
Οι πόλεμοι της μνήμης συνεχίζονται;

Άννα Μαρία Δρουμπούκη

«Αυτή η κοινωνία θα ξεχαστεί, κι ακόμα πιο μπροστά θα ξεχαστούν και τα λάθη, 
οι πλάνες και οι αδικίες της, που με βασάνιζαν και που στα χαμένα προσπάθησα 
να τις επανορθώσω, να τις καταδικάσω. Οι περισσότεροι άνθρωποι απογοητεύο-
νται από τη διπλή εσφαλμένη πίστη: Πιστεύουν στην αιώνια μνήμη (ανθρώπων, 
πραγμάτων, πράξεων, εθνών) και στην επανόρθωση (πράξεων, λαθών, αμαρτιών, 
αδικιών). Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: όλα θα ξεχα-
στούν και τίποτα δεν θα επανορθωθεί. Το θέμα της επανόρθωσης (εκδίκηση και 
συγχώρεση) θα το διαδεχτεί η λήθη. Κανείς δεν θα επανορθώσει τις αδικίες που 
έγιναν, αλλά κι όλες θα ξεχαστούν».1

Ο ιστορικός και η δημόσια ιστορία

Το παρελθόν συνιστά έναν τόπο παράξενο, αφού, σύμφωνα και με τον Λόβενταλ, 
αποτελεί μια εικόνα διαρκώς μεταβαλλόμενη, και είναι στην ουσία δημιούργημά 
μας.2 Αυτές τις μεταβαλλόμενες οπτικές για το παρελθόν καταγράφει η δημόσια 
ιστορία, η οποία γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνθηση και περιστρέφεται, 
ειδικά στον αγγλοσαξονικό χώρο και στη Γερμανία, γύρω από ζητήματα που σχε-
τίζονται κυρίως με τον εθνικοσοσιαλισμό και το Ολοκαύτωμα.3 Πολλοί ιστορικοί 

1. Μ. Κούντερα (1979), Το αστείο, Κάλβος, Αθήνα, σ. 323. 
2. D. Lowenthal (1985), The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Κέ-

μπριτζ, Αγγλία, passim.
3. Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής μελέτες: G. Paul και B. Schoßig (επιμ.) (2010), Öffentliche 

Erinnerung und Medialisierung des Nationalsozialismus. Eine Bilanz der letzten dreißig Jahre, 
Wallstein, Γκέτινγκεν, στο οποίο αναλύεται η πρόσληψη του Ολοκαυτώματος την τελευταία 
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χαρακτηρίζουν τη στροφή στη δημόσια ιστορία «public history bewegung», δη-
λαδή «κίνημα της δημόσιας ιστορίας». Η δημόσια ιστορία αφορά ζητήματα που 
η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία συνήθως περιφρονεί, ή τουλάχιστον περιφρονούσε. 
Η δραματική κατάσταση πολλών ελληνικών αρχείων, τα οποία ήταν και εν μέρει 
εξακολουθούν να είναι διάσπαρτα, απρόσιτα, αταξινόμητα και λεηλατημένα, επι-
τάσσει την προσφυγή και σε άλλα μέσα, που συνεπικουρούν την έρευνα. Όταν 
οι αρχειακές διαθεσιμότητες είναι περιορισμένες, ο τύπος έρχεται να καλύψει το 
κενό, παρέχοντας ενίοτε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, λόγω της ικανότητας να 
αναπαράγει συζητήσεις, διακυβεύματα και τοπικές προσλήψεις. Η Public History 
μπορεί να καταστεί πολύτιμο ιστοριογραφικό εργαλείο, καθώς σφυγμομετρεί τις 
μεταπτώσεις των πολιτικών/κοινωνικών εξελίξεων, αντικατοπτρίζει τις παρατα-
ξιακές μονοπωλήσεις της «πολιτικής ορθότητας», ενώ επιπροσθέτως είναι αντί-
βαρο στην καθυστέρηση της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας να συμπλεύσει με τις 
ανάγκες της κοινωνίας και τα διαρκώς μετασχηματιζόμενα διακυβεύματα.4 

Ο τίτλος του κειμένου αυτού δεν επιλέχτηκε τυχαία. Ο Χάγκεν Φλάισερ, 
προτού γράψει το ομότιτλο βιβλίο του για τη δημόσια ιστορία, διερεύνησε τους 
κάθε άλλο παρά στατικούς τόπους μνήμης και τα διακυβεύματα των συζητήσεων 
για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από τη θέση του ιστορικού, δηλαδή ενεπλάκη 
στους αέναους «πολέμους της μνήμης». Ενδεικτικά αναφέρω τη συμμετοχή του 
το 1987/88 στη διεθνή επιτροπή ιστορικών για τη διαλεύκανση του παρελθόντος 
του αμφιλεγόμενου Αυστριακού προέδρου Κουρτ Βάλντχαϊμ.5 Με την υπόθεση 
Βάλντχαϊμ φωτίστηκαν για πρώτη φορά οι διαδρομές της πολιτισμικής μνήμης 
στο σφιχτό πλέγμα βολικών ιδρυτικών μύθων της μεταπολεμικής Αυστρίας, του 
υποτιθέμενου «πρώτου θύματος του Χίτλερ». Το «ζωτικό ψεύδος» (Lebenslüge), 
σύμφωνα με το οποίο η χώρα δεν είχε καμία συνυπευθυνότητα στη γένεση και 

τριακονταετία στη Γερμανία, με άξονες τα σχολικά βιβλία, τις φιλμικές αναπαραστάσεις, τα 
μέσα ενημέρωσης και τους τόπους μνήμης, καθώς και Frank Bösch και Constantin Goschler 
(επιμ.) (2009), Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der 
Geschichtswissenschaft, Campus, Φρανκφούρτη, το οποίο επικεντρώνεται στη δημόσια ιστο-
ρία της περιόδου του ναζισμού μέσα από τις δίκες των θυτών, τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα 
ντοκιμαντέρ μεταξύ 1950-1990 στη γερμανική τηλεόραση και τα σίριαλ για τη Σοά.

4. Ο Χάγκεν Φλάισερ ασχολήθηκε εκτενώς με τη δημόσια ιστορία του Β΄ Παγκόσμιου Πο-
λέμου. Βλ. Χ. Φλάισερ (2008), Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη δημόσια 
ιστορία, Νεφέλη, Αθήνα.

5. Το 1942-1945 ο Βάλντχαϊμ είχε υπηρετήσει στο Αρσακλί (Πανόραμα) της Θεσσαλονίκης 
αρχικά ως διερμηνέας ιταλικών (σε επίπεδο ηγεσίας), και κατόπιν σε υπεύθυνες επιτελικές θέσεις, 
γεγονός που μεταπολεμικά είχε αποκρύψει συστηματικά. Βλ. Χ. Φλάισερ (2012), «Ενθυμήσεις 
γύρω απ’ την υπόθεση Βάλντχαϊμ», στο Δ. Ι. Παπαδημητρίου και Σ. Ι. Σεφεριάδης (επιμ.), Αθέα-
τες όψεις της ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Ασίνη, Αθήνα, σ. 95-114. 
Πρβ. επίσης τα κείμενα του Έμπερχαρντ Ρόντχολτς και του Γκέρχαρτ Μποτς στον παρόντα τόμο. 
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λειτουργία του ναζισμού, αποτέλεσε το ιδρυτικό αφήγημα της μεταπολεμικής 
Αυστρίας, και ταυτόχρονα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής ταυτό-
τητας. Έπειτα, στην περιοδεύουσα έκθεση για τα εγκλήματα της θεωρούμενης, 
έως τότε, «άσπιλης» Βέρμαχτ, που αποτέλεσε τομή στη διαχείριση του παρελθό-
ντος της Γερμανίας και της Αυστρίας, o Φλάισερ υπήρξε βασικός συντελεστής 
στο επιστημονικό συμβούλιο της δεύτερης, βελτιωμένης εκδοχής.6 Το 1998, στην 
παγκόσμια συνδιάσκεψη για το θέμα των ανοιχτών οικονομικών υποχρεώσεων 
της Γερμανίας που πήγαζαν από «την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμμετείχε 
στην ελληνική αποστολή ως ιστορικός σύμβουλος.7 

Μέχρι σήμερα απασχολεί την κοινή γνώμη το ζήτημα των γερμανικών απο-
ζημιώσεων. Από ελληνικής πλευράς έχει ζητηθεί επίμονα να δείξουν οι Γερμανοί 
ηγέτες ευαισθησία και μεταμέλεια με λόγια και με πράξεις, αλλά εκείνοι έχουν 
περιοριστεί σε εκφράσεις λύπης: το 1987 ο πρόεδρος Βάϊτσέκερ, αναφερόμε-
νος σε κάποιες από τις μεγαλύτερες σφαγές στη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα, 
δήλωσε απλώς ιδιαίτερα συγκινημένος στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Την 
επίσκεψη στο Σκοπευτήριο, καθώς και τη σημαντική ομιλία του Βάϊτσέκερ πρό-
τεινε και έγραψε, αντίστοιχα, ο Φλάισερ ως ghost writer. Ο Φλάισερ προέτρεψε 
τον πρόεδρο να επισκεφτεί και κάποιο μαρτυρικό χωριό, όπως τα Καλάβρυτα, 
πρόταση που δεν έγινε δεκτή από τους συμβούλους του Βάϊτσέκερ. To 2014 ένας 
άλλος Γερμανός πρόεδρος, ο Γιόαχιμ Γκάουκ, ο πρώτος υψηλόβαθμος Γερμανός 
που επισκέφτηκε τις μαρτυρικές Λιγκιάδες στην Ήπειρο, μάλλον αιφνιδιάστηκε 
από τον επείγοντα χαρακτήρα με τον οποίο ο οικοδεσπότης πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κάρολος Παπούλιας τού έθεσε το αίτημα περί αποζημιώσεων για τις 
ναζιστικές θηριωδίες. Άλλοι πρόεδροι πριν από αυτόν είχαν επισκεφθεί και άλλα 
σημεία της Ελλάδας, όπου συντελέστηκαν γερμανικές θηριωδίες, αλλά κανείς 
αρχηγός κράτους δεν είχε βρει τόσο ξεκάθαρα λόγια απέναντι στους Έλληνες: 
«Το παρελθόν δεν εξαλείφεται με την αποσιώπηση, αλλά με τη δημόσια παρα-
δοχή, με τη συγγνώμη», ανέφερε ο Γκάουκ την παραμονή της επίσκεψής του, 
ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τη στάση του από την 
πάγια θέση του Βερολίνου για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και σε αυτή την κρί-

6. Ήταν αρμόδιος, από θεματική άποψη, για τα αντίποινα και τις εκτελέσεις ομήρων και, 
από γεωγραφική, για τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, για την οποία ελά-
χιστη αναφορά είχε γίνει στην πρώτη έκθεση. Βλ. Hamburger Institut für Sozialforschung 
(επιμ.) (2002), Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944, 
Hamburger Edition, Αμβούργο. Πρβ. Φλάισερ (2008), Οι πόλεμοι της μνήμης, ό.π., σ. 101-104. 

7. Στο State Department, «Washington Conference on Holocaust-era related assets, 
1-3.12.1998», διαθέσιμο στο http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/assets/index.HTM (τελευταία 
επίσκεψη: 5.9.2014).
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σιμη περίσταση για τις γερμανοελληνικές σχέσεις, ο Φλάισερ ήταν «υπεύθυνος», 
εφόσον έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο κατάφερε να τον πείσει 
για τον επείγοντα χαρακτήρα της επανορθωτικής αυτής κίνησης, έστω σε λεκτικό 
επίπεδο.8

Απέναντι λοιπόν σ’ ένα ασφυκτικά πυκνό και πρόσφατο παρελθόν, ο ιστο-
ρικός αναζητά διαρκώς τις κακόηχες απηχήσεις του πολέμου και τις τρέχουσες 
χρήσεις και καταχρήσεις αυτού, συχνά εντοπίζοντας και τη δική του ευθύνη, επη-
ρεάζοντας συνάμα την ερμηνεία της ιστορίας.9 Παρακολουθώντας έως σήμερα 
τους «πολέμους της μνήμης» όλων των εμπόλεμων, ακόμα και των ουδέτερων, 
κρατών της μεγαλύτερης σφαγής της ιστορίας, όπως τους κατέγραψε ο Φλάισερ 
το 2008, διαπιστώνουμε πως οι περισσότερες αντιπαραθέσεις συνεχίζονται με 
λιγότερη ή μεγαλύτερη ένταση. Κάποιες απλώς διακόπηκαν προσωρινά με μια 
εύθραυστη ή άτυπη «ανακωχή», συνήθως εξαιτίας της αμοιβαίας εξάντλησης των 
αντιπάλων, οι οποίοι στο μεταξύ όμως αναζητούν το μυστικό υπερόπλο, ιστορι-
κό ή πολιτικό, που θα τους εξασφαλίσει την τελική επικράτηση στην αρένα των 
επιχειρημάτων και της πολεμικής. Οι συγκρούσεις και οι έριδες συνεχίζονται και 
διαπαραταξιακά μέσα στο ίδιο κράτος, καθώς και ανάμεσα σε δύο (συνήθως όμο-
ρους) λαούς ή ανάμεσα σε ένα λαό και σε όλους σχεδόν τους γείτονές του. Ιδίως 
στην Ανατολική Ευρώπη παρατηρούμε τη συνέχεια του φαινόμενου: μετά την 
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, το Ολοκαύτωμα και η αντιφασιστική 
νίκη του 1945 δεν έχουν πια το απόλυτο προβάδισμα στη διαμόρφωση της κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Ειδικά μετά το 1990 τα αυστηρά επιστημολογικά πλαίσια στα οποία περι-
χαρακωνόταν η επιστήμη της ιστοριογραφίας διευρύνθηκαν. Όπως σημειώνει ο 
Βρετανός ιστορικός Ρίτσαρντ Έβανς, οι ιστορικοί άρχισαν να κατανοούν τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από μια νέα οπτική, που συνδεόταν κυρίως με τον νέο 
ρόλο τους στη δημόσια σφαίρα ως κριτές-εμπειρογνώμονες, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τη συμμετοχή τους σε δίκες εγκληματιών πολέμου, όπως του Μωρίς 
Παπόν το 1997-1998.10 Ο Ανρί Ρουσό τόνισε ότι στην ιστορική έρευνα συμβαίνει 
το αντίστροφο απ’ ό,τι συμβαίνει στην απονομή της δικαιοσύνης: ενώ ο νόμος 

8. «Επίσκεψη σε αποξενωμένους φίλους» ήταν ο τίτλος που επέλεξε η εφημερίδα 
Tagesspiegel, για την επίσκεψη του Γκάουκ. Η εφημερίδα ανέφερε πως η τελευταία επίσκεψη 
Γερμανού προέδρου στην Ελλάδα ήταν το 2000, του Γιοχάνες Ράου, όταν και «οι δύο λαοί 
ήταν φίλοι». G. Höhler (2014), «Gauck zu Besuch bei fremden Freunden», Tagesspiegel (4 
Μαρτίου). 

9. Φλάισερ (2008), Οι πόλεμοι της μνήμης, ό.π., σ. 29.
10. R. Evans (2006), «Memories, Monuments, Histories: The Re-thinking of the Second 

World War since 1989», National Identities, τόμ. 8, τχ. 4, σ. 324. 
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υπαγορεύει ένα συγκεκριμένο διάστημα δίκης και τιμωρίας, που λήγει κάποτε (με 
την εξαίρεση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας), απεναντίας ο ιστορικός 
αφήνει κάποιο χρόνο να περάσει μέχρι να αποτιμήσει τα γεγονότα, αφού ταφούν 
οι νεκροί ή ανοίξουν τα ορμητικά σφραγισμένα αρχεία, μακριά από ποινολόγια 
και κανονιστικές διατάξεις. Οι έννοιες της δικαιοσύνης και της ιστορίας διέπο-
νται από βαθιές διαφορές και συγκρούσεις: η δικαιοσύνη αφήνει ένα διάστημα 
ανοιχτό, στο οποίο ενδεχομένως να αναστραφούν οι όροι, να αποκατασταθεί η 
αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, με μια νομικίστικη αντίληψη περί ενοχής 
και εξιλέωσης. Σύμφωνα με τον Μαξ Χορκχάιμερ, η έννοια της τέλειας δικαιοσύ-
νης είναι μια αυταπάτη. Ακόμα και μια άψογη κοινωνία δεν μπορεί να επανορθώ-
σει τις αδικίες του παρελθόντος, το ιστορικό παρελθόν είναι «μη επανορθώσιμο» 
(Nichtwiedergutzumachende, από τη γερμανική λέξη Wiedergutmachung, που 
σημαίνει επανόρθωση, αποκατάσταση, αποζημίωση). Εδώ έγκειται ο σημασιολο-
γικά αντιθετικός προς τη δικαιοσύνη ρόλος της ιστορίας, καθώς εργάζεται πάνω 
σε όσα έχουν συμβεί και δεν μπορούν να αναστραφούν και να αποκατασταθούν, 
αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις της απουσίας, του κενού και της αναλλοίωτης 
φύσης του παρελθόντος.11

Το αφετηριακό ερώτημα στο παρόν κείμενο αφορά τις αποτυπώσεις του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου στο σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο, σε διεθνές επίπεδο. 
Πρόκειται για μια πυκνή χαρτογράφηση των «κρυμμένων σκελετών» στις εθνικές 
ιστορίες ορισμένων εμπλεκόμενων χωρών στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων 
των χρήσεων και καταχρήσεων του παρελθόντος. Άραγε, η επικαιροποίηση της 
ιστορίας αντιτάσσεται στην ιστορικοποίηση του παρελθόντος ή υποβοηθά τον 
τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες συνδιαλέγονται με το παρελθόν τους; Η δημόσια 
ιστορία και ό,τι τη συνδιαμορφώνει μπορεί να αποτελέσουν μια σταθερά αποτύ-
πωσης των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών κραδασμών. Θα επιχειρηθεί η 
πιο πρόσφατη επισκόπηση των «πολέμων της μνήμης» σε χώρες με διαφορετικές 
προϊστορίες όσον αφορά τον πόλεμο, αλλά κοινές συνιστώσες, τις συγκρουσια-
κές και διαιρεμένες μνήμες.

11. Βλ. B. Bevernage (2011), «We Victims and Survivors Declare the Past to be in the 
Present». Time, Historical (in)justice and the Irrevocable, διδακτορική διατριβή, University of 
Gent, σ. 3. Η μελέτη του Μπερμπέρ Μπεβερνάζ αναδεικνύει τα σύνθετα ζητήματα του χρόνου, 
της μνήμης, της δικαιοσύνης, της συγγνώμης, της λήθης. Ευχαριστώ τον Αντώνη Λιάκο, για 
την υπόδειξη αυτής της διδακτορικής διατριβής. 
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Οι κρυμμένοι σκελετοί στις ντουλάπες: Ανατολική Ευρώπη

«Αυτός [ο Στέπαν Μπαντέρα] ήταν ένας 
 από τους εθνικούς μας ήρωες».12

Η πολύπαθη Ουκρανία αποτελεί το πιο επίκαιρο και ακραίο παράδειγμα μισοξε-
χασμένων αφηγήσεων του παρελθόντος που ήρθαν στο φως. Εκεί τα σβησμένα 
μίση αναστήθηκαν. Τον Μάρτιο του 2014 ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτησε τους κα-
τοίκους της Κριμαίας, επειδή επέστρεψαν στην αγκαλιά της «μητέρας Ρωσίας», 
ενώ ταυτόχρονα τους συνεχάρη, επειδή γλίτωσαν από το νέο ουκρανικό καθεστώς, 
που αποτελούνταν από τους «ιδεολογικούς κληρονόμους του φασίστα Μπαντέρα». 
Παράλληλα, πολλοί Ουκρανοί, αλλά και Δυτικοί πολιτικοί συγκρίνουν τη ρητορική 
και στρατηγική του Πούτιν με εκείνη του Γερμανού δικτάτορα.13 

Στην Ουκρανία ο τοπικός πόλεμος της μνήμης βρίσκει δραματική έκφραση στο 
πρόσωπο του Στέπαν Μπαντέρα. Στο δυτικό ήμισυ, με επίκεντρο τη γενέτειρά του 
Λβιβ (Λέμπεργκ), αγιοποιείται, με μνημεία, επετειακές γιορτές κτλ., ως ήρωας του 
διαχρονικού αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, μια άποψη που και στο Κίεβο βρί-
σκει εκ νέου πολλούς υποστηρικτές. Αντίθετα, στις ανατολικές επαρχίες, και ιδίως 
από την ισχυρή ρωσική μειονότητα, αναθεματίζεται ως προδότης και τρομοκράτης, 
που «στην υπηρεσία του Χίτλερ» σκότωνε Πολωνούς, Εβραίους και Ρώσους, με 
έμφαση στους τελευταίους. Η αλήθεια είναι, όπως συνήθως, πιο πολύπλοκη.14 Η 
μεγαλύτερη αγγλόφωνη εφημερίδα της χώρας συμπέρανε γλαφυρά: «Σκοτώθηκε 
παραπάνω από πενήντα χρόνια, όμως η εθνικιστική κληρονομιά που άφησε πίσω 

12. Αρσένι Γιατσένιουκ, πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Βλ. http://www.modernukraine.eu/
yatsenyuk-about-stepan-bandera-these-are-our-heroes/ (τελευταία επίσκεψη: 8.10.2014). 

13. Kyiv Post, 21.3.2014· Washington Post, 25.3.2014. Βλ. και συνθήματα και πόστερς σε 
διαδηλώσεις, όπως ο …«Πούτλερ», που εμφανίζεται με μουστάκι και σβάστικα.

14. Ήδη κατά τον Μεσοπόλεμο, στην αντίσταση κατά της πολωνικής κατοχής, το 1939 
αποφυλακίζεται και προσφέρει στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες («Άμπβερ») τη συνεργα-
σία της αμφιλεγόμενης «απελευθερωτικής» οργάνωσής του Ουκρανοί Εθνικιστές εναντίον της 
νέας (σοβιετικής) κατοχής της πατρίδας του. Συμμετείχε με ένα τάγμα εθελοντών στη γερμα-
νική εισβολή στην ΕΣΣΔ, προκηρύσσοντας από το ραδιοφωνικό σταθμό του Λβιβ την ανεξαρ-
τησία της Ουκρανίας. Η ναζιστική ηγεσία ενοχλήθηκε από αυτές τις τάσεις αυτονόμησης και 
τον έκλεισε στο στρατόπεδο Ζαξενχάουζεν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1944, όταν προσπάθησε 
να τον χρησιμοποιήσει κατά της ραγδαίας προέλασης του Κόκκινου Στρατού. Δολοφονήθηκε 
τελικά το 1958 από πράκτορα της KGB στο Μόναχο. Τον Αύγουστο του 2014 βανδαλίστηκε 
ο τάφος του στο Μόναχο, ενόψει της συνάντησης του Γερμανού υπουργού εξωτερικών με τον 
Ρώσο και Ουκρανό ομόλογό του στο Βερολίνο, για τη λήξη της κρίσης στην Ουκρανία. Βλ. 
http://www.reuters.com/article/2014/08/17/us-germany-bandera-idUSKBN0GH0QF20140817 
(τελευταία επίσκεψη: 5.9.2014). 
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του ακόμη βασανίζει την ουκρανική κοινωνία και τη σχέση της με τις γειτονικές 
χώρες. Δεν υπάρχει άλλο δημόσιο πρόσωπο που να διαιρεί έτσι την Ουκρανία. Εάν 
γυρεύετε καβγά και διαφωνίες, απλώς να αναφέρετε το όνομά του».15 

Αξίζει να αναφερθούν ορισμένοι πρόσφατοι σταθμοί στην κλιμάκωση της 
ουκρανικής τραγωδίας, πριν από την –φυσικά και για άλλους λόγους– τελική 
έκρηξη στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (Μαιντάν). Το 2009 κυκλοφόρησε γραμμα-
τόσημο προς τιμήν του Μπαντέρα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. 
Στις 22 Ιανουαρίου 2010, την «ημέρα της ουκρανικής ενότητας», ο απερχόμενος 
πρόεδρος Βίκτορ Γιούστσενκο απένειμε στον «μεγάλο νεκρό» τον τίτλο του 
«ήρωα του έθνους» («για την υπεράσπιση των εθνικών ιδεών και μαχών για μια 
ανεξάρτητη Ουκρανία»). Η ανώτατη αυτή διάκριση προκάλεσε έντονες αντιδρά-
σεις εντός και εκτός της χώρας, και τελικά ακυρώθηκε ένα χρόνο αργότερα, από 
τον επόμενο (και ρωσόφιλο) πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Δεν εκπλήσσει ότι 
και οι δύο πολιτικοί και τα στρατόπεδά τους κατηγορούσαν αλλήλους για βέβηλο 
«ξαναγράψιμο της ιστορίας». Σχεδόν ταυτόχρονα, οπαδοί του Μπαντέρα τίμησαν 
με τον τρόπο τους τα γενέθλια του ήρωά τους, ανατινάζοντας ένα νεοανεγερθέν 
άγαλμα του Στάλιν σε πόλη της κεντρικής Ουκρανίας.16 Το τεράστιο χάσμα στη 
μνημονική κουλτούρα, η εμπρηστική διένεξη με απόλυτους όρους (προδότη-ή-
ρωα) ως προς τον Μπαντέρα και την παρακαταθήκη του δεν είναι απλώς συμπτώ-
ματα του ουκρανικού διχασμού, αλλά κυριαρχούν ανάμεσα στις αιτίες που καθι-
στούν άκρως απίθανο ένα ήρεμο και ενιαίο μέλλον για την Ουκρανία.

15. Kyiv Post, 13.4.2010.
16. Kyiv Post, 22.1.2010, 5.3.2010, 13.4.2010, 12.1.2011 κ.α.

Εικ. 1: Συνάντηση του νεοναζιστικού κόμματος Svoboda και του αρχηγού του Όλεγκ Τιαγκνι-
μπόκ μπροστά στο άγαλμα του Μπαντέρα στο Κίεβο.
Πηγή: Respublika, 17.2.2010.
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Και σε άλλες χώρες, από τη Ρουμανία μέχρι τη Σλοβακία και τα βαλτικά κράτη, 
οι εγχώριοι άλλοτε εταίροι και δωσίλογοι του ναζιστικού Ράιχ απολάμβαναν και 
απολαμβάνουν διάχυτες συμπάθειες. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της 
Κροατίας, που χρωστά την πρώτη «ανεξαρτησία» της (1941-1945) στον Χίτλερ, 
ο οποίος εγκατέστησε εκεί το ιδεολογικά συγγενές καθεστώς της Ουστάσα. Μέ-
χρι σήμερα, οι ευφημισμοί για τη μνήμη και τα σύμβολα αυτού του φασιστικού 
παρελθόντος προκαλούν αμηχανία στις κυβερνήσεις του Ζάγκρεμπ, και λόγω των 
αρνητικών αντιδράσεων των Ευρωπαίων εταίρων. Στις φιλοφασιστικές εκδηλώσεις 
συγκαταλέγεται η κηδεία του Ντίνκο Σάκιτς, άλλοτε διαβόητου διοικητή του στρα-
τοπέδου θανάτου Γιασένοβατς (το «Άουσβιτς των Βαλκανίων», κατά πολλούς) και 
υπεύθυνου για το θάνατο 2.000 κρατουμένων, ο οποίος κηδεύτηκε μάλιστα με τη 
στολή της Ουστάσα, ενώ ο ιερέας που υμνολόγησε στην κηδεία του προέτρεψε 
τους Κροάτες να μιμηθούν το παράδειγμά του.17 Δημόσιο θαυμασμό για το «ένδο-
ξο» παρελθόν εκφράζουν κατά καιρούς και τοπικοί άρχοντες, ποιητές και τραγου-
διστές, ενώ ιδίως στο ποδόσφαιρο είναι διάχυτη μια φιλική προς την Ουστάσα υπο-
κουλτούρα. Έτσι, κατά το Μουντιάλ του 2014 στην εθνική ομάδα της χώρας δεν 
συμμετείχε ένας παίκτης που τιμωρήθηκε από τη ΦΙΦΑ με αποκλεισμό 10 αγώνων, 
επειδή είχε δημοσιοποιήσει τις σχετικές συμπάθειές του στο γήπεδο.18 

Στη Βουδαπέστη το 2013, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον αντισημιτισμό, 
ο υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος ανακοίνωσε από το βήμα ότι η 
ηγεσία της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύ-
νη, για να εισπράξει αμέσως «το θερμότερο ίσως χειροκρότημα που έχει ακούσει 
τον τελευταίο καιρό Έλληνας πολιτικός στο εξωτερικό».19 Πιθανότατα, οι παρό-
ντες (ευαισθητοποιημένοι επί του θέματος) Ούγγροι σκέφτηκαν την κατάσταση 
στη χώρα τους, όπου ήδη προπολεμικά το αυταρχικό καθεστώς Χόρτυ είχε επιβά-
λει αντιεβραϊκή νομοθεσία, ενώ κατά τη Σοά είχαν δολοφονηθεί περισσότεροι 
από 500.000 Ούγγροι Εβραίοι, με έμπρακτη συμμετοχή του πληθυσμού. Σήμερα, 
το ακροδεξιό Jobbik, η τρίτη πολιτική δύναμη στην ουγγρική Βουλή, επικροτεί 
τη γενοκτονία των Εβραίων, ενώ δεν αυτολογοκρίνεται όσον αφορά το αντισημι-
τικό και γενικότερα φυλετικό μίσος σε όλη του την έκταση.20 Άλλωστε και στο 

17. http://www.nytimes.com/2008/07/23/world/europe/23sakic.html?_r=0 (τελευταία επί-
σκεψη: 5.9.2014). 

18. Βλ. για παράδειγμα The Guardian, 29.8.2008· Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16-
17.12.2013.

19. Μ. Πουρνάρα (2013), «Ο ματωμένος Δούναβης και το τέρας του ναζισμού», Η Καθη-
μερινή (13 Οκτωβρίου).

20. Στις εκλογές του 2014 το «Κίνημα για μια σωστότερη [ή δεξιότερη] Ουγγαρία» έλαβε 
ποσοστό 20%. 
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εθνικιστικό κυβερνητικό κόμμα Fidesz, παρά τις πολιτικά ορθές και διορθωτικές 
δηλώσεις του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, υπάρχουν σαφέστατες τάσεις αντι-
σημιτισμού, αλλά και ρεβανσισμού, δηλαδή ανάκτησης των όμορων περιοχών 
που είχαν χαθεί, ως συνέπεια των δύο Παγκόσμιων Πολέμων.21 Για όλους αυτούς 
τους λόγους, ο Ελί Βιζέλ, γνωστός επιζών του Ολοκαυτώματος και βραβευμένος 
με το Νόμπελ Ειρήνης, επέστρεψε ένα ουγγρικό βραβείο που του είχε απονεμη-
θεί, διαμαρτυρόμενος για το «ξέπλυμα του παρελθόντος» της χώρας.22

Τελευταία εξέλιξη η ανέγερση ενός αμφιλεγόμενου μνημείου. Η Ουγγαρία 
αναπαρίσταται ως αρχάγγελος Γαβριήλ, στον οποίο επιτίθεται ο ναζιστικός αετός. 
Εβραϊκές οργανώσεις ανά τον κόσμο διαμαρτυρήθηκαν πως πρόκειται για «κου-
κούλωμα του βρόμικου παρελθόντος», καθώς στην πραγματικότητα η Ουγγαρία 
δεν τελούσε υπό ναζιστική κατοχή, αλλά υπήρξε ενεργός σύμμαχος του Χίτλερ, με 
σύμπραξη, όπως προαναφέρθηκε, στο Ολοκαύτωμα των ντόπιων Εβραίων. Έπειτα 
από κάποιες καιροσκοπικές αναβολές, η ανέγερση τελικά πραγματοποιήθηκε στις 

21. Βλ. π.χ. The Wall Street Journal, 20.2.2014· Hungarian Spectrum, passim, ιδ. 29.6.2014.
22. Agence France Presse, 7.8.2013. Το παράδειγμά του ακολούθησε και άλλος επιζών, ο 

ιστορικός Ράντολφ Μπράχαμ. Βλ. The Guardian, 26.1.2014. 

Εικ. 2: Το αμφιλεγόμενο μνημείο στην πλατεία Szabadság της Βουδαπέστης.
Πηγή: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Szabads%C3%A1g_Square,_
monument_to_the_victims_of_the_German_occupation.jpg.
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20 Ιουλίου 2014 στην πλατεία Szabadság της Βουδαπέστης, με διαμαρτυρίες περί 
«πλαστογράφησης της ιστορίας» από εβραϊκούς και μη οργανισμούς, που διαδήλω-
ναν επανειλημμένα μπροστά στο μνημείο υπό ισχυρή αστυνόμευση.23 

Ωστόσο, και στη Γερμανία, τη χώρα του άλλοτε εταίρου του Χόρτυ, η αντιπα-
ράθεση για τον έλεγχο και τη «σωστή» ερμηνεία του παρελθόντος συνεχίζεται, αν 
και με αντίστροφα πρόσημα. Σε αντίθεση με τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, 
θεωρητικά τουλάχιστον δεν υφίστανται πια ταμπού για την ακαδημαϊκή και 
δημόσια ιστορία. Μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι ο Χανς-Ντίντριχ Γκένσερ, 
άλλοτε «αιώνιος υπουργός Εξωτερικών», όχι μόνο υπήρξε στα νιάτα του μέλος του 
ναζιστικού κόμματος, αλλά μετέπειτα χρησιμοποιούσε το αξίωμά του για να εμπο-
δίσει την πρόσβαση των ερευνητών στις σχετικές αρχειακές ενότητες του Berlin 
Document Center.24 Από αυτήν τη τάση για «διαφάνεια» στις έρευνες σχετικά με το 
ναζιστικό παρελθόν δεν μπορούν πλέον να αυτοεξαιρούνται ούτε οι τιτάνες της γερ-
μανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μετά τις ανάλογες ομολογίες των Volkswagen, 
Daimler, Porsche και BMW, η Audi ήταν η τελευταία που παραδέχτηκε δημοσίως, 
μόλις τον Μάιο του 2014, πως η προκάτοχός της, η Auto-Union, είχε στενότατες 
σχέσεις με κορυφαία στελέχη των Ναζί, που της είχαν προμηθεύσει 20.000 εργά-
τες-σκλάβους από τις κατεχόμενες χώρες, εκ των οποίων οι 4.500 βρήκαν φρικτό 
θάνατο. Αξίζει να σημειωθεί πως τη σχετική ιστορική έρευνα παρήγγειλε η ίδια η 
Audi, που δήλωσε «σοκαρισμένη» από τα ευρήματα και τώρα εμφανίζεται έτοιμη 
να καταβάλει αποζημιώσεις σε όσα από τα θύματα βρίσκονται εν ζωή.25 Ακόμα και 
Γερμανοί που είχαν αναλάβει κορυφαίες θέσεις σε άλλες χώρες, όπως ο πατέρας 
της βασίλισσας Σύλβια της Σουηδίας και εκείνος της βασίλισσας Βεατρίκης των 
Κάτω Χωρών, πρίγκιπας Βερνάρδος, έγιναν στόχοι εις βάθος ερευνών για πιθανό 
(και τελικά αποδεδειγμένο) ναζιστικό παρελθόν.26

Η χρήση της ιστορικής αναλογίας και των εξομοιώσεων

Η αφετηρία για ένα άλλο πεδίο της δημόσιας ιστορίας, τις ιστορικές αναλογίες, 
δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται πάλι στη χώρα των πρώην θυτών. Στην 

23. M. Feher (2014), «Hungary Postpones Plan to Erect Controversial Monument», The 
Wall Street Journal (20 Φεβρουαρίου), διαθέσιμο στο http://www.budapesttelegraph.com/
news/747 (τελευταία επίσκεψη 31.8.2014). 

24. Der Spiegel, 1.9.2013.
25. Handelsblatt, 25.5.2014· Wirtschaftswoche, 26.5.2014· Drive, 1.6.2014. 
26. Die Welt, 29.11.2010· Taz, 10.1.2011· The Telegraph, 5.3.2010. O Βερνάρδος ήταν άλ-

λοτε πρόεδρος της WWF.
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Μπιενάλε του Βερολίνου το 2012 παρουσιάστηκαν κάποια δρώμενα αμφίβολου 
γούστου, που αναπαριστούσαν τη Μάχη του Βερολίνου (1945) με επαγγελματίες 
ηθοποιούς,27 ενώ ο Αρτούρ Ζμιγιέφσκι, διάσημος Πολωνός καλλιτέχνης και επι-
μελητής της έκθεσης, πρόβαλε το αμφιλεγόμενο φιλμάκι του Berek (1999), στο 
οποίο μια ομάδα ανθρώπων παίζουν κυνηγητό γυμνοί σε έναν αυθεντικό θάλαμο 
αερίων.28 Το βίντεο είχε προβληθεί παλαιότερα στο μουσείο Martin Gropius του 
Βερολίνου και είχε αποσυρθεί έπειτα από τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει. 
Όπως είχε δηλώσει ο καλλιτέχνης, πρόθεσή του ήταν να ανακινηθεί η ψυχοθε-
ραπευτική μνήμη του τραυματικού γεγονότος, για να υπερνικηθεί/ξεπεραστεί το 
παρελθόν.29 Το 2006 ο Ζμιγιέφκσι είχε πείσει έναν επιζώντα του Άουσβιτς να 
ξαναχαράξει στο χέρι του το τατουάζ του στρατοπέδου που είχε αφαιρέσει.30 Αυ-
τές οι καλλιτεχνικές-συμβολικές προεκτάσεις του Ολοκαυτώματος συζητήθηκαν 
εκτεταμένα στον τύπο και σε μελέτες, λόγω της ιδιότητάς τους να προκαλούν και 
να παράγουν νέες ερμηνείες για την αναπαραστασιμότητα της γενοκτονίας. 

Από την άλλη, οι λεγόμενες Hitler-Analogien στη Γερμανία, δηλαδή ένα ευρύ 
πεδίο εξομοιώσεων, κοινοτοπιών, πολλαπλών και αμφιλεγόμενων ερμηνειών του 
«Γ΄ Ράιχ» και του Χίτλερ, κυρίως μέσα από τον τύπο, φουντώνουν τα τελευταία 
χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν παρατηρού-
νταν και νωρίτερα. Ειδικά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, οι αναλογίες αυτές 
εξυπηρετούσαν κυρίως την αντικομμουνιστική προπαγάνδα, αφού το 1950, στο 
ιδρυτικό συνέδριο της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (Christlich Demokratische 
Union/CDU), όπως δήλωνε ο Κόνραντ Αντενάουερ, καγκελάριος της Δυτικής Γερ-
μανίας (ΟΔΓ): «ο εθνικοσοσιαλισμός και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης άφησαν 
μια κληρονομιά που εντοπίζεται σήμερα και στα εδάφη της σοβιετικής ζώνης κατο-
χής, δηλαδή της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας (ΓΛΔ)».31 Πολύ αργότερα, 

27. Βλ. το διαφημιστικό βίντεο για το συγκεκριμένο δρώμενο στο http://www.berlinartlink.
com/2012/04/24/7th-berlin-biennale-opening/ (τελευταία επίσκεψη: 28.8.2014). 

28.http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/polish-curator-brings-political-art-to-7th-
berlin-biennale-a-829691.html (τελευταία επίσκεψη: 27.9.2012). Επίσης, βλ το βίντεο στο http://
www.youtube.com/watch?v=VM_wb--GKG8 (τελευταία επίσκεψη: 24.9.2013). Στην Μπιενάλε 
έλαβε χώρα και ένα αμφιλεγόμενο δρώμενο, που προκάλεσε αντιδράσεις. Αντίτυπα ενός βιβλίου 
του Τίλο Σαραζίν, Γερμανού πολιτικού της δεξιάς πτέρυγας του SPD (Socialdemokratische Partei 
Deutschlands), στα οποία εκφραζόταν μια γενικευμένη ισλαμοφοβία, ρίχτηκαν στην πυρά, θυμί-
ζοντας το αντίστοιχο κάψιμο βιβλίων του 1933 από το χιτλερικό καθεστώς. 

29. http://www.welt.de/kultur/history/article13691556/Nacktes-Spiel-in-derGaskammer-
zensiert.html (τελευταία επίσκεψη: 27.9.2012). 

30. http://www.nytimes.com/2009/11/30/arts/design/30zmijewski.html?_r=0 (τελευταία επί-
σκεψη: 27.9.2012).

31. D. Erk (2012), So viel Hitler war selten. Die Banalisierung des Bösen oder warum der 
Mann mit dem kleinen Bart nicht totzukriegen ist, Heyne, Μόναχο, σ. 29.
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το 1986, ένας άλλος καγκελάριος, ο Χέλμουτ Κολ, συνέκρινε τον Γκορμπατσώφ με 
τον Γκέμπελς όσον αφορά τα «επικοινωνιακά του χαρίσματα».32

Στην ενωμένη Γερμανία της νέας χιλιετίας υπάρχει η τάση να εξομοιώνο-
νται οι «δύο γερμανικές δικτατορίες», ο ναζισμός και το καθεστώς της κομ-
μουνιστικής ΓΛΔ. Ο όρος «Trivialisierung» περιγράφει τον ευτελισμό, την 
εξομοίωση, την «μπαναλοποίηση» και τη σαρωτική σύγκριση ανόμοιων πραγ-
μάτων (trivialization, στα αγγλικά). Από την εποχή της «έριδας των ιστορικών» 
(Historikerstreit), με τον Ερνστ Νόλτε να κάνει λόγο για έλλειψη ιδιαιτερότητας 
του Άουσβιτς και του στρατοπεδικού συστήματος, καθώς το «copyright» το είχε 
ήδη το σταλινικό σύστημα των γκουλάγκ, στη Γερμανία έντονες εξακολουθούν 
να είναι οι έριδες για τα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος και τη δυνατότη-
τα συγκρισιμότητάς τους με τα εγκλήματα της σταλινικής περιόδου. Ο Χόνεκερ 
συγκρίνεται με τον Χίτλερ, η Γκεστάπο με τη Στάζι, το Άουσβιτς με τα σοβιετικά 
γκουλάγκ. Η θέση της Χάνα Άρεντ ότι ένα ιδεατό απολυταρχικό μοντέλο κράτους 
βασίζεται στην εγκαθίδρυση μιας ιδεολογίας που απορρέει από ταξικές αναλύ-
σεις, στην εγκαθίδρυση του τρόμου και στο κρατικό μονοπώλιο της οικονομίας, 
εργαλειοποιείται, προκειμένου να καταδειχθεί ότι το σταλινικό καθεστώς βασιζό-
ταν στις ίδιες ακριβώς ιδρυτικές βάσεις με το ναζισμό.33 

Η εξομοίωση του ναζισμού και του σταλινισμού και, ως εκ τούτου, ευρύτε-
ρα του κομμουνισμού, νομιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό το 2009, όταν το ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο αποφάσισε ομόφωνα (περισσότερα από 400 μέλη του 
ψήφισαν υπέρ) την καθιέρωση της 23ης Αυγούστου, ημέρας κατά την οποία 
είχε υπογραφεί το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότωφ, ως «ευ-
ρωπαϊκής ημέρας μνήμης των θυμάτων των δύο ακραίων ιδεολογιών και καθε-
στώτων, του ναζισμού και του κομμουνισμού/σταλινισμού». Αυτή η έντονα 
ανιστορική εξομοίωση δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ενοποιητική ευρωπαϊκή 
ημέρα μνήμης, αντιθέτως επιβάλλει περισσότερες διχοτομικές τομές και παρά-
γει αμφιλεγόμενα νοήματα υπό τον παραπλανητικό όρο-ομπρέλα «ολοκληρωτι-
σμοί». Είχε προηγηθεί η «Διακήρυξη της Πράγας» το 2008, με πρωτοβουλία 
της τσέχικης κυβέρνησης, η οποία είχε υπογραφεί από επιφανείς Ευρωπαίους 
πολιτικούς, όπως τον Γιόαχιμ Γκάουκ, τωρινό πρόεδρο της Γερμανίας, ή τον 
Βάτσλαβ Χάβελ. Αυτή η εν πολλοίς άγνωστη Διακήρυξη καλούσε στην «κοινή 
ευρωπαϊκή καταδίκη των εγκλημάτων του κομμουνισμού» και επικεντρωνόταν 
στην κατανόηση ότι τα ολοκληρωτικά συστήματα του ναζισμού και του κομ-

32. Στο ίδιο, σ. 31. 
33. H. Arendt ([1951] 2004), The Origins of Totalitarianism, Schocken, Νέα Υόρκη, passim.
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μουνισμού αποτελούν «τις βασικές καταστροφές του εικοστού αιώνα».34 Πολ-
λοί Ευρωπαίοι και Ισραηλινοί ιστορικοί, όπως ο Γεχούντα Μπάουερ, έχουν εκ-
φράσει φόβους ότι αυτό το ευρωπαϊκό σαρωτικό κύμα εξομοιώσεων των 
καθεστώτων θα οδηγήσει κάποια στιγμή στην αντικατάσταση της «διεθνούς 
ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος» (27 Ιανουαρίου, επέτειος της απελευθέ-
ρωσης του Άουσβιτς από τον Σοβιετικό Στρατό) με την πιο γενικευτική «ευρω-
παϊκή ημέρα μνήμης θυμάτων των ολοκληρωτισμών».35 Παράλληλα, παρατη-
ρείται αυξανόμενη ερευνητική και εκδοτική παραγωγή για τους τόπους μνήμης 
της ναζιστικής και της σταλινικής περιόδου, ενώ πραγματοποιούνται ταξίδια 
μνήμης και τρόμου σε πρώην αρχηγεία και φυλακές της Στάζι, που αποτελούν 
το «info-tainment» του 21ου αιώνα στη Γερμανία.

34. A. H. Rosenfeld (2011), The End of the Holocaust, Indiana University Press, Ιντιάνα, 
σ. 244- 245. 

35. Y. Bauer (2001), Rethinking the Holocaust, Yale University Press, Νιου Χέιβεν και Λον-
δίνο, σ. 39 κ.ε. 

Εικ. 3: Η φυλακή Hohenschönhausen στο Βερολίνο, τόπος ανακρίσεων της Στάζι. Δίπλα στη 
φυλακή βρισκόταν το στρατόπεδο εργασίας «Χ», για τους αντιφρονούντες. Αποτελεί κεντρικό 
τόπο μνήμης της DDR (φωτογραφία: Ά. Μ. Δρουμπούκη). 
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Στην αντίπερα όχθη, οι δημαγωγικές εξομοιώσεις και αναλογίες παρουσιάζουν 
την ίδια συχνότητα με το γερμανικό παράδειγμα. Το 2006 ο Αμερικανός υπουρ-
γός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ συνέκρινε την καταπολέμηση της πολιτικής 
του Σαντάμ Χουσεΐν με την αντίσταση ενάντια στον Χίτλερ.36 Το «εξομοιωτικό 
κύμα» στον δημόσιο λόγο εξακολουθεί να είναι σαρωτικό και εκδηλώνεται με 
γλωσσικά ολισθήματα και ανιστορικές στρογγυλοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη. 
Το 2003, μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο συνήθης ύποπτος Σύλβιο Μπερλου-
σκόνι πρότεινε σαρκαστικά στον Γερμανό βουλευτή του SPD Μάρτιν Σουλτς το 
ρόλο του κάπο (κάπο ήταν ο επιλεγμένος ανάμεσα στους κρατουμένους για να 
επιτηρεί τους υπόλοιπους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης). Ο δήμαρχος του Λον-
δίνου Κέβιν Λίβινγκστον το 2006 τέθηκε σε διαθεσιμότητα για τέσσερις βδομά-
δες, επειδή συνέκρινε μια Εβραία δημοσιογράφο με φρουρό στρατοπέδου, ενώ 
ουκ ολίγες φορές έγινε κατάχρηση της γνωστής φράσης στην πύλη του Άουσβιτς 
«Arbeit macht frei» (Η εργασία απελευθερώνει), με πιο ενδεικτικό παράδειγμα 
αυτό της παρουσιάστριας στο κουίζ σόου Night Loft της γερμανικής τηλεόρασης 
Pro-Sieben, η οποία απολύθηκε επειδή παρότρυνε μια καλεσμένη να εργαστεί, 
τονίζοντάς της πως «η εργασία απελευθερώνει».37 Ειδικά το τελευταίο παράδειγ-
μα φανερώνει την αμηχανία και την ευαισθησία που προκαλεί στη γερμανική 
κοινή γνώμη η περίοδος του ναζισμού. Η γλώσσα του «Γ΄ Ράιχ» απέκτησε μια 
ιδιότυπη «δεύτερη ζωή», με φράσεις όπως «περιβαλλοντική Γκεστάπο», που χρη-
σιμοποίησε ένας γερουσιαστής από την Πενσυλβανία, για να απορρίψει τις δρά-
σεις μιας ακτιβιστικής οικολογικής οργάνωσης, ή «Ολοκαύτωμα των εκτρώσε-
ων», με σαφείς συνδηλώσεις στον μεγάλο αριθμό των εκτρώσεων στην Αμερική. 
Αλλά και η φράση «Jedem das Seine» (αυτό που αξίζει/αναλογεί στον καθένα· 
μετάφραση στα γερμανικά της λατινικής φράσης «suum cuique»), που αναγράφε-
ται στην πύλη του στρατοπέδου Μπούχενβαλντ, αποτέλεσε αγαπημένο σλόγκαν 
διαφημιστικών καταχρήσεων, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διαφήμι-
ση της Νokia, της αλυσίδας Burger King, της ιστοσελίδας Yahoo, αλλά και της 
αεροπορικής εταιρείας Austrian Airlines.38 Για την τελευταία περίπτωση, ο πρόε-
δρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου Γερμανίας Σάλομον Κορν είχε δηλώ-
σει ότι πρόκειται «περί ενδεικτικής περίπτωσης ανιστορικότητας και έλλειψης 
γούστου».39 Η «ναζιστική μεταφορά» (Nazi metaphor) επιβεβαιώνει τη φράση 
του Μαρξ ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται δύο φορές, τη μία ως τραγωδία και τη 

36. Φλάισερ (2008), Οι πόλεμοι της μνήμης, ό.π., σ. 341.
37. Focus, online, 30.1.2008. 
38. Erk (2012), So viel Hitler war selten, ό.π., σ. 35, 45- 47, 65.
39. http://derstandard.at/1253596419957/Werbungs-Wortwahl-Direktflug-in-die-Nazi-Falle (τε-

λευταία επίσκεψη: 8.10.2014). 
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δεύτερη ως φάρσα. Η υποβάθμιση της γενοκτονίας των Εβραίων αποτελεί κοινό 
τόπο στη σύγχρονη ρητορική, και πολλοί έχουν αναφερθεί σε μια ιδιότυπη «κλο-
πή του Ολοκαυτώματος» (stealing the Holocaust).40 Σε ανάλογα παραδείγματα θα 
αναφερθούμε παρακάτω.

Το «τέλος του Ολοκαυτώματος»; 

Το αβάστακτο φορτίο του Ολοκαυτώματος έδωσε μέσα στο χρόνο θέση σε μορ-
φές γλώσσας που σχετίζονται με αυτό, αλλά ποτέ δεν αγγίζουν τη βαθύτερη ου-
σία και την πραγματικότητά του.41

Ο Αλεξάντερ και η Μαργκαρίτε Μίτσερλιχ έχουν υποστηρίξει στη γνωστή 
μελέτη τους Η ανικανότητα του πενθείν ότι στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ο 
λαός της ΟΔΓ αναλογίστηκε τις ευθύνες του για τα εγκλήματα επί ναζισμού μόνο 
με τις κοινωνικές αναταραχές του ’68, όταν έγινε μια πρώτη επεξεργασία της συ-
νυπευθυνότητάς του στο Ολοκαύτωμα.42 Η αδυναμία και η απροθυμία συμφιλίω-
σης με ένα άβολο ή ένοχο παρελθόν απέτρεπαν την ουσιαστική επεξεργασία του, 
ενώ η ανάπτυξη γενικευτικών αφηγημάτων περί θυματοποίησης του γερμανικού 

40. Rosenfeld (2011), The End of the Holocaust, ό.π., σ. 37-38.
41. I. Kertész (2001), A Language in Exile, Magvető, Βουδαπέστη, σ. 120.
42. A. Mitscherlich και M. Mitscherlich (1967), Die Unfähigkeit zu trauern, Grundlagen 

kollektiven Verhaltens, Piper, Μόναχο. 

Εικ. 4-5: Οι διαφημίσεις της Burger King και της Austrian Airlines, από τις ιστοσελίδες των 
δύο εταιρειών. 
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λαού με αφορμή τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς, που αποτελούσε δημοφιλή 
τάση της γερμανικής ιστοριογραφίας, απομάκρυνε από τα πραγματικά ιστοριο-
γραφικά διακυβεύματα.43

Οι καταχρήσεις του περιεχομένου και των συμβολισμών του Ολοκαυ-
τώματος, ως συνέπεια και της ανεπαρκούς επεξεργασίας του παρελθόντος 
(Vergangenheitsaufarbeitung), είναι πολλές και παρατηρούνται όχι μόνο στη Γερ-
μανία, αλλά και διεθνώς.44 Πρόσφατο είναι το παράδειγμα χρήσης της εμβλημα-
τικής εικόνας της πύλης του Άουσβιτς σε δύο πολύκροτες διαφημίσεις. Η πρώτη, 
εσθονικής προέλευσης, είχε σλόγκαν «Η εργασία σε απελευθερώνει. Φωταέριο 
για θέρμανση, εύχρηστο, πρόχειρο και αποτελεσματικό». Η δεύτερη ευαγγελι-
ζόταν την άμεση απώλεια κιλών σε γυμναστήριο στο Ντουμπάι, με τη φράση 
«Αποχαιρέτησε/Κάψε τα κιλά σου».45 Τελευταία περίπτωση ένα παζλ που απει-
κονίζει τους φούρνους στο Νταχάου, το οποίο πωλούνταν στο Amazon έναντι 
24,99 δολαρίων.46 Αναμφίβολα, αυτός ο ισοπεδωτικός καταιγισμός κακόγουστων 
πολιτισμικών αναπαραστάσεων της γενοκτονίας στη δημόσια σφαίρα υποδαυλί-
ζει τη βαρύτητά της, την κανονικοποιεί, μετατρέποντάς την σε κάτι κοινότοπο. Η 
μετατροπή της σε αναλώσιμο προϊόν καθημερινής βοράς στα κοινωνικά δίκτυα 
τη μετασχηματίζει σε γεγονός ανακτημένο και οικειοποιημένο. Έτσι, το Ολο-
καύτωμα ουσιοποιείται και καταλήγει να αποτελεί ένα αποθετήριο βαρετών και 
επαναλαμβανόμενων διδαγμάτων για το παρελθόν, μια αόριστη μεταφορά για τη 
θυματοποίηση, μια ρητορική που, μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές 
αναπαραστάσεις, γίνεται μελόδραμα ευρείας κατανάλωσης. 

Οι «μεταμορφώσεις» του Ολοκαυτώματος και οι πολιτισμικές του αναπαρα-
στάσεις αποτελούν μέρος της μελέτης της γενοκτονίας. Πολλοί ιστορικοί έχουν 
αναδείξει τη σημαντικότητα που έχει η κατανόηση της κατασκευασμένης ιστορίας 
του γεγονότος, της φαντασιακής «δεύτερης ζωής» του Ολοκαυτώματος και της 
ρητορικής του παρουσίας στο παρόν μέσα από ταινίες, βιβλία, άρθρα, τηλεοπτικά 
προγράμματα, δημόσιες τελετές μνήμης.47 Αυτή η πλατιά έκθεση και κατάδυση 
στο ιστορικό γεγονός δεν διασφαλίζει την ουσιαστική του επεξεργασία. Ως εκ 
τούτου, ο ιστορικός Άλβιν Ρόζενφελντ προειδοποιεί για το επαπειλούμενο «τέλος 

43. P. Carrier (2007), «The Second World War in the Memory Cultures of France and 
Germany», National Identities, τόμ. 8, τχ. 4, σ. 354. 

44. Για την ενδεικτική ανάλυση ανάλογων εξομοιώσεων, βλ. Φλάισερ (2008), Οι πόλεμοι 
της μνήμης, ό.π., σ. 335-342.

45. Σ. Ευσταθιάδης (2012), «Το Άουσβιτς ως διαφήμιση», Το Βήμα (27 Αυγούστου). 
46. http://www.tovima.gr/world/article/?aid=480176 (τελευταία επίσκεψη: 20.10.12). 
47. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 καταγράφηκαν 250 παγκόσμιοι οργανισμοί και ιδρύ-

ματα που ασχολούνται με τη μελέτη του Ολοκαυτώματος και πραγματοποιούν σχετικά προ-
γράμματα. Βλ. Rosenfeld (2011), The End of the Holocaust, ό.π., σ. 9. 
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του Ολοκαυτώματος», ως συνέπεια της εκτεταμένης έκθεσης στις δημόσιες ανα-
παραστάσεις, που φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.48

Ολλανδία, Γαλλία και Πολωνία: Το τέλος της πολιτικής ορθότητας

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι εξιδανικευμένες εκδοχές του παρελθόντος και οι 
μερικευτικές προσεγγίσεις σκοτεινών πτυχών της πρόσφατης ιστορίας αποτελούν 
τα τελευταία χρόνια αντικείμενο πολλαπλών «πολέμων της μνήμης». Για μισό 
αιώνα, στην Ολλανδία είχε παγιωθεί μια στερεοτυπική εικόνα υψηλού αντιστασια-
κού φρονήματος και μηδενικής σχεδόν συνεργασίας με τους Γερμανούς, που νο-
μιμοποιείται, υποτίθεται, μέσα από την ιστορία της Άννα Φρανκ. Αυτό όμως που 
λησμονείται είναι το γεγονός πως η μικρή Εβραιοπούλα παραδόθηκε στις Aρχές 
έπειτα από προδοσία Ολλανδού συμπολίτη της. Η λυδία λίθος του συλλογικού 
υψηλού φρονήματος νοηματοδοτούσε επί δεκαετίες την ολλανδική μνημονική 
κουλτούρα και αποτελούσε ένα είδος εθνικού αυτοπροσδιορισμού. Παρ’ όλα 
αυτά, η ιστοριογραφία έρχεται και εδώ να αποκρούσει τις βολικές και σταθερά 
ριζωμένες μυθοποιητικές εκδοχές του παρελθόντος. Το Γκρίζο παρελθόν, το 
εκρηκτικό βιβλίο του Κρις βαν ντερ Χάιντεν, ενός Ολλανδού δημοσιογράφου με 
ιστορικές σπουδές, ξεκινά ως εξής: «Πρώτα ήταν ο πόλεμος, ύστερα η αφήγηση 
για τον πόλεμο. Ο πόλεμος ήταν φρικτός, οι αφηγήσεις όμως για τον πόλεμο 
ακόμα πιο φρικτές». Ο βαν ντερ Χάιντεν παίρνει αποστάσεις από τις ηρωοποιη-
τικές αφηγήσεις για το παρελθόν, καθώς στην ιστορία που υφαίνει δεν υπάρχουν 
ήρωες, αλλά αβέβαιες για τον εαυτό τους φιγούρες, με ασταθές βήμα. Ο ίδιος 
επαναδιαπραγματεύεται την αντίσταση και τη σιωπή του πληθυσμού απέναντι 
στις διώξεις των Εβραίων· γι’ αυτόν δεν υπάρχουν αδιάψευστα τεκμήρια πατριω-
τικής και αντιστασιακής δράσης. Το βιβλίο του είναι μέχρι σήμερα μπεστσέλερ 
και προκαλεί διαρκώς δημόσιες συζητήσεις και επιθέσεις.49 Πρόκειται για μια 
ολλανδική Historikerstreit, ανάλογη με τη γερμανική.50 Η απομυθοποίηση και η 
απομάγευση της περιόδου της Κατοχής στην Ολλανδία χωρίς ωραιοποιήσεις χα-
ρακτηρίζουν το βιβλίο, σε όλη την έκταση του οποίου γίνεται αναφορά σε «μι-

48. Στο ίδιο, σ. 11, 15.
49. C. van der Heijden (2001), Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, 

Olympus, (Γκρίζο παρελθόν. Η Ολλανδία και ο Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος). Βλ. και το κείμενο 
του Χόουβινκ τεν Κάτε στον παρόντα τόμο. 

50. K. Thijs (2011), «Kontroversen in Grau. Revision und Moralisierung der niederländischen 
Besatzungsgeschichte», στο N. Colin, M.N. Lorenz και J. Umlauf, Täter und Tabu. Grenzen 
der Toleranz in deutschen und niederländischen Geschichtsdebatten, Klartext, Έσεν, σ. 11-24.
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κρότητες και σιωπή». Αποδομείται έτσι η παγιωμένη μανιχαϊστική εικόνα της 
Κατοχής στη χώρα και τερματίζεται η υπερβολική αυτοπροβολή οικείων «κατορ-
θωμάτων», που αποτελούσε κύριο συστατικό της αυτοεικόνας ουσιαστικά όλων 
των χωρών μετά το τέλος του πολέμου. Η ρητορική της σύσσωμης αντίστασης 
ενάντια στον κατακτητή θρυμματίζεται μπροστά στη ρεαλιστική εξιστόρηση των 
συμβεβηκότων και των άβολων αληθειών. Παρ’ όλα αυτά, ο βαν ντερ Χάιντεν 
κατηγορήθηκε για «δευτερογενή αντισημιτισμό», επειδή παραβλέπει στις μελέ-
τες του το Ολοκαύτωμα και τους μεγάλους αριθμούς των εκτοπίσεων της Εβραίων 
της Ολλανδίας. Ο ίδιος σε ένα άρθρο του με τίτλο «Το τέλος της ιστορικής ορθό-
τητας» συνοψίζει τις απόψεις του κατά του πολιτικώς ορθού βλέμματος στην 
ιστορία. Οι χρήσεις της ιστορίας και ο αφηγηματικός και πολιτικός έλεγχος επί 
του παρελθόντος συνδέονται άμεσα με την ταυτότητα της χώρας που αυτοδικαι-
ώνεται με την προσφυγή σε μια ανώδυνη και βολική αφήγηση για το παρελθόν.51 
Ο ίδιος ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. 

51. E. Gans (2011), «Eigentlich waren doch alle ein bisschen Täter und Opfer. Nivellierungs-
tendenzen und sekundärer Antisemitismus im Geschichtsbild des niederländischen Historikers 
Chris van der Heijden», στο Colin, Lorenz και Umlauf, Täter und Tabu, ό.π., σ. 33-47.

Εικ. 6-7: Τα εξώφυλλα των δύο εκδόσεων του Γκρίζου παρελθόντος, ενδεικτικά της πρόθεσης 
του συγγραφέα να διαπραγματευτεί το ζήτημα της συνεργασίας και των ομαλών σχέσεων των 
ντόπιων με τους Ναζί.
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Το ζήτημα της πανεθνικής αντίστασης παρέμενε ανοιχτό θέμα και στη γαλλική 
μνημονική κουλτούρα, ως θεμελιώδες στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού ολόκλη-
ρου του έθνους και ως μόνιμη επωδός της θεσμικής μνήμης. Η δημόσια μνήμη στη 
Γαλλία μορφοποιήθηκε σε δύο μεγάλες φάσεις. Η πρώτη, από το 1944 ως το 1970, 
χαρακτηριζόταν από τις μυθολογίες που δόμησε το γκωλικό αφήγημα, συσκοτί-
ζοντας τις άλλες πτυχές του πολέμου και, κυρίως, το Ολοκαύτωμα των Γάλλων 
Εβραίων. Αυτές οι μυθολογίες άρχισαν να αποδομούνται με τη δίκη του Άιχμαν το 
1961, καθώς για πρώτη φορά αποκαλύφθηκαν οι ευθύνες του κράτους του Βισύ και 
της διοικητικής του μηχανής στην εκτόπιση περίπου 78.000 Εβραίων από τη Γαλ-
λία. Η μετανάστευση 235.000 Βορειοαφρικανών Εβραίων τη δεκαετία του 1960, η 
παρουσία των οποίων είχε τετραπλασιάσει τα ποσοστά του εβραϊκού πληθυσμού 
στη Γαλλία, ενίσχυσε το ενδιαφέρον για αυτήν τη «σκισμένη σελίδα» της γαλλικής 
ιστορίας. Ξαφνικά, αναδύθηκε ένα έντονο ενδιαφέρον, ως αποτέλεσμα της εκ νέου 
απουσίας του εβραϊκού στοιχείου στη χώρα. Συμπεριφορές όπως η συνεργασία με 
τους Γερμανούς, ο δωσιλογισμός, το attentisme του καιροσκοπισμού, καθώς και η 
συνέργεια στον εκτοπισμό των Εβραίων παρέμειναν κεφάλαια υποφωτισμένα στην 
επίσημη ιστοριογραφία των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.

Ο ιστορικός Ανρί Ρουσό ήταν εκείνος που στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στη Γαλλία, και όχι μόνο, με το βιβλίο του για το 
«σύνδρομο του Βισύ», στο οποίο αμφισβήτησε τη ρητορική περί ένδοξου παρελ-
θόντος του grande nation, που αποτελούσε θεμέλιο μύθο της πολιτικής του Ντε 
Γκωλ.52 Είχε προηγηθεί το 1972 ένας Αμερικάνος ιστορικός, ο Ρόμπερτ Πάξτον, 
με το βιβλίο του Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944, στο οποίο 
πρώτος υποστήριξε ότι η συνεργασία του καθεστώτος του Βισύ με τη Γερμανία 
έγινε με τη βούληση των Γάλλων κυβερνώντων και όχι διά της βίας. Ο Πάξτον 
σηματοδότησε τις απαρχές της δεύτερης φάσης επεξεργασίας του παρελθόντος, 
που εκτείνεται μέχρι τις μέρες μας. Οι ταινίες του Μαρσέλ Οφύλς, Le Chagrin 
et Le pitié (1969) και Hotel Terminus: The life and times of Claus Barbie (1989), 
είχαν αναγκάσει ήδη τη γαλλική κοινή γνώμη να αντιμετωπίσει το παρελθόν της 
κατάματα. Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως η ταινία Le Chagrin et Le pitié έγινε 
στόχος κριτικής από τα δεξιά, αλλά και από τα αριστερά.53

Ο στρατηγός Ντε Γκωλ θέλησε να προβάλλει μια αποϊδεολογικοποιημένη με-
ταπολεμική εικόνα ενότητας του λαού, με ελάχιστες παραφωνίες στην ωραιοποιη-

52. Βλ. τα κείμενα του Χρήστου Χατζηιωσήφ και του Δημήτρη Κουσουρή στον παρόντα 
τόμο. 

53. R. J. Golsan (2006), «The Legacy of World War II in France. Mapping the Discourses 
of Memory», στο R.N. Lebow, W. Kansteiner και C. Fogu (επιμ.), The Politics of Memory in 
Postwar Europe, Duke University, Ντούρχαμ, σ. 87-88.
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μένη αυτή κατάσταση, όπως την ύπαρξη «μιας χούφτας συνεργατών». Γνωστή εί-
ναι η φωτογραφία του Ρομπέρ Ντουανό στην οποία απεικονίζεται ο Ντε Γκωλ να 
στέκει περήφανος στις 26 Αυγούστου του 1944 στα Ιλίσια Πεδία, εικόνα-σύμβολο 
για την ενότητα του γαλλικού έθνους μεταπολεμικά.54 Τη δεκαετία του 1980 πραγ-
ματοποιήθηκε μια μεγάλη συζήτηση για το χειμερινό ποδηλατοδρόμιο Vel d’Hiv 
του Παρισιού, εκεί όπου στις 16 Ιουλίου του 1942 είχαν συγκεντρωθεί από τους 
Ναζί 13.000 Εβραίοι που ζούσαν στην πόλη πριν εκτοπιστούν στα στρατόπεδα 
θανάτου. Η ενόχληση που είχαν προκαλέσει στη κοινή γνώμη οι ετήσιες επισκέψεις 
του Γάλλου πρόεδρου Φρανσουά Μιτεράν από το 1987 στον τάφο του στρατάρχη 
Πεταίν και η κατάθεση λουλουδιών σε αυτόν έπρεπε να αντισταθμιστούν με τη 
συμμετοχή του προέδρου στην τελετή της 16ης Ιουλίου στο ποδηλατοδρόμιο. Ο 
ίδιος ο Μιτεράν βρήκε ευκαιρία με τη συμμετοχή του να απαντήσει στους επικριτές 
του. Επίσης κατέστησε σαφές πως δεν υπήρχαν ακόμη προθέσεις για ρητή δήλωση 
συγνώμης και ανάληψης ευθύνης από την πλευρά του γαλλικού κράτους για την 
εκτόπιση των Εβραίων συμπολιτών. Ακολούθησε το 1995 ο ιστορικός λόγος του 
Ζακ Σιράκ, ο οποίος περιθωριοποίησε το αμφιλεγόμενο «ζήτημα του Βισύ» και 
τόνωσε εκ νέου, μετά την γκωλική ρητορεία των περασμένων δεκαετιών, την εθνι-
κή αυτοεικόνα των Γάλλων, τονίζοντας εμφατικά τη «σύσσωμη αντίσταση» των 
Γάλλων στη διάρκεια του πολέμου. Η διελκυστίνδα των στρογγυλοποιημένων επί-
σημων αφηγήσεων τερματίστηκε ουσιαστικά με τον σημαντικό λόγο του Γάλλου 
προέδρου Φρανσουά Ολάντ τον Ιούλιο του 2012 στο Vel d’Hiv, όπου υποστήριξε 
ότι το Ολοκαύτωμα ήταν ένα «έγκλημα που διαπράχτηκε στην Γαλλία από Γάλ-
λους», για το οποίο η Γαλλία έχει το «καθήκον της μνήμης».55 

Αναμφισβήτητα, η γενετική στιγμή όλων των εθνικών αφηγήσεων για το 
παρελθόν ήταν και παραμένει το ζήτημα της αντίστασης. Σε μια χώρα όπως η 
Πολωνία, «πρώτο θύμα του εθνικοσοσιαλισμού» μετά την Τσεχία, η αντίσταση 
ήταν δυναμική και σποραδικά αποτελεσματική, αλλά η αυτοεικόνα του πολωνι-
κού λαού ενισχυόταν ναρκισσιστικά από αυτό το επίσημο ηρωικό αφήγημα, στο 
οποίο δεν υπήρχε θέση για το φαινόμενο των ποσοστών συνεργασίας και της σι-
ωπηλής συνενοχής ή/και της έμπρακτης συμμετοχής στο Ολοκαύτωμα. Αυτήν 
τη μνήμη συντήρησε το κομμουνιστικό καθεστώς μέχρι την πτώση του, το 1989. 
Διαρκούντος του Ψυχρού Πολέμου, η καθεστωτική προπαγάνδα δεν επέτρεπε 
την ενασχόληση με ορισμένα θέματα-ταμπού, όπως το Κατίν, τη σχεδόν ανύ-

54. Βλ. M. Flacke (επιμ.) (2004), Mythen der Nationen. 1945-Arena der Erinnerungen, τόμ. 
Α΄, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο, σ. 8.

55. K. Willsher (2014), «François Hollande Sorry for Wartime Deportation of Jews», 
Guardian (22 Ιουλίου).

Εικ. 8: Σήμερα στο Vel d’Hiv του Παρισιού έχει απομείνει μόνο ένα μνημείο που ανεγέρθηκε 
το 1994 (φωτογραφία: Ά. Μ. Δρουμπούκη).



ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 415

μένη αυτή κατάσταση, όπως την ύπαρξη «μιας χούφτας συνεργατών». Γνωστή εί-
ναι η φωτογραφία του Ρομπέρ Ντουανό στην οποία απεικονίζεται ο Ντε Γκωλ να 
στέκει περήφανος στις 26 Αυγούστου του 1944 στα Ιλίσια Πεδία, εικόνα-σύμβολο 
για την ενότητα του γαλλικού έθνους μεταπολεμικά.54 Τη δεκαετία του 1980 πραγ-
ματοποιήθηκε μια μεγάλη συζήτηση για το χειμερινό ποδηλατοδρόμιο Vel d’Hiv 
του Παρισιού, εκεί όπου στις 16 Ιουλίου του 1942 είχαν συγκεντρωθεί από τους 
Ναζί 13.000 Εβραίοι που ζούσαν στην πόλη πριν εκτοπιστούν στα στρατόπεδα 
θανάτου. Η ενόχληση που είχαν προκαλέσει στη κοινή γνώμη οι ετήσιες επισκέψεις 
του Γάλλου πρόεδρου Φρανσουά Μιτεράν από το 1987 στον τάφο του στρατάρχη 
Πεταίν και η κατάθεση λουλουδιών σε αυτόν έπρεπε να αντισταθμιστούν με τη 
συμμετοχή του προέδρου στην τελετή της 16ης Ιουλίου στο ποδηλατοδρόμιο. Ο 
ίδιος ο Μιτεράν βρήκε ευκαιρία με τη συμμετοχή του να απαντήσει στους επικριτές 
του. Επίσης κατέστησε σαφές πως δεν υπήρχαν ακόμη προθέσεις για ρητή δήλωση 
συγνώμης και ανάληψης ευθύνης από την πλευρά του γαλλικού κράτους για την 
εκτόπιση των Εβραίων συμπολιτών. Ακολούθησε το 1995 ο ιστορικός λόγος του 
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τη μνήμη συντήρησε το κομμουνιστικό καθεστώς μέχρι την πτώση του, το 1989. 
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54. Βλ. M. Flacke (επιμ.) (2004), Mythen der Nationen. 1945-Arena der Erinnerungen, τόμ. 
Α΄, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο, σ. 8.

55. K. Willsher (2014), «François Hollande Sorry for Wartime Deportation of Jews», 
Guardian (22 Ιουλίου).
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παρκτη αντίδραση των Πολωνών στις εκτοπίσεις των Εβραίων ή στη μεταφορά 
Πολωνών στη Σιβηρία. Η ρομαντική εικόνα του πολωνικού λαού ως του «πρώτου 
θύματος της ναζιστικής Γερμανίας» συντηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980.56 Απόδειξη η αποσιώπηση της εβραϊκής μνήμης στο Άουσβιτς, στο 
οποίο η πολωνική (και αργότερα η καθολική) μνήμη κυριαρχούσε μέχρι τουλάχι-
στον τις αρχές του 1990.57 Το εμβληματικότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν 

56. Βλ. Φλάισερ (2008), Οι πόλεμοι της μνήμης, ό.π., σ. 205-212. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε 
προδιαγράψει τη μοίρα του πολωνικού λαού ήδη από το 1939, όταν σε ομιλία του σε στρα-
τηγούς της Βέρμαχτ τόνισε εμφατικά πως η Πολωνία θα καταστραφεί και θα εκγερμανιστεί: 
«Ο πολεμικός μας στόχος είναι ο φυσικός αφανισμός του εχθρού. Γι’ αυτό διέταξα τα στρα-
τεύματά μου στα ανατολικά να σκοτώνουν εν ψυχρώ και χωρίς συμπόνια άντρες, γυναίκες και 
παιδιά πολωνικής καταγωγής. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε τον ζωτικό χώρο (Lebensraum) που 
χρειαζόμαστε και θα επανακατοικηθεί η Πολωνία από Γερμανούς». Για την ομιλία του Χίτλερ 
στις 22.8.1939, βλ. Akten zur deutschen auswärtigen Politik, 1918- 1945, Serie D (1937-1945), 
τόμ. VII: Die letzten Wochen vor Kriegsausbruch. 9 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1939, Nr. 193.

57. A. Bialecka (2011), «Wem “gehört” Auschwitz? Die Museums- und Gedenkstätte, ein 
Ort der Erinnerung und der Bildung», στο M. Weber, B. Olschowsky, I. A. Petransky, A. Pok 
και A. Przewoznik (επιμ.), Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit 
und Perspektiven, Oldenbourg, Μόναχο, σ. 179-198.
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προνομιακός τόπος της πολωνικής εθνικής μνήμης, στο οποίο δεν υπήρχε χώρος 
για το εβραϊκό μαρτυρολόγιο. Ο Τζέιμς Γιανγκ υποστηρίζει ότι το Άουσβιτς απο-
τελεί ένα από τα εκατοντάδες μνημεία τα οποία είναι αφιερωμένα στο μαρτύριο 
του πολωνικού λαού και των άλλων εθνοτήτων που αντιπροσωπεύτηκαν εκεί. 
Το ίδιο συμβαίνει και στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαϊντάνεκ, στο οποίο 
πάνω από τα τέσσερα πέμπτα των 350.000 θυμάτων ήταν Εβραίοι. Στο Μαϊντά-
νεκ οι Εβραίοι αντιπροσωπεύονται ως μέλη άλλων εθνοτήτων και όχι ως αυτόνο-
μη εθνοτική ομάδα. Σύμφωνα με τον Γιανγκ, η μνήμη των Εβραίων στο Άουσβιτς 
ενσωματώνεται σε μια πλουραλιστική παρουσίαση πολλών εθνικών μαρτυρίων, 
με συνέπεια να χάνει τη μοναδικότητά της.58

Οι «πόλεμοι της μνήμης» δεν δείχνουν να έχουν τέλος, ενώ η μνήμη του 
εβραϊκού παρελθόντος στην Πολωνία παραμένει πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη, 
όπως υπήρξαν πάντοτε και οι σχέσεις Εβραίων και Πολωνών. Για παράδειγμα, σε 
μια πρόσφατη δημοσκόπηση το 2013 το 44% των ερωτηθέντων Πολωνών ηλικίας 
17-18 ετών απάντησε πως δεν θα ήθελε να έχει γείτονα Εβραίο, ενώ το 60% πως 
δεν θα επιθυμούσε να έχει Εβραίο φίλο ή Εβραία φίλη.59 

Η έντονη αφηγηματοποίηση του πολέμου στην Ελλάδα

Όπως σημειώνει ο Μισέλ Φάις, το «σύνδρομο» Ρεπούση και Ορθοκωστά στα 
καθ’ ημάς, αποδεικνύει ότι ο απόηχος της νεότερης ιστορίας καθορίζει ακόμη εν 
θερμώ τον δημόσιο βίο.60 Οι μάχες της ιστορίας ανθούν στην Ελλάδα, με πρό-
σφορο το έδαφος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Οι αναλογικές χρήσεις της 
ιστορίας μέσα στη συγκυρία της μεγάλης οικονομικής ύφεσης οδηγούν σε πα-
ραμορφωτικές αντιλήψεις για το παρελθόν. Η προσφυγή στην ιστορία, ο αφη-

58. Οι εθνικές εκθέσεις στο Άουσβιτς παρουσιάζουν το μαρτύριο του γαλλικού και του 
πολωνικού λαού, την τραγωδία των Τσιγγάνων και των Τσέχων, και τους Εβραίους να εν-
σωματώνονται σε εθνικότητες όπως η σλοβακική («The Tragedy of the Jews of Slovakia») 
ή η ολλανδική και η ουγγρική («Persecutions and deportation of Jews of Netherlands to KL 
Auschwitz 1940-1945», «The Citizen Betrayed – The Memory of Holocaust Victims from 
Hungary»). Μόνο μία έκθεση αναφέρεται γενικώς στους Εβραίους ως ενιαία εθνοτική ομάδα 
(«The Suffering, Struggle, and Destruction of the Jews, 1933-1945»). Βλ. J. Young (1993), 
The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, Λονδίνο, 
σ. 130-133.

59. Επρόκειτο για 1.250 μαθητές σε είκοσι λύκεια της χώρας. Βλ. http://www.jewishpress.
com/news/breaking-news/survey-44-percent-of-warsaw-teens-wouldnt-want-jewish-
neighbors/2013/04/17/ (τελευταία επίσκεψη: 18.5.2013). 

60. http://www.lifo.gr/mag/columns/1489 (τελευταία επίσκεψη: 6.10.2012).
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γηματικός και ιδεολογικός έλεγχος επί του παρελθόντος επικυρώνουν νέες διαι-
ρετικές τομές και καλύπτουν, σύμφωνα με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο, την 
ανάγκη μιας ιστορικής αφήγησης ως υποκατάστατου των συμβολικών αναφορών 
που έχουν διαλυθεί μέσα στην τραυματική συνθήκη της κρίσης.61 Στο ελληνικό 
συγκείμενο το ιστορικό υπόβαθρο της εξομοίωσης ναζισμού-κομμουνισμού και 
της συγχρονίας με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης βρίσκει πρόσφορο έδαφος.62 Στις 
διαδικτυακές λίστες ιστορίας και νεοελληνικών σπουδών και στα social media 
ξέσπασε ένας νέος «εμφύλιος», με καθημερινές διαμάχες περί κόκκινης, μαύρης 
και λευκής βίας. 

Οι σχετικισμοί, οι φιλοσοφικοί εξορκισμοί και οι ψευδοϊστορικοί ισοψηφι-
σμοί είναι συνέπεια της προβολής αυτών των εξομοιωτικών σχημάτων. Σύμφωνα 
με τη «θεωρία των δύο άκρων», που αντλεί τις ιστορικές της αναφορές από τον 
Εμφύλιο Πόλεμο και τις αναλογίες μεταξύ «κόκκινης τρομοκρατίας» και «λευ-
κής τρομοκρατίας», η δημοκρατία απειλείται εξίσου από την άκρα Δεξιά και την 
«άκρα» Αριστερά. Το ξαναγράψιμο της ιστορίας μέσα από τον παραμορφωτικό 
φακό του διαδικτύου και τα συνεχώς αυξανόμενα σε έκταση και ένταση άρθρα 
για τη δεκαετία του 1940, από ειδικούς και μη (συχνότερα από τους τελευταίους), 
υποδηλώνει την επιθυμία για μια «νέα αφηγηματοποίηση του πολέμου» στο επί-
καιρο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Αυτό αποδεικνύει πως δεν έχουμε απε-
μπλακεί από τους διχαστικούς όρους του παρελθόντος. Οι μνήμες της Κατοχής 
αναδύθηκαν ορμητικά και οι χρήσεις και καταχρήσεις του παρελθόντος στο νέο 
πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που διαμορφώθηκε στην ελληνική κοινωνία τέθηκαν 
στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου σχεδόν σε ημερήσια βάση.63 Αν θέλουμε να το 
θέσουμε αλλιώς, ο Γουίλιαμ Φώκνερ είχε γράψει: «History is not was, it is». Αυτή 
η παροντική διάσταση της ιστορίας εμπεριέχεται σε κάθε διάλογο για τη δεκαετία 

61. Π. Παναγιωτόπουλος (2013), «Πολιτικές χρήσεις της ιστορίας 2010-2012: Ριζοσπαστι-
κή Αριστερά και αλυσιτελής νοηματοδότηση του τραύματος», στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχα-
λούδη και Γ. Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 262. 

62. Βλ. Θ. Βερέμης (2013), «Βαϊμάρη και Αθήνα», Καθημερινή (6 Οκτωβρίου), διαθέσιμο 
στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_06/10/2013_535902 (τελευταία 
επίσκεψη: 8.11.2013)· του ιδίου (2013), «Βαϊμάρη-Αθήνα ΙΙ», Καθημερινή (26 Οκτωβρίου), 
διαθέσιμο στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_26/10/2013_538006 
(τελευταία επίσκεψη: 8.11.2013). 

63. Συχνά, συναντάμε στον ημερήσιο τύπο αναφορές στα δεινά των Ελλήνων και, πιο σπά-
νια, την αναγωγή τους σε «νέους Εβραίους», με ενδεικτικά τα σκίτσα γνωστών σκιτσογράφων 
που απεικονίζουν Έλληνες σε στρατόπεδο συγκέντρωσης να φορούν τις χαρακτηριστικές ριγέ 
στολές. Για τις αναλογικές χρήσεις και καταχρήσεις της Σοά (Ολοκαύτωμα) στην Ελλάδα τα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης, βλ. A. M. Droumpouki (2013), «Trivialization of World War 
Two and Shoah in Greece: Uses, Misuses and Analogies in Light of the Current Debt Crisis», 
Journal of Contemporary European Studies, τόμ. 21, τχ. 2, σ. 190-201.
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του 1940, καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να διαμορφώνει ταυτότητες και να αποτελεί 
αντικείμενο δημόσιων συζητήσεων, επαληθεύοντας τη θέση πως «ως παρελθόν 
έχει πολύ μέλλον ακόμα».64 

Οι μυθοπλαστικές παραμορφώσεις του παρελθόντος και η βαθιά ανιστο-
ρική αντίληψη της ιστορίας αποτελούν ίδιον της ρητορικής του νεοναζιστικού 
μορφώματος. Μια νέα εθνική ταυτότητα έπρεπε να παγιωθεί, και αυτή θα ήταν 
ουσιοκρατική και βασισμένη σε μια φαντασιακή πολιτισμική συνέχεια του 
έθνους. Σε μια αδόκιμη μετάφραση του όρου «necropolitics», που ανάπτυξε ο 
φιλόσοφος Ακίλε Μπέμπε,65 θα μπορούσαμε να πούμε πως η «θανατοπολιτική» 
που εφαρμόζει η Χρυσή Αυγή πηγαίνει πιο πέρα από τη φουκωϊκή βιοπολι-
τική. Πλέον το σώμα πλαισιώνεται από μια επιβεβλημένη κανονικότητα, και 
τυχόν παρεκβάσεις από τον κανόνα επιφέρουν την τιμωρία. Οι επιθέσεις στους 
μετανάστες, αλλά και η δολοφονία Έλληνα αντιφασίστα τον Σεπτέμβριο του 
2013 φανερώνουν τις προθέσεις των νεοναζιστών, οι οποίοι, επικαλούμενοι την 
πρόσφατη ιστορία, ασχημονούν πάνω της. Ο εμφυλιοπολεμικός παροξυσμός 
τροφοδοτείται ετησίως με τις «γιορτές του μίσους», που πραγματοποιούνται, 
αδιάλειπτα, εδώ και δεκαετίες, στα τέλη Αυγούστου στον Γράμμο και το Βί-
τσι. Το 2012, με τη μαζική συμμετοχή μελών της Χρυσής Αυγής, το σύνθημα 
«Ο Γράμμος ζει και μας οδηγεί!» και οι δηλώσεις περί «ερυθρών σκουπιδιών» 
από το στόμα του ίδιου του μητροπολίτη Κονίτσης μάς μεταφέρουν δεκαετίες 
πίσω.66 Παράλληλα, αναστήθηκε και ο Μελιγαλάς, υπό την οπτική της ψυχρο-
πολεμικής ιδεολογίας των δεκαετιών του 1950 και του 1960. «Τιμή στους Χίτες 
και Ταγματασφαλίτες» ήταν ένα από τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής στο κα-
θιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο στην Πηγάδα. Σε ένα κείμενο με θέμα τη Χρυσή 
Αυγή, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης αναφέρει ότι η μεταπολιτευτική αναθεώρηση 
της δεκαετίας 1940-1950, την οποία βλέπει απολύτως θετικά, όσο περιορίζε-
ται στα ιστορικά επιστημονικά της όρια, έχει και μια πολιτική συνέπεια: «Η 
κατανόηση, με όλη την αναγκαία επιστημονική ουδετερότητα, των λόγων που 
οδήγησαν πολλούς να γίνουν ταγματασφαλίτες στα χρόνια της Κατοχής, τους 
αποενοχοποίησε για την εγκληματική τους δράση στο μετεμφυλιακό κράτος 

64. Βλ. Π. Βόγλης (2008), «Η διαστρέβλωση της ιστορίας σε όλο της το μεγαλείο», Τα Νέα 
(27 Σεπτεμβρίου).

65. Το γνωστό άρθρο του Μπέμπε «Necropolitics» είναι διαθέσιμο στο http://racismandn
ationalconsciousnessresources.files.wordpress.com/2008/11/achille-mbembe-necropolitics.pdf 
(τελευταία επίσκεψη: 27.9.2013). 

66. Σ. Μπουρνάζος, «Ο χρυσαυγιότατος μητροπολίτης και τα “καλά παιδιά” του», Ενθέ-
ματα Αυγής, διαθέσιμο στο http://enthemata.wordpress.com/2012/09/02/bournazos-33/ (τελευ-
ταία επίσκεψη: 6.10.2012).
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μέχρι το 1974. Πολιτικοί απόγονοί τους είναι τα σημερινά στελέχη της Χρυσής 
Αυγής, που μπορούν πια να προβάλλουν την ταγματασφαλίτικη ιδεολογία και 
πρακτική τους και να συναντούν έγκριση και επιδοκιμασία».67

Αντί συμπεράσματος

Οι χρήσεις του παρελθόντος, που περιγράφτηκαν στο κείμενο αυτό, είτε ως οι-
κειοποίηση είτε ως διαστρέβλωσή του, καθιστούν ακόμα πιο απαραίτητη μια 
συνολική αρχειακή επαναδιαπραγμάτευσή του με ριζοσπαστικό χαρακτήρα. Η 
επεξεργασία της μνήμης, με σκοπό είτε την ανεύρεση δικαιοσύνης είτε την απο-
δόμηση των θεσμικών θεσφάτων, καθίσταται απαραίτητη, καθώς η ιστορία και το 
παρελθόν αναδεικνύονται για άλλη μία φορά σε προνομιακό πεδίο αντιπαραθέ-
σεων. Σε μια ζηλευτή διατύπωση, ο ιστορικός Γιόχαν Σαπουτό συνοψίζει όλο το 
έργο του ιστορικού σε μια τέτοια περίσταση έκτακτης ανάγκης: 

Ο ιστορικός αφαιρεί τα προσωπεία, σβήνει τα κεριά της λατρείας, ακολουθεί 
τα νήματα και ξηλώνει τα υφάδια. Διαρρηγνύει την αναπαράσταση και λυτρώ-
νει τους θεατές από την αλλοτρίωση της ψευδαίσθησης, η οποία, αν αφεθεί 
κανείς στη βούληση των πρωταγωνιστών, δεν παύει ποτέ. Ενάντια στο μύθο 
του θανάτου, βλέπει τη γιατρειά μόνο στο θάνατο του μύθου.68

67. Νέα Εστία, Μάιος 2012, σ. 561. Οι στόχοι της Χρυσής Αυγής πραγματοποιούνται και 
μέσα από την ενεργοποίηση εβραιόφοβων επιθετικών μηχανισμών. Η ανάρτηση στην ιστοσε-
λίδα του μορφώματος προτροπών όπως «λιώστε το εβραϊκό σκουλήκι», αναφερόμενες στον 
Εβραίο τροτσκιστή φιλόσοφο Σάββα Μιχαήλ και συνοδευόμενες από κακόγουστες καρικατού-
ρες, δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτές της ναζιστικής φυλλάδας του Γιούλιους Στράιχερ, Der 
Stürmer, η οποία καλούσε από το 1939 σε φυσική εξόντωση όλων των Εβραίων. Αξιοσημείωτο 
είναι και το blog των εργαζομένων χρυσαυγιτών στην ΕΘΕΛ, το οποίο έχει στην προμετωπίδα 
του απροκάλυπτα ένα μεγάλο τσιτάτο του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ φιλοξενεί ακραία αντισημιτι-
κά κείμενα. Βλ. http://ethel-sinadelfos.blogspot.com/ (τελευταία επίσκεψη: 5.9.2013). 

68. J. Chapoutot (2012), Ο εθνικοσοσιαλισμός και η αρχαιότητα, Πόλις, Αθήνα, σ. 567. 




