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Οι άγνωστες
πτυχές

ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Η

καιστηνεπιβολήτης δικτατορίας.Οτόμος
αποτυπώνειτα ερευνητικάενδιαφέροντα
γύρω από τη δικτατορία,30
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΡΩ
χρόνιαμετάτην 21n Απριλίου.Στιςκατακτήσεις
Ιδιαίτεροιστορικό ενδιαφέρον
του συμπεριλαμβάνεταιένα
ΑΠΟ TO ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
παρουσιάζουν οι μαρτυρίες
θεωρητικόςπροβληματισμόςγύρω από
που προέρχονται από
το καθεστώς και τη σχέση του με τα
ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967. ΤΑ ΕΡΓΑ
μέλη της στρατιωτικής
υπόλοιπα αντίστοιχατου ευρωπαϊκού
ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ,
χούντας
(ΝικόλαοςΜακαρέζος,
Νότου,καθώςκαιn απομάκρυνσηαπό
ΣτυλιανόςΠαττακός)
έναν ισοπεδωτικό καταγγελτικόλόγο
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ!
καιn επισήμανση,μέσα από συγκεκριμένα και από πρόσωπα που
ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
βρέθηκαν αντιμέτωπαμε
παραδείγματα,των αντιφάσεων
το καθεστώς (ενδεικτικά:
αλλάκαι των διαφορετικώνπολιτικών
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ, ΕΝ
που άσκησε το καθεστώς τόσο — Ανδρέας Παπανδρέου, Ελένη
Βλάχου,Παναγιώτης
προς το εξωτερικό όσο και
ΠΟΛΛΟΙ!, ΠΕΔΙΟ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟ
Κανελλόπουλοςκ.ά.).Από
προς το εσωτερικόμέτωπο.
τις
πρόσφατες, σχετικά εκδόσεις
Μια άλλη σημαντική
σημειώνω το βιβλίο
ενότητααποτελούνοι εκδόσεις
wrnπράγματι
αξιοσημείωτο
που κυκλοφόρησαν του Θεόδωρου A. Κουλουότι, πέρα Αθήνα 21 Απριλίου 1967. Οδόφραγμαμε τανκς μπροστά στα
firul:™ i"™' -''-^·*
στην Ελλάδαμετά την
από
λίγες γραφεία της ΑνωτάτηςΣτρατιωτικήςΔιοικήσεωςΑττικήςκαι Νήσων.
Σημειώσεις ενός
πτώση της δικτατορίας
κ.~εξαιρέσεις,δεν έχουν
πανεπισυνδυάζονταςτηδημοσιογραφική
Οι πραξικοπηματίεςΠαπακός, Παπαδόπουλος,Μακαρέζος
προταθείνέασυνολικά θέλησαννα εξουδατερώσουνόχι μόνο τους πολιτικούς αλλάκαι
έρευνα με την παράθεση
Γραφειο
ερμηνευτικάσχήματα τους πιθανούς στρατιωτικούςπόλους αντίστασης.Η φωτογραφία
άγνωστωντεκμηρίων,απευθυνόμενες
Βαγγέλης
γιατηνπερίοδοτης δικτατορίας,
2003), το οποίο
κατάκύριο λόγο στο ευρύ
είναι από το εξαιρεπκό λεύκωμα του ΜιχάληΚατσίγερα
Καραμανωλάκηςαπό εκείνα
σκιαγραφείτην πε-,
κοινό.Παράλληλα,
κυκλοφόρησανιστορίες
ρίοδο μέσα από μεγάλο αριθμό
που «εν θερμώ» διατυπώθηκαν
ρα βασισμένοισυνήθως είτεστηνπροσωπική
της περιόδουείτεειδικοίτόμοιστο
σαν την επιστημονική οπτική με την
συνεντεύξεων με
σταχρόνια
εμπειρίατους είτεστις πληρο^ αντιδικτατορική
θέση.
πλαίσιο πολύτομων ιστορικώνέργων
της χούνταςκαιτηδεκαετίακυρίωςτου φορίες που έφταναν στο εξωτερικό,
Ο επόμενος συλλογικόςτόμος για τα αφιερωμένωνστην πρόσφατη ελληνική πολιτικάπρόσωπα της εποχής
1970 (βλ. σχετικάκαι Σπύρος Σακελ- ¦ εντάσσονταςτα σε μια ιστορικήπροοπτικήπεπραγμένατης δικτατορίαςεκδόθηκε
Αμερικανούςκαι
ιστορία Σημειώνωδύο από τις πλέον
λαρόπουλος, Τααίτια του
Έλληνες,υποστηρικτές του
συνδεδεμένη με την προηγούμενη19 ολόκληραχρόνια μετά τον πρώτο,
πρόσφατες συλλογικές εκδόσεις,
απριλιανούπραξικοπήματος
καθεστώτος και αντιπάλους
περίοδο [βλ.ενδεικτικά:Κωνσταντίνος
δείγμακαιαυτότης έλλαψηςιστορικού προορισμένεςγια ένα ευ ρύτεροκοινό:
1949-1967. Toκοινωνικό
Τσουκαλάς,The Greek Tragedy ενδιαφέροντοςγια την περίοδο. Πρόκειται
ο ΙΣΓτόμος της Ιστορίαςτου Ελληνικού του. Οι συνεντεύξεις με
πρωταγωνιστέςτου καθεστώτος
πλαίσιο της πορείας (Middlesex1969): έργο το οποίο μετά
Έθνους
(επιστημονικός
υπεύθυνος:
Ευάγγελος
για τα πρακτικάτου συνεδρίου
αλλάκαι n αξιοποίηση
προς τη δικτατορία,Αθήνα την πτώση της Χούνταςκυκλοφόρησε που διοργάνωσανn ΕλληνικήΕταιρεία
Κωφός,Αθήνα2000) καιο 9ος
1998). Οι επιστημονικές και στα ελληνικά,Ρόδης Ρούφος, La ΠολιτικήςΕπιστήμηςκαιτοΊδρυμαΣάκη τόμοςτης ΙστορίαςτουΝέουΕλληνισμού
προσωπικών αρχείων
που φωτίζουν άγνωστες
μελέτες,δημοσιευμένες αυτοτελώςή Verite sur la Crece (Λωζάννη1970),
Καράγιωργατον Δεκέμβριο του
1770-2000: Νικητές και Ηττημένοι
αε συλλογικούςτόμους,είναιλιγοστές John Owens, The Causesof the Creek 1997 [ΓιάνναΑθανασάτου,Άλκης Ρήγος, 1949-1974 (διεύθυνση έκδοσης: Βασίληςπλευρές του χουντικού καθεστώτος
αποτελούν από
και επικεντρώνονταισε ζητήματατα Coupd' Etat on April 21, 1967 (Πρίνστον1972)κ.ά.]. ΣεραφείμΣεφεριάδης
Παναγιωτόπουλος,
Αθήνα2003).
τις πιο σημαντικές συμβολές
οποία βρέθηκανστηναιχμήτης πολιτικής
i (επιμ.), Η δικτατορία, Παρότικαι οι δύο τόμοιπεριέχουν σημαντικές
του
βιβλίου
του Μελέτη
καικοινωνικήςσυγκυρίας:ο ξένος
Στοπλαίσιοαυτό,n έκδοσηαπό τους
συμβολέςγιατην περίοδο,με
1967-1974. Πολιτικές
Μελετόπουλου
παράγοντας,ο ιδεολογικόςλόγος,n εξωτερική
ΓιώργοΓιαννόπουλοκαιRichardClogg
πρακτικές - Ιδεολογικός τονδεύτεροσαφώςπλουσιότεροσε συνεργάτες
Η δικτατορία
πολιτικήκ.ά.Λείπουνοισυγκριτικέςτο 1972 στο Λονδίνοτου συλλογικού
λόγος - Αντίσταση,Καστανιώτης
και θεματικές,αντανακλούν
των συνταγματαρχών.
εργασίες αναφορικάμε άλλαδικτατορικά
τόμου Greeceunder MilitaryRule(ελ.
1999].Οιθεματικές αμφότεροι, αε μεγάλο βαθμό, την έλλαψη
καθεστώτα,απουσιάζουνοι
ληννκήέκδοση Η Ελλάδα του τόμου είναιτρεις:οι πολιτικέςπρακτικές
συστηματικώνερευνών και μελετών
Κοινωνία,ιδεολογία,
μελέτεςγια τους στυλοβάτεςτου καθεστώτος
κάτω από στρατιωτικόζυγό,
(χουντικά συντάγματα,μετεμφυλιακή
για πι δικτατορία.
οικονομία
(στρατός,εκκλησία),τονιδεολογικό
πολιτική δομή, σχέσεις με
Αθήνα Παπαζήσης
(Παπαζήσης,
του λόγο και την απήχηση του σε
Λ
1976) συνιστά την πλέον ΕΟΚ,κοινωνικήπολιτική,σύγκρισημε
1996),
το
οποίο
είναι
ευρύτεραστρώματα.Ελάχιστεςσυμβολές,
άλλεςδικτατορίεςτου Νότου),ο ιδεολογικός
f** σημαντικήαπόπειρασυνολικής
βασισμένο στη διδακτορική
στο πλαίσιοευρύτερων μελετών,
κατανόησηςτου καθεστώτος λόγοςκαιο πολιτισμός(ανώτατη
του διατριβή
επιχειρούννα μελετήσουντους παράγοντες
παιδεία,ιδεολογία,τηλεόραση,)n
την ώρα της δράσης του. To
που υποστήριξε στο
που συνετέλεσανστηνεπιβολή ιστορικόπλαίσιο,n πολιτική,ο στρατός, αντίσταση.Στοπαράρτημαδήμο- ν.""~^Χ'-i
Πανεπιστήμιοτης
της χούντας [βλ ενδεικτικάΝίκοςΑλιβιζάτος,
n ιδεολογία,ο Τύπος,n οικονομία,n εκπαίδευση,
σιεύεταιn συζήτησηστρογγυλής
Γενεύης.To τελικό
Οι πολιτικοί Θεσμοί
σε κρίση:
n εξωτερικήπολιτικήαποτέλεσαν
τραπέζηςπου έλαβεχώρα στοσυνέδριο
αποτέλεσμα όμως
'Οψειςτης ελληνικήςεμπειρίας(1983)
αναφορικάμε τον ρόλοτου
αντικείμεναδιαπραγμάτευσης
δεν ανταποκρίνεται
καιΔημήτρηςΧαραλάμπη
ς,Στρατόςκαι από μελετητέςκαι αντιστασιακούς(Ε. ξένου, και ιδίως του αμερικανικού,
στις φιλόδοξες
πολιτικήεξουσία:Η δομή της εξουσίας Βλάχου,A.Δημαράς,Γ.Ζαχαρόπουλος,
παράγοντα στην εκδήλωση
προθέσας του συγγραφέα;
στη μετεμφυλιακήΕλλάδα(1985)].Εάν A.Ξύδης Ρ.Ρούφοςκ.ά.)που συνδύα- του στρατιωτικού
πραξικοπήματος - καθώς υπο·
για ζητήματαόπως το Κυπριακόδιαθέτουμε
νομεύεται από μεθοδολογικές
σήμερα μια σχετικά πλούσια,
αδυναμίες
και
τεκμηριωτικάκαιερμηνευτικά,βιβλιογραφία,
Η ΑΛΪΓΑΝΑίζΛΑΣΙ
προβλήματα δομής.
απουσιάζουνπροσεγγίσειςάλλων
Παρά ταύτα, το βιβλίο
επιμέρους πτυχών της δικτατορικής Η Ιστορίαδεν παράγεται ερήμην της κοινωνίας.Συνδέεταικαι αντανακλά
πολιτικέςκαι κοινωνικές πραγματικότητες,τις εκφράζει. Μια βιβλιογραφικό
αποτελεί μια πρώτη
πολιτικής.
και μάλλον τη μοναδική
Συγκεκριμένα,σημαντικότμήμα της
παραγωγή, λοιπόν, εστιασμένηστον αντιδικτατορικόαγώνα, στις ασυνέχειες
έως σήμερα - συνθετική
βιβλιογραφίαςκαλύπτεταιαπό πς εκδόσεις
και στις αντιθέσεις,φοβούμαι ότι εκφράζει μια κοινωνία,n οποία
απόπειρα για τη μελέτη
που κυκλοφόρησανστο εξωτερικό
42 χρόνια μετά δεν ενδιαφέρεταινα μελετήσειτις διαδρομές, τις
την περίοδοτης δικτατορίας,αναφορνκάμετααίτιατου
της δικτατορίας.
συναινέσεις και τις συνέχαες που οδήγησαν στην επιβολή αλλάκαι στη
πραξικοπήματος
Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης
διατήρηση του καθεστώτος,όσο να αναδείξειτην αντίθεσητης προς αυτό,
αλλάκαιτις πολιτικέςτου καθεστώτος.
είναι λέκτορας
Μεσαφήαντιδικτατορική
θέση,οι συγγραφείς αναπαράγονταςεν πολλοίς στερεότυπα και καθησυχαστικές μυθολογίες.
Ιστορίας της Ιστοριογραφίας
των βιβλίων,επιχείρησαν να
και Γ. Γρ. του
αναλύσουντα όσασυνέβαινανστη χώΔ.Σ. των ΑΣΚΙ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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