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Επταετία: σοβαρό έλλειμμα στην ιστορικά έρευνα 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΝΕ

ΚΑΘΕΝ ΕΝΑ ΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΟΥΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΟΤΙ Η ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟ-

ΝΤΑΕΤΙΑΣ - Ή ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ- ΕΙΝΑΙ ΑΠΑ

ΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙ

ΣΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ, Κ.ΛΠ. ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΑΜ

ΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ 

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Τ α τελευταία χρόνια πολλα
πλασιάζονται τα ινστιτούτα 
και τα κέντρα έρευνας και 
τεκμηρίωσης της πρόσφα

της Ιστορίας. Ταυτόχρονα δημιουρ
γούνται προγράμματα με στόχο τη 
διεθνή και διεπιστημονική προσέγ
γιση ποικίλων πεδίων όπως, λόγου 
χάρη, τα αμφισβητησιακά κινήματα 
νεολαίας που αναδύθηκαν διεθνώς 
στη μεταπολεμική περίοδο, ένα ζή
τημα που παρουσιάζει για μας μεγά
λο ενδιαφέρον, στην προσπάθεια μας 
να αναλύσουμε το ελληνικό νεολαιί
στικο και φοιτητικό κίνημα των δεκα
ετιών του 1960 και 1970, εντάσσο
ντας το (και) στα διεθνή του συμφρα
ζόμενα 

Παρά ης διεθνείς αυτές εξελίξεις, ο 
«χρονολογικός συντηρητισμός» έχει 
ακόμη ισχυρά ερείσματα στη χώρα 
μας, καθώς οι επαγγελματίες ιστορι
κοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δι
στακτικοί απέναντι στη διαπραγμά
τευση του πρόσφατου παρελθόντος. 
Μόλις τα τελευταία χρόνια - και σε με
γάλο βαθμό από νεώτερους ιστορι
κούς - ετηχειρήθηκαν αξιόλογες από
πειρες ιστορικής προσέγγισης της 
δραματικής δεκαετίας του 1940 Σε 
μία έρευνα των «ΝΕΩΝ» που δημο
σιεύθηκε πριν από δύο χρόνια 

(22.4.2005), ο Ηλίας Νικολακό-
πουλος σχολίαζε ότι «η περίο
δος της χουντικής επταετίας 
εξακολουθεί, εν πολλοίς, να 
προσομοιάζει με μαύρη τρύ
πα, όσον αφορά τη συστηματι
κή μελέτη της από τη σκοπιά 

της ιστορικής έρευνας». Αυτό εί
ναι μεν ακριβές, αλλά δεν πε
ριορίζεται στην περίοδο της δι 

κτατορίας: επεκτείνεται σε όλα 
σχεδόν τα γεγονότα που συντε

λέστηκαν στο δεύτερο μισό του 
20ού αιώνα. Εκεί, το πεδίο 

καλύπτεται περιστα
σιακά - στην κα

λύτερη περί
πτωση - από 
τους πολιτι
κούς επι
στήμονες 

Ι 
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H βιβλιογραφική 
επιλογή του Λ. 
Καλλιβρετάκη 
αποδεικνύει ότι τα 
βιβλία που 
εκδόθηκαν την 
περίοδο της 
δικτατορίας δεν 
την αναλύουν 
σφαιρικά αλλά 
λειτουργούν 
περισσότερο ως 
ιστορική πηγή για 
το πώς βιώθηκε, 
ενώ τα βιβλία που 
εκδόθηκαν μετά τη 
δικτατορία είναι 
μεν θεωρητικά 
αλλά μεταξύ τους 
είναι λίγα τα 
καθαρόαιμα 
ιστορικά 

Έντονο το γαλλικό ενδιαφέρον 
• Jean Meynaud, Rapport sur l'abolition de la 
démocratie en Grece, Μόντρεαλ 1967 (συμπλήρωση 
του παλαιότερου βιβλίου του Les forces politiques en 
Grece, Μόντρεαλ 1965). 
• Stephen Rousseas, 77ie Death of a Democracy: 
Greeceand the American Conscience, Νέα Υόρκη 1967 
(από έναν συνάδελφο και προσωπικό φίλο του Ανδρέα 
Παπανδρέου). 
• MaTC MaTceau, La Grece des coloneìs, 
Παρίσι 1968 (από το μόνιμο ανταποκριτή 
της «Le Monde» στην Αθήνα) 
• Jean-Frannois Chauvel, La Grece a 
l'ombre des epees, Παρίσι 1968 (δημοσιο
γραφική έρευνα). 
• Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, The Greek 
Tragedy, Middlesex 1969 (γαλλική έκδο- | 
ση La Grece de l'Indépendance aux | 
Colonels, Παρίσι 1970, ελληνική έκδοση Η Ι 
Ελληνική Τραγωδία, Αθήνα 1974). 
• Μάριος Νικολινάκος & Κώστας Νικο
λάου (εκδ.), Die verhinderte Demokratie: Modell 
Griechenland, FTankfurt am Main, 1969 (συλλογικός 
τόμος). 
• Nicole Dreyfus, Les étudiants Grecs accusent, Παρί
σι 1969 (η δίκη μελών του «Ρήγα Φεραίου» στο στρα
τοδικείο). 
• Ελένη Βλάχου, House Arrest, Λονδίνο 1970 (η προ
σωπική εμπειρία-καταγγελία της εκδότριας της «Κα
θημερινής»). 
• James Becket, Barbarism in Greece, Νέα Υόρκη 1970 
(τεκμηρίωση των βασανιστηρίων). 
m [Ρόδης Ρούφος], La Vérité sur la Grece, Λωζάννη 
19 70 (αγγλική έκδοση inside the Colonels'Greece, Λον-
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δίνο & Νέα Υόρκη 1972). 
• Ανδρέας Παπανδρέου, Democracyat Gunpoint: The 
Greek Front, Νέα Υόρκη 1970, Λονδίνο 1971 (ελληνι
κή έκδοση Η Δημοκρατία στο Απόσπασμα, Αθήνα 
1974). 
4M Νικόλαος Σταύρου, Pressure Groups in the Greek 
Political Setting, The George Washington University, 
......,,.,.., 1970 (διδακτορική διατριβή με ανάλυση 

των μεταπολεμικών στρατιωτικών οργα
νώσεων, ελληνική έκδοση Συμμαχική πο
λιτική και στρατιωτικές επεμβάσεις: Ο πο
λιτικός ρόλος των Ελλήνων στρατιωτικών, 
Αθήναί 977). 
* Κίττυ Αρσένη, Nelle carceri dei 
Colonnelli, Ρώμη 1970 (ελληνική γ' έκδο
ση Μπουμπουλίνας 18, Αθήνα 2005, οι 
εμπειρίες της συγραφέως από τα κρατη
τήρια της Γενικής Ασφαλείας). 
• Περικλής Κοροβέσης, La Filiere: 
Témoignage sur les tortures en Grece, Πα

ρίσι 1969 (αγγλική έκδοση 77ie Method: A personal 
Account of the Tortures in Greece, Λονδίνο 1970, ελ
ληνική έκδοση Οι ανθρωποφύλακες, Αθήνα 1983, 
εμπειρίες βασανιστηρίων). 
m Γιάννης Κάτρης, Eyewitness in Greece: The Colonels 
Come to Power, St. Louis 1971 (ελληνική έκδοση Η Γέν
νηση του Νεοφασισμού στην Ελλάδα, Αθήνα 19 74). 
41 Richard Glogg & George Yannopoulos (εκδ.), Greece 
under Military Rule, Λονδίνο 1972 (συλλογικό έργο, 
ελληνική έκδοση Η Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, 
Αθήνα 1976). 
• John Owens, The Causes of the Greek Coup d'Etat 
on April 21, 1967, Princeton University, 1972. 

ενώ, ως επί το πλείστον, κυριαρχείται 
από τους δημοσιογράφους, τους πο
λιτικούς και τους ακτιβιστές. Αυτή η 
κατάσταση συντελεί στη διάχυση σε 
μεγάλο βαθμό λαϊκίστικων στερεοτύ
πων, στην επαναξιοδότηση αναχρο
νιστικών ανακριβειών και στην ανα
παραγωγή μιας μάλλον κοντόφθαλ

μης, καταγγελτικής και συναισθημα
τικά φορτισμένης εικόνας; αντί μιας 
ψύχραιμης, στοχαστικής και ευρύτε
ρης έποψης αυτής τηςπεριόδου, συ -
ντηρώντας με τον τρόπο αυτό μια 
στρεβλή δημόσια συνείδηση. 

Επιπλέον, παρατηρείται τα τελευ
ταία χρόνια μια έντονη ζήτηση εκ μέ

ρους του ελληνικού κοινού μιας προ-
σβάσιμης στον μη ειδικό ιστοριογρα
φίας του πρόσφατου παρελθόντος 
και δεν είναι αποδεκτό οι επαγγελμα
τίες ιστορικοί να στρέφουν την πλά
τη τους σε αυτό το αίτημα. Αυτή η 
στάση έχει ως συνέπεια η προσφορά 
που ανταποκρίνεται σε αυτή την αυ

ξανόμενη ζήτηση, να συνίσταται κυ
ρίως από ανακυκλούμενες κοινοτο
πίες, αντί να αντλεί από τα αποτελέ
σματα μιας καινοτόμου επιστημονι
κής έρευνας, που έχει κάνει την εμ
φάνιση της τα τελευταία χρόνια, υπό 
μορφή αξιόλογων μελετών, διατρι 
βών κλπ. που δεν βρίσκουν δυστυ
χώς διέξοδο για να διαχυθούνστο ευ
ρύ κοινό. 

Αυτή η προβληματική οδήγησε στη 
συγκρότηση, στο Εθνικό Ιδρυμα 
Ερευνών, ενός ειδικού Ερευνητικού 
Προγράμματος, με αντικείμενο τη συ
στηματική συγκέντρωση τεκμηριω-
πκού υλικού σχετικού με την πολιτι
κή και κοινωνική ιστορία του 20ού αι
ώνα. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται 

αφενός η 
συγκρότη
ση βάσεων 
δεδομένων 
και βιβλιο
γραφιών για 
τα παραπά
νω αντικεί
μενα και 
αφετέρου η 
ιστορική με
λέτη περιό-

™ δων, γεγο
νότων και επιμέρους φαινομένων και 
προβλημάτων. Εντός αυτού του Προ
γράμματος διεξάγεται και η έρευνα 
« Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νο
εμβρίου 1973», κάποια πρώτα απο 
τελέσματα της οποίας (σχετικά με 
τους νεκρούς του Πολυτεχνείου) εί
χαν δει για πρώτη φορά το φως της 
δημοσιότητας στα «ΝΕΑΛον Νοέμ
βριο του 2003. 

Παρουσιάζοντας σήμερα μια (τελεί
ως ενδεικτική) βιβλιογραφία για την 
περίοδο της δικτατορίας, τη χωρίζου
με σε δύο κύρια υποσύνολα: σε βι
βλία που δημοσιεύθηκαν επί επταε
τίας (σχεδόν αποκλειστικά στο εξω
τερικό και σε μεγάλο βαθμό οτρατευ -
μένα) και σε εκείνα που κυκλοφόρη
σαν μετά την μεταπολίτευση. Τα δεύ
τερα προσπαθήσαμε να κατατάξουμε 
(όχι πάντα με ευκολία) σε τρεις βασι
κές κατηγορίες: (α) τα τεκμήρια και τις 
προσωπικές μαρτυρίες, (β) τις δημο
σιογραφικές προσεγγίσεις και (γ) τις 
μελέτες. 

Διατρέχοντας την τελευταία κατη
γορία, διαπιστώνουμε την ελάχιστη 
παρουσία των καθαρά ιστορικών βι
βλίων. Όπως παρατηρούσε και ο Βα 
σίλης Παναγιωτόπουλος στην έρευ
να που προαναφέραμε, «αρωγοί στην 
κατανόηση του μείζονος αυτού προ
βλήματος του 20ού αιώνα έρχονται 
οι γειτονικές επιστήμες. Κοινωνιολο
γία, Πολιτικές Επιστήμες, Επιστήμες 
του Δικαίου κ.ά.,που συμπληρώνουν 
πολλά κενά της καθαυτό ιστορικής 
έρευνας». 

Να προσθέσουμε ότι, στο εσωτερι
κό κάθε κατηγορίας, τα βιβλία κατα
τάσσονται με τη χρονολογική σειρά 
της πρώτης τους έκδοσης. 
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