
Η τριλογία ντοκιμαντέρ της Αλίντα Δημητρίου “Πουλιά στο βάλτο”, “Η ζωή στους βράχους” και 
“Τα κορίτσια της βροχής” παρουσιάζουν αφηγήσεις γυναικών που μετείχαν στους αγώνες σε τρεις 
διαφορετικές περιόδους. Την αντίσταση στους ναζί, το πέρασμα στο βουνό και τον εμφύλιο και τέλος 
την περίοδο της χούντας. Η σημασία τους και τα ζητήματα που βάζουν είναι πολλαπλά:

Πρώτον, δεν εστιάζουν στην ιστορική περιγραφή αλλά επικεντρώνονται στην αφήγηση μέσα από 
παράλληλα προσωπικά βιώματα και μνήμες. Η ιστορική διαδρομή ξεδιπλώνεται μέσα από αυτές τις 
αφηγήσεις. Μια διαδικασία που συνήθως παρακάμπτει η επίσημη ιστορία προκειμένου να μπορέσει να 
προβάλει ή να επιβάλει τη δική της εκδοχή.

3ήμερο προβολών 
“γυναίκες στους πολιτικούς αγώνες”
τρία ντοκιμαντέρ της Αλίντα Δημητρίου

Δεύτερον, παρουσιάζουν τη διάσταση της ιστορίας η οποία είναι γραμμένη με πάθος, πίστη και 
αποφασιστικότητα από καθημερινούς ανθρώπους, από τα κάτω, που παραμένουν ανώνυμοι και που 
τελικά δεν διεκδίκησαν καμιά αναγνώριση ούτε απέσπασαν κάποια πολιτική υπεραξία.

Τρίτον, εμφανίζουν για πρώτη φορά τον ισότιμο ρόλο των γυναικών στους αγώνες, κάτι που η 
επίσημη ιστορική καταγραφή ηθελημένα ή αθέλητα αποσιωπά. Οι γυναίκες των αγώνων αυτών με-
τείχαν ισότιμα σε όλα: ως συντρόφισσες, ως ένοπλες αντάρτισσες στους αγώνες, στις κακουχίες, τη 
φυλακή, την εξορία, το εκτελεστικό απόσπασμα.

Τέταρτον, αναδεικνύουν τη σημασία και το μέγεθος της προσωπικής ευθύνης, της δύναμης του 
αγωνιζόμενου ανθρώπου, της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης. Την πίστη και την αφοσίωση 
στο δίκιο του αγώνα. Την αναμέτρηση με τον κίνδυνο και το ξεπέρασμα του φόβου μέσα από την ανά-
ληψη της ιστορικής ευθύνης και τον συλλογικό αγώνα. 

Τέλος, η σημασία των μαρτυριών αυτών δεν αφορά μόνο το χθές αλλά εκτείνεται μέχρι εμάς 
καθώς καλούμαστε να αναλάβουμε τη συνέχιση του νήματος των αγώνων σήμερα. Τα ντοκυμαντέρ 
αυτά αποτελούν πολύτιμα έργα διαφύλαξης της συλλογικής ιστορικής μνήμης από τη λήθη. Μια πα-
ρακαταθήκη για τις γενιές του σήμερα και εκείνων που έρχονται. Στη δεύτερη ταινία μια γυναίκα όταν 
αναφέρεται στο κολαστήριο της Μακρονήσου λέει: «…είχαμε πάρει απόφαση να αντισταθούμε, τίποτα 
δε μας άγγιζε» και μια άλλη συμπληρώνει «..αντέξαμε γιατί εμείς είχαμε το δίκιο».

παϊκού καπιταλισμού επηρεάζουν την κυρίαρχη τάξη, ενώ παράλληλα αναδύεται ένα ριζοσπαστικο-
ποιημένο υποκείμενο (π.χ. οικοδόμοι) που εκφράζεται μέσα από  αγώνες στο επίπεδο της παραγωγής, 
απεργίες, επέκταση των διεκδικήσεων, προλεταριακή βία. Επίσης, τα πανεπιστήμια γίνονται  κέντρα 
ζύμωσης και οι φοιτητές και η νεολαία συμμετέχουν σε κινήματα αντικαπιταλιστικά, υπέρ της ειρήνης, 
ζητούν δημοκρατία (1-1-4) και αγωνίζονται για την παιδεία.

       Το κράτος των χαφιέδων, των εργολάβων, της ολιγαρχίας, του παλατιού, του στρατού, των 
ασφαλιτών, των ΚΥΠατζήδων και των πρακτόρων της CΙΑ απαντά με τρομοκρατία. Το 1961  γίνονται 
οι εκλο γές «βίας και νοθείας», όπου κερδίζει για τελευταία φορά πλειοψηφικά ο καραμανλής. Τον μάη 
του 1963 δολοφονείται από παρακρατικούς ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης.

Το 1965 ξεσπούν για 70 ημέρες τα Ιουλιανά ως ιστορική συμπύκνωση των κοινωνικών και τα-
ξικών αγώνων των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Πρόκειται για μια ακηδεμόνευτη κίνηση των μα-
ζών από τα κάτω που αψηφούσε την σύγκρουση με την αστυνομία. Σε απάντηση το καθεστώς κάνει 
το πραξικόπημα του παλατιού. Καθώς όμως το κίνημα δεν υποχωρεί, ενεργοποιείται από το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ “προμηθεύς” για την κατάληψη της εξουσίας από το στρατό με σκοπό την 
εξουδετέρωση κομμουνιστικής εξέγερσης.

     Με το πραξικόπημα της 21ης απρίλη, η χούντα των συνταγματαρχών εξαπολύει ένα νέο κύκλο 
κρατικής βίας και τρομοκρατίας με συλλήψεις και καταδίκες για αντιδικτατορική δράση από Έκτακτα 
Στρατοδικεία. Τόποι εξορίας και φυλακές όπως η Γυάρος ξανανοίγουν, ενώ το κτίριο της οδού Μπου-
μπουλίνας 18 με τη διαβόητη ταράτσα αποτελεί τον τόπο βασανιστηρίων των κατηγορουμένων από 
τα ΕΑΤ- ΕΣΑ.

Κάτω από την ισχυρή καταστολή η αντίσταση λαμβάνει κυρίως τη μορφή παράνομων οργανώ-
σεων, οι οποίες προβαίνουν σε πολλαπλές βομβιστικές επιθέσεις και άλλες δράσεις, χωρίς να λείπουν 
οι δημόσιες κινητοποιήσεις. Από το 1972 αρχίζουν φοιτητικές κινητοποιήσεις που κορυφώνονται με 
την κατάληψη του Πολυτεχνείου το 1973. Το τέλος της δικτατορίας έρχεται υπό το βάρος των γεγονό-
των στην κύπρο το 1974.

Το ντοκυμαντέρ “Τα κορίτσια της βροχής” αναφέρεται σε γυναίκες με διαφορετικές καταβολές 
και αφετηρίες που δεν έμειναν άπραγες μπροστά στα γεγονότα της περιόδου. Έχοντας υπομείνει πολ-
λών ειδών βασανισμούς για την επιλογή τους αυτή, χωρίς να λυγίσουν, αναδεικνύουν τελικά την αξι-
οπρεπή στάση απέναντι στην εξουσία.

ρέθυμνο, φλεβάρης 2016

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Δημητρίου, σύντροφο στη ζωή της Αλίντα, που ανταπο-
κρίθηκε άμεσα και με χαρά μάς έστειλε σε καλή ανάλυση τα ντοκυμαντέρ.

http://adespoto-sinafi.espivblogs.net αδέσποτο σινάφιαδέσποτο σινάφι



“Η ζωή στους βράχους” (98 λεπτά) - Τετάρτη 10/2
«Η ζωή στους βράχους» πιάνει το νήμα περίπου από κει που το άφησαν τα «Πουλιά στο βάλτο».
Την επαύριο της αποχώρησης των γερμανικών δυνάμεων τον οκτώβρη του 1944, το ΕΑΜ ελέγ-

χει μεγάλο κομμάτι της υπαίθρου. Η κυβέρνηση παπανδρέου εκδίδει τελεσίγραφο στις 2 Δεκέμβρη 
1944 για αφοπλισμό των ενόπλων αντιστασιακών δυνάμεων. Το ΕΑΜ διοργανώνει συλλαλητήριο στις 
3 Δεκεμβρίου, το οποίο πνίγεται στο αίμα από βρετανικές δυνάμεις υποβοηθούμενες από παραστρα-
τιωτικές ομάδες («Χ»), οι οποίες συνδράμουν στη συνέχεια την αστική ελληνική κυβέρνηση στη σύ-
γκρουση με τον ΕΛΑΣ στην πρωτεύουσα. Αμέσως ξεσπούν στην αθήνα και για 33 μέρες τα Δεκεμβρι-
ανά. Στις 11 γενάρη 1945 ο ΕΛΑΣ ηττημένος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. 

Στις 2 φλεβάρη 1945, ξεκινά η Διάσκεψη της Βάρκιζας. Η Συμφωνία της Βάρκιζας υπογράφεται 
στις 12 του ίδιου μήνα και περιλαμβάνει την αποστράτευση του ΕΛΑΣ και τον πλήρη αφοπλισμό του 
αφήνοντας κενά -ως πολιτική επιλογή- σχετικά με την αμνηστεία δράσεων της αντιστασιακής περιό-
δου. Όπως χαρακτηριστικά έχει πει αντάρτισσα του ΕΑΜ, «Ήτανε ένα τρομερό σοκ αυτό. Δεν μπορού-
σαμε να το κατανοήσουμε. Γιατί οι νικητές να παραδώσουνε τα όπλα; Τα παραδώσαμε κλαίγοντας. Κι 
από κει και πέρα ξεκίνησε ένας διωγμός των αγωνιστών που πολέμησαν τον κατακτητή».

Η συμφωνία όπως ήταν αναμενόμενο τηρήθηκε μερικώς και σύμφωνα με τα συμφέροντα της 
αστικής κυβέρνησης και των βρετανών. Η «Λευκή Τρομοκρατία» κράτους και παρακρατικών οργα-
νώσεων (Χίτες, ΜΑΥδες κ.α.) οδήγησε στο σχηματισμό ένοπλων ομάδων στα βουνά από πρώην μαχη-
τές του ΕΛΑΣ που αρνούνταν να παραδώσουν τα όπλα - όπως αυτή του Βελουχιώτη - αλλά και απλών 
πολιτών που ήταν κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά αποκλεισμένοι και απειλούνταν με βιολογική 
εξόντωση. Ήταν σαφές ότι ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει.

Το 1946, το ΚΚΕ του ζαχαριάδη αψηφά τη γραμμή της μόσχας για συμμετοχή σε αστική κυβέρ-
νηση εθνικής ενότητας. Επιλέγει ξανά το δρόμο της ένοπλης παρανομίας, για τον οποίον είχε προη-
γουμένως αποκηρύξει αγωνιστές σαν το Βελουχιώτη. Ιδρύει τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ).

Ο εμφύλιος λήγει επίσημα τον οκτώβρη του 1949, μα οι μνήμες των διώξεων, του βουνού, της 
εξορίας, των δηλώσεων μετανοίας, των βασανιστηρίων, του αγώνα για λευτεριά και δικαιοσύνη πα-
ραμένουν. Αυτές τις μνήμες περιγράφουν στη «Ζωή στους βράχους», 33 αγωνίστρες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 
και του ΔΣΕ. Μέσα από τη βιωματική αφήγηση αναδεικνύονται στο φιλμ της Αλίντα Δημητρίου οι 
εμπειρίες των αγωνιστριών που έζησαν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο του εμφυλίου.

“Τα κορίτσια της βροχής” (120 λεπτά) - Πέμπτη 11/2
Τα χρόνια που ακολουθούν τη Συμφωνία της Βάρκιζας χαρακτηρίζονται από αστυνομική κατα-

στολή και λογοκρισία. Οι διώξεις κομμουνιστών συνεχίζονται με χαρακτηριστική την εκτέλεση Μπελο-
γιάννη το ‘52, ενώ η φτώχεια και η ανεργία οδηγούν τον πληθυσμό σε κύμα εσωτερικής κι εξωτερικής 
μετανάστευσης.  Το μεταπολεμικό σκηνικό του “ψυχρού πολέμου” και η επέκταση του δυτικο-ευρω-

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε εν συντομία το ιστορικό πλαίσιο για την περί-
οδο που αναφέρεται το κάθε ένα ντοκυμαντέρ. Οι αναφορές αυτές έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν την 
κατανόηση των αφηγήσεων και σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούν πληρότητα ή επάρκεια.

“Πουλιά στο βάλτο” (105 λεπτά) - Τρίτη 9/2
Το ντοκυμαντέρ “Πουλιά στο βάλτο” είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας και αναφέρεται στη συμ-

μετοχή και την προσφορά των γυναικών στην Αντίσταση στις πόλεις αλλά και στα βουνά κατά τη δι-
άρκεια της κατοχής. Στην ταινία παρουσιάζονται 32 γυναίκες που μετείχαν στον αγώνα, από τις 40 
συνολικά που κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους.

Στις 27/4/1941 τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα εισβάλουν στην αθήνα. Αμέσως λεηλατούν 
όλα τα αγαθά, τον φυσικό πλούτο και την παραγωγή της χώρας. Η πείνα, ο θάνατος και η ανάγκη για 
επιβίωση γεννούν τις πρώτες μαζικές οργανώσεις αλληλεγγύης που έδρασαν κυρίως με τη μορφή 
συσσιτίων. Στη συνέχεια οργανώνεται ένα από τα μαζικότερα και μαχητικότερα αντιστασιακά κινήματα 
στην ευρώπη. Στις 11/9/1941 ιδρύεται ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ). Στις 
27/9/1941 ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) υπό τον έλεγχο κυρίως του ΚΚΕ. Το 
Φεβρουάριο του 1942 το ΕΑΜ αποφάσισε την ίδρυση των ένοπλων αντάρτικων σωμάτων, τον Ελλη-
νικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ). Στις 22 Μαΐου συγκροτήθηκε το πρώτο ένοπλο τμήμα με 
επικεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη.

Οι γερμανικές αρχές κατοχής απάντησαν στην αντίσταση με σκληρή τρομοκρατία. Δημιούργησαν 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο χαϊδάρι στην αθήνα και του παύλου μελά στη θεσσαλονίκη, έκαναν 
μπλόκα σε γειτονιές -κοκκινιά, καισαριανή, βύρωνα κ.α.- και ομαδικές εκτελέσεις στο σκοπευτήριο 
της καισαριανής ή στο επταπύργιο. Στην ύπαιθρο έκαψαν ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις και εκτέ-
λεσαν μεγάλο τμήμα από τον πληθυσμό τους.

Κομμάτι των αιχμαλώτων αντιστασιακών μεταφέρεται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη γερ-
μανία. Την ίδια πορεία ακολουθούν οι εβραϊκές κοινότητες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής διορίστηκαν από τους κατακτητές τρεις ελληνικές κυβερνήσεις 
(τσολάκογλου, λογοθετόπουλου και ράλλη). Η κυβέρνηση ράλλη με άρμα τον αντικομμουνισμό και 
προκειμένου να αντιμετωπίσει το ΕΑΜ σχηματίζει παραστρατιωτικές ομάδες, τα τάγματα ασφαλείας. 
Μαζί με την ειδική ασφάλεια της χωροφυλακής και το μηχανοκίνητο τμήμα της αστυνομίας πόλεων 
οργάνωσαν μπλόκα σε συνοικίες, εισβολές σε σπίτια και προχώρησαν σε συλλήψεις, βασανισμούς, 
βιασμούς και εκτελέσεις αντιστασιακών.

Στις 12/10/1944 αποχωρούν τα γερμανικά στρατεύματα και αμέσως εγκαθίσταται η κυβέρνηση 
εθνικής σωτηρίας του γεώργιου παπανδρέου, με τη συμμετοχή του ΕΑΜ. Μαζι του καταφθάνουν 
βρετανικά στρατευματα υπό τη διοίκηση του στρατηγού Σκόμπυ με σκοπό τον πολιτικοστρατιωτικό 
έλεγχο, την σταθεροποίηση αστικού καθεστώτος και την εξουδετέρωση των κομμουνιστών. Μόλις 
ενάμιση μήνα μετά ξεσπούν τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος.


