα κηθξά πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ζηγά-ζηγά θαη έρεηο 

απνηέιεζκα, ήηαλ θαη ην θνηλσληθφ, γηαηί κέζα ζε απηέο ηηο νκάδεο, 

νξγαλψζεηο, δεκηνπξγνχληαη παξενχιεο, ζρέζεηο θηιηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, δειαδή, κηα ζπληξνθηθφηεηα». 

Ζ θπζηθφηεηα κε ηελ νπνία ε Α. παξνπζηάδεη ηε δσή θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ζηελ νξγάλσζεέρεη ελδηαθέξνλ. Σν φηη είλαη απαξαίηεην λα γίλνληαη θάπνηα 

πξάγκαηα φηαλ είζαη κέινο, είλαη απηνλφεην, δειαδή, ε αθεγήηξηα ζεσξεί δεδνκέλν 

ην γεγνλφο φηη φηαλ είζαη ζε κηα νξγάλσζε νθείιεηο λα ζπγρξνλίδεζαη κε ηε 

ζπιινγηθφηεηα. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζήο ηεο, φπσο ζα 

θαλεί ζηε ζπλέρεηα, φπνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΚΔ. 

Ζ Α. έκεηλε ζηελ νξγάλσζε νρηψ ρξφληα απφ ην 1981 έσο ην 1989. Ο θχξηνο 

ιφγνο απνρψξεζεο ήηαλ ε δηάζπαζε πνπ έγηλε ζηελ ΚΝΔ ην 1989 απφ ηελ νκάδα 

Γξάςα, ε νπνία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ Νένπ Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο (ΝΑΡ)
10

. Ζ 

ίδηα αλαθέξεη φηη ηφηε ζηηο νξγαλψζεηο ππήξμε δηαθσλία γχξσ απφ ηηο ζπλεξγαζίεο 

ηνπ ΚΚΔ. Κάπνηνη είραλ ηελ άπνςε φηη ην ΚΚΔ είρε γίλεη έλα γξαθεηνθξαηηθφ θφκκα,  

γεγνλφο πνπ ην απνκάθξπλε απφ ηηο ηδενινγηθέο θαηαβνιέο ηνπ. Παξάιιεια, ε ΚΝΔ 

ελαληηψζεθε ζηνλ έιεγρν πνπ αζθνχζε ζηε λενιαία ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ, επηζπκψληαο 

πεξηζζφηεξε απηνλνκία. Βέβαηα, αθνξκή ήηαλ ε ζπγθπβέξλεζε ηφηε κε ηε ΝΓ. Ζ 

αθεγήηξηα αλαθέξεη φηη ηα φζα έγηλαλ ζηελ ΚΝΔ θαη ζην ΚΚΔ ην 1989 

ιεηηνχξγεζαλ σο έλα ηξαχκα ζε πνιιά απφ ηα κέιε ηνπ. 

 

                                                      
10 

πσο έρεη ήδε εηπσζεί παξαπάλσ, ην 1989 θαη πξηλ ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 

δεκηνπξγείηαη ν ΤΝ, σο ζχκπξαμε ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΔΑΡ – πξψελ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ -, σο έλα είδνο 

πξνζαξκνγήο ζηα ηεθηαηλφκελα ζην δηεζλέο θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ηεο 

Ρσζίαο ηνπ Γθνξκπαηζψθ, νδεγψληαο ηφηε πνιχ θφζκν ζηελ απνρψξεζε. Μεηά ηηο εθινγέο, 

πξνέθπςε ε ζπγθπβέξλεζε ΝΓ θαη ΤΝ κε πξσζππνπξγφ ηνλ Σδαλλή Σδαλλεηάθε, ε νπνία επεδίσμε 

ηελ δηθαζηηθή δηεξεχλεζε ησλ ζθαλδάισλ ηεο επνρήο. Σνλ Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο νη λέεο εθινγέο 

νδήγεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο – ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΤΝ – ππφ ηνλ Ξελνθψληα 

Ενιψηα. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο θπβέξλεζεο Σδαλλεηάθε θαη κεηέπεηηα ηεο νηθνπκεληθήο απνηέιεζε κηα 

απφ ηη βαζηθέο αηηίεο ηεο δηάζπαζεο ηεο ΚΝΔ θαη ηνπ ΚΚΔ. Βι.www.sansimera.gr/articles/386 
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«Δθεί έκεηλα απφ ην ‟81 έσο ην ‟89. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ έθπγα ήηαλ κηα 

δηάζπαζε ηδενινγηθή πνπ είρε γίλεη ζηε ΚΝΔ ην ‟89 θαη φπνπ έραζε πνιχ 

θφζκν. Έγηλε ε δηάζπαζε κε ηνλ Γξάςα θαη δεκηνπξγήζεθε ην ΝΑΡ. 

Γηαθσλήζακε κε θάπνηεο απνθάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ ζρεηηθά κε ην πνηνπο 

ζα ζπλεξγαζηεί ην ΚΚΔ […] θάπνηνη απνρσξήζακε, θάπνηνη παξακείλαλε 

[…] θάπνηνη είραλ ηελ άπνςε φηη ην ΚΚΔ είρε γίλεη έλα γξαθεηνθξαηηθφ 

θφκκα πνπ απηφ δελ βνεζάεη ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ, πφζν 

κάιινλ ηνπ θνκκνπληζκνχ […] γηα θάπνηνπο απφ καο απηφ ήηαλ έλα 

ραζηνχθη γηαηί πηζηεχακε φηη φια ζε απηή ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγνχζαλε 

ξνιφη θαη ππήξρε ζπληξνθηθφηεηα θαη νπζηαζηηθά αλαθαιχςακε φηη 

γίλνληαη θξάμηεο, πεγαδάθηα πνπ έρνπλ πφιεκν κεηαμχ ηνπο». 

 

Δλψ ηα παξαπάλσ αθνξνχζαλ ηελ απνγνήηεπζε ηεο Α. γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία 

ησλ νξγαλψζεσλ ηεο ΚΝΔ θαη ηνπ ΚΚΔ θαη ηηο δηαθσλίεο ηεο ζρεηηθά κε ηηο 

πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ δεχηεξνπ, έλα ηαμίδη ηεο ζηε Βνπιγαξία καδί κε θάπνηα βηβιία 

πνπ ήξζαλ ζηα ρέξηα ηεο, ηελ νδεγνχλ ζην λα αξρίζεη λα ακθηζβεηεί ην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηνπ “ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ”, αιιά θαη ηνλ ηάιηλ πνπ ζεσξνχληαλ κηα 

πξνζσπηθφηεηα νξφζεκν  ζηελ ηδενινγηθν-πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ΚΚΔ. 

Αληηιακβάλεηαη, δειαδή, φηη ν “ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο” ζηελ πξάμε δελ 

ιεηηνπξγνχζε ζσζηά, φηη επξφθεηην γηα έλα θαζεζηψο αλειεπζεξίαο, ελψ παξάιιεια 

ν ίδηνο ν ηάιηλ πνπ ην θφκκα εμπκλνχζε, ζηελ νπζία ήηαλ έλα ακθηιεγφκελν 

πξφζσπν. 

 

«Δίρα αξρίζεη, ίζσο, κεγαιψλνληαο, ίζσο ςάρλνληαο λα αληηιακβάλνκαη 

φηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά ζηνλ ππαξθηφ ζνζηαιηζκφ, είρα θάλεη ηφηε έλα 

ηαμίδη ζηε Βνπιγαξία θαη είρα επεξεαζηεί, δειαδή, ζε θάπνηα πξάγκαηα 

ππήξρε αλειεπζεξία, έβγαια, ινηπφλ, ην ζπκπέξαζκα φηη απηφο ν 

ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο, φρη ζαλ ζεσξία, αιιά ζηελ πξάμε λνζνχζε […] 

φπσο μέξσ εγψ δηαβάδνληαο, αθνχγνληαο ή θξίλνληαο κε ην κπαιφ κνπ, 

θάπνπ έβιεπα φηη ν ηάιηλ πνπ ήηαλε Θεφο ηφηε γηα ην ΚΚΔ θαη ηα 

θνκκνπληζηηθά θφκκαηα, ήηαλε ςηινεγθιεκαηίαο». 

 

ε φια ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ν δχζθακπηνο θαη θιεηζηφο ραξαθηήξαο 

ηνπ ΚΚΔ πνπ ε αθεγήηξηα παξνκνηάδεη κε «απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά». Ζ Α. 

κεγαιψλνληαο αξρίδεη λα αλαζεσξεί θάπνηα πξάγκαηα, λα ζέηεη άιινπο ζηφρνπο θαη 

λα βάδεη άιιεο πξνηεξαηφηεηεο ζηε δσή ηεο. Δλψ ζηα πξψηα ρξφληα ζηελ νξγάλσζε 

παξαηεξνχκε φηη νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απέξξεαλ κέζα απφ απηήλ, 
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βηψλνληαλ απφ ηελ ίδηα σο θάηη ην θπζηθφ θαη ην επηζπκεηφ, θαζψο ε ίδηα 

ελειηθηψλεηαη αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέηεη άιινπ είδνπο πξνζσπηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “Ήκνπλα θαη ζε κηα θάζε ηεο δσήο κνπ 

πνπ δελ ήζεια λα είκαη ζε κηα νξγάλσζε, ήζεια λα θάλσ ηνπ θεθαιηνχ κνπ».  

 ηε ζπλέρεηα, ε Α. θέξλεη έλα παξάδεηγκα ηνπ Μίιαλ Κνχληεξα πνπ ε ίδηα 

ζαχκαδε αιιά ην θφκκα ηνπ αζθνχζε θξηηηθή. Σν παξάπνλν ηεο αθεγήηξηαο είλαη φηη 

ζα ήζειε ην ΚΚΔ λα είλαη πην ραιαξφ θαη πην αλνηρηφ ζηνλ θφζκν. Ζ ΚΝΔ λα ήηαλ 

κε ηε λενιαία παληνχ θαη φρη λα ήηαλ ε ειίη ησλ καζεηψλ, φπσο λφκηδε, πνπ ηα μέξεη 

φια θαη δελ θάλεη ιάζνο πνηέ. Ζ αθεγήηξηα αλαθέξεη φηη κπνξεί ζην νξγαλσηηθφ 

θνκκάηη ην ΚΚΔ λα ππεξηεξεί θαη λα δηνξγαλψλεη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο κε ηνπο 

νπαδνχο θαη ηα κέιε ηνπ, αιιά ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο, φηαλ μεζπνχλ καδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο δίρσο ηελ θνκκαηηθή θαζνδήγεζε, ηφηε ην ΚΚΔ ζπλήζσο ηηο 

θαηαθξίλεη θαη δε ζπκκεηέρεη ζε απηέο, φπσο είρε γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε κε ηνπο 

“αγαλαθηηζκέλνπο”. χκθσλα κε ηελ αθεγήηξηα ηνχην νθείιεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

ΚΚΔ λα θαζνδεγεί φιεο ηηο δηακαξηπξίεο ην ίδην, δίρσο λα ζπκκεξίδεηαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηζζφηεξν ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Έηζη, ινηπφλ, νη πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ ΚΚΔ, νη εζσθνκκαηηθέο δηελέμεηο θαη νη 

νξγαλσηηθνί ηξηγκνί, θαζψο θαη νη δηθέο ηεο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη αλαδεηήζεηο ζα  

νδεγήζνπλ ηελ Α. ζηελ απνρψξεζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε.  

 

«Τπήξραλ θάπνηα ςηιν-ςήγκαηα πνπ ελνρινχζαλε θαη θάπνπ φηη ήκνπλα 

θαη ζε κηα θάζε ηεο δσήο κνπ πνπ δελ ήζεια λα είκαη ζε κηα νξγάλσζε 

θαη λα βαδίδσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δξφκν, ήζεια λα θάλσ ηνπ θεθαιηνχ 

κνπ, λα κπνξψ λα θάλσ θαη πξάγκαηα πνπ ήηαλ εθηφο γξακκήο, αθφκε θαη 

ζε απιά πξαγκαηάθηα ηνπ ζηηι φηη εγψ, αο πνχκε, ιάηξεπα ηνλ Κνχληεξα 

[…] πνπ γηα ην ΚΚΔ έθαλε αληηθνκκνπληζκφ θαη δελ ηνλ 

παξαδερφληνπζαλ ζαλ έλα θαιφ ζπγγξαθέα […] κε πείξαμε απηφ ην 

δχζθακπην […] ήζεια ην ΚΚΔ λα είλαη πην ραιαξφ θαη πην αλνηρηφ ζηνλ 

θφζκν. Σν ΚΚΔ έρεη έλαλ «απηηζκφ» ζαλ νξγάλσζε, θαηαιαβαίλεη φ,ηη 

ζέιεη, ζπκκεηέρεη φπνπ ζέιεη θαη απηφ ην θάλεη λα είλαη ιίγν ζηελ 

αθξνχια […] δελ έρεη επαθή κε ηνλ θφζκν, φηαλ ήκνπλ εγψ ζηελ ΚΝΔ 

δελ είρε ηφζν θαιή επαθή κε ηνπο καζεηέο ζηα ζρνιεία, ήκαζηαλ κηα άιιε 

θιίθα […] ε ΚΝΔ έπξεπε λα είλαη κε ηε λενιαία παληνχ θαη φρη λα είλαη ε 

ειίη ησλ καζεηψλ φπσο λφκηδε θαη λα ηνλ βιέπεη ηνλ άιιν ζαλ ππνςήθην 

θλίηε […] λαη κελ έρεη ην δηθφ ηνπ θφζκν πνπ κπνξεί λα ηνλ θαηεβάζεη θαη 

λα ζνπ θάλεη κηα ζπγθέληξσζε ππέξνρε […] φηαλ φκσο γίλεη κηα 
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εθδήισζε, κηα νξγάλσζε ή θάηη άιιν θαη δελ ηελ θαζνδεγεί απηφ, δελ 

ζπκκεηέρεη, ζηνπο αγαλαθηηζκέλνπο ην ΚΚΔ ηνπο έθξαμε ζαλ κηα θνχζθα 

πνπ ζα μεθνχζθσλε γηαηί; Γηαηί εγψ πηζηεχσ επεηδή δελ ην νξγάλσζε απηφ 

θαη δελ είρε ηελ θχξηα επηξξνή θαη γηαηί ην ΚΚΔ ζέιεη λα θαζνδεγεί θαη 

δελ ην ‟ρεη θαη πνιχ κε απηά ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, φπσο 

ιεηηνπξγνχζαλε νη αγαλαθηηζκέλνη». 

 

Ζ αθεγήηξηα αηζζάλεηαη πηεζκέλε απφ ηελ νξγάλσζε αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη 

ππήξρε κηα πίεζε πξνο ηα κέιε, θαζψο θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο κε αξεζηέο, φηαλ 

γίλνληαλ επξχηεξα νξαηέο ηφηε θαηαθξίλνληαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Έπξεπε λα 

ππαθνχζεηο ζηε πιεηνςεθία είηε ζπκθσλνχζεο είηε φρη θαη έπξεπε λα είζαη 

πξνζεθηηθφο γηα λα κελ εθζέζεηο ην θφκκα. Ζ Α. φκσο κεηά απφ θάπνηα πεξίνδν 

άξρηζε λα κελ αληέρεη φιε απηή ηελ πίεζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ιφγηα ηεο: «έλαο 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ έθπγα απφ ην ΚΚΔ ήηαλ φηη δελ κπνξνχζα άιιν λα είκαη ηφζν 

ζηξαηησηάθη». 

Ζ Α. ζήκεξα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο, ρσξίο λα 

αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμή ηεο ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ή θφκκα. Σν κφλν πνπ 

δειψλεη είλαη φηη βξίζθεηαη αθφκε πην αξηζηεξά θαη εμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

πνιηηηθή ζθελή θαη ζηα θνηλά κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ζ ζπδήηεζή καο, δπζηπρψο ζε 

εθείλν ην ζεκείν δηαθφπεθε θαζψο ππήξρε ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο δνπιεηάο θαη 

δελ κπνξνχζε άιιν λα δηαζέζεη ηνλ ρξφλν ηεο. 

 

«Σψξα δε βξίζθνκαη ζην ρψξν ηνπ ΚΚΔ, εμαθνινπζψ, φκσο λα βξίζθνκαη 

ζηελ αξηζηεξά θαη αθφκε πην αξηζηεξά θαη λα ζπκκεηέρσ ζε ρίιηα δχν 

πξάγκαηα». 

 

πκπεξαζκαηηθά ε αθεγήηξηα ζηξαηεχηεθε ζηελ αξηζηεξά ιφγσ ηνπ αξηζηεξνχ 

νηθνγελεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαη ησλ βησκάησλ ηεο παηδηθήο ηεο ειηθίαο. 

Παξφιν πνπ ήηαλ πνιχ κηθξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο κπνξνχζε λα 

θαηαιάβεη ην αζθπθηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο απφ ηηο φςεηο 

ηεο κηθξνθαζεκεξηλφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο νηθνγέλεηάο ηεο.  

Ζ αθεγήηξηα ζηξαηεχηεθε θαη έκεηλε νρηψ ρξφληα ζηελ νξγάλσζε λενιαίαο 

ηνπ ΚΚΔ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηεο ζηελ 

νξγάλσζε, δελ αηζζάλεηαη λα πηέδεηαη, θαζψο ζεσξεί δεδνκέλε ηελ ππαθνή θαη ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκκαηνο. Σν 1989 ζα ιεηηνπξγήζεη 
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γηα ηελ ίδηα σο έλα έηνο-θακπή, φπσο άιισζηε θακπή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη γηα ηελ 

πνξεία ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΚΝΔ. ηαλ έγηλε ε δηάζπαζε ηεο ΚΝΔ, ε αθεγήηξηα 

απνρψξεζε απφ ηελ νξγάλσζή ηεο, απνγνεηεπκέλε απφ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ 

ΚΚΔ. Ζ απνγνήηεπζή ηεο κνξθνπνηείηαη πεξηερνκεληθά, θαζψο αλαζπγθξνηψληαο ηηο 

εκπεηξίεο ζηελ νξγαλσκέλε δσή ηεο ΚΝΔ ζήκεξα ππνγξακκίδεη ηνλ αληηδεκνθξαηηθφ 

θαη εμνπζηαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θφκκαηνο. Απνγνεηεχεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επηινγέο ηνπ. Δπηπιένλ, αξρίδεη ε ίδηα λα αληηιακβάλεηαη φηη ν 

ηφηε “ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο” σο θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ είλαη 

δεκνθξαηηθφο. Σελ πεξίνδν απηή ε αθεγήηξηα αξρίδεη λα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε κηαο 

εμφδνπ απφ ηελ νξγαλσκέλε θνκκαηηθή δσή, δελ ήζειε λα αλήθεη ζε θακία 

νξγάλσζε. Ζ Α. ζήκεξα δειψλεη φηη βξίζθεηαη πην αξηζηεξά απφ ην ΚΚΔ, ρσξίο λα 

επηζπκεί λα ζπδεηήζεη γηα ηνχηε ηε λέα ηεο ηνπνζέηεζε, εμαθνινπζεί λα είλαη ελεξγή 

πνιηηηθά θαη λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξψκελα.  

 

4
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Ο ξόινο ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ θαη ηνπ πνιηηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζηελ ζηξάηεπζε. 

 

Ζ ζπλέληεπμε κε ηελ Π. δηελεξγήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηελ Καιιηζέα καδί 

κε ηε θίιε ηεο Μ., ε νπνία ζέιεζε λα ζπκκεηάζρεη θαη απηή ζηελ έξεπλά κνπ. ε 

επαθή καδί ηεο ήξζα κέζσ κηαο θίιεο ζηελ Κξήηε, ε νπνία κε ζχζηεζε κε κηα 

γλσζηή ηεο Π. Ζ ζπλέληεπμε δηεμήρζε ζε ήζπρν πεξηβάιινλ ρσξίο δπζθνιίεο. 

Ζ Π., 56 ρξφλσλ, πξνέξρεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα ηεο κεζαίαο ηάμεο, θαζψο ν 

παηέξαο ηεο είρε κφληκε δνπιεηά ζηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ ζηελ Πηνιεκαΐδα. Σν 1971 

ζε ειηθία 13 ρξφλσλ θαη ελ κέζσ δηθηαηνξίαο κεηαλαζηεχνπλ νηθνγελεηαθψο ζηελ 

Ακεξηθή, φπνπ είραλ ζπγγελείο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο. 

Ζ αθεγήηξηα πξηλ εζηηαζηεί ζην μεθίλεκα ηεο πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζήο ηεο, 

αλνίγεη κηα παξέλζεζε φπνπ πεξηγξάθεη ηηο εκπεηξίεο ηεο απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

δηθηαηνξίαο. Γίρσο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί, φπσο ε ίδηα αθεγείηαη, ιφγσ ηεο κηθξήο ηεο 

ειηθίαο, απηέο νη πξφσξεο εκπεηξίεο ιεηηνχξγεζαλ σο παξάγνληεο πνπ έπαημαλ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε κηαο αίζζεζεο κε θαλνληθφηεηαο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ 

κεγάισλε. 

 

«Γελλήζεθα ην ‟58 ζε κηα κέζε ειιεληθή νηθνγέλεηα, ν παηέξαο κνπ 

δνχιεπε ζηα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ ζηελ Πηνιεκαΐδα […] εκείο θχγακε θαη 
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πήγακε ζηελ Ακεξηθή ην ‟71 θαη γπξίζακε ην ‟78. Πήγακε γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά θπξίσο επεηδή ν παηέξαο κνπ είρε θάπνηεο 

θφληξεο ζηε δνπιεηά επεηδή ήηαλ παπαλδξετθφο θαη μέξεηο ζηελ επαξρία 

ζνπ ηελ κπαίλαλε νη δηάθνξνη άιινη θαη είρε έλαλ μάδεξθν εθεί θαη 

πήγακε. Ο παηέξαο κνπ, φκσο, ήηαλ ρακειψλ ηφλσλ, δελ αλαθαηεπφκαζηε, 

δελ κηιάκε. Δπί ρνχληαο ήκνπλα 9-10 ρξφλσλ, ζπκάκαη ηε θνιιεηή κνπ 

πνπ ν κπακπάο θαη ν παππνχο ηεο ήηαλε αξηζηεξνί θαη εξρφηαλ ν 

ρσξνθχιαθαο ζηε κάλα κνπ θαη ηεο απαγφξεπε λα κηιάεη κε ηε κεηέξα ηεο 

θαη απηφ ζαλ παηδί κε ελνρινχζε, ηφηε, βέβαηα, δε ζπλεηδεηνπνηνχζα γηαηί 

κε ελνρινχζε…». 

 

ην παξαπάλσ ρσξίν παξαηεξεί θαλείο κηα αληίθαζε ζηα ιεγφκελα ηεο Π. Δλψ, 

δειαδή, αξρηθά ηζρπξίδεηαη φηη κεηαλάζηεπζαλ επεηδή ν παηέξαο ηεο είρε θάπνηεο 

θφληξεο ζηε δνπιεηά, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηδενινγίαο, απφ ηελ άιιε αλαθέξεη φηη 

ήηαλ ρακειψλ ηφλσλ θαη δελ έδηλε αθνξκέο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ηεο πνιηηηθήο. 

Ίζσο, ε αθεγήηξηα γλσξίδνληαο ην ζέκα ηεο έξεπλάο κνπ ζπεχδεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ 

εαπηφ ηεο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, εμ αξρήο ζηελ αξηζηεξά. 

Ζ αθεγήηξηα αξρίδεη λα απνθηά πνιηηηθή ζπλείδεζε φηαλ ήξζε ην 1974 ζηελ 

Αζήλα γηα δηαθνπέο. Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηελ πνιηηηθή αθχπληζε 

ηεο αθεγήηξηαο. Ο εξρνκφο ηεο ην 1974 ζηελ Αζήλα, ε πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, νη 

δηαδειψζεηο, ε φιε αλαηαξαρή, ε δηθηά ηεο εζσηεξηθή αλεζπρία ζπγθξίλνληαη κε ηηο 

εκπεηξίεο ζηηο ΖΠΑ θαη ηε δσή ησλ Ακεξηθαλψλ. Αλαηξέρνληαο ζηηο κλήκεο ηεο απφ 

ηελ πεξίνδν πνπ έδεζε ζηελ Ακεξηθή ζα ππνζηεξίμεη φηη ζήκεξα ζηελ Διιάδα 

εκθαλίδνληαη παξφκνηα θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο. ηξαηεχεηαη, ινηπφλ, ζην ΚΚΔ 

ην 1981 ζε ειηθία 23 εηψλ, ηξία ρξφληα αθφηνπ επέζηξεςαλ νηθνγελεηαθψο απφ ηηο 

ΖΠΑ. ηε ζηξάηεπζή ηεο ζπλέβαιε ην πνιηηηθνπνηεκέλν θιίκα ηεο επνρήο, νη δηθέο 

ηεο εζσηεξηθέο αλεζπρίεο θαη νη θίινη ηεο, νη νπνίνη ήηαλ εληαγκέλνη ζην ΚΚΔ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δήισζε πνπ θάλεη ζηε ζπλέρεηα, ιέγνληαο φηη ηφηε 

επηθξαηνχζε ε αξηζηεξά θαη ην ΠΑΟΚ. κσο, εηδηθά ηφηε ππνζηεξίδεη ε 

πξνζρψξεζε ζην ΠΑΟΚ ζήκαηλε ζηα κάηηα ηεο κηα πξφζεζε ππεξέηεζεο ηδηνηειψλ 

ζπκθεξφλησλ, αληίζεηα ε ζηξάηεπζε ζηελ πέξαλ ηνπ ΠΑΟΚ αξηζηεξά 

αλαζπγθξνηείηαη σο δείγκα αληδηνηεινχο ζπκβνιήο ζηα θνηλά. 

 

«Έηπρε λα είκαη εδψ ην ‟74 πνπ έπεζε ε ρνχληα, είδα δηαδειψζεηο ζηελ 

Αζήλα, θαζαξίεο […] γχξηζα πίζσ λα ζπλερίζσ ην ζρνιείν, νη Ακεξηθάλνη 

ήηαλ ζηνλ θφζκν ηνπο, νη θαζεγεηέο, ηζαηηδφκνπλ, ηα έβαδα καδί ηνπο θαη 
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εθεί άξρηζα ιίγν λα ζπλεηδεηνπνηψ θάπνηα πξάγκαηα θαη ζίγνπξα δε κ‟ 

άξεζε ην κνληέιν πνπ έβιεπα ζηελ Ακεξηθή, απηφ πνπ βιέπσ ζηελ 

Διιάδα ζήκεξα, ε απάζεηα, ε απνκφλσζε, ν εζληθηζκφο […] φηαλ ήξζα 

ζηελ Αζήλα ήηαλε ηφηε θαη κηα επνρή, δε ζα ην ‟ιεγα κφδα, ήηαλε ε 

αξηζηεξά, δε κπνξνχζεο λα κπεηο θάπνπ αιινχ ή ζα έκπαηλεο ζην ΠΑΟΚ 

λα βνιεπηείο, εηδηθά ηφηε ην ‟81 ή αλ δελ ην ‟βιεπεο αηνκηθά θαη ήζειεο λα 

δνπιέςεηο γηα ην ζχλνιν, ζα έκπαηλεο ζηελ αξηζηεξά. Σν ‟81 ήξζα ζηελ 

Αζήλα, είρα ινηπφλ, απφ κφλε κνπ εζσηεξηθέο αλεζπρίεο αιιά θαη νη θίινη 

κνπ πνπ έκελα καδί ηνπο ήηαλ εληαγκέλνη ζην ΚΚΔ, νπφηε θαη ιφγσ 

παξέαο εληάρζεθα ζην ΚΚΔ». 

 

Με βάζε, ινηπφλ, ηελ αθήγεζε ηεο Π. ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ ηελ ψζεζε λα 

ζηξαηεπηεί ζην ΚΚΔ ήηαλ νη θίινη, ε παξέα. Θα ιέγακε φηη ην πνιηηηθνπνηεκέλν 

θιίκα θαη νη εζσηεξηθέο ηεο αλεζπρίεο ηελ ψζεζαλ ζηελ αξηζηεξά γεληθά, αιιά ε 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγάλσζεο έγηλε φρη ηφζν ζηε βάζε ησλ ηδενινγηθν-

πνιηηηθψλ παξαδνρψλ ηεο ίδηαο, αιιά θπξίσο κε βάζε ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

 ηε ζπλέρεηα ε αθεγήηξηα αλνίγεη μαλά κηα παξέλζεζε πεξηγξάθνληαο ηελ 

θαηάζηαζε ηεο επνρήο ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ ήηαλ 

πνιηηηθνπνηεκέλε ελψ απηνί πνπ δελ αζρνινχληαλ κε ηε πνιηηηθή ήηαλ κηα 

απαμησκέλε κεηνςεθία: «ε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ ήηαλ πνιηηηθνπνηεκέλε, ηφηε ην 

λα κελ αζρνιείζαη θαη λα πίλεηο έλα θαθέ ζηελ θαθεηέξηα ήηαλε ε κεηνςεθία, ε 

ππεξβνιηθή κεηνςεθία, δειαδή, ηνπο θνξφηδεπεο, ηνπο ζεσξνχζεο παξίεο». Θα 

κπνξνχζε, ινηπφλ, λα εηπσζεί φηη ην λα είζαη ζηξαηεπκέλνο ζε κηα αξηζηεξή 

νξγάλσζε ην 1981 ήηαλ ζαλ έλα είδνο «κφδαο» αλάκεζα ζηνπο λένπο. Δθφζνλ ην 

έθαλαλ φινη, έπξεπε λα ην θάλεηο θαη εζχ. Ήηαλ ζαλ έλα είδνο ππνρξέσζεο πνπ 

έπξεπε λα ηε θέξεηο εηο πέξαο εάλ δελ ήζειεο λα ραξαθηεξηζηείο «παξίαο».   

 Καζψο ε Π. ζπλερίδεη ηελ αθήγεζή ηεο αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

είραλ ηα κέιε πξνο ηελ νξγάλσζε. Μία απφ απηέο ήηαλ ε δεκηνπξγία πνηθίισλ 

ζπιιφγσλ γηα λένπο, γπλαίθεο, γνλείο καζεηψλ ζε πεξηνρέο φπνπ ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο απνπζίαδαλ.  

 

«Σα θαζήθνληά καο ζηελ νξγάλσζε ήηαλε λα δεκηνπξγνχκε ζπιιφγνπο 

φπνπ δελ ππήξραλε […] λα δεκηνπξγείο, δειαδή, ρψξνπο ζηε γεηηνληά λα 

απαζρνιείηαη ε λενιαία, λα αλνίγεη ην κπαιφ ηεο, λα βιέπεη δηάθνξα 

πξάγκαηα, ζπκκεηείρακε ζε ζπιιφγνπο γπλαηθψλ, ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ […] γεληθά λα είζαη ζε καδηθνχο ρψξνπο θαη λα 
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δξαζηεξηνπνηείζαη ψζηε λα αιιάμεηο θαη ηε ζπλείδεζε ησλ άιισλ θαηά 

θάπνην ηξφπν σο πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ». 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε αθεγήηξηα δελ θάλεη ιφγν γηα θακία άιιε 

εκπεηξία ηεο ζηα ρξφληα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο, αιιά ζηξέθεηαη ακέζσο ζηελ έθζεζε 

ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνζηξάηεπζή ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά μεθηλάεη ηελ 

αθήγεζή ηεο κε ηε θξάζε «είρακε ηελ απηαπάηε, ηνπιάρηζηνλ ζην ΚΚΔ…». Ζ 

αθεγήηξηα κε ηε θξάζε απηή θαλεξψλεη κηα απνγνήηεπζή ηεο απφ ηελ αλαληηζηνηρία 

ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θαη ησλ θνκκαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ηηο δηέςεπζαλ. Απηφ πνπ 

αλέκελε ήηαλ λα εηζαθνχγνληαη νη απφςεηο θαη ηεο κεηνςεθίαο. Πεξίκελε φηη, ζα 

κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

θφκκαηνο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε Π. ζην ζεκείν απηφ πξνρσξά ζε κηα 

ζχγθξηζε κε ηνλ ΤΡΗΕΑ, θαλεξψλνληαο άκεζα ηελ πξνηίκεζή ηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θφκκα, ιέγνληαο φηη ζην ηειεπηαίν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηεί 

ζέζεηο ε κεηνςεθία, θαη ηνχηεο λα γίλνληαη επξχηεξα γλσζηέο ζηα κέιε ηεο 

νξγάλσζεο . 

 

«Πηζηεχεηο φηη κπαίλνληαο ζε έλα θφκκα κπνξείο λα δηακνξθψζεηο θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο θαη λα θάλεηο θαη θάπνηεο αιιαγέο πνπ ζέιεηο θαη 

εζχ. Δίρακε ηελ απηαπάηε, ηνπιάρηζηνλ ζην ΚΚΔ, φζν ήκνπλα εγψ, φηη 

εγψ θαζνξίδσ ηελ πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο ςεθίδνληαο γηα ην ζπλέδξην, 

θάλνληαο εηζεγήζεηο θιπ […] ζηνλ ΤΡΗΕΑ έρεη ην δηθαίσκα θαη απηφ 

πηζηεχσ είλαη πνιχ δεκνθξαηηθφ θαη ε κεηνςεθία λα θαηεβάδεη ζέζεηο θαη 

απφςεηο, δειαδή, αο πνχκε, ζπλεδξίαζε ε Κεληξηθή Δπηηξνπή θαη ε 

πιεηνςεθία είπε απηφ, ε κεηνςεθία είπε ην άιιν, θαη ε άπνςε ηεο 

κεηνςεθίαο ζπδεηηέηαη ζηηο νξγαλψζεηο, θαη απηφ είλαη θαιφ, είλαη πην 

δεκνθξαηηθφ» 

 

Απηφ πνπ αλαθαιχπηεη ηειηθά ε αθεγήηξηα είλαη φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θφκκαηνο δελ ήηαλ θαη ηφζν δεκνθξαηηθφο ή ηνπιάρηζηνλ φζν ε ίδηα ζα ήζειε, ή φζν 

ζα πεξίκελε. πγθεθξηκέλα θάλεη αλαθνξά ζην έηνο 1991 φηαλ ην ΚΚΔ γλψξηζε κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηαζπάζεηο ηνπ. ην 13
ν
 ζπλέδξην εθιέρηεθε Γεληθή Γξακκαηέαο 

ε Αιέθα Παπαξήγα θαη πάξζεθε ε απφθαζε λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ ΤΝ πνπ είρε 

ήδε δεκηνπξγεζεί απφ ην 1989 κε ηε ζχκπξαμε ΚΚΔ-ΔΑΡ. Έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

ΚΚΔ πνπ επηζπκνχζε ηελ θνηλή πνξεία ησλ δχν θνκκάησλ ή δηαγξάθεθε απφ ην 

θφκκα ή απνρψξεζε. Ζ αθεγήηξηα κε ζπκθσλψληαο κε ηελ απφθαζε ηνπ ΚΚΔ 
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δηαγξάθεθε θαη έκεηλε ζηνλ πλαζπηζκφ απφ ηνλ νπνίν έθπγε νηθεηνζειψο κεηά απφ 

ιίγα ρξφληα.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε Π. παξ' φιε ηελ απνγνήηεπζή ηεο 

γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκκαηνο θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ην 1991 

γηα απνρψξεζε απφ ηνλ ΤΝ αλαθέξεη φηη ην ΚΚΔ ήηαλ έλα πνιχ κεγάιν ζρνιείν 

γηα ηελ ίδηα. Μάιηζηα, ήηαλ πνιχ πην δεκνθξαηηθφ απφ πνιιά άιια θφκκαηα θαη 

δηθαηνινγεί θάπνηεο λννηξνπίεο πνπ ππήξραλε, ιέγνληαο φηη είλαη ινγηθφ θαη 

αλζξψπηλν. Βέβαηα, απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ε δήισζε ηεο αθεγήηξηαο γηα 

ηε ζπληξνθηθφηεηα πνπ έλησζε ζην ΚΚΔ. Έλα ζπλαίζζεκα πνπ φπσο δειψλεη, ζηνλ 

ΤΡΗΕΑ δελ ην έρεη ληψζεη θαη αθεγείηαη έλα πεξηζηαηηθφ φηαλ ζηηο πεξαζκέλεο 

εθινγέο ήηαλ ζην πεξίπηεξν ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη πέξαζε κηα παιηά ζπληξφθηζζα απφ ην 

ΚΚΔ θαη θιαίγνληαο ηεο είπε φηη ήηαλ θαη είλαη ζαλ αδέξθηα. Βέβαηα, ακέζσο 

ζπεχδεη λα δηθαηνινγήζεη ην γεγνλφο απηφ ιέγνληαο φηη ηφηε ήηαλ παηδηά θαη 

κεγάισζαλ καδί θαη ίζσο γηα απηφ ην δέζηκν λα ήηαλ δηαθνξεηηθφ. 

 

«Κάπνηα ζηηγκή, ινηπφλ, έγηλε ν ΤΝ επί Κχξθνπ θαη Φισξάθε. ην 13
ν
 

ζπλέδξην πήξε ηελ πιεηνςεθία ε Παπαξήγα θαη απνθάζηζαλ φηη 

απνρσξνχλ απφ ηνλ ΤΝ θαη είλαη ππνρξεσκέλα θαη ηα θνκκαηηθά κέιε 

λα απνρσξήζνπλε. Δκείο δε ζπκθσλήζακε θαη κείλακε ζηνλ ΤΝ θαη 

κεηά απφ θάλα 2-3 ρξφληα θχγακε θαη απφ ηνλ ΤΝ […] βέβαηα, παξφια 

ηα ιάζε πνπ γηλφληνπζαλ ζην ΚΚΔ ήηαλ πνιχ πην δεκνθξαηηθφ απφ πνιιά 

άιια θφκκαηα, θαη θάπνηεο λννηξνπίεο πνπ ίζσο ππήξραλε, κεκνλσκέλεο 

θάπνησλ αλζξψπσλ είλαη ινγηθφ λα ζπκβαίλνπλε θαη αλζξψπηλν […] αιιά 

πηζηεχσ φηη ήηαλ έλα πνιχ κεγάιν ζρνιείν. Δγψ ηε ζπληξνθηθφηεηα πνπ 

έλησζα ζην ΚΚΔ, ζηνλ ΤΡΗΕΑ δελ ηε ληψζσ, εδψ κέζα δε ζεσξψ φηη 

είκαζηε ζχληξνθνη […] ίζσο ηφηε ήκαζηαλ παηδηά θαη κεγαιψζακε καδί, 

δειαδή εγψ μέξσ φηη ηνπο θίινπο πνπ έρσ απφ ην ΚΚΔ είλαη θίινη, εδψ 

κέζα – γξαθεία ΤΡΗΕΑ – απιψο είλαη γλσζηνί […] δειαδή, δελ ππήξρε 

πεξίπησζε λα είκαη εγψ ζε πνξεία θαη λα γίλεη θάηη θαη λα κελ έξζεη ν 

ζχληξνθνο κπξνζηά λα πξνζηαηέςεη εκέλα, ζηνλ ΤΡΗΕΑ εμαθαλίδνληαη, 

γίλεηαη θάηη θαη ηνπο βιέπεηο φινη ιαθίδνπλ». 

 

Ζ αθεγήηξηα ζην ρσξίν απηφ αλαθέξεη ην ιφγν απνζηξάηεπζήο ηεο, πξνβαίλνληαο, 

φκσο, ζε κηα δήισζε πνπ αθνξά ηε ζπληξνθηθφηεηα θαη ην δέζηκν πνπ ππήξρε ζην 

ΚΚΔ. Μέζα απφ ηα ιφγηα ηεο Π. δηαθαίλεηαη κηα λνζηαιγία θαη κηα γιπθηά αλάκλεζε 

απφ ηα ρξφληα ζηξάηεπζήο ηεο ζην ΚΚΔ. Ζ Π. ην 2012 εληάρζεθε ζηνλ ΤΡΗΕΑ, 
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αιιά γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ κηα 20εηία δελ ήηαλ νξγαλσκέλε 

πνπζελά, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ςήθηδε, ή φηη δε ζπκκεηείρε ζηνπο 

ζπιιφγνπο γνλέσλ, ή φηη δελ θαηέβαηλε ζε πνξείεο θιπ. 

 

«Δμαθνινπζψ λα είκαη πνιηηηθά ελεξγή ζηνλ ΤΡΗΕΑ ηψξα, ην 2012 

εληάρζεθα αιιά γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θακηά 20εηία δελ 

ήκνπλα. ρη φηη δελ ςήθηδα, ςήθηδα, ζπκκεηείρα ζηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ 

ζηελ πεξηνρή, θαηέβαηλα ζηηο πνξείεο, ζηηο απεξγίεο, ζην Πνιπηερλείν, ζε 

φια απηά, απιψο δελ ήκνπλ νξγαλσκέλν κέινο θάπνηνπ θφκκαηνο» 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε Π. ζηξαηεχηεθε ζηελ αξηζηεξά ην 1981 φηαλ επέζηξεςε ζηελ 

Αζήλα απφ ηελ Ακεξηθή θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε βνήζεζε ν θηιηθφο ηεο 

πεξίγπξνο, φπσο επίζεο θαη νη εζσηεξηθέο ηεο αλεζπρίεο. ηξαηεχηεθε ζην ΚΚΔ 

ιφγσ παξέαο, αθνχ φπσο δειψλεη νη θίινη πνπ έκελε καδί ήηαλ εληαγκέλνη ζην ΚΚΔ. 

Απνζηξαηεχηεθε ην 1991, κεηά απφ δηάζηεκα 10 εηψλ θαηφπηλ δηαθσλίαο κε ηηο 

απφςεηο ηεο Κ.Δ ηνπ ΚΚΔ γηα απνρψξεζε απφ ηνλ εληαίν ΤΝ. 

 

5
Ζ

 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ: Σα νηθνγελεηαθά βηώκαηα ωο βηνγξαθηθή ηνκή θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία θαη ηε λεόηεηα. 

 

Με ηε Μ. κε έθεξε ζε επαθή ε παξαπάλσ αθεγήηξηα θαη ε ζπλέληεπμε δηελεξγήζεθε 

ζηα γξαθεία ηνπ ΤΡΗΕΑ ζην Κνπθάθη παξνπζία θαη ησλ δχν αθεγεηξηψλ. Ζ Μ. δελ 

είρε θαλέλα ελδνηαζκφ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλά κνπ θαη πξνζπκνπνηήζεθε απφ 

κφλε ηεο λα ζπλεηζθέξεη, έηζη ε ζπλέληεπμε θχιηζε ρσξίο δπζθνιίεο. 

 Ζ Μ. γελλεκέλε ην 1956 κεγάισζε ζηελ Αζήλα. Απφ ηελ αξρή ηεο αθήγεζήο 

ηεο γίλεηαη εκθαλήο ε αξηζηεξή θαηαβνιή ηεο, θαζψο πεξηγξάθεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ γνληψλ ηεο θαη ηηο εμνξίεο θαη θπιαθέο πνπ έδεζαλ. Υαξηηνινγψληαο 

αλαθέξεη φηη ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ ζηηο εμνξίεο θαη ζηηο θπιαθέο ήηαλ ηφζα πνιιά 

πνπ ε ζχιιεςή ηεο έγηλε θαηά ιάζνο ζε κηα απφ ηηο άδεηέο ηνπο. ηαλ βγήθε ν 

παηέξαο ηεο απφ ηελ παιηά εμνξία, φπσο ιέεη, ε αξραηνινγηθή ππεξεζία 

απαιινηξίσζε ην ζπίηη ηνπο ζηε Πιάθα θαη ηνπο έδσζε απνδεκίσζε, κε ηα ιεθηά ηεο 

νπνίαο άλνημαλ έλα βηβιηνραξηνπσιείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, βγάδνληαο ηα πξνο ην 

δελ κε πνιχ θφπν.  
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«ηαλ βγήθε ν παηέξαο κνπ απφ ηελ παιηά εμνξία, ην ζπίηη  ηνπ ζηελ 

Πιάθα ην απαιινηξίσζε ε αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη κε ηα ιεθηά πνπ 

ηνπ έδσζαλ ζαλ απνδεκίσζε άλνημαλ έλα βηβιηνραξηνπσιείν ζην θέληξν, 

δελ ήηαλ εχθνιε ε θαηάζηαζε, δελ ήηαλ θαη δχζθνιε […] εγψ είκαη ζηελ 

αξηζηεξά απφ ηα γελλνθάζθηα κνπ γηαηί θαη ν παηέξαο κνπ θαη ε κάλα κνπ 

θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ ήηαλε εμνξίεο, θπιαθέο θιπ, θαη 

κε έθαλαλ θαηά ιάζνο ζε θάπνηα άδεηα (γέιην), νπφηε είρα βηψκαηα ζε φιε 

κνπ ηε δσή» 

 

Ζ αθεγήηξηα δίλεη έκθαζε ζηελ αξηζηεξή θαηαγσγή ηεο θαη ζην καθξχ ηζηνξηθφ 

εμνξηψλ φισλ ησλ ζπγγελψλ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε κε ηελ νπνία 

απηνπξνζδηνξίδεηαη σο αξηζηεξή, ιέγνληαο: «εγψ είκαη ζηελ αξηζηεξά απφ ηα 

γελλνθάζθηα κνπ», δειψλνληαο φηη ε πξψηε επαθή ήξζε κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα κε 

απνηέιεζκα ε έληαμή ηεο ζηελ αξηζηεξά λα έξζεη ζαλ θάηη ην θπζηνινγηθφ θαη 

αλακελφκελν.  

ηε ζπλέρεηα ε αθεγήηξηα πεξηγξάθεη κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα πξηλ ηε 

δηθηαηνξία θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, πνπ ηε ζεκάδεςαλ ζαλ παηδί, ηελ έθαλαλ λα 

σξηκάζεη πνιηηηθά πην λσξίο απφ άιινπο ζπλνκειίθνπο ηεο. πγθεθξηκέλα, δίδνληαο 

έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο παηδηθήο ηεο ειηθίαο ιέεη φηη κεγάισζε φρη κε 

παξακχζηα, αιιά κε ηζηνξίεο ηνπ αληάξηηθνπ, ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο. Αλαζχξεη 

απφ ηελ κλήκε ηεο πσο φηαλ ήηαλ νθηψ ρξνλψλ ηελ είρε πάξεη ε ζεία ηεο ζε κηα 

έθζεζε κε γηγαληνθσηνγξαθίεο απφ ηα παηδηά ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο ζηε 

Γεξκαλία θαη κεηά γηα έλα κήλα δελ κπνξνχζε λα θνηκεζεί ελψ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα 

αλαθέξεη φηη είρε βξεζεί κε ηε κεηέξα θαη ηε ζεία ηεο ζηε δηαδήισζε γηα ηε 

δνινθνλία ηνπ Πέηξνπια. χκθσλα κε ηελ αθήγεζή ηεο, φηαλ απφ ηφζν κηθξφο έρεηο 

ηέηνηα βηψκαηα δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζθέςε γηα ην πνπ ζα εληαρζείο. Σν φηη, φκσο 

εληάρζεθε ζην ΚΚΔ ήξζε ζαλ εθεβηθή αληίδξαζε ζηνλ παηέξα ηεο πνπ κεηά ηε 

δηάζπαζε, ην 1968 είρε ζπληαρζεί κε ην ΚΚΔ εζσηεξηθνχ.  

 

«Γηα λα ζνπ δψζσ λα θαηαιάβεηο, εγψ κεγάισζα αληί λα αθνχσ 

παξακχζηα, άθνπγα ηζηνξίεο ηνπ αληάξηηθνπ, ηεο θπιαθήο, ηεο εμνξίαο, 

δειαδή, πψο λα ζνπ πσ, δελ έδεζα κηα θαλνληθή παηδηθή δσή, δειαδή, 

ήκνπλ νθηψ ρξφλσλ ή θαη κηθξφηεξε θαη κε πήξε ε ζεία κνπ ζε κηα έθζεζε 

πνπ έγηλε κε γηγαληναθσηνγξαθίεο απφ ηα παηδηά ησλ ζηξαηνπέδσλ 

ζπγθέληξσζεο ζηε Γεξκαλία θαη γηα έλα κήλα δελ θνηκφκνπλ […] κεηά 

ήκνπλ ιίγν κεγαιχηεξε θαη ήκνπλ κε ηε ζεία θαη ηε κάλα κνπ ζηε 
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δηαδήισζε πνπ ζθφησζαλ ηνλ Πέηξνπια, φηαλ είζαη 9 θαη 10 ρξφλσλ 

βγαίλεη απφ κφλν ηνπ ξε παηδί κνπ, δε ρξεηάζηεθε ηδηαίηεξε ζθέςε. Σν φηη 

κπήθα ζην ΚΚΔ ήηαλ εθεβηθή αληίδξαζε ζηνλ παηέξα κνπ πνπ κεηά ηε 

δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ είρε πάεη ζην εζσηεξηθφ […] θαη κνπ είρε πεη ηφηε, 

βέβαηα, ν θαεκέλνο: «θάπνηα ζηηγκή ζα θαηαιάβεηο». 

 

Δπί δηθηαηνξίαο, ιφγσ ηνπ φηη θπξηαξρνχζε ν θφβνο ζηνπο αλζξψπνπο, κφιηο ε 

αζηπλνκία έπηαζε ηνλ παηέξα ηεο, μαθληθά νη ζπκκαζεηέο ηεο ζηακάηεζαλ λα 

έξρνληαη ζην ζπίηη ηεο παξά κφλν κηα θίιε ηεο πνπ ήηαλ θφξε ζηξαηεγνχ. Σν 1967 ν 

παηέξαο ηεο ζπιιακβάλεηαη θαη ζηέιλεηε ζηελ εμνξία γηα αθφκα κηα θνξά. Ζ 

αθεγήηξηα ηφηε ήηαλ έληεθα ρξφλσλ θαη ζπκάηαη ραξαθηεξηζηηθά ηνλ αζηπλνκηθφ λα 

έξρεηαη θάζε δχν κέξεο θαη λα ηε ξσηάεη ζε πνην κέξνο βξίζθνληαλ νη εμφξηζηνη 

ζπγγελείο ηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ήηαλ έλα είδνο ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ πνπ έθαλαλ 

ζηηο αξηζηεξέο νηθνγέλεηεο νχησο ψζηε ην παηδί λα πηεζηεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ν 

παηέξαο ή ε κεηέξα λα ππνγξάςνπλ δήισζε λνκηκνθξνζχλεο.  

 Μηα θνξά πνπ ε Μ. ήηαλ άξξσζηε κε πςειφ ππξεηφ, ζε κηα απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο επηζθέςεηο θαη ηηο ζπλήζεηο εξσηήζεηο ηνπ αζηπλνκηθνχ, ηνπ κίιεζε 

απφηνκα θαη ηνπ έθιεηζε ηε πφξηα. Σελ επφκελε κέξα είρε ηε πξψηε πξφζθιεζή ηεο 

ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ζε ειηθία δψδεθα ρξφλσλ. Σφηε ε κεηέξα ηεο κηα δπλακηθή 

γπλαίθα, ηνπο απείιεζε φηη αλ μαλαελνριήζνπλ ην παηδί ζα απεπζπλζεί ζην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Οη αζηπλνκηθνί θαζψο γλψξηδαλ φηη ππάξρνπλ ζπγγελείο 

ζηε Γαιιία θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα ε απεηιή λα γίλεη πξάμε, δελ ελφριεζαλ μαλά ηελ 

αθεγήηξηα. πλερίδνληαο ηελ αθήγεζή ηεο ε Μ. αλαθέξεη έλα άιιν πεξηζηαηηθφ φπνπ 

ζην δεκνςήθηζκα γηα ην βαζηιηά είρε θνιιήζεη έλα ΟΥΗ πάλσ ζην ηεηξάδηφ ηεο θαη 

πξνρσξνχζε κπξνζηά απφ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα, φπνπ ηελ μαλαπηάλνπλ θαη ηελ 

αλαθξίλνπλ. Ζ ίδηα ηνπο απάληεζε φηη κε ην ΟΥΗ ελλννχζε ηνλ παηέξα ηεο πνπ ήηαλ 

εμνξία ζηνλ Ωξσπφ. ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ, ε αθεγήηξηα κφιηο 17 ρξφλσλ 

ην ζθάεη απφ ην ζρνιείν γηα λα βξεζεί εθεί. ηε ζπλέρεηα, ην 1974, πξηλ ηε πηψζε ηεο 

ρνχληαο ε Μ. θεχγεη γηα ζπνπδέο ζην Παξίζη φπνπ εληάζζεηαη εθεί ζην ΚΚΔ. 

 

«ηνλ πεξίγπξν ππήξρε ν θπζηθφο θφβνο ησλ αλζξψπσλ, δειαδή, ελψ 

εκέλα ζην ζπίηη κνπ παξειαχλαλε φινη νη ζπκκαζεηέο κνπ θαη νη θίινη 

κνπ, κφιηο πηάζαλε ηνλ παηέξα κνπ, εξρφηαλε κφλν κηα ζπκκαζήηξηα ε 

νπνία ήηαλ θφξε ζηξαηεγνχ, φινη νη ππφινηπνη θνβφληνπζαλ, κήπσο ηνπο 

δνπλ καδί καο θαη ραξαθηεξηζηνχλ ρσξίο ιφγν […] ην ‟67 είραλ πηάζεη 
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μαλά ηνλ παηέξα κνπ θαη πήγε εμνξία. ηαλ ζπκβαίλεη θάηη ηφζν 

ηξαληαρηφ ην παηδί σξηκάδεη, ρσξίο λα πεξάζεη ελδηάκεζα ζηάδηα, φηαλ 

εξρφηαλ ν αζηπλφκνο ηνπ 2
νπ

 αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο θάζε 2 κέξεο θαη κνπ 

ρηχπαγε ηε πφξηα γηα εθθνβηζκφ, ςπρνινγηθφ πφιεκν, ήμεξε φηη ε κάλα 

κνπ δνχιεπε θαη κνπ ‟ιεγε θάζε θνξά  -πνπ είλαη ν παηέξαο ζνπ; -ζην Λαθί 

ηεο Λέξνπ, -πνπ είλαη ε Θεία ζνπ; -ζηελ Αιηθαξλαζζό ηεο Κξήηεο, -πνπ 

είλαη ε κάλα ζνπ; Ήηαλε έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ θάλαλε ςπρνινγηθφ 

πφιεκν ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ εμφξηζησλ». 

 

Ζ αθεγήηξηα κέζα απφ φια απηά ηα βηψκαηα ζε ηφζν κηθξή ειηθία αληηιακβάλεηαη 

ηνλ αξηζηεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη ζηαδηαθά απνθηά πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. Έηζη, ε έληαμή ηεο ζηελ αξηζηεξά ήηαλ θάηη ην απηνλφεην, πνπ ήξζε απφ 

κφλν ηνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε. Σν φηη εληάρζεθε ζην ΚΚΔ ήξζε σο αληίδξαζε, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη, ζηελ επηινγή ηνπ παηέξα ηεο λα ζπληαρζεί κε ην ΚΚΔ 

εζσηεξηθνχ .   

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Μ. ζπλερίδεη ηελ αθήγεζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

νξγάλσζε ζην Παξίζη αξρίδνληαο κε ηηο θάζε είδνπο απαγνξεχζεηο:  

 

«Δθεί είρακε πνιιά θξνχζκαηα απαγνξεχζεσλ γηαηί φηαλ είζαη 

κεηαλάζηεο θάπνπ έρεηο λα παιέςεηο κε δηάθνξα πξάγκαηα, έλα απφ απηά 

αο πνχκε, πνπ ζεσξνχζαλ φηη δελ είλαη ζσζηφ ήηαλ ην λα θάλνπκε παξέα 

κε μέλνπο, έπξεπε ζψλεη θαη θαιά λα θάλνπκε παξέα κε ηνπο Έιιελεο […] 

κεηά αλ ληπλφζνπλα ιίγν πην πεξίεξγα, γηα παξάδεηγκα, εκέλα κνπ άξεζαλ 

ηα ηλδηθά ξνχρα εθείλε ηελ επνρή, ηα ρίπηθα, απηφ δελ ήηαλ αξεζηφ. Απφ 

ηελ νξγάλσζε μαλαέθαγα θξηηηθή».  

 

Πξνθαλψο, ε νξγάλσζε απηή ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχληαλ θπξίσο απφ νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο θαη θνηηεηέο, κε γλψκνλα κηαλ αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη λα είλαη 

θάπνηνο θαιφο θνκκνπληζηήο έηεηλε πξνο ηελ εζλνηηθή πεξηραξάθσζε ησλ κειψλ ηεο 

κε ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ επηξξνψλ απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο γαιιηθήο 

θνηλσλίαο. Ζ αθεγήηξηα δηθαηνινγεί ηνχηε ηελ επηινγή, ιέγνληαο φηη νη άλζξσπνη 

απηνί ιφγσ ηνπ φηη έκελαλ κφληκα εθεί ήηαλ πην ζπληεξεηηθνί ζηελ λννηξνπία θαη  

αγθηζηξψλνληαλ ζε εζσηεξηθεπκέλεο αληηιήςεηο θαη εζληθέο παξαδφζεηο.  

Σειεηψλνληαο ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Παξίζη επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα θαη 

εληάζζεηαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ΚΚΔ ζηε Καιιηζέα ην 1978. πσο ιέεη, εθεί ήηαλ 

κηα πεξίεξγε νξγάλσζε κε πάξα πνιχ θφζκν. Κάπνηα ζηηγκή αξρίδεη λα γίλεηαη 
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αληηιεπηφ φηη ε νξγάλσζε δελ ιεηηνπξγνχζε κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Σφηε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε εθδειψζεθε κηα ζεκαληηθή εζσηεξηθή θξίζε, ε νπνία 

νδήγεζε ζε καδηθέο δηαγξαθέο κειψλ θαη απφ ηα 200 άηνκα ηεο νξγάλσζεο, 

δηαγξάθεθαλ ηα 120-130. Σφηε ε Μ. δήηεζε ε ίδηα ηελ δηαγξαθή ηεο. 

 

«Γηλφηαλε ςεθνθνξία, αιιά δε κεηαθεξφηαλε, έκελε ζε εκάο, εκείο δελ ην 

μέξακε ζηελ αξρή […] γηαηί θάπνηνη ίζσο ζέιαλε λα είλαη αξεζηνί ζηελ 

θαζνδήγεζε άξα λα κε θέξλνπλ αληηξξήζεηο ε θαη εθεί έγηλε έλα κπάραιν 

θάπνηα ζηηγκή […] γίλαλε νη πεξίθεκεο καδηθέο δηαγξαθέο ηεο Καιιηζέαο. 

Σφηε δήηεζα εγψ λα κε δηαγξάςνπλ, ηνπο είπα φηη εγψ κε ηέηνηεο ζπλζήθεο 

δε ζεσξψ φηη είκαη ζε έλα αξηζηεξφ θφκκα, άξα γεηα ζαο» 

 

Πέξα απφ ηελ έιιεηςε δεκνθξαηίαο ε Μ. δηαθσλνχζε θαη κε ηα πνιιά 

επαγγεικαηηθά ζηειέρε πνπ είρε ην ΚΚΔ αθφκε θαη ζε ρακειέο νξγαλσηηθέο 

βαζκίδεο ηεο νξγάλσζεο. Απηφ γηα ηελ αθεγήηξηα ήηαλε ζεβαζηφ γηα θάπνηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αθηέξσλαλ ζεκαληηθφ θφπν θαη ρξφλν ζηηο ππνζέζεηο ηεο νξγάλσζεο, 

αιιά δελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί φηη νξηζκέλνη αμηνπνηνχζαλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα 

απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά ζηνλ θνκκαηηθφ νξγαληζκφ. Οη ελζηάζεηο ηεο 

απέλαληη ζε ηέηνηα θαηλφκελα αληηκεησπίζηεθαλ κε απεηιέο γηα ηε δηαγξαθή ηεο. 

ηαδηαθά ε αθεγήηξηα δηαπηζηψλεη ηελ έιιεηςε αμηνθξαηίαο κέζα ζηελ νξγάλσζε, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ηειηθά ε ιεηηνπξγία ηεο δελ δηέθεξε απφ αληίζηνηρα θαηλφκελα 

αλαμηνθξαηίαο ζηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία.  

 

«ια ηα θφκκαηα έρνπλ επαγγεικαηηθά ζηειέρε γηαηί δελ κπνξείο λα 

δνπιεχεηο έλα 8σξν θαη κεηά λα πεγαίλεηο λα δνπιεχεηο άιια δχν νρηάσξα 

γηα ην θφκκα έηζη; Απηφ γηα κέλα ήηαλε ζεβαζηφ γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο 

πνπ είραλε λεπξαιγηθά πξάγκαηα ζηα ρέξηα ηνπο, αιιά δελ κπνξνχζα λα 

θαληαζηψ φηη ν θαζέλαο πνπ ήζειε λα ηεκπειηάζεη  […] ην ‟παηδε πηζηφο 

ζηελ Κ.Δ. θαη γηλφηαλε επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο […] έπεηηα είδα φηη θαηά 

θάπνην ηξφπν κέζα ζην ΚΚΔ δελ ππήξρε ξε παηδί κνπ αμηνθξαηία, 

ιεηηνπξγνχζε δειαδή ην ίδην ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηε γεληθφηεξε 

πνιηηηθή δσή θαη απηφ κε έδησρλε. Τπήξραλε θάπνηεο νκαδνχιεο, ζα 

βγάινπκε απηφλ ελ αγλνία θάπνησλ […] θαη έβγαηλε ηειηθά θάπνηνο πνπ 

είρε βάιεη ζθνπφ λα γίλεη επαγγεικαηηθφ ζηέιερνο …» 

 

Ζ αθεγήηξηα ζπλερίδνληαο λα εθζέηεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ απσζνχζαλ ζηελ 

νξγάλσζε εζηηάδεηαη ζην αζθπθηηθφ πιαίζην πνπ δηακφξθσλε ν θνκκαηηθφο 
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κεραληζκφο ζηελ λενιαία ηνπ θφκκαηνο: «θάπνηα ζηηγκή κε βάιαλε ππεχζπλε ελφο 

θνκκαηηνχ ηεο ΚΝΔ θαη δελ άθελαλ ηα παηδηά λα έρνπλε ειεπζεξία, κνπ έιεγαλ 

δειαδή, μέξεηο πξέπεη λα πεξάζεη απηή ε άπνςε, ε εγψ δελ ην άληερα απηφ». ηε 

ζπλέρεηα ε Μ. πξνρσξά ζε έλαλ απνινγηζκφ ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΚΔ, 

ιέγνληαο φηη είλαη έλα θφκκα, ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νπνίνπ δελ αθήλεη ρψξν θαη 

πεξηζψξηα γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ κειψλ ηνπ: «ην ΚΚΔ είλαη έλα θφκκα πνπ 

έρεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο, δελ ππάξρεη ειεπζεξία κέζα ζε απηέο ηηο δνκέο, 

ειεπζεξία άπνςεο θαη γλψκεο ελλνψ». 

Σειηθά ε Μ. απνζηξαηεχεηαη ην 1978 κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 10
νπ

 

ζπλεδξίνπ. πλνιηθά έκεηλε πέληε ρξφληα ζηελ νξγάλσζε  – ηέζζεξα ζην Παξίζη θαη 

έλα ζηελ Αζήλα – θαη παξ' φιε ηελ πηθξία θαη ηα αξλεηηθά πνπ βίσζε δελ κεηαληψλεη 

πνπ θάπνηε ζηξαηεχηεθε εθεί. Θεσξεί φηη ήηαλ έλα κεγάιν ζρνιείν φπνπ καζαίλεηο 

ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο κεραληζκνχο, ηνπο ςπρηζκνχο θαη δηάθνξα άιια πξάγκαηα, 

αιιά δελ ήηαλ απηφ πνπ πεξίκελε ή απηφ πνπ λφκηδε φηη είλαη: «είρα θαη θάπνηεο 

δηαθσλίεο ζε πνιηηηθέο γξακκέο αλ ζέιεηο πνπ ηψξα δε ζπκάκαη θαλ λα ζηηο πσ, εγψ 

νπζηαζηηθά έθπγα κεηά απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 10
νπ

 ζπλεδξίνπ ην ‟78 […] φζε πηθξία 

θαη αλ ζνπ άθεζε, αθφκε θαη ηα αξλεηηθά είλαη έλα ζρνιείν». 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Μ. γηα ελάκηζε, δχν ρξφληα αθφηνπ 

απνζηξαηεχηεθε απνθαζίδεη λα «θάηζεη ζπίηη ηεο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

πξνθεηκέλνπ λα κεγαιψζεη ην παηδί ηεο. πλέρηδε, φκσο, λα είλαη πνιηηηθά ελεξγή, λα 

ζπκκεηέρεη ζε πνξείεο καδί κε ηε θφξε ηεο, ζε γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, ζε εθζέζεηο, 

ρσξίο λα είλαη εληαγκέλε θάπνπ. Σν γεγνλφο ηεο απνζηξάηεπζεο φηαλ αιιάδνπλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο ή φηαλ έξρεηαη ζην θφζκν έλα παηδί ζπλαληάηαη ζπρλά ζε πνιιέο 

ζηξαηεπκέλεο γπλαίθεο.  

Ζ αθεγήηξηα κεηά απφ ελάκηζε πεξίπνπ ρξφλν ζηξαηεχεηαη μαλά, απηή ηε 

θνξά ζην ΚΚΔ (κ-ι), θαηφπηλ παξφηξπλζεο θίισλ, ζεσξψληαο φηη ίζσο ηα πξάγκαηα 

εθεί λα είλαη πην δεκνθξαηηθά. Μέζα ζε έλα ρξφλν, φκσο, γίλεηαη ε δηάζπαζε ηνπ 

ΚΚΔ (κ-ι) θαη αθνχ δηαπίζησζε φηη θαη εθεί ηα πξάγκαηα δελ δηαθέξνπλ, 

απνζηξαηεχεηαη μαλά, ζπλερίδνληαο, φκσο, πάιη ηελ ελεξγή ηεο δξάζε ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν, δειαδή λα ζπκκεηέρεη ζε πνξείεο, δηαδειψζεηο θαη ζε γπλαηθείεο 

νξγαλψζεηο. Ζ δηαδξνκή ηεο Μ. ζηηο δηάθνξεο αξηζηεξέο νξγαλψζεηο δελ ζηακάηεζε, 

αθνχ κεηά ζηξαηεχηεθε γηα έλα δηάζηεκα ζηνλ ΤΝ, φπνπ παξέκεηλε γηα δχν ρξφληα 

πεξίπνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηεο ζηε δνπιεηά θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ δχν παηδηψλ ηεο 

δελ ηεο αθήλνπλ ρξφλν γηα πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη απνθαζίδεη λα 
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απνζπξζεί. Πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 2012 απνθαζίδεη  λα ζηξαηεπηεί ζηνλ ΤΡΗΕΑ. Ζ 

ίδηα ραξηηνινγψληαο αλαξσηηέηαη κήπσο ζηα 58 ηεο ρξφληα κπνξέζεη λα δεη κηα 

θπβέξλεζε ηεο αξηζηεξάο, γηαηί φηαλ έρεηο έλα παηέξα πνπ έρεη δήζεη 15 ρξφληα 

εμνξία, κηα κάλα πνπ έρεη θάηζεη 8 ρξφληα κειινζάλαηε ζηνπ Αβέξσθ θαη κηα ζεία 

πνπ είρε 17 ρξφληα εμνξία, θάπνηα ζηηγκή ιεο θηάλεη, δε πάεη άιιν! 

 

«ηε ζπλέρεηα επεηδή έθαλα θαη ηελ θφξε κνπ έκεηλα γηα ιίγν θαηξφ ζην 

ζπίηη κνπ, θαηέβαηλα, φκσο, θαη ζε πνξείεο, θνπβάιαγα θαη ην παηδί ζηελ 

πνξεία ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ ζθνηψζεθαλ ν Κνπκήο θαη ε Καλεινπνχινπ 

[…] κεηά απφ ελάκηζε ρξφλν πεξίπνπ θάπνηνη θίινη κε πείζαλε θαη κπήθα 

ζην ΚΚΔ (κ-ι), ζεσξψληαο φηη ίζσο ηα πξάγκαηα εθεί λα είλαη πην 

θαζαξά, ε ζε έλα ρξφλν απφ ηφηε πνπ κπήθα, έγηλε ε δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ 

(κ-ι) θαη αθνχ δηαπίζησζα θαη εθεί ηα ίδηα ηεθηαηλφκελα κε ην ΚΚΔ θαη 

αθφκε ρεηξφηεξα έθαηζα ζπίηη κνπ θαη έθαλα ηα δηθά κνπ […] κεηά κπήθα 

γηα έλα δηάζηεκα ζηνλ ΤΝ, έθαηζα δχν ρξφληα πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

μαλά έθαηζα ζπίηη κνπ, ελ ησ κεηαμχ είρα θαη δχν παηδηά θαη δνπιεηά, ε 

κέρξη πξηλ ην 2012 πνπ απνθάζηζα φηη δε κε παίξλεη λα κελ είκαη 

ζηξαηεπκέλε (γέιην) θαη ζπλερίδσ ζηνλ ΤΡΗΕΑ» 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξψηε επαθή ηεο αθεγήηξηαο κε ηελ αξηζηεξά ήξζε κέζα απφ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη ζπγγεληθφ ηεο πεξηβάιινλ. Οη γνλείο ηεο, νη παππνχδεο ηεο θαη ε 

ζεία ηεο είραλ έλα καθξχ ηζηνξηθφ κε εμνξίεο θαη θπιαθέο. Απφ πνιχ κηθξή είρε 

βηψκαηα πνπ ηε ζεκάδεςαλ θαη ηελ έθαλαλ λα σξηκάζεη γξήγνξα. ηξαηεχεηαη ην 

1974 ζηα 18 ηεο ζην ΚΚΔ ζην Παξίζη φπνπ πήγε γηα ζπνπδέο. Έκεηλε ηέζζεξα ρξφληα 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ Παξηζηνχ θαη ζπκάηαη έληνλα ηηο θάζε ινγήο απαγνξεχζεηο πνπ 

είραλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, ηελ απνθπγή ησλ 

ζπλαλαζηξνθψλ κε μέλνπο θαη ηε ζσζηή εηθφλα θαη εκθάληζε πνπ έπξεπε λα έρεη 

έλαο θνκκνπληζηήο. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα ην 1978 ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ ΚΚΔ ζηελ Καιιηζέα. Απφ εθεί απνζηξαηεχεηαη πνιχ γξήγνξα, κέζα 

ζε έλα ρξφλν θαη κεηά απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 10
νπ

 ζπλεδξίνπ. Οη δηαπηζηψζεηο πνπ 

έθαλε ζε απηφ ην δηάζηεκα αθνξνχζαλ ηελ έιιεηςε δεκνθξαηίαο θαη αμηνθξαηίαο, 

ηελ κε απηνλνκία ηεο ΚΝΔ θαη ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ δηαθσληψλ. Ζ αθεγήηξηα ζην 

κεηαμχ, ην 1979 γίλεηαη κεηέξα θαη γηα ελάκηζε ρξφλν δελ ζηξαηεχεηαη πνπζελά, 

κέρξη πνπ θάπνηνη θίινη ηελ πείζνπλ λα νξγαλσζεί ζην ΚΚΔ (κ-ι). Μέζα ζε έλα 

ρξφλν, ην 1982 γίλεηαη ε δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ (κ-ι) θαη δηαπηζηψλνληαο ηηο ίδηεο 

πξαθηηθέο κε ην ΚΚΔ απνθαζίδεη λα απνζπξζεί. Σν 1989 ζπκκεηέρεη ζηνλ ΤΝ θαη 
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κεηά απφ δχν ρξφληα μαλαθεχγεη, αθνχ, φπσο ιέεη είρε δχν παηδηά θαη δνπιεηά θαη δελ 

πξνιάβαηλε. Μεηά απφ έλα κεγάιν δηάζηεκα απνρήο, κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 2012, ε 

αθεγήηξηα ζηξαηεχεηαη μαλά, απηή ηε θνξά ζηνλ ΤΡΗΕΑ. Να ζεκεηψζνπκε φηη ζε 

φια απηά ηα δηαζηήκαηα πνπ αθνινπζνχζαλ ηηο απνζηξαηεχζεηο ηεο, ε Μ. 

εμαθνινπζνχζε λα είλαη ελεξγή ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαη λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά κε 

φπνηνλ ηξφπν κπνξνχζε. Ζ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη νη ππνρξεψζεηο αιιάδνπλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μ. θξαηψληαο ηελ καθξηά απφ ηελ νξγαλσκέλε δσή. Σειηθά, 

φκσο, πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ  2012 απνθαζίδεη λα μαλαζηξαηεπηεί θαη νξγαλψλεηαη 

ζηνλ ΤΡΗΕΑ.  

 

πκπεξάζκαηα ηωλ πέληε ζπλεληεύμεωλ ηωλ γπλαηθώλ 

 

πσο παξαηεξήζακε θαηά ηελ αλάιπζε ζπλεληεχμεσλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ, ην 

αξηζηεξφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα βηψκαηα πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη πξάμε. Οη ηξεηο απφ 

ηηο πέληε αθεγήηξηεο είραλ βηψκαηα απφ πνιχ κηθξέο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ 

ηηο έθαλαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη λα δηακνξθψζνπλ πνιηηηθή 

ζθέςε απφ πνιχ λσξίο.  

κσο, επηπιένλ ε εζσηεξηθή πξνδηάζεζε θαη αλεζπρία ηεο θαζεκηάο καδί κε 

ην πνιηηηθνπνηεκέλν θιίκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ηθαλά λα 

νδεγήζνπλ ζηε ζηξάηεπζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ν., ε νπνία απφ πνιχ κηθξή 

είρε δηακνξθψζεη πνιηηηθή άπνςε θαζψο δηάβαδε εθεκεξίδεο θαη άξπαδε 

πιεξνθνξίεο απφ ‟δσ θαη απφ ‟θεη, ρσξίο λα πξνέξρεηαη απφ αξηζηεξή νηθνγέλεηα. 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Π., πνπ θαη απηή πξνέξρεηαη απφ κε αξηζηεξφ 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ έληαμή 

ηεο ζηελ αξηζηεξά, εθηφο απφ ηελ εζσηεξηθή πξνδηάζεζή ηεο θαη ην 

πνιηηηθνπνηεκέλν θιίκα ηεο επνρήο, βνήζεζε ε επαθή ηεο κε ζηξαηεπκέλα άηνκα. Θα 

κπνξνχζε, ινηπφλ, λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ δελ ππάξρνπλ βηψκαηα κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα, ε επηινγή ηεο ζηξάηεπζεο νθείιεηαη ζε πεξηζζφηεξν ζπγθπξηαθνχο 

ιφγνπο: ηελ έληαμε ζε δίθηπα γλσζηψλ πνπ είλαη ήδε ζηξαηεπκέλνη ή ηελ παξνπζία 

κηαο νξγάλσζεο ζηνλ ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, εθφζνλ βέβαηα ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλεη ηζρπξέο ηάζεηο απνδνρήο θαη 

λνκηκνπνίεζεο ησλ λέσλ γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηα θνηλά.  
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ην θνκκάηη ηεο απνζηξάηεπζεο, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο παξαηεξείηαη ε ηάζε ε απνρψξεζή ηνπο λα αηηηνινγείηαη ζηε 

βάζε ησλ φπνησλ πνιηηηθψλ δηαθσληψλ αλέπηπμαλ ζηηο νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο 

κεηείραλ. Ζ Ν., γηα παξάδεηγκα, είρε άιιεο πξνζδνθίεο απφ ηελ νξγάλσζή ηεο, δελ 

άληερε ηηο δπζθνινλφεηεο αλαιχζεηο θαη αλέκελε ε πνιηηηθή δξάζε ηεο νξγάλσζεο λα 

εζηηάδεηαη ζε πην επίθαηξα ζέκαηα, ηα νπνία λα πξνζεγγίδεη κε ηξφπν ξηδνζπαζηηθφ. 

Ζ Α. θεχγεη κε ηε δηάζπαζε ηεο ΚΝΔ ην 1989, θαζψο ππήξμε δηαθσλία κε ην πνηνπο 

ζα ζπλεξγαζηεί ην ΚΚΔ. Ζ Μ. ηεο 5
εο

 ζπλέληεπμεο απνζηξαηεχεηαη κεηά ηηο 

απνθάζεηο ηνπ 10
νπ

 ζπλεδξίνπ θαη ε Π. ην ‟91, φηαλ ην ΚΚΔ απνρψξεζε απφ ηνλ 

εληαίν ΤΝ. 

Οπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν ιφγνο απνζηξάηεπζεο, πέξα απφ ηηο  πνιηηηθέο 

δηαθσλίεο πνπ κπνξεί λα ππήξμαλ επί ηεο νπζίαο, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο 

αλαθέξνπλ σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο κε 

ειεπζεξίαο θαη ησλ νκαδνπνηήζεσλ πνπ ππήξμαλ ζηα αξηζηεξά θφκκαηα, αιιά θαη 

ηελ αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ ζηε δσή ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απνθαζίδνπλ λα 

απνζηξαηεπηνχλ, θαζψο κεγαιψλνληαο ειηθηαθά αξρίδνπλ λα δίλνπλ βαξχηεηα ζε 

άιια πξάγκαηα, φπσο ε πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο, ζήκεξα, εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ζηξαηεπκέλεο ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα. 

Δπηπιένλ, φιεο κηινχλ κε λνζηαιγία γηα ηελ επνρή εθείλε, πνπ παξά ηηο 

απνγνεηεχζεηο θαη ηηο πηθξίεο πνπ έδεζαλ ζηηο νξγαλψζεηο, δελ ην έρνπλ κεηαληψζεη, 

θαζψο ήηαλ έλα “ζρνιείν” γηα απηέο, απφ ην νπνίν πήξαλ ζεηηθά πξάγκαηα θαη 

εκπεηξίεο πνπ ηηο ζεκάδεςαλ γηα φιε ηνπο ηε δσή.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάζηεθε ζηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο, δίδνληαο έκθαζε 

ζηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζηξάηεπζεο θαη ηεο 

απνζηξάηεπζεο ζε νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο. Μηα πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ζηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο σο δηαθξηηήο πεξηφδνπ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ζπγθξφηεζεο. Δλψ είλαη ζαθήο ε έλαξμε ηεο πεξηφδνπ κε ηελ πηψζε 

ηεο δηθηαηνξίαο, δηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο εξίδνπλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ηελ 

κεηάβαζε ζε έλα λέν πεξηβάιινλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο θαη ηηο 

εζσηεξηθέο εμειίμεηο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 θαη πην εληαηηθά θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εμήο δηακνξθψλνληαη κηα 

ζεηξά απφ λέα δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ελδεηθηηθά γηα ηε 

δηακφξθσζε λέσλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ ηηο παξαδνρέο ησλ πξψησλ 

κεηαπνιηηεπηηθψλ δεθαεηηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

ηφζν ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζρέζεσλ φζν θαη ζηελ Διιάδα αξρίδνπλ λα παξαηεξνχληαη  

ζεκαληηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ βαζκηαία ζα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ έσο ηφηε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε. 

Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ Διιάδα 

ζεκεηψζεθε κηα ζηξνθή ζην νηθνλνκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο: απφ ην θευλζηαλνχ 

ηχπνπ κνληέιν ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ πνπ έηεηλε λα δηακνξθψλεη έληνλα 

αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο θαη ελίζρπζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζην θηιειεχζεξν 

αληαγσληζηηθφ πνπ βαζηδφηαλ ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο, ηελ κείσζε 

ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. Οη ηάζεηο ηνχηνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζα απνηππσζνχλ θαηά ηε δεχηεξε ηεηξαεηή ζεηεία ηνπ 

ΠΑΟΚ, έζησ πξφζθαηξα, φηαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζα αξρίζεη λα ζρεκαηίδεηαη κηα 

εγεηηθή νκάδα, ε νπνία αξγφηεξα ζα επηθξαηήζεη πξνηάζζνληαο ηελ αλάγθε ηνπ 

“εθζπγρξνληζκνχ” ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη πνιηηηθήο. Σαπηφρξνλα, ηελ ίδηα 

επνρή ζεκαληηθέο αιιαγέο ζεκεηψλνληαη ζηε ζθαίξα ηεο θνπιηνχξαο πνπ δηαηξέρεη 

ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ άλνδνο ηνπ βησηηθνχ επηπέδνπ θαη ε έληαζε ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ ζηαδηαθά ζα απνκεηψζνπλ ηελ έληαζε ηεο πνιηηηθνπνίεζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, πξνμελψληαο ζεκαληηθέο αμηαθέο κεηαηνπίζεηο ζηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ. Ζ πεξίνδνο πνπ εθθηλεί απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κπνξεί λα 

ηδσζεί σο  ηνκή γηα ην ηδενινγηθφ θιίκα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαζψο ε αληηδεμηά, 
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θξαηηζηηθή θαη αληηηκπεξηαιηζηηθή θνπιηνχξα ησλ πξψησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ ρξφλσλ 

παξακεξίδεηαη θαη ζηε ζέζε ηεο αξρίδνπλ λα πξνβάιινπλ ηζρπξέο ηάζεηο 

εμαηνκίθεπζεο, θαηαλαισηηζκνχ θαη αμίεο πνπ πξνάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

αλεξρφκελνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.  

ζνλ αθνξά ηηο δηεζλείο εμειίμεηο, ην 1985 είλαη εμίζνπ εκβιεκαηηθφ, θαζψο 

ε επηθξάηεζε ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ ζην ΚΚΔ θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε ζα 

ζεκάλεη ηελ έλαξμε ηνπ ηέινπο ηνπ “ςπρξνχ πνιέκνπ”, ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ 

ΖΠΑ κε ηελ ΔΓ, φπσο επίζεο ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ θαζεζηψησλ 

ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Βέβαηα, νη πνιηηηθέο ηεο πεξεζηξφηθα θαη ηεο αλαγέλλεζεο 

δελ ζα θαηνξζψζνπλ λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα ηνπ 

“ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ”, ηα νπνία ππφ ην βάξνο ησλ “βεινχδηλσλ επαλαζηάζεσλ” 

ζα θαηαξξεχζνπλ. Σνχηεο νη αιιαγέο ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα θνκκνπληζηηθά 

θφκκαηα ηεο Γχζεο θαη ζηελ Διιάδα ζα ζεκαηνδνηήζνπλ κηα λέα απφπεηξα 

ελνπνίεζεο ηεο έσο ηφηε δηαζπαζκέλεο αξηζηεξάο. ε απηφ ην πιαίζην, ε επίδξαζε 

πνπ αζθνχζε ε αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Μ. Γθνξκπαηζφθ ζην δηεζλέο 

θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, ε ηαρεία θζνξά ηνπ ΠΑΟΚ κε ην ζθάλδαιν Κνζθσηά, νη 

ηειεθσληθέο ππνθινπέο θαη ε γεληθφηεξε θαθνδηαρείξηζε θαη δηαθζνξά ζην δεκφζην 

ηνκέα, ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζπλεξγαζία ηεο ΔΑΡ κε ην ΚΚΔ θαη ζηελ ίδξπζε ηνπ 

πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ. Ζ επηινγή απηή  ζα νδεγήζεη πνιιά 

δηαθσλνχληα κέιε ηνπ ΚΚΔ ζηελ απνρψξεζε θαη ηελ ΚΝΔ ζηε δηάζπαζε. Ο λένο 

απηφο θνκκαηηθφο ζρεκαηηζκφο ζα έρεη ζχληνκε δηάξθεηα θαζψο ην 1991 ην ΚΚΔ ζα 

ππαλαρσξήζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο, ράλνληαο μαλά έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

κειψλ ηνπ πνπ επηζπκνχζαλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ΤΝ. Απφ ην 1989 θαη κεηά 

πνπ ιήγεη ε επεηζνδηαθή ηεηξαεηία ηνπ ΠΑΟΚ, κέρξη ην 1991 φηαλ ε ΝΓ πέηπρε 

ηειηθά νξηαθή απηνδπλακία, ε Διιάδα είρε δήζεη κηα πεξίνδν ακεραλίαο θαη 

αλαζηάησζεο, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ δηακφξθσζε ηνπο φξνπο γηα ηελ απαμίσζε 

ηεο πνιηηηθήο, ηελ απνλνκηκνπνίεζή ηεο θαη ηελ απφζπξζε ηεο εκπηζηνζχλεο απφ 

ηνπο θαηεμνρήλ ζεζκνχο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη εζσηεξηθέο θαη νη δηεζλείο εμειίμεηο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσζζνχλ σο ελδεηθηηθέο ηνπ ηέινπο ηεο πξψηεο 

κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ. Πνηα φκσο είλαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή πνπ νδήγεζε ζηελ 

κεηαπνιίηεπζε; Πψο ε κεηαπνιίηεπζε έζεζε ηέινο ζην κεηεκθπιηαθφ θαζεζηψο 

“έθηαθηεο αλάγθεο” θαη “θαρεθηηθήο δεκνθξαηίαο”, πνιηηηθνπνηψληαο εθ λένπ ηελ 
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ειιεληθή θνηλσλία, νδεγψληαο θπξίσο ηε λενιαία ζηε καδηθή ζηξάηεπζε ζε 

νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο; 

Σελ 21ε Απξηιίνπ 1967, ε ρνχληα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ θαηαιχεη ην  

δεκνθξαηηθφ χληαγκα ηεο ρψξαο, απαγνξεχεη θάζε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή 

δξάζε, αθπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ. Δθαηνληάδεο ελεξγνί πνιίηεο ζπιιακβάλνληαη, θπιαθίδνληαη θαη 

εμνξίδνληαη δίρσο δίθε κε κφλε αηηηνινγία ηα πνιηηηθά ηνπο θξνλήκαηα, ελψ φζνη ζα 

απνπεηξαζνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ αλαηξνπή ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο ζα ππνζηνχλ βαζαληζηήξηα θαη ζα θαηαδηθαζηνχλ απφ ηα ζηξαηνδηθεία. 

Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε δηθηαηνξία δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά 

απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Ζ πνξεία ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζπλερίδεη λα είλαη αλνδηθή, ηάζε πνπ ζα αλαθνπεί απφ ηελ 

παγθφζκηα χθεζε θαη θξίζε πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηά ηελ δηεζλή άλνδν ησλ ηηκψλ 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ. ηαδηαθά, ζηελ Διιάδα ε 

δηεχξπλζε ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ θαη ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζα 

δηακνξθψζνπλ ηζρπξέο πξνζδνθίεο ζε κεγάια ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ 

αλνδηθή θνηλσληθή ηνπο θηλεηηθφηεηα. 

Οη απαξρέο ηεο θξίζεο ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο θαη ην δηάρπην ζηελ θνηλσλία 

αίηεκα γηα ηελ επηζηξνθή ζε ζπλζήθεο δεκνθξαηηθήο αληηπξνζψπεπζεο. Ζ θαηάιεςε 

ηεο Ννκηθήο θαη ε εμέγεξζε ην 1973 ζα απνηειέζνπλ θνκβηθέο ζηηγκέο γηα ηελ 

ακθηζβήηεζε ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ην θαζεζηψο ζε 

εζσηεξηθέο δηελέμεηο, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο εμνπζίαο απφ πην 

ζθιεξέο κεξίδεο αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ. Ζ λέα ρνχληα ηνπ Γ. Ησαλλίδε ζα 

ππνζάιςεη ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν θαη ηελ εηζβνιή ηεο Σνπξθίαο ζην 

λεζί, ηελ θαηνρή ηνπ βφξεηνπ κέξνπο ηνπ θαη ηειηθά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, 

ιφγσ ησλ επαπεηινχκελσλ εμειίμεσλ θιηκάθσζεο ηεο έληαζεο ζηελ λνηηαλαηνιηθή 

Μεζφγεην. 

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηηο πξψηεο εθινγέο πνπ ζα 

αλαδείμνπλ κε πιεηνςεθηθφ πνζνζηφ ηελ Νέα Γεκνθξαηία ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Καξακαλιή ζηελ πξψηε κεηαπνιηηεπηηθή θπβέξλεζε, ζα αθνινπζήζεη δεκνςήθηζκα 

γηα ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο κεηαμχ Βαζηιεπφκελεο θαη Αβαζίιεπηεο 

Γεκνθξαηίαο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εθινγέσλ λα ηάζζεηαη ππέξ ηεο δεχηεξεο. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν ε πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ ιανχ ήηαλ έληνλε. Γηα πξψηε 
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θνξά ζηελ Διιάδα, ζε φιν ην πνιηηηθφ θάζκα ζα δεκηνπξγεζνχλ καδηθά θνζκν-

ζεσξεηηθά θφκκαηα, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηθνπνίεζε κεγάισλ κεξίδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ. εκαληηθέο επίζεο είλαη νη πνιηηηθέο εληάζεηο ζηνλ παγθφζκην ρψξν, 

απφ ηελ ήηηα ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία, ηελ λίθε ηνπ Αιιηέληε ζηελ Υηιή, 

ζηνλ απφερν ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ ηνπ 1968 θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ αληη-

απνηθηαθψλ επαλαζηάζεσλ ζηνλ ιεγφκελν Σξίην Κφζκν.  

Ζ κεηαπνιίηεπζε φπσο πξναλαθέξακε ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θαη πεηξειατθή θξίζε. Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απηήο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, αθελφο ζήκαλαλ ηελ πηψζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, φπσο επίζεο 

θαη ηελ άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο δηάβξσλε ηαρχηαηα ηηο φπνηεο 

κηζζνινγηθέο απμήζεηο. ε ηνχηεο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζην πεξηβάιινλ 

επλντθψλ πνιηηηθψλ επθαηξηψλ πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Γ' Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ζεκαληηθέο κεξίδεο κηζζσηψλ σζνχληαη ζηελ αλάιεςε πνηθίισλ 

κνξθψλ ζπιινγηθήο δξάζεο κε νηθνλνκηθά θαη εξγαζηαθά αηηήκαηα. ην πιαίζην 

απηνχ ηνπ θχθινπ αγψλσλ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ν βηνκεραληθφο ζπλδηθαιηζκφο 

γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κάιηζηα θαηά ηε δηεηία 

1975-1977 ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιιά βηνκεραληθά ζσκαηεία βάζεο, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ πέξα απφ ηελ επηξξνή ησλ θνκκαηηθά ειεγρφκελσλ κεγάισλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ. Ζ επξχηεξε φκσο εμάξηεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα νδήγεζε ηα θαηαπνλεκέλα απφ ηνπο ζθιεξνχο 

δηεθδηθεηηθνχο αγψλεο πξσηνβάζκηα εξγνζηαζηαθά ζσκαηεία λα απνιέζνπλ ηνλ 

αξρηθφ ηνπο δπλακηζκφ θαη ξηδνζπαζηηζκφ, ζε κηα πεξίνδν έλαξμεο ηεο 

απνβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο.  

Να ζεκεηψζνπκε, βέβαηα, φηη ελψ θαηά ηηο πξψηεο κεηεκθπιηαθέο δεθαεηίεο  ε 

νηθνλνκηθή άλνδνο ζε κεγάιν βαζκφ νθεηιφηαλ ζηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ηελ 

νηθνδνκή, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε λαπηηιία, νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο δελ πξνρψξεζαλ 

ζε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ 

ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Έηζη, δηακνξθψλνληαλ έλα εχζξαπζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, κε κεγάιν βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δπηηθψλ 

ρσξψλ θαη ηηο ξνέο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ.  

Με ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή δηεζλή χθεζε ην 1973, ε ειιεληθή νηθνλνκία 

δέρεηαη ηα πξψηα πιήγκαηα, αθνχ ε εμάξηεζε απφ ην εμσηεξηθφ ηελ έθαλε 

ππεξεπαίζζεηε θαη ζηελ παξακηθξή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αιιαγή. Μπνξνχκε επίζεο 
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λα ππνζέζνπκε φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα ελίζρπζε ηηο ηάζεηο 

απνλνκηκνπνίεζεο ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, θαζψο άξρηδαλ λα δηαθαίλνληαη 

ζεκαληηθέο απεηιέο σο πξνο ηελ απψιεηα θεθηεκέλσλ. Έηζη, κε ην πξψην πεηξειατθφ 

ζνθ ε ειιεληθή βηνκεραλία επιήγε ζνβαξά, ελψ παξάιιεια ζεκεηψλνληαη πςειέο 

πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο θαη ζεκαληηθή θάκςε ησλ επελδχζεσλ. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα γίλνληαη πεξηζζφηεξν αηζζεηά κε ην δεχηεξν πεηξειατθφ ζνθ ην 1979. 

Δπηπιένλ ηζρπξέο απμεηηθέο ηάζεηο αξρίδεη λα εκθαλίδεη ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ, 

ην νπνίν ζα κεγεζπλζεί ηδηαίηεξα θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980.  

Μέζα ζε φιν απηφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θιίκα, ε πνιηηηθή 

θηλεηνπνίεζε ζηελ Διιάδα πήξε δχν κνξθέο: ε κηα αθνξνχζε ηε ζπκκεηνρή ζηα 

θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο, δειαδή, ζηνπο λενζχζηαηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο 

θαη ε άιιε είρε λα θάλεη κε δηεθδηθεηηθέο κνξθέο δξάζεο, είηε εληφο ησλ επηηξεπηψλ 

ζεζκηθψλ νξίσλ είηε φρη. Γεληθά κηιψληαο, κε ηε κεηαπνιίηεπζε επήιζαλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα, απφ ην νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ κέρξη ην ηδενινγηθφ.  

ην λέν απηφ πνιηηηθφ ζθεληθφ νη λενζχζηαηνη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, ηα 

θφκκαηα, έπαημαλ ηνλ θχξην θαη βαζηθφ ξφιν κέζα ζε έλα θιίκα πςειήο πνιηηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο. ηηο δχν πξψηεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ κεηά ηε 

πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ην 1974 θαη ην 1977, ην θφκκα ηεο ΝΓ απέθηεζε ηελ 

πιεηνςεθία, θπξίσο ιφγσ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή. ηηο 

εθινγέο ηνπ 1981, ην ΠΑΟΚ ζα αλέιζεη ζηελ εμνπζία, ππνβνεζνχκελν απφ ηελ 

κεηαθίλεζε ηνπ Κ. Καξακαλιή ζηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ηελ αχμεζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ, παξά ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ έληαμε 

ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ. 

ην ζεζκηθφ θνκκαηηθφ πεδίν, ην λέν θφκκα ηνπ Κ. Καξακαλιή, ε Νέα 

Γεκνθξαηία παξνπζηάζηεθε σο ε κεγάιε «θηιειεχζεξε» παξάηαμε, δηαξξεγλχνληαο 

ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο δεμηάο κε ην κεηεκθπιηαθφ θαζεζηψο θαη ηελ 

πξν-δηθηαηνξηθή ΔΡΔ. Δκκέλνληαο ζην κνληέιν ηεο κεηθηήο νηθνλνκίαο, έδσζε 

ζεκαληηθέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο θαη πξνρψξεζε ζε θξαηηθνπνηήζεηο 

θαηαθέξλνληαο λα δηαηεξήζεη ηελ ρψξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

Σν ΠΑΟΚ, απφ ηελ άιιε, θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη ζηνλ αξηζηεξφ ρψξν 

εθφζνλ ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο κηαο καδηθήο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη ζηξνθήο 

ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ κεξίδσλ πξνο ηα αξηζηεξά. Δπίζεο, βνεζήζεθε θαη απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ, θαζψο ε ΔΚΝΓ δε κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

λέαο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο θαη ε θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά εηζήιζε ζηε 
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κεηαπνιίηεπζε δηαζπαζκέλε, αθνχ ην 1968 ζηε 12
ε
 νινκέιεηα ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ, 

έλαο κεγάινο αξηζκφο θνκκαηηθψλ ζηειερψλ δηαθψλεζαλ γηα εζσθνκκαηηθά 

δεηήκαηα θαη δεκηνπξγήζεθε ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ. Σν ΠΑΟΚ θπβέξλεζε γηα δχν 

ζπλερφκελεο ηεηξαεηίεο απφ ην 1981 έσο ην 1989, φηαλ έραζε ηειηθά ηηο εθινγέο 

ιφγσ ησλ ζθαλδάισλ θαη ηεο ππφζεζεο Κνζθσηά. ζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ 

κνληέιν, ην ΠΑΟΚ εηζήγαγε έληνλα αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο θαη ελίζρπζε 

ζεκαληηθά ην θξάηνο πξφλνηαο, ζε έλα πεξηβάιινλ, φκσο, πςεινχ πιεζσξηζκνχ,  

ηαρείαο δηνιίζζεζεο ηεο δξαρκήο θαη ζεκαληηθήο ππνρψξεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ.  

Απφ ηελ άιιε, ζηελ θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά, ην ΚΚΔ ζα θαηαθέξεη λα 

επηζθηάζεη ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, θαηνξζψλνληαο, κάιηζηα, ζηηο εθινγέο ηνπ 1981 λα 

αλαδεηρζεί ζε ηξίην θνηλνβνπιεπηηθφ θφκκα. Ζ ζηάζε ηνπ ΚΚΔ πξνο ηα δχν κεγάια 

θφκκαηα ήηαλ ε εμήο: πξνο ην ΠΑΟΚ θξαηνχζε κηα ζεηηθή ζηάζε πξνηείλνληαο κηα 

ζπκκαρία ησλ αληηδεμηψλ δπλάκεσλ, νχησο ψζηε λα εηηεζεί ε δεμηά ελψ πξνο ηε ΝΓ 

ε ζηάζε ηνπ ήηαλ αληηπνιηηεπηηθή ρσξίο, φκσο, λα είλαη πνισηηθή.  

Σν ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ παξφιν πνπ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 είρε αξρίζεη 

λα πξνζρσξεί ζην επξσθνκκνπληζηηθφ ξεχκα θαη είρε πξνζειθχζεη ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ κεγάιν κέξνο ηνπ εγεηηθνχ, πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πξνδηθηαηνξηθήο ΔΓΑ, 

δελ θαηάθεξε λα απνθηήζεη καδηθή θνκκαηηθή θαη εθινγηθή βάζε. ε απηφ ην 

ηζηνξηθνπνιηηηθφ πιαίζην ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξν άηνκα απφ 

ην ρψξν ησλ δηαλννπκέλσλ θαη ησλ κνξθσκέλσλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ θαη απνηειψληαο κηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ θεληξναξηζηεξφ ρψξν. 

Ζ δηαθνξά ησλ δχν θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ φπσο ηελ αλαιχεη έλαο απφ 

ηνπο αθεγεηέο ηεο έξεπλαο, ήηαλ φηη ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ παξνπζηαδφηαλ πην 

θηιειεχζεξν θαη πην αλνηρηφ ζε λέα ξεχκαηα ζθέςεο θαη πνιηηηθήο πξάμεο, ελψ 

παξάιιεια ππήξρε δηαθνξά ζηελ ηαμηθή θαηαγσγή ησλ αλζξψπσλ κε ηα πην ιατθά 

ζηξψκαηα λα επηιέγνπλ ηελ ΚΝΔ θαη ην ΚΚΔ. Ζ πνιηηηθή δηαθνξά ήηαλ φηη ελψ 

κεηαπνιηηεπηηθά ην ΚΚΔ πξφηαζζε σο αίηεκα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηελ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ έζεηε σο δήηεκα ηελ 

ελφηεηα φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ, θαζψο εμέθξαδε ηελ αγσλία γηα ηνλ 

θίλδπλν ππνηξνπήο θαη αλαηξνπήο ηεο λεαξήο δεκνθξαηίαο.  

Οη δχν θνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο λενιαίαο, ε ΚΝΔ ηνπ ΚΚΔ θαη ν ΡΦ ηνπ 

ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ δεκηνπξγήζεθαλ ελ κέζσ δηθηαηνξίαο, ε πξψηε ην 1968 θαη ε 
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δεχηεξε ην 1967, κε ην ΡΦ λα πξνζρσξεί ζην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ κεηά ηε δηάζπαζε. Ζ 

βαζηθή πνιηηηθή δηαθνξά ησλ δχν θνκκνπληζηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην κνληέιν ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ. Σν ΚΚΔ θαη ε ΚΝΔ 

ηάζζνληαλ ππέξ απηνχ, ελψ αληίζεηα ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη ν Ρήγαο ππνζηήξηδαλ 

εγρεηξήκαηα γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη επξχηεξα 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο. Μηα άιιε δηαθνξά αθνξνχζε ζηε ζρέζε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ κε ηα θηλήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ κεηά ηελ ππνρψξεζε 

ηεο λενιαηίζηηθεο δηακαξηπξίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Ζ νξγάλσζε ηνπ 

Ρήγα αλαγλψξηδε θαη ππεξάζπηδε ηελ απηνλνκία ησλ λέσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ  

ελψ αληίζεηα ε  ΚΝΔ επεδίσθε ηνλ θνκκαηηθφ ηνπο έιεγρν θαη θαζνδήγεζε. 

Δζσηεξηθέο θξίζεηο θαη δηαθσλίεο ππήξμαλ θαη ζηηο δχν θνκκνπληζηηθέο 

νξγαλψζεηο, νδεγψληαο ζηελ απνρψξεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπο. Ζ 

εζσηεξηθή θξίζε ζηελ ΚΝΔ θνξπθψζεθε ην 1989 φηαλ ε εγεηηθή ηεο νκάδα 

ελαληηψζεθε ζηνλ έιεγρν πνπ αζθνχζε ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ ζηηο πνιηηηθέο ηεο 

απνθάζεηο θαη επηινγέο. Ζ αθνξκή, φκσο, ήηαλ ε επηινγή ηεο ζπγθπβέξλεζεο ηνπ 

ΤΝ κε ηε ΝΓ, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Σδαλλεηάθε, κεηά ηελ απνηπρία αλάδεημεο 

απηνδχλακεο θπβέξλεζεο ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1989 θαη ε δεκηνπξγία 

νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο ππφ ηνλ Ενιψηα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Απνηέιεζκα ησλ δηαθσληψλ ήηαλ ε δηάζπαζε ηεο ΚΝΔ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Νένπ 

Αξηζηεξνχ Ρεχκαηνο (ΝΑΡ). ζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ Ρήγα, ε εζσηεξηθή 

θξίζε νμχλζεθε ζηηο παξακνλέο ηεο Β‟ Παλειιαδηθήο πλδηάζθεςεο ηεο νξγάλσζεο, 

ηελ νπνία απνθήξπμε ε εγεηηθή νκάδα ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη φζνη ζπκκεηείραλ 

ζε απηήλ δηαγξάθεθαλ, δεκηνπξγψληαο ην Μάξηην ηνπ 1978 ηελ Β‟ Παλειιαδηθή, ε 

νπνία δηαιχζεθε ην 1981, κεηά ηα αηκαηεξά γεγνλφηα θαηά ηελ επέηεην ηνπ 

Πνιπηερλείνπ εθείλνπ ηνπ έηνπο.  

ζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηα άηνκα ζηε ζηξάηεπζε ζε πνιηηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθά θηλήκαηα, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νη ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο 

θαη ε έιιεηςε ειεπζεξίαο. Γπζαξεζηεκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίεο δελ 

εθπξνζσπνχληαη ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, αλακέλεηαη λα αλαιάβνπλ ην θφζηνο 

ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, κε ηε ζπλδξνκή βέβαηα θαη άιισλ νξγαλσζηαθψλ θαη 

ηδενινγηθψλ παξαγφλησλ. Σνχηεο ηεο παξαδνρέο επηβεβαηψλεη ε εκπεηξηθή καο 

έξεπλα, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηελ έλαξμε 

ηεο κεηαπνιίηεπζεο ε ζηξάηεπζε ζε αξηζηεξέο νξγαλψζεηο σο επηινγή ππαθνχεη 
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ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο. Οη λένη ζηξαηεχνληαη ζηηο νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ηε δηεχξπλζε θαη ηελ εκπέδσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, γηα λα δηεθδηθήζνπλ ίζεο επθαηξίεο, 

ηζνλνκία θαη ηζφηεηα. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ 

δηαδξακαηίδνπλ ηα ζχλνια πεπνηζήζεσλ, λνεκάησλ θαη ζεκαζηψλ, νη ιεγφκελεο 

λνεκαηηθέο/εξκελεπηηθέο πιαηζηψζεηο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, νη νπνίεο 

ζπκππθλψλνπλ θαη απινπνηνχλ πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε ζηξάηεπζε  

θαη θηλεηνπνίεζε. Λεηηνπξγνχλ ζα ιέγακε σο έλαο νξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο κε φξνπο 

θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο θαη πξνεθηάζεηο ζην πσο νη δξψληεο πξέπεη λα απαληήζνπλ 

ζε θξηζηαθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  Έηζη ν ξφινο ησλ αμηψλ, δειαδή, 

θάπνηεο γεληθέο παξαδνρέο θαη ηδέεο, ν ηξφπνο πνπ ηα άηνκα εξκελεχνπλ ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, νη πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη νη παξαδνρέο ηνπο κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη 

θηλεηνπνίεζε. 

Βέβαηα, πξσηνγελψο ην αμηαθφ πιαίζην ησλ αηφκσλ δηακνξθψλεηαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ηελ δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φζν πεξηζζφηεξν πνιηηηθνπνηεκέλνη θαη ελεξγνί ζηελ 

πνιηηηθή δσή είλαη νη γνλείο, ηφζν πεξηζζφηεξν θαη ηα παηδηά είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελα ζηε ζπκκεηνρηθή θαη ζπιινγηθή δξάζε. Δμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

νηθνγέλεηα, αλ φρη αθφκε πεξηζζφηεξν, είλαη ε ελζσκάησζε ζε νκάδεο νκειίθσλ, 

θαζψο ε έληαμε ζε απηέο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. 

Γεληθφηεξα, ηα θνηλσληθά δίθηπα, νη δεζκνί κε αλζξψπνπο ήδε ζηξαηεπκέλνπο 

νδεγνχλ ηα άηνκα ζηελ έληαμε. Δπλντθνί ρψξνη φπνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

θνηλσληθά δίθηπα είλαη θπξίσο νη ρψξνη ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη επξχηεξα νη ρψξνη 

ελεξγνπνίεζεο ηεο λενιαίαο. Ζ εκπεηξηθή έξεπλά κνπ θαηέδεημε φηη άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ κε πνιηηηθνπνηεκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φηαλ βξέζεθαλ ζην 

θαηάιιειν πιαίζην θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο κάιινλ εχθνια νδεγήζεθαλ 

ζηελ ζηξάηεπζε ζε νξγαλψζεηο.  

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ έληαμε ζε θνηλσληθά 

θηλήκαηα, ν παξάγνληαο ηεο θνίηεζεο ζε θάπνηα ζρνιή κπνξεί λα ζπγθαιχςεη άιιεο 

αξλεηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ην ρακειφ εηζφδεκα θαη ε ρακειή κφξθσζε ησλ 

γνλέσλ. Να ζεκεηψζνπκε, φκσο, φηη ε παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα δελ θαηέιεμε ζε 
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θάπνηα ζπζρέηηζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο κφξθσζεο κε ηελ ζηξάηεπζε ζε 

αξηζηεξέο νξγαλψζεηο. 

Γηάθνξνη ζπγγξαθείο πνπ κειέηεζαλ ηε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ κε ηε 

ζπκκεηνρή ζηε δηακαξηπξία, θαηέιεμαλ φηη νη γπλαίθεο αλακεηγλχνληαλ ζηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα ηνπ ‟60 ιηγφηεξν απφ ηνπο άληξεο, είηε ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δέρνληαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, είηε επεηδή ππεξίζρπε ην 

αίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ρακειήο πίζηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο 

ηνπο, είηε γηαηί είραλ δπλαηφηεξα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 

δηάζεζε γηα ακθηζβήηεζε. Παξάιιεια ζην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα 

ηνπ Τθαληφπνπινπ (2010) γηα ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε ηνπ Ρήγα, φπνπ ζχκθσλα κε 

ηηο νξγαλσηηθέο εθζέζεηο ηεο νξγάλσζεο, ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ ήηαλ 

εγγεγξακκέλα κέιε ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζην ησλ θνξηηζηψλ. ηελ παξνχζα εκπεηξηθή 

έξεπλα, έλα πξψελ κέινο ηνπ ΚΚΔ ζηελ αθήγεζή ηνπ αλέθεξε φηη νη γπλαίθεο κέζα 

ζην ρψξν ηεο νξγάλσζεο αληηκεησπηδφληνπζαλ ηζφηηκα θαη κάιηζηα 

«ζπξσρλφληνπζαλ» ιίγν επεηδή ήηαλ ιηγφηεξεο. 

ζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ζηε κεηέπεηηα δσή ησλ 

αηφκσλ, νη αξρηθέο κειέηεο γηα ηνπο αθηηβηζηέο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟60 είραλ ππνζέζεη 

φηη ε ππνρψξεζε ησλ θηλεκάησλ ζα νδεγνχζε ηνπο απνγνεηεπκέλνπο αθηηβηζηέο 

ζηελ απφζπξζε θαη ζηελ ηδηψηεπζε. κσο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηλσληνινγηθψλ 

επξεκάησλ θαηέδεημε φηη νη αθηηβηζηέο ζπλέρηδαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά 

θηλήκαηα θαη πνηθίιεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο, φπσο δηαδειψζεηο θαη λα 

δηαηεξνχλ ηηο θηιειεχζεξεο απφςεηο ηνπο. ην ίδην πφξηζκα θαηέιεμε θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα, θαζψο φινη νη αθεγεηέο, άληξεο θαη γπλαίθεο, 

ζπλέρηδαλ λα είλαη πνιηηηθά ελεξγνί θαη νη πεξηζζφηεξνη είραλ μαλαζηξαηεπηεί ζε 

θάπνηα αξηζηεξή νξγάλσζε. 

Κάπνηνη ζπγγξαθείο αλαθνξηθά πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αθηηβηζκνχ θάλνπλ 

ιφγν γηα κεηαζηξνθή ή ελαιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, αλάινγα εάλ πξφθεηηαη γηα 

αθηηβηζκφ πςεινχ ξίζθνπ ή φρη. Ζ κεηαζηξνθή επηθέξεη ξηδηθή κεηακφξθσζε ζηε 

δσή ελφο αηφκνπ ελψ ε ελαιιαγή αλαθέξεηαη ζε αιιαγέο πνπ είλαη ζρεηηθά εχθνια 

πξαγκαηνπνηήζηκεο θαη δηακνξθψλνπλ θάπνηα ζπλέρεηα κε ηε πξνεγνχκελε δσή καο. 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη φινη φζνη είραλ 

ζηξαηεπηεί ζε θάπνηα αξηζηεξή νξγάλσζε, επεξεάζηεθαλ αξγφηεξα ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπο θαη ε δσή ηνπο άιιαμε ζε έλα βαζκφ. ινη νη αθεγεηέο 
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αλέθεξαλ φηη ε έληαμή ηνπο απηή, παξφια ηα αξλεηηθά ή ζεηηθά ηνπο ζεκάδεςε θαη 

ηνπο άιιαμε. 

Παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία κέζα απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία 

θαηαδεηθλχνπλ κηα ζρέζε ησλ αθηηβηζηψλ κε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, φπσο ηεο 

δηδαζθαιίαο ή άιια βνεζεηηθά-αλζξσπηζηηθά, κέζα απφ ηελ έξεπλά κνπ δελ 

πξνέθπςε θάηη παξφκνην. Οη αθεγεηέο αζθνχζαλ δηάθνξα επαγγέικαηα, αλάινγα κε 

ην ηη είρε ζπνπδάζεη ν θαζέλαο ή αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Σέηνηαο φκσο πθήο 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κφλν απφ πνζνηηθέο έξεπλεο κε ζρεηηθά 

κεγάιν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Αλαθνξηθά πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

έδεηρλαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ αθηηβηζηψλ λα πξνηηκνχλ ηελ εξγέληθε δσή ή εάλ 

απνθάζηδαλ λα πξνβνχλ ζε γάκν, δελ πξνρσξνχζαλ ζηε γέλλεζε παηδηψλ, γηα ην 

ιφγν φηη ν γάκνο θαη ηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ πνιηηηθή ηνπο 

θηλεηνπνίεζε θαη ζηξάηεπζε. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ελ 

κέξεη επηβεβαηψλνπλ ην αληίζηνηρν εχξεκα. Ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο, ε 

δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαη ε απφθηεζε παηδηψλ ζπληζηνχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ιφγνπο πνπ ηηο νδήγεζαλ ζηελ πξνζσξηλή απνζηξάηεπζε. Μάιηζηα, πνιιέο απφ ηηο 

αθεγήηξηεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη νη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ηα ζέισ ηνπο 

είραλ αιιάμεη θαη επηδεηνχζαλ άιια πξάγκαηα. 

ζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ησλ αθηηβηζηψλ θαη ησλ κε αθηηβηζηψλ, 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, ε έξεπλα ησλ Sherkat θαη Blocker (1997) 

θαηέδεημε φηη νη αθηηβηζηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξνη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο 

απφςεηο θαη γεληθφηεξα ήηαλ πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθνί ζηηο απφςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο. Μαθξνπξφζεζκα θαη νη δχν νκάδεο είραλ γίλεη 

πην ζπληεξεηηθέο ζηνπο πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπο, κε ηνπο πξψελ 

αθηηβηζηέο, φκσο, λα είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξνη. Κάπνηα 

πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο 

επηινγέο ησλ αθεγεηψλ, ππνδεηθλχνπλ φηη ηφζν νη άληξεο φζν θαη νη γπλαίθεο 

παξέκεηλαλ ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο θαη αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο απνζηξάηεπζεο ηνπ 

θαζελφο, ε κεηέπεηηα ζηξάηεπζή ηνπο ήηαλ ζε νξγαλψζεηο πην αξηζηεξέο ή πην δεμηέο, 

πάληα, φκσο, ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φιεο νη βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο ζίγνπλ ην δήηεκα ησλ 

δπλαηψλ θαη ζεηηθψλ αλακλήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο πνπ 

έδεζαλ άληξεο θαη γπλαίθεο αθηηβηζηέο θαη αθηηβίζηξηεο. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ 
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αθηηβηζηψλ ζεσξνχζε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θηλήκαηα, θαη εηδηθά ζε θηλήκαηα 

πςεινχ θηλδχλνπ, ηνπο πξνζέδηδε θχξνο θαη απηνπεπνίζεζε. Σν είδνο απηφ ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο, ηεο λνζηαιγίαο γηα εθείλε ηελ επνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ην 

αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο θαη απηαμίαο γίλεηαη εκθαλέο θαη κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θαζψο φινη νη αθεγεηέο, άληξεο θαη γπλαίθεο ζίγνπλ απηφ ην 

δήηεκα. 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο ζηξάηεπζεο ζε θηλήκαηα, νη 

πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ πξνβάιινληαο σο ζεκαληηθφηεξνπο ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο γλσξηκίεο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηηο αμίεο θαη ηελ 

πξνδηάζεζε ησλ αηφκσλ. Οη ίδηνη παξάγνληεο νδεγνχλ επίζεο ζηε ζηξάηεπζε αηφκσλ 

ζε αξηζηεξέο νξγαλψζεηο. ζνλ αθνξά ζηηο κεηέπεηηα ζπλέπεηεο ζηε δσή ησλ 

αηφκσλ, ε βηβιηνγξαθία έρεη θαηαδείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά θηλήκαηα, 

θπξίσο πςεινχ θηλδχλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη κηα ζεηξά θνηλσληθέο πηπρέο ηεο δσήο, 

απφ ην επάγγεικα, ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ επηινγή δεκηνπξγίαο 

νηθνγέλεηαο. Ζ παξνχζα έξεπλα δελ θαηάθεξε λα δείμεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο θαη ζηελ ζηξάηεπζε ζηελ αξηζηεξά ή ζηελ δεκηνπξγία 

νηθνγέλεηαο. ζνλ αθνξά, φκσο, ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ φινη είραλ 

εμαθνινπζήζεη λα βξίζθνληαη ζηνλ αξηζηεξφ ρψξν. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη 

αλαθεξφληνπζαλ κε λνζηαιγία ζηα πξψηα ρξφληα ζηξάηεπζεο θαη ζηελ αίζζεζε 

ζπληξνθηθφηεηαο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο. 

Αλαθνξηθά πξνο ηνπο ιφγνπο απνζηξάηεπζεο απφ ηελ αξηζηεξά νη ιφγνη ήηαλ 

πνηθίινη θαη δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ην ππφβαζξν ηνπ θαζελφο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηελ αξηζηεξά. ε φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλεληεχμεηο, νη αθεγνχκελνη/εο, απφ ηα ρξφληα ηεο 

έληαμήο ηνπο, πξνβάιινπλ σο ζεκαληηθφ παξάγνληα απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ 

νξγαλσκέλε δσή ηελ αληίζεζή ηνπο πξνο ηηο επηινγέο ησλ εγεζηψλ ησλ νξγαλψζεσλ 

ζηηο νπνίεο αλήθαλ. Έλα ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

αθεγήζεηο είλαη φηη φια ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο ιεηηνπξγνχλ σο θφκκαηα-

κεραληζκνί. αλ λα ππάξρεη, δειαδή, έλαο κεραληζκφο νξαηφο, αιιά ζπρλά επίζεο 

αφξαηνο πνπ αζθνχζε θαη αζθεί έιεγρν ζηα κέιε ηνπ. Σνχηεο νη ζπλζήθεο 

απνμέλσλαλ ζηαδηαθά πνιιά απφ ηα κέιε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο απηνλνκία, ηφζν ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο φζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Ο αθεγεηήο Γ., γηα παξάδεηγκα, ηεο 3
εο

 ζπλέληεπμεο απφ ηε Μπηηιήλε 

δηαθσλνχζε εμ αξρήο κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε ε νξγάλσζε ηνπ ΚΚΔ, θαζψο 
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φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη επηζπκνχζε έλα πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο νξγάλσζεο ζηελ νπνία κεηείρε. Δπίζεο, δηαθψλεζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ 

ΤΝ θαη ηε ζπγθπβέξλεζε κε ηε δεμηά. ήκεξα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο 

ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. (Αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξή πλεξγαζία γηα ηελ Αλαηξνπή). 

Ο αθεγεηήο Γ. ηεο 1
εο

 ζπλέληεπμεο απφ ηε Λάξηζα δηαθσλνχζε κε ηε δήζελ 

ζνζηαιηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ κεηά ην 1985, ηηο ιαλζαζκέλεο θξαηηθνπνηήζεηο, 

ηνλ θνκκαηηθνπνηεκέλν ζπλδηθαιηζκφ, ηνπο θνκκαηηθνχο πξντζηακέλνπο θαη ηα 

ζθάλδαια ζην δεκφζην θαη ηελ πνιηηηθή. ήκεξα βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Ο αθεγεηήο Ν. απνγνεηεχεηαη απφ ην φιν ζπγθεληξσηηθφ, κε δεκνθξαηηθφ 

θιίκα θαη ηηο απαγνξεχζεηο ηεο ΑΑΠΔ. ήκεξα είλαη εληαγκέλνο ζε ζπλδηθαιηζηηθφ 

επίπεδν ζην ρψξν ησλ απηφλνκσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ ην ρψξν ηεο 

αξηζηεξάο, εθηφο ηνπ ΚΚΔ. 

Ζ αθεγήηξηα Μ. ηεο 1
εο

 ζπλέληεπμεο εληαγκέλε ηφηε ζην Ρήγα, δελ δήισζε 

παξαίηεζε αιιά άξρηζε ζηγά-ζηγά λα κεηψλεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο, θαζψο ηα 

ελδηαθέξνληά ηεο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θαη λα αιιάδεη θαη ε αξρηθή ζχλζεζε ηεο 

νξγάλσζεο. ήκεξα είλαη εληαγκέλε ζην ρψξν ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Ζ Ν. απνζηξαηεχεηαη απφ ηελ ΚΝΔ, θαζψο, κε έρνληαο θάπνην πνιηηηζκηθφ, 

ηδενινγηθφ ππφβαζξν δελ κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηηο παξσρεκέλεο ζπδεηήζεηο 

θαη αλαιχζεηο. Πεξίκελε θάηη πην επίθαηξν θαη πην επαλαζηαηηθφ. ήκεξα είλαη 

εληαγκέλε ζε ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν ζην ρψξν ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Ζ Π. απνζηξαηεχηεθε απφ ην ΚΚΔ φηαλ ην 1991 απνρψξεζε απφ ηνλ εληαίν 

ΤΝ. Ζ ίδηα φπσο θαη πνιινί άιινη πνπ επηζπκνχζαλ ηελ παξακνλή ηνπ 

απνρψξεζαλ. ήκεξα είλαη εληαγκέλε ζην ρψξν ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Ζ Μ. ηεο 5
εο

 ζπλέληεπμεο απνζηξαηεχηεθε ην 1978 απφ ην ΚΚΔ κεηά ηηο 

απνθάζεηο ηνπ 10
νπ

 ζπλεδξίνπ, αθνχ παξάιιεια είρε αξρίζεη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ 

κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε ε νξγάλσζε. ήκεξα εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζηξαηεπκέλε ζηνλ ΤΡΗΕΑ. 

Σέινο ε Α. απνζηξαηεχεηαη απφ ηελ ΚΝΔ ην 1989 φηαλ έγηλε ε δηάζπαζε κε 

θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ΝΑΡ. Ζ ΚΝΔ είρε δηαθσλία γηα ηελ πνιηηηθή ζπκκαρία ηνπ 

ΤΝ κε ηε δεμηά θαη αξγφηεξα κε ηελ νηθνπκεληθή θπβέξλεζε. Παξάιιεια, ε ΚΝΔ 

ελαληηψζεθε ζηνλ έιεγρν πνπ αζθνχζε ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ ζηηο απνθάζεηο ηεο. 

ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηελ απνζηξάηεπζε, νη αηηίεο ζηνπο άληξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ δηαθσλία ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηεο νξγάλσζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κέρξη ηελ πιήξε δηαθσλία ζηελ φιε νξγάλσζε θαη δνκή. 
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ζνλ αθνξά, φκσο, ηηο γπλαίθεο νη πεξηζζφηεξεο απνθαζίδνπλ λα απνζηξαηεπηνχλ 

θαη γηα ην ιφγν φηη αιιάδνπλ νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δσήο ηνπο θαη δίλνπλ βαξχηεηα 

ζε άιια πξάγκαηα, φπσο ε ζρέζε ηνπο θαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο, φκσο, απνθαζίδνπλ λα ζηξαηεπηνχλ μαλά. Σα παξαπάλσ πνξίζκαηα, 

βέβαηα, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο θαζψο, ζεκεηψζεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη δελ ππήξρε επαξθήο βηβιηνγξαθία ζην πεδίν πνπ λα 

πξνθχπηεη απφ ηελ πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηξάηεπζεο θαη 

απνζηξάηεπζεο ζε πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθά θηλήκαηα.         
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