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Όηαλ νη Γεξκαλνί έθεπγαλ από ην Νεζί, ε αθεληηά κνπ ήηαλ ελλέα εηώλ
.
  ε πηηζηξηθαξία ηξέρακε πίζσ 

από ην ηειεπηαίν θακηόλη θαη γηνπράξακε – πξηλ από ηνλ Πάκηζν, εκείο ζηακαηήζακε
. 
όηαλ όκσο απηό ην 

ηειεπηαίν θακηόλη πέξαζε κόιηο ην πνηάκη, έξημαλ κηα βόκβα πάλσ ζηε γέθπξα θαη ηε κηζνθαηέζηξεςαλ.  

Αθνινύζεζε κηα δεύηεξε πεξίνδνο, δε ζπκάκαη πόζν καθξά, όπνπ θάηη άιια θακηόληα – θαη 

ζηξαηησηηθά – έθηαλαλ κε δαηκνληζκέλε ηαρύηεηα κε έλνπινπο πνιίηεο κέζα. Τν θακηόλη έθηαλε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπίηηα, έλα-δύν θάζε θνξά, όρη πεξηζζόηεξα
.  

πεηνύζαλ ζηε ζηέγε θάηη αλακκέλα θαθειάθηα 

θαη ην ζπίηη ιακπάδηαδε κέζα ζε ιίγα ιεπηά – ήηαλ απηνί κε ηα «θαθειάθηα» ηαγκαηαζθαιίηεο από ηελ 

Καιακάηα θαη αιινύ – νη Νεζηώηεο ηαγκαηαζθαιίηεο πήγαηλαλ αιινύ γηα λα κελ αλαγλσξίδνληαη, γη’ απηό 

άιισζηε θαη ην θακηόλη έηξερε γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα θύγεη γξήγνξα. 

Εθείλα ηα ρξόληα πάιη ζηε γεηηνληά κνπ θαη ζηηο θνληηλέο γεηηνληέο έβιεπα, όρη ζπάληα, λα κεηαθέξνπλ 

ζθνησκέλνπο πάλσ ζε πόξηα – ηνπο πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηνπο. Ήηαλ ζθνησκνί γηα θαηνρηθέο δηαθνξέο όπνπ νη 

ηδενινγηθέο κπιέθνληαλ κε ηηο θηεκαηηθέο ή θαιύπηνληαλ από απηέο
.  

ήηαλ ζαθέζηαηα ε βία πνπ άθεζε πίζσ 

ηεο ε θαηνρή. 

Υπάξρεη ινηπόλ έλα ηζηνξηνγξαθηθό δήηεκα
. 
 ηη ήηαλ όινη απηνί νη άλζξσπνη ηεο θαηνρήο, νη αξηζηεξνί, 

αο κε ιέκε αβαζάληζηα «θνκκνπληζηέο», νη εακίηεο θαη νη ειαζίηεο, νη ηαγκαηαζθαιίηεο – αο κε ιεζκνλνύκε 

ηνπο Φίηεο – νη θαηαδόηεο, νη καπξαγνξίηεο; Τη απέγηλαλ όινη απηνί νη άλζξσπνη, ηη ήηαλ όινη απηνί νη 

άλζξσπνη, όηαλ ηειείσζε ε Καηνρή θαη κέρξη λα αξρίζεη ν Εκθύιηνο; 

 Γηα ηνπο πξώηνπο, ηνπο αξηζηεξνύο, ήηαλ κηα καύξε πεξίνδνο: Φπιαθίζεηο, δηώμεηο, ζθνησκνί – 

ζθόξπηζαλ γηα λα γιηηώζνπλ, πάκπησρνη, ρσξίο ζηνλ ήιην κνίξα – ππό δησγκόλ γηα δεθαεηίεο, κάιηζηα 

ζθιεξόηεξν δησγκό κεηά ηνλ Εκθύιην. 

Οη άιινη, ηαγκαηαζθαιίηεο, θαηαδόηεο, πνηθίινη ζπλεξγάηεο ησλ θαηνρηθώλ αξρώλ, καπξαγνξίηεο, ηη 

απέγηλαλ; Είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ: Όινη απηνί εκθαλίδνληαη κε πινύην, όρη κόλνλ νη καπξαγνξίηεο, θαη 

εκθαλίδνληαη λα ζπγθξνηνύλ κηα λέα νκάδα πινπζίσλ, κηα λέα θνηλσληθή, δειαδή, νκάδα κε εμνπζηαζηηθέο 

απαηηήζεηο, κε απαηηήζεηο ιόγνπ ζην κεηαθαηνρηθό ζπζρεηηζκό δπλάκεσλ ζην πνιηηηθό επίπεδν
.  

είλαη κηα λέα 

θνηλσληθή νκάδα πνπ δελ πξνέθπςε από λόκηκν ή αθόκε θαη «λόκηκν» πινπηηζκό αιιά πξνέθπςε από ηελ 

θινπή θαη ηελ απάηε, από ηε βίαηε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

Έρνπκε ινηπόλ κηα ζαθέζηαηε θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε κεηά ηελ Καηνρή, κε άιινπο θαη αιιηώηηθνπο 

θησρνύο θαη θαηαηξεγκέλνπο, κε άιινπο θαη αιιηώηηθνπο πινύζηνπο. Καη λα ζπκόκαζηε πάληα, βέβαηα, όηη 

ζηελ Καηνρή άξρηζαλ λα αλαδεηθλύνληαη πνιιέο από ηηο ζύγρξνλέο καο κεγάιεο εθνπιηζηηθέο νηθνγέλεηεο.          

Ταγκαηαζθαιίηεο, Φίηεο, θαηαδόηεο θαη άιινη ήηαλ κηα θαιή καγηά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κεηεκθπιηαθώλ 

παξαθξαηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.  

Όινη απηνί, εθηόο από ηελ εκθαλή δξάζε ηνπο, ηελ έλνπιε, ιεηηνύξγεζαλ σο πιηαηζηθνιόγνη ηεο μέλεο 

πεξηνπζίαο θαη ιεειαζίαο ησλ θόξσλ θαη άιινπ δεκόζηνπ πινύηνπ. Είραλ γη’ απηό πξνθαιέζεη ηελ 

αγαλάθηεζε ησλ θνηλσληώλ πνπ είραλ κάηαηα απαηηήζεη ηελ ηηκσξία ηνπο. 

Αο δνύκε ηώξα έλα ηειεπηαίν δήηεκα πνπ κε έρεη απαζρνιήζεη επαλεηιεκκέλα, όπσο θαη άιινπο εδώ 

ζην ηξαπέδη. Η ηζηνξηνγξαθία πώο αληηκεηώπηζε απηά ηα θαηλόκελα; Θέησ απηήλ ηελ εξώηεζε γηα λα κηιήζσ 

θπξίσο γηα κηα ηζηνξηνγξαθηθή ηάζε πνπ εκθαλίζηεθε εδώ θαη δεθαπέληε πάλσ-θάησ ρξόληα. Πνιινί από 

απηνύο πνπ ηελ αθνινπζνύλ κειεηνύλ θπξίσο, σο πξνο ηελ ειιεληθή ηζηνξία, ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη 

ηνπ Εκθπιίνπ. Πξόθεηηαη γηα αλαζεσξεηηθή ηάζε, πνπ εθπέκπεηαη από ηνλ αγγινζαμνληθό ρώξν θαη 

ηζρπξίδεηαη όηη έρεη καξμηζηηθέο θαηαβνιέο, ελώ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Απηνί νη επηζηήκνλεο, έλα θξάκα 

ηζηνξηθνύ, θνηλσληνιόγνπ, θαη πνιηηηθνύ επηζηήκνλα, αιίεπζαλ ζηα ζνιά λεξά ηνπ ηδενινγήκαηνο πεξί 

ζαλάηνπ ηνπ καξμηζκνύ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηώησλ ηνπ «ππαξθηνύ» ζνζηαιηζκνύ, όπσο 

ζπλεζίζακε λα ιέκε. 

Σηόρνο ηνπο ε αλαίξεζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαησζεί ν ληθεηήο 

θαη ηνπ 1989-1991 (νπηζζνρσξώληαο ζην ρξόλν ν ληθεηήο ηνπ ειιεληθνύ Εκθύιηνπ) κέζσ ηεο εμίζσζεο ησλ 



επζπλώλ θαη ηειηθά ηεο αληηζηξνθήο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, ηεο κεηαηξνπήο δειαδή ηνπ ζύηε ζε ζύκα. Η 

«ζεσξία» ηνπο, ε ζεσξία ηεο ηάζεο απηήο, έρεη πεξάζεη επξύηεξα κε έλα γλσζηό ζιόγθαλ – ζπγλώκε πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηώ ειιεληθή ιέμε - : Όινη θηαίκε γηα ό,ηη θαθό ζπκβαίλεη. Καη ζην βηβιίν πνπ παξνπζηάδνπκε 

ππάξρεη άξζξν πνπ κηιάεη γηα ηε καύξε θαη ηελ θόθθηλε βία. 

Σε ηειηθή αλάιπζε, λα ην πσ ζρεκαηηθά ξσηώληαο, κήπσο νη ηαγκαηαζθαιίηεο είραλ ππνζηεί ηελ 

«θόθθηλε» βία θαη αλαγθάζηεθαλ λα γίλνπλ απηό πνπ έγηλαλ; Καη ην άιιν, θάπσο παιηόηεξν, πνπ ν Ε.Λ.Α.Σ. 

δνινθνλνύζε ακάρνπο; Ξέξεηε πνηνη ήηαλ απηνί νη άκαρνη; Οη θαηαδόηεο θαη νη δηαθόξσλ κνξθώλ ζπλεξγάηεο 

ηνπ θαηαθηεηή ήηαλ – νη πην κάρηκνη κ’ άιια ιόγηα.  

Είλαη πνιιά ηέηνηα – δε ρξεηάδεηαη λα επεθηαζώ ηώξα. Επραξηζηώ. 

 

  

 


