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Το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας έχει πάψει να αποτελεί ένα οικείο 
αλλά αδιερεύνητο παρελθόν. Μετά την πτώση της δικτατορίας και μέχρι τη 
δεκαετία του 1980 ήταν ένα οικείο παρελθόν, γιατί χρονικά ήταν κοντινό, οι 
περισσότεροι Έλληνες είχαν προσωπικές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, 
ενώ με διάφορες αφορμές το παρελθόν της δικτατορίας επανερχόταν στην επι-
καιρότητα και τη δημόσια συζήτηση. Την ίδια στιγμή, ήταν ένα αδιερεύνητο 
παρελθόν, γιατί, παρά την πληθώρα των δημοσιευμάτων και των αναφορών 
στη δημόσια συζήτηση, λίγες ήταν οι σχετικές επιστημονικές μελέτες.1 Όπως 
συμβαίνει συνήθως, η επιστημονική έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στις πολι-
τικές και διπλωματικές πτυχές της επταετίας. Οι μελέτες που εκδόθηκαν μέχρι 
και τη δεκαετία του 1990 αποτύπωναν τις υπάρχουσες εκείνη την εποχή αρχει-
ακές διαθεσιμότητες και αναζητούσαν απαντήσεις στα δύο αλληλένδετα ερω-
τήματα που είχαν κυριαρχήσει στη δημόσια συζήτηση μετά τη Μεταπολίτευση: 
Ποια ήταν τα αίτια του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και ποιος ήταν ο 
ρόλος του λεγόμενου «ξένου παράγοντα».2 

Οι μελέτες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια διεύρυναν το πεδίο της ιστο-
ρικής έρευνας και ενέταξαν την επταετία στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταπολε-
μικής πολιτικής και οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας.3 Άλλες μελέτες επικε-

1. Για μια κριτική επισκόπηση της πρώιμης ιστοριογραφίας για τη δικτατορία, βλ. Eleni 
Kouki, «Rupture or Continuity? Revisiting the Basic Themes of the Historiography of the 21 
April Dictatorship», Historein 19/2 (2021), https://doi.org/10.12681/historein.23213.

2. Μελέτης Μελετόπουλος, Η δικτατορία των συνταγματαρχών, Παπαζήση, Αθήνα 1996· 
Αλέξης Παπαχελάς, Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας. Ο αμερικανικός παράγων, 1947–
1967, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1997· Σπύρος Σακελλαρόπουλος, Τα αίτια του απρι-
λιανού πραξικοπήματος, 1949–1967. Το κοινωνικό πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία, 
Λιβάνης, Αθήνα 1998.

3. Mogens Pelt, Tying Greece to the West. US – West German – Greek Relations, 1949–
1974, Museum Tusculanum Press, Κοπεγχάγη 2006· Σωτήρης Βαλντέν, Παράταιροι εταίροι. 
Ελληνική δικτατορία, κομμουνιστικά καθεστώτα και Βαλκάνια, 1967–1974, Πόλις, Αθήνα 2009· 
Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Κοινοβουλευτισμός και δικτατο-
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ντρώθηκαν στις σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά τη 
δεκαετία του 1960 και έθεταν, εκτός των άλλων, το ζήτημα του κατά πόσον η 
δικτατορία αποτελούσε τομή ή συνέχεια σε σχέση με την περίοδο πριν από το 
πραξικόπημα, ενώ, ρητά ή άρρητα, αντιπαρέβαλλαν τη «σύντομη» δεκαετία 
του 1960 στην Ελλάδα με τα long sixties στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες.4 Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύθηκαν αρκετές μελέτες οι οποίες 
ήλθαν να φωτίσουν μια σειρά από σημαντικές αλλά αδιερεύνητες πλευρές του 
καθεστώτος, όπως οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, οι σχέσεις με την Εκκλησία, 
η λογοκρισία και η προπαγάνδα.5

Στη βιβλιογραφία για τη δικτατορία ξεχωριστή θέση κατέχουν η αντί-
σταση και ο αντιδικτατορικός αγώνας, ιδιαίτερα από τη σκοπιά των ίδιων 
των πρωταγωνιστών. Ήδη από τα χρόνια της δικτατορίας και, κυρίως, μετά 
το 1974, αρχικά με άρθρα και συνεντεύξεις σε περιοδικά και εφημερίδες της 
εποχής και έπειτα με την έκδοση μαρτυριών, όσοι συμμετείχαν στον αντιδι-
κτατορικό αγώνα κατέθεσαν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους. Οι περισσό-
τερες μαρτυρίες αντιδικτατορικών αγωνιστών αφορούσαν τη συμμετοχή στο 
φοιτητικό κίνημα και, βέβαια, την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το οποίο στη 
συλλογική μνήμη και τη δημόσια ιστορία αναδείχθηκε σε κορυφαία στιγμή 
του αντιδικτατορικού αγώνα. Οι μαρτυρίες των ανδρών και γυναικών που 
συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα είναι σημαντικές για τη μελέτη του, 
διότι αποτελούν ένα υβρίδιο μεταξύ δοκιμίου και μαρτυρίας, καταγραφής και 
ανάλυσης, ιστορίας και μνήμης.6 Την ίδια στιγμή, οι επιστημονικές μελέτες 

ρία, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, και του ίδιου Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγ-
ματαρχών και το κυπριακό ζήτημα, 1967–1974, Πατάκης, Αθήνα 2004.

4. Άλκης Ρήγος, Σεραφείμ Σεφεριάδης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «σύντομη» δε-
καετία του ’60. Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές 
διεργασίες, Καστανιώτης, Αθήνα 2008. Για το ζήτημα των τομών και συνεχειών, βλ. τις επιση-
μάνσεις του Χρήστου Τσάκα, «21η Απριλίου 1967. Τι (θα έπρεπε να) γνωρίζουμε», Τα Ιστορικά 
34/65 (2021), σ. 107–130.

5. Οι μελέτες του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη συνέβαλαν καθοριστικά στην πληρέστερη γνώση 
και κατανόηση του καθεστώτος των συνταγματαρχών. Βλ. μεταξύ άλλων Δικτατορία και Με-
ταπολίτευση, Θεμέλιο, Αθήνα 2017 και Μεσογείων 14–18. Η Υποδιεύθυνση Γενικής Ασφάλειας 
Αθηνών στα χρόνια της δικτατορίας (1971–1974), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα 2018. Βλ. επίσης Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Η Εκκλη-
σία κατά τη δικτατορία, 1967–1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση, Επίκεντρο, Θεσ-
σαλονίκη 2017· Zon Djamila, Η «εθνοσωτήριος» επανάστασις. Ιδεολογία και προπαγάνδα κατά 
την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα (1967–1974), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 
2018· Χάρης Ραϊτσίνης, Ρωγμές στο γύψο. Παράνομος τύπος, λογοκρισία και προπαγάνδα στην 
Ελλάδα των Συνταγματαρχών, Red Marks, Αθήνα 2017.

6. Βλ., για παράδειγμα, Γιώργος Γάτος, Πολυτεχνείο: Ρεπορτάζ με την ιστορία, Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα 1983· Ολύμπιος Δαφέρμος (επιμ.), Φοιτητές και δικτατορία. Το αντιδικτατορικό 
φοιτητικό κίνημα, 1972–1973, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1999· Βαγγέλης Αγγελής, Ολύμπιος Δα-
φέρμος (εκδ.), Όνειρο ήταν… Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και το Πολυτεχνείο με το 
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για τον αντιδικτατορικό αγώνα είναι λίγες. Κομβική θέση ανάμεσα σε αυ-
τές κατέχει η μελέτη του Κωστή Κορνέτη.7 Συνδυάζοντας την πολιτισμική 
ιστορία με τη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, ο Κ. Κορνέτης εστιάζει 
το ενδιαφέρον του στην εμπειρία της συμμετοχής των νέων, ουσιαστικά των 
φοιτητών, στον αντιδικτατορικό αγώνα και αναλύει τις διεργασίες που οδή-
γησαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αν και η έννοια της «γενιάς» που υι-
οθετεί είναι αρκετά συζητήσιμη,8 η συμβολή του Κ. Κορνέτη είναι σημαντική 
και καινοτόμα γιατί υποστηρίζει ότι υπήρξαν δύο διαφορετικές περίοδοι στον 
αντιδικτατορικό αγώνα στις οποίες πρωταγωνίστησαν αντίστοιχα διαφορετι-
κά υποκείμενα. Στην πρώτη περίοδο (1967-1971) πρωταγωνίστησαν νέοι και 
νέες οι οποίοι είχαν πολιτικοποιηθεί προδικτατορικά, στράφηκαν στη δημι-
ουργία παράνομων οργανώσεων, πολλοί υιοθέτησαν μορφές δυναμικής αντί-
στασης στο καθεστώς και, τελικά, συνθλίφτηκαν από τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς του καθεστώτος. Στη δεύτερη περίοδο (1972-1973) πρωταγω-
νίστησαν νέοι και νέες που είχαν μεγαλώσει στα χρόνια της δικτατορίας, οι 
οποίοι είχαν μια διαφορετική κουλτούρα (επηρεασμένη από τις πολιτισμικές 
αλλαγές που συνέβαιναν στη Δύση στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960) 
από την προηγούμενη και, κυρίως, εκμεταλλεύτηκαν τις πολιτικές ευκαιρίες 
που δημιούργησε η «φιλελευθεροποίηση» του καθεστώτος για να δημιουρ-
γήσουν ένα μαζικό αντιδικτατορικό κίνημα.9 Μέσα από αυτό το ερμηνευτικό 
σχήμα το βιβλίο αναδεικνύει την πολυμορφία του αντιδικτατορικού αγώνα, 
στρέφει την προσοχή του κυρίως στην υποκειμενικότητα των πρωταγωνι-
στών και λιγότερο στις αντιστασιακές οργανώσεις και, τέλος, υπογραμμίζει 
τη διεθνική διάσταση της νεολαιίστικης ριζοσπαστικοποίησης.

Η ανά χείρας μελέτη αφορά επίσης τον αντιδικτατορικό αγώνα αλλά επι-
κεντρώνεται σε μια πτυχή του που μέχρι τώρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 

βλέμμα των πρωτεργατών, Οδυσσέας, Αθήνα 2005· Γιώργος Βερνίκος (εκδ.), Όταν θέλαμε να 
αλλάξουμε την Ελλάδα: Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, η ΕΚΙΝ και οι καταλήψεις της Νο-
μικής, Καστανιώτης, Αθήνα 2003· Δημήτρης Χατζησωκράτης, Πολυτεχνείο ’73: Αναστοχασμός 
μιας πραγματικότητας, Πόλις, Αθήνα 2004· Δημήτρης Παπαχρήστος (επιμ.), Το Πολυτεχνείο 
ζει; 30+1 Όνειρα – Μύθοι – Αλήθειες, Λιβάνης, Αθήνα 2004· Χρίστος Ζαφείρης, «Αντεθνι-
κώς δρώντες…». Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια της χούντας και η εξέγερση του Πολυτεχνείου της, 
1971–1974, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011· Ιάσονας Χανδρινός (επιμ.), Όλη νύχτα εδώ. Μια 
προφορική ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Καστανιώτης, Αθήνα 2019.

7. Κωστής Κορνέτης, Τα παιδιά της δικτατορίας. Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτι-
κές και η μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, Πόλις, Αθήνα 2015.

8. Ο Ευγένιος Ματθιόπουλος έχει αναλύσει διεξοδικά τα προβλήματα που εμπεριέχει η 
μετατροπή μιας δημογραφικής έννοιας (η ταξινόμηση με βάση την ηλικία γέννησης) σε κατη-
γορία ιστορικής ανάλυσης. Βλ. Ευγένιος Ματθιόπουλος, Η έννοια της «γενιάς» στην περιοδο-
λόγηση της ιστορίας, της ιστορίας της λογοτεχνίας και της ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2019, σ. 18 και 245 κ.ε.

9. Κορνέτης, Τα παιδιά της δικτατορίας, σ. 156–187.
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έρευνας: τη δυναμική αντίσταση. Η μελέτη της δυναμικής αντίστασης είναι ιδι-
αίτερα σημαντική για μια σειρά από λόγους. Ως μορφή δράσης αφορά πολλές 
αντιδικτατορικές οργανώσεις και έναν μεγάλο αριθμό ενεργειών στα χρόνια 
της στρατιωτικής δικτατορίας. Επιπλέον, η επιλογή της δυναμικής αντίστα-
σης προκάλεσε έντονο προβληματισμό και συζητήσεις στον αντιδικτατορικό 
χώρο σχετικά με τις μορφές αντίστασης κατά του καθεστώτος. Τέλος, επειδή 
η μελέτη της δυναμικής αντίστασης εγείρει το γενικότερο ζήτημα της πολιτι-
κής βίας, ο ερευνητής καλείται να ιστορικοποιήσει το φαινόμενο της πολιτι-
κής βίας παίρνοντας αποστάσεις από τις βεβαιότητες που κυριαρχούν σήμερα 
στη δημόσια συζήτηση. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη εξετάζει τις οργανώσεις 
δυναμικής αντίστασης, αλλά επικεντρώνεται στα μέλη των οργανώσεων, για 
να διερευνήσει αφενός την εμπειρία της δυναμικής αντίστασης και αφετέρου 
τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία εγγράφηκε στη μνήμη τους, με σκοπό να 
πραγματευθεί το ευρύτερο ζήτημα της διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας 
των αντιστασιακών. Η πολιτική βία, η αντίσταση και η υποκειμενικότητα είναι 
έννοιες που κατέχουν κεντρική θέση στην ανάλυσή μου και γι’ αυτό θα πρέπει 
να συζητηθούν πιο διεξοδικά. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ

Εδώ και καιρό η μελέτη της πολιτικής βίας έχει επισκιαστεί από τη μελέτη 
του φαινομένου της τρομοκρατίας. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου σημειώθηκε στον ακαδημαϊκό χώρο μια εντυπωσιακή ανάπτυ-
ξη του ενδιαφέροντος για την τρομοκρατία και την ασφάλεια, με την έκδο-
ση εξειδικευμένων περιοδικών, την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, την ίδρυση ινστιτούτων μελέτης, τη δημιουργία μεγάλων βάσεων 
δεδομένων για τρομοκρατικές επιθέσεις κ.ά. Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξε και 
έντονη κριτική από μεγάλο μέρος κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, η 
οποία αφορούσε τον πυρήνα αυτού του νέου πεδίου, δηλαδή την έννοια «τρο-
μοκρατία». Η κριτική που έχει ασκηθεί είναι πολυεπίπεδη και εγείρει καίρια 
ερωτήματα αναφορικά με τη σημασία και τις χρήσεις του όρου τρομοκρατία. Η 
εννοιολογική ασάφεια του όρου, η αξιολογική και ηθική κρίση που εμπεριέχει, 
η εξαίρεση της κρατικής βίας από τη μελέτη της τρομοκρατίας είναι μερικά 
μόνο από τα σημεία αυτής της κριτικής.10 Οι ιστορικοί είναι επιφυλακτικοί και 

10. Ράνταλ Λω, Τρομοκρατία. Μια παγκόσμια ιστορία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-
της, Ηράκλειο 2020, σ. 2–8· Ben Saul, «Defining Terrorism. A Conceptual Minefield», στο 
E. Chenoweth, R. English, A. Gofas, S. Kalyvas (επιμ.), The Oxford Handbook of Terrorism, 
Oxford University Press, Οξφόρδη 2019, σ. 34–49· Connor Huff, Joshua D. Kertzer, «How 
the Public Defines Terrorism», American Journal of Political Science 62/1 (2018), σ. 55–71· 
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για έναν επιπλέον λόγο. Η χρήση του όρου τρομοκρατία είναι συχνά ανιστορι-
κή. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, για να περιγράψει αναδρομικά μορφές δράσης 
που εμφανίστηκαν σε παλαιότερες εποχές με στόχο να κατασκευάσει ευρύτερα 
ερμηνευτικά σχήματα, τα οποία όμως παραβλέπουν τις συγκεκριμένες ιστορι-
κές συνθήκες. Οι όροι έχουν ιστορικό φορτίο και έργο του ιστορικού είναι να 
ιστορικοποιήσει το παρελθόν και τις «λέξεις» του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπήρχε τρομοκρατία στο παρελθόν. Μετατοπίζεται όμως το ενδιαφέρον από 
το τι είναι τρομοκρατία στο τι σημαίνει τρομοκρατία και με ποιους τρόπους 
ο όρος τρομοκρατία χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά 
πλαίσια.11 Συνεπώς, η γενικευμένη χρήση του όρου τρομοκρατία για να περι-
γράψει φαινόμενα βίας του παρελθόντος είναι προβληματική – πολύ περισσό-
τερο όταν ο μελετητής χρησιμοποιεί τον όρο για να κατασκευάσει γενεαλογίες 
τρομοκρατίας.12 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιώ τον όρο πολιτική βία, δηλαδή τη χρή-
ση βίαιων μέσων για την επίτευξη ενός πολιτικού στόχου, για να περιγράψω 
κάποιες συγκεκριμένες μορφές δράσης αντιδικτατορικών οργανώσεων. Ο όρος 
πολιτική βία είναι αξιολογικά ουδέτερος και εννοιολογικά σαφής, αλλά έχει 
το μειονέκτημα ότι μπορεί να αφορά ένα ευρύ φάσμα μορφών βίας, από τις 
συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις μέχρι αεροπει-
ρατείες και πολιτικές δολοφονίες. Για να αντιπαρέλθει αυτό το μειονέκτημα, η 
Ντονατέλλα Ντέλλα Πόρτα προχώρησε στη διάκριση μεταξύ των διαφορετι-
κών τύπων πολιτικής βίας θέτοντας δύο κριτήρια, αφενός την ένταση της βίας 
και αφετέρου τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των φορέων.13 Στην περίπτωση 
της δυναμικής αντίστασης, πάντως, ο όρος πολιτική βία είναι επαρκής και δεν 
χρειάζονται περαιτέρω διακρίσεις, διότι τα χαρακτηριστικά της παρέμειναν 
σταθερά σε όλη τη διάρκεια της επταετίας: η ένταση της βίας ήταν χαμηλή, η 
μορφή δράσης ήταν συγκεκριμένη (τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών μι-
κρής ισχύος) και οι οργανώσεις λόγω των συνθηκών ήταν εξαρχής παράνομες.

Η διεθνής βιβλιογραφία για την πολιτική βία στο μεγαλύτερο μέρος της 

Donatella Della Porta, Clandestine Political Violence, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 
2013, σ. 11–14.

11. Verena Erlenbusch, «How (not) to Study Terrorism», Critical Review of International 
Social and Political Philosophy 17/4 (2014), σ. 470–491.

12. Ενδεικτικό παράδειγμα μιας τέτοιας γενεαλογικής προσέγγισης, η οποία άσκησε σοβα-
ρή επίδραση στον ακαδημαϊκό χώρο, ήταν αυτή του Ντέιβιντ Ράποπορτ, o oποίος υποστήριξε 
ότι υπάρχουν τέσσερα διαδοχικά «κύματα» τρομοκρατίας από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέ-
ρες μας: των αναρχικών, των αντιαποικιακών-εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, της Νέας 
Αριστεράς και, τέλος, του θρησκευτικού φανατισμού. David Rapoport, «The Four Waves of 
Modern Terrorism», στο A.K. Cronin, J.M. Lodes (επιμ.), Attacking Terrorism: Elements of a 
Grand Strategy, Georgetown University Press, Ουάσινγκτον 2004, σ. 46–73.

13. Della Porta, Clandestine Political Violence, σ. 7. 
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ασχολείται με το φαινόμενο στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
καλύπτοντας μια περίοδο που εκτείνεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 
μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980.14 Επίσης, ιδιαίτερα αξιόλογη είναι 
η βιβλιογραφία σχετικά με την επαναστατική βία και τις ένοπλες οργανώσεις 
στην Κεντρική και τη Λατινική Αμερική την ίδια περίπου χρονική περίοδο.15 
Σαφώς πιο περιορισμένη είναι η βιβλιογραφία για την Ελλάδα. Οι επιστημονι-
κές μελέτες που αφορούν την πολιτική βία στην Ελλάδα είναι λίγες, εντάσσο-
νται στο πλαίσιο των σπουδών τρομοκρατίας και ασφάλειας και αφορούν ορ-
γανώσεις οι οποίες έδρασαν μετά την πτώση της δικτατορίας.16 Σε ποιο βαθμό, 
όμως, η διεθνής βιβλιογραφία για την πολιτική βία μπορεί να βοηθήσει στην 
ανάλυση της δυναμικής αντίστασης στα χρόνια της δικτατορίας; 

Από τη μια πλευρά, καθιστά πιο ορατές τις διαφορές ανάμεσα στις ένοπλες 
οργανώσεις που εμφανίστηκαν σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις οργανώσεις 
δυναμικής αντίστασης. Οι διαφορές αυτές αφορούν την ιστορική συγκυρία, 
την ιδεολογική φυσιογνωμία και τον τρόπο δράσης. Οργανώσεις όπως για πα-
ράδειγμα οι Ερυθρές Ταξιαρχίες και η Φράξια Κόκκινος Στρατός εμφανίστη-
καν σε χώρες με κοινοβουλευτική δημοκρατία και έδρασαν σε αλληλεπίδραση 
με τα κοινωνικά κινήματα εκείνης της εποχής.17 Πιο συγκεκριμένα, οι οργα-

14. Ανάμεσα στις πιο αξιόλογες μονογραφίες για την πολιτική βία στη Δυτική Ευρώπη 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι των: Jeremy Varon, Bringing the War Home. The Weather 
Underground, the Red Army Faction and Revolutionary Violence in the Sixties and the 
Seventies, University of California Press, Μπέρκλι / Λος Άντζελες, 2004· Rogelio Alonso, The 
IRA and Armed Struggle, Routledge, Νέα Υόρκη / Λονδίνο, 2007· Donatella Della Porta, Social 
Movements, Political Violence and the State, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 1995· 
Diego Muro, Ethnicity and Violence. The Case of Radical Basque Nationalism, Routledge, Νέα 
Υόρκη / Λονδίνο, 2008· Sydney Tarrow, Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy, 
1965–1975, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 1989.

15. Vania Markarian, Uruguay, 1968. Student Activism from Global Counterculture to 
Molotov Cocktails, University of California Press, Όκλαντ 2017· Lindsey Churchill, Becoming 
Tupamaros. Solidarity and Transnational Revolutionaries in Uruguay and the United States, 
Vanderbilt University Press, Νάσβιλ 2014· Alberto Martín Álvarez, Eduardo Rey Tristán 
(επιμ.), Revolutionary Violence and the New Left. Transnational Perspectives, Routledge, Νέα 
Υόρκη 2017· Greg Gardin, Gibert M. Joseph (επιμ.), A Century of Revolution. Insurgent and 
Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War, Duke University Press, 
Ντάραμ 2010.

16. Μαίρη Μπόση, Ελλάδα και τρομοκρατία. Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις, Σάκκουλας, 
Αθήνα 1996· Γιώργος Κασιμέρης, Η Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη, Καστανιώτης, 
Αθήνα 2002. Η πιο αξιόλογη και εμπεριστατωμένη μελέτη για την πολιτική βία στην Ελλά-
δα είναι του Brady Kiesling, Greek Urban Warriors. Resistance and Terrorism, 1967–2014, 
Lycabettus, Αθήνα 2014.

17. Εξαίρεση είναι η Ισπανία, η οποία είχε δικτατορικό καθεστώς υπό τον Φράνκο μέχρι το 
θάνατό του το 1975. Η ιδιαιτερότητα της πολιτικής βίας στην Ισπανία είναι ότι η πιο σημαντική 
οργάνωση, η ΕΤΑ (Euskadi Ta Askatasuna), ήταν αυτονομιστική.
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νώσεις ξεκίνησαν τη δράση τους στον απόηχο της παγκόσμιας έκρηξης του 
1968, επιδίωξαν να συνδυάσουν τη νόμιμη πολιτική δράση με τις παράνομες 
ένοπλες ενέργειες (γι’ αυτό, ειδικά στην Ιταλία, οι ένοπλες οργανώσεις είχαν 
μαζικότητα), οι στόχοι των επιθέσεων σχετίζονταν με τις διεκδικήσεις των 
κοινωνικών κινημάτων. Στην Ελλάδα, οι οργανώσεις δυναμικής αντίστασης 
εμφανίστηκαν ως αντίδραση στη στρατιωτική δικτατορία και λειτουργούσαν 
από την αρχή στην παρανομία (όπως, βέβαια, και όλες οι αντιδικτατορικές ορ-
γανώσεις), ενώ ο αυταρχισμός του καθεστώτος δεν άφησε τα περιθώρια εκείνα, 
τουλάχιστον μέχρι το 1972, που θα επέτρεπαν να εμφανιστεί μαζικό αντιδι-
κτατορικό κίνημα. Ο ιδεολογικός προσανατολισμός των ένοπλων οργανώσεων 
στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντασσόταν στο ρεύμα της 
επαναστατικής αριστεράς — σε συνδυασμό σε κάποιες περιπτώσεις (όπως του 
ιρλανδικού IRA και της βασκικής ΕΤΑ) με εθνικές διεκδικήσεις. Ο ιδεολογι-
κός προσανατολισμός τους διαμορφώθηκε αφενός μέσα από τη διαφοροποί-
ηση από την παραδοσιακή Αριστερά, την πίστη στην επαναστατική αλλαγή 
της κοινωνίας, και αφετέρου μέσα από την αναφορά στον Τρίτο Κόσμο, τον 
αντιιμπεριαλισμό και τον αντιαμερικανισμό. Στην περίπτωση της δυναμικής 
αντίστασης, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Οι οργανώσεις προέρχονταν τόσο από 
το χώρο της Αριστεράς όσο και του Κέντρου, και ιδεολογικά συνέκλιναν στην 
ανατροπή της δικτατορίας. Οι διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, από την 
άλλη, αποτυπώνονταν στον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν την πολιτική βία: για 
κάποιες οργανώσεις οι δυναμικές ενέργειες ήταν ένα μέσο για να εκφραστεί η 
αντίθεση στη δικτατορία, ενώ για άλλες ήταν το πρώτο στάδιο στη στρατηγική 
ανάπτυξης ενός επαναστατικού κινήματος. Τέλος, και αναφορικά με τον τρόπο 
δράσης, οι ένοπλες οργανώσεις στη Δυτική Ευρώπη σταδιακά κλιμάκωσαν τη 
δράση τους στη δεκαετία του 1970 και υιοθέτησαν τακτικές αντάρτικου πόλης, 
οι οποίες κατέληξαν σε απαγωγές, τραυματισμούς και δολοφονίες πολιτικών, 
επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, αστυνομικών και κρατικών αξιωμα-
τούχων. Στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, η πολιτική βία στη διάρκεια της 
επταετίας ήταν χαμηλής έντασης και δεν κλιμακώθηκε.

Παρά τις προαναφερθείσες διαφορές, η διεθνής βιβλιογραφία για την 
πολιτική βία θέτει κάποια γενικότερα, ενδιαφέροντα ζητήματα που βοηθούν 
την έρευνα για την κατανόηση της δυναμικής αντίστασης. Πιο συγκεκριμέ-
να, αναδεικνύονται τρεις παράμετροι οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 
για τη μελέτη της δυναμικής αντίστασης στην Ελλάδα. Η πρώτη παράμετρος 
είναι ότι η πολιτική βία είναι συγκρουσιακή σχέση μεταξύ συλλογικών πο-
λιτικών υποκειμένων και του κράτους. Αυτό σημαίνει αφενός ότι η βία των 
πολιτικών οργανώσεων δεν μπορεί να συζητηθεί ανεξάρτητα από τη βία του 
κράτους κατά των πολιτικών αντιπάλων του και αφετέρου ότι ως σχέση εμπε-
ριέχει το στοιχείο της δυναμικής αναφορικά με την ένταση και τις μορφές 
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της πολιτικής βίας. Στην ελληνική περίπτωση, το ζήτημα της πολιτικής βίας 
ως ιδιαίτερης μορφής δράσης τέθηκε μετά το πραξικόπημα, αφότου δηλα-
δή είχε καταλυθεί βίαια το δημοκρατικό πολίτευμα και είχε εξαπολυθεί μια 
εκστρατεία βίας και διώξεων σε βάρος των χιλιάδων πολιτικών αντιπάλων 
του καθεστώτος. Επιπλέον, τα πολιτικά υποκείμενα δρουν στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου αντιδικτατορικού χώρου, και συνεπώς η πολιτική βία ως πρακτική 
θα πρέπει να συσχετιστεί με το συνολικότερο ρεπερτόριο των πρακτικών. Η 
επιλογή της χρήσης βίαιων μέσων μπορεί συχνά να αποτελέσει διαιρετικό 
ζήτημα για έναν πολιτικό χώρο, καθώς και έναν τρόπο να δημιουργηθεί μια 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ριζοσπάστες και μετριοπαθείς. Τέλος, η 
επιλογή της πολιτικής βίας θα πρέπει να ιστορικοποιηθεί και να συσχετισθεί 
αφενός με την ύπαρξη ένοπλης βίας ή ένοπλων συγκρούσεων στο παρελθόν 
και αφετέρου με την ύπαρξη ανάλογων φαινομένων που λειτουργούν ως πα-
ράδειγμα στη συγκεκριμένη διεθνή ιστορική συγκυρία. 

Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι η πολιτική βία ενέχει επικοινωνιακό συμ-
βολισμό. Όλα όσα μπορούν να συνδέονται με μια ενέργεια (ο στόχος που επι-
λέγεται, ο τόπος ή και ο χρόνος που πραγματοποιείται, τα μέσα που χρησιμο-
ποιούνται) έχουν συμβολική και επικοινωνιακή διάσταση. Μια βίαιη ενέργεια 
συμβολικά δημιουργεί και εγγράφεται σε μια «τριγωνική» σχέση: ανάμεσα σε 
αυτόν που δρα, στον στόχο και στην υπόλοιπη κοινωνία. Μια βίαιη ενέργεια 
συμβολικά αποσταθεροποιεί τις υφιστάμενες σχέσεις εξουσίας και αντιστρέφει 
τις θέσεις ισχύος, και γι’ αυτό έχει σημασία να έχει τον μεγαλύτερο δυνατό 
αντίκτυπο στην κοινωνία. Με αυτή τη λογική, η βίαιη ενέργεια δεν απευθύνε-
ται μόνο στον πολιτικό αντίπαλο αλλά και στην κοινωνία. Ο επικοινωνιακός 
αντίκτυπος δεν αφορά απλώς την προσέλκυση της προσοχής των μέσων ενη-
μέρωσης αλλά, κυρίως, οι ενέργειες πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά 
ώστε να μπορούν να ερμηνευθούν από την κοινωνία ως πράξεις αντίστασης, να 
επιτρέπουν να αναγνωριστεί και να αναγνωσθεί από την κοινωνία το συμβολι-
κό μήνυμά τους.

Η τρίτη, και τελευταία, παράμετρος είναι η νομιμοποίηση της πολιτικής 
βίας. Η νομιμοποίηση συνδέεται με τη νοηματική πλαισίωση, δηλαδή το σύ-
νολο ιδεών, αξιών, συμβόλων και πολιτισμικών παραδόσεων το οποίο ομάδες 
ή άτομα επικαλούνται προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη δράση τους.18 Τις 
περισσότερες φορές η νοηματική πλαισίωση περιλαμβάνει την επίκληση της 

18. Για την έννοια της «νοηματικής πλαισίωσης» (framing) στα κοινωνικά κινήματα, βλ. 
Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, «Introduction: Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Framing Processes — Toward a Synthetic, Comparative Perspective 
on Social Movements», στο των ιδίων (επιμ.) Comparative Perspectives on Social Movements. 
Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings, Cambridge University 
Press, Νέα Υόρκη 1996, σ. 1–20.
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εκπροσώπησης των συμφερόντων μιας ευρύτερης κοινότητας (του έθνους, της 
τάξης, της φυλής, του κοινωνικού κινήματος κ.ο.κ.), υψηλών, κοινά αποδεκτών 
ιδανικών (όπως για παράδειγμα της δημοκρατίας, της ελευθερίας ή της δικαι-
οσύνης) και ενός ένδοξου παρελθόντος. Η νομιμοποίηση δεν είναι δεδομένη 
αλλά αποτελεί πεδίο διαπάλης μεταξύ των αντιπάλων — το εάν και ποιος θα 
χαρακτηρίσει τη δράση «τρομοκρατία» ή «ένοπλο αγώνα» αποτελεί ένα τέ-
τοιο παράδειγμα. Δεν είναι δεδομένη, γιατί η νομιμοποίηση μπορεί να κερδηθεί 
αλλά και να χαθεί όταν μεταβληθεί η ιστορική συγκυρία ή η νοηματική πλαισί-
ωση. Γενικά, η πολιτική βία μπορεί εύκολα να νομιμοποιηθεί όταν στρέφεται 
εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος αλλά πολύ δύσκολα όταν εκδηλώνεται 
σε συνθήκες φιλελεύθερης δημοκρατίας. Παράλληλα, η νομιμοποίηση εξαρτά-
ται και από τη μορφή και την ένταση της βίας. Όσο η πολιτική βία κλιμακώνε-
ται και στρέφεται κατά της ανθρώπινης ζωής, τόσο η νομιμοποίησή της γίνεται 
όλο και πιο δύσκολη, ακόμη και στους κόλπους του ίδιου του κινήματος ή του 
πολιτικού χώρου. Τέλος, συχνά η πολιτική βία συνδέεται αιτιακά και θεωρείται 
απότοκη μιας ριζοσπαστικής ιδεολογίας. Αυτό είναι αρκετά συζητήσιμο, διότι, 
όπως δείχνει και η περίπτωση του αντιδικτατορικού αγώνα, υπήρξαν οργανώ-
σεις που υιοθέτησαν βίαια μέσα χωρίς να εμπνέονται από κάποια επαναστατική 
ιδεολογία (π.χ. οι κεντρώες οργανώσεις), ενώ πολλές οργανώσεις που επαγ-
γέλλονταν την επανάσταση δεν στράφηκαν στη δυναμική αντίσταση. Με άλλα 
λόγια, η πολιτική βία δεν συνδέεται πάντα με κάποια επαναστατική ιδεολογία, 
ωστόσο προϋποθέτει απαραίτητα την κατασκευή μιας νοηματικής πλαισίωσης, 
μιας αφήγησης που να τη δικαιολογεί.19 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Στην Ελλάδα των συνταγματαρχών οι οργανώσεις που υιοθέτησαν βίαια μέσα 
ονόμασαν τη δράση τους «δυναμική αντίσταση», ο αντιδικτατορικός αγώνας 
αποκλήθηκε τότε (και συνεχίζει μέχρι σήμερα να ονομάζεται) «αντίσταση», 
ενώ αντίστοιχα όσοι συμμετείχαν στον αγώνα κατά του καθεστώτος ονομά-
στηκαν «αντιστασιακοί». Ο όρος αντίσταση έχει αποκτήσει τόσο ευρεία χρήση 
ώστε η σημασία του θεωρείται κοινά αποδεκτή από όλους και υιοθετείται σε 
διαφορετικές περιστάσεις και από διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Παρά την 
ευρεία χρήση, σπάνια εξηγείται η σημασία του. Ας μην τη θεωρήσουμε αυτο-
νόητη και ας αναρωτηθούμε: Τι σημαίνει αντίσταση; 

Στον 20ό αιώνα ο όρος αντίσταση χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να πε-

19. Della Porta, Clandestine Political Violence, σ. 204–208.
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ριγράψει τον αγώνα των δημοκρατικών στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Ο 
όρος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής όταν χρησιμοποιήθηκε από τον στρατηγό Ντε 
Γκωλ μετά τη συνθηκολόγηση της Γαλλίας, ο οποίος προς το τέλος του ρα-
διοφωνικού διαγγέλματός του στις 18 Ιουνίου 1940 ανέφερε: «ό,τι και εάν 
συμβεί, η φλόγα της γαλλικής αντίστασης δεν πρέπει να εξαφανιστεί ούτε 
θα εξαφανιστεί». Ήδη από το 1942 ο όρος αντίσταση είχε καθιερωθεί στην 
κατεχόμενη Γαλλία για την ονομασία όλων των διάσπαρτων ομάδων που μά-
χονταν κατά των Ναζί, και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από αντιφασιστικές 
οργανώσεις και κινήματα εθνικής απελευθέρωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Η έννοια της αντίστασης, όπως εμφανίστηκε στη διάρκεια του Δευτέρου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, εξέφραζε την αντίθεση στο βάρβαρο καθεστώς που εί-
χαν επιβάλει διά της βίας οι δυνάμεις του Άξονα. Επίσης, η αντίσταση ήταν 
ένας όρος που εμπεριείχε τον λαό ως υποκείμενο δράσης· ο τερματισμός της 
κατοχής και η απελευθέρωση δεν ήταν υπόθεση μόνο των συμμαχικών στρα-
τευμάτων αλλά και των ίδιων των πολιτών. Τέλος, η έννοια της αντίστασης, 
σε εκείνη την ιστορική συγκυρία, ήταν εγγεγραμμένη στο πλαίσιο της πα-
τριωτικής ιδεολογίας — η αντίσταση ήταν εθνική. Ταυτόχρονα η αντίσταση 
είχε μια διάσταση «κάθαρσης», ήταν διαδικασία εκκαθάρισης του παρελ-
θόντος, που είχε οδηγήσει στην ήττα και την ταπείνωση, και αναγέννησης 
του έθνους.20 Σε όλα αυτά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και άλλο ένα 
χαρακτηριστικό της αντίστασης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πο-
λέμου, το οποίο σχετίζεται με την παρούσα μελέτη. Ενώ η αντίσταση κατά 
των κατακτητών υπήρξε πολύμορφη και περιλάμβανε από την αντιναζιστική 
προπαγάνδα μέχρι τις απεργίες, μια συγκεκριμένη μορφή αντίστασης κυριάρ-
χησε μεταπολεμικά  στη δημόσια σφαίρα και στη συλλογική μνήμη σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες: η ένοπλη αντίσταση. Η ένοπλη αντίσταση θεωρήθηκε η 
ανώτερη μορφή αντίστασης κατά της κατοχικής εξουσίας και ο παρτιζάνος, ο 
αντάρτης, έγινε το κατεξοχήν εμβληματικό πρόσωπο της αντίστασης.

Στην Ελλάδα ο όρος αντίσταση δεν χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της Κα-
τοχής από τις εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, αλλά υιοθετήθηκε αμέσως 
μετά την Απελευθέρωση. Από την αρχή ταυτίστηκε με την υπεράσπιση του 
έθνους και την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, και γι’ αυτό άλλωστε ονο-
μάστηκε Εθνική Αντίσταση. Η επίκληση της Εθνικής Αντίστασης έγινε από το 
ΕΑΜ και το ΚΚΕ, που πρωταγωνίστησαν στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, 
και μεταπολεμικά όσοι συμμετείχαν στις εαμικές οργανώσεις ονομάστηκαν 
«αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης», δημιουργήθηκαν σύλλογοι και σωμα-
τεία, εκδόθηκαν περιοδικά και βιβλία κ.ο.κ. Έχει ενδιαφέρον να επισημάνει 

20. Howard Caygill, On Resistance. A Philosophy of Defiance, Bloomsbury Publishing, 
Λονδίνο 2013, σ. 146–150.
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κανείς ότι επειδή στον πυρήνα της νοηματικής πλαισίωσης της Εθνικής Αντί-
στασης βρισκόταν ο πατριωτισμός, ακόμη και συνεργάτες των κατακτητών 
αναφέρονταν στην Εθνική Αντίσταση στα μεταπολεμικά χρόνια.21 Παράλληλα, 
επειδή ο όρος αντίσταση είχε αποκτήσει θετικές συνδηλώσεις, άρχισε να χρη-
σιμοποιείται ευρύτερα στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να δηλώσει τη 
βούληση για υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στον κρατικό αυταρχισμό 
και στην εκτροπή από τη νομιμότητα. Η χρήση του όρου αντίσταση γενικεύτη-
κε στα χρόνια της δικτατορίας για να περιγράψει την πολύμορφη έκφραση της 
αντίθεσης στο στρατιωτικό καθεστώς και να δημιουργήσει συνάφειες με την 
Εθνική Αντίσταση, ενώ οι αντιδικτατορικές οργανώσεις αυτοπροσδιορίστηκαν 
ως αντιστασιακές.22

Στη βιβλιογραφία, η έννοια της αντίστασης έχει χρησιμοποιηθεί από τους 
μελετητές για να περιγράψει πολύ μεγάλο εύρος πρακτικών (από το σαμποτάζ 
και την εξέγερση μέχρι τη δημοσίευση ποιημάτων και την παράνομη ακρόαση 
ραδιοφωνικών σταθμών), διαφορετικά επίπεδα δράσης (ατομικό, συλλογικό, 
τοπικό, εθνικό) και διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης (από τις πολύ καλά ορ-
γανωμένες δράσεις μέχρι τις αυθόρμητες αντιδράσεις). Η αντίσταση μπορεί 
να στρέφεται κατά διαφορετικών στόχων (από μεμονωμένα άτομα μέχρι κρα-
τικούς θεσμούς) ή να έχει διαφορετικούς σκοπούς (μπορεί να επιδιώκει την 
αλλαγή ή, αντίθετα, να εμποδίζει την αλλαγή). Βέβαια, δεν επιδιώκει πάντα το 
υποκείμενο την αναγνώριση της δράσης του ως αντίστασης. Η κλασική μελέτη 
του Τζέιμς Σκοτ για την καθημερινή αντίσταση των αγροτών στη Μαλαισία 
έδειξε ότι υπάρχουν και άλλες μορφές αντίστασης οι οποίες είναι καθημερι-
νές και δεν γίνονται απαραίτητα αντιληπτές από την εξουσία ως τέτοιες. Για 
τον Σκοτ ο αργός ρυθμός δουλειάς, η φυγή, η προσποίηση, οι μικροκλοπές, 
η δήθεν άγνοια, η διάδοση φημών αποτελούσαν πράξεις καθημερινής και δι-
αρκούς ανυπακοής και μη συμμόρφωσης· ήταν μια αντίσταση που «κάλυπτε 
τα ίχνη της» και λόγω του φόβου δεν εκδηλωνόταν δημόσια απέναντι στην 
εξουσία, αλλά συνέβαινε στα παρασκήνια, μεταξύ των υποτελών.23 Σε αυταρ-
χικά καθεστώτα η δημόσια, συλλογική αντίσταση είναι δύσκολη και σπάνια, 
διότι η διακινδύνευση είναι υψηλή και η καταστολή αμείλικτη. Πολλές φορές 

21. Τάσος Κωστόπουλος, Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολε-
μική εθνικοφροσύνη, Φιλίστωρ, Αθήνα 2005, σ. 103, 141–143· Στράτος Δορδανάς, Η γερμανική 
στολή στη ναφθαλίνη. Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945–1974, Βιβλιοπωλείον 
της Εστίας, Αθήνα 2011, σ. 250–272, 285–327.

22. Κάποιες, μάλιστα, περιέλαβαν τον όρο αντίσταση στην ονομασία τους, όπως για πα-
ράδειγμα οι οργανώσεις Κίνημα Εθνικής Αντιστάσεως, Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση, οι 
Δημοκρατικές Επιτροπές Αντιστάσεως κ.ά.

23. James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale 
University Press, Νιου Χέιβεν / Λονδίνο 1985, σ. 278–303.
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η αντίθεση εκφράζεται με έμμεσο τρόπο και δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη ως 
αντίσταση, όπως, για παράδειγμα, εκφραζόταν η δυσαρέσκεια των νέων προς 
τα κομμουνιστικά καθεστώτα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέσα από 
την υιοθέτηση δυτικών πολιτισμικών προτύπων στην εμφάνιση και τη διασκέ-
δαση.24 Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, η αντίθεση προς ένα αυταρχικό καθεστώς 
μπορεί να εκφράζεται και με άμεσο τρόπο. Παρά τις ποικίλες και διαφορετικές 
εννοιολογήσεις της αντίστασης, μεταξύ των μελετητών υπάρχει συμφωνία ότι 
η αντίσταση αναφέρεται σε κάποια μορφή δράσης και ότι εκφράζει μια σχέση 
αντίθεσης.25

Η αντίσταση δεν αφορά κάποια εγγενή ιδιότητα του υποκειμένου αλλά 
σχετίζεται με την ενεργή δράση του. Η αντίσταση είναι πράξη, πρακτική και 
επιτέλεση. Από τη μια πλευρά, μέσα από τη δράση δημιουργείται το υποκείμε-
νο ως αντίπαλος της εξουσίας. Η δράση επιτρέπει στο υποκείμενο να προβάλει 
τις ιδέες και τις αξίες του· να βιώσει σωματικά, διανοητικά και συναισθηματι-
κά την αντιπαλότητά του απέναντι στην κυρίαρχη εξουσία, και γι’ αυτό η δρά-
ση μπορεί να αποτελέσει πηγή υπερηφάνειας και απόλαυσης· να αμφισβητήσει 
τη θέση του ως υποτελούς. Αυτά σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο ότι το ίδιο το 
συλλογικό υποκείμενο κατασκευάζει τη δράση ως τη «στιγμή της αλήθειας»: 
τότε ελέγχεται η θεωρία, δοκιμάζεται η οργανωτική προετοιμασία, διαπιστώ-
νεται η απήχηση στην κοινωνία και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, κρίνε-
ται η ατομική δέσμευση. Από την άλλη πλευρά, η ενεργή δράση επιτρέπει την 
αναγνώριση της αντίστασης από την εξουσία και την υπόλοιπη κοινωνία. Οι 
απεργίες, οι διαδηλώσεις, οι εξεγέρσεις ή οι δυναμικές ενέργειες στα χρόνια 
της δικτατορίας κατέστησαν ορατή και δημόσια την αντίσταση του συλλογικού 
υποκειμένου και ταυτόχρονα αποτέλεσαν τον καταλύτη για ευρύτερες κοινωνι-
κές αντιδράσεις ή για ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Οι αντιδικτατορικές οργανώ-
σεις στα χρόνια της επταετίας επιδίωκαν με τις δυναμικές ενέργειες να δείξουν 
δημόσια, τόσο στο καθεστώς όσο και στην ελληνική κοινωνία, ότι υπήρχε αντί-
σταση και ότι η δικτατορία δεν ήταν πανίσχυρη, ενώ συνάμα υποδείκνυαν έναν 
τρόπο δράσης ενάντια στο καθεστώς. 

Η αντίσταση εκφράζει μια σχέση αντίθεσης με την εξουσία, σχέση ιστορι-
κά καθορισμένη. Ο Αντρέα Ρόσσι υποστηρίζει ότι η αντίσταση δεν παραπέμπει 

24. Timothy Brown, «“1968” East and West: Divided Germany as a Case Study in 
Transnational History», American Historical Review 114/1 (2009), σ. 69–96· Sándor Horváth, 
«Patchwork Identities and Folk Devils: Youth Subcultures and Gangs in Socialist Hungary», 
Social History 34/2 (2009), σ. 163–183· Filip Pospíšil, «Youth Cultures and the Disciplining of 
Czechoslovak Youth in the 1960s», Social History 37/4 (2012), σ. 477–500, και το αφιέρωμα 
του περιοδικού East Central Europe 38/2–3 (2011). 

25. Jocelyn Α. Hollander, Rachel L. Einwohner, «Conceptualizing Resistance», Sociological 
Forum 19/4 (2004), σ. 533–554.
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σε κάποια υπερβατική, α-ιστορική έννοια αλλά είναι ιστορικά συγκεκριμένη, 
με την έννοια ότι εμφανίζεται ως απάντηση, κριτική, αμφισβήτηση σε ιστορικά 
καθορισμένους πολιτικούς περιορισμούς, άρα θα πρέπει να συσχετιστεί με το 
εκάστοτε παρόν.26 Επιπλέον, η αντίσταση δεν μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτη-
τα από την εξουσία, αλλά εγγράφεται μέσα στο πλέγμα που δημιουργούν οι 
σχέσεις εξουσίας. Οι σχέσεις εξουσίας δεν είναι μονοδιάστατες και το πλέγμα 
σχέσεων δηλώνει ότι υπάρχει μια πολλαπλότητα σημείων στα οποία ασκείται 
η εξουσία και στα οποία προβάλλεται αντίσταση. Όπως έχει γράψει ο Μισέλ 
Φουκώ, «εκεί όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει αντίσταση και ότι ωστόσο, ή μάλ-
λον γι’ αυτό ακριβώς, η αντίσταση δεν βρίσκεται ποτέ σε θέση εξωτερικότητας 
προς την εξουσία. […] Οι σχέσεις εξουσίας δεν μπορούν να υπάρχουν παρά σε 
συνάρτηση με μια πολλαπλότητα σημείων αντίστασης, τα οποία παίζουν μέσα 
στις σχέσεις εξουσίας το ρόλο του αντιπάλου».27

Ο Φουκώ μας υπενθυμίζει ότι η εξουσία ποτέ δεν οδηγεί στην απόλυτη κυ-
ριαρχία, ούτε καν στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ακόμη και όταν στόχος της 
είναι ο απόλυτος έλεγχος των ατόμων, ο στόχος αυτός παραμένει ατελής, ανο-
λοκλήρωτος, επειδή πάντα δημιουργούνται «σημεία αντίστασης». Επιπλέον, 
επειδή εντάσσει την αντίσταση σε ένα πλαίσιο σχέσεων με την εξουσία, θεωρεί 
ότι η αντίσταση δεν είναι αυθύπαρκτη αλλά προσδιορίζεται από αυτές τις σχέ-
σεις και δεν μπορεί να νοηθεί εκτός αυτού του πλαισίου σχέσεων εξουσίας. Η 
εξουσία δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου θα εκδηλωθεί η αντίσταση, η 
οποία, όταν εμφανίζεται, οδηγεί την εξουσία να δημιουργήσει νέα πεδία παρέμ-
βασης, να θέσει νέους στόχους, να εισαγάγει νέες τεχνικές. 

Η αντίσταση δεν είναι ενιαίο φαινόμενο, γι’ αυτό θα πρέπει να την εξετά-
σουμε στην πολλαπλότητα της. Η πολλαπλότητα δεν αφορά μόνο τις διαφορε-
τικές μορφές δράσης (βίαιη ή ειρηνική, νόμιμη ή παράνομη, δημόσια ή υπόγεια 
κλπ.) αλλά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές οι μορφές δράσης 
σχετίζονται μεταξύ τους στο χρόνο και το χώρο. Ως προς το χρόνο, οι μορφές 
αντίστασης που εμφανίζονται στο παρόν σχετίζονται με πρακτικές που έχουν εκ-
δηλωθεί στο παρελθόν. Δεν συγκροτούν κάποια γενεαλογία, αλλά δημιουργούν 
ένα αρχείο πρακτικών, ιδεών, συμβόλων, τεχνολογιών αντίστασης που μεταβι-
βάζεται από γενιά σε γενιά μέσα από αφηγήσεις. Οι αφηγήσεις για την αντίσταση 
στο παρελθόν δημιουργούν ένα πλαίσιο ιδεών και αξιών για την κατανόηση του 
κόσμου, την αναγνώριση του εαυτού και των άλλων, αποτελούν έναν οδηγό σκέ-

26. Andrea Rossi, The Labour of Subjectivity. Foucault on Biopolitics, Economy, Critique, 
Rowman and Littlefield, Λονδίνο / Νέα Υόρκη, 2016, σ. 141.

27. Michel Foucault, Ιστορία της σεξουαλικότητας. Ι. Η βούληση για γνώση, Πλέθρον, Αθήνα 
2011, σ. 112–113.
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ψης για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.28 Από αυτή τη σκοπιά, η αντίσταση 
είναι μια μορφή πολιτικής γνώσης στο υπόβαθρο της οποίας βρίσκονται οι εμπει-
ρίες και οι αφηγήσεις του παρελθόντος.29 Στη δική μας περίπτωση, τα μέλη των 
αντιδικτατορικών οργανώσεων δρούσαν με βάση την πολιτική γνώση που είχαν 
αποκτήσει και διαμορφώσει από την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος, την 
Αντίσταση και τον Εμφύλιο, τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων, τις 
νεολαιίστικες κινητοποιήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κλπ.

Ως προς το χώρο, η πολλαπλότητα της αντίστασης σχετίζεται με τη δια-
σπορά, τη δικτύωση και την αλληλόδραση. Δεν υπάρχει ένας τόπος αντίστασης 
αλλά πολλοί και διαφορετικού είδους (πραγματικοί και φαντασιακοί) τόποι οι 
οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, δικτυώνονται μέσα από την κίνηση ανθρώπων 
και ιδεών. Ο αντιδικτατορικός αγώνας διεξάγεται στην Ελλάδα αλλά και στην 
Ιταλία, τη Γαλλία, τη Δυτική Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία και 
αλλού, γίνεται από ανθρώπους που διασχίζουν σύνορα μεταφέροντας ιδέες και 
υλικά, αφορά άτομα, αντιδικτατορικές οργανώσεις και επιτροπές που συνερ-
γάζονται μεταξύ τους διατηρώντας η καθεμιά την αυτοτέλειά της και δημιουρ-
γούν αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί αντιδικτατορικός χώρος. Η αντί-
σταση κατά της δικτατορίας υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα και ταυτόχρονα 
επηρεάζεται από τον πολιτικό ριζοσπαστισμό που είναι διεθνώς σε άνθηση στα 
long sixties. Οι αντιαποικιακοί αγώνες, η επανάσταση στην Κούβα, η παγκό-
σμια εξέγερση του ’68, η διάδοση επαναστατικών ιδεών και θεωριών διαμορ-
φώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
αντιλαμβάνονται την αντίσταση κατά του στρατιωτικού καθεστώτος. Από αυτή 
τη σκοπιά, ο αντιδικτατορικός αγώνας αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτω-
ση μελέτης μέσα από το πρίσμα της διεθνικής ιστορίας, η οποία σύμφωνα με 
τον Πιερ-Υβ Σωνιέ εστιάζεται στη μελέτη των σχέσεων, της κυκλοφορίας, των 
επαφών και των νέων οντοτήτων που αυτές δημιουργούν.30 

Ο αντιδικτατορικός χώρος δεν έχει ένα κέντρο αλλά είναι διασπαρμένος, 
με τον ίδιο τρόπο που η αντίσταση δεν είναι μία αλλά είναι πληθυντική. Είναι 
ατομική και συλλογική, πολύμορφη και πολυεστιακή, διαρκής και ασυνεχής, 
μερική και συχνά ατελέσφορη, παρουσιάζει στιγμές κορύφωσης και ύφεσης 
στο χρόνο. Η πολλαπλότητα των αντιστάσεων δημιουργεί αντίστοιχα και ένα 
πολυσχιδές υποκείμενο της αντίστασης, μια αντίστοιχη υποκειμενικότητα.

28. Eric Selbin, Revolution, Rebellion, Resistance. The Power of Story, Zed Books, Λονδίνο 
/ Νέα Υόρκη 2010, σ. 27.

29. Ο Βιντσέντσο Ρουτζέρο κάνει λόγο για «πρακτική γνώση» η οποία στηρίζεται στη 
«ζώσα μνήμη» των ιστορικών γεγονότων και των εμπειριών που ανήκουν σε μια πολιτική πα-
ράδοση. Vincenzo Ruggiero, Visions of Political Violence, Routledge, Νέα Υόρκη 2020, σ. 88.

30. Pierre-Yves Saunier, Transnational History, Palgrave Macmillan, Μπέιζινγκστοουκ 
2013, σ. 1–12.
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

Το υποκείμενο δεν μπορεί να νοηθεί εκτός των σχέσεων εξουσίας, αλλά δημι-
ουργείται σε σχέση με τις συγκεκριμένες μορφές εξουσίας που υπάρχουν κάθε 
φορά. Στα σημεία αντιπαλότητας, ανυπακοής, σύγκρουσης, υπονόμευσης της 
εξουσίας, αναδύεται και το υποκείμενο της αντίστασης, το οποίο μετατρέπει 
τις σχέσεις εξουσίας σε μια συγκρουσιακή σχέση. Εάν αρκεστούμε σε αυτή την 
προσέγγιση, τότε το υποκείμενο εμφανίζεται και μελετάται ως ετεροπροσδιο-
ρισμένο, ως παράγωγο των σχέσεων εξουσίας και των αντιθέσεων που αυτές 
δημιουργούν. Ωστόσο, θα ήταν λανθασμένο να θεωρήσουμε ότι η αντίσταση 
είναι απλώς μια μηχανική αντίδραση του υποκειμένου στην εξουσία.31 Το υπο-
κείμενο δεν δημιουργείται μόνο σε σχέση με την εξουσία αλλά και σε σχέση με 
τον εαυτό του. Το ίδιο το υποκείμενο δημιουργεί τον εαυτό του με ενεργητικό 
τρόπο, δρα επί του εαυτού του, όπως υποστήριξε ο Φουκώ, μια διαδικασία που 
μπορεί να οδηγήσει στον αναστοχασμό και τον μετασχηματισμό του εαυτού.32 
Κοντολογίς, το ίδιο το υποκείμενο μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του και τον 
τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του, κάτι που μας εισάγει στην προβλη-
ματική περί υποκειμενικότητας.

Η υποκειμενικότητα δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον ατομισμό, ο οποίος 
αποτελεί μια από τις τεχνικές κυριαρχίας και διακυβέρνησης μέσω της εξα-
τομίκευσης. Ούτε παραπέμπει σε κάποιο ουσιοκρατικό, ανιστορικό «εγώ» το 
οποίο μένει να ανακαλυφθεί. Η υποκειμενικότητα σχετίζεται με τις ιστορικά 
συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας, οι οποίες διαμορφώνουν τους όρους μέσα 
από τους οποίους το «εγώ» μπορεί να μετατραπεί σε φορέα εμπρόθετης δρά-
σης.33 Η Τζούντιθ Μπάτλερ θεωρεί ότι το πεδίο διαμόρφωσης της υποκειμενι-
κότητας προσδιορίζεται από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που κάθε 
φορά θέτουν οι σχέσεις εξουσίας, και επομένως η εμπρόθετη δράση δεν είναι 
ούτε απόλυτα καθορισμένη ούτε απόλυτα ελεύθερη. Η αλληλουχία δυνατο-
τήτων και περιορισμών οδηγούν την Τζ. Μπάτλερ στη διαπίστωση ότι «δεν 
μπορεί να υπάρξει δημιουργία του εαυτού (ποίησις) έξω από έναν ορισμένο 
τρόπο υποκειμενοποίησης» και άρα «οι δυνατές μορφές που μπορεί να πάρει 
το υποκείμενο» είναι ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένες.34

Οι σχέσεις εξουσίας που εγκαθίδρυσε η δικτατορία των συνταγματαρχών δεν 

31. Sherry B. Ortner, «Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal», Comparative 
Studies in Society and History 37/1 (1995), σ. 173–193.

32. Μισέλ Φουκώ, Υποκειμενικότητα και αλήθεια. Παραδόσεις στο Κολλέγιο της Γαλλίας 
(1980–1981), Πλέθρον, Αθήνα 2015, σ. 44–46.

33. Rossi, The Labour of Subjectivity, σ. 147· Lynn Abrams, Θεωρία προφορικής ιστορίας, 
Πλέθρον, Αθήνα 2014, σ. 56–57.

34. Τζούντιθ Μπάτλερ, Λογοδοτώντας για τον εαυτό, Εκκρεμές, Αθήνα 2009, σ. 33.
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διέφεραν ριζικά από εκείνες των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, γι’ αυτό και 
ως προς τις πολιτικές άσκησης εξουσίας η δικτατορία αποτελεί περισσότερο συ-
νέχεια παρά τομή σε σχέση με την προδικτατορική περίοδο. Ήδη από τα χρόνια 
του εμφυλίου πολέμου και στη συνέχεια στα μετεμφυλιακά χρόνια, η λογική της 
άσκησης της εξουσίας θεμελιώθηκε στο διαχωρισμό των πολιτών αναλόγως των 
πολιτικών πεποιθήσεών τους και στον αυταρχισμό σε βάρος της Αριστεράς. Η 
στρατιωτική δικτατορία υιοθέτησε την ίδια λογική, οδηγώντας τη στα ακρότατα 
όριά της: ο αυταρχισμός έγινε τρόπος διακυβέρνησης ολόκληρης της ελληνικής 
κοινωνίας. Ο αυταρχισμός είχε καταλυτικές συνέπειες: διέλυε τους συλλογικούς 
δεσμούς και καλλιεργούσε τον ατομισμό στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας 
κοινωνίας πειθήνιων ατόμων και εθνικόφρονων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το αντίπαλο υποκείμενο σχηματίζεται επανεφευρίσκοντας συλλογικούς δεσμούς 
μέσα σε συνθήκες βίας και φόβου και προτάσσοντας ένα αφήγημα διεκδίκησης 
της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Η μελέτη του υποκειμένου συνήθως ξεκινά από την ανάδειξη των κοινών 
χαρακτηριστικών και εμπειριών, των κοινών καταβολών και συνθηκών που 
δημιουργούν δεσμούς αναγνώρισης και αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, 
οι οποίοι σταδιακά αναπτύσσουν την αίσθηση του συνανήκειν μέσα από κοι-
νές ιδέες και πρακτικές. Στην περίπτωση του αντιδικτατορικού αγώνα θα πρέ-
πει να κινηθούμε σε διαφορετική κατεύθυνση, διότι αυτό που χαρακτηρίζει 
τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτόν δεν είναι τα κοινά χαρακτηρι-
στικά ή εμπειρίες αλλά, αντίθετα, οι διαφορές μεταξύ τους. Καταρχήν, όσοι 
δραστηριοποιήθηκαν στον αντιδικτατορικό αγώνα γενικά, ή στη δυναμική 
αντίσταση συγκεκριμένα, είχαν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κινούνταν 
ή ανήκαν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους ή οργανώσεις πριν από το 
πραξικόπημα. Στα χρόνια της δικτατορίας εντάχθηκαν σε διαφορετικές ορ-
γανώσεις, από τις οποίες κάποιοι αποχώρησαν για να ενταχθούν σε άλλες ή 
για να ακολουθήσουν μια ανεξάρτητη πορεία. Δεν συμμετείχαν όλοι από την 
αρχή ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας ούτε επέλεξαν όλοι από την 
αρχή τη δυναμική αντίσταση ως μορφή δράσης. Εξαιτίας των διαφορών που 
προαναφέρθηκαν, το ίδιο το συλλογικό υποκείμενο που συγκροτούν με τη 
δράση τους οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές είναι πολυσχιδές. Δεν είναι ενι-
αίο ούτε συμπαγές, αλλά περιλαμβάνει πλήθος οργανώσεων, πολλές από τις 
οποίες είναι βραχύβιες, με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς 
και διαφορετικές μορφές δράσης. Εκτός από τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968, 
που τροφοδοτεί έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομματικών μελών, 
υπάρχει ένας γαλαξίας μικρότερων ή μεγαλύτερων αριστερών οργανώσεων 
στις οποίες θα πρέπει να προστεθούν και οι κεντρώες οργανώσεις. Επιπλέον, 
το ζήτημα των μορφών αντίστασης κατά του καθεστώτος δημιούργησε διαι-
ρέσεις και προκάλεσε έντονες συζητήσεις εντός του αντιδικτατορικού χώρου. 
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Το ερώτημα, λοιπόν, είναι με ποιον τρόπο, παρά τις διαφορές, δημιουργού-
νται νέα πεδία συλλογικής ταύτισης και δράσης.

Παρά τον κατακερματισμό και τις διαφωνίες, αναπτύχθηκαν σχέσεις και 
επαφές μεταξύ των οργανώσεων οι οποίες δημιούργησαν εκείνη την εποχή τον 
αντιδικτατορικό χώρο. Εάν ξαναδούμε το ζήτημα της αντίστασης από τη σκοπιά 
του υποκειμένου, τότε θα αντιληφθούμε ότι η αντίσταση δεν εξαντλείται απλώς 
στην αντίθεση στο καθεστώς. Η αντίθεση παράγει νέες πραγματικότητες, οδη-
γεί στη δημιουργία νέων συλλογικών δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας, 
που σε άλλες εποχές ή συνθήκες δεν θα υπήρχαν. Το υποκείμενο με τη δρά-
ση του προσδίδει στην αντίσταση μορφή, περιεχόμενο και στόχους, τα οποία 
συνιστούν τα σημεία σύγκλισης και συνθέτουν τον αντιδικτατορικό χώρο. Οι 
νέοι συλλογικοί δεσμοί βασίζονταν στους κοινούς στόχους που έθεταν και στις 
εμπειρίες της αντιδικτατορικής δράσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την 
ίδια στιγμή οι οργανώσεις και τα άτομα μέσα από τη δράση τους επαναπροσ-
διόριζαν την έννοια της πολιτικής. Στο κέντρο της πολιτικής εκείνη την εποχή 
τοποθετείται η συλλογική δράση ή, πιο συγκεκριμένα, η προτεραιότητα της 
άμεσης δράσης του υποκειμένου. Τέλος, θεμελιώδες ζήτημα για την αντίσταση 
είναι η διαμόρφωση ενός αφηγήματος που θα ενώνει τις διαφορετικές οργα-
νώσεις και τα άτομα, που θα δημιουργεί ένα πεδίο συλλογικής ταύτισης και 
δράσης.35 Το αφήγημα ότι «ο λαός με τον αγώνα του θα ανατρέψει τη δικτατο-
ρία» ήταν κατάλληλο γιατί απηχούσε έναν τρόπο αντίληψης του παρελθόντος, 
συνιστούσε κατεύθυνση δράσης στο παρόν και διαμόρφωνε τον ορίζοντα των 
προσδοκιών του αντιδικτατορικού χώρου στη διάρκεια της επταετίας. 

Το υποκείμενο του αντιδικτατορικού αγώνα εγγράφεται στις σχέσεις εξου-
σίας που επέβαλε το στρατιωτικό καθεστώς και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να 
είναι ένα ετεροπροσδιορισμένο υποκείμενο. Δημιουργήθηκε ως απάντηση στην 
επιβολή της δικτατορίας και έπαψε να υφίσταται μετά την πτώση της. Όπως γρά-
φει ο Αντώνης Λιάκος, «η Αντίσταση ήταν μια νέα υποκειμενικότητα αλλά μια 
υποκειμενικότητα που δημιουργήθηκε και λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια εκεί-
νης που παρήγαγε η χούντα».36 Ενώ αυτή η διαπίστωση είναι σε γενικές γραμμές 
ορθή, είναι απαραίτητο να προσθέσει κανείς ότι όλοι όσοι συμμετείχαν τα πρώτα 
χρόνια στον αγώνα κατά της δικτατορίας είχαν ήδη πολιτικές εμπειρίες και δρά-
ση· το υποκείμενο (όπως και η αντίσταση) δεν δημιουργείται εκ του μηδενός 
αλλά αρδεύει από προηγούμενες ιδέες, πρακτικές και σχέσεις. Με άλλα λόγια, η 
πολιτική γνώση και εμπειρία από τα προδικτατορικά χρόνια αποτελεί καθοριστι-

35. Michael Geyer, «Resistance as Ongoing Project: Visions of Order, Obligations to 
Strangers, Struggles for Civil Society», Journal of Modern History 64 (1992), Supplement: 
Resistance against the Third Reich, σ. S217–S241.

36. Αντώνης Λιάκος, «Το χαμένο ραντεβού», Αρχειοτάξιο 8 (2006), σ. 49.
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κό παράγοντα για τη δράση στα χρόνια της επταετίας. Η υποκειμενικότητα της 
αντιδικτατορικής αντίστασης ήταν νέα αλλά είχε και παρελθόν. 

Η μελέτη της υποκειμενικότητας των ανδρών και γυναικών που συμμετεί-
χαν στη δυναμική αντίσταση αφορά την ιστορικοποίηση της βιογραφικής δια-
δρομής τους και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβά-
νονταν τον εαυτό τους και νοηματοδοτούσαν τη δράση τους. Είναι άνδρες και 
γυναίκες με σοβαρές διαφορές ως προς την ταξική καταγωγή και το πολιτικό 
περιβάλλον των οικογενειών στις οποίες μεγάλωσαν. Έχουν, βέβαια, και κοινά 
στοιχεία: Eίναι νέοι στην ηλικία (γεννημένοι στις δεκαετίες του 1930 και του 
1940 οι περισσότεροι), δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
(όσοι δεν ζουν στο εξωτερικό) και είναι φοιτητές ή, οι μεγαλύτεροι σε ηλι-
κία, ανήκουν στο μορφωμένο στρώμα της ελληνικής κοινωνίας. Πέρα από τις 
όποιες ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν στην αφετηρία της βιογραφικής 
διαδρομής τους, καθοριστικός είναι ο αντίκτυπος των σημαντικών γεγονότων 
(στην προκειμένη περίπτωση, το πραξικόπημα και η δικτατορία) στη μετέπειτα 
ζωή και δράση τους. 

 Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου επηρέασε την καθημερινή ζωή, τα 
μελλοντικά σχέδια, τις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων και προκάλεσε 
επώδυνες ή και τραυματικές εμπειρίες. Αυτά δεν αφορούσαν γενικά ολόκληρη 
την ελληνική κοινωνία αλλά ένα συγκεκριμένο τμήμα της. Αφορούσαν όσους 
και όσες είχαν ήδη πολιτικοποιηθεί όταν έγινε το πραξικόπημα, δηλαδή είχαν 
εμπειρίες, αναφορές και σχέσεις με πολιτικές συλλογικότητες (ομάδες, οργα-
νώσεις, κινήσεις, συλλόγους, νεολαίες κ.ά.) της Αριστεράς και του Κέντρου, 
και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπήκαν στο στόχαστρο του νέου καθεστώ-
τος. Από αυτή τη σκοπιά, ο αντίκτυπος του πραξικοπήματος στη ζωή όσων 
στη συνέχεια συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα συνιστούσε αυτό που 
ονομάζεται βιογραφική καμπή. Οι εκρηκτικές εξελίξεις του πρώτου μισού της 
δεκαετίας του 1960 είχαν δημιουργήσει μια υποκειμενικότητα που αναζητούσε 
νέους χώρους ελευθερίας μέσα από την αμφισβήτηση, τη σύγκρουση και τη 
δημιουργία. Η υποκειμενικότητα αυτή, συγκροτημένη στη βάση της πολιτικής, 
υποχρεώθηκε να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που βίαια 
επέβαλε η δικτατορία. Μετά το πραξικόπημα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί 
ελεύθερα, αλλά βρισκόταν σε καθεστώς διακινδύνευσης και παρανομίας, ήταν 
μια υποκειμενικότητα σε συστολή. 

Η έννοια της υποκειμενικότητας οδηγεί στη διερεύνηση της σχέσης με-
ταξύ ατόμου και συλλογικού υποκειμένου. Η σχέση αυτή δεν χρειάζεται να 
αναλυθεί με όρους αντίθεσης. Ας μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε μια εποχή 
όπου άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα στη νεανική ηλικία τους, επιδιώκουν την 
ένταξή τους σε πολιτικές συλλογικότητες. Η διερεύνηση της σχέσης αφορά 
τα χαρακτηριστικά της ένταξης. Η πολιτική δράση με όρους στράτευσης, που 
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χαρακτήριζε τους κομμουνιστές του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας του 1940 
με την έννοια της μακροχρόνιας ένταξης και της υποταγής στην εξουσία του 
κόμματος (κομματική πειθαρχία, σεβασμός της κομματικής ιεραρχίας, ιδεο-
λογική μονολιθικότητα), δημιουργούσε μια σχέση υπαγωγής του ατόμου στο 
συλλογικό υποκείμενο. Στα μεταπολεμικά χρόνια η σχέση του ατόμου με το 
συλλογικό υποκείμενο αλλάζει, γίνεται αρκετά πιο σύνθετη. Η σχέση αυτή θα 
μπορούσε να περιγραφεί ως το σημείο ή η φάση συνάντησης των μετασχημα-
τισμών που συντελούνται τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Δεν 
πρέπει να θεωρούμε ότι το άτομο και το συλλογικό υποκείμενο είναι δεδομένα 
και καθορισμένα, αλλά ότι δημιουργούνται και διαμορφώνονται ιστορικά μέσα 
από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 τα 
άτομα εντάσσονταν σε πολιτικές συλλογικότητες διεκδικώντας για τον εαυτό 
τους μικρότερη ή μεγαλύτερη αυτονομία, και η ένταξη σε αυτές δεν ήταν στα-
θερή· αντίστοιχα, οι οργανώσεις πολλαπλασιάζονται, πάρα πολλές είναι βρα-
χύβιες, οι ηγεσίες τους αμφισβητούνται. Η έννοια της υποκειμενικότητας δίνει 
τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τις εντάσεις που περικλείει η δυναμική αυτής 
της σχέσης, τον συνδυασμό αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού στην 
αντίληψη του εαυτού, συνδυασμός που διαμορφώνει την ικανότητα της δράσης 
και τη δυνατότητα της κριτικής.37

Πώς μπορούμε να ανασυνθέσουμε τη βιογραφική διαδρομή των υποκει-
μένων για να μελετήσουμε την υποκειμενικότητα; Οι προφορικές μαρτυρίες 
μπορούν να βοηθήσουν τους ιστορικούς να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήμα-
τα. Στις προφορικές μαρτυρίες αποτυπώνεται η υποκειμενική βίωση της ιστο-
ρίας, και, συνεπώς, αυτές είναι απαραίτητες για τη μελέτη της διαμόρφωσης 
της υποκειμενικότητας και της εμφάνισής της μέσα από την εμπρόθετη δράση. 
Οι προφορικές μαρτυρίες δεν αφορούν μόνο το παρελθόν αλλά και το παρόν, 
δεν αφορούν μόνο την εμπειρία αλλά και τη μνήμη. Όπως έχει γράψει η Γκα-
μπριέλε Ρόζενταλ, «όταν ανακατασκευάζεται το παρελθόν (η ιστορία ζωής), 
που παρουσιάζεται στο παρόν μιας εξιστόρησης της ζωής (η αφήγηση ζωής), 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η παρουσίαση των παρελθόντων γεγονότων έχει 
προσδιοριστεί από το παρόν της αφήγησης».38 Ο ιστορικός καλείται μέσα από 
τη μελέτη και ανάλυση των προφορικών μαρτυρίων να ανασυνθέσει όχι τα 
σημαντικά γεγονότα αυτά καθαυτά αλλά τον τρόπο με τον οποίο βιώθηκαν και 
το νόημα που είχαν για τα δρώντα υποκείμενα της ιστορίας. Επιπλέον, οι μαρ-

37. Λουίζα Πασσερίνι, «Υποκειμενικότητα και ιστορία», στο της ιδίας Σπαράγματα του 
20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 17.

38. Gabriele Rosenthal, «Η βιογραφική έρευνα», στο Γ. Τσιώλης, Ε. Σιούτη (επιμ.), Βιογρα-
φικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της 
βιογραφικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Νήσος, Αθήνα 2013, σ. 68.
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τυρίες ανασύρουν στην επιφάνεια γεγονότα τα οποία, ενώ σε μια γενικότερη 
ιστορική επισκόπηση φαίνονται ελάσσονα, είναι σημαντικά από τη σκοπιά της 
υποκειμενικής εμπειρίας.

Οι προφορικές και, με διαφορετικό τρόπο, οι γραπτές μαρτυρίες μας δίνουν 
την ευκαιρία να μελετήσουμε με ποιον τρόπο τα υποκείμενα προσεγγίζουν το 
παρελθόν μέσα από τη σκοπιά του παρόντος, με ποιον τρόπο αναστοχάζονται 
τον εαυτό τους και τη δράση τους στο παρελθόν. Η αντιδικτατορική δράση 
αφορά μια σημαντική αλλά, πάντως, σύντομη περίοδο της ζωής των υποκειμέ-
νων. Μετά το 1974, οι αντιδικτατορικές οργανώσεις διαλύθηκαν και τα μέλη 
τους ακολούθησαν αρκετά διαφορετικές προσωπικές διαδρομές. Ο τρόπος με 
τον οποίο θυμούνται και μιλούν για τη δυναμική αντίσταση αντανακλά όχι 
μόνο το πώς εγγράφηκε στη μνήμη τους η συγκεκριμένη εμπειρία αλλά και τον 
αναστοχασμό με βάση τη μεταγενέστερη προσωπική διαδρομή. Ο αναστοχα-
σμός δεν είναι μια διαδικασία κριτικής επεξεργασίας του παρελθόντος μόνο σε 
προσωπικό επίπεδο. Το πλαίσιο του αναστοχασμού διαμορφώνεται σε μεγάλο 
βαθμό από τις αντιλήψεις που κυριαρχούν στην κοινωνία στο παρόν. Κάτι που 
στο παρελθόν ήταν θεμιτό, νόμιμο, δίκαιο ή ηθικό ενδέχεται στο παρόν, με 
βάση τις κυρίαρχες αντιλήψεις, να μην είναι πλέον τέτοιο, με αποτέλεσμα αυτό 
που συνέβη στο παρελθόν να αναπλαισιώνεται ή να αποσιωπάται. Συνεπώς, το 
«παρόν της αφήγησης» όσων συμμετείχαν στη δυναμική αντίσταση περικλείει 
κατά μια έννοια τη μετέπειτα διαδρομή του υποκειμένου αλλά και τη συζήτηση 
για την πολιτική βία τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα.

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να συζητήσει μια πλευρά της μεταπολε-
μικής ιστορίας και του αντιδικτατορικού αγώνα που επιμελώς αγνοείται και 
αποσιωπάται. Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται το δρων υποκείμενο και 
η εμπειρία της δράσης στο πλαίσιο της δυναμικής αντίστασης και δευτερευ-
όντως μέσα από τις αντιδικτατορικές οργανώσεις. Η μελέτη βασίστηκε τόσο 
σε αρχειακό υλικό όσο και σε γραπτές και προφορικές μαρτυρίες. Ως προς 
τις τελευταίες, πραγματοποίησα δεκατέσσερις προφορικές, ημιδομημένες συ-
νεντεύξεις με άνδρες και γυναίκες που πήραν μέρος σε δυναμικές ενέργειες, ή 
τις σχεδίασαν χωρίς να προλάβουν να τις ολοκληρώσουν, ή απλώς συμμετείχαν 
σε διαφορετικές οργανώσεις δυναμικής αντίστασης οι οποίες καλύπτουν ευρύ 
πολιτικό φάσμα. Οι συνεντεύξεις έγιναν σε δυο χρονικές περιόδους, οι εννέα 
στο διάστημα 2008-2009 και οι υπόλοιπες πέντε στο διάστημα 2017-2018.39 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια που σε αδρές γραμμές 

39. Τα πληροφοριακά στοιχεία των συνεντεύξεων παρατίθενται στη Βιβλιογραφία. Σε μια 
από τις προφορικές συνεντεύξεις έχει χρησιμοποιηθεί το ψευδώνυμο Δημήτρης Κωνσταντινί-
δης, το οποίο, όποτε εμφανίζεται στο κείμενο του βιβλίου, συνοδεύεται από αστερίσκο.
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ακολουθούν τη διαδρομή των υποκειμένων από τη δεκαετία του 1950 μέχρι 
τη φυλάκισή τους στη διάρκεια της δικτατορίας. Στο πρώτο κεφάλαιο του βι-
βλίου εξετάζονται οι αφετηρίες της διαδρομής, όσον αφορά το οικογενειακό 
υπόβαθρο και το πολιτικό περιβάλλον της δεκαετίας του 1950. Στη συνέχεια 
εξετάζονται οι διανοητικές αναζητήσεις των πρώτων νεανικών χρόνων αλλά 
και οι πρώιμες πολιτικές εμπειρίες, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα περι-
βάλλον ανάδυσης νέων ιδεών και έντονης πολιτικής πόλωσης, με αποκορύ-
φωμα τις βίαιες συγκρούσεις στα Ιουλιανά, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. 
Το δεύτερο κεφάλαιο επιδιώκει την ευρύτερη πλαισίωση του ζητήματος της 
δυναμικής αντίστασης και εξετάζει τις συνθήκες υποκειμενοποίησης. Οι δύο 
πρώτες ενότητες είναι αφιερωμένες στο πραξικόπημα και στη βίαιη αδρανοποί-
ηση της ελληνικής κοινωνίας, ενώ οι δύο επόμενες ασχολούνται με το ζήτημα 
της δυναμικής αντίστασης, και πιο συγκεκριμένα με τις συζητήσεις που προ-
κάλεσε στον αντιδικτατορικό χώρο το ζήτημα των μορφών δράσης ενάντια στο 
καθεστώς και με τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις που προσέδωσαν οι οργα-
νώσεις στην πολιτική βία. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη δυναμική 
αντίσταση από τη σκοπιά των ανθρώπων που συμμετείχαν στις αντίστοιχες ορ-
γανώσεις. Υποστηρίζω ότι το πραξικόπημα αποτέλεσε βιογραφική καμπή στη 
ζωή των ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν στον αντιδικτατορικό αγώνα, 
καθώς έπρεπε να ζήσουν πλέον σε συνθήκες διακινδύνευσης και παρανομίας, 
οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια. Στις επόμενες ενότητες του τρίτου κεφα-
λαίου εξετάζονται κατά σειρά η νοηματοδότηση της δράσης από τους ίδιους 
τους πρωταγωνιστές και η ένταξή τους σε οργανώσεις δυναμικής αντίστασης, 
αναλύονται οι ενέργειες και, τέλος, διερευνάται η διεθνική διάσταση, δηλαδή 
η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οργανώσεων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό στο πλαίσιο της δυναμικής αντίστασης. Στο τέταρτο και τελευταίο 
κεφάλαιο εξετάζεται η βία του δικτατορικού καθεστώτος από τη σκοπιά της 
εμπειρίας του υποκειμένου. Ακολουθώντας τη βιογραφική διαδρομή, εξετάζο-
νται πρώτα η σύλληψη, στη συνέχεια τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν 
στη διάρκεια των ανακρίσεων και, τέλος, η αντιμετώπιση των αντιδικτατορι-
κών αγωνιστών από τη δικαιοσύνη στα χρόνια της δικτατορίας. Η πτώση του 
καθεστώτος τον Ιούλιο του 1974 σηματοδοτεί και το τέλος της διαδρομής τους 
ως υποκειμένων του αντιδικτατορικού αγώνα. Το τέλος, όμως, σηματοδοτεί 
ταυτόχρονα και την αρχή της επαναδιαπραγμάτευσης και του αναστοχασμού 
πάνω στον αντιδικτατορικό αγώνα και στη δυναμική αντίσταση ως παρελθόν 
πλέον στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονταν στην Ελλάδα τις δεκαετίες που 
ακολούθησαν.




