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Ι. Εισαγωγή 

 

Η µελέτη των πρώτων µεταπολεµικών δεκαετιών, της δικτατορίας και της 

µεταπολίτευσης, ιδίως όσον αφορά στις κοινωνικές και τις πολιτισµικές τους 

διαστάσεις, συγκριτικά προς τις προηγούµενες ιστορικές περιόδους, µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι βρίσκεται ακόµα σε ένα πρώιµο στάδιο. Στη σχετική βιβλιογραφία 

παρατηρείται ένας υπερπληθωρισµός σε µελέτες που επικεντρώνονται στα πολιτικά 

δεδοµένα της περιόδου, τις εκλογικές αναµετρήσεις, τις διεργασίες εντός του 

κοµµατικού συστήµατος, την εξωτερική πολιτική και την οικονοµία. Ταυτόχρονα 

στην ευρύτερη κοινωνιολογική γραµµατεία έχουν εδραιωθεί συνεκτικές µεγάλες 

αφηγήσεις που επιχειρούν να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

κοινωνικού σχηµατισµού, τους όρους ένταξής του στο διεθνές γεωπολιτικό 

περιβάλλον και κυρίως τις ιδιαιτερότητες και την ιδιοτυπία της συγκρότησής του.  

Ως προς τη θεµατική, που ενδιαφέρει την παρούσα µελέτη περισσότερο, 

εκείνη της συλλογικής δράσης κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, µπορούµε 

να σηµειώσουµε την εµφάνιση ορισµένων ερευνών, οι οποίες επιχειρούν να 

καλύψουν το κενό που εντοπίζεται στην ανάδειξη δύσκολα αδράξιµων, αλλά επίσης 

εξαιρετικά κρίσιµων, διεργασιών που συντελούνται στο µικρο- και µεσο-επίπεδο της 

κοινωνικής αλληλόδρασης.
1
 Ειδικότερα, η έρευνα για τη συγκρότηση της νεολαίας 

ως ιδιαίτερης κοινωνικής κατηγορίας, ιδιαίτερης λόγω της ανάπτυξης πρόδηλα 

διακριτών στυλ ζωής, επικοινωνίας, καθηµερινότητας και βιώµατος µάλλον 

βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο. Αυτή η παρατήρηση, σχετικά µε την έλλειψη 

µελετών που δίδουν έµφαση στην κοινωνική και την πολιτισµική διάσταση της ζωής 

των νέων αποτυπώνεται στο κείµενο της Έφης Αβδελά (2011) κατά την παρουσίαση 

των πρακτικών του συνεδρίου για την ελληνική νεολαία στον 20
ο
 αιώνα. Ένα 

συνέδριο που αναδεικνύει τη δυναµική πολλών νέων ερευνητών, προερχόµενων από 

διαφορετικές επιστηµονικές πειθαρχίες, οι οποίοι στο ερευνητικό πεδίο τολµούν και 

ξεπερνούν άγονες διαχωριστικές γραµµές και επιστηµονικού τύπου εγωισµούς που 

φαίνεται να δοµούν τις διαµάχες για την πρωτοκαθεδρία στην επίπλαστη ιεραρχία 

των επιµέρους επιστηµονικών πεδίων στο χώρο των κοινωνικών σπουδών.  

 Το ερώτηµα που τίθεται, λοιπόν, αφορά στους τρόπους µε τους οποίους 

µπορούµε να µελετήσουµε πλευρές της κοινωνικής και πολιτισµικής 

πραγµατικότητας των νέων και µάλιστα εκείνες που µπορούν να µας οδηγήσουν σε 

κάποιες πρώτες σκέψεις για τους όρους της πολιτικής τους στράτευσης και της 

συγκρότησης της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους. Για τις ανάγκες αυτής της 

παρουσίασης, επέλεξα να διακινδυνεύσω στο δύσβατο µονοπάτι ενός πεδίου στο 

οποίο διασταυρώνονται παγιωµένα ρεύµατα θεωρητικής παραγωγής και ερευνητικών 

εγχειρηµάτων. Γενικά θα µπορούσε να οριστεί ως το σύγχρονο, µετά την πολιτισµική 

στροφή στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήµες, πεδίο µελέτης των 

                                                 
1
 Ενδεικτική η έκδοση δύο σηµαντικών συλλογικών τόµων µε σχετικές εισηγήσεις από αντίστοιχα 

επιστηµονικά συνέδρια: Ρήγος Α., Σεφεριάδης Σ., Χατζιβασιλείου Ε., (2008) και Καραµανωλάκης Β., 

Ολυµπίτου Ε., Παπαθανασίου Ι., (2010), αλλά και σηµαντικές διατριβές γύρω από τη νεότητα και τη 

συλλογική δράση στις δύο πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες: Λαµπροπούλου (2009) Κατσάπης (2007). 
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αφηγήσεων, το οποίο επηρεάζει σηµαντικά µια εξίσου σηµαντική στροφή και 

τροφοδοτεί ένα έντονο διάλογο στη σύγχρονη κοινωνιολογία, ειδικότερα για τη 

µέθοδο και το περιεχόµενο του κοινωνιολογικού διαβήµατος στις σύγχρονες 

κοινωνίες. 

 

ΙΙ. Αυτοβιογραφικές αφηγήσεις και βιογραφική έρευνα. 

 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, η αφηγηµατική και η βιογραφική στροφή 

στην κοινωνιολογία, υποδηλώνει αφενός τη σταδιακή ανατίµηση των ποιοτικών 

µεθόδων στην κοινωνική έρευνα και αφετέρου τη µετατόπιση πολλών ερευνητικών 

εγχειρηµάτων προς τη µελέτη της βιωµένης εµπειρίας και των νοηµάτων µε τα οποία 

οι δρώντες επενδύουν τη δράση τους, νοηµάτων που µπορούν να εντοπιστούν στις 

τροποποιούµενες αφηγήσεις των δρώντων προς τα εκάστοτε ακροατήρια τους. Τούτη 

η µετατόπιση δεν περιορίζεται βέβαια στην επιλεκτική και κατά περίπτωση 

προσχώρηση σε µια µόδα ή σε ένα πρόσκαιρο νέο ερευνητικό ή επιστηµονικό ρεύµα. 

Αφορά ευρύτερα µια επιστηµολογικού περιεχοµένου επιλογή που στο σκληρό της 

πυρήνα προκρίνει έναντι των αιτιωδών εξηγήσεων, τις αρχές µιας κατανοητικής 

κοινωνιολογίας (Τσιώλης 2006, 46).  

Όµως, ένα από τα προβλήµατα που εντοπίζεται στις σύγχρονες τάσεις που 

περιγράψαµε αφορά στην απουσία ενός εδραίου προβληµατισµού περί της 

ιστορικότητας των κοινωνικών φαινοµένων. Οι νέοι ερευνητές επικεντρώνονται στην 

περί µεθόδου συζήτηση και στη συλλογή ενός πλήθους βιογραφικών συνεντεύξεων, 

δίδοντας έµφαση σε κρίσιµες µεν πλευρές της συγχρονίας, αδυνατώντας όµως να 

πλαισιώσουν ιστορικά το αντικείµενο της έρευνάς τους. Υπό αυτήν την έννοια ίσως 

µπορεί να ερµηνευθεί η απουσία µελετών µε αντικείµενο αυτοβιογραφικά κείµενα 

τόσο στο χώρο της κοινωνιολογίας, αλλά ίσως και ευρύτερα στο χώρο των ιστοριών 

ζωής, στην Ελλάδα.
2
  

Σύµφωνα µε τον Τάκη Καγιαλή (1996, 337) «Τα ελληνικά αυτοβιογραφικά 

κείµενα […] αντιµετωπίζονται σχεδόν αποκλειστικά ως βοηθήµατα είτε για την 

ιστορική είτε για τη φιλολογική έρευνα». Ως προς την ιστορική έρευνα θα 

υποστηρίξει «τα κείµενα χρησιµοποιούνται ως µαρτυρίες, από τις οποίες αντλούµε ή 

διασταυρώνουµε πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα ή ως τεκµήρια για την 

ιστορική µελέτη των συνειδήσεων και των ιδεολογιών». Από τη σκοπιά της 

φιλολογικής κριτικής θα αναπτυχθεί ένας λόγος επικριτικός προς εκείνες τις 

προσεγγίσεις που εκλαµβάνουν τα αυτοβιογραφικά εγχειρήµατα ως πιστές και άδολες 

αποτυπώσεις της βιωµένης ιστορίας του εκάστοτε αυτοβιογραφούµενου, ο οποίος 

οφείλει να πληροί τα κριτήρια ενός ιδανικού προτύπου, συχνά διαµορφωµένου στο 

πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας. Υπό τον επηρεασµό των σύγχρονων ρευµάτων, ο 

αντίλογος θα προτάξει ένα λόγο περί κατασκευής που κατά τη γνώµη µου προοπτικά  

καταλήγει στην αποδυνάµωση της χρήσης των αυτοβιογραφιών στο πλαίσιο των 

κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστηµών. Αντί της έννοιας της κατασκευής 

επιλέγω να αντιµετωπίζω τα αυτοβιογραφικά κείµενα υπό την οπτική της 

αναστοχαστικότητας, µιας ιδιότητας που χαρακτηρίζει µε όρους κοινωνικής 

οντολογίας όλα τα κοινωνικά άτοµα.  

Συνοπτικά, κάθε κοινωνικό άτοµο, καταστατικά αδύναµο να συλλάβει όλες 

τις πλευρές του κοινωνικού και φυσικού κόσµου που κάθε στιγµή τον περιβάλλουν, 

οφείλει επιλεκτικά να διαµορφώσει ή/και να εσωτερικεύσει µια σειρά από 

                                                 
2
 Παρά ταύτα, ενδεικτικά, µια πρόσφατη πρωτότυπη έρευνα που συνδυάζει τη µελέτη 

αυτοβιογραφικών γραπτών πηγών και βιογραφικών συνεντεύξεων στο Τζανάκης (2012). Για τη 

βιογραφική έρευνα στην Ελλάδα βλ. Tsiolis & Papaioannou (2011). 
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αντιληπτικά σχήµατα, ικανά αφενός να µειώσουν την περιρρέουσα κοινωνική 

πολυπλοκότητα και αφετέρου απαραίτητα για να το οδηγήσουν στη συγκρότηση µιας 

κοσµοεικόνας, ιδιαίτερα κρίσιµης για τη διαµόρφωση της δικής του ταυτότητας 

(Κονδύλης 2001) Η µείωση της κοινωνικής πολυπλοκότητας, η αποτύπωση µιας 

συνεκτικής κοσµοεικόνας και η συγκρότηση µιας όσο το δυνατόν περισσότερο 

εδραίας ταυτότητας, καθώς δεν ολοκληρώνεται άπαξ, παραµένει µια ανοικτή στο 

χρόνο και στο περιεχόµενο διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ο αναστοχαστικός 

µηχανισµός κατέχει κεντρική θέση (Μπεκ και Ζίγκλερ, 2000). Υπό αυτήν την έννοια, 

τα αυτοβιογραφικά κείµενα, οι γραπτές µαρτυρίες για τη διαδροµή του βίου, µπορούν 

να αντιµετωπισθούν ως αναστοχαστικά εγχειρήµατα, τα οποία όπως είναι προφανές 

αρθρώνονται για να υπηρετήσουν ποικίλες στοχεύσεις του γράφοντος υποκειµένου 

κατά τη χρονική στιγµή της συγγραφής. Οι ανασυγκροτήσεις της βιογραφικής 

διαδροµής από µια παροντική σκοπιά και υπό µια µελλοντική προοπτική, κατά την 

άποψή µου, δεν ακυρώνει την αξία χρήσης των αυτοβιογραφικών κειµένων για την 

κατανόηση πλευρών του παρελθόντος. Κρατώντας ως δεδοµένο ότι ο 

αυτοβιογραφούµενος αφηγείται την προσωπική του εκδοχή για συµβάντα και 

γεγονότα, για συναισθήµατα και εµπειρίες του παρελθόντος, φιλτραρισµένα από τις 

επιλογές που τον έχουν οδηγήσει στο παρόν, είµαστε σε θέση να αναλύσουµε το 

αυτοβιογραφικό υλικό αναζητώντας τους όρους νοηµατοδότησης ενός βίου που παρά 

τα παραπάνω δεν είναι ακραία εφήµερος, αλλά φέρει τα αποτυπώµατα µιας 

«µαστορευµένης» συνέχειας στο χώρο και στον χρόνο. Σε τέτοια αναστοχαστικά 

εγχειρήµατα είµαστε σε θέση να αναζητήσουµε πλευρές της κοινωνικής και 

πολιτισµικής συγκρότησης που έχουν λειτουργήσει ως νοηµατοθετικό πλαίσιο της 

διϋποκειµενικά συγκροτηµένης βιογραφικής διαδροµής ατόµων και ευρύτερων 

κοινωνικών οµάδων που µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και τρόπους ζωής.  

Μεθοδολογικά, η ανάλυση των προσωπικών αφηγήσεων: α) είναι σε θέση να 

συµβάλλει στη θεωρητική συζήτηση για τη σχέση ατόµου-κοινωνίας, δίδοντας 

έµφαση «στην κοινωνική και πολιτισµική δυναµική, διαµέσου της οποίας τα άτοµα 

κατασκευάζουν τον εαυτό τους ως κοινωνικά δρώντα υποκείµενα», β) διαµορφώνει 

τους όρους ανάδειξης της αφηγηµατικότητας ως µιας µάλλον παραµεληµένης 

διάστασης, εξαιρετικά σηµαντικής όµως για τη συγκρότηση του εαυτού. Πρόκειται 

για µια διαδικασία που καθορίζεται από υφιστάµενες πολιτισµικά διαθέσιµες µορφές 

αφήγησης, οι οποίες µε ένα τρόπο «επιβάλλουν τη δική τους λογική τόσο των 

ιστοριών ζωής όσο και του ίδιου του βίου», γ) αναδεικνύει τις διαστάσεις της 

υποκειµενικότητας στη διαλεκτική της σχέση µε τη διϋποκειµενικότητα: οι αφηγήσεις 

ζωής διαµορφώνονται σε συγκεκριµένο ιστορικό χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο, 

διασυνδέοντας την ατοµική βιογραφική διαδροµή µε ευρύτερες αφηγήσεις των 

συλλογικοτήτων εντός των οποίων κάθε φορά αρθρώνεται. Εποµένως, σηµαντικό 

ρόλο για τη διαµόρφωση και την ανάλυση των ιστοριών ζωής διαδραµατίζει η 

χρονική στιγµή ενεργοποίησης της αφήγησης, η οποία προσδιορίζει τον τρόπο µε τον 

οποίο εκτίθενται «οι εµπειρίες, οι αναµνήσεις και οι ερµηνείες των επιµέρους 

συµβάντων» που εκτίθενται κατά την αφήγηση (Maynes, Pierce and Laslett, 2008:2- 

3). 

Με τούτες τις απαραίτητες διευκρινήσεις θα επιχειρήσω να πειραµατιστώ µε 

την ανάλυση δύο αυτοβιογραφικών κειµένων που θεµατικά εκκινούν από τις 

παραµονές της δικτατορίας και εκτείνονται µέχρι τα πρώτα χρόνια της 

µεταπολίτευσης. Παρενθετικά να σηµειώσω ότι µετά τη µεταπολίτευση η έκδοση 

αυτοβιογραφικών κειµένων και κυρίως µαρτυριών γνώρισε µια εκρηκτική άνοδο.  

Όπως σηµειώνει η Ιωάννα Παπαθανασίου σε κείµενο της που γράφεται το 1996, η 

εκδοτική παραγωγή έως τότε φαίνεται να υπερβαίνει τα 300 βιβλία, τα οποία 
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εστιάζονται στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς κατά την κατοχή, τον εµφύλιο και 

τη µετεµφυλιακή περίοδο. Αντίθετα κείµενα µαρτυρίες ή αυτοβιογραφικά κείµενα 

σχετικά µε τη δεκαετία του ’60 ή τη δικτατορία είναι σπανιότερα. Από τούτο το 

σχετικά µικρότερο κατάλογο κειµένων επέλεξα τα βιβλία του Τάσου ∆αρβέρη και 

του Στέργιου Κατσαρού, καθώς οι δύο συγγραφείς, παρά τις διαφορετικές τους 

αφετηρίες και απολήξεις, θα συµβαδίσουν για κάποιο χρονικό διάστηµα ως στελέχη 

της οργάνωσης Λαϊκή Πάλη (αρχικά Σπουδαστική Πάλη), ως συγκατηγορούµενοι 

στη δίκη για την απόπειρα βοµβιστικής επίθεσης στην έκθεση Θεσσαλονίκης και ως 

συγκρατούµενοι στις φυλακές µετά την καταδίκη τους.  

 

ΙΙΙ. Αυτοβιογραφήσεις της δυναµικής αντίστασης. 

 

Χρονολογικά προηγούµενη, η πρώτη έκδοση του βιβλίου του Τάσου ∆αρβέρη, µε 

τίτλο Μια ιστορία της νύχτας, 1967-1974 αφιερωµένη στον Στέργιο (Κατσαρό;), 

περιέχει ένα πρόλογο του συγγραφέα στον οποίο δηλώνεται το αυτοβιογραφικό 

περιεχόµενο του κειµένου που θα ακολουθήσει και επιχειρείται η παρουσίασή του ως 

ενός ηµι-µυθιστορήµατος, για να αποσεισθούν οι πιθανές αιτιάσεις για τη µερικότητα 

της µαρτυρίας έναντι µιας καθολικότερης, ιστορικού τύπου, συγγραφής για τα χρόνια 

της δικτατορίας (σελ. 42-43). Σ’ αυτή τη λογική εντάσσεται και η επιλογή του 

συγγραφέα να αφηγηθεί την ιστορία του σε τρίτο πρόσωπο, ως ο Λάµπρος, όχι τόσο 

για να υποβάλλει την ιδέα της αµεροληψίας του αφηγητή, αλλά όπως επισηµαίνει 

στην εισαγωγή στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, για να 

δηλώσει «µια απόσταση απέναντι σε µια παρελθοντική ταυτότητα» (σελ. 13). Αλλά 

ίσως η επιλογή της τριτοπρόσωπης γραφής να θέλει να δηλώσει κάτι παραπάνω: τους 

διαφορετικούς όρους βίωσης του εαυτού στις έκτακτες συνθήκες της δικτατορίας, 

δηλώνοντας τη βιογραφική τοµή που σήµανε για το συγγραφέα η έλευσή της και την 

ασυνέχεια της στις συνθήκες οµαλότητας της µεταπολίτευσης που θα ακολουθήσουν.  

Όπως µας πληροφορεί ο Αντώνης Λιάκος στην ίδια εισαγωγή (σελ. 17), «Ο 

Τάσος ∆αρβέρης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944, γόνος µιας εύπορης και µε 

επιρροή οικογένειας, κεντρικής στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, ο πατέρας του 

µεγαλοπαράγοντας της ∆εξιάς». Απόφοιτος του Ανατόλια, θα σπουδάσει Φυσική, 

εγγραφόµενος αρχικά στο Πανεπιστήµιο του Μπέρκλεϊ, και αργότερα στο 

πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, όπου θα ενσωµατωθεί στο προδικτατορικό 

φοιτητικό κίνηµα, θητεύοντας στις γραµµές της ΟΜΛΕ και της ΠΠΣΠ.  

Η εκδήλωση του πραξικοπήµατος θα αιφνιδιάσει τα µέλη της οργάνωσης, 

οδηγώντας τον Λάµπρο σε πικρές σκέψεις τόσο για το ηθικό ανάστηµα του λαού που 

µε πάθος υπερασπίζονταν κατά την πολιτική του δράση όσο και για την ίδια την 

οργάνωσή του, η οποία παρά την επαναστατική της ρητορική θα απέχει από κάθε 

αντιδικτατορική ενέργεια, σε αντίθεση προς τις σφοδρά επικρινόµενες νεολαίες του 

κέντρου και της Ε∆Α που άµεσα θα εµπλακούν σε ποικίλες µορφές αντίστασης. Η 

αντιµετώπιση που θα έχει από τους συντρόφους και φίλους του µετά τον πανικό των 

πρώτων εβδοµάδων και την αβεβαιότητα για τις προθέσεις των κατασταλτικών 

µηχανισµών απέναντί του θα τον ωθήσουν στην αναθεώρηση των έως τότε σταθερών 

του βίου του.  

Χαρακτηριστικές είναι οι πρώτες σελίδες της αφήγησής του για την επιλογή 

της κοµµατικής καθοδήγησης, τέσσερα µέλη της οργάνωσης (ανάµεσά τους ο ίδιος 

και η σύντροφός του Άννα) να παρουσιαστούν στο δικαστήριο και να δικαστούν για 

το αδίκηµα της διανοµής προκηρύξεων της ΠΠΣΠ, το οποίο είχε τελεστεί 

προδικτατορικά. Η κατηγορία αφορούσε στο περιεχόµενο της προκήρυξης που 

ανάµεσα στα άλλα διεκδικούσε τη νοµιµοποίηση του ΚΚΕ, γεγονός που αρκούσε για 



5 

 

να απαγγελθεί στους τέσσερις η κατηγορία του κακουργήµατος για την παράβαση 

του Α.Ν. 509/1947. Αν η δίκη γίνονταν πριν την επιβολή της δικτατορίας, οι 

κατηγορούµενοι/ες δεν θα αντιµετώπιζαν κανένα πρόβληµα, αντίθετα µια δίκη µε 

αυτές τις κατηγορίες, ένα µόλις µήνα µετά το πραξικόπηµα σήµαινε µε απόλυτα 

βεβαιότητα τη φυλάκισή τους. Μπροστά στο κρίσιµο δίληµµα για τον αν οι 

κατηγορούµενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν ή όχι στη δίκη, η καθοδήγηση της 

οργάνωσης αφενός άρχισε να διαδίδει ότι ο Λάµπρος «είχε σπάσει, πως είχε κάνει 

δήλωση» ενώ ταυτόχρονα τα µέλη του σπουδαστικού γραφείου της οργάνωσης 

διέδιδαν ότι αντίθετα οι ίδιοι ήσαν καταζητούµενοι και είχαν «περάσουν στην 

παρανοµία», χωρίς ποτέ να έχουν αναζητηθεί από την αστυνοµία, διαµένοντας σε ένα 

σπίτι στις παρυφές της πόλης, γεγονός γνωστό σε όλο τον πολιτικό περίγυρο της 

οργάνωσης. Η συνάντηση του Λάµπρου µε τον ηγέτη της οργάνωσης και στενό του 

φίλο Κώστα θα επιβεβαιώσει τους φόβους του: δίχως να λάβουν υπόψη τη γνώµη 

του, οι σύντροφοί του είχαν αποφασίσει να τον περιθωριοποιήσουν. Τα µέλη της 

καθοδήγησης θα παρέµεναν στην παρανοµία, αντίθετα ο Λάµπρος και οι άλλοι τρεις 

κατηγορούµενοι θα έπρεπε να παρουσιαστούν στο δικαστήριο για να καταδικαστούν 

και να εκτίσουν τις ποινές τους στην εξορία ή στις φυλακές. Σ’ αυτό το κλίµα, ο 

Λάµπρος µετά από µια λυπηρά διεκπεραιωτική ερωτική συνάντηση µε τη σύντροφό 

του Άννα, όπου κι εκείνη παίρνει αποστάσεις από τις απόψεις του, ταυτιζόµενη µε 

την ηγεσία της οργάνωσης, ο Λάµπρος θα εισαχθεί σε µια κατάσταση λύτρωσης:  

 

«Συνέχισε το δρόµο προς το σπίτι ήρεµος, για πρώτη φορά τόσο ψύχραιµος 

µετά την 21
η
 Απριλίου, παρ’ όλη τη µοναξιά που τον περικύκλωνε από 

παντού. Τώρα ήταν ο Λάµπρος. ∆εν ήταν ούτε στέλεχος της ΟΜΛΕ ούτε καν 

ο γκόµενος της Άννας. Ήταν ο Λάµπρος» (σελ. 73). 

 

 Όµως αυτή η λύτρωση από τα δεσµά και τις σταθερές του πρότερου βίου 

είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Στη δίκη που παραπέµπονται για το αδίκηµα της 

διανοµής προκηρύξεων πριν τη δικτατορία, ο Λάµπρος, αντίθετα από τους 

συντρόφους του, θα κρατήσει µια λιγότερο µαχητική στάση που δεν αντιστοιχούσε 

προς τα εδραιωµένα πρότυπα του συνεπούς αγωνιστή. Μετά την καταδίκη του σε 

οκτώ µήνες φυλάκιση, αναµένοντας την προσαγωγή του στη φυλακή  

 

«[…] ένιωθε κάτι σαν ντροπή αλυσοδεµένος δίπλα στην Άννα· να’ φταιγε η 

ψυχοσύνθεση του αρσενικού που τραυµατίζεται από την επίγνωση της 

αδυναµίας δίπλα στο ταίρι του ή µια αίσθηση κατωτερότητας δίπλα στη 

συναγωνίστριά του που κράτησε καλύτερα από ό,τι εκείνος; Όπως και να’ 

ταν, το συναίσθηµα εκείνο θα το ένιωθε πολλές φορές ακόµα» (σελ. 94).  

 

Αυτή η φαινοµενικά ασυµβίβαστη µε την ιδεολογία ενός αριστερού αντίληψη 

για τις γυναίκες θα επανέλθει στην επιφάνεια και µε άλλες ευκαιρίες. ∆ιαβάζοντας 

στους τοίχους ενός γυναικείου θαλάµου στο Μεταγωγών µηνύµατα για τους τόπους 

προορισµού και το ύψος των ποινών τους θα παραδεχθεί: «Παρ’ όλες του τις 

προσπάθειες, δεν µπορούσε παρά να βλέπει τις γυναίκες σαν πολύ ντελικάτα 

πλάσµατα για φυλακές και βασανιστήρια. Κι ας ήταν συναγωνίστριες» (σελ. 131).  

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Λάµπρος θα συνειδητοποιήσει ότι η ανοχή της 

κοινωνίας προς τη δικτατορία εδραιώνονταν, οι άνθρωποι ακολουθούσαν τους 

καθηµερινούς ρυθµούς της ζωής και οι µόνες φωνές αντίστασης εκπέµπονταν από 

τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθµούς και το µοίρασµα προκηρύξεων χέρι µε χέρι. 

Με τη φωνή της ηθικής να διαµαρτύρεται περιστασιακά, οι αριστεροί της 
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προδικτατορικής περιόδου, υπό την επιτήρηση των µηχανισµών της αστυνοµίας θα 

ανασυνθέσουν τους δεσµούς τους «στα προδικτατορικά στέκια, όπως ήταν ο 

Γκιγκιλίνης, το Ντορέ και το κυλικείο της Φιλοσοφικής», αλλά και σε νέους χώρους, 

όπως για παράδειγµα οι µπουάτ, που άρχιζαν δειλά να αποτελούν τα νέα στέκια της 

νεολαίας. Αυτή η κατηγορία των παλιών αδρανοποιηµένων αριστερών κατά τη 

γνώµη του Τάσου ∆αρβέρη θα αποτελέσει «το σύνδεσµο ανάµεσα στην παλιά γενιά 

των «Λαµπράκηδων» και στη νέα του Πολυτεχνείου» (σελ. 154). Οι περιγραφές για 

την καθηµερινότητα των νέων της εποχής, για τις συζητήσεις σχετικά µε τα 

αντιαποκιοκρατικά κινήµατα, τον Τσε και τα αντάρτικα στη Λατινική Αµερική, την 

εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, τα ξενύχτια στις ταβέρνες, οι νυχτερινές βόλτες, τα 

αντάρτικα και τα τραγούδια του Θεοδωράκη πιστοποιούν µια διαδικασία 

υπογειοποίησης του αριστερού κινήµατος που µακριά από την έκδηλη δράση κερδίζει 

χρόνο για να ριζώσει σε διακριτούς κοινωνικούς χώρους, αποτυπώνοντας ιδιαίτερες 

πρακτικές και στυλ ζωής. Γράφει ο ∆αρβέρης χαρακτηριστικά: 

 

«[…] η παλιά γενιά είχε βρει στη δικτατορία µια ευκαιρία να ζήσει τη ζωή 

της. Μέχρι το πραξικόπηµα η πολιτική ήταν η σχεδόν αποκλειστική 

δραστηριότητα της. Μετά το πραξικόπηµα, µην έχοντας τη δυνατότητα να 

συνεχίσει τον προηγούµενο τρόπο ζωής της, αποφάσισε να γευθεί όλα εκείνα 

που είχε στερηθεί. ∆εν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι η γενιά εκείνη, στα 

τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές του ’70 πραγµατοποίησε τη 

σεξουαλική της επανάσταση: οι καιροί άλλαζαν σιγά σιγά και ο 

πουριτανισµός της παλιάς Αριστεράς, από το ’68 ακόµα, ανήκε στην 

Ιστορία». (σελ. 155) 

 

Στην αρχική φάση αυτού του µετασχηµατισµού ο αφηγητής θα αισθανθεί ξένος. 

Όπως γράφει χαρακτηριστικά θα νιώσει σαν ένας «άνθρωπος δίχως ταυτότητα». 

Έχοντας απολέσει την ταυτότητα του αγωνιστή, σε συναισθηµατική κρίση λόγω του 

χωρισµού µε την κοπέλα του, ο Λάµπρος θα διαπιστώσει ότι «είχε µόνο την 

ελευθερία του που δεν ήξερε τι να την κάνει» (σελ. 156). Σ’ αυτή τη συγκυρία, 

αναζητώντας να επουλώσει το υπαρξιακό κενό που βίωνε, ο αφηγητής της ιστορίας 

θα συνδεθεί µε την οργάνωση Σπουδαστική Πάλη που αργότερα θα µετονοµαστεί σε 

Λαϊκή Πάλη, αποτελώντας ένα από τα τρία βασικά της στελέχη στη Θεσσαλονίκη. 

Με χαλαρή για τα δεδοµένα της δικτατορίας δοµή, η οργάνωση αριθµούσε κοντά στα 

50 ιδεολογικά ετερόκλητα µέλη και οι πρώτες ενέργειες της ήταν το σκόρπισµα 

προκηρύξεων και το αιφνίδιο άνοιγµα πανό σε κεντρικούς δρόµους µε αντιχουντικό 

περιεχόµενο. Η αναποτελεσµατικότητα των µέσων συγκριτικά προς την ένταση των 

επιθυµιών για ουσιαστικά βήµατα ανατροπής της δικτατορίας θα οδηγήσουν την 

οργάνωση στην υιοθέτηση της λογικής της δυναµικής αντίστασης. Τότε ο πιο 

σκληρός πυρήνας της οργάνωσης θα συνδεθεί µε τον Στέργιο Κατσαρό που ως 

γνώστης χειρισµού εκρηκτικών υλών θα αναλάβει το σχεδιασµό για την τοποθέτηση 

ισχυρών βοµβών στα εγκαίνια της έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέµβριο του 1969. 

Όµως η ιστορία θα ακολουθήσει τα γνώριµα για την ελληνική αριστερά µονοπάτια 

της. Στις γραµµές της οργάνωσης ένας καταδότης θα οδηγήσει στην γρήγορη 

εξάρθρωσή της. Θα ακολουθήσει η γνωστή τελετουργία των συλλήψεων, των 

ανακρίσεων, των βασανισµών και της οµολογίας. Ειδικότερα για τον Λάµπρο, µια 

πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας, η αυτοακυρωτική απολογία στο δικαστήριο και η 

καταδίκη σε ισόβια.  



7 

 

Στα τέλη του 1972, µετά την απόλυσή του από τη φυλακή θα παραµείνει στην 

Αθήνα σε ένα πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα της δικτατορίας περιβάλλον ανοχής των 

αντικαθεστωτικών: 

 

«Η δικτατορία στην Αθήνα του 1972 δεν ήταν εκείνη που θυµόταν ο 

Λάµπρος: οι εκτοπίσεις είχαν από χρόνια σταµατήσει, η λογοκρισία είχε 

καταργηθεί· τα βιβλιοπωλεία ήταν γεµάτα µαρξιστικά βιβλία και στις µπουάτ 

τα τραγούδια του Θεοδωράκη ακούγονταν συχνά· στις ταβέρνες όπου 

σύχναζαν οι φοιτητικές παρέες το πολιτικό τραγούδι κυριαρχούσε, στον ίδιο 

βαθµό που κυριαρχούσαν τα τζάκετ, τα µπλου τζιν, τα γένια» (σελ. 283) 

 

Με την αίγλη του αντιστασιακού ο Λάµπρος θα ζήσει τη δική του «σεξουαλική 

επανάσταση». Όµως, αυτή η αίγλη σταδιακά θα χαθεί στη ρουτίνα της 

καθηµερινότητας και στην ορµή των γεγονότων που θα ακολουθήσουν µε την 

κατάληψη του Πολυτεχνείου και το κλείσιµο της σύντοµης περιόδου 

«φιλελευθεροποίησης» του καθεστώτος. Η έλευση της δηµοκρατίας θα σαρώσει τη 

γενιά της δυναµικής αντίστασης ή τουλάχιστον εκείνες κι εκείνους που δεν θα 

αξιοποιήσουν το αντιστασιακό τους πολιτικό κεφάλαιο. Η µοναξιά είναι το 

συναίσθηµα που πρυτανεύει στον αναστοχασµό του Τάσου ∆αρβέρη όταν ανακαλεί 

στη µνήµη του την έλευση της µεταπολίτευσης. Η µοναξιά του περιθωρίου και η 

αίσθηση ενός κενού που γεµίζει µόνο µε τις αναµνήσεις ενός παρελθόντος που τότε, 

εκ των υστέρων, φαντάζει µεστό νοήµατος. 

 Σε αντίθεση µε τον Τάσο ∆αρβέρη ο Στέργιος Κατσαρός, στα 1999, στις 

εκδόσεις Μαύρη Λίστα θα δηµοσιεύσει τη δική του αυτοβιογραφική αφήγηση, 

υπακούοντας σε αυτό που οι David Snow και Richard Machalek ονοµάζουν 

«υφιστάµενο πρότυπο συγγενών αφηγήσεων». Όπως υποστηρίζουν, συγκεκριµένες 

ιδεολογίες παρέχουν στους θιασώτες τους «βασικούς αλγόριθµους» επί τη βάσει των 

οποίων το στρατευµένο σε ένα κίνηµα ή σε µια οργάνωση άτοµο διαµορφώνει έναν 

αρµόζοντα απολογισµό της εµπειρίας του. Πρόκειται για ένα είδος ευθυγράµµισης 

που απορρέει από την ταύτιση της βιογραφικής διαδροµής του αγωνιστή µε τη 

διαδροµή του κινήµατος, στην υπόθεση του οποίου έχει αφιερωθεί. Τέτοιου τύπου 

αναστοχαστικές αφηγήσεις µοιράζονται ένα κοινό θεµελιακό µοτίβο πάνω στο οποίο 

σηµειώνονται επιµέρους παραλλαγές, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα βιογραφικά 

χαρακτηριστικά του αφηγούµενου και τις διακριτές εµπειρίες του. (Snow and 

Machalek, 1984: 176)
3
  

 Ο Στέργιος Κατσαρός στο Εγώ, ο Προβοκάτορας, ο Τροµοκράτης. Η γοητεία 
της βίας δηλώνει εξ αρχής ότι από τη δεκαετία του ’60 ήταν οπαδός του αντάρτικου 

πόλης και των γκεβαρικής έµπνευσης «επαναστατικών εστιών». Θέλει να κάνει 

ιστορικά ορατή την ζύµωση πολλών µελών της Ε∆Α και των Λαµπράκηδων στις 

ιδέες της ένοπλης βίας ήδη από το θερµό καλοκαίρι του 1965, όταν κατά τη γνώµη 

τους η επίσηµη ηγεσία της αριστεράς δεν εκµεταλλεύτηκε την «επαναστατική 

κατάσταση» που είχε δηµιουργηθεί από το βασιλικό πραξικόπηµα και τις λαϊκές 

αντιδράσεις που ακολούθησαν µε τα Ιουλιανά. 

Στο πρώτο ένα/τρίτο του κειµένου του, ο Κατσαρός θα εκθέσει τα γεγονότα της 

προδικτατορικής περιόδου και θα περιγράψει τα έντονα συναισθήµατα απογοήτευσης 

                                                 
3
 Για τη συζήτηση σχετικά µε τις θεωρητικές προσεγγίσεις των µορφών της αυτοβιογραφίας βλ. 

Πασχαλίδης, Γ. (1993: 220-243). Ειδικότερα για το ρόλο των αφηγήσεων στα κοινωνικά κινήµατα και 

τους τρόπους ανάλυσης του αφηγηµατικού υλικού είτε πρόκειται για συνεντεύξεις είτε για 

αυτοβιογραφικά κείµενα είτε για αφηγήσεις που παράγονται στο πλαίσιο των κινηµατικών 

οργανώσεων και δικτύων βλ. Polleta (2006) και Davis (2002).  
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που θα κατακλύσουν τον ίδιο και την οµάδα στην οποία ανήκε λόγω της κάµψης των 

λαϊκών κινητοποιήσεων µετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου διαµαρτυρίας. 

Προς το τέλος αυτής της ενότητας, µέσα σε λίγες σελίδες περιγράφει τις συγκυρίες 

που ώθησαν ένα κοµµάτι της γενιάς του να ταυτιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά µε την 

αριστερά και την υπόθεση της κοινωνικής επανάστασης.  

Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης της δράσης, µετά την ύφεση µιας 

αγωνιστικής περιόδου, σε µειοψηφικούς κύκλους, η απόπειρα αναζωπύρωσης της 

απολεσθείσας δυναµικής του κινήµατος µέσα από την ενεργοποίηση δυναµικότερων 

µέσων δράσης είναι ένα δεδοµένο που έχει εντοπισθεί ερευνητικά και στις χώρες 

όπου, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, µετά την ύφεση της διαµαρτυρίας, θα 

ξεπηδήσουν ένοπλες οργανώσεις της αριστεράς. Όπως γράφει χαρακτηριστικά για 

την αντίστοιχη διεργασία στην Ελλάδα: 

 

«Οι αγωνιστές αυτοί ήταν αποφασισµένοι να προχωρήσουν µέχρι τη ρήξη 

γιατί δεν ήταν δυνατό να ξαναγυρίσουν στην κατάσταση της ‘κοινωνικής 

γαλήνης’. Μέσα από την περίοδο της γενικής ανάτασης του Ιούλη του ’65 

µπροστά στα µάτια τους άνοιξαν νέοι ορίζοντες. Το έντονο ενδιαφέρον για 

την πολιτική, η υποχώρηση του ατοµικού συµφέροντος µπροστά στο γενικό, 

η αλληλεγγύη, η διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά, όλα αυτά άφηναν να 

διαφανεί η ελπίδα για ένα νέο κόσµο χωρίς καταπίεση και εκµετάλλευση. Ο 

τύπος του νέου ανθρώπου που µισοφαινόταν µέσα στα γραπτά του Μαρξ, του 

Μπακούνιν και του Γκεβάρα είχε αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά µέσα 

στην παραζάλη των οδοφραγµάτων» (σελ. 81). 

 

Η έλευση της δικτατορίας θα ενισχύσει τις πολιτικές πεποιθήσεις του Κατσαρού για 

την ανάγκη της ένοπλης δράσης και µετά από κάποιες περιπέτειες θα βρεθεί στην 

Κούβα για να εκπαιδευθεί ανεπίσηµα στη χρήση εκρηκτικών υλών. Με την επάνοδό 

του στην Ελλάδα θα συνδεθεί µε τη Λαϊκή Πάλη, θα συλληφθεί, θα καταδικαστεί σε 

ισόβια και θα ζήσει στις φυλακές, αντιµετωπίζοντας κι αυτός, όπως ο Τάσος 

∆αρβέρης, έντονα ψυχολογικά προβλήµατα, µέχρι την απελευθέρωση όλων των 

πολιτικών κρατουµένων µε την αµνηστία που παραχώρησε το απριλιανό καθεστώς 

στις 22 Αυγούστου του 1973. Στο υπόλοιπο του κειµένου του θα αφηγηθεί τις ηµέρες 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, εκθέτοντας τη δική του συµµετοχή και τις 

απόπειρες σύνδεσής του µε οµάδες που φαίνονταν να επιλέγουν τον ένοπλο αγώνα.  

 Είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτο ότι απουσιάζει από τη γραφή του 

οποιαδήποτε αναφορά σε σχέσεις πέραν της πολιτικής δράσης. Ακόµα και µε την 

όµορφη Κουβανή που συναναστρέφεται στην Αβάνα θα διαµορφώσει ένα πλαίσιο 

πολιτικής επικοινωνίας, δηλώνοντας:  

 

«δεν ήταν µόνο τα εκφραστικά µάτια της Μαρκότ ούτε η λεπτή σιλουέτα της 

αυτό που µε έκανε να θέλω να συνεχίσω τη γνωριµία. Εκείνη την εποχή 

ερωτευµένος ήµουν µόνο µε την επανάσταση. ∆ιαισθανόµουν ότι µαζί της θα 

µπορούσα να γνωρίσω µια ενδιαφέρουσα πλευρά της Κούβας, που δεν ήταν 

αρεστή στην επίσηµη ηγεσία» (σελ. 124). 

 

Στις τελευταίες σελίδες του κειµένου, ίσως για να ερµηνεύσει την αλλαγή των 

απόψεων του και την αποµάκρυνσή του από τις περιπέτειες των ένοπλων 

οργανώσεων της µεταπολίτευσης θα οµολογήσει ότι όλα τα νεανικά του χρόνια είχε 

«ζήσει σαν κοσµοκαλόγερος», δίχως ανθρώπινες φιλίες, δίχως ερωτικές σχέσεις, 

δίχως τις ικανοποιήσεις που δίνει στους ανθρώπους η δηµιουργική εργασία. Στη 
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γοητεία της βίας που ξαναπρόβαλε ως δυνατότητα στο µεταπολιτευτικό τοπίο ο 

Στέργιος Κατσαρός, όπως γράφει, δεν θα υποκύψει στον πειρασµό της και θα µείνει 

απέξω, επιλέγοντας τη νόµιµη πολιτική δράση που υποβάλλεται στον αναγνώστη ότι 

συνεχίζει, µέχρι τουλάχιστον τη στιγµή ολοκλήρωσης της συγγραφής του βιβλίου.  

 

IV. Συµπεράσµατα 

 

Συµπερασµατικά, παρά τις κοινές εµπειρίες των δύο συγγραφέων και την 

ενεργοποίηση όµοιων στα δύο κείµενα αφηγηµατικών αξόνων κατά τη συγγραφή των 

αυτοβιογραφικών τους αφηγήσεων είµαστε σε θέση να διαπιστώσουµε 

χαρακτηριστικές αποκλείσεις. Ως προς τον πρώτο κοινό αφηγηµατικό άξονα, τον 

σχετικό µε το κοινωνικό περιβάλλον όπου ενθυλακώνεται η ατοµική πράξη, ο µεν 

Τάσος ∆αρβέρης τείνει να παράγει µια πιο γενική αφήγηση που επικεντρώνεται στην 

εκλαµβανόµενη ως αυταπόδεικτη κατάδειξη του ασφυκτικού κοινωνικού και 

πολιτισµικού πλαισίου που συνοδεύει το αυταρχικό καθεστώς της δικτατορίας, για να 

αναδείξει αντιστικτικά τις δυνατότητες βίωσης µιας πρωτόγνωρης αίσθησης 

ελευθερίας για όσους έπαιρναν την απόφαση της ανίχνευσης µιας εξόδου από τον 

κυρίαρχο και διάχυτο εφησυχασµένο µικροαστισµό των διευρυνόµενων αστικών 

στρωµάτων. Αντίθετα, ο Στέργιος Κατσαρός, τοποθετεί στο επίκεντρο της δικής του 

αφήγησης την εξιστόρηση της πορείας της αριστεράς στην µετεµφυλιακή Ελλάδα, 

αναπαράγοντας όλα τα ιδεολογικά κλισέ ενός αναφυόµενου αριστερισµού, σχετικά µε 

την προδοµένη επανάσταση και τις άοκνες προσπάθειες µιας µερίδας αγωνιστών να 

ανασυγκροτήσουν την αναγκαία για την εργατική τάξη, επαναστατική πρωτοπορία. Η 

ευρύτερη κοινωνική πραγµατικότητα, εγχώρια και διεθνής, στην αφήγηση του 

Κατσαρού αρθρώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η ατοµική βιογραφική τροχιά 

νοµοτελειακά και αδήριτα να ταυτίζεται µε εκείνη του κινήµατος. Αντίθετα στην 

αφήγηση του ∆αρβέρη ελλοχεύει και αναδεικνύεται διαρκώς η ενδεχοµενικότητα, οι 

ανοικτές επιλογές, ο συνειδησιακός και ο ηθικός µόχθος του βάρους της ατοµικής 

απόφασης, όπως επίσης και οι αντιφάσεις, τα ρήγµατα και οι ασυνέχειες. Υπό αυτήν 

την έννοια, ο δεύτερος αφηγηµατικός άξονας, εκείνος που αφορά στις ατοµικές 

εµπειρίες και συµπεριφορές του αφηγούµενου την ιστορία ζωής του είναι εξαιρετικά 

ισχνός στην αφήγηση του Κατσαρού ενώ αντίθετα εµφανίζεται υπεραναπτυγµένος 

στην γραφή του Τάσου ∆αρβέρη.  

Αξίζει να συζητήσουµε δύο επιπλέον διαφορές στην άρθρωση των δύο 

αυτοβιογραφικών αφηγήσεων. Η µια αφορά στην χρονική πλαισίωσή τους (Maynes, 

Pierce and Laslett, 2008: 44) ή καλύτερα στην επιλογή της στιγµής της γραφής, του 

χρονικού σηµείου που επιλέγεται για την έναρξη του αναστοχαστικού εγχειρήµατος 

του αυτοβιογραφικού αφηγήµατος. Η αρχική έκδοση του βιβλίου του Τάσου 

∆αρβέρη από τις εκδόσεις Τρίλοφος (1983) τοποθετείται σε µια περίοδο που 

σηµαδεύεται από την σαρωτική κατίσχυση του Πασοκ στις εκλογές του 1981 και τη 

διάχυση ενός ιδιόµορφου πολιτικού λόγου, µείγµα ενός τριτοκοσµικού εθνοκεντρικού 

αντι-ιµπεριαλισµού και ενός αντικαπιταλισµού µε αυτοδιαχειριστικές αιχµές που 

οδηγούν την παραδοσιακή αριστερά σε αµηχανία και σε κρίση, η οποία 

αποτυπώνεται ιδιαίτερα στην απίσχναση της τότε λεγόµενης «επαναστατικής 

αριστεράς». Στο περιβάλλον αυτό, ίσως ο Τάσος ∆αρβέρης µε το αυτοβιογραφικό του 

κείµενο θέλει να δώσει το στίγµα τους τέλους µιας ένδοξης, αλλά για τον ίδιο 

ολοκληρωµένης περιόδου και την απαρχή µιας νέας διαδροµής, ριζικά διαφορετικής, 

την οποία ο ίδιος θα ακολουθήσει µε την γνωστή στους κοντινούς του ανθρώπους 

ανιδιοτελή αισιοδοξία και αφοσίωση. Αντίθετα, η αφήγηση του Στέργιου Κατσαρού 

εκδίδεται πολύ αργότερα, το 1999, όταν αρχίζουν να πυκνώνουν οι πιέσεις για την 
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εξουδετέρωση των αριστερών οργανώσεων ένοπλης βίας ενόψει της ανάληψης της 

διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων από την Ελλάδα. Σε τούτο το διαφορετικό 

πλαίσιο και λαµβάνοντας υπόψη το προλογικό σηµείωµα του Νικόλα Βουλέλη, στην 

κατάληξη του οποίου γράφει χαρακτηριστικά: «Η µαρτυρία του [Στέργιου 

Κατσαρού] είναι βαθειά ανθρώπινη και αποµυθοποιητική. Ας τη διαβάσουν όλοι όσοι 

ενδιαφέρονται για την ιστορία των τελευταίων σαράντα χρόνων και όχι µόνο όσοι 

ψάχνουν να ανακαλύψουν τροµοκράτες», µπορούµε να εικάσουµε ότι το 

αυτοβιογραφικό εγχείρηµα υπηρετεί, πέραν των πολλών άλλων στοχεύσεων του 

συγγραφέα, την δηµόσια κατάθεση µιας εµπειρίας που αν έµενε κτήµα προσωπικό θα 

µπορούσε να καταστεί αντικείµενο µιας ακόµα µηχανορραφίας εκείνων των αφανών, 

εγχώριων και αλλοδαπών, µηχανισµών που επεδίωκαν γρήγορες «επιτυχίες» στον 

τοµέα της «µάχης ενάντια στην τροµοκρατία».
4
  

Αν η πρώτη διαφορά που εντοπίσαµε αφορά στην ατοµική υποκειµενικότητα, 

δηλαδή στους αφετηριακούς όρους του αυτοβιογραφούµενου προσώπου, µια δεύτερη 

διαφορά µπορεί να εντοπιστεί στο συλλογικό υποκείµενο που η «ιστορία του» τίθεται 

στο επίκεντρο των κειµένων που εξετάζουµε (Maynes, Pierce and Laslett, 2008: 47). 

Από τη µια στο κείµενο του Τάσου ∆αρβέρη µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 

βρισκόµαστε µπροστά σε µια αφήγηση που επιχειρεί να εξιστορήσει τα βιώµατα µιας 

γενιάς, της νέας γενιάς που η βιογραφική της ασφάλεια και συνέχεια διακόπτεται από 

την αιφνίδια έλευση της πολιτικής εκτροπής του απριλιανού πραξικοπήµατος ενώ 

από την άλλη ο Στέργιος Κατσαρός εξιστορεί τους όρους διαµόρφωσης µιας 

συλλογικής υποκειµενικότητας ενός άλλου είδους, εκείνου των επαναστατών που 

παρά την έντονη µειοψηφική τους υπόσταση κρίνει πως δυσανάλογα έχουν αποθέσει 

το δικό τους σφραγίζων αποτύπωµα στην ιστορούµενη εποχή. 

 Ως προς τους όρους στράτευσης στο αντιδικτατορικό κίνηµα της δυναµικής 

αντίστασης που αναπτύσσεται κατά τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, από την 

ανάλυση των κειµένων µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι αυτή διαµορφώνεται κατ’ 

αρχήν ως συνέχεια της ένταξης στην αριστερά, αλλά και της συµµετοχής σε δίκτυα 

αγωνιστών που χαρακτηρίζονται από αλληλέγγυες πρόσωπο-µε-πρόσωπο σχέσεις. Σ’ 

αυτήν την πρώτη περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα η επιλογή της βίαιης δράσης 

φαίνεται να επηρεάζεται µε τη σειρά της από τρεις παράγοντες: α) το ατελέσφορο 

των παραδοσιακών, συµβατικών µεθόδων κινητοποίησης στο περιβάλλον ενός 

αυταρχικού και εξόχως καταπιεστικού καθεστώτος, β) την ανάγκη διαφοροποίησης 

κυρίως των ηλικιακά νεώτερων αγωνιστών από την κατεστηµένη αριστερά, η οποία 

σταδιακά µετέθετε την αντιστασιακή της δράση στο εξωτερικό της χώρας, και γ) τις 

ιδεολογικές επιρροές από τα αντι-ιµπεριαλιστικά και αντιαποικιακά κινήµατα και 

ιδιαίτερα από την επιρροή που ασκεί η φιγούρα του Τσε στη Νέα Αριστερά. 

Βαθµιαία, βέβαια, είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε µια σειρά από τροποποιήσεις, 

οι οποίες αφορούν σε µια πιο άµεση σύνδεση της καθηµερινής ζωής µιας µερίδας 

νέων της ελληνικής κοινωνίας µε την πολιτική στράτευση στον αντιδικτατορικό 

αγώνα. Τούτη η αλλαγή παραδείγµατος γίνεται περισσότερο ορατή σε κείµενα των 

µετεχόντων στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνηµα που θα διαδεχθεί τη δυναµική 

αντίσταση στη δικτατορία.  

 

                                                 
4
 Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση στο εισαγωγικό κείµενο στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου για 

µια εµπειρία του Τάσου ∆αρβέρη µε κάποιον «αµερικανό φίλο», ο οποίος ενδιαφέρονταν να εκδώσει 

το βιβλίο του στις ΗΠΑ και αναζητούσε µια σειρά από διευκρινήσεις για πρόσωπα και πράγµατα της 

εξιστορούµενης περιόδου (Λιάκος, Παπαθεοδώρου, 2002: 26-27).  
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