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Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε
ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα, ζέισ λα επραξηζηήζσ
φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κνπ αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ
ζπλεξγάζηεθαλ καδί κνπ θαη αθηέξσζαλ ρξφλν ζην λα κε ζπκβνπιεχζνπλ, λα κε
θαζνδεγήζνπλ θαη λα κνπ ππνδείμνπλ ηερληθέο θαη πιεξνθνξίεο, ρξήζηκεο γηα ηελ
πξφνδν ηεο εξγαζίαο κνπ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ Ησάλλα
Παπαζαλαζίνπ, ηελ Σαζνχια Βεξβεληψηε, ηελ Ρίθε Βαλ Μπνπζρφηελ θαη ηνλ
Πνιπκέξε Βφγιε πνπ ζπδήηεζαλ καδί κνπ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ θαη κε
βνήζεζαλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν. Μηα επραξηζηήξηα αλαθνξά νθείισ ζηε Ρίηζα
Ρνχζζε, ζην Νίθν Σξίκε θαη ζην δήκαξρν Ννηίνπ Πειίνπ Νηθφιαν Φνξηνχλα φπσο
επίζεο θαη ηελ Πελειφπε Πνιπρξφλε γηα ηε ζπλεξγαζία καο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ
έδεημαλ γηα ηελ έξεπλά κνπ. Δπηπιένλ, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο
ζπκθνηηεηέο κνπ Διεπζεξία θαη Νίθν γηα ηηο πνιχσξεο ζπδεηήζεηο θαη ηε ζχιιεςε
ηνπ αξρηθνχ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ.
ην ζεκείν απηφ επέιεμα λα αλαθέξσ θαη ηηο ζπλαληήζεηο κνπ κε αξθεηνχο
θαζεγεηέο, ε βνήζεηα θαη νη ζπκβνπιέο ησλ νπνίσλ ήηαλ γηα κέλα πνιχηηκεο θαη
πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθέο. πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθέο ππήξμαλ νη
ζπλαληήζεηο κνπ κε ηελ Σαζνχια Βεξβεληψηε, ηελ Ρίθη Βαλ Μπνπζρφηελ, ηελ
Ησάλλα Παπαζαλαζίνπ θαη ηνλ Πνιπκέξε Βφγιε. Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο κνπ Διέλε Φνπξλαξάθε, Γηψξγν Σζηψιε θαη Νίθν εξληεδάθη ε
ππνζηήξημε ησλ νπνίσλ ήηαλ πνιχηηκε ζε φιε ηελ πνξεία ηεο έξεπλάο κνπ.
Σέινο, νθείισ έλα βαζχ θαη εηιηθξηλέο επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο
ζηελνχο κνπ θίινπο πνπ κε ζηήξημαλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κε ελζάξξπλαλ θάζε
θνξά πνπ έλησζαλ πσο ην έρσ πξαγκαηηθά αλάγθε. Ηδηαίηεξα, έλα μερσξηζηφ θαη
κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζην θίιν θαη ζπκθνηηεηή κνπ Γηψξγν πνπ ρσξίο ηε ζπλερή
ππνζηήξημε, ηηο ακέηξεηεο ζπδεηήζεηο, ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή ηνπ θαηά ηε
κέρξη ηψξα πνξεία κνπ ζην παλεπηζηήκην, δε γλσξίδσ αλ ζα είρα θαηαθέξεη ηελ
νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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ηνλ μερσξηζηό κνπ θίιν,
Γηώξγν

4

Πεξίιεςε
ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο, αξρηθά, επηρεηξήζεθε ε απνηίκεζε
ησλ πθηζηάκελσλ ηζηνξηνγξαθηθψλ πξνζεγγίζεσλ γχξσ απφ ηε ζεκαηηθή πνπ αθνξά
ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο γπλαηθψλ ζε ηφπνπο εμνξίαο ζηελ κεηαθαηνρηθή Διιάδα ηεο
πεξηφδνπ 1948-1953 θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Σξηθεξίνπ. Καζψο ήηαλ αξθεηά
δχζθνιε ε εμεχξεζε αξρείσλ ηεο επνρήο θαη ε βηβιηνγξαθία είλαη κάιινλ
πεξηνξηζκέλε, ζηεξίρηεθα ζε βηβιία-καξηπξίεο ησλ εμφξηζησλ γπλαηθψλ θαη ζε
ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγαγα κε επηδήζαζεο εμφξηζηεο. Μεζνδνινγηθά ζηξάθεθα ζηελ
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (γξαπηέο καξηπξίεο θαη ζπλεληεχμεηο) θαη ζηε ζπκκεηνρηθή
παξαηήξεζε. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεζα εμαξρήο επηθεληξψζεθαλ γχξσ
απφ ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ζε ζπλζήθεο καδηθνχ εγθιεηζκνχ
θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπγθπξίεο. Πξνζπάζεζα λα ζπκπεξάλσ πψο γελληνχληαη νη νκνηφηεηεο αιιά θαη νη
αληηζέζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο λα επηβηψζεη θαη λα ζπλππάξμεη. Δπηπιένλ,
επηρείξεζα λα εκβαζχλσ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαβίσζεο θαη επηβίσζεο πνπ
γελλά ε ίδηα ε αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε ζπλζήθεο αλαγθαζηηθνχ
εγθιεηζκνχ ζε κηα θιεηζηή θνηλφηεηα νκντδεαηψλ ή κε αηφκσλ. Καηά ηελ
επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ κνπ εληφπηζα κηα ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλά κνπ
δηαθνξνπνίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο ησλ θξαηνχκελσλ γπλαηθψλ ζην Σξίθεξη
θαηά ηελ πεξίνδν 1948-1953. ηελ εξγαζία ζα αλαιπζνχλ νη ηξείο θαηεγνξίεο
γπλαηθψλ (πνιηηηθέο θξαηνχκελεο, πξνιεπηηθά θξαηνχκελεο θαη δεισζίεο) θαη ζα
ηεζεί ην εξψηεκα πνηεο ήηαλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, πνηα ήηαλ ε ζρέζε ησλ
επαξρησηηζζψλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ κε ηηο Αζελαίεο -κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην
δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ, πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή θαηαγσγή ή
πηζαλφλ ε ζέζε ηνπο ζηελ θνκκαηηθή ηεξαξρία ζα κπνξνχζαλ λα γελλήζνπλ
ζεκαίλνπζεο αληηζέζεηο. Σέινο, πξνζπάζεζα λα αλαιχζσ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο αληηιακβάλνληαλ θαη αληηκεηψπηδαλ νη γπλαίθεο ηηο πξαθηηθέο πνπ
εθάξκνδαλ νη δηνηθεηηθνί ππεχζπλνί ηνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο απνζπάζνπλ κηα δήισζε
κεηαλνίαο ή λα ηνπο «ζπάζνπλ ην εζηθφ». Καη‟ επέθηαζε, έζεζα ην εξψηεκα ζρεηηθά
κε ην ηη ζήκαηλε γηα ηηο γπλαίθεο απηέο ε δήισζε κεηαλνίαο, αιιά θαη πψο ζπζίαδαλ
ηε πξνζσπηθή ηνπο δσή, ην ζκίμηκν κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή ζηα
ζπίηηα ηνπο γηα ράξε ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εμνξία θαη ηε θπιαθή σο ζεζκνχο
θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ηα βηψκαηα ησλ πξσηαγσληζηξηψλ ηεο. Αξρηθά, ζα
παξνπζηαζηεί εθηελψο ν νξηζκφο ησλ δχν απηψλ κέζσλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ην
λνκηθφ θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ.
Βαζηζκέλε ζηε βηβιηνγξαθία κνπ, ηελ επηηφπηα έξεπλα ζην λεζί Σξίθεξη ζηηο 15
επηεκβξίνπ 2012 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ησλ εμφξηζησλ γπλαηθψλ πνπ
δηελεξγνχλ θάζε ρξφλν θαη ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγαγα, ζπκπέξαλα πσο ηα
ππνθείκελα αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο έλλνηεο ηνπ καδηθνχ
εγθιεηζκνχ θαη ησλ εκπεηξηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν αλάινγα
θπξίσο κε ηελ θαηαγσγή, ηελ θνπιηνχξα, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή ζέζε πνπ
θαηέρεη ην θαζέλα κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κνπ πξνθάιεζε
ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ηνπο, ν ηξφπνο αθήγεζεο αιιά θαη ην ηη ζπκνχληαη θαη
ππεξηνλίδνπλ ζε απηή. Οη δχν θνηλσληθέο νκάδεο -νη πνιηηηθέο θαη νη πξνιεπηηθά
θξαηνχκελεο- πνπ εμνξίζηεθαλ ζην Σξίθεξη, ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία
ηνπ λεζηνχ αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν,
δεκηνπξγήζεθαλ δχν θφζκνη νη νπνίνη δελ είραλ ζρεδφλ θαλέλα θνηλφ ζεκείν ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηε ρσξνθπιαθή. Ίζσο
απηφ, λα απνηέιεζε θαη ηνλ πην νπζηαζηηθφ ιφγν πνπ νη δχν θνηλφηεηεο βίσζαλ
δηαθνξεηηθά ηελ εκπεηξία ηνπο απηή. Γελ ππήξμαλ εκθαλείο αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο,
αιιά θέξνπλ φλησο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε ζχζηαζε θαη ηε δξάζε
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμφξηζηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη κεηέπεηηα.
Οη πνιηηηθέο θξαηνχκελεο, νη πεξηζζφηεξεο κνξθσκέλεο, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ
έληνλα ζηελ εμνξία, θαζψο ε δηακνλή ηνπο ζην λεζί ήηαλ καθξνρξφληα. Οη
πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαλ απφ κεζναζηηθά ζηξψκαηα ησλ πφιεσλ, έρνληαο
δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα, ελδηαθέξνληα θαη επηδηψμεηο κεηαμχ ηνπο. Καηάθεξαλ λα
αλαπηχμνπλ ηελ ζπιινγηθφηεηά ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλσλία πνπ
πεξηιάκβαλε πνηθίια ζηνηρεία. Οξγάλσζαλ ηε θαζεκεξηλή ηνπο ζίηηζε, έλδπζε,
άζιεζε, κφξθσζε, πεξίζαιςε θαη ςπραγσγία κε ηδηαίηεξν θαη αμηνζαχκαζην ηξφπν.
Αλέπηπμαλ έλα ηζρπξφ δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δηεθδίθεζαλ ηα αηηήκαηά ηνπο
γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπο.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη «πξνιεπηηθψο» θξαηνχκελεο θαη νη αληαξηννηθνγέλεηεο
πνπ εμνξίζηεθαλ ζην Σξίθεξη, ηνπνζεηήζεθαλ ζην κνλαζηήξη ηνπ λεζηνχ γηα
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ίδηεο, δελ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη βίσζαλ ηελ εμνξία σο κηα βηνγξαθηθή ξήμε πνπ ηηο
επεξέαζε ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο. Έθαλαλ παξέα κε γπλαίθεο πνπ πξνέξρνληαλ
θπξίσο απφ ηηο ίδηεο πεξηνρέο θαη είραλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηηο αξρέο. Γελ
είραλ πνιιέο αγγαξείεο, εθηφο απφ ην θαζεκεξηλφ θνπβάιεκα λεξνχ θαη ςσκηνχ. Γελ
αλέπηπμαλ θάπνην ηζρπξφ δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηε ζπιινγηθφηεηά ηνπο
ελψ πξνζπαζνχζαλ κε ηε θνπβέληα θαη ην θέληεκα λα πεξάζνπλ ηε κέξα ηνπο. Καη
ζηηο δχν νκάδεο, ππήξραλ ζαθψο αληηζέζεηο, αιιά ζηελ πξψηε θνηλφηεηα δελ ην
παξαδέρεηαη ζρεδφλ θακία γπλαίθα ηφζν ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγαγα φζν θαη
ζηηο γξαπηέο καξηπξίεο πνπ κειέηεζα. Αμηνζεκείσην γεγνλφο επίζεο είλαη ν
ζπλνιηθφο ηξφπνο αληίιεςεο ησλ γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ απφ ηηο εμφξηζηεο
γπλαίθεο, ε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ αληηιήθζεθαλ ηελ
δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Οη κελ πνιηηηθέο εμφξηζηεο ήηαλ ζπλεζηζκέλεο ζην λα
κηινχλ γηα ηα βηψκαηά ηνπο θαη ν ιφγνο ηνπο είρε ζαθψο κεγαιχηεξε ξνή θαη ζπλνρή.
Οη κε πνιηηηθέο εμφξηζηεο, κηινχζαλ γηα πξψηε θνξά γηα ηελ εμφξηζηε δσή ηνπο θαη
ζπκφληνπζαλ κε δπζθνιία γεγνλφηα θαη ηζηνξίεο. Απηφ απνηέιεζε θαη ηελ απάληεζε
ζε έλα απφ ηα πην θχξηα εξσηήκαηα γηα ην αλ έρνπλ παξαγθσληζζεί απηά ηα άηνκα
απφ ηελ Ηζηνξία θαη αλ έρεη απνζησπεζεί ν ιφγνο ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
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“PLACES OF WOMEN‟S EXILE: THE CASE OF TRIKERI DURING THE PERIOD
1948-1953”

CONCLUSIONS WORK

This paper deals with the exile and prison institutions as social control and
experiencing them from the protagonists. Initially, will be presented in detail the
definition of two social media controls, legal and historical context in which they
were created and operated. Based on the literature, my fieldwork and interviews I
conducted, I have concluded that the subjects perceive differently the concepts of
mass incarceration and experience in a particular historical period depending mainly
on the origin, culture, social and political position held in each community. My
particular interest caused the differentiation of speech, the way storytelling and what
they remember and exaggerate it. The two groups who were exiled in Trikeri placed
in different parts of the island as the main political action. In this way, two worlds that
had almost nothing in common in everyday life but also in how they are addressed by
the gendarmerie. Perhaps this was to be the most fundamental reason for the two
different communities have realized the experience was. There were no apparent
contradictions between them, but actually assumes different characteristics in
composition

and

activity

during

and

after

the

exile

life.

The political prisoners-most-educated in all, very active in exile and to stay on the
island was larger. Most came from the middle class and urban world, with different
stimuli, interests and aspirations. Managed to develop collegiality and create a society
that included a variety of elements. Organized the daily feeding, clothing, sports,
education, health care and entertainment with great and admirable way. Developed a
strong network of social relations and demanded their demands for better living
conditions.
On the other hand, preventive and families‟ guerrillas exiled in Trikeri placed in the
monastery on the island for a shorter time and with different categories. The same is
not active in the same way in their daily lives and have experienced exile as a life
experience. They hang out with women who were mostly from the same areas and
had different treatment from the authorities. There were many chores, apart from the
daily carrying water and bread. There developed a strong network of social
relationships within the collective while trying to talk and embroidery to spend the
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day. In both groups, there were clearly contrasts, but not the first community accepts
almost any woman. Also noteworthy is the total way of perceiving the events of the
period, but their subsequent development and the way he perceived the interview
process. The former political exile was common to talk about their experience and
their ratio was significantly higher flow and consistency. And the non-political exile,
spoke for the first time about life in exile and barely remembered events and stories.
This has been the answer to one of the main questions about whether they have
superseded these people from history and has silenced their ratio over time.
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Δηζαγσγή
Σν ζέκα ηεο θπιαθήο, ηεο εμνξίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ θαηά
ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ, αλ θαη απνηειεί έλα πξνλνκηαθφ πεδίν
γηα ηε κειέηε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ παξακέλεη ηφζν ακθηιεγφκελν φζν θαη κάιινλ
παξακειεκέλν ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε
ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ αξθεηά δχζθνιε
θαη

ε εμεχξεζε αξρείσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ηφπνπο εμνξίαο ηεο επνρήο αθφκα

δπζθνιφηεξε. Χο απφξξνηα απηνχ, ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίρηεθε θαηά θχξην ιφγν
ζε ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζα κε ηηο πξψελ εμφξηζηεο γπλαίθεο, νη νπνίεο
δέρηεθαλ πξφζπκα λα κνπ κηιήζνπλ, θαζψο θαη ζε αξθεηά βηβιία ηα νπνία είλαη
γξακκέλα απφ ηηο ίδηεο ηηο εμφξηζηεο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθέο καξηπξίεο γηα
ηνπο/ηηο

εξεπλεηέο

θαη

εξεπλήηξηεο.

πκπιεξσκαηηθά,

ζα

παξαζέζσ

ηα

ζπκπεξάζκαηά κνπ απφ ηελ επηηφπηα έξεπλά κνπ ζην λεζί Σξίθεξη ζηηο 15-17
επηεκβξίνπ 2012 φπνπ θαη νξγαλψζεθε ε εηήζηα επίζθεςε ησλ γπλαηθψλ απηψλ.
Παξάιιεια, πιηθφ αληιήζεθε απφ δπν επηπιένλ εθδειψζεηο απφδνζεο θφξνπ ηηκήο
ησλ εμφξηζησλ γπλαηθψλ πνπ παξαθνινχζεζα, φπσο επίζεο θαη απφ δπν ληνθηκαληέξ:
«Ζ δσή ζηνπο βξάρνπο» θαη «Σνπ λεξνύ ηα παξακύζηα» πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαηηθή.
Παξά ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε ε δεθαεηία ηνπ 1940 ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία, επηπηψζεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν αθφκε θαη ζήκεξα, ε ίδηα ε πεξηνξηζκέλε
βηβιηνγξαθία κάο απαληά ίζσο άκεζα ή έκκεζα γηα ην θελφ απηφ. Απφ ηε κηα κεξηά, ε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδνο ζπλδέεηαη κε γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ αθφκε
ζεηηθνχο ή αξλεηηθνχο ζπλεηξκνχο θαη απφ ηελ άιιε δελ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ην
αλακελφκελν, δηαζέζηκν πξνο αλάιπζε, αξρεηαθφ πιηθφ. Αλ θαη κεηά ην 1989
δεκνζηεχηεθαλ αξθεηά απηνβηνγξαθηθά θείκελα, ησλ νπνίσλ δε πξέπεη λα
ππνηηκήζνπκε ηελ αμία, σζηφζν ηέηνηνπ είδνπο ηεθκήξηα δε κπνξνχλ λα
αληηθαηαζηήζνπλ άκεζεο πεγέο ηεο πεξηφδνπ, δεκνζηεπκέλεο ή αξρεηαθέο. Οη
απηνβηνγξαθίεο απνηεινχλ έλα πξσηνγελέο ηζηνξηθφ πιηθφ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ
εκπεηξία ηεο επνρήο, θαζψο απνηππψλνπλ άγλσζηεο πηπρέο ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ
Δκθπιίνπ απφ ηε κεξηά ησλ πξσηαγσληζηψλ. Οη δε επίζεκεο αλαθνξέο βνεζνχλ ζηελ
απνηχπσζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, απνηειψληαο εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν
γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
πλεπψο, γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ
απφ απηνβηνγξαθίεο θαη βηβιία πνπ απνηεινχλ καξηπξίεο ησλ γπλαηθψλ ηεο επνρήο.
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Σέινο, ε εξγαζία αμηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ηηο
εθδειψζεηο θφξνπ ηηκήο, ηα ληνθηκαληέξ θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ επίζθεςε ζην λεζί
Σξίθεξη.
ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη έλα παξάξηεκα κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο
επνρήο θαη νη απηνχζηεο ζπλεληεχμεηο.
Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα, ζα
επηθεληξσζνχκε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζεζκνχο ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο, ην
ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο θαηά ηελ πεξίνδν 1940-1949 θαη ην θιίκα ηεο
δηακφξθσζεο θαη ηεο πφισζεο ησλ δπν αληίπαισλ πξσηαγσληζηψλ ηεο πεξηφδνπ, ηεο
Γεμηάο θαη ηεο Αξηζηεξάο. Καηφπηλ, ζα παξαηεζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο
ζχζηαζεο ησλ κέηξσλ «έθηαθηεο αλάγθεο», ηεο δηαηήξεζήο ηνπο κέρξη θαη ηελ
παχζε ηεο ηζρχνο ηνπο. ηε θαηάιεμή ηεο, ε ελφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη κηα γεληθή
απφδνζε ηεο εηθφλαο ησλ θπιαθψλ, ησλ ζηξαηνπέδσλ θαη ησλ ηφπσλ εμνξίαο ζηελ
Διιάδα ηνπ Δκθπιίνπ. ηε δεχηεξε ελφηεηα, ζα αλαδεηρζνχλ ηα γεσθπζηθά,
γεσινγηθά θαη ξπκνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σξηθεξίνπ, νη ζπλζήθεο θξάηεζεο, ν
ρψξνο, ε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ, ε γέλλεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ
ππνθεηκέλσλ θαη ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο εθεί δσήο ηνπο. Δπίζεο, ζα εζηηαζηψ ζηελ
εηεξνγελή ζχζηαζε ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ ή εμνξίζησλ (αληαξηνκάλεο, λεαξέο
θνπέιεο,

ειηθησκέλεο,

θνκκνπλίζηξηεο,

«πξνιεπηηθψο

ζπιιεθζείζεο»,

«επηθίλδπλεο»). Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ελφο ελδνγελνχο
δηθηχνπ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ πξνέθπςε θαηά ηε πεξίνδν ηεο εμνξίαο. Δπίζεο ζα
εμεηαζηνχλ ην θαηλφκελν ηεο ςπρνινγηθήο βίαο, ε ζεκαζία ησλ έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ (αιιεινγξαθία, κεηαγσγέο, εκβάζκαηα, δέκαηα), ε ζρέζε ησλ
θξαηνπκέλσλ κε ηηο αξρέο, ν ξφινο πνπ έπαημε ε παξνπζία ησλ παηδηψλ ζηελ εμνξία
θαη ε πνιηηηζηηθή νξγάλσζε πνπ δηακφξθσζαλ νη γπλαίθεο απηέο ζηελ εμφξηζηε δσή
ηνπο ζην Σξίθεξη .
ηελ ηξίηε ελφηεηα εμεηάδνληαη νη ζπλεληεχμεηο ησλ γπλαηθψλ θαη αλαδεηθλχνληαη
νη ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, θάηη πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζηελ
πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ. Έκθαζε
δίλεηαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο βηνγξαθηθέο δηαδξνκέο ηνπο κε ηε πξνζδνθία φηη
απηέο νη δηαδξνκέο ζα νινθιεξψζνπλ ηε εηθφλα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο.
Δπηπιένλ, ζηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο
έξεπλαο ζην λεζί. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
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έξεπλαο, ηα παξακέλνληα αλνηθηά εξσηήκαηα θαη ν εξεπλεηηθφο αλαζηνραζκφο ηεο
πνξείαο ηνπ εγρεηξήκαηφο κνπ.
Ζ κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, νη
ζπλεληεχμεηο θαη ε επηηφπηα έξεπλα. Σν πεδίν έξεπλαο ήηαλ ην ίδην ην λεζί ηνπ
Σξηθεξίνπ θαη ε επηθνηλσλία κε ηηο γπλαίθεο-πξψελ εμφξηζηεο
ην πιαίζην ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ κνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα έζεζα εμαξρήο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο κνπ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνζδνθψ φηη ζα θαηαθέξσ λα αλαδείμσ θαη λα
απαληήζσ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο κνπ. πγθεθξηκέλα, έζεζα σο θχξην εξεπλεηηθφ
εξψηεκα ην πψο αλαπηχζζεηαη ε ζπιινγηθφηεηα ζε ζπλζήθεο καδηθνχ εγθιεηζκνχ
θαη εάλ νη δηαηξέζεηο ησλ γπλαηθψλ γέλλεζαλ θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαθξίζεηο.
Δπηπιένλ, επέιεμα λα εξεπλήζσ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαβίσζεο θαη
επηβίσζεο πνπ γελλά ε ίδηα ε αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε ζπλζήθεο
αλαγθαζηηθνχ εγθιεηζκνχ ζε κηα θιεηζηή θνηλφηεηα νκντδεαηψλ ή κε αηφκσλ.
Μειεηψληαο παξάιιεια ηηο ηξείο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ (πνιηηηθέο θξαηνχκελεο,
πξνιεπηηθψο θξαηνχκελεο θαη δεισζίεο) έζεζα ην εξψηεκα γηα ην πνηεο ήηαλ νη
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, πνηα ήηαλ ε ζρέζε ησλ επαξρησηηζζψλ θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ
κε ηηο Αζελαίεο -κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν θαη ε
δηαθνξεηηθή ηαμηθή θαηαγσγή ζα κπνξνχζαλ λα γελλήζνπλ ηπρφλ αληηζέζεηο. Σέινο,
έζεζα ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηηο αξρέο θαη ην πψο
αληηιακβάλνληαλ θαη αληηκεηψπηδαλ νη γπλαίθεο ηηο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνδαλ νη
δηνηθεηηθνί ππεχζπλνί ηνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο απνζπάζνπλ κηα δήισζε κεηαλνίαο ή
λα ηνπο «ζπάζνπλ ην εζηθφ». Χο απφξξνηα απηνχ, ήζεια λα δσ ηη ζήκαηλε γηα ηηο
γπλαίθεο απηέο ε δήισζε κεηαλνίαο θαη πψο ζπζίαδαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ην
ζκίμηκν κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηα ζπίηηα ηνπο γηα ράξε ησλ
αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο.
Γηα ηελ πιεξέζηεξε εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζίμνπκε, ζα
αλαθεξφκαζηε ζε καξηπξίεο απφ απηνβηνγξαθίεο - νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ζε βηβιία
απφ πξψελ πνιηηηθέο θξαηνχκελεο - ή ζπλεληεχμεηο. Οη ζπλεληεχμεηο θαη νη
απηνβηνγξαθίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αξθεηά ζεκεία ηεο εξγαζίαο, δχλαληαη
λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα πεξί ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζαλάηνπ απφ ηνπο
θξαηνχκελνπο, ηε πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηε θπιαθή θαη ηελ εμνξία, ηε
δεκφζηα εηθφλα ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ κνξθνπνηείηαη κηα αθήγεζε ηεο ζπιινγηθήο
κλήκεο γεληθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα γίλεη κηα εθηελήο παξνπζίαζε γηα ην πψο
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θαηαζθεπάδεηαη ε ζπιινγηθή κλήκε θαη πψο επηιέγεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα ηε
ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά πνπ θαινχληαη λα αλαθαιέζνπλ θάπνην γεγνλφο. Σέινο, ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηαηηζηηθά αξρεία ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη κέζα απφ
απηά ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδψζνπκε ηε δξάζε αιιά θαη ην βαζκφ
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ απηνχ θαηά ηε πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η

«Δηζαγσγηθά ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο πεξηφδνπ»
Σν ηζηνξηθό πιαίζην
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα

παξνπζηάζσ ζχληνκα ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο

Διιάδνο πξηλ ηε πεξίνδν ηνπ 1940 θαη έπεηηα.
Καζψο «ε θαηάζηαζε ελφο έζλνπο είλαη ζπλέπεηα ηεο καθξνπξφζεζκεο ζεζκηθήο
αλάπηπμεο θαη ζπιινγηθψλ εκπεηξηψλ ησλ νπνίσλ ε αξρή αλάγεηαη ζην παξειζφλ»
(Ηαηξίδεο, 1999: 13) αληηιακβαλφκαζηε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο θάπνηα γεγνλφηα
απνηεινχλ νξφζεκα γηα νπνηνδήπνηε θνηλσλία θαη γελλνχλ δπλάκεηο θαη
ζπζρεηηζκνχο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.
Ζ πόισζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ
Γηα ηελ Διιάδα, ε δεθαεηία ηνπ 1940 απνηειεί ηνκή, θαζψο ζην πεξηβάιινλ ηεο
Καηνρήο αλαδείρζεθαλ φιεο νη παξαγθσληζκέλεο ή θαηαπηεζκέλεο δπλάκεηο νη νπνίεο
κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθάιεζαλ έλα θχκα αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Απφ ηελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη θπξίσο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Η. Μεηαμά ην 1936 έσο ηε
δεθαεηία ηνπ ‟60, ε Διιάδα πιήηηεηαη απφ πεξηφδνπο δηραζκνχ ηνπ ιανχ ζε
αληηκαρφκελα πνιηηηθά ζηξαηφπεδα θαη παξάιιεια θαηάιπζεο ησλ ιατθψλ
ειεπζεξηψλ, θαη βέβαηα απφ ηελ Καηνρή θαη ηνλ Δκθχιην. Οη απηαξρηθέο πξαθηηθέο
πνπ πηνζεηήζεθαλ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο
ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Βαζηθφ παξάγνληα απνηέιεζε ε δηραζηηθή γξακκή πνπ
είρε ήδε δεκηνπξγεζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία απφ ηελ επνρή ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ
ην 1915 θαη ηε δεκηνπξγία δχν αληίπαισλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ: ησλ βεληδειηθψλ
θαη ησλ αληηβεληδειηθψλ ή αιιηψο ησλ κε νπαδψλ ηεο κνλαξρίαο θαη ησλ νπαδψλ ηεο.
Ζ πφισζε αλάκεζά ηνπο εδξαηψζεθε θαη δηαησλίζηεθε θαζ‟ φιε ηε πνξεία ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη γέλλεζε κε ηε ζεηξά ηεο γεγνλφηα θαη αγψλα επηθξάηεζεο ηνπ
ελφο ζηξαηνπέδνπ έλαληη ηνπ άιινπ. χκθσλα κε ηνλ Βφγιε (2004: 55) «νη πξψηεο
πξνζπάζεηεο ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο θαηαζηνιήο θαη δηψμεσλ ζηελ Διιάδα
εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ». Ο ηειεπηαίνο μεθηλάεη ην
1915 απφ ηελ πξνζσπηθή δηακάρε ηνπ Βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ Α‟ θαη ηνπ
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Πξσζππνπξγνχ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε ζθνπφ ηελ απφθαζε ζπζηξάηεπζεο ηεο
ρψξαο είηε κε ηελ πιεπξά ηεο Αληάλη είηε κε ηελ πιεπξά ησλ θεληξηθψλ
απηνθξαηνξηψλ. Απηή ε δηακάρε γεληθεχηεθε ζε φιν ην βεληδειηθφ θαη αληηβεληδειηθφ
ρψξν θηάλνληαο ζε θνξχθσζε κεηά ην ηέινο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο κε ηελ
εθδίσμε ηνπ βαζηιηά απφ ηε ρψξα θαη ηε «δίθε ησλ έμη» πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε
πέληε επηθαλψλ πνιηηηθψλ ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο, ηνπ Πξσζππνπξγνχ Γεκήηξε
Γνχλαξε, ησλ ππνπξγψλ ηνπ θαη ηνπ αξρηζηξάηεγνπ ηεο εθζηξαηείαο ζηε Μηθξά
Αζία, Γεψξγην Υαηδεαλέζηε. Μεηά ην γεγνλφο ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ εγθαζίδξπζε
ηεο Β‟ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (1924-1935) αθνινχζεζε κηα ζεηξά αιιεπάιιεισλ
πξαμηθνπεκάησλ θαη δηθηαηνξηψλ ηειεηψλνληαο κε ην απνηπρεκέλν βεληδειηθφ
πξαμηθφπεκα ηνπ 1935 θαη ηελ επάλνδν ηνπ Βαζηιηά Γεσξγίνπ Β‟. Σνλ επφκελν
ρξφλν, ζηηο 4 Απγνχζηνπ ηνπ 1936 ν Η. Μεηαμάο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Βαζηιηά
εγθαζηδξχεη ηε δηθηαηνξία ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη ηελ έιεπζε ηεο ηξηπιήο
θαηνρήο (Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο, Βνπιγαξίαο) ζηε ρψξα ηνλ Απξίιην ηνπ 1941
(Υαηδεησζήθ επηκ. ζην «Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα 1922-1940 ν
Μεζνπφιεκνο Β2»: 2003).
Σελ ίδηα πεξίνδν ην ΚΚΔ ηξνπνπνηεί ηελ πνιηηηθή ηνπ γξακκή κε ζηφρν λα
εμαζθαιίζεη ηελ ζπλαίλεζε απφ ηνπο βεληδειηθνχο θαη ηνπο αληηβεληδειηθνχο, θαζψο
είραλ παξαγθσληζηεί απφ ηελ εμνπζία ιφγσ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά. Δίλαη ε
ζηηγκή πνπ ε αληηθνκκνπληζηηθή πνιηηηθή παίξλεη ζάξθα θαη νζηά θαζψο νη απαξρέο
ηεο αλάγνληαη ήδε ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 κε απνθνξχθσκα ηελ πηνζέηεζε ηνπ
«Ηδηψλπκνπ» ην 1929 απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, γηα ην νπνίν ζα
αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο (Υαηδεησζήθ επηκ. ην:
«Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα 1922-1940 ν Μεζνπφιεκνο Β2»: 2003). Ζ λέα
πφισζε εδξαηψζεθε πιένλ κεηαμχ ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ βεληδειηθψλ, ησλ
αληηβεληδειηθψλ (απηαξρηθνί ζηξαηησηηθνί θαη πνιηηηθνί πνπ είραλ ηελ ππνζηήξημε
ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο) θαη ησλ θνκκνπληζηψλ. Αλ θαη ε δεκηνπξγία απηήο
ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά,
σζηφζν, εδξαηψζεθε θαηά ηελ ηξηπιή θαηνρή θαη ηε δεκηνπξγία ησλ αληηζηαζηαθψλ
νξγαλψζεσλ απφ ην 1941 θαη κεηά. Με ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ, νη δπν πιεπξέο
θαηέιεμαλ λα νξηζηνχλ σο «Αξηζηεξά» θαη «Γεμηά» παξάηαμε.
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Σα γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ 1941-1949
Ζ θαηνρή αξρίδεη ηνλ Απξίιην- Ηνχλην ηνπ 1941 θαη ηεξκαηίδεηαη ην επηέκβξηνΝνέκβξην ηνπ 1944. Ο David Close (2000: 15) αλαθέξεη πσο «νη ξίδεο ηνπ εκθπιίνπ
βξίζθνληαη ζηε θαηνρή ηεο Διιάδαο απφ ηελ Γεξκαλία θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, ηελ
Ηηαιία θαη ηε Βνπιγαξία» (Close, 2000: 15).
Απφ ηελ πξψηε ρξνληά εγθαζίζηαηαη ζηελ Αζήλα ε θπβέξλεζε Σζνιάθνγινπ κε
ηελ ππνζηήξημε ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο ελψ ζηαδηαθά, ηδξχνληαη θαη νη
αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ ην ηδενινγηθν-πνιηηηθφ θάζκα εθηείλεηαη απφ
ηελ δεμηά κέρξη ηελ αξηζηεξά. πσο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηνπ Close, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Καηνρήο δεκηνπξγνχληαη δπν εκθχιηεο δηακάρεο: απηή ησλ δσζίινγσλ
θαη ησλ δεμηψλ έλαληη ησλ αληηζηαζηαθψλ θαη αξηζηεξψλ, θαη απηή αλάκεζα ζηνπο
ίδηνπο ηνπο αληηζηαζηαθνχο θαη ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπο γηα ηελ πνιηηηθή επηβίσζή ηνπο
κεηά ην πφιεκν (Close, 2000: 15).
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ ζα νξίζνπκε ηελ
πεξίνδν δηακάρεο (1943-1944) ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ κε ηνλ ΔΓΔ θαη ηελ ΔΚΚΑ, θαη
ηελ ίδηα πεξίνδν ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ άιισλ παξαζηξαηησηηθψλ
νξγαλψζεσλ ηεο άθξαο δεμηάο ελαληίνλ ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ σο ηνλ «Πξψην Γχξν» ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ1. Έηζη ινηπφλ, ην επηέκβξην ηνπ 1941 ηδξχεηαη ην ΔΑΜ (Δζληθφ
Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν) κε πξσηνβνπιία ηνπ ΚΚΔ θαη ζπκκεηνρή ηξηψλ
κηθξφηεξσλ αξηζηεξψλ θνκκάησλ: ην ΚΔ (νζηαιηζηηθφ Κφκκα Διιάδνο), ην ΑΚΔ
(Αγξνηηθφ Κφκκα Διιάδαο) θαη ην θφκκα ΔΛΓ (Έλσζε Λατθήο Γεκνθξαηίαο). Σν
Μάην ηνπ 1942 ηδξχεηαη θαη ν ΔΛΑ (Διιεληθφο Λατθφο Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο)
πνπ απνηέιεζε ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΔΑΜ. Μεηά ην ηέινο ηεο κεγάιεο πείλαο
ην ρεηκψλα ηνπ 1942 ην ΔΑΜ αξρίδεη νπζηαζηηθά λα καδηθνπνηείηαη θαη επηρεηξεί λα
ελζσκαηψζεη κηθξφηεξεο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο κε απψηεξν ζθνπφ είηε ηε κε
επαλάιεςε ησλ πξνπνιεκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηψμεσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ,
είηε κε ηελ ειπίδα θαηάθηεζεο ή ζπκκεηνρήο ζηελ εμνπζία (Close, 2000: 18-19).
Σελ ίδηα πεξίνδν μεθηλά ηε δξάζε ηνπ θαη ν ΔΓΔ (Δζληθφο Γεκνθξαηηθφο Διιεληθφο
χλδεζκνο), κηα νξγάλσζε πνπ αξρηθά, θηλήζεθε πνιηηηθά ζηνλ βεληδειηθφαληηκνλαξρηθφ ρψξν ππφ ηνλ Ναπνιένληα Εέξβα, απφηαθην ζπληαγκαηάξρε ηνπ
πξαμηθνπήκαηνο ηνπ 1935 ελψ ζηελ πνξεία ζα κεηαηνπηζηεί πνιηηηθά ππέξ ηεο
1

Γαλείδνκαη ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ηεο ρξνλνινγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο απφ ηνλ Γ. Ηαηξίδε
(Ηαηξίδεο, 1984).
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βαζηιείαο. Σέινο, κηα ηξίηε ζε ηζρχ αληηζηαζηαθή νξγάλσζε ήηαλ ε ΔΚΚΑ (Δζληθή
θαη Κνηλσληθή Απειεπζέξσζηο) ππφ ηνλ Γεψξγην Καξηάιε. ‟ απηφ ην πιαίζην
θαζνξηζηηθή ήηαλ ε θνξχθσζε ηεο δηακάρεο ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ θαη ηνπ ΔΓΔ ζηηο
νξνζεηξέο ηε Πίλδνπ. Σν 1943 ε θαηνρηθή θπβέξλεζε ηνπ Ησάλλε Ράιιε νξγάλσζε
ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο ηα νπνία ζπλεξγάζηεθαλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ θαη
θαζνδεγήζεθαλ απφ ηηο γεξκαληθέο αξρέο κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ε δξάζε ησλ
αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ. Ο αξηζκφο ηνπο αλήιζε πεξίπνπ ζε 18.000 θαη ε δξάζε ηνπο
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πνιιψλ βεληεηψλ ηδηαίηεξα ζηε πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Καηά ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο, αηκαηεξά επεηζφδηα εθδειψζεθαλ θαη απφ ηηο δπν
πιεπξέο κε απνθνξχθσκα ηα γεγνλφηα ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά ηελ επνκέλε ηεο
απνρψξεζεο ησλ Γεξκαλψλ απφ ηελ Διιάδα (Close, 2000: 19-21).
Απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο ησλ αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο ήηαλ ε
νξηζηηθή επηθξάηεζε ηνπ ΔΑΜ/ΔΛΑ ζε κεγάιν ηκήκα ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο
θπξίσο ζηελ χπαηζξν φπνπ εθκεηαιιεπφκελν ην θελφ εμνπζίαο πνπ ππήξρε, ίδξπζε
ηελ ΠΔΔΑ (Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο) ζρεκαηίδνληαο θπβέξλεζε
ηνλ Μάξηην ηνπ 1944 ζηελ Δπξπηαλία. Σν 1944 «κε ην πλέδξην ηνπ Ληβάλνπ ν
Παπαλδξένπ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ βξεηαλνχ πξεζβεπηή Leeper έζεζε σο ζηφρν
ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο δχλακεο ηνπ ΔΑΜ θαη ηεο ΠΔΔΑ (Πνιηηηθή
Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο) ζρεκαηίδνληαο ηε Κπβέξλεζε Δζληθήο
Δλφηεηαο» (Παπαζηξάηεο ζην: Ηαηξίδεο Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950: έλα έζλνο
ζε θξίζε, Θεκέιην, 1984: 205). Ο ιφγνο ήηαλ ην δήηεκα πνπ είρε ζέζεη ηφηε ην ΔΑΜ
γηα ην αλ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε θπβέξλεζε σο θφκκα κεηνςεθίαο ή ζα παξακείλεη
παξαγθσληζκέλν απφ ηελ εμνπζία αληηκεησπίδνληαο ηε θαηεγνξία φηη παξεκπνδίδεη
ηελ εζληθή ελφηεηα. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΑΜ
ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ κε επηά ππνπξγνχο (Παπαζηξάηεο, ζην: Ηαηξίδεο Ζ
Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950: έλα έζλνο ζε θξίζε, Θεκέιην, 1984: 220). πσο
αλαθέξεη θαη ν Ηαηξίδεο ε επίζεκε απειεπζέξσζε έγηλε ζηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ 1944
φηαλ ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ έθηαζε απφ ην Κάηξν ζην Πεηξαηά ζπλνδεπκέλε απφ
Βξεηαλνχο επίζεκνπο θαη ζηξαηφ θαη πξνέιαζε πξνο ηελ πξσηεχνπζα (Ηαηξίδεο,
1984: 247).
ην ζεκείν απηφ επέιεμα λα παξαζέζσ απηνχζηα ηελ πεξηγξαθή ηεο έλαξμεο ηνπ
«Γεχηεξνπ Γχξνπ» ηα εκθχιηαο δηακάρεο φπσο έρεη απνδνζεί απφ ηνλ Ηαηξίδε:
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«ηηο 2 Γεθεκβξίνπ νη ππνπξγνί ηνπ ΔΑΜ αξλήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ ην
επίζεκν δηάηαγκα γηα ηνλ αθνπιηζκφ ηνπ ΔΛΑ θαη παξαηηήζεθαλ απφ
ηελ θπβέξλεζε. Σν ΔΑΜ θάιεζε ην ιαφ ζε αληηθπβεξλεηηθή δηαδήισζε
γηα ηελ Κπξηαθή 3 Γεθεκβξίνπ ζηελ Αζήλα θαη ζα επαθνινπζνχζε γεληθή
απεξγία ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ. ηελ νγθψδε, φκσο, δηαδήισζε πνπ έγηλε
ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, ζηελ αξρή κε ηελ έγθξηζε θαη έπεηηα ελάληηα
ζηελ απαγφξεπζε ηεο θπβέξλεζεο, ε αζηπλνκία άλνημε ππξ, κε
απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ ή λα ηξαπκαηηζηνχλ πνιιά άηνκα. Σν
αηκαηεξφ απηφ γεγνλφο δελ ήηαλ παξά ην έλαπζκα γηα κηαλ άιιε,
πεξηζζφηεξν βίαηε θάζε επηδείλσζεο ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ- ην «Γεχηεξν
Γχξν» (Ηαηξίδεο, 1984: 249).
Οη κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ηηο 3 Γεθεκβξίνπ κέρξη ηηο 10 Γελάξε ζηελ Αζήλα
νλνκάζηεθαλ «Γεθεκβξηαλά». Σα δχν αληίπαια ζηξαηφπεδα, ΔΑΜ/ΔΛΑ ελαληίνλ
ηεο

θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ (κε ηελ βξεηαληθή ππνζηήξημε) θαη ηεο Οξεηλήο

Σαμηαξρίαο2 έδσζαλ ηε κάρε γηα ηνλ έιεγρν ηεο Αζήλαο επηθξαηψληαο ηειηθά νη
ηειεπηαίνη δηψρλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ απφ ηελ πξσηεχνπζα.
Μεηά ηνλ δησγκφ ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΔΛΑ απφ ηε πξσηεχνπζα, ην ΔΑΜ
ζπκθψλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945 λα απνζηξαηεχζεη ηηο έλνπιέο δπλάκεηο ηνπ.
Ζ αλαθσρή θαηνρπξψζεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1945 κε ηε πκθσλία ηεο
Βάξθηδαο ζηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ε νινθιεξσηηθή παξάδνζε φπισλ ηνπ ΔΛΑ, ν
ζρεκαηηζκφο λένπ εζληθνχ ζηξαηνχ, ε ακλεζηία γηα ηα πνιηηηθά εγθιήκαηα, ε
απειεπζέξσζε ησλ νκήξσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ειεπζεξηψλ
ηνπ αηφκνπ, ε θάζαξζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο απφ
ηνπο δσζίινγνπο ηεο Καηνρήο, ην δεκνςήθηζκα γηα ην βαζηιηά θαη ε ζχληαμε λένπ
πληάγκαηνο (Ηαηξίδεο, 1984: 251). κσο, ε αβεβαηφηεηα θαη ε ηξνκνθξαηία πνπ
ζπλέρηζε λα επηθξαηεί δελ άθεζε πεξηζψξηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1945 έσο ηηο εθινγέο ηνπ 1946 αθνινχζεζε ε «πεξίνδνο ηεο
ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο», φπνπ θνξπθψζεθε ε δξάζε ηνπ παξαθξάηνπο (αθξνδεμηέο
παξαζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο ηεο άθξαο δεμηάο, φπσο, γηα παξάδεηγκα ε
αληηθνκκνπληζηηθή νξγάλσζε Υ) θαη θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ ελάληηα ζηελ
2

Μνλάδα πεδηθνχ πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ εμφξηζηε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ Αίγππην θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη απνηεινχληαλ απφ αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο δεμηψλ
πεπνηζήζεσλ .

20
Αξηζηεξά. ηηο πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο ηεο 31εο Μαξηίνπ ηνπ 1946 ε Αξηζηεξά
απέρεη απφ ηηο εθινγέο θαη ην Λατθφ Κφκκα επηθξαηεί, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπίνπ. Αξρηθά, ην δεκνςήθηζκα
επαλαθέξεη ην Βαζηιηά Γεψξγην Β‟ ζηε ρψξα θαη ε λέα θπβέξλεζε ζεζπίδεη λέα
αζθπθηηθά θαη ζθιεξά κέηξα γηα ηε θαηαζηνιή θαη ηνλ έιεγρν ηεο έθξπζκεο
πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Καζψο ε «ιεπθή ηξνκνθξαηία» θαηεπζχλζεθε φρη κφλν πξνο
ηνπο θνκκνπληζηέο αιιά θαη πξνο ηνπο νπαδνχο ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, ε
θπβέξλεζε αλίθαλε λα επηβιεζεί δηα ηεο ελλφκνπ νδνχ, άξρηζε λα επηβάιιεηαη θαη κε
πξαθηηθέο έμσ απφ ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σελ παξακνλή ησλ εθινγψλ
ηνπ 1946 ε επίζεζε αληαξηψλ-θνκκνπληζηψλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα Ληηφρσξνπ
ζεκαηνδφηεζε νπζηαζηηθά ηελ έλαξμε ηνπ «Σξίηνπ Γχξνπ» εκθχιηαο δηακάρεο.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1946 ην ΚΚΔ ηδξχεη ηνλ Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ Διιάδαο (ΓΔ) κε
αξρεγφ έλαλ παιηφ θαπεηάλην ηνπ ΔΛΑ, ηνλ Μάξθν Βαθεηάδε θαη ν πφιεκνο
αξρίδεη ζθιεξά, ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν, θαζψο ηηο πφιεηο ηηο έιεγρε νινθιεξσηηθά ε
Κπβέξλεζε. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο έιεμαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1949 κε κηα
ζπληξηπηηθή ήηηα ηνπ ΓΔ ζηελ νξνζεηξά ηνπ Γξάκκνπ. Σελ επαχξηνλ ηνπ Δκθπιίνπ
πνιέκνπ ε αληηκεηψπηζε ησλ εηηεκέλσλ επξφθεηην λα νξγαλσζεί απφ έλα
εζληθφθξνλ θαζεζηψο ζπζηεκαηηθψλ δηαθξίζεσλ.

«Οη ζεζκνί θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην»
Ζ θπιαθή θαη ε εμνξία σο ζεζκνί θνηλσληθνύ ειέγρνπ
Ζ ηηκσξία ή ε απεηιή επηβνιήο κηαο ηηκσξίαο ζε νπνηνδήπνηε άηνκν είλαη απφ ηνπο
βαζηθνχο, αλ φρη ν βαζηθφηεξνο, κεραληζκφο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Μέζα απφ απηή ηε
δηαδηθαζία επηβεβαηψλεηαη θαη εκπξάθησο φρη κφλν ε ηζρχο αιιά θαη ε εμνπζία πνπ
θαηέρεη έλα άηνκν, κηα νκάδα αηφκσλ ή αθφκε θαη έλαο νιφθιεξνο θξαηηθφο
κεραληζκφο έλαληη θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ, κηαο νκάδαο αηφκσλ ή ελφο νιφθιεξνπ
ιανχ.
Ο Φνπθψ(1976), ζην βηβιίν ηνπ Δπηηήξεζε θαη ηηκσξία ε γέλλεζε ηεο θπιαθήο
αλαζπγθξνηεί ηελ πνξεία θαη ηηο κνξθέο πνπ πξνζέιαβε ν ζεζκφο ηεο θπιαθήο σο
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ εθάζηνηε πνηληθνχ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα, πξέπεη λα
δηεπθξηληζηεί, φηη ν Φνπθψ αλαθέξεηαη ζε πνηληθνχο θαη φρη ζε πνιηηηθνχο
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θξαηνχκελνπο κε ηνπο νπνίνπο αζρνινχκαζηε ζηε παξνχζα εξγαζία, αιιά δελ
κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη κέζα απφ ην έξγν ηνπ αλαδεηθλχεη ηελ έλλνηα ηεο
εμνπζίαο σο ζηξαηεγηθήο θαη ζρέζεο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο παξάγεηαη κηα
νξηζκέλε γλψζε θαη αιήζεηα, θαη απηή αθξηβψο ε δηαπίζησζε θαιχπηεη ην θχξην
πεδίν ηνπ ελδηαθέξνληνο καο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Καηά ηε δηαδηθαζία, ινηπφλ,
βίσζεο ηεο εκπεηξίαο ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο παξάγνληαη λνήκαηα θαη
θαζεζηψηα αιήζεηαο ηα νπνία ε έξεπλά κνπ επηρεηξεί λα αλαδείμεη. Ο Φνπθψ
αλαθέξεη πσο ε κνξθή ηεο θπιαθήο, θαη νη ηηκσξεηηθνί κεραληζκνί γεληθά,
κεηαζρεκαηίζηεθαλ πνιιέο θνξέο σο πξνο ην λφεκα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, δεδνκέλσλ πάληα ησλ αλάινγσλ ζπλζεθψλ ζηελ εθάζηνηε
θνηλσληθν-πνιηηηθή πεξίνδν. Σν πνηληθφ ζχζηεκα ζρεδηάζηεθε θαη ζπληάρζεθε κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη μερσξηζηνχο φξνπο ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο θαηαξξίπηνληαο θάζε θνξά ηηο παιηέο πξαθηηθέο πεηζάξρεζεο θαη
δεκηνπξγψληαο λέεο κε αλάινγν πεξηερφκελν. Βαζηθή ηνκή ζηε ηζηνξία ησλ
πεηζαξρηθψλ κεραληζκψλ απνηειεί ε ππνρψξεζε ηνπ δεκφζηνπ ζεάκαηνο ηεο
ηηκσξίαο ζηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ δεκφζηα εθηέιεζε ηεο
πνηλήο ππνρσξεί θαη «ε ηηκσξία κεηαηξέπεηαη απφ κηα ηέρλε αβάζηαρησλ ζσκαηηθψλ
ηαιαηπσξηψλ, ζε κηα δηαβάζκηζε ηεο ζηέξεζεο ησλ δηθαησκάησλ» (Φνπθψ, 1976:
20). Ζ εμνπζία ειέγρεη θαη θαηαζθεπάδεη ην ππνθείκελφ ηεο θαη ηνπ εκθπηεχεη ηνπο
θαλφλεο ηεο. αθψο, ην ζσκαηηθφ βαζαληζηηθφ ζηνηρείν δε ζα εμνπδεηεξσζεί πνηέ
πιήξσο, αιιά ζα ελζσκαησζεί ζην πνηληθφ ζχζηεκα καδί κε ηνπο ηηκσξηηηθνχο
κεραληζκνχο πνπ επηδξνχλ θπξίσο ζηε ςπρή θαη ην ζπκηθφ ηνπ θαηεγνξνχκελνπ.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ε θπιαθή απνηειεί έλα θιεηζηφ νηθνδφκεκα κε
πεηζαξρηθνχο κεραληζκνχο πνπ θπξηεχνπλ ηνλ δηθαζηηθφ ζεζκφ. πκβνιίδεη ην ζεζκφ
πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηφηεηα ησλ εζψλ θαη ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο έσο φηνπ ηα
άηνκα θαηαθέξνπλ λα γίλνπλ εππεηζή θαη ρξήζηκα. Ζ θπιάθηζε αληηκεησπίδεηαη σο
κέζν κεηακφξθσζεο ησλ αηφκσλ ζηα πξφηππα πνπ ζέηεη ην ππφινηπν «πγεηέο»
θνηλσληθφ ζψκα. Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, νθείιεη λα απνηειεί έλαλ
εμαληιεηηθφ πεηζαξρηθφ κεραληζκφ θαη λα δηαζέηεη ηελ απφιπηε εμνπζία πάλσ ζηνπο
θξαηνπκέλνπο. Έρεη, ινηπφλ, εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο θαηαζηνιήο θαη ηηκσξίαο
φπσο επίζεο θαη ηε δχλακε ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ «παξαζηξαηεκέλσλ»
θπιαθηζκέλσλ. Δίλαη έλαο ρψξνο φπνπ «ε θνιαζηηθή εμνπζία, πνπ δελ ηνικάεη πηα λα
αζθεζεί αλνηρηά, νξγαλψλεη ζησπεξά έλα πεδίν αληηθεηκεληθφηεηαο φπνπ ε ηηκσξία
κπνξεί ηψξα, ρσξίο λα θξχβεηαη, λα ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξαπεπηηθφ κέζν θαη φπνπ ε
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δηθαζηηθή απφθαζε κπνξεί λα εγγξάθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γλψζεο» (Φνπθψ, 1976:
333).
πσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξεη ν ηξαηήο Μπνπξλάδνο (2009), ε εμνξία, απνηειεί
έλαλ θξαηηθφ ζεζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο θαη ηερληθέο, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη
κε ην ζέκα ηνπ πεξηνξηζκνχ, ηελ εμνπδεηέξσζε ή θαη ηελ εμφλησζε ηνπ πνιηηηθνχ
αληηπάινπ κε απψηεξν ζηφρν λα απνθεξχμνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα θξνλήκαηά ηνπο θαη λα
ηξνκνθξαηήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο, ηνπο νηθείνπο θαη ηνπο νκντδεάηεο πνπ ζπλδένληαλ
καδί ηνπο. Αλ θαη απνηειεί δηεζλέο θαηλφκελν ηνπ 20νπ αηψλα, εκείο ζα εζηηάζνπκε
απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε θαηά ηελ νπνία
ε εμνξία ζπλδέζεθε κε ηηο δηψμεηο ησλ αληηθξνλνχλησλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία δελ
ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν νη αξηζηεξνί αιιά θαη θηιειεχζεξνη αζηνί ή δεκνθξάηεο πνπ
θηλνχζαλ ππνςίεο ζηνπο θξαηνχληεο. Γελ ππήξρε δηάθξηζε κεηαμχ αληξψλ, γπλαηθψλ,
παηδηψλ, δηάζεκσλ, άζεκσλ ή θαη ππνγξαςάλησλ ηε δήισζε κεηαλνίαο. ε θάζε
πεξίπησζε, απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπο αληηκεησπίδνληαλ φινη σο
θνκκνπληζηέο θαη ερζξνί ηνπ θξάηνπο.
Ζ εμνξία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο έλαο ηδηαίηεξνο ζεζκφο θνηλσληθνχ ειέγρνπ
κε αζαθή ραξαθηεξηζηηθά θαη ξεπζηέο εξκελείεο ε νπνία ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα
ήδε απφ ην 1917 κε ηε κνξθή δηψμεσλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ζηα πιαίζηα ηνπ
Δζληθνχ Γηραζκνχ νπφηε θαη ν Βεληδέινο εθθαζάξηζε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη
πξνέβε ζε δηψμεηο κνλαξρηθψλ θαη άιισλ αληηπάισλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Βφγιε,
φκσο, ην δηθαίσκα εθηφπηζεο εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά ην 1871 κε
ηνλ λφκν πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ιεζηείαο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν.
χκθσλα κε απηφλ, πθίζηαην ην δηθαίσκα εθηφπηζεο ησλ ζπγγελψλ ησλ ιεζηψλ απφ
ηηο δηνηθεηηθέο ή ζηξαηησηηθέο αξρέο. ηε ζπλέρεηα, ην 1913 έλαο αθφκε παξφκνηνπ
πεξηερνκέλνπ λφκνο επέηξεπε ηελ εθηφπηζε ησλ πξψησλ ζνζηαιηζηψλ θαη
ζπλδηθαιηζηψλ νη νπνίνη θξίλνληαλ σο χπνπηνη γηα ηελ δηαηάξαμε ηεο δεκφζηαο
αζθάιεηαο (Βφγιεο, 2004: 55). πσο αλαθέξεη ν ηξαηήο Μπνπξλάδνο, (2009: 38)
«ε εμνξία, σο πνιηηηθή πξαθηηθή θαη πξαγκαηηθφηεηα, ζπγθξνηείηαη
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, επί δηθηαηνξίαο ηνπ Παγθάινπ. To
Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 2αο Ηνπλίνπ 1926 παξέρεη ζηηο Δπηηξνπέο
Γεκνζίαο Αζθαιείαο (πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, απφ ηελ θπβέξλεζε
Παπαλαζηαζίνπ, κε ην Ν.Γ. ηεο 19εο Απξηιίνπ 1924, ζην πιαίζην ηεο
δίσμεο ηεο ιεζηείαο) ην δηθαίσκα λα δηαηάδνπλ ηελ εθηφπηζε, κέρξη θαη
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γηα έλα ρξφλν θάζε αηφκνπ «ππφπηνπ δηαπξάμεσο […] πξάμεσλ
αληηθείκελσλ εηο ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ, εζπρίαλ θαη αζθάιεηαλ ηεο
ρψξαο».
Απηφ κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα απφ ην γεγνλφο φηη θαλέλαο ηφπνο εμνξίαο δελ
έκνηαδε κε άιινλ αληίζηνηρν θαη νη εζσηεξηθνί κεραληζκνί πεηζαξρίαο θαη
ιεηηνπξγίαο δηέθεξαλ αηζζεηά απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιινλ. αθψο, ν ζεζκφο ηεο
εμνξίαο δηαηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη: ε
εθηφπηζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε απφκαθξα μεξνλήζηα, ν καδηθφο ηνπο ραξαθηήξαο θαη
ην ράζκα κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ηνπ «έμσ» θφζκνπ. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο
ζην θάζε λεζί ήηαλ δηαθνξεηηθέο. ε θάπνηνπο ηφπνπο εμνξίαο πθίζηαλην ζθιεξά
ζηξαηφπεδα πεηζαξρηθήο δηαβίσζεο ελψ ζε θάπνηνπο άιινπο φρη. Πνιιά λεζηά
αληηκεηψπηδαλ ην πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο θαη ησλ άζρεκσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ,
ελψ ζε άιινπο ηφπνπο νη θξαηνχκελνη έξρνληαλ αληηκέησπνη κε ηελ απεηιή ή ηελ
εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο θαη ησλ επψδπλσλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ
βαζαληζηεξίσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπγγελείο ή άιινπο
θξαηηθνχο θνξείο θαη κε, ήηαλ πιήξσο απαγνξεπκέλε ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
επηηξεπφηαλ ππφ απζηεξνχο πάληα φξνπο. Άιιε κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ηφπσλ
εμνξίαο ήηαλ απηή ηνπ θχινπ. Κάπνηα λεζηά ιεηηνχξγεζαλ κε κνλαδηθνχο
θξαηνχκελνπο γπλαίθεο θαη παηδηά, άιια κφλν κε άληξεο θαη θάπνηα κεηθηά. ε θάζε
πεξίπησζε, φκσο, νη θξαηνχκελνη κεηαθηλνχληαλ ζπλερψο αλάινγα κε ηε θχζε ηεο
πνηλήο ηνπο θαη ηηο επηηαγέο ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο.
πσο αλαθέξεη θαη ν Γ. Μαξγαξίηεο (Μαξγαξίηεο, 2009: 19) «σο ηε δεχηεξε
δεθαεηία ηνπ Μεζνπνιέκνπ νη «ζπλήζεηο» ηξφπνη ζσθξνληζκνχ ηεο θνηλσληθήο
δηακαξηπξίαο ήηαλ νη εμνξίεο. Ζ ρψξα είρε πνιιέο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη ζην
Αηγαίν πεξίζζεπαλ ηα μεξνλήζηα». Μεξηθά απφ απηά είλαη ε Λέξνο, ε Ηθαξία, ε
Γπάξνο, ε Μαθξφλεζνο, ε Κάξπαζνο, ην Σξίθεξη, ηα Υαληά, ε Υίνο, ν Ατ ηξάηεο, ε
Αίγηλα θαη πνιιά αθφκε. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη έπεηηα, ν ζεζκφο απηφο ζα
δηαηεξεζεί γηα πελήληα ρξφληα κέρξη θαη ηε πηψζε ηεο Υνχληαο ην 1974.
Αλ θαη κε ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ νη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη
εγθιεηζκνχ απνδνθηκάζηεθαλ, σζηφζν, κεηά ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο θαη θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο «ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο» ελάληηα ζηνπο αξηζηεξνχο αληηζηαζηαθνχο
πνπ αθνινχζεζε, νη εμνξίεο ζεσξήζεθαλ θαη πάιη σο αλαγθαία ιχζε, σο κηα κέζνδνο
θηελή, δνθηκαζκέλε θαη κε έηνηκν λνκηθφ πιαίζην.
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Αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε
θπιαθή θαη ε εμνξία ζηελ Διιάδα απνηέιεζαλ ηνπο πην θαηαιπηηθνχο θαη
θαζνξηζηηθνχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο ειέγρνπ ήδε πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1946
νπφηε θαη «εγθξίζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ηζρχ δεθάδεο λφκνη, ςεθίζκαηα, λνκνζεηηθά
θαη βαζηιηθά δηαηάγκαηα, κε βάζε ηα νπνία ιεηηνχξγεζε ην θαζεζηψο "έθηαθηεο
αλάγθεο"» (Λακπξνπνχινπ, 1999: 25). Δίλαη βέβαηα ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ζην
ζεκείν απηφ, πσο αλ θαη ν εκθχιηνο έιεμε ην 1949, ην θαζεζηψο ηεο εμνξίαο
παξέκεηλε λνκνζεηηθά ζε ηζρχ γηα άιια δεθαηξία ρξφληα φηαλ κε ην Ννκνζεηηθφ
Γηάηαγκα 4234/1962 αλαγγέιζεθε επίζεκα ε ιήμε ηνπ (Λακπξνπνχινπ, 1999: 27).
Σφηε, άιιαμε θαη πάιη ην λφεκα ηεο θπιάθηζεο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ θαη ε
εμνξία έπαςε λα πθίζηαηαη κέρξη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ηελ 21ε Απξηιίνπ ηνπ 1967.
Σν πεδίν ηεο ηηκσξίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ησλ
πξψησλ ρξφλσλ κεηά ηε ιήμε ηνπ, νξγαλψζεθε απφ έλα ακάιγακα δηαθνξεηηθψλ
θνξέσλ, νη νπνίνη πηνζεηνχζαλ δηαθνξεηηθέο

πξαθηηθέο έλαληη ησλ πνιηηηθψλ

θξαηνχκελσλ. Οη ληθεηέο εζληθφθξνλεο ζηειέρσζαλ ηελ εζλνθπιαθή, ηελ αζηπλνκία,
ηε ρσξνθπιαθή, ην ζηξαηφ θαη δηάθνξεο έλνπιεο παξάλνκεο ή κε αθξνδεμηέο
νκάδεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηθξάηεζε ηεο εζληθνθξνζχλεο έζεζε ηα φξηα, ηνπο
ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο αιιά θαη ην βαζκφ λνκηκνπνίεζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ
πηνζεηήζεθαλ απέλαληη ζηελ εηηεκέλε θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά. Δμάιινπ, έλαο
εκθχιηνο πφιεκνο είλαη έλαο πφιεκνο κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο φπνπ ε επηθξάηεζε ηεο
κηαο πιεπξάο ζεκαίλεη απηνκάησο ηελ εμφλησζε ηεο άιιεο. Οη θνηλσληθνί ζεζκνί
πνιηηηθνχ ειέγρνπ, ζηεξίρζεθαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ θαη λνκηκνπνίεζαλ ηηο πξαθηηθέο
ηνπο βαζηζκέλνη ζην ίδην ην θξάηνο δηθαίνπ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε
δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, ηελ χπαξμε ηνπ πληάγκαηνο, θαη γεληθφηεξα απφ ηελ αξρή
ηεο λνκηκφηεηαο βάζεη αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα
ηδηφηππν «θξάηνο δηθαίνπ», ην νπνίν λνκηκνπνηείηαη ζηε βάζε ησλ επηηαγψλ ηνπ
ζπληαγκαηηθνχ θψδηθα θαη ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε θπιαθή θαη ε εμνξία
ιεηηνχξγεζαλ σο πεηζαξρηθφο κεραληζκφο φπνπ νη πξαθηηθέο ηνπ θαηνρπξψλνληαλ
θαη λνκηκνπνηνχληαλ απφ ηελ ίδηα ηε λνκνζεζία άιινηε κε άκεζν απξνθάιππην
ηξφπν θαη άιινηε κε έκκεζν, ζην πιαίζην ηεο αλνρήο ηεο Πνιηηείαο. Αξθεί λα
ξίμνπκε κηα καηηά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο φπσο
δηακνξθψζεθε απφ ηνπο εζληθφθξνλεο ληθεηέο ηνπ εκθπιίνπ γηα λα ζπκπεξάλνπκε
ηελ εδξαίσζε ησλ αληηζέζεσλ πνπ απνηππψζεθαλ θαη ίζρπζαλ γηα ηξεηο δεθαεηίεο
θαη πιένλ. Καζψο, φκσο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ζχζηαζεο ησλ «έθηαθησλ
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κέηξσλ» ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, ζα
πξνηηκήζνπκε λα κελ επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ ζην δήηεκα απηφ.
Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε, πσο ν ζεζκφο ηεο εμνξίαο απνηέιεζε
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
πξνπνιεκηθήο, δηθηαηνξηθήο θαη κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ
θαζίζηαηαη έλαο ζχλζεηνο ζεζκφο θνηλσληθνχ ειέγρνπ πνπ ππέζηε πνιινχο
κεηαζρεκαηηζκνχο θαη εμππεξέηεζε πνιιέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο.
Ζ ζχλζεηε δηάζηαζή ηνπ ηνλ θαζηζηά απηνκάησο σο έλα ζεζκφ ηθαλφ λα κειεηεζεί
αλεμάξηεηα, ηδηαίηεξα θαη εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Ζ ζέζπηζε ησλ «κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο»
Κάλνληαο κηα γεληθή αλαζθφπεζε ζηελ ηζηνξία ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηελ
Διιάδα απφ ην κεζνπφιεκν, κεηαπνιεκηθά έσο θαη ηε κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974
βιέπνπκε μεθάζαξα φηη ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θξίζεηο ε λφζεπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ
ζεζκψλ γηλφηαλ ε βαζηθή ζηξαηεγηθή ησλ ληθεηψλ ηνπ εκθπιίνπ θαη ηδίσο ηεο
Γεμηάο. Σν πληαγκαηηθφ Γίθαην είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεί ηελ θαηάιπζε, ηελ
παξαβίαζε ή απιψο ηε λφζεπζε ησλ ζεζκψλ ηνπ θηιειεχζεξνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ
πνιηηεχκαηνο. Αλαθνξηθά κε ηε ηειεπηαία πξαθηηθή, φπσο αλαθέξεη θαη ν
Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο (πξφινγνο ζην: Αιηβηδάηνο, 1986: 9).
«γηλφηαλ πνηθηινηξφπσο -κε εμαίξεζε ηηο δηθηαηνξίεο ηνπ 1925-1926,
ηνπ 1936-1941 θαη ηνπ 1967-1974- κε ηελ άζθεζε εμνπζίαο θαη‟
εμνπζηνδφηεζε

ή

απηνβνχισο,

κε

εθηεηακέλεο

λνκνζεηηθέο

αξκνδηφηεηεο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, κε βαζηιηθέο επεκβάζεηο, κε
έλνπιεο δπλάκεηο, κε ζέζπηζε «έθηαθησλ κέηξσλ» πνπ ζπλερίζηεθαλ σο
παξαζχληαγκα […]. Οη πνιίηεο δηαθξίλνληαλ ζε ππφπηνπο θαη «πγηψο
ζθεπηφκελνπο» βάζεη ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ
ηνπο».
πκπιεξσκαηηθά, αθφκε θαη νξηζκέλεο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφπεηξεο
δηάδνζεο ηδεψλ πνηληθνπνηνχληαλ εμίζνπ βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ
«επηιεθηηθήο λνκηκφηεηαο» θαη απζαηξεζίαο ζην φλνκα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.
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Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη σο ζπλέπεηα ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ, νη
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ησλ
ειιήλσλ

πνιηηψλ

πθίζηαλην

κφληκνπο

ζεζκνζεηεκέλνπο

πεξηνξηζκνχο

κε

απνθνξχθσκα ην «ηδηψλπκν» λνκνζρέδην ηνπ Βεληδέινπ ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ ηνπ
1929, κεηά ηε λίθε ηνπ ζηηο εθινγέο ηεο ίδηαο ρξνληάο. ηα ηέιε ηνπ 1920 «ην ΚΚΔ
ήηαλ δηαζπαζκέλν, κηθξφ, κε ειάρηζηε δεκνηηθφηεηα. Χζηφζν, ήδε απφ ηφηε
επηζηξαηεχηεθε έλαο ππεξηνληζκέλνο θνκκνπληζηηθφο θίλδπλνο κε απνηέιεζκα ηε
λνκηκνπνίεζε ησλ κέηξσλ «πεξί αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο» θαη ηελ
απηαξρηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο ζην κεζνπφιεκν» (Κνχλδνπξνο, 1978: 17).
Δλδεηθηηθά, απφ ην 1936, ν Μεηαμάο επαλαθέξεη ηελ αληηθνκνπληζηηθή λνκνζεζία,
ηηο δηνηθεηηθέο εθηνπίζεηο θαη γεληθψο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ηδηψλπκνπ βάζεη ησλ νπνίσλ
νη Αξηζηεξνί ή πξνζθείκελνη ζηελ αξηζηεξά πνιίηεο πθίζηαλην ζπζηεκαηηθέο
δηαθξίζεηο θαη θαηαδίθεο φρη ηφζν γηα ηηο πξάμεηο ηνπο, αιιά θπξίσο γηα ηηο ηδέεο
ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο επηζεκαίλεη ν Ρνχζνο Κνχλδνπξνο (1978) ν λφκνο ηνπ
Ηδηψλπκνπ είρε 10 άξζξα αξρίδνληαο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ άξζξν 1:
«ζηηο επηδηψθεη ηελ εθαξκνγήλ ηδεψλ ερνπζψλ σο έθδεισλ ζθνπφλ
ηελ δηα βηαίσλ κέζσλ αλαηξνπήλ ηνπ θξαηνχληνο θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο, ή ηελ απφζπαζηλ κέξνπο ή φινπ ηεο Δπηθξαηείαο, ή ελεξγεί
ππέξ απηψλ πξνζειπηηζκφλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζηλ ηνπιάρηζηνλ εμ
κελψλ. Πξνο ηνχηνηο επηβάιιεηαη δηα ηεο απνθάζεσο θαη εθηνπηζκφο
ελφο κελφο κέρξη δχν εηψλ εηο ηφπνλ ελ απηή νξηδφκελνλ» (Κνχλδνπξνο,
1978: 74)
Καη‟ επέθηαζε, νη ζπλαζξνίζεηο θαη νη ζπζηάζεηο ζσκαηείσλ απαγνξεχνληαη επίζεο
κε ηνλ ίδην ζθνπφ. Δηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαλ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο,
ππεξέηεο, ζηξαηησηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη κεηά ηελ θαηαδίθε
απνιχνληαλ απ‟ ηηο ζέζεηο ηνπο. ηνπο εθπαηδεπηηθνχο -αθφκε θαη φζνη
θαηεγνξηνπνηνχληαλ σο πξνπαγαλδίδνληεο, απνιχνληαλ νξηζηηθά ελψ ην δηθαζηήξην
δελ κεηέηξεπε ηελ πνηλή ζε ρξεκαηηθή, φπσο γίλνληαλ ζηα άιια πιεκκειήκαηα.
Μεηά ηελ πνηλή, ε εθηφπηζε ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα δχν ρξφληα θαη νη θαηαδηθαζκέλνη
ηνπ Ηδηψλπκνπ έπαπαλ λα απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη (Κνχλδνπξνο,
1978: 74) .
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Με ην πξφζρεκα ηνπ «θνκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ», ν θξαηηθφο κεραληζκφο ηεο
επνρήο ηνπ Μεηαμά ηξνπνπνίεζε ην Ηδηψλπκν ην νπνίν είρε ζην κεηαμχ θαηαξγεζεί
θαη ην απηαξρηθνπνίεζε αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 117, ν νπνίνο
επέβαιε ηε ρξήζε πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ σο απαξαίηεηε γηα ηηο
πξνζιήςεηο, ηελ παλεπηζηεκηαθή θνίηεζε, ηηο ππνηξνθίεο αθφκε θαη γηα ηηο άδεηεο
αλέγεξζεο αθηλήησλ ή ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ. Θεζπίζηεθε κηα ζεηξά
απφ λνκνζεηήκαηα πνπ αλήγαγαλ νξηζκέλεο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε πνηληθφ
αδίθεκα θαη εθηφπηδε «ππφπηνπο ηειέζεσλ πξάμεσλ αληηθείκελσλ εηο ηελ δεκνζίαλ
ηάμηλ» γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαζεζηψηνο. Καζψο ν απψηεξνο ζθνπφο ησλ κέηξσλ
απηψλ ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ή θαη ε εμφλησζε ηνπ «εζσηεξηθνχ ερζξνχ»,
ζπζηάδνληαο ηε λνκηκφηεηα γηα ράξε ηεο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο, ηα φξγαλα ηεο
θαηαζηνιήο κεηέθξαδαλ απζαίξεηα ηνπο λφκνπο ελψ θάζε κέζν ηηκσξίαο κπνξνχζε
λα ζεσξεζεί επηηξεπηφ εάλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ράξε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο,
ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηεο θνηλσληθήο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο
απηέο νη έλλνηεο δηαηεξήζεθαλ ζηελ αληηθνκνπληζηηθή λνκνζεζία ελψ άιιεο έλλνηεο
φπσο «επηθίλδπλνο», «αλαξρηθφο», «ξηδνζπαζηηθφο», «αξηζηεξφο» ζηηγκάηηζαλ ηνπο
αληηθξνλνχληεο κέρξη θαη ην 1967.
Απφ ην 1940 έσο θαη ην 1944 ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλήζεθε ε
ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ ξεπζηφ ιφγσ πξνθαλψο ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο ηεο
ρψξαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα επαλήιζε ινηπφλ, ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε
θαη ηε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο ηφζν απφ ηελ πιεπξά
ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΜ. Καζψο, νη ηειεπηαίεο δελ
εθαξκφζηεθαλ,
«ε ηξνκνθξαηία έλαληη ηνπ ΔΑΜ εμαπιψζεθε, νη δσζίινγνη δελ
απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ αιιά έγηλε θαη ε
επάλνδνο ησλ ιίγσλ ελαπνκεηλάλησλ ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ ελψ
εληάζεθαλ θαη νη δησγκνί δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ νη νπνίνη ήηαλ
αξηζηεξψλ πεπνηζήζεσλ κε πξφζρεκα ηελ αληεζληθή ηνπο δξάζε»
(Αιηβηδάηνο, 1984: 384).
Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο «έθηαθηεο αλάγθεο» ηεο
κεηαμηθήο πεξηφδνπ ήηαλ νη εθινγέο ηνπ 1946, θαζψο ε επηθξάηεζε ηεο
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εζληθνθξνζχλεο ιφγσ απνρήο ηεο Αξηζηεξάο θαζφξηζε θαη ηα πιαίζηα ζπληαγκαηηθήο
λνκηκφηεηαο ζηελ Διιάδα.
«Απφ ην 1946 έσο ην 1949 εγθξίζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ηζρχ δεθάδεο
λφκνη,

ςεθίζκαηα,

λνκνζεηηθά

θαη

βαζηιηθά

δηαηάγκαηα

κε

ζεκαληηθφηεξα ην Γ‟ Φήθηζκα 18/26 ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1946 θαη ηνπ
Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ 509/27 ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1947». [Με ην Γ‟
Φήθηζκα εηζήρζε] «κηα λέα ζεηξά αδηθεκάησλ, εληζρχζεθαλ νη
αξκνδηφηεηαο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη απμήζεθε ε εκβέιεηα θαη
νη δηθαηνδνζίεο ησλ Έθηαθησλ ηξαηνδηθείσλ» (Λακπξνπνχινπ, 1999:
21-26).
Σν «Ηδηψλπκν», ην νπνίν είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Βεληδέιν ήδε απφ ην 1929
απέθηεζε ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ πνιηηηθή ζεκαζία θαη ζήκαλε θάζε θαηαζηαιηηθφ
κέηξν πνπ εθαξκφζηεθε έσο ην 1974 θαη πνηληθνπνηνχζε ηελ ππνζηήξημε θαη
δηάδνζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ ηδεψλ. Σν 1936 ν Μεηαμάο "εθζπγρξφληζε" ηηο
δηαηάμεηο ηνπ βεληδειηθνχ λφκνπ κε ηνλ Α.Ν. 117/1936, ν νπνίνο εληαηηθνπνηνχζε
ηνπο ειέγρνπο ησλ θξνλεκάησλ θαη ζέζπηδε ηηο γλσζηέο "δειψζεηο κεηαλνίαο".
Σν 1947 ηέζεθε θαη πάιη ζε ηζρχ ν Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 509 κε αθφκε πην
εμεηδηθεπκέλε κνξθή. Απηή ηε θνξά έζεηε ην ΚΚΔ εθηφο λφκνπ θαη φιεο ηηο εακηθέο
νξγαλψζεηο ελψ αθνξνχζε φρη κφλν ηνπο θνκνπληζηέο, αιιά θαη ηνπο πξνζθείκελνπο
ζηελ- ή ζπκπαζνχληεο ηεο Αξηζηεξάο, νη νπνίνη παξέθιηλαλ απφ ηε θπξίαξρε
ηδενινγία. Οπνηαδήπνηε δε δξαζηεξηφηεηα πνπ

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο

θνκνπληζηηθή ηηκσξνχληαλ κε πνηλέο ηζφβησλ δεζκψλ ή θαη ζαλάηνπ. Δπηπιένλ,
ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ ήηαλ αδχλαηε ε
εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ε έιιεηςή ηνπ επέηξεπε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα
πξνβαίλεη ζε δεκεχζεηο πεξηνπζηψλ, ζε απνζηέξεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ην
ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπλππεχζπλσλ ζπγγελψλ σο «επηθίλδπλσλ πνιηηψλ» (Μάλεζεο,
πξφινγνο ζην: Κνχλδνπξνο, 1978: 60).
Αλ θαη ν εκθχιηνο έιεμε ην 1949, ε λνκνζεηηθή ιήμε ηνπ επήιζε κεηά απφ
δεθαηξία ρξφληα, ην 1962 κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 4234/1962. Σα πξνβιήκαηα
δηαδνρήο ζηελ εμνπζία επαλέθεξαλ ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζθήλην δηραζηηθέο
ηδενινγηθέο θαη πξνζσπηθέο δηακάρεο πνπ ζχκηδαλ δηραζηηθέο γξακκέο ηεο Διιάδαο
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ηνπ 1936 θαη εθείλεο ηνπ 1946. Σν ίδην εμάιινπ ζπλέβε θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε
θαη Ακεξηθή. Δίλαη γλσζηφ γηα παξάδεηγκα φηη λνκνζεηήκαηα παξφκνηαο θαη
αλάινγεο κνξθήο κε ην Ηδηψλπκν ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ φιε ηελ Δπξψπε κεηά ην
πξψην παγθφζκην πφιεκν κε ζθνπφ λα θαηαζηαινχλ θηλήκαηα επαλαζηαηηθνχ
ραξαθηήξα. Σν 1944, ζην δηάγγεικά ηνπ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ αλαθέξεη πσο «Ζ
Δζληθή Νέκεζηο ζα είλαη αδπζψπεηνο» αιιά ζπκπιεξψλεη πσο ειάρηζηα κέιε ησλ
ηαγκάησλ αζθαιείαο είλαη έλνρνη θαη πσο ηα πεξηζηαηηθά ηεο πξνδνηηθήο
ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ ερζξφ είλαη ειάρηζηα. Ζ ζπληαθηηθή πξάμε 1 «πεξί επηβνιήο
πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ ζπλεξγαζζέλησλ κεηά ηνπ ερζξνχ» (Φ.Δ.Κ. 12/6
Ννεκβξίνπ 1944) θάζε άιιν παξά ακεξφιεπηα ιεηηνχξγεζε (Παπαζηξάηεο, 1999:
48-50). ηελ παξνχζα εξγαζία δε ζα πξνβνχκε ζε θξηηηθή γηα ην αλ ήηαλ
δηθαηνινγεκέλνο ν θφβνο ηεο θνκνπληζηηθήο επηθξάηεζεο ζηελ εμνπζία ή ηεο
αξηζηεξήο ηδενινγίαο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Δπίζεο, δελ ζα αλαιπζνχλ νη θχξηεο
ζέζεηο ηνπ ΚΚΔ απφ ηε πκθσλία ηεο Βάξθηδαο έσο ηε 12ε Οινκέιεηα ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ 1945, θαζψο απηφ απνηειεί έλα μερσξηζηφ θνκκάηη κειέηεο θαη
έξεπλαο πνπ δελ εκπίπηεη άκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σν κφλν πνπ
ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε είλαη φηη ηα έθηαθηα κέηξα ζηφρεπζαλ πεξηζζφηεξν
ζην λα λνκηκνπνηήζνπλ παξά λα ξπζκίζνπλ ηελ θαηαζηνιή θαη ζην φηη «ζηεξίρζεθαλ
ηδενινγηθά ζηελ χπαξμε εζληθνχ θαη εζληθηζηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ζηελ άκεζε ή
έκκεζε

επίθιεζε

ηεο

πξνπνιεκηθήο

θηιειεχζεξεο

ζπληαγκαηηθήο

ηάμεο»

(Αιηβηδάηνο, 1984). Δπηπιένλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο ε Αξηζηεξά πηνζέηεζε αξθεηέο
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο νδήγεζαλ πάξα πνιχ ζπρλά ζε
ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΚΚΔ, αιιά θαη αλάκεζα ζηα ζπλεξγαδφκελα ζην
ΔΑΜ αξηζηεξά θφκκαηα θαη ζε πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο πεξηφδνπ.
Ζ λνκνζεζία ησλ εθηνπίζεσλ
ηελ Διιάδα ησλ δεθαεηηψλ 1930 θαη 1940, ε ζπλερψο απμαλφκελε πνιηηηθή
αζηάζεηα, νη επεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνχ ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη νη έληνλεο δηακάρεο ησλ
παξαδνζηαθψλ παξαηάμεσλ ζε κεγάιν βαζκφ εκπφδηζαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Ζ αχμεζε ηεο
ηζρχνο ηεο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ εθάζηνηε
αληηθξνλνχλησλ ιεηηνχξγεζε πεξηζζφηεξν σο λφκηκε δηθαηνινγία παξά σο αηηία γηα
ηελ πηνζέηεζε απηαξρηθψλ κέηξσλ πεξηζηνιήο ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ. Χο
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ζηφρνο ηέζεθε ε δηάδνζε θαη ε γεληθή απνδνρή ησλ αμηψλ ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο
πξαγκάησλ, θαη εηδηθφηεξα ηεο θξαηνχζαο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο.
Πξνθεηκέλνπ

λα

νξίζνπκε

ηελ

ρξνλνινγηθή

αθεηεξία

αιιά

θαη

λα

ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πνξεία ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο αληίζεηεο ηδενινγίαο θαηά ηελ
δεθαεηία 1940-1950, ε κειέηε ηνπ Αιηβηδάηνπ (1984) κπνξεί λα καο πξνζθέξεη κηα
νινθιεξσκέλε νπηηθή. πγθεθξηκέλα, κε ηελ απνρή ηεο Αξηζηεξάο απφ ηηο εθινγέο
ηνπ 1946 πξνθιήζεθε ε ζεζκηθή αληίδξαζε ησλ θπβεξλήζεσλ ζε δχν ζηάδηα. Μέρξη
ην 1947 ρξεζηκνπνίεζαλ κέηξα πνπ ηηκσξνχζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αληαξζία
θαη φινπο ηνπο νπαδνχο ηεο Αξηζηεξάο αλ θαη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα
εμαθνινπζνχζε λα είλαη αθφκε λφκηκν. εκαληηθφηεξν λνκνζέηεκα απνηειεί ην
πεξηψλπκν Φήθηζκα ηνπ Ηνπλίνπ 1946 φπνπ νη δξάζεηο ησλ αξηζηεξψλ ηηκσξνχληαλ
κε πνηληθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα. ην δεχηεξν ζηάδην νη θπβεξλήζεηο ηεο Αζήλαο, κε
ζηφρν ηνλ απνθιεηζκφ ηεο Αξηζηεξάο απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηε καθξνρξφληα δίσμή
ηεο ζέζπηζαλ ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 509 ην 1947 κε ηνλ νπνίν έζεηαλ ην
Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα εθηφο λφκνπ θαη ηηκσξνχζε ηε θνκκνπληζηηθή δξάζε βάζεη
ηνπ πξνπνιεκηθνχ ηδηψλπκνπ κε δηνηθεηηθέο εθηνπίζεηο θαη βαξχηαηεο πνηλέο. Δλ ησ
κεηαμχ, απφ ηελ άλνημε ηνπ 1946 έρεη μεθηλήζεη ην ιεγφκελν απφ ηελ Αξηζηεξά ηφηε
«δεχηεξν αληάξηηθν», δειαδή ν εκθχιηνο πφιεκνο.
Σν 1947 άξρηζαλ λα κεηαθέξνληαη ζηε Μαθξφλεζν άληξεο ρσξίο ηελ παξακηθξή
λνκνζεηηθή θάιπςε, αθνχ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο πνπ είραλ ζεζκνζεηεζεί
θαηά ηελ κεηαμηθή δηθηαηνξία είραλ θαηαξγεζεί επίζεκα κε λφκν πνπ είρε εθδψζεη ε
πξψηε θπβέξλεζε νθνχιε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1946. Σν θαζεζηψο ηεο
Μαθξνλήζνπ λνκηκνπνηήζεθε ην 1949 ελψ σο ηφηε είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πιήζνο
δηψμεσλ πνπ δε βαζίδνληαλ ζε θακία ζρεδφλ δηάηαμε ησλ «έθηαθησλ κέηξσλ». ε
φιε ηε ρψξα ιεηηνχξγεζαλ 25 ζηξαηνδηθεία ζηα νπνία ηηκσξνχζαλ πξσηίζησο ηηο
πξνζέζεηο θαη δεπηεξεπφλησο ηηο πξάμεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. Οη πνηλέο
επηβάιινληαλ αλαγθαζηηθά ζε φζνπο δελ απνθήξπζζαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη κε
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο εμέδηδαλ ην πφξηζκα ηεο εθηφπηζεο.
Δπηπιένλ, απφ ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαζηεξψζεθε ε αξρή
ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο. Απηφ ζήκαηλε πσο νη δηψμεηο δελ ζηακαηνχζαλ ζηνλ
θαηεγνξνχκελν, αιιά επεθηείλνληαλ θαη ζηνπο ζπγγελείο ηνπ, νη νπνίνη απηνκάησο
νλνκάδνληαλ «επηθίλδπλνη» ή «πξνιεπηηθά εθηνπηζκέλνη». ην πιαίζην ηεο
ζπιινγηθήο επζχλεο ζεζκνζεηήζεθε ν έιεγρνο ηεο λνκηκνθξνζχλεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ απαξαίηεησλ γηα
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ηνπο δηνξηζκνχο ζην δεκφζην, ηελ εηζαγσγή ζε παλεπηζηήκηα, ηελ απφθηεζε
δηαβαηεξίνπ αιιά θαη άδεηαο νδεγνχ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα λνκνζεηήκαηα ησλ
«έθηαθησλ κέηξσλ», ην 1950 πξνζηέζεθε ζηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 509 ε ηηκσξία γηα
ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθνπείαο, ν νπνίνο κεηά ην 1952 εθαξκφζηεθε εμ‟ νινθιήξνπ
ελάληηα ζηα κέιε ηνπ ΚΚΔ.
Καζψο φκσο, ε εξγαζία καο εμεηδηθεχεηαη ζην πιαίζην ησλ εθηνπίζεσλ θαη ησλ
ηφπσλ εμνξίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ιεπηνκεξέζηεξα ην πιαίζην ζχζηαζεο
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθηνπίζεσλ. Οη εθηνπίζεηο ήηαλ δχν εηδψλ: νη δηνηθεηηθέο
θαη νη δηθαζηηθέο. Ήδε ην Μάην ηνπ 1946 επαληδξχζεθαλ νη Δπηηξνπέο Αζθαιείαο νη
νπνίεο ήηαλ αξκφδηεο γηα ηηο δηνηθεηηθέο εθηνπίζεηο. Με ην Γ΄ Φήθηζκα δφζεθε ε
δπλαηφηεηα ζηα δηθαζηήξηα λα απνθαζίδνπλ εθηνπίζεηο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κελψλ
θαη κε ηνλ Α.Ν. 509 λα κεηαηξέπνπλ ηελ πνηλή ηεο θπιάθηζεο ζε εθηφπηζε ίζεο
ρξνληθήο δηάξθεηαο. Δθηφο απφ ηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηψμεηο φκσο,
ηεινχληαλ ζπιιήςεηο θαη θξαηήζεηο πνιηηψλ γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο
δίθε θαη θαηά παξάβαζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ. Μέρξη θαη ηε κεηαμηθή
πεξίνδν, νη εθηνπίζεηο ζεσξνχληαλ σο έλαο πξνζσξηλφο αηνκηθφο παξαγθσληζκφο
απφ ηε πνιηηηθή ζθελή ελψ ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ θαη κεηεκθπιηαθά, νη
εθηνπίζεηο απνηέιεζαλ ηε καδηθή δίσμε ηεο Αξηζηεξάο. Ο Κνχλδνπξνο παξαηεξεί
πσο κε ην Ηδηψλπκν δελ απαγνξεπφηαλ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα αιιά ην λα είλαη νη
πνιίηεο νπαδνί ηνπ ή ην λα έρνπλ γεληθψο νη πνιίηεο «χπνπηε ζπκπεξηθνξά»
(Κνχλδνπξνο, 1978: 116).
Σν Γ΄ Φήθηζκα ηνπ 1946 «πεξί έθηαθησλ κέηξσλ αθνξψλησλ ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ
θαη αζθάιεηαλ», ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 509 «πεξί κέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο,
ηνπ πνιηηεχκαηνο, ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ ησλ
πνιηηψλ» εκπινπηίζηεθε κε άξζξα πνπ απαγφξεπαλ ηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ, ηελ
ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ηηο ζπλαζξνίζεηο «ελ ππαίζξσ ή ελ θιεηζηψ ρψξσ». Σν
ΚΚΔ, ην ΔΑΜ απαγνξεχνληαη θαζψο θαη ηα θφκκαηα, ζσκαηεία ή νξγαλψζεηο
πξνζθείκελα ζε απηφ. πκπιεξσκαηηθά, φπσο αλαθέξεη ν Κνχλδνπξνο (1978), ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1945 επαλέξρεηαη ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 453 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη
επηηξνπέο αζθαιείαο ή ν Τπνπξγφο Αζθαιείαο ή ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ
επηθεξχζζνπλ άηνκα επηθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Αλ θαη ν ζηξαηησηηθφο
λφκνο έιεμε ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1950, ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ εκθπιίνπ
επηθξάηεζε σο ην 1962 θαη ηα λνκνζεηήκαηα σο ην 1975.
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Οη πνιηηηθνί θξαηνύκελνη
Αξρηθά, θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κνχλδνπξν (1978), ν φξνο «πνιηηηθφο θξαηνχκελνο»
δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα ρσξίν ησλ επίζεκσλ εγθιεκαηνινγηθψλ ζηαηηζηηθψλ,
θαζψο ν θαζέλαο απφ απηνχο «είρε θαηαδηθαζηεί γηα εγθιήκαηα πνπ δελ εληάζζνληαλ
ζηα πνιηηηθά αδηθήκαηα, αιιά ζην πνηληθφ δίθαην» (Κνχλδνπξνο, 1978: 31). Καζψο
ππήξρε λνκνζεηηθφ θελφ γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνιηηηθνχ θξαηνπκέλνπ, ε
θπβέξλεζε ην εθκεηαιιεχηεθε αξλνχκελε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ
ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξν ζηηο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Παξφια απηά, νη
πνιηηηθνί θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε
θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη θπιαθηζκέλνη θαηαδηθαζκέλνη βάζεη ησλ δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία νη εθηνπηζκέλνη εμφξηζηνη βάζεη ησλ δηνηθεηηθψλ
θπξίσο απνθάζεσλ ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, νη ζπιιεθζέληεο θαη ππφδηθνη, νη
νπνίνη νχηε είραλ θαηαδηθαζηεί νχηε πεξίκελαλ δίθε, αιιά θξαηνχληαλ θαη
αλαθξίλνληαλ γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Χο θνκκνπληζηέο θαη θαη‟ επέθηαζε πνιηηηθνί εμφξηζηνη, ινηπφλ, κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά, αξηζηεξνί ή κε, δειαδή, αθφκα θαη
θηιειεχζεξνη ή δεκνθξάηεο αζηνί. Ζ άζθεζε ηξνκνθξαηίαο πξνεθηείλνληαλ ζηνπο
νκντδεάηεο, ηνπο νηθείνπο θαη ζε φζνπο ζπλδένληαλ κε ηνπο πνιηηηθνχο εμφξηζηνπο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζπιιακβάλνληαλ επίζεο θαη νη ππνγξάςαληεο ηε δήισζε
κεηαλνίαο ή νη εθβηαδφκελνη λα ηελ ππνγξάςνπλ. πσο αλαθέξεη ε Βεξβεληψηε, νη
πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο,
κπνξνχζαλ λα εθηνπίδνπλ ηνπο «επηθίλδπλνπο», φζνπο είραλ δειαδή άκεζε αλάκεημε
ζηηο δξάζεηο ηεο Αξηζηεξάο αιιά θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαλ
σο «πξνιεπηηθνί» θαη εμνξίδνληαλ, γηαηί ε νηθνγέλεηά ηνπο είρε ελεξγή εκπινθή ζηνλ
εκθχιην απφ ηε πιεπξά ηεο Αξηζηεξάο (Βεξβεληψηε, 2009: 81).
Ζ απφθαζε εθηφπηζεο ελεξγνπνηνχληαλ απφ ηελ άξλεζε ππνγξαθήο δήισζεο,
ίζρπε γηα έλα ρξφλν θαη αλαλεσλφηαλ. Ζ απφθαζε θπιάθηζεο ζηεξηδφηαλ ζηε δξάζε
χπνπησλ -γηα ηε δξάζε θαη ηηο ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο- πνιηηψλ ελάληηα ζην
θαζεζηψο. «Ζ λνκηθή δηαθνξά έγθεηην ζην φηη νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζηέιλνληαλ
ζηε θπιαθή έπεηηα απφ δίθε ελψ νη πνιηηηθνί εμφξηζηνη έπεηηα απφ δηνηθεηηθή
απφθαζε. Δπηπιένλ, νη θξαηνχκελνη αληηκεηψπηδαλ δηαθνξεηηθήο θχζεο ζπλζήθεο
θξάηεζεο ζηε θπιαθή κε απηέο ηεο εμνξίαο» (Μπνπξλάδνο, 2000: 44).
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Δίλαη γεγνλφο πσο δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ
αθξηβνχο αξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία
(Κνχλδνπξνο, 1978), ζηηο αξρέο ηνπ 1950 ππνινγίδεηαη φηη ππήξραλ 2.877
θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην, ην 1952 ππήξραλ 10.569 θνκκαηηθά ζηειέρε επίζεο
θαηαδηθαζκέλα ζε ζάλαην, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ππνινγίδνληαη 5.053
ηζφβηα θπιαθηζκέλνη αθνχ νη ζαλαηηθέο πνηλέο κεηαηξάπεθαλ ζε ηζφβηα. Οη
απνιχζεηο μεθίλεζαλ πεξίπνπ ην 1953 κε κείσζε έσο θαη 50% ηνπ εθηνπηζκέλνπ
πιεζπζκνχ αλ θαη άιιεο πεγέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο αξηζκνχο
θπιαθηζκέλσλ σο εμφξηζησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Δξπζξφο ηαπξφο αλαθέξεη ηνλ
αξηζκφ ησλ 30.000 εθηνπηζκέλσλ ήδε ην 1948, ελψ ε γαιιηθή εθεκεξίδα Le Monde
αλαθέξεη φηη ην 1949 ππήξραλ 20.921 εμφξηζηνη θαη φηη κέρξη θαη ην 1950 νη θπιαθέο
εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη αζθπθηηθά γεκάηεο (Κνχλδνπξνο, 1978: 140).
Ζ νξγάλσζε ηεο θπιαθήο
Γηα λα κπνξέζνπκε λα απνδψζνπκε ηελ εηθφλα ηεο εμνξίαο θαηά ηε πεξίνδν πνπ
πξαγκαηεπφκαζηε, νθείινπκε λα ηελ παξνπζηάζνπκε -έζησ θαη ζχληνκα-, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ εηθφλα ησλ θπιαθψλ ηεο Διιάδαο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε
πεξίνδν. Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θπιαθήο.
πσο αλαθέξεη ν Βφγιεο (2004), «…νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο θπιαθέο δελ
δηέζεηαλ θειηά αιιά ζαιάκνπο, φπνπ νη βαξππνηλίηεο ζπκβίσλαλ κε κηθξναπαηεψλεο
θαη λαξθνκαλείο». Οη κφλεο θπιαθέο πνπ ζα ιέγακε φηη πιεξνχζαλ ηηο βαζηθέο
πξνδηαγξαθέο ήηαλ απηέο ηνπ Αβέξσθ. Οη άιιεο απνηεινχληαλ απφ ζαιάκνπο φπνπ
ζπλσζηηδφηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο αξηζκφο θξαηνπκέλσλ απφ ην επηηξεπφκελν φξην,
ελψ ππήξραλ ζπαζκέλα ηδάκηα, θαηαζηξακκέλεο ζηέγεο πνπ δελ πξνθχιαζζαλ ηνπο
θξαηνχκελνπο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, ειάρηζηνο θσηηζκφο ή εμαεξηζκφο θαη
αθαηάιιεια πξνο ρξήζε αθνδεπηήξηα. Σα θηίξηα δελ παξείραλ θακία ζηνηρεηψδε
αζθάιεηα, θαζψο ε έιιεηςε ρψξνπ λα ζηεγάζεη ηνλ νινέλα θαη απμαλφκελν
θαηαδηθαζκέλν πιεζπζκφ αλάγθαζε ηελ θπβέξλεζε λα επηηάμεη πνιιέο θαηνηθίεο,
ζρνιεία, εγθαηαιεηκκέλεο απνζήθεο θαη ζηξαηφπεδα γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε θπιαθέο.
πκπιεξσκαηηθά, νη αθαηάιιεινη ρψξνη ήηαλ εζηία κεγάιεο λνζεξφηεηαο κε
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θαη πνιινί ζάλαηνη εληφο ηεο θπιαθήο απφ θπκαηίσζε,
εινλνζία θαη πλεπκνληθά νηδήκαηα. Ζ δηαηξνθή ησλ θξαηνπκέλσλ δελ πιεξνχζε ηηο
ζηνηρεηψδεηο πξνδηαγξαθέο θαη ε κφλε ηνπο ειπίδα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζίηηζήο ηνπο
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ήηαλ ε παξαιαβή δεκάησλ απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο ζηα επηζθεπηήξηα. Απφ ηελ άιιε
κεξηά, ν Βφγιεο πεξηγξάθεη ηε θπιαθή επί ηεο νδνχ Ενιηψηε ζηελ Αζήλα, ε νπνία
δελ είρε ηηο ίδηεο δπζκελείο ζπλζήθεο, αιιά πξνζέθεξε ξαδηνθσληθέο ζπζθεπέο θαη
ειεθηξηθέο ζεξκάζηξεο, κε ηε δηαθνξά φηη νη θξαηνχκελνί ηεο ήηαλ ζπλεξγάηεο ησλ
Γεξκαλψλ θαη κέιε ησλ δσζίινγσλ θπβεξλήζεσλ (Βφγιεο, 2004: 147-151).
ην απνθνξχθσκα ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ (1947-1949) νη ζπλζήθεο ζηηο θπιαθέο
επηδεηλψζεθαλ θαζψο ιεηηνχξγεζε έλα απζηεξφηεξν θαζεζηψο πεηζαξρίαο. Ζ
δηαηξνθή, ε πγηεηλή θαη ε εξγαζία κεηαηξάπεθαλ ζε πεδία ηηκσξίαο ελψ επηβιήζεθε
κηα λέα ζεηξά απαγνξεχζεσλ, φπσο απηή ηεο δηαθίλεζεο ηνπ Σχπνπ, ηεο θαηνρήο
ρξεκάησλ θαη βηβιίσλ, ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θσηφο, ησλ καζεκάησλ γηα ηνπο
αλαιθάβεηνπο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ςπραγσγίαο. ην απνθνξχθσκα ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ 1947-1949 απαγνξεχηεθαλ ηα επηζθεπηήξηα, ε ρνξήγεζε
θαξκάθσλ, ε παξαιαβή δεκάησλ θαη ηξνθίκσλ, αιιά θαη ν πξναπιηζκφο ησλ
θξαηνπκέλσλ. Κάηη ηέηνην, φκσο, άξρηζε λα γελλά λένπο δεζκνχο αιιειεγγχεο
αλάκεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα θαίλνληαλ ζηε πνξεία ηεο
θξάηεζήο ηνπο.
Σέινο, νθείισ λα αλαθέξσ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε νηθνγέλεηα δελ απνθήξπμε
αιιά εληάρζεθε θαη απηή ζην πιαίζην θαηαδίσμεο ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ
θπιαθίζηεθε σο θνκκνπληζηήο ή θνκκνπλίζηξηα. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ ηα
ππφινηπα κέιε αλακείρζεθαλ ελεξγά ζηελ αξηζηεξή δξαζηεξηφηεηα είηε γηα λα
ηηκήζνπλ ην θπιαθηζκέλν κέινο, είηε ζέινληαο λα εθδηθεζνχλ ηελ άδηθε θξάηεζή
ηνπ, είηε επεηδή ηνπο ην δήηεζε άκεζα ή έκκεζα ην ίδην ην θπιαθηζκέλν κέινο. Οη
νηθνγέλεηεο ησλ ζπιιεθζέλησλ έδηλαλ φιε ηνπο ηελ πεξηνπζία πξνθεηκέλνπ λα
ζηείινπλ δέκαηα, ιεθηά, αιιεινγξαθία ζηνπο θπιαθηζκέλνπο ηνπο ή πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο επηζθεθηνχλ αθφκε θαη ζηα πην απφκαθξα κέξε θπιαθψλ θαη ζηξαηνπέδσλ.
Πνιιέο επίζεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε νηθνγέλεηα ζηηγκαηίζηεθε σο αξηζηεξή
θαη θαη‟ επέθηαζε «επηθίλδπλε» γηα ηε θνηλσλία γηα πνιιά ρξφληα, θαη ηα κέιε ηεο
ζηεξήζεθαλ αθφκε θαη ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ ή θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. ηε
ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπιιακβάλνληαλ, θπιαθίδνληαλ ή εμνξίδνληαλ θαη ηα
ππφινηπα

κέιε

ηεο

νηθνγέλεηαο,

ρσξίο

απνδείμηκε

θαηεγνξία

ζπλελνρήο.

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζε ν κεγάινο αξηζκφο εμφξηζησλ «πξνιεπηηθά
θξαηνπκέλσλ» ή αληαξηνκαλάδσλ, γηα ηηο/ηνπο νπνίεο/νπνίνπο ε ζσηήξηα ιχζε ήηαλ
ή ε ππνγξαθή δήισζεο κεηαλνίαο ή ε απφιπζή ηνπο ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ κέινπο
πνπ βξηζθφηαλ αληάξηεο ζην βνπλφ.
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Ζ νξγάλσζε ησλ ζηξαηνπέδσλ θαη ηεο εμνξίαο
Σα ζηξαηφπεδα ζηελ Διιάδα ιεηηνχξγεζαλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ήδε απφ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ
παγθνζκίνπ πνιέκνπ. πσο δηαβάδνπκε θαη ζηνλ Βφγιε, ηα ζηξαηφπεδα ρσξίδνληαλ
κε βάζε ην θξηηήξην θξάηεζεο ή δηαθψηηζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε θξαηνχληαλ
αηρκάισηνη ή ζχκαηα πνιέκνπ ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ίδξπζε ησλ
ζηξαηνπέδσλ ζθφπεπε ζηελ ηδενινγηθή κεηαζηξνθή ησλ θξαηνπκέλσλ άιισλ
εζλνηήησλ. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηην ζηελ ηδενινγηθή
κεηαζηξνθή ησλ ίδησλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ αζθψληαο ηνπο βία ηα φξγαλα ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο (Βφγιεο, 2004: 152). Σα θχξηα ζηξαηφπεδα εμνξίαο θαηά ηελ ππφ
εμέηαζε πεξίνδν ζηελ Διιάδα ήηαλ ε Μαθξφλεζνο, ε Γπάξνο, ην Σξίθεξη θαη ε Υίνο.
Σν ζηξαηφπεδν ηεο Μαθξνλήζνπ ήηαλ ζηξαηφπεδν αλακφξθσζεο ή δηαθψηηζεο φπσο ην αλέθεξαλ-, ελψ ηα ππφινηπα ήηαλ ζηξαηφπεδα θξάηεζεο ή θαη
πξνεηνηκαζίαο κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηε Μαθξφλεζν.
Δηδηθφηεξα, ηα γπλαηθεία ζηξαηφπεδα δεκηνπξγήζεθαλ ην 1948 αθνχ σο ηφηε
άληξεο θαη γπλαίθεο εμνξίδνληαλ απφ θνηλνχ. ηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1948 νη γπλαίθεο
καδί κε ηα παηδηά απνκνλψζεθαλ θαη δηαρσξίζηεθαλ απφ ηνπο άληξεο ζην
ζηξαηφπεδν ηεο Υίνπ. Ζ εθηφπηζή ηνπο γηλφηαλ κε απφθαζε ησλ Δπηηξνπψλ
Αζθαιείαο θαη φρη ησλ δηθαζηεξίσλ, ελψ ε δηθαηνδνζία ηνπ ζηξαηνπέδνπ αλήθε ζηελ
Αλψηεξε Γηνίθεζε ηεο Υσξνθπιαθήο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ.
ινη νη ηφπνη εμνξίαο δηνηθνχληαλ απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε ζηξαηφπεδα πεηζαξρεκέλεο δηαβίσζεο έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1947. Ζ δηνίθεζε απνηεινχληαλ απφ
αμησκαηηθνχο ηεο ρσξνθπιαθήο θαη απφ ηε κεξηά ηνπο νη εμφξηζηνη εθπξνζσπνχληαλ
ζηηο αξρέο απφ ηηο Οκάδεο πκβίσζεο Πνιηηηθψλ Δμφξηζησλ (ΟΠΔ) γηα ηελ
επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, εθηφο απφ
ηελ εθπξνζψπεζε, ζπγθξνηήζεθαλ επίζεο γηα ηελ απηννξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο θαη θνκκαηηθέο επηηαγέο, γηα ηελ νξγάλσζε
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ησλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ καζεκάησλ ησλ
ζπλεμφξηζησλ.
πσο αλαθέξεη ε Βεξβεληψηε (2009, 81), ην 1947 ε ηξνθνδνζία ησλ
εθηνπηζκέλσλ αλαηέζεθε ζηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ απφ ην Τπνπξγείν
Πξφλνηαο θαη ην ζπλνιηθφ επίδνκα πνπ δηλφηαλ απφ ην θξάηνο δελ μεπεξλνχζε ηηο
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3.000 δξαρκέο ηελ εκέξα, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κεηαθνξηθά έμνδα ησλ
εθηνπηζκέλσλ. Ο ξνπρηζκφο, ν εμνπιηζκφο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή ησλ
εμφξηζησλ αλήθε ζηε πξνζσπηθή ηνπο επρέξεηα ή ζε εθείλε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Δάλ νη ηειεπηαίεο δελ ήηαλ απφ ηελ χπαηζξν, ψζηε λα έρνπλ θαεί ηα ζπίηηα ή νη
πεξηνπζίεο ηνπο, απνιάκβαλαλ κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο.
ε απηφ ην ζεκείν αο αλαθεξζεί φηη ν ξφινο ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ (ζην
εμήο ΓΔ) ζεσξήζεθε άιινηε θαηαιπηηθφο θαη άιινηε ζπκπιεξσκαηηθφο πξνο ηηο
αλάγθεο ησλ εθηνπηζκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη έσο ην
Μάξηην ηνπ 1945, ν ΓΔ ζπλεηζέθεξε ζηνλ επηζηηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ελψ απφ
ην Μάην ηνπ 1947, ζε ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Αζήλαο, αλέιαβε λα
κεηαθέξεη «βνήζεηα» ζηνπο θξαηνπκέλνπο ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σν
1948 επηθνξηίζζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε λα
επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα ηα παηδηά πνπ είραλ κεηαθηλεζεί ζηηο πξψελ Λατθέο
Γεκνθξαηίεο θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε (Βεξβεληψηε, 2009: 12). ε θάζε πεξίπησζε, νη
άλδξεο θαη γπλαίθεο πνιηηηθνί θξαηνχκελνη εμαξηηφληαλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο, ηηο
αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ θπβέξλεζε γηα ηα είδε πξψηεο αλάγθεο, ηα
ρξεκαηηθά εκβάζκαηα, ηα θάξκαθα, ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηελ έλδπζή ηνπο.
Ζ δσή ζηελ εμνξία ήηαλ πην ειεχζεξε απφ ηε δσή ηεο θπιαθήο. πσο δηαβάδνπκε
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ απηνβηνγξαθία ηεο Μαλσιθίδνπ, «Απηφ πνπ ήμεξα ήηαλ φηη
ζην Σξίθεξη, παξ‟ φιε ηε ζθιεξή δσή, ήκνπλα ιεχηεξε λα πεξπαηήζσ ζ‟ έλα κηθξφ
θνκκάηη ηνπ λεζηνχ. Να βιέπσ ηνλ νπξαλφ θαη ηε ζάιαζζα. Να βξαρψ απ‟ ηε βξνρή
ή λα θαψ απ‟ ηνλ ήιην. Δλψ ζηε θπιαθή…» (Μαλσιθίδνπ, 1997: 88). Παξφια απηά,
ην γεγνλφο φηη ε εμνξία απνηεινχζε κηα θζελή κέζνδν εγθιεηζκνχ αιιά θαη
πεηζάξρεζεο κε έλα έηνηκν λνκηθφ πιαίζην δαλεηζκέλν απφ πξνπνιεκηθέο πξαθηηθέο
δελ ψζεζε ηελ θπβέξλεζε λα εηνηκάζεη αλάινγεο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη
νξγαλσκέλεο απνζηνιέο ζηα μεξνλήζηα. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη αξξψζηηεο θαη ε
θαθή νξγάλσζε αλαθνξηθά κε ηε ζίηηζε, ηελ πδξνδφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζε θάζε
ηφπν εμνξίαο έθαλαλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εθηνπηζκέλσλ φιν θαη πην
δπζκελείο. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη δεηνχζαλ επαλεηιεκκέλα «ηελ απφιπζε ησλ
ειηθησκέλσλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ ζε θάζε ηνπο
ππφκλεκα. Μεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ην αίηεκά ηνπο ήηαλ ε γεληθή
ακλεζηία, ε απφιπζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ ρσξίο φξνπο» (Βφγιεο, 2004:
147). ε θάζε πεξίπησζε, ηα αηηήκαηα απηά δε βξήθαλ αληίθξηζκα παξά κφλν ζε
ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαη πνιιά ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ.
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Αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζπιινγηθφ ηφκν
Σόπνη εμνξίαο έλα ζεκεξηλό βιέκκα (2009), νη πνιηηηθνί εμφξηζηνη παξά ηηο
απαγνξεχζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ σο ελεξγά ππνθείκελα ζε
θάζε ηφπν εμνξίαο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Οξγάλσζαλ ηελ θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ,
ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ επηδηφξζσζε ξνχρσλ θαη ππνδεκάησλ, καγεηξεία, θνπξεία,
εξγαζηήξηα, θαζψο θαη κνξθσηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
ζεαηξηθέο θαη αζιεηηθέο νκάδεο, ρνξσδίεο θ.ά. Πξνζπάζεζαλ κε πνιινχο ηξφπνπο λα
θξαηήζνπλ αλνηθηή ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θφζκν, θάηη πνπ απνηεινχζε δσηηθή
αλάγθε γηα ηδενινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο. Εεηνχκελε ήηαλ ε
απξφζθνπηε παξαιαβή αιιεινγξαθίαο θαη εκβαζκάησλ, ε απνζηνιή δεκνζηεπκάησλ
ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα, ε δηελέξγεηα δηαβεκάησλ πξνο ηηο ειιεληθέο αξρέο,
ελψ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ θαη άιισλ αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ ησλ
θξαηνπκέλσλ θαη εμφξηζησλ είραλ ζπγθξνηεζεί νξγαλψζεηο, φπσο ε Παλειιήληα
Έλσζε Οηθνγελεηψλ Πνιηηηθψλ Δμφξηζησλ θαη Φπιαθηζκέλσλ (ΠΔΟΠΔΦ).
Καηά ηελ πεξίνδν θξάηεζεο ζε κηα θπιαθή ή ζε έλα ηφπν εμνξίαο, παχεη λα
πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. «Οη θξαηνχκελνη θαηαλέκνληαη ζην
ρψξν ηεο θπιαθήο, ζηηο αγγαξείεο, ζην λνζνθνκείν, ζηελ απνκφλσζε, ζηνπο
ζαιάκνπο. Γελ αιιάδνπλ νη ρψξνη ηεο θπιαθήο, αιιά νη θξαηνχκελνη πνπ θηλνχληαη
ζε απηνχο» (Βφγιεο, 2009: 55). Ζ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο απνθηνχζε ππφζηαζε κέζσ
ησλ γεγνλφησλ πνπ ελαιιάζζνληαλ θαη απηά δελ ήηαλ άιια απφ ηηο κεηαγσγέο, ηηο
εηζαγσγέο ζηα λνζνθνκεία, ηα επηζθεπηήξηα, ηελ νξγάλσζε καζεκάησλ, ηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζίηηζε, ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ, ηε δηαλνκή
αιιεινγξαθίαο, ηηο γηνξηέο πνπ νξγάλσλαλ αιιά θαη ηε ζπιινγηθή ηνπο νξγάλσζε κε
γλψκνλα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν, νη
θξαηνχκελνη πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγνχλ δίθηπα επηθνηλσλίαο κε ηνλ έμσ θφζκν
κέζσ ηεο απνζηνιήο ππνκλεκάησλ, δηακαξηπξφκελνη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
Πνιιέο θνξέο δε, πηνζεηνχζαλ θαη πην ξηδνζπαζηηθέο πξαθηηθέο φπσο ήηαλ νη
απεξγίεο πείλαο κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο. Απηέο
νη πξαθηηθέο, άιινηε βξήθαλ αληίθξηζκα ελψ άιινηε θαηέιεμαλ λα επηβαξχλνπλ
αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δεηλή ζέζε ησλ θξαηνπκέλσλ κε κηα λέα ζεηξά βαζαληζκψλ
θαη ηηκσξίαο.
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Οη πξαθηηθέο ησλ αξρώλ
πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν θχξηνο ιφγνο εθηφπηζεο ήηαλ ε κε ππνγξαθή ηεο
δήισζεο κεηαλνίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιεθζέληνο ζηελ ΔΑΜηθή αληίζηαζε
θαη ηελ απνθήξπμε ηνπ ΚΚΔ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη αληηθξνλνχληεο ππνηάζζνληαλ
ζην θαζεζηψο, ελψ εμεπηειηδφηαλ εζηθά θαη απνδπλακσλφηαλ ε θνηλφηεηα ησλ
πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ζηνπο ηφπνπο θξάηεζεο. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ην
ζεσξνχζαλ σο κηα πξνδνζία ζηα πνιηηηθά ηνπο ηδεψδε αιιά θαη απάξλεζε ηνπ
αίκαηνο ησλ αδεξθψλ, ζπγγελψλ θαη παηδηψλ ηνπο. Οη δειψζεηο κεηαλνίαο
απνδνκνχζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θξαηνπκέλνπ εθκεδελίδνληάο ηελ πνιηηηθά θαη
θνηλσληθά. Μεηά ηελ έγγξαθε δήισζε ηεο κεηακέιεηάο ηνπο, ε δήισζε
δεκνζηνπνηνχληαλ ζηνλ Σχπν θαη ν «αλακνξθσκέλνο» ππέγξαθε γηα έλα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζπκπιεξσκαηηθέο επηζηνιέο, ππνκλήκαηα, θαηαζέζεηο ελψ
απνθιεηφηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ην θφκκα θαη ηηο ζπιινγηθφηεηεο ησλ
πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. Οη δε «παξαπιαλεκέλνη» πνπ κεηακνξθψζεθαλ ζε
«λνκνηαγείο πνιίηεο» εληάζζνληαλ ζηνπο πξνπαγαλδηζηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ
θξάηνπο θαη γίλνληαλ κέιε ζηηο νκάδεο αλακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ
(Βφγιεο, 2004).
Ζ δήισζε κεηαλνίαο απνηεινχζε γηα ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο ην
ζξπκκαηηζκφ ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο, ηελ απνθήξπμε ηνπ παξειζφληνο ηνπο θαη
ησλ ζπληξφθσλ ηνπο. Αμηνζεκείσην δε είλαη ην γεγνλφο φηη «πνιινί "αλαλήςαληεο"
πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ αλακνξθσηηθφ κεραληζκφ μεπέξαζαλ ζε βαλαπζφηεηα
αθφκε θαη ην θαλνληθφ πξνζσπηθφ» (Βφγιεο, 2004: 119), ελψ άιινη θαηέιεμαλ λα
γίλνπλ έλζεξκνη αληηθνκνπληζηέο. Παξφια απηά, κηα εμίζνπ πνιχ κεγάιε κεξίδα
«αλαλεςάλησλ» κεηά ην ηέινο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ είηε αλέβεθαλ
μαλά ζην βνπλφ είηε ελζσκαηψζεθαλ ζε πνηθίια δίθηπα κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ην
θφκκα, ηνπο δησγκέλνπο ή δησθφκελνπο πνιίηεο. Άιινη πάιη, αλαθάιεζαλ ηε
κεηάλνηά ηνπο δεκνζηνπνηψληαο ην θαη ζην Σχπν θαη αλαθέξνληαο πσο ππέγξαςαλ
ιφγσ ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ βαζαληζηεξίσλ πνπ ππέζηεζαλ.
Δάλ ε ππνγξαθή ηεο δήισζεο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ςπρνινγηθήο βίαο πνπ
αζθήζεθε ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, σζηφζν δε κπνξεί λα επηζθηάζεη ηελ
άζθεζε έκκεζεο ή άκεζεο ζσκαηηθήο βίαο. Καζ‟ φιε ηελ πεξίνδν δησγκνχ θαη
θξάηεζεο ησλ ππφπησλ πνιηηψλ, ε ζπλεζέζηεξε ηαιαηπσξία ηνπο ήηαλ ε κεηαθνξά
ηνπο απφ ηε κηα θπιαθή ζηελ άιιε, απφ ηα ζηξαηνδηθεία έσο ηηο Δπηηξνπέο
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Αζθαιείαο θαη απφ ηνλ έλαλ ηφπν εμνξίαο ζηνλ άιινλ. Οη ζπλερείο κεηαγσγέο είραλ
σο ζηφρν ηνπο λα εθκεδελίζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή βνχιεζε ησλ
θξαηνπκέλσλ, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ έραλαλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο ελψ ε
δηεχζπλζε ησλ θπιαθψλ ηζρπξνπνηνχζε επηηπρψο ηελ εμνπζία ηεο εηο βάξνο ηνπ.
Δπηπιένλ, κε ηηο κεηαγσγέο απνδπλακψλνληαλ ζπλερψο νη ζπιινγηθφηεηεο πνπ
δεκηνπξγνχληαλ εληφο ηεο εθάζηνηε θπιαθήο ή ηφπνπ εμνξίαο (Βφγιεο, 2004).
Δθηφο φκσο απφ ηελ ηαιαηπσξία ησλ κεηαγσγψλ θαη ηελ ςπρνινγηθή πίεζε, ε
άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο ήηαλ εμίζνπ ζπρλή ζηηο θπιαθέο αιιά θαη ζρεδφλ ζε φινπο
ηνπο ηφπνπο εμνξίαο, άιινηε ζε κηθξφηεξν θαη άιινηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη
πξαθηηθέο ήηαλ πνηθίιεο. Αξρηθά, δνθίκαδαλ ηνπο θξαηνπκέλνπο κε ζπλερείο
αλαθξίζεηο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζηελ απνκφλσζε γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Δθεί ν θξαηνχκελνο αληηκεηψπηδε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ
επηινγψλ ηνπ. Ήηαλ ε ζηηγκή ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πάιεο κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ
ψζηε λα κε θηάζεη ζηελ ηξέια αιιά θαη ζην λα κελ εγθαηαιείςεη ηα πηζηεχσ θαη ηηο
ζπζίεο ηνπ γηα απηά. Ζ απνκφλσζε εθαξκφζηεθε θπξίσο ζηηο θπιαθέο αιιά θαη ζην
ζηξαηφπεδν ηεο Μαθξνλήζνπ θαη ηεο Γπάξνπ φπσο επίζεο θαη ζηα άιια ζηξαηφπεδα
ζε επηφηεξν βαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ν θξαηνχκελνο ζηεξνχληαλ, εθηφο απφ ην
θαγεηφ θαη ην λεξφ, ηελ επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο. Γη‟ απηφ θαη ην
ζεκαληηθφηεξν ήηαλ ε απαζρφιεζε ηνπ κπαινχ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπ κε νηηδήπνηε
ψζηε λα κε ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο
ηνπ.
Μεηά ή πξηλ ηελ απνκφλσζε, ν θξαηνχκελνο κπνξνχζε λα ππνζηεί ηελ έκπξαθηε
βία κε ηελ πξφθιεζε ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ. Οη πξαθηηθέο θαη νη κέζνδνη πνπ
εθαξκφζηεθαλ δελ είραλ ζαθέο πεξηερφκελν, θαζψο ν θάζε βαζαληζηήο κπνξνχζε
απηνβνχισο λα κεηαρεηξηζηεί ηνλ βαζαληδφκελν φπσο ήζειε αξθεί λα ηνλ έθηαλε ζην
ζεκείν λα ππνθέξεη θαη λα εμεπηειίδεηαη. Αξρηθά, ν βαζαληζηήο εθθφβηδε είηε
αηνκηθά είηε ζπιινγηθά ηνπο θξαηνπκέλνπο κε ηελ απεηιή ηνπ βαζαληζκνχ ψζηε λα
ηνπο ιπγίζεη ην εζηθφ. Έπεηηα, νη βαζαληζηέο έθαλαλ μαθληθέο εθφδνπο θαη άξπαδαλ
φπνηνλ θξαηνχκελν ήζειαλ θπξίσο ηε λχρηα, φηαλ ν θάζε θξαηνχκελνο είρε ηελ
επθαηξία λα εξεκίζεη θαη λα αλαθηήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ απφ ηελ ηαιαηπσξία ησλ
πξνεγνχκελσλ βαζαληζηεξίσλ (Βφγιεο, 2004).
Οη αξρέο είραλ εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο βαζαληζηεξίσλ, νη νπνίνη ήηαλ
ζπλήζσο απνκνλσκέλνη απφ ηα ζεκεία θξάηεζεο θαη νη ππνδνκέο ηνπο πξνθαινχζαλ
απφ κφλεο ηνπο θφβν ζηνλ θξαηνχκελν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ε άζθεζε βίαο ζε
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φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηα νπνία παξήγαγαλ ην δηθφ ηνπο πφλν: «νη βαζαληζηέο
έβγαδαλ ηα λχρηα ηνπ θξαηνπκέλνπ ή έρσλαλ θαξθίηζεο θάησ απφ ηα λχρηα ή
ρηππνχζαλ κε ζθπξί ηηο θιεηδψζεηο ησλ πνδηψλ, έζηξηβαλ κε βία ηα γελλεηηθά
φξγαλα, έθαηγαλ κε ηζηγάξα ηα ζηήζε, καζηίγσλαλ ηε πιάηε, γξνλζνθνπνχζαλ ή
θινηζνχζαλ ην θεθάιη» (Βφγιεο, 2004: 201). Μηα άιιε βάλαπζε πξαθηηθή ήηαλ ε
θάιαγγα πνπ νη θξαηνχκελνη πεξηγξάθνπλ ζπρλά πσο ήηαλ απφ ηηο πην ηξνκαθηηθέο
εκπεηξίεο βαζαληζκνχ. θνπφο ησλ βαζαληζηεξίσλ δελ ήηαλ ηφζν ε απφζπαζε
θάπνηαο ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο φζν ε θπζηθή εμφλησζε ηνπ βαζαληδφκελνπ, νη
επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αιιά θαη ν εμεπηειηζκφο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα,
νη θξαηνχκελνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο, δελ έπξεπε λα καξηπξήζνπλ θακία ζεκαληηθή
πιεξνθνξία, θάηη πνπ ήηαλ πνιχ πην επηηαθηηθφ γηα ηα κέιε ή ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο.
Ζ πξφθιεζε βνγγεηψλ αιιά θαη θιάκαηνο ππνδείθλπε ηελ ηαπείλσζε ηνπ
βαζαληδφκελνπ θαη ηελ ππεξνρή ηνπ βαζαληζηή. Ο βαζαληζκφο ηειείσλε φηαλ ν
θξαηνχκελνο έπεθηε ιηπφζπκνο θαη κνπδηαζκέλνο ζην πάησκα. Αλ θαη δελ έρνπλ
ζεκεησζεί πνιιά θξνχζκαηα ζαλάησλ ηελ ψξα ησλ βαζαληζκψλ, σζηφζν ππήξμαλ
πεξηπηψζεηο πνπ πνιινί δελ άληεμαλ. Μεηά ην ηέινο ησλ βαζαληζηεξίσλ, ν
θξαηνχκελνο έβγαηλε παξακνξθσκέλνο απφ ηα ρηππήκαηα, γεκάηνο πιεγέο, αίκαηα
θαη ηζαθηζκέλν εζηθφ. Αξθεηνί κάιηζηα, απηνθηφλεζαλ γηα λα γιηηψζνπλ κηα λέα
ζεηξά ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο ελψ άιινη έθαλαλ απφπεηξεο κε ζθνπφ λα
κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην λνζνθνκείν θαη λα απαιιαγνχλ γηα ιίγν θαηξφ απφ απηφλ ηνλ
εθηάιηε.
ηηο γπλαίθεο, ζπλήζεο πξαθηηθή ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο ήηαλ ν
εθθνβηζκφο γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη δηαπφκπεπζε ή ε ίδηα ε πξάμε ηνπ
βηαζκνχ θαη ζπλεπψο ε θαηαξξάθσζε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Πνιιέο έρνπλ
καξηπξήζεη φηη πξνζπαζνχζαλ αθφκε θαη ηελ ψξα ηνπ μπινδαξκνχ ηνπο λα κελ είλαη
πξνθιεηηθέο θαη μππλήζνπλ θάπνηα αξξσζηεκέλε θαληαζίσζε ησλ βαζαληζηψλ ηνπο.
ζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο βίαο ησλ αληξψλ, απηέο, επηθεληξψλνληαλ θπξίσο ζηελ
άκεζε ζσκαηηθή βία, ηηο εηθνληθέο εθηειέζεηο, ηηο αγγαξείεο ή ηηο άκεζεο εθηειέζεηο
ζηα κάηηα ησλ ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο (Βφγιεο, 2004).
Σέινο, κηα αθφκε κνξθή βίαο απνηεινχζαλ νη απεηιέο ησλ εθηειέζεσλ, νη νπνίεο
ελίνηε πξαγκαηνπνηνχληαλ. Πνιιέο ήηαλ νη θνξέο πνπ άξπαδαλ αηθληδηαζηηθά κηα
νκάδα θξαηνπκέλσλ γηα λα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ ηφπν ησλ εθηειέζεσλ. Δθεί, νη αξρέο
είηε πξαγκαηνπνηνχζαλ εηθνληθέο εθηειέζεηο κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ
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θαηαξξάθσζε ηνπ εζηθνχ ησλ θξαηνπκέλσλ ή έθηαλαλ ζην ζεκείν λα εθηεινχλ
πξαγκαηηθά θξαηνπκέλνπο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αζαθείο θαηεγνξίεο θάζε
θνξά. Δάλ νη θξαηνχκελνη δελ έθηαλαλ ηειηθά ζην ζάλαην, απνθηνχζαλ ζπλήζσο
αλαπεξίεο, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη εκκνλέο πνπ ηνπο αθνινχζεζαλ ζην
ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο, αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο θπιάθηζεο ή ηεο εμνξίαο ηνπο
(Βφγιεο, 2004).
Έρνληαο δψζεη, ινηπφλ, κηα γεληθή εηθφλα ησλ ηφπσλ εμνξίαο, ησλ θπιαθψλ θαη
ησλ ζηξαηνπέδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, ζα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπδήηεζε ηεο
εκπεηξίαο ηεο εμνξίαο ησλ γπλαηθψλ, ηελ νπνία εμεηάδνπκε ζηε παξνχζα έξεπλα. Σν
Σξίθεξη, απνηέιεζε ην δεχηεξν ζηαζκφ γηα ηηο γπλαίθεο εμφξηζηεο, θαζψο ν πξψηνο
ζεσξείηαη ην ζηξαηφπεδν ηεο Υίνπ. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα αλαιχζνπκε ην
«καξηπξηθφ ηξίγσλν»3 Υίνο-Σξίθεξη-Μαθξφλεζνο- Σξίθεξη πνπ αθνινχζεζαλ νη
πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο εκπεηξίαο
ηνπο. Δπηπιένλ, ζα αλαδείμνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ην λεζί αιιά θαη ηελ
ζχλζεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο ησλ γπλαηθψλ. Σέινο ζα απνδνζεί ν ηδηαίηεξνο
ξφινο ησλ παηδηψλ θαη νη πξαθηηθέο ησλ αξρψλ απέλαληη ζε απηά φπσο ήηαλ ην
γλσζηφ σο «παηδνκάδσκα», δειαδή ε απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απφ ηηο κεηέξεο
ηνπο θαη ε απνζηνιή ηνπο ζε νξθαλνηξνθεία, ζην πιαίζην άζθεζεο ςπρνινγηθήο βίαο
ζηηο γπλαίθεο.

«Ζ ζπιινγηθή δξάζε ησλ γπλαηθψλ: απφ ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ηνπ
Μεζνπνιέκνπ ζηελ Καηνρή θαη ηελ Αληίζηαζε»
Ζ ζέζε ησλ γπλαηθώλ ηζηνξηθά θαη νη επηξξνέο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο
θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο

Ήδε απφ ην Μεζνπφιεκν, ην ζέκα «ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ» ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία είρε απνθηήζεη δηαζηάζεηο θνηλσληθνχ δεηήκαηνο. Ηζηνξηθά, ε ειιεληθή
θνηλσλία ήηαλ παηξηαξρηθή θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο παηεξλαιηζηηθή αλαθνξηθά
κε ηελ αληηκεηψπηζή ηεο πξνο ηηο γπλαίθεο. Ο «γπλαηθείνο πξννξηζκφο» ήηαλ
άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ζεσξία ηεο «θπζηθήο θαησηεξφηεηαο» ησλ γπλαηθψλ.
Ζ ζεσξία ηεο «γπλαηθείαο θχζεο» δειψλεη ηε ξηδηθά «δηαθνξεηηθή» θχζε ησλ
γπλαηθψλ ζε ζρέζε πξνο ηνπο άλδξεο, ζεσξία πνπ ηνλίδεη ηελ αζύκκεηξε
ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ δπν θχισλ θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ αληίζεζε
3

Σε θξάζε ηε δαλείδνκαη απφ ην ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ηεο Οπξαλίαο ηάβεξε: ( ηάβεξε, 2006).
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άλδξαο/δεκφζην θαη γπλαίθα/ηδησηηθφ κε φξνπο βηνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ.
Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ ε Αβδειά πεξηγξάθεη σο «ηζφηεηα ζηε δηαθνξά» (Αβδειά,
2002), ε νπνία σζηφζν εκπεξηέρεη κηα ζπκβνιηθή ηεξάξρεζε ησλ δπν ζθαηξψλ θαη
ζπλαθφινπζα ησλ «αλδξηθψλ» θαη «γπλαηθείσλ» δξαζηεξηνηήησλ ζε βάξνο ησλ
ηειεπηαίσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ηνλίδεηαη ε δηαθνξά έλαληη ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο θνηλήο
θαη νηθνπκεληθήο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. Έηζη ππνδειψλεηαη φρη ε εθ πξννηκίνπ
θπζηθή/αλζξσπνινγηθή θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ, δειαδή, φηη σο είδνο νη
γπλαίθεο είλαη θαηψηεξεο απφ ηνπο άλδξεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνλεσηεξηθή αληίιεςε
ηνπ θχινπ, αιιά ε ζπκβνιηθή θαησηεξόηεηα ηεο νηθηαθήο «ζθαίξαο» θαη ησλ
γπλαηθείσλ αξεηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έλαληη ηεο δεκφζηαο «ζθαίξαο» θαη ησλ
ππνηηζέκελσλ «αξζεληθψλ» ηδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Οη ακθηιεγφκελεο «θπζηθέο δπλαηφηεηεο» ηνπ ζειπθνχ γέλνπο θαζψο θαη ε
ακθηζβήηεζε ηεο ηζφηεηάο ηνπο κε ην άιιν θχιν απνηεινχζε κηα πάγηα,
καθξνρξφληα αληίιεςε δηάθξηζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ γπλαηθψλ. Οη γπλαίθεο, φληαο
κηα νκάδα ηεο θνηλσλίαο κε ειάρηζηα ή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλχπαξθηα
θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ήηαλ νη πξψηεο πνπ βίσζαλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ
ηζηνξηθψλ αιιαγψλ σο πξνο ηελ αλάγθε επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ
δηεθδηθήζεψλ ηνπο ζηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ ήηαλ πιένλ ζε εμέιημε. Οη αιιαγέο
ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ αιιά θαη ην λέν πεξηερφκελν δηεθδηθήζεσλ μεθίλεζε απφ
ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο κε βαζηθφ ζέκα λα απνηειεί ε επαλαζεκαζηνδφηεζε απηνχ ηνπ
«γπλαηθείνπ πξννξηζκνχ», ηα φξηα ησλ πεδίσλ δξάζεο ηνπο θαη ηελ εηζρψξεζή ηνπο
ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη ζηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή.
Οη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ θαη ηεο δξάζεο ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ
20νπ αηψλα ζα εκθαληζηνχλ σο απφξξνηα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο θαη ζα εθπξνζσπεζνχλ πξσηίζησο απφ ηηο κνξθσκέλεο ή ηηο εξγαδφκελεο
γπλαίθεο. Δμάιινπ, ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ είρε ήδε πξνβιεζεί
απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα σο θπξίαξρν δήηεκα αιιά κε δηαθνξεηηθφ λφεκα θαη
πεξηερφκελν. Ζ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηε γλψζε απαζρνινχζε ηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαζψο πξνέθππηε σο ζθνπφο ησλ γπλαηθψλ, «σο θαζήθνλ θαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ
ηνπο» (Αβδειά, 2002: 339). Με άιια ιφγηα, ε κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ ζα
απνζθνπνχζε ζηελ ζσζηή πξνζήισζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ νίθν θαη ηελ κεηξφηεηα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1910 θαη εμήο, ν πφιεκνο, ε
νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ε πείλα θαη νη λέεο αλάγθεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο επθαηξία
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δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ. Οη ζπζηεκαηηθέο θξαηηθέο
πνιηηηθέο κεηά ην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα θαη ηνπο πνιέκνπο, ζα ζπκβάινπλ ζηελ
δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ γηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Οη γπλαίθεο, φληαο ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απαζρνινχκελεο ζηελ αγξνηηθή δσή, μεθίλεζαλ λα
αλαδεηνχλ κεξνθάκαην ζηηο βηνκεραλίεο ησλ θνληηλψλ αζηηθψλ θέληξσλ, λα
πεγαίλνπλ σο ππεξέηξηεο ζηηο πφιεηο θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην νίθν ηνπο κε
ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο έθθαλζε
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ ε λέα αληηκεηψπηζε ηεο γπλαίθαο σο άηνκν, ην νπνίν
γηλφηαλ απαξαίηεην φρη κφλν ζηελ δηαηήξεζε ηνπ νίθνπ, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ νίθνπ εθηφο ησλ νξίσλ απηνχ.
Ο Μεζνπόιεκνο θαη ην θεκηληζηηθό θίλεκα
Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνξεία δηακφξθσζεο ηεο λέαο ζηάζεο
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ γπλαηθψλ απέλαληη ζηα γεγνλφηα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ
εκθπιίνπ πνιέκνπ, ζεψξεζα ζθφπηκν λα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα γεγνλφηα
θαη ηνπο θνξείο πνπ πξνθάιεζαλ θαη ελίζρπζαλ ηελ αλάγθε αλάιεςεο απηήο ηεο λέαο
ζηάζεο.
ε φιν ηνλ 19ν αηψλα, ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ήηαλ αθφκα ζε
πιήξε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηθή ηνπο ηαπηφηεηα ε νπνία ήηαλ απνηππσκέλε κφλν
ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ελψ ζε πξαθηηθφ επίπεδν, δελ ζήκαηλε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ
ηνλ «απηνλφεην» απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε.
«νη γπλαίθεο δελ είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ
ιεγφκελε «θαζνιηθή ςήθν» πνπ θαζηέξσλε ην χληαγκα ηνπ 1864 θαη ε
νπνία ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλδξηθή ελήιηθε ςήθνο. Ο
απνθιεηζκφο απηφο βξηζθφηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάζηαζε
ησλ αζηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, ε νπνία θαζνξηδφηαλ απφ έλα ξεπζηφ
ζψκα λφκσλ…» (Αβδειά, 2002: 340).
Αλ θαη ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν δελ ήηαλ καδηθή, παξφια απηά,
ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε ίζσο απφπεηξα
άξλεζεο ησλ γπλαηθψλ ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ λα πεξηνξηζηνχλ ζηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ παξαδνζηαθνχ «νηθηαθνχ ηδεψδνπο». Απηφ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα εθιεθζεί
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σο απεηιή γηα ηελ θνηλσληθή επηαμία ζηνπο θφιπνπο ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο
πξαγκάησλ. Μπνξεί φλησο λα κελ άιιαμε θάηη ξηδηθά ζην λνκνζεηηθφ επίπεδν, αιιά
ηα λέα δεδνκέλα έδεηρλαλ πσο ζα εξρφηαλ ε ζηηγκή πνπ ζα ηίζελην εθ λένπ ηα
δεηήκαηα ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ ζηελ λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
(Αβδειά, 2002: 345). «Γηα αξθεηέο γπλαίθεο ηφζν ε κφξθσζε φζν θαη ε νηθνλνκηθή
αλεμαξηεζία πνπ πξνζθέξεη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα απνηειέζνπλ ηε
βάζε γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε λένπο φξνπο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άληξεο θαη ηε
ζέζε ηνπο κέζα ζην γάκν, πνπ ζα δηαηεξεζεί σο απψηεξνο ζηφρνο γηα φιεο»
[γπλαίθεο κνξθσκέλεο θαη εξγαδφκελεο] (Αβδειά, 2002: 345). Σν θεκηληζηηθφ θίλεκα
πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ Μεζνπφιεκν ζα απεπζπλζεί πξσηίζησο, αθξηβψο ζε απηέο
ηηο γπλαίθεο. Οη εγγξάκκαηεο θαη εξγαδφκελεο ζα είλαη θαη ε πξψηε «καγηά» γηα ηελ
ζπγθξφηεζε κηαο εληαίαο ζηάζεο απέλαληη ζηελ πξνάζπηζε ησλ γπλαηθείσλ
ζπκθεξφλησλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο ηζνπνιηηείαο. εκαληηθή ζα
είλαη ε παξνπζία ηνπ γπλαηθείνπ δεηήκαηνο θαη ζηνλ ηχπν. Ο χλδεζκνο Διιελίδσλ
Δπηζηεκφλσλ (1924), ν χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο ην 1923, ην
πεξηνδηθφ Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο ηνπ 1923-1936 θαη ε κεληαία Διιελίο πνπ
θπθινθφξεζε απφ ην 1921-1935 [1940], είλαη ιίγεο κφλν απφ ηηο έκπξαθηεο
απφπεηξεο «λα αθνπζηνχλ» ηα γπλαηθεία αηηήκαηα θαη λα δψζνπλ έλα ρψξν
εθπξνζψπεζεο ζηηο γπλαίθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
Σν ζηνίρεκα πνπ έπξεπε λα θεξδεζεί ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ ε
εδξαίσζε

ηνπ

θηιειεπζεξηζκνχ

θαη

ησλ

ζεζκψλ

ή

ε

ζπληήξεζε

ηνπ

παιαηνθνκκαηηζκνχ. πσο επηζεκαίλεη θαη ε Γ. ακίνπ, ε εκθάληζε ησλ λέσλ
πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ δεκηνπξγνχζε
έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα κηα νπζηαζηηθή αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Ζ πξψηε
πεξίνδνο αλάκεημεο ησλ Διιελίδσλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ήξζε σο απφξξνηα
ησλ ίδησλ ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ βίσζε ε ειιεληθή θνηλσλία. Απφ ηνλ
«αηπρή» ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 σο ηνλ καθεδνληθφ αγψλα ζηελ απγή ηνπ
20νχ αηψλα, θαη απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο έσο ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ, νη
Διιελίδεο εκπνηίζηεθαλ απφ ηηο εζληθέο ηδέεο πνπ ηα ηζηνξηθά δξψκελα
αλαδσπχξσζαλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Απφ ηελ επαξρία κέρξη ηα αζηηθά
θέληξα ν αληίθηππνο ησλ γεγνλφησλ δεκηνχξγεζε έλα ζπλνιηθφ εζληθφ αίζζεκα
εληζρχνληαο ηελ αλάγθε γηα κηα πγηή νιφηεηα ρσξίο δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο.
Παξφια απηά, αλ θαη ε εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία αληηιακβαλφηαλ ηελ αιιαγή πνπ
ππνδήισλε ε πνιηηηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ, δε θαηλφηαλ δηαηεζεηκέλε λα
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αλαγλσξίζεη νπζηαζηηθά ηηο γπλαίθεο σο ηζφηηκνπο πνιηηεηαθνχο παξάγνληεο
(ακίνπ, 2000: 66).
Σα πξψηα δεηιά βήκαηα γηα κηα πξαγκαηηθή αιιαγή ζηηο βαζηά εδξαησκέλεο
αλδξνθξαηνχκελεο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο μεθίλεζαλ νη γπλαίθεο ησλ κεζαίσλ
ζηξσκάησλ πξνζπαζψληαο λα ζπλδπάζνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία κε ηνλ έγγακν βίν
παξακέλνληαο φκσο πάληα πηζηέο ζηα θαζήθνληα ηνπ νίθνπ ηνπο. Αλ θαη ην
γπλαηθείν εηζφδεκα αληηκεησπίζηεθε γηα αξθεηά ρξφληα σο πξφζθαηξν ζπκπιήξσκα
νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ, σζηφζν, έδσζε ηελ ψζεζε γηα ηελ δηακφξθσζε θαη
κηαο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ζπληειψληαο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ
επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ ησλ γπλαηθψλ. Σα πξψηα
αηηήκαηα ησλ γπλαηθψλ απέλαληη ζηελ πνιηηεία ζηξάθεθαλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο
δηαθχιαμεο ησλ ειάρηζησλ θεθηεκέλσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ είζνδφ ηνπο ζε δηάθνξα
επαγγέικαηα αιιά θαη ζηε δηεθδίθεζε πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ γηα κηα ηζφηηκε
θνηλσληθή έληαμε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν
θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο εηζέξρνληαη, κε πεξηνξηζκνχο,
κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα), νη γπλαίθεο ζπλέρηδαλ λα εξγάδνληαη ζθιεξά, ελψ
γηα ηελ ίδηα εξγαζία έπαηξλαλ πνιχ ρακειφηεξε ακνηβή έλαληη ησλ αλδξψλ. Ζ
αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία κηα ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αζηηθψλ γπλαηθψλ ήηαλ
πιένλ εκθαλήο (ακίνπ, 2000).
Σν θεκηληζηηθφ θίλεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ φξηζε εμαξρήο δχν ζηφρνπο: ίζα
δηθαηψκαηα κε ηνπο άληξεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο –αζηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθάθαη επαλαθαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Παξφιε ηελ
δπζπηζηία ηεο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο απηνχ
ηνπ θηλήκαηνο, ε καρεηηθφηεξε θεκηληζηηθή νξγάλσζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ν
χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, επέκεηλε ζηελ πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο
ησλ ηδεψλ ηεο ηζνπνιηηείαο, ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο, ηελ πξνψζεζε
ηεο γπλαηθείαο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,
ζηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ αιιά θαη ζηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε
ηνπ θηλήκαηνο πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ θαηνρχξσζε ησλ ίζσλ πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ γηα ηηο γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ηνπ
ΚΚΔ επέκελε πσο «ε θνηλσληθή αληζφηεηα ησλ γπλαηθψλ απνηεινχζε κέξνο ηεο
γεληθφηεξεο ηαμηθήο αληζφηεηαο […] ε έκθπιε ηζφηεηα ζα γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα
κε ηελ εξγαηηθή επαλάζηαζε, φπσο είρε ζπκβεί ζηε νβηεηηθή έλσζε». (ακίνπ,
2000: 70). Παξφια απηά, ην θεκηληζηηθφ θίλεκα επέκελε πσο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα
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λα αξρίζεη λα αιιάδεη, ήδε ζηελ ππάξρνπζα θνηλσλία, ε θαηψηεξε θνηλσληθή ζέζε
ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ε απφθηεζε ηεο ςήθνπ, δήηεκα γεληθφηεξν αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ θαη δεκνθξαηίαο. Θεσξνχζε εμάιινπ, φηη ην ηθαλφηεξν αίηεκα γηα
ζπζπείξσζε εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί εθείλν γηα ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο,
αλ νη γπλαίθεο δηέζεηαλ ςήθν, ζα επσθεινχληαλ απφ απηήλ φρη κφλνλ γηα ηελ αιιαγή
ησλ φξσλ δσήο ηνπο, αιιά πξνζθέξνληαο κε ηηο δπλάκεηο ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη γηλφηαλ κέρξη ηφηε. (ακίνπ, 2000: 74). Απηή
ήηαλ εμάιινπ κηα πιεγή πνπ ειιεληθή θνηλσλία είρε απνθηήζεη ήδε απφ ηηο αξρέο
ηνπ 1921.
ην ζεκείν απηφ, κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο
ηνπ δεηήκαηνο ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ σο ηελ
δεθαεηία ηνπ 1950. Ζ πξψηε ζεκαληηθή απφπεηξα αλάζεζεο ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο
έγηλε ην 1921 απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Γνχλαξε ν νπνίνο ππέβαιε αλάινγε πξφηαζε
ζηελ Γ‟ Δζλνζπλέιεπζε ε νπνία θαη απνξξίθζεθε έπεηηα απφ έληνλεο αληηδξάζεηο
ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Βνπιήο. Σέζζεξα ρξφληα κεηά, ην 1924, ε πξψηε Κπβέξλεζε
ηεο Β΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο εηζεγήζεθε ηελ αιιαγή ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ. Ζ ηειηθή απφθαζε κε ην αλαγθαζηηθφ δηάηαγκα ηεο 5εο
Φεβξνπαξίνπ 1930 εμαζθάιηδε ζηηο γπλαίθεο κφλν ην δηθαίσκα ςήθνπ (ην εθιέγεηλ
δειαδή) ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο, κε ζεκαληηθνχο φκσο πεξηνξηζκνχο πνπ ήηαλ
αληηζπληαγκαηηθνί, θαζψο δελ ίζρπαλ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ελήιηθσλ αλδξψλ ησλ
νπνίσλ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα είραλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα. Αληίζεηα, ελ πξνθεηκέλσ
γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, νη γπλαίθεο, πνπ φπσο είπακε κπνξνχζαλ κφλν λα
εθιέμνπλ αιιά φρη λα εθιεγνχλ, ζα έπξεπε λα είλαη άλσ ησλ 30 εηψλ θαη λα
γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Έηζη, ην 1934 νη γπλαίθεο ςήθηζαλ ζηηο Γεκνηηθέο
εθινγέο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ
αθνχ νη εθινγέο απηέο είλαη νη πξψηεο ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο πνπ νη γπλαίθεο –
έζησ θαη ππφ φξνπο– απνιάκβαλαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ. Σελ ίδηα ρξνληά, σζηφζν, ην
1934 δειαδή, απνξξίθζεθε απφ ηε Γεξνπζία λνκνζρέδην πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε
Βνπιή θαη ην νπνίν παξαρσξνχζε ζηηο γπλαίθεο θαη ην δηθαίσκα ηεο εθινγηκφηεηαο
ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ελψ κείσλε ζην 25 ρξφληα ην φξην ειηθίαο γηα ην δηθαίσκα
ηνπ εθιέγεηλ.
Ζ επφκελε ζεκαληηθή ηνκή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο ρεηξαθέηεζεο ησλ
γπλαηθψλ έγηλε ζηελ «ειεχζεξε Διιάδα» πνπ έιεγραλ νη αληηζηαζηαθέο δπλάκεηο θαη
ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηελ έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ
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Αληίζηαζε. Σν 1944 ην αλψηεξν φξγαλν ηεο πξψηεο «ιατθήο εμνπζίαο» ζηελ
Διιάδα, ε Πνιηηηθή Δπηηξνπήο Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ), αλαγλσξίδεη
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ηελ πνιηηηθή θαη αζηηθή ηζφηεηα ηεο γπλαίθαο. Σν ςήθηζκα
ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Κνξπζράδσλ ιέεη ξεηά: «ινη νη Έιιελεο άλδξεο θαη
γπλαίθεο έρνπλ ηα ίδηα πνιηηηθά θαη αζηηθά δηθαηώκαηα». Σν ςήθηζκα ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ πνπ έρεη ραξαθηήξα πξνζσξηλνχ ζπληαγκαηηθνχ ράξηε, αλαγλσξίδεη γηα
πξψηε θνξά ηα ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ δχν θχισλ. Οη γπλαίθεο ςεθίδνπλ
ηζφηηκα θαη εθιέγνληαη ζην Δζληθφ πκβνχιην. Θα έπξεπε λα θηάζνπκε ζην 1952 γηα
λα δνζνχλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηηο Διιελίδεο ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ
κεηεκθπιηαθνχ θξάηνπο, θαη θαηφπηλ δηεζλψλ πηέζεσλ, φρη σο απνηέιεζκα θάπνηνπ
γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ή ηεο αιιαγήο ησλ λννηξνπηψλ ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ζην
δήηεκα απηφ. Ο λφκνο 2159, θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο φρη κφλν λα
εθιέγεη, αιιά θαη λα εθιέγεηαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Βνπιεπηηθέο εθινγέο. Αο
ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην θνηλνβνχιην θαηνρπξψλεη ηελ
πνιηηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ, ςεθίδεη ηελ εμαίξεζε ησλ γπλαηθψλ εθινγέσλ απφ ηηο
επηθείκελεο εθινγέο ηνπ Ννέκβξε, κε ην επηρείξεκα φηη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί νη
εθινγηθνί θαηάινγνη. ε επαλαιεπηηθέο, φκσο, εθινγέο, κφλν γηα ηελ Θεζζαινλίθε
θαη ιφγσ εθθέλσζεο κηαο έδξαο ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1953, νη γπλαίθεο ςεθίδνπλ θαη
εθιέγεηαη ε πξψηε Διιελίδα Βνπιεπηήο. Δίλαη ε θ. Διέλε θνχξα.4
Ξαλαγπξλψληαο ζηνλ Μεζνπφιεκν θαη ζην γπλαηθείν θίλεκα γηα ηελ ςήθν, αλ θαη
απφ ην 1921 θαη εμήο νη θεκηλίζηξηεο επελέβαηλαλ ζηε Βνπιή κε ππνκλήκαηα γηα ηελ
δηεθδίθεζε ηνπ αηηήκαηνο απηνχ, σζηφζν, ε αζέηεζε ησλ ππνζρέζεσλ, νη
αξγνπνξίεο θαη ηα γξαθεηνθξαηηθά θσιχκαηα δελ επέηξεςαλ ζηηο γπλαίθεο, φπσο
είδακε, λα απνθηήζνπλ ην πνιππφζεην δηθαίσκα ςήθνπ πξηλ ην 1930, θη απηφ, κφλν
γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Ζ αζέηεζε ησλ ππνζρέζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
πξννδεπηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ πνπ ζεσξεηηθά ππνζηήξηδαλ ηα πνιηηηθά
δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ έγηλε εξήκελ θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηεο γπλαηθείαο θνηλήο
γλψκεο ζηνλ θεκηληζηηθφ αγψλα, ε νπνία εθθξάζηεθε ζαθψο ζηηο δπν κεγάιεο
ζπγθεληξψζεηο ζηελ Αζήλα ησλ εηψλ 1929-1928 (ζηηο 18 Μαξηίνπ 1928 θαη ζηηο 31
Μαξηίνπ ηνπ 1929) κε αίηεκα ηελ παξαρψξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο
γπλαίθεο θαη άκεζε απνλνκή εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο γηα ηηο πξνζερείο δεκνηηθέο
4

Γεκνζηεπκέλν ζην δηαδίθηπν: http//www.academia.edu Πεξηνδηθφ: Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ
32/2006, Δθδ. άθθνπια. Σίηινο άξζξνπ: «ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: Οη
πνζνζηψζεηο ππφ ην θσο ηεο πνιηηηθήο θαη ζπληαγκαηηθήο ζεσξίαο». Λίλα Νηθνιαθνπνχινπ.
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εθινγέο ηνπ 1934. Χζηφζν, νη φξνη πνπ ηέζεθαλ κε ην δηάηαγκα ηεο 5 Φεβξνπαξίνπ
ηνπ 1930, θαη πινπνηήζεθαλ ην 1934 φπσο είδακε, έδηλαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ (κφλν
εθιέγεηλ) «ζηηο γπλαίθεο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 30ν έηνο ειηθίαο, γλψξηδαλ
αλάγλσζε θαη γξαθή, δειαδή πνζνζηφ ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ
ηεο επνρήο» (ακίνπ, 2000: 74). ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ηνπ 1934, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ δελ μεπέξαζε ην 1015%, θάηη πνπ απνγνήηεπζε ζαθψο ηηο θεκηλίζηξηεο θαη θαηέζηεζε εκθαλέο ην
γεγνλφο πσο, γηα λα αιιάμνπλ νη λννηξνπίεο ησλ αλζξψπσλ, απαηηείηαη ε
αλαδηνξγάλσζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Οη λέεο ζπλζήθεο ηεο δηθηαηνξίαο θαη
ελ ζπλερεία ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο ζα απνηειέζνπλ ηελ θαηάιιειε αθνξκή
γηα ηελ αλαγθαία απηή αιιαγή. πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Σ. Βεξβεληψηε,
«Ζ δηθηαηνξία, ν πφιεκνο θαη ε θαηνρή ζα εδξαηψζνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη
«θάηη» έπξεπε λα αιιάμεη θαη ηελ πξνζδνθία φηη κεηά ηνλ πφιεκν έπξεπε λα
κπνπλ νη βάζεηο γηα κηα ζσζηφηεξε θαη δηθαηφηεξε θνηλσλία. Δηδηθφηεξα γηα
ηηο γπλαίθεο απηή ε επηδίσμε ζπλνδεπφηαλ κε ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο
ηνπο ζέζεο. Σν ΔΑΜ/ΚΚΔ δελ είλαη ην κφλν πνπ επαγγειίδεηαη ηελ
θνηλσληθή αιιαγή. Οη έλλνηεο ιατθή θπξηαξρία, θνηλσληθή δηθαηνζχλε,
ιανθξαηία, ζνζηαιηζκφο, θαζψο θαη ε ηζνηηκία ηεο γπλαίθαο βξίζθνληαη ζηα
πξνγξάκκαηα φισλ ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ» (Βεξβεληψηε, 1993:
181).
Ζ Αληίζηαζε θαη ν θνηλσληθόο ηεο αληίθηππνο ζηηο γπλαίθεο
Ζ εδξαίσζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά δηέιπζε νξηζηηθά ηε θεκηληζηηθή
ζπιινγηθφηεηα θαζψο ην ηδεψδεο ηεο θαζίδνπζαο ηδενινγίαο ππνηάζζεη ηελ γπλαίθα
ζηα βηνινγηθά ηεο θαζήθνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπιήο, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην
ηδεψδεο ηεο κεηξφηεηαο πξνο φθεινο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο (ακίνπ, 2000). κσο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο, ε γπλαηθεία
παξνπζία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζα έπαηξλε κηα λέα κνξθή. πσο δηαβάδνπκε ζηελ
Βεξβεληψηε «ην θίλεκα ηεο Αληίζηαζεο απνηειεί ην καδηθφηεξν πνιηηηθφ θίλεκα ηεο
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηαπηφρξνλα νξηαθφ ζεκείν γηα ηελ ειιεληθή αξηζηεξά θαη ηελ
θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο. Οη γπλαίθεο πνπ έδξαζαλ ζηελ Αληίζηαζε κεγάισζαλ
ζε κηα θνηλσλία κε έληνλεο αληηθάζεηο» (Βεξβεληψηε, 1994: 11). Απφ παιηφηεξα,
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φπσο είδακε, κηα ζεηξά παξάγνληεο σζνχζαλ κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο ηηο γπλαίθεο
ζηελ κηζζσηή εξγαζία. Μάιηζηα, θαηά ηελ Βεξβεληψηε, ε δηαηήξεζε ηεο πξνίθαο
ησλ θνξηηζηψλ ζήκαηλε πσο ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ λα
ηελ δεκηνπξγήζνπλ, σζνχζε ηηο γπλαίθεο λα εξγαζηνχλ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο κε
απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο θαη λα ακθηζβεηείηαη εθ λένπ ε
παηξηαξρηθή λννηξνπία. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη είρε ήδε δνζεί ζηηο γπλαίθεο,
ηνπιάρηζηνλ ζε εθείλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζρεηηθά απηφλνκα απφ ηνπο άληξεο ζηε
κηζζσηή εξγαζία, ε επθαηξία δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ηαπηφηεηαο σο θνηλσληθά
ππνθείκελα, ε εκπεηξία ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο εχινγα ζεσξήζεθε φηη
πξνζέθεξε ελδερνκέλσο λέεο δπλαηφηεηεο ηζνηηκίαο ή θαη απηνλνκίαο ζε ζρέζε πξνο
ηνπο άληξεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ην ζέκα ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ παξέκεηλε ζηα
πιαίζηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Βεξβεληψηε, ε
πξψηε πξνζπάζεηα απηννξγάλσζεο μεθίλεζε ην 1941 φηαλ ζηελ Κνξίηζα
Δπξπηαλίαο, ν λεαξφο θνκκνπληζηήο Γεσξγνχιαο Μπέηθνο πξφηεηλε ηελ ζχζηαζε
επηακεινχο επηηξνπήο πνπ ζα θξφληηδε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
ρσξηνχ παξαθάκπηνληαο ηελ θξαηηθή εμνπζία. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ
πκθσλεηηθνχ απνθαζίζηεθε λα ππνγξάςνπλ θαη ειάρηζηεο γπλαίθεο, απηέο δειαδή
πνπ ήηαλ ρήξεο θαη απνηεινχζαλ πηα ηνπο αξρεγνχο ησλ νηθνγελεηψλ. Ζ ιεηηνπξγία
ηεο επηηξνπήο θξάηεζε ιίγνπο κήλεο ελψ νη αληάξηηθεο νκάδεο ζπλέρηζαλ λα αζθνχλ
έλα είδνο «πξνζηαζίαο» ζηα ρσξηά. Αλ θαη νη γπλαίθεο δελ ζπκκεηείραλ άκεζα ζηηο
ζπλειεχζεηο ησλ αληξψλ, ε αλάκεημή ηνπο απνηππσλφηαλ ζηνλ βαζκφ πνπ
κπνξνχζαλ λα ζπεχδνπλ ζηελ επηηξνπή, λα παξαπνληνχληαη γηα αδηθίεο εηο βάξνο
ηνπο θαη λα δηεθδηθνχλ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ δίθηνπ ηνπο (Βεξβεληψηε, 1993). Σν
1942 ν Γεσξγνχιαο Μπέηθνο αλέιαβε θαη πάιη ηελ πξσηνβνπιία λα επαλεμεηαζηεί ην
ζέκα ηεο ςήθνπ ησλ γπλαηθψλ κε αθνξκή έλα ζρέδην λέσλ δηαηάμεσλ ηεο
θνκκαηηθήο νξγάλσζεο. Ζ απφθαζε δελ απέθιεηε άκεζα ηελ γπλαίθεηα παξνπζία,
αιιά κε ηελ δηαηχπσζε «Δθιέγνληαη πθ‟ φισλ ησλ ελήιηθσλ θαηνίθσλ» δελ
πξνσζνχζαλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.
Γεληθά, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο, δειαδή ηεο θαηνρήο
ηεο Διιάδαο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, θαη παξά ην καθξνρξφλην αίζζεκα
θαηαπίεζεο πνπ είραλ νη γπλαίθεο, ε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε έδηλε ηελ δπλαηφηεηα
ζηα θνξίηζηα λα μεθχγνπλ απφ ην ζπίηη θαη λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε,
απηνεθηίκεζε θαη έλα λέν αίζζεκα δηθαίσζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αλέπηπμε ην
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κπαιφ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Οη γπλαίθεο γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηνπο
ηξφπνπο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη ηηο αλάγθεο επηβίσζεο αηζζάλζεθαλ φηη ζέινπλ
αιιά θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην ζχλνιν απηά πνπ πξφζθεξαλ εληφο ηνπ νίθνπ
ηνπο (Βεξβεληψηε, 1994).
Οη κνξθσκέλεο γπλαίθεο ελζηεξλίζηεθαλ επθνιφηεξα ηηο λέεο ηδέεο, νξγαλψζεθαλ
θαη απνηέιεζαλ πξφηππν θαη θίλεηξν νξγάλσζεο ησλ ακφξθσησλ γπλαηθψλ ηεο
επαξρίαο. Αξθεηέο θνξέο πήξαλ ελεξγφ ξφιν ζην θφκκα φρη ηφζν γηα ηδενινγηθνχο
ιφγνπο, αιιά γηαηί νη ζέζεηο ηεο νξγάλσζεο πξνήγαγαλ θαη ηελ αξρή

ηεο

αιιειεγγχεο. Ζ απζφξκεηε ζπκπαξάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα αγαπεκέλα ηνπο
πξφζσπα πνπ αγσλίδνληαλ, ην αίζζεκα γηα απειεπζέξσζε θαη νη ρξηζηηαληθέο αξρέο
ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αγάπεο γηα ηνλ «πιεζίνλ» ήηαλ αξρέο κε ηηο νπνίεο είραλ
γαινπρεζεί απφ πνιχ λσξίο. Δπηπιένλ, νη θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο είραλ ήδε αιιάμεη
ξηδηθά ηελ δσή ηνπο. ζν αλάγθε είραλ νη γπλαίθεο λα ληψζνπλ ρξήζηκεο,
εππξφζδεθηεο θαη ηζάμηεο πξνζνρήο άιιε ηφζε είραλ θαη νη αληηζηαζηαθέο
νξγαλψζεηο λα ηηο εληάμνπλ ψζηε λα αλαιάβνπλ δνπιεηέο «πξνζθείκελεο ζε απηέο»
(Βεξβεληψηε, 1994).
Οη νξγαλσκέλεο γπλαίθεο απέθηεζαλ αξθεηά γξήγνξα ιφγν ζηα ζπλέδξηα, ηηο
ζπλαληήζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θηλήκαηνο, αγσληδφκελεο σο Διιελίδεο πηα. «Ζ
επηβίσζε κεηαηέζεθε απφ ην αηνκηθφ ζην θνηλσληθφ θαη ν αγψλαο ησλ γπλαηθψλ
αλαγλσξίδεηαη. Γελ άιιαμαλ νη γπλαίθεο, αιιά νη αμίεο, ηα κέηξα κε ηα νπνία
θξίλεηαη κηα ελέξγεηα σο ζπνπδαία ή κε. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ αγψλα πνπ έθαλαλ γηα
ηελ επηβίσζε βνήζεζε λα δηεπξπλζεί ν ρψξνο πνπ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ»
(Βεξβεληψηε, 1994: 120). «Ίζσο ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ θνηλσληθά αλαγλσξίζηεθε ε
αμία ηνπ «πξαθηηθνχ» ηνπο κπαινχ, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο
«κηθξέο» δπζθνιίεο, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπο ζηε ζπιινγηθή δξάζε» (Βεξβεληψηε,
1994: 121).
Απφξξνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Αληίζηαζε ζεσξήζεθε, ζχκθσλα πάληα κε
ηελ Σ. Βεξβεληψηε, θαη ε γεληθφηεξε άλνδνο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο, θαζψο
απέθηεζαλ ιφγν, δξάζε, άπνςε θαη ξφιν αλαηηκψληαο ηελ κέρξη ηφηε εηθφλα ηνπο
ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Καζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ν Λατθφο ηξαηφο ν
νπνίνο αληηιήθζεθε απφ ην μεθίλεκα ηεο δξάζεο ηνπ ηελ αλάγθε ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ γπλαηθψλ θαζψο δελ ζα ιεηηνπξγνχζαλ επηθνπξηθά αιιά σο πξνυπφζεζε γηα ηελ
θξνληίδα ησλ αληαξηψλ. Ο ζηξαηφο γλψξηδε πνιχ θαιά πσο νη γπλαίθεο φληαο
κεγαισκέλεο κε ηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο εληφο ηνπ νίθνπ, ζα αληαπνθξίλνληαλ

51
επάμηα θαη ζηελ πξνζθνξά εθηφο απηνχ. Οη γπλαίθεο γλψξηδαλ απφ κηθξέο ηηο αξρέο
ζπληήξεζεο θαη επηβίσζεο κηαο νκάδαο, ηφζν ζε πξαθηηθφ επίπεδν, κε ην πιχζηκν,
ηε ζίηηζε, ηε θξνληίδα αξξψζησλ θαη ηξαπκαηηψλ θαη ηελ έλδπζε, φζν θαη ζε
ςπρνινγηθφ επίπεδν, κε ηελ εζηθή ζηήξημε. Απηφ, φκσο, πνπ άιιαδε ζηαδηαθά θαη
ρσξίο λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ, ήηαλ ε αλαλνεκαηνδφηεζε απηήο ηεο «γπλαηθείαο
θχζεο» (Βεξβεληψηε, 1994) .
Ζ ζέζε ηνπ ιατθνχ ζηξαηνχ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο πξνυπνζέηεη
ηε γεληθή θνηλσληθή κεηαβνιή θαη ζε απηήλ αθξηβψο ελαπφζεζε ηηο ειπίδεο θαη ηα
φλεηξά ηνπ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο πνπ αληαπνθξίζεθε ζε απηφ ην θάιεζκα. Ο
ζηφρνο ήηαλ ε επηηπρία ηνπ αγψλα θαη φρη ε πξνάζπηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ κνληέινπ θνηλσλίαο. Σα λέα θνξίηζηα παίξλνπλ κέξνο ζην αγψλα γηαηί
ηνλ ζεσξνχλ δίθαην. Αλεβαίλνπλ ζην Βνπλφ φρη απιά γηα λα απηνλνκεζνχλ απφ ηελ
νηθνγέλεηα, αιιά γηα ηελ κεηέπεηηα εδξαίσζή ηνπο ζηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ γηα ηελ
νπνία ζα είραλ πνιεκήζεη. Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ Αληίζηαζε
επεθηάζεθε ε δσή ηνπο απφ ην ζπίηη «ζην δξφκν», δειαδή ζηε ζπιινγηθή πνιηηηθή
δξάζε, ρσξίο φκσο απηφ λα ηελ θαζηζηά γπλαίθα «ηνπ δξφκνπ». εκαληηθή ήηαλ ε
κεηαζηξνθή κηαο νιφθιεξεο νπηηθήο πνπ αληηκεηψπηδε πιένλ ηελ γπλαίθα σο
θνηλσληθφ νλ θαη πνιίηε φπνπ νη ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ δελ άθελαλ ρψξν γηα
ακθηζβεηήζεηο απηνχ ηνπ λένπ ξφινπ ηνπο θαζψο πξνεγείην ην γεληθφ ζπκθέξνλ.
Απηφ πνπ ζπλέρηζε λα δηαηεξείηαη ήηαλ νη εθθάλζεηο ηεο «γπλαηθείαο θχζεο», κε ην
λα αλαιακβάλνπλ νη γπλαίθεο δξάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε απηήλ ηε «θχζε»
(Βεξβεληψηε, 1994).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ II
Δλφηεηα І

«ηξαηφπεδα δηαβίσζεο γπλαηθψλ: Υίνο – Σξίθεξη – Μαθξφλεζνο»
ηξαηόπεδν Υίνπ
Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζαλ νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζηελ εμνξία ήηαλ ε
κεηαγσγή ηνπο ζην ζηξαηφπεδν ηεο Υίνπ (1200 ζην ζπλνιηθφ ηνπο αξηζκφ) θαη έπεηηα
ηνλ Απξίιην ηνπ 1949 ζην Σξίθεξη θηάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 4.700 καδί κε ηα
παηδηά. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1950, 1200 γπλαίθεο κεηαθέξνληαη ζηε Μαθξφλεζν ελψ
ηνλ Ηνχιην ηνπ 1950 νη 500 ελαπνκείλαζεο γπλαίθεο πνπ δελ ππέγξαςαλ εθεί δήισζε
κεηαλνίαο, κεηαθέξζεθαλ γηα δεχηεξε θνξά ζην Σξίθεξη (Βφγιεο: 165-167).
ηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1948 ζηάιζεθαλ νη πξψηεο γπλαίθεο ζηε Υίν φπνπ θαη έκεηλαλ
γηα έλα ρξφλν. Τπνινγίδεηαη φηη ην 1948 έδεζαλ ζην ζηξαηφπεδν πεξίπνπ 910
γπλαίθεο θαη 44 παηδηά ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΔ, ζηηο 2 Ηνπιίνπ ν
αξηζκφο ηνπο είρε αλέιζεη ζηηο 1050 γπλαίθεο θαη παηδηά. Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ
ρξφλνπ νη γπλαίθεο ππνινγίδνληαη ζηηο 1316 θαη ηα παηδηά ζηα 52. Οη 1085 δηέκελαλ
ζην θεληξηθφ ζηξαηφπεδν κε ηα 47 παηδηά ελψ νη 187 ζηηο απνζήθεο ησλ θηηξίσλ5.
ηε Υίν, φπσο δηαβάδνπκε ζην βηβιίν ηεο Μαζηξνιένληνο-Εέξβα (1986) ππήξραλ
ηξία δηψξνθα θηίξηα, ηα ηζφγεηα θπθισκέλα κε αγθαζσηφ ζπξκαηφπιεγκα, ηνπαιέηεο,
δχν κπάληα θαη ζην πξναχιην ε θνπδίλα φπνπ ην θαγεηφ κνηξαδφηαλ ζε θνπβάδεο. Ζ
δηνίθεζε αλαιάκβαλε λα αλάβεη θαη λα ζβήλεη ηα θψηα ζηηο 20:50 φηαλ θιείδσλαλ ηα
θειηά θαη δηέηαδαλ λα πέζνπλ φιεο γηα χπλν. Κάζε λχρηα, ν αμησκαηηθφο
Παπαλαζηαζφπνπινο έθαλε γεληθή θαηακέηξεζε ησλ γπλαηθψλ θαη απαγφξεπε ηελ
εθδήισζε νπνηαζδήπνηε ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ζε θάζε ζάιακν νξηδφηαλ κία ζαιακάξρηζζα, ε νπνία ήηαλ
ππεχζπλε γηα ηε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ. ηαλ νη θαλνληζκνί δελ ηεξνχληαλ θαη νη
γπλαίθεο δε ζπκκνξθψλνληαλ πιήξσο κε ηηο δηαηαγέο ηεο δηνίθεζεο ή φηαλ ήζειαλ
λα ηηο εθβηάζνπλ ςπρνινγηθά, ε δηνίθεζε ηηο έζηειλε ζηα «πεηζαξρεία», ηα νπνία
ήηαλ ζάιακνη ρσξίο παξάζπξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ ηηκσξία ησλ γπλαηθψλ
ελψ ν θαλνληζκφο ησλ πξναπιηζκψλ ηνπο αλήθε επίζεο ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο
δηνίθεζεο.
5

Ζ πιεξνθνξία πξνέξρεηαη απφ: «ηξαηφπεδν εμφξηζησλ γπλαηθψλ ζηε Υίν», Α. Λακπέξ θαη Ρ. Ρνζ,
2 Ηνπιίνπ 1948, ACICR, C Sc, Grece, Guerre Civile, ηφκ. ΗΗ, ζ. 1-7 θαη 8-24: Αλαθέξεηαη ζην
Βεξβεληψηε, 2009 : 82.
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πσο αλαθέξεη ε Βεξβεληψηε ζην ζηξαηφπεδν-θπιαθή ηεο Υίνπ επηηξεπφηαλ δχν
ψξεο πξναπιηζκφο ην πξσί θαη δχν ην απφγεπκα. Ζ δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ αλήθε
ζηελ αζηπλνκία θαη ηε ρσξνθπιαθή ηεο Υίνπ ελψ νη βαζηθέο ππνδνκέο πγηεηλήο,
πεξίζαιςεο θαη δηακνλήο ησλ θξαηνπκέλσλ ηνπ λεζηνχ ήηαλ εληειψο αλχπαξθηεο. Ζ
έιιεηςε ρψξνπ, πγηεηλήο, ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, λεξνχ θαη ηξνθήο έθαλε ηε δηαβίσζε
ησλ γπλαηθψλ αθφκε δπζθνιφηεξε. ηαλ ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ απμήζεθε, ν
πξνζθεξφκελνο ρψξνο ησλ θηηξίσλ κπνξνχζε λα θηινμελήζεη κφλν 900 άηνκα κε
απνηέιεζκα 120 γπλαίθεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζθελέο ζην πεξίβνιν ηνπ
ζηξαηνπέδνπ. ηαλ νη θξαηνχκελεο αξξψζηαηλαλ δελ κεηαθέξνληαλ ζηα λνζνθνκεία,
αιιά αλαιάκβαλαλ νη ίδηεο ηελ πεξίζαιςή ηνπο κε φζα κέζα θαη θάξκαθα
κπνξνχζαλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ηηο αξρέο ή κέζσ ησλ δεκάησλ ηνπο. Ζ θξαηνχκελε
«γηαηξφο» πνπ αλέιαβε θαζήθνληα λνζνθφκαο ζηε Υίν αλαθέξεηαη πσο ήηαλ ε
Καηεξίλα Κνχζθνπ6. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο έραζαλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο φρη κφλν κε
ηνλ έμσ θφζκν ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ελφο γξάκκαηνο αλά
βδνκάδα, αιιά έραζαλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά, φηαλ 15
θνξίηζηα ζηάιζεθαλ ζην Οξθαλνηξνθείν ηεο Υίνπ θαη έμη αγφξηα ζην
Οξθαλνηξνθείν ηεο Μπηηιήλεο (Βεξβεληψηε, 2009: 82).
Μεηά ην 1948 ε δηνίθεζε ρψξηζε ηηο γπλαίθεο ζε θαηεγνξίεο θαη ηηο ηνπνζέηεζε ζε
δηαθνξεηηθνχο

ηφπνπο.

Οη

γπλαίθεο

νη

νπνίεο

ήηαλ

ζπγγελείο

αληαξηψλ

πξνζθσλνχληαλ απφ ηε δηνίθεζε σο «Βνπιγάξεο» ελψ νη θνκνπλίζηξηεο «Ρσζίδεο».
Απηέο ρσξίζηεθαλ αξρηθά ζηα δχν θηίξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα ζην
θεληξηθφ θηίξην ηνπνζεηήζεθαλ φιεο νη «πξνιεπηηθέο» θξαηνχκελεο πξνεξρφκελεο
απφ αληαξηννηθνγέλεηεο. ην ζρνιείν ηνπ λεζηνχ ηνπνζεηήζεθαλ νη «επηθίλδπλεο»
γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ απηφλνκε δξάζε θαη ζην ηξίην θηίξην νη δεισζίεο (Βφγιεο,
2004: 164-165).
πσο δηαβάδνπκε ζηε Μαζηξνιένληα-Εέξβα ζην ζρνιείν ηνπ Αγίνπ Θσκά
ππήξραλ έμη ζάιακνη γηα ζαξάληα γπλαίθεο. Γχξσ απφ απηφ πςσλφηαλ έλαο ηνίρνο
ελφο κέηξνπ θαη νη αξρέο θξπθάθνπγαλ ζπλερψο ηηο δξάζεηο ησλ γπλαηθψλ.
Παξάιιεια, ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηνχζε απνζήθεο νη νπνίεο ήηαλ ζε ζρήκα Π θαη
αθφκα ηξείο ζην πίζσ κέξνο ηνπ θηηξίνπ γηα λα απνκνλψλεη ηηο γπλαίθεο. Οη
απνζήθεο ήηαλ παιηέο, πγξέο, βξψκηθεο ρσξίο παξάζπξα πιελ ησλ ηξηψλ απφ απηέο.
Οη ππφινηπεο δελ είραλ θαζφινπ εμαεξηζκφ θαη θσο. ηελ απιή επηηξεπφηαλ έμνδνο
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κφλν κηα ψξα ηελ εκέξα ελψ νη ηνπαιέηεο βξίζθνληαλ ζηελ απιή. Μέζα ζηνπο
ζαιάκνπο ππήξραλ δχν «βνχηεο» ζηηο άθξεο ηνπ ρψξνπ γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ
θξαηνπκέλσλ. πσο νη ηνπαιέηεο, έηζη θαη ε βξχζε ήηαλ ζηελ απιή θαη νη γπλαίθεο
πνιιέο θνξέο παξαθαινχζαλ ην ζθνπφ λα ηελ αλνίμεη γηα λα πηνχλ λεξφ θαη λα
πιπζνχλ. Αξθεηέο θνξέο ηα παξαθάιηα ηνπο έπεηζαλ ην ζθνπφ θαη άλνηγε ηε βξχζε
ελψ ν ίδηνο απνκαθξπλφηαλ απφ απηή (Μαζηξνιέσλ-Εέξβα, 1986: 27, 33).
Ζ κεηαγσγή ζην Σξίθεξη
Σν Μάξηην ηνπ 1949 νη 1200 εμφξηζηεο ηεο Υίνπ κεηαθέξζεθαλ ζην ζηξαηφπεδν
ηνπ Σξηθεξίνπ. Μέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ θαη ιφγσ ησλ εθθαζαξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ ζηξαηνχ πξνζηέζεθαλ ζην λεζί άιιεο 2000 «πξνιεπηηθψο
ζπιιεθζείζεο» ελψ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ην θαινθαίξη ηνπ 1949 ν αξηζκφο ησλ
θξαηνπκέλσλ έθηαζε λα είλαη 4700 καδί κε ηα παηδηά. Ήδε απφ ην 1947 ην λεζί
ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηφπνο εθηφπηζεο ησλ «χπνπησλ» αληξψλ. Λίγν πξηλ ην λεζί
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο γπλαίθεο, νη αξρέο κεηέθεξαλ ηνπο άληξεο ζηελ Ηθαξία, θαη
έπεηηα ζηε Μαθξφλεζν (Βφγιεο, 2004: 165). Γηα θαιή ηχρε ησλ γπλαηθψλ,
θεχγνληαο νη άληξεο εθηνπηζκέλνη άθεζαλ πίζσ ηνπο ζπλεξγεία, θαληίλεο, ζθελέο θαη
ειάρηζην εμνπιηζκφ πνπ ζηελ πνξεία νη γπλαίθεο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπο ζηηο πξψηεο κέξεο ηεο κεηαγσγήο ηνπο ζην λεζί θαη έπεηηα.
Ζ κεηαγσγή ησλ γπλαηθψλ απφ ηε Υίν ζην Σξίθεξη ήηαλ επψδπλε ιφγσ ηεο
κεγάιεο ζαιαζζνηαξαρήο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην ηαμίδη ηνπο. ληαο ζηνηβαγκέλεο
ζηα ακπάξηα ηνπ αξκαηαγσγνχ πνιιέο ιηπνζπκνχζαλ απφ ηελ έιιεηςε αέξα, απφ ηηο
νζκέο πνπ αλαδχνληαλ απφ ην ζψκα ησλ αξξψζησλ θαη ησλ εκεηψλ. Δπηπιένλ, πξηλ
θχγνπλ απφ ην λεζί μέζηεζαλ θαη θνπβάιεζαλ κε ηα ρέξηα θαη ζηηο πιάηεο ηνπο φιν
ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζηξαηνπέδνπ, αιιά θαη πνιιέο άξξσζηεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα
κεηαθηλεζνχλ. Αθξηβψο ην ίδην ζα επαλαιάκβαλαλ θαζψο ζα έθηαλαλ ζην Σξίθεξη
κεηά απφ πνιιέο ψξεο ηαμηδηνχ θαη ηαιαηπσξίαο.
Φηάλνληαο ζην Σξίθεξη, ε δηνίθεζε κεηέθεξε θαηεπζείαλ ηηο «πξνιεπηηθψο
ζπιιεθζείζεο» θαη ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο ζηα θειηά ηεο Μνλήο ηνπ λεζηνχ θαη ζηηο
ελαπνκείλαζεο ζθελέο ησλ αληξψλ γχξσ απφ απηή. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο
έθεξλαλ ζπλερψο γπλαίθεο απφ ην Βφιν, θαζψο νη κάρεο ζην Πήιην ζπλερίδνληαλ
αθφκε. Οη γπλαίθεο πνπ έθηαλαλ ζην Σξίθεξη ηνπνζεηνχληαλ ζηε Μνλή γηα λα κελ
έρνπλ επαθή κε ηηο ππφινηπεο «επηθίλδπλεο» πνιηηηθέο εμφξηζηεο. ην κεγαιχηεξν

55
κέξνο ηνπο ήηαλ απηέο πνπ είραλ άληξεο, αδέξθηα ή ζπγγελείο ζην Γεκνθξαηηθφ
ηξαηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα κε ηνπο βνεζνχλ ζηε δξάζε ηνπο ζην βνπλφ,
εθηνπίδνληαλ γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ή κέρξη λα βξεζεί λεθξφο ν ζπγγελήο γηα
ηνλ νπνίν ζπλειήθζεθαλ. πσο γξάθεη ε Μαλσιθίδνπ ε δηαδξνκή ήηαλ γλσζηή:
«Σκήκα Μεηαγσγψλ Πεηξαηά-Βφινο-θαΐθη-Σξίθεξη». ηαλ ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ
απμήζεθε θαηά πνιχ θαη θαηέθιπζαλ ην λεζί, ε Γηνίθεζε ηηο ηνπνζέηεζε ζε ζθελέο
θαη ζηα ππφγεηα ηεο Μνλήο αλ θαη επίζεο δε ρσξνχζαλ νχηε ζηξηκσρηά
(Μαλσιθίδνπ, 1997: 105). Καηά ηε δηακνλή ηνπο ζην Σξίθεξη δηαθφπεθε εληειψο ε
επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ έμσ θφζκν. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ λεζηνχ, ε
αιιεινγξαθία αξγνχζε πνιχ θαη πνιιέο θνξέο δελ έθηαλε πνηέ. Σα γξάκκαηα
ινγνθξίλνληαλ θαη ηα δέκαηα ςάρλνληαλ εμνλπρηζηηθά ψζηε λα κε βξεζεί θάηη ην
«επηιήςηκν» ή ην κεκπηφ φρη κφλν γηα ηηο εθηνπηζκέλεο γπλαίθεο, αιιά θαη γηα ηνπο
ζπγγελείο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ. Μνλαδηθή ειπίδα
επηθνηλσλίαο θαη παξαιαβήο δεκάησλ θαη ηξνθίκσλ ήηαλ ην θαΐθη πνπ εξρφηαλ δχν
κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ην νπνίν θαη παξέδηδε ηα θνππηά ηνπ θάζε βξάδπ ζηα
ρέξηα ηεο δηνίθεζεο.
Ηζηνξία θαη ξπκνηνκία ηνπ λεζηνύ
Γηα ηελ πιεξέζηεξε απφδνζε ηεο εηθφλαο ηνπ λεζηνχ πνπ κειεηάκε, αιιά θαη γηα
ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, δελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ ηελ παξάζεζε
βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαη ηζηνξηθή ππφζηαζε ηνπ
Σξηθεξίνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ κειέηε ηεο Κξαβαξίηνπ (2006), ην λεζί Σξίθεξη
βξίζθεηαη ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, δψδεθα λαπηηθά κίια απφ ην Βφιν. Ζ αξραία
νλνκαζία ηνπ λεζηνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηξάβσλα είλαη Κηθήλπζνο. Σα λεψηεξα
ρξφληα θαζηεξψζεθε λα νλνκάδεηαη Παιαηφ Σξίθεξη. Ο ιφγνο ηεο κεηνλνκαζίαο
απηήο νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ απέλαληη
επεηξσηηθή αθηή ηνπ Πειίνπ ππφ ηελ απεηιή ησλ πεηξαηψλ φπνπ έθηηαμαλ ην ρσξηφ
Σξίθεξη. ηελ θνξπθή ηνπ Νεζηνχ βξίζθεηαη ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο, ην νπνίν
ρηίζηεθε ην 1835-1840 θαη έρεη πελήληα θειηά κνηξαζκέλα ζε δχν νξφθνπο. Καηά ηα
εηξεληθά ρξφληα, θάζε δεθαπεληαχγνπζην πξνζθπλεηέο απφ φιε ηε Μαγλεζία
θαηέθζαλαλ γηα λα γηνξηάζνπλ ηε Κνίκεζε ηεο Παλαγίαο ελψ κέρξη θαη ζήκεξα
ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάινγε παλήγπξεο ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
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Οη Φνπληαθίδνπ θαη Καξαλάζνπ (2008) καο βνεζνχλ κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο λα
θαηαιάβνπκε ηε ξπκνηνκηθή, ηε γεσινγηθή θαη γεσθπζηθή ζχζηαζε ηνπ λεζηνχ. Σν
έδαθνο είλαη ηξαρχ, ππάξρεη θπξίσο ειαηψλεο θαη ην κνλνπάηη πνπ αθνινπζεί θαλείο
γηα λα θάλεη ην γχξν ηνπ λεζηνχ έρεη απφηνκεο θιίζεηο. Ζ πνξεία πνπ πεξηγξάθεηαη
είλαη απφ ην ιηκάλη, ζηνλ νηθηζκφ, ην κνλαζηήξη θαη θαηαιήγεη ζηε παξαιία ηνπ
Παξδαινχ. Καηά ηε πνξεία απφ ην ιηκάλη πξνο ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ -πιένλ- «15
ηζηκεληέληα ζθαινπάηηα αλά 3 βήκαηα […] ηζηκεληνζηξσκέλν έδαθνο, 44 βήκαηα
αλάγιπθνπ εδάθνπο θαη έπεηηα 215 βήκαηα αλάγιπθνπ εδάθνπο κε ρψκα, ραιίθηα
θαη βξάρνπο». Απφ ηνλ νηθηζκφ κέρξη ηε κνλή είλαη ρσκαηφδξνκνο, ην έδαθνο είλαη
επίπεδν έδαθνο θαη ππάξρνπλ πνιινί ειαηψλεο. ην ζχλνιν είλαη 370 βήκαηα, ελψ
ζηα ηειεπηαία 100 νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ πσο ζπλαληάλε « ζπαζκέλα
θνκκάηηα απφ πιαθάθηα, θεξακίδηα, ηζηκέληα, έδηλαλ ηελ αίζζεζε ελφο θπζηθνχ
κσζατθνχ». Σν κνλαζηήξη ζηε θνξπθή «απνηειείηαη απφ ηελ εθθιεζία πνπ είλαη
ρηηζκέλε ζηε κέζε, θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηελ κάληξα κε ηα πελήληα θειηά
ηεο, ζε δπν επίπεδα» (Κξαβαξίηνπ, 2006: 55). Αθνινπζψληαο ην κνλνπάηη απφ ην
κνλαζηήξη κέρξη ην ρψξν εγθαηάζηαζεο ησλ εμφξηζησλ ε απφζηαζε είλαη πεξίπνπ
400 κέηξα ρσκαηφδξνκνο. ηε γχξσ πεξηνρή ππάξρνπλ απνκεηλάξηα απφ ηα πξφρεηξα
πέηξηλα ζεκέιηα πνπ έθηηαρλαλ νη γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ θαη λα
αλπςψζνπλ ηηο ζθελέο ηνπο. Δπηπιένλ, παξακέλνπλ ηα πεγάδηα θαη άιιεο
θαηαζθεπέο ησλ γπλαηθψλ πνπ έκεηλαλ εθεί, ηα νπνία ζπλερίδνληαη κέρξη ηε παξαιία
ηνπ Παξδαινχ, φπνπ θαη νη εμφξηζηεο πιέλνληαλ, έπιελαλ θαη αλαθνπθίδνληαλ
ρεηκψλα-θαινθαίξη. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο αλαθέξνπλ ηελ
ζεκεξηλή φςε ηνπ λεζηνχ έπεηηα απφ ηηο επεκβάζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ
θαηνίθσλ. Καηά ηε δηθή κνπ επίζθεςε ζην λεζί, νη θάηνηθνη κνπ αλέθεξαλ πσο
ηίπνηα δελ ήηαλ ίδην θαζψο νη πιαγηέο ηνπ λεζηνχ ήηαλ πην απφηνκεο θαη απφθξεκλεο
ελψ δελ ππήξραλ νχηε ζθαινπάηηα νχηε έηνηκα κνλνπάηηα. Ζ θχζε ηνπ λεζηνχ είλαη
ηφζν ζθιεξή «φπνπ φινη νη άλεκνη ιπζζνκαλνχλ επάλσ ζηα βξάρηα ηνπ θαη
ζεθψλνπλε ην ρψκα ζ‟ έλα θφθθηλν ζχλλεθν θαη εθζθελδνλίδνπλ ραιίθηα νξκεηηθά
ηφζν, πνπ λα καζηηγψλνπλ φπνηνλ βξνπλ ζην δξφκν ηνπο» (χιινγνο Πνιηηηθψλ
Δμφξηζησλ Γπλαηθψλ, 1996: 10). Ο δε ρεηκψλαο είλαη πνιχ πγξφο κε πνιπήκεξεο
βξνρέο ελψ ε ιάζπε πνπ ζα δεκηνπξγνχηαλ ζα έθαλε νπνηνδήπνηε κνλνπάηη αθφκε
πην δχζβαην θαη ηε πεδνπνξία εμνπζελσηηθή. ε θάζε πεξίπησζε επεηδή ην λεζί είλαη
αξθεηά κηθξφ, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα θάλεη ην γχξσ ηνπ κέζα ζε κφιηο ηξεηο ψξεο
θαζψο ε πεξίκεηξφο ηνπ δελ μεπεξλά ηα έμη κίιηα.
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Οη ζπλζήθεο ζην ζηξαηόπεδν Σξηθεξίνπ
Φηάλνληαο νη γπλαίθεο ζην Σξίθεξη, βξήθαλ ζην λεζί άιιεο γπλαίθεο
επαξρηψηηζζεο, νη νπνίεο είραλ ήδε εθηνπηζηεί «πξνιεπηηθά». χκθσλα κε ηελ
Βεξβεληψηε (2009) ην λεζί απνηεινχληαλ απφ κηα θξνπξά 42 ρσξνθπιάθσλ. Ζ κηζή
Μνλή ζηέγαδε ηε Γηνίθεζε θαη ε άιιε κηζή ηηο άξξσζηεο γπλαίθεο. Ο ππφινηπνο
ρψξνο είρε κνηξαζηεί ζε ηξία ζηξαηφπεδα. Σν πξψην ζηξαηφπεδν ζεσξήζεθε ν ρψξνο
γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη φπνπ δνχζαλ νη
επαξρηψηηζζεο

κε

ηα

παηδηά

ηνπο.

«Οη

«πξνιεπηηθψο ζπιιεθζείζεο»

«πξνιεπηηθέο»

θαηάγνληαλ

απφ

εακνθξαηνχκελα ρσξηά θαη είραλ ζηαιεί ζηελ εμνξία νκαδηθά, θαηά γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο: Θεζζαιέο, Μαθεδνλίηηζζεο, Δβξίηηζζεο, θ.ιπ.» (Βεξβεληψηε, 2006: 83). Σν
δεχηεξν ζηξαηφπεδν ήηαλ ην Μεηαγσγψλ. Δθεί δνχζαλ νη δεισζίεο νη νπνίεο
πεξίκελαλ ηελ επηζηξνθή ζηα ζπίηηα ηνπο. Κάζε βδνκάδα απειεπζεξψλνληαλ 25-30,
αιιά έξρνληαλ άιιεο ηφζεο. Σν ηξίην ζηξαηφπεδν απνηεινχληαλ απφ ηηο «πνιηηηθέο»,
δειαδή, φζεο είραλ έξζεη απφ ηε Υίν ή φζεο ήηαλ θνκκνπλίζηξηεο.
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζην ζηξαηφπεδν, ε δηνίθεζε ηηο ρψξηζε ζε
πέληε ιφρνπο, ζην θαζέλαλ απφ ηνπο νπνίνπο αλαηέζεθαλ νη αλάινγεο
ππεπζπλφηεηεο. Ο θάζε ιφρνο θαηαιάκβαλε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην λεζί ελψ νη
«ινραγίλεο»,

φπσο

αλαθέξεη

ε

Μαξνπδή-Παπαδεκεηξίνπ

(Μαξνπδή-

Παπαδεκεηξίνπ, 1979: 48) ζα‟ πξεπε λα‟ ραλ ζπλερή επαθή κε ηε δηνίθεζε ηνπ
ζηξαηνπέδνπ, γηα ηελ αιιεινγξαθία, ηα δέκαηα θαη ηνλ επηζηηηζκφ. Δπηπιένλ, εθηφο
απφ «ινραγίλεο» νξίζηεθαλ θαη «ζθελάξρηζζεο», γπλαίθεο δειαδή, πνπ ζα δνχιεπαλ
ζηε θνπδίλα θαη ζηελ θαληίλα. Γηαβάδνπκε αθφκα φηη νη γπλαίθεο αλαιάκβαλαλ ην
μεθφξησκα ηνπ θατθηνχ κε βάξδηεο, νη γηαηξίλεο θαη νη λνζνθφκεο λα θξνληίδνπλ ηηο
άξξσζηεο ελψ νη δαζθάιεο θαη νη παηδαγσγνί έθαλαλ καζήκαηα θαη θξφληηδαλ θαη ηα
παηδηά (Μαξνπδή-Παπαδεκεηξίνπ, 1979).
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Σξηθεξίνπ -φπσο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ
λεζηψλ-, ηα απνζέκαηα λεξνχ πνπ ρξεηάδνληαλ νη εθηνπηζκέλεο γηα λα καγεηξέςνπλ
θαη λα πιπζνχλ, ήηαλ ειάρηζηα θαη φρη πάληνηε

πφζηκα. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ

γπλαηθψλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ ηξία πεγάδηα, ηα νπνία θάζε θνξά πνπ ζηέξεπαλ
θαζπζηεξνχζαλ ηηο γπλαίθεο ζην θνπβάιεκα θαη πνιιέο απφ απηέο πνπ δε
πξφθηαηλαλ ζηεξνχληαλ ην λεξφ θαη γηα κηα νιφθιεξε κέξα. Χο ελαιιαθηηθή ιχζε,
νη αξρέο άθελαλ ηηο γπλαίθεο λα πιέλνληαη ζηε ζάιαζζα, έρνληάο ηνπο φκσο ζέζεη
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απζηεξά φξηα απφζηαζεο απφ ηελ αθηή, γηα λα απνθχγνπλ ην ελδερφκελν απφδξαζεο
θάπνηαο γπλαίθαο απφ ην λεζί.
Παξάιιεια κε ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ ππήξραλ θαη άιιεο ππνδνκέο νη νπνίεο
ππνιεηηνπξγνχζαλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην λεζί δελ ππήξρε εηδηθφο ρψξνο
απνρσξεηεξίσλ κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ ζηα
ρσξάθηα γηα λα «αλαθνπθηζηνχλ». Δπίζεο, ην καγεηξείν ζηήζεθε απφ ηηο ίδηεο ηηο
γπλαίθεο κεηά απφ έλα πξφρεηξν απηνζρεδηαζκφ κε ηα πιηθά πνπ είραλ. Έλα ηζίγθηλν
θηφζθη θάιππηε ηηο καγείξηζζεο απφ ηνλ θαηξφ θαη νη κεγάιεο πέηξεο ιεηηνπξγνχζαλ
σο βάζεηο γηα ηα θαδάληα πνπ καγείξεπαλ. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη παξφιν ηνλ
αλχπαξθην εμνπιηζκφ πξνζθέξνληαλ θαζεκεξηλά ρηιηάδεο κεξίδεο καγεηξεκέλεο ζηα
μχια ζε ηεξάζηηα θαδάληα είηε απφ κηα είηε απφ δχν κφλν γπλαίθεο.
Δθηφο απφ ην καγείξεκα, ην πιχζηκν ησλ αληίζθελσλ, ηε ζπληήξεζε ηνπ
ζηξαηνπέδνπ θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ιφρσλ, νη γπλαίθεο είραλ ζηελ αξκνδηφηεηά
ηνπο λα θνπβαινχλ θάζε θνξά φ,ηη έθεξλε ην θαΐθη ζην λεζί. πσο πεξηγξάθεη ε
Μαζηξνιέσλ-Εέξβα ζρεκάηηδαλ κηα αλζξψπηλε αιπζίδα απφ ηε ζάιαζζα κέρξη θαη
ηελ θνξπθή ηνπ λεζηνχ θαη κεηέθεξαλ απφ ρέξη ζε ρέξη ηξφθηκα ή θαη μχια σο ηε
Μνλή (Μαζηξνιέσλ-Εέξβα, 1986: 52). Ο Βφγιεο αλαθέξεη πσο «ζρεδφλ θάζε κέξα
80

γπλαίθεο

αλαιάκβαλαλ

λα

θνπβαιήζνπλ

πξνκήζεηεο

γηα

4.000-5.000

θξαηνχκελεο, ζαθηά θαη βαξέιηα, ζίδεξα θαη ηνχβια, ςσκί θαη θνχηζνπξα, έπξεπε λα
κεηαθέξνληαη κε ηα ρέξηα θαη ηηο πιάηεο απφ ην ιηκάλη ζην ζηξαηφπεδν» (Βφγιεο,
2004: 166). Σν θαΐθη εθηφο απφ ηα ηξφθηκα, ηα μχια θαη ηα δέκαηα, έθεξλε θαη ηηο
λέεο εθηνπηζκέλεο γπλαίθεο αιιά θαη ηα θαθά καληάηα. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ
νη απνθάζεηο γηα κεηαγσγή θάπνησλ γπλαηθψλ ή θάπνηα επηζηνιή πνπ αλαθνίλσλε ην
ζάλαην ελφο ζπγγελή ν ζάλαηνο απηφο κπνξεί λα ζήκαηλε ηελ απφιπζή κηαο
νηθνγέλεηαο ή κηαο γπλαίθαο απφ ην ζηξαηφπεδν.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εμφξηζηεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ νη
κηθξέο πνζφηεηεο θαγεηνχ πνπ ηνπο παξείρε ε θπβέξλεζε. Γηα ην θάζε άηνκν
αλαινγνχζαλ 80 δξάκηα ςσκί θαη φζπξηα γηα ηελ θάζε κέξα, ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπιένλ κεξίδεο γηα ηα παηδηά (Βφγιεο, 2004: 166). Γηα ην
ιφγν απηφ, νη γπλαίθεο αλαγθάδνληαλ λα βγάδνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ
ηξνθίκσλ θαη ηηο επηπιένλ κεξίδεο πνπ ρξεηάδνληαλ ψζηε λα ζηηηζηνχλ ηα παηδηά.
πσο γξάθεη ε Βεξβεληψηε «Tν Τπνπξγείν έδηλε 2.800 δξρ. ηελ εκέξα γηα ηηο
γπλαίθεο (ιηγφηεξα απ‟ φ,ηη ζηνπο άλδξεο), αιιά φρη βέβαηα γηα ηα παηδηά. Απφ απηά
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ηα ρξήκαηα ε Γηνίθεζε θξαηνχζε 200 δξρ. γηα έμνδα κεηαθνξάο θαη κε ηα ππφινηπα
έπξεπε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο γηα θάξκαθα θαη ηξφθηκα» (Βεξβεληψηε, 2009: 84).
Σέινο, έλα αθφκε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ εμφξηζησλ ήηαλ ε παξεκπφδηζε ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνλ έμσ θφζκν. Ζ ηειεπηαία, ήηαλ απαξαίηεηε φρη κφλν γηα ηελ
ηφλσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη γηα πην πξαθηηθνχο
ιφγνπο, φπσο ήηαλ ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβαηλαλ ή γηα ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θφκκαηνο πνπ ήζειαλ θάπνηεο γπλαίθεο λα κάζνπλ. Ζ
αιιεινγξαθία θαη νη επηζηνιέο απνηεινχζαλ ην κνλαδηθφ ηξφπν δηαηήξεζεο ελφο
δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Ζ δηνίθεζε ήιεγρε
φρη κφλν ην πεξηερφκελν ηεο αιιεινγξαθίαο, αιιά θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ επηζηνιψλ
θαη ησλ επηζθεπηεξίσλ. πσο αλαθέξεη θαη ν Βφγιεο:
«…ην ζέκα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο έπξεπε λα αθνξά κφλν
νηθνγελεηαθά δεηήκαηα, ελψ ε αιιεινγξαθία κεηαμχ θξαηνπκέλσλ ήηαλ
απαγνξεπκέλε. Οη επηζηνιέο απφ θαη πξνο ηνπο θξαηνχκελνπο
ζπγθεληξψλνληαλ απφ ηε δηεχζπλζε θαη ινγνθξίλνληαλ (θξάζεηο ή
ιέμεηο πνπ ζεσξνχληαλ επηιήςηκεο δηαγξάθνληαλ). Δάλ κάιηζηα ην
πεξηερφκελν κηαο επηζηνιήο θξηλφηαλ ηδηαίηεξα επηιήςηκν πξνβιεπφηαλ
ε δηαβίβαζή ηεο ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή γηα ηελ άζθεζε
πνηληθήο δίσμεο» (Βφγιεο, 2004: 184).
Καζψο ινηπφλ ε αιιεινγξαθία δελ ήηαλ κηα πξνζσπηθή ππφζεζε αιιά ππφθεηλην
ζηελ ινγνθξηζία ηεο δηεχζπλζεο πνπ επελέβαηλε ζην πεξηερφκελφ ηεο, νη θξαηνχκελνη
έραλαλ αθφκε κηα επθαηξία λα ειέγρνπλ νη ίδηνη ηε δσή θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. ε
πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν κεγαιχηεξνο θφβνο δελ ήηαλ ε κε απνζηνιή ή παξαιαβή
θάπνηαο επηζηνιήο, αιιά ην γεγνλφο κε μεράζνπλ ή μεραζηνχλ απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο
πξφζσπα. Ζ αλάγθε λα δηαηεξήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο, ηηο εηθφλεο ησλ δηθψλ ηνπο
αλζξψπσλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Οη γπλαίθεο δε γλψξηδαλ γηα πφζν θαηξφ αθξηβψο ζα
έκελαλ εθηνπηζκέλεο καθξηά απφ ηα γλψξηκα πξφζσπά ηνπο θαη ε πάιε λα
δηαηεξήζνπλ δσληαλή ηελ αλάγθε ηνπο λα μαλαζκίμνπλ κε απηά, δηλφηαλ θαζεκεξηλά.
ζν δηαηεξνχζαλ ηηο εηθφλεο θαζαξέο ζην κπαιφ ηνπο, επηβεβαίσλαλ πσο αληέρνπλ
αθφκα. Κξαηνχζαλ ηελ ειπίδα πσο δελ έρνπλ μεράζεη ηελ ειηθία, ηα ληάηα, ηηο αλάγθεο
θαη ηε ιαρηάξα ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο εθηφπηζεο. ηαλ ε
κλήκε ηνπο θζεηξφηαλ θαη έραλαλ νη εηθφλεο ηε δσεξφηεηά ηνπο, ηα πξφζσπα γίλνληαλ
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ζνιά ζην κπαιφ θαη ε ειπίδα λα παξακείλνπλ ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ έμσ θφζκν
ραλφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Γηα ην ιφγν απηφ, αθφκε θαη κηα θσηνγξαθία
απνηεινχζε αληηθείκελν ιχηξσζεο γηα λα κε ράζνπλ ην κπαιφ ηνπο. Γηα λα κε
μεράζνπλ ή μεραζηνχλ.
Με ηνλ ίδην ηξφπν αληηιακβάλνληαη θαη ην επηζθεπηήξην. Ζ αλάγθε λα ζπλαληεζνχλ
κε θάπνην δηθφ ηνπο πξφζσπν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ απνπζία είλαη ζθιεξή. Αιιά
αθφκε ζθιεξφηεξε είλαη ε απφζηαζε. Οη θξαηνχκελεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηελ
απνπζία, αιιά ε ππνςία θαη κφλν φηη ιφγσ ηεο απφζηαζεο ίζσο λα κε ηνπο επηζθεθηεί
πνηέ θαλέλαο είλαη αθφκε ρεηξφηεξε. πσο δελ πθίζηαηαη ν ρξφλνο ζηελ εμνξία, έηζη
δελ πθίζηαηαη θαη ν ρψξνο. Σν ππνθείκελν ηνπνζεηείηαη ζε κηα νξηνζεηεκέλε πεξηνρή
φπνπ θαλέλα πεξηζηαηηθφ δελ έρεη αληίθηππν ζηα άηνκα, παξά κνλάρα νη ελαιιαγέο
ησλ ππνινίπσλ πξνζψπσλ (απφ ηηο κεηαγσγέο), ε αιιεινγξαθία, ηα επηζθεπηήξηα θαη
νη πξσηφηππεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη νη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο. ια ηα
ππφινηπα (αγγαξείεο θαη θαςφληα) δελ απνηεινχλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα ξνπηίλα
ηεο νπνίαο ε θαλνληθφηεηα δηαπεξλά κε ηνλ ίδην ηξφπν φιεο ηηο θξαηνχκελεο
αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν.
Πξνεηνηκαζία γηα ηε Μαθξόλεζν
Λίγνπο κήλεο κεηά ηε πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζην λεζί θαη κεηά ηελ ήηηα
ηνπ

Γεκνθξαηηθνχ

ηξαηνχ,

ην

ζηξαηφπεδν

ππάρζεθε

ζηνλ

«Οξγαληζκφ

Αλακφξθσζεο Μαθξνλήζνπ», ζηελ ΔΑΓ7. ηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 1949 ε δηνίθεζε
ηνπ ζηξαηνπέδνπ πέξαζε απφ ηα ρέξηα ηεο Υσξνθπιαθήο ζηα ρέξηα ηνπ Δζληθνχ
ηξαηνχ. Κιηκάθηα ηνπ ΟΑΜ θαηέθζαζαλ ζην Σξίθεξη κε ζθνπφ λα αζθήζνπλ λέεο
πηέζεηο γηα δειψζεηο. πσο αλαθέξεη ν Δπάγγεινο Μαραίξαο, επξφθεηην γηα έλαλ
νξγαληζκφ «βηαζκνχ ζπλεηδήζεσλ πνπ ιεηηνχξγεζε κε ηε ζπγθεληξσκέλε πείξα ησλ
ρηηιεξηθψλ ζηξαηνπέδσλ, ηεο βξεηαληθήο απνηθηνθξαηίαο θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ
γθαλγθζηεξηζκνχ» (Μαραίξαο πξφινγνο ζην: Θενδψξνπ, 1996: 8). Μία απφ ηηο
πξαθηηθέο ηνπ ΟΑΜ ήηαλ νη θαζεκεξηλέο δηαιέμεηο ζην πξναχιην ηνπ κνλαζηεξηνχ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη γπλαίθεο ππνρξενχληαλ λα αθνχλ καθξφζπξηνπο
ιφγνπο δηαθψηηζεο κε ζθνπφ ηελ αλάλεςε, ηελ κεηαζηξνθή ηεο ζπλείδεζήο ηνπο θαη
ελ ηέιεη ηελ ππνγξαθή δήισζεο

7

*Δζληθή ρνιή Αλακφξθσζεο Γπλαηθψλ.

Οη γπλαίθεο ήξζαλ θαη πάιη αληηκέησπεο κε
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πξνζθιεηήξηα, δηαηαγέο αμησκαηηθψλ, δηαιέμεηο θαη απεηιέο (Βφγιεο, 2004: 166).
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ΟΑΜ δελ ήηαλ παξά λα θαηαθέξνπλ λα θξαηήζνπλ φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξεο γπλαίθεο γηα ηε Μαθξφλεζν. Γηα ην ιφγν απηφ, έβξηζθαλ δηάθνξνπο
χπνπινπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάθεηαη ε δήισζε. Αξρηθά, ήζειαλ λα
απαιιαγνχλ απφ ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο θαη έπεηηα απφ ηηο ππφινηπεο εμφξηζηεο.
ρεηηθά κε ηηο πξψηεο, νη αμησκαηηθνί αλαθνίλσλαλ πνιιέο θνξέο -κε ςεπδείο
απνδείμεηο- πσο ν ζπγγελήο γηα ηνλ νπνίν είραλ εμνξηζηεί βξέζεθε θάπνπ λεθξφο νπφηε
ε κε ππνγξαθή δήισζεο δελ είρε θακία απνιχησο ζεκαζία. Με απηφ ηνλ ηξφπν πνιιέο
γπλαίθεο πείζηεθαλ θαη ππέγξαςαλ ηειηθά ηε δήισζε. Άιιεο πάιη, φληαο δχζπηζηεο
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή δελ ππέγξαςαλ ηε δήισζε, ππνζηεξίδνληαο πσο θάηη
ηέηνην ζα πξφδηδε φρη κφλν ηνλ αγψλα ζπλνιηθά, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ην ίδην ηνπο
ην αίκα.
Δθηφο φκσο απφ ηνπο «χπνπινπο» ηξφπνπο, ν ΟΑΜ πξνέβε θαη ζε απζηεξφηεξα
κέηξα -βάζε ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο- γηα λα δψζνπλ ζηηο γπλαίθεο κηα πξψηε γεχζε
γηα απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε ζηε Μαθξφλεζν. Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο έγηλαλ πνιχ
ζθιεξφηεξεο ελψ νη αγγαξείεο, ηα θαςφληα θαη νη ηηκσξίεο απέθηεζαλ άιιν λφεκα.
πσο γξάθεη ε Βεξβεληψηε, νη αμησκαηηθνί πήξαλ ηα ξάληδα απφ ηηο γπλαίθεο, ηηο
έβαδαλ λα ηξέρνπλ γχξσ-γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη κέρξη λα πέζνπλ θάησ. Άιιεο πάιη
ηηο έθιεηζαλ ζε έλαλ «θισβφ» απφ ζπξκαηφπιεγκα ρσξίο παιηφ, κέζα ζην ρηφλη 8, γηαηί
αξλήζεθαλ λα θνπβαιήζνπλ λεξφ ζηε θξνπξά (Βεξβεληψηε, 2009: 84). Σέινο, ηνπο
απαγφξεςαλ λα θηλνχληαη απφ ζθελή ζε ζθελή κεηά ηηο έμη ελψ θάζε πξσί θαη
απφγεπκα φιεο νη γπλαίθεο (αθφκε θαη νη γξηέο ή νη άξξσζηεο) ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα
αλεβαίλνπλ ζηε Μνλή γηα λα αθνχλ ηνπο ιφγνπο ησλ αλαλεςάλησλ θαη ηηο απεηιέο ηνπ
ζηξαηνπεδάξρε. Ζ Μαζηξνιέσλ-Εέξβα αλαθέξεη πσο θάζε κέξα έπξεπε λα
παξαθνινπζνχλ ηνλ ιφγν «δηαθψηηζεο» ηνπ Καπεηάληνπ Παχινπ 9. Έπεηηα αλάγθαδαλ
ηηο γπλαίθεο λα θνπβαινχλ ζηελ Μνλή ηηο άξξσζηεο καδί κε ηα ξάληδα ηνπο. ηελ
πεξίπησζε πνπ αξληφληνπζαλ νη αζζελείο, νη αμησκαηηθνί έκπαηλαλ ζηηο ζθελέο θαη
ρηππνχζαλ κε γθινπ ηηο άξξσζηεο ψζπνπ λα δερηνχλ λα ηηο θνπβαιήζνπλ. Δπηπιένλ, ε
θνπδίλα έπαςε λα ιεηηνπξγεί θαη ηξέθνληαλ κε ραιβά ή μεξή ηξνθή (ΜαζηξνιέσλΕέξβα, 1986: 71-73).
8

Αλαθέξεη επίζεο πσο είρε 50 ρξφληα λα ρηνλίζεη ζην λεζί θαη εθείλε ηε ρξνληά ρηφληζε ηξείο απαλσηέο
θνξέο. Καη απηφ, δελ ήηαλ παξά ε θαιχηεξε επθαηξία γηα θαςφληα! (Μαζηξνιέσλ-Εέξβα, 1986 : 73).
9

Παξαηζνχθιη πνπ αλήθε ζε έλαλ απφ ηνπο πξψελ πνιηηηθνχο εμφξηζηνπο πνπ ππέγξαςαλ δήισζε
κεηαλνίαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ ηφπσλ εμνξίαο ψζηε λα «δηαθσηίδνπλ» κε
θαζεκεξηλνχο ιφγνπο ηνπο εμφξηζηνπο ησλ λεζηψλ πνπ ηνπο έζηειλαλ (Μαζηξνιέσλ-Εέξβα, 1986).
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πσο απνηππψλεηαη απφ ηε Βηθηψξηα Θενδψξνπ, ν λένο θαλνληζκφο ηνπ
ζηξαηνπέδνπ ιεηηνχξγεζε σο εμήο:
«εγεξηήξην ζηηο 6, πξνζθιεηήξην ζηηο 7, χδξεπζε 9-10, ζπζζίηην 12-1,
ζησπεηήξην ζηηο 9 κε ζβήζηκν θψησλ. Τπνρξεσηηθφο ραηξεηηζκφο ηνπ
ζθνπνχ, δέκαηα, επηηαγέο θαη επηζηνιέο απαγνξεχνληαη. ηα πεγάδηα
απαγνξεχεηαη λα πεγαίλνπλ άιιε ψξα απ‟ ηελ θαλνληζκέλε. Πιχζηκν
ξνχρσλ κφλν κία θνξά ηελ εβδνκάδα, θάζε Πέκπηε». (Θενδψξνπ, 1975:
161).
Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ Γελάξε νη θήκεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζην Μαθξνλήζη
έπαςαλ λα κεηαθξάδνληαη σο κηα απιή απεηιή θαη ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950
θαηέθζαζε ζην ζηξαηφπεδν ν Καξζηιακάο10 (ην παξαηζνχθιη πνπ έδσζαλ νη γπλαίθεο
ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ ζηξαηνπέδνπ) γηα λα επηβεβαηψζεη ηε κεηαγσγή ησλ
ελαπνκεηλάλησλ γπλαηθψλ ζηε Μαθξφλεζν. Μέρξη θαη ην πξσί ηεο 26εο Ηαλνπαξίνπ
νη γπλαίθεο μέζηεζαλ θαη θνπβάιεζαλ φιν ηνλ εμνπιηζκφ, φιν ην θιίβαλν ηνπ
ζηξαηνπέδνπ ζην αξκαηαγσγφ «Αρειψνο». Κιείλνληαο ην ζηξαηφπεδν, πεξίπνπ 1.200
γπλαίθεο θαη παηδηά μεθίλεζαλ γηα ηε ρεηξφηεξε εκπεηξία ηνπο ζηελ εμνξία, ηε
Μαθξφλεζν. Ζ Ναηαιία Απνζηνινπνχινπ κάο παξαζέηεη ηελ αθήγεζε ηεο Μαξίαο
Πνιπθξάηε:
«Ζ πιαηθφξκα ηνπ αξκαηαγσγνχ γεκάηε κε ην ζηξαηνπεδηθφ πιηθφ πνπ γηα έλα
κήλα νη εμφξηζηεο θνπβαινχζαλ κε ηηο πιάηεο θαη ηα ρέξηα ηνπο: θαδάληα ηνπ
καγεηξείνπ, βαξέιηα, ηζνπβάιηα κε ζθνπιεθηαζκέλα φζπξηα, αιάηη, παηάηεο,
ζθελέο, πάζζαινη θαη αγθαζσηά ζπξκαηνπιέγκαηα…Καη ζ‟ έλα ζηελφ
πέξαζκα ζηνηβαγκέλεο νη εμφξηζηεο […] 1200 γπλαίθεο θαη παηδάθηα
ζσξηαζκέλεο θαηάρακα, θνπβάξη, ρσξίο λα κπνξνχλ λα πάξνπλ αλάζα, κε
κπφγνπο, βαιίηζεο, ραξηνθνχηηα θαη άιια ζπκπξάγθαια. Σα παηδηά λα θιαίλε
θαη ηα ερεία ζηε δηαπαζψλ κε εκβαηήξηα» (Απνζηνινπνχινπ, 1985: 74-75)

10

Δθπξφζσπνο ηνπ ζηξαηνχ, αξρεγφο ηεο Δπηηξνπήο ΟΑΜ (Οξγαληζκφο Αλακνξθψζεσο
Μαθξνλήζνπ) θαη Σαγκαηάξρεο. (Απνζηνινπνχινπ, 1985). Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα δελ
αλαθέξεηαη.
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ηε Μαθξόλεζν
«Πξνηηκήζακε λα δώζνπκε ηε ζάξθα καο ζηα θίδηα θαη
η‟ αγξηνπνύιηα, παξά ηελ ςπρή καο ζηνπο αλζξώπηλνπο
γύπεο, λα καο αθήζνπλ ρσξίο αμηνπξέπεηα, ηηκή θαη
ππόιεςε, ρσξίο ηδαληθά» (ηάβεξε, 2006: 92)

ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1950 νη γπλαίθεο θαηέθζαζαλ ζηε Μαθξφλεζν θαη ηηο
ελέηαμαλ ζην ΑΔΣΟ (Α‟ Δηδηθφ Σάγκα Οπιηηψλ). Ο ζθνπφο ήηαλ πιένλ γλσζηφο. Ζ
ππνγξαθή ηεο «δήισζεο» έπξεπε λα επηηεπρζεί κε θάζε ηξφπν, κε θάζε κέζν
ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ βαζαληζηεξίσλ. Με ηελ άθημή ηνπο ζην λεζί ηνχο
ππνδέρηεθαλ νη αιθακίηεο κε ηα δηαθξηηηθά Α-Μ (αζηπλνκία κνλάδνο). Οη γπλαίθεο
απηέο αλ θαη είραλ δήζεη ηελ έγθιεηζηε δσή ζε ζηξαηψλεο, ηηο άζρεκεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη ηε ζηξαηνπεδηθή πεηζαξρία, επξφθεηην λα δνθηκαζηνχλ πνιχ
ζθιεξφηεξα, θαζψο ε αηκφζθαηξα πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ήηαλ πνιχ θαιά
δηακνξθσκέλε έηζη ψζηε λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, αγσλίαο θαη
αλαζθάιεηαο γηα ην ηη κπνξνχζε λα ζπκβεί ηελ θάζε ζηηγκή. χκθσλα κε ηε
Βεξβεληψηε, νη γπλαίθεο ππέζηεζαλ ην πξψην ζνθ κε ην πνπ αληίθξηζαλ ην κνπληφ
ρξψκα ηνπ ραθί ελψ ην ζθεληθφ ζπκπιήξσλε ην γθξη ηεο άλπδξεο γεο πνπ εξρφηαλ ζε
πιήξε αληίζεζε κε ην ιηφθπην, ήζπρν θαη εηξεληθφ ηνπίν ζην λεζάθη ηνπ Σξίθεξη, ζηε
κέζε ηνπ Παγαζεηηθνχ, απέλαληη απφ ην Πήιην. Δμίζνπ ζεκαληηθφ, ήηαλ ην ζέκα ηεο
θαζαξηφηεηαο θαη ε πεξηπνίεζε ηνπ ζψκαηνο, ησλ ξνχρσλ ηνπο θαη γεληθφηεξα ηεο
εκθάληζήο ηνπο. Γη‟ απηφ, ππέζηεζαλ έλα δεχηεξν ζνθ φηαλ πεξπαηψληαο ζην δξφκν
απφ ηελ απνβάζξα πξνο ηνλ θισβφ ηνπο, πέξαζαλ κπξνζηά απφ ην ΔΑΓ (Δηδηθή
ρνιή Αλακνξθψζεσλ Γπλαηθψλ), ηνπο δεισζίεο ηνπ ΑΔΣΟ (Α‟ Δηδηθφλ Σάγκα
Οπιηηψλ) νη νπνίνη ήηαλ άπιπηνη, παξακειεκέλνη δείρλνληαο ζαλ λα έρνπλ ράζεη
θάζε δηάζεζε γηα ηε δσή. (Βεξβεληψηε, 2000: 5). Οη θηγνχξεο ησλ αληξψλ ηξφκαδαλ
ηηο γπλαίθεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ αλαγλψξηδαλ αλάκεζά ηνπο ζπγγελείο,
γλσζηνχο θαη θίινπο ηνπο.
Απφ ηελ πξψηε κέξα νη δνθηκαζίεο ησλ γπλαηθψλ μεθίλεζαλ ζην «Θέαηξνλ» φπνπ
ήηαλ έλαο ππαίζξηνο ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα λα πεξηθιείζεη ηηο
εμφξηζηεο θαη λα μεθηλήζνπλ νη πηέζεηο γηα δήισζε κεηαλνίαο. Ζ δηνίθεζε ηνπ
ζηξαηνπέδνπ εθθψλεζε ιφγνπο «πεξί αλάλεςεο» θαη εμαπέιπζε απεηιέο γηα
μπινδαξκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη γπλαίθεο δελ ππέγξαθαλ. Ζ δεχηεξε ηαθηηθή
ηνπο εθαξκφζηεθε κεηά απφ ιίγν. Ζ δηνίθεζε ρψξηζε ηα παηδηά απφ ηηο καλάδεο,

64
γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ακέζσο ην μέζπαζκα ησλ γπλαηθψλ ζε ζπαξαθηηθά θιάκαηα
θαη θξαπγέο απφγλσζεο. Με ην ηέινο ηεο ζπγθέληξσζεο απηήο, νη αιθακίηεο κπήθαλ
ζηηο ζθελέο θαη άξρηζαλ ηνπο μπινδαξκνχο, ηηο πξνζβνιέο θαη ηηο ηαπεηλσηηθέο
πξάμεηο κε ζθνπφ λα εμεπηειίζνπλ θαη λα ζπάζνπλ ην εζηθφ ησλ γπλαηθψλ. Ο
Βαζηιφπνπινο, ν Γηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, έδσζε πξνζεζκία ηξηψλ εκεξψλ γηα λα
ππνγξάςνπλ

ελψ

θαηαζθεχαζε

θαη

έλα

επηζθεπηήξην

αλάκεζα

ζηνπο

«αλακνξθσκέλνπο» άληξεο θαη ηηο ζπγγελείο ηνπο λενθεξκέλεο γπλαίθεο γηα λα ηηο
επεξεάζνπλ (Απνζηνινπνχινπ, 1985: 17). πσο αλαθέξεη ε Βεξβεληψηε:
«Ήηαλ ζνθά κειεηεκέλε απηή ε ζπλάληεζε. Απφ ηε κηα κεξηά αλέηξεπε
ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο είλαη
απηέο πνπ πηέδνπλ ηνπο άληξεο ηνπο (ζπδχγνπο, γηνχο, αδειθνχο) λα
πάςνπλ λα αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη λα θνηηνχλ ηε δνπιεηά ηνπο
θαη ην ζπίηη ηνπο θαη έηζη εμεπηέιηδε ηνπο άληξεο. Απφ ηελ άιιε νη
άληξεο αζθνχζαλ κηα ηδενινγηθή θπξηαξρία ζηηο γπλαίθεο. Ζ θπξίαξρε
θνηλσληθή άπνςε ήηαλ φηη νη άληξεο μέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηηο
γπλαίθεο γηα ηελ πνιηηηθή, γη‟ απηφ νη γπλαίθεο εθηηκνχζαλ θαη
ζέβνληαλ ηε γλψκε ηνπο. Δπηπιένλ γηα θαλέλαλ δελ ήηαλ επράξηζην ην
γεγνλφο φηη είρε ππνγξάςεη δήισζε θαη νη άληξεο αηζζάλνληαλ
ππνρξεσκέλνη λα δηθαηνινγεζνχλ γη‟ απηφ» (Βεξβεληψηε, 2000: 7).
Οη πξαθηηθέο ησλ αξρψλ πνίθηιαλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
γπλαηθψλ. Ο μπινδαξκφο ησλ γεξαηψλ ήηαλ θάηη πνπ ληξφπηαδε ηηο λεαξέο θαη ην
αληίζεην ήηαλ θάηη πνπ εμφξγηδε ηηο γεξαηφηεξεο. Πνιιέο θνξέο, νη ειηθησκέλεο
έθξπβαλ ζηηο θνχζηεο ηνπο ηηο πην λέεο γηα λα κελ ζηηγκαηηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν
ην λεαξφ ηνπο ζψκα ή γηα λα κε μππλήζνπλ ζηνπο άληξεο αξξσζηεκέλα πάζε θαη ηηο
εμεπηειίζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηηο ληξνπηαζηηθέο ηνπο

πξάμεηο. ε άιιεο

πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ κηα δήισζε έβξηζθαλ ηξφπνπο πνπ θαλείο
δελ κπνξνχζε λα θαληαζηεί. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ηεο Αγιαΐαο Βελέηε ε
νπνία ρξεηάζηεθε λα κεηαβεί ζην λνζνθνκείν γηα κηα εγρείξεζε: «εθηφο απ‟ ηελ
αλεζπρία πνπ θαηέρεη θάζε άξξσζην εθείλεο ηηο ζηηγκέο πνπ κπνξεί λα ζπλαπαληεζεί
κε ην ράξν, νη εμφξηζηεο αληηκεηψπηδαλ θη έλα πξφβιεκα ζπλείδεζεο: ηη ζα θάλαλε
εάλ πάλσ ζε έλα ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη, ηνπο δεηνχζαλ λα ππνγξάςνπλ δήισζε;»
(Απνζηνινπνχινπ, 1985: 85). Σέινο, αθφκε θαη ζηε πεξίπησζε ηεο ππνγξαθήο ηεο
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δήισζεο, ε «αλάλεςε» έπξεπε λα πηζηνπνηεζεί θαη κε αθφκε πην ηαπεηλσηηθφ ηξφπν.
Ζ «δήισζε» δεκνζηνπνηνχληαλ κε επηζηνιή ζηελ εθεκεξίδα, δηαβαδφηαλ απφ ηνλ
παπά ζηελ εθθιεζία θαη ν/ε δεισζίαο πξνέβαηλε ζε νκηιίεο απφ ηα κεγάθσλα ηνπ
ζηξαηνπέδνπ.
Σα θαςφληα θαη νη αγγαξείεο θξάηεζαλ δεθαπέληε κέξεο, φηαλ επηζθέθηεθαλ ην
λεζί Γάιινη δεκνζηνγξάθνη θαη νη θξαηνχκελνη μέζπαζαλ κε έληνλεο δηακαξηπξίεο
κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Ζ δηεζλήο θαηαθξαπγή πνπ αθνινχζεζε αλάγθαζε ηελ
θπβέξλεζε λα θιείζεη ην ζηξαηφπεδν ηεο Μαθξνλήζνπ θαη νη ελαπνκείλαζεο
γπλαίθεο, ζρεδφλ νη κηζέο, λα εηνηκαζηνχλ γηα ηε δεχηεξε κεηαγσγή ηνπο ζην λεζί
Σξίθεξη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1950 .
Σν «δεύηεξν» Σξίθεξη
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1950 αλ θαη αλακελφηαλ ε πνιππφζεηε ακλεζηία, πεξίπνπ 500
«ακεηαλφεηεο» γπλαίθεο

επέζηξεςαλ

ζην

ζηξαηφπεδν

ηνπ

Σξηθεξίνπ

θαη

παξαδφζεθαλ θαη πάιη ζηε Υσξνθπιαθή ηνπ λεζηνχ. Οη κηζέο απφ φζεο είραλ πάεη
ζηε Μαθξφλεζν ιχγηζαλ θαη ππέγξαςαλ ηειηθά ηε δήισζε. πσο δηαβάδνπκε ζηε
Βεξβεληψηε, ε αηκφζθαηξα ζην ζηξαηφπεδν απηή ηε θνξά ήηαλ θαθή εμαηηίαο ηνπ
λένπ Γηνηθεηή, ν νπνίνο ήηαλ ακφξθσηνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ απζαίξεηε θαη
αςπρνιφγεηε. Ο επηηξεπφκελνο ρψξνο γηα λα θηλνχληαη νη πνιηηηθέο θξαηνχκελεο
ήηαλ πιένλ πεξηνξηζκέλνο θαη πεξηθξαγκέλνο κε ζπξκαηφπιεγκα (Βεξβεληψηε, 2009:
86). Πιένλ νη θξαηνχκελεο είραλ ην δηθαίσκα λα βξίζθνληαη θπξίσο ζηε πεξηνρή
γχξσ απφ ην κνλαζηήξη θαη κέρξη ην ιηκάλη γηα λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη αιιά θαη
λα θνπβαινχλ φζα έθεξλε ην θαΐθη. Σα πεξηζζφηεξα θειηά ηεο Μνλήο
θαηαιακβάλνληαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ ηελ Γηνίθεζε ελψ κεξηθά θειηά
ρξεζηκνπνηνχληαλ σο αλαξξσηήξηα γηα ηηο άξξσζηεο θαη γηα ηηο πην ειηθησκέλεο
εμφξηζηεο. Απηή ηε θνξά φκσο, νη πνιηηηθέο εμφξηζηεο θαηάθεξαλ κε παξαζηάζεηο
πξνο ηελ Γηνίθεζε λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θνπξειηαζκέλεο ηνπο ζθελέο κε
θαηλνχξγηεο, νη νπνίεο θηινμελνχζαλ απφ έμη έσο δεθανρηψ άηνκα θαη δχν απφ απηέο
είραλ δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ληνπο θαη ηνπαιέηα. Οη ζθελέο
είραλ πιένλ ξάληδα θηηαγκέλα απφ ηηο γπλαίθεο θαη ιάκπεο πεηξειαίνπ (Βεξβεληψηε,
2009: 86). ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, ε δηακνλή ζηελ χπαηζξν δελ ήηαλ θαζφινπ
εχθνιε θαη ηα θαηξηθά θαηλφκελα δπζθφιεπαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε θαηάζηαζε.
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Αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή ηνπο, ζπλέρηζε λα ηζρχεη ην θαζεζηψο ησλ καγεηξείσλ.
Ζ δηαθνξά έγθεηην ζην γεγνλφο φηη δπν θξαηνχκελεο αλαιάκβαλαλ λα πάλε κε ην
θαΐθη γηα ηα ηξφθηκα θαη φ,ηη άιιν ρξεηάδνληαλ. Πιένλ ππήξραλ πέληε καγείξηζζεο
θαη δψδεθα βνεζνί, αιιά ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ζπλέρηδε λα είλαη θαθή θαη ην
κελνχ κνλφηνλν. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή ησλ γπλαηθψλ εμαξηηφηαλ απφ ηα
δέκαηα ησλ ζπγγελψλ θαη θίισλ αιιά θαη απφ ηηο απνζηνιέο ηνπ ΓΔ. Σέινο,
αλαθνξηθά κε ην θνπβάιεκα ηνπ λεξνχ, νη εμφξηζηεο αλαγθάδνληαλ λα πιεξψλνπλ
κνπιάξηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ηα θάησ πεγάδηα σο ηελ πεξηνρή πνπ έκελαλ
(Βεξβεληψηε, 2009).
Ζ εμνξία ζην Σξίθεξη δελ είρε μπινδαξκνχο, απεηιέο ή ηελ απάλζξσπε
ζπκπεξηθνξά πνπ βίσζαλ νη γπλαίθεο ζηε Μαθξφλεζν. Οη πηέζεηο ήηαλ πην ήπηεο θαη
νη απεηιέο ή νη ηηκσξίεο ζρεηίδνληαλ πεξηζζφηεξν κε ηε δηαθνπή ησλ επηζθεπηεξίσλ,
ησλ δεκάησλ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο. Γελ πξέπεη φκσο λα ππνηηκάκε ηε ζεκαζία
ηνπο, θαζψο φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ζε ηφπνπο θξάηεζεο
απνθηνχλ άιιεο δηαζηάζεηο. Ζ θαζεκεξηλφηεηα κπνξνχζε λα απνθηήζεη θάπνηα
ζπλνρή κφλν δηακέζνπ απηψλ ησλ γεγνλφησλ, θαζψο κφλν έηζη έζπαγε ε
επαλαιακβαλφκελε ξνπηίλα θαη δελ ραλφηαλ ην κπαιφ ησλ θξαηνπκέλσλ. πσο
αλαθέξεη ν Βφγιεο, «ηα επηζθεπηήξηα ζε ηφπνπο εμνξίαο ρξεηάδνληαλ εηδηθή άδεηα
απφ ηε Γηεχζπλζε Υσξνθπιαθήο, ε έθδνζε ηεο νπνίαο ήηαλ ρξνλνβφξα θαη θαζφινπ
ζίγνπξε» (Βφγιεο, 2004: 179). Ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ηνπ Σξηθεξίνπ πνπ ήηαλ
έλαο αξθεηά απνκαθξπζκέλνο ηφπνο, ην Τπνπξγείν, αθφκε θαη αλ εμέδηδε ηελ άδεηα
επίζθεςεο ελφο ζπγγελή, δελ επέηξεπε ηε δηαλπθηέξεπζε ηνπ επηζθέπηε ζην λεζί ελψ
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επηζθεπηεξίνπ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε παξνπζία θάπνηνπ
ρσξνθχιαθα.
Οη πνιηηηθέο εμφξηζηεο θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ηεο εμφξηζηεο δσήο ηνπο ζην
Σξίθεξη πξνζπάζεζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πνιχ δπλακηθά θαη λα αιιάμνπλ ηελ
εηθφλα ηεο πξνεγνχκελεο δσήο ηνπο εθεί. Δίλαη εκθαλέο φηη ε εκπεηξία πνπ πιένλ
θνπβαινχζαλ απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ πξνεγνχκελσλ ηφπσλ εμνξίαο ηηο βνήζεζε λα
γίλνπλ πην ελεξγά ππνθείκελα θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο. Αξρηθφ ηνπο
κέιεκα ήηαλ ε απνζηνιή αηηεκάησλ γηα ην θαζεζηψο ησλ επηζθεπηεξίσλ, ηελ παχζε
ινγνθξηζίαο ησλ γξακκάησλ ηνπο αιιά θαη ηελ έγθαηξε παξαιαβή ηνπο. Δπηπιένλ,
ζρεηηθά κε ηελ αιιεινγξαθία ηνπο, βαζηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε αδπλακία επηθνηλσλίαο
κε ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο. Οη εμφξηζηεο γπλαίθεο πξνέβεζαλ επίζεο ζηελ απνζηνιή
αηηεκάησλ ζηνλ ΓΔ. πσο αλαθέξεη ε Βεξβεληψηε, νη γπλαίθεο θαηέζεζαλ δχν
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ππνκλήκαηα. Σν πξψην εζηάιε απφ 82 γπλαίθεο, νη νπνίεο δεηνχζαλ ηελ άκεζε
απφιπζή ηνπο ελψ ην δεχηεξν πεξηείρε γεληθφηεξα αηηήκαηα, φπσο ήηαλ ε κεηαθνξά
ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, ε εηζαγσγή ησλ θπκαηηθψλ ζε ζαλαηφξηα,
ε

δήηεζε

θιηλνζθεπαζκάησλ,

ηκαηηζκνχ,

ηξνθίκσλ,

θαξκάθσλ,

βηβιίσλ,

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε αλά δχν κήλεο επίζθεςε πξνζψπσλ. Σέινο, δεηνχζαλ
πνηθηιία ζηε δηαηξνθή, κηα θαληίλα, λα κελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα μππλνχλ ζηηο έμη,
λα απμεζεί ν ρψξνο πνπ θηλνχληαλ, λα απνιπζνχλ νη ειηθησκέλεο θαη λα αιιάμεη ν
Γηνηθεηήο (Βεξβεληψηε, 2009: 88).
Δθηφο φκσο απφ ηελ απνζηνιή αηηεκάησλ θαη ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ ζεκάησλ ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, νη γπλαίθεο μεθίλεζαλ ηελ αιιαγή φιεο ηεο εμφξηζηεο δσήο
ηνπο, επεξεάδνληαο ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ λεζηνχ. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ
έπαημε ην ηδηαίηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη ε κεγάιε ηνπο
ζέιεζε γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πνηνηηθφηεξε επηβίσζή ηνπο, γηα φζν θαηξφ ηνπο
έκελε αθφκε ζηελ εμνξία.
Σα παηδηά
Ο ξφινο ησλ παηδηψλ ζηελ εμνξία ήηαλ θαζνξηζηηθφο απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο.
Σα παηδηά ήηαλ ην κέιινλ, ε επφκελε γεληά πνπ ζα δηεθδηθνχζε έλα θαιχηεξν θφζκν.
Σν ίδην αληηιήθζεθε απφ ηελ αξρή θαη ε εμφξηζηε κεξίδα αιιά θαη ε επηθξαηνχζα
πνιηηηθή ηδενινγία ηεο επνρήο. Σα παηδηά απνηεινχζαλ ην λέν θπηψξην πνιηηψλ θαη
γηα ηηο δχν πιεπξέο. Αλ θαη ε γεληά απηή κεγάισλε κε ηνλ πην αλνξζφδνμν ηξφπν,
κέζα ζε ηφπνπο εμνξίαο θαη θπιαθέο, έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα δηαπαηδαγσγεζνχλ
πξνο φθεινο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο.
Αξρηθά, ε πξψηε απφπεηξα λα ρσξηζηνχλ ηα παηδηά απφ ηηο κεηέξεο ηνπο έγηλε ζηε
Υίν. «Ζ δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνπέδνπ πινπνηψληαο ππνπξγηθή απφθαζε πξνρψξεζε
ζηελ απνζηνιή ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ πνπ δνχζαλ κε ηηο έγθιεηζηεο κεηέξεο ηνπο θαη
ήηαλ κεγαιχηεξα απφ πέληε ρξνλψλ ζε νξθαλνηξνθεία. Οη γπλαίθεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ
ηεο Υίνπ αληέδξαζαλ κε δηακαξηπξίεο θαη παξαθιήζεηο αιιά ηειηθά δελ κπφξεζαλ
λα απνηξέςνπλ ηελ απνζηνιή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην νξθαλνηξνθείν ηεο Μπηηιήλεο.»
(Βφγιεο, 2004: 164). ιν ην λεζί βπζίζηεθε ζε βαζηά ζιίςε φρη κφλν απφ ηηο
κεηέξεο πνπ έραλαλ ηα παηδηά ηνπο, αιιά θαη απφ ηηο ππφινηπεο, νη νπνίεο
αληηιακβάλνληαλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ γεγνλφηνο. Οη γπλαίθεο έπξεπε λα
αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ην ρακφ ησλ ζπγγελψλ ηνπο ζηνλ έλνπιν αγψλα, αιιά θαη

68
ησλ δσληαλψλ κειψλ ηνπο ζηα νξθαλνηξνθεία ηεο Διιάδαο, ζηηο παηδνππφιεηο ηεο
Φξεηδεξίθεο αιιά θαη ζηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο φπνπ έζηειλε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα
ηα παηδηά γηα ηε πξνζηαζία ηνπο απφ ηηο εθθαζαξίζεηο ηεο Γεμηάο. Οη παηδνππφιεηο
ηεο Φξεηδεξίθεο ζεσξήζεθαλ απφ ηελ αξρή σο ε ρεηξφηεξε επηινγή θαζψο φπσο
έρνπλ αλαθέξεη αξθεηέο γπλαίθεο, εθεί κέζα ήμεξαλ φηη ζα ηνπο κάζαηλαλ λα κηζνχλ
ηνπο γνλείο ηνπο.
Σα ελαπνκείλαληα παηδηά ζηνπο ηφπνπο εμνξίαο έδεζαλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
πσο αλαθέξεη ε Εέξβα, ππήξραλ 80 «κσξνκάλεο»11 κε παηδηά απφ 3 έσο 12 εηψλ.
Σν θξάηνο δελ ρνξεγνχζε ζπζζίηην. ηηο άιιεο έδηλαλ 60 δξάκηα ςσκί. Σα δέθα ηα
έδηλαλ ζηα παηδηά. Σν ίδην γηλφηαλ θαη κε ην θαγεηφ (ςσκί θαη ζάπηα φζπξηα,
κηγάδηα). Σα παηδηά αξξψζηαηλαλ, θηηξίληδαλ θαη αδπλάηηδαλ ζπλερψο. Μνλαδηθή
ειπίδα απνηεινχζαλ ηα ιίγα δέκαηα κε θησρηθά είδε πξψηεο αλάγθεο (ΜαζηξνιέσλΕέξβα, 1986: 11). Καζψο δελ ππήξρε θακία εηδηθή κέξηκλα αιιά νχηε θαη επηπιένλ
κεξίδεο, νη γπλαίθεο έπξεπε λα κνηξάδνληαη ην θαγεηφ αιιά λα θξχβνπλ απφ ην
πξφζσπφ ηνπο ηε πίθξα ηνπο ψζηε λα θάλνπλ ηε δσή ησλ παηδηψλ φζν ην δπλαηφλ
επθνιφηεξε, επράξηζηε, ρσξίο λα μερλνχλ ηελ αλεκειηά ηεο ειηθίαο ηνπο.
Οη πξνιεπηηθέο γπλαίθεο, νη αληαξηννηθνγέλεηεο, νη δεισζίεο
Ζ δσή ησλ γπλαηθψλ πνπ δηέκεηλαλ ζην κνλαζηήξη έρεη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο
απφ απηή ησλ γπλαηθψλ ηνπ «θάησ» ιφρνπ. πσο έρεη αλαθεξζεί, ζην κνλαζηήξη
έκεηλαλ γπλαίθεο γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο κελ έρνληαο άκεζε ζρέζε κε ην
θνκκνπληζηηθφ θφκκα ή ηελ ηδενινγία ηνπ. Σελ επνρή ησλ εθθαζαξίζεσλ ζηελ
επαξρία θαη ζηα εακνθξαηνχκελα ρσξηά, πνιχο θφζκνο ζηάιζεθε ζηελ εμνξία κε ην
πξφζρεκα φηη ήηαλ πνιχ πηζαλφλ λα βνεζήζεη κε ηξνθνδνζία, ηκαηηζκφ θαη ρξήκαηα
ηνπο αληάξηεο ηεο πεξηνρήο. Πνιιέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ νκάδεο εζληθνθξφλσλ
παξέδσζαλ άιινπο εζληθφθξνλεο πνιίηεο ζηε ρσξνθπιαθή κε ηελ ππνςία ηεο
ζπλελνρήο ησλ ηειεπηαίσλ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία ήηαλ δεισζίεο ή ππφ δήισζε
γπλαίθεο.
Ζ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο δελ κνηάδεη φκσο ζρεδφλ ζε ηίπνηε κε απηήλ ησλ
πνιηηηθψλ εμφξηζησλ. Οη γπλαίθεο απηέο απνιάκβαλαλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία
θίλεζεο ζην λεζί. ληαο ζπλνδεπφκελεο απφ εθπξνζψπνπο ησλ Αξρψλ, πεξλνχζαλ
11

Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εμφξηζηεο γπλαίθεο αλαθεξφκελεο ζηηο ζπλεμφξηζηεο
κάλεο πνπ είραλ καδί ηνπο παηδηά κέρξη θαη 12 κελψλ.
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απέλαληη ζην λεζί Σξίθεξη γηα λα ςσλίζνπλ θισζηέο ή άιια βαζηθά είδε πξψηεο
αλάγθεο απφ ηα ηνπηθά καγαδηά θαη ήηαλ απαιιαγκέλεο απφ αγγαξείεο θαη θαςφληα.
πσο επαλαιακβάλνπλ πνιιέο απφ απηέο, δελ ηηο θαθνπνηνχζαλ θαη πεξλνχζαλ
γεληθψο θαιά. Ζ κφλε ηαιαηπσξία ήηαλ ην θνπβάιεκα ηνπ ςσκηνχ θαη ησλ μχισλ
απφ ην ιηκάλη πνπ εξρφηαλ ην θαΐθη κέρξη θαη ην κνλαζηήξη. αθψο, δελ είραλ ηελ
πνιπηέιεηα απνρσξεηεξίσλ ελψ πιέλνληαλ θαη έπιελαλ ηα ξνχρα ηνπο ζηε ζάιαζζα,
ζε έλα απφ ηα ιηκαλάθηα ηνπ λεζηνχ. Οη γπλαίθεο ζην κνλαζηήξη είραλ κεγαιχηεξε
πνηθηιία ζην θαγεηφ, αθνχ ε δηνίθεζε ηνπο έθεξλε φζπξηα, καθαξφληα, ςάξηα, αθφκε
θαη θξέαο. Σν λεξφ ην πξνκεζεχνληαλ εμίζνπ απφ ηα πεγάδηα ηνπ λεζηνχ ελψ δελ
έιεηπαλ θαη νη θνξέο πνπ ηνπο επέηξεπαλ λα καδεχνπλ ηηο πεζκέλεο ειηέο απφ ην
ρψκα γηα λα ηηο πάξνπλ νη ίδηεο.
Ζ θαζεκεξηλφηεηα πεξλνχζε απιά, ρσξίο αζιεηηθέο, κνπζηθέο ή παξφκνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ. Κνπβέληηαδαλ,
έιεγαλ αζηεία, θεληνχζαλ, έιεγαλ ηξαγνχδηα αιιά ρσξίο ππεξβνιέο θαη πξνθιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηε θξνπξά. Δμάιινπ, ν ρξφλνο δηακνλήο ησλ πεξηζζφηεξσλ
απφ απηή ηελ θαηεγνξία γπλαηθψλ ζπάληα μεπεξλνχζε κεξηθνχο κήλεο. Ζ θνηλφηεηα
ησλ εμφξηζησλ ζην κνλαζηήξη απνηεινχληαλ απφ γπλαίθεο φιεο ηεο Διιάδαο θαη
θπξίσο απφ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ζ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη πάιη πνίθηιαλ, αιιά απηφ δελ αξθνχζε ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη
κεγάιεο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο θαη αληηπαιφηεηεο. ληαο γπλαίθεο ρσξίο έληνλε
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε, δελ πξνζπάζεζαλ λα δηεθδηθήζνπλ πεξαηηέξσ
αηηήκαηα πξνο ηε δηνίθεζε ή ηνλ «έμσ» θφζκν. Πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ φζν πην
αλψδπλα ηε «ζεηεία» ηνπο ζην λεζί θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ην
ζπληνκφηεξν.
Παξφια απηά, αλαπηχρζεθαλ ηζρπξέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ
απηψλ θαη αξθεηέο θξάηεζαλ επαθή αθφκε θαη κεηά ηελ απφιπζή ηνπο απφ ην λεζί.
Γελ

ζπκκεηέρνπλ

ζηελ

εηήζηα

εθδξνκή

ησλ

πνιηηηθψλ

εμφξηζησλ

πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη έσο ζήκεξα - αλ θαη αξθεηέο γλσξίδνπλ γηα απηή-, θαζψο πνηέ δελ
αλέπηπμαλ ζρέζεηο κε ηηο πνιηηηθέο εμφξηζηεο, δελ ηηο γλψξηζαλ θαη δελ
ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά. Μηα ηειεπηαία αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε είλαη φηη νη
εμφξηζηεο ηνπ κνλαζηεξηνχ αληηκεηψπηζαλ θαη αληηιήθζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ηελ εκπεηξία ηεο εμνξίαο, αιιά απηφ ζα παξνπζηαζηεί εθηελέζηεξα ζηελ αλάιπζε
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.
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Οη απνιύζεηο
Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ Γελάξε ηνπ 1950 άξρηζαλ νη ζηαδηαθέο θαη νξηζηηθέο
απνιχζεηο πξσηίζησο θαη θπξίσο ησλ «πξνιεπηηθά» θξαηνπκέλσλ ή ησλ
γεξαηφηεξσλ πνπ ήηαλ βέβαηνο ν ζάλαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο ζην Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ
θαη δελ ηηο ζεσξνχζαλ πηα ρξήζηκεο θαη ιηγφηεξν ησλ «πνιηηηθψλ» θξαηνπκέλσλ. Ζ
ηζηνξία ηεο Δπαλζίαο χξνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή:
ηαλ θψλαμαλ ηελ Δπαλζία ην 1949 ζην Γξαθείν ηεο Γηνίθεζεο, ηεο
αλαθνίλσζαλ ην ζθνησκφ θαη ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ γηνπ ηεο θαη ηεο
είπαλ λα θάλεη δήισζε. Δθείλε αξλήζεθε, γχξηζε ζην θειί ηεο θαη
απνθάζηζε λα ζθνησζεί. Υηππνχζε γηα ψξα ην θεθάιη ηεο ζηα
ληνπβάξηα ψζπνπ ζσξηάζηεθε ζαθαηεκέλε. Σξέμαλε νη άιιεο, ηε
καδέςαλε θαη ρσξίο γηαηξφ κφλεο θαη κφλν κε γηαηξνζφθηα ηε
ζπλέθεξαλ […] Λίγεο κέξεο κεηά έκαζε γηα ην ρακφ θαη ηνπ δεχηεξνπ
παηδηνχ ηεο. ηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 1949, απνιχζεθε απ‟ ην Σξίθεξη
καδί κε άιιεο «πξνιεπηηθέο». Γχξηζε ζπίηη ηεο θαη ελψ ηελ
παξεγνξνχζαλ φηη κπνξεί λα δεη ην ηξίην ηεο παηδί, ε ίδηα δελ πίζηεπε
ηίπνηα πηα (Απνζηνινπνχινπ, 1985: 40,43).
Απφ ην 1950 νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη άξρηζαλ λα απνιχνληαη βάζεη ησλ «κέηξσλ
εηξελεχζεσο» πνπ ζεζπίζηεθαλ λνκηθά κε ηνπο νπνίνπο αλαζεσξνχληαλ νη
απνθάζεηο απφ ηα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία. « […] κεηέηξεπαλ απηφκαηα ηηο πνηλέο
ζαλαηηθήο θαηαδίθεο ζε ηζφβηα θάζεηξμε θαη επέηξεπαλ απνθπιάθηζε ησλ πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο εηδηθήο επηηξνπήο» (Βφγιεο, 2004: 328).
πσο έρσ αλαθέξεη θαη ζηε πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, απηά ηα κέηξα δελ
επαλέθεξαλ ηε Γεκνθξαηία, δηφηη ην «παξαζχληαγκα» ηεο εκθχιηαο πεξηφδνπ
ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί σο ην 1962 θαζψο ηα δηθαζηήξηα έθξηλαλ πσο ν Δκθχιηνο δελ
είρε ιήμεη αθνχ θαλέλαο λφκνο δελ είρε ππνγξαθεί επίζεκα απφ ηελ θπβέξλεζε γηα
ηελ παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ κε ηνπο αληάξηεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1953 ζην Σξίθεξη,
είραλ απνκείλεη 19 γπλαίθεο θαη κηα θξνπξά 10 ρσξνθπιάθσλ. Σν επηέκβξην ηνπ
ίδηνπ ρξφλνπ ηηο κεηέθεξαλ ζηνλ Άε ηξάηε απφ φπνπ έθιεηζε ν θχθινο ηεο
εμφξηζηεο δσήο ηνπο (Μαραίξαο πξφινγνο ζην: Θενδψξνπ, 1996). «Με ηελ απφιπζή
ηνπο δίλνληαλ ρξήκαηα γηα «ηξεηο» κέξεο θαγεηφ θαη κία δήισζε πνπ έγξαθε «άδεηα
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επ‟ αφξηζηνλ» θαη φρη ειεχζεξεο. Απηφ ζήκαηλε πψο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ιφγσ
νπνπδήπνηε θαηαζθφπνπ- ραθηέ θαη αηηίαο ηηο μαλάζηειλαλ πίζσ ζηελ εμνξία […]
απηή ε άδεηα «επ‟ αφξηζηνλ» θξάηεζε κέρξη ην 1962. Ζ ειεχζεξε πηα δσή καο:
'Αζηπλφκεπζε θαη αλεξγία εθ πξνκειέηεο' (Μαζηξνιέσλ-Εέξβα, 1986: 165-166).
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Δλφηεηα ΗΗ
«Ζ δσή ζην “δεχηεξν” Σξίθεξη: ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηαβίσζεο»
Οη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη δηαβίσζεο ζηελ εμνξία
«[…]νη θξαηνύκελεο επηζηξέθνληαο από ηελ
Μαθξόλεζν ζην Σξίθεξη απνθάζηζαλ λα
θαηαγξάςνπλ ηα βάζαλα θαη ηηο πεξηπιαλήζεηο
ηνπο

ζηα

ζηξαηόπεδα

«πεηζαξρεκέλεο

δηαβηώζεσο»[…] Οξγάλσζαλ ηε δσή ηνπο κε
πλεύκα αιιειεγγύεο θαη νηθνλνκίαο δπλάκεσλ
γηα λα επηδήζνπλ» (Θενδώξνπ, 1975: 7).
Δίλαη γεγνλφο, πσο αλ παξαηεξήζνπκε ηε ζπλνιηθή δξάζε ησλ γπλαηθψλ θαη ζηηο
δχν πεξηφδνπο εμνξίαο ζην Σξίθεξη ζα αληηιεθζνχκε πσο θαηάθεξλαλ λα εθθξάδνπλ
ηηο ηδέεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο δηακέζνπ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ
θάζε θνξά. Πξνζπαζνχζαλ φρη κφλν λα ζπληεξνχλ θαη λα νξγαλψλνπλ ην
ζηξαηφπεδν, αιιά θαη λα δηαζθεδάδνπλ, λα ηνλψλνπλ ην εζηθφ ηνπο, λα
δηαπαηδαγσγνχληαη θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ εμφξηζηε δσή ηνπο κε δεκηνπξγηθφ
ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ ζεψξεζα ζεκαληηθφ λα απνδνζεί κε φζν ην δπλαηφλ
ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν ην «πνιηηηζκέλν ρσξηφ» ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ γπλαηθψλ
ηνπ Σξηθεξίνπ.
Αξρηθά, πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο νη εμφξηζηεο δελ είραλ πάληα ηελ άδεηα ηεο
Γηνίθεζεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ενξηέο, ηηο εθδειψζεηο, ηηο ζπλαπιίεο, ηνπο ρνξνχο
θαη ηηο παξειάζεηο πνπ νξγάλσλαλ. Οη γπλαίθεο θξφληηδαλ πάληα λα έρνπλ
«ηζηιηαδφξηζεο» θαζψο δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ε θξνπξά ηηο αλαθάιππηε θαη
δηέθνπηε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μαραίξαο, «νη
εμφξηζηεο θαηάθεξαλ θαη κεηέηξεςαλ ην εξεκνλήζη ζε “θξπθφ ζρνιεηφ”» (Μαραίξαο
πξφινγνο ζην: Θενδψξνπ, 1996). Οη εμφξηζηεο εθκεηαιιεχνληαλ ηνλ πεξηνξηζκέλν
ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη φηαλ ηέιεησλαλ ηηο αγγαξείεο αθνζηψλνληαλ ζηε κνπζηθή,
ην ρνξφ, ηνλ αζιεηηζκφ, ηα καζήκαηα θαη ηελ αλάδεημε παξαδνζηαθψλ εζίκσλ.
Αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ είρε ε θάζε γπλαίθα θαινχληαλ αληηζηνίρσο λα ηελ
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αμηνπνηήζεη εληφο ηεο ζηξαηνπεδηθήο δσήο. Καζεγήηξηεο, παηδαγσγνί, γπκλάζηξηεο,
γηαηξίλεο ή θαη καζηφξηζζεο αλαιάκβαλαλ λα δείμνπλ ζηηο ζπλεμφξηζηεο ηελ ηέρλε
ηνπο θαη λα ηηο «δηαθσηίζνπλ» κε ηηο γλψζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηηο
ςπραγσγηθέο αζρνιίεο, ζεκαληηθφ έξγν πξνζέθεξαλ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζηξαηνπέδνπ.
Ήδε απφ ηε πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζην Σξίθεξη, νη θξαηνχκελεο
έζπεπζαλ ακέζσο λα βειηηψζνπλ πξσηίζησο ηελ εηθφλα ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
Αλαζηήισζαλ επαλεηιεκκέλα ηηο γθξεκηζκέλεο ζθελέο απφ πιίζεο κε θνθθηλφρσκα,
άρπξν θαη ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ηηο ςήισζαλ γηα λα κπνξνχλ λα κπαίλνπλ θαη λα
θνηκνχληαη. Δπίζεο, θαηαζθεχαζαλ ζθελέο απφ ραξηφληα θαη έθηηαρλαλ απηνζρέδηα
ζαιφληα, ζθακληά θαη ηξαπεδάθηα πνπ ηα ζηφιηδαλ κε αγξηνινχινπδα. Σα ζηξψκαηά
ηνπο κάιηζηα, γίλνληαλ κε ρφξηα θαη μεξά θχιια αζθνδειηάο. Έμσ απφ ηηο ζθελέο
έζηελαλ αηνκηθέο θσηηέο γηα λα εηνηκάδνπλ ζπκπιεξσκαηηθά γεχκαηα αλ θαη ην
άλακκα ηεο θσηηάο ήηαλ απζηεξά απαγνξεπκέλν απφ ηε θξνπξά. ηα θαδάληα ηνπ
καγεηξείνπ νη «ινραγίλεο» κε ηηο «Μαξίεο» -φπσο νλφκαδαλ ηηο βνεζνχο
ζεξβηξίζκαηνο- έβξαδαλ κε γιπθφ λεξφ παηάηεο θαη ξεβίζηα θαη ςάξεπαλ ζηα λεξά
ηνπ ιηκαληνχ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο κε θαλέλα ρηαπφδη ή
θεθαιφπνπιν ή βξάδνληαο ξπδφγαιν κε γάια ζθφλεο (Θενδψξνπ, 1996).
Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, φζεο γπλαίθεο
έκεηλαλ ζηα ηζφγεηα θειηά ηεο Μνλήο, ηα θαζάξηζαλ, ηα άζπξηζαλ θαη ηα έθαλαλ
αθφκε θαη εξγαζηήξηα ή καζηνξάδηθα. Ζ Δπαλζία χξνπ ζπκάηαη:
«Απηά ηα θειηά βξίζθνληαλ ζην ηζφγεην, ήηαλ ζθνηεηλά κπνπληξνχκηα,
βξσκνχζαλ κνχρια, θάηνπξα δψσλ, είρε βξσκηέο, πγξαζία θαη θάησ
ζην ρψκα θσιηέο αξνπξαίσλ. Οη εμφξηζηεο βαζαλίζηεθαλ λα
θαζαξίζνπλ ηε βξσκηά θαη λα δηψμνπλ ηνπο αξνπξαίνπο. θάβαλε ην
βξσκηζκέλν ρψκα, ην πεηνχζαλ έμσ καθξηά, θνπβαινχζαλε θαζαξφ απ‟
ηηο ειηέο, ην ζηξψλαλε, ην θαηαβξέραλε θαη ην παηνχζαλ κε ηα πφδηα
ηνπο γηα λα ζθίμεη. Αζβεζηψλαλε ηνπο ηνίρνπο, αθήλαλε ηελ πνξηνχια
αλνηρηή, κα ε κπφρα έκελε θνιιεκέλε θαη ζνπ‟θεξλε ιηπνζπκία»
(Απνζηνινπνχινπ, 1985: 40).
Απαξαίηεηε γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ θαη ε θαζεκεξηλή θξνληίδα φρη κφλν ησλ
ζσκάησλ ηνπο αιιά θαη ησλ ζθεπαζκάησλ θαη ησλ ιηγνζηψλ ξνχρσλ ηνπο, ηα νπνία
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αέξηδαλ, ηίλαδαλ θαη έπιελαλ κε ζαπνχλη ζε ζθάθε θαη πήιηλεο ιεθάλεο ζηε
ζάιαζζα. Ζ Θενδψξνπ (1996) αλαθέξεη πσο νη βαξηέο δνπιεηέο, φπσο ην ζθίζηκν ησλ
μχισλ, ην θνπβάιεκα ησλ πξνζαλακκάησλ ή ην μεθφξησκα ηνπ θατθηνχ γηλφηαλ
πνιιέο θνξέο κε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο απφ ηα «ληάηα» πνπ ε εμνξία δελ κπνξνχζε λα
«δακάζεη».
Οη γπλαίθεο έβξηζθαλ πάληα ηνλ ηξφπν λα αζρνινχληαη κε ην θέληεκα, ην ζθάθη,
λα θηηάρλνπλ απηνζρέδηεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή λα αλαιακβάλνπλ ηε θχιαμε θαη
ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, έθηηαμαλ αθφκε θαη κηα
παηδηθή ραξά γηα λα πεξλάεη φζν πην αλψδπλα γηλφηαλ ν ρξφλνο ησλ παηδηψλ ζηελ
εμνξία. Ζ κεγαιχηεξε φκσο θαη πην αμηφινγε πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπάζνπλ ηε
ξνπηίλα ηεο εμνξίαο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην ρξφλν ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο ήηαλ ε
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο γχξσ απφ ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, ηνλ αζιεηηζκφ, ηα
καζήκαηα

δηαπαηδαγψγεζεο

θαη

ηε

θαηαζθεπή

ζπλεξγείσλ

καζηνξεκάησλ

(Θενδψξνπ, 1996).
Σν ζέαηξν
Οη εμφξηζηεο ηνπ Σξηθεξίνπ, κε πξσηνζηαηνχζεο ηηο κνξθσκέλεο γπλαίθεο, έθαλαλ
πξφβεο θαη θαηάθεξαλ λα αλεβάζνπλ κηα ζεηξά απφ ζεαηξηθά έξγα κε πεξηερφκελν
άιινηε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ ή απιψο ςπραγσγηθφ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο
ζεαηξηθήο νκάδαο αιιά θαη νη ζεαηέο- εμφξηζηεο αλαθάιππηαλ κέζα απφ ηνπο ήξσεο
ησλ ζεαηξηθψλ δξψκελσλ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπο εαπηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζην
δξψκελν «Να δεη ην Μεζνιφγγη», έηεηλαλ λα ηαπηίδνληαη κε ηηο γπλαίθεο αγσλίζηξηεο
ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη έπαηξλαλ δχλακε λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο
«ζθιαβηά» κε ζζέλνο, αγσληζηηθφ πλεχκα, πίζηε θαη αθνζίσζε ζηα ηδαληθά θαη
πηζηεχσ ηνπο. Αλέβαζαλ επίζεο παξαζηάζεηο φπσο νη «Χθεαλίδεο», «Πξνκεζέαο
δεζκψηεο», «ν Φσηεηλφο» ηνπ Βαιασξίηε θαη επεηξψηηθα ζθεηο κε ζέκα ηε μεληηηά.
Έπαηδαλ παληνκίκα κε ζέκα ηηο ίδηεο ηνπο ηηο εκπεηξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο απφ ηε Υίν ζην Σξίθεξη κε ηε κεγάιε
ζαιαζζνηαξαρή (Θενδψξνπ, 1996).
Σα ζθεληθά θαη ηα θνζηνχκηα ηα έθηηαρλαλ κφλεο ηνπο ελψ ε εθπιεθηηθή
νκνηφηεηα κε ηηο απζεληηθέο ζηνιέο θαηάθεξε λα ζπγθηλήζεη αθφκε θαη ηνπο
θξνπξνχο ηεο εμνξίαο, νη νπνίνη δε κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ φξεμε αιιά θαη
ηε ζέιεζε ησλ γπλαηθψλ λα θαηαπηάλνληαη κε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηφζν πάζνο.
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Οη εμφξηζηεο δηνξγάλσλαλ ρνξνχο απφ φιε ηελ Διιάδα αιιά θαη επξσπατθά βαιο θαη
κπαιέηα κε αμηφινγεο κπαιαξίλεο λα πξσηνζηαηνχλ θαη λα ραξίδνπλ ζηηγκέο
μελνηαζηάο ζηηο ζπλεμφξηζηεο. Έξαβαλ ηηο ηνπηθέο ζηνιέο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ
ηελ Πφληηα, ηελ αξραία Διιελίδα, ηελ Αξβαλίηηζζα θαη ηελ Βπδαληηλή γπλαίθα.
Καηαζθεχαδαλ

θινπξηά,

δειαδή

πηζηά

αληίγξαθα

θνζκεκάησλ,

γηα

λα

δηαθνζκήζνπλ ηα θνζηνχκηα, κε κνλαδηθφ πιηθφ ηα θνλζεξβνθνχηηα ηνπο. Ζ
Καηεξίλα Υαξηάηε δσγξάθηδε ηηο ζηνιέο ζε άζπξν ραξηί θαη έπεηηα νη

πην

«ρξπζνρέξεο» ηηο κεηέηξεπαλ ζε δσληαλέο ζηνιέο απφ ειάρηζηα πθάζκαηα πνπ είραλ
θαη ραξηφληα. πσο δηαβάδνπκε ζηε Θενδψξνπ, «ν ΓΔ έζηειλε ζην ζηξαηφπεδν
δέκαηα κε πνιπηειή απνθφξηα, ζηελέο ηνπαιέηεο, βεινχδα, δαληέιεο. Καπέια, γάληηα
σο ηνλ αγθψλα, κπηεξέο γφβεο! Οη γπλαίθεο ηα κεηαπνηνχζαλ. Έθαλαλ θαη ζηνιέο γηα
ην ζέαηξν. Ζ βνήζεηα ηνπ Πνισληθνχ Δ.. ήηαλ: βακβαθεξά εζψξνπρα, γεξά
ζεληφληα, θφξκεο ηεο δνπιεηάο, θνπβέξηεο, εξγαιεία…» (Θενδψξνπ, 1996). Σέινο,
εθηφο απφ ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νη γπλαίθεο δηνξγάλσλαλ βξαδηέο Καξαγθηφδε
ζηηο ζθελέο, γηφξηαδαλ ηελ Πξσηνκαγηά, απηνζρεδίαδαλ ζηηο εζληθέο γηνξηέο αιιά
θαη ηα θαξλαβάιηα, πξαγκαηνπνηψληαο παξειάζεηο κε πνηθίιε ζεκαηνινγία θαη
θαληαρηεξέο ζηνιέο. Έθαλαλ αλαπαξάζηαζε ηνπ βιάρηθνπ γάκνπ, ηνλ αξθνπδηάξε
αιιά θαη ην ραξέκη.
Μνπζηθή
πσο αλαθέξεηαη ζηα πεξηζζφηεξα απηνβηνγξαθηθά θείκελα ησλ εμφξηζησλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζηηο καξηπξίεο αιιά θαη ζηνπο
ζπιινγηθνχο ηφκνπο, νη γπλαίθεο, ζεσξνχζαλ πσο ην θακάξη ηεο εμνξίαο ηνπο
απνηεινχζε ε ηεηξάθσλε ρνξσδία ηνπο, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε θαη έδσζε πνιιέο
ζπλαπιίεο ράξε ζηελ ππεχζπλή ηεο, ηελ Έιιε Νηθνιαΐδνπ. Σα κέιε ηεο ρνξσδίαο
ήηαλ 90 θαη ηξαγνχδεζαλ κηα κεγάιε γθάκα ηξαγνπδηψλ. Δξκήλεπζαλ ζαλ
επαγγεικαηίεο, ηξαγνχδηα δεκνηηθά, ιατθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, λνξβεγηθά,
λέγξηθα, θαληάδεο, αθφκε θαη απνζπάζκαηα απφ φπεξεο (Μαραίξαο πξφινγνο ζην :
Θενδψξνπ, 1996: 130). Σν ηξαγνχδη γηα ηηο εμφξηζηεο, δελ ήηαλ απιψο κηα κνξθή
ςπραγσγίαο, αιιά έλα φπιν αληηκεηψπηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο κε θέθη θαη
ρηνχκνξ. Αθφκε θαη ζηηο ζηηγκέο αγγαξείαο ή θαςνληψλ, νη γπλαίθεο κε ην ηξαγνχδη
ηνπο έδηλαλ δχλακε, ζάξξνο, θνπξάγην αιιά θαη ξπζκφ κέρξη λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο
εληνιέο ηεο Υσξνθπιαθήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηή ηνπο ε ζηάζε εμφξγηδε ηε
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θξνπξά, ε νπνία αθφκε θαη φηαλ δηέηαδε λα ζηακαηήζνπλ ην ηξαγνχδη, δελ πηννχζε
ηηο γπλαίθεο. Οη ηειεπηαίεο κάιηζηα, φπσο δηαβάδνπκε ζηελ Απνζηνινπνχινπ,
ζθάξσλαλ θαη ζαηηξηθά ηξαγνχδηα πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ηηο θαθέο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, ην λεξφ, ηα θάξκαθα, ην ιάδη, ηηο ζχειιεο, ηηο θαηεζηξακκέλεο ζθελέο
θαη ηηο κεηαγσγέο. Δπίζεο, ηα Υξηζηνχγελλα, ηνπ 1949 κηα εμφξηζηε ληχζεθε Άγηνο
Βαζίιεο θαη καδί κε αξθεηέο γπλαίθεο γχξηζαλ απφ ζθελή ζε ζθελή ηξαγνπδψληαο
ζηξαηνπεδηθά θάιαληα. (Απνζηνινπνχινπ, 1985).
Αζιεηηζκόο
Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζψκαηνο ησλ εμνξίζησλ ήηαλ πάληα πξψηηζηε αλάγθε. Δθηφο απφ
ηελ έλδεημε ςπρξαηκίαο, νη εμφξηζηεο έπξεπε λα δηαηεξνχλ ηε ινγηθή αιιά θαη ηε
θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ψζηε λα αληέρνπλ ηηο αληημνφηεηεο θαη λα επηβηψλνπλ. Γηα ην
ιφγν απηφ, ε θαζεκεξηλή άζθεζε θαη γπκλαζηηθή απνηεινχζε αλ φρη ηνλ κνλαδηθφ,
ζίγνπξα έλαλ νπζηαζηηθφ ηξφπν ζπληήξεζεο γηα ηηο εμφξηζηεο, θαζψο, ε θπζηθή ηνπο
θαηάζηαζε ελδπλάκσζε ην αλνζνπνηεηηθφ ηνπο θαη ελίζρπε ηελ κπτθή ηνπο δχλακε
ψζηε λα γίλνληαη αλζεθηηθέο ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο αγγαξείεο θαη ηηο
θαζεκεξηλέο δνπιεηέο. πσο ζπλαληάκε, ινηπφλ, θαη ζε άιινπο ηφπνπο εμνξίαο, νη
γπλαίθεο ηνπ Σξηθεξίνπ νξγάλσλαλ πξσηλή γπκλαζηηθή αιιά θαη καζήκαηα βφιετ ή
κπάζθεη γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο. Μάιηζηα, νη γπλαίθεο είραλ δηακνξθψζεη εηδηθφ
αζιεηηθφ γήπεδν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ λεζηνχ φπνπ δηεμήγαγαλ
νξγαλσκέλνπο αγψλεο κεηαμχ ηνπο θαη πάληα ππφ ηελ εζεινηπθινχζα ζηάζε ησλ
θξνπξψλ ηνπ ζηξαηνπέδνπ (Θενδψξνπ, 1996).
Μαζήκαηα
Απφ ηελ εμνξία δελ εμαηξέζεθε θαλέλαο. Γξηέο γπλαίθεο, ληάηα, καλάδεο, παηδηά,
πνιηηηθνπνηεκέλα ή κε άηνκα βξέζεθαλ ζηνλ ίδην ηφπν εγθιεηζκνχ κε θνηλέο
θαηεγνξίεο θαη αληηκεηψπηζε απφ ηηο αξρέο. Ζ θαζεκηά απφ ηηο θξαηνχκελεο πξηλ ηελ
εμνξία είρε ηα δηθά ηεο φλεηξα θαη ζηφρνπο. Ζ πεξίνδνο ηεο εμνξίαο αληηκεησπίζηεθε
ζρεδφλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θξαηνχκελεο σο κηα παξέλζεζε ζηε πξαγκαηηθή δσή
θαη φρη σο κηα κφληκε θαηάζηαζε. Γελ εγθαηαιείθηεθε νχηε ε δίςα, νχηε ε ζέιεζε
γηα κηα θαλνληθή δσή. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζθέθηεθαλ πσο ε
παξέλζεζε απηή, αξγά ή γξήγνξα ζα έθιεηλε θαη νη ίδηεο ζα έπξεπε λα μαλαβγνχλ
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ζηνλ έμσ θφζκν πνπ ηνπο πεξίκελε γηα λα ζπλερίζνπλ απφ εθεί πνπ ζηακάηεζαλ. Ο
ξφινο ηεο κφξθσζεο θαηά ηελ έγθιεηζηε δσή, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο φρη κφλν γηα λα
εμαζθνχλ ην κπαιφ ηνπο ή λα δηαπαηδαγσγνχληαη, αιιά γηαηί ήηαλ θαη έλα κέζν γηα
κειινληηθέο ζπνπδέο απφ ηηο λεφηεξεο θαη έλα κέζν γηα θαιχηεξε ηχρε ζε κηα
δνπιεηά.
πσο θαη ζε άιινπο ηφπνπο εμνξίαο, έηζη θαη ζην Σξίθεξη, δηακνξθψζεθε έλα
«Μνξθσηηθφ Πξφγξακκα» πνπ πξνζέθεξε καζήκαηα εηδηθψλ θαη γεληθψλ γλψζεσλ.
Ζ Ρφδα Ηκβξηψηε, ε θαιχηεξε παηδαγσγφο ζηελ εμνξία ηνπ Σξηθεξίνπ, νξγάλσζε κηα
ζεηξά παξάδνζεο καζεκάησλ γηα φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο ζπλεμφξηζηεο θαη ηα
παηδηά. πλνιηθά, φπσο αλαθέξεη ε Θενδψξνπ, 52 δαζθάιεο φισλ ησλ θιάδσλ θαη
ησλ μέλσλ γισζζψλ (αγγιηθψλ θαη γαιιηθψλ) εξγάζηεθαλ ζθιεξά λα κεηαδψζνπλ
ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα αμηνπξεπέο κνξθσηηθφ επίπεδν ζε
αλαιθάβεηεο, αγξάκκαηεο ή γπλαίθεο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν. Μεξηθέο
θηιφινγνη αλαθέξνληαη πσο ήζαλ ε Λίδα Κφηηνπ, ε Διέλε Γαξίδε θαη ε Διέλε
Ηαηξνπνχινπ. Μαζεκαηηθφο ππήξμε ε Άλλα Νηθνιαθνπνχινπ θαη κηα εμαίξεηε
δαζθάια, ε Καηίλα Μακέιε. Σν «Μνξθσηηθφ Πξφγξακκα» ζηήξημε πεξίπνπ 230
αλαιθάβεηεο, 380 αγξάκκαηεο, 470 πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ην δεκνηηθφ, 80 ην
γπκλάζην θαη 15 απφθνηηεο πνπ ήζειαλ λα κπνπλ ζην Παλεπηζηήκην (Θενδψξνπ,
1996).
Μαζηνξάδηθα
πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν εμνπιηζκφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ πζηεξνχζε ζε θάξκαθα,
είδε πξψηεο αλάγθεο αιιά θαη άιισλ ζεκαληηθψλ παξνρψλ. Οη γπλαίθεο ηνπ
Σξηθεξίνπ, θαηάθεξαλ θαη έζηεζαλ ζπλεξγεία φισλ ησλ εηδψλ πξνθεηκέλνπ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ είρε ε θάζε
γπλαίθα,

βνήζεζε

ζηηο

αλάινγεο

δνπιεηέο.

Οη

Πφληηεο

εξγάζηεθαλ

ζην

παπισκαηαηδίδηθν θηηάρλνληαο ζηξψκαηα θαη παπιψκαηα απφ ιηλάηζα, μεξά ρφξηα
θαη ζπεξδνχθιηα12. Δλελήληα κνδίζηξεο κε κία ξαπηνκεραλή ζπληεξνχζαλ ηα ξνχρα
θαη κεηαπνηνχζαλ ηα πθάζκαηα. ην θαλαξηδίδηθν θνιινχζαλ ζθάθεο, ηελεθέδεο,
ηξχπηα θχπειια, έθηηαρλαλ θνπθνχδεο θαη θαζζηηέξσλαλ ηα βαξέιηα ηνπ ζπζζηηίνπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπο, νη γπλαίθεο γλψξηδαλ πσο δελ ππήξρε

12

Ζ ιατθή νλνκαζία ηνπ θπηνχ αζθνδέινπ.
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ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηθαλή λα επνπιψλεη ζσζηά ηηο πιεγέο θαη λα
αληηκεησπίδνπλ ηηο αζζέλεηεο, φπσο ε δπζεληεξία, ν παξάηπθνο, ν ηχθνο, ε
θπκαηίσζε, ε αδελνπάζεηα, ε αλαηκία, ηα θαξδηαθά λνζήκαηα θαη ε λεπξαζζέλεηα.
Έηζη, νη «γηαηξίλεο» ηηο εμνξίαο αλέιαβαλ ηελ πεξίζαιςε ησλ αξξψζησλ κε φ, ηη
κέζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ θαη κε ηελ ειπίδα φηη ηα δέκαηα πνπ ζα παξαιάκβαλαλ ζα
πεξηείραλ θαη ηα θάξκαθα πνπ δεηνχζαλ. Σελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηελ αλέιαβε ν
Δ. πσο δηαβάδνπκε ζηε Βεξβεληψηε, ιεηηνχξγεζε θαη έλα νδνληηαηξείν, φπνπ «ε
νδνληίαηξνο έθαλε κφλν εμαγσγέο, γηαηί δελ είρε ηα απαηηνχκελα πιηθά. Οη 150
γπλαίθεο πνπ είραλ πξνβιήκαηα φξαζεο έπξεπε λα είλαη πνιχ ππνκνλεηηθέο κέρξη λα
ηηο δεη ν νθζαικίαηξνο» (Βεξβεληψηε, 2009: 88). Παξάιιεια, νη γπλαίθεο έρηηζαλ
έλα θνχξλν γηα λα ςήλνπλ ην θαγεηφ ηνπο ελψ ην κεγαιχηεξν επίηεπγκά ηνπο
ζεσξνχζαλ

ην

ηζαγθαξάδηθφ

ηνπο.

Δθεί,

ηζαγθαξίλεο

θαη

θνξδειηάζηξεο

επηζθεχαδαλ ηα άξβπια, ηηο ζφιεο, ηα πέδηια θαη ηα ηζφθαξα θαη έβαδαλ «ςίδηα» θαη
κπαιψκαηα φπνπ ρξεηαδφηαλ (Θενδψξνπ, 1996).
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ΜΔΡΟ Β‟: Ζ εκπεξηθή έξεπλα
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ
Ζ γέλλεζε ηεο ζπιινγηθόηεηαο
Οη γπλαίθεο αιιά θαη νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη ζπιιακβάλνληαλ κε κηα θνηλή
θαηεγνξία, σο «ηαξαμίεο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηάμεο». Ο εγθιεηζκφο ηνπο
απνηεινχζε θνηλή πξαθηηθή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, αδηάθνξα απφ ηνλ ηφπν εμνξίαο
ζηνλ νπνίν ζηέιλνληαλ. Ζ κεηαρείξηζή ηνπο απφ ηηο αξρέο ήηαλ θαη απηή παξφκνηα,
κε ηελ έλλνηα φηη απνιάκβαλαλ ηηο ίδηεο ζηεξήζεηο θαη πθίζηαλην θαςφληα δηαθφξσλ
εηδψλ, εμαηξνπκέλσλ πάληα ησλ γπλαηθψλ πνπ δηέκελαλ ζην κνλαζηήξη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Σξηθεξίνπ. Απφ ηε πιεπξά ησλ θξαηνπκέλσλ, ε αλάγθε επηβίσζεο θαη
νη αλάγθεο δηαβίσζεο απνηεινχζαλ θνηλφ ηφπν, κε κνλαδηθή επηδίσμε λα
απνθπιαθηζηνχλ θαη λα αληέμνπλ φρη κφλν εληφο ηεο εμνξίαο αιιά θαη πέξαλ απηήο.
Ο φξνο «καδηθφο εγθιεηζκφο» ελέρεη ηελ αξρή ηεο θνηλφηεηαο. Μηιάκε γηα κηα
θνηλσληθή νκάδα πνπ θαιείηαη λα ζπκβηψζεη παξά ηηο δηαθνξεηηθφηεηέο ηεο.
πλεπψο, ε ίδηα ε εμνξία πξνάγεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπιινγηθή πνξεία ησλ
θξαηνπκέλσλ. Με άιια ιφγηα, ε ζπιινγηθφηεηα γελλάηαη απφ ηελ ίδηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο εμνξίαο αιιά θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θξαηνχκελεο θαζψο βίσλαλ θνηλέο
εκπεηξίεο θαη κνηξάδνληαλ ηηο ίδηεο αλάγθεο. πσο ζα δνχκε απφ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνινπζεί, ζηε δηθή καο πεξίπησζε, ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο
είραλ έλαλ επηπιένλ εζσηεξηθφ δηαρσξηζκφ σο πξνο ηελ ηδενινγία ηνπο θαζηζηά ίζσο
πην εχθνιε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ «θνηλνχ αηζζήκαηνο» απέλαληη ζηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο
πνπ γελλνχληαη ζηα πιαίζηα κηαο ζηξαηνπεδηθήο δσήο. ε θακία πεξίπησζε, φκσο,
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο νη γπλαίθεο, είηε πνιηηηθέο είηε πξνιεπηηθέο
θξαηνχκελεο, είηε δεισζίεο, δελ είραλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ θνπιηνχξα, ηε
κφξθσζε, ηε γιψζζα θαη ηελ θαηαγσγή.

Γηα ην ιφγν απηφ, νη αξρέο, έρνληαο

αληηιεθζεί απφ πνιχ λσξίο ηελ αμία ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηνλ εθάζηνηε ηφπν
εμνξίαο, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πξαθηηθή δηάζπαζήο ηεο, είηε κε ηηο ζπλερείο
κεηαγσγέο είηε κε ηε δηαίξεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζε εηεξνγελείο νκάδεο θαη ζε
μερσξηζηέο πεξηνρέο. Κάηη ηέηνην, πάληνηε ζηνίρηδε ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη ηνπο
απνδηνξγάλσλε.
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ην Σξίθεξη, ε ζπιινγηθφηεηα απνηππψζεθε θαη ζηα δχν απηά επίπεδα, αιιά θαη
ζην επίπεδν ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ζπληξνθηθφηεηαο. Οη γπλαίθεο δελ
αληηκεηψπηδαλ κφλν ηηο θνηλέο αγγαξείεο κε ζπιινγηθφ ηξφπν, αιιά θαη ηηο ππφινηπεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε δεχηεξε ελφηεηα.
ια βηψλνληαλ απφ θνηλνχ -νη ραξέο θαη νη ιχπεο. Ζ κία θαηαλννχζε θαη
ζπκπαξαζηεθφηαλ ζηελ άιιε, ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ ίδηνπ ιφρνπ. Ζ Οπξαλία ιέεη:
«Δίρακε κηα αδειθηθή αγάπε κεηαμχ καο, ηα δηθά κνπ πξνβιήκαηα ήηαλ πξνβιήκαηα
φισλ, θαη αληίζεηα» (ηάβεξε, 2006: 70). Σα παηδηά ηα αλέηξεθαλ απφ θνηλνχ ελψ
ζπρλά κνηξάδνληαλ ην θαγεηφ αιιά θαη ηα δέκαηα. Αθφκε θαη ε αιιεινγξαθία δελ
απνηεινχζε κηα απζηεξά αηνκηθή ππφζεζε. Πνιιέο θνξέο ηα γξάκκαηα δηαβάδνληαλ
δεκφζηα πξνο φιεο ηηο θξαηνχκελεο, θαζψο θάζε λέν επεξέαδε φιε ηελ θνηλφηεηα.
Έλα λέν απφ ηνλ «έμσ» θφζκν, νη λίθεο, νη ήηηεο ηνπ Γ., κηα λέα ππνπξγηθή
απφθαζε πνπ φξηδε ηε ηχρε ηνπο ή θάπνην θαηλνχξγην δηάγγεικα απφ ηηο Αλαηνιηθέο
ρψξεο ήηαλ θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εμφξηζηε πνξεία ηνπο. Ο ρακφο θάπνηνπ πξνθαινχζε
θνηλφ αίζζεκα πφλνπ θαζψο ε θάζε γπλαίθα είρε ηνπιάρηζηνλ έλα λεθξφ ή ήιπηδε λα
κε κάζεη πνηέ θάηη ηέηνην θαη ε αγσλία ζε θάζε γξάκκα θνξπθσλφηαλ φιν θαη πην
πνιχ. πσο παξαηεξεί ν Βφγιεο:
«ε γλψζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο είλαη απηή πνπ επέηξεπε είηε ζηε
δηεχζπλζε ησλ θπιαθψλ είηε ζηε ζπιινγηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ
θξαηνπκέλσλ ηελ παξέκβαζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο
θφζκνπ. Απ‟ απηή ηελ άπνςε, ηα επηζθεπηήξηα, ε αιιεινγξαθία θαη νη
πξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαηξέπνληαλ ζε ζεκεία δηαζηαχξσζεο αλάκεζα
ζην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην, ην αηνκηθφ θαη ην ζπιινγηθφ» (Βφγιεο,
2004: 179).
Ζ δεκηνπξγία, ινηπφλ, ελφο ελδνγελνχο δηθηχνπ ζρέζεσλ ήηαλ αλαπφθεπθηε θαη
απαξαίηεηε Ζ ζπιινγηθφηεηα κπνξνχζε λα θξαηά ηηο εμφξηζηεο δεκέλεο θαη απηφ κε
ηε ζεηξά ηνπ δηαηεξνχζε κηα ηζνξξνπία ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Οη κεηαγσγέο
έζξαπαλ πξνζσξηλά απηή ηε ζπλνρή θαη ε αλαπξνζαξκνγή απηνχ πνπ έθεπγε ή
απηψλ πνπ έκελαλ πίζσ ήηαλ πάληνηε κηα πξφθιεζε. Χζηφζν, ζε νπνηνλδήπνηε ηφπν
εγθιεηζκνχ, ζα δηακνξθσλφηαλ κηα λέα ζπιινγηθή νληφηεηα, θαζψο ε ηειεπηαία
ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ έδηλε ζπλνρή ζηνλ «αφξηζην» ρξφλν θαη ρψξν πνπ ίζρπε ζηελ
εμνξία. Ζ αηνκηθφηεηα θαη ε απνκφλσζε θαζηζηνχζε δχζθνιε έσο θαη αδχλαηε ηελ
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επηβίσζε. Γη‟ απηφ θαη ην αηνκηθφ γίλεηαη ζπιινγηθφ θαη ην ππνθεηκεληθφ
δηππνθεηκεληθφ. «Οη πξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνπ θπζηνινγηθά βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα
ηεο ηδησηηθήο δσήο θάπνηνπ, κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη παίξλνπλ ηε
κνξθή κηαο ζπιινγηθήο επίθιεζεο ηνπ «εκείο» θαη ηνπο «εκάο»» (Βφγιεο, 2004:
190).
Ζ παξέα απνηειεί κηα παξεγνξηά αιιά θαη δχλακε θαη ηζρχ απέλαληη ζηηο αξρέο
θαη ηελ επηθξαηνχζα ηδενινγία. Γηα ην ιφγν απηφ, αθφκε θαη ε επίηεπμε ησλ
αηηεκάησλ ησλ γπλαηθψλ πξνυπέζεηε ηελ θνηλή ζηάζε πξνο ηηο αξρέο θαη θακία
παξέθθιηζε απφ ηνλ άγξαθν θψδηθα ηεο αληηπαιφηεηαο κε ηνπο θξνπξνχο θαη ηε
Γηνίθεζε. Βαζηθφ ξφιν ζε απηφ έπαημε θπζηθά θαη ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε πνπ αλ
δελ πξνυπήξρε ηεο εμνξίαο, δηακνξθσλφηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εληφο ηεο. Ζ
ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ ηνπ Σξηθεξίνπ απνηππσλφηαλ
ζαθψο θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ αληηκεηψπηδαλ ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία απηή. Γηέθεξαλ
απφ ηνπο άληξεο θαζψο θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ κηα ηδηφκνξθε ζηάζε απέλαληη
ζην θαζεζηψο ηεο εμνξίαο. Πξνζπαζνχζαλ πάληνηε λα είλαη πεξηπνηεκέλεο θαη λα κε
θνξνχλ καχξα απαιχλνληαο έηζη ην πέλζνο θαη ηε ζηελαρψξηα ηνπο. Σξαγνπδνχζαλ,
έθαλαλ ρηνχκνξ ηελ ψξα θάπνηαο αγγαξείαο, έβγαδαλ παξαηζνχθιηα ζηνπο δηνηθεηέο
ή ηνπο νκηιεηέο «αλακφξθσζεο», κάδεπαλ ινπινχδηα γηα ηηο ζθελέο ηνπο θαη
δπζηξνπνχζαλ ζηηο εληνιέο ηεο θξνπξάο. Σν ηειεπηαίν, νθεηιφηαλ θαη ζην γεγνλφο
φηη δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία θάπνηαο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο φπσο είραλ νη
άληξεο θαη ε Βεξβεληψηε καο αλαθέξεη πσο ζηε Μαθξφλεζν απηφ έγηλε άκεζα
θαλεξφ:
«Οη αμησκαηηθνί, νη αιθακήηεο θαη νη θαληάξνη γξήγνξα αληηιήθζεθαλ
φηη ήηαλ θάπσο δχζθνιν λα επηβάινπλ ηελ εθηέιεζε κηαο απιήο
ζηξαηησηηθήο εληνιήο, φπσο «Πξνζνρή!» ή «Δθ ελφο δπγνχ» ζε
γπλαίθεο πνπ θξαηνχζαλ κσξά ζηελ αγθαιηά, πνπ θνξνχζαλ
παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο -φπσο νη Μπηηιεληέο κε ηηο βξάθεο ηνπο 13- ή
ζε γηαγηάδεο πάλσ απφ 70 εηψλ. ζνλ αθνξά αμηψκαηα ηεο
ζηξαηησηηθήο

πεηζαξρίαο,

φπσο

«νη

δηαηαγέο

εθηεινχληαη,

δε

ζπδεηηνχληαη», ζηα νπνία φινη νη άληξεο έρνπλ κπεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο
ζηξαηησηηθήο ηνπο ζεηείαο, έπξεπε λα ηα επαλαιακβάλνπλ άπεηξεο
13

Μαξηγνχια Μαζηξνιέσλ - Εέξβα Δμόξηζηεο. Υίνο, Σξίθεξη, Μαθξνλήζη, χγρξνλε Δπνρή 1985, ζ.
106-109.
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θνξέο θαη επηπιένλ έπξεπε λα θξνληίδνπλ λα κελ εκπιέθνληαη ζε
ζπδεηήζεηο κε ηηο γπλαίθεο, γηαηί απνδεηθλπφηαλ φηη νη δηαηαγέο ήηαλ
αδχλαην λα εθαξκνζηνχλ» (Βεξβεληψηε, 2000: 1).
Ζ θνηλνηηθή δσή θαη ε ζπιινγηθφηεηα είρε αληίθηππν ζε φινπο ηνπο
θξαηνχκελνπο/θξαηνχκελεο θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Πνιιέο γπλαίθεο έλησζαλ πσο
άθελαλ πίζσ ηνπο κηα νηθνγέλεηα θάζε θνξά πνπ έθεπγαλ κε κεηαγσγή ή πνπ
απνιχνληαλ. ηηο αθεγήζεηο ηνπο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη
πάληα ζηε ζπιινγηθφηεηα πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη αιιά θαη ζην πφζν αλαπνινχλ ηηο
θνηλέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηελ νκαδηθή δσή. Κάζε άιιν παξά νπδέηεξεο ηηο άθεζε ε
ζηξαηνπεδηθή δσή, ηδηαίηεξα φηαλ ηε βίσζαλ ζε λεαξή ειηθία θαη απνηππψζεθε ζην
κπαιφ θαη ηε ςπρή ηνπο.
Οη θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθώλ θαη ε γέλλεζε ησλ δηαθξίζεσλ
Αλ θαη νη γπλαίθεο εμφξηζηεο ηνπ Σξηθεξίνπ δνχζαλ κηα θνηλή θαζεκεξηλφηεηα θαη
δηακφξθσλαλ κηα θαλνληθφηεηα, σζηφζν, ε ζχζηαζή ηνπο ήηαλ εηεξνγελήο θαη νη
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο απνηππψλνληαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Αξρηθά, ππήξρε κηα
πνηθηιία αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία θαζεκηάο. ην λεζί έδεζαλ παηδηά, θνπέιεο λεαξέο
απφ 18 ρξνλψλ ηνπιάρηζηνλ θαη άλσ, γπλαίθεο πνπ ήηαλ κεηέξεο, αιιά θαη
ειηθησκέλεο. Πξνέξρνληαλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο, απφ νξεηλέο ή
πεδηλέο πεξηνρέο, απφ ρσξηά, απφ πφιεηο, απφ λεζηά θαη απφ ην Πφλην. Ζ δηαθνξεηηθή
θαηαγσγή ηνπο, ζήκαηλε θαη ηελ εηεξφθιεηε πνιηηηζκηθή ηνπο ζχλζεζε, θαζψο είραλ
κεγαιψζεη κε δηαθνξεηηθά βηψκαηα, ήζε, έζηκα θαη παξαδφζεηο. Δπηπιένλ, γηα ηνλ
ίδην ιφγν, νη γπλαίθεο είραλ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο
αληηιήςεηο αιιά θαη πξνθαηαιήςεηο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε κηαο απφ ηηο
γπλαίθεο ήηαλ δηαθνξεηηθή. Πνιιέο πξνέξρνληαλ απφ πινχζηεο νηθνγέλεηεο θαη είραλ
ηελ πνιπηέιεηα πεξηζζφηεξσλ δεκάησλ θαη εκβαζκάησλ ελψ άιιεο πξνέξρνληαλ απφ
θησρέο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ νχηε πξφζβαζε ζε
δηθεγφξνπο ή ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο αιιά νχηε θαη ζηελ παξαιαβή δεκάησλ θαη
ρξεκάησλ. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν δελ ήηαλ ην ίδην θαζψο πνιιέο ήηαλ
αγξάκκαηεο, αλαιθάβεηεο, άιιεο είραλ δηαθφςεη ην δεκνηηθφ ή ην γπκλάζην ιφγσ
ηνπ πνιέκνπ ελψ άιιεο ήηαλ πνιχ κνξθσκέλεο, ζπνπδαζκέλεο ή επξφθεηην λα
εηζαρζνχλ ζε θάπνην παλεπηζηήκην. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ είρε αληίθηππν θαη ζηε
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ζέζε πνπ ζα θαηείραλ εληφο ηεο ζπιινγηθφηεηαο ηεο εμνξίαο αιιά θαη ηεο νξγάλσζήο
ηεο. Οη κνξθσκέλεο είραλ ζαθψο ηζρπξφηεξν ιφγν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζηξαηνπεδηθήο
δσήο θαη επεξέαδαλ πεξηζζφηεξν ηηο ππφινηπεο ζπλεμφξηζηέο ηνπο. εκαληηθφ ξφιν
ζε απηφ έπαηδε θαη ε πνιηηηθή θαη ηαμηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Πνιιέο γπλαίθεο είραλ
ζπιιεθζεί ιφγσ ηεο ελεξγνχο θνκνπληζηηθήο ηνπο δξάζεο ή ηεο έκκεζεο αλάκεημή
ηνπο ζε απηήλ θαη νλνκάδνληαλ «επηθίλδπλεο». Άιιεο πάιη εζηάιεζαλ ζηελ εμνξία
φληαο ζπγγελείο θάπνηνπ αληάξηε πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ έλνπιν αγψλα ζηα βνπλά ελψ,
νη ίδηεο δελ είραλ αλαγθαζηηθά θνκκνπληζηηθή αλάκεημε ή αξηζηεξή ηδενινγία. Απηέο
δελ

ήηαλ

άιιεο

απφ

ηηο

ιεγφκελεο

«αληαξηνκάλεο»

ή

γεληθφηεξα

«αληαξηννηθνγέλεηεο». Μηα άιιε θαηεγνξία γπλαηθψλ πεξηιάκβαλε γπλαίθεο νη
νπνίεο εμνξίδνληαλ γηα «πξνιεπηηθνχο» ιφγνπο, πνιιέο θνξέο αθφκε θαη κε πιαζηέο
θαηεγνξίεο.
Ζ

εηεξνγελήο

ζχζηαζε

ησλ

γπλαηθψλ

ζπληέιεζε

θαη

ζηελ

αλάινγε

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο απφ ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο. Αλ ζα ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε
ζρεκαηηθά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή, ζα ιέγακε πσο ππήξραλ δχν εηδψλ δηαηξέζεηο:
ε γεσγξαθηθή θαη ε δηαίξεζε ησλ γπλαηθψλ αλάινγα κε ηα εηεξνγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, κηα νκάδα γπλαηθψλ απνκνλψζεθε ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ λεζηνχ, ζην «πάλσ» ζηξαηφπεδν. Απηή ε νκάδα
απνηεινχληαλ απφ ηηο δεισζίεο, ηηο ππφ δήισζε γπλαίθεο, ηηο «πξνιεπηηθέο» θαη ηηο
αληαξηννηθνγέλεηεο. Ζ δεχηεξε νκάδα ηνπνζεηήζεθε ζην «θάησ» ζηξαηφπεδν ζηελ
νπνία ζπκπεξηέιαβαλ ηα κέιε θαη ηηο νπαδνχο ηνπ ΚΚΔ, νη νπνίεο ήζαλ πην
κνξθσκέλεο θαη πην δξαζηήξηεο. Σν θξηηήξην ηεο δηάθξηζεο, ινηπφλ, δηακνξθσλφηαλ
απφ ην θαηά πφζν νη γπλαίθεο ήηαλ πην πηζαλφλ λα αλαλήςνπλ. Ζ πξψηε νκάδα
ζεσξήζεθε απφ ηηο αξρέο πσο ήηαλ πην επάισηε ζην λα κεηαζηξαθεί ελψ ε δεχηεξε
νκάδα φρη. Γηα ην ιφγν απηφ θαη νη δχν νκάδεο αληηκεησπίζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο πεηζαξρεκέλεο δηαβίσζεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Βφγιε, ε
δηνίθεζε εθκεηαιιεχηεθε ηηο δηαθνξέο ησλ γπλαηθψλ απηψλ θαη ηηο έζηξεςαλ
ελαληίνλ ηνπο. Με ην λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ζηηο νκάδεο
πξνζπάζεζαλ λα ηηο θάλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη λα ζπείξνπλ έλα είδνο δηρφλνηαο
αλάκεζά ηνπο. Ξερψξηδαλ πάληνηε ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ θφκκαηνο απφ ηα απιά
κέιε, ηηο αλαλήςαζεο κε ηηο ακεηαλφεηεο θαη ηηο δηαλννχκελεο ψζηε λα κελ
αιιεινεπεξεάδνληαη θαη λα ελδπλακψλνπλ ηε ζπιινγηθφηεηά ηνπο (Βφγιεο, 2004:
215). Ζ Γηαλλνχια αθθειίσλ καο ιέεη:
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«Οη εμφξηζηεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο Υίνπ θαηαζθήλσζαλ καθξηά απ‟ ην
Μνλαζηήξη, θάησ ζην παιηφ ζηξαηφπεδν ησλ αληξψλ θαζψο ε δηνίθεζε
ηνπ ζηξαηνπέδνπ ζεσξνχζε «επηθίλδπλεο» ηηο λενθεξκέλεο θαη
απαγφξεπε θάζε επαθή κε ηηο «πξνιεπηηθέο» πνπ ππήξραλ ζην Σξίθεξη.
Αθφκα θαη ην θαγεηφ ηνπο καγεηξεχνληαλ μερσξηζηά. Έηζη, πνιιέο απ‟
απηέο ζπλαληηφληαλ θξπθά κε ηηο ζπγγελείο ηνπο» (Απνζηνινπνχινπ,
1985: 33).
Ζ δεχηεξε δηαίξεζε δηακνξθσλφηαλ εληφο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο,
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκηάο γπλαίθαο. Οη Αζελαίεο, νη
επαξρηψηηζζεο, νη απφ θνηλφ ηφπν θαηαγσγήο γπλαίθεο ζπλήζσο νκαδνπνηνχληαλ κε
απζφξκεην ηξφπν θαη ν φξνο «αιιειεγγχε» έπαηξλε δηαθνξεηηθφ λφεκα θάζε θνξά.
Μία θξαηνχκελε αλαθέξεη πσο «ηε Υίν θαη ην Σξίθεξη, νη Μπηηιεληέο δνχζαλε
πάληα καδί» (Απνζηνινπνχινπ, 1985: 13), θαη απηφ απνηεινχζε θνηλφ θαηλφκελν ζε
θάζε ηφπν εμνξίαο.
ην ζεκείν απηφ, ζεσξψ απαξαίηεηε ηελ παξάζεζε κηαο ζεκαληηθήο
παξαηήξεζεο. ζεο καξηπξίεο ή απηνβηνγξαθίεο πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζή κνπ πξνέξρνληαλ απφ γπλαίθεο, νη νπνίεο αλήθαλ ζηελ νκάδα ησλ
πνιηηηθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ πνπ δηέκελαλ ζην «θάησ» ζηξαηφπεδν. Ο ηξφπνο
πεξηγξαθήο ηεο ζπιινγηθφηεηάο ηνπο δελ θέξεη ζρεδφλ θακία δηαθνξνπνίεζε απφ ηε
κία γπλαίθα ζηελ άιιε, ζπλεπψο, δελ κπνξνχζα λα απνδείμσ ην αλ θαη ην πψο
δηακνξθψζεθε θαη κηα αλάινγε ζπιινγηθφηεηα ζην «επάλσ» ζηξαηφπεδν. Πνιχ
πεξηζζφηεξν, δελ κπνξνχζα λα κάζσ αλ ε νκάδα ηνπ πάλσ ζηξαηνπέδνπ
αληηιακβαλφηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ εμνξία θαη αλ είρε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε
απφ ηηο εμφξηζηεο ηνπ θάησ ζηξαηνπέδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, έζεζα θαη ηε
ζπγθεθξηκέλε απνξία ζην πιαίζην ησλ θχξησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Τπνςηάζηεθα κηα απνζησπεκέλε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ
γπλαηθψλ ησλ ζηξαηνπέδσλ, θαζψο, πνπζελά θαη θακία γπλαίθα δελ αλέθεξε έζησ
θαη κηα θνηλή ηζηνξία κε ηηο γπλαίθεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηξαηνπέδνπ. Ο Βφγιεο
αλαθέξεη πσο ζηε θπιαθή, νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ήηαλ εκθαλείο:
«Δκείο θαη απηέο: νη αγξφηηζζεο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο, νη
αλαιθάβεηεο θαη νη εγγξάκκαηεο, ε βάζε θαη ηα θνκκαηηθά ζηειέρε. Ή,
«παληειφληα θαη ρηηψληα» απφ ηε κηα πιεπξά, θαη απφ ηελ άιιε
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«κεηαμσηέο θηιφηεο θαη δέξζετ θνκπηλεδφλ», απηέο πνπ έρνπλ
επηζθεπηήξην ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη εθείλεο πνπ ηξέθνληαη κε
ξεβίζηα θαη θαθέο. Ζ ακεζφηεηα ηνπ χθνπο γξαθήο, ν ζαθήο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε «εκάο» θαη ζε «απηέο», ε εηξσλεία θαη ε
ππεξβνιή, παξέρνπλ κηα εηθφλα ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξνχζεσλ θαη
αληηζέζεσλ κέζα ζηηο θξαηνχκελεο» (Βφγιεο, 2004: 300).
Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα επηθεληξσζνχκε ζηηο ηαμηθέο αληηζέζεηο θαζψο νη
ηειεπηαίεο, κπνξεί λα καο νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θνηλφβηα δσή ησλ
εμφξηζησλ ηνπ Σξηθεξίνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ αληζφηεηα, πνιηηηθέο απνθιεηζκνχ
κηαο νκάδαο απφ θάπνηα άιιε, αιιά θαη ηελ χπαξμε εληειψο δηαθνξεηηθψλ
αληηιήςεσλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο.
Γηαβάδνληαο ηηο ηζηνξίεο ζηα βηβιία ησλ εμφξηζησλ γπλαηθψλ, κπνξνχζα πνιχ
εχθνια λα αληηιεθζψ ηηο νκνηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο νκάδαο, αιιά φρη θαη ηηο
βαζηέο δηαθνξέο ηνπο. Ζ αμία θαηαγξαθήο θαη κειέηεο ησλ βησκάησλ ησλ αθαλψλ
«πξνιεπηηθψλ» εμφξηζησλ δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί θαη νη ηαμηθέο δηαθνξέο πξέπεη
λα κειεηεζνχλ εμίζνπ νπζηαζηηθά. Γλσξίδνληαο πνιχ θαιά πσο ε επεκεξία ηεο
ζπιινγηθφηεηαο έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ νκαιή δηαβίσζε ησλ εμφξηζησλ,
ζεψξεζα πσο έπξεπε λα επηθεληξσζψ ζηνλ ηδηαίηεξν θαη ίζσο απνζησπεκέλν
ραξαθηήξα ηεο ζπιινγηθφηεηαο απηήο. Ζ εκπεηξία πνπ απνθφκηζα απφ ηελ επηηφπηα
έξεπλά κνπ ζηε λεζί κε βνήζεζε αξθεηά ψζηε λα εληζρχζσ ηηο ππνζέζεηο κνπ απηέο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζσ αλαιπηηθά ηελ
εκπεηξία κνπ απηή.
Ζ επηηόπηα έξεπλα ζην λεζί Σξίθεξη
ηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 2012 πξαγκαηνπνίεζα ηελ επίζθεςή κνπ ζην Παιαηφ
Σξίθεξη. Αλαρψξεζα ζηηο 7 πκ. απφ ηελ Αγξηά Βφινπ θαη έθηαζα ζηνλ Αινγφπνξν
ζηηο 9 πκ. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη πέξαζα κε βάξθα απέλαληη ζην λεζάθη. Ζ
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ήηαλ κφιηο δέθα ιεπηά. Ο θαηξφο ήηαλ βξνρεξφο θαη ε
ζεξκνθξαζία ζηνπο 18° βαζκνχο Κειζίνπ, αιιά επηπρψο απηφ δελ ζηάζεθε εκπφδην
νχηε ζε κέλα αιιά νχηε θαη ζηηο εμφξηζηεο λα θαηαθζάζνπλ απφ φιε ηελ Διιάδα ζην
λεζάθη κε έλα πνχικαλ.
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ήκεξα ζην λεζί ππάξρνπλ 40 κφληκνη θάηνηθνη. Οη πεξηνρέο ζην λεζάθη είλαη
αξθεηέο θαη έρνπλ ηηο εμήο νλνκαζίεο: Πχζνο, Θιηθάθε, Κάβνο Αιέμε, Άγηνο
Γεψξγηνο, Αθεληηθά, Παξδαιφο, Κάβνο Αη‟ Γηαλληνχ, Άγηνη Αλάξγπξνη, Αγηά νθηά,
Κάβνο Κνξαθηάο, Κηρξήληα, Καιακάθη, Πξάζζηλε Άκκνο14. Σν κνλαζηήξη πνπ
δεζπφδεη ζηελ θνξπθή ηνπ λεζηνχ δελ έρεη κνλαρέο ελψ ε θαληειαλάθηηζζα ην
ζπληεξεί. Σν κνλαζηήξη αλήθεη ζην Σξίθεξη θαη ιεηηνπξγεί σο μελψλαο γηα ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. Λίγεο ψξεο αθφηνπ έθηαζα ζην λεζί ζα κάζαηλα πσο ε
κνλαδηθή απηή θαληειαλάθηηζζα ηεο κνλήο, ε Καηεξίλα15, είλαη έλα απφ ηα παηδηά
πνπ βξηζθφηαλ ζην λεζί ελψ ιεηηνπξγνχζε σο ηφπνο εμνξίαο θαη κάιηζηα ηελ
αλέζξεςαλ νη ίδηεο νη εμφξηζηεο ζαλ λα ήηαλ δηθφ ηνπο παηδί. Οη ηζηνξίεο πνπ ζπκάηαη
είλαη αξθεηέο θαη ε ζπγθίλεζή ηεο αληηθξίδνληαο ηηο πξψελ εμφξηζηεο ήηαλ πνιχ
κεγάιε. Ζ πξψηε ζπλάληεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ Καηεξίλα ζπλνδεχηεθε κε
ζεξκνχο ελαγθαιηζκνχο, δάθξηα θαη γέιηα!
Φηάλνληαο ζην λεζί ζπλαληήζεθα πξσηίζησο κε ηνλ Νίθν Σξίκε, πξψελ πξφεδξν
ηνπ λεζηνχ θαη λπλ ηδηνθηήηε ηεο κίαο απφ ηηο δχν ηαβέξλεο ηνπ λεζηνχ πνπ θηινμελεί
ηηο εμφξηζηεο θάζε ρξφλν. Ο ίδηνο, κεγάισζε θαη έδεζε ζην λεζί σο παηδί ηελ ίδηα
πεξίνδν πνπ ήηαλ εμφξηζηεο νη γπλαίθεο. Υαξαθηεξηζηηθά κνχ είπε πσο ζπκάηαη ηνλ
εαπηφ ηνπ λα παίδεη γχξσ απφ ην Μνλαζηήξη θαη λα έρεη αθνχζεη θσλέο απφ ην θειί
ηηκσξίαο κε ηνλ αξηζκφ 37 φπνπ θαη θξαηνχζαλ ηηο πην «δφξηθεο»… Ο Νίθνο Σξίκεο
κηιάεη κέρξη θαη ζήκεξα κε ηηο γπλαίθεο, κε θάπνηεο έρεη θαη πξνζσπηθή επηθνηλσλία
κέζσ ηειεθψλνπ ελψ γλσξίδεη πνιχ θαιά ην ραξαθηήξα αθφκε θαη ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο ηεο θαζεκηάο! πγθεθξηκέλα, θάζε πξσί εηνίκαδε ζε θάπνηεο μερσξηζηφ
πξσηλφ γηαηί γλψξηδε πνιχ θαιά πσο γηα ηελ ειηθία ηνπο ή γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ είραλ
έπξεπε λα ηξψλε θαη λα πίλνπλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα. Ο ίδηνο ηηο θηινμελεί θάζε
ρξφλν ζην καγαδί ηνπ, ιέλε ηζηνξίεο, θάλνπλ βφιηα ζην λεζί θαη θξαηάεη βηβιία,
θσηνγξαθίεο θαη έλα βηβιίν-ιεχθσκα, ην νπνίν θάζε θνξά νη γπλαίθεο ην
ζπκπιεξψλνπλ. Άιιεο γξάθνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο, άιιεο δηάθνξεο ηζηνξίεο,
πνηήκαηα, επρέο αιιά θαη ιεπηνκεξείο δσγξαθηέο ή παξαζηάζεηο απφ ηηο εκπεηξίεο
ηνπο ζην λεζί. ηαλ ηνπ δήηεζα λα κνπ δψζεη θάπνηα ζπλέληεπμε κνπ είπε
ραξαθηεξηζηηθά πσο ηηο ηζηνξίεο ηηο ιέλε θαιχηεξα νη πξσηαγσλίζηξηεο θαη κνπ
ππέδεημε θάπνηεο γπλαίθεο γηα λα ηηο πξνζεγγίζσ θαη λα ηνπο κηιήζσ.
14

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή θσηνγξαθία ηνπ λεζηνχ κε ηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαηφπηζε ηνπ αλαγλψζηε.
15
Γελ αλέθεξε ην επίζεηφ ηεο ελψ φζεο γπλαίθεο βξέζεθαλ καδί ηεο ηελ πξνζθσλνχζαλ σο «ην
Καηεξηλάθη καο».
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Απηή ηε θνξά είραλ έξζεη ζην λεζί 37 γπλαίθεο κηα εκέξα πξηλ θηάζσ εγψ θαζψο
ιφγσ ηεο θαθνθαηξίαο δελ θαηάθεξα λα παξαβξεζψ ηελ ίδηα ζηηγκή άθημεο κε ηηο
εμφξηζηεο. Ο Γήκαξρνο ηνπ Ννηίνπ Πειίνπ θαη θαηαγφκελνο απφ ην ρσξηφ Σξίθεξη
Νηθφιανο Φνξηνχλαο θαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηηο ππνδέρηεθαλ ηε Παξαζθεπή
ζηηο 7.30 ην απφγεπκα, έκεηλαλ ζην μελνδνρείν ηνπ λεζηνχ θαη έθαλαλ ην ηξαπέδη
ππνδνρήο ζηηο γπλαίθεο. Σν βξάδπ κεηά ην θαγεηφ θάπνηεο έζπξαλ ην ρνξφ, αιιά
φληαο ηαιαηπσξεκέλεο απφ ην ηαμίδη θαη κνχζθεκα απφ ηε βξνρή, ην γιέληη δελ
άληεμε θαη ζηε 01.30 ην βξάδπ πήγαλ φινη ηνπο γηα χπλν.
Σν άββαην ην πξσί έθηαζα ζην λεζάθη βξίζθνληαο ηηο γπλαίθεο λα πίλνπλ ηνλ
θαθέ ηνπο ζην ηαβεξλάθη. Ζ πξψηε επαθή είρε νπδέηεξν ραξαθηήξα. Κάζηζα ζε έλα
ηξαπέδη κε ηνλ Νίθν Σξίκε θαη ζπδεηνχζακε. Οη γπλαίθεο δελ έδσζαλ ζεκαζία ζηελ
παξνπζία κνπ θαη ζπλέρηδαλ ηελ πξσηλή ηνπο θνπβέληα ζε κηθξά «πεγαδάθηα». Σηο
παξαηεξνχζα φιεο θαη έβιεπα πφζν πεξηπνηεκέλεο θαη πξνζεγκέλεο ήηαλ. Πνιιέο
θνξνχζαλ φκνξθα θνζκήκαηα θαη θαληαρηεξά θνπιάξηα. Άιιεο πάιη, φληαο ζε
αξθεηά κεγάιε ειηθία ήηαλ δεζηά ληπκέλεο θαη δελ έβγαηλαλ θάησ απφ ην ππφζηεγν
ηνπ καγαδηνχ γηα λα κε βξαρνχλ ή θξπψζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε επίπιεμε
θάπνησλ γπλαηθψλ πξνο ηηο γεξαηφηεξεο ψζηε λα κελ πάλε γηα βφιηα ζην λεζί θαζψο
ν θαηξφο δελ ήηαλ θαηάιιεινο γη‟ απηέο ελψ ηηο παξφηξπλαλ λα επηζηξέςνπλ ζηα
δσκάηηά ηνπο κέρξη λα καιαθψζεη ν θαηξφο. Κακία δελ άθνπζε ηηο ζπκβνπιέο θαη
παξέκεηλαλ ζηα ηξαπέδηα ηνπο γηα λα κε ραιάζνπλ ηελ παξέα. Άιιεο θνηηνχζαλ ηε
ζέα ηνπ λεζηνχ, άιιεο ζπδεηνχζαλ θαη άιιεο πην απνκνλσκέλεο ζπλέρηδαλ ην πξσηλφ
ηνπο ακίιεηεο.
Ο Νίθνο Σξίκεο ηειεθψλεζε ζε κηα γπλαίθα, ηελ νθία νθηαλνχ, λα θαηέβεη απφ
ην δσκάηηφ ηεο γηα λα έξζεη λα κε γλσξίζεη. Ζ ίδηα κνπ είπε λα ηελ πεξηκέλσ θαη πσο
ήζειε κε ιαρηάξα λα κνπ κηιήζεη. Καζψο ηελ πεξίκελα εκθαλίζηεθε ζηε ηαβέξλα κηα
πνιχ πεξηπνηεκέλε γπλαίθα, ε νπνία κφιηο έκαζε γηα πνην ιφγν βξηζθφκνπλ ζην λεζί,
έζπεπζε λα έξζεη λα κνπ κηιήζεη, κνπ ζπζηήζεθε θαη κνπ έδσζε κηα θάξηα κε ηα
ζηνηρεία ηεο γηα λα ηελ ζπλαληήζσ αθφκε θαη κεηά ηελ εθδξνκή ή λα ηεο πάξσ κηα
ζπλέληεπμε. Ήηαλ ε πξφεδξνο ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ, Εσή Πεηξνπνχινπ ε νπνία
φληαο εμνηθεησκέλε κε ζπλεληεχμεηο θαη ζπλαληήζεηο ζέιεζε λα έξζεη λα κε
βνεζήζεη. Ζ ίδηα έρεη δψζεη πνιιέο ζπλεληεχμεηο θαη έρεη κηιήζεη γηα ηελ εκπεηξία
ηεο εμνξίαο ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο. Δμάιινπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κε
πξνζέγγηζε έδεηρλε κε ζαθήλεηα πσο έρεη μαλαθάλεη ην ίδην θαη κάιηζηα ην
αληηκεηψπηδε ζαλ ππνρξέσζε ή δνπιεηά ηεο σο πξνέδξνπ ηνπ ζπιιφγνπ. ηε

88
ζπλέρεηα κε ζχζηεζε ζηηο ππφινηπεο γπλαίθεο πνπ θάζνληαλ ζηα ηξαπέδηα θαη ηνπο
εμήγεζε γηα πνην ιφγν βξηζθφκνπλ εθεί. Οη ππφινηπεο γπλαίθεο κε ραηξέηεζαλ θαη
κνπ ρακνγέιαζαλ αιιά θακία δελ έδσζε πεξηζζφηεξε ζεκαζία.
Δθείλε ηε ζηηγκή έθηαζε ζην ρψξν πνπ βξηζθφκαζηαλ κηα γπλαίθα ηεο νπνίαο ε
κνξθή ελέπλεε θάηη ην δηαθνξεηηθφ. Μνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή θαη ξψηεζα ακέζσο
λα κάζσ πνηά ήηαλ. Σειηθά, επξφθεηην γηα ηε γπλαίθα πνπ πεξίκελα ηελ νθία
νθηαλνχ. Καηάιαβα πσο ήηαλ κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε πξψελ εμφξηζηεο θαη
έζπεπζα ακέζσο λα ηε ραηξεηήζσ. Πξηλ φκσο κνπ επηηξέςεη λα ηελ πιεζηάζσ,
πέξαζε απφ φια ηα ηξαπέδηα ραηξεηψληαο ηηο γπλαίθεο θαη θάλνληαο απφ έλα κηθξφ
αζηείν ή παξαηήξεζε ζηελ θάζε κία. Με πιεζίαζε κε χθνο απζηεξφ θαη κε ξψηεζε
ακέζσο πνηα είκαη θαη πψο βξέζεθα ζην λεζί. Μφιηο ηεο εμήγεζα, έθαηζε δίπια κνπ
θαη κνπ είπε πσο γηα φζν ζα ήκνπλ ζην λεζί ζα θάλακε παξέα θαη ζα κνπ έδεηρλε φια
φζα ήζεια λα βξσ. Μνπ ππνζρέζεθε λα κε μελαγήζεη ζην λεζί θαη λα κηιήζνπκε γηα
φπνην ζέκα επέιεγα. ηαλ ηεο δήηεζα λα κνπ δψζεη ζπλέληεπμε, δέρηεθε θαη
κάιηζηα ην ζεψξεζε ηηκεηηθφ.
Ζ θαθνθαηξία βνήζεζε ζην λα κέλνπλ φιεο νη γπλαίθεο καδεκέλεο ζε έλα ζεκείν
θαη εγψ λα κπνξψ λα ηηο παξαηεξψ ζπλνιηθά αιιά θαη αηνκηθά. Καζψο έθηαζε ην
κεζεκέξη θάγακε φιεο καδί ζηελ ηαβέξλα θαη πνιιέο κε θψλαμαλ θαη ζην ηξαπέδη
ηνπο. Δγψ, θάζηζα ζηελ παξέα ηνπο θαη παξαθνινπζνχζα ηε ζπδήηεζή ηνπο κε πνιχ
ελδηαθέξνλ. Γελ είραλ ζίμεη θαλέλα ζέκα ηεο εμφξηζηεο δσήο ηνπο, κνηξάδνληαλ
ζπδεηήζεηο γεληθψλ ζεκάησλ ελψ ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηα ππφινηπα ηξαπέδηα. Πξνο
ην ηέινο ηνπ θαγεηνχ θάπνηα γέιηα απφ ηα δηπιαλά ηξαπέδηα κε έζηξεςαλ πξνο ην
κέξνο ηνπο. Οη γπλαίθεο είραλ αξρίζεη λα ζπκνχληαη ηζηνξίεο απφ ηα παιηά, αιιά φιεο
είραλ επράξηζην πεξηερφκελν θαη ζε φιεο πξνθαινχζαλ κηα επθνξία θαη κηα αίζζεζε
ραξάο. Σφηε, ήηαλ θαη ε ζηηγκή πνπ κε πιεζίαζαλ δπν ηξεηο γπλαίθεο λα κνπ πνπλ
πσο ζα ήζειαλ λα ηνπο πάξσ ζπλέληεπμε θαη κνπ έθιεηζαλ ξαληεβνχ γηα ην
απφγεπκα. Σν γεγνλφο φηη κνπ δεηνχζαλ νη ίδηεο λα κνπ κηιήζνπλ κε παξαμέλεςε. Οη
γπλαίθεο απηέο δε θαίλνληαλ λα είραλ ηφζν ηελ αλάγθε λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο
ηνπο φζν ην λα ηηο επαλαιάβνπλ γηα αθφκε κηα θνξά φληαο εμνηθεησκέλεο κε απηφ.
Ζ νθία νθηαλνχ ήξζε θαη κνπ είπε απφ πνηεο γπλαίθεο ζα ήηαλ «σθέιηκν» λα
πάξσ ζπλέληεπμε θαη απφ πνηεο φρη. Υαξαθηεξηζηηθά, κνπ εμήγεζε πσο θάπνηεο ην
έρνπλ θάλεη ηφζεο πνιιέο θνξέο πνπ δε ζα κε βνεζνχζε ζε ηίπνηα λα αθνχζσ
ρηιηνεηπσκέλεο ηζηνξίεο πνπ ηηο επαλαιακβάλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν αθφκε θαη κε ηηο
ίδηεο ιέμεηο θαη θξάζεηο. Γηα άιιεο κνπ αλέθεξε πσο έρνπλ γεξάζεη ηφζν πνπ δε
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ζπκνχληαη θαιά ηηο ηζηνξίεο θαη πνιιά απφ φζα αλαθέξνπλ δελ πθίζηαληαη θαλ.
Καζψο ηηο παξαηεξνχζα φιν θαη πεξηζζφηεξν, δηαπίζησζα πσο ηειηθά, νη γπλαίθεο
δελ θάζνληαλ ηπραία ζηα ηξαπέδηα. Τπήξραλ θηιίεο, αληηπαιφηεηεο θαη νπδέηεξεο
ζρέζεηο. Καη απηφ κνπ ην επηβεβαίσζε θαη ε νθία: «κελ ηηο βιέπεηο έηζη, είλαη
άλζξσπνη κε ειαηηώκαηα, παξαμεληέο, ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο». Μεηά ην
κεζεκεξηαλφ θαγεηφ, αθνινπζνχζε ν κεζεκεξηαλφο χπλνο. Γηα ην ιφγν απηφ νη
πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο επέζηξεςαλ ζηα δσκάηηά ηνπο εθηφο απφ ηε νθία, ε νπνία
ζεσξεί ηνλ χπλν «ρακέλε ππφζεζε» θαη πσο «θηάλνπλ ηα ρξφληα πνπ ζα θνηκεζνχλ
κηα θαη θαιή». Έκεηλε ζηε ηαβέξλα θαη έπηαζε θνπβέληα κε ηηο ππφινηπεο.
Ζ νθία νθηαλνχ είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε. Κνηλσληθή κε φινπο, επηθξηηηθή
κε φια θαη πάληα δηαηεζεηκέλε λα ζπκκεηάζρεη ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ζπδήηεζεο. Αλ
θαη δελ ήηαλ πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ, πνιιέο γπλαίθεο ηελ θψλαδαλ «αξρεγφ»,
θαζψο απηή ηηο νξγάλσλε θαη ηνπο ππεδείθλπε ηη έπξεπε λα θάλνπλ θάζε θνξά. ιεο
ηελ αγαπνχζαλ -φπσο κάζαηλα- θαη φιεο ηελ άθνπγαλ κε πξνζνρή θαη ζεβαζκφ. Ο
θχξηνο Σξίκεο κνπ είπε επίζεο πσο απηή ε γπλαίθα «έρεη θάηη» θαη πσο δελ έπξεπε λα
θεχγσ απφ θνληά ηεο. Δίρε δίθην ηειηθά, θαζψο ζηελ πνξεία έκαζα πνιιά απφ ηελ
ίδηα θαη κάιηζηα κνπ είπε πσο «αλ θαη πηζηή θνκκνπλίζηξηα, κε ζέβνληαη θαη κε
ππαθνύλ άηνκα από όιεο ηηο πνιηηηθέο απνρξώζεηο. Γελ έρσ λα θνβεζώ θαλέλαλ. Γελ
πξόδσζα πνηέ ηα πηζηεύσ κνπ, δελ έραζα πνηέ ηελ αμηνπξέπεηά κνπ θαη απηό, θαλέλαο
δε κνπ ην ακθηζβεηεί. Αθνύλ πάληα ηη έρσ λα ηνπο πσ, αθόκε θαη όηαλ ηνπο θαηαθξίλσ,
ην δέρνληαη». Γηα ηε νθία ζα αλαθέξσ πεξηζζφηεξα ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλέληεπμήο
ηεο πνπ αθνινπζεί θαη ζα πξνζπαζήζσ λα αλαδείμσ πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ηεο πνξείαο ηεο.
Σν απφγεπκα ηνπ αββάηνπ κε βξήθε λα ζπδεηψ κε ηηο γπλαίθεο γηα δηάθνξα
ζέκαηα θαη λα ηηο θάλσ λα απνθηήζνπλ νηθεηφηεηα καδί κνπ. Γλψξηζα γπλαίθεο
αγσλίζηξηεο, δηαλννχκελεο, πνιηηηθνπνηεκέλεο θαη κε. Μνπ έιεγαλ ηζηνξίεο πνπ
είραλ κηα απζηεξή θαλνληθφηεηα θαη ζηεξεφηππεο θξάζεηο. Καζψο άξρηζε λα
λπρηψλεη πνιιέο άξρηζαλ λα απνζχξνληαη ζηα δσκάηηά ηνπο θαη έδηλαλ ξαληεβνχ γηα
ηελ θαζηεξσκέλε βφιηα ηνπο ζην λεζί ην επφκελν πξσηλφ.
Σε Κπξηαθή ην πξσί νη γπλαίθεο θαηέβεθαλ θαη πάιη γηα λα πάξνπλ ην πξσηλφ
ηνπο. Με κηα θαληάδα θάησ απφ ην παξάζπξφ κνπ, κε θάιεζε θαη κέλα ζην πξσηλφ ε
νθία νθηαλνχ. Αθνχ ήπηακε ηνλ θαθέ καο, μεθηλήζακε ηελ πεδνπνξία καο ζηνπο
ηφπνπο ηνπ λεζηνχ πνπ έδεζαλ ηελ εμφξηζηε δσή ηνπο νη γπλαίθεο. Ξεθηλήζακε ζην
δξφκν γηα ην κνλαζηήξη φπνπ θαη κείλακε αξθεηή ψξα κέρξη λα καο μελαγήζεη ε
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θαληειαλάθηηζζα ζε θάζε γσληά ηεο Μνλήο. Ζ θάζε γπλαίθα έιεγε θαη κηα ηζηνξία
απφ ηελ εθεί δσή ηνπο. Μνπ έδεηρλαλ ην θειί 37 θαη ην θειί 26 -ηνλ «Μπαιανχξν»-,
ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ρψξνη ηηκσξίαο θαη απνκφλσζεο. Μνπ έδεηρλαλ ην
ζεκείν πνπ ηνπο κηινχζαλ νη «αλαλήςαζεο» θαη απηέο ηηο θνξφηδεπαλ θαη ηηο
γηνπράξηδαλ. Δίδακε ην εζσηεξηθφ ηεο Μνλήο, ην πξναχιην θαη ηελ πίζσ απιή ζηελ
νπνία θηινμελήζεθαλ εμφξηζηεο ζε ζθελέο, είραλ ηα καγεηξεία ηνπο θαη ηα θειηά ηεο
Γηνίθεζεο. Έπεηηα θαηεβήθακε πξνο ηηο πεξηνρέο πνπ ήηαλ νη δχν ιφρνη ησλ
ππφινηπσλ γπλαηθψλ, ηα πεγάδηα ηνπ λεζηνχ,

θαηαιήγνληαο ζην ιηκαλάθη πνπ

πιέλνληαλ. Δθεί, καο πεξίκελε ην ζαιάζζην ηαμί λα καο επηζηξέςεη ζην αξρηθφ καο
ζεκείν, θάλνληάο καο ην γχξν ηνπ λεζηνχ παξαζαιάζζηα. Έρνληαο θηάζεη θαη πάιη
ζηελ ηαβέξλα, άξρηζε λα βξέρεη. Μαδεχηεθαλ θαη πάιη φιεο θάησ απφ ην ππφζηεγν,
θάγακε θαη ζηηο ηέζζεξηο ην απφγεπκα πξαγκαηνπνίεζα ηηο ζπλεληεχμεηο κνπ κε ηε
νθία νθηαλνχ θαη ηε Λέλα Κνπηίδνπ. Απφ ηηο ππφινηπεο γπλαίθεο, πνιιέο δελ
ζέιεζαλ ηειηθά λα κνπ κηιήζνπλ θαη κνπ είπαλ πσο ζηελ ειηθία ηνπο δε κπνξνχλ λα
πνπλ θαη πνιιά θαη πσο φ, ηη κνπ πνπλ νη δπν άιιεο γπλαίθεο ηζρχεη θαη γηα ηηο ίδηεο.
Σν ίδην βξάδπ απνρψξεζα απφ ην λεζί γεκάηε πνιιέο ηζηνξίεο θαη αλαπάληερα
ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θαη ζα παξνπζηάζσ ζην θεθάιαην αλάιπζεο ησλ
ζπλεληεχμεψλ κνπ. ιεο νη γπλαίθεο κε αγθάιηαζαλ θαη κε απνραηξέηεζαλ κε
ζπγθίλεζε θαη γέιηα. Μνπ εθκπζηεξεχηεθαλ πσο πέξαζαλ πνιχ φκνξθα καδί κνπ θαη
κνπ δήηεζαλ λα ηηο μαλαζπλαληήζσ ηελ επφκελε ρξνληά θαη πάιη ζην Σξίθεξη.
ην ζεκείν απηφ, ζεψξεζα ζσζηφ πσο πξηλ πξνβψ ζηελ παξάζεζε ησλ
ζπλεληεχμεσλ είλαη απαξαίηεην λα ππνδείμσ ηε ζεκαζία ηεο κλήκεο αιιά θαη ηεο
πξνθνξηθήο βησκέλεο ηζηνξίαο κε ζθνπφ ηε θαιχηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επφκελε ελφηεηα έρεη
αθηεξσζεί ζην βαζηθφ ξφιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπαζκέλεο κλήκεο, ηεο ιήζεο
αιιά θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο.
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Ζ κλήκε, ε πξνθνξηθή καξηπξία θαη ε βησκέλε εκπεηξία

«Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία είλαη κηα ηζηνξία πνπ
δνκείηαη γύξσ από ηνπο αλζξώπνπο. Εσληαλεύεη
ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη δηεπξύλεη ηνλ νξίδνληά ηεο.
Αλαδεηθλύεη ήξσεο όρη κόλν από ηνλ θύθιν ησλ
εγεηώλ, αιιά θαη από ην αλώλπκν πιήζνο»
(Thompson, 2008: 25).
Ζ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
εξγαιείν αλάιπζεο θαη επεμήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη κηα κέζνδνο
έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε «ηε δηεξεχλεζε ηεο αλζξψπηλεο βησκέλεο εκπεηξίαο, ηεο
δηαιεθηηθήο ζρέζεο ηνπ αηνκηθνχ κε ην θνηλσληθφ, ηεο θνηλσληθά ζπγθξνηεκέλεο θαη
ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ππνθεηκεληθφηεηαο» (Σζηψιεο, 2006: 165). Χζηφζν, ε
πνξεία ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα είλαη ζρεηηθά ζχληνκε θαη

«ε

ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία κφιηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία άξρηζε λα απνδέρεηαη ηελ
πξνθνξηθή ηζηνξία σο αμηφπηζηε ηζηνξηθή πεγή αιιά θαη σο λέα ζχιιεςε ηεο
ηζηνξίαο πνπ αλαδεηά ηνλ αληίθηππν ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο πεξηζζφηεξν ζηε
βησκέλε εκπεηξία ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ» (Μπάδα & Μπνπζρφηελ, εηζαγσγή
ζην: Thompson, 2008: 23). Ζ δεκνζίεπζε ζπιινγψλ πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ θαη
κειεηψλ, ε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ, ε ζηξνθή ησλ ηζηνξηθψλ ζηελ
επηηφπηα έξεπλα, ε ζηξνθή απφ ηελ πνζνηηθή ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο
θνηλσληνινγίαο θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αηνκηθήο θαη
ζπιινγηθήο κλήκεο ζηελ θνηλσλία, νδήγεζε ζηελ εμέιημε θαη κεηαρείξηζε ηεο
πξνθνξηθήο ηζηνξίαο σο έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα δηαηππψζεη λέεο εξκελείεο ζηελ
ηζηνξηνγξαθία θαη λα επαλεμεηάζεη θαη λα επαλεμεηάζεη επηθξαηνχζεο νπηηθέο.
Χζηφζν, ε πξνθνξηθή ηζηνξία ζηελ Διιάδα -θαη φρη κφλν- εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί
σο επηθνπξηθή πεγή ρσξίο λα κπνξεί λα αλαπηχμεη έλαλ απηφλνκν επηζηεκνληθφ
ιφγν. (Μπάδα & Μπνπζρφηελ, εηζαγσγή ζην: Thompson, 2008: 25-27).
Ζ βηνγξαθηθή αθήγεζε, αλ θαη απνηειεί επηθνπξηθή πεγή σο πξνο ηελ άληιεζε
πξαγκαηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά γεγνλφηα απηά θαζαπηά,
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σζηφζν, απνηειεί θεληξηθή πεγή γηα ηα δεηήκαηα πνπ κε απαζρνινχλ ζε απηή ηελ
εξγαζία θαη πνπ θαζνδεγνχλ ην εξεπλεηηθφ ηεο κέξνο: ε βηνγξαθηθή αθήγεζε
αλαδεηθλχεη ηνπο ηξφπνπο πνπ ν εθάζηνηε αθεγεηήο βίσζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα
δίλνληάο καο ηελ επθαηξία λα επαλεμεηάζνπκε ηα εθάζηνηε πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ
κηα βησκέλε ηζηνξία δσήο δηακνξθψλεηαη θαη δηαηεξείηαη ζην ρξφλν. Μηα εμίζνπ
ζεκαληηθή πηπρή ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο είλαη φηη «παξαπέκπεη ζην απφζεκα ηεο
ζπιινγηθήο εκπεηξίαο θαη κλήκεο, ζηηο παξαδφζεηο, λννηξνπίεο, ζπιινγηθέο
αλαπαξαζηάζεηο απφ φπνπ αληιεί ζηνηρεία, θφξκεο, ζχκβνια. Αληιεί, επίζεο, απφ
ζεζκνπνηεκέλα θαη νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα λνήκαηνο θαη “Λφγνπο”. Ζ αθήγεζε
ζπλδέεη ηελ αηνκηθή εκπεηξία κε ην ζχζηεκα ηεο θνπιηνχξαο». (Σζηψιεο, 2006: 167).
Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη λέα εξσηήκαηα θαη λα αλαζεσξήζεη
ζεκεία ηεο θαζηεξσκέλεο ηζηνξίαο ή λα δψζεη κηα λέα νπηηθή ζηελ αλάγλσζή ηεο.
Μπνξεί λα δηεξεπλεζεί «ε ηζηνξία ησλ αθαλψλ, ησλ ιεζκνλεκέλσλ, ησλ παηδηψλ,
ησλ λέσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ γπλαηθψλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ κεηνλνηήησλ,
γεληθά ησλ „άιισλ‟» (Ρεπνχζε & Αλδξεάδνπ (επηκ.), 2010: 9). Δπηπιένλ, νη
πξνθνξηθέο πεγέο καο βνεζνχλ λα ζπκπιεξψζνπκε ηηο γξαπηέο πεγέο, λα αλνηρηνχλ
λένη ηνκείο έξεπλαο θαη λα έξζεη ν εξεπλεηήο ζε άκεζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο
πνπ βίσζαλ κηα πεξίνδν πνπ κειεηά. Μέζσ ησλ πξνθνξηθψλ πεγψλ απνθαιχπηνληαη
θίλεηξα, πεξηγξάθεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη απνθαιχπηεηαη ην εξκελεπηηθφ πιαίζην
κέζα απφ ην νπνίν νη άλζξσπνη πξνζδίδνπλ έλα ζπλεθηηθφ λφεκα, αλάκεζα ζην
παξφλ, ην παξειζφλ θαη ην πξνζδνθψκελν κέιινλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε
δηαδηθαζία απηή είλαη ζαθψο ρξνλνβφξα, ζπκβαίλεη απψιεηα ζηνηρείσλ θαηά ηε
κεηαθνξά ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ν εξεπλεηήο έρεη κηα απνζπαζκαηηθή εηθφλα θαη
πάληνηε ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη νη αθεγεηέο είλαη έλα απιφ δείγκα θαη έρνπλ
επηιεθηηθή κλήκε (Ρεπνχζε & Αλδξεάδνπ (επηκ.), 2010: 9). Καηά ηελ αθήγεζε, ην
ππνθείκελν πνπ θαιείηαη λα αθεγεζεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία δηαρεηξίδεηαη κε
έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ηε κλήκε ηνπ. Πνηθίινη παξάγνληεο, φπσο ν ρξφλνο, ηα
ςπρνινγηθά ηξαχκαηα, ε ειηθία, ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ αθεγεηή, νη κεηέπεηηα
εκπεηξίεο ηνπ, ην θνηλσληθφ θχιν θιπ, παξεκβαίλνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνλ
ηξφπν αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθαινχληαη ηελ θάζε ζηηγκή ηεο αθήγεζεο ηεο
ηζηνξίαο.
ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην ξφιν ησλ κεηαγελέζηεξσλ ησλ
ππφ εμέηαζε γεγνλφησλ γξαπηψλ καξηπξηψλ

νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ έκκεζα θαη

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο δεπηεξνγελείο πεγέο σο πξνο ηα γεγνλφηα κε ηε ζπκβαηηθή
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έλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδή, σο πξνο ην ηη ζπλέβε. Αλ θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαδείμνπλ
ηα γεγνλφηα κε επαξθή ηξφπν, σζηφζν «…κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ θιίκαηνο, ηεο αηκφζθαηξαο ηεο επνρήο, θάηη ζην νπνίν ηα αξρεία
πζηεξνχλ» (Βεξβεληψηε ζην Αλησλίνπ & Μαξαηδίδεο (επηκ.), 2008: 348). Καηά ηελ
αλάγλσζε κηαο εθ ησλ πζηέξσλ καξηπξίαο πξνυπνηίζεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο
κλήκεο ε νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαη επηιεθηηθή ζε θάζε ηεο έθθαλζε. Ο
εθάζηνηε εξεπλεηήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ ρξφλν, ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν έθδνζεο
αιιά θαη ηνλ ρξφλν γξαθήο θαζψο φιεο απηέο νη παξάκεηξνη κνξθνπνηνχλ ηελ θάζε
θαηαγξαθή βησκέλσλ εκπεηξηψλ. Δπηπιένλ, κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο κειέηεο ησλ
απνκλεκνλεπκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη πζηεξφηεξσλ ρξνληθά γξαπηψλ καξηπξηψλ είλαη
«ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα, ην βηνγξαθηθφ ηνπ/ηεο,
ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν βίσζεο ησλ γεγνλφησλ φζν θαη θαηά ηελ παξαπέξα πνξεία ηνπ,
ε νπνία νδήγεζε ζηελ ζπγγξαθή», ελψ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο βησκέλεο
εκπεηξίαο έρεη εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία θαζψο δελ είλαη φιεο νη εκπεηξίεο πάληα
θνηλσληθά αλαθνηλψζηκεο (Βεξβεληψηε ζην Αλησλίνπ & Μαξαηδίδεο (επηκ.), 2008:
349). Καλέλα πεξηερφκελν πξνθνξηθήο καξηπξίαο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
πιηθφ αλεπεξέαζην, αδηακεζνιάβεην θαη απαιιαγκέλν απφ ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία.
Ζ ζπγθξφηεζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο ησλ αλζξψπσλ πνπ βίσζαλ ηα
γεγνλφηα αιιά θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ πνπ κεγάισζαλ ζηνλ απφερφ ηνπο είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηα πνιηηηθά γεγνλφηα θαη απηφ είλαη θάηη πνπ δελ πξέπεη λα
ππνηηκάηαη ή λα αμηνινγείηαη επηπφιαηα ζε νπνηαδήπνηε κειέηε γξαπηψλ ή
πξνθνξηθψλ καξηπξηψλ.
πσο δηαβάδνπκε θαη ζηε κειέηε ηεο Δηξήλεο-Ησάλλαο άκηηα «Ζ «ζθόλε» ηεο
κλήκεο πάλσ ζην «ξηλγθ» ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Δκθπιίνπ. Μλήκε, Σξαύκα θαη Αηνκηθή
Σαπηόηεηα» ε κλήκε, φληαο κηα πξάμε αλάκλεζεο θαη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα
απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη γεγνλφηα πνπ είλαη αιεζή θαη
αθξηβή, άιινηε λα ελέρεη δηαζηξεβιψζεηο θαη άιινηε λα πεξηιακβάλεη αλαθξηβή ή
αθφκε θαη θαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. Με ηελ αλάθιεζε αλακλήζεσλ, ηαμηλνκείηαη ε
αηνκηθή θαη ε ζπιινγηθή εκπεηξία κε ζθνπφ λα ζπλερηζηεί ζηηο επφκελεο γεληέο θαη
θαζψο ν εαπηφο ζπγθξνηείηαη κε βάζε θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο
παξάγνληεο, ε αξρηθή εκπεηξία ηξνπνπνηείηαη, αλαηξνθνδνηείηαη ή δηαγξάθεη
ζηνηρεία. Αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ, ελλνείηαη ε άιιε φςε ηεο
κλήκεο πνπ είλαη ε ιήζε. Ζ αλάγθε δειαδή ησλ ππνθεηκέλσλ λα ζησπνχλ ψζηε λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζην παξφλ.
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Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ν εκθχιηνο πφιεκνο απνηέιεζε έλα
ηακπνχ ζην δεκφζην ρψξν, θαζψο, γηα πνιιά ρξφληα ιεηηνχξγεζε σο δηραζηηθφο
παξάγνληαο ζε φιεο ηηο εκπιεθφκελεο θνηλσληθέο δπλάκεηο. Γηα ην ιφγν απηφ,
ελζσκαηψζεθε πνιχ δχζθνια ζην εγεκνληθφ αθήγεκα (Μαζνχξα & Καξγφπνπινο,
εηζαγσγή ζην: Μπνπζρφηελ & Βεξβεληψηε, 2008: 11). Σα γεγνλφηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ εγγξάθεθαλ ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο
θαη απηφ αληίζηνηρα επεξέαζε ηε γεληθφηεξε «εζληθή ηζηνξία». Καζψο, φκσο, ε
πξνθνξηθή καξηπξία εθθξάδεη ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηεο εθάζηνηε επνρήο πνπ
κειεηάηαη θαη θσηίδεη άγλσζηεο πηπρέο ησλ ζπιινγηθψλ πξνζιήςεσλ, δελ ζα έπξεπε
λα πξνζπεξάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κλήκε θαη ησλ δχν πιεπξψλ
ιεηηνχξγεζε θαη δηακνξθψζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε κλήκε ρσξίδεηαη ζε ζεζκηθή (επίζεκε) θαη
αηνκηθή (αλεπίζεκε) κλήκε. Ζ πξψηε, αλαθέξεηαη ζηε κλήκε πνπ δηακνξθψλεηαη
απφ ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπο επηκέξνπο θνξείο ηνπ θαη
πεξηιακβάλεη λνκνζεηηθά θείκελα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, επίζεκεο νκηιίεο θαη
κλεκνληθέο ηειεηέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα βηψκαηα ηεο γεληάο πνπ επηιέγνληαη
λα εμηζηνξεζνχλ έξρνληαη αληηκέησπα κε κηα αηθλίδηα έιεπζε θάπνηνπ πνιηηηθνχ ή
θνηλσληθνχ γεγνλφηνο θαη ε κλήκε θαιείηαη λα δηακεζνιαβεζεί απφ κία ζεηξά
εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηηο επίζεκεο πεγέο.
πλεπψο, ε ζπιινγηθή κλήκε δηακνξθψλεηαη δηα κέζνπ θαη παξάιιεια κε ηελ ίδηα
βησκέλε εκπεηξία ηεο γεληάο. Ζ αηνκηθή ππνθεηκεληθφηεηα δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ
ζπιινγηθή επεξεάδνληαο ηελ αθήγεζε θαη ηνλ ηξφπν αλάθιεζεο ηεο κλήκεο θαζψο,
κηα παγησκέλε νπηηθή ησλ γεγνλφησλ έρεη ήδε απνηππσζεί ζηελ ηζηνξηνγξαθία θαη
δηαδίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο αλάδεημεο ησλ
αηνκηθψλ απνηππσκάησλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο επνρήο (άκηηα, 2014 ).
Ζ αηνκηθή κλήκε δελ είλαη άιιε απφ ηελ βησκέλε εκπεηξία θαη ζπρλά ακθηζβεηεί
ηα εγεκνληθά αθεγήκαηα (Μαζνχξα & Καξγφπνπινο εηζαγσγή ζην Μπνπζρφηελ,
Ρίθη, Βεξβεληψηε, Σαζνχια, Βνπηπξά, Δπηπρία θαη Γαιθαβνχθεο, Βαζίιεο Μλήκεο
θαη ιήζε ηνπ ειιεληθνύ εκθύιηνπ πνιέκνπ, Θεζζαινλίθε, 2008: 11). Πξφθεηηαη γηα ην
απηνβηνγξαθνχκελν πξφζσπν πνπ αλ θαη φρη αλαγθαζηηθά, κπνξεί λα ππεξπεδήζεη
ηελ επίζεκε εθδνρή θαη λα θιεζεί λα αλαζχξεη απφ ηελ κλήκε ηνπ ηελ πην
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο
πεξηφδνπ. Οπνηνδήπνηε αλαζηνραζηηθφ εγρείξεκα ζεσξείηαη κεγάιεο ζεκαζίαο αιιά
ρξήδεη θαη κεγάιεο πξνζνρήο θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ. Ζ αηνκηθή κλήκε αλαζπγθξνηεί
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κηα βηνγξαθηθή δηαδξνκή πνπ έρεη δηακεζνιαβεζεί απφ ζπκβάληα, ζπλαηζζήκαηα θαη
εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ζηηγκήο αλάθιεζεο
απηψλ. Κάζε πξνζσπηθή εθδνρή κηαο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ελέρεη ηνλ θίλδπλν
δηαζηξέβισζεο, απφθξπςεο, ππεξβνιήο θαη παξαπιάλεζεο ηνπ αιεζηλνχ βηψκαηνο
άιινηε αθνχζηα θαη άιινηε εθνχζηα. ηελ αθνχζηα εθδνρή, ην ππνθείκελν
αλαπαξηζηά κε ην ιφγν ηνπ κηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηήζεη κηα θαλνληθφηεηα
είηε ιφγσ ηεο επαλάιεςήο ηεο ζε πνιιέο αθεγήζεηο είηε ιφγσ κηαο παγησκέλεο
νπηηθήο πνπ επέιεμε ην άηνκν λα δηακνξθψζεη θαη λα θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
ηελ εθνχζηα εθδνρή, ην άηνκν πνπ αθεγείηαη ηελ νπηηθή ηνπ, έρεη ην απζαίξεην
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα γεγνλφηα θαζψο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί πιήξσο ε
εγθπξφηεηά ηνπο. Ζ δηαζηξέβισζε απηή νθείιεηαη ζηελ εζειεκέλε κε έθζεζε ηνπ
αηφκνπ ζηνλ εξεπλεηή, ηελ ελίζρπζε ηεο κεηνςεθηθήο εηθφλαο ηνπ ελ κέζσ κεγάισλ
ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ, ζηελ δηακεζνιάβεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
αιιά θαη ηελ επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ θαηά
ηελ αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάθιεζε ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηελ
κλήκε ηνπ. Άιισζηε, ε κλήκε κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ιπηξσηηθά αληηθαζηζηψληαο
κε λέεο έληνλεο εκπεηξίεο θάπνηεο παιηέο πνπ ηπρφλ πξνθαινχζαλ δπζθνξία, πφλν θαη
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην ππνθείκελν.
Καη νη δχν φκσο, κλήκεο (ζπιινγηθή θαη αηνκηθή),

αιιειεπηδξνχλ,

ελζσκαηψλνπλ ή νηθεηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπο ακνηβαία. πσο πνιχ ζσζηά
αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, κεηαμχ ηεο επίζεκεο θαη ηεο
αλεπίζεκεο κλήκεο δεκηνπξγείηαη έλαο ελδηάκεζνο ρψξνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα
πνιηηηθά θφκκαηα, ηνπο ινγνηέρλεο, ηνπο ηζηνξηθνχο, ηηο νξγαλψζεηο βεηεξάλσλ θαη
ηηο εηαηξίεο κειέηεο ηζηνξίαο. ινη απηνί, επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηε θαζηεξσκέλε
ηζηνξία, θαζψο αγσλίδνληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηθήο ηνπο εθδνρήο ηνπ
παξειζφληνο.
Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο κλήκεο ζχκθσλα κε ηελ Μπνπζρφηελ,
(Μπνπζρφηελ, 1997) είλαη ε χπαξμε ηεο θνηλσληθήο (ε κλήκε ηνπ δεκνζίνπ) θαη ηεο
ζπιινγηθήο (ε κλήκε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο). Ζ πξψηε
πεξηιακβάλεη ηνλ «θνηλφ λνπ», «ρξήζηκα ζχκβνια» θαη ηζηνξηθά ζηεξεφηππα. Ζ δε
δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη κεηάδνζεο κλήκεο είλαη παζεηηθή, γηαηί ζπλίζηαηαη
ζηελ ελζσκάησζε κελπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απ‟ έμσ. Πξφθεηηαη γηα κελχκαηα
πνπ δελ επεμεξγάδνληαη ηα άηνκα ζε φιν ηνπο ην εχξνο θαη ηα νηθεηνπνηνχληαη κε
ηξφπν άκεζν ή έκκεζν θάζε θνξά. Ζ δεχηεξε πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
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κειψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο, κηαο «θνηλφηεηαο κλήκεο». Ζ
ζπκκεηνρή είλαη ελεξγεηηθή γηαηί ε ζπγθξφηεζε θαη ε κεηάδνζε ηεο κλήκεο,
βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία εληφο ηεο νκάδαο. Βέβαηα,
πεξηιακβάλεηαη θαη ν «δεκφζηνο ιφγνο» αιιά ε ελζσκάησζε ή ε απφξξηςή ηνπ,
γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ίδην ζπιινγηθφ ηξφπν. (Μπνπζρφηελ, 1997: 208-209). Ζ
κεηαβίβαζε θαη ησλ δχν εηδψλ κλήκεο είλαη ακθηιεγφκελε παίξλνληαο σο δεδνκέλν
πηα φηη ηα θνηλσληθά δξψκελα θαη ε κλήκε αλαθαηαζθεπάδνληαη ζπλερψο,
ιεηηνπξγψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σθειηκηζηηθά. χκθσλα κε απηή ηελ νπηηθή,
ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζρεκαηηθά, πξνεγνχληαη νη παξαζηάζεηο, δειαδή ε
βίσζε ησλ γεγνλφησλ.
«Οη άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ηα πξάγκαηα, είηε γηαηί παξεκβαίλνπλ ζηε
δηακφξθσζή ηνπο, είηε γηαηί πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξαγκαηηθνηήησλ
πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ, έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο
παξαζηάζεηο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκπεηξία θαη γλψζε, αιιά θαη απφ
κεξηθή επίγλσζε ησλ φξσλ θαη ησλ δηαθπβεπκάησλ ησλ αλακεηξήζεσλ ζηηο
νπνίεο έρνπλ εκπιαθεί. ε δεχηεξν επίπεδν θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ,
παξεκβαίλεη ε κλήκε, κε ηηο επηιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηνπο
απηνδηθαησηηθνχο κεραληζκνχο ηεο» (Ζιηνχ ζην Μπνπξλάδνο, 2000: 159).
ηε ζπλέρεηα, ζπγθξνηείηαη ε ζπιινγηθή θαη ε θνηλσληθή κλήκε, νη νπνίεο
δηακεζνιαβνχληαη απφ ηελ εζληθή ηζηνξία.
«Ζ ζπιινγηθή κλήκε θαη νη ζπιινγηθέο κλήκεο έρνπλ ηελ ηάζε λα
αλαπιάζνπλ ην παξειζφλ, άιινηε κε ειαθξέο ηξνπνπνηήζεηο θαη άιινηε κε
βάλαπζεο παξαπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιείν
εζσηεξηθήο ζπλνρήο θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαη σο εξγαιείν δηθαίσζεο ή
πξνβνιήο λέσλ ηδενινγεκάησλ, ηα νπνία , κε επηιεθηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ
ηνπ παξειζφληνο, ρξεζηκεχνπλ γηα λα ζεκαηνδνηήζνπλ κειινληηθέο
επηζπκεηέο ελέξγεηεο» (Ζιηνχ ζην Μπνπξλάδνο, 2000: 159).
Δμεηάδνληαο παξάιιεια ηε κλήκε θαη ηε ιήζε, αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε, ν Φίιηππνο
Ζιηνχ αλαθέξεη πσο «ππήξμε κηα πνιηηηθή έλλνηα θαη κηα πνιηηηθή δηεθδίθεζε πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ θαη κε ζπζηεκαηηθνχο ηξφπνπο, ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ηνλ
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Δκθχιην πφιεκν, πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηεί ε ειιεληθή θνηλσλία απφ ηα
εκθπιηνπνιεκηθά πιέγκαηα θαη απφ ηε δηαηψληζε ηεο κηζαιινδνμίαο» (Ζιηνχ ζην
Μπνπξλάδνο, 2000: 162).
ην ηέινο, κε ηελ επηιεθηηθή επίθιεζε ησλ βησκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ε
πξνθνξηθή καξηπξία. Με ηε ηειεπηαία, ν αθεγεηήο εθθξάδεη ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε
ηεο επνρήο πηζαλφλ παξαπνηεί ηηο ηζηνξίεο ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ
αιιά θαη πνηθίισλ άιισλ παξαγφλησλ θαη

ν εξεπλεηήο γίλεηαη κάξηπξαο κηαο

εθδνρήο ηνπ παξειζφληνο πνπ θαιείηαη λα εμεηάζεη θαη λα αλαιχζεη. ηε δηαηήξεζε
ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, ε πξνθνξηθή ηζηνξία κπνξεί λα δψζεη κηα θεληξηθή ζέζε ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη βίσζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ γίγλεζζαη· λα
δηαθνξνπνηήζεη ηνπο ήξσεο ηνπ παξειζφληνο: δίπια ή παξάιιεια κε ηνπο „εγέηεο‟ λα
αλαδείμεη θαη θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, γπλαίθεο θαη άληξεο, ιεπθνχο θαη καχξνπο·
λα βνεζήζεη λα γξαθηεί κηα ηζηνξία πην πξνζσπηθή, πην θνηλσληθή θαη πεξηζζφηεξν
δεκνθξαηηθή, γεγνλφο βέβαηα πνπ δελ αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ αθαδεκατθή ηζηνξία
θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή γξάθεηαη. (Ρεπνχζε & Αλδξεάδνπ (επηκ.), 2010: 8).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV
πλεληεύμεηο-απηνβηνγξαθίεο
Με ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ γπλαηθψλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο ηδηαίηεξεο
πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο βηνγξαθηθέο
δηαδξνκέο ηνπο κε ηε πξνζδνθία φηη ζα νινθιεξψζνπλ ηε εηθφλα ηεο δηεμαγσγήο ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ έρσ ζέζεη εμαξρήο. ηελ θνηλφηεηα
ηνπ Σξηθεξίνπ, έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ζπιινγηθή κλήκε. πσο αλαθέξεη θαη ε
Μπνπζρφηελ, «ζε κηα ζπκβησηηθή θνηλφηεηα, ηα φξηα αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ, είλαη
ξεπζηά, θαζψο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αιιεινπαξαηεξνχληαη ζπλερψο θαη
επεξεάδνληαη ηαπηφρξνλα απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία ζρνιηάδνπλ θαη
εξκελεχνπλ απφ θνηλνχ» (Μπνπζρφηελ, 1997: 209). πλεπψο, αλ θαη ε καξηπξία είλαη
αηνκηθή, ν αθεγεηήο αλαζπγθξνηεί ην παξειζφλ ηνπ σο κέινο εθείλεο ηεο θνηλσληθήο
νκάδαο. Καη ππφ απηφ ην πξίζκα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην πιηθφ καο.
Ζ ζπιινγή ησλ αθεγήζεσλ δσήο ζθηαγξαθνχλ μεθάζαξα ηε πνξεία ηεο θνηλφηεηαο
ηελ δεδνκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν. Ζ χπαξμε κπζνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αθήγεζε
είλαη πηζαλή, αιιά ν ζθνπφο καο είλαη λα αλαδείμνπκε πεξηζζφηεξν ηελ πεξηερνκεληθή
κνξθή ηεο παξνπζίαζεο ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο
γεληθφηεξεο εκπεηξίαο. Οη επηιεγφκελεο πεξηπηψζεηο δε πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ζε θακία
πεξίπησζε αληηπξνζσπεπηηθέο, αιιά ελδεηθηηθέο. «Σα επαλαιακβαλφκελα ζρήκαηα
πνπ κεηαηξέπνπλ ην αηνκηθφ ζε ζπιινγηθφ καο επηηξέπνπλ λα πεξάζνπκε απφ ηηο
εκπεηξηθέο πεξηπηψζεηο ζε θνηλσληνινγηθέο εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο» (Μπνπζρφηελ,
άξζξν).
θνπφο ηεο παξάζεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε αλάδεημε ηνπ
ηξφπνπ αληίιεςεο δηάθνξσλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εμνξία απφ ηηο γπλαίθεο απηέο.
Ζ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζίρηεθαλ θαηά ηε ζπλέληεπμε ζα δηαξζξσζεί ζε
ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εθάζηνηε ζεκαηνινγία. Οη ηέζζεξηο γπλαίθεο έρνπλ θνηλή
ζπληζηψζα ηελ εμνξία θαη ηε δηακνλή ηνπο ζην λεζί Σξίθεξη αιιά ε θάζε κηα
βξηζθφκελε ζε δηαθνξεηηθή ζέζε θαη έρνληαο δηαδξακαηίζεη μερσξηζηφ ξφιν ζε απηή.
Ζ θπξία Λέλα εμνξίζηεθε σο πνιηηηθή θξαηνχκελε θαη έκεηλε ζην ιφρν θάησ απφ ην
κνλαζηήξη. Ζ θπξία νθία εμνξίζηεθε σο «επηθίλδπλε» πνιηηηθή θξαηνχκελε ελψ ε
θπξία Πφπε βξέζεθε ζην Σξίθεξη φληαο κέινο αληαξηννηθνγέλεηαο θαη δηέκεηλε ζην
κνλαζηήξη. Σέινο, ε θπξία Κάηηα εμνξίζηεθε «πξνιεπηηθά» καδί κε ηε κεηέξα ηεο
φηαλ ήηαλ 19 ρξνλψλ θαη έκεηλε ζην κνλαζηήξη κε ην πξφζρεκα φηη βνεζνχζε ηνπο
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αληάξηεο ηεο πεξηνρήο. Καη νη ηέζζεξηο βίσζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εκπεηξία ηεο
εμνξίαο θαη ηεο θπιαθήο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
εκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ε ίδηα ε ξνή ηνπ ιφγνπ ηνπο αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ
επαλαιακβάλνπλ θαη ηνλίδνπλ ζε απηφλ.
Α. Βηνγξαθηθή δηαδξνκή
πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην λνκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ιεηηνχξγεζε κε ζπαζκσδηθφ
θαη αζαθή ηξφπν. Έλα πιήζνο αλζξψπσλ ζηάιζεθε ζηελ εμνξία κε γλσξίδνληαο ηνλ
αθξηβή ιφγν ελψ νη θαηεγνξίεο ήηαλ πάληνηε ξεπζηέο θαη πνιιέο θνξέο αλαπφδεηρηεο.
Μεηά από 15 κέξεο ζηε θπιαθή θαη ρσξίο δηθαζηηθή απόθαζε καο έζηεηιαλ ζην Σξίθεξη.
Γε πεξάζακε από δηθαζηήξην. Έβγαδαλ ηελ απόθαζε κόλνη ηνπο. ρη κόλν εγώ, όιεο νη
γπλαίθεο πνπ πήγαλ ζην Σξίθεξη δελ είραλ δηθαζηηθή απόθαζε. Μόλν κηα- δπν νη νπνίεο
απηέο πέξαζαλ ζηξαηνδηθείν. Μηα-δπν ήηαλ απηέο θαη πάιη δελ ήηαλ λόκηκν απηό. Γελ
ππήξρε λόκνο ηεο εμνξίαο…Μνπ ιέλε ζα παο ζηε Υίν , εγώ αθόκε δελ είρα αθνύζεη γηα
ηελ εμνξία γηαηί ήκνπλ από ηηο πξώηεο …Γελ ήμεξα ηη αθξηβώο ήηαλ απηό πνπ ζα καο
ζηείινπλ. Καη πξαγκαηηθά, καο βάδνπλ ζέλα πινίν θακηά εηθνζαξηά γπλαίθεο. γηαηί καο
ζηέιλαλε ιίγεο ιίγεο απηέο πνπ πηάλαλε…
-Ο παηέξαο ζαο θαη απηφο κε αξηζηεξά θξνλήκαηα;
-Ναη, λαη θαη έηζη πέζαλε…ηα 90 ηνπ βέβαηα, θαη ηνλ είρα καδί κνπ εγώ γηαηί ε κακά
κνπ πέζαλε 63 ρξνλώλ θαη κεηά είρα ηνλ κπακπά κνπ καδί κνπ. Παληξεκέλε εγώ θαη ηνλ
είρα καδί κνπ .Καη απηόο ηξειαηλόηαλ γηαηί είρα θάλεη 3 παηδηά ηα νπνία ζπνύδαδαλ θαη
ηα 3 ηα παηδηά κνπ παλεπηζηήκην. νπ είπα.... νη δπν κνπ θόξεο παλεπηζηήκην θαη ν γηνο
κνπ πνιπηερλείν. Δίρακε πάληα πνιύ αλνηρηό ζπίηη θαη κε ηνλ ΔΛΑ ηόηε, καγείξεπε ε
κακά κνπ θαη εξρόηαλ από ην ΔΛΑ θαη ηα παίξλαλε. Δίρακε έλα θνππνλάθη έμσ από ην
ζπίηη θαη θεη ηνπο καγείξεπε θαδάληα νιόθιεξα. Δξρόηαλ πην θάησ ν ΔΛΑ.
Μαδεπόληνπζαλ γηαηί γηλόληνπζαλ κάρεο θαη ηέηνηα…αλ αεηόπνπιν βέβαηα θξπβόκνπλ
θαη γσ καδί κε ηνλ παηέξα κνπ θαη θξπθά θεύγακε γηαηί κεηά εξρόληνπζαλ θαη καο
ςάρλαλε. Καη εξρόληνπζαλ κε ηνπο ηζνιηάδεο καδί θαη ιέγαλε όηη θάπνηνλ είραλ πηάζεη
θαη απηόο είπε όηη είλαη θαη κηα Λέλα κε ηα θνηζηδάθηα. Δγώ ήκνπλ κε θάηη
θνηζηδάθηα…Καη ςάρλαλε ηε Λέλα κε ηα θνηζηδάθηα. Μηα ζηαιηά παηδί ήκνπλ αιιά δελ
ην θαληαδόληνπζαλ όηη όλησο ήκνπλ κηθξνύια! νπ ιέσ θαηνρή ηώξα κε ηζνιηάδεο, κε
Ηηαινύο λα θαηεβαίλνπλ θάησ θαη λα γίλνληαη νη κάρεο…
-ην Σξίθεξη πφηε ήξζαηε;
-Μείλακε ζρεδόλ έλα ρξόλν ζηε Υίν θαη κεηά καο ιέλε ζα πάηε ζην Σξίθεξη θαη καο
βάδνπλ πάιη ζηα πινία ηόηε όιεο καδί. Σελ πξνεγνύκελε κέξα πξέπεη λα είραλε θύγεη -ή
2-3 κέξεο πην κπξνζηά- νη άληξεο από δσ θαη ηνπο πήγαλε ζην Αη ηξάηε. Σνπο άληξεο
ηνπο πήγαλ εθεί θαη θέξαλε εκάο εδώ. Απηνί είραλε αθήζεη θάηη ζθελνύιεο κηθξέο…Δκείο
θνπξαζκέλεο από ην ηαμίδη…Αλ ήηαλ λα θάλεηο έλα ηαμίδη παξάδεηγκα 2 σξώλ εκείο ην
θάλακε κηα κέξα…Έηζη, θεύγνληαο από δσ από ην Σξίθεξη γηα λα πάκε ζηε Μαθξόλεζν
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θάλακε κηάκηζε κέξα κε αξκαηαγσγό θαη ζηξηκσρηήθακε όιεο καο. Ήκαζηαλ γύξσ ζηηο
2-2,5 ρηιηάδεο γπλαίθεο. Οη ηνπαιέηεο είραλε όιεο πήμεη…Να ηξέρνπλε απ‟ ηηο ηνπαιέηεο
θάησ…ηη λα θάλεηο; Γηαηί ήηαλ πνιύ άζρεκνο ν θαηξόο…θάλαλ εκεηό ζηνπο θνπβάδεο
γηαηί είρακε πάξεη ηνπο θνπβάδεο καο ( γέιην) όια απηά καδί καο… Σέινο πάλησλ, όηαλ
θηάζακε εδώ ζην Σξίθεξη ςάμακε λα βξνύκε (λα κείλνπκε) αιιά ήηαλ αξγά πηα. Φάμακε
λα βξνύκε θάπνπ λα θνηκεζνύκε, λα μεθνπξαζηνύκε θαη γσ κε ηελ Έιιε θαη κηα άιιε απηή έρεη πεζάλεη, απηή δνύιεπε ζην ΗΚΑ- , λέεο θνπέιεο -πην κεγάιεο βέβαηα από κέλααιιά λέεο ήηαλ γηαηί εγώ ήκνπλ ε πην κηθξή ηνπο...Ήκνπλ ζηελ εμνξία ε πην κηθξή εγώ
ζηε ρξνλνινγία. Καη βξίζθνπκε έλα έηζη απηό ..δελ ήηαλ ζθελή, ήηαλ κε πηζζόραξην θαη
κε μπιαξάθηα, θάηη βέξγεο, έλα κηθξό, πνπ έκελε έλαο κέζα εθεί. Δκείο ζηξώλνπκε θάησ ην βξαδάθη πηα- είρε αξρίζεη λα βξαδηάδεη θαη είρακε ηηο ιάκπεο ηεο ζπέιιεο. Απηέο
αλάςακε ηέινο πάλησλ θαη μαπιώζακε. Σν βξάδπ αθνύκε θξνπηζνπ θξνπηζνπ θξνπηζνπ
…Αλνίγνπκε ηα κάηηα καο γηαηί είρακε θνηκεζεί θαη θνηηάκε …θάηη αξνπξαίνπο ηέηνηνπο!
Κάλνπκε λα βγνύκε από ηε ζθελή, από απηό ην παξαξηεκαηάθη ην κηθξνύιηθν πνπ ήηαλ
γηα έλα άηνκν, ηξεηο εκείο κέζα κε κηα πνξηνύια κηθξή, πέθηεη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε κε
ηα πνληίθηα κέζα…λα λνηώζνπκε…ηη λα ζνπ πσ…! Φσλέο, θαθό…Καη αθνύκε
ζπγρξόλσο θαη από άιιεο ζθελέο λα γίλεηαη ρακόο γηαηί απηό δελ γίλνληαλ κνλό ζε καο,
ππήξραλ παξά πνιιά πνληίθηα …παξά πνιιά πνληίθηα….ηώξα πσο δνύζαλε νη άληξεο
εθεί δελ μέξσ…Σέινο πάλησλ, θεύγνπκε ηελ άιιε κέξα θαη βξίζθνπκε κηα άιιε ζθελή
πνπ έπαηξλε πάιη έλα άηνκν, αιιά εκείο πεγαίλακε δπν-δπν θαη βάδακε ηα ξάληδα καο ε
κηα από δσ θαη ε άιιε από θεη γηα λα έρνπκε ζπληξνθηά. Γελ πήγαηλε πνηέ θακία κνλή
ηεο…θνβόκαζηαλ…
Αξγόηεξα θαη γσ ηόηε όηαλ ήξζακε εδώ ζην Σξίθεξη πεζαίλεη ε μαδέξθε κνπ ζηελ Αζήλα,
κε παίξλεη ε κεηέξα κνπ θαη κνπ ιέεη όηη ε μαδέξθε ζνπ είλαη πνιύ βαξηά θαη ζε δεηεί.
Γελ μέξσ ηη ζα θάλεηο , δελ κε πίεδε , εγώ βέβαηα ήμεξα όηη δελ ζα δνύζε. Γειαδή, ην
ήμεξα από κέζα γηαηί όηαλ ήκνπλ έμσ πεγαίλακε θαη ηελ έβιεπα ζην σηεξία πνπ ήηαλ
…Ήηαλ δύζθνιε πεξίπησζε. Καη λα γύξηδα, θαη λα βνεζνύζα λα δήζεη ε αδειθή κνπ, δελ
μέξσ ηη ζα θάλακε, αιιά ήμεξα όηη δελ ζα γηλόηαλε θαη δελ γύξηζα…θαη είρε πεζάλεη ε
αδειθή κνπ…Δλησκεηαμύ, ηα θαγεηά ηνπο ήηαλ αηζρξά, κε ιίπνο. Δγώ ήκνπλ δύζθνιε,
αλέθαζελ ήκνπλ δύζθνιε…από κηθξό παηδί. Ήκνπλ ην πην δύζθνιν παηδί ηεο νηθνγελείαο
κνπ. Γελ έηξσγα ην θαγεηό εύθνια θαη κάιηζηα ηα δπν κνπ αδέιθηα ιέγαλε ζηε κακά κνπ
όηη ηεο θάλεηο θάηη ηδηαίηεξν (λα θάεη)ζαλ απηή λα είλαη ην παηδί ζνπ ελώ εκείο δελ
είκαζηε!( γέιην ). Αιιά απηή ε έξεκε ην έθαλε γηαηί ήκνπλ πνιύ αδπλαηνύια …θαη ε
θαηνρή…θαη θείλα πέξαζαλ θαηνρή αιιά εγώ όκσο ήκνπλ πην επαίζζεηε γεληθά…θαη
ηόηε έθαλα θαη καζήκαηα κήπσο ….γηαηί είρακε θαη πνιιέο θαζεγήηξηεο θαη γαιιηθώλ
θαη αγγιηθώλ… Δίρακε 3 θαζεγήηξηεο γαιιηθώλ. Δγώ έθαλα γαιιηθά , έθαλα
αγγιηθά…λαη βέβαηα! Κξπθά θάλακε έηζη καζήκαηα… Έθαλα θξνληηζηήξην κε ηπρόλ θαη
γπξίζσ θαη πάξσ αο πνύκε ην ραξηί ηνπ γπκλάζηνπ ηόηε…αιιά ηόηε πνπ είρε πεζάλεη ε
μαδέξθε κνπ είρα αδπλαηίζεη παξά πνιύ…θαη ιηπνζπκνύζα κέζα ζηα καζήκαηα …θαη
είπαλ «ζηακάηα Λέλα». Μνπ ην ιέγαλε θαη νη δηθέο καο εθεί πέξα…ήκνπλ πνιύ
αδύλαηε…θαη έρσ θαη θάηη θσηνγξαθίεο πνπ είκαη …θαη θνξνύζα θαη ηα καύξα…ηόηε
ήκνπλ κηα ζηαιηά έηζη...θαη ηα είρα ζηακαηήζεη ηα καζήκαηα απηά πηα… δελ ηα έθαλα θαη
γηαηί νύηε θαη…βέβαηα όηαλ βγήθα πηα ήκνπλ θαη κεγάιε …
-πιιεθζήθαηε 15 ρξνλψλ , πεξάζαηε ηηο εμνξίεο θαη φηαλ βγήθαηε απφ ηελ εμνξία…
-Καηαξρήλ όηαλ βγήθακε δίλακε παξώλ. Δγώ βγήθα ζαλ άξξσζηε πηα , γηαηί ζηελ
Μαθξόλεζν ήξζε ν εξπζξόο ζηαπξόο θαη καο πέξαζε αθηηλνγξαθίεο θαη κνπ ιέλε έρεηο
θπκαηίσζε. Μαο βαιαλ ζε κηα ζθελή άιιε από ηηο άιιεο ηηο γπλαίθεο…ηελ Μαθξόλεζν
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όλησο πεξάζακε παξά πνιιά εθεί πέξα…Λνπδόκαζηαλ θαη πιελόκαζηαλ ρεηκώλα
θαινθαίξη ζηε ζάιαζζα, δελ είρακε λεξό θαζόινπ…Σν λεξό εξρόηαλ κε πδξνθόξεο θαη
παίξλακε ζηε θάζε ζθελή. Δίρακε κεγάιεο ζθελέο, είρακε ζπξκαηόπιεγκα ,
απνκνλσκέλεο εκείο από ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο. Μαο είραλ ρσξίζεη εθεί. Βαιαλ αιινύ
ηηο αζελαίεο θαη ηηο πεηξαηώηηζζεο θαη αιινύ ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο γηα λα ηηο πείζνπλ
πην εύθνια…θαη όλησο θύγαλε πνιιέο από απηνύο…Ναη, δελ είραλ πξνζσπηθή
έηζη…ήηαλ ινγά ησλ νηθνγελεηώλ θαη ινγά ησλ άληξσλ θαη απηά…θαη είραλε θαη πην
πνιιέο ππνρξεώζεηο ζηα ρσξάθηα ηνπο…πνηνο μέξεη ηώξα πώο ήηαλ νη γπλαίθεο απηέο
θαη θεύγαλε …θαη όηαλ ήξζε θαη κνπ ιέεη έηζη ν εξπζξόο ζηαπξόο, ζηελνρσξήζεθα,
έθιαηγα πνπ έπαζα θπκαηίσζε , γηαηί ε θπκαηίσζε δελ ήηαλ εύθνιν πξάγκα θαη κνπ ιέλε
ζα παο ζηελ Αζήλα. Θα παο ζην σηεξία γηαηί ήηαλ πξνρσξεκέλε ε θαηάζηαζε , είρα
ζηε δεμηά πιεπξά θαη ην πεξλνύζακε έηζη…
-Με ηελ αζπηξίλε;
-Με ηελ αζπηξίλε…ηίπνηα…δελ ήμεξα όηη έρσ θπκαηίσζε. Γελ είρα αηκνπηύζεηο. Δίρα
κόλν πόλνπο θαη θαηάπησζε θαη αδπλάηηζκα…δελ είρα θάλεη αηκόπηπζε γηα λα δσ θαη λα
θαηαιάβσ κε ηελ αηκόπηπζε όηη έρσ θπκαηίσζε. Καη κε πάλε ζην κεηαγσγώλ ησλ
Αζελώλ θαη κε πάλε ζην σηεξία θαη κνπ ιέλε αλ δελ θάλεηο δήισζε δελ ζα κπεηο ζην
λνζνθνκείν. Με μαλαγπξλάλε ζην κεηαγσγώλ ζρεδόλ ζηηο 20 ηόζεο κέξεο έκεηλα ζην
κεηαγσγώλ λα κε πεγαηλνθέξλνπλ ζην σηεξία , λα πξνζπαζεί ε κεηέξα κνπ λα βξεη
θάπνηνλ έηζη λα κε βνεζήζεη, λα κε βάινπλ ζην λνζνθνκείν θαη λα κε κε μαλαζηείινπλ
ζην Σξίθεξη αιιά δελ έβξηζθε θαη ηειηθά επεηδή δελ έθαλα δήισζε κε μαλαζηέιλνπλ πίζσ
εδώ ζην Σξίθεξη , ρσξίο θάξκαθα, νύηε ηίπνηε ….όηαλ ιέκε ηίπνηα ,ηίπνηα …ζαλ λα κελ
είρα ηίπνηα…
-Καη απνιπζήθαηε απφ δσ απφ ην Σξίθεξη;
-Έθπγα από δσ , από δσ κε πάλε ζην Αρίιιεην εδώ ζην Βόιν ζην λνζνθνκείν, θάλνπλ
θαη θεη ηηο εμεηάζεηο όιεο απηέο θαη βξίζθνπλ όηη όλησο έρσ ηε θπκαηίσζε θαη πάιη κε
μαλαζηέιλνπλ θαη ηόηε κε βάιαλε εδώ ζην κνλαζηήξη , ζηηο άξξσζηεο ηηο πνιύ …πνπ ηηο
βάδαλ εθεί….θαη ιέσ κηα κέξα κόλε κνπ ήκνπλ αδύλαηε ζα πξέπεη λα κνπλα 18-19
ρξνλώλ, ιέσ «Λέλα, αλ ζέιεηο λα δήζεηο,-κόλε κνπ κνλνινγνύζα-πξέπεη λα θαο απηό ην
θαγεηό, ην θξηζαξάθη…»( γέιηα ) θαη θεηλε ηελ εκέξα πνπ ην είπα, έβαια ηόζε ζέιεζε
ζηνλ εαπηό κνπ, πνπ πήξαλ θαη πεξίζζεπκα…πήξαλ θαη πεξίζζεπκα…
-Καη κεηά ήξζε ην ραξηί απφ δσ, απφ ηε Γηνίθεζε;
-Καη κεηά θηλάλε ελέξγεηεο θάησ ζηελ Αζήλα γηα λα καο απνιύζνπλ. Γελ είραλ δηθαίσκα
θαη βγήθε θαη θάπνηνο λόκνο όηη πξέπεη λα θαηαξγεζεί ην ζηξαηόπεδν γπλαηθώλ…
-Γηα πφηε κηιάκε φια απηά;
-Σν ‟53 ήηαλ; Σόζν…Καη άξρηζαλ ιίγεο ιίγεο ηηο απέιπαλ …Δγώ, παξόιν ηνπ όηη ήκνπλ
άξξσζηε-αιιά θάπνπ βνεζνύζαλ μέξεηο θαη νη γλσξηκίεο θαη απηά πνηα ζα θύγεη πην
γξήγνξα-. Δγώ δελ είρα από ην ζπίηη έηζη θάπνηα απηή…θαη έκεηλα πίζσ πίζσ…Καη
θεύγεη ε Έιιε ζπκάκαη …θώλαδαλ ζην κνλαζηήξη ηα νλόκαηα …γηαηί κέζα ζην
κνλαζηήξη ήηαλ νη ρσξνθύιαθεο- κέλαλ εθεί- θαη είραλ εθεί θαη ηα γξαθεία ηνπο θαη
θσλάδνπλ ηελ Έιιε …απνιύεηαη ….εγώ λα θιαίσ λα είκαη….γηαηί ηελ είρα έλα ζηήξηγκα
κηα…ινγά θαη ηεο ειηθίαο κνπ…ήκεξα, έλα 18 ρξνλώλ θνξηηζάθη είλαη έλα κηθξό
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θνξηηζάθη …ζθέςνπ εγώ κε όια απηά πνπ είρα ηξαβήμεη…όια απηά ηα ρξόληα θαη
έλνησζα παξά πνιύ άζρεκα…κεηά κε θσλάδνπλ θαη κε απνιιύνπλε θαη κέλα ζαλ
άξξσζηε.
Ζ θπξία Λέλα φληαο πνιηηηθή εμφξηζηε, δε παξαιείπεη πνηέ ζην ιφγν ηεο λα ην
ζπκίδεη θαη λα ην αλαθέξεη κε έθδειν ηξφπν. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο νη
πξνζσπηθέο ηεο ηζηνξίεο θαη πξάμεηο δηαδξακαηίδνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αθήγεζή
ηεο φπσο επίζεο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε ίδηα. Ζ χπαξμε ηνπ «πνιηηηθνχ»
ζηνηρείνπ ζηε αλάθιεζε ησλ γεγνλφησλ αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ ππεξεθάλεηα ηεο γηα
ηελ νηθνγέλεηα πνπ δεκηνχξγεζε κεηά ηελ εμνξία. Ήηαλ αεηφπνπιν, ε πην λέα ζηε
ρξνλνινγία ζηελ εμνξία θαη πέξαζε κηα κεγάιε πεξηπέηεηα κε ηελ πγεία ηεο θάηη, πνπ
ην ηνλίδεη ηδηαίηεξα θαη ην ζπκάηαη πην έληνλα ζαλ εκπεηξία. Ο ιφγνο ηεο είλαη άκεζνο
θαη ρεηκαξξψδεο. ε θάζε εξψηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αληαπνθξηλφηαλ
ακέζσο ζαλ λα είρε απνθαζίζεη εθ πξννηκίνπ λα αλαθέξεη ηηο ηζηνξίεο πνπ ήζειε λα
αθνπζηνχλ. Οη βαζηθνί ζηαζκνί ηεο δσήο ηεο θαίλεηαη πσο ήηαλ ε θαηάηαμή ηεο σο
αεηφπνπιν, νη θνηλέο εκπεηξίεο κε ηνλ παηέξα ηεο, ε πεξηπέηεηα κε ηελ πγεία ηεο ζηελ
εμνξία θαη ε νηθνγέλεηα πνπ δεκηνχξγεζε κεηά ηελ απφιπζή ηεο. Σα πξφζσπα πνπ
ηνλίδεη είλαη ε νηθνγέλεηά ηεο αιιά θαη θάπνηεο ζπλεμφξηζηεο κε ηηο νπνίεο έδεζε πην
θνληά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ απαληήζεψλ ηεο,
ιείπνπλ αλαθνξέο ζηελ αξηζηεξή ηδενινγία θαη ην θφκκα, αλ θαη εμνξίζηεθε σο
πνιηηηθή. Σν θέληξν βάξνπο κεηαηίζεηαη ζπρλά απφ ην θνηλσληθφ ζην αηνκηθφ ελψ ην
χθνο ηεο αιιάδεη αλάινγα κε ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Ζ εληχπσζε
πνπ δίλεηαη είλαη πσο κέρξη θαη ηελ εμνξία, απηνπξνβάιιεηαη σο έλαο απφ ηνπο
πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο ελψ κεηά ηελ απφιπζή ηεο, ππεξηνλίδεη ην ξφιν ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηεο δσήο έμσ απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή. Κάηη ηέηνην, δελ ζπκβαίλεη κε
ηελ επφκελε ζπλεληεπμηαδφκελε. Ζ θπξία νθία εμνξίζηεθε επίζεο σο πνιηηηθή, αιιά
εκκέλεη ζηηο ηδέεο θαη ηα πηζηεχσ ηεο έσο ζήκεξα. πλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα
θνηλά θαη εθθξάδεη ηελ πηθξία ηεο γηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξψκελα ηεο επνρήο.
πάληα ππεξηνλίδεη ηηο μεθάζαξα πξνζσπηθέο ηεο πεξηπέηεηεο θαη πξνάγεη ην θνηλσληθφ
έλαληη ηνπ αηνκηθνχ θάζε θνξά πνπ θαιείηαη λα πεξηγξάςεη θάπνην γεγνλφο.
-Eζεηο μεθηλήζαηε απφ ηελ Αληίζηαζε;
-ρη όρη, πξνο ζενύ! Δγώ μεθίλεζα από άζρεηε ηζηνξία, από άζρεηε πξάμε ,από
ζύκπησζε ε νπνία δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Από έλαλ πξώην κνπ
μάδειθν, πέξα από ην νηθνγελεηαθό…Γελ ζα αλαθεξζώ ζηα νηθνγελεηαθά. Γελ
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θαηάγνκαη από αξηζηεξή νηθνγέλεηα, απιώο από δεμηώλ θαη βαζηινθξόλσλ αλζξώπσλ.
ηελ πνξεία βέβαηα, άιιαμαλ νη άλζξσπνη. Ούηε από δσ, νύηε από θεη παξέκεηλαλ, γηαηί,
έπαζαλ πάξα πνιιά …Καη όια απηά, γηαηί, ήηαλ ηόηε ν εκθύιηνο πόιεκνο πνπ είρε
αξρίζεη θαη ζηελ πνξεία… Οη δηώμεηο κνπ δελ μεθίλεζαλ από εμνξίεο. Ξεθίλεζαλ από
ζηξαηησηηθέο εληνιέο θαη ζηελ πνξεία από ην ζηξαηνδηθείν…Γελ είλαη αλάγθε λα πσ ηελ
πξνζσπηθή κνπ ηζηνξία.. Γηα ην Σξίθεξη ζα πνύκε…Από ηα ζηξαηνδηθεία πνπ πέξαζα θαη
ηηο θπιαθέο, κε έζηεηιαλ εμνξία. Πέξαζα από ηελ επηηξνπή θαη ε επηηξνπή κνπ δήηεζε λα
απνθεξύμσ ηηο ηδέεο κνπ θαη αξλήζεθα γηαηί ηνπο είπα: «δελ θήξπμα θάηη πξνο ην παξόλ
γηαηί δελ κπνξώ λα ην απνθεξύμσ»…Ζ απάληεζε κνπ ήηαλ απηή. Μνπ είπαλ ζα θξηζεί ή
ζα απειεπζεξσζείο ή ζα παο εμνξία θαη εθεί πνπ ζα παο ζα εθπνξλεπηείο γηαηί εθεί δελ
θάλνπλ άιιν, πάξα απηό. Θα εθπνξλεπηείο …Καη ηνπο απάληεζα όηη αλ εζείο λνκίζαηε
όηη ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε πνξλεία ζηηο θύιαθεο θαη ζηηο εμνξίεο ζα είλαη ιίγν ην
πνζνζηό γηαηί έμσ είζηε όινη εζείο θαη εθπνξλεύεηε θαη εζηθά θαη ςπρηθά θαη θνηλσληθά
όιε απηή ηελ θνηλσλία θαη ηε θέξαηε ζηνλ εκθύιην. Φηάζαηε ζηνλ εκθύιην θαη αξρίζαηε
λα ζθνηώλεηε θαη λα εθηειείηε αλζξώπνπο νη όπνηνη πάιεςαλ. Σν θάλαηε γηα λα
επαλέιζεηε πάιη ζηελ ηζηνξία ηνπ ‟21, πνπ δελ θάλαηε άιιν πάξα λα θπιαθίζεηε ηνπο
πξαγκαηηθνύο αγσληζηέο θαη από ηελ ώξα εθείλε πνπ εζείο θαηαδηθάζαηε ηνλ αγώλα, ηνλ
απειεπζεξσηηθό θαη δεκηνπξγήζαηε ηνλ εκθύιην πνπ είλαη ε κεγαιύηεξε θαηάξα ,
πξαγκαηηθά εγώ ζα πάσ εθεί γηα λα κελ εθπνξλεπηώ γηαηί ηα πνξλεία ππάξρνπλ κέζα ζε
ζαο, είλαη εδώ , θαη ζα πάσ εθεί …Καη πάξα ην ληάην ηεο ειηθίαο κνπ, κε έζηεηιαλ κε ηε
πξώηε απόθαζε. Με είραλ θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην …Ζ πξώηε απόθαζε πνπ βγήθε ήηαλ
εμάκελνο …Γηα έμη κήλεο έγξαθε ε πξώηε απόθαζε. Έγξαθε όηη κε εμνξίδνπλ σο
«επηθίλδπλε ζηε δεκόζηα ηάμε θαη αζθάιεηα» γηα έμη κήλεο. ηνπο έμη κήλεο έπξεπε λα ζε
βγάινπλ, αιιά εξρόηαλ ηα ραξηηά πνπ έιεγαλ επ‟ αόξηζηνλ. Οπόηε πεξίκελεο ην αόξηζην
πνηέ ζα‟ ξζεη…Μ‟ έζηεηιαλ ζηε Υίν εμνξία , ζην ζηξαηόπεδν ηεο Υίνπ , έδησμαλ ην
ζηξαηνδηθείν θαη κπήθακε εκείο…εθεί…Σν ‟48.
-Σν ‟47 ήκνπλα θπιαθέο, εμνξίεο, δηθαζκέλε θαη ινηπά. Ήξζε ην ‟48 ζην ηέινο, αθνύ
έθαηζα ζηε θπιαθή θαη ε εμνξία αξρίζεη…Δθεί καο είραλ θιεηζκέλεο. Μαο άθελαλ αιιά
ήηαλ δηαθνξεηηθά από ηηο θύιαθεο…δελ ήηαλ ην ίδην…Από ηε Υίν καο θεξαλ ζην Σξίθεξη.
Δδώ ζην Σξίθεξη ην 1947. Από ην ‟46 σο ην ‟47 είραλ αξρίζεη θαη θέξλαλε άληξεο.
Φέξαλε άληξεο ζην κνλαζηήξη, δσγξάθηζαλ όιν απηό πνπ βιέπεηε κε απγό…Γπν αδέξθηα
νη Νηθνιαηίδεδεο από ην Βόιν ηνπο νπνίνπο όηαλ ηέιεησζαλ ην έξγν ηνπο, ηνύο
εθηέιεζαλ…
Δληχπσζε κνπ πξνθάιεζε ν δνκεκέλνο ιφγνο ηεο, ε εηνηκνινγία ηεο αιιά θαη νη
απαληήζεηο ηεο ρσξίο κεγάια θελά θαη δηαθνπέο. Δπηπιένλ, φπσο ζα θαλεί θαη ζηηο
επφκελεο απαληήζεηο ηεο, ν ιφγνο ηεο είλαη ζα ιέγακε ζεζκηθφο κε πνιιά δαλεηθά
ζηνηρεία απφ ηελ αξηζηεξή ηδενινγία. Ζ ίδηα, αληηκεηψπηζε ηελ ζπλέληεπμε σο κηα
επθαηξία λα αθνπζηεί ε «πξαγκαηηθή» ηζηνξία απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη
δελ παξάιεηςε λα κνπ ην ππελζπκίζεη αξθεηέο θνξέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο.
Σν πνιηηηθφ ζηνηρείν είλαη εκθαλέο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάθιεζεο ησλ
γεγνλφησλ πνπ κνπ εμηζηνξνχζε αιιά θαη αξθεηά πξνθάη ζεκεία ζην ιφγν ηεο.
Ζ θπξία Πφπε εμνξίζηεθε σο αληαξηννηθνγέλεηα ην 1948 ή ην 1949 γηα ζαξάληα
κέξεο ζην Σξίθεξη, θαζψο ε αδεξθή ηεο βξέζεθε αληάξηηζζα ζην βνπλφ. Πξηλ ηελ
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παξαιάβνπλ καδί κε αξθεηέο άιιεο γπλαίθεο απφ ην Βφιν γηα ην Σξίθεξη, έκεηλε ζηε
Κίηξηλε Απνζήθε ηνπ Βφινπ πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ θπιαθέο. Δθεί, φπσο κνπ είπε
έδεζε ηηο θξηρηφηεξεο ζηηγκέο. Μπνξεί λα κελ θαθνπνίεζαλ ηελ ίδηα, αιιά θιείζηεθε
ζε έλα θειί καδί κε πιήζνο άιισλ γπλαηθψλ ρσξίο λα δηθαηνχληαη εμφδνπο,
απνρσξεηήξηα θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. ην Σξίθεξη φπσο επαλαιάκβαλε
ζπρλά, πέξαζε θαιά. Γελ ηελ θαθνπνίεζαλ θαη δελ είρε θακία ζρέζε κε ηε θπιαθή…
«Ήηαλ αιιηψο…αιιά δε ζπκάκαη λα ζνπ πσ θαη πνιιά!». Υακνγειψληαο, θάζηζε
αλαπαπηηθά ζηε θαξέθια ηεο θαη μεθηλήζακε ηε θνπβέληα καο. Καζψο δελ ήηαλ
ζπλεζηζκέλε ζην λα αθεγείηαη απηέο ηηο ηζηνξίεο, θαηέβαιε κεγάιε πξνζπάζεηα ζην λα
κνπ πεξηγξάςεη κε ην θαιχηεξν ηξφπν φζα ζπκφηαλ θαη ήηαλ αξθεηά αγρσκέλε γηα ην
αλ κνπ ηα ιέεη θαιά ή φρη. Οη πξνιεπηηθέο έδεζαλ δηαθνξεηηθή δσή ζηελ εμνξία θαη
ηελ αληηκεηψπηζαλ δηαθνξεηηθά. Οη εκπεηξίεο έκεηλαλ απνζησπεκέλεο ζην ρξφλν θαη
παξαηήξεζα πσο φια ηα γεγνλφηα πνπ έδεζαλ έρνπλ εμηδαληθεπηεί κε θάπνην ηξφπν
ζην κπαιφ θαη ηε ςπρή ηνπο. Γηα ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο θαη ηηο πξνιεπηηθά εμφξηζηεο,
ε ζπλέληεπμε απνηέιεζε κηα επθαηξία λα αθνπζηνχλ γεληθά ίζσο γηα πξψηε θνξά θαη
λα ππεξηνλίζνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο. Ζ κλήκε ηνπο απαληάηαη σο αηνκηθή
κε κεγάιεο επηξξνέο απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ έδεζε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ
ζπλνιηθά. εκαληηθή παξαηήξεζε ζεσξψ ην φηη νη δχν πνιηηηθέο εμφξηζηεο, ε θπξία
νθία θαη ε θπξία Λέλα ζέιεζαλ λα κνπ κηιήζνπλ κφλεο ηνπο ρσξίο θαλέλαλ άιινλ
δίπια ηνπο, ελψ ε θπξία Πφπε θαη ε θπξία Κάηηα είραλ δίπια ηνπο ηε θφξε ηνπο.
-Πφζν ρξνλψλ ήζαζηαλ φηαλ πήγαηε ζηελ εμνξία;
-Πόζν ήκαλε; Δ...εεε… ην ‟28 γελλεζείο, ην ‟45 πόζν…ην ‟49 πόζν ήηαλ; Δε γύξσ ζηα
είθνζη .Δεε εθεί ,ζηα είθνζη ηόζν. Δθεί πέξαζα θαιά… όρη θαιά, δελ καο…. Γελ καο
…Γελ καο ρηύπεζαλ. Γη‟ απηό ιέκε όηη πεξάζακε θαιά. Ή νη πξώηεο πέξαζαλ, δελ
πέξαζαλ θαιά ή νη κεηά από „καο …
-Καη κε πνηα θαηεγνξία ζαο θξαηνχζαλ ζηελ εμνξία;
-Δπεηδή είρακε παηδηά…αδέιθηα έμσ.
-Δζάο φηαλ έθηαζε ε ζηηγκή λα ζαο πάξνπλ απφ ην λεζί, λα ζαο ειεπζεξψζνπλ, πψο
ζαο άθεζαλ; Δίρε θαηέβεη ε αδειθή ζαο απφ ην βνπλφ;
-ρη όρη , όρη. Σπραία…
-ηαλ εζείο γπξίζαηε απφ ηελ εμνξία, ε αδειθή ζαο ήηαλ αθφκε ζην βνπλφ;
-Ναη, λαη…δελ παξαδόζεθε…απηή ζθνηώζεθε ζην βνπλό…
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-Δζείο θχγαηε απφ ηελ εμνξία φηαλ ήδε είρε ζθνησζεί ε αδειθή ζαο;
-ρη δελ είρε ζθνησζεί…ην ‟50 λνκίδσ ήηαλ ηόηε πνπ ζθνηώζεθε…
-Πφηε θχγαηε απφ ην Σξίθεξη;
-Μάιινλ ‟49 πξέπεη λα ήηαλε…
-Μείλαηε πεξίπνπ έλα ρξφλν;
-ρη , όρη ζαξάληα κέξεο θαζίζακε.
Ο ιφγνο ηεο ελέρεη έλαλ απζνξκεηηζκφ θαη ρσξίο πάληα ζπλεηξκηθέο αιιεινπρίεο,
θάηη πνπ δε ζπλάληεζα ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο
κλήκεο θαη ε αλάθιεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ πέξαζε θάλεθε πσο ήηαλ κηα πην
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη πάληα
ζίγνπξε γηα ην αλ ηα ζπκάηαη ζσζηά ή φρη. Ζ θπξία Κάηηα δελ είρε μαλακηιήζεη γηα ηελ
εμφξηζηε δσή ηεο ζε άγλσζην πξνο απηή άηνκν θαη ζηελ αξρή ήηαλ αξθεηά δηζηαθηηθή.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο απέθηεζε ζνβαξφ χθνο θαη ζπγθεληξψζεθε φπσο κνπ
είπε γηα λα κνπ κηιήζεη φζν θαιχηεξα κπνξνχζε.
-Πψο βξεζήθαηε ζην Σξίθεξη;
-Κνίηαμε λα δεηο, είραλ πηάζεη ηνλ παηέξα κνπ ζηε θπιαθή θαη θνβήζεθαλ θαη καο πήξαλ
πξνιεπηηθά. Πξνιεπηηθνί ήκαζηαλ νη πεξηζζόηεξνη θαη όρη όηη ήκαζηαλ ζην θόκκα. ηαλ
ην ζπδεηήζακε, γηαηί θαη γηα πνηνλ ιόγν, πώο θαη ηί, ιέεη «δελ έρεηε εηο βάξνο ηίπνηα
απιώο πξνιεπηηθά». Δπεηδή ήηαλ ν παηέξαο κνπ θπιαθή…Καη ήξζαλ έλα βξάδπ,
ρηππνύζαλ ηελ πόξηα, καο πήξαλ θαη καο πήγαλ ζηελ αζηπλνκία ζηα Λερώληα. Σελ
επαύξηνλ ην πξσί μεθηλήζακε, πήγακε ζηελ παξαιία ζε έλα θαξάβη κέζα θαη αξκελίζακε
γηα ην Σξίθεξη
-Πφηε πήγαηε ζην Σξίθεξη;
-Ηνύιην ην ‟48
-Δζάο ζαο πήξαλ καδί κε ηελ κεηέξα ζαο ή καδί κε ηα αδέιθηα ζαο;
-Με ηε κάλα κνπ καδί θαη άιιεο ζπγρσξηαλέο…
-Πνιιέο νηθνγέλεηεο;
-Δε δελ ήκαζηαλ πνιιά άηνκα από ην ρσξηό, κόλν πέληε. Ήηαλ θαη από άιια ρσξηά.
Έηζη, γίλεθε ε θαξαβηά…ζπκπιεξώζεθε!(γέιην)
-Δμνξηζηήθαηε επεηδή ήηαλ αληάξηεο ν παηέξαο ζαο;
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-ρη όρη δελ ήηαλ αληάξηεο ν παηέξαο κνπ. Καηεγνξήζεθε όηη ηξνθνδνηνύζε ηνπο
αληάξηεο, όηη βνεζνύζε θαη ηνλ πήγαλ θπιαθή. νπ ιέεη, κπνξεί λα θύγνπλ θαη λα πάλε
ζην βνπλό! Έηζη καο ην είπαλε. Απηή ηελ θαηεγνξία καο δώζαλε.
Καζψο ν ζθνπφο κνπ ήηαλ ε γέλλεζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη φρη ε απιή
παξάζεζε εξσηαπαληήζεσλ κε παξάιιειε παξαγσγή εξκελεπηηθψλ ππνζέζεσλ απφ ην
ίδην ην εκπεηξηθφ πιηθφ, νη ζεκαηηθέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ξεπζηφηεηα ζπλεπψο
θαη νη απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ζρεηίδεηαη κε ηε
γεληθφηεξε εκπεηξία ηνπο ζην λεζί αιιά θαη κε ηηο δπν θνηλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ. Ζ κία
θνηλφηεηα είλαη απηή πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην κνλαζηήξη θαη αλαθέξνληαη ζπρλά σο νη
«επάλσ» γπλαίθεο ελψ ε άιιε είλαη νη γπλαίθεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο ιφρνπο
θάησ απφ ηε κνλή θαη αλαθέξνληαη σο νη «θάησ».

Β. Ζ εγθαηάζηαζε ζην λεζί θαη νη «άιιεο» γπλαίθεο
Ζ θπξία Πφπε κάο κηιάεη πξψηε γηα ην θαξάβη πνπ ηε κεηέθεξε απφ ην Βφιν ζην λεζί.
-Πσο ήηαλ ην θαξάβη πνπ κπήθαηε;
-Πνην θαξάβη? Πνπ όηαλ ήξζακε από εμνξία;
-Ναη
-ηαλ επήγακε…όηαλ γπξίζακε από εμνξία, εθεί πνπ θαηεβήθακε απ‟ ηε ζέζε καο ,απ‟
ην κνλαζηήξη, θαηεβήθακε θάησ πάιη ζηε ζάιαζζα. Ήκαζηαλ ζηε ζάιαζζα. Ζ ζάιαζζα
όζνλ βξάδπλ , ηόζν έβγαηλε ε ζάιαζζα έμσ. Έξρεηαη ην θαξαβ‟. ηη θαξαβ‟ ; Καξαβάθη!
Ση; Φάξηα ήκαζηαλ; ( γέιηα ) πεξπαηνύζε ην θαξαβ‟ θαη κείο βάδακε ην ρέξη κεο ζηε
ζάιαζζα! Σόζν ρακειά πνπ ήηαλ…πσο δελ βύζηζε….ζα πεηο δελ είλαη καθξηά…
Ζ θπξία Λέλα κπήθε ζην θαξάβη απφ ηε Υίν κε πξννξηζκφ ην Σξίθεξη.
Σέινο πάλησλ, καο βάδνπλ ζ‟ έλα πινίν -έλα ζαπηνθάξαβν ήηαλ όλησο- θαη καο βάδνπλ
κέζα. Ήηαλ αξρέο Απξίιηνπ αιιά είρε κηα θαθνθαηξία ηξνκεξή θαη ήκαζηαλ έμσ. Γελ καο
βάδαλε κέζα λα καο πξνζηαηέςνπλ. ην πιάη ηνπ πινίνπ είρε θάηη παγθάθηα. Γειαδή κηα
εηθόλα ηελ νπνία θαη ηώξα κεηά από πελήληα ηόζα ρξόληα κνπ έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ
έηζη…Καη ηα λεξά εξρόηαλ επάλσ καο. Σα κπαγθάδηα όια καο είραλε γίλεη ράιηα θαη κείο
γηλόκαζηαλ κνύζθεκα. Έξρεηαη ν ρσξνθύιαθαο, καο βιέπεη όιεο εθεί θαη ιέεη ζηνλ άιιν
ζηε ζπλνδεία όηη δελ πξέπεη (λα καο θπιάμνπλ). Δπελέβεθε θαη ν θαπεηάληνο θαη ιέεη:
«δελ κπνξείηε λα ηηο έρεηε εδώ δηόηη ζα ηηο πάξεη ην θύκα». Καη καο πήξαλ θαη καο
πήγαλε κπξνζηά πνπ είρε έλα πην κεγάιν κέξνο – έμσ πάιη- θαη ην κηζό ήηαλ θαιπκκέλν
έηζη από πάλσ θαη ην πινίν είρε θαη έλα θακπαλάθη πνπ όηαλ γύξηδε έηζη επηθίλδπλα
ρηππνύζε…θαη
ρηππνύζε
απηό
ην
θακπαλάθη…θαη
ιέγαλε
έηζη
όηη
θηλδπλέςακε…θηλδπλέςακε παξά πνιύ. Σέινο πάλησλ, θηάλνπκε δαιηζκέλεο εθεί ζηε Υίν
θαη καο πάλε…Ήδε ππήξραλ κεξηθέο εθεί γπλαίθεο.
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Οη πνιηηηθέο εμφξηζηεο έλησζαλ έληνλα ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηηο γπλαίθεο ζηε
κνλή. Ζ θνηλσλία ηνπ Σξηθεξίνπ ήηαλ κνηξαζκέλε. Ζ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα αιιά
θπξίσο ε κε έληνλε πνιηηηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ ηεο κνλήο ηνλίδεηαη έληνλα θαη απφ
ηηο δχν πνιηηηθέο εμφξηζηεο. Οη δχν θνηλφηεηεο δελ είραλ επηθνηλσλία ελψ ζπλήζσο
νχηε θαλ νπηηθή επαθή. Σν «εκείο» απαληά ζηηο γπλαίθεο ηνπ ιφρνπ. Οη ππφινηπεο
είλαη νη «άιιεο». Κάηη ηέηνην, δελ ππνλνεί αλαγθαζηηθά ηελ ππνηίκεζε ησλ κελ απφ
ηνπο δε, αιιά ζίγνπξα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο απφ ηηο ίδηεο. Ρσηψληαο ηελ θπξία
Λέλα γηα ηελ ελδνγελή ζχζηαζε ηνπ ιφρνπ ηεο, καο απαληά σο εμήο:
-ιεο ήζαζηαλ Αζελαίεο νξγαλσκέλεο θαη κε πεπνηζήζεηο αξηζηεξέο;
-Ναη…επί ησ πιείζησλ είρακε απηή ηελ πεπνίζεζε γηαηί κηα πνπ ηεο ιέγαλε λα ηνπο
απνθεξύμεη ζα έθαλε ηε δήισζε θαη ζα έθεπγε. Γηαηί, πξαγκαηηθά, όλησο ππάξμαλε
πεξηπηώζεηο πνπ ηηο ιέγαλε λα ηνπο απνθεξύμεη…Ήμεξα γπλαίθεο από ηελ Καιιηζέα θαη
γπλαίθεο, θαη θνπέιεο πνπ ήηαλ νξγαλσκέλεο πην κεγάιεο από κέλα , επεηδή ήηαλ θαη ηα
ζηξαηνδηθεία ηόηε, είρακε πάξα πνιιά ζηξαηνδηθεία….πνηνλ πηάλαλε πεξλνύζε
ζηξαηνδηθείν.
-Γεληθψο, θηηάμαηε ζρέζεηο κεηαμχ ζαο πνιχ γξήγνξα θαη δεζήθαηε αλακεηαμχ ζαο;
-Ναη, βεβαίσο! Ήδε από ην Σξίθεξη είρακε πξνζεγγίζεη ε κηα ηελ άιιε. Δκέλα κε είρε
πάξεη ππό ηελ πξνζηαζία ηεο ε Έιιε. Με ηελ Έιιε καδί όια ηα ρξόληα ήκαζηαλ θαη απηή
ε Αγγειηθνύια πνπ ιέγακε , ε νπνία ήηαλ ε πην κεγάιε είρε θαη έλα ειάηησκα ζην πόδη,
ήηαλ έλαο πνιύ θάινο άλζξσπνο, ήξεκνο άλζξσπνο θαη ήκαζηαλ καδί….Φεύγνληαο
βξίζθνπκε απηή ηε ζθελή εγώ κε ηελ Έιιε θαη πάκε κέζα θαη αξρίδεη ε βξνρή. Αξρίδεη ε
βξνρή θαη άξρηζαλ ηα λεξά λα ζηάδνπλ κέζα ε ζθελή. Μαδεύνπκε ηα ξνύρα καο. Δίρακε
ηα ξάληδα, καδεύνπκε ηα ξνύρα ζε κηα άθξε πνπ δελ έβξερε θαη βγάδνπκε ηα πηάηα πνπ
είρακε, ηα θαηζαξόιηα καο θαη άθνπγεο ην βξάδπ ηίγθη ηίγθη. ιν ην βξάδπ κέρξη λα
ζηακαηήζεη θαη ηα αδεηάδακε κόιηο γέκηδαλ. ιν ην βξάδπ μελπρηήζακε ζε απηό ην
ξπζκό…Μεηά καο θέξαλε κεγάιεο ζθελέο πηα θαη πεγαίλακε ζηηο κεγάιεο ζθελέο. Ήηαλ
γηα 30-40 άηνκα θαη πην ζηαζεξέο. Απηέο νη κηθξέο ήηαλ όιεο ήδε ραιαζκέλεο από ηνπο
άληξεο. Σηο είραλε αθήζεη νη άληξεο… Γελ ζπκάκαη πόζν θαηξό θάλαλ νη άληξεο εδώ
εμνξία γηαηί όηαλ ηνπο πήξαλ ηνπο πήγαλε Αη-ηξαηή απηνύο…
-ηαλ ήξζαηε εδψ ζην Σξίθεξη είραλ θέξεη ήδε αληαξηννηθνγέλεηεο ή ηηο έθεξαλ κεηά;
-ρη κεηά…κεηά πνιύ κεηά…
-Έθεξαλ πνιχ θφζκν;
-Πνιύ θόζκν…Δδώ θαη κείο μεθηλήζακε ρίιηεο γπλαίθεο θαη θαηαιήμακε πάιη λα είκαζηε
ρίιηεο από ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, από ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη από ηνλ
Πεηξαηά …
-αο είραλ μερσξηζηά;
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-Γελ ήκαζηαλ μερσξηζηά, δελ ήκαζηαλ μερσξηζηά…Ξερσξηζηά ζε ζθελέο ήηαλ…
-ην κνλαζηήξη επάλσ δε βάιαλε άιιεο γπλαίθεο;
-ην κνλαζηήξη αθόκα δελ βάδαλε θακία κέζα.
-Αξγφηεξα έβαιαλ;
-Ναη.
-Δίραηε κνξθσκέλν θφζκν ζηελ εμνξία;
-Δίρακε πνιύ κνξθσκέλν. Από ηελ Αζήλα είρακε πνιύ κνξθσκέλν θόζκν θαη από ηε
Θεζζαινλίθε.
-Οη κνξθσκέλεο γπλαίθεο θαη νη νξγαλσκέλεο πνπ ήζαζηαλ φιεο καδί ζην ιφρν , είραλ
επηθνηλσλία αξγφηεξα κε ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο ή κε ηηο επαξρηψηηζζεο; Γηαηί φηαλ
ήξζαλ απηέο, δελ είραλε ηελ ίδηα ζρέζε κε ηελ ηδενινγία νχηε κε θνκκνπληζκφ.
-ρη όρη, όρη απηέο είραλε ηη; Γη‟ απηό ηηο ιέγακε αληαξηννηθνγέλεηεο…Γηόηη ηα παηδηά
ηνπο , νη άληξεο ηνπο είραλ πάεη ζην βνπλό θαη ν πξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ ήμεξε πνηνο είρε
θύγεη ζην βνπλό , νπόηε όηαλ πήγαηλε εθεί ε αζηπλνκία, ηα ιέγαλε όηη ν ηάδε έρεη θύγεη
θαη έπαηξλαλ όιε ηελ νηθνγέλεηα. Σε κάλα, ηα παηδηά, κηθξά παηδηά γηαηί νη πην κεγάινη
άληξεο είραλ θύγεη. Δκείο δελ είρακε άληξεο πνηέ καδί καο. Ήκαζηαλ πάληα κόλν
γπλαίθεο.
ην ζεκείν απηφ, ε θπξία Λέλα εξσηάηαη γηα ηηο γπλαίθεο ηεο κνλήο. Ζ ίδηα
αληηιακβάλεηαη ίζσο πσο ηελ ξσηάσ γηα ηηο επαξρηψηηζζεο πνπ έξρνληαλ ζην ιφρν ηεο
θαη καο απαληάεη σο εμήο:
-ηαλ έξρνληαλ νη γπλαίθεο απηέο ηεο κνλήο απνκνλψλνληαλ απφ ηηο κνξθσκέλεο;
-ρη όρη , όρη όρη. ιεο ηηο αγθαιηάδακε πάξα πνιύ αο πνύκε…γηαηί έλησζαλ… εθηόο
εαπηνύ ήηαλ νη γπλαίθεο…Από ηα ρσξηά, από ηα βνπλά… Γειαδή, δελ ήηαλ ζε κηα πόιε
πην πνιηηηζκέλε, πην αλεπηπγκέλε θαη ηόηε εθείλα ηα ρξόληα ήηαλ πνιύ πην δύζθνια ηα
ρσξηά έηζη… Καη…όρη, ηηο αγθαιηάδακε κε πνιύ αγάπε θαη κνηξαδόληνπζαλ ζε θάζε
ζθελή γηαηί εκείο όηαλ εξρόηαλ έλα δέκα , όπνηα έπαηξλε έλα δέκα θάλακε νκάδεο ,νη
νπνίεο απηέο νκάδεο βάδαλε κέζα αο πνύκε ηξεηο πνπ δελ είραλε θαζόινπ…μέξακε πνηεο
παίξλαλε ηα δέκαηα. Φαηλόηαλ, γηαηί, θώλαδαλ ην δέκα: ε ηάδε, ε ηάδε Κνπηζηθαλίδνπ
έρεη δέκα ή ε άιιε ε Γνληνύδε έρεη δέκα θαη απηό ην κνηξαδόκαζηαλ όινη καδί. Τπήξρε
θαη απηό…Σα δέκαηα ηεο θαθηάο ώξαο θη απηά γηαηί θαη νη δηθνί καο , νινλώλ δειαδή,
δελ είραλε νη γνλείο, γηαηί, όινη ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη εθεί πνπ ήκαζηαλ. 2-3 ήηαλ απηέο
πνπ κπνξνύζαλ λα ηηο βνεζήζνπλ αιιά θαη πάιη μέξεηο...ήηαλ δύζθνια ηα πξάγκαηα θαη
γηα ηηο Αζελαίεο θαη γηα ηηο πεηξαηώηηζζεο, γηα όινπο ήηαλ δύζθνια…
-ηελ εμνξία, γηα λα κελ ζαο ζπάζνπλ ην εζηθφ, γηα λα κείλεηε ελσκέλεο,
κνηξαδφζαζηαλ ηα θαζεκεξηλά ζαο πξάγκαηα, κνηξαδφζαζηαλ ηηο αγγαξείεο ηηο
δνπιείεο ζαο;
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-ια, όια…
-Μηινχζαηε ζπρλά γηα ην θφκκα, ηηο ηδέεο ζαο, αληαιιάζζαηε απφςεηο πνιηηηθέο,
ππήξρε δειαδή ην πνιηηηθφ ζηνηρεηφ ζηελ εμνξία;
-Τπήξρε…
-ηελ Μαθξφλεζν νη άληξεο είραλε θαη καζήκαηα πνπ έθαλαλ…
-ρη , όρη , όρη. Ήδε είρακε από κόλεο καο…Αθνύ δελ θάλακε ηε δήισζε απηή, ιέγακε,
ηειείσζε! Έηζη θαη αιιηώο είκαζηε απηέο πνπ είκαζηε. Γελ ππήξρε λα καο επεξεάζεη
θάπνηνο άιινο. Δγώ όηαλ κε παίξλεη ε κακά κνπ θαη κνπ ιέεη πεζαίλεη ε αδειθή ζνπ θαη
δελ ηελ θάλσ ηε δήισζε ,ήηαλ κόλε ηεο ε κακά κνπ , ν κπακπάο κνπ ζηε θπιαθή αο
πνύκε θαη είρα θαη έλα κηθξόηεξν αδειθό ν όπνηνο απνπεηξάζεθε θηόιαο λα
απηνθηνλήζεη γηαηί ήηαλ από κέλα…εγώ ήκνπλ 16 ρξνλώλ θαη εθείλνο ήηαλ 14 θαη
έλνησζε ηόζν κόλνο πνπ…κνπ είπαλ εθ ησλ πζηέξσλ όηη απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη
ην παηδί ( ζπγθηλεκέλε ) γηαηί είρα ηε κεηέξα κνπ πνπ πήγαηλε ζην πεξίπηεξν λα βγάιεη ηα
πξνο ην δελ , λα πάεη ζηε θπιαθή ,λα πάεη πξηλ πεζάλεη ε μαδέξθε κνπ ζηελ μαδέξθε κνπ
έπαηξλαλ ηόηε ζηξεπηνκπθίλεο ζηε θπκαηίσζε. Κάλαλε ζηξεπηνκπθίλεο πνπ είρε ζρεδόλ
κηα ιίξα ε κηα ζηξεπηνκπθίλε….θαηαιαβαίλεηο ηε δπζθνιία…θαη ε γπλαίθα δελ
κπνξνύζε , έθεπγε ην πξσί θαη γύξηδε ην βξάδπ θαη απηό έκελε κόλν ηνπ ,ε γηαγηά κνπ
ήηαλ...γηαηί όηαλ ήξζαλε από ηε Μηθξά Αζία, εγθαηαζηαζήθαλ όινη ζηελ Καιιηζέα. Δθεί
κείλαλε νη γνλείο ηνπ παηεξά κνπ. Οη γνλείο ηεο κακάο κνπ πήγαλε ζηε Γξάκα…αλ
κηθξά, πεγαίλακε θαη κείο. Πεγαίλακε ζηε Γξάκα θαη κάιηζηα, ν πάππνπο εθεί
κπνύξιηαδε ηα θαπλά. Δίρακε θαπλά θαη ην θαινθαίξη καο ην πεξλνύζακε εθεί. Καη ήηαλ
κόλν ηνπ κπακπά κνπ ην ζνη θάησ ζηελ Καιιηζέα….νπόηε ην παηδί έκεηλε κόλν ηνπ θαη
απνπεηξάζεθε λα απηνθηνλήζεη. Γελ κπνξνύζε...Σέινο πάλησλ, θαη δελ ππήξρε
πεξίπησζε λα καο επεξεάζεη θάλεηο, νύηε ηίπνηα, νύηε ηηο άιιεο…Απιώο ηηο αγθαιηάζακε
ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο γηα λα κε λνηώζνπλ έηζη κόλεο ηνπο. Πνιιέο από απηέο όηαλ
εξρόληνπζαλ πιένλ εδώ πέξα, θάλαλε αο πνύκε ηε δήισζε θαη θεύγαλε ή θαη ρσξίο λα
θάλνπλ δήισζε πνιιέο από απηέο όηαλ ζθνησλόηαλ ην παηδί ηνπο ή ν άληξαο ηνπο, ηνύο
θώλαδαλ θαη ηνπο άθελαλ ειεύζεξνπο πιένλ θαη πάληνηε ιηγνζηεύακε αιιά νη κόληκεο
ήκαζηαλ γύξσ ζηα ρηιηάδεο άηνκα πνπ ήκαζηαλ Αζελαίεο, πεηξαηώηηζζεο θαη από ηε
Θεζζαινλίθε…
Απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελψλ κνπ δελ πξνέθπςαλ ή ππνλνήζεθαλ
θάπνηεο άκεζεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο,
επηβεβαηψζεθε φηη νη δπν νκάδεο δελ είραλ πνηέ θακία επαθή. Ζ δε κνλαδηθή
πεξίπησζε πνπ κηα πνιηηηθή εμφξηζηε αλέβεθε ζην κνλαζηήξη, ήηαλ απηή ηεο θπξίαο
νθίαο πνπ ην έθαλε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη θάπνηεο γπλαίθεο ηνπ ιφρνπ ηνπο πνπ
βξέζεθαλ ζηα θειηά ηεο κνλήο γηα εθθνβηζκφ. Ζ θπξία Λέλα δε ζηάζεθε πνιχ λα
κηιήζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφηαλ ηηο άιιεο γπλαίθεο, ελψ φηαλ ξσηήζεθε γηα
ην ιφρν ηεο κνπ κίιεζε κε πνιχ λνζηαιγηθφ ηξφπν θαη κε πνιχ ζεηηθή δηάζεζε. Ζ
θπξία νθία θάλεθε πνην εθδεισηηθή σο πξνο ην ζέκα απηφ. Υαξαθηεξηζηηθά, κνπ
ηφληζε ηδηαίηεξα πσο νη «άιιεο» γπλαίθεο δελ είραλ θακία δνπιεηά κε απηέο…Ήηαλ
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θνηλφο θφζκνο θαη είραλ άιιν πφλν. Με ηελ επθαηξία ηεο εξψηεζεο κνπ εμηζηφξεζε
θαη ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηελ ζρέζε ηεο κε ηε δηνίθεζε θαη ηε θξνπξά.
ηαλ καο θέξαλε ζην Σξίθεξη εκείο αηζζαλζήθακε κηα ειεπζεξία…Ναη κελ θξαηνύκελεο,
αιιά αλαπλεύζακε θαιύηεξα παξόιν πνπ δελ είρακε θηήξηα. Καη είρακε βγάιεη πνιιέο
γπλαίθεο, γηαηί, όινη ζηε ζεηξά ,ε γθάκα απηή, ήηαλ κνξθσκέλεο, θαζεγήηξηεο, δαζθάιεο
θαη κεηά ήηαλ ην ηζνύξκν ησλ γπλαηθώλ…
-Ακφξθσηεο ελλνείηε;
-ρη …Από νηθνγέλεηεο ησλ αληαξηώλ. Οη αληαξηννηθνγέλεηεο, αληαξηνκάλεο,
αληαξηναδεξθέο , άδεηαζαλ ηα ρσξηά θαη γέκηζαλ ην λεζί…Φηάζαλε ηηο 12.000 θαη κεηά
κείλακε 3000 κε 5000. Απηέο νη γπλαίθεο , απηό ηνλ θόζκν πνπ θέξαλε εδώ, ήηαλ όινη
από ρσξηά, από ηα βνπλά…Μέρξη θαη κηθξά παηδηά. 220 παηδηά καδί κε ηηο καλάδεο.
Έπηαζαλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αληαξηώλ θαη ηνπο θέξαλε ηζνύξκν από όιε ηελ Διιάδα.
Φέξαλε ηα γπλαηθόπαηδα. Σηο γπλαίθεο καδί κε ηα παηδηά ηνπο. ζα κπόξεζαλ λα πάξνπλ
καδί ηνπο…Οη γπλαίθεο απηέο, ν θόζκνο απηόο, ήηαλ ν θνηλόο θόζκνο. Ζ αγξόηηζζα…Καη
θαηά θύξην ιόγν ζέιαλ λα μεθαζαξίζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αληαξηώλ πνπ βγαίλαλε ζηα
ρσξηά γηα λα κελ ηξνθνδνηνύλ ηνπο αληάξηεο. Να αδεηάζνπλ ηα ρσξηά. Σνπο θέξαλε θαη
πξαγκαηηθά ηνπο θηάζαλε 12000 ζην ιόρν! ηελ πνξεία βέβαηα όηαλ έγηλε ε θαηάξξεπζε
-θαη έγηλε δπζηπρώο ε θαηάξξεπζε-λίθεζαλ ηνλ ζηξαηό ηνλ Λατθό, ηνλ δεκνθξαηηθό
ζηξαηό ηεο Διιάδνο, εξρόληνπζαλ θάζε κέξα θαη αθνύγακε ηα θιάκαηα όηη ν ηάδε
ζθνηώζεθε…«Δίζαη
ειεύζεξε…
είζαη
ειεύζεξε…είζαζηε
ειεύζεξε…
ειεύζεξεο…ειεύζεξεο…». Γηα όιεο απηέο ζήκαηλε όηη ζθνηώζεθαλ ηα παηδηά ηνπο, νη
άληξεο ηνπο , ηα αδέιθηα ηνπο θαη έθεπγε έλαο έλαο…Έθεπγε, έθεπγε, αδεηάζαλε θαη
κείλακε 3000 από ηνπο 12000. Μεηά κείλακε 2000 θαη ζηε ζπλέρεηα ην Ννέκβξε άξρηζαλ
λα ζηξηκώρλνπλ ηα πξάγκαηα. Σν ‟49, αθνύ είρε θαζαξίζεη ζρεδόλ (ην ηνπίν), είρε κείλεη
ε πηώζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ ζηξαηνύ. Σόηε άξρηζαλ λα πηέδνληαη ηα πξάγκαηα θαη
εξρόληνπζαλ απέμσ δεισζίεο. Άιινη...θάπνηνη…έλαο παλόο πνπ ηνλ ιέγαλε...ηνλ
παλό…
-Καη ηί γηλφηαλ;
-Ενπκ ηξηαιαινπκ! Δξρόηαλ ν Ραθηηδήο, έλαο δηνηθεηήο. Ήξζε θαη βγήθε επάλσ θαη είπε:
«Σειείσζε ν παξαζεξηζκόο θαη ε γπαιηζκέλε κπόηα. Ήξζε ε ώξα πνπ ζα καξηπξήζεηε
ηεο κάλαο ζαο ην γάια πνπ θάγαηε». Σηο έβαιε -όρη εκέλα βέβαηα δελ πήξα εγώ θνπβά-,
λα γεκίζνπλ ηνπο θνπβάδεο θαη λα γπξίζνπλ γύξσ γύξσ από ην κνλαζηήξη κε γεκάηνπο
θνπβάδεο… Γύξσ-γύξσ, γύξσ-γύξσ, γύξσ-γύξσ θαη ν Ραθηηδήο από επάλσ απείιεζε:
«ζα πεζάλεηε, δελ ζα κείλεηε κηα» θαη ηόζα άιια… «Θα θύγεηε όπνπ λα λαη, ζα
ηειεηώζεη είπακε ν παξαζεξηζκόο!». Μεηά μαλάξζαλ θη άιινη αλαλήςαληεο, ζηειέρε…Χο
ηόηε δελ είρακε δεη ηίπνηα…
-Σν ‟49 δειαδή φια απηά;
-Σέινο ηνπ ‟49 όηαλ πηα μεθαζάξηζε θαη ν Λατθόο ηξαηόο. Τπάξρεη κηα θακάξα ζην
κνλαζηήξη θαη εγώ είρα πάξεη ζηξώκαηα, ξνύρα θαη κεξηθά ηξόθηκα πνπ είρα γηα λα ηα
δώζσ, λα ηα πεηάμσ γηα λα έρνπλ. Να κελ πεζάλνπλ… Γηαηί ήηαλ ν θαηξόο όπσο είλαη
ηώξα…Έθαλε θξύν. ηαλ έθηαζα ζην κνλαζηήξη είδα λα κπαίλεη ν δηνηθεηήο θαη
αζπλαίζζεηα επαλήιζα…Δίρα γείξεη θαη αθνπκπνύζα ζηελ πύιε, ζηε θακάξα θνληά ζην
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37. Καη ν δηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ν Μαληνύβαινο ιέεη: -«Μσξή από πνύ είζαη;» θαη
ηνπ είπα: -«κε ζπγρσξείηαη, νύηε κσξή είκαη, νύηε κσξό. Δίκαη από ηε Καιακάηα» θαη
γπξίδεη θαη κνπ ιέεη : -«θαη νη θαιακαηηαλέο είζηε θαη επγελείο;» θαη ηνπ ιέσ : -«θύξηε
δηνηθεηά, δελ πιήξσζα θαη ηίπνηα» ηνπ είπα… -«ε επγέλεηα δελ θνζηίδεη. Ούηε θαη ν
ηξόπνο ηεο θαιήο κνπ ζπκπεξηθνξάο αιιά εζάο δελ ζαο βιέπσ λα αληαπνθξίλεζζε πξνο
εκέ…». –«Σί ήζειεο εδώ κσξέ; Ση ζέιεηο;». – «Πάιη κσξή; Να ζαο πσ ηί ζέισ θύξηε
δηνηθεηά; Με ην δηθαίσκα πνπ όηαλ ζα ηηο δείηε αύξην έμσ…, ζα ληξέπεζηε λα ηηο δείηε
θαη ζα ιέηε όηη θάλαηε θαιό θαη δελ ζα πείηε πνηέ όηη πξάμαηε απηή ηελ πξάμε θαη έρεηε
θιείζεη εδώ κέζα ηα επίιεθηα ζηειέρε ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Σα θνηλσληθά, ηα πνιηηηθά , ηα
…από πνύ λα πηάζσ θύξηε δηνηθεηά;» Με θνίηαμε: -«ηί είλαη απηά πνπ ιεο;». – «Απηά
πνπ αθνύηε!» ηνπ ιέσ. «Σί ηηο έρεηε εδώ κέζα; Δγώ έρσ θέξεη θαί ,ξνύρα… ζα
πεζάλνπλ! Θα πεζάλνπλ νη γπλαίθεο!». Γπξίδεη ηόηε θαη θσλάδεη ζην ζηξαηηώηε θαη ηνπ
ιέεη : -«παξ‟ ηα ξε θαη δώζ‟ηα». Καη ην απόγεπκα ηηο άθεζε…ηηο απειεπζέξσζε
θαζαξά…
-αο μαλαρψξηζαλ απφ ηφηε;
-ρη. Καη θηάλνπκε παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ 24 Γεθέκβξε. ηηο 24 Γεθέκβξε καο
βνπηάλε θακία εθαηνζηή ζα ήκαζηε θαη παξαπάλσ θαη καο παίξλνπλ από ην θάησ
ζηξαηόπεδν ζην πάλσ…Δδώ πνπ είλαη ην λεθξνηαθείν ζήκεξα ζην κνλαζηήξη, εθεί πνπ
είλαη νη ειηέο, κέζα, καο είραλ δέζεη ζύξκαηα γύξσ γύξσ θαη καο θιείζαλε εθεί θαη
έβξερε όπσο βξέρεη ηώξα…Έθαλε κεγάιε βξνρή θαη καο επέβαιιαλ λα ξίμνπκε ηα ξνύρα
καο θάησ θαη παγώζακε. Καη γπξίδακε όιε ηε λύρηα θαη γπξίδακε θαη ηελ άιιε κέξα.
Σέινο πάλησλ, ήηαλ ηα πξώηα θαςόληα πνπ είραλ αξρίζεη εδώ. ην ηέινο ηνπ Γελάξε καο
πήξαλ κε ην αξκαηαγσγό θαη καο πήγαλε ζην Μαθξνλήζη. ην Μαθξνλήζη θηάζακε 2526-27 Γελάξε. ηαλ κπήθακε ζην Μαθξνλήζη άξρηζαλ ηα ηξαγνύδηα ηα εζληθά….θαη
ινηπά θαη ινηπά…Από θεη, αθνύ καο βαζάληζαλ θαη ινηπά, όζεο κπόξεζαλ λα αληέμνπλ
θαη λα αληέμνπκε, καο μαλαγύξηζαλ ζην Σξίθεξη. Καη ζπλερίδεηαη άιιε ηζηνξία…ην
Σξίθεξη ήηαλ ειαθξόηεξα ηόηε ηα πξάγκαηα θαη ήηαλ θαιύηεξα. Καηεβαίλακε θάησ…λα
κεηαθέξνπκε ηα πξάγκαηα όια. Γελ καο θέξαλε θαη γηα λα καο θάλνπλ αέξα! Ούηε καο
θέξαλ γηα λα κνξθσζνύκε! Οπσζδήπνηε δελ έπαςε λα είλαη έλαο ηόπνο εμνξίαο αιιά
δελ έπαςε λα είλαη θαη έλαο θηιόμελνο ηόπνο….Δδώ, όζνη ήηαλ νη άλζξσπνη, ζρεδόλ
γίλακε έλα….πσο ν Νίθνο ν Σξίκεο…Ζ κάλα ηνπ ήηαλ ζηελ εθθιεζία πάλσ ζην
κνλαζηήξη. Ήηαλ νηθνλόκνο θαη είρε θαη πέληε παηδηά …Σξία αγόξηα θαη δπν αδειθέο. Ζ
Μαξία λνκίδσ…Γπν αδειθέο έρεη ν Γηώξγνο. Ζ θπξά-Λέλα ε θαεκέλε…θαη ν
κπάξκπαο…ν παηέξαο ηνπο…
-ην Σξίθεξη εδψ ζην λεζί κέλαηε φιεο καδί;
-ρη. ε ζθελέο.
-αο είραλ φκσο ρσξηζκέλεο αλάινγα …
-ε ιόρν, ζε ιόρνπο…
-αο είραλ ρσξηζκέλεο ζε αληαξηννηθνγέλεηεο;
-Βέβαηα! Σηο αληαξηννηθνγέλεηεο ηηο βάιαλ ζην κνλαζηήξη θαη θάησ…Χ βέβαηα! Σηο
μερώξηζαλ γηα λα κελ…
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-Γηα λα κελ επεξεάδνπλ νη νξγαλσκέλεο…
-Βεβαίσο, βεβαίσο…Ήηαλ νηθνγέλεηεο, αληαξηννηθνγέλεηεο. Σί δνπιεηά είραλ απηνί;
-Δζείο φκσο πξνζπαζνχζαηε λα έξζεηε ζε επαθή;
-ρη, ηηο βιέπαλε. Με θνηηάηε εγώ…Δγώ ήκνπλ άιιν παηδί, άιινο άλζξσπνο θαη κε
ήμεξε όιν ην ζηξαηόπεδν. Γελ έρεη ζεκαζία…Ήκνπλ παηδί κηθξό! Αλάγθε δελ είρα! Σνπο
είρα γξάςεη όινπο κε καύξα γξάκκαηα…( γέιην ) Γελ κε απαζρνινύζε ηίπνηα θαη πέξαλ
απηνύ, θάζε κέξα άθνπγεο πνπ εξρόηαλ ην γξάκκα ζνπ …Καη εξρόηαλ θαη ν άιινο θαη
έιεγε: «είζαη ειεύζεξνο,είζαη ειεύζεξε, άληε θύγε είζαη ειεύζεξε, ειεύζεξε,
ειεύζεξε…».
-Δίραλ άιιν πφλν απηέο θαη άιιν πφλν εζείο;
-Δ βέβαηα, ε βέβαηα! Αιιά όρη κόλν απηέο…Γηαηί, θαη απηέο νη γπλαίθεο πνπ ήηαλ εδώ,
ζθνησκέλνπο είραλ…
Ζ θπξία Πφπε δελ αληηιήθζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν ηε χπαξμε ησλ δχν θνηλνηήησλ.
Δπαλαιάκβαλε ζπρλά πσο νη ίδηεο πέξαζαλ θαιά ζην κνλαζηήξη θαη πσο δε γλσξίδεη ηί
πεξλνχζαλ νη γπλαίθεο ηνπ θάησ ιφρνπ. Μάιηζηα, φηαλ ηηο θνίηαδε απφ καθξηά ηηο
ιππφηαλ θαζψο ζεσξνχζε πσο δελ ήηαλ «επλνεκέλεο».
-ην Σξίθεξη ηψξα, φηαλ ζαο πήγαλ ζαο ρψξηζαλ ζε θάπνηνπο ιφρνπο;
-Ναη. Δθεί πνπ ήηαλε κηα πεδηάδα κεγάιε, πέηξα, κε ζηύινπο κε ζεκαίεο.
-αο πήγαλ ζην κνλαζηήξη εζάο;
-ην κνλαζηήξη. ην κνλαζηήξη ήκαζηαλ. Ναη, ζην κνλαζηήξη. Δθεί ζην κνλαζηήξη δίπια
εθεί θαη είραλ ηα ζθεληά. Καη θνηκόζαλ ζε ζθεληά. Μέζα ζηα ζπίηηα εθεί, όρη. 30-35
γπλαίθεο ήηαλ ην θάζε ζθελή.
-ην ππφινηπν λεζί; Έκελαλ άιιεο γπλαίθεο;
-Ναη βέβαηα! Ήκαζηαλ ηώξα 300 άηνκα ήηαλ …δελ είλαη θαη ηόζν ..όρη δε ζπκάκαη, αιιά
δελ.. δε ην κειεηήζακε λα πνύκε πόζεο γπλαίθεο ήκαζηε θαη πόζεο είλαη εθεί.
-Πσο ζαο ρψξηδαλ; Αλάινγα κε ην απφ πνηα ρσξηά ήζαζηαλ;
-ρη όρη όρη…όρη όρη όρη.
- ην θφκκα αο πνχκε;
-ρη όρη όρη όιεο καδί. ινη από ην θόκκα ήκαζηαλ.
-Α ήζαζηαλ θαη ζεηο ζην θφκκα;
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-Ναηηη! ην θόκκα λαη! Καη γη‟ απηό καο ζηείιαλ εμνξία… γηαηί ήκαζηαλ ζην θόκκα. Ούηε
καο θαθνπνηνύζαλ…
-Γλσξίδσ πσο είραλε ρσξίζεη ζην κνλαζηήξη ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο ήηαλ απφ
αληαξηννηθνγέλεηεο ελψ ζην ππφινηπν λεζί φζεο ήηαλε πνιηηηθέο…αο πνχκε νη
θαλαηηθέο νη θνκκνπλίζηξηεο.
-Δθεί πνπ ήκαζηαλ εκείο ζην πξναύιην πσο είπακε κε ηε ζεκαία, ήηαλ κηα θαηεθόξα εθεί
θαη ήηαλ ζάιαζζα. Δθεί ζε έλα βνπλαιάθη ε θάζε γπλαίθα πνπ… απηέο ήηαλ πην … κε
πνηληα…κε βαξππνηληεο…πσο ηνλ ιελ….
-Βαξππνηλίηηζζεο
-Βαξππνηλίηηζζεο λαη! Μηα γπλαίθα, έλα αληίζθελν. Απηέο ήηαλ πην κπξνζηά.
-Απηέο ήηαλ πην επηθίλδπλεο δειαδή;
-Ναη, απηέο ήηαλ πην δξαζηήξηεο, απηέο ηώξα…εκείο ήκαζηαλ απιέο ηώξα…απηέο ήηαλ
πην δξαζηήξηεο θαη από ην θόκκα..
(ηαλ θαηέβαηλαλ θάζε κέξα λα πάξνπλ ην ςσκί, έβιεπε ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο ήηαλ
«αξηά αξηά» θαη ηηο ιππφηαλ. «Ήηαλ κηα εδψ...κηα εθεί»).
-Πσο ήηαλ απηέο νη γπλαίθεο; Ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ ζαο; Σν κέξνο πνπ έκελαλ ήηαλ
δηαθνξεηηθφ;
-Ήηαλ έλα βνπλό ζπαλό. Γελ είρε νύηε θύιν, νύηε ηίπνηα. Έλα βνπλό ρώκα…θαιαθξό…
-Μεηαμχ ζαο είραηε επαθέο; Γειαδή κε ηηο γπλαίθεο απηέο ηηο πην επηθίλδπλεο πνπ
ιέηε…..
-ρη ,όρη…όρη…όρη….
-Γειαδή δελ βξηζθφζαζηαλ;
-ρη..
-αο ην απαγφξεπαλ;
-Ήηαλ καθξηά…λα ήηαλ καθξηά ίζα κε πεληαθόζηα κέηξα; Μαθξηά... Δκείο απάλσ κε ην
θάησ πνπ ήκαζηαλ... Πεγαίλακε ζηε ζάιαζζα θαη εξρόηαλ ην θαξάβη θαη μεθόξησλαλ ην
ςσκί.
-αο απαγφξεπε ε ρσξνθπιαθή λα έρεηε φιεο καδί ζρέζε; Ή απιά δελ ζαο πιεζίαδαλ;
-ρη, όρη, όρη. Απιέο…απιέο…απιά ήκαζηαλ. Μόλν κε
ζρέζε…ηηο βαξππνηλίηηζζεο…

απηέο

δελ είρακε θακία

-Λέγεηαη φηη δελ ζέιαηε θηφιαο λα έρεηε επηθνηλσλία κ‟ απηέο ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ θαη
πην επηθίλδπλεο κήπσο ζαο πνπλ γηα ην θφκκα, κελ ζαο κπιέμνπλ…
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-Γε…δε…νύηε…νύηε πεγαίλακε, νύηε καο απαγόξεπαλ, νύηε θαη πήγαηλε θαη θακία θαησ
ζ‟ απηέο…ήηαλ ζαλ λα λα …ζαλ λα λα ηηο ιππάζαη…εθεί πνπ ήηαλ…
-Να ηηο ιππάζαη ε....;
-Ναη, λαη…λαη…
-Γηαηί λα ηηο ιππάζαη;
-Δκκ…γηα λα είλαη….ζαλ λα ηηο ηπξάγληδαλ εθεί πνπ ήηαλ κόλνη ηνπο…Δκείο είρακε
θόζκν…Ήηαλ…ήηαλ…ζ‟ είπα φηη νη βαξππνηλίηεο ήηαλ θάησ θαη απάλσ κπνξεί λα
ήηαλ θαη πην ειαθξέο… Οη άιιεο νη βαξππνηλίηεο ήηαλ θάησ. Μηα γπλαίθα-έλα
αληίζθελν. ηαλ θαηεβαίλακε θάησ λα πάκε ζην θαξαβάθη -έλα θαξαβάθη εξρφηαλ κε
ςσκί-, ηηο βιέπακε έηζη, αιιά…(κνξθαζκόο ιύπεζεο)
-Απφ καθξηά, ζαλ λα ηηο είραλ ζε απνκφλσζε δειαδή;
-Απηέο; Ναη, λαη!
-Μαζαίλαηε πψο πεξλνχζαλ απηέο θαζεκεξηλά; Αλ είραλε πξνβιήκαηα κε ην ςσκί…
-ρη, όρη…όρη
-Γελ καζαίλαηε θαζφινπ λέα ηνπο.
-ρη όρη, όρη.
-Μέζα ζην κνλαζηήξη, εζείο νη γπλαίθεο πνπ ήζαζηαλ, ήηαλ γπλαίθεο άιιεο
κεγαιχηεξεο ζε ειηθία , άιιεο κηθξφηεξεο…
-Ναη , λαη…
-Κάπνηεο ήηαλ πην κνξθσκέλεο, θάπνηεο είραλ ηειεηψζεη ην ζρνιείν,
-Ναη…λαη.
-Δίραηε αλάκεζά ζαο θφληξεο, δηαθνξέο….
-ρη όρη όρη , όρη όρη θακία.
-Ήζαζηαλ αγαπεκέλεο…
-Μείο πεξάζακε θαιά …Καη όινη! Καη όινη καο εθεί λα πσ …δελ άθνπζα κηα κέξα κηα
θαζαξία. ρη…όρη…ηώξα αλ ήηαλ πξηλ από καο ή κεηά από καο, δελ μέξσ.
-Άξα αλακεηαμχ ζαο νη γπλαίθεο άζρεηα αλ ήηαλ άιιεο ειηθίαο, αλ είραλ άιιε
κφξθσζε αλ άιιεο ήηαλ πην πινχζηεο, άιιεο πην θησρέο, ήζαζηαλ…
-Φαηλόηαλ ε πινύζηα κάλα κ‟ εθεί; Ση λα δεηο; Ση λα δεηο δίπια ζνπ;
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-Γελ είραλ αο πνχκε θαιχηεξα πξνλφκηα;
-ρη όρη, όρη όρη …όιεο ην ίδην ήκαζηαλ. Δγώ θαηάιαβα όιεο ην ίδην ήκαζηαλ. ηελ ίδηα
κνίξα ήκαζηαλ όιεο.
-ηαλ καζαίλαηε φηη κηα/έλαο ζπγγελήο απφ κηα εμφξηζηε γπλαίθα πέζαλε ή ζθνηψζεθε
πψο αληηδξνχζαηε; πκπαξαζηεθφζαζηαλ ε κηα ζηελ άιιε;
-Δκ; Γελ ζηελνρσξηόκαζηαλ;
-Γηαηί φιεο είραηε θάπνην ζπγγελή, θάπνηνλ δηθφ ζαο άλζξσπν, έηζη;
-Δξρόηαλ ηα ραξηηά θαη δελ καο ηα δίλαλ…Γελ καζαίλακε ηίπνηα. Πεο όηη ήκαζηαλ ζ‟
έλα κπνπληξνύκη. Πεξηκέλακε ηη ζα καο θάλνπλ. Θα καο δηώμνπλ; Θα καο ζηείινπλ ζην
ζπίηη; Γελ είρε ζρέζε κε ην θνληά ή ην καθξηά. Γελ είρακε ζρέζε κε ηνπο ζπγγελείο…
Ζ θπξία Λέλα ππνζηεξίδεη πσο δελ είραλ θαλ νπηηθή επαθή κε ηηο άιιεο γπλαίθεο
θαη νχηε κάζαηλαλ λέα ηνπο. Ήμεξε πσο ήηαλ πνιιέο κνξθσκέλεο γπλαίθεο ζην θάησ
ιφρν θαη καο εμηζηνξεί θαη κηα εκπεηξία ηεο απφ φηαλ αλέβαζαλ ηηο γπλαίθεο ηνπ θάησ
ιφρνπ γηα δηαθψηηζε ζην κνλαζηήξη.
-Ήζαζηαλ απφ ηηο πξψηεο γπλαίθεο πνπ εγθαηέζηεζαλ ζην λεζί; Γηαηί κεηά άξρηζαλ
θαη έξρνληαλ θαη άιιεο.
-Κνίηαμε λα δεηο, ζην Σξίθεξη είραλ πάεη θαη από ρξόληα πξηλ πνιιέο γπλαίθεο ζην άιιν
ην ηκήκα από ηελ άιιε κεξηά. Δκάο καο πήγαλ επάλσ ζηελ εθθιεζία, ζην κνλαζηήξη.
Δθεί έβαιαλ ζθελέο θαη ν θαηαπιηζκόο καο ήηαλ εθεί. Αιιά δελ είρακε θακία επαθή κε
ηνπο άιινπο…
-ηαλ ζαο πήγαλ ζην Σξίθεξη ζαο έβαιαλ πάλσ κε ηηο πξνιεπηηθέο νηθνγέλεηεο. Δζείο
δελ είραηε θάπνηα αλάκημε κε ην θφκκα;
-ρη φρη, φρη. Δκείο ηξεηο κήλεο κείλακε ελψ ζην άιιν ην ζηξαηφπεδν θάησ ήηαλ θαη
δπν θαη ηξία ρξφληα….Καη ήηαλ πέληε ρηιηάδεο γπλαίθεο….θαη δελ είρακε θακία
επαθή…νχηε θαη θείλεο ηνικνχζαλ λα αλέβνπλ επάλσ ζε καο.
-Οχηε εζείο επηρεηξήζαηε πνηέ λα ηηο δείηε;
-ρη όρη απαγνξεπόηαλ. Καη όηαλ γηλόηαλ θάηη ηέηνην, γηλόηαλ θαζαξία κεγάιε κεηά.
Δθείλνη ήηαλ δεισκέλνη, ήηαλ αξηζηεξνί. Κάπνηε, κεηά, όηαλ ήζειαλ λα ηνπο κηιήζνπλ
ηνπο ζπγθέληξσλαλ επάλσ ζην κνλαζηήξη ζηελ εθθιεζία θαη εκάο ηνπο πξνιεπηηθνύο καο
βάδαλε επάλσ ζηα θειηά γύξσ γύξσ θαη απηόο όινο ν θόζκνο ήηαλ θάησ. ιεο γπλαίθεο.
Γελ είρε άληξεο θαζόινπ θαη αλάκεζα ε αζηπλνκία. Έξρνληαλ έλαο από Βόιν γηα
παξάδεηγκα, δελ ζπκάκαη ηη ιέγαλε ηέινο πάλησλ…Καη όηαλ θάηη πνπ ιέγαλε δελ ηνπο
άξεζε, θάλαλε απηό ην πξάγκα έλα «βββββββββββ» θαη άθνπεο ιεο θαη ήηαλ έλα κειίζζη!
Γελ θαηαιάβαηλεο πνηνο ην έθαλε. Γηα λα κελ ηνπο ζηηγκαηίζνπλ θαη λα κελ
θαξθσζνύλ…Αλ ήηαλ θαη ν θύιαθαο θνληά έδηλε θαη θακία…
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-Απηέο ηηο γπλαίθεο ηηο βιέπαηε απφ καθξηά;
-Γελ ηηο βιέπακε θαζόινπ. Ήηαλ από ηελ άιιε κεξηά ηνπ λεζηνύ. Γελ θαηλόηαλ, γύξηδαλ
από θείλε ηε κεξηά, θάησ…Αο ήηαλ γύξσ ζηηο πέληε ρηιηάδεο…Σνλ επηέκβξην όκσο καο
πήξαλ από θεη επάλσ εκάο…
-Μαζαίλαηε δειαδή φηη ζηηο άιιεο γπλαίθεο θέξνληαλ πην άζρεκα;
-Γελ μέξσ κέζα εθεί πνπ κέλαλε, αιιά άκα αλέβαηλε θάπνηα θαη εξρόηαλ επάλσ ζε καο,
ηηο θέξνληαλ άζρεκα…Απαγνξεύνληαλ. νπ ιέεη, απηέο ηηο έρνπλε πξνιεπηηθά. Μήπσο
έξρνληαη εδώ θαη κηιάλε γηα ην θόκκα θαη θάλνπλ θαη θηηάρλνπλ…Απηέο ήηαλ εζνπνηνί,
ήηαλ…πνιινί…πνιιέο ...
-Σί ινγηψλ γπλαίθεο ήηαλ; Ήηαλ κνξθσκέλεο, ακφξθσηεο;
-Πνιιέο κνξθσκέλεο ήηαλ θάησ.
-Δγψ γλσξίδσ φηη ην Σξίθεξη ιεηηνχξγεζε απφ ην ‟48 κέρξη θαη ην ‟53 φπνπ θαη έθπγαλ
νη ηειεπηαίεο θξαηνχκελεο. Οη πνιηηηθέο θξαηνχκελεο είραλ παξακείλεη κέρξη ην ‟53…
-Ναη, νη πνιηηηθέο. Ήηαλ ηόζν πηζηέο ζην θόκκα πνπ έδηλαλ κέρξη θαη… Πνιιέο
αξξσζηήζαλε. Καηάιαβεο; Δθείλνη ήηαλ πεξηνξηζκέλνη πνιύ θαη πνιύ άζρεκα. νπ ιέεη,
είζαη αξηζηεξόο, είζαη θνκκνπληζηήο, είζαη δεμηόο. Οη κελ ρηππνύζαλ ηνπο δε θαη νη άιινη
ηνπο άιινπο. Γελ ήμεξεο από πνύ λα θπιαρηείο. Ο εκθύιηνο…Γελ ππάξρεη πην ρεηξόηεξν
πξάγκα. Καη ζην ζηξαηό αθόκα γηλόηαλ πνιιά. Ο άληξαο κνπ πνπ ήηαλ ηόηε θαληάξνο,
όπσο θνηκόηαλ ην βξάδπ, πάλσ από ην καμηιάξη ζηνλ ηνίρν γξάςαλε έλα ζθπξνδξέπαλν.
Παξαιίγν λα ηνλ ζθνηώζνπλ. Καη δελ ππήξρε πην εζληθηζηήο. Πην δεμηόο. Καη κε κέζνλ
θνληά πνπ είρακε εδώ, πήγαλ ζηε Λάξηζα θαη γιίησζε. Αιιηώο ζα ηνλ είραλ θαζαξίζεη.
Ξέξεηο πόζνο θόζκνο πήγε άδηθα έηζη; Αθνύο; Έθηαλαλ ζε ηέηνην ζεκείν! Ο άιινο πήγε
θαη έθηηαμε ζθπξνδξέπαλν πάλσ από ην δηθό ηνπ ην θξεβάηη πνπ θνηκόηαλ. Καη άιια
πνιιά ηέηνηα …
Δληφο ηεο κνλήο νη γπλαίθεο δεκηνχξγεζαλ ζαθψο ηε δηθή ηνπο θνηλσλία. Έθαλαλ
παξέεο, ηζαθψζεθαλ, θξάηεζαλ επαθέο κεηά ηελ απφιπζή ηνπο θαη έδεζαλ αξθεηά
πεξηζηαηηθά. Ζ θπξία Κάηηα κνπ αλέθεξε θάπνηα απφ απηά.
-Κξαηήζαηε κεηά επαθή κε θάπνηεο γπλαίθεο πνπ γλσξίζαηε εθεί;
-Ναη θαη σο ζήκεξα αθόκα θαη αο πέξαζαλ θαη ηόζα ρξόληα. Ναη, κηινύζακε,
γλσξηζηήθακε, εξρόηαλ θαη ζην ζπίηη πεγαίλακε θαη κείο ζην Βόιν. Βνιηώηηζζεο ήηαλ
πνιιέο.
-Ήηαλ γπλαίθεο απφ φιε ηελ Διιάδα;
-Από όιε ηελ Διιάδα λαη.
-Καη ζεηο θάλαηε παξέα κε φζεο γλσξηδφζαζηαλ;
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-Ναη, από δσ από ην Πήιην, από Λερώληα, από Άγην Βιάζην, από ηνλ Άγην Λαπξέληε.
Ήκαζηαλ κηα ζεηξά από θάησ θαη κηα ζεηξά από πάλσ.
-Κάλαηε δειαδή παξέα θαη κε γπλαίθεο απφ αιιά κέξε;
-Πνιιέο θαη από αιιά κέξε. Δίρε θαη θαιόλ θόζκν κέζα. Δίρε θαη
θνπηζνκπνιηά…Γηλόηαλ…, ηη ζεο είρε…Κνίηαμε λα δεηο, γλώξηζα πνιινύο ραξαθηήξεο.
Δγώ θαη ζπ πεξλνύζακε θαιά, ηέινο πάλησλ είρακε κηα παξέα θαιή. Γελ κηινύζακε,
κάισλαλ κε ην παξακηθξό! Σί λα θάλεηο όκσο; Θπκάκαη πξνο ην ηέινο, καδεπηήθακε
όηαλ ήηαλ λα ρσξίζνπκε. Πεο πσο ήκαζηαλ κηα νηθνγέλεηα κέζα εθεί. Εήηεζαλ ινηπόλ
ζπγγλώκε ν έλαο κε ηνλ άιιν …Ζ κόλε πνπ δελ κίιεζα ήκαλ εγώ. Λέεη, απηό ην θνξίηζη
δελ είρε λα πεη ηίπνηα; Γελ παξεμεγήζεθε πνηέ; Γηαηί δελ παξεμεγήζεθα. ρη θαη κείο
επάλσ δελ κπνξώ λα πσ, δελ καο θαθνπνηνύζαλ, ελώ εθεί, ήηαλ ην θόκκα ζηε κέζε.
Ήηαλ ην θόκκα…
Γ. Ζ θαζεκεξηλφηεηα
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ γπλαηθψλ, ηε
δηαηξνθή ηνπο, ην λεξφ, ηελ αιιεινγξαθία, ηηο επηζθέςεηο θαη ηα δέκαηα. Κάπνηεο
γπλαίθεο έζημαλ θαη ην ζέκα ηεο χπαξμεο παηδηψλ ζην λεζί, ηα θειηά ηηκσξίαο ζην
κνλαζηήξη θαη ηηο δειψζεηο πνπ δεηνχζαλ. Ζ θπξία Λέλα ζπκάηαη ηα καγεηξεία, ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην Σξίθεξη αιιά θαη ηε Υίν.
Δθεί ήηαλ δπν θηίξηα παιηνί ζηξαηώλεο θαη έλα άιιν πην κηθξό πνπ ην ιέγαλε «ην
παξάξηεκα». Καη είραλε θαη θνπδίλεο ηνπ ζηξαηνύ έμσ…νη θνπδίλεο απηέο ήηαλ
εμσηεξηθέο θαη καγείξεπαλ νη δηθέο καο νη γπλαίθεο εθεί. Γελ καγείξεπαλ πάληα νη ίδηεο.
Ήκαζηε ζε ιόρνπο θαη κνηξάδακε ηα θαγεηά κε θνπβάδεο , ην κνηξάδακε ζε θάζε θηίξην
αο πνύκε έηζη επάλσ. Δθεί καο είραλε ηε ρσξνθπιαθή, αιιά ήηαλ ν έλαο ν δηνηθεηήο
πνιύ ζθιεξόο άλζξσπνο. Ξύιν δελ είρακε. Πεξηνξηζκό όκσο κέζα ζηα θηίξηα είρακε θαη
βγαίλακε δπν θόξεο, δπν ώξεο ηξεηο έμσ. Δθεί ζην πξναύιην είρακε δεκηνπξγήζεη κηα
νκάδα βόιετ θαη παίδακε βόιετ θαη γσ ήκνπλ ζηελ νκάδα ηνπ βόιετ θαη θάλακε θαη κηα
ρνξσδία. Δίρακε ηελ Έιιε ηε Νηθνιαΐδνπ, ε νπνία Έιιε Νηθνιαΐδνπ ήηαλ από ηηο πην
θαιέο Διιελίδεο πνπ είρακε. Γηεύζπλε νξρήζηξα θαη έθαλε όλησο κηα παξά πνιύ σξαία
ρνξσδία. Κάλακε 25ε Μαξηίνπ κε ηα ξνύρα απηά ηα παιηά εθεί πνπ είρακε,
δεκηνπξγνύζακε ζηνιέο ειιεληθέο θαη θάλακε πνιιά πξάγκαηα…
-Ση ρνξνχο θάλαηε;
-Υνξνύο ειιεληθνύο. Γελ αθήλαλε….λαη …θξπθά βεβαία μεθηλνύζαλ όια απηά γηαηί
απαγνξεπόληνπζαλ αιιά κεο ζην θηίξην ζηε Υίν, θιείλαλε ηηο πόξηεο θαη ύζηεξα εκείο
κπνξνύζακε λα ζπγθνηλσλνύκε κεηαμύ καο. Ήηαλ 2 νξόθνπο ή 3 ζα ζε γειάζσ. Ννκίδσ
2 ήηαλ. Δγώ ήκνπλ ζηνλ επάλσ όξνθν θαη ήηαλ κεγάινη ζάιακνη θαη είρακε ηα ξάληδα
καο αλά δπν γηαηί πξέπεη λα ήκαζηαλ γύξσ ζηηο 30 γπλαίθεο ζε θάζε ζάιακν ή 15
αλάινγα ην ζάιακν θαη ηα βάδαλ 2-2 ηα ξάληδα θνληά γηα λα κπνξνύκε λα πεξλάκε λα
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πεγαίλνπκε από ην πιάη. Καη όηαλ ζέιακε λεξό δελ είρακε πνιύ λεξό θαη καο άλνηγαλ ηηο
βξύζεο νξηζκέλεο ώξεο θαη είρακε πάξεη ζηάκλεο θαη βάδακε ην λεξό εθεί. Βέβαηα κηα
ζηάκλα είρακε, πόζεο λα είρακε; Ήηαλ όια πνιύ πεξηνξηζκέλα…Καη κάιηζηα κηα θνξά
ζπκάκαη πήγα εγώ ηελ ώξα πνπ ήηαλ γηα ην λεξό, πνπ ην είραλ αλνίμεη, θαη παίξλσ ηε
ζηάκλα θαη γιηζηξώ από ηε ζθάια θαη πέθησ θαη ρηππώ ηε κέζε κνπ παξά πνιύ άζρεκα
…Αιιά από θάξκαθα δελ είρακε ηίπνηα. Δίρακε κηα γηαηξίλα, -γηαηξέζζα ηε ιέγακεπαζνιόγνο ήηαλ απηή , ό,ηη είρε ζε αζπηξίλε γηαηί δελ είρακε θάξκαθα θαζόινπ…
Ζ θπξία Πφπε κάο εμηζηνξεί ηε θαζεκεξηλφηεηα ζην ρψξν ηνπ κνλαζηεξηνχ αιιά
θαη ηηο παξνρέο πνπ είραλ εθεί.
-Πσο ηα πεξλνχζαηε εζείο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο; Ση θάλαηε κεηαμχ ζαο νη
γπλαίθεο;
-Δκείο θαζόκαζηαλ , κηινύζακε ηα πάζε καο ,πσο ήκαζηαλ θαη πσο…ηη ηξαβάκε…γηαηί
λα είκαζηε εδώ…εκείο…εκείο…δελ αθήζακε πίζσ θαλέλαλ…εκέλα ε κακά κ‟ πέζαλε ,
ήκαζηαλ νη δπν νη αδειθέο ήκαζηαλ έμσ, κηα ήκαζηαλ …εε δπν ήκαζηαλ εθεί…ε κηα
ήηαλ αληαξηίλα…δελ ήηαλ θόζκνο κε νηθνγέλεηεο; Απηνί ηα ιέγαλ αιιηώο…αιιά εκείο
όκσο εθεί πνπ…ήηαλ πνιύ…είρε πνιύ δέληξν , πνιύ ειηά…ειαηόδεληξεο…
Εεηνύζακε…δελ ζπκάκαη από πνύ δεηνύζακε άδεηα, πεγαίλακε θαη καδεύακε
ειηέο….ειηέο. Σηο είραλ ηηλάμεη απηνί ηηο ειηέο θαη κείο καδεύακε από
θάησ…Φηώρεηα…Θπκάκαη ηόηε είρα ειηέο εθεί. Αο ήκαλ θαη θπιαθή είρα ειηέο από
θεη…Αιιά γηα λα καο ηπξαγλίζνπλ εκάο όρη…-Σπξξαληέηαλ νη παιηέο …ή κεηά πνπ
θύγακε εκείο. Γελ θύγακε όιεο από θεη…Καη όη‟ ζπκάκαη έλα θαξαβάθη…έλα θαξαβάθη
ίζα κε ηελ ώξα…ζνπξνύπσκα, καο θόξησζαλ θαη καο πήγαλ ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν.
Δδώ, ζηε γσληά πνπ είλαη ην παλεπηζηήκην. Δθεί καο άθεζαλ έλα βξάδπ, καο θάλαλ
ζαλ... κάζεκα εθεί κέζα θαη κεηά θύγακε.
-Απηέο ηηο ζαξάληα εκέξεο ζαο έβαδαλ λα θάλεηε αγγαξείεο, ζαο έβαδαλ λα θάλεηε
θαςφληα;
-ρη όρη, ..όρη όρη όρη…απιώο κόλν ην ςσκί πνπ θαηεβαίλακε θαη‟ ζηε ζάιαζζα θαη
πεξηκέλακε ην θαξάβη θαη μεθνξηώλακε ην ςσκί. Α, όιεο δέθα, δεθαπέληε γπλαίθεο
εθεί…Δκείο γεινύζακε άιιεο έθιαηγε …άιιε…
-Σξαγνπδνχζαηε; Κάλαηε ηέηνηα πξάγκαηα; Βγάδαηε ηξαγνχδηα;
-Α όρη! ρη όρη (γέιην)
-Μηινχζαηε γηα πνιηηηθή κέζα ζηελ εμνξία;
-Γελ ζα κηινύζαλ απηέο; Δκ, δε ζα κηινύζαλ; Δκ δε κηινύζαλ; Μηινύζαλ.
-Αο πνχκε εζείο θάλαηε θξπθά καζήκαηα ,δηαβάδαηε εθεκεξίδεο θξπθά;
-ρη όρη όρη…κηινύζακε έηζη αηνκηθά, δπν ηξεηο γπλαίθεο πνπ γλώξηδαλ, πνπ
γλσξηζηήθαλε, ήηαλ κηα μαδέξθε κ‟, κηα άιιε πάιη από δσ…δελ ζπκάκαη πσο ήηαλ...Δ ε
θαη νη μέλεο ήηαλ…Έλα ήκαζηαλ ηόηε…θαη κηινύζακε ηα δηθά καο…
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-Ξππλνχζαηε ινηπφλ, ην πξσί, είραηε λα ζεθψζεηε ηε ζεκαία θαη κεηά ζαο είραλ
ειεχζεξεο…
-ην αληίζθελν…πέηξεο…πνπξλάξηα …εδώ εθεί θαζόκαζηαλ θαη πεξλνύζε ε κέξα.
-Θπκάζηε θακία έληνλε εκπεηξία, κηα ηζηνξία πεξίεξγε, έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε
θαη ζαο έθαλε εληχπσζε;
-ρη, εληύπσζε ηη άιιν; Να… κηινύζακε πσο πήγακε θπιαθή…ηελ πεξάηε καο κε ηα
θείλα ηα ρξόληα …κε ηελ πείλα…α απηά …απηά ιέγακε.
-Οη άιιεο νη γπλαίθεο, νη επηθίλδπλεο πνπ ιέκε…έθαλαλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζην
λεζί.
-Μπνπξεί…
-Γειαδή αζρνιήζεθαλ κε ην ρνξφ, κε ζέαηξν, έθαλαλ ζεαηξηθέο νκάδεο, ρνξσδίεο…
-Απάλσ δελ ...δελ είρακε θακία επαθή κ‟ απηέο.
-Δίραηε εζπρία επάλσ;
-ρη. Ούηε θώηα, νύηε πεγαίλακε. ‟ είπα όηαλ θαηεβήθακε θαη‟ γηα λα πάξνπκε ην
ςσκί , ηηο βιέπακε ζην βνπλαιάθη. Κάηη αληίζθελα-αληίζθελα-αληίζθελα κηθξά θαη
καζαίλακε όηη ιέγαλε ε κηα κε ηελ άιιε. Μηα παιηά πνπ ήηαλ θπιαθή καο έιεγε όηη είλαη
νη βαξππνηλίηεο εθεί κέζα…
-Δίραηε εγθαηαζηάζεηο; Δίραλ θνχξλνπο γηα ην θαγεηφ, καγεηξεχαηε;
-Καδάληα.
-ηξαηφπεδν δειαδή…
-ηξαηό, ζηξαηό ζηε ζεηξά… πεγαίλακε ηε ζεηξά θαη παίξλακε ην θαγεηό θαη ην ςσκί
καο…
-Απφ λεξφ;
-Νεξό είρε κόλν….κόλν…βάδα…δελ ζπκάκαη βξύζε όκσο…
-Πεγάδηα;
-Ούηε πεγάδηα. Δίρε ζαλ βαξέιηα. Καη παίξλακε ην…(δε ζπκόηαλ)ζα ήηαλ εηδηθό ηώξα
απηό…δελ κπνξεί λα πάξεηο εζύ ην δηθό ζνπ ην βάδν…. ην έβαδεο κέζα…γηαηί ήηαλ έλαο
άλζξσπνο εθεί θαη καο ην έβαδε ην λεξό κέζα ζην κπνπθάιη θαη ην παίξλακε…
-Απφ ξνχρα, απφ παπνχηζηα, απφ θνπβέξηεο;
-, ηη…ό, ηη είρακε…
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-Γελ ζαο έδηλε θάηη ην ζηξαηφπεδν;
-ρη όρη, όρη όρη.
-αο έζηειλαλ νη δηθνί ζαο άλζξσπνη δέκαηα;
-ρη, εγώ όρη…δελ μεξσ άιινη ηη θάλαλ….
- Καη ηη θάλαηε γηα ξνχρα, γηα παπνχηζηα, γηα θνπβέξηεο;
-Σώξα δελ μέξσ γηα ην Σξίθεξη. Ήηαλ κη θαίλεηαη ιηγάθη…δελ μέξσ ην Σξίθεξη πσο ήηαλ
καθξηά ην ρσξηό…Βιέπακε ηα ζπίηηα καθξηά ιηγάθη, αιιά ηώξα…θαηέβαηλαλ ν θόζκνο
δελ θαηέβαηλαλ, δελ μέξσ! Γελ είρακε αλάγθε. Γελ δεηήζακε γηα λα θαηεβνύκε θάησ λα
ςσλίζνπκε…
-Ση ηξψγαηε;
-Απ‟ όια ζπκάκαη. Φαζόιηα ζπκάκαη, θαθέο ζπκάκαη καθαξόληα ζπκάκαη, θξέαο
ζπκάκαη…όια , όια…
-Σξψγαηε θαη θξέαο;
-Ναη λαη …ζ‟ είπα ή νη πξώηεο ή νη ηειεπηαίεο αλ δελ πέξαζαλ θαιά …δελ μέξσ…εκάο
δελ καο θαθνπνίεζαλ…
-Γελ είραηε αηηήκαηα αο πνχκε λα ζαο θέξνπλ πεξηζζφηεξα θαγεηά ή λα ζαο θέξνπλ
θαιχηεξα ξνχρα…
-ρη όρη…από πνύ; Πνηνο λα καο ηα θέξεη;
-Να δεηήζεηε απφ ηνπο θαληάξνπο;
-ρη όρη…όρη
-Γειαδή εζείο απφ εδψ είραηε πάξεη θαη ξνχρα καδί ζαο;
-Δκ! Ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλεο. Γελ ήκαζηαλ; Ση ήκαζηαλ; ηαλ καο είπαλ εηνηκαζηείηε,
ην είπακε… ή ζα καο αθήζνπλ λα θύγνπκε ή κόιηο βιέπακε ζηξαηησηηθά απηνθίλεηα,
είπακε πάεη...θάπνπ ζα καο παλ…
-Απφ γηαηξνχο είραηε; ηαλ θάπνηα αξξψζηαηλε;
-Γηαηξό δελ είδα. Μπνξεί…δελ κπνξεί λα κελ είρε…
Ζ θπξία Κάηηα ζπκάηαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη
ηηο ζπλήζεηεο πνπ είραλ εθεί.
-Δζάο ζαο θαηέβαδαλ θαζφινπ απφ ην κνλαζηήξη πξνο ηε ζάιαζζα;
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-Πεγαίλακε γηαηί δελ ππήξρε λεξό. Γηα λα πιπζνύκε πεγαίλακε ζηε ζάιαζζα. Γηα ηα
ξνύρα καο όκσο πεγαίλακε ζηνλ άγην Γεώξγην. Δίρε πεγάδηα εθεί θαη πεγαίλακε κε ηε
ζεηξά. Γελ είρακε πεξηνξηζκό. Καηεβαίλακε θαη ζηα καγαδηά, ςσλίδακε, παίξλακε
θεληήκαηα, θεληνύζακε, πώο λα πεξάζεη ε ώξα
-Πψο πεξλνχζε δειαδή ε ψξα ζαο;
-Γελ πεξλνύζε ε ώξα. Να, κε ηα αζηεία ε κηα κε ηελ άιιε, άιινο ηνλ θαεκό ηνπ, άιινο κε
άιια…Γελ πεξάζακε δειαδή θαη άζρεκα εθεί.
-Γελ ζαο θαθνπνηνχζαλ;
-ρη όρη. Γελ είρακε ηέηνηα. Δίρακε κηα ζθελή δηθηά καο. Άιιε ήηαλ από ηα
Σξίθαια…Γελ μέξσ από πνύ ήηαλ ν θόζκνο. Μάισλαλ πνιύ. Μάισλαλ θαη αλαγθαδόηαλ
ε αζηπλνκία κε ην παξακηθξό…Να ζνπ πσ κηα ηζηνξία κε ην θαγεηό. Σν θαγεηό εξρόηαλ
ην πξσί. Σξώγακε από όια. Μαγείξεπαλ δηάθνξα θαγεηά. Σν θξέαο ην βάδαλε κέζα ζε
δνρεία θαη ην θέξλαλε. Έπαηξλα εγώ, έδηλα εζέλα. Θα δηαιέμσ ηάρα πνην έρεη θόθαιν
πνην είλαη θαιό; ρη! Δκέλα έδσθεο εθείλν, όρη εκέλα δελ έδσζεο θαιό…Αλαγθάζηεθαλ
ζην ηέινο θαη δέλαλε ηα κάηηα! Καη ό, ηη ηύραηλε (γέιην). Δίρακε θαη ηέηνηεο πεξηπέηεηεο!
Ναη, θηάλαλε κέρξη ην μύιν εθεί! Μεηαμύ ηνπο νη γπλαίθεο. Δξρόηαλ κεηά ε αζηπλνκία
εθεί…
-Αγγαξείεο ζαο έβαδαλ λα θάλεηε;
-Κνίηαμε λα δεηο, όηαλ θέξλαλ ηα μύια θάησ πνπ πεγαίλακε, παίξλακε θάζε κηα από έλαδπν μύια θαη ηα αλεβάδακε. Καη ζην ςσκί εξρόηαλ ην θαξάβη, θαηεβαίλακε θαη ηα
παίξλακε νη γπλαίθεο. ζα κπνξνύζε ε θάζε κηα. Γελ επηβάιινληαλ λα πάξεηο ηόζα εζύ..
Απηό ην πξάγκα δελ ην είρακε. Καη λεξό δελ είρακε. Δίρε έιιεηςε ην λεξό.
-Νεξφ απφ πνχ παίξλαηε;
-Καηεβαίλακε ζηνλ Αη Γηάλλε. Δίραλ κηα ηνπινύκπα θάησ θαη είραλ βάιεη δπν ρσληά.
Καη ηα θαλάηηα ήηαλ ζηε ζεηξά γηα λα πηνύκε λεξό. Σα ξνύρα θαη απηά ζηε ζάιαζζα.
Πεγαίλακε θαη θάλακε κπάλην ζηε ζάιαζζα…Σί λα θάλεηο; Σν θαθό ήηαλ πνπ δελ
ππήξραλ ηνπαιέηεο. Οπόηε ζηελ ύπαηζξν, ζηα πνπξλάξηα, πξνο ηα πάλσ(γέιην). Σί λα
θάλεηο όκσο; Σα ππνκέλεηο όια. Σα ππνκέλεηο!
-Απφ θαγεηφ ηί ζαο είραλ;
-Σα πάληα. Μαο έθηηαρλαλ θαη θξέαο θαη κειηηδάλεο θαη θαζόιηα θαη πνιιέο θόξεο όηαλ
είραλ θαη κπαθαιηάξν ηνλ δίλαλ θαη ηνλ θηηάλακε θαη κνλαρνί καο. ρη, από ηέηνηα δελ
είρακε.
-Δζείο θάλαηε καζήκαηα ζην κνλαζηήξη πνπ ήζαζηαλ; Κάπνηεο γπλαίθεο αο πνχκε
είραλ ζηακαηήζεη ην ζρνιείν, θάπνηεο…
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-ρη όρη. Άιισζηε θαινθαίξη ήηαλ. Κεληήκαηα, θάλακε αζηεία, άιιεο παξαζηάλαλε
όηη…Πεξλνύζε ε ώξα, δελ κπνξείο λα πεηο όηη ήκαζηαλ θάπνπ θιεηζκέλεο. ρη όηη δελ
ζηελνρσξηόκαζηαλ.
-Μάζαηε θαλέλα γεγνλφο πεξίεξγν πνπ είρε ζπκβεί; Κάπνην αζηείν ή άιιν άζρεκν
γεγνλφο;
-ρη όρη όρη. Ήξεκα ηα πξάγκαηα πάλσ ζην κνλαζηήξη. Σώξα εθεί θάησ ηί γηλόηαλ δελ
κπνξνύζακε λα μέξνπκε. Δθθιεζία είρακε, πεγαίλακε ζηελ εθθιεζία.
-αο άθελαλ ρσξίο πξφβιεκα;
-Ναη θαιέ! Διεύζεξεο καο είραλ. Καηεβαίλακε θάησ, ςσλίδακε, δελ είρακε πεξηνξηζκό.
Καη πνπ λα παο εθεί; Αθνύ ήηαλ λεζί. Πνύ λα παο; Καη είλαη θαη κηθξό ην λεζί.
Γλσξίζακε πνιύ θόζκν θαη από αιιά κέξε. Κνπέιεο, ε κηα ηελ άιιε, κέρξη κνδίζηξεο
ήηαλ. Αγόξαδεο ύθαζκα θαη ζε έξαβαλ έλα θνξεκαηάθη …!
-Καη νη άιιεο γπλαίθεο θάησ έθαλαλ θαη απηέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζέαηξα θαη …
-Ναη, έθαλαλ ηέηνηα δηάθνξα. Ναη, είραλ θαη ηόζα ρξόληα βέβαηα…
( πξνζπαζεί λα ζπκεζεί έλα ηξαγνχδη πνπ ιέγαλε ηφηε )
-«Έλα θαξάβη πνπ καο πήξε έλα πξσί, -δελ ην ζπκάκαη θαη θαιάΆληξεο, γπλαίθεο, κηθξά παηδάθηα πάλσ ζην έξεκν λεζί
Γειάκε ηξώκε θαη ηξαγνπδάκε ε ζθέςε καο είλαη καθξηά
ε απηνύο πνπ αθήζακε θαη αγαπάκε, άληξεο καλνύιεο θαη παηδηά».
Πνιιά ηξαγνύδηα έβγαδαλ. Έηζη πεξλνύζακε θαιά. Με ηα αζηεία, κε ην έλα, κε ην άιιν,
γηα λα πεξλά ε ώξα.
-Έρεη δηαθνξά απφ ηηο θπιαθέο. Σφηε ζηηο θπιαθέο ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα.
ην λεζί ηνπιάρηζηνλ ππήξρε απηή ε ειεπζεξία λα πεξηπαηάλε, λα βγαίλνπλ έμσ.
-Παληνύ ήηαλ. Καη κέζα ζην ζηξαηό θαη παληνύ. Γελ ήμεξε ν θαζέλαο ηη έθηηαλε. Ήηαλ
ρεηκώλαο, ήηαλ θξύν, δέζηε πνιύ έθαλε. Δκάο ε επνρή ήηαλ θαιή γηαηί ήηαλ ζαλ
παξαζέξηζε. Ήηαλ θαινθαίξη. Σν λεξό ήηαλ δύζθνιν πνιύ αιιά ηα θαηαθέξλακε. Τπήξρε
ηξόπνο, λαη…
Ζ θπξία νθία ππνζηεξίδεη φηη είλαη ε κφλε πνπ γλσξίδεη θαιά ηελ χπαξμε θειηνχ
ηηκσξίαο ζην κνλαζηήξη θαη καο αλαθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο.
-Απηφ πνπ ιέγαλε φηη ζην θειί 36…
-Δγώ ην έρσ πεη απηό…ην 37,ζην 37!
-Ση θξαηνχζαλ εθεί κέζα;
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-Κάησ ήηαλ ηα θξαηεηήξηα. ηαλ έθαλεο θάηη θαη μέθεπγεο ησλ εληνιώλ θαη ηα ινηπά, ζε
παίξλαλε θαη ζε θιείλαλε ζηα θξαηεηήξηα. Μηα κέξα πηάζαλε θακία 40ξηα γπλαίθεο
κνξθσκέλεο θαη ηηο θιείζαλε ζην θειί 37 θαη ηηο ππόινηπεο ηηο αλέβαζαλ επάλσ θαη
θύζαγε ν αέξαο όπσο ηώξα… Δίρε θξύν θαη πάγν θαη θπζνύζε ν αέξαο …Φηάλακε πηα
πξνο Γεθέκβξε. Απηά ήηαλ ε αξρή ησλ βαζαληζηεξίσλ…Σόηε πέζαηλαλ από ην θξύν θαη
από ηελ πείλα κέζα εθεί…Καη πήγα εγώ, είρα πάξεη ξνύρα θαη πήγα από ηελ πόξηα ηελ
πίζσ, από ηα κπαιθόληα θαη ηνπο πέηαγα ζην επάλσ κέξνο πνπ ηνπο είραλε γηαηί ζην
θάησ δελ κπνξνύζακε λα ην πηάζνπκε ην 37. Δίρε κόλν ηελ πόξηα…
-Ήηαλ θάηη ζαλ απνκφλσζε δειαδή.
-Δίλαη όια…θαη θάησ...θάησ…απνζήθεο ήηαλ ηνπ κνλαζηεξηνύ…
-Καη ζ‟ απηφ ην θειί πφζν θαηξφ ηηο θξάηεζαλ;
-Σίπνηα…κέξεο ήηαλ…ηξεηο –ηέζζεξηο…Σίπνηα…γηα λα ηηο θνβίζνπλ ζέιαλ...Δίραλ
αξρίζεη λα πηέδνπλ γηα λα θαηαιάβνπκε όηη πξέπεη λα θάλνπκε δήισζε θαη ηα ινηπά.
Ήηαλ ε επνρή πνπ θαηέξξεπζε ν δεκνθξαηηθόο ζηξαηόο, ληθήζεθε θαη ζέιαλ θάπνπ λα
μεθαζαξίζνπλ ηελ ςείξα απ‟ ην ζηάξη πνπ ιέκε… Να ζε πάξνπλε, λα ζε πάλε εδώ, λα ζε
πάλε εθεί θαη λα κείλνπκε ιηγόηεξεο γηα λα θύγνπκε όζεο ιηγόηεξεο κπνξνύζαλ από δσ….
Οη ππφινηπεο γπλαίθεο δε γλψξηδαλ θάηη ηέηνην. Ίζσο ην είραλ αθνχζεη, αιιά δελ ην
είραλ δεη νη ίδηεο. Ζ θπξία Πφπε δε, ην αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά.
-ην κνλαζηήξη ππήξραλ θάπνηα θειηά ζηνλ θάησ φξνθν ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ
θαη ζαλ απνκφλσζε, ζαλ θειηά ηηκσξίαο;
-ρη όρη όρη , όρη όρη …δελ δελ…δελ άθνπζα ηίπνηα, γηα λα πσ ..λα πσ όηη ….όηη ππάξρεη
θίλδπλνο κέζα ζηα θειηά
-Γηαηί ιέλε φηη ιεηηνπξγνχζε έλα θειί ζην κνλαζηήξη φπνπ έβαδαλ ηηο γπλαίθεο ηηο
επηθίλδπλεο πην πνιχ γηα απνκφλσζε, γηα λα ηηο ηηκσξήζνπλ, γηα λα ηηο θξαηήζνπλ
μερσξηζηά…
-Γελ έρσ, δελ έρσ αθνύζεη ηίπνηα ηέηνηα πξάγκαηα ..ρη.
Ζ θπξία Κάηηα κάο ιέεη φηη ην είρε αθνχζεη, αιιά δελ ην είδε πνηέ.
-ην κνλαζηήξη πάλσ ιέλε φηη ππήξρε έλα θειί ηηκσξίαο ή θαη απνκφλσζεο…
-Ναη λαη ιέλε όηη ππήξρε…
-Σν μέξεηε εζείο απηφ ην θειί;
-ρη όρη δελ ην είδα πνηέ. Αιιά άθνπγα, όηαλ θακία από θάησ είρε ζπγγελή από πάλσ
θαη αλ μέθεπγε θακία -έθαλε δειαδή παξαλνκία-, απηή ηελ ηηκσξνύζαλ. Σελ έβαδαλ
εθεί…Ναη λαη. Σν είρα αθνύζεη απηό ην πξάγκα. Γελ ην είρα δεη όκσο. Καη ηί λα δεηο
εθεί; Δθεί, όια ηα θειηά ήηαλ κπνπληξνύκηα. Παιηά θειηά, από ππόγεηα. Αιιά δελ ηα είρα
δεη εγώ πνηέ.
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Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε παηδηψλ, ε θπξία Κάηηα απάληεζε σο εμήο:
-Παηδηά ππήξραλ ζην Σξίθεξη;
-Μηθξά παηδηά είραλε κεξηθέο. ε καο εδώ όκσο όρη. Δκείο πάλσ ζην κνλαζηήξη δελ
είρακε παηδηά. ρη θαζόινπ…ρη, όρη.
Δλψ ε θπξία Πφπε αλαθέξεη πσο φζν θαηξφ δηέκεηλε ζηελ κνλή, δελ είδε θαλέλα
παηδί νχηε αλ ιεηηνπξγνχζε θάπνην θειί ζαλ ηαηξείν.
-ην Σξίθεξη είραηε παηδηά καδί ζαο; Μηθξά παηδηά , κσξά είραηε;
-ρη όρη, όρη. ηαλ κηα θνξά…όηαλ ήκαλ εγώ εθεί, απηόλ ηνλ θαηξό ζαξάληα κέξεο, κάλα
κε κηθξό δελ είδα…
-Άξξσζηεο γπλαίθεο είραηε ;
-ρη. Γελ άθνπζα λα πσ, λα πνύκε θακία θνξά όηη αξξώζηεζε κηα γπλαίθα γηα λα πάεη
ζην κνλαζηήξη κέζα ζε εηδηθό κέξνο. Γε κπνξεί…δε κπνξεί…εγώ ιέσ δελ κπνξεί λα κελ
είρε γηαηξό…Γελ κπνξεί λα κελ εξρόηαλ…ρη, ζα είρε εθεί. ζν ήκνπλ εγώ… εγώ
δελ…Πέξαζα θαιά…ρη θαιά, απιά δελ πέξαζα ηίπνηα λα πσ όηη κε θαθνπνηνύζαλ. ,
ηη καο ξσηνύζαλ, καο έπαηξλαλ, όπσο κπήθακε έηζη θύγακε…
-Τπήξρε θαη θάπνην θειί ζαλ ηαηξείν;
γηαηξνί θαη θάξκαθα;

Αλ θάπνηα γπλαίθα αξξψζηαηλε, ππήξραλ

-Γελ ηα ζπκάκαη απηά…Αλ ππήξρε θάηη, δελ ην γλσξίδσ…
Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θφζκν ήηαλ θάηη πνπ απαζρφιεζε φινπο ηνπο εμφξηζηνπο
ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηηξεπφηαλ, ζε άιιεο απαγνξεπφηαλ
ελψ ζε άιιεο ππήξρε, αιιά κε απζηεξνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ θπξία Κάηηα κάο
ιέεη:
-Δπηθνηλσλία κε ηνπο δηθνχο ζαο είραηε;
-Ναη καο έζηειλαλ θαη πξάγκαηα …
-Γέκαηα;
-Ναη θαη ηξόθηκα θαη δέκαηα θαη ό, ηη ζέιακε. Με ην θαξάβη, λαη.
-Αιιεινγξαθία είραηε; αο άθελαλ λα παίξλεηε ή λα γξάθεηε γξάκκαηα;
-Δγώ δελ ην έθαλα απηό ην πξάγκα, αιιά γηλόηαλ έιεγρνο. Κνίηαμε λα δεηο ηώξα, κε
έζηειλε από δσ ε μαδέξθε κνπ αο πνύκε έλα δέκα, έλα γξάκκα, «ηί γξαθάο κεο ζην
γξάκκαηα»; Απηό γηλόηαλ, αιιά καο θέξνληαλ θαιά. Γελ κπνξώ λα πσ, δελ είρακε
παξάπνλν, νύηε καο βξίδαλε. Πεγαίλακε ζηελ εθθιεζία, θαζόκαζηαλ. Δκείο νη
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πξνιεπηηθνί ήηαλ δηαθνξεηηθόηεξα ελώ εθεί… ήηαλ αιιηώο. Γνύιεπε ην θόκκα.
Ακεηαλόεηεο. Αλαγθάζηεθαλ ζην ηέινο κεηά αλ δελ έθαλαλ κεηάλνηα, δελ ηνπο αθήλαλ.
Άιινη θιαίαλε, άιινη γηλόηαλ…Αιιά είραλ θαη 3 ρξόληα θαη 4 επάλσ εθεί. Καη από
αξξώζηηεο καο ιέγαλ…Δκάο κάο έηπρε ζην ηέινο. Καηάιαβεο; Σνλ Ηνύιην-επηέκβξην
άξρηζε ε θαηάζηαζε ηέιεησλε. Ήηαλ άζρεκα ρξόληα. Να κελ μαλάξζνπλ. Σα θαιύηεξα
ρξόληα καο, ηα ληάηα καο, ηα πεξάζακε κέζα ζηνλ εκθύιην πόιεκν.
-Δπηζθέςεηο είραηε; αο άθελαλ;
-Ναη, εκέλα ήξζε θαη ν άληξαο κνπ. Ήηαλ θαληάξνο θαη ήξζε κε άδεηα θαη πήγε εδώ ζηνλ
αζηπλνκία θαη ηνπ δώζαλε άδεηα θαη ήξζε. Ναη, ηνλ άθεζαλ. Άθελαλ λαη.
-ρη φκσο θαη λα κείλνπλ ζην λεζί;
-ρη λα κείλνπλ, όρη όρη. Απιώο επίζθεςε.
Ζ δε θπξία Πφπε ζπκάηαη πσο ηνπο θξαηνχζαλ ηελ αιιεινγξαθία.
-Δπηθνηλσλία κε ηνπο δηθνχο ζαο πίζσ είραηε; αο άθελαλ γξάκκαηα;
-Πνπ γξάκκαηα; !!Σζνπβάιηα ,θηβώηηα θάξγα! Σα βιέπακε θαη δελ καο ηα δίλαλ…
-αο ηα θξαηνχζαλ;
-Ναη, λαη…δελ καο ηα δίλαλ ηα ραξηηά…Σα θέξλαλ, ηα παίξλαλ ηα ραξηηά , ηα άθελαλ
αιιά πεγαίλακε θαη ηα βιέπακε κε ηα κάηηα…πνην ήηαλ πνην…Κηβώηηα…
εκαληηθή καξηπξία είλαη απηή ηεο θπξίαο νθίαο ε νπνία καο αλαθέξεη θαη έλα
πξνζσπηθφ ηεο πεξηζηαηηθφ κέζα απφ ην νπνίν θαίλεηαη ε ινγνθξηζία ηεο επνρήο.
-Με ηνλ έμσ θφζκν είραηε επηθνηλσλία ζην Σξίθεξη; αο άθελαλ λα έρεηε
αιιεινγξαθία;
-Αιιεινγξαθία εξρόηαλ. Δπηζθέςεηο όκσο όρη…Γελ κπνξνύζεο λα έρεηο
επηζθέςεηο…Δγώ όηαλ είραλ ηνλ αδειθό κνπ ζην Μαθξνλήζη ζηακάηεζε ε αιιεινγξαθία
θαη δελ κπνξνύζα λα μέξσ πνύ ήηαλ θαη ε κάλα κνπ δελ κπνξνύζε λα γξάςεη. Γελ
κπνξνύζε θαη ν παηέξαο λα γξάςεη ηί απέγηλε ν αδειθόο κνπ. Δγώ είρα αιιεινγξαθία κ‟
απηόλ. Μαθξόλεζν απηόο θαη γσ εδώ ή Υίν. Ο αδειθόο κνπ ζηακάηεζε λα κνπ γξάθεη
θαη ηα γξάκκαηα θαηαξρήλ δελ θιείλαλε. ηε Υίν ήηαλ θάξηεο. Δδώ πεξλνύζαλε από ηε
Γηνίθεζε επάλσ. Αλ ζέιαλ ζηα δίλαλε. Σα έιεγραλ, ηα ζθίδαλε, πεηάγαλε ηα δέκαηα ,
νηηδήπνηε….Καη ζε θάπνηα ζηηγκή ήξζε από ηε κάλα κνπ έλα γξάκκα θαη έγξαθε «κελ
αλεζπρείο παηδί κνπ, ε γξηά Πέηζαλα…» έιεγε, -ήηαλ κηα γξηά Πέηζαλα ε νπνία δελ
ήζειε λα αιιάδεη θαη ν αδειθόο κνπ ν κηθξόο έιεγε : «κακά δελ ζέισ λ‟ αιιάμσ κ‟
αξέζεη ην ξνύρν»-. Έιεγε γξηά Πέηζαλα θαη ήμεξα όηη ήηαλ ν αδειθόο κνπ. Έγξαθε
ινηπόλ, «ε γξηά Πέηζαλα δελ πέξλαγε θαιά κε ηε λύθε θαη έθπγε θαη πήγε ζηελ άιιε
λύθε». ήκαηλε όηη έθπγε θαη πήγε ζε άιιν κέξνο. Γελ κέλεη ζην ίδην, έθπγε ζε άιιν
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κέξνο, ζε άιιν θξάηνο. Γηαηί, όηαλ ηνλ βγάιαλε από ην Μαθξνλήζη, ηνλ είραλ βαζαλίζεη
πνιύ θαη σο ζηξαηηώηεο πνπ ήηαλ θαη ηνλ βαζάληζαλ, ηνλ έβγαιαλ…Σνλ έβγαιαλ επάλσ
ζην Γξάκκν θαη ζην Βίηζη…Σνλ έβγαιαλ λα πάεη λα πνιεκήζεη θαη λα ζθνηώζεη ηνπο
αληάξηεο…Να παιέςεη ελαληίνλ ησλ αληαξηώλ…Αιιά ν άλζξσπνο απηόο δελ ήμεξε
(ρακνγειώληαο) λα πάεη λα ζθνηώλεη. Αθνύ ηνλ είραλ ζθνηώζεη θαη
βαζαλίζεη…πκθώλεζε ηόηε κε ηέζζεξεηο άιινπο θαη παξέδσζαλ νιόθιεξν ην ηάγκα ζην
δεκνθξαηηθό ζηξαηό…Σν ηάγκα απηό ήηαλ όιν θξαηνύκελνη αληάξηεο. Σόηε, ηνλ
απνθήξπμαλ ηνλ αδειθό κνπ θαη ηνπο έζηεηιαλ θαη ζηελ Καιακάηα ζηελ εθθιεζία
γξάκκαηα όηη ηνλ απνθεξύζζνπκε γηαηί ζθόησζε…Φέκαηα δειαδή! Απιώο παξέδσζαλ ην
ηάγκα θαη θύγαλε. Καη πήξαλ ηόηε ηα εύζεκα ηνπ δεκνθξαηηθνύ ζηξαηνύ θαη
ηξαπκαηίζηεθε θαη έθπγε θαη πήγε ζηηο αλαηνιηθέο ρώξεο. Πξώηα πέξαζε από ηελ
Αιβαλία, κεηά ηελ Αιβαλία ηε Βνπιγαξία θαη κεηά πήγε ζηελ Σαζθέλδε καδί κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ. Δπέζηξεςε ην 1976.
Σν ζέκα ηεο δήισζεο ζηελ εμνξία απνηειεί έλα κεκνλσκέλν πεδίν κειέηεο θαη
έξεπλαο. Πνιιέο θνξέο έρεη ζπγθαιπθζεί ε χπαξμή ηεο, άιιεο θνξέο έρεη παξαπνηεζεί
ν ξφινο ηεο ελψ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο έρνπλ κηιήζεη άηνκα ηα νπνία ηελ ππέγξαςαλ.
ηε παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζην ζέκα ηεο δήισζεο κφλν πεξί ηεο χπαξμήο
ηεο ζην λεζί ή φρη. Ζ θπξία νθία αξλείηαη πσο δεηνχζαλ ζην Σξίθεξη δειψζεηο.
-Γελ είραηε δεισζίεο ζην λεζί;
-ρη όρη, όρη ηίπνηα …Σέινο πάλησλ, δελ είλαη ζέκα δεισζηώλ …ρη, δελ δήηεζαλ εδώ
δήισζε πνηέ, πνηέ! Καη όπνηνο ην πεη είλαη ιάζνο! Άιιν αλ ήζειεο εζύ λα παο κέζα γηα
λα θάλεηο κηα δήισζε λα θύγεηο. Απηό ήηαλ έλα άιιν ζέκα…
Ζ θπξία Πφπε γλψξηδε γηα ηε δήισζε, αιιά ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ζην Σξίθεξη δελ
πθίζηαην θάηη ηέηνην.
-Γηα ηελ δήισζε απηή πνπ ιέγαλε…
-Ναη, έιεγαλ λα θάλνπλ δήισζε…Άιινη λα απαξλεζνύλ ην θόκκα θαη απηά…Καη δελ
γηλόηαλ απηά ηα πξάγκαηα…Άιινη θιαίαλε, άιινη ήηαλ άξξσζηνη θαη ιέγαλε «έρνπκε
ηόζα ρξόληα θαη δελ ην θαηαιάβακε εδώ επάλσ». Αλαγθάδνληαλ λα ππνγξάςνπλ γηα λα
κπνξέζνπλ λα θύγνπλ…
-Γειψζεηο κέζα ζην κνλαζηήξη δεηνχζαλ;
-Από καο; Δπάλσ εθεί; ρη. Μα δελ είρακε θακία θαηεγνξία! Καη ήκαζηαλ ηπρεξνί πνπ
ήηαλ πξνο ην ηέινο ε θαηάζηαζε. Σέιεησλε ε θαηάζηαζε. Αλ ήκαζηαλ ζην κέζνλ κπνξεί
λα θξαηνύζε θαη έλα ρξόλν θαη δπν ε θαηάζηαζε απηή.
-Δζείο ζθεθηήθαηε πνηέ λα θάλεηε δήισζε ή λα αξλεζείηε ην θφκκα;

127
-ρη πνηέ…νύηε κ‟ έθνβε ηόηε, αιιά νύηε ηελ έθαλα επεηδή αγαπνύζα ηελ αδεξθή κ‟.
Ννηώζακε πσο ηελ πξνδίδακε. Έηζη ην ζθεπηόκαζηαλ ηόηε….Ση; Δγώ ζα ηελ έβγαδα από
ην θόκκα;
Ζ θπξία Κάηηα έθπγε απφ ην λεζί ιφγσ ησλ ζπγθπξηψλ θαη δελ καο αλαθέξεη
νηηδήπνηε άιιν γηα ηε δήισζε.
-Δζείο πψο θχγαηε; Τπνγξάςαηε θάπνηα δήισζε;
-ρη όρη ηίπνηα. Απιώο άξρηζε θαη ηέιεησλε ν πόιεκνο…
-Καη ζαο έδησμαλ νχησο ή άιισο;
-Ναη λαη. Δθεί, κεηά, ζηγά ζηγά άξρηζαλ λα θιείλνπλ νη εμνξίεο, ηέιεησλε ε θαηάζηαζε…
-Γηα πνηα ρξνλνινγία κηιάκε;
-Σν ‟48.
Ζ θπξία Λέλα ππνζηεξίδεη πσο φρη απιά γλψξηδε γηα ηε δήισζε, αιιά γλψξηζε θαη
θάπνηνπο πνπ ηελ ππέγξαςαλ.
-Ξέξεηε θάπνηνπο πνπ ππέγξαςαλ;
-Ναη, θαη ππέγξαςαλ θαη μαλαβγήθαλ έμσ. Σν μέξσ γηα κεξηθέο γπλαίθεο θαη άληξεο. Σί
λα έθαλαλ νη άλζξσπνη; Φνβήζεθαλ ηη ζα γίλεη. Ξέξσ γσ; Ήηαλ δύζθνιν , ήηαλ
πξαγκαηηθά δύζθνιν…Δγώ όκσο δελ κπνξνύζα λα ην θάλσ απηό. Μεγάισζα
έηζη…δειαδή, λα έρσ απηή ηε πεπνίζεζε. Να έρσ θαη έλαλ παηέξα ν όπνηνο ήηαλ παξά
πνιύ θάινο άλζξσπνο θαη ήηαλ ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ…Σνλ ιέγαλε «θεθέ» γηαηί ν παηέξαο
κνπ ςεύδηδε θαη ιέγαλε: «αλ ήκαζηαλ όινη ζαλ ηνλ «θεθέ» ζα ήκαζηαλ θαη κείο
θνκκνπληζηέο». Σν ιέγαλε απηνί όηη ήηαλ πνιύ ηίκηνο άλζξσπνο, εζηθόο ,πνιύ θάινο.
-Δίραηε ζθεθηεί ηε δήισζε; Να ιπγίζεηε;
-ρη όρη , κε ηίπνηα ! Δγώ πξνζσπηθά, ην πην ζνβαξό κνπ πξόβιεκα ήηαλ απηό θαη κεηά
ε πγεία κνπ…ιόγνπο πγείαο δσήο πιένλ…Γηαηί όηαλ ζνπ ιέλε όηη έρεηο ζπήιαην ζηελ
δεμηά θνξπθή, ήηαλ ηόηε ην ζπήιαην θαη όια απηά κε ληνθνπκέληα αο πνύκε γηαηί ηα
παξνπζίαζα, ηα έθαλα…θαη γσ δελ…δελ…ηελ έθαλα…ήηαλ...πίζηεπα όηη εκείο
κπνξνύζακε λα θάλνπκε κηα θαιύηεξε Διιάδα.
-Σν πηζηέςαηε;
-Ναη …
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ην ζεκείν απηφ, ε θπξία Πφπε κνχ κίιεζε γηα ηε ρσξνθπιαθή ζην λεζί θαη κηα
πξνζσπηθή ηεο ηζηνξία φληαο λεαξφ θνξίηζη. Σν ζέκα ηνπ έξσηα ζηελ εμνξία θαη ησλ
ληάησλ απνηειεί εμίζνπ κηα μερσξηζηή ζεκαηηθή κειέηεο θαη αλάιπζεο παξφια απηά, ε
θπξία Πφπε κνηξάζηεθε κηα εκπεηξία ηεο ε νπνία παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Οη ρσξνθχιαθεο πψο ζαο θέξνληαλ;
-ρη. Υσξνθύιαθεο δελ ήηαλ , κόλν θαληάξνη. Ναη κφλν θαληάξνη ,φρη αζηπλνκία.
-Αα δελ είραηε θαζφινπ αζηπλνκία;
-ρη, όρη θακία επαθή, όρη…( γέιην, γέιην δπλαηό ) έιεγε ν παππνύο…( γέιην ) έιεγε δελ
ήηαλ νη θαληάξνη εθεί? Μ‟ έιεγε…
-( γέιην) έθαλε δήιηεο…;
-Ση?? Γελ αληξέπεζαη ιέσ! Σν κπαιό εθεί ην‟ ρεηο εζύ;(γέιηα)Ση…ηη…είραλ αλάγθε νη
θαληάξνη λα „ξζνπλ ζη καο; ζη‟ο θπιαθηζκέλεο;
-Ήζαζηαλ λέα θνξίηζηα φκσο, είραηε ηελ αλάγθε λα εξσηεπηείηε, άιιεο θάλαλ φλεηξα,
άιιεο…
-Πνπ λα ηνπο δεηο ηνπο θαληάξνπο κάλα κ‟; Αα…εε… ήηαλ 5 , 8 , 10 ήηαλ δελ ήηαλ νη
θαληάξνη. θαη ηώξα πνπ κέλαλε ην βξαδ‟, δελ μέξσ….
-Δζείο φηαλ πήγαηε ζην Σξίθεξη είραηε ζχδπγν; Δίραηε ήδε ηνλ άληξα ζαο;
-Ήκαλ εξσηεπκέλ‟. Ήκαλ εξσηεπκέλ‟ ηφηε!

Γ. Μεηά ηελ εμνξία
Ζ δσή κεηά ηελ εμνξία απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα ζεκαηηθή ελφηεηα. ε άιιεο
γπλαίθεο ε εμνξία επεξέαζε θαη ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ελψ ζε άιιεο εμηδαληθεχηεθε
ζην κπαιφ ηνπο σο κηα εκπεηξία δσήο. Μηιψληαο κε ηηο γπλαίθεο απηέο, παξαηήξεζα
πσο νη πξνιεπηηθέο θαη νη αληαξηννηθνγέλεηεο δελ πνιηηηθνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ θαη
αθνζηψζεθαλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ε θπξία Λέλα καο κηιάεη γηα ηνλ
ζχιινγν πνπ ίδξπζαλ ζηελ Αζήλα θαη ηηο δξάζεηο απηνχ.
-Μεηά ράζαηε επαθή φκσο κε αξθεηέο γπλαίθεο θαη δηνξγαλψλεηε θάζε ρξφλν απηή ηε
γηνξηή. Γηα πνην ιφγν ην θάλεηε;
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-Κάλακε ζύιινγν ζηελ Αζήλα. Ναη λαη λαη , λαη βέβαηα! Κάλακε ην ζύιινγν γηα λα
βξηζθόκαζηε εκείο νη γπλαίθεο αο πνύκε, λα έρνπκε κηα επαθή…Άξρηζαλ ηόηε ήδε θαη
ηδενινγηθά λα έρνπλε θαη δηαθσλίεο κεηαμύ ηνπο. Σόηε πνπ άξρηζαλ λα ππάξρνπλ ηα
δηάθνξα απηά…Παξόια απηά όκσο, όιεο πάιη όπσο θαη ηώξα εδώ δελ πηζηεύνπκε ην
ίδην εδώ πέξα…άιιεο πηζηεύνπλ όηη είλαη ζσζηό απηό πνπ θάλνπλ, αιιά παξόια απηά
επεηδή δήζακε εκείο όιε απηή ηε δσή , έρνπκε έλα δεζκό κεηαμύ καο, αγαπάκε ε κηα ηελ
άιιε, παξόια ηα πηζηεύσ ηεο, πηζηεύεηο εζύ απηό γηαηί ζεο λα ην πηζηεύεηο , εγώ πηζηεύσ
ην άιιν γηαηί ιέσ ήηαλ ιάζνο απηό πνπ θάλαλε …αιιά δελ παύνπκε όκσο λα έρνπκε απηό
ην δεζκό…θαη είλαη θαη ην Σηηάληα ην μελνδνρείν θαη καδεπόκαζηε θαη θόβνπκε θαη ηελ
πίηα καο εθεί…
-Παιηφηεξα ήζαζηαλ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζηελ εηήζηα εθδξνκή κνπ είπαλ..
-Ήκαζηαλ πνιύ πεξηζζόηεξεο αιιά πέζαλαλ ιόγσ ειηθίαο…θαη είλαη θαη κεξηθέο πνπ δελ
κπνξνύλ…κεγάιεο πηα γπλαίθεο…
-Αιιά φιεο είλαη απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Διιάδαο. Γελ είλαη απφ ρσξηά εδψ ηεο
πεξηνρήο ή απφ ηηο αληαξηννηθνγέλεηεο; Γελ έξρνληαη απηέο νη γπλαίθεο;
-ρη , όρη απηέο ραζήθαλ ….θαη είρακε θαη αξθεηέο ζηε Υίν, Μπηηιεληέο κε ηηο βξάθεο
ηνπο …πνιύ σξαίεο γπλαίθεο…
-Οχηε απηέο έρεη ηχρεη λα έξζνπλ εδψ ζην λεζί;
-ρη όρη , όρη. Από απηέο όρη. Δπί ησ πιείζησλ έξρνληαη από ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά.
Καη από Θεζζαινλίθε εξρόληνπζαλ θαη είρακε θαη νδνληηάηξνπο.
Παξαδερφκελε θαη απηή πσο ε εηήζηα εθδξνκή αθνξά ηηο πνιηηηθέο εμφξηζηεο, καο
απνδεηθλχεη γηα αθφκε κηα θνξά πσο νη δχν θνηλφηεηεο γπλαηθψλ πθίζηαληαη κφλν
εληφο ηεο εμνξίαο θαη κφλν σο δπν απζχπαξθηεο νκάδεο ρσξίο ζπζρεηηζκνχο
αλακεηαμχ ηνπο. Ζ θπξία Πφπε καο απαληά σο εμήο:
-Έρεηε επηθνηλσλία κε θακία απφ απηέο ηηο γπλαίθεο ζήκεξα; Έηπρε;
-Απηέο νη δπν πνπ ήηαλ, πέζαλαλ. Ήηαλ κηα μαδέξθε κ‟ εδώ δίπια. Απηή έθαλε….έθαλε
δήισζε απηή ….έθαλε δήισζε θαη βγήθε έμσ ηόηε. Γήισζε όηη λα…απνθεύγσ ην θόκκα.
Απηή είλαη ε δήισζε. Καη δελ ζπκάκαη πνηα…είλαη παξάμελν ην όλνκα κσξέ….
-Ξαλαπήγαηε ζην Σξίθεξη;
-ρη
-Πνηέ;
-ρη
-Φνβάζηε λα πάηε;
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-Αα όρη
-Έκπαηλεο ζε θαξάβη; Γελ έκπαηλεο! Δε...ηψξα έρεη δηα μεξάο. Να κελ μεξάζεηο. Έιεγε
φηη δαιηδφηαλ. Ξέξσ γσ; Απφ ηφηε δελ έρεη μαλακπεί ζε θαξάβη …( ε θφξε ηεο ).
-Δεε ζα πάσ δηα μεξάο!
-Γελ κάζαηε ην ιφγν, νχηε γηα πνην ιφγν ζαο θξάηεζαλ ηφζν.
-ρη , ζ‟ είπα καο πήγαλ εθεί ζην παλεπηζηήκην…Δθεί…εθεί καο θξάηεζαλ έλα βξαδ‟,
καο θάλαλ έλα κάζεκα θαη από θεη ην πξσί θύγακε…
-Μάζεκα, ηη κάζεκα; Θπκάζηε ηη κάζεκα;
-Μάζεκα. Απηνί ηώξα ήηαλ νη δεμηνί…νη δεμηνί καο θάλαλ κάζεκα…γηαηί λα κελ είκαζηε
ζην θόκκα απηό, γηαηί δελ θάλνπλ θαιά, γηαηί δελ πξνζθέξνπλ θάηη νη αληάξηεο δελ
θάλνπλ ηίπνηα…α απηά…
-Δζείο επεξεαζηήθαηε απφ ηελ εμνξία; Φνβεζήθαηε ψζηε λα βγείηε απφ ην θφκκα ή λα
κελ μαλά…
-ρη , ήκαζηαλ ζην θόκκα…
-πλερίζαηε θαη κεηά ηελ εμνξία;
-Καη θεη είκαζηε.
-Καη είζηε αθφκα…
-Καη είκαη.
-Γελ θξπθηήθαηε ή θνβεζήθαηε πνπ ζαο έζηεηιαλ ζην Σξίθεξη;
-Δε θνίηαμε… ν θόβνο είλαη…Σόηε κόλν(θνβήζεθα)όηαλ ήηαλ απηνί νη Μπνπξαληάδεο.
Έρ‟ο ηδέα απηνί νη Μπνπξαληάδεο πνηνη ήηαλ ε; Απηνί ήηαλ απηνί πνπ…νη δηθνί καο νη
ληόπηνη εδώ. Κξύβνληαλ κε καληίιηα θαη εξρόηαλ ζε κέλα, ζε ζέλα θαη καο ρηππνύζαλ
γηαηί ήκαζηαλ ζε αξηζηεξό θόκκα. αλ ηνπο νύξιεδεο αιιά ήηαλ ληόπηνη. Βάδαλ ηα
καληίιηα θαη εξρόηαλ λα κε ρηππήζνπλ. ρη εκέλα, δελ κε ρηύπεζαλ…ρηύπεζαλ άιινπο
εδώ ζηε γεηηνληά…ήηαλ…ήηαλ…δόξη ήηαλ ηόηε όηαλ…δελ ήμεξεο πώο λα θξπθηείο. Ο
έλαο γείηνλαο πνπ είρε θόβν εξρόηαλ ζε ζέλα πνπ ήζαλ δεμηόο θαη ν δεμηόο έλαλ
αξηζηεξό πνπ γλσξηδόηαλ βξίζθεηο θαη ηνλ θπιάγεηο…-Ο Νέζησξαο ηώξα…δελ καο
θπιάηε; ηαλ ήξζαλ απηνί νη Μπνπξαληάδεο…Μπνπξαληάδεο έηζη ηνπο ιέγακε,
γπξλνύζαλ ζηα ζπίηηα γηα λα καο βξνπλ. Αιιά ήκαζηαλ θξπκκέλεο ζε έλα δσκαηηάθη
κηθξό. Δθεί ζην Νέζησξα…ήηαλ ν Νέζησξαο…ήηαλ ν Νέζησξαο δεμηόο θαη καο
γιύησζε…Μέζα ζηελ απιή ήξζαλ λαη…λαη…α ηόηε έξρνληαλ θαη μέλνη…εξρόηαλ ηε
κέξα…νη ληόπηνη γπξλνύζαλ ηε λύρηα…Ήηαλ έλα παηδάθη εδώ πνπ ην ρηύπεζαλ κέζα ζην
ζπίηη ην δηώξνθν απηό πνπ είλαη έλα παιηό ηνπξθηθό απηό …απηό είλαη ην ηνπξθηθό…Καη
είρε παξάζπξα. Δίρε απ‟ όια…Δδώ κε ηελ δηπιαλή ηελ μαδέξθε κ‟ είρακε ζύξκα
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ηόηε…ηώξα είλαη ηα ηειεθσλά. Δίρακε ην ζύξκα …ζύξκα εγώ από δσ κέρξη ηελ
αμαδέξθε κ‟ θαη είρακε θαη θνπδνπλάθη άκα βιέπακε ηίπνηα, θνπλνύζα ην ζύξκα εγώ θαη
εηδνπνηνύζα.-( γέιηα ) Καη ζπκάκαη ηόηε μελπρηνύζακε…μελπρηνύζακε όξζηνη …εδώ ν
πύξγνο είρε παξάζπξα. Καη από θεη παξάζπξα θαη από δσ παξάζπξα θαη βιέπακε ηε
λύρηα πσο γπξλνύζαλ νη Μπνπξαληάδεο. Έηζη ιέγακε ηόηε…πήγαλ θαη ηελ ρηύπεζαλ ηελ
αμαδέξθε κ‟ ηόηε. Σελ ρηύπεζαλ θαη γεξά. ρη ιίγν….θαη κε ην νύξιηαζκα πνπ έθαλε
απηή, πέηαμαλ όπιν…γηα λα κελ αθνπζηεί ε θσλή ηεο θαη ζε ιέεη ηη θάλνπλ! Καη
ρηύπεζαλ θαη έλα παηδάθη δίπια…θαη απηό ην θαεκέλν ήηαλ αζών παηδί…ηη ην
ρηππνύζαλ;; «ηη θηαίσ εγώ ξε κπάξκπα…ηη θηαίσ εγώ ξε κπάξκπα» ην θαεκέλν έιεγε.
Μεηά πνπ πήγαλ πξνο ηα θάησ, είπακε γιπηώζακε. Γελ έξρνληαη ζε καο…Δγώ είρα ηνλ
πύξγν απηόλ. Καζόκαζηαλ απάλ‟. Ήηαλ πην ειεθάληηλε πόξηα…ειαθξηά….άκα η‟ δώζεηο
κηα θισηζηά…Αιιά ε θαη‟ ε πόξηα άκα ηε δεηο, έρεη έλα δάρηπιν ζίδεξν. Έρεη θάηη
θαξθηά…ηέηνηα κεγάια! Γελ έκπαηλαλ νύηε…νύηε κε ρεηξνβνκβίδεο δελ έκπαηλαλ κέζα.
Αιιά κόιηο έθεπγαλ, βιέπακε απ‟ ηα παξάζπξα. Έθεπγαλ ζαθάη‟ ιέγακε… γιπηώζακε!
Γελ έξρνληαη ζε καο. Μεηά δελ ζπκάκαη…ην ‟47 ,‟48…49 είρακε αδειθό από άιιν
παηέξα. Απηόο είρε βγεη ζην θόκκα όπσο είλαη ν νύξιαο. Σνλ Καξαθίηζν…Δίλαη ν
παππνύο ηνπ Γεκήηξε ηώξα…Δίρε βγεη κε νκάδα έμσ…αιιά απηόο καο εθύιαμε όκσο…
-αο θχιαμε απηφο;
-Δεκ; Αο ήκαζηαλ θαη αξηζηεξέο. Αιιά. δελ θάλακε θαη ηίπνηα ζαλ ήκαζηαλ θαη
αξηζηεξέο…εε ήκαζηαλ επεηδή ήηαλ ε αδεξθή καο ηώξα… έμσ…θαη επεηδή είρε πάεη ζην
θόκκα απηό…θαη κείο όκσο έπξεπε λα ζπλερίζνπκε… κηθξέο ήκαζηαλ …κηθξή θαη γσ…
-Οχηε γηα αλάθξηζε ζαο θψλαμαλ μαλά πνηέ…
-Πνηέ, πνηέ.
-Μεηά; Ση έγηλε κεηά ηελ εμνξία;
-Ήξζα εδώ θαη ήκνπλ θνκκνπλίζηξηα πάιη ( γέιηα ). Μεηά παληξεπηήθακε …θάλακε…
-Κάλαηε παηδηά, νηθνγέλεηα;
-Ήκαζηαλ δπν θαη έρνπκε γίλεη εηθνζηδπό!
-ηαλ αο πνχκε ζαο ζπδεηνχλ γηα ηελ εμνξία ,ζαο ιέλε: «πείηε καο θχξηα Πφπε
δηάθνξεο ηζηνξίεο, εκπεηξίεο , πσο λνηψζαηε; αλ κηα ηζηνξία πνπ δήζαηε θάπνηε;
-Ναη λαη, όηαλ καο ξσηνύζε θάπνηνο από δσ, εε κ‟ άξεζε, κ‟ άξεζε λα πσ ό, ηη
πέξαζα…όηη δελ καο θαθνπνηνύζαλ…ηώξα γηα θπιαθή…ζηε θπιαθή πνπ ήκαζηαλ ζην
Βόιν δελ ήηαλ θαιά….
-Υεηξφηεξα δειαδή πεξάζαηε ζηε θπιαθή ζην Βφιν;
-ην Βόιν έλα κήλα θαη κεηά ην „48 ή ην „49 θύγακε γηα εμνξία. Έλα κήλα καο άθεζαλ
(ζηε θπιαθή) θαη καο μαλαπήξαλ πάιη.
- Γηαηί πεξάζαηε ρεηξφηεξα ζηε θπιαθή;
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-Δ κα ήκαζηαλ κέζα ζ‟ έλα δσκάηην κέξα λύρηα, κέξα λύρηα έλα κήλα.
-Πφζεο γπλαίθεο;
-Δκ ήκαζηαλ ….30 -35…40…
-ιεο καδί κέζα ζ‟ έλα ζάιακν;
-Δ…όιεο απηέο πήγαλ εθεί. Σώξα νη άληξεο δελ ζπκάκαη πνπ πήγαλ νη άληξνη…κάιινλ
θαη νη άληξνη…
Ζ θπξία Κάηηα καο αλαθέξεη πσο νχηε απηή επηζθέπηεηαη ην Σξίθεξη πιένλ.
Δπηπιένλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί θαη ε εκπεηξία ηεο κεηά ηελ εμνξία. πσο θαη
ε θπξία Πφπε, έηζη θαη ε θπξία Κάηηα ζεψξεζε πσο ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ
εκθπιίνπ είρε κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηε δσή ηεο απφ φηη ε ίδηα ε εμνξία. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο, είραλ λα κνπ αθεγεζνχλ πεξηζζφηεξα θαη κε κεγαιχηεξν πάζνο θαηά ηελ
αθήγεζή ηνπο.
-ην Σξίθεξη μαλαπήγαηε απφ ηφηε;
-Μηα θνξά πήγακε θαη κεηά ζην παλεγύξη( γέιην ) κηα αλάκλεζε λαη …
-Κάζε ρξνληά καδεχνληαη νη γπλαίθεο θαη πεγαίλνπλ.
-Ναη, λαη πεγαίλνπλ ζαλ εθδξνκή ηώξα. Σόηε ήηαλ άιιν. Αιιά όρη, δελ είρακε
θαθνκεηαρείξηζε θαζόινπ. Γελ κπνξώ λα ην πσ απηό. Καη ζηα θαγεηά καο θαη ζε όια
θαη ειεύζεξεο ήκαζηαλ θαηεβαίλακε θαη ςσλίδακε θάησ ζηα καγαδηά. Αιιά ήηαλ
πεξηνξηζκέλν. Γελ είρεο πνύ λα παο, ηειέθσλα δελ ππήξραλ, ηέηνηα δελ είρακε …
-Σν Σξίθεξη δελ ιεηηνχξγεζε ζαλ εμνξία θαη ηα επφκελα ρξφληα;
-Μεηά όρη. Έιεμε. Άιιαμε ε θαηάζηαζε. Αιιά εθείλεο είραλ πνιιά ρξόληα. Δίραλ 3-4
ρξόληα εθεί θάησ σο αξηζηεξνί. Γήισλαλ όηη εγώ είκαη θνκκνπλίζηξηα, πηζηεύσ, έρσ ην
πηζηεύσ κνπ, ην όπνην δελ ην αλέρνληαλ. Σί λα θάλνπκε; Ήηαλ ε θαηάζηαζε ηέηνηα. Να
ζαο θπιάμεη ν ζεόο λα κελ μαλαγίλεη πνηέ εκθύιηνο πόιεκνο…Απηόο είλαη ην πην
ρεηξόηεξν, ε πην ρεηξόηεξε θαηάζηαζε είλαη απηή…
-Ννηψζεηε πσο ε εμνξία ζάο επεξέαζε κεηά ζηε δσή ζαο; αο είρε ηξνκνθξαηήζεη;
Φνβφζαζηαλ;
-Κνίηαμε λα δεηο, όρη , δελ θνβόκαζηαλ. Γελ είρακε θάλεη ηίπνηα. Απιώο όηαλ ν γηνο κνπ
ηειείσζε θαη μεθίλεζε γηα λα δώζεη γηα γηαηξόο, ήζειε λα δώζεη γηα ζηξαηησηηθόο γηαηξόο
θαη ζηελ αζηπλνκία ήηαλ γξακκέλν ην όλνκά κνπ όηη είρα θάλεη εμνξία θαη δελ ηνπ ην
επέηξεςαλ…Καιά, γηαηξόο έγηλε αιιά όρη ζηξαηησηηθόο (γέιην). Ναη, απηά ηα πξόζεραλ
πνιύ κεηά! Αλ ήηαλ θάπνηνο εμνξία, αλ ήηαλ θάπνηνο θπιαθή…ιίγα ρξόληα κεηά
δηήξθεζε απηό ην πξάγκα…
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-Μεηά φηαλ επηζηξέςαηε;
-Σίπνηα. ηαλ επηζηξέςακε εγώ ήκαλε αξξαβσληαζκέλε. Λνγνδνζκέλε ήκαλε. Ήηαλ
θαληάξνο ηέζζεξα ρξόληα ν άληξαο κνπ. Τπεξέηεζε επάλσ ζην Γξάκκν θαη ζην Βίηζη.
Γύξηζε κεηά, αξξαβσληαζηήθακε, άξρηζε ε δσή θαη ζπλερίδεηαη…Μηα πεξηπέηεηα ήηαλ…
-αλ πεξηπέηεηα ην είδαηε;
-αλ πεξηπέηεηα, λαη. Κνίηαμε, ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, δελ μέξεηο από πνύ ζα ζνπ
έξζεη…Γελ ην μέξεηο…Πηάζαλε ηνλ αδειθό κνπ. Καηέβαηλαλ από ην βνπλό θαη ζηνλ
θαηεβαζκό ηνλ πηάζαλε θαη ηνλ πήξαλ επάλσ ζην βνπλό. Καη από θεη, βξέζεθε ζηε
Βέξνηα επάλσ. Ήηαλ 21 ρξνλώλ. Ξεθίλεζαλ από ηελ Αξγαιαζηή, από όια ηα ρσξηά απηά,
είραλε θαη κηθξόηεξα παηδηά θαη κε πεδνπνξία έθηαζαλ κέρξη επάλσ ζηε Βέξνηα. Αιιά ν
αδειθόο κνπ ήηαλ πνλεξόο. Ήζειε λα θύγεη. Με έλαλ αληάξηε, ηνλ έπαηξλε καδί ηνπ,
θαηέβεθαλ ζηε Βέξνηα λνκίδσ ή ζε έλα ρσξηό ηεο Βέξνηαο γηα λα πάξνπλ ςσκί, γηα λα
πάξνπλ πξάγκαηα δηάθνξα θαη πήξαλ ηνλ αδειθό κνπ καδί θαη ηνλ είραλε αθήζεη έμσ.
Πήξαλε ηα πξάγκαηα θαη ηα άθεζαλ λα ηα θπιάεη. Πην θεη ήηαλ έλαο ζηάβινο θαη είρε
έλα παξάζπξν θαη πήγε θαη πήδεζε κέζα ζην ζηάβιν θαη είρε γειάδηα κέζα! Έθπγε θαη
δελ ηνλ πήξαλ είδεζε. Βγήθε απηόο ελησκεηαμύ, θώλαμε, ξώηεζε πόζν ζα κείλνπκε εδώ.
Γελ κπνξνύκε λα κείλνπκε αιιά άθνπγαλ ηα ηαλθ θαη ηα απηνθίλεηα λα έξρνληαη, πήξαλ
είδεζε απ‟ ήηαλε θαη μεθίλεζε ζηξαηόο λα πάεη εθεί θαη εθόζνλ μεθίλεζε ν ζηξαηόο, ιέεη
ζα πάσ εγώ ην πξσί θαη ζα παξαδνζώ ζην ζηξαηόπεδν. Καη έθπγε θαη ηόηε έγηλε ην θαθό
ην κεγάιν γηαηί έθπγε…Καη κείο δειαδή πεξάζακε θαη από δσ θαη από θεη. Πήγαλ πόζεο
θόξεο λα θάςνπλ ην ζπίηη καο εδώ ζην ρσξηό νη αληάξηεο. Κπλεγεζήθακε θαη από ηηο δπν
παξαηάμεηο…Καιά από δσ δελ είρακε ηίπνηα …Ούηε ε κάλα κ‟ , νύηε εγώ…Γελ ππήξραλ
ηέηνηα ρξόληα θνξίηζη κνπ. Λέκε ηώξα θαη απηά…, όηη θαη λα είλαη όκσο, ν εκθύιηνο
είλαη αιιηώο. Ο αδειθόο ηελ μαδέξθε λα θηππάεη θαη ν θίινο ην θίιν λα ζθάδεη.
-αο βνεζνχζαλ άλζξσπνη πνπ ήηαλ απφ ηε δεμηά παξάηαμε γηα λα ζαο ζηείινπλ ίζσο
πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ή ρξήκαηα;
-Οη δηθνί καο. Μόλν νη δηθνί καο. Ούηε θαη ελδηαθέξζεθε θαλέλαο άιινο…Δθηόο απηνί
πνπ ήηαλ ζην ρσξηό. Απηνί έθαλαλ ηελ πεξηζζόηεξε θαηαζηξνθή όπσο κάζακε κεηά. Καη
σο ηώξα ηειεπηαία αθνύκε. Σνλ ίδην ηνλ αζηπλόκν ηνλ ξώηεζε ζπγρσξηαλόο γηαηί έγηλε
απηό θαη απηό θαη είπε όηη «ζθνηώζακε άδηθα πνιύ θόζκν». Γη‟ απηό, ε ξνπθηαληά δελ
είλαη θαιό πξάγκα. Τπάξρεη ρεηξόηεξν; Δγώ λα ζπθνθαληώ εζέλα, ηνλ άιιν θαη γηα πνην
ιόγν; Καη γηα ην θόκκα;
-Άξα πην πνιχ εζάο ζαο πείξαμε φιε ε θαηάζηαζε ηνπ εκθχιηνπ θαη φρη εηδηθά ε
εμνξία;
-ρη όρη. ιε ε θαηάζηαζε. Να θάζεζαη ηώξα ζην ζπίηη ζην ρσξηό θαη λα θνβάζαη.
Πνηνο ζα εξρόηαλ; Από δσ ζα εξρόηαλ; Οη αληάξηεο από ηα βνπλά ζα θαηέβαηλαλ;
Θπκάκαη έλα βξάδπ, ήξζε κηα ζεία θαη καο θώλαμε θαη καο είπε πξνζέμηε γηαηί ήξζε
ζηξαηόο ζην ρσξηό θαη παξηζηάλνπλ όηη είλαη αληάξηεο. Να πξνζέμηε λα κελ αλνίμεηε θαη
βξείηε θαη ην κπειά ζαο. Καη όηαλ λύρησζε -ην ζπκάκαη εθείλε ηε βξαδηά- θαη ήξζαλ
αληάξηεο κεο ζην ρσξηό, πξαγκαηηθνί όκσο αληάξηεο θαη κε ρηππνύλ ηελ πόξηα. Σώξα ηη
λα θάλεηο; Να αλνίμεηο; Πσο θαη ηη; Έιεγαλ ηα νλόκαηά ηνπο. Μεηά θώλαδαλ άλνημε!
Θπκάκαη θσλέο…Αλνίμηε θνπηζνκαληέο είκαζηε ν ηάδε θαη ν ηάδε. Αο κελ άλνηγεο ηελ
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πόξηα…Θέιαλ ςσκί, ζέιαλ ην έλα, η‟ άιιν. Σνπο δώζακε θαη έθπγαλ. Γελ θηαίεη
θαλέλαο από ηνπο λένπο απηνύο. Φηαίλε νη θαηαζηάζεηο πνπ θαηαληνύζαλ ηνλ θόζκν έηζη.
Υηππνύζαλ νη δεμηνί εζέλα, εκέλα, ζεθσλόζνπλ θαη πήγαηλεο αληάξηεο. Άιινη ήηαλ
αγξάκκαηνη , άιινη ήηαλ κε ην ζπδεηάο. Υηππνύζαλ νη άιινη από θεη, γηλόηαλ αδηθίεο
πνιιέο. Πάξα πνιιέο αδηθίεο. Οη άιινη έπαηξλαλ ζην βνπλό, ζε θιείλαλε κέζα,
ζθόησλαλ κε μύια. Γλσζηόο θόζκνο. Γξάκαηα…δξάκαηα! Θπκάκαη έλα Γηαλέιν. Πνιύ
θαιόο άλζξσπνο ήηαλ απηόο θαη κάιηζηα είρε αξξαβσληαζηεί θαη κε κηα θνπέια.
Καηέβεθε ζην Βόιν, ηνλ πηάζαλε θαη ηνλ ζθόησζαλ ζην μύιν. Γηλόηαλ ηέηνηα πξάγκαηα.
Δίραλ πηάζεη θαη ηνλ γηαηξό από ηα Λερώληα. Ήηαλ γηαηξόο θνξπθή. Οη ίδηνη νη γηαηξνί ην
έθαλαλ απηό από δήιεηα. Σνλ πήξαλ ζην Βέλεην. Πέζαλε ν άλζξσπνο. Σνλ ζθόησζαλ;
Πνύ μέξσ ηη ηνλ έθαλαλ; Μεγάιεο αδηθίεο. Γειαδή, πνηνλ λα ππνζηεξίμεηο; Δδώ ήηαλ νη
θαινί θαη θεη δελ ήηαλ; Αθνύ έθηηαλαλ ηα ίδηα. Ο έλαο αδειθόο ήηαλ ζην βνπλό θαη ν
άιινο ήηαλ εδώ. Δθδίθεζε ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Έπηαζαλ εδώ ζηα Κάησ Λερώληα ηνλ
Σνπάιε. Σνπο θξέκαζαλ. Σν μέξεηο ε; Γειαδή, πνηνο ηνπο θξέκαζε ηώξα; Φηαίγαλε; Σόηε
είραλ θαη θάπνηα ζπκθέξνληα. Ση ήηαλ ε κάλα θαη ε θόξε; Ση θάλαλε; Έδσζαλ ιέεη
ιεθηά ζηνπο αληάξηεο. Μα κόλν απηνί δώζαλε ιεθηά; Μεγάιεο αδηθίεο. Γελ ήμεξεο ηη ζε
μεκέξσλε. Θέισ λα ζνπ πσ όηη ην πεξηζζόηεξν δελ έγηλε από ην θόκκα ηόζν , όζν έγηλε
από ηελ εθδίθεζε. Αθόκα θαη όηαλ θάπνηνο θνίηαδε κηα θνπέια θαη ηελ ήζεια εγώ ,
κπνξνύζα απηόλ λα ηνλ πηάζσ θαη λα ην πσ…Έγηλε απηό ην πξάγκα κε ηνλ άληξα ηνλ
δηθό κνπ. Ναη. Φίινη ηώξα. Δγώ αγαπώ ηελ ηάδε ηάρα γηαηί λα ηελ έρεηο εζύ θαη λα κελ
ηελ έρσ εγώ; Σνλ πηάζαλε θαη ηνλ πήγαλ ζην Άγην Βιάζην. Παξαιίγν λα ηνλ ζθνηώζεη
απηόο. Έθαγε μύιν θαη θάπνηνο από θεη είπε δελ ληξέπεζηε ιίγν; Σν παηδί απηό; Γηαηί;
Καηαζηάζεηο άζρεκεο πνιύ. Γελ ππάξρεη πην ρεηξόηεξν πξάγκα από ηνλ εκθύιην πόιεκν.
Γελ κπνξείο λα ην θαληαζηείο αλ δελ ην δήζεηο. Γελ κπνξείο λα θαληαζηείο ηελ εθδίθεζε
πνπ γηλόηαλ. Γειαδή, βξίζθεηο εζύ επθαηξία λα κε εθδηθεζείο εκέλα κε θάζε ηξόπν.
Έπεζε ζηνλ θόζκν κηα θαθία…Πάεη πέξαζε απηό ηώξα…Να κελ μαλάξζεη…
Ζ θπξία Κάηηα επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ εκπεηξία ηνπ εκθπιίνπ θαη φρη
ηφζν ηεο εμνξίαο ηελ νπνία θαη εμέιαβε σο «πεξηπέηεηα». ε αληίζεζε κε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε θπξία νθία, φληαο θαη πνιηηηθή θξαηνχκελε, παξνπζηάδεη ηε γεληθφηεξε
θαηάζηαζε απφ κηα ιίγν πην δηαθνξεηηθή ζθνπηά.
-Ναη, ήξζε κεηά ηελ ρνύληα. Μεηά ηε ρνύληα ήξζε. ιε ε θαηάζηαζε θαη δσ θαη θεη ήηαλ
δξακαηηθή…Ο πόιεκνο είλαη θαηάξα θαη κεγαιύηεξε θαηάξα ν εκθύιηνο. Μαθάξη λα κε
γλσξίζεηε νη λεόηεξνη ηνλ πόιεκν θαη ό, ηη άιιν θαθό…Σα επαθόινπζα ελόο πνιέκνπ θαη
εηδηθά ηνπ εκθύιηνπ…Γπζηπρώο, νη άλζξσπνη πνπ πάιεςαλ είλαη ην ηξαγηθό. Πιεξώζακε
απηά πνπ δελ ηνπο ρξσζηνύζακε. Πιεξώζακε αληί λα καο πιεξώζνπλ. Μαο πήξαλε αληί
λα καο δώζνπλ θαη ε ηζηνξία ζπλερίδεηαη…Με έλαλ άιιν ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα κελ
κείλεη ηίπνηα όξζην γηα λα πάξεηε νη λεόηεξνη θαη λα αιιάμεηε απηό ην ζύζηεκα πνπ
ιέγεηαη θαπηηαιηζκόο. Σν ζύζηεκα πνπ πξαγκαηηθά ζαο αθαίξεζε ό, ηη πνιύηηκν
δηθαηνύζηε…Καη δπζηπρώο, ε ηζηνξία ζπλερίδεηαη κε έλαλ άιιν ηξόπν ν όπνηνο είλαη
ηξόπνο πνιίηηθνο θαη έρεη ξίμεη ξηδηθά ηε λενιαία κέζα ζην δηθό ηεο ην παηρλίδη. Καη
πνηόλ; Σε λενιαία πνπ είλαη ην ζηήξηγκα! Δθεί ειπίδεηο! Γηαηί, αλ δελ έρεηο λενιαία, δελ
πξνρσξάο. Θέινπλ πξαγκαηηθά λα κεδελίζνπλ νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε κηα πξαγκαηηθή
αιιαγή ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζέινπλ λα ηα θέξνπλ ζηα κέηξα ηνπο …Δίζαζηε
λεόηεξνη. Παιέςηε κε ηνλ ηξόπν ζαο, αγσληζηείηε, ζεβαζηείηε ηνπο αγώλεο αθνύ δελ ηνπο
ζεβαζηήθαλ νη άιιεο δπν πξηλ από ζαο γεληέο. Δίζηε ε ηξίηε γεληά κεηά από καο. Ζ θάζε
γεληά πηάλεη 30 ρξόληα κε 60 ρξόληα. Δίλαη νη δπν γεληέο από ην ‟50 θαη άιιε κηα πξηλ
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πνπ είλαη πίζσ από ην ‟50 ε νπνία αγσλίζηεθε …Σώξα ε ηξίηε, εζείο, πάηε γηα ηελ αξρή
ηεο ηέηαξηεο γεληάο…Κάπνπ ραίξνκαη πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεηε νξηζκέλεο θνπέιεο πεξηζζόηεξν νη θνπέιεο έρνπλ έξζεη ζε κέλα κέρξη ζήκεξα γηα λα πάξνπλ θάηη ή ηνπο
βάδνπλ θάπνηα εξγαζία λα θάλνπλ, λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηα πηπρία ηνπο-. Δίλαη
κεγάιν γεγνλόο θαη γη‟ απηό είλαη κηα ηθαλνπνίεζε όηη ππάξρεηε θάπνηεο λέεο θαη γσ κε
όιε ηελ θαιή κνπ δηάζεζε θαη ηε πίζηε κνπ ζέισ ό, ηη κπνξώ θαιύηεξν θαη πξαγκαηηθό
λα πσ. Να κελ εθζέζσ θαη θηηάμσ θάπνηα παξακύζηα θαη ιέηε απηά είλαη ηα παξακύζηα,
γηαηί δελ αμίδεη πηα…Ζ ηζηνξία, θηάλεη πνπ καο μέραζε θαη έγηλε κεηξηά…Καθηά κεηξηά!
Γηαηί όηαλ ε ηζηνξία γξάθεηαη από ηνπο ληθεηέο, νη όπνηνη ληθεηέο δελ πάιεςαλ γηα ηελ
αιήζεηα αιιά ζέιεζαλ λα ζθνηώζνπλ ηελ αιήζεηα θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη θαθηά
κεηξηά…Γηαηί βεβαίσο, όηαλ ζέιεη λα γξαθηεί κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία από απηνύο πνπ
δελ αγσληζηήθαλ γηα λα ζπάζνπλ θαη λα γθξεκίζνπλ ηα ηδαληθά, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ
αλζξώπνπ θαη ηα δηθαηώκαηα λα ηνπο δώζνπλ ηα αλζξώπηλα θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο , ηόηε
πηα ε ηζηνξία είλαη κεηξηά θαη θαθηά κεηξηά…Καη κείο, δήζακε θαη ζπλερίδνπκε λα
είκαζηε ηα μελνπαίδηα ηεο ηζηνξίαο…Δζείο νη λεόηεξνη ηνπιάρηζηνλ, -έζησ θαη απηά πνπ
αθνύηε από ηηο ιίγεο πνπ απνκείλακε-, λα αγσληζηείηε όζν κπνξείηε λα πείζεηε θαη ηνπο
άιινπο λένπο λα πξνρσξήζεηε κπξνζηά ηνπιάρηζηνλ. Δκείο ηε δηθαίσζε ηελ έρνπκε πάξεη
από ηνλ ίδην ηνλ εαπηό καο γηαηί παιέςακε. Γηαηί όηαλ παιεύεηο γηα θάηη πνπ πηζηεύεηο,
γηα ην ηδαληθό θαη είλαη θαη γηα ην ζύλνιν, είζαη ηθαλνπνηεκέλνο όπνην θαη αλ είλαη ην
απνηέιεζκα….
Ζ θπξία νθία εμέιαβε ηελ εμνξία σο κηα αθνξκή λα ζπλερίζεη ζην θφκκα θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ψζηε λα δηθαησζεί. Ζ δε θπξία Λέλα ην ζεψξεζε ζαλ κηα αδηθία. Ζ
ίδηα, δελ ήηαλ θαη δελ εληάρζεθε πνηέ ζην θφκκα αθφκε θαη κεηά ηε δεηλή ηεο
εκπεηξία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κηιάεη γηα ην ΚΚΔ κε απνζηξνθή θαη πεξηζζφηεξν
γηα ηελ θπξία Παπαξήγα. Δπαλαηνπνζεηήζεθε ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζπληαζζφκελε
ζηελ αξρή κε ην ΠΑΟΚ θαη έπεηηα κε ηνλ ΤΡΗΕΑ. Πξσηίζησο φκσο, καο δηεγείηαη
ηελ κεηά ηελ εμνξία πνξεία ηεο:
-ηαλ βγήθαηε κεηά, κε ηη αζρνιεζήθαηε;
-ηαλ βγήθα, ήδε ν κπακπάο κνπ είρε βγεη. Δγώ ήκνπλ αθόκε κέζα…Σνλ θαηαδίθαζαλ
γηα έλα θόλν…Ήηαλ έλαο Βαξίδεο ιεγόηαλ, αξρεγόο ηεο Υ ζηα Πεηξάισλα, Κνπθάθη.
Πνιύ γλσζηή δίθε απηή θαη απηόο πνπ έθαλε ηε…πνπ ζθόησζε απηόλ, απηόο είρε
ζθνηώζεη 100 άηνκα , ήηαλ από ηα πην ηζρπξά κέιε ηεο Υ απηόο …θαη είραλ απνθαζίζεη
θαίλεηαη λα ηνλ εθηειέζνπλ θαη απηόο παίξλεη έλα πνδήιαην ,λνηθηάδεη έλα πνδήιαην από
ην ζπίηη πνπ έκελε ε ζεία κνπ , έμσ από ην ζπίηη ηεο ζείαο κνπ, ηεο αδειθήο ηνπ παηέξα
κνπ είρε έλα πνδειαηάδηθν θαη πάεη απηόο θαη ην παίξλεη από θεη ην
πνδήιαην…Κάλνληαο όκσο ην θόλν απηό , ηελ εθηέιεζε, δελ μέξσ ηέινο πάλησλ πώο λα
ηελ νλνκάζνπκε, ην παξάηεζε γηα λα κπνξέζεη λα θύγεη θαη απηνί ην βξήθαλ ην πνδήιαην
απηό. Απηά όια είλαη γεγνλόηα δειαδή πνπ γξάθνληαη δελ είλαη…Βξίζθνληαο ην
πνδήιαην-είραλε αξηζκό ηα πνδήιαηα-, βξήθαλ όηη είλαη από ηελ Καιιηζέα από
θεη…Απηό ήηαλ δίπια από ηηο θύιαθεο ηεο Καιιηζέαο, πνπ ηώξα είλαη ην γπκλάζην ηεο
Καιιηζέαο. Ήηαλ πξώηα γπκλάζην, ην θάλαλ θπιαθέο θαη ην μαλάθαλαλ πάιη
ζρνιείν…Ήηαλ δίπια εθεί…επί ηεο Θεζέσο ζην θεληξηθό δξόκν…νπ ιέεη: πνηνο είλαη
εθεί πέξα ζε απηό ην ζπίηη; Ζ μαδέξθε ηνπ Πηηζηλίδε. Οπόηε, δεηάλε ηνλ παηέξα κνπ θαη
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ηνλ ςάρλνπλε πιένλ ζαλ εζηθό απηνπξγό. ρη θπζηθό απηνπξγό, γηαηί ήηαλ
κηθξνθακσκέλνο. Ήηαλ θαη κεγαινύηζηθνο ελώ ηα παηδηά απηά πνπ ήηαλ ηεο ΟΠΛΑ ήηαλ
πην λενιαίνη…ε ΟΠΛΑ ήηαλ ε αζηπλνκία ηνπ θόκκαηνο…Καη ηνλ δεηάλε. Ο παηέξαο κνπ
θξύθηεθε ελλνείηαη, αθνύ ήηαλ γη‟ απηή ηε δνπιεηά θαη ήηαλ γηα γύξσ ζηα 2 ρξόληα
παξάλνκνο…θαη ηνλ είραλ επηθεξύμεη έλα εθαηνκκύξην.
-Καη κεηά δνπιέςαηε σο πσιήηξηα;
-Πσιήηξηα ζε θαηάζηεκα ζηελ Δξκνύ. Με ην πνπ πήγα εθεί , ήκνπλ κηθξνύια. Ήζειαλ
ηόηε ηηο πσιήηξηεο λα έρνπλε κηα θαιή εκθάληζε θαη ρσξίο λα μέξνπλ , δελ κε μέξαλε,
νύηε ξώηεζαλ πνηνο ηη…Δηδηθά γηα πσιήηξηεο, δελ ήηαλ ηνπ δεκνζίνπ γηα λα ζνπ
δεηήζνπλ θνηλσληθώλ θξνλεκάησλ θαη ηέηνηα …
-Γελ βξήθαηε δειαδή δπζθνιία ζην λα πηάζεηε δνπιεηά;
-ρη, εγώ πξνζσπηθά δελ βξήθα δπζθνιία, γηαηί ηηο πσιήηξηεο ηηο ζέιαλ…λα είλαη αο
πνύκε…Ήκνπλ Αζελαία, είρα έλα…κε πήξαλ πξνζσξηλά ..είδαλ...κνπ άξεζε θαη ε
δνπιεηά κνπ, κνπ άξεζε θαη δνύιεπα κε κεγάιε…θαη έηζη ρξόληα δνύιεπα ζαλ πσιήηξηα
...άιιαμα βέβαηα καγαδί θαη πήγα ζε έλα άιιν ζηε ηαδίνπ. Αιιά πάληνηε πσιήηξηα.
-Σψξα αζρνιείζηε κε θάπνην επάγγεικα;
-ρη Μεηά παληξεύηεθα, ήξζε ν άληξαο κνπ εθεί ζην καγαδί, ςώληδε εθεί, γλσξηζηήθακε
θαη παληξεπηήθακε.
-Γηα ζαο ε εμνξία ηί ήηαλ ζαλ θνκκάηη ηεο δσήο ζαο; Πψο ην έρεηε ηνπνζεηήζεη ζην
κπαιφ θαη ζηελ θαξδηά ζαο;
-Μηα αδηθία!!
-Έηζη ην κεηαθξάδεηε;
-Ναη. Γειαδή κηα…όρη ζε κέλα πξνζσπηθά, ζην θξάηνο. Γελ κπνξείο αο πνύκε ρσξίο λα
ηνλ δηθάζεηο ηνλ άιινλ, ρσξίο λα έρεηο ζπγθεθξηκέλα…γηαηί ήκνπλ εγώ ζε κηα
δηαδήισζε…απηά ήηαλ ηα ζηνηρεία…όηη βξέζεθα ζε κηα δηαδήισζε, ζε κηα
ζπγθέληξσζε…απηά ήηαλ ηα ζηνηρεία…Κνίηα, εγώ είρα θαη έλαλ ηξαπκαηηζκό…Δγώ ζηα
Γεθεκβξηαλά ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ πνπ έγηλε ε κεγάιε δηαδήισζε ζην ζύληαγκα , απηή ηελ
είραλ απαγνξεύζεη ηε δηαδήισζε…αιιά εκείο παξόια απηά, ε Καιιηζέα θαη όιεο νη
ζπλνηθίεο είπακε ζα ηελ θάλνπκε. Ήηαλ κηα δηακαξηπξία. Ήηαλ νη Άγγινη αθόκα θαη ε
Καιιηζέα ήηαλ από ηηο πξώηεο θαη γσ ήκνπλ από ηνπο πξώηνπο εθεί κπξνζηά-κπξνζηά
δειαδή, θαη άξρηζαλ θαη καο ππξνβνινύζαλ από ηε βνπιή , από ηε βαζηιίζζεο νθίαο
πνπ ήηαλ ινπινπδάδηθα εθεί…Πνπινύζαλ ινπινύδηα εθεί θαη ηώξα αθόκα... θαη από θεη
θαη από ηα μελνδνρεία θαη από ηε κεγάιε Βξεηαλία θαη Άγγινη θαη Έιιελεο θαη καο
ππξνβόιεζαλ ζην ςαρλό θαη ηξαπκαηίδνκαη εγώ θαη πέθησ πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξακ.
Ήκαζηαλ πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξακ γηαηί επεηδή ήκαζηαλ πνιύο θόζκνο είρε
ζηακαηήζεη θαη ε ζπγθνηλσλία θαη θώλαδε θαη ν θόζκνο „ ζα θύγνπκε ζα θύγνπκε‟. Καη
ζηακαηάλε πξνο ζηηγκήλ. Γελ είρα ηξαπκαηηζηεί πξνο ζηηγκήλ κε ηελ πξώηε θαη
θσλάδνπκε: «ζα θύγνπκε ζα θύγνπκε» θαη κε ην πνπ ζεθσλόκαζηε, γηαηί είραλ πέζεη
όινη θάησ γηα λα κελ ζθνησζνύλ, κεξηθνί ήδε είραλε ρηππεζεί, θαη κε ην πνπ
ζεθσλόκαζηε πάλσ μαλαξρίδνπλ λα ππξνβνινύλ θαη εθεί ηξαπκαηίζηεθα εγώ. Αιιά
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πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπ ηξακ θαη ήξζαλε θαη κε πήξαλε πάλσ από ηηο γξακκέο ηνπ ηξακ
νη δηθνί καο. Δπάλσ ζηα ζθαιάθηα ηνπ ζπληάγκαηνο ππήξρε έλα πεξίπηεξν θαη κε πάλε
πίζσ ζε απηό ην πεξίπηεξν θαη λα ηξέρεη ην αίκα…πνηάκη…έκεηλα δπν κήλεο ζην
λνζνθνκείν ην Ηππνθξάηεην θαη θσλάδνπλ ηνλ παηέξα κνπ. Ήηαλ θαη ν παηέξαο κνπ εθεί.
Σνπ ιέλε «Θόδσξε ε θόξε ζνπ είλαη ηξαπκαηηζκέλε». Καη έξρεηαη ν κπακπάο κνπ εθεί,
κε βιέπεη , έβγαιε θάπνηνο ην θνξδόλη από ην παπνύηζη ηνπ θαη κνπ έβαιε ζην
απηό…Ήκνπλ ηη ήκνπλ; 13 ρξνλώλ ήκνπλ. (έβαιε ην θνξδόλη)λα ζηακαηήζεη ηελ
αηκνξξαγία θαη ηνπο ιέεη ν κπακπάο κνπ «έρσ δνπιεηά εγώ , πξέπεη λα καδέςσ ηνλ
θόζκν θνηηάμηε ην παηδί κνπ λα ην πάηε ζην λνζνθνκείν…»( ζπγθηλεκέλε). Καη ηα ιέσ
αθόκε, ηα ζπκάκαη θαη ζπγθηλνύκαη …Σέινο πάλησλ, κε βάδνπλ ζε έλα ηαμί κε πόλνπο
θξηθηνύο θαη κε πάλε ζην Ηππνθξάηεην. Απηά όια πνπ ζνπ ιέσ θαη γηα ην Αρίιιεην θαη γηα
ην Ηππνθξάηεην εγώ κεηά από ρξόληα πνπ αξρίζακε λα βγάδνπκε θάηη αλαπεξηθέο
ζπληάμεηο , γηαηί απέθηεζα κηα αλαπεξία ζην πόδη κνπ , δειαδή θόληπλε ην πόδη κνπ, είρα
θαη ηελ αξξώζηηα εδώ, όπνηε κε απηά κπνξνύζα λα πάξσ κηα κηθξή ζύληαμε θαη ηα' ρσ
απηά ηα ραξηηά πνπ ιέεη όηη λνζειεύηεθε ε Λέλα ηάδε κε θπκαηίσζε ζην Αρίιιεην θαη ζην
Ηππνθξάηεην. ηη ηελ ηάδε εκεξνκελία ήξζε ηξαπκαηηζκέλε θαη έθπγε ηελ ηάδε
εκεξνκελία. Γηαηί ζθνηώζεθε θαη θόζκνο εθείλε ηελ εκέξα…εθεί ζην ζύληαγκα. Αιιά
παξόια απηά , ήηαλ ν Μεηζνηάθεο ηόηε θαη είρε βγάιεη λόκν θαη ελώ πεξλνύζακε από
επηηξνπή θαη ιέγαλε λαη, όλησο ηα είδαλ όια απηά ηα ραξηηά πνπ ηα θαηέζεηα …γηα λα
κπνξέζσ λα ηελ πάξσ απηή ηελ ζύληαμε…ηειηθά δελ πήξαλ ηίπνηα…δελ έρσ πάξεη πνηέ
θακία ζύληαμε…
-Σψξα πνπ έρεηε κεγαιψζεη θαη ην βιέπεηε πην καθξηλφ απηφ ην ζέκα, λνηψζεηε φηη
ίζσο λα κελ έπξεπε λα έρεηε εμνξηζηεί λα κελ έρεηε κπιερηεί ζην…
-ρη όρη, όρη. Έπξεπε, δηόηη, απηά πνπ θάλακε εκείο θαη γσ ζαλ αεηόπνπιν ηα θάλακε γηα
λα απειεπζεξσζεί ε Διιάδα, είρακε ηδαληθά. Δ ζήκεξα, κεηά από όια απηά πνπ γίλνληαη
θαη βιέπσ, όινη όζνη αλεβαίλνπλ επάλσ, γηαηί αδηθεζήθαλ παξά πνιινί θαη ηα παηδηά
κνπ εκέλα , αμηνθξαηηθά δελ κπήθαλ. [δελ μέξσ αλ ζνπ αλέθεξα έλα πεξηζηαηηθό , ε θόξε
κνπ έρεη ηνπ παλεπηζηήκηνπ…(κηιάεη γηα ηελ θόξε ηεο )
-Καη βιέπεηε ινηπφλ, φηη φιν απηφ είλαη αδηθία φρη κφλν γηα ζαο, αιιά θαη γηα ηα παηδηά
ζαο θαη γηα ηνπο λένπο γεληθφηεξα θαη βιέπεηε φηη ζήκεξα ηα πξάγκαηα…
-Βεβαίσο! Σίπνηα ζήκεξα δελ πάεη κπξνζηά…
-Ση ζα ιεγάηε ζηνπο λένπο; Πψο λα αληηκεησπίδνπλ ηε δσή ηνπο;
-Καηαξρήλ, δελ πηζηεύσ ζηνπο πνιηηηθνύο πιένλ. Πηζηεύσ όηη όπνηνο αλεβαίλεη
επάλσ…εγώ βεβαία ςήθηζα Σζίπξα γηα έλα θαηλνύξην θόκκα θάηη δηαθνξεηηθό, κήπσο
γίλεη θάηη από θεη …
-Παξφιε ηελ ηζηνξία ζαο κε εμνξίεο…
-Ναη λαη , λαη. ρη κε ην ΚΚΔ. Δίκαη ελάληηα ζην ΚΚΔ γηαηί απηνί πάλε κε παξσπίδεο.
Γη‟ απηό έρνπλε κείλεη θαη πνιύ ιίγνη πιένλ. Γειαδή, αλ δνύζε ν παηέξαο κνπ, ζα είρε
πεζάλεη γηαηί δελ ζα πίζηεπε όηη αληηκεησπίδνπλ έηζη ηελ θαηάζηαζε…γηαηί;
-Πεξηκέλαηε άιια πξάγκαηα;
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-Βεβαίσο. Γηαηί, αο πνύκε, ιέεη ε Παπαξήγα δε ζέισ λα ζπκκεηάζρσ ζ‟ απηά ηα
πξάγκαηα γηαηί ζέισ λα είκαη κηα αληηπνιίηεπζε…Ση ζα πεη δελ ζέιεηο; Καη ζέισ λα
βγαίλσ λα ιέσ ηα αληίζεηα; Καη είλαη παληνύ αληίζεηε ζε όια;
-Πεξηκέλαηε λα θξαηήζεη κηα άιιε ζηάζε;
-Μηα άιιε ζηάζε…Πεξηκέλσ, ειπίδσ κήπσο ν Σζίπξαο , όρη ν Σζίπξαο, όιε ε νκάδα ηνπ
Σζίπξα…Εεηώ δειαδή…Βεβαία, ην βηβιίν πνπ δηαβάδσ, απηό ηνπ Ραθαειίδε, απηά πνπ
γηλόληνπζαλ ην 1822-3 πνπ αλαθέξεη , επαλαιακβάλνληαη…Γειαδή, παληνύ ην κέζνλ,
πνηέ αμηνθξαηηθά, κε ηα δάλεηα ε Διιάδα όιε ηε δσή θαη όινη απηνί πνπ καο έρνπλε
θπβεξλήζεη κέρξη ηώξα καο θαηαθιέςαλ θαη καο θηάζαλε κέρξη εδώ…Δγώ πηζηεύσ όηη ε
Διιάδα είρε ηα πξνζόληα, είρε ηνπο αλζξώπνπο. Μηα Διιαδίηζα, ηη είκαζηε αο πνύκε…κε
θόζκν κνξθσκέλν, ηνλ πεξηζζόηεξν αλεπηπγκέλν, ζα κπνξνύζακε -αλ αμηνθξαηηθά
δνπιεύακε όινη- θαη απηνύο πνπ δηόξηδαλ λα πεγαίλαλε κε ηα πξνζόληα πνπ έρεη ν
θαζέλαο, ζα βγάδακε θάηη θαιό θαη ζα δνύζακε…εκείο αλ είρακε απηνύο πνπ καο
θπβέξλεζαλ έζησ έλαλ απ' απηνύο αο ήηαλ θαη δεμηόο αο πνύκε, λα ήηαλ ν ηίκηνο...κα
θαλέλαο από απηνύο…
-Πφηε απνξξίςαηε έηζη ην θφκκα γηα ηηο ηδέεο ηνπ θαη γηα ηε δξάζε ηνπ;
-Πάλε θάηη ρξόληα γηαηί θαη γσ…δειαδή…είρα νξηζκέλεο πξνζσπηθέο δηαθσλίεο. Μεηά
πνπ παληξεύηεθα θαη αξγόηεξα πνιύ αξγόηεξα
-Γελ είζαζηε φκσο απφ ηηο θαλαηηθέο γπλαίθεο, πνηέ δελ ήζαζηαλ αλ θαη νξγαλσκέλε
απφ κηθξή…
-Ναη λαη, λαη …
-Γελ είραηε θηάζεη πνηέ λα γίλεηε κέινο ηνπ θφκκαηνο;
-ρη όρη, όρη δελ είρα γίλεη πνηέ κέινο. Παληξεύηεθα κελ έλαλ άληξα…Γελ ζα κπνξνύζα
πνηέ λα παληξεπηώ έλαλ δεμηό…κε ηίπνηα…απηό δελ ζα κπνξνύζα κε ηίπνηα…κε ηόζν
αληίζεηεο…γηαηί ε γεληά ε δηθή κνπ πάληνηε είρακε αληηζέζεηο πνιύ κεγάιεο. Γελ ήκαζηαλ
έηζη…παξόιν ην όηη θάλακε θηιίεο κε ηνλ άληξα κνπ πνπ ήηαλ…κεγαιώζακε κ‟ απηνύο
γείηνλεο… απηνί δεμηνί αο πνύκε αιιά ήηαλ θαη απηνί πην…δελ ήηαλ θαλαηηθνί…
-Γελ θξαηήζαηε δειαδή κίζνο ή ζπκφ κεηά απφ φια φζα πεξάζαηε θαη κε ηέηνηεο
ηαιαηπσξίεο;
-ρη όρη, όρη δελ κπνξώ λα ην πσ απηό …θαη ν άληξαο κνπ ήηαλ κελ …θαη πνηέ δελ κνπ
είπε πνπ κε έπηαζαλ θαη όηαλ ήξζε ε δηθηαηνξία κε έπηαζαλ πάιη αιιά είρα 3 παηδηά εγώ
ηόηε. Ήηαλ ην κηθξό ελόο έηνπο, ηόηε ην είρα ζηελ αγθαιηά όηαλ κε έπηαζαλ θαη ηα αιιά
δπν κηθξά ήηαλ όια θαη ηα είρα ζηελ αγθαιηά κνπ θαη όηαλ κε πήξαλε ζηελ αζθάιεηα ηεο
Καιιηζέαο, ζηε δηθηαηνξία, πήγα έηζη θαη κνπ ιέλε: «ηη γίλεηαη Μαξέιε;». Σόηε ην
επίζεην ην παίξλακε από ηνπ ζπδύγνπ. Λέσ: «έρσ ηα παηδηά κνπ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ».
Ξέξαλε όηη ν άληξαο κνπ δελ αλαθαηεπόηαλ πνηέ, όπνηε κε άθεζαλ ηόηε, εθείλε ηελ
εκέξα πνπ κε πήξαλε, κε άθεζαλ…
-Καη έθηνηε θξαηήζαηε κηα πην ήζπρε ζηάζε;
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-Πην ήζπρε…λαη…πηζηεύσ πάληνηε έηζη…Πηζηεύσ ζηελ αξηζηεξά αιιά όρη όρη ζην ΚΚΔ,
όρη ζηελ Παπαξήγα…
ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο κε ηελ θπξία Πφπε κνπ αλέθεξε ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ
ζεκεξηλή πνιηηηθή θαηάζηαζε:
-ήκεξα πσο ηα βιέπεηε ηα πξάγκαηα; Σελ πνιηηηθή; Σα θφκκαηα; Αθνχηε; Μαζαίλεηε;
-Με καιώλνπλ, αιιά ξσηώ!(γέιηα) Ζ θαηάζηαζε δελ είλαη θαιή…Γηαηί λα καο
θαηαληήζνπλ έηζη; Γηαηί; Από ην δηθό κνπ ζπίηη ζα ηα πάξεη ηα ιεθηά ην θξάηνο;
( Ζ θπξία Πφπε εξσηεχηεθε ζηα 17 ηεο ηνλ άληξα ηεο. Δθείλνο δεμηφο θαη εθείλε
θνκκνπλίζηξηα )
-Γελ ζαο πείξαμε πνπ ήηαλ δεμηφο;
-Ο έξσηαο δελ θνηηάεη πνιηηηθή( γέιηα ) Ίζσο θαη λα κελ «κε έθνβε» ηόηε…
-Ζ δεμηά φκσο ζαο έζηεηιε εμνξία…έηζη δελ είλαη;
-(κε ζνβαξό ύθνο) Ναη βέβαηα! Ζ δεμηά.
(Γελ ήηαλ νχηε ν ζχδπγνο αθξνδεμηφο, νχηε ε θπξία Πφπε αθξναξηζηεξή… ήκεξα
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θεληξψν ρψξν )
-άκπσο νη αληάξηεο ηη θαιό θάλαλ; Από ηηο δπν ηηο πιεπξέο δελ είλαη θαιό λα
ππνζηεξίμεηο θαλέλαλ καλνύια κ‟…εξρόηαλ λα κε ζθνηώζνπλ εκέλα γηα πνην ιόγν;
-Σελ αδειθή ζαο ηελ ππνζηεξίδαηε φκσο.
-Δεκ!…αδειθή κ‟ ήηαλ! Σ‟ αληαξηάθηα πέζαηλαλ απ‟ ηελ πείλα θαη νη «κεγάινη»
όρη…Κξίκα δελ ήηαλ; Ση θηαίγαλ θη απηά;
-Δζείο φκσο δελ ζθεθηήθαηε λα πάηε ζαλ ηελ αδεξθή ζαο αληάξηηζζα ζην βνπλφ;
-Απαπα! όρη ,όρη ! ην θόκκα κπνξεί λα ήκαλ αιιά ήκαλ πνιύ θνβεηζηάξα!
Ζ δε θπξία Κάηηα ηνπνζεηήζεθε πην ζπγθεθξηκέλα θαη κνπ αλέθεξε ηα εμήο:
-ήκεξα, πσο ηα βιέπεηε εζείο ηα πξάγκαηα; Πψο ηα θξίλεηε;
-Άζρεκα, άζρεκα. Λππάκαη….Μηα εθδίθεζε, έλα κίζνο. Γελ είλαη Έιιελεο θνξίηζη κνπ.
Γελ αγαπνύλ ηελ παηξίδα. Έρνπλ κηα παλέκνξθε παηξίδα ζηνλ θόζκν θαη ζα ηελ
θαηαζηξέςνπλ όιε. Έλα κέξνο πνπ ην‟ρνπκε εκείο δελ ην‟ρνπλ πνπζελά ζηελ
Δπξώπε…Κη όκσο, νη μέλεο δπλάκεηο ή πνηνη είλαη πίζσ… Γελ καο δηνίθεζαλ θαιά. 30
ρξόληα ηώξα θαλέλαο δελ καο δηνίθεζε θαιά. Γελ είρακε δηνίθεζε. Λάζε κεγάια, πνιιά.
Υξέσζαλ ηε ρώξα. Κπβεξλάλ ηόζα ρξόληα θαη βνύηεμαλ ηελ Διιάδα κεο ζην ρξένο; Γηα
πνην ιόγν; Γηαηί; Γηαηί λα ην πιεξώζσ εγώ; Γηαηί λα πιεξώλσ εγώ ραξάηζηα; Γηα πνηνλ
ιόγν; Να πιεξώζσ ην ξεύκα πνπ ην θαίσ, λα ην πιεξώζσ. Γειαδή, βξήθαλ ηξόπν γηα λα
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καδέςνπλ ιεθηά; Ρώηεζαλ; Σε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ δνπιεηέο θνξίηζη κνπ. Θα
επαλαζηαηήζεη ν θόζκνο. Γώζε καο δνπιεηά λα πάκε λα ζε θέξνπκε ιεθηά. Πνηνο ζα
πιεξώζεη; Πώο ζα πάεη λα πιεξώζεη; Αθνύ δελ έρσ. Πώο ζα πάσ λα πιεξώζσ; Γελ
δνπιεύσ. ινη όινη απηό…
Πάληα κε πην πνιηηηθνπνηεκέλν ιφγν θαη πην ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο θαη πηζηεχσ, ε
θπξία νθία επαλέιαβε γηα αθφκε κηα θνξά ηελ αδηθία πνπ ληψζεη απφ ηνλ θφζκν.
Θέιεη λα αθππλίζεη ηε λενιαία, λα ζπλερίδνπλ ηνλ αγψλα, λα πηζηέςνπλ ζηελ αιιαγή
ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζθεληθνχ.
-Πψο λνηψζεηε κεηά απφ φια απηά; Έλαο ήξσαο; Έλαο αδηθεκέλνο ήξσαο; Έλαο
αθαλήο ήξσαο; Πψο λνηψζεηε εζείο πνπ ηα δήζαηε σο πξσηαγσλίζηξηα;
-Ζ ιέμε εξσηζκόο…
-Πψο ηε κεηαθξάδεηε εζείο;
-Ζ ιέμε «εξσηζκόο» είλαη αλάινγα πώο ηελ πηάλεηε. Αλάινγα κε ην πηζηεύσ ζαο Γηαηί,
ήξσα ζήκεξα ζα νλνκάζεηε θαη έλαλ ρξπζαπγήηε ν όπνηνο πήξε ην ζύκβνιν ην ηζηνξηθό
πνπ ιέγεηαη ζεκαία, ην έβαιε ζηελ πιάηε ηνπ, έβαιε κπξνζηά από ηελ πιάηε ηνπ-ζηα
κπξνζηηλά ηνπ ην θνληάξη θαη απηό ην ρξεζηκνπνηεί σο εγθιεκαηηθό όξγαλν λα ζθνηώλεη
γηα λα πάξεη ην λόκν ζηα ρέξηα ηνπ. Πνπ απηνύο πνπ θηππάεη, είλαη νη αδηθεκέλνη θαη
θάπνηνο ηνπο έθεξε εδώ…Κάπνηνο ηνπο αδίθεζε…Σν ζύζηεκα πνπ είκαζηε…Σν έθαλε
γηα λα θαλεί θαη λα πείζεη έλαλ άλζξσπν όηη ηνπο αλζξώπνπο απηνύο πξέπεη λα ηνπο
ςεθίδνπλ θαη λα ηνπο βάδνπλ ζηε Βνπιή…Απηό είλαη ην δξακαηηθό ην ζεκεξηλό πνπ εκείο
ζαλ παιηνί -εγώ πξνζσπηθά ζαλ άλζξσπνο παιηόο- αηζζάλνκαη όηη ελώ δηθαηώζεθα από
ηηο πξάμεηο κνπ, είκαη δηθαησκέλε γηα ηνλ εαπηόλ κνπ, αδηθεκέλε δε από ηνλ ππόινηπν
θόζκν ν όπνηνο δελ πίζηεςε , δελ ζέιεζε λα ζπλερίζεη πξαγκαηηθά θαη λα θεξδίζεη απηό
πνπ δηθαηνύηαη…Καη έρεη θηάζεη εδώ πνπ έρεη θηάζεη…Καη έρνπλ θηάζεη ζήκεξα…
Ζ θπξία Λέλα θαη ε θπξία νθία κεηέθξαζαλ ηελ εμνξία σο αδηθία ή σο αθνξκή γηα
λα δηθαησζνχλ θαη λα αγσληζηνχλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε εμνξία ιεηηνχξγεζε σο
αληίθηππν ζηε δσή ηνπο κε μερσξηζηφ ηξφπν ζηε θάζε κηα. Ζ θπξία Πφπε ην βίσζε σο
εκπεηξία, ελψ ε θπξία Κάηηα σο πεξηπέηεηα. Γηα ηηο ηειεπηαίεο, ε εκπεηξία ηεο θπιαθήο
θαη ηνπ εκθπιίνπ ηηο ζηηγκάηηζε πην έληνλα θαη ζπλέρηζαλ ηε δσή ηνπο ρσξίο λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ έληνλα ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζηεξέσκα. πσο έρεη
πξναλαθεξζεί, ε κλήκε θαηαζθεπάδεηαη θαη επηιέγεη λα ζπκάηαη ηα πην φκνξθα
πξάγκαηα ή ίζσο ηα πην αλψδπλα απσζψληαο ηα αξλεηηθά βηψκαηα. Δίλαη δχζθνιν λα
ζπκπεξάλνπκε αλ θαη θαηά πφζν ζρνιαζηηθά δηαρεηξίζηεθαλ ηε κλήκε ηνπο, αιιά ζε
θάζε πεξίπησζε νη καξηπξίεο ηνπο απνηεινχλ ηεθκήξηα ελφο ηδηαίηεξνπ παξειζφληνο.
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πκπεξάζκαηα
Ζ εκπεηξία ηνπ καδηθνχ εγθιεηζκνχ απνηειεί έλα πξνλνκηαθφ πεδίν κειέηεο θαζψο
ελέρεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπιινγηθνχ θαη ηνπ αηνκηθνχ ηαπηφρξνλα αιιά θαη ηεο
αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ ελφο αηφκνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε
ε δηεμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηα φξηα ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ. Δίλαη αξθεηέο νη
θνξέο πνπ δε κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πνπ μεθηλάεη ην αηνκηθφ, πφηε γίλεηαη
ζπιινγηθφ θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο απηφ επηζηξέθεη ζηε ζθαίξα ηνπ ζπιινγηθνχ κε
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηνκηθφηεηαο.
ηε δηθή καο πεξίπησζε, ηα ππνθείκελα αληηιήθζεθαλ δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηνπ
εγθιεηζκνχ, ηεο θνηλφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ έδεζαλ.
ηε πεξίπησζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη ησλ αληαξηννηθνγελεηψλ, ζα άξκνδε λα ηηο
παξνπζηάζνπκε ίζσο σο αθαλείο ήξσεο πνπ ε καξηπξία ηνπο απνζησπήζεθε θαη
παξαγθσλίζηεθε απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γελ ππνηηκήζεθε ίζσο ν ξφινο ηνπο, αιιά
ε αμία λα αθνπζηεί ε δηθή ηνπο ηζηνξία. ηελ επαξρία, ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή
ππφηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ δελ είρε ηζρπξφ αληίθηππν ζηελ πξνζσπηθή πνξεία θαη ζηε
ζηάζε ησλ αηφκσλ ζπλνιηθά. ην ιφγν ησλ πξνιεπηηθψλ θαη ησλ αληαξηννηθνγελεηψλ,
εκθαλίζηεθαλ αξθεηέο αληηθάζεηο, αιιά φρη ηέηνηεο ψζηε λα παξαπνηήζνπλ εληειψο ηηο
βαζηθέο πηπρέο ηεο Ηζηνξίαο. ε αληίζεζε, νη πνιηηηθέο, κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ κε
κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα γηα ηηο εκεξνκελίεο, ην ρψξν θαη ηα γεγνλφηα πνπ έδεζαλ κε
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη πην ζπγθξνηεκέλν ιφγν. Απηφ απνδεηθλχεη ίζσο ην
κεγαιχηεξν αληίθηππν πνπ είρε ζε απηέο ε ζπλνιηθή ηνπο εκπεηξία αιιά θαη ην φηη
έρνπλ κηιήζεη γηα απηή πνιιέο θνξέο. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα πνχκε πσο δε
κπφξεζε λα επηβεβαησζεί κηα ππαξθηή αληίζεζε θαη απνζηξνθή ηεο κηαο νκάδαο πξνο
ηελ άιιε. Οη δχν θνηλφηεηεο δελ είραλ επηθνηλσλία θαη νχηε επεδίσμαλ πνηέ θάηη
ηέηνην. Ζ ζπζία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο κεηαθξάζηεθε άιινηε σο ζπζία πξνο ην
θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη άιινηε σο ζπζία πξνο ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπο.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε έξεπλα εμαθνινπζεί λα παξάγεη
νινέλα θαη πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα ηα νπνία ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα νθείιεη λα
επεμεξγαζηεί θαη λα κειεηήζεη. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη θαη εμφξηζηνη απνηέιεζαλ
γηα ηε ρψξα καο κηα γεληά αλζξψπσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηε κεηέπεηηα θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ελψ ν θαζέλαο απφ απηνχο δηαθνξνπνηήζεθε σο πξνο ηε
ζηάζε θαη ηε πνξεία ηνπο. Πνιινί νλνκάζηεθαλ «ήξσεο», άιινη απνδνθηκάζηεθαλ ελψ
αξθεηνί παξαγθσλίζηεθαλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ
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πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη είλαη ην «πψο» θαη ην «γηαηί» απηή ε γεληά θαηάθεξε λα
ιεηηνπξγήζεη κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη δε νηθνγέλεηεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ,
θάζε άιιν παξά ακέηνρεο παξέκεηλαλ. Μεηά ηνλ εκθχιην θαη ηε κεηαπνιίηεπζε, νη
πνιηηηθέο απνρξψζεηο θαη ην παξειζφλ ηνπ θαζέλα ζηηγκάηηζαλ θαη ζηηγκαηίδνπλ
αθφκε θαη ζήκεξα ην θνηλσληθφ ζψκα θαη ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Γε πξέπεη λα
ππνηηκεζεί ν ξφινο θαλελφο αιιά λα θξηζεί ζθαηξηθά θαη εηδηθά ε θάζε πεξίπησζε
μερσξηζηά.
Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ην ζέκα ηεο εμνξίαο ζην Σξίθεξη απνηειεί κηα
άγλσζηε ζρεδφλ πεξηνρή κειέηεο θαη έξεπλαο, ην ζεψξεζα σο έλα κεγάιν ξίζθν. Γελ
ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, ε δπζθνιία πξφζβαζεο
ζε πξφζσπα θαη αξρεία κε εμψζεζε ζην λα απνγνεηεπηψ θαη λα παξαηηεζψ αθφκα θαη
απφ ην εγρείξεκά κνπ. ληαο δε θαη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγα
έλησζα πσο δε ζα θαηάθεξλα πνηέ λα θηάζσ ζην ζεκείν πνπ ήζεια. Σν πην ελδηαθέξνλ
ζεκείν φκσο ηεο ζπλνιηθήο κνπ πνξείαο, έθξηλα πσο ήηαλ απηφ αθξηβψο ην θελφ πνπ
ππήξρε πάληα ζηελ κειέηε κνπ θαη ήζεια λα ην θαιχςσ. Απηφ κνπ έδηλε ην θίλεηξν
θαη ηε δχλακε λα ζπλερίδσ θαη λα πξνζπαζψ. Απηφ ζεσξψ πσο πξέπεη λα ληψζεη θαη ν
επφκελνο εξεπλεηήο πνπ ζα ζειήζεη λα ζπλερίζεη ηελ κειέηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
θαη λα θαιχςεη αθφκε πεξηζζφηεξα αλνηρηά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη εκπεηξίεο πνπ
απνθφκηζα ήηαλ ακέηξεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζα ήηαλ κπνξψ λα πσ
πξσηφγλσξα γηα κέλα. Διπίδσ απηή ε πξνζπάζεηά κνπ λα απνθέξεη πξσηίζησο
παξαγσγηθφ πιηθφ ζηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη θαηφπηλ, ην θίλεηξν γηα
πεξαηηέξσ έξεπλα θαη εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έζημα θαη αλέδεημα ζηε παξνχζα
εξγαζία.
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Οη φξθνη ησλ αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ:

Ο ΟΡΚΟ ΣΟΤ ΣΑΓΜΑΣΑΦΑΛΗΣΖ:
"Οξθίδνκαη εηο ηνλ Θεόλ ηνλ Άγηνλ ηνύηνλ όξθνλ όηη ζα ππαθνύσ απνιύησο εηο ηαο
δηαηαγάο ηνπ αλώηαηνπ αξρεγνύ ηνπ Γεξκαληθνύ ηξαηνύ Αδόιθνπ Υίηιεξ.
Αλαηεζεζόκελόο κνη ππεξεζίαο θαη ζα ππαθνύσ άλεπ όξσλ εηο δηαηαγάο ησλ αλσηέξσλ
κνπ. Γλσξίδσ θαιώο δηα κίαλ αληίξξεζηλ ελαληίνλ ησλ ππνρξεώζεσλ κνπ, ηαο νπνίαο
δηα ηνπ παξόληνο αλαιακβάλσ, ζέισ ηηκσξεζή παξά ησλ Γεξκαληθώλ. ηξαηησηηθώλ
Αξρώλ."
Ο ΟΡΚΟ ΣΟΤ ΔΑΜΗΣΖ:
“Οξθίδνκαη όηη ζα αγσληζηώ έσο ηελ ηειεπηαία ζηαγόλα ηνπ αίκαηόο κνπ γηα ηελ πιήξε
απειεπζέξσζε, αθεξαηόηεηα θαη αλεμαξηεζία ηεο παηξίδαο. Γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ηελ απνθαηάζηαζε θαη θαηνρύξσζε ησλ
θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα ππαθνύσ ζηηο πξάμεηο θαη
απνθάζεηο ηεο ΠΔΔΑ θαη ζα εθηειώ επζπλείδεηα θαη πεηζαξρηθά ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο
ησλ αλσηέξσλ κνπ θαη ζα απνθεύγσ θάζε πξάμε πνπ ζα κε αηηκάδεη ζαλ άηνκν θαη ζαλ
αγσληζηή ηνπ ειιεληθνύ ιανύ”.

