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� Πρόλογος  

 

Τα έργα τέχνης, µε έµφαση στη γλυπτική, που στήθηκαν σε δηµόσιο χώρο 

µετά από επίσηµες παραγγελίες, διαγωνισµούς και αναθέσεις και τα οποία ως κύριο 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης έχουν το γεγονός του πολέµου και στόχο ακριβώς τη 

µνηµόνευσή του, ή τουλάχιστον τη µνηµόνευση κάποιων πτυχών του, αποτελούν το 

πραγµατολογικό υλικό αυτής της έρευνας και το κύριο αντικείµενο προς µελέτη. 

Αρχικά ο εντοπισµός και η καταγραφή τους και εν συνεχεία η επίσκεψη και επιτόπια 

εξέταση των εν λόγω έργων αποτέλεσε ένα από τα αναγκαία και διαρκή ζητούµενα 

της έρευνας, κάτι που ισοδυναµούσε µε αρκετά ταξίδια, αναζήτηση έργων που είτε 

είχαν ήδη µετακινηθεί ή οριστικά αφαιρεθεί και συνεννοήσεις για την πρόσβαση σε 

χώρους µη ανοικτούς για το ευρύ κοινό. Η πανευρωπαϊκή κλίµακα της έρευνας 

καθιστούσε αυτονόητα δυσχερές το έργο της συλλογής όλων των απαραίτητων 

στοιχείων. ∆ύσκολη, αν όχι ακατόρθωτη, αποδείχτηκε έτσι σε αρκετές περιπτώσεις η 

συλλογή έστω κάποιων στοιχειωδών πληροφοριών για τα µνηµεία, που δεν 

εµφανίζονταν ούτε στη διεθνή βιβλιογραφία, ούτε υλικό ήταν δυνατόν να εντοπιστεί 

στο διαδίκτυο ή επί τόπου στα µέρη όπου ανεγέρθηκαν, ούτε κάποιος επίσηµος 

φορέας ήταν σε θέση να µου προµηθεύσει ανάλογες πληροφορίες. Η προσπάθεια 

γινόταν ακόµα δυσκολότερη λόγω των αντικειµενικών και υποκειµενικών εµποδίων 

στην αρχειακή έρευνα, κυρίως διότι απλώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιµα αρχεία για 

συγκεκριµένα µνηµεία – ειδικά στις χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ – αλλά και 

γιατί αυτά δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν, δεν ήταν προσβάσιµα ακόµα και για 

κάποιον ερευνητή ή απλώς ήταν αδύνατο να χρησιµοποιηθούν λόγω δικής µου 

γλωσσικής ανεπάρκειας.  

Το εγχείρηµα έγινε δυσκολότερο διότι επιπροσθέτως η µελέτη αυτή αποτελεί, 

έστω και ακροθιγώς, προϊόν διεπιστηµονικής µάλλον έρευνας. Την ίδια στιγµή στο 

επίκεντρο τέθηκαν η ιστορία του Β΄Π.Π., η µεταπολεµική ιστορία και η ιστορία του 

Ψυχρού Πολέµου, η ιστορία της µνήµης και η δηµόσια ιστορία µετά το 1945, 

αναφορικά πάντα µε τον πόλεµο, και τελικά και πάνω από όλα η ιστορία των 

εικαστικών τεχνών µε επίκεντρο το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα και συγκεκριµένα 

των δηµόσιων έργων τέχνης µε µνηµειακό χαρακτήρα και θέµα τον πόλεµο. Το 

ενθαρρυντικό για τη συνέχιση και την αποπεράτωση της εργασίας ήταν βέβαια το 

γεγονός ότι πάντοτε το πρώτο συνθετικό παρέµενε η ιστορία από όπου εκκινούν όλες 

µου οι προσπάθειες.  
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Στα πλαίσια όµως αυτής της µελέτης της ιστορίας της τέχνης ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα υπήρξε το γεγονός ότι αναγκαστικά για το πεδίο της 

ιστορίας, που δεν έχει ως κύριο αντικείµενο τα ίδια τα έργα τέχνης, έπρεπε να 

στηριχθώ, καθώς δεν είχα τη δυνατότητα και το χρόνο να διεξάγω πρωτογενή έρευνα, 

στις ήδη υπάρχουσες ιστορικές µελέτες, να βασισθώ στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

να κρίνω, να αξιολογήσω, να επιλέξω και να υιοθετήσω όσες θέσεις και απόψεις 

φαινόταν, κατά τη γνώµη µου, πιο κοντά στην ιστορική αλήθεια και πιο κοντά στις 

συνθήκες που διαµόρφωσαν το πλαίσιο, µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκαν τα έργα 

τέχνης. Όσο για τη δηµόσια ιστορία και την ιστορία της µνήµης, τα πράγµατα ήταν 

ακόµα δυσκολότερα, καθώς µόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται ο 

συγκεκριµένος ιστορικός κλάδος, οπότε αναλογικά ήταν λίγες οι µελέτες, τις οποίες 

µπορούσα να επικαλεστώ για να αποκτήσω µια εικόνα του πλαισίου της εκάστοτε 

µνήµης. Η εκ των πραγµάτων δευτερογενής έρευνα διαφόρων ζητηµάτων απαίτησε 

την εντατική βιβλιογραφική έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο και η 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε αρκετά χρονοβόρα λόγω της µεγάλης της 

κλίµακας αλλά και της σηµαντικής διάστασης απόψεων ανάµεσα σε ειδικούς άλλων 

συγγενικών επιστηµών, η σύγκλιση όµως των οποίων και η επιλογή µιας εξ αυτών 

ήταν απαραίτητη για τη συνέχιση της έρευνας. Οι κυριότερες βιβλιοθήκες που 

χρησιµοποίησα βρίσκονται οι περισσότερες φυσικά στο Βερολίνο, όπως οι 

πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες του Freie Universität, του Humboldt Universität και 

του Technische Universität, η Kunstbibliothek που ανήκει στα Κρατικά Μουσεία 

Βερολίνου και η βιβλιοθήκη του µουσείου Martin-Gropius-Bau. Επίσης επισκέφτηκα 

το Εθνικά Αρχεία της Γαλλίας, καθώς και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο 

Παρίσι. Στην Ελλάδα χρησιµοποίησα τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο 

Ρέθυµνο, τη βιβλιοθήκη της Σχολής Καλών Τεχνών, τόσο στην Αθήνα όσο και στη 

Θεσσαλονίκη, τη βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης, τη βιβλιοθήκη του τµήµατος 

ιστορίας και αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου, τη ∆ηµοτική 

βιβλιοθήκη του ∆ήµου Σερρών και τέλος τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών.  

Σε όλη αυτή τη µακρά διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής ήταν πολλοί 

εκείνοι οι παράγοντες και οι άνθρωποι που πίστεψαν ότι µπορεί να ολοκληρωθεί και 

οι οποίοι συνέχισαν να µε στηρίζουν, ο καθένας µε τον τρόπο του και µε τις δυνάµεις 

του. Είµαι κατ’ αρχήν ευγνώµων στην οικογένειά µου που µε στήριξε για άλλη µια 

φορά µε κάθε τρόπο µέχρι το τέλος και στην οποία αφιερώνω την εργασία µου. 

Πολλοί ήταν επίσης εκείνοι που ανέχτηκαν την επιµονή µου να συζητάω το θέµα µου 
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και µε βοήθησαν µε διάφορους τρόπους όπως οι Νάντια Βλάχου, Γιάννης 

Γαλανόπουλος, Νότη Κλάγκα, Βασίλης Κολώνας, Κάτια Παπανδρεοπούλου, 

Λευτέρης Σπύρου, Συραγώ Τσιάρα και Γιάννης Χατζηνικολάου. Ειδικότερα θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τον Αντιδήµαρχο Καλλιθέας κ. Θεόδωρο Ψαλιδόπουλου, διότι ήταν 

ένας από τους λίγους δηµόσιους παράγοντες στην Ελλάδα που µε προθυµία µε 

βοήθησε και µου προσέφερε κάθε προσβάσιµη πληροφορία και υλικό που είχε στη 

διάθεσή του, όπως και τις υπαλλήλους του ∆ήµου Νίκαιας, Μάρη Λαυρεντιάδου και 

Νικόλ Αθανασοπούλου. Για τη βοήθεια του, όποτε του τη ζήτησα, θα ήθελα επίσης 

να ευχαριστήσω τον ταγµατάρχη Κ. Παπούδα, της 10ης Μεραρχίας στις Σέρρες. 

Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω συνολικά το Τµήµα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που µου έδωσε την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσω την έρευνά µου εµπράκτως, χορηγώντας µου όλα 

αυτά τα χρόνια τις υποτροφίες του τµήµατος, χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατη 

ακόµα και η σκέψη της πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης διατριβής. Για τις 

υποτροφίες αυτές είµαι φυσικά υπόχρεος στο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου και 

στο Ίδρυµα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή που µου τις προσέφεραν χωρίς να θέτουν 

εµπόδια και απαιτήσεις. Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τους καθηγητές µου, 

Χρήστο Χατζηιωσήφ και Νίκο ∆ασκαλοθανάση, οι οποίοι µε καθοδήγησαν στα 

πρώτα στάδια της έρευνας και ήταν πάντοτε πρόθυµοι να συζητήσουν µαζί µου κάθε 

θέµα και κάθε απορία, όπως και την κα. Έφη Αβδελά, η οποία µου υπέδειξε στο 

ξεκίνηµα τη βασική βιβλιογραφία για όσα µε απασχολούσαν αρχικά γύρω από το 

θέµα της µνήµης. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή στο τµήµα 

ελληνικών σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του Βερολίνου κ. Μίλτο 

Πεχλιβάνο, ο οποίος µε µεγάλη προθυµία µε δέχτηκε στα µαθήµατά του και µου 

έδωσε τη δυνατότητα να συµµετέχω σε διάφορες εκδηλώσεις του τµήµατος, όπου 

είχα την ευκαιρία να συζητήσω τους προβληµατισµούς µου και να εκθέσω δηµοσίως 

τις απόψεις µου.  

Για τη βοήθειά τους µε διάφορους τρόπους θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

Αθηνά Συριάτου, τη Monika Flacke που µε δέχτηκε στο Γερµανικό Ιστορικό 

Μουσείο του Βερολίνου και µου έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουµε τις απόψεις 

µας για τα κοινά µας ενδιαφέροντα, τη Filippa Carlini που µε βοήθησε µε κάθε τρόπο 

στην έρευνά µου στο µουσείο Martin-Gropius-Bau στο Βερολίνο, τον Paolo Pozzolini 

και το Robert Varga. Για τη βοήθειά τους θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τους 

Ιζαµπέλα Γέργου και τον Παναγιώτη Γέργο, την Ειρήνη Αµαργιανάκη, τη Ζέτα 
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Καθιώτη, τη Μαριάνα-Λένα Καµπανού, το Γιώργο Μπίνο και το γενικό γραµµατέα 

της ∆ιεθνής Επιτροπής του Mauthausen κ. Albert Langanke που µου χορήγησε υλικό 

και πληροφορίες για το πρώην στρατόπεδο όποτε χρειάστηκε.  

Η εργασία, όµως, αυτή δε θα είχε ποτέ πραγµατοποιηθεί χωρίς τη διαρκή 

στήριξη και καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Ευγένιο Ματθιόπουλο, ο 

οποίος πίστεψε από την αρχή στη δυνατότητα της ολοκλήρωσης της διατριβής και 

συνέδραµε µε κάθε τρόπο στην προώθηση και επίλυση προβληµάτων πάσης φύσεως, 

από επιστηµονικά µέχρι οικονοµικά.  
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� Εισαγωγή 

 

Αµέσως µετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου (Β΄Π.Π.) το 

µεγαλύτερο µέρος των πολιτών της Ευρώπης και µαζί οι πολιτικές ηγεσίες τους 

έπρεπε να αντιµετωπίσουν συγχρόνως δύο πολύ σκληρά αλλά αναπόφευκτα 

ζητήµατα. Από τη µία ήταν οι τραυµατικές µνήµες του πρόσφατου, αιµατοβαµµένου 

και γεµάτου θανάτους παρελθόντος και από την άλλη οι οριακές συνθήκες επιβίωσης 

µέσα στα συντρίµµια του πολέµου και οι αβέβαιες, εκείνη τη στιγµή, προοπτικές για 

το µέλλον. Οι εµπειρίες του πιο θανατηφόρου πολέµου στην ιστορία της 

ανθρωπότητας σηµάδεψαν τις ζωές όσων έζησαν εκείνα τα χρόνια1, αλλά την ίδια 

στιγµή καθόρισαν εν πολλοίς, µέσα στο νέο πλαίσιο συνθηκών και σχέσεων που 

διαµορφωνόταν, τόσο την πρόσληψη του παρελθόντος όσο και τα είδη της µνήµης 

που θα αναπτυσσόταν σε ολόκληρη σχεδόν την ήπειρο.  

Με κοινή αφετηρία τον πόλεµο, είτε πρόκειται για νίκη είτε για ήττα, οι 

πολίτες, οι ηγεσίες και τα έθνη της Γηραιάς Ηπείρου ακολούθησαν διαφορετικές 

πορείες µεταπολεµικά και αντιµετώπισαν εξίσου διαφορετικά τα όσα σκληρά και 

απάνθρωπα βίωσαν τα χρόνια που πέρασαν. Το ερώτηµα έτσι που τίθεται ως βάση 

αυτής της έρευνας είναι, όπως µαρτυρά και ο τίτλος, το πώς διαχειρίστηκαν 

µεταπολεµικά τις εµπειρίες του πολέµου τα έθνη-κράτη της Ευρώπης, κυρίως οι 

κυβερνήσεις και οι επίσηµοι φορείς τους, τι προτίµησαν να προσλάβουν και τι 

προτίµησαν να διατηρήσουν ζωντανό στην επίσηµη εκδοχή µιας ευρωπαϊκής 

υπερεθνικής ή κάθε φορά εθνικής και σε κρατικά πλαίσια µνήµης, η οποία 

αποτυπώθηκε και απεικονίστηκε µε έργα τέχνης σε δηµόσιο χώρο2. Με ποιο τρόπο, 

µε τι περιεχόµενο, από ποιους και γιατί τελικά υπήρξαν τόσες πολλές διαφορετικές 

εκδοχές αυτής της κοινής αφετηρίας, αποτελούν µάλλον τις διευκρινιστικές αλλά 

κοµβικές για την ερµηνεία των µνηµείων ερωτήσεις. Οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις 

και µαζί οι λόγοι της ύπαρξής τους είναι φυσικά από τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία. Η 

                                                 
1 Ο Β΄Π.Π. προκάλεσε το θάνατο περίπου εβδοµήντα εκατοµµυρίων ανθρώπων, πολλαπλάσιος 
αριθµός από τον αµέσως µικρότερο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων του Α΄Π.Π. 
2 Η ιστορία της µνήµης και των µνηµείων σε άλλες ηπείρους αλλά και όσα µνηµεία κατασκευάστηκαν 
ενδεχοµένως σε ευρωπαϊκό έδαφος αλλά µε παραγγελία και χορηγία µη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
έµειναν αυτονόητα εκτός του πλαισίου αυτής της µελέτης, αν και εξετάστηκαν συνοπτικά και 
παραδειγµατικά οι περιπτώσεις των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ιαπωνίας, που υπήρξαν όµως εκ των 
κύριων πρωταγωνιστών του πολέµου και µεταπολεµικά σηµαντικό µέρος της ευρύτερης παγκόσµιας 
ιστορίας της πολεµικής µνήµης. Εκτός έµεινε επίσης η ιστορία της εβραϊκής µνήµης που θα µπορούσε 
να αποτελέσει εξ ολοκλήρου µια διαφορετική έρευνα, αλλά, όπως θα δούµε, και για τον επιπρόσθετο 
λόγο ότι δεν υπάρχουν µνηµεία στην Ευρώπη την περίοδο που εδώ εξετάζεται, τα οποία να 
µνηµονεύουν την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας και τη γενοκτονία. 
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ιστορία της κατασκευής της δηµόσιας µνήµης, ή αλλιώς η ιστορία της πρόσληψης 

του Β΄Π.Π. στο πεδίο της δηµόσιας ιστορίας και συγκεκριµένα στο επίπεδο της 

δηµόσιας επίσηµης µνηµειακής γλυπτικής, αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας 

µελέτης που ξεκίνησε πριν τεσσεράµισι χρόνια περίπου. Σκοπός ήταν να εξεταστούν 

σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα οι δηµόσιες εικαστικές αποτυπώσεις της φαινοµενικά µόνο 

κοινής µνήµης του πολέµου και να ερµηνευθεί το εικαστικό αποτέλεσµα µέσα στο 

ευρύ πολιτικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο που ονοµάζεται Ευρώπη του 

Ψυχρού Πολέµου.  

Τα έργα τέχνης, µε έµφαση στη γλυπτική, που στήθηκαν σε δηµόσιο χώρο 

µετά από επίσηµες παραγγελίες, διαγωνισµούς και αναθέσεις και τα οποία ως κύριο 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης έχουν το γεγονός του πολέµου και στόχο ακριβώς τη 

µνηµόνευσή του, ή τουλάχιστον τη µνηµόνευση κάποιων πτυχών του πολέµου, 

αποτελούν το πραγµατολογικό υλικό αυτής της έρευνας και το κύριο αντικείµενο 

προς µελέτη. Για άλλη µια φορά σηµαντικότερος υποστηρικτής των υποθέσεων 

εργασίας µου αποδείχτηκαν τα ίδια τα έργα τέχνης, το δικό µου πρωτογενές υλικό, τα 

οποία ναι µεν είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων συνθηκών, φέρουν όµως και τα ίδια 

στοιχεία που µπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα όποια συµπεράσµατα 

των ιστορικών µελετών και να φωτίσουν τις ίδιες τις συνθήκες που διαµορφώνουν το 

πλαίσιο. Η ιστορία της τέχνης, και επιπροσθέτως όσον αφορά αυτήν τη µελέτη, και η 

ιστορία της µνήµης µπορεί να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους δικούς τους 

όρους, κανόνες και εργαλεία προσέγγισης, αποτελούν ωστόσο µέρος της ευρύτερης 

γενικής ιστορίας και δεν αποτελούν απλώς κλειστά συστήµατα τα οποία µπορούν να 

εξετάζονται µόνο µε µορφολογικούς όρους. Η καλλιτεχνική παραγωγή είναι ακριβώς 

µέρος αυτών των συνθηκών σε ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης, όπου τα έργα τέχνης 

δεν αντανακλούν απλώς το ιστορικό πλαίσιο αλλά συµβάλλουν µε συγκεκριµένο 

τρόπο στη διαµόρφωσή του και αποτελούν τα ίδια µέρος και ιστορική πηγή της υπό 

εξέτασης πραγµατικότητας – µε όποιες παραλήψεις και παρανοήσεις αυτό µπορεί να 

συνεπάγεται και µε τον κίνδυνο παρερµηνειών και υπερερµηνειών. 

Ποιες όµως είναι αυτές οι ειδικές συνθήκες µέσα στις οποίες διαµορφώθηκε 

µια συγκεκριµένη µνήµη και παρήχθησαν τα έργα και ποια γεγονότα µπορούν 

πραγµατικά να εξηγήσουν τις θεµατικές και εικαστικές επιλογές; Για ποια ακριβώς 

µνήµη µιλάµε, ποιος ο χαρακτήρας της και από ποιους διαµορφώθηκε; Πόσο κοινές 

ήταν τελικά οι εµπειρίες του πολέµου στην Ευρώπη και πόσο στατικές και 

µονολιθικές είναι οι µνήµες; Ποιες οµαδοποιήσεις µπορούν να γίνουν, ποιοι 
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αποκλεισµοί, ποιες συγκλίσεις και αποκλίσεις µπορούν να διαπιστωθούν στο 

εικαστικό αποτύπωµα των αναµνήσεων του πολέµου; Για ποιους λόγους και µε ποια 

κριτήρια οι εκάστοτε κρατικοί φορείς επέλεξαν συγκεκριµένες εκδοχές της µνήµης 

και συγκεκριµένες τεχνοτροπικές λύσεις και αρνήθηκαν ενδεχοµένως κάποιες που 

επικρατούσαν µέχρι τότε; Ποιος τρόπος καλλιτεχνικής παραγωγής υφίσταται αυτή 

την περίοδο ή ποιος επικρατεί και συνεπώς ποιες καλλιτεχνικές σχέσεις 

διαµορφώνονται µέσα στην Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου; Ποια η µνήµη και ποια η 

ιδεολογία των κυρίαρχων πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων ενός 

κράτους; Και ειδικότερα ποια είναι η µνηµειακή τους πολιτική που διαµορφώνεται 

τότε, ώστε να προκρίνονται κάποια στοιχεία έναντι άλλων; Με ποιο δηλαδή τρόπο 

παρενέβη η εκάστοτε πολιτική εξουσία στη δηµόσια σφαίρα γύρω από τη µνήµη, 

ποιες ήταν οι άµεσες πολιτικές επιδιώξεις και ποιοι οι µακροπρόθεσµοι στόχοι, και 

ποια εν τέλει τα πρότυπα που ήθελε να προωθήσει στο πεδίο της δηµόσιας µνήµης 

αλλά και στο ιδεολογικό, πολιτικό και τελικά και στο καλλιτεχνικό; Ποιες είναι τέλος 

οι διεθνείς συνθήκες και συγκυρίες που διαµορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιο και σε 

ποιο βαθµό επηρεάζουν τις εξελίξεις, τις συνθήκες και τις σχέσεις στη µικροκλίµακα 

του εκάστοτε µεταπολεµικού έθνους-κράτους, που εν συνεχεία επηρεάζουν τις 

εθνικές εκδοχές της µνήµης και το ίδιο το εικαστικό αποτέλεσµα; 

∆υστυχώς δεν υπάρχει µια συγκριτική µελέτη που να έχει ως αντικείµενό της 

την παραγωγή µνηµείων σε ολόκληρη την Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου. Η 

διασταύρωση, η επιβεβαίωση ή η διαφωνία µε ανάλογα επιχειρήµατα αντίστοιχων 

συγκριτικών εργασιών δεν ήταν δυνατή αν και το φαινόµενο της µνήµης του πολέµου 

απασχόλησε και απασχολεί εντατικά πολλούς τοµείς και κλάδους της κοινωνίας και 

της επιστηµονικής κοινότητας. Η οριστική παγίωση των εθνών-κρατών 

µεταπολεµικά, έστω και µέσα σε δύο µεγάλους συνασπισµούς, έστρεψε και µεγάλο 

µέρος της ιστοριογραφίας σε εθνικές εκδοχές. Βέβαια, ιστορικές εργασίες για το 

σύνολο της Ευρώπης και για τον Ψυχρό Πόλεµο υπάρχουν πολλές, όπως όµως 

προείπα, ο τοµέας της ιστορίας της µνήµης είναι σχετικά νέος και αναγκαστικά 

ξεκίνησε και αυτός µε τις εκάστοτε εθνικές εκδοχές – πόσο µάλλον όταν πρόκειται 

για µια ανάγνωση της µνήµης σε δεύτερο επίπεδο, όπως είναι αυτή µέσω 

αποκλειστικά των δηµόσιων έργων τέχνης3. Η συνοπτική έτσι ιστορία της 

                                                 
3 Εξαίρεση και πολύτιµο ερευνητικό εργαλείο, αν και όχι µε τη µορφή αυτοτελής ερευνητικής εργασίας 
ούτε µε επίκεντρο µόνο τα µνηµεία, αποτελεί ο κατάλογος και η έκθεση που πραγµατοποιήθηκε στο 
Ιστορικό Μουσείο του Βερολίνου το 2005 και από όσα γνωρίζω είναι η µοναδική τέτοια προσπάθεια 
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ιστοριογραφίας της δηµόσιας µνήµης αλλά και η ιστορία των πολεµικών µνηµείων το 

πρώτο µισό του 20ού αιώνα αποτέλεσε ήδη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Αυτό που ήταν τελικά εφικτό και απολύτως χρήσιµο και χρηστικό στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας ήταν η πρόσβαση σε ορισµένες παραδειγµατικές εθνικές 

ιστορίες της µνήµης4 και ορισµένες αποσπασµατικές εργασίες για κάποια 

συγκεκριµένα µνηµεία. Λόγω ίσως της φύσης του θέµατος οι Γερµανοί ιστορικοί 

ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν εκτεταµένα µε τη θεωρία και την ιστορία της µνήµης 

και τους ακολούθησαν οι Γάλλοι συνάδελφοί τους – πάντα όµως και εδώ το 

ενδιαφέρον εξαντλούνταν στα εθνικά τους σύνορα5. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 

µόνο περιορισµένες και αυστηρά εθνικές εργασίες έχουν πραγµατοποιηθεί, όπως 

είναι εµφανές και από την βιβλιογραφία που εντόπισα και χρησιµοποίησα. Όσο για 

µια ιστορία των µνηµείων του Β΄Π.Π. που να λαµβάνει υπ’ όψιν της τη γενική 

ιστορία, την ιστορία της µνήµης και την ιστορία της τέχνης ελάχιστα παραδείγµατα 

υπάρχουν και πάντα σε επίπεδο άρθρων, µε µόνη πάλι εξαίρεση τη Γερµανία, όπου 

έχουν γίνει αντίστοιχες µελέτες, σε στενά όµως τοπικό επίπεδο των γερµανικών 

                                                                                                                                            
να τεθεί η µνήµη του πολέµου κάτω από ένα πανευρωπαϊκό και εν µέρει παγκόσµιο πρίσµα,  βλ.  
Flacke, Monika (επιµ.), Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005. 
4 Ενδεικτικά για τη Γαλλία βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome: History and Memory in France 
since 1944, Goldhammer, Arthur (µτφρ.), Harvard University Press, Κέιµπριτζ 1992 (α΄ γαλλική έκδ. 
1987), Gildea, Robert, The Past in French History, Yale University Press, Νιού Χαίβεν/ Λονδίνο 1994 
και το γενικότερο µνηµειώδες έργο για τη θεωρία και τη µνήµη στη Γαλλία του Nora, Pierre, Les lieux 
de mémoire, 7 τόµοι, Gallimard, Παρίσι 1984-92. Για τη γερµανική περίπτωση ενδεικτικά αναφέρω τη 
µελέτη του αγγλοσάξονα Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, Harvard 
University Press, Κέιµπριτζ 1997, ενώ στο γερµανόφωνο χώρο βρίσκουµε τις µελέτες των Frei, 
Norbert, Vergangenheitspolitik: Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, C. H. 
Beck, Μόναχο 1996 και Reichel, Peter, Politik mit der Erinnerung, Gedächtnisorte im Streit um die 
nationalsozialistische Vergangenheit, Fischer Taschenbuch Verlag, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1999, 
Levy, Daniel/ Julian, Dierkes, «Instutionalising the past: shifting memories of nationhood in German 
education and immigration legislation», Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Present 
of the Past, Müller, Jan-Werner (επιµ.), Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2002, σελ. 245-246 και 
Hoffmann, Detlef, «Bundesrepublik Deutschland, Vom Kriegserlebnis zur Mythen», Mythen der 
Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, 
Βερολίνο 2005, τόµος 1, σελ. 151-172. Στο ίδιο πλαίσιο µε το Nora κινούνται οι ασχολούµενοι µε το 
γερµανόφωνο χώρο οι François, Etienne/ Schulze, Hagen (επιµ.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 τόµοι, 
C. H. Beck, Μόναχο 2001. Για την ΕΣΣ∆ βλ. ενδεικτικά τον κατάλογο της έκθεσης Jahn, Peter (επιµ.), 
Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der Krieg 1941-1945, Museum 
Berlin-Karlshorst/ Christoph Links Verlag, Βερολίνο 2005. 
5 Οι εργασίες των Norbert Frei, Aleida Assmann, Reinhart Koselleck, Hagen Schulze και φυσικά των 
Γάλλων Jacques Le Goff, Etienne François, Robert Gildea και πάνω από όλα του Pierre Nora 
αποτελούν σηµεία αναφοράς για το θεωρητικό λόγο περί µνήµης τα τελευταία τριάντα χρόνια. Βάση 
βέβαια όλων αυτών υπήρξαν οι εργασίες πάνω στο φαινόµενο της, ας την ονοµάσουµε εδώ, 
συλλογικής µνήµης των Frances Amelia Yates, The Art of Memory, Routledge and Kegan Paul, 
Λονδίνο 1966 και κυρίως του Maurice Halbwachs, On Collective Memory, Coser, A. Lewis (επιµ. – 
µτφρ.), The University of Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 1992 (α΄ γαλλική έκδ. 1941). 
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επαρχιών και τις περισσότερες φορές µε στόχο την καταγραφή και καταλογογράφηση 

ή στην καλύτερη περίπτωση τη σύγκριση σε εικονογραφικό επίπεδο.  

Πολλά, συνεπώς, από τα συµπεράσµατά µου βασίστηκαν εκ των πραγµάτων 

σε υποθέσεις εργασίας που προσπάθησα κάθε φορά να τις διασταυρώνω µε τα 

συµπεράσµατα των ιστορικών µελετών και των µελετών της ιστορίας της τέχνης σε 

εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προσεγγίσω και να ερµηνεύσω όσο το 

δυνατό πιο εξειδικευµένα και κατά περίπτωση τα διάφορα επίσηµα µνηµεία που είναι 

διασκορπισµένα σε µια τεράστια γεωγραφική έκταση στη διάρκεια µιας µεγάλης 

χρονικής περιόδου. Προκειµένου να αποφύγω όσο το δυνατό τη χρήση γενικεύσεων 

και αοριστιών και λόγω της δηµόσιας φύσης των παραγγελιών επικεντρώθηκα σε 

όσες προέρχονταν από κρατικούς φορείς, αντιπροσώπευαν δηλαδή τις επίσηµες 

αντιλήψεις στο πεδίο της µνήµης και της δηµόσιας τέχνης και αποτελούσαν συνήθως 

και την επίσηµη εικόνα και θέση σε διεθνές επίπεδο. Κατά µία έννοια προσπάθησα να 

καταγράψω τις ιστορίες της ευρωπαϊκής µνήµης για τον Β΄Π.Π. στην πρώτη 

µεταπολεµική περίοδο και µέσα στα νέα πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου, τις 

ξεχωριστές δηλαδή εθνικές-κρατικές ιστορίες της µνήµης και των µνηµείων.  

Η σταδιακή επαφή µε το υλικό µου και η εξέτασή του διαµόρφωσαν εν 

πολλοίς και τον τρόπο προσέγγισης και διάρθρωσής του, µην µπορώντας να αποφύγω 

τελικά και εγώ την ‘εθνική κατάταξη’ της µνήµης και των µνηµείων – µέσα πάντοτε 

στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν και µεταπολεµικά έγιναν πολλά βήµατα για τη σύναψη 

ισχυρότερων δεσµών µεταξύ των εθνών και των κρατών, ώστε να αποφευχθεί στο 

µέγιστο δυνατό κάθε νέα αιµατοχυσία που ίσως να ήταν µοιραία για ολόκληρο τον 

πλανήτη στην εποχή πλέον της ατοµικής βόµβας, εντούτοις, παρά αυτούς τους 

υπερεθνικούς νέους δεσµούς, διαµορφώθηκαν ισχυρά έθνη-κράτη, ειδικά µετά τις 

µαζικές εκκαθαρίσεις και µετακινήσεις των πληθυσµών, ή έστω υπερεθνικά κράτη 

µέσα στα οποία τα έθνη διατήρησαν ένα βαθµό αυτονοµίας, περισσότερο ίσως από 

κάθε άλλη φορά. Συνεπώς µέσα σε αυτό το εν πολλοίς διεθνοποιηµένο περιβάλλον 

όπου οι διεθνείς συνθήκες έπαιζαν και τότε καθοριστικό ρόλο, µέσα όµως από τους 

κρατικούς φορείς που εκπροσωπούσαν το εκάστοτε έθνος και µαζί την ιδεολογία και 

τις πολιτικές προτιµήσεις και απόψεις της κοινωνικής τάξης, των πολιτικών 

παρατάξεων, των διοικητικών στελεχών και των οικονοµικών παραγόντων, που 

διαµορφώνουν και επηρεάζουν τον κρατικό µηχανισµό και τα κέντρα λήψης των 

αποφάσεων, εκφράστηκαν διαφορετικές εθνικές ή τουλάχιστον επίσηµες εκδοχές της 

µνήµης, την οποία επέλεγε η εκάστοτε κρατική εξουσία να προωθήσει και τελικά να 
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αποκρυσταλλώσει µε τη µορφή δηµόσιων µνηµείων. Η µόνη εκ πρώτης όψεως 

οµαδοποίηση πέρα από τα εκάστοτε εθνικά σύνορα είναι αυτή που επέβαλαν οι 

συνθήκες του Ψυχρού Πολέµου, αλλά µένει να αποδειχθεί κατά πόσο συγκρότησε 

ένα κοινό πλαίσιο και πόσο στεγανοποιηµένη υπήρξε στις δύο πλευρές του Τείχους. 

Τα ίδια τα δηµόσια έργα τέχνης και η ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σύντοµα 

µε οδήγησαν σε αυτόν τον ευρύτερο διαχωρισµό, που δεν είναι άλλος από τους δύο 

κύριους ψυχροπολεµικούς συνασπισµούς της ∆υτικής και Ανατολικής Ευρώπης, που 

αποτέλεσαν τελικά το βασικό θέµα για τα δύο κύρια µέρη της εργασίας µέσα στα 

οποία οι εθνικές ιστορίες των µνηµείων εντάχθηκαν ουσιαστικά ως υποκεφάλαια. 

∆ιαπιστώνοντας ότι το εθνικό-κρατικό πλαίσιο αποδείχτηκε ισχυρότατος παράγοντας 

και σηµαντικότατη προϋπόθεση για την κατασκευή των δηµόσιων µνηµείων 

ακολούθησα ανάλογο επιµερισµό αυτών των κύριων υποκεφαλαίων, στο κάθε ένα 

από τα οποία αντιστοιχεί ένα κάθε φορά ευρωπαϊκό κράτος. Μια ενιαία ευρωπαϊκή 

ταυτότητα και µια ενιαία ευρωπαϊκή µνηµειακή πολιτική δεν υπάρχει, διότι δεν 

υπάρχει µια ενιαία ευρωπαϊκή µνήµη ή µια ενιαία ευρωπαϊκή τέχνη, ενώ 

επιπροσθέτως, όπως εύστοχα παρατηρεί και ο Habermas, «δεν υπάρχει µια 

ευρωπαϊκή δηµοσιότητα»6.  

Αυτό ελπίζω ότι δεν απέβη εις βάρος µιας συνολικότερης προσέγγισης της 

µνήµης στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς, όπως τονίστηκε και πριν, στόχος ήταν η 

συγκριτική µελέτη των φαινοµένων αυτών και όχι απλά η παράθεση των διαφόρων 

εθνικών ιστοριών. Ειδικά στη µεταπολεµική περίοδο, µε την ανάπτυξη των 

µεταφορών και των διαύλων επικοινωνίας, και λόγω της ύπαρξης αυξηµένης ροής 

πληροφοριών και αλληλεπίδρασης µέσα στα δύο ψυχροπολεµικά στρατόπεδα, 

προσπάθησα ταυτόχρονα να έχω στραµµένο το βλέµµα τόσο στις εθνικές 

διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες όσο και στις εξωτερικές και διεθνείς επιρροές και 

ενσωµατώσεις. Ξεκινώντας κάθε φορά από το ιστορικό περικείµενο και προχωρώντας 

σε αυτό που ονοµάζω πλαίσιο της µνήµης, µια σύντοµη δηλαδή περιγραφή κάθε 

υπερεθνικής ή εθνικής ιστορίας της, και εν συνεχεία στο καλλιτεχνικό περιβάλλον, 

διεθνές και τοπικό, κύριος στόχος ήταν να καταλήξω να περιγράψω τα ίδια τα 

µνηµεία και τελικά να προσπαθήσω να τα ερµηνεύσω και να τα εντάξω στα ιστορικά 

τους πλαίσια και συµφραζόµενα και φυσικά µέσα στην ιστορία της δηµόσιας τέχνης 

και γλυπτικής της πρώτης ψυχροπολεµικής περιόδου.  

                                                 
6 Habermas, Jürgen, Ach, Europa, Suhrkamp, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2008, σελ. 91. 
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Σε αυτή την πορεία αποδείχτηκε ότι εξ αντικειµένου κάποιες περιπτώσεις ή 

καλύτερα κάποια κράτη έµεναν εκτός του πεδίου της παρούσας έρευνας, ενώ 

διαπιστώθηκαν κάποια χρονικά, έστω και συµβατικά, πλαίσια τα οποία οριοθέτησαν 

τελικά το υλικό προς διερεύνηση. Οι λόγοι της αλλαγής των διεθνών συσχετισµών 

και σχέσεων, της παύσης ή της µεταµόρφωσης συνολικά της δηµόσιας µνήµης για 

τον Β΄Π.Π. και η συνοπτική ιστορία της νέας ταυτότητας που απέκτησε αυτή και η 

δηµόσια απεικόνισή της µε έργα τέχνης, αποτέλεσαν το τελευταίο κεφάλαιο λίγο πριν 

τον επίλογο και τα τελικά συνοπτικά συµπεράσµατα. 

Η δηµόσια συνεπώς µνήµη, όπως αποκρυσταλλώθηκε στα µνηµεία που 

παράγγειλαν οι επίσηµοι φορείς, αποτελεί µια πραγµατικότητα, η οποία είναι εν µέρει 

τεχνητή από την κρατική εξουσία, αποτελεί εντούτοις µια υπαρκτή ιστορική 

διαδικασία, µέρος της οποίας είναι και έργα τέχνης. Πρόκειται για το συγχρονισµένο 

παρελθόν, το παρελθόν που επιβιώνει και προβάλλεται στο παρόν και αυτή η 

λειτουργία µπορεί να µελετηθεί ιστορικά. Πρόκειται για µια πρακτική κοινωνική, ένα 

φαινόµενο κοινωνικό, είτε πρόκειται για βιωµένες εµπειρίες και µνήµες, είτε για τη 

φαντασίωση ενός κοινού παρελθόντος, ως φαντασιακή ανακατασκευή κοινών 

αναµνήσεων για το υποτιθέµενο κοινό παρελθόν7. Είναι ένα φαινόµενο που, όπως και 

η τέχνη, διαµορφώνεται και παράγεται µέσα σε συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες, 

µέσα σε συγκεκριµένες κάθε φορά κοινότητες, για τις οποίες λειτουργεί ή 

χρησιµοποιείται από τους φορείς της εξουσίας ως ένα συνεκτικό στοιχείο κοινής 

ταυτότητας και κοινών υποχρεώσεων8. Η δηµόσια µνήµη, που µόνο στατική δεν 

είναι, αλλάζει µορφή και περιεχόµενο µέσα στο χρόνο και επαναπροσδιορίζεται από 

τις πολιτικές και κοινωνικές οµάδες ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες, προκειµένου 

να νοµιµοποιηθούν βλέψεις και πρακτικές τους, προκειµένου να ισχυροποιήσουν 

τους δεσµούς συνοχής και ταυτότητας µιας οµάδας9. Η στιγµή λοιπόν που κάποιοι 

αποφασίζουν να απεικονίσουν ένα κοµµάτι των αναµνήσεων και της ιστορίας ως 

δηµόσιας µνήµης, µια εκδοχής δηλαδή της ιστορίας, φαίνεται πως είναι απλά το 

τέρµα µιας διαδικασίας που ξεκινάει ήδη την περίοδο των εµπειριών και των 

γεγονότων, στα οποία είναι αφιερωµένα τα µνηµεία. Ένα µνηµείο εξιστορεί µάλλον 

περισσότερα για την εποχή που κατασκευάστηκε, τις σύγχρονες συνθήκες και τους 

                                                 
7 Για «αναγκαία λήθη της παλιάς συνείδησης» και «εθνικιστική µνήµη µετά το 1820» κάνει λόγο ο 
Άντερσον, Μπένεντικτ, Φαντασιακές κοινότητες, Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του 
εθνικισµού, Χαντζαρούλα, Ποθητή (µτφρ.), Νεφέλη, Αθήνα 1997 (α΄ αγγλική έκδ. 1983), σελ. 19. 
8 Βλ. Amos Funkenstein, «Collective Memory and Historical Consciousness», όπ. π., σελ. 5 και 19.  
9 Βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 342. 
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στόχους που κάθε φορά ετίθεντο και που εδώ ταυτίζονται µε αυτούς του επίσηµου 

κράτους, λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις που έγιναν 

µέχρι τη δηµόσια πραγµάτωση της µνήµης.  

Έτσι ένα µνηµείο δεν είναι αποκλειστικά η αναπαράσταση ενός γεγονότος ή η 

αποκρυστάλλωση της µνήµης ή µιας µνήµης από τις πολλές που υπάρχουν για το 

γεγονός αυτό. Αντιθέτως, πρόκειται για παρέµβαση στη δηµόσια σφαίρα, καθώς 

δίνεται κάθε φορά αφορµή για δηµόσια αναδιαπραγµάτευση και κάθε οµάδα επιθυµεί 

να στοιχειοθετήσει την δική της εκδοχή για το παρελθόν, µέσω του οποίου θα 

στηρίξει την προσπάθεια προκειµένου να αποκτήσει µεγαλύτερο µερίδιο ελέγχου στο 

παρόν και στο µέλλον. Το µνηµείο φαίνεται ότι φέρει ακριβώς τη διττή λειτουργία 

της µνήµης, είναι δηλαδή αποθήκευση και έκφραση κάποιων αναµνήσεων, στην 

πραγµατικότητα η καταγραφή των αφαιρέσεων και των προσθηκών της µνήµης ενός 

γεγονότος. Την ίδια όµως στιγµή πρόκειται για ανάκληση και δηµόσια προβολή µιας 

µνήµης σύµφωνα µε τη βούληση και τους περιορισµούς των παραγγελιοδοτών και το 

όραµα του καλλιτέχνη, ενισχύοντας µια ήδη διαµορφωµένη δηµόσια µνήµη ή 

προτείνοντας ενίοτε µια νέα εκδοχή του παρελθόντος.  

Ακόµα και αν το µνηµείο προέρχεται από κρατική παραγγελία, οπότε 

σύµφωνα µε το Habermas δεν συνιστά δηµοσιότητα παρά κρατική προπαγάνδα, 

καθώς η έννοια της δηµόσιας σφαίρας αποτελεί το χώρο ακριβώς ανάµεσα στην 

ιδιωτικότητα και την κρατική εξουσία, ωστόσο η ύπαρξή του µπορεί να γεννήσει µια 

δηµοσιότητα και να προκαλέσει έστω και υστερόχρονα δηµόσια συζήτηση και 

αντιπαράθεση γύρω από ιστορικά ζητήµατα µε πολιτική ισχύ και στο παρόν – όπως 

στην περίπτωση της απόδοσης τιµών στις 17 ∆εκεµβρίου 1970 από το Willy Brandt 

στο µνηµείο στη Βαρσοβία ή ακόµα και πιο πρόσφατα, το 2007, µε τη µεταφορά του 

σοβιετικού µνηµείου στο Ταλίν. Από τη στιγµή µάλιστα που σε αρκετές περιπτώσεις 

το κράτος-παραγγελιοδότης επιθυµεί να επικροτήσει µια ήδη υπάρχουσα ή να 

κατασκευάσει και να προβάλει µια νέα εκδοχή της δηµόσιας µνήµης του 

παρελθόντος, σύµφωνα µε την ιδεολογία και τους πολιτικούς στόχους των φορέων 

του, είναι δυνατόν η κατασκευή ενός µνηµείου να προκαλέσει δηµόσιο διάλογο και 

διαβούλευση γύρω από την ιστορία και τη µνήµη και µε αυτή την αφορµή να 

δηµιουργηθεί πολιτικός και κοινωνικός συγκρουσιακός λόγος. Είναι εδώ που οι τόποι 

της µνήµης τέµνονται και πρέπει να µελετηθούν ταυτόχρονα και σε αντιπαραβολή µε 

τους πραγµατικούς τόπους της ιστορίας, να µελετηθούν οι «ιστορικές 
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αναπαραστάσεις µε τις πραγµατικότητες που αναπαρίστανται, τις οποίες και 

αντιλαµβάνεται ο ιστορικός δια µέσου άλλων τεκµηρίων και µεθόδων»10. 

Η πραγµατικότητα, όµως, δεν είναι κατακερµατισµένη και ενταγµένη σε 

κατηγορίες, όπως την περιγράφουν ενίοτε οι ιστορικοί, άρα και τα φαινόµενά της δεν 

µπορούν να αποκοπούν το ένα από το άλλο και να νοηµατοδοτηθούν ανεξάρτητα. 

Προσεγγίζοντας τη µνήµη, ως τη µη-επιστηµονική ιστορία, τον τρόπο και τη µορφή 

που κάθε φορά λαµβάνει ως ιστορική πραγµατικότητα και άρα ως αντικείµενο της 

επιστήµης της ιστορίας, µπορούµε να συµπληρώσουµε την εικόνα µας για τις 

συνθήκες, το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κάθε φορά παράγεται η 

ίδια και τα έργα τέχνης που σχετίζονται µε αυτήν, µπορούµε να ελέγξουµε τα 

συµπεράσµατά µας ή να ανακαλύψουµε τελικά νέους δρόµους στην ερµηνεία των 

δηµόσιων µνηµείων. Τα µνηµεία ως συγκεκριµένες πραγµατώσεις και αποτυπώσεις 

µιας αφηρηµένης δηµόσιας µνήµης µας βοηθούν ακριβώς στη διάγνωση των 

χαρακτηριστικών της τελευταίας, τον έλεγχο και την ερµηνεία της. Όπως η τέχνη 

δηµιουργεί υλικές εικόνες, έτσι και η µνήµη, όπως παρατηρεί ο Patrick Hutton, 

«προέρχεται από την οντολογική πρακτική της δηµιουργίας εικόνων προκειµένου να 

δώσει µορφή και νόηµα στα φαινόµενα του κόσµου»11. Η εκδοχή που προωθούν οι 

εκάστοτε κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριµένα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις µέσω 

κυρίως µιας δηµόσιας πολιτικής ανέγερσης µνηµείων αφιερωµένα στην περίοδο 

περίπου 1940-1945 αποτελεί το πεδίο έρευνας, κριτικής και ερµηνείας της παρούσας 

µελέτης. 

                                                 
10 Λε Γκοφ, Ζακ, Ιστορία και µνήµη, όπ. π., σελ. 19. 
11 Hutton, Η. Patrick, «The Art of Memory Reconceived: From Rhetoric to Psychoanalysis», Journal of 
the History of  Ideas, τόµος 48, αριθµός 3, 1987, σελ. 372. 
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� Περιορισµοί και αποκλεισµοί 

 

Με την υπογραφή της άνευ όρων παράδοσης της Γερµανίας στις 8 και 9 

Μαΐου 1945, στην ευρωπαϊκή ήπειρο παρέµειναν στην πραγµατικότητα δύο µόνο 

νικήτριες δυνάµεις – αν όχι µιάµιση. Η πρώτη και αδιαµφισβήτη ήταν η Σοβιετική 

Ένωση που, πέραν των ιδεολογικών, πολιτικών και οικονοµικών αντιθέσεων, δέχτηκε 

βαριά πλήγµατα στη διάρκεια της ναζιστικής επίθεσης λόγω και της θέσης της στην 

ηπειρωτική Ευρώπη. Υπέστη για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατοχή µιας τεράστιας 

εδαφικής της έκτασης και πλήρωσε βαρύ φόρο αίµατος και υλικών ζηµιών αλλά 

τελικά επανέκαµψε, αντεπιτέθηκε, απελευθερώθηκε και ανακατέλαβε τα εδάφη που 

έχασε, προσαρτώντας και νέα, φτάνοντας µέχρι την καρδιά της γερµανικής 

πρωτεύουσας. Έτσι είχε επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει µε τις άλλες δύο 

δυνάµεις στην Τεχεράνη και τη Γιάλτα, την οριστική δηλαδή διάλυση του ναζιστικού 

κράτους, ενώ κατόρθωσε επιπλέον να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της µέχρι την 

καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου.  

Η άλλη µεγάλη ευρωπαϊκή δύναµη, η Μεγάλη Βρετανία, εξήλθε από τον 

πόλεµο µε το τίτλο του νικητή έχοντας πολύ διαφορετικές εµπειρίες και τελικά µε 

πολύ διαφορετικούς όρους. Είχε συγκριτικά ελάχιστες άµεσες υλικές και σε 

ανθρώπινο δυναµικό απώλειες, ειδικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 

δεν έζησε ούτε µια µέρα ναζιστικής κατοχής, αλλά ο πόλεµος, όπως θα δούµε 

παρακάτω, αποδείχτηκε κοµβικό σηµείο του υποβιβασµού της στη δεύτερη 

κατηγορία των παγκόσµιων µεγάλων δυνάµεων. Έµεινε δηλαδή πίσω από τις 

πραγµατικά κυρίαρχες δυνάµεις που είχαν αναδυθεί, τις ΗΠΑ και την ΕΣΣ∆, γεγονός 

που διαµόρφωσε ένα νέο πλέγµα διεθνών σχέσεων µε βάση ένα παγκόσµιο δίπολο.  

Μια άλλη πρώην παγκόσµια δύναµη, η Γαλλία, βρέθηκε σε χειρότερη µοίρα 

από τη Βρετανία. Η κατάρρευση του µετώπου µέσα σε λίγες µόνο µέρες και του 

στρατεύµατός της, που µέχρι την έναρξη του πολέµου θεωρούνταν από τα πιο ισχυρά 

στον κόσµο, η ήττα, η κατοχή και τελικά η συνεργασία µε τους Ναζί από το 

καθεστώς του Βισύ καταβαράθρωσαν τη διεθνή εικόνα και υποβάθµισαν τη θέση της 

χώρας, η οποία µόνο στο τέλος και για λόγους που δεν είχαν να κάνουν µε την 

πολεµική ιστορία αλλά µε τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονταν, προσκλήθηκε και 

έλαβε µέρος στις διαπραγµατεύσεις ειρήνης των µεγάλων νικητών.  
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� Γεωγραφικοί περιορισµοί 

 

Με τη νίκη στον πόλεµο που µόλις τελείωσε, η Σοβιετική Ένωση και η 

Μεγάλη Βρετανία είχαν, θεωρητικά, κοινή αφετηρία στο νέο πόλεµο που ξεκινούσε 

τώρα, τον Ψυχρό, µέρος του οποίου ήταν και ο πόλεµος της µνήµης. Είχαν, όµως, 

βιώσει πολύ διαφορετικές εµπειρίες, προωθούσαν πολύ διαφορετικές κοσµοθεωρίες 

και κοινωνικοπολιτικά συστήµατα, είχαν διαφορετικά γεωστρατηγικά συµφέροντα, 

κοντολογίς προέρχονταν και δρούσαν σε πολύ διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Το 

γεγονός βέβαια της κοινής µάχης και της τελικής µεγάλης και αδιαµφισβήτητης νίκης 

και για τις δύο ερµηνεύει ίσως ως ένα σηµείο την κοινή πρακτική δηµόσιας 

µνηµόνευσης απέναντι στο πρόσφατο παρελθόν, την αδιαφορία ουσιαστικά για την 

ανέγερση µνηµείων στο εσωτερικό των δύο κρατών, τουλάχιστον τα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια. Οι λόγοι βέβαια είναι πολύ διαφορετικοί, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, γεγονός πάντως παραµένει ότι ελάχιστα µνηµεία και µόνο σε τοπικό 

επίπεδο ανεγέρθηκαν όσο ήταν εν ζωή οι δύο µεγάλοι πολεµικοί ηγέτες, Τσώρτσιλ 

και Στάλιν. Για τη Σοβιετική Ένωση κάτι τέτοιο δεν ισοδυναµούσε ασφαλώς µε 

αδιαφορία για την εκµετάλλευση ενός παραδοσιακού µέσου δηµόσιας προπαγάνδας, 

όπως ήταν η µνηµειακή γλυπτική, µόνο που αυτή εφαρµόστηκε εκτός των σοβιετικών 

συνόρων, στα όρια ωστόσο της σφαίρας επιρροής της η οποία είχε προκύψει από τα 

γεγονότα του πολέµου. Μόνο µετά το 1953 και το Λιώσιµο των Πάγων άρχισαν να 

κατασκευάζονται συστηµατικά τα πρώτα πολεµικά µνηµεία εντός της ΕΣΣ∆. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Βρετανίας αποτελεί µάλλον παράδοξο, αλλά όχι και 

ανεξήγητο, το γεγονός ότι η αδιαφορία για την ανέγερση πολεµικών µνηµείων 

‘προτιµήθηκε’ τόσο από τους πολιτικούς αντιπάλους του Τσώρτσιλ αµέσως µετά την 

εκλογική νίκη των Εργατικών το 1945 όσο και µετά την οριστική αποχώρηση του 

πολιτικού που είχε συνδεθεί µε τη νίκη στον πόλεµο και από το ίδιο το συντηρητικό 

κόµµα και τελικά από όλες τις πλευρές του πολιτικού κόσµου της χώρας. 

Η αναλυτική διαπραγµάτευση έτσι της µνηµειακής επίσηµης πολιτικής της 

Μεγάλης Βρετανίας µένει εκτός των στόχων αυτής της έρευνας για τον απλούστατο 

µάλλον λόγο ότι δεν υπήρξε ένα κεντρικό κρατικό µνηµείο ως αποκορύφωµα µιας 

συστηµατικής επίσηµης κρατικής και εθνικής πολιτικής για την ανέγερση πολεµικών 

µνηµείων ή µνηµείων εν γένει που διαπραγµατεύονται τη µνήµη της περιόδου 1940-

1945, αν και η χώρα αυτή ανήκει στην ευρωπαϊκή ήπειρο και έλαβε ενεργά µέρος 

στον πόλεµο. Αυτό βέβαια δε µε απαλλάσσει από την προσπάθεια έστω της 
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ερµηνείας αυτής της ‘σιωπής’ του βρετανικού κράτους – τουλάχιστον όσον αφορά τα 

µνηµεία – και οι αιτίες της θα εξεταστούν εκτενέστερα στη συνέχεια.  

Κάποια άλλα, όµως, ευρωπαϊκά κράτη επαναπαύτηκαν λόγω των ιστορικών 

συγκυριών ή επέλεξαν να µη λάβουν καν µέρος στην πολεµική αναµέτρηση και ως εκ 

τούτου να µην γίνει εκ των υστέρων η µνήµη της αντικείµενο της δηµοσιότητας µέσω 

των µνηµείων. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της 

Ελβετίας και της Σουηδίας οι οποίες για δικούς τους λόγους παρέµειναν ουδέτερες 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέµου, δε βίωσαν τραυµατικές πολεµικές ή κατοχικές 

εµπειρίες και φυσικά απέφυγαν µετά το τέλος των εχθροπραξιών κάθε συστηµατική 

δηµόσια διαπραγµάτευση της µνήµης και αποτύπωσή της µε µνηµεία.  

Η επιλογή βέβαια µιας εξ αυτών, συγκεκριµένα της Σουηδίας, συµπαρέσυρε 

στη σιωπή και µερικές ακόµα χώρες οι οποίες ανήκουν σε αυτό που ονοµάζουµε 

Σκανδιναβικά κράτη. Ειδικότερα η Σουηδία διακήρυττε σε κάθε τόνο, ήδη από τα 

χρόνια του πολέµου, την αµετάκλητη ουδετερότητά της και τον ειρηνικό σουηδικό 

παράδεισο που οι πολιτικές ηγεσίες είχαν εξασφαλίσει από το 19ο αιώνα, γεγονός που 

εκ των υστέρων αδρανοποίησε κάθε επίσηµη κρατική παραγγελία για δηµόσια 

πολεµικά µνηµεία12. ∆ανία, Φινλανδία και Νορβηγία, αν και ενεπλάκησαν στις 

πολεµικές επιχειρήσεις και υπέστησαν κατοχή είτε από τη Γερµανία είτε από τη 

Σοβιετική Ένωση, ακολούθησαν µεταπολεµικά, για συγκεκριµένους κάθε φορά 

λόγους, το παράδειγµα της Σουηδίας αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας, συγκρότησαν 

µαζί τους διεθνείς οργανισµούς και προτίµησαν τη σιωπή από τη δηµόσια 

διαπραγµάτευση, ειδικά σε επίπεδο δηµόσιας µνηµειακής πολιτικής13. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τόσο στη ∆ανία, η οποία άλλωστε µόλις το 1943 κήρυξε τον 

πόλεµο στη Γερµανία, όσο και στη Νορβηγία, ο καταλογισµός ευθυνών 

µεταπολεµικά και η απόδοση δικαιοσύνης και τιµωριών ήταν εξαιρετικά 

                                                 
12 Για την περίπτωση της Σουηδίας και συγκεκριµένα για την προβολή αυτής της εικόνας και της 
µνήµης µιας ουδέτερης και ειρηνικής χώρας βλ. Liljefors, Max/ Zander, Ulf, «Schweden, Der Zweite 
Weltkrieg und die schwedische Utopie», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, 
Flacke, Monika (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, τόµος 2, σελ. 569-592. 
13 Για το περιορισµένο ενδιαφέρον σε αυτές τις χώρες λόγω και του ένοχου παρελθόντος βλ. Stræde, 
Therkel, «Dänemark, Die schwierige Erinnerung an Kollaboration und Widerstand», Mythen der 
Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, 
Βερολίνο 2005, τόµος 1, σελ. 123-150,  Ratkallio, Hannu, «Finnland, Politik und Volk – die zwei 
Seiten Finnlands», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), 
Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, τόµος 1, σελ. 203-226 και Bruland, Bjarte, 
«Norwegen, Wie sich erinnern? Norwegen und de Krieg», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, τόµος 1, σελ. 
463-480. 
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περιορισµένος14. Και αυτό συνέβη παρά τις γερµανικές βαρβαρότητες και την έκταση 

των γερµανικών εγκληµάτων κατοχής που άφησαν βαθιά τραύµατα στις τοπικές 

κοινωνίες και παρά την ύπαρξη δυναµικής αντίστασης στον κατακτητή, στη 

νορβηγική περίπτωση εξ αρχής, ενώ στη ∆ανία έστω και προς το τέλος του πολέµου. 

Στην περίπτωση µάλιστα της Φινλανδίας η κατάσταση ήταν περισσότερο  

σύνθετη, καθώς σε συγκεκριµένες στιγµές οι πολιτικές δυνάµεις της σκανδιναβικής 

χώρας είχαν επιλέξει τη συνεργασία µε τον ‘Άξονα του κακού’ που αντιπροσώπευε 

πλέον το ηττηµένο χιτλερικό καθεστώς. Η εισβολή και η απώλεια εδαφών από τη 

Σοβιετική Ένωση, εν συνεχεία η υποστήριξη των ναζιστικών στρατευµάτων στο 

ανατολικό µέτωπο για την ανακατάληψη των χαµένων εδαφών και τελικά η νέα 

οπισθοχώρηση και οριστική εδαφική απώλεια, δηµιουργούσαν ένα περίπλοκο πλέγµα 

µνήµης. Έτσι προτιµήθηκε από τις µεταπολεµικές πολιτικές ηγεσίες της Φινλανδίας 

να θεωρούνται οι πολεµικές επιχειρήσεις εκείνης της περιόδου ένας ξεχωριστός 

διακρατικός πόλεµος µε τον ανατολικό γίγαντα γείτονά τους και όχι µέρος της 

ευρύτερης παγκόσµιας σύρραξης15. Το γεγονός αυτό και το σύµφωνο ειρήνης που 

υπεγράφη ξεχωριστά ανάµεσα στα δύο κράτη το 1948, σχεδόν ένα χρόνο µετά την 

κοινή υπογραφή των συνθηκών ειρήνης στο Παρίσι, προσδιόρισε τη θέση της 

Φιλανδίας στον ψυχροπολεµικό χάρτη. Πρόκειται ουσιαστικά για µια ιδιότυπη 

ουδετερότητα, που συµπαρέσυρε στη λήθη κάθε εκδοχή ενός άβολου και 

διφορούµενου παρελθόντος και φυσικά κάθε σχέδιο για ένα κρατικό µνηµείο που 

ενδεχοµένως θα αποτελούσε αγκάθι στις εύθραυστες διπλωµατικές σχέσεις, τόσο µε 

τους γείτονες όσο και µε τη διεθνή κοινότητα. 

Συνδιαµορφώνοντας έναν άξονα από το Λονδίνο µέχρι και το Όσλο, τα κράτη 

αυτά απέφυγαν εξ αρχής την ένταξή τους στους νέους υπερεθνικούς οργανισµούς που 

γεννήθηκαν από τις υπόλοιπες ηπειρωτικές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Αντ’ αυτού, 

προτίµησαν να ακολουθήσουν το Λονδίνο στις νέες συµµαχίες που άρχισαν να 

εµφανίζονται, έχοντας το βλέµµα µάλλον περισσότερο στραµµένο στον υπόλοιπο 

                                                 
14 Βλ. αντίστοιχα Lammers, Karl Christian, «Späte Prozesse und milde Strafen. Die 
Kriegsverbrecherprozesse gegen Deutsche in Dänemark», Transnationale Vergangenheitspolitik, Der 
Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert 
(επιµ.), Wallstein Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 351-369 και Larsen, Stein Ugelvik, «Ahndung des 
Unvorhersehbaren. Die strafrechtliche Aufarbeitung deutscher Kriegsverbrechen in Norwegen», 
Transnationale Vergangenheitspolitik, Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert (επιµ.), Wallstein Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 370-398. 
15 Για αυτού του είδους την πρόσληψη του παρελθόντος στη Φιλανδία βλ. Ratkallio, Hannu, 
«Finnland, Politik und Volk – die zwei Seiten Finnlands», όπ. π., σελ. 203. 
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πλανήτη και επιλέγοντας τη νοµισµατική εξάρτηση και διαπραγµάτευση µε τη λίρα16. 

Μαζί ακολούθησαν το παράδειγµα της στροφής προς το µέλλον µε την ταυτόχρονη 

λήθη του παρελθόντος, το οποίο, όπως είδαµε µάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

σαν και αυτή της Φινλανδίας, είχε αρκετές σκοτεινές πτυχές. Η πιο απλή λύση ήταν 

έτσι η αποσιώπηση της πρόσφατης ιστορίας και φυσικά η αδιαφορία για τη 

κατασκευή µνηµείων, τα οποία όµως βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της µελέτης, 

γεγονός που εύλογα επέβαλε την απόφαση της µη αναλυτικής ενασχόλησης µε τις εν 

λόγω περιπτώσεις.  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, µετά τη συνοπτική ιστορία της προπολεµικής 

µνήµης και της µνήµης εκτός Ευρώπης, έχουν συνεπώς συµπεριληφθεί οι εξής 

ευρωπαϊκές χώρες: Μεγάλη Βρετανία (µε τους παραπάνω περιορισµούς), Γερµανία 

(∆υτική και Ανατολική), Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, η Ολλανδία από τις Κάτω 

Χώρες, Σοβιετική Ένωση, Ουγγαρία, Πολωνία, πρώην Γιουγκοσλαβία και σε ένα 

γενικότερο κεφάλαιο η Τσεχοσλοβακία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. 

 

� Χρονικοί περιορισµοί 

 

Εκτός, όµως, από γεωγραφικά έπρεπε να τεθούν, εκ των πραγµάτων, και 

κάποια, συµβατικά έστω, χρονικά όρια στην έρευνα, προκειµένου κάθε φορά να είναι 

δυνατή µια συζήτηση µε ένα κοινό, τουλάχιστον, χρονικό πλαίσιο. Άλλωστε, ο 

δηµόσιος και κρατικός χαρακτήρας των παραγγελιών και της κατασκευής των 

µνηµείων αποτελεί έναν επιπρόσθετο λόγο ώστε οι τοµές της γενικής ιστορίας και δη 

της πολιτικής να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. Παρά τις όποιες τοµές που µοιάζει να 

σηµατοδοτούν ορισµένα γεγονότα, η συνέχεια της ιστορίας ποτέ δε διακόπηκε 

απότοµα και ποτέ στην πραγµατικότητα δεν υπήρξε κάποια ‘ώρα µηδέν’ στην ιστορία 

των ανθρώπινων κοινωνιών – κάτι τέτοιο θα σήµαινε την οριστική και αµετάκλητη 

εξαφάνιση όλων των προηγούµενων όρων ζωής. Ωστόσο, κάποια γεγονότα αποκτούν 

κεντρική σηµασία, και επαναλαµβάνω, συµβατικά αποκτούν τον χαρακτήρα του 

σηµείου αναφοράς, αφετηρία και τέρµα των ιστορικών εργασιών.  

                                                 
16 Για αυτή την κοινή πορεία βάση παραδοσιακούς πολιτισµικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς 
δεσµούς ανάµεσα στις Σκανδιναβικές χώρες και τη Βρετανία κάνει λόγο ο Ludlow, N. Piers, «Paying 
the Price of Victory? Postwar Britain and the Ideas of National Independence», The Postwar 
Challenge. Cultural, Social, and Political Change in Western Europe, 1945-1958, Geppert, Dominik 
(επιµ.), Oxford University Press/ German Historical Institute London, Οξφόρδη 2003, σελ. 261-262. 
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Με αυτή τη λογική δεν µπορούν φυσικά να αγνοηθούν οι ιστορικοί 

παράγοντες που προκάλεσαν αυτά τα γεγονότα-τοµές και η εξέταση των οποίων 

καθιστά δυνατή τη διάγνωση εκείνων των συνεχειών που εδράζονται σε συνθήκες 

πριν τη συµβατική για τους ιστορικούς τοµή. Τέτοιο γεγονός είναι και το τέλος του 

Β΄Π.Π., καθώς η λήξη των εχθροπραξιών σηµατοδοτούσε την έναρξη µιας νέας 

περιόδου, αυτής του Ψυχρού Πολέµου, ο οποίος αποτελεί το χρονικό πλαίσιο της 

έρευνάς µου. Τίθεται όµως άµεσα ένα ακόµα ερώτηµα. Ολόκληρη η υπό εξέταση 

περίοδος έχει ενιαίο χαρακτήρα ή και εδώ µπορούµε να διαγνώσουµε τοµές οι οποίες 

θα καθορίσουν τη χρονική έκταση της εργασίας;  

Η περίοδος των πρώτων 50 περίπου χρόνων µετά τον πόλεµο φαίνεται ότι δεν 

είναι τελικά τόσο ενιαία όσο ίσως φανταζόµαστε. Οι δυο πρώτες δεκαετίες, περίπου 

δηλαδή µέχρι το 1968-1970 συνιστούν για την Ευρώπη την άµεση µεταπολεµική 

περίοδο – ο Hobsbawm σηµειώνει χαρακτηριστικά πως «η περίοδος αυτή [του 

Ψυχρού Πολέµου] µπορεί να χωριστεί στα δύο, µε διαχωριστική γραµµή τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘70» 17. Την πρώτη την ονοµάζει Χρυσή Εποχή, ενώ ∆εύτερο Ψυχρό 

Πόλεµο ή ∆εκαετίες της Κρίσης ονοµάζει την περίοδο που ακολουθεί18.  

Μπορεί επίσης κανείς να διαγνώσει διαφορές και αποκλίσεις από χώρα σε 

χώρα αλλά και ανά περίοδο. Σε δύο υποπεριόδους χωρίζει αυτό το διάστηµα ο Tony 

Judt, την άµεση µεταπολεµική 1945-1953 και την περίοδο της ευηµερίας και των 

διαψεύσεων 1953-1971 και µάλιστα χωρισµένες αναλόγως µε την ένταξη στους δύο 

µεγάλους ψυχροπολεµικούς συνασπισµούς19, ενώ δύο υποπεριόδους µέσα στην 

πρώτη αυτή περίοδο ως το 1970 διακρίνουν και οι Serge Berstein και Pierre Milza20. 

Ο Pieter Lagrou παρατηρεί επιπροσθέτως, τουλάχιστον για τη ∆υτική Ευρώπη αλλά 

χωρίς να αποκλείει και την υπόλοιπη, ότι µπορεί κανείς να θεωρήσει το 1965 

περίπου, ως το συµβολικό τέλος της περιόδου της κατασκευής µιας εθνικής µνήµης 

που συµβαδίζει τα πρώτα είκοσι µεταπολεµικά χρόνια µε την εθνική ανασυγκρότηση 

σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, διαπιστώνοντας, µε αφορµή τη 

‘στρογγυλή’ επέτειο των είκοσι χρόνων, την αποκρυστάλλωση µέχρι εκείνη τη 

                                                 
17 Hobsbawm, Eric, Η εποχή των άκρων, Ο σύντοµος Εικοστός Αιώνας 1914-1991, Β. Καπετανγιάννης 
(µτφρ.), Θεµέλιο, Αθήνα 2004, σ. 312-314 (α΄ αγγλική έκδ. 1994), σελ. 289. 
18 Βλ. Hobsbawm, Eric, Η εποχή των άκρων, όπ. π., σελ. 312, 329-367 και 515-551. 
19 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, The Penguin Press, Νέα Υόρκη, 2005, σελ. 
13-449. 
20 Berstein, Serge/ Milza, Pierre, Ιστορία της Ευρώπης, ∆ιάσπαση και Ανοικοδόµηση της Ευρώπης 1919 
έως Σήµερα, Μιχάλης Κοκολάκης (µτφρ.), τόµος 3, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997 (α΄ γαλλική έκδ. 1992), 
σελ. -250. 
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στιγµή συγκεκριµένων εκδοχών και την οπισθοχώρηση έκτοτε της δηµόσιας µνήµης 

του Β΄Π.Π. σε πιο σποραδικές εκδηλώσεις21. 

Γεγονότα όπως ο γαλλικός Μάης του ’68 στη ∆ύση, που συµπαρέσυρε και τα 

υπόλοιπα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης, για παράδειγµα την Ιταλία και τη ∆υτική 

Γερµανία, όπου για πρώτη φορά µεταπολεµικά κερδίζει τις εκλογές και σχηµατίζει 

κυβέρνηση το σοσιαλιστικό κόµµα του Willy Brandt, επιπροσθέτως η Άνοιξη της 

Πράγας στο Ανατολικό Μπλοκ που έθεσε νέα δεδοµένα στις εσωτερικές σχέσεις και 

τους συσχετισµούς του Συµφώνου της Βαρσοβίας, σε συνδυασµό µε την εναλλαγή 

στην κορυφή της ηγεσίας της Σοβιετικής Ένωσης, σηµατοδοτούν µια τοµή στη 

µεταπολεµική ιστορία της Ευρώπης. Ταυτόχρονα συνέβησαν και άλλα, µε λιγότερη 

διεθνή απήχηση, γεγονότα, σηµαντικά όµως για το εσωτερικό διαφόρων χωρών και 

ενδεικτικά των διεθνών συσχετισµών, όπως ήταν για παράδειγµα η επιβολή της 

στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Ακόµα και η πρώτη αποστολή 

επανδρωµένου σκάφους στο δορυφόρο της Γης καταδεικνύει ότι πλέον στο 

παγκόσµιο διεθνές σκηνικό και παιχνίδι εµφανίζονται νέου είδους αντιπαραθέσεις. 

Εισάγονται πλέον νέοι όροι, νέες ανάγκες και νέοι στόχοι, ειδικά από ανθρώπους 

νεότερους σε ηλικία, χωρίς τις τραυµατικές εµπειρίες και µνήµες του παρελθόντος 

που βάρυναν όσους σταδιακά αποσύρονταν πλέον από το προσκήνιο, οι οποίοι όµως 

είναι αυτοί που αποµένουν συνήθως µετά την απώλεια µιας νεότερης γενιάς που 

χάνεται στο µέτωπο και αυτοί που ασχολούνται µε τη µνήµη των θυµάτων. Όταν 

όµως αποτραβηχτούν χάνεται µαζί τους και ο ενθουσιασµός για τη µνηµόνευσή τους. 

Πρόκειται για µια εποχή κατά την οποία, όπως σχολιάζει ο Hobsbawm, «η ιστορική 

µνήµη δεν ήταν πλέον ζωντανή»22, υποδεικνύοντας και για τη δική µου µελέτη το 

συµβατικό χρονικό όριο που δε θα ξεπερνά ακριβώς τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ή 

τις αρχές του’70 – χωρίς αυτό να αποτελεί απαρέγκλιτο κανόνα όπου έκρινα ότι 

υπήρχαν µεταγενέστερα παραδείγµατα που ‘φώτιζαν’ καλύτερα τα υπό εξέταση έργα.  

Επιπροσθέτως, παρατηρούµε ότι το συµβατικό, πάντα, χρονικό όριο του 1970 

είχε ισχύ εν µέρει και για την καλλιτεχνική παραγωγή που αντικείµενό της ήταν η 

µνήµη του πολέµου. Περίπου αυτή την περίοδο, από το 1970 και µετά, αναστέλλεται 

ή επιβραδύνεται ο ρυθµός παραγωγής µνηµείων σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα 

                                                 
21 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2000, σελ. 15. 
22 Βλ. Hobsbawm, Eric, Η εποχή των άκρων, όπ. π., σελ. 16. 
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αλλάζει το περιεχόµενο και το θέµα τους23. Στο εξής στο δυτικό ηµισφαίριο, µε τη 

σταδιακή ανάπτυξη της µνήµης της γενοκτονίας των Εβραίων, κυρίως µετά το ’80, τα 

µνηµεία αφιερώνονται σχεδόν αποκλειστικά στο Ολοκαύτωµα, που και ως όρος τότε 

για πρώτη φορά χρησιµοποιείται ευρέως. Από την άλλη, στις  χώρες της σφαίρας 

επιρροής της ΕΣΣ∆, ουσιαστικά η παραγωγή σταµατά ή µεταλλάσσεται και εδώ 

δραστικά και από το 1970 περίπου και µετά εγκαταλείπεται πλέον, στα ελάχιστα νέα 

µνηµεία, το µοτίβο του Σοβιετικού Νικητή Στρατιώτη το οποίο είχε υιοθετηθεί την 

άµεση µεταπολεµική περίοδο και µέχρι το θάνατο του Στάλιν το 1953, ενώ 

προβάλλεται η ιδέα της συνεργασίας των πολιτών και των εθνών που νίκησαν από 

κοινού το φασιστικό εχθρό. Οι µεταµορφώσεις αυτές της µνήµης και της παραγωγής 

δηµόσιων µνηµείων υπέδειξαν το συµβατικό χρονικό πλαίσιο της έρευνας και της 

εργασίας. 

 

 

                                                 
23

 Την ανακοπή του πρώτου «κύµατος στην κατασκευή µνηµείων µετά τη δεκαετία του ’60 και µέχρι 
τις αρχές του ’80» παρατηρεί και ο Edwin Heathcote, Monument Builders, Modern Architecture and 
Death, Academy Edition, Λονδίνο 1999, σελ. 71. 
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� Η προϊστορία, η ιστορία και ο λόγος περί δηµόσιας µνήµης 

 

� Ο θεωρητικός λόγος περί µνήµης, οι κύριοι εκπρόσωποι της 

θεωρίας της µνήµης και οι βασικές µεθοδολογικές αρχές 

 

Εκτός από τη µνήµη ως ατοµική βιολογική διαδικασία, ως αντικείµενο της 

ψυχολογίας ή ως φιλοσοφικός όρος, το φαινόµενο της ιστορικής–κοινωνικής 

δηµόσιας µνήµης, δηλαδή της µνήµης συγκεκριµένων εµπειριών ή/και ιστορικών 

γεγονότων από διάφορες οµάδες, βρέθηκε κατά τον 20ο αιώνα στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων και πολύ πρόσφατα και στο 

επίκεντρο της επιστήµης της ιστορίας και των κοινωνικών επιστηµών εν γένει. Η 

µεθοδολογική επιλογή της ερµηνείας των ιστορικών φαινοµένων µε τη συνδροµή της 

ιστορίας της µνήµης αποτελεί ήδη ξεχωριστό κλάδο στον χώρο των ανθρωπιστικών 

σπουδών, συνεπώς δεν µπορεί πια να αγνοηθεί ούτε στο χώρο της ιστορίας της τέχνης 

και ειδικά της δηµόσιας τέχνης, έστω και αν υπάρχουν πολλές και διαµετρικά 

αντίθετες εκδοχές.  

Η ορολογία αναφορικά µε τον προσδιορισµό της µνήµης, η πληθώρα των 

διαφορετικών επιθετικών προσδιορισµών και χρήσεων, αλλά και των διαφορών από 

γλώσσα σε γλώσσα, καταδεικνύουν κάθε φορά την πολυπλοκότητα τόσο των 

εκδηλώσεων της µνήµης όσο και του ορισµού της24. Στα ελληνικά, για παράδειγµα, 

χρησιµοποιούµαι µε παραπλήσια σηµασία τους όρους µνήµη, ανάµνηση και 

µνηµόνευση, ενώ έχουµε µία και µοναδική λέξη για το µνηµείο, σε αντίθεση µε τους 

Αγγλοσάξονες που χρησιµοποιούν τους όρους memory, remembrance, monument και 

memorial µάλλον χωρίς διάκριση της περισσότερες φορές – αν και κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι ο όρος monument διαπραγµατεύεται αποκλειστικά νικηφόρα 

γεγονότα ενώ ο όρος memorial τη µνήµη θυµάτων. Αντίστοιχα στα γερµανικά 

υπάρχουν για τη µνήµη οι όροι Erinnerung και Gedächtniss και για το µνηµείο οι όροι 

Denkmal και Mahnmal, µε λεπτές σηµασιολογικές διαφορές, ενώ τελευταία 

χρησιµοποιείται συχνά και ο όρος Erinnerungsorte ή Gedächtnisorte, από το γαλλικό 

                                                 
24 Βλ. µια ενδεικτική συζήτηση για τους όρους στο Funkenstein, Amos, «Collective Memory and 
Historical Consciousness», History and Memory, τ. 1, τχ. 1, 1989, σελ. 10 και 20 (επανεκτύπωση 1999) 
και Nora, Pierre, «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», Representation, Marc 
Roudebusch (µτφρ.), τχ. 26, 1989  σελ. 10-11. Βλ. επίσης Τενεκετζής, Αλέξανδρος, «Τέχνη και µνήµη 
τον 20ό αιώνα. Μεθοδολογικές αναζητήσεις», Η τέχνη του 20ού αιώνα: Ιστορία-Θεωρία-Εµπειρία 
(Γ΄Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, 
σελ. 535-543, όπου έχει ήδη εκτεθεί µεγάλο µέρος των ιδεών του παρόντος κεφαλαίου. 
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Lieux de Mémoire, οι τόποι δηλαδή µνήµης, για να περιγράψουν µνηµειακά 

συγκροτήµατα ή και ολόκληρες περιοχές που συνδέονται µε συγκεκριµένες εµπειρίες 

και αναµνήσεις. Στα γαλλικά υπάρχουν ταυτόχρονα και οι όροι mémorial και 

monument για να περιγράψουν το µνηµείο, όπως και ο όρος commémoratif για να 

περιγράψει την πράξη της ανάµνησης. Στα ιταλικά τέλος ο όρος µνήµη περιγράφεται 

µε τις λέξεις memoria και rimembranza, µε τη δεύτερη να περιγράφει περισσότερο 

την ανάµνηση, ενώ για τα µνηµεία συναντάµε και πάλι τις λέξεις monumento και 

memoriale.  

Η ‘µνήµη’ παρ’ όλα αυτά είναι ένας όρος της καθηµερινότητάς µας, είτε ως 

πρακτική και υποχρέωση προσωπική, είτε ως συλλογικότερη δηµόσια έκφραση, 

καθήκον και παράγοντας διαµόρφωσης του αισθήµατος του συνανήκειν. Ο Marcel 

Proust θα καταλήξει να πει ότι µέσα στη µνήµη έχει ήδη διαµορφωθεί η 

πραγµατικότητα και προσπαθεί να καταλάβει «καλύτερα την αντίφαση που υπάρχει 

όταν αναζητάς στην πραγµατικότητα τις εικόνες της µνήµης, απ’ τις οποίες θα λείπει 

πάντα η γοητεία που προέρχεται απ’ την ίδια τη µνήµη»25. 

Πώς, όµως, διαπραγµατεύεται κανείς τη µνήµη, πώς τη χρησιµοποιεί και 

τελικά ποια µνήµη εννοεί ο καθένας;  Τι πρέπει να θυµόµαστε ή αντίστροφα τι δεν 

πρέπει να ξεχάσουµε, όπως εµφατικά τονίζεται στα κείµενα που συνοδεύουν τα 

περισσότερα µνηµεία που είναι αφιερωµένα στον Β΄Π.Π.; 

  

  

    
(από αριστερά: Ελληνικό Μνηµείο στο Ματχάουζεν, Ελληνική επιγραφή στο µνηµείο του Άουσβιτς, 

Μνηµείο για τους Εκτοπισµένους στο Παρίσι: «Να συγχωρέσετε αλλά να µην ξεχάσετε», Ουγγρικό 

Μνηµείο στο Ματχάουζεν: «Μην ξεχάσεις ποτέ»,  Μνηµείο για τους Πεσόντες Σοβιετικούς στο Treptow 

Park στο Βερολίνο: «Μην ξεχνάς», Μνηµείο για τα Θύµατα του Εθνικοσοσιαλισµού, Στουτγάρδη: 

«Ποτέ ξανά») 

                                                 
25 Προυστ, Μαρσέλ, Αναζητώντας το χαµένο χρόνο. Από τη µεριά του Σουάν, Ζάννας, Παύλος (µτφρ.), 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα 1997, σελ. 369. 
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 Οι ιστορικές συνθήκες, ιδιαίτερα του 20ου αιώνα, µετέβαλαν τη σχέση που 

είχαν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες µε το παρελθόν τους, τον τρόπο προσέγγισης και 

αναπαράστασής του, µε αποτέλεσµα η ιστορική µνήµη να γίνει µέρος της 

δηµοσιότητας, πολιτικών επιδιώξεων, ιδεολογικών συγκρούσεων και κρατικών 

παρεµβάσεων, κοντολογίς πεδίο προπαγάνδας. Ο Pierre Nora καταλήγει πως από την 

εποχή της εθνικής ιστορίας κατά τον 19ο αιώνα, η Ευρώπη θα περάσει στην εποχή της 

ιστορίας της µνήµης στον 20ό, τον αιώνα που χαρακτηρίζεται από πολέµους, 

συλλογική βία και εκτενέστατες ωµότητες,26. Για τον Etienne François, που ως ένα 

βαθµό εφαρµόζει το µοντέλο του Nora, στο γερµανικό αυτή τη φορά χώρο, η µνήµη 

είναι ένας σηµαντικός παράγοντας της διαµόρφωσης των κοινωνικών συνθηκών27. 

Προχωρώντας ένα βήµα παρακάτω, ο Jacques Le Goff επισηµαίνει: «…η συλλογική 

µνήµη έχει αποτελέσει ένα σηµαντικό διακύβευµα στο πλαίσιο της πάλης των 

κοινωνικών δυνάµεων για την εξουσία [κυρίως τον 20ό αι.]. Μια από τις ύψιστες 

φροντίδες των τάξεων, των οµάδων, των ατόµων που κυριάρχησαν και κυριαρχούν 

στις ιστορικές κοινωνίες είναι να καταστούν κύριοι της µνήµης και της λήθης»28.  

Αν και η έννοια της µνήµης απασχολεί συστηµατικά τους ιστορικούς και 

κοινωνικούς επιστήµονες, δίνοντας βαρύτητα στο χαρακτηριστικό εκείνο, που θέλει 

τη δηµόσια µνήµη πεδίο συγκρούσεων, πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων, εντούτοις 

ούτε ίσχυε πάντοτε αυτό ούτε όλοι οι ειδικοί εξετάζουν τις πτυχές της από την ίδια 

οπτική γωνία. Όπως έχω γράψει αλλού29, ο Nora στο έργο του Les lieux de 

mémoire30, εφαρµόζοντας το είδος εκείνο της πραγµατολογικής ιστορίας ως αφήγηση 

και, υπό µία έννοια, τη µακρά και ακίνητη ιστορία του Braudel, και αξιοποιώντας 

παράλληλα τις κατακτήσεις της κοινωνιολογίας του Halbwachs, και σε ένα δεύτερο 

επίπεδο της προφορικής ιστορίας, της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας, εξετάζει µε 

ποιο τρόπο οι νοοτροπίες, το πνεύµα µιας εποχής, τα ήθη και τα έθιµα, η Mentalité, 

περνάνε και διασώζονται µέσα στο χρόνο· ψάχνει να βρει αυτά τα κατάλοιπα, των 

οποίων η επιβίωση θα φωτίσει το παρελθόν στο παρόν. Για τον Nora η µνήµη είναι το 

                                                 
26 Nora, Pierre, «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», όπ. π., σελ. 13-18. 
27 Βλ. François, Etienne, Deutsche Erinnerungsorte, τ. 1, C. H. Beck, Μόναχο 2003, σελ. 9-11 (α΄ έκδ. 
2001). 
28 Λε Γκοφ, Ζακ, Ιστορία και µνήµη, Γιάννης Κουµπούρλης (µτφρ.), Νεφέλη, Αθήνα 1998, σελ. 90 (α΄ 
ιταλική έκδ. 1986). 
29 Τενεκετζής, Αλέξανδρος, «Τέχνη και µνήµη τον 20ό αιώνα. Μεθοδολογικές αναζητήσεις», όπ. π., 
σελ. 539-540. 
30 Pierre, Nora, Les lieux de mémoire, 7 τόµοι, Gallimard, Παρίσι 1984-92, αγγλική µετάφραση, 
Realms of Memory, Goldhammer, Arthur (µτφρ.), 3 τόµοι, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 
1997. 
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συγχρονισµένο παρελθόν που επιβιώνει άµεσα και αυθεντικά, ο δεσµός που µας 

συνδέει µε το αιώνιο παρόν· η ιστορία αντίθετα είναι η ανακατασκευή του 

παρελθόντος31. Οι τόποι µνήµης εδώ αποτελούν τη φυσική έκφραση µιας συλλογικής 

ταυτότητας, αποδεικνύοντας την ιστορική συνέχεια, σφάλµα στο οποίο κατά τη Ρίκα 

Μπενβενίστε υπέπεσε και ο Halbwachs, σύµφωνα µε τον οποίο «η µνήµη αποκαθιστά 

οµοιότητες», ενώ η ιστορία «διαφορές µεταξύ παρόντος και παρελθόντος» και έτσι 

δεν µπόρεσε «να διακρίνει τη διασύνδεση της ιστορίας, ως επίσηµης µνήµης, µε τη 

συλλογική µνήµη»32. Προχωρώντας γενεαλογικά από το παρόν στο παρελθόν, µε µια 

καταγραφή των αποτυπώσεων της µνήµης, ο Nora αναζητά, σύµφωνα µε τον Patrick 

Hutton, έξω από την γενική ιστορία τη συνέχεια και το µεγαλείο του γαλλικού 

έθνους, τα στοιχεία εκείνα των νοοτροπιών και του πνεύµατος, της συλλογικής και 

εθνικής µνήµης που έχουν επιβιώσει στη σύγχρονη ζώσα µνήµη33 – όπως ακριβώς 

κάνει και ένας εκ των συνεργατών του Nora, ο Philippe Burrin, στο κείµενο του 

οποίου για το καθεστώς του Βισύ34, το κέντρο βάρους µεταφέρεται από την ιστορία 

στην πρόσληψη της µνήµης του παρελθόντος στο παρόν.  

Ο κοινωνιολόγος Maurice Halbwachs υποστήριξε ήδη από τις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα πως δεν µπορεί να υπάρχει µνήµη χωρίς και έξω από τα 

υποκείµενα που τη διαµορφώνουν, τη φέρουν και την καλλιεργούν35. Ο Nora ωστόσο 

και οι συνεργάτες του προχώρησαν στη διαµόρφωση µιας µεθοδολογικής 

προσέγγισης της δηµόσιας µνήµης αποκοµµένης από το περικείµενό της, 

χρησιµοποιώντας την περισσότερο µε ανθρωπολογικά κριτήρια στο πλαίσιο µιας 

στεγνής αρχαιολογικής καταγραφής, µιας γεγονοτολογίας της µνήµης, µιας 

παράθεσης των εκδηλώσεών της χωρίς ερµηνευτική αξία, µε αποκλειστικό 

ενδιαφέρον να εντοπιστούν στις σύγχρονες εκδηλώσεις της κατάλοιπα του 

παρελθόντος που θα αποδείκνυαν συνέχειες.  

Το παράδειγµα του Nora ακολούθησαν και στο γερµανόφωνο χώρο αρκετοί 

ιστορικοί. Απτό µάλιστα αποτέλεσµα της εφαρµογής των µεθοδολογικών επιλογών 

                                                 
31 Βλ. Pierre Nora, «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», όπ. π., σελ. 8-9. 
32 Μπενβενίστε, Ρίκα, «Μνήµη και ιστοριογραφία», ∆ιαδροµές και τόποι της µνήµης. Ιστορικές και 
ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (πρακτικά επιστηµονικής συνάντησης στο Τµήµα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Φεβρουάριος 1995), Εκδόσεις Αλεξάνδρεια/ Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου, Αθήνα 1999, σελ. 20. 
33 Βλ. Hutton, H. Patrick, «The role of memory in the historiography of the French Revolution», 
History and Theory, τόµος 30, τχ. 1, 1991, σελ. 67.  
34 Βλ. Burrin, Philippe, «Vichy», Realms of Memory, Pierre Nora (επιµ.), Goldhammer, Arthur (µτφρ.), 
τόµος 1, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 1997, σελ. 181-183. 
35 Βλ. Halbwachs, Maurice, On Collective Memory, Coser, A. Lewis (επιµ. και µτφρ.), The University 
of Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 1992, σελ. 43 (µετάφραση από τη γαλλική έκδ. του 1941). 



33 
 

του Γάλλου ιστορικού υπήρξε η έκθεση που πραγµατοποιήθηκε το 2005 στο Ιστορικό 

Μουσείο του Βερολίνου µε τίτλο Οι Μύθοι των Εθνών, 1945 – Η Αρένα των 

Αναµνήσεων, καθώς και ο πολυσέλιδος κατάλογος που τη συνόδευε, σε ευρύτερο 

όµως επίπεδο ως «ένα αυθεντικό ευρωπαϊκό σχέδιο», όπως σχολιάζει ένας από τους 

συντελεστές της, ο Etienne François, που ασχολείται «λιγότερο µε το γεγονός του 

πολέµου…και περισσότερο µε την ανάµνηση για τα γεγονότα και µε τις µνήµες που 

συνδέονται µε αυτά» 36. ∆εν είναι συνεπώς παράξενη η προσέγγιση και η ερµηνεία 

των εκδηλώσεων της δηµόσιας µνήµης και της δηµόσιας τέχνης από τους 

συντελεστές της εν λόγω έκθεσης ως µέρος µιας γενικότερης πολιτισµικής ιστορίας ή 

ως ιστορίας των εικόνων: «die wachsende Sensibilität der Historiker für Bilder (η 

αυξανόµενη ευαισθησία των ιστορικών για εικόνες)» 37, «Bildgeschichte…Die 

„Ikonen“ des Bildgedächtnisses (ιστορία των εικόνων…‘εικόνες’ της µνήµης της 

ζωγραφικής)»38. Ας σηµειωθεί, επίσης, ότι η πλειοψηφία των συντελεστών και των 

συγγραφέων είναι ιστορικοί και όχι ιστορικοί της τέχνης39.  

∆υστυχώς και εδώ, όπως και στα προαναφερθέντα έργα των Nora και 

François, η χρήση της µνήµης και ειδικότερα των έργων τέχνης γίνεται µε έναν 

τρόπο, που περισσότερο παραπέµπει σε µια ιστορία ως γεγονοτολογία και 

καταλογογράφηση, παρά γίνεται µια προσπάθεια να ερµηνευθεί το υλικό το οποίο 

εκτίθεται, εικαστικό και µη. Η προβληµατική της έκθεσης επικεντρώνεται στο πώς 

θυµούνται τον πόλεµο η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και όχι στο τι διακυβεύεται 

κάθε φορά και µε ποια κίνητρα40. Στην καλύτερη περίπτωση, οι τόποι µνήµης 

έρχονται να επιβεβαιώσουν είτε ήδη διαµορφωµένα ιστορικά συµπεράσµατα των 

συγγραφέων, είτε απλώς να παραλληλιστούν µε ανάλογες εκδηλώσεις, µέσα και έξω 

από τη χώρα στην οποία διαδραµατίζονται, προκειµένου να εικονογραφήσουν απλά 

µια εθνική ή µια ευρωπαϊκή ιστορία. Το πρόβληµα της συλλογικής ταυτότητας, 

κυρίως βέβαια όσον αφορά την «εθνική µνήµη»41, επανέρχεται, προκειµένου να 

                                                 
36 François, Etienne, «Meistererzählungen und Dammbrüche. Die Erinnerung an den Zweiten 
Weltkrieg zwischen Nationalisierung und Universalisierung», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika, (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 13. 
37 Flacke, Monika, «Erinnerungen», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, 
Monika (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 7. 
38 Bredekamp, Horst, «Bildakte als Zeugnis und Urteil», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 29 και 
54. 
39 Για µια εκτενέστερη κριτική της έκθεσης βλ. Τενεκετζής, Αλέξανδρος, «Τέχνη και µνήµη τον 20ό 
αιώνα. Μεθοδολογικές αναζητήσεις», όπ. π., σελ. 541-542. 
40 Flacke, Monika, «Erinnerungen», όπ. π., σελ. 7. 
41 Flacke, Monika, «Εισαγωγή», στο Mythen der Nationen: Ein europäisches Panorama, Flacke, 
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αποδειχθεί η συνέχεια των ευρωπαϊκών εθνών µετά τον Β΄Π.Π. και, πολύ 

περισσότερο σήµερα, οι όποιες οµοιότητές τους µέσα στη νέα ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Η παρακάτω δήλωση της επιµελήτριας της έκθεσης, Monika Flacke, δεν αφήνει 

περιθώρια για παρεξηγήσεις: «Τα συναισθηµατικά θεµέλια των εθνών, τα οποία 

τέθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, συγκλονίστηκαν τόσο δυνατά [ενν. µε τον Β΄Π.Π.], που 

έπρεπε κυριολεκτικά να ανακαλυφθούν εκ νέου»42.  

Αντίθετα όµως από ότι δηλώνει η Flacke43, καµία µνήµη από µόνη της δεν 

µπορεί να βοηθήσει τους λαούς να θεµελιώσουν µια ειρηνική Ευρώπη και να 

επουλώσουν τις ‘πληγές’ από τραυµατικές εµπειρίες. Η δηµόσια µνήµη ή καλύτερα η 

αποτύπωση στη δηµόσια σφαίρα µιας επεξεργασµένης εκδοχής των αναµνήσεων του 

παρελθόντος ή µιας ιστορικής εκδοχής, δεν µπορεί παρά να είναι πολιτικό και 

κοινωνικό ζητούµενο όσων έχουν την εξουσία και την αρµοδιότητα να στήνουν και 

να διαµορφώνουν το πλαίσιο της δηµοσιότητας γύρω από τη µνήµη, να καλλιεργούν 

και να προωθούν τις αναµνήσεις εκείνες που εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους και 

συµβαδίζουν µε τις πολιτικές και ιδεολογικές τους θέσεις και τελικά να 

κατασκευάζουν δηµόσια µνηµεία µε συγκεκριµένη µορφή και περιεχόµενο που 

αποτελούν την πιο µόνιµη έκφραση της µνηµονικής πολιτικής τους. Πρόκειται, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Funkenstein και Gildea, για µια πρακτική κοινωνική 

και πολιτική, ένα φαινόµενο κοινωνικό και πολιτικό, είτε µιλάµε για βιωµένες 

εµπειρίες και µνήµες, είτε για τη φαντασίωση ενός κοινού παρελθόντος44.  

 

� Η δηµόσια µνήµη και η δηµόσια µνηµειακή γλυπτική πριν το Β΄Π.Π. 

 

Οι µαζικές, πρωτόγνωρες και οµοιογενείς ως ένα βαθµό εµπειρίες του 

Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου (Α΄Π.Π.), του πρώτου βιοµηχανικού πολέµου της 

σύγχρονης εποχής, προκάλεσαν αδιανόητα µέχρι εκείνη τη στιγµή σωµατικά και 

ψυχικά τραύµατα και άλλαξαν ριζικά τον τρόπο αναπαράστασης του παρελθόντος, 

διαµορφώνοντας ένα οµοιογενές και εθνικό κάθε φορά πλαίσιο µνήµης µε 

                                                                                                                                            
Monika (επιµ.), Koehler & Amelang, Βερολίνο/ Μόναχο 2001 (α΄έκδ. 1998), σελ. 15. 
42 Flacke, Monika, «Erinnerungen», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, όπ. π., σελ. 
7. 
43 Flacke, Monika, «Erinnerungen», όπ. π., σελ. 7. 
44 Βλ. Funkenstein, Amos, «Collective Memory and Historical Consciousness», όπ. π., σελ. 5 και 19 
και την εισαγωγή στο Gildea, Robert, France since 1945, Oxford University Press, Οξφόρδη 1996, 
σελ. 342.  
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πρωταγωνιστές τους ίδιους του βετεράνους του πολέµου45. Απόρροια των τραγικών 

εµπειριών ήταν η διαµόρφωση µαζικών και συγχρόνως πολύµορφων εκδηλώσεων της 

µνήµης. Σε αυτό ασφαλώς συνέβαλε το νέο δηµοκρατικότερο περιβάλλον που είχε εν 

τω µεταξύ προκύψει σε πολλά µέρη της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς και η περαιτέρω 

ανάπτυξη τόσο µιας ευρείας αστικής τάξης όσο και µιας δηµόσιας σφαίρας, η οποία 

είχε ήδη ενταθεί κατά τον προηγούµενο αιώνα46. Τα µνηµεία που ανεγέρθηκαν και οι 

εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, όχι µόνο από 

το επίσηµο κράτος ή την κεντρική διοίκηση47, αποτελούν την πιο τρανταχτή απόδειξη 

της επίκλησης του παρελθόντος, σε µαζική αυτή τη φορά κλίµακα. Συγχρόνως, λόγω 

της θεωρίας των συγκοινωνούντων δοχείων και της ίδιας της δηµοσιότητας, του 

‘νευρικού συστήµατος της δηµοκρατίας’ 48, αποτελούσαν τρόπο δηµόσιας έκφρασης 

και αφορµή για δηµόσια διαπραγµάτευση – µέχρι τουλάχιστον την πλήρη ανάληψη 

της µνηµειακής παραγωγής από το κράτος και φυσικά της χρήσης της από τα 

απολυταρχικά καθεστώτα. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ο δεσµός µνήµη-

ιστορία κλονίζεται και πλέον η µνήµη αποτελεί τη µαζικοποιηµένη-εκλαϊκευµένη 

ιστορία, ανεξάρτητη από την ακαδηµαϊκή, µε επιστηµονική στόχευση και ενδιαφέρον 

ιστοριογραφία. Είναι ακριβώς η στιγµή που, όπως υποστηρίζει ο Nora, «η µνήµη 

εξουσιάζει, ενώ η ιστορία γράφει»49, ή όπως παρατηρεί η Aleida Assmann, «η 

ιστορία υπάρχει µε έναν διπλό τρόπο: υπάρχει η ιστορία ως επιστήµη και η ιστορία 

ως µνήµη»50.  

Αυτό ήταν το πλαίσιο µέσα στο οποίο ανεγέρθηκαν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή 

ήπειρο τα χιλιάδες µνηµεία για τον Α΄Π.Π. και παρά το γεγονός ότι ήδη «οι πρώτοι 

µοντέρνοι πόλεµοι [ενν. η Γαλλική Επανάσταση, οι Ναπολεόντειοι Πόλεµοι και οι 

                                                 
45 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 3. 
46 Για την ιστορία της δηµοσιότητας και την έκρηξή της κατά τον 19ο αιώνα βλ. Habermas, Jürgen, 
Strukturwandel der Öffentlichkeit, Suhrkamp, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1990 (α΄ έκδ. 1962), σελ. 161-
274 και Sennett, Richard, The Fall of Public Man, W. W. Norton, Νέα Υόρκη/ Λονδίνο1992 (α΄ έκδ. 
1974), κυρίως σελ. 123-255. 
47 Επίσηµα ή ηµιεπίσηµα προγράµµατα µαζικής ανέγερσης µνηµείων συναντούµε κατά τόπους στις 
περισσότερες χώρες που ενεπλάκησαν και υπέστησαν σηµαντικές απώλειες στον Α΄Π.Π., όπως στη 
Γερµανία, στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία. ∆ε συνέβη, βέβαια, για παράδειγµα το ίδιο στη 
νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση, όπου οι αρχές προτίµησαν τη σιωπή βλ. Merridale, Catherine, «War, 
death, and remembrance in Soviet Russia», War and Remembrance in the Twentieth Century, Winter, 
Jay/ Sivan, Emmanuel (επιµ.), Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1999, σελ. 65-67. 
48 Η φράση ανήκει στον καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών στο Βερολίνο Μίλτο Πεχλιβάνο. 
49 Nora, Pierre, «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», όπ. π., σελ. 21. 
50 Assmann, Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, 
C.H. Beck, Μόναχο 2006, σελ. 43-47. Στο François, Etienne, Deutsche Erinnerungsorte, όπ. π., σελ. 
14.  
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πόλεµοι που οδήγησαν στην ένωση της Γερµανίας] ήταν ταυτόχρονα οι ιδρυτικοί 

τόποι του µύθου της πολεµικής εµπειρίας»51 και ότι «οι δηµιουργοί των µύθων του 

Α΄Π.Π. χρησιµοποίησαν εποµένως έναν ήδη υπάρχοντα µύθο και τον εµπλούτισαν 

προκειµένου να µνηµονευθούν οι νέες διαστάσεις του νέου πολέµου»52, παραµένει 

επίσης γεγονός, όπως καταλήγει ο Jay Winter, πως «από τον Αύγουστο του 1914 η 

µνήµη ήταν µια πράξη πολιτειότητας»53. Οι ανατροπές που θα γνωρίσει η µνήµη στο 

δεύτερο µισό του 20ού αιώνα προετοιµάστηκαν, απ’ ότι φαίνεται, µέσα από τη 

διεύρυνσή της στο πεδίο των επιστηµών, των τεχνών, της ψυχολογίας και της 

φιλοσοφίας, αυτήν ακριβώς την περίοδο.  

 
(Salvador Dalí, 1931, λάδι σε καµβά, 24,1 x 33 εκ., Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη) 

Τη ρευστότητα της µνήµης, µέσα στην «‘παρανοϊκή κριτική’ µέθοδό του, 

καλλιεργώντας εσωτερικά παρακινηµένες ψυχωτικές παραισθήσεις προκειµένου να 

δηµιουργήσει τέχνη»54, είχε ήδη διαισθανθεί ο Dalí, µε σκωπτική και ειρωνική 

διάθεση, στο γνωστό έργο του Η Εµµονή της µνήµης, «σε µια σκηνή που είναι έτσι 
                                                 
51 Mosse, Lachmann George, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford 
University Press, Νέα Υόρκη 1990, σελ. 9. Την αλλαγή στο περιεχόµενο της µνήµης και την τυπολογία 
των µνηµείων µε έµφαση πλέον στο στρατιώτη-πολίτη και µε ορόσηµο τη Γαλλική Επανάσταση 
διαπιστώνουν και οι Jeismann, Michael/ Westheider, Rolf, «Wofür stribt der Burger? Nationaler 
Totenkult und Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der Franzosischen Revolution», Der 
politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne, Koselleck, Reinhart/ Jeismann, Michael 
(επιµ.), Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 23-28. Επίσης δίπλα στη Γαλλική Επανάσταση ως 
χρονικό ορόσηµο και ως έναν από τους ‘Μοντέρνους Πολέµους’ τοποθετεί τον Αµερικάνικο Εµφύλιο 
«στο πιο δηµοκρατικό από όλα τα έθνη-κράτη του 19ου αιώνα» µε την ανέγερση του µνηµείου για τον 
άγνωστο στρατιώτη και ο Inglis, S. Ken, «Grabmäler für Unbekannte Soldaten», Die Letzten Tage der 
Menschheit, Bilder des Ersten Weltkrieges, Rother, Rainer (επιµ.), Deutsches Historisches Museum/ 
Ars Nicolai, Βερολίνο 1994, σελ. 410. 
52 Mosse, Lachmann George, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, όπ. π., σελ. 
10.  
53 Winter, Jay, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History, 
Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1995, σελ. 80. 
54 Elderfield, John, Visions of Modern Art, Paintingand Sculpture fron The Museum of Modern Art, The 
Museum of Modern Art, New York, Νέα Υόρκη 2003, σελ. 152.  
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ανεξίτηλα αλησµόνητη»55. Η επίδραση των ψυχολογικών θεωριών του Φρόυντ αλλά 

και η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν στο έργο του Dalí 56, θεωρίες που 

άλλαζαν τα δεδοµένα τόσο στο πως αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας όσο και στο 

πως αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο, άλλαξαν όπως φαίνεται και στο συγκεκριµένο 

έργο τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαµβάνονταν πλέον το χρόνο και το χώρο, τη 

σχετικότητά τους, την αχρονικότητα σε ένα τοπίο που ο χρόνος µοιάζει να έχει 

παγώσει και ο ήλιος ποτέ δεν δύει. Τα σταµατηµένα ρολόγια στο πίνακα του Ισπανού 

ζωγράφου και το παρατηµένο ρολόι τσέπης, το οποίο πλέον έγινε φωλιά για 

µυρµήγκια, σύµβολο της εφήµερης ζωής των ανθρώπων και της προσπάθειάς τους να 

νικήσουν τα χρόνο, τοποθέτησαν, µετά από έναν αιµατηρό πόλεµο και στη δίνη νέων 

αντιπαραθέσεων, στο επίκεντρο την έννοια της αθανασίας, µέσω και της µνήµης. 

Πολλοί καλλιτέχνες του µεσοπολέµου και του µοντερνισµού, εκ των οποίων 

αρκετοί είχαν λάβει ούτως ή άλλως µέρος στις µάχες, έχασαν σε αυτές κάποιο 

αγαπηµένο τους πρόσωπο ή µε κάποιο τρόπο υπέστησαν τις συνέπειές τους, θα 

ασχοληθούν µε το θέµα του πολέµου σε όλη σχεδόν τη µεσοπολεµική περίοδο, 

δίνοντας τη δική τους εκδοχή της ιστορικής µνήµης του µαχών που τελείωναν. Είτε 

επηρεασµένοι από τη θρησκευτική τέχνη – όπως ο Otto Dix που είδε το αλτάρι 

Isenheim του Grünewald, το οποίο κατά τη διάρκεια του πολέµου είχε µεταφερθεί για 

λόγους ‘συντήρησης’ και ‘προστασίας’ από το Κολµάρ στο Μόναχο και δηµιούργησε 

το δικό του αντιπολεµικό αλτάρι, ή όπως ο Ernst Barlach στο µνηµείο-κενοτάφιο στο 

Μαγδεµβούργο57 – είτε θέλοντας µε νέα µέσα να απεικονίσουν το βιοµηχανικό, 

τεχνολογικό και φουτουριστικό στοιχείο του νέου αυτού πολέµου – όπως ο 

Christopher Nevinson – όλοι τελικά απέρριψαν την εικονογραφική παράδοση του 

19ου αιώνα της απεικόνισης των ηγετών και στράφηκαν στα δεινά και τον ηρωισµό 

των απλών ανώνυµων στρατιωτών και στην απώλεια των ανθρώπινων ζωών σε έναν 

πόλεµο που όµοιός του δεν υπήρχε µέχρι τότε58. Για πρώτη φόρα τώρα τα µνηµεία 

                                                 
55 Όπ. π., σελ. 152. 
56 Βλ. Ades, Dawn, Dalí, The Centenary Retrospective, Thames & Hudson, Λονδίνο 2004, σελ. 140 και 
148. 
57 Βλ. Winter, Jay, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History, 
όπ. π., σελ. 92-93. 
58 Για τη µετατόπιση αυτή προς την απεικόνιση των απλών στρατιωτών ήδη κατά τη διάρκεια του 
πολέµου βλ. Noll, Thomas, «Sinnbild und Erzählung: Zur Ikonographie des Krieges in den 
Zeitschriftenillustrationen 1914 bis 1918»,  Die Letzten Tage der Menschheit, Bilder des Ersten 
Weltkrieges, Rother, Rainer (επιµ.), Deutsches Historisches Museum/ Ars Nicolai, Βερολίνο 1994 
σελ.259-272, Weight, Angela, «Süße Täuschungen: Kriegsgenrekunst in der Royal Academy, 1915-
1919», Die Letzten Tage der Menschheit, Bilder des Ersten Weltkrieges, Rother, Rainer (επιµ.), 
Deutsches Historisches Museum/ Ars Nicolai, Βερολίνο 1994 σελ. 273-284, καθώς επίσης Robichon, 
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από προσωποπαγή και προσωποκεντρικά γίνονται ανώνυµα και συλλογικά, ενώ η 

χρήση των µνηµείων για τον Άγνωστο Στρατιώτη εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον 

κόσµο59. Αυτά αποτελούν πλέον την κυριότερη επιλογή όταν τίθεται το ερώτηµα για 

την ανέγερση ενός εθνικού µνηµείου για τον πόλεµο, σε αντιδιαστολή όµως µε τα 

κατά τόπους µνηµεία. Τα τελευταία είχαν ειδικότερο και περιορισµένο ενδιαφέρον 

αλλά και πιο συγκεκριµένο περιεχόµενο και τυποποιηµένη µορφή. Φέροντας σε 

αρκετές περιπτώσεις, ως ζωτικό µέρος του µνηµείου, πλάκες µε λίστες ονοµάτων των 

πεσόντων της εκάστοτε κοινότητας, απευθύνονταν ατοµικά σε όποιον θρηνούσε, 

αλλά παρείχε συγχρόνως τις αποδείξεις σε τοπικό επίπεδο για το µέγεθος των 

απωλειών, την αξία της θυσίας και το λόγο υπερηφάνειας όλης της κοινότητας60. 

 
(Otto Dix (1891-1969), Ο πόλεµος/ Τρίπτυχο, 1929-1932, µικτή τεχνική (λάδι και τέµπερα) σε ξύλο, 

204 x 468 εκ., Galerie Neue Meister, ∆ρέσδη) 

                                                                                                                                            

François, «Ästhetik der Sublimierung: Die franzosische Kriegsmalerei», Die Letzten Tage der 
Menschheit, Bilder des Ersten Weltkrieges, Rother, Rainer (επιµ.), Deutsches Historisches Museum/ 
Ars Nicolai, Βερολίνο 1994 σελ. 285-300. Για την επίδραση του πολέµου στην τέχνη αλλά και την 
περαιτέρω µετατόπιση προς µια εικονογραφία χωρίς ηγετικές φυσιογνωµίες βλ. Cork, Richard, «Das 
Elend des Krieges: Die Kunst der Avantgarde und der Erste Weltkrieg», Die Letzten Tage der 
Menschheit, Bilder des Ersten Weltkrieges, Rother, Rainer (επιµ.), Deutsches Historisches Museum/ 
Ars Nicolai, Βερολίνο 1994 σελ. 301-396. 
59 Βλ. Inglis, S. Ken, «Grabmäler für Unbekannte Soldaten», όπ. π., σελ. 409. 
60 Βλ. Moriarty, Catherine, «Private Grief and Public Remembrance: British First World War 
Monuments», War and Memory in the Twentieth Century, Evans, Martin/ Lunn, Ken (επιµ.), Berg, 
Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1997, σελ. 137-138 και Winter, Jay, Sites of Memory, Sites of Mourning: The 
Great War in European Cultural History, όπ. π., σελ. 80-91. 
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(Ernst Barlach, Μνηµείο για τον Α΄Π.Π., 1929, ξύλο, καθεδρικός ναός Μαγδεµβούργου, Christopher 

Nevinson (1889-1946), Τα πολυβόλα, 1915, λάδι σε καµβά, 61 x 50,8 εκ., Tate Gallery, Λονδίνο)  

Από τους ανδριάντες επιφανών ανδρών µεταβαίνουµε στα µνηµεία για τους 

πεσόντες στρατιώτες στο µέτωπο, ο αριθµός των οποίων ήταν µεγαλύτερος από κάθε 

άλλη µέχρι τότε πολεµική σύρραξη61, όπως και ο αριθµός όσων σκοτώθηκαν στο 

µέτωπο και παρέµεινε άγνωστη η ταυτότητά τους62. Ο πίνακας του Giorgio De 

Chirico (1888-1978), Το Αίνιγµα της µέρας, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεµος, εκφράζει 

αυτή την παρακµή της απεικόνισης των δηµόσιων προσωπικοτήτων ή ηρώων, που 

κυριαρχούσε στη δηµόσια γλυπτική µέχρι εκείνη τη στιγµή, την ώρα ακριβώς που 

στο µεγαλύτερο µέρος της Γηραιάς Ηπείρου φαίνεται να ολοκληρώνεται η µετάβαση 

από την εποχή των αυτοκρατοριών σε αυτή του έθνους-κράτους. Οι πεσόντες στο 

µέτωπο δεν ήταν πλέον µισθοφόροι ή υπήκοοι αλλά πολίτες ενός κράτους και µέλη 

ενός έθνους και µιας πατρίδας για χάρη της οποίας κλήθηκαν να πολεµήσουν είτε ως 

µέλη ενός τακτικού εθνικού στρατού είτε ακόµα και ως εθελοντές63. Σε αντίθεση 

µάλιστα µε το 19ο αιώνα, ο Α΄Π.Π., αν και πάλι µεταξύ εθνών, υπήρξε ένας πόλεµος 

που επηρέασε ολόκληρη την κοινωνία και όλους τους τοµείς της ζωής και 

δηµιούργησε µεταπολεµικά νέες µορφές διαχείρισής του.  
                                                 
61 Ο προηγούµενος πιο αιµατηρός πόλεµος ήταν η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία µε 
τετρακόσιες χιλιάδες νεκρούς, εξακόσιες χιλιάδες λιγότερους ακόµα και από µία µόνο µάχη στον 
Α΄Π.Π. αυτή του Somme το 1916, ενώ και ο Γαλλο-πρωσικός πόλεµος είχε περίπου διακόσιες χιλιάδες 
θύµατα, βλ. Mosse, Lachmann George, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, όπ. 
π., σελ. 3-4. 
62 Βλ. Inglis, S. Ken, «Grabmäler für Unbekannte Soldaten», όπ. π., σελ. 410. 
63 Για το ρόλο των εθελοντών και τη σηµασία του στο περιεχόµενο και τη µορφή του Α΄Π.Π. βλ. 
Mosse, Lachmann George, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, όπ. π., σελ. 15-
34 αλλά και Winter, Jay, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural 
History, όπ. π., σελ.80. 
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(Giorgio De Chirico, 1914, λάδι σε καµβά, 185,5 x 139,7 εκ., Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη)  

Είναι η εποχή που «τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δηµόσιες αναµνήσεις 

εκφράστηκαν από µνηµεία που χτίστηκαν για να µνηµονεύσουν τους νεκρούς του 

Α΄Π.Π. Η σχέση ανάµεσα στις δύο και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν συχνά περίπλοκες. Η δηµόσια µνηµόνευση εξαρτιόταν από 

την ιδιωτική µνήµη και ο τελικός σκοπός ήταν να µορφοποιήσει και να ελέγξει την 

τελευταία σε µια συγκεκριµένη και σταθερή αφήγηση που εξυπηρετούσε την 

ενοποιηµένη εθνική µνήµη»64. Με τον αργό έστω εκδηµοκρατισµό και τη δηµιουργία 

µιας ευρύτερης αστικής τάξης, οι στρατιώτες πήγαιναν στον πόλεµο ως πολίτες. Με 

το τέλος των αυτοκρατοριών και την παγίωση του εθνικισµού πήγαιναν για την 

υπεράσπιση όχι του µονάρχη ή του αυτοκράτορα αλλά για να πάρουν µέρος σε έναν 

εθνικό πόλεµο για την υπεράσπιση του έθνους και της πατρίδας. Με τη λήξη των 

εχθροπραξιών, όπως σηµειώνει ο Mosse, «η µνήµη του πολέµου αναδιαµορφώθηκε 

σε µια ιερή εµπειρία που προµήθευσε το έθνος µε ένα νέο βαθύ θρησκευτικό 

συναίσθηµα…[ενώ] η λατρεία των νεκρών στρατιωτών έγινε το κεντρικό σηµείο της 

θρησκείας του εθνικισµού»65 και τα µνηµεία που ανεγέρθηκαν δεν µπορούσαν παρά 

να είναι µαζικά και να έχουν ανάλογο περιεχόµενο.  

                                                 
64 Moriarty, Catherine, «Private Grief and Public Remembrance: British First World War Monuments», 
War and Memory in the Twentieth Century, Evans, Martin/ Lunn, Ken (επιµ.), Berg, Οξφόρδη/ Νέα 
Υόρκη 1997, σελ. 125. 
65 Mosse, Lachmann George, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, όπ. π., σελ. 
16. 
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Η τοποθέτηση ενός πρωτοπόρου του µοντερνισµού και της αφαίρεσης, του 

Tatlin, σχολιασµένη από τον Iljia Ehrenburg το 1922, συµπυκνώνει το πνεύµα της 

εποχής: «επειδή η εποχή µας, της ήττας του ατοµικισµού, δεν θαυµάζει πλέον 

µνηµεία που προορίζονται για µεµονωµένα άτοµα, αλλά εκείνα τα σύγχρονα που 

ανεγέρθηκαν για τα µεγάλα κινήµατα…Από την οπτική γωνία της αισθητικής πρέπει 

η κενότητα των ανθρώπινων µορφών, είτε γυµνές είτε µε ενδύµατα, να γίνει 

κατανοητή µέσα στις γεωµετρικές φόρµες των πόλεων. Είναι τρόπον τινά 

ξαναχτισµένα µαµούθ-απολιθώµατα»66. Στο ονειρικό τοπίο του De Chirico, µε το 

µοναχικό άγαλµα κάποιου ‘µεγάλου’ άνδρα ο οποίος έχει αποµείνει χωρίς κοινό και 

θεατές, κυριαρχεί το βιοµηχανικό τοπίο, µε τις δύο υψικαµίνους να δεσπόζουν στο 

φόντο του πίνακα ως σύµβολα της νέας εποχής που ανατέλλει. Προοιωνίζεται έτσι το 

τέλος της ακαδηµαϊκής µνηµειακής γλυπτικής παράδοσης του 19ου αιώνα67, η οποία 

µε τις υπερβολικά συναισθηµατικές µορφές της, το ροµαντισµό και τις αλληγορικές 

αναπαραστάσεις της, δεν ήταν πλέον κατάλληλη για τα πολεµικά µνηµεία ενός 

πολέµου, όπως ο Α΄Π.Π, που χαρακτηριζόταν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις 

αιµατοβαµµένες και χωρίς νικητή µάχες των χαρακωµάτων και τους µαζικούς 

θανάτους68. 

∆ίπλα στους ακαδηµαϊκούς επιτύµβιους οβελίσκους, τις αναθηµατικές στήλες 

και τις επιτάφιες κατασκευές µε µορφή πυραµίδας που κατέκλυσαν ολόκληρη την 

Ευρώπη αλλά κυρίως την επαρχία και την ύπαιθρο69, θα προστεθούν πλέον στα 

µεγάλα αστικά κέντρα, που είχαν φτάσει ήδη από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα 

στην ακµή τους70, τα κενοτάφια αφιερωµένα στον Άγνωστο Στρατιώτη – όπως στην 

περίπτωση του Λονδίνου, του Παρισιού, του Μονάχου και του Βερολίνου71. Αυτά 

                                                 
66 Παρατίθεται στο Langner, Johannes, «Denkmal und Abstraktion: Sprachregelungen der 
monumentalen Symbolik im 20. Jahrhundert», Denkmal – Zeichen – Monument, Skulptur und 
öffentlicher Raum heute, Mai, Ekkehard/ Schmirber, Gisela, (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1989, σελ. 59. 
67 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, Reaktion Books, 
Λονδίνο 1998, σελ. 7-10. Για την ανάπτυξη και τη διάδοση της δηµόσιας µνήµης και την ενεργή 
συµβολή της στη δηµόσια σφαίρα, κυρίως όµως στη µικροκλίµακα τοπικών κοινωνιών και κοινοτήτων 
και όχι σε εθνικό επίπεδο, βλ. Winter, Jay, «Forms of kinship and remembrance in the aftermath of the 
Great War», War and Remembrance in the Twentieth Century, Winter, Jay/ Sivan, Emmanuel (επιµ.), 
Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1999, σελ. 40-60. 
68 Βλ. Baumunk, Bodo-Michael, «Akademie und Kunst im öffentlichen Raum», „Die Kunst hat nie ein 
Mensch allein besessen“: 1696-1996; dreihundert Jahre Akademie der Künste, Hochschule der Künste, 
Hingst, Monika (επιµ.), Henschel Verlag, Βερολίνο 1996, σελ. 430 και Michalski, Sergiusz, Public 
Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 77.   
69 Βλ. Becker, Annette, «Der Kult der Erinnerung nach den Grossen Krieg: Kriegerdenkmäler in 
Frankreich», Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne, Koselleck, Reinhart/ 
Jeismann, Michael (επιµ.), Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 316. 
70 Βλ. Sennett, Richard, The Fall of Public Man, όπ. π., σελ. 130-133. 
71 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 77-92, 
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πλέον καταλαµβάνουν τη θέση εθνικών, κεντρικών κρατικών µνηµείων, στα οποία 

προοδευτικά χρησιµοποιήθηκαν ολοένα και περισσότερο το στυλ και τα µοτίβα του 

µοντερνισµού και της αφαίρεσης που εισάγονται στο εικαστικό λεξιλόγιο της 

µνήµης72, απορρίπτοντας ταυτόχρονα το ρεαλισµό και τον κόσµο της 

πραγµατικότητας, που τόσο εµφατικά είχαν εκείνη την περίοδο αρνηθεί κινήµατα, 

όπως ο σουρεαλισµός και το νταντά. Ακόµα και στη νεαρή Σοβιετική Ένωση, που η 

κοµµουνιστική ηγεσία της δεν ασχολήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, µε τη µνήµη του 

πρόσφατου Παγκοσµίου Πολέµου, σε µνηµεία όπως αυτό που πρότεινε ο Tatlin για 

την Γ΄ ∆ιεθνή στα 1922 επιλέχθηκε η αφαίρεση, σε αυτή την περίπτωση, ως 

συνώνυµο της επανάστασης, καθώς όπως παρατηρεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης «κανέναν 

δεν ενδιαφέρει πια η δηµιουργία της εικόνας του ανθρώπου»73. Όπως παρατηρεί ο 

Johannes Langner, «η πρόταση του Tatlin στη νεώτερη ιστορία των µνηµείων 

καταλαµβάνει την περίοπτη πρώτη θέση. Αυτό το παράδειγµα έχει εµπνεύσει τις ιδέες 

των αφηρηµένων µνηµείων του αιώνα µας [20ου] όσο κανένα άλλο…είναι η 

κυριαρχία της πίστης για την πρόοδο…Είναι όµως η αφαίρεση που είχε προσαρτηθεί 

στα συνθήµατα που στέκονται ως σηµαίες της πίστης στην πρόοδο: απελευθέρωση, 

ανανέωση, µονιµότητα της ανάπτυξης που οδηγεί ψηλά και µπροστά. Είναι στην 

πραγµατικότητα ο αυτοπροσδιορισµός της αφαίρεσης η απεικόνιση των 

προγραµµατικών αρχών της πίστης στην πρόοδο, όπως έγιναν αντιληπτές στο επίπεδο 

της αισθητικής»74. 

Ο Richard Sennett διαπιστώνοντας βέβαια την οπισθοχώρηση από τη 

δηµοσιότητα προς την ιδιωτικότητα µετά το τέλος του 19ου αιώνα και παρατηρώντας 

ότι η οικειότητα µεταξύ των ανθρώπων µεταλλάχθηκε από πολιτική και κοινωνική 

ενέργεια απλώς σε ηθική αξία, καταλήγει να υποστηρίξει πως ακριβώς λόγω αυτής 

της µετατόπισης «οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν προσωπικά νοήµατα σε απρόσωπες 
                                                                                                                                            
στο κεφάλαιο δηλαδή µε τίτλο ‘Memorials to the Great War’. Για ένα πιο αναλυτικό κατάλογο µε τα 
µνηµεία για τον άγνωστο στρατιώτη και τους λόγους εξάπλωσής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά 
και σε άλλες χώρες που έλαβαν µέρος στον Α΄Π.Π., όπως για παράδειγµα οι Η.Π.Α., βλ. Inglis, S. Ken, 
«Grabmäler für Unbekannte Soldaten», όπ. π., σελ. 409-422. 
72 Βλ. για παράδειγµα τα σχέδια των Hans Poelzig, Erich Blunk, Hans Grube, Peter Behrens και 
Ludwig Mies Van Der Rohe για το διαγωνισµό για ένα κεντρικό µνηµείο για τους πεσόντες του Α΄Π.Π. 
στο Βερολίνο που τελικά δεν καρποφόρησε αλλά και αυτά για την ανακαίνιση της Neue Wache 
(Φρουραρχείου) του Schinkel στο κέντρο της γερµανικής πρωτεύουσας, που τελικά επιλέχτηκε για να 
στεγάσει το µνηµείο του Heinrich Tessenow, βλ. Baumunk, Bodo-Michael, «Akademie und Kunst im 
öffentlichen Raum», όπ. π., σελ. 428-430. 
73 Παρατίθεται στο Ρηγοπούλου, Πέπη, «Πρόλογος στην ελληνική έκδοση», στο Γκραίη, Καµίλα, Η 
Ρωσική Πρωτοπορία. Προεπαναστατική και Επαναστατική Τέχνη στη Ρωσία, 1863-1922, Ρηγοπύλου, 
Πέπη (µτφρ.), Υποδοµή, Αθήνα 1987 (α΄ αγγλική έκδοση 1969), σελ. 10. 
74 Langner, Johannes, «Denkmal und Abstraktion: Sprachregelungen der monumentalen Symbolik im 
20. Jahrhundert», όπ. π., σελ. 58. 
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καταστάσεις, σε αντικείµενα και σε αντικειµενικές συνθήκες της ίδιας της 

κοινωνίας»75. Η εξάπλωση των πολεµικών µνηµείων σε όλη την Ευρώπη µετά τον 

πόλεµο µοιάζει να είναι η τελευταία εκδήλωση του ‘δηµόσιου ανθρώπου’ του Sennett 

µέσα σε έναν ανεπτυγµένο αστικό χώρο και σε µια δηµόσια σφαίρα, όπου οι οµάδες 

και οι ιδιώτες έχουν λόγο και υπάρχει δηµόσια διαπραγµάτευση. Συγχρόνως, όµως, 

τα µνηµεία αυτά αποτελούν το µεταίχµιο και την απαρχή της οπισθοχώρησης στην 

ιδιωτική σφαίρα, διότι η διαπραγµάτευση δε γίνεται πλέον µε όρους πολιτικούς αλλά, 

αντιθέτως, κοινός παρανοµαστής είναι ή προβάλλεται ως τέτοιος τα ατοµικά 

συναισθήµατα της θλίψης και του θρήνου και τα άτοµα δεν ενώνονται πλέον µέσω 

των κοινών πολιτικών τους αιτηµάτων παρά µέσω των ψυχολογικών αναγκών τους. 

Όπως παρατηρεί πάλι ο Sennett «οι κοινωνικές σχέσεις είναι αληθινές, πιστευτές και 

αυθεντικές όσο πιο κοντά πλησιάζουν τις εσωτερικές ψυχολογικές ανησυχίες του 

κάθε ατόµου. Αυτή η ιδεολογία µετατρέπει τις πολιτικές κατηγορίες σε ψυχολογικές 

κατηγορίες»76.  

Με τα µνηµεία µετά τον Α΄Π.Π. το κράτος, το οποίο αποτελεί, σύµφωνα µε 

τον Jay Winter, έναν από τους παράγοντες της διαδικασίας της µνηµόνευσης µαζί µε 

τις οικογένειες και την κοινωνία77, προσπάθησε να διεµβολίσει ακριβώς το δηµόσιο 

χώρο και να τον ελέγξει µε το να διαχειρίζεται µια ‘απρόσωπη κατάσταση’, όπως 

ήταν τα τραύµατα και οι µνήµες του πολέµου. Πολύ περισσότερο και παρά το 

γεγονός ότι σε µικρές κοινωνίες πραγµατικά οι ιδιώτες και οι οµάδες ανέλαβαν το 

έργο της µνηµόνευσης και «δηµιούργησαν έναν χώρο όπου η ιστορία του πολέµου 

µπορεί να ειπωθεί και να ξαναειπωθεί στις τοπικές, συγκεκριµένες, τοπικιστικές και 

οικογενειακές της µορφές»78, το επίσηµο κράτος διατήρησε το ρόλο του τελικού 

κριτή και τιµητή του περιεχοµένου και του ύφους της µνήµης και των µνηµείων, 

παρεµβαίνοντας έτσι στη δηµόσια σφαίρα και επιβάλλοντας όσο ήταν δυνατό το δικό 

του πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινούνταν η δηµοσιότητα για τον πόλεµο. 

∆ηµιουργούνταν έτσι ουσιαστικά ένας πλασµατικός δηµόσιος χώρος µε αφορµή τη 

µνήµη του πολέµου, όπου το κράτος κατείχε τον κεντρικό πολιτικό ρόλο και οι 

πολίτες καλούνταν να παρευρεθούν και να συµµετέχουν ως ιδιώτες που 

συγκεντρώνονται για να ικανοποιήσουν ψυχολογικές τους ανάγκες, ακόµα και µε 

                                                 
75 Sennett, Richard, The Fall of Public Man, όπ. π., σελ. 257. 
76 Sennett, Richard, The Fall of Public Man, όπ. π., σελ. 257. 
77 Βλ. Winter, Jay, «Forms of kinship and remembrance in the aftermath of the Great War», όπ. π., σελ. 
40. 
78 Winter, Jay, όπ. π., σελ. 40. 
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χορηγίες και εράνους, χωρίς τελικά να έχουν λόγο στην κατασκευή µιας πραγµατικής 

δηµοσιότητας για τη µνήµη του πολέµου – αν και τα διαφορετικά µνηµεία αποτελούν 

έστω ένδειξη µιας ακρωτηριασµένης δηµοσιότητας και διαφορετικών εκδοχών της 

µνήµης. Η µαζική προσέλευση σε αυτές τις εκδηλώσεις µνήµης, ειδικά κατά την 

τελετή εγκαινίων ή αποκαλυπτηρίων επίσηµων µνηµείων αφιερωµένων σε ανώνυµα 

θύµατα79, καταδεικνύει από τη µία την πραγµατική ύπαρξη και ανάπτυξη ενός 

αστικού χώρου όπου αποδίδονταν τιµές σε θύµατα ως πολίτες ενός κράτους και ως 

µέλη ενός έθνους, ενός χώρου όπου οι επιζώντες, µε την ιδιότητα του πολίτη που 

είχαν κατακτήσει, µπορούσαν να συγκεντρώνονται και να συµµετέχουν, από την 

άλλη όµως καταδεικνύει και το µέγεθος της ψυχολογικής ανάγκης για ταύτιση µε 

απρόσωπες καταστάσεις χωρίς πολιτικά κίνητρα που, σύµφωνα πάντα µε το Sennett, 

αποδεικνύει πρακτικά την οπισθοχώρηση προς την ιδιωτική σφαίρα.  

Όπως και να ‘χει, οι πολιτικές ηγεσίες και το επίσηµο κράτος προσπάθησαν 

σε όλη σχεδόν την Ευρώπη να ελέγξουν πλήρως τη διαδικασία της δηµόσιας µνήµης 

και τη δηµιουργία µιας επίσηµης-εθνικής αφήγησης και ενός µύθου για τον Α΄Π.Π., 

είτε στη µικροκλίµακα τοπικών κοινοτήτων είτε σε εθνικό επίπεδο µε την ανέγερση 

κεντρικών µνηµείων στις εκάστοτε πρωτεύουσες, καθώς µάλιστα ως θύµατα 

µνηµονεύονταν κυρίως όσοι είχαν πέσει στο µέτωπο ως µέλη ενός τακτικού στρατού 

και ενός έθνους-κράτους, το οποίο επισήµως αντιπροσώπευαν και ενσάρκωναν και 

για το οποίο θυσιάστηκαν. Ήδη µάλιστα κατά τη διάρκεια των µαχών είχε ξεκινήσει 

µε επίσηµο τρόπο η διαδικασία κατασκευής της µνήµης, η προσπάθεια καταγραφής, 

διάσωσης, αποθησαύρισης και αρχειοθέτησης των εµπειριών και των κατάλοιπων του 

πολέµου µε την ίδρυση των πρώτων πολεµικών µουσείων, όπως το Imperial War 

Museum το 1917 στο Λονδίνο και το War Museum (σήµερα Australian War 

Memorial) στην Καµπέρα της Αυστραλίας τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και τη 

συµµετοχή ιδρυµάτων που ξεκίνησαν τη συλλογή αρχειακού υλικού όπως η 

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine την ίδια χρονιά στο 

                                                 
79 Στα αποκαλυπτήρια για παράδειγµα του κενοταφίου για τον άγνωστο στρατιώτη στο Λονδίνο 
συµµετείχαν περίπου ένα εκατοµµύριο άνθρωποι, ενώ ανάλογα νούµερα και ποσοστά συµµετοχής των 
τοπικών κοινωνιών βρίσκουµε τόσο στο Παρίσι και σε άλλα αστικά κέντρα όσο και σε µικρότερες 
πόλεις, βλ. Inglis, S. Ken, «Entombing Unknown Soldiers: From London and Paris to Baghdad», 
History and Memory, τόµος 5, τχ. 2, 1993, σελ. 7 και Inglis, S. Ken, «Grabmäler für Unbekannte 
Soldaten», όπ. π., σελ. 420. Βλ. επίσης Winter, Jay, «Forms of kinship and remembrance in the 
aftermath of the Great War», όπ. π., σελ. 54-56, Winter, Jay, Winter, Jay, Remembering war: the Great 
War between memory and history in the twentieth century, Yale University Press, Νιού Χαίβεν 2006, 
σελ. 141-145 και Moriarty, Catherine, «Private Grief and Public Remembrance: British First World 
War Monuments», όπ. π., σελ. 130-139. 
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Παρίσι, η Kriegsbibliothek στο Βερολίνο το 1915 (σήµερα Bibliothek für 

Zeitgeschichte στη Στουτγάρδη), ενώ παρόµοιες προσπάθειες ξεκίνησαν τόσο στο 

πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ όσο και στη δηµόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης80.  

Η δηµόσια µνήµη και τα µνηµεία θα αποτελούν από εδώ και στο εξής κυρίως 

κρατική υπόθεση, ενώ εκτός από τις εκάστοτε εθνικές αποχρώσεις, στις οποίες θα 

αναφερθώ συνέχεια, σωστά παρατηρεί και πάλι ο Inglis, πως «κάθε Άγνωστος 

Στρατιώτης περιβλήθηκε από την πολιτική»81. Η διαµάχη που ξέσπασε το 1920 

µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων γύρω από τον τόπο τοποθέτησης των λειψάνων του 

Άγνωστου Στρατιώτη στο Παρίσι, αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα για τη σηµασία 

πλέον των δηµόσιων µνηµείων στον πολιτικό στίβο82. Με την επιλογή της Αψίδας 

του Θριάµβου έναντι του Pantheon, ενός ‘εθνικού’ τόπου µνήµης έναντι ενός τόπου 

θριάµβου της αστικής δηµοκρατίας, έχουµε την πιο τρανταχτή απόδειξη του ρόλου 

των µνηµείων στην κατασκευή και διατήρηση των εθνικών αφηγήσεων και της 

ταυτόχρονης αποδόµησης ενός αστικού χώρου δηµοσιότητας που περνούσε πλέον 

στα χέρια των κρατικών παραγόντων83. 

      
(Sir Edwin Lutyens, Μνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αριστερά η µόνιµη εκδοχή σε µάρµαρο του 

1920 και δεξιά η προσωρινή σε γύψο κατά την επέτειο της ανακωχής στις 11 Νοεµβρίου 1919, ύψος 

11 µ., Whitehall Λονδίνο) 
                                                 
80 Βλ. Winter, Jay, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History, 
όπ. π., σελ. 80-81. 
81 Inglis, S. Ken, «Entombing Unknown Soldiers: From London and Paris to Baghdad», όπ. π., σελ. 18. 
82 Ανάλογη διαµάχη για την επιλογή της τοποθεσίας αλλά και του καλλιτέχνη είχε ξεσπάσει και για το 
µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα, βλ. Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Το µνηµείο του 
Άγνωστου…γλύπτη, Το συµβολικό µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη και η σκανδαλώδης ιστορία 
του», Επτά Ηµέρες, εφ. Καθηµερινή, 25-10-1998, σελ. 20-22. 
83 Για τη διαµάχη για την τοποθέτηση του µνηµείου στο Παρίσι βλ. Ackermann, Volker, «“CEUX QUI 
PIEUSEMENT MORTS POUR LA FRANCE…” Die Identität des Unbekannten Soldaten», Der 
politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne, Koselleck, Reinhart/ Jeismann, Michael 
(επιµ.), Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 288-304. 
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Στις 11 Νοεµβρίου 1920, στη δεύτερη επέτειο και εορτή της ανακωχής και της  

κατάπαυσης του πυρός του Α΄Π.Π., πλήθος κόσµου παρακολούθησε στο Λονδίνο και 

στο Παρίσι παρόµοιες τελετές απόδοσης τιµών στον Άγνωστο Στρατιώτη και 

ταυτόχρονα τα αποκαλυπτήρια των αντίστοιχων µνηµείων – στο Λονδίνο του 

κοσµικού µνηµείου, µόνιµου αυτή τη φορά από µάρµαρο, στο Whitehall, έναντι του 

θρησκευτικού στο Westminster Abbey, αλλά και στο Παρίσι κάτω από την Αψίδα 

του Θριάµβου. Οι δύο µεγάλες νικήτριες δυνάµεις φρόντισαν να ενηµερωθούν η µία 

για τις κινήσεις της άλλης, ώστε οι εορτασµοί να έχουν κατά κάποιο τρόπο κοινό 

χαρακτήρα µετά τη µεγάλη επιτυχία που είχε σηµειώσει την προηγούµενη χρονιά, 

στην πρώτη επέτειο, η τιµητική παρέλαση στο Λονδίνο και η συγκέντρωση στο 

προσωρινό, γύψινο πρώτο µνηµείο-κενοτάφιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη του Sir 

Edwin Lutyens στο Whitehall κοντά στο βρετανικό κοινοβούλιο84. Το 1921 

ακολούθησαν µε αντίστοιχες τελετές οι υπόλοιπες νικήτριες δυνάµεις της Αντάντ, 

ΗΠΑ, Ιταλία, Βέλγιο και  Πορτογαλία85.  

Με τον πιο επίσηµο έτσι τρόπο µνηµονεύονταν οι ανώνυµοι ήρωες, 

στρατιώτες-πολίτες του εκάστοτε έθνους-κράτους και παράλληλα αποδίδονταν τιµές 

στην αόριστη και αφηρηµένη ιδέα του έθνους, του οποίου όµως η ύπαρξη και 

συνέχιση βασιζόταν ακριβώς στην ύπαρξη και τη µνήµη των πολιτών, µελών ενός 

έθνους. Η απρόσµενη δηµοτικότητα του αφηρηµένου, γεωµετρικού µνηµείου του 

Lutyens, το οποίο στεκόταν σε έναν δηµόσιο αστικό χώρο, χωρίς εθνικά ή 

θρησκευτικά σύµβολα και µόνο µε τη φράση του Βρετανού πρωθυπουργού David 

Lloyd George, ‘Οι ένδοξοι νεκροί’ , καταδεικνύει αφ’ ενός την ύπαρξη µιας αστικής 

δηµόσιας σφαίρας γύρω από τη µνήµη του πολέµου και αφετέρου την πολιτική 

βούληση για άµεση εκµετάλλευση του γεγονότος, κάτι που οδήγησε τελικά στη 

µόνιµη εγκατάστασή του ένα χρόνο αργότερα. Επιπροσθέτως, µε την κατασκευή-

απάντηση της Εκκλησίας της Αγγλίας την επόµενη χρονιά του µνηµείου για τον 

Άγνωστο Πολεµιστή στο Αβαείο, στον ‘εθνικό’ χώρο µνήµης της βρετανικής 

αυτοκρατορίας όπου είναι θαµµένη η βασιλική οικογένεια, ναι µεν αναγνωρίστηκε η 

                                                 
84 Η υπηρεσία ‘United Kingdom National Inventory of War Memorials’ ιδρύθηκε το 1989 
υποστηριζόµενη από το Imperial War Museum και έχει επωµισθεί το βάρος της καταγραφής όλων των 
πολεµικών µνηµείων και έχει καταρτίσει τον ανάλογο κατάλογο που είναι προσβάσιµος και 
ηλεκτρονικά στο διαδύκτιο. Σε αυτόν τον κατάλογο το εν λόγω µνηµείο έχει τον αύξοντα αριθµό 104, 
όπου µπορεί κανείς να βρει όλες τις σχετικές πληροφορίες γύρω από την ανέγερση, τις επιγραφές που 
φέρει και τις ηµεροµηνίες παραγγελίας και αποκαλυπτηρίων. Βλ. 
http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.104/fromUkniwmSearch/1. 
85 Βλ. Inglis, S. Ken, «Grabmäler für Unbekannte Soldaten», όπ. π., σελ. 409. 
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αξία και η ύπαρξη του πολίτη-µέλους του έθνους-κράτους, ωστόσο την ίδια στιγµή 

του ‘ζητούνταν’ να παραδώσει αυτή του την ταυτότητα και ιδιότητα για χάρη της 

εθνικής αφήγησης, όπως ακριβώς συνέβη και στη Γαλλία µε την επιλογή της Αψίδας 

του Θριάµβου. Η απόφαση της µη επιστροφής των σωρών από το µέτωπο έπαιξε 

ασφαλώς σηµαντικό ρόλο στην απόφαση των κυβερνήσεων να κατασκευάσουν ένα 

µνηµείο για να τιµήσουν όλους εκείνους που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα 

χαρακώµατα. Παραµένει ωστόσο γεγονός ότι η µνήµη τους χρησιµοποιήθηκε ως 

σύµβολο της νίκης, των κόπων και των θυσιών αφηρηµένα ολόκληρου του έθνους.  

    
(αριστερά Μνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη, 1920, στη βάση της Αψίδας του Θριάµβου Παρίσι, 

δεξιά Μνηµείο για το Βρετανό Πολεµιστή, 1920, µέσα στο Αβαείο του Westminster στο Λονδίνο) 

Το ‘έθνος’ πάντως υπήρξε κεντρικής σηµασίας έννοια όσον αφορά και την 

πλευρά της ηττηµένης Γερµανίας, της οποίας οι συντηρητικές κυρίως πολιτικές 

δυνάµεις, και παρά τη νίκη των Σοσιαλιστών, προχώρησαν µε τη σειρά τους σύντοµα 

στην αναζήτηση εθνικών ηρώων και τελικά στην κατασκευή µνηµείων για τον 

πόλεµο – αν και η διαµάχη για τη σηµασία των πολεµικών εµπειριών αποδείχτηκε 

ένα φαινόµενο µε διάρκεια σε όλο το µεσοπόλεµο86. Σε σχέση όµως µε τις νικήτριες 

χώρες, τα µνηµεία την πρώτη δεκαετία µετά την κατάπαυση του πυρός είχαν 

διαφορετικό συµβολισµό, περιεχόµενο και ύφος, αλλά µεγαλύτερη οµοιογένεια. Στην 

πλειοψηφία τους πρόκειται για µνηµεία όπου απεικονίστηκε ένας συχνά χριστιανικής 

προέλευσης στρατιωτικός ηρωισµός, χωρίς να αποτυπώνεται ο θρήνος για τους 

πεσόντες ή κάποιο µήνυµα ειρήνης. Επιπλέον δεν αποτυπώθηκε ούτε η ήττα, από τη 
                                                 
86 Βλ. Ziemann, Benjamin, «Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in den Milieukulturen der Weimar 
Republik», Kriegserlebnis und Legendenbildung: das Bild des "modernen" Krieges in Literatur, 
Theater, Photographie und Film, Schneider, Thomas (επιµ.), Universität Verlag Rasch, Όσναµπουργκ 
1999, σελ. 257.  
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στιγµή µάλιστα που τα γερµανικά στρατεύµατα δεν υπέστησαν κάποια καταλυτικής 

σηµασίας καταστροφή, κανείς ξένος στρατιώτης δεν εισέβαλε σε γερµανικό έδαφος 

εκτός από τις περιοχές της Αλσατίας και της Λωρραίνης και οι Γερµανοί στρατιώτες 

επέστρεψαν µε τακτικό τρόπο από το δυτικό µέτωπο.  

Σηµαντικό ρόλο σε αυτά τα στρατιωτικά µνηµεία διαδραµάτισε ασφαλώς η 

παγγερµανική οργάνωση των βετεράνων του πολέµου (Deutscher Kriegerbund) και 

συγχρόνως διάφορες άλλες παραστρατιωτικές οργανώσεις που ανέλαβαν όµως έναν 

κεντρικό ‘εθνικό’ συντονιστικό ρόλο στην ανέγερσή τους, παραγκωνίζοντας άλλες 

οµάδες πολιτών ή πολιτικές οργανώσεις που θέλησαν να διεκδικήσουν κάποιο ρόλο 

στη δηµόσια καλλιέργεια της µνήµης87. Η ήττα βέβαια δεν επέτρεψε στο επίσηµο 

κράτος την ανέγερση κάποιου κεντρικού εθνικού µνηµείου, σύµφωνα µε το 

πλασµατικό ηρωικό κλίµα που είχαν καλλιεργήσει οι οργανώσεις αυτές, ωστόσο 

κατόρθωσε µέσω αυτών να ελέγξει την παραγωγή µνήµης και µνηµείων σε κάθε 

τοπική κοινωνία.  

Σε αντίθεση όµως µε τη Γαλλία και την Αγγλία θέλησε να αποδώσει τιµές όχι 

στους πολίτες αλλά στους στρατιώτες-συµπολεµιστές όσων επέζησαν88. Η µορφή του 

φαντάρου είναι κυρίαρχη σε όλα τα γερµανικά µνηµεία, ακόµα και σε αυτά µε 

χριστιανικό περιεχόµενο που κατασκευάστηκαν συνήθως στις καθολικές περιοχές του 

Νότου και της Βαυαρίας και τον απεικόνιζαν ως Άγιο Γεώργιο ή Άγιο Μιχαήλ89. Οι 

πρώτες µεταπολεµικές γερµανικές κυβερνήσεις θεώρησαν πιο σηµαντικό εκείνη τη 

στιγµή να τονώσουν άµεσα και µε προφανή τρόπο το εθνικό φρόνηµα των πολιτών 

τους και να καταστήσουν σαφή την ενότητα της χώρας µέσω των ηρώων-στρατιωτών 

παρά να ασχοληθούν µε οποιαδήποτε χρήση της µνήµης για άλλες πολιτικές 

σκοπιµότητες. Όπως παρατηρούν και πάλι οι Jeismann και Westheider, «στη 

γερµανική περίπτωση της λατρείας των νεκρών ο πολίτης δεχόταν τιµές ως 

στρατιώτης…το στοιχείο της ιδιότητας του πολίτη εµφανίστηκε και αποτυπώθηκε 

στα µνηµεία ως εθνικά προσδιορισµένο…κυρίως φάνηκε ότι η εθνική ενότητα 

µπορούσε να παρουσιαστεί µε την ερµηνεία του στρατιωτικού στοιχείου – πέρα από 

                                                 
87 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 83 και 
ειδικότερα Ziemann, Benjamin, «Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in den Milieukulturen der 
Weimar Republik», όπ. π., σελ. 252-256. 
88 Βλ. Jeismann, Michael/ Westheider, Rolf, «Wofür stribt der Burger? Nationaler Totenkult und 
Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der Franzosischen Revolution», όπ. π., σελ. 30-36. 
89 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ.84-85 
και Jeismann, Michael/ Westheider, Rolf, «Wofür stribt der Burger? Nationaler Totenkult und 
Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der Franzosischen Revolution», όπ. π., σελ. 42. 



49 
 

πολιτικές και κοινωνικές τριβές…στη Γερµανία τελικά η δηµόσια έκφραση της 

λατρείας των νεκρών δεν ήταν πολιτικά διαιρεµένη αλλά εθνικά προσδιορισµένη και 

κυρίως ως ‘εθνικός’ προσδιοριζόταν ο πολίτης τη στιγµή που ήταν στρατιώτης»90.  

  
(Hermann K. Hosaeus, Μνηµείο πεσόντων, 1920, εκκλησία Paul-Gerhardt, Βερολίνο-Schöneberg και 

Franz Dorrenbach, Μνηµείο για τους γιους του 4ου Συντάγµατος της βασίλισσας Augusta Garde-

Grenadiere, 1920, Alter Garnisonfriedhof, Βερολίνο) 

Η ακαδηµαϊκή µνηµειακή γλυπτική θεωρήθηκε καταλληλότερη να 

απεικονίσει µια ηρωική µνήµη, ειδικά στους κόλπους των συντηρητικών ενώσεων 

πρώην στρατιωτικών που είχαν την ευθύνη για την ανέγερση των µνηµείων, µε µόνη 

εξαίρεση και εδώ την περίπτωση των µνηµείων-κενοταφίων για τον Άγνωστο 

Στρατιώτη – τεχνοτροπική επιλογή που ακολουθήθηκε σε γενικές γραµµές και σε 

άλλες χώρες για τα µνηµεία της περιφέρειας. Αντίθετα όµως µε τις νικήτριες δυνάµεις 

όπου εµφανίζονται στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την κοινωνική ζωή ή µε το ρόλο 

των πολιτών και τη µνήµη των θυµάτων, όπως για παράδειγµα οι λίστες µε τα 

ονόµατα των πεσόντων ή οι γυναικείες µορφές που θρηνούν, στη Γερµανία η µόνη 

αποδεκτή µορφή ήταν αυτή του στρατιώτη, χωρίς τη συνοδεία κανενός άλλου 

παραδοσιακού ταφικού συµβόλου, όπως γινόταν στη Γαλλία και την Αγγλία µε τη 

χρήση οβελίσκων ή στηλών ή και στην ίδια τη Γερµανία κατά το 19ο αιώνα91.  

                                                 
90 Jeismann, Michael/ Westheider, Rolf, «Wofür stribt der Burger? Nationaler Totenkult und 
Staatsbürgertum in Deutschland und Frankreich seit der Franzosischen Revolution», όπ. π., σελ. 39-43. 
91 Για τη χρήση των οβελίσκων και των στηλών σε πολεµικά µνηµεία του 19ου αιώνα στη Γερµανία και 
τη σχέση τους µε την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη δίπλα σε αυτή του στρατιώτη βλ. Hettling, 
Manfred, «Bürger oder Soldaten? Kriegerdenkmäler 1848 bis 1854», Der politische Totenkult: 
Kriegerdenkmäler in der Moderne, Koselleck, Reinhart/ Jeismann, Michael (επιµ.), Wilhelm Fink 
Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 147-193 και Maas, Annette, «Politische Ikonographie im deutsch-
französischen Spannungsfeld: Die Kriegerdenkmäler von 1870/71 auf den Schlachtfeld um Metz», Der 
politische Totenkult: Kriegerdenkmäler in der Moderne, Koselleck, Reinhart/ Jeismann, Michael 
(επιµ.), Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 195-222. 
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Στο πρώτο έτσι χρονολογικά µνηµείο στο Βερολίνο ήδη στα 1920, έργο του 

Hermann K. Hosaeus (1975-1958), βρίσκουµε τη µορφή του στρατιώτη που 

επιστρέφει από το µέτωπο, όχι ως νικητής ή ηττηµένος αλλά ούτε µε την πρόθεση να 

επιστρέψει στη ζωή του ως πολίτης. Με σκυµµένο κάπως το κεφάλι µοιάζει να 

αποτίει φόρο τιµής στους χαµένους του συµπολεµιστές που δεν επέστρεψαν µαζί του. 

Στα σκαλιά της εισόδου της εκκλησίας Paul-Gerhardt στη Hauptstraße στην περιοχή 

του Schöneberg το µνηµείο ανεγέρθηκε από το σύλλογο βετεράνων Kyffhäuserbund, 

µέλος του Deutscher Kriegerbund, και στην επιγραφή διαβάζουµε: ‘Στους πεσόντες 

συντρόφους µας 1914-1918’ [αργότερα προστέθηκε και η ηµεροµηνία 1939-1945]. 

Την ίδια χρονιά άλλωστε κατασκευάστηκε στο νεκροταφείο της Φρουράς 

(Alter Garnisonfriedhof), στο κέντρο του Βερολίνου, το ‘Μνηµείο για τους γιους του 

4ου Συντάγµατος της βασίλισσας Augusta Garde-Grenadiere’, έργο του Franz 

Dorrenbach (1870-1943), µε σκοπό φυσικά να αποδοθούν τιµές στους πεσόντες του 

πολέµου που θυσιάστηκαν και πήραν µέρος όχι ως ελεύθεροι πολίτες αλλά ως 

υπήκοοι του βασιλιά, τρανταχτή διαφορά ακόµα και από την περίπτωση της Αγγλίας 

και παρά το γεγονός της κατάλυσης της µοναρχίας στη Γερµανία. Ο νεκρός 

πολεµιστής έχει ακόµα σφιγµένη τη γροθιά του, σύµβολο ενός αγώνα που δεν έχει 

τελειώσει και της υπόσχεσης για εκδίκηση από όσους επέζησαν. Και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις συντηρητικές οργανώσεις ανέλαβαν την ανέγερση πολεµικών 

µνηµείων, µε ρεβανσιστική ίσως διάθεση, ειδικά µετά τους επαχθείς για τη Γερµανία 

όρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών, και επέλεξαν φυσικά την ακαδηµαϊκή 

καλλιτεχνική παράδοση που είχε συνδεθεί µε το προηγούµενο καθεστώς, 

απορρίπτοντας συγχρόνως κάθε µοντερνιστική εικονογραφική προσθήκη, η οποία 

άλλωστε θα παρέπεµπε σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπου στο εν τω µεταξύ είχαν 

καλλιεργηθεί τέτοιες στυλιστικές και υφολογικές τάσεις. 

Οτιδήποτε ξέφευγε από την ακαδηµαϊκή µνηµειακή γλυπτική παράδοση δε 

βρήκε θέση στο επίσηµο λεξιλόγιο της µνήµης. Όποιες προσπάθειες έγιναν από 

καλλιτέχνες του µοντερνισµού, όπως η Kollwitz ή ο Barlach, να αποτυπωθεί µια 

άλλου ύφους µνήµη, ανεγέρθηκαν τελικά είτε εκτός των γερµανικών συνόρων είτε 

τοποθετήθηκαν σε λιγότερο ορατό δηµόσιο χώρο – το µνηµείο της Kollwitz που δεν 

έχει τίποτα το ηρωικό ή το εθνικό, αντιθέτως οι γονείς-πολίτες θρηνούν ιδιωτικά την 

απώλεια του παιδιού τους και συµβολικά προβάλλεται το αντιπολεµικό και 

αντιµιλιταριστικό µήνυµα, τοποθετήθηκε σε γερµανικό νεκροταφείο πεσόντων στο 

Βέλγιο, ενώ του Barlach όπως είδαµε µέσα σε ένα ναό στο Μαγδεµβούργο. 
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(Käthe Kollwitz, Οι πενθούντες γονείς, 1932, γρανίτης, στο γερµανικό πολεµικό νεκροταφείο του 

Vladslo στη δυτική Φλάνδρα – αρχικά στο νεκροταφείο του Roggevelde) 

Αν και, όπως προαναφέρθηκε, κάποιο νέο εθνικό µνηµείο µε ηρωικό θέµα ή 

για τα θύµατα στον Α΄Π.Π. δεν κατασκευάστηκε στη Γερµανία την πρώτη 

µεταπολεµική δεκαετία, ούτε και κάποιο µνηµείο για τις απώλειες κάποιων µε την 

ιδιότητα του πολίτη, µε εξαίρεση την ιδιωτική παραγγελία για τα θύµατα στο 

εργοστάσιο της IG στη Φρανκφούρτη σε αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του Peter Behrens 

και το γλυπτό του Richard Scheibe στα 1922-24, ωστόσο υπήρξαν αργότερα 

συζητήσεις για ένα µνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Η περίπτωση της Neue 

Wache στο Βερολίνο αποτελεί τη µοναδική ίσως περίπτωση όπου τελικά 

παραλείφθηκε η µορφή του στρατιώτη και συγχρόνως την πιο απτή απόδειξη της 

διάρκειας και των µεταµορφώσεων της µνήµης του πολέµου, µεταµορφώσεων που 

φτάνουν µάλιστα ως τις µέρες µας.  

Ήδη από το 1924 στη γερµανική δηµοσιότητα, ειδικά στους κόλπους των 

συλλόγων των πρώην µάχιµων στρατιωτών, υπήρχαν σχέδια και συζητήσεις για την 

ανέγερση ενός κεντρικού µνηµείου για τους πεσόντες. Ωστόσο το οµοσπονδιακό 

κράτος καθυστερούσε, χωρίς να µπορεί να αρνηθεί πλήρως την ανέγερση ενός 

τέτοιου µνηµείου, καθώς τα τραύµατα και οι εµπειρίες του πολέµου ήταν πολύ 

πρόσφατες, πιθανότατα διότι διαφωνούσε µε το περιεχόµενο και το ύφος που 

επιθυµούσαν να δώσουν σε αυτό οι συντηρητικές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές 

οργανώσεις. Μόνο το 1926-27 ο υπεύθυνος για τα καλλιτεχνικά πράγµατα Edwin 

Redslob ανέθεσε στην Πρωσική Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Βερολίνου τη 

διεξαγωγή ενός διαγωνισµού για το εν λόγω µνηµείο. Η επιτροπή αποφάσισε τελικά 

το νέο µνηµείο να βρίσκεται στη θέση του παλιού Φρουραρχείου στην πιο κεντρική 

λεωφόρο της Γερµανικής πρωτεύουσας, την Unter der Linden, και στον κλειστό 

διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε κλήθηκαν αυτή τη φορά και έλαβαν µέρος οι 
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εκπρόσωποι κυρίως των µοντέρνων κινηµάτων, Peter Behrens, Erich Blunck, Hans 

Grube, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Poelzig και ο Heinrich Tessenow92. 

  
(αριστερά η πρόταση του Mies van der Rohe και δεξιά του Hans Grube) 

     
(αριστερά η πρόταση του Erich Blunck και δεξιά του Hans Poelzig) 

     
(αριστερά η πρόταση του Peter Behrens και δεξιά το έργο του Heinrich Tessenow) 

Τα σχέδια, άλλα πιο κλασικά και άλλα πιο πρωτοποριακά, απέρριπταν όλα, 

εκτός από αυτό του Blunck, τη χρήση κάποιας ανθρώπινης µορφής και πολύ 

περισσότερο τη χρήση της µορφής ενός στρατιώτη. Η χρονική βέβαια στιγµή ήταν 

τότε, δέκα και πλέον χρόνια από τέλος του πολέµου και µε τη ∆ηµοκρατία της 

Βαϊµάρης πιο σταθερή πια, πολύ διαφορετική από τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, 

όταν στη δηµόσια ζωή κυριαρχούσαν οι συντηρητικές, συχνά φιλοµοναρχικές, 

δυνάµεις. Πολύ δε περισσότερο τώρα, µε την άνοδο των Φασιστών και του 

εθνικισµού, η κυβέρνηση ήθελε να δώσει στο µνηµείο ένα αντιµιλιταριστικό και 

                                                 
92 Βλ. Baumunk, Bodo-Michael, «Akademie und Kunst im öffentlichen Raum», όπ. π., σελ. 430. 
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αντιπολεµικό µήνυµα. Η επιλογή της πρότασης του Tessenow µε την τοποθέτηση 

µαύρου γρανίτη στο δάπεδο και τους τοίχους και µε το ασηµένιο στεφάνι βελανιδιάς 

στολισµένο µε χρυσό και πλατίνα, έργο του ακαδηµαϊκού γλύπτη και καθηγητή στις 

ΗΠΑ Ludwig Gies (1887-1966), κέρδισε τελικά το διαγωνισµό – ίσως ως η 

ενδιάµεση λύση ανάµεσα στις κλασικές λύσεις µε τους κίονες και τους στύλους των 

Blunck και Grube και τις πιο πρωτοποριακές και εξεζητηµένες των Behrens, Mies 

van der Rohe και Poelzig, ο οποίος µάλιστα µε τη χρήση του σταυρού στο κέντρο της 

κατά τα άλλα µοντέρνας σύνθεσης µάλλον απωθούσε τους Πρώσους 

παραγγελιοδότες του. Η βελανιδιά αντίθετα ήταν σύµβολο της γερµανικότητας ενώ 

και η µεταλλική της σύνθεση έδινε την αίσθηση της σταθερότητας και της δύναµης, 

στοιχεία που σίγουρα ικανοποιούσαν τις εθνικιστικές τάσεις χωρίς όµως να θίγονται 

όσοι εναντιώνονταν στο µιλιταρισµό που αναπτυσσόταν ραγδαία. Η µνήµη του 

πολέµου, που µέχρι τότε αποτελούσε καθαρά ‘εθνική υπόθεση’ και την οποία 

διαχειρίζονταν µη κρατικές οργανώσεις, έµπαινε πλέον µέσω της µνήµης του 

Άγνωστου Στρατιώτη στον κόσµο της κεντρικής πολιτικής ζωής και στην αστική 

δηµόσια σφαίρα που τώρα το επίσηµο κράτος επιθυµούσε να χειραγωγήσει κεντρικά. 

Ο στρατιώτης για πρώτη φορά δε µνηµονευόταν άµεσα, αφήνοντας έτσι χώρο για τη 

µνήµη του, όχι µόνο ως µέρος του στρατού αλλά και ως πολίτη και µέρος του 

γερµανικού έθνους, το οποίο βρήκε το συµβολισµό του ακριβώς στη γερµανική 

βελανιδιά. Λίγο πριν την κατάληψη της εξουσίας από τους Ναζί η Neue Wache που 

εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο Hindenburg στις 2 Ιουνίου 1931 έγινε µέρος της 

εθνικής αφήγησης, µιας αφήγησης που άφηνε όµως πίσω της την προπολεµική 

περίοδο του Keiserreich και έδινε το δηµοκρατικό ‘αστικό’ στίγµα της Βαϊµάρης.  

     
(αριστερά το έργο του Heinrich Tessenow το 1931 και δεξιά η προσθήκη του σταυρού µετά το 1933) 
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(αριστερά η βοµβαρδισµένη Neue Wache το 1945 και δεξιά η αποκατάστασή επί Λ.∆.Γ.) 

Με την άνοδο του Χίτλερ, δίπλα στο στεφάνι της βελανιδιάς θα προστεθεί ο 

σταυρός, σε µια προσπάθεια των Ναζί να προσεταιριστούν και να πλησιάσουν τους 

συντηρητικούς χριστιανούς.  Η µεταµόρφωση όµως αυτή της µνήµης του Α΄Π.Π. δεν 

επρόκειτο να διαρκέσει παρά λίγα περισσότερα χρόνια από µια δεκαετία. Ο 

βοµβαρδισµός του Βερολίνου από τους Συµµάχους θα µετατρέψει κυριολεκτικά σε 

ερείπια το Φρουραρχείο και µεταφορικά τη µνήµη που αυτό έφερε. Σύντοµα πάντως, 

ο τόπος αυτός της εθνικής µνήµης των Γερµανών θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο, 

µόνο που αυτή τη φορά η µνήµη του άγνωστου στρατιώτη, απαλλαγµένη από τα 

χριστιανικά σύµβολα, θα αποτυπώνει την εκδοχή της µισής χώρας και του µισού 

έθνους, καθώς το κτήριο έτυχε να περάσει στα χέρια των Ανατολικογερµανών. Τα 

κοµµουνιστικά σύµβολα και η κοµµουνιστικής έµπνευσης µνήµη επρόκειτο να 

αντικαταστήσουν τη φασιστική εκδοχή των προηγούµενων κατόχων της Neue Wache 

και µαζί την ταυτότητα του Άγνωστου Στρατιώτη που από σύµβολο του γερµανικού 

στρατού και του γερµανικού έθνους µετατράπηκε σε αντιφασιστικό σύµβολο της 

νίκης του κοµµουνισµού κατά του φασισµού στον τελευταίο πόλεµο και εκ νέου 

πολιτικό εργαλείο παρέµβασης και χειραγώγησης της δηµοσιότητας από τους 

κρατικούς παράγοντες στον ιδεολογικό Ψυχρό Πόλεµο που άρχισε µε το τέλος του 

θερµού. 
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� Το γενικό πλαίσιο της δηµόσιας µνήµης στην ψυχροπολεµική περίοδο 

 

Περιγράφοντας το πλαίσιο της µνήµης για τον Β΄Π.Π. ο Mazower θα 

καταλήξει πως οι επεξεργασµένες από τα µεταπολεµικά κράτη αναµνήσεις θα γίνουν 

οι νέοι «ιδρυτικοί µύθοι µιας Ευρώπης απελευθερωµένης από την ιστορία»93. Μετά 

τις τραυµατικές εµπειρίες ενός, κατά βάση, ιδεολογικού και ιδεολογικοποιηµένου 

πολέµου, οι κυβερνώντες στην Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου θέλησαν να 

διαχειριστούν προς ίδιον όφελος το ζήτηµα της δηµόσιας διαπραγµάτευσης των 

αναµνήσεων των πολιτών τους. Ουσιαστικά προσπάθησαν να χειραγωγήσουν τη 

διαδικασία και να εκµεταλλευτούν την αφορµή της δηµόσιας αποτύπωσης της 

µνήµης του πολέµου για την εξυπηρέτηση σύγχρονων πολιτικών και ιδεολογικών 

αναγκών, ικανοποιώντας παράλληλα την επιθυµία µερίδας της κοινωνίας και των 

πολιτικών κύκλων για λήθη και αποσιώπηση των πτυχών εκείνων του παρελθόντος 

που ενοχοποιούσαν δυνάµεις και πρόσωπα, απαραίτητα πλέον στα νέα καθεστώτα και 

στους νέους συσχετισµούς δυνάµεων, σε µια προσπάθεια απώθησης ευθυνών, ηθικής 

και υλικής µορφής, για παθητικές παραλείψεις και ενεργά ανοµήµατα του 

παρελθόντος. Είναι ακριβώς η εποχή της οριστικής οπισθοχώρησης από τη 

δηµοσιότητα προς την οικειότητα ή πρόκειται δηλαδή τώρα, όπως αναφέρει ήδη στο 

τίτλο του ο Sennett, για την Πτώση του δηµόσιου ανθρώπου94. 

Η µνήµη για τον πόλεµο, το τι θα συµπεριληφθεί σε αυτή και τι θα µείνει 

εκτός, θα έρθει να καλύψει το κενό που θα αφήσει η ιδεολογία στο πεδίο της 

πολιτικής στη ∆υτική Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου, καθώς πλέον οποιοσδήποτε 

συσχετισµός µε ιδεολογίες και ιδεολογικά ρεύµατα λάµβανε αρνητικό πρόσηµο, τόσο 

λόγω της ευθύνης που αποδόθηκε για την πρόσφατη ολοκληρωτική καταστροφή σε 

συστήµατα όπως ο φασισµός και ο εθνικοσοσιαλισµός που είχαν έντονη ιδεολογική 

υπόσταση, όσο και λόγω της σύνδεσης της ιδεολογίας µε την πολιτική – σύνδεση de 

facto πια κατακριτέα – που παρέπεµπε στον νέο αντίπαλο, τον κοµµουνισµό. Η 

ανέγερση ενός δηµόσιου µνηµείου στην εποχή της έκρηξης των µέσων µαζικής 

επικοινωνίας και της ραγδαίας εξάπλωσης της χρήσης της τηλεόρασης, ανάλογα µε 

το φορέα-κράτος που το παραγγέλνει και το προωθεί ή το µέρος όπου τοποθετείται, 

είναι δυνατόν να ασκεί επίδραση, αφενός στην παγίωση ατοµικών ή συλλογικών 

                                                 
93 Mazower, Mark, Σκοτεινή ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Κώστας Κουρεµένος (µτφρ.), 
εκδόσεις Αλεξάνδρα, Αθήνα 2004, σελ. 17 (α΄ αγγλική έκδοση 1998).  
94 Sennett, Richard, The Fall of Public Man, όπ. π., κυρίως σελ. 259-340.  
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αναµνήσεων σε άλλα µέρη του πλανήτη, ειδικά από τη στιγµή που παγιώθηκαν τα 

δύο ψυχροπολεµικά στρατόπεδα και ανέπτυξαν εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας, 

και αφετέρου στην κατασκευή και τη διαµόρφωση του ύφους και του περιεχοµένου 

της πρόσληψης και ερµηνείας των πολεµικών εµπειριών που εν τέλει προσδιορίζουν 

και προκαθορίζουν τη µορφή και το περιεχόµενο νέων µνηµείων µέσα σε κάθε 

συνασπισµό. Σε αυτά αποκρυσταλλώνεται τελικά µια εκδοχή που ενστερνίζονται και 

αναπαράγουν οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις που ασκούν την εξουσία, 

προσβλέποντας στη νοµιµοποίηση ακριβώς της θέσης και της εξουσίας τους.  

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, ο πολιτισµός στο δυτικό κόσµο θα έπρεπε να µείνει 

τελείως ελεύθερος, από ιδεολογίες, πολιτικές, κόµµατα και συγκεκριµένα 

καλλιτεχνικά ρεύµατα, άρα δηµοκρατικός και ανεξάρτητος από εξωτερικούς 

παράγοντες που είναι σε θέση να επιβάλλουν περιορισµούς στη σκέψη και την 

έκφραση, συνεπώς ανεξάρτητος από την ίδια την πραγµατικότητα. Όπως 

χαρακτηριστικά σχολιάζει η Germain Viatte, «στην ‘κοινωνία της κατανάλωσης’…η 

κυριαρχία του ‘καθένας µόνος του και καθένας για τον εαυτό του’ είχε ξεκινήσει»95. 

Το αντίθετο ισοδυναµούσε εκείνη την εποχή µε οπισθοδρόµηση, µε απολυταρχικές 

και εθνικιστικές πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες είχαν πλέον καταδικαστεί 

συλλήβδην96, τη στιγµή µάλιστα που η πίστη στην πρόοδο φαινόταν µονόδροµος για 

την ηθική και υλική ανασυγκρότηση. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη γνωστή ρήση του 

Adorno, καµία γνωστή τέχνη δεν ήταν πλέον κατάλληλη για να περιγράψει τις 

εφιαλτικές εµπειρίες και µνήµες του πολέµου – άποψη που εξέφραζε και ο Henry 

Moore ως πρόεδρος της επιτροπής για το µνηµείο του Άουσβιτς97. 

Το ψυχροπολεµικό πλαίσιο επέβαλε φαίνεται ως ένα βαθµό αυτή την επιλογή 

της θεωρητικής αποδέσµευσης από τα κέντρα εξουσίας και την άρνηση της χρήσης 

των τεχνών ως µέρος της κρατικής προπαγάνδας, ειδικά µε το ‘Συνέδριο για την 

Πολιτιστική Ελευθερία’ (Congress for Cultural Freedom)98, ως αντιστάθµισµα στο 

                                                 
95 Viatte, Germain, «Paris – Wege der Kunst und des Lebens – 1937-1957», Paris-Paris 1937-1957, 
Malerei, Graphik, Skulptur, Film, Theater, Literatur, Architektur, Design, Photographie, Viatte, 
Germain (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1981, σελ. 28. 
96 Βλ. Stölzl, Cristoph, «Πρόλογος», Mythen der Nationen: Ein europäisches Panorama, Flacke, 
Monika (επιµ.), Koehler & Amelang, Βερολίνο/ Μόναχο 2001(α΄ έκδ. 1998), σελ. 13 και Held, Jutta / 
Schneider, Norbert, Sozialgeschichte der Malerei, Dumont, Κολωνία, 2006 (α΄ έκδ. 1998), σελ. 412.  
97 Λόγος στη συνεδρίαση της ∆ιεθνής Επιτροπής για την ανέγερση του µνηµείου στο Άουσβιτς, 
Παρίσι, Νοέµβριος 1958, στο Wilkinson, Alan (επιµ.), Henry Moore: Writings and Conversations, 
Lund Humphries, Λονδίνο 2002, σελ. 134-135. 
98 Βλ. για παράδειγµα Saunders, Frances Stonor, The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts 
and Letters, The New Press, Νέα Υόρκη 1999, κυρίως σελ. 1-5 και 252-278 και Christopher Lasch, 
«The Cultural Cold War: A short history of the Congress for Cultural Freedom», Towards a New Past: 
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σοσιαλιστικό ρεαλισµό που υιοθετήθηκε από τα κοµµουνιστικά καθεστώτα. Η 

σύγκρουση µεταφέρθηκε σε όλα τα επίπεδα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µε τη 

στήριξη για παράδειγµα µουσικών εκδηλώσεων όπως αυτή µε τίτλο Τα έργα του 20ού 

αιώνα που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συνεδρίου για την Πολιτιστική 

Ελευθερία το Μάιο του 1952 στο Παρίσι, δίνοντας το στίγµα των προθέσεων και των 

αισθητικών επιλογών όσων ασκούσαν την εξουσία στο δυτικό στρατόπεδο, ως 

αντίβαρο πάλι στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό και ειδικότερα εδώ στην επιρροή του 

κοµµουνισµού στη Γαλλία99.   

Η αισθητική αυτή κίνηση, στο δυτικό τουλάχιστον κόσµο, µεταφράστηκε ως 

υιοθέτηση της αφηρηµένης τέχνης και αρχικά, στην Ευρώπη κυρίως, της γεωµετρικής 

αφαίρεσης, τόσο όσον αφορά τη δηµιουργία µνηµείων, όσο και γενικότερα την 

καλλιτεχνική παραγωγή100. Η απουσία ιστορικών αναφορών και παραποµπών, η 

αποσύνδεση από κάθε πολιτική και ιδεολογική εξάρτηση, όπως την είχαν εκφράσει 

ήδη προπολεµικά οι πρωτοπόροι της γεωµετρικής αφαίρεσης που επανήλθαν αµέσως 

µετά τη λήξη του πολέµου101, και η υιοθέτηση της λατινικής ιδέας για ‘τάξη και 

λογική’, όσο ιδεαλιστική και αν είναι αυτή η προσέγγιση των τεχνών, ήταν από τα πιο 

σηµαντικά στοιχεία που εµπεριείχε η αφηρηµένη τέχνη και ειδικότερα η γεωµετρική 

αφαίρεση. Η αφηρηµένη τέχνη συµβάδιζε ακριβώς µε την απουσία της µνήµης, που 

πολλοί επιθυµούσαν εκείνη τη στιγµή, και µε το ζητούµενο σε όλες τις 

δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες για επιστροφή στο δρόµο της προόδου και της 

ανάπτυξης, στην οµαλότητα και τη σταθερότητα µετά τον παραλογισµό του πολέµου. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ∆υτικής Γερµανίας όπου «η αφηρηµένη τέχνη 

συσχετίστηκε συνολικά µε µια ιδεαλιστική ανάταση», ενώ γενικότερα «στον αιώνα 

                                                                                                                                            

Dissenting Essays in American History, Barton J. Bernstein (επιµ.), Vintage Books, Νέα Υόρκη 1969 
(α΄ έκδ. 1967), σελ. 322-359. Βλ. επίσης το συλλογικό τόµο Scott-Smith, Giles/ Krabbendam, Hans 
(επιµ.), The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960, Frank Cass Publishers, Λονδίνο/ 
Πόρτλαντ 2003. 
99 Για τη συγκεκριµένη εκδήλωση που αποτελεί το κεντρικό θέµα και την παραδειγµατική περίπτωση 
προς εξέταση αλλά και γενικά για την αντιµετώπιση της µουσικής ως όπλο του Ψυχρού Πολέµου βλ. 
την υποδειγµατική µελέτη του Mark Carroll, Music and Ideology in Cold War Europe, Cambridge 
University Press, Κέιµπριτζ 2003. 
100 Βλ. Guilbaut, Serge, «Postwar Painting Games: The Rough and the Slick», Reconstructing 
Modernism: Art in New York, Paris, and Montreal 1945-1964, Guilbaut, Serge (επιµ.), The MIT Press, 
Κέιµπριτζ Μασαχουσέτης 1990, σελ. 30-84. 
101 Ήταν για παράδειγµα διαδεδοµένη στους κύκλους της οµάδας Abstraction-Création η ταύτιση της 
αφηρηµένης τέχνης µε την ελευθερία, που επαναλαµβάνω, όσο ιδεαλιστική κι αν είναι είχε αποκτήσει 
τη σηµασία της καλλιτεχνικής αντίστασης σε κάθε µορφή καταπίεσης από απολυταρχικά καθεστώτα 
ήδη από τη δεκαετία του ’30 όταν και πολλές εκδοχές της µοντέρνας τέχνης απαγορεύτηκαν και 
διώχθηκαν από τέτοιου είδους καθεστώτα. Βλ. χαρακτηριστικά την αφιέρωση από τη σύνταξη στο 
δεύτερο τεύχος του περιοδικού της οµάδας, Abstraction-Création: art non figuratif, τχ. 2, 1933, σελ. 1. 
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µας [τον 20ό] συνδέθηκε µε την αφαίρεση η υλιστικά, τεχνολογικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά προσανατολισµένη πίστη στην πρόοδο»102. 

Ο ατοµικισµός και η εσωστρέφεια, η οπισθοχώρηση ακριβώς στην οικειότητα 

και την τυραννία της που περιγράφει ο Sennett, έφτασαν βαθµιαία στα άκρα. Το 

άτοµο βρίσκεται στο κέντρο· τα πάντα ξεκινάνε από αυτό και καταλήγουν σε αυτό. 

Όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές και σωστές αρκεί να πηγάζουν από το άτοµο και 

κανείς είναι ελεύθερος στην ατοµικότητά του, µέσα στις προσωπικές του µνήµες, και 

άρα δηµοκρατικός και ανεξάρτητος από εξωτερικούς παράγοντες που µπορεί να 

επιβάλλουν περιορισµούς στη σκέψη και την έκφραση. Η καλλιτεχνική πραγµάτωση 

αυτής της ιδέας, µε την υιοθέτηση στις περισσότερες των περιπτώσεων της 

αφηρηµένης ή αφαιρετικής τέχνης του µοντερνισµού, εξυπηρέτησε άριστα την 

αφηρηµένη ιδέα της απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση και τη δηµιουργία – αρκεί 

ασφαλώς να κινείται µέσα στα πλαίσια αυτής της περίεργης νοµιµοφροσύνης προς 

την αφαίρεση που επέβαλλαν οι φιλελεύθερες δυνάµεις και κυρίως οι ΗΠΑ. 

Στην εποχή της τηλεόρασης και του κινηµατογράφου, στην εποχή της γενικής 

εκπαίδευσης και της καθολικής ψήφου, η πολιτική διαµάχη µεταφέρθηκε σταδιακά 

και στο επίπεδο της µνήµης. Η ιστορική δηµόσια µνήµη αποτέλεσε παράγοντα κλειδί 

στη διαµόρφωση και επιβολή αποφάσεων που λαµβάνονται στην εφαρµογή της 

εξουσίας, ενώ συγκρουόµενοι και διαφορετικοί κάθε φορά πολιτικοί στόχοι άσκησαν 

αποφασιστική επιρροή στην κατασκευή της103. Επρόκειτο στη µεγάλη πλειοψηφία 

τους για συγκρούσεις που αφορούσαν πρωτίστως τη διεκδίκηση µιας αφηρηµένης και 

προσωρινά αδιαµόρφωτης ιστορικής συλλογικής µνήµης ως καθοριστικής για τη 

διαµόρφωση της εθνικής αλλά και ως προς τα φύλα ταυτότητας, µε απώτερο στόχο τη 

νοµιµοποίηση µιας κρατικής εξουσίας που αντιπροσωπεύει το σύνολο των οµάδων 

και ασκεί την εξουσία στο όνοµά τους. ∆εν ήταν εποµένως µέσα σε αυτές τις 

διαµάχες καθόλου σπάνιες, όπως παρατηρεί ο Le Goff, οι ανοµοιογενείς εκ πρώτης 

όψεως συµπαρατάξεις, οι οποίες ωστόσο αποκτούν µια νέου τύπου πολιτική 

οµοιογένεια, υπερασπιζόµενες τα ίδια ιδεώδη104. 

 

                                                 
102 Langner, Johannes, «Denkmal und Abstraktion: Sprachregelungen der monumentalen Symbolik im 
20. Jahrhundert», όπ. π., σελ. 59. 
103 Βλ. Gildea, Robert, «Myth, memory and policy in France since 1945», Memory and Power in Post-
War Europe. Studies in the Present of the Past, Müller, Jan-Werner (επιµ.), Cambridge University 
Press, Κέιµπριτζ 2002, σελ. 59.  
104 Βλ. Λε Γκοφ, Ζακ, Ιστορία και µνήµη, Γιάννης Κουµπούρλης (µτφρ.), Νεφέλη, Αθήνα 1998 (α΄ 
γαλλική έκδ. 1988), σελ. 131. Βλ. επίσης Μ. Ρεπούση, «Οι πόλεµοι των εγχειριδίων», όπ. π., σελ. Β59. 
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� Μη κρατικές εκφράσεις της µνήµης του πολέµου 

 

Οι πολιτικοί όµως παράγοντες σπανίως, όπως θα δούµε στη συνέχεια, 

ενδιαφέρονταν να απεικονίσουν στις δηµόσιες παραγγελίες µε ιστορική ακρίβεια και 

περισσότερες από µία εκδοχές των όσων συνέβησαν στον πόλεµο, να µνηµονεύσουν 

δηλαδή και να αποκρυσταλλώσουν σε δηµόσιο χώρο όλες τις πτυχές της συλλογικής 

µνήµης. Οι πολιτικές ηγεσίες που αποτελούσαν τον παραγγελιοδότη των µνηµείων 

που ανεγέρθηκαν δηµοσία δαπάνη κατέληγαν στο περιεχόµενο και τη µορφή που θα 

είχαν αυτά µε βάση το ιδεολογικό τους υπόβαθρο και τον πολιτικό σχεδιασµό για την 

κατάκτηση ή τη διατήρηση της εξουσίας, µέρος του οποίου ήταν και η µνηµειακή 

πολιτική. Το κενό στην αποτύπωση των υπόλοιπων πτυχών της ιστορίας του πολέµου 

στη δηµόσια σφαίρα, µια ενδιάµεση µνήµη, όπως την αποκαλεί ο Detlef Hoffmann, 

ανάµεσα στην επίσηµη και την ιδιωτική105, κλήθηκαν να καλύψουν καλλιτέχνες και 

καλλιτεχνικές εκφράσεις που δεν είχαν άµεση σχέση µε την κρατική εξουσία και µαζί 

έργα τέχνης, όλων των µορφών, που δεν προορίζονταν για δηµόσια χρήση και δεν 

είχαν κρατική έγκριση – αν και σε κάποιες περιπτώσεις προσδοκούσαν να 

αποσπάσουν την έγκριση της εξουσίας και να καταστήσουν τη δική τους µνήµη 

επίσηµη ή τουλάχιστον κυρίαρχη. 

Κυριότερος εκφραστής της ιδιωτικής ή συλλογικής µνήµης – αλλά όχι της 

επίσηµης – υπήρξε φυσικά το νέο µέσο που άρχισε να καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη 

θέση στα δηµόσια θεάµατα, ο κινηµατογράφος. Μέσα κυρίως από τα επίκαιρα και 

την παραγωγή ντοκιµαντέρ που άνθισαν στη διάρκεια του πολέµου αλλά και 

µεταπολεµικά106, «µυριάδες είναι οι κινηµατογραφικές έρευνες που επικαλούνται τη 

µνήµη και την προφορική µαρτυρία. Έτσι, οι ταινίες συµβάλλουν στη σύνθεση µιας 

αντι-ιστορίας, µιας ανεπίσηµης ιστορίας, η οποία έχει εν µέρει απελευθερωθεί από τα 

αρχεία εγγράφων, τα οποία συχνά δεν συντηρούν τίποτε άλλο από τη µνήµη των 

θεσµών µας»107. Ο κινηµατογράφος, εποµένως, «α) καταγράφει τον πόλεµο στα 

επίκαιρα, στα ντοκιµαντέρ κ.λπ., β) επηρεάζει τον πόλεµο µε ταινίες προπαγάνδας 

                                                 
105 Βλ. Hoffmann, Detlef, «Bundesrepublik Deutschland, Vom Kriegserlebnis zur Mythe», Mythen der 
Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika, (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, 
Βερολίνο 2005, σελ. 151. 
106 Για την ανάπτυξη και το ρόλο του ντοκιµαντέρ βλ. Ρήντερ, Κηθ, Ιστορία του παγκόσµιου 
κινηµατογράφου, Σώτης Τριανταφύλλου (µτρφ.), Αιγόκερος, Αθήνα 1985 (α΄ αγγλική έκδ. 1979), σελ. 
148-149 και Βαλούκος, Στάθης, Ιστορία του κινηµατογράφου, Αιγοκερος, Αθήνα 2003, σελ. 241-242 
και 278. 
107 Φερρό, Μαρκ, Κινηµατογράφος και ιστορία, Τριανταφύλλου, Σώτης (πρόλογος)/ Μαρκέτου, 
Πελασγία (µτρφ.), Μεταίχµιο, Αθήνα 2002 (α΄ γαλλική έκδ. 1993), σελ. 24-25.  
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και «ιδεολογικού µοντάζ», γ) αναπαριστά τον πόλεµο µε ταινίες µυθοπλασίας που 

έχουν ως κύριο ή δευτερεύον θέµα τους τα πολεµικά γεγονότα, και δ) επηρεάζεται 

από τον πόλεµο, διαµορφώνοντας την αισθητική του, όπως στην περίπτωση του 

νεορεαλισµού»108. 

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια µετά τη λήξη του πολέµου γυρίστηκαν ταινίες που 

επιχείρησαν να διαπραγµατευτούν τα τραγικά γεγονότα της προηγούµενης 

πενταετίας, προβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο συγκεκριµένες εκδοχές της ιστορίας 

και καλλιεργώντας στη δηµόσια σφαίρα µια συγκεκριµένη µνήµη για το κοινωνικό 

σύνολο, µε βάση πάντα την οπτική του χειριστή της κάµερας αλλά και του ορίζοντα 

υποδοχής από το εκάστοτε κοινό. Ταινίες, όπως για παράδειγµα ο Λούστρος 

παπουτσιών του Βιτόριο ντε Σίκα (1946), που κέρδισε µάλιστα και το Όσκαρ 

καλύτερης ξένης ταινίας ή οι δηµιουργίες του Ροµπέρτο Ροσελίνι µε την ‘τριλογία 

του πολέµου’109 Ρώµη ανοχύρωτη πόλη (1945), Παϊζά (1946) και Γερµανία ώρα 

µηδέν (1947), γυρίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα µε το τέλος του πολέµου, την ώρα που 

ακόµα δεν είχαν σβήσει όλες οι εστίες πυρκαγιάς από τις βόµβες που είχαν πέσει, 

εκθέτοντας όµως στη δηµοσιότητα µε τρόπο ρεαλιστικό το δράµα δύο λαών που 

ευθύνονταν για την καταστροφή, αλλά πλέον εµφανίζονταν στις ταινίες µε ένα άλλο 

πρόσωπο, αυτό του θύµατος. Οι καταστροφές, συνεπώς, και η συµφορά που 

προκάλεσε ο πόλεµος «αποτελούν το κλειδί της κατανόησης της νέας, ‘αντιηρωικής’ 

αντίληψης για την πραγµατικότητα που βρισκόταν πολύ µακριά από το ροµαντισµό 

των ‘άσπρων τηλεφώνων’ του παρελθόντος και των ιστορικών επών. Οι ιστορίες 

απέβαλαν κάθε ροµαντισµό και καθρέφτισαν τη σκληρή νέα πραγµατικότητα…Οι 

ήρωες των ταινιών απογυµνώθηκαν από κάθε ηρωισµό. Ήταν απλοί άνθρωποι που 

δεν αγωνίζονταν για υψηλά ιδανικά, αλλά για να σώσουν τη ζωή τους ή να κερδίσουν 

το ψωµί τους»110.  

Ο ρεαλισµός, όπου «η δοµή της αφήγησης έγινε απλούστερη και 

προσαρµόστηκε σ’ ένα ντοκιµαντερίστικο στιλ»111, βοηθούσε φυσικά στη µετάδοση 

                                                 
108 Σπυρόπουλος, Π. Παναγιώτης, «Η ‘Τριλογία του πολέµου’ του Roberto Rossellini: 
παρακολουθώντας την ιστορία από κοντά», Μνήµες και Λήθη του Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου, 
Μπούσχοτεν, Ρίκη Βαν/ Βερβενιώτη, Τασούλα/ Βουτυρά, Ευτυχία/ ∆αλκαβούκης, Βασίλης/ Μπαδά, 
Κωνσταντίνα (επιµ.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 424. 
109 Βλ. Σπυρόπουλος, Π. Παναγιώτης, «Η ‘Τριλογία του πολέµου’ του Roberto Rossellini: 
παρακολουθώντας την ιστορία από κοντά», όπ. π., σελ. 423, Βαλούκος, Στάθης, Ιστορία του 
κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 280-281 και Ρήντερ, Κηθ, Ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου, όπ. 
π., σελ. 185-188. 
110 Βαλούκος, Στάθης, Ιστορία του κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 276-277. 
111 Βαλούκος, Στάθης, Ιστορία του κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 278. 
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του µηνύµατος του σκηνοθέτη. Ωστόσο, αυτό το µήνυµα δεν απέδιδε, όσο ρεαλιστικό 

κι αν ήταν, την πλήρη ιστορική εικόνα, παρά ήταν η άποψη του δηµιουργού. 

Πρόκειται για µια µνήµη διαµορφωµένη από προσωπικά βιώµατα και συλλογικούς 

µύθους, την οποία µε την ταινία δηµοσιοποιούσε και µετέδιδε στους υπόλοιπους 

πολίτες, για µια µνήµη που στις παραπάνω περιπτώσεις δεν ήταν άλλη από αυτή του 

θύµατος, του απλού πολίτη, µακριά και έξω από πολιτικές και ιδεολογικές αναγωγές 

και παραποµπές οι οποίες θα χαρακτήριζαν σε περίοδο ειρήνης τις συγκρούσεις και 

τις διαφορές που ενυπάρχουν µέσα στις ταινίες αυτές112. 

Οι παραπάνω ταινίες έλαβαν τελικά την έγκριση για να γυριστούν και να 

προβληθούν επειδή ακριβώς καλλιεργούσαν µια µνήµη που ήταν συµβατή µε αυτή 

που επιθυµούσαν να καλλιεργήσουν οι φορείς της εξουσίας [εδώ ακόµα οι 

Αµερικάνοι] και διότι µέσα από αυτές τις ταινίες άρχισαν, δειλά αλλά ξεκάθαρα, να 

µεταδίδονται ιδέες και µηνύµατα που είχαν να κάνουν µε τις τρέχουσες πολιτικές 

εξελίξεις, αυτές δηλαδή του Ψυχρού Πολέµου. Βλέπουµε έτσι ότι στο στιγµιότυπο, 

στο Λούστρο Παπουτσιών µέσα στη φυλακή ανηλίκων, την ώρα που οι µικροί 

κρατούµενοι παρακολουθούν µια ταινία, να προβάλλονται τα επίκαιρα, όπου ο 

βοµβαρδισµός της Ιαπωνίας παρουσιαζόταν ως η απελευθέρωση της χώρας από τους 

Αµερικάνους οι οποίοι ήταν οι µόνοι πραγµατικοί εκπρόσωποι του ‘ελεύθερου 

κόσµου’. Οι Αµερικάνοι όµως ήταν την ίδια στιγµή παρόντες στην Ιταλία, ως 

κατοχικές δυνάµεις αλλά και ως δυνάµεις που έδιναν δουλειά σε όλους τους Ιταλούς, 

όπως φαίνεται στην ταινία, οι δυνάµεις που µόνο µε τη συνδροµή τους, µαζί και µε 

την Καθολική Εκκλησία, µπορούσε να αντιµετωπιστεί η φτώχια και η εξαθλίωση που 

υφίσταντο οι πολίτες από έναν πόλεµο για τον οποίο άλλοι ήταν υπεύθυνοι. Η Ιταλία 

για να επιβιώσει έπρεπε να αποδεχθεί ότι ανήκει πλέον de facto στο δυτικό κόσµο και 

να απορρίψει τις κοµµουνιστικές επιρροές που τόσο δυναµικά αναπτύσσονταν τότε 

στη χερσόνησο.  

Ο δηµιουργός, βέβαια, βρίσκει την ευκαιρία να ασκήσει και κριτική, 

παρουσιάζοντας µε ωµό τρόπο τα όσα συµβαίνουν µέσα στη φυλακή των ανηλίκων 

και κυρίως παρουσιάζοντας µε ξεκάθαρο τρόπο το πόσο οι εξαγγελίες για απόδοση 

δικαιοσύνης και για κάθαρση του συστήµατος από φασιστικά στοιχεία είχαν µείνει 

µόνο στα λόγια. Εκεί, λοιπόν, συνεχίζουν να ασκούνται φασιστικές πρακτικές για την 

αναµόρφωση των παιδιών και συνεχίζουν να εργάζονται άτοµα του προηγούµενου 

                                                 
112 Για την προσπάθεια αποστασιοποίησης των ταινιών αυτών από τις ιδεολογίες και τον απολιτικό 
χαρακτήρα τους βλ. Ρήντερ, Κηθ, Ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 188. 
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καθεστώτος, που έστω και αυθόρµητα συνεχίζουν να χαιρετάνε µε φασιστικό τρόπο 

και τους οποίους η αµερικάνικη διοίκηση όχι απλά δεν καταδίωξε αλλά ούτε και 

έπαυσε από τις θέσεις τους, διότι στο νέο ψυχροπολεµικό σκηνικό που 

διαµορφωνόταν αυτοί ήταν πλέον απαραίτητα γρανάζια. 

Ο Ροσελίνι επίσης προσπάθησε στη δική του ταινία να αναδείξει το δράµα των 

απλών πολιτών που βρίσκονται µακρυά από τα κέντρα των αποφάσεων και 

αποτελούν τα µεγάλα θύµατα της πολιτικής. Στο Ρώµη ανοχύρωτη πόλη ο λαός 

ταυτίζεται µε τους Παρτιζάνους, τους οποίους βοηθούν και οι απλοί κληρικοί, σε µια 

προσπάθεια να αποσείσει τις ευθύνες από τους απλούς πολίτες και την Καθολική 

Εκκλησία, αγνοώντας «ότι τον καιρό της ειρήνης αυτές οι ιδεολογίες είναι 

αντιθετικές και ότι κάνουν πιο πολύπλοκη ολόκληρη την ιταλική κοινωνία»113, ενώ 

τελικά όλοι παρουσιάζονται ως το µεγάλο θύµα του ναζισµού και του φασισµού που 

είχαν επιβληθεί στη χώρα παρά τη θέληση των πολιτών και των κατώτερων ‘αγνών’ 

κληρικών. Στην ταινία Παϊζά στο κέντρο της δράσης τοποθετείτε και πάλι ο 

καθηµερινός άνθρωπος, που µέχρι τότε παρέµενε στο περιθώριο, ενώ και ο τίτλος 

δίνει έµφαση σε αυτό ακριβώς το γεγονός, δηλαδή στη δυσχέρεια της επικοινωνίας 

ανάµεσα στους Συµµάχους και στους γηγενείς114.  

Στο Γερµανία ώρα µηδέν, από την άλλη, αναλύεται το ψυχολογικό τραύµα και η 

εσωτερική πάλη του Γερµανού στρατιώτη που γύρισε από το µέτωπο, η κατάρρευση 

όλων όσων πίστευε, ακόµα και η ιδέα της πατρίδας την οποία νόµιζε ότι 

υπερασπιζόταν, η αµφιβολία τελικά αν είναι ένοχος ή απλά θύµα των αποφάσεων 

των άλλων κυριαρχούν στην ταινία. Η Εύα ρωτάει: «Έκανες κανένα έγκληµα;» και ο 

στρατιώτης απαντά: «Έκανα µόνο το καθήκον µου». ∆ίπλα σε αυτό, είναι όλοι 

εκείνοι οι Γερµανοί που ανέχτηκαν τους Ναζί γιατί δεν είχαν τη δύναµη να 

αντιδράσουν και τώρα προσπαθούν να επιβιώσουν µέσα σε οριακές συνθήκες οι 

οποίες παρουσιάζονται από το Ροσελίνι µε το µέγιστο ρεαλισµό. Οι Γερµανοί είναι 

εδώ τα µεγάλα θύµατα του πολέµου, για τον οποίο αποκλειστικός υπεύθυνος χρίζεται 

ο Χίτλερ, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να αναλάβουν το µέρος εκείνο της ευθύνης που 

τους αναλογεί και το οποίο οι κατοχικές συµµαχικές δυνάµεις θέλουν ως ένα βαθµό 

να επιβάλλουν µε την αποναζιστικοποίηση. Ο κατάκοιτος πατέρας λέει στο γιό του 

                                                 
113 Ρήντερ, Κηθ, Ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 185-186. 
114 Βλ. Σπυρόπουλος, Π. Παναγιώτης, «Η ‘Τριλογία του πολέµου’ του Roberto Rossellini: 
παρακολουθώντας την ιστορία από κοντά», όπ. π., σελ. 431. 
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που γύρισε από το µέτωπο: «Πληρώνω και εγώ όπως κι εσύ. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουµε την ενοχή µας. ∆εν αρκεί να θρηνούµε».  

Ο Σπυρόπουλος αναλύοντας την ‘τριλογία του πολέµου’ καταλήγει έτσι σε 

µερικά συµπεράσµατα που συνοψίζουν νοµίζω όλα τα παραπάνω, καταγράφοντας: 

«α) την προσπάθεια του Rossellini και των συνεργατών του να πριµοδοτήσουν την 

αδιασάλευτη ενότητα της ιταλικής κοινωνίας εναντίον του γερµανού κατακτητή, β) 

τη βέβαιη αποδραµατοποίηση του ρόλου των φασιστών, και γ) το ρητό και υπόρρητο 

υπερτονισµό του ρόλου των Γερµανών, οι οποίοι συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους 

το ολοκληρωτικό κακό».115 

Ο κινηµατογράφος χρησιµοποιήθηκε αντιστοίχως και στις υπόλοιπες χώρες, 

όπου ανάλογα µε το βαθµό παρέµβασης της εξουσίας στην καλλιτεχνική παραγωγή 

γυρίστηκαν ταινίες που είχαν ως θέµα τους τα γεγονότα του πολέµου. 

Χαρακτηριστική είναι εδώ η περίπτωση της Ελλάδας, όπου λόγω των ειδικών 

συνθηκών που προήλθαν µετά την αποµάκρυνση των Γερµανών, την άµεση έναρξη 

του ελληνικού εµφυλίου και τη στενή, στη συνέχεια, επιτήρηση όλων των πτυχών της 

κοινωνικής ζωής από το συντηρητικό κράτος, η κινηµατογραφική παραγωγή 

ακολούθησε µια παράλληλη πορεία µε την επίσηµη µνήµη ή καλύτερα µε την λήθη 

και την αποσιώπηση από τα γεγονότα της δεκαετίας του ’40. Παρά, λοιπόν, την 

πληθώρα των ταινιών που γυρίστηκαν, αναλογικά από τα µεγαλύτερα ποσοστά στην 

Ευρώπη, και παρά την πραγµατική εκρηκτική άνοδο του κινηµατογράφου στη χώρα, 

«ο µέγας όγκος των ταινιών, 891 τον αριθµό [για την περίοδο 1949-1967], φαίνονται 

σαν να έρχονται από µια άλλη, τυφλή και ανιστορική εποχή. Από µια κοινωνία, 

κυρίως του αθηναϊκού κέντρου, της αθηναϊκής περιφέρειας, σπανιότερα κάποιας 

δυσεύρετης ελληνικής υπαίθρου, η οποία βυθίστηκε στη λήθη, έµεινε χωρίς 

µνήµη…Η ιστορία της όµως έµεινε απούσα ως θέµα ή ως φόντο ευκρινών 

συµφραζοµένων»116. Η λήθη ή η επιλεκτική χρησιµοποίηση του παρελθόντος από 

τους κινηµατογραφιστές αποτελεί και στην περίπτωση της Ελλάδας µια από τις 

εκφράσεις της συλλογικής µνήµης, όπου, όπως θα δούµε παρακάτω και στη 

λογοτεχνία αλλά και µε την ανέγερση των µνηµείων117, η παρεµβατική πολιτική της 

                                                 
115 Σπυρόπουλος, Π. Παναγιώτης, «Η ‘Τριλογία του πολέµου’ του Roberto Rossellini: 
παρακολουθώντας την ιστορία από κοντά», όπ. π., σελ. 433-435. 
116 Κολοβός, Νίκος, «‘1949-1967: Η εκρηκτική εικοσαετία’, Ένταση των λαϊκών αγώνων 
εκδηµοκρατισµού της χώρας – άνθιση του ‘αθώου’ εµπορικού κινηµατογράφου: ένα παράδοξο», 1949-
1967 Η εκρηκτική εικοσαετία, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας – 
Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2002, σελ. 152. 
117 Βλ. εδώ το κεφάλαιο για την Ελλάδα σελ. 399-467. 
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εξουσίας καθόρισε σε µεγάλο βαθµό το παραγόµενο καλλιτεχνικό προϊόν µέσα στα 

πλαίσια της λογοκρισίας ή της αυτολογοκρισίας µε ελάχιστα περιθώρια παρέκκλισης 

και δηµόσιας αποτύπωσης µιας διαφορετικής οπτικής από την επίσηµη, την οποία οι 

κυβερνώντες πίεζαν ή ακόµα ανάγκαζαν τους πάντες να αποδεχθούν και να 

προβάλλουν ως την µοναδική και  κυρίαρχη µνήµη. Συµπερασµατικά, «ως την εποχή 

της χούντας, οπότε οι πολεµικές ταινίες αποκτούν άνεση στην παραγωγή, τα ιστορικά 

θέµατα βρίσκονται στο περιθώριο του κινηµατογράφου µας, ιδωµένα σαν 

µελοδραµατικές περιπέτειες αγωνίας, µίσους, έρωτα και µυστηρίου»118. 

Αποτέλεσµα αυτού του προσανατολισµού ήταν η µηδαµινή παραγωγή ταινιών 

που να έχουν στο επίκεντρό τους την αντίσταση και τον εµφύλιο119, µε ένα µικρό 

διάλλειµα στις αρχές του ’60 όταν και γυρίστηκε και η πρώτη ταινία που είχε ως 

θέµα της την αντίσταση, το ‘Μπλόκο’  (1965) του Άδωνη Κύρου, το οποίο µάλιστα 

πήγε και στο κινηµατογραφικό διαγωνισµό των Καννών, αν και πάλι αποκρύφτηκε ο 

κοµµουνιστικός χαρακτήρας του αγώνα και προβλήθηκε περισσότερο ως προϊόν 

ολόκληρου του ελληνικού λαού120. «Ο ελληνικός κινηµατογράφος από το 1945 και 

µετά αναζήτησε στην πρόσφατη ιστορία του την θεµατολογία του αλλά όσον αφορά 

τον εµφύλιο η σιωπή θα είναι εκκωφαντική. Η µνήµη του εµφυλίου και η επίδρασή 

της στο συλλογικό υποσυνείδητο θα λάβει σε µεγάλο βαθµό τη µορφή ενός 

τραύµατος που θα εξοριστεί ως το 1974…Από το πλούσιο κινηµατογραφικό υλικό 

της περιόδου, οι αναφορές που βρίσκουµε στον εµφύλιο είναι ελάχιστες. Ο 

κινηµατογράφος αρκείται αρχικά στις διακηρύξεις συµφιλίωσης του Β. Λογοθετίδη 

(Οι Γερµανοί ξανάρχονται, σκ. Αλ. Σακελάριος – 1948) που στην ουσία λειτουργούν 

προς την κατεύθυνση ισοκατανοµής των ευθυνών και πριµοδοτεί την ανάγκη 

λήθης»121. Αντιθέτως βρήκαν χώρο να µνηµονευθούν µέσω των ταινιών κυρίως το 

‘Αλβανικό Έπος’ αλλά και το προσωπικό δράµα των πολιτών-θυµάτων την περίοδο 

της κατοχής, σε µια προσπάθεια των κινηµατογραφιστών να διαχωρίσουν τις 

προσωπικές δύσκολες µνήµες από µια συλλογική και δηµόσια µνήµη που µε την 

                                                 
118 Σολδάτος, Γιάννης, Ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου, τόµος Ά (1950-1967), Αιγώκερως, 
Αθήνα 1999, σελ.206-207. 
119 Βλ. Κολοβός, Νίκος, «‘1949-1967: Η εκρηκτική εικοσαετία’, Ένταση των λαϊκών αγώνων 
εκδηµοκρατισµού της χώρας – άνθιση του ‘αθώου’ εµπορικού κινηµατογράφου: ένα παράδοξο», όπ. π., 
σελ. 151-152 και 159-160.  
120 Βλ. Karakatsane, Despoina/ Berbeniote, Tasoula, «Griechenland, Doppelter Diskurs und gespaltene 
Erinnerung», Mythen der Nationen, 1945 Arena der Erinnerung, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, 
Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 265 και Φλιτούρης, Λάµπρος, «Ο εµφύλιος στο 
“σέλιλοϊντ”: Ιστορία και µνήµη», 1949-1967 Η εκρηκτική εικοσαετία, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας – Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2002, σελ. 392. 
121 Φλιτούρης, Λάµπρος, «Ο εµφύλιος στο “σέλιλοϊντ”: Ιστορία και µνήµη», όπ. π., σελ. 390. 
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κρατική εύνοια ήταν φυσικά λογικό να ασχοληθεί µε πιο εύκολα και όχι τόσο 

επικίνδυνα και αµφιλεγόµενα ζητήµατα του πρόσφατου παρελθόντος122, τακτική που 

ακολουθήθηκε, όπως θα δούµε, και στην παραγωγή δηµόσιων, κρατικών µνηµείων.  

Ανάλογη τακτική, µε διαφορετική φυσικά στόχευση, ακολούθησε και το 

περιοριστικό καθεστώς της ΕΣΣ∆. Εδώ για άλλου λόγους από την Ελλάδα και µε µια 

µακρά παράδοση εκµετάλλευσης του κινηµατογράφου από την εξουσία για 

προπαγανδιστικούς σκοπούς, ήδη από την εποχή του Λένιν, οι πολεµικές ταινίες 

χρησιµοποιήθηκαν για να αναδείξουν, µονόπλευρα είναι η αλήθεια, τον ηρωικό 

χαρακτήρα του σοβιετικού στρατού και την ηγετική και αδιαµφισβήτητη 

φυσιογνωµία του ‘µοναδικού’ πραγµατικού ήρωα του πολέµου, του ίδιου δηλαδή του 

Στάλιν, «σε µια θρησκευτική λατρεία προς το πρόσωπό του»123. Ένα από τα 

παραδείγµατα ήταν η προπαγανδιστική ταινία του Georgier Michail Čiaureli,‘Η 

πτώση του Βερολίνου’ (1949), την οποία ο ίδιος ο Χρουστσόφ σχολίασε στη ‘µυστική 

του έκθεση’ ως δείγµα της λατρείας του πρώην Σοβιετικού ηγέτη που παρουσιάζεται 

ως ο µόνος πρωταγωνιστής124. Επρόκειτο για «ένα παθητικό αφιέρωµα για το µεγάλο 

ήρωα του πολέµου, το Στάλιν και ήταν ο αυτός που παρουσιάζεται στους νικηφόρους 

εορτασµούς στο Βερολίνο»125.  

Με το θάνατο βέβαια του τελευταίου οι συσχετισµοί και οι αναγωγές στο 

πρόσωπό του ανατράπηκαν στο κινηµατογράφο, όπως και στο σύνολο των δηµόσιων 

εκφράσεων και διατυπώσεων που θα δούµε και στη συνέχεια, καθώς «ήδη από τις 9 

Μαΐου 1953 µάταια έψαχνε κανείς στον τύπο για εκφράσεις όπως ‘η µέρα της νίκης’ 

ή η ‘νίκη»126. Έτσι µε τον ερχοµό της νέας ηγεσίας και το ‘λιώσιµο των πάγων’ 

φαίνεται ότι ξεπαγώνει, έστω και προσωρινά, η παραγωγή πολεµικών ταινιών, 

αναπροσαρµόζεται και επαναπροσδιορίζεται το περιεχόµενο και το ύφος τους, 

προβάλλοντας µια διαφορετική εικόνα και µια διαφορετική οπτική των γεγονότων 

του ‘Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου’. 

                                                 
122 Βλ. Karakatsane, Despoina/ Berbeniote, Tasoula, «Griechenland, Doppelter Diskurs und gespaltene 
Erinnerung», όπ. π., σελ. 262-265. 
123 Βαλούκος, Στάθης, Ιστορία του κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 559. 
124 Βλ Leyda, Jay, ΚΙΝΟ – Ιστορία του Ρωσικού και Σοβιετικού Φιλµ, Θεοδωρακόπουλος, Λουκάς 
(µτφρ.), Εξάντας, Αθήνα 1975 (α΄ αγγλική έκδ. 1973), σελ. 459. 
125 Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», Mythen 
der Nationen, 1945 Arena der Erinnerung, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 2, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 632. 
126 Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., 
σελ. 633. 
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Πιο γνωστό παράδειγµα είναι η ταινία του Γεωργιανού στην καταγωγή Michail 

Kalatozov ‘Όταν πετούν οι γερανοί’  (1957), όπου µε φιλελεύθερο πνεύµα ο 

σκηνοθέτης «διηγείται µια σπαραχτική λυρική ερωτική ιστορία µε ελλειπτικότητα 

ύφους που θα ήταν αδιανόητη υπό σταλινικό καθεστώς»127, ενώ η αποµάκρυνση από 

το περιοριστικό πνεύµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού φθάνει εδώ σε έναν 

πειραµατισµό «µε την κάµερα, που ήταν ταµπού στην σταλινική περίοδο»128.  Η 

ταινία που πραγµατεύεται την αγριότητα του πολέµου και τις συµφορές που 

υπέστησαν οι Σοβιετικοί, κυρίως από ψυχολογική σκοπιά, έκανε από την αρχή 

µεγάλη εντύπωση στο σοβιετικό κοινό, ενώ τελικά πήρε µέρος στο φεστιβάλ των 

Καννών την επόµενη χρονιά, κερδίζοντας µάλιστα το Χρυσό Φοίνικα. 

 
(Αφίσα της ταινίας του Michail Kalatozov, ‘Όταν πετούν οι γερανοί’ , 1957, 0,99 x 0,63 µ., 

Gosudarstvennyj Central΄nyj Muzej Kino, Μόσχα) 

                                                 
127 Βαλούκος, Στάθης, Ιστορία του κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 559. 
128 Ρήντερ, Κηθ, Ιστορία του παγκόσµιου κινηµατογράφου, όπ. π., σελ. 264. Για την αποµάκρυνση των 
Σοβιετικών κινηµατογραφιστών, παλιών και νέων, από τις αυστηρές αρχές του σοσιαλιστικού 
ρεαλισµού, µε σηµαντικότερο παράδειγµα όλων την ταινία του Kalatozov, βλ. επίσης, Leyda, Jay, 
ΚΙΝΟ – Ιστορία του Ρωσικού και Σοβιετικού Φιλµ, όπ. π., σελ. 456-463. 
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Η τραγική ιστορία της κεντρικής ηρωίδας, της Βερόνικας, και οι περιπέτειές της 

ως αποτέλεσµα του πολέµου απέχουν φυσικά από την εικόνα του ανίκητου Κόκκινου 

Στρατού και του ηρωικού του αγώνα υπό την αποκλειστική καθοδήγηση του Στάλιν. 

Στο πλαίσιο της αποσταλινικοποίησης που είχε ήδη ξεκινήσει, παρουσιάζεται ένα 

άλλο είδος ηρωισµού, µιας ηρωικής καθηµερινότητας όσων ήταν πίσω από το 

µέτωπο και οι οποίοι αντιµετώπισαν, ως θύµατα πολλές φορές, τις συνέπειες των 

µαχών. Αυτό ήταν σύµφωνο άλλωστε και µε τις προτροπές της νέας ηγεσίες που 

παρουσίαζε τον πόλεµο περισσότερο ως αποτέλεσµα των πράξεων ατοµικά των 

στρατιωτών και κυρίως του κόµµατος στο οποίο ανήκαν. Ακόµα λοιπόν και όταν ο 

πόλεµος τελειώνει νικηφόρα, τη στιγµή του απόλυτου θριάµβου µε τη σκηνή της 

παρέλασης των στρατιωτών που επιστρέφουν νικητές από το µέτωπο, την ίδια εκείνη 

στιγµή αποδίδεται η τραγικότητα του πολέµου και µια πτυχή του που µέχρι το 

θάνατο του Στάλιν αποκρύπτονταν από τη δηµόσια σφαίρα και φυσικά και από τις 

κινηµατογραφικές παραγωγές. Είναι εκείνη λοιπόν τη στιγµή που η Βερόνικα 

µαθαίνει από το φίλο του αγαπηµένου της ότι ο τελευταίος, ο Μπόρις, τον οποίο 

µέχρι εκείνη τη στιγµή θεωρούσαν αγνοούµενο, έχει σκοτωθεί και απλά δεν της το 

είχαν ανακοινώσει. Η πολυπλοκότητα έτσι του πολέµου και οι τραγικές του 

διαστάσεις έρχονται στο προσκήνιο σε µια περίοδο που, όπως θα δούµε παρακάτω, 

για πρώτη φορά αρχίζει και διεξάγεται δηµόσια συζήτηση για τις απώλειες που 

υπέστη ο σοβιετικός λαός, συχνά µε υπαιτιότητα του ίδιου του Στάλιν, κάτι που είχε 

επισηµάνει ο ίδιος ο Χρουστσόφ στο ‘µυστικό του λόγο’ 129. Η ταινία τελικά «δεν 

παρουσιάζει τον πόλεµο ως αποτέλεσµα ηρωικών πράξεων, παρά ως καταπιεστική 

διαµάχη του ατόµου»130, αν και βέβαια τελειώνει µε ένα αισιόδοξο όσο και διδακτικό 

µήνυµα από τον συµπολεµιστή του Μπόρις, το Στεφάν, και µια υπόσχεση πως δε θα 

ξεχάσουν όσους χάθηκαν στον πόλεµο για να φέρουν την ειρήνη που οι επιζώντες 

καλούνται να υπερασπιστούν. 

Στο ίδιο πλαίσιο, µε µεγαλύτερη πιθανότατα καλλιτεχνική αξία, κινείται και η 

βραβευµένη µε το Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας ταινία του Andrej 

Tarkovskij ‘Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν’  (1962). Το µοτίβο της λατρείας του 

πολέµου, µε έµφαση στο τρίπτυχο, θύµα, εκδίκηση και νίκη, επανέρχεται από το 

Ρώσο σκηνοθέτη. Αυτή τη φορά όµως στο επίκεντρο βρίσκεται η τραγική µοίρα µιας 

                                                 
129 Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. 
π., σελ. 633. 
130 Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., 
σελ. 634. 
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ολόκληρης γενιάς παιδιών που αποτελούν τους αφανείς ήρωες, αλλά συγχρόνως και 

τα αφανή θύµατα των συγκρούσεων. Εδώ παρουσιάζεται µε ρεαλιστικό τρόπο η 

συµβολή ακόµα και των παιδιών στην τελική νίκη, µια νίκη δηλαδή όχι µόνο του 

Στάλιν, και µια νίκη µε πολλές παράπλευρες απώλειες, µε το κατεκτηµένο Βερολίνο 

στα χέρια των Σοβιετικών από τη µία και την τελική σκηνή µε τα δύο παιδιά στην 

παραλία και το νεκρό δέντρο, σύµβολο της χαµένης παιδικής ηλικίας και αθωότητας 

από την άλλη131.   

 
(Αφίσα της ταινίας του Andrej Tarkovskij ‘Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν’ , 1962, 1,04 x 0,64 µ., 

Gosudarstvennyj Central΄nyj Muzej Kino, Μόσχα) 

Με την πάροδο των ετών ο κινηµατογράφος αποδείχτηκε τελικά η καλλιτεχνική 

εκείνη έκφραση της µνήµης µε τη µεγαλύτερη προτίµηση και απήχηση. Σχεδόν σε 

όλες τις χώρες γυρίστηκαν ταινίες µε θέµα των πόλεµο και όπως και στην περίπτωση 

των µνηµείων, ανάλογα δηλαδή µε το βαθµό παρέµβασης των κρατικών παραγόντων, 

ανάλογα µε τις προσωπικές εµπειρίες και τις εµπειρίες και τους στόχους των οµάδων 

που χρηµατοδοτούσαν τα γυρίσµατα, είχαµε την παραγωγή ταινιών που µέσα στα 

σύγχρονα τους πλαίσια αποτύπωναν και καλλιεργούσαν στη δηµόσια σφαίρα εκδοχές 

της µνήµης που ταυτίζονταν µε πολιτικές και ιδεολογικές επιδιώξεις και πεποιθήσεις 

                                                 
131 Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., 
σελ. 634-635. 
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του παρόντος, αποκρύπτοντας όσες ενοχοποιητικές ή διφορούµενες διεκδικούσαν 

άλλες αντίπαλες οµάδες τη δεδοµένη στιγµή132.  

Στο πλαίσιο αυτό της δηµόσιας µνήµης στη µεταπολεµική Ευρώπη 

συνεπικουρούσαν και άλλες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, µε κυριότερη ίσως τη 

λογοτεχνία και την ποίηση, είτε αυτές υπήρξαν τρόπος έκφρασης από 

αναγνωρισµένους συγγραφείς είτε εντοπίζονται σε κείµενα που προορίζονται για 

ευρύτερη χρήση και έχουν το χαρακτήρα λαϊκών και ψυχαγωγικών αναγνωσµάτων. 

Ανάλογα πάλι µε τις συνθήκες και τους συσχετισµούς που επικρατούν σε κάθε 

κράτος διαµορφώνεται µέσα από αυτές τις µορφές της λογοτεχνικής έκφρασης ένα 

πλαίσιο µιας δηµόσιας µνήµης που προσπαθεί να γίνει συλλογική. Αυτό συµβαίνει 

ενιότε µε τη συνδροµή της εξουσίας, άρα και µε την αναγνώριση ως επίσηµης 

εκδοχής της µνήµης του πολέµου, και άλλοτε σε αντίθεση µε αυτή την επίσηµη 

εκδοχή της ιστορίας του πρόσφατου παρελθόντος που την ανταγωνίζεται και 

προσπαθεί να την υπερκεράσει. 

Αυτός ο ανταγωνισµός και η εναλλαγή επίσηµης και ανεπίσηµης, αλλά πάντως 

δηµόσιας, λογοτεχνικής µνήµης είναι ευδιάκριτη στη σοβιετική µεταπολεµική 

λογοτεχνία που ανάλογα µε τις ιστορικές συγκυρίες παρουσίασε αντικρουόµενες 

εκδοχές του πολέµου µέσω της λογοτεχνικής παραγωγής. Όπως και στις υπόλοιπες 

εκφάνσεις της δηµοσιότητας γύρω από τα πολεµικά γεγονότα έτσι και εδώ, τα πρώτα 

χρόνια υπό την απόλυτη ηγεσία του Στάλιν και τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο η 

παραγωγή περιορίστηκε σε έργα που αποθέωναν τον υπερήρωα αρχηγό, 

αδιαφορώντας και αποσιωπώντας οποιαδήποτε άλλη πτυχή της σύγκρουσης που 

άλλαξε τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλη τη ΕΣΣ∆. Θέµατα όπως η ήττα τα 

πρώτα χρόνια του πολέµου ή η συνδροµή των απλών πολιτών στον πόλεµο 

αποκρύφτηκαν ή όταν τέθηκαν από λογοτέχνες, όπως στο έργο του Vasilij Grossman 

‘Για δίκαια πράγµατα’ (1952), τελικά λογοκρίθηκαν, αφήνοντας χώρο στη 

                                                 
132 Στον κατάλογο της έκθεσης Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika, 
(επιµ.), Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, µπορεί κανείς να δει αναλυτικά για κάθε 
χώρα τις σηµαντικότερες πολεµικές ταινίες που γυρίστηκαν και µαζί την ερµηνεία τους σύµφωνα µε το 
σύγχρονό τους περικείµενο, το οποίο επηρεάζει τελικά περισσότερο το εικαστικό αποτέλεσµα από το 
ίδιο το παρελθόν. ∆ίπλα µάλιστα στις ταινίες, η χρήση της πολεµικής µνήµης γίνεται αντικείµενο 
δηµόσιας αντιπαράθεσης κυρίως στις επετείους µέσω αφισών, φωτογραφικών λευκωµάτων, ιστορικών 
µυθιστορηµάτων και εκδόσεων µαρτυριών, τα σηµαντικότερα των οποίων για κάθε χώρα βρίσκουµε 
στον ίδιο κατάλογο.  Για τη δράση επίσης των αντιστασιακών όργανώσεων και οργανώσεων άλλων 
κοινωνικών οµάδων που υπήρξαν θύµα του ναζισµού, αλλά και το ρόλο των µαρτυριών από άτοµα που 
υπέστησαν κακοποίηση και υπήρξαν αυτόπτες µάρτυρες της βαρβαρότητας του πολέµου βλ. για 
παράδειγµα τη µελέτη του Pieter Lagrou, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and 
National Recovery in Western Europe 1945-1965, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2000, η 
οποία ασχολείται µε την περίπτωση της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας. 
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δηµοσιότητα µόνο για την αποθέωση του Στάλιν ως η ενσάρκωση και 

προσωποποίηση της υπεροχής του Σοσιαλισµού και ως απόδειξη του θριάµβου και 

της ορθότητας των αρχών που αυτός πρέσβευε έναντι στον ηττηµένο 

Εθνικοσοσιαλισµό και φασισµό133. 

Με το θάνατο πάντως του Στάλιν το κλίµα άλλαξε ριζικά και στο λογοτεχνικό 

πεδίο, όπως και στο χώρο του κινηµατογράφου που σηµειώσαµε παραπάνω, 

αποτελώντας ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγµατα της µεταστροφής και της 

προσπάθειας αποµάκρυνσης από τη µονοκρατορία του σταλινισµού. Το έργο αυτή τη 

φορά του Vasilij Grossman ‘Η ζωή και η µοίρα’ συµβάδιζε µε το κλίµα της ‘τήξης 

των πάγων’ και έτσι η κατακραυγή του σταλινικού καθεστώτος, που 

αποκαθηλωνόταν την ίδια στιγµή, µέσα από τη σύγκριση και τον παραλληλισµό του 

µε το αντίπαλο χιτλερικό καθεστώς βρήκε θετική ανταπόκριση και γνώρισε µεγάλη 

επιτυχία. Μυθιστορήµατα, άλλωστε, όπως αυτό του Konstantin Simonov ‘Οι 

ζωντανοί και οι νεκροί’ (1959) περιγράφουν µε ειλικρίνεια και ρεαλισµό τη σύγχυση 

στο ∆υτικό Μέτωπο και τη λάθος πολιτική του Στάλιν τους πρώτους µήνες του 

πολέµου, ενώ στο µυθιστόρηµα του Vasil Bykaů ‘Οι νεκροί δε νιώθουν πόνο’ (1965) 

και κυρίως στα έργα του Grigorij Baklanov ‘Νότια της πρώτης ριπής’ (1958) και 

‘ Ιούλιος 1941’ (1959) παρουσιάζονται οι συµφορές και τα δεινά του πολέµου καθώς 

και η µαταιότητα της αιµατοχυσίας µαζί µε πολλές ακόµα άγνωστες µέχρι εκείνη τη 

στιγµή και λογοκριµένες πτυχές της τραγωδίας που βίωσαν οι Σοβιετικοί πολίτες134. 

Η ρευστότητα όµως του προσανατολισµού της λογοτεχνικής παραγωγής σε ένα 

περιβάλλον και σε έναν κοινωνικό σχηµατισµό που όλα υπόκεινται υπό κρατικό 

έλεγχο δεν άφηνε περιθώρια για παρεκκλίσεις. Όπως και τα προηγούµενα χρόνια έτσι 

και στην µετά Χρουστσόφ εποχή µε την ανάδειξη του Μπρέζνιεφ στο θώκο του 

κόµµατος και του κράτους και την αποκατάσταση της εικόνας και της φήµης του 

Στάλιν – αν όχι και της πολιτικής και των πρακτικών του – η λογοτεχνική παραγωγή 

που χρησιµοποιήθηκε µε προπαγανδιστική στόχευση και ασχολήθηκε µε τον πόλεµο, 

ο οποίος αποτελούσε ακόµα σηµείο αναφοράς για την κατάληψη της εξουσίας, 

ακολούθησε την ιδεολογική γραµµή που πρότειναν τα κέντρα εξουσίας. ∆εν είναι 

συνεπώς παράλογο ότι σε ένα έργο και πάλι του Simonov, στο ‘Τελευταίο καλοκαίρι’ 

                                                 
133 Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. 
π., σελ. 629-630. 
134 Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. 
π., σελ. 635. 
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(1970-71), ο Στάλιν προβάλλεται εκ νέου ως ο υπέρτατος ήρωας του πολεµικού 

µετώπου135. 

Μια ευκρινέστερη ωστόσο εικόνα της συλλογικής µνήµης, τουλάχιστον στο 

γραπτό λόγο, δίνεται από τη λαϊκή πεζογραφία και τα κόµικς, των οποίων οι 

συγγραφείς µπορεί να επηρεάζονται από τις ιστορικές συνθήκες και τους πολιτικούς 

συσχετισµούς, ακόµα και από τα προσωπικά τους βιώµατα, εντούτοις αυτό που 

φαίνεται να τα διαπερνά είναι µια πτυχή της µνήµης που τείνει να γίνει κυρίαρχη, 

συχνά σε συµφωνία µε την επίσηµη εκδοχή ή τουλάχιστον χωρίς να την αντικρούει 

πλήρως και χωρίς να την ακυρώνει. 

       
(Edmond-François Calvo, ‘La bête est morte’, Gallimard, Παρίσι 1945, αριστερά αφίσα που 

διαφηµίζει την έκδοση και δεξιά το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης) 

Το πρώτο παράδειγµα προέρχεται από τη Γαλλία όπου τα σχέδια του Edmond-

François Calvo στο κόµικ του ‘La bête est morte’ (Το τέρας είναι νεκρό) (1945) 

απεικονίζουν την κυρίαρχη εκείνη εκδοχή της µνήµης του πολέµου που τύγχανε να 

αποτελεί την ίδια ώρα και την επίσηµη µνήµη του γκωλικού καθεστώτος. Αυτή δεν 

είναι άλλη από τη µεγάλη νίκη της Γαλλίας και κατ’ επέκταση του Ντε Γκωλ που 

ανέλαβε αµέσως µετά το τέλος του πολέµου τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι 

τραυµατικές και ενοχικές πτυχές όσων ακολούθησαν την αρχική ήττα µε τα 

εκατοµµύρια νεκρούς και πρόσφυγες, τη δίωξη των Εβραίων και φυσικά τη 

συνεργασία µε τους Ναζί από το καθεστώς του Βισύ, απλά αποσιωπούνται. Αυτό που 

τελικά απεικονίζει και ο Calvo δεν είναι τίποτε άλλο από τη Γαλλία που µόνη της 

ελευθερώνει τη χώρα, σύµφωνα άλλωστε και µε τις µεταπολεµικές διακηρύξεις και 
                                                 
135 Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjietunion / Rußland. Siegmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. 
π., σελ. 635. 
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τα διαγγέλµατα του Γάλλου στρατηγού, ως η προσωποποίηση της ελευθερίας που 

αντιστέκεται µε βάση το πασίγνωστο έργο του Delacroix. Έτσι η περίοδος του 

πολέµου πριν το 1945 απλά διαγράφεται και, όπως δήλωνε ο ίδιος ο Ντε Γκωλ, η 

χώρα συνέχιζε τη δηµοκρατική της ζωή η οποία ποτέ δε διακόπηκε χάρη στις δικές 

του προσπάθειες, τη δικές του στρατιωτικές δυνάµεις και τη δική του εξόριστη 

κυβέρνηση. Σε αυτό το µήκος κύµατος ο Calvo θα σχεδιάσει τα γαλλικά 

στρατεύµατα να σφυροκοπούν τον εχθρό ή να εισβάλουν νικηφόρα στο Παρίσι και 

του κατοίκους του να επευφηµούν τις καρικατούρες των Γάλλων στρατιωτών που 

βρισκόταν πάνω στο άρµα µάχης. Αυτή η εικόνα εξέφραζε άλλωστε και το αίσθηµα 

των ίδιων των Γάλλων που συµµετείχαν ενεργά σε αυτόν το µύθο της εσωτερικής 

αντίστασης και της απελευθέρωσης µε ίδιες δυνάµεις, ένα σενάριο που απόσειε τις 

όποιες ευθύνες και αµαρτίες της πολεµικής περιόδου, καθιστώντας φυσικά 

ευκολότερη την αποδοχή αυτής της µνήµης που από επίσηµη και συλλογική έγινε 

σχεδόν αµέσως κυρίαρχη136. 

  
(Edmond-François Calvo, ‘La bête est morte’, Gallimard, Παρίσι 1945, εσωτερικές σελίδες) 

Παρόµοια περίπτωση βρίσκουµε και στη µεταπολεµική και µετεµφυλιακή 

Ελλάδα µε την κυκλοφορία του εβδοµαδιαίου παιδικού περιοδικού ‘Ο µικρός ήρωας’  

(1952-1968 και 1969-1970). Εδώ η ιστορία εκτυλίσσεται σε ευθεία αναλογία µε την 

εκδοχή της ελληνικής µνήµης που είδαµε παραπάνω να παρουσιάζεται στην 

περίπτωση της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών. Για άλλη µια φορά η απουσία 

                                                 
136 Για τα έργα του François Calvo βλ. Rousso, Henry, «Frankreich, Vom Nationalen Vergessen zur 
kollektiven Wiedergutmachung», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen, Flacke, 
Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 230. 
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ή έστω η απευθείας αναφορά της Εθνικής Αντίσταση και του Εµφυλίου είναι η πιο 

τρανταχτή απόδειξη της επιβολής µιας λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας και της 

κυριαρχίας µιας εκδοχής της µνήµης που συµφωνεί µε την επίσηµη και η οποία 

διαχέεται µέσω διαφόρων εκδηλώσεων και αποτυπώσεων και τείνει να γίνει πλέον 

κυρίαρχη και συλλογική. Αυτή εξάλλου η εκδοχή ευνοούσε το πολιτικό κατεστηµένο 

αλλά ταυτιζόταν πιθανότατα µε µεγάλη µερίδα των πολιτών οι οποίοι δεν 

επιζητούσαν µια δηµόσια διαπραγµάτευση και αντιπαράθεση ενός δύσκολου και 

τραυµατικού παρελθόντος ή τουλάχιστον δεν εναντιωνόταν σε µια ‘αθώα’ για 

πολλούς και ‘ουδέτερη’ για τους περισσότερους εκδοχή, χωρίς να έχει «τίποτα 

δηλαδή που να ταράζει και να αµφισβητεί το πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα της 

Ελλάδας του ’50 και του ’60»137. Η αποφυγή διχαστικών αναφορών αποτέλεσε 

πιθανόν και το κλειδί της επιτυχίας για το συγγραφέα Νίκο Ανεµοδούρα, καθώς ο 

πατριωτικός και συναινετικός χαρακτήρας της ιστορίας που διαδραµατίζονταν µέσα 

στις σελίδες του ‘Μικρού ήρωα’  µε την ελληνικότητα των χαρακτήρων του Γιώργου 

Θαλάσση, της Κατερίνας, του Σπίθα αλλά και άλλων όπως ο µοναχός Αρτέµιος που 

άφησε τα ράσα, µετονοµάστηκε σε Νίκο και πήρε µέρος στον εθνικό αγώνα, όριζαν 

το πλέγµα µιας συλλογικής και ‘εθνικής’ µνήµης138 σε ένα κράτος στο οποίο η 

κρατική εξουσία είχε αναγάγει την ιδέα και τον όρο ‘εθνικό’ σε πρωτεύοντα 

ιδεολογικό παρανοµαστή και κριτήριο139.  «Πρόκειται για τρία παιδιά, σεµνά, 

ανερωτικά, υπάκουα, ενταγµένα στο σύστηµα, που αγαπούν την πατρίδα τους και 

αγωνίζονται για αυτήν…Οι τρεις ήρωες λειτουργούν σαν µοναχικοί καβαλάρηδες, 

ξεκοµµένοι από τη λαϊκή αντίσταση της εποχής. Εντάσσονται µεν σε αυτή, κάπου 

κάπου γίνεται και αναφορά σε κάποιες οργανώσεις που δραστηριοποιούντα στο 

χώρο, κυρίως, της Αθήνας, αλλά γενικά και αόριστα, για να εξυπηρετηθεί η πλοκή 

του έργου. Οι οργανώσεις αυτές συνεργάζονται µε τους Συµµάχους, όπως και οι 

ήρωες, άρα έχουν νοµιµοποιηθεί στη συνείδηση των περισσοτέρων Ελλήνων»140. 

 

                                                 
137 Μποντίλα, Μαρία, «∆ιαµόρφωση ταυτοτήτων µέσα από µη θεσµικά αναγνώσµατα: Το φαινόµενο 
Μικρός Ήρως», Νέα Εστία, τόµος 169, τχ.1845, Ιούνιος 2011, σελ. 1074. 
138 Τον ουδέτερο, ενωτικό και ‘εθνικό’ αυτό χαρακτήρα τον διαπιστώνουµε, όπως θα δούµε παρακάτω, 
και στα ίδια τα δηµόσια και επίσηµα µνηµεία που ανεγέρθηκαν στην Ελλάδα. 
139 Για περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση του ‘Μικρού ήρωα’ βλ. στην ιστοσελίδα 
http://www.mikros-iros.gr.  
140 Μποντίλα, Μαρία, «∆ιαµόρφωση ταυτοτήτων µέσα από µη θεσµικά αναγνώσµατα: Το φαινόµενο 
Μικρός Ήρως», όπ. π., σελ. 1074-1075. 
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� Ο ειδικός ρόλος των δηµόσιων µνηµείων και το γενικό πλαίσιο 

 

Αν συµφωνήσουµε µε την άποψη της Madame de Steal ότι «µόνο οι πολιτικοί 

θεσµοί είναι ικανοί να διαµορφώσουν τον χαρακτήρα ενός έθνους»141 και αυτή του 

Halbwachs ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να αποκτούν και να καλλιεργούν τη µνήµη 

του µόνο µέσα σε θρησκευτικές, εθνικές ή ταξικές οµάδες142, τότε σε κάθε περίπτωση 

αυτή που είναι κυρίαρχη και τείνει να γίνει συλλογική και εθνική είναι η επίσηµη 

κρατική µνήµη που καλλιεργείται από τους πολιτικούς φορείς, καθώς «οι κοινωνίες 

θυµούνται στο βαθµό που οι θεσµοί και οι νόµοι οργανώνουν, διαµορφώνουν και 

ακόµα εµπνέουν τις θεµελιώδεις µνήµες των πρώτων»143. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

οι κρατικές και επίσηµες παραγγελίες για την ανέγερση δηµόσιων µνηµείων για τον 

πόλεµο αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο γιατί στα τελευταία καταγράφονται οι 

ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις όσων ασκούν την εξουσία, όσο και διότι τα 

µνηµεία αυτά διαµορφώνουν από µόνα τους πλέον ένα νέο πλαίσιο µνήµης που 

επεµβαίνει στη δηµοσιότητα και µπορεί να καθορίσει συµπεριφορές και αποφάσεις.  

Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις στις χώρες της ∆ύσης, για παράδειγµα, 

είδαν µεταπολεµικά τον εαυτό τους ως το µεγάλο θύµα αυτής της καταστροφής – 

όπως στην περίπτωση των πρώην δυνάµεων του Άξονα, Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία, 

αλλά και η Γαλλία του Βισύ – ή ως τους µοναδικούς υπέρµαχους της ελευθερίας και 

της αντίστασης σε κάθε µορφή απολυταρχίας – η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία του 

De Gaulle. Φυσικά εκείνη την εποχή ούτε λόγος να γίνεται για τη γενοκτονία των 

Εβραίων, καθώς οι ίδιοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν και να ενσωµατωθούν στις 

νέες µεταπολεµικές κοινωνικές συνθήκες διαγράφοντας το αιµατηρό παρελθόν τους, 

ενώ οι νέοι συµπολίτες τους ελάχιστα ενδιαφέρονταν για το δράµα που είχαν ζήσει οι 

Εβραίοι, τη στιγµή που όλοι πάλευαν µε τα ίδια µέσα για να ορθοποδήσουν και 

διεκδικούσαν µερίδιο από τα ελάχιστα προνόµια. 

Αυτό, βέβαια, συνέφερε όλους τους εµπλεκόµενους, καθώς έτσι απωθούνταν 

µνήµες και ευθύνες και ετίθεντο εκ νέου τα θεµέλια της διεκδίκησης της εξουσίας 

από συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες µετά τον πόλεµο είχαν βρεθεί σε 

µειονεκτική θέση. Η καλλιτεχνική πραγµάτωση αυτής της ιδέας στη δηµόσια 
                                                 
141 Στο Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 
241. 
142 Βλ. Halbwachs, Maurice, On Collective Memory, Coser, A. Lewis (επιµ. – µτφρ.), The University of 
Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 1992 (α΄ γαλλική έκδ. 1941), σελ. 43. 
143 Young, E. James, The Texture of Memory, Yale University Press, Νιού Χαίβεν/ Λονδίνο 1993, σελ. 
xi.  
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γλυπτική, µε την υιοθέτηση στις περισσότερες των περιπτώσεων της αφηρηµένης ή 

αφαιρετικής τέχνης του µοντερνισµού, εξυπηρέτησε άριστα την αφηρηµένη ιδέα των 

θυµάτων, καθώς σπάνια γινόταν διάκριση και προσδιορισµός αυτών.  

Έτσι για παράδειγµα το µνηµείο για τον Β΄Π.Π. στο Μιλάνο του 1955,  του 

αρχιτεκτονικού γραφείου BBPR, είναι αφιερωµένο αόριστα στους ‘Νεκρούς στα 

ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης’ , αποσιωπώντας γενικά την Αντίσταση και ειδικά 

την κοµµουνιστική ταυτότητα αυτών των νεκρών, η οποία όµως την εποχή της 

ανέγερσης του µνηµείου µέσα στον Ψυχρό Πόλεµο αποτελούσε αγκάθι στην πολιτική 

ζωή της Ιταλίας των Χριστιανοδηµοκρατών144. 

    
(αρχιτεκτονικό γραφείο BBPR, Για τα θύµατα των στρατοπέδων εξόντωσης στη Γερµανία, 1945-1956,  

σίδηρος/ µάρµαρο, ύψος περίπου 2 µ., δηµόσιο ‘Μνηµειακό Νεκροταφείο’ Μιλάνου) 

Την ίδια πρακτική στη αποτύπωση της πολιτικής της µνήµης διαπιστώνουµε 

και στην περίπτωση της Ο∆Γ και στο µνηµείο ‘Για τα θύµατα της βίας του 

εθνικοσοσιαλισµού’  στη Στουτγάρδη, του 1970 (Elmar Daucher 1932-1989)145. Η 

αόριστη αφιέρωση στα ‘Εκατοµµύρια θύµατα του εθνικοσοσιαλισµού’  συσκοτίζει την 

ταυτότητα των θυµάτων, αλλά και των θυτών, γεγονός που έδινε τη δυνατότητα 

στους παραγγελιοδότες και τους θεατές να κατασκευάσουν οι ίδιοι µια νέα εκδοχή 

του παρελθόντος και να φορτίσουν το µνηµείο µε νοήµατα που ελάχιστα ίσως 

ανταποκρίνονται στην πραγµατική ιστορία146, ακόµα και να υποθέσει κανείς ότι το 

µνηµείο είναι αφιερωµένο στα θύµατα µόνο των ίδιων των Γερµανών.  

                                                 
144 Βλ. Poggiolini, Ilaria, «Translating memories of war and co-belligerency: the Italian post-war 
experience», Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Present of the Past, Jan-Werner 
Müller (επιµ.), Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2002, σελ. 223-243. 
145 Σχετικά µε το µνηµείο βλ. Schick, Karin / Welz, Andrea, «Elmar Daucher», Skulpturen des 20. 
Jahrhunderts in Stuttgart, Küster, Bärbel (επιµ.), Kehrer, Χαϊδελβέργη 2006, σελ. 91-94. 
146 «Γενίκευση του πένθους» ονοµάζει αυτήν την τακτική στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία  της 
Γερµανίας ο Horst Bredekamp, «Bildakte als Zeugnis und Urteil», όπ. π., σελ. 32. 
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(Elmar Daucher, Για τα θύµατα της βίας του εθνικοσοσιαλισµού, 1970, γρανίτης, ύψος κάθε κύβου 

περίπου 2 µ., Scloßplatz, Στουτγάρδη) 

Η εκλογική νίκη του Konrad Adenauer το 1949 και η επανεκλογή του για τα 

επόµενα 15 χρόνια ισοδυναµούσε µε την αποδοχή µιας ‘αθώας’ δηµόσιας µνήµης 

όπου οι Γερµανοί ήταν τα θύµατα του Χίτλερ και γενικότερα τα θύµατα του πολέµου 

και συγχρόνως η απόδειξη της προσπάθειας και της επιθυµίας της εξουσίας να 

αφήσει πίσω της, στο εσωτερικό τουλάχιστον της χώρας, το σκοτεινό παρελθόν147.  

Στην Ανατολική Ευρώπη από την άλλη πλευρά, η κυριαρχία των Ρώσων, η 

αξίωση και η δυνατότητα να ελέγχουν τις χώρες της ΕΣΣ∆ και του συµφώνου της 

Βαρσοβίας, αιτιολογούνταν και νοµιµοποιούνταν περισσότερο στη βάση της µνήµης 

τους ως νικητές και απελευθερωτές, παρά στο διεθνισµό του κοµµουνισµού. Και εδώ 

ισχύει η αρχή της νοµιµοποίησης της εξουσίας, µόνο που σε αντίθεση µε την 

καπιταλιστική ∆ύση δεν επρόκειτο για εσωτερικές εθνικές συγκρούσεις, αλλά για την 

υπερεθνική νοµιµοποίηση της σοβιετικής υπεροχής και εξουσίας στη σφαίρα 

επιρροής της. Την ίδια βέβαια στιγµή αποσιωπούνταν το ένοχο παρελθόν όσων 

χωρών µελών είχαν συνεργαστεί µε τον Άξονα και ελάχιστα µνηµονευόταν αυτή η 

‘παρένθεση’. Σε καµία περίπτωση δεν απεικονίστηκε αυτό το παρελθόν στα δηµόσια 

µνηµεία, καθώς δεν άρµοζε φυσικά σε µια κοµµουνιστική παράδοση, η οποία και 

ανακαλύφθηκε ή εν πολλοίς εφευρέθηκε ξαφνικά µέσα στο νέο περικείµενο.  

Αρκεί να κοιτάξει κανείς την παραγωγή µνηµείων, από το Βερολίνο, τη 

∆ρέσδη και τη Βιέννη, µέχρι τη Βουδαπέστη, τη Σόφια και το Ταλίν, προκειµένου να 

διαπιστώσει τη χρήση της µνήµης του Β΄Π.Π. που µέσω του επίσηµου στυλ του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού γίνεται παράγοντας νοµιµοποίησης της νέας κατάστασης. 

                                                 
147 Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory, όπ. π., σελ. 274-275, όπου µάλιστα παρουσιάζεται µια 
δηµοσκόπηση σύµφωνα µε την οποία µόνο το 4% των Γερµανών αναλάµβαναν πλήρως την ευθύνη για 
τις πράξεις κατά τη διάρκεια του  Β΄Π.Π. 
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Και ενώ στο εσωτερικό της ΕΣΣ∆ η εξουσία του σταλινικού καθεστώτος 

οριστικοποιήθηκε µε την πολεµική νίκη και κάνεις πλέον δεν τολµά να αµφισβητήσει 

την πρωτοκαθεδρία του Στάλιν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό 

στην παραγωγή µνηµείων, ωστόσο ο νικητής στρατιώτης είναι παρών σε όλα τα 

στρατηγικά σηµεία της σοβιετικής σφαίρας επιρροής για να εκφράσει δηµοσίως το 

νέο πολιτικό-κοινωνικό σύστηµα και µαζί τη βούληση και την πεποίθηση των 

νικητών πως είναι οι νόµιµοι κυρίαρχοι της περιοχής και αποφασισµένοι να 

διατηρήσουν τον έλεγχο των νέων κτήσεων.  

           

         
(πάνω αριστερά Lew Efimovich Kerbel/ Wladimir E. Zigal, Σοβιετικό Μνηµείο, Ρώσος Στρατιώτης, 

1945, µπρούντζος, περίπου 3 µ., Tiergarten, Straße des 17. Juni, Βερολίνο, δεξιά Otto Rost (1887-

1970), 7/11/45, περίπου 2 µ., ∆ρέσδη, κάτω αριστερά Zsigmond Kisfaludy Strobl, Μνηµείο 

Ελευθερίας, 1947, µπρούντζος, περίπου 2 µ., Πάρκο Γλυπτικής (µέχρι το 1992 στον λόφο Gellért), 

Βουδαπέστη, δεξιά Michail Intisarjan, 19/8/1945, Σοβιετικό µνηµείο για τον πόλεµο, µπρούντζος, 12 µ., 

Schwarzenbergplatz, Βιέννη) 
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Ήταν, εποµένως, τόσο κοινή η εµπειρία του Β΄Π.Π. στην ήπειρό µας, η οποία 

στη συνέχεια διαµόρφωσε και τη µνήµη, και τόσο κοινές οι συνθήκες στη 

µεταπολεµική Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου που προσδιόριζε ένα άλλο πλαίσιο; Ενώ 

κάποιοι βίωσαν τον πόλεµο ως κατοχή, κάποιοι άλλοι έζησαν σε κράτη που ήδη ήταν 

σύµµαχοι των Γερµανών είτε συνεργάστηκαν αµέσως µετά την έναρξη του πολέµου. 

Ετερόκλητες κοινωνικές και εθνικές οµάδες βίωσαν µε διαφορετικό τρόπο τα 

τραυµατικά γεγονότα του πολέµου και εκ των υστέρων διαµόρφωσαν, µέσα σε 

συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες, διαφορετικές κοινωνικές ή/και εθνικές µνήµες, 

οι οποίες λειτούργησαν συχνά ως συνεκτικό στοιχείο κοινής ταυτότητας και κοινών 

υποχρεώσεων148 και οι οποίες επαναπροσδιορίζονταν ανάλογα µε τους εκάστοτε 

συσχετισµούς δυνάµεων προκειµένου να νοµιµοποιηθούν συγκεκριµένες βλέψεις και 

πρακτικές149. Η επίσηµη κρατική εκδοχή επρόκειτο σε κάθε περίπτωση να 

οριοθετήσει, να νοηµατοδοτήσει και ακριβώς να νοµιµοποιήσει το περιεχόµενο της 

µνήµης που κάποιοι επιθυµούσαν να καταστήσουν συλλογική και εθνική και ως 

νόµιµοι εκφραστές της να νοµιµοποιήσουν τη δική τους παραµονή στην εξουσία.  

Οι τόποι µνήµης και ειδικότερα το µνηµείο αποκτούν το χαρακτήρα ενός 

πολιτικού εργαλείου, ενός πολιτικού και πολιτισµικού µέσου µετάβασης από την 

ατοµική στην κοινωνική δηµόσια µνήµη150. Μέσω και της δηµόσιας τέχνης 

επιδιώκεται ο έλεγχος των συνειδήσεων από µια ευρύτερη φαντασιακή εκδοχή 

προερχόµενη από τα κέντρα εξουσίας, γεγονός που δίνει σηµαντικό προβάδισµα στη 

διαµόρφωση και επιβολή πολιτικών επιλογών και αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι 

πολιτικές δυνάµεις και παρατάξεις, ο διοικητικός µηχανισµός και τα καθεστώτα, τα 

οποία αποτελούν το κυριότερο µέρος αυτού που αποκαλούµε αόριστα κράτος, 

επιχειρούσαν να νοµιµοποιήσουν τις αποφάσεις τους αλλά και την ίδια την ύπαρξή 

τους, που κλονίστηκε από την αποτυχία τους να αποφύγουν την ολοκληρωτική 

σχεδόν καταστροφή του Β΄Π.Π. Οι πολιτικοί κατηγορήθηκαν ότι, αν δεν ευθύνονται 

οι ίδιοι για το ότι η ανθρωπότητα οδηγήθηκε στον πιο αιµατηρό πόλεµο της ιστορίας 

της, τουλάχιστον δε µπόρεσαν να τον αποφύγουν.  

 

                                                 
148 Βλ. Funkenstein, Amos, «Collective Memory and Historical Consciousness», όπ. π., σελ. 5 και 19.  
149 Βλ. Gildea, Robert, France since 1945, Oxford University Press, Οξφόρδη1996, σελ. 342. 
150 Βλ. Λε Γκοφ, Ζακ, Ιστορία και µνήµη, όπ. π., σελ.143.  
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� Η µνήµη του Β΄Π.Π. στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και το Ισραήλ 

 

Η χρήση της ιστορικής µνήµης του Β΄Π.Π. στο δηµόσιο χώρο δεν ήταν 

ασφαλώς προνόµιο των ευρωπαϊκών κρατών, έστω και αν το κύριο θέατρο των 

µαχών ήταν η ευρωπαϊκή ήπειρος. Έχει συνεπώς ενδιαφέρον, στο νέο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, να δει κανείς τι γινόταν και εκτός Ευρώπης, πως 

είδαν και πως προσέλαβαν τις εµπειρίες του πολέµου χώρες που είτε έπαιξαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, όπως οι ΗΠΑ και η 

Ιαπωνία, είτε διαδραµάτισαν καταλυτικό ρόλο στον ‘πόλεµο της µνήµης’ 

µεταπολεµικά και κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, όπως το νεαρό κράτος του 

Ισραήλ. Τα τρία αυτά κράτη αποτελούν ούτως ή άλλως χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα τριών διαφορετικών περιπτώσεων στο πεδίο της µνήµης, δηλαδή µιας 

νικήτριας και νέας παγκόσµιας δύναµης, µιας ηττηµένης χώρας και µιας χώρας που 

υπήρξε συµβολικό αποτέλεσµα του πολέµου και των τραυµατικών εµπειριών 

µαζικών θανάτων και θυµάτων. Η πρακτική άλλωστε της καλλιέργειας και της 

χρήσης της δηµόσιας µνήµης ως µέρος της πολιτικής ζωής της κάθε χώρας αποτέλεσε 

παράλληλο φαινόµενο µε τους ‘πολέµους της µνήµης’ στην Ευρώπη, καταρτίζοντας 

κατά µία έννοια ένα παγκόσµιο δίκτυο µνήµης όπου συχνά, όπως θα δούµε, η 

εκάστοτε εθνική εκδοχή εγγράφεται σε ευρύτερες συσσωµατώσεις και 

οµαδοποιήσεις.  



80 
 

� Η ‘αποθέωση’ του Αµερικάνου στρατιώτη: η πολεµική µνήµη των 

ΗΠΑ 

 

Ειδικότερα η περίπτωση των ΗΠΑ έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, εφόσον 

αποτελούσαν ουσιαστικά το µεγάλο νικητή του πολέµου και επειδή πλέον 

αποφάσισαν να αλλάξουν πλεύση στη διεθνή σκηνή, µπόρεσαν δηλαδή να ξεφύγουν 

από τον αποµονωτισµό τους και να γίνουν µια παγκόσµια δύναµη. Κατόρθωσαν έτσι 

να είναι αυτοί που θέτουν τους κανόνες της διεθνής διπλωµατίας και τους όρους της 

ανασυγκρότησης, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο. Η αναβαθµισµένη αυτή παγκόσµια 

εξουσία έχει σηµασία και αντίκτυπο και στην ιστορία της µνήµης στα ευρωπαϊκά 

κράτη στη δυτική πλευρά του ‘παραπετάσµατος’, αν και η ιστορία της µνήµης του 

Β΄Π.Π. στο εσωτερικό των ΗΠΑ δεν ταυτίζεται ακριβώς µε αυτή στα κράτη της 

∆υτικής Ευρώπης παρά µόνο σε πολύ γενικό επίπεδο. Οι ανάγκες της αµερικάνικης 

κοινωνίας και πολύ περισσότερο οι στόχοι της αµερικάνικης πολιτικής ήταν τελείως 

διαφορετικοί από εκείνους των ∆υτικο-ευρωπαίων, εκκινώντας φυσικά από το 

γεγονός ότι βίωσαν τελείως διαφορετικές εµπειρίες κατά την περίοδο 1939-1945. 

Ο Β΄Π.Π. για τις ΗΠΑ υπήρξε ένας πόλεµος που διεξήχθη εκτός των 

αµερικάνικων συνόρων, αν εξαιρέσει κανείς την ιαπωνική επίθεση στο Περλ 

Χάρµπορ που στάθηκε και η αφορµή για την είσοδό τους στην πολεµική σύρραξη. 

Πρακτικά οι εµπειρίες για τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ήταν µόνο έµµεσες και 

διαµεσολαβηµένες από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις διηγήσεις όσων είχαν 

επιστρέψει από το µέτωπο. Επιπλέον, ο πόλεµος αυτός είχε αισθητά λιγότερα θύµατα 

για τις ΗΠΑ από ότι για τα ευρωπαϊκά κράτη και το σηµαντικότερο ήταν ότι η 

πλειονότητά τους, όπως και στον Α΄Π.Π., ήταν στρατιώτες και όχι απλοί πολίτες. 

Μόνο έµµεσα έτσι επηρεάστηκε η καθηµερινότητα της αµερικάνικης κοινωνίας, που 

ίσως απλά προς το τέλος ένιωσε να γίνεται µέρος της µεγάλης νίκης η οποία 

παρουσιάστηκε ως ευκαιρία για τη χώρα να ξεφύγει από την εσωστρέφειά της και να 

προσπαθήσει να κατακτήσει κυρίαρχη θέση σε παγκόσµιο πολιτικό και οικονοµικό 

επίπεδο151.  

Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει τη σηµασία του για την ανάπτυξη της 

δηµόσιας µνήµης στην αµερικάνικη κοινωνική και πολιτική ζωή είναι το γεγονός ότι 

                                                 
151 Βλ. Shandler, Jeffrey, «USA: Der Zweite Weltkrieg in den amerikanischen Bildwelten», Mythen der 
Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 2, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 848-851. 
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αυτός ο πόλεµος άρχισε και τελείωσε ουσιαστικά ως πολεµική σύγκρουση στον 

Ειρηνικό, ως πόλεµος µε την Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας152 – χωρίς φυσικά να 

µειώνεται στο ελάχιστο η αποφασιστική συµβολή των ΗΠΑ στη συµµαχική νίκη 

στην ηπειρωτική Ευρώπη. Τόσο η επίθεση στο Περλ Χάρµπορ όσο και ρίψη των 

ατοµικών βοµβών σε Χιροσίµα και Ναγκασάκι έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση στην κοινή 

γνώµη της Αµερικής, στην πρώτη περίπτωση διότι δεχόταν επίθεση η ίδια η χώρα και 

στη δεύτερη γιατί ουσιαστικά τότε συνειδητοποίησαν όλοι τη νέα δύναµη και το 

διεθνή ρόλο που είχαν κατακτήσει. Η αιµατηρή µάλιστα µάχη για την κατάκτηση του 

µικρού ηφαιστειογενούς νησιού του δυτικού Ειρηνικού Iwo Jima, λίγα µίλια έξω από 

τις ιαπωνικές ακτές, επρόκειτο να σηµαδέψει για πολλά χρόνια τη δηµόσια µνήµη 

στις ΗΠΑ, τόσο ως ηρωική πράξη του στρατού όσο και ως έναυσµα για την τελική 

αντεπίθεση και επικράτηση στο µέτωπο µε την Ιαπωνία. 

 

� Το Μνηµείο για τους πεζοναύτες του Felix Weihs de Weldon 

 

Αφορµή για την υπερίσχυση και διάδοση της µνήµης της µάχης του Ειρηνικού 

στάθηκε µια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο µικρό αυτό ιαπωνικό νησί στις 23 

Φεβρουαρίου 1945. Εσκεµµένα ή όχι ο Joseph Rosenthal, φωτογράφος ανταποκριτής 

του Associated Press που ακολούθησε τη δύναµη των πεζοναυτών στις επιχειρήσεις 

στον Ειρηνικό, απαθανάτισε µια από τις πιο διάσηµες πλέον στιγµές του πολέµου για 

την αµερικάνικη κοινή γνώµη. Πρόκειται φυσικά για το πασίγνωστο στιγµιότυπο της 

ανύψωσης της αµερικάνικης σηµαίας στην κορυφή του λόφου του Suribachi, λίγες 

ώρες µετά την κατάληψή του από τις αµερικάνικες δυνάµεις153. Την επόµενη ηµέρα η 

φωτογραφία κυκλοφόρησε στον τύπο προκαλώντας µεγάλη αίσθηση και θετικότατα 

σχόλια και η αµερικάνικη προπαγανδιστική µηχανή δεν άφησε ανεκµετάλλευτη την 

ευκαιρία που της δόθηκε προκειµένου να καλλιεργήσει λίγο πριν το τέλος των 

                                                 
152 Μέχρι και σήµερα στις ΗΠΑ το τέλος του Β΄Π.Π. εορτάζεται στις 14 Αυγούστου, ηµέρα της 
συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας. 
153 Είχε προηγηθεί η ανύψωση µιας µικρότερης σηµασίας που απαθανάτισε άλλος φωτογράφος, όµως 
ο διοικητής της µονάδας έκρινε σκόπιµο να αντικατασταθεί η σηµαία µε µια µεγαλύτερη για να είναι 
ορατή από µεγαλύτερη απόσταση και κυρίως από την παραλία όπου είχαν συγκεντρωθεί οι δυνάµεις 
των πεζοναυτών, στιγµιότυπο που τελικά φωτογράφησε ο Rosenthal ο οποίος είχε εν τω µεταξύ ανέβει 
στην κορυφή µε άλλους φωτογράφους του στρατού. Για την ιστορία της µάχης στο νησί και της διπλής 
ανύψωσης της σηµαίας βλ. Thomey, Tedd, Immortal images: a personal history of two photographers 
and the flag raising on Iwo Jima, Naval Institute Press, Ανάπολις 1996,  Hammel, Eric, Iwo Jima: 
Portrait of a Battle: United States Marines at War in the Pacific, Zenith Press, Σαιν Πάουλ-Μινεσότα 
2006, και κυρίως το κεφάλαιο µε τίτλο ‘Η σηµαία’, όπου περιγράφεται η ιστορία της φωτογράφησης, 
σελ. 117-128. 
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εχθροπραξιών την πεποίθηση του ηρωικού αγώνα των Αµερικάνων πατριωτών που δε 

µάχονται για τίποτα περισσότερο από την τιµή και την υπεράσπιση της πατρίδας και 

της σηµαίας, αλλά ταυτόχρονα να υπογραµµίσουν την αποφασιστικότητα και την 

ικανότητα των ΗΠΑ να επιβάλουν και να κατακτήσουν τους στόχους τους154. 

    
(αριστερά η φωτογραφία του Joseph Rosenthal τραβηγµένη το απόγευµα της 23ης Φεβρουαρίου 1945 

και δεξιά το γραµµατόσηµο που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά) 

Η κατάκτηση αυτού του νησιού έγινε τελικά το κεντρικότερο σηµείο στη 

δηµόσια ιστορία της µνήµης του πολέµου, αφήνοντας πρακτικά στο περιθώριο άλλες 

του πτυχές, το ίδιο όµως σηµαντικές. Η πολιτική ηγεσία πολύ σύντοµα κατανόησε 

την αξία και το ρόλο που µπορούσε να παίξει το συγκεκριµένο στιγµιότυπο στη 

διαχείριση της ιστορίας του Β΄Π.Π., ειδικά ως αντίβαρο σε µια άλλη σηµαία, αυτή 

που ανάρτησαν στην καρδιά του Γ΄ Ράιχ, στο πρώην αρχηγείο των Ναζί και του 

Χίτλερ, στο Reichstag, οι µέχρι προ ολίγου σύµµαχοι Σοβιετικοί, πλέον όµως 

ανταγωνιστές σε έναν ιδιόµορφο πόλεµο που οι βάσεις του είχαν τεθεί ήδη στις 

διαπραγµατεύσεις στην Τεχεράνη και τη Γιάλτα. Ο ίδιος ο Roosevelt αντιλήφθηκε 

αµέσως ότι η φωτογραφία αυτή θα γινόταν το τέλειο σύµβολο για την επερχόµενη 

τελική επιχείρηση επίθεσης κατά των Ιαπώνων και αποφάσισε να κληθούν να 

επιστρέψουν στην πατρίδα οι πρωταγωνιστές της συγκεκριµένης ιστορίας και να 

αναγορευθούν εθνικοί ήρωες. Η έκδοση επίσης της φωτογραφίας σε γραµµατόσηµο 

                                                 
154 Για την πρόσληψη της ιστορίας της συγκεκριµένης µάχης βλ. κυρίως Marling, Karal Ann/ 
Wetenhall John, Iwo Jima: monuments, memories, and the American hero, Harvard University Press, 
Κέιµπριτζ-Μασαχουσέτη 1991. 
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την ίδια χρονιά ήταν η επόµενη επίσηµη κίνηση της αµερικανικής κυβέρνησης και 

ίσως η πιο σηµαντική δηµόσια παρέµβαση για την εξέλιξη της δηµόσιας µνήµης για 

τις επόµενες τέσσερις δεκαετίες, προβάλλοντας και νοµιµοποιώντας την κεντρική 

θέση που θα καταλάµβανε ο πόλεµος στον Ειρηνικό στην αµερικάνικη δηµόσια 

σφαίρα. Η δηµοσιότητα που έλαβε η ίδια η φωτογραφία προλείανε φυσικά το έδαφος 

για την εκτέλεση των σχεδίων για χρήση πυρηνικών όπλων κατά της Ιαπωνίας λίγους 

µήνες αργότερα, ενώ µε την κρατική έκδοση του γραµµατοσήµου νοµιµοποιούνταν 

εκείνη τη στιγµή, αλλά δικαιολογούνταν και µελλοντικά, αυτή η αµφισβητούµενη 

από ανθρωπιστικής σκοπιάς απόφαση που πάρθηκε όµως µε πατριωτικά κίνητρα. 

 
(ο πρόεδρος Truman µε το γλύπτη De Weldon και το φωτογράφο Rosenthal µπροστά από το 

πρόπλασµα του µνηµείου στο Oval Office, Απρίλιος  1945) 

Αποτέλεσµα αυτού του πλαισίου µνήµης που είχε στηθεί γύρω από το µύθο 

του νησιού Iwo Jima πριν ακόµα τελειώσει ο πόλεµος, ήταν η απόφαση του επόµενου 

προέδρου Harry Truman για την ανέγερση ενός µνηµείου µε εθνική εµβέλεια που να 

µνηµονεύει ακριβώς αυτό το περιστατικό. Οι εργασίες για την κατασκευή του 

ξεκίνησαν σχεδόν αµέσως µετά την επίσηµη παραγγελία του τον Απρίλιο του 1945 

από τον αµερικάνο γλύπτη Felix Weihs de Weldon (1907-2003), αλλά είχαν διάρκεια 

συνολικά εννιά χρόνια. Το µνηµείο εγκαινιάστηκε τελικά 10 Νοεµβρίου 1954 από 

τον πρόεδρο Dwight D. Eisenhower στην 179η επέτειο της ίδρυσης του σώµατος των 

πεζοναυτών και στη µνήµη των οποίων ήταν αφιερωµένο.  
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(Felix Weihs de Weldon, Μνηµείο για τους πεζοναύτες, 1954, ύψος βάσης 3 µ. και οι µορφές 10 µ., 

µπρούντζος/ γρανίτης, Πολεµικό νεκροταφείο του Arlington, Ουάσινγκτον) 

Η διάρκεια βέβαια των εργασιών αλλά και η επιµονή των κυβερνώντων για 

την ολοκλήρωσή του δείχνουν τόσο την ένταση της συγκεκριµένης µνήµης όσο και 

τη ζωτικότητά της ή τη βούληση των κρατικών παραγόντων να τη διατηρήσουν 

ζωντανή. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα έθεσε 

εν πολλοίς τους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες η αµερικάνικη πολιτική 

ηγεσία κλήθηκε να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις και προσδιόρισε το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο θα καλλιεργούνταν η µνήµη του Β΄Π.Π., το ύφος,  το περιεχόµενο, η 

µορφή και η δηµόσια χρήση της µνήµης ενός ιστορικού γεγονότος που ουσιαστικά 

έθεσε τις ΗΠΑ στην κορυφή της παγκόσµιας πολιτικής σκηνής.  

Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο οι δηµόσιοι φορείς προσάρµοσαν την 

επίσηµη εκδοχή του παρελθόντος µε πρώτο άµεσο αποτέλεσµα των 

επαναπροσδιορισµό των σχέσεων µε τον πρόσφατο θανάσιµο εχθρό που άκουγε στο 

όνοµα Γερµανία. Οι νέες συνθήκες επέβαλαν την αλλαγή στάσης που πολύ σύντοµα 

από εκδικητική ή στην καλύτερη περίπτωση παιδαγωγική µετατράπηκε σε 

συµµαχική, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τις δικαστικές υποθέσεις και 

αποφάσεις για την ήπια µεταχείριση των εγκληµατιών πολέµου µετά τις πρώτες 

δηµόσιες θεαµατικές δίκες της Νυρεµβέργης, καθώς και την παύση της διαδικασίας 

της αποναζιστικοποίησης που είχε επιβληθεί στη ∆υτική Γερµανία155.  

                                                 
155 Για την σταδιακή µεταβολή του κλίµατος όσον αφορά τις υποθέσεις που οδηγήθηκαν ενώπιον της 
δικαιοσύνης βλ. Buscher, M. Frank, «Bestrafen und erziehen: „Nürnberg“ und das 
Kriegsverbrecherprogramm der USA», Transnationale Vergangenheitspolitik, Der Umgang mit 
deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert (επιµ.), Wallstein 
Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 94-139. 
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Στο ευρωπαϊκό ‘θέατρο’ του νέου ανταγωνισµού που άρχιζε για την 

παγκόσµια αυτήν τη φορά επικράτηση µε µη στρατιωτικά µέσα, ο ρόλος της ∆υτικής 

Γερµανίας, τόσο λόγω της πρόσφατης ιστορίας της όσο και της στρατηγικής της 

θέσης στα σύνορα του δυτικού κόσµου, αποδείχτηκε σύντοµα αναβαθµισµένος και 

όλοι συνειδητοποίησαν στην Ουάσινγκτον ότι η χώρα αυτή έπρεπε από αντίπαλο να 

µετατραπεί σε πολύτιµο σύµµαχο. Κάθε συζήτηση εποµένως και κάθε σκέψη που 

ενδεχοµένως υπήρχε για την αντιµετώπιση του πρόσφατου παρελθόντος µε όρους 

αντιγερµανικούς ή αντιφασιστικούς σταµατούσε αυτόµατα τη στιγµή που 

διατυπωνόταν. Τον αντιφασιστικό ρόλο είχε εξάλλου από νωρίς φροντίσει η 

σοβιετική προπαγάνδα να κρατήσει για λογαριασµό του κοµµουνιστικού 

στρατοπέδου. Συνεπώς έπρεπε από τη µια να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για την 

καλλιέργεια στη δηµόσια σφαίρα µιας αντιγερµανικής µνήµης ή έστω µιας ηρωικής 

αµερικάνικης µνήµης από τις µάχες στην Ευρώπη κατά των Ναζί, πόσο µάλλον η 

κατασκευή ενός µνηµείου που θα έθετε εµπόδια στη επαναπροσέγγιση και τις 

προθέσεις των αµερικανικών παραγόντων για ανασυγκρότηση της διαλυµένης εκείνη 

τη στιγµή Γερµανίας, ως ανάχωµα στις υποτιθέµενες ή υπαρκτές επεκτατικές 

διαθέσεις της ΕΣΣ∆. Από την άλλη όµως έπρεπε να βρεθούν την ίδια στιγµή 

εναλλακτικές µορφές διαχείρισης της τόσο σηµαντικής για την πορεία της χώρας και 

αδιαµφισβήτης από όλους νίκης σε έναν παγκόσµιο πόλεµο.  

Η συνέχιση των εργασιών για την αποπεράτωση του µνηµείου για τη µάχη 

στο Iwo Jima δε µοιάζει καθόλου παράλογη, τη στιγµή µάλιστα που η συγκεκριµένη 

µνήµη εξυπηρετούσε πολλαπλώς την πολιτική ηγεσία της χώρας, τόσο ως σταθερή 

νοµιµοποίηση της χρήσης πυρηνικών κατά των Ιαπώνων και ως αντιστάθµισµα στο 

σοβιετικό ‘ηρωισµό’ διεθνώς, όσο και ως προώθηση στο εσωτερικό της αµερικάνικης 

κοινωνίας της πολιτικής απόφασης για την αναγκαιότητα της συνέχισης ενός 

ακήρυκτου πλέον παγκόσµιου πολέµου προκειµένου να επιβληθούν τα ‘δίκαια’ 

αµερικάνικα ιδεώδη και να κυριαρχήσει η χώρα παγκοσµίως. ∆εν ήταν µάλλον 

τυχαίο ότι ήδη από το 1942 τα µόνα µέτρα που είχαν παρθεί κατά ξένων υπηκόων σε 

αµερικάνικο έδαφος ήταν αυτά κατά των Ιαπώνων ή ιαπωνικής καταγωγής 

Αµερικανών και όχι κατά των Ιταλών Αµερικάνων ή των Γερµανών Αµερικάνων, 

διάκριση που συνεχίστηκε και µετά το 1945156. Η έλλειψη άλλωστε εκείνη τη στιγµή 

                                                 
156 Για τα µέτρα αυτά βλ. Hayden, Dolores, «Landscapes of loss and remembrance: the case of Little 
Tokyo in Los Angeles», War and Remembrance in the Twentieth Century, Winter, Jay/ Sivan, 
Emmanuel (επιµ.), Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1999, σελ. 146-151. 
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κάποιας άλλης εναλλακτικής µνήµης που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τους 

κυβερνώντες έκανε πιο εύκολη την επιλογή. Η ιστορία της γενοκτονίας των Εβραίων 

της Ευρώπης, τόσο γιατί αποτελούσε µαύρη σελίδα στη γερµανική ιστορία όσο και 

γιατί οι ίδιοι οι Εβραίοι δεν επιθυµούσαν ή δεν ήταν σε θέση να την προβάλλουν 

εκείνη τη στιγµή, δεν έφτασε στην αµερικάνικη δηµόσια σφαίρα, άρα και στην 

παγκόσµια, παρά µόνο προς τα τέλη της δεκαετίας του ’70. 

Το µνηµείο του De Weldon ολοκληρώθηκε έτσι το 1954 και τοποθετήθηκε σε 

έναν από τους εθνικούς τόπους µνήµης των ΗΠΑ, στο εθνικό στρατιωτικό 

νεκροταφείο στο Arlington στα περίχωρα της πρωτεύουσας, δίπλα σε άλλα εθνικά 

µνηµεία, σηµατοδοτώντας µε τον τρόπο αυτό την εισαγωγή του στην εθνική αφήγηση 

ως µέρος της αµερικάνικης ιστορίας. Η επιγραφή που φέρει το µνηµείο και η 

αφιέρωση στην ιστορία του σώµατος των πεζοναυτών, ενισχύει ακριβώς την αίσθηση 

της συνέχειας των αγώνων που έδωσαν ενωµένες οι ΗΠΑ ήδη από τον 18ο αιώνα, 

παρακάµπτοντας ασφαλώς την επώδυνη ιστορία του Εµφυλίου: ‘Προς τιµήν και στη 

µνήµη των ανδρών του σώµατος πεζοναυτών των ΗΠΑ που έχουν δώσει τη ζωή τους 

για την πατρίδα από τις 10 Νοεµβρίου 1775’. Ένα χρόνο µετά το τέλος του πολέµου 

στην Κορέα τα εγκαίνια του µνηµείου για τα γεγονότα στον Β΄Π.Π. έρχονται ως 

αποκορύφωµα και επιστέγασµα της εξωτερικής πολιτικής και συµπυκνώνουν το 

νόηµα των αποφάσεων και των πράξεων για συνέχιση του παρεµβατισµού σε διεθνές 

επίπεδο µέσα στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου, νοµιµοποιώντας από τη µία ακριβώς 

αυτό το δικαίωµα και προβάλλοντας από την άλλη την αυτοπεποίθηση στις 

αµερικάνικες δυνάµεις. Η δεύτερη επιγραφή που αποτελεί αφιέρωση του ναυάρχου 

Chester Nimitz στους άνδρες του Iwo Jima µπορεί να ερµηνευθεί και ως επίκληση 

του ηρωισµού στο σύγχρονό της περικείµενο: ‘Η ασυνήθιστη ανδρεία υπήρξε συνήθης 

αρετή’ . 

Η ανάγκη πάντως για συγκεκριµένη χρήση της µνήµης και το συγκεκριµένο 

µήνυµα που επιθυµούσε να δηµοσιοποιήσει η αµερικάνικη κυβέρνηση επέβαλαν 

κατά πάσα πιθανότητα και την επιλογή τόσο του καλλιτέχνη όσο και της 

τεχνοτροπίας για το νέο µνηµείο. Έτσι κι αλλιώς η χρονική συγκυρία που δόθηκε η 

παραγγελία, µέσα στον πόλεµο το 1945, δικαιολογεί την απόφαση της χρήσης της 

παραδοσιακής µνηµειακής γλυπτικής για ένα δηµόσιο έργο, τεχνοτροπία την οποία 

έτσι και αλλιώς είχε αναδείξει ως επίσηµη για την κατασκευή των εθνικών πολεµικών 

µνηµείων η Επιτροπή Αµερικανικών Πολεµικών Μνηµείων, όπως θα δούµε λίγο 

παρακάτω.  
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Η άνοδος της µοντέρνας τέχνης προπολεµικά ήταν βέβαια υπαρκτή, όµως η 

υποστήριξή της ούτε είχε λάβει µαζικές διαστάσεις ούτε είχε ακόµα ενταχθεί στο 

ιδεολογικό οπλοστάσιο της πολιτικής ηγεσίας µε τη µαζική χρήση σε δηµόσια 

γλυπτά, παρά υποστηριζόταν προς το παρόν από ορισµένους κύκλους που δεν είχαν 

ακόµα άµεση πρόσβαση στην εξουσία157. Η αφηρηµένη τέχνη βρισκόταν ακόµα σε 

νηπιακή ηλικία στις ΗΠΑ και ο αφηρηµένος εξπρεσιονισµός του Πόλοκ θα 

κυριαρχήσει την επόµενη δεκαετία. Προπολεµικά αυτό που κυριαρχούσε ήταν ένα 

επαρχιώτικος και εθνικιστικός ρεαλισµός, «αντανακλώντας το πνεύµα του 

αποµονωτισµού, που είχε κυριαρχήσει στην αµερικάνικη σκέψη µετά τον πρώτο 

παγκόσµιο πόλεµο», ενώ «οι εκπρόσωποι του ρεαλισµού – οι άλλοτε επαναστάτες – 

είχαν πάρει τη θέση της Ακαδηµίας ως φρουροί της παράδοσης, και έδιναν µε πείσµα 

µια µάχη οπισθοφυλακών κατά του µοντερνισµού»158, ενώ επιπροσθέτως «όλοι 

σχεδόν οι σηµαντικοί αµερικάνοι ζωγράφοι και γλύπτες της προπολεµικής περιόδου 

παρέµειναν ενεργοί ως τη δεκαετία του 1950 και 1960»159. Η δηµόσια προβολή, 

άλλωστε, της διάσηµης φωτογραφίας του Rosenthal αλλά και η εξοικείωση εκείνη τη 

στιγµή, τόσο του κοινού όσο και των πολιτικών, κυρίως µε την ακαδηµαϊκή 

παραστατική τέχνη αλλά και µε την τέχνη της φωτογραφίας σε αντίθεση µε τους 

Ευρωπαίους160, έστω κι να αυτό αποτελούσε ένδειξη αποµονωτισµού της χώρας, 

απέτρεπε την παρέκκλιση προς πιο αφηρηµένες ή αφαιρετικές ασηµασιακές και 

αντιρρεαλιστικές λύσεις που ενδεχοµένως θα αποδυνάµωναν τον προπαγανδιστικό 

χαρακτήρα που ήθελαν να δώσουν οι ιθύνοντες στο µνηµείο161.  

Οι ρεαλιστικές υπερµεγέθεις µορφές του De Weldon βασίστηκαν µάλιστα στα 

πορτραίτα των επιζώντων από το περιστατικό της φωτογραφίας. Η πραγµατική 

ιστορία, η γνωστή ταυτότητα των ηρώων και η ύπαρξη των φωτογραφικών 

ντοκουµέντων αποδείχτηκαν εποµένως καταλυτικός παράγοντας στην αποτύπωση της 

                                                 
157 Για τη σταδιακή εξάπλωση της µοντέρνας γλυπτικής στις ΗΠΑ αλλά και την ανθεκτικότητα της 
ακαδηµαϊκής γλυπτικής βλ. Andersen, Wayne, American Sculpture in Process: 1930-1970, New York 
Graphic Society, Βοστώνη 1975, σελ. 1-88, Ashton, Dore, Modern American Sculpture, Harry N. 
Abrams, Νέα Υόρκη 1968, σελ. 5-28 και Craven, Wayne, Sculpture in America, From the Colonial 
Period to the Present, Thomas Y. Crowell Company, Νέα Υόρκη 1968, σελ. 554-613.  
158 Arnason, Hjoervardur Harvard, Ιστορία της σύγχρονης τέχνης, Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, 
Φωτογραφία, Κοκαβέσης, Φώτης (µτφρ.), Παπανικολάου, Μιλτιάδης (επιµ.), Επίκεντρο, Αθήνα 2006 
(α΄ ελληνική έκδ. 1995, α΄ αγγλική έκδ. 1969), σελ. 362-363. 
159 Οπ. π., σελ. 379. 
160 Όπ. π., σελ. 349. 
161 Για την παράδοση και τη χρήση της ανθρώπινης µορφής στην αµερικάνικη δηµόσια γλυπτική και τη 
σχέση της µε τη µοντέρνα τέχνη βλ. Fort, Ilene Susan (επιµ.), The Figure in American Sculpture, A 
Question of Modernity, Los Angeles County Museum of Art/ University of Washington Press, Λος 
Άντζελες/ Σιάτλ 1995.   
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µνήµης του Iwo Jima µε τη χρήση ρεαλιστικών απεικονίσεων και κλασικών µοτίβων, 

όπως εκείνου µιας τριγωνικής σύνθεσης που µεγαλώνει την ένταση της παράστασης 

αλλά δίνει και µια αίσθηση σταθερότητας και αρµονίας. Άλλωστε, στην αµερικάνικη 

γλυπτική σε όλη την προηγούµενη περίοδο του µεσοπολέµου «κυριαρχούσαν οι 

ακαδηµαϊκοί, ενώ τα µοντερνιστικά κινήµατα, όπως ο κυβισµός και ο 

κονστρουκτιβισµός, ήταν σχεδόν άγνωστα», ενώ «ως το 1948 υπήρχαν ελάχιστα έργα 

που θα µπορούσαν να θεωρηθούν νέα ή πειραµατικά»162. Χρησιµοποιώντας επίσης 

διαγώνιους άξονες, τους οποίους σχηµατίζουν ο κορµός του τελευταίου στρατιώτη 

και ο ιστός της σηµαίας, ο καλλιτέχνης κατορθώνει να δώσει µια αίσθηση ανάτασης 

αλλά και προσδοκίας ότι ο αντικειµενικός στόχος της ανύψωσης της σηµαίας και 

συµβολικά ή µεταφορικά της τελικής νίκης θα επιτευχθεί από στιγµή σε στιγµή. 

        
(αριστερά ο De Weldon επί το έργο για τη µορφή του John Bradley και δεξιά µε τους τρεις επιζώντες 

του περιστατικού στη µάχη του Iwo Jima, Rene Gagnon, Ira Hayes και John Bradley) 

Μέσα στο τεταµένο κλίµα του Ψυχρού Πολέµου, του αντικοµµουνισµού και 

της ανάγκης να πειστεί τόσο η διεθνής κοινότητα όσο κυρίως και η αµερικάνικη 

κοινή γνώµη για το δικαίωµα και την ανάγκη συνέχισης της πολιτικής των 

παρεµβάσεων των ΗΠΑ σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη, ακόµα και αν αυτό 

ισοδυναµούσε µε την έκρηξη νέων πολεµικών συρράξεων, η αποτύπωση της µνήµης 

του Β΄Π.Π. εντάχθηκε ακριβώς στην προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας να την 

ενσωµατώσει σε έναν προπαγανδιστικό µηχανισµό. Αυτός στη συνέχεια θα 

νοµιµοποιούσε τα δικαιώµατα των ΗΠΑ στο εξωτερικό και την κυριαρχική τους 

                                                 
162 Arnason, Hjoervardur Harvard, Ιστορία της σύγχρονης τέχνης, Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, 
Φωτογραφία, όπ. π., σελ. 375-376. 
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θέση. Παράλληλα η µνήµη του πολέµου εντάχθηκε σε µια πατριωτική και εθνική 

ιστορία που η συνέχισή της βασιζόταν ακριβώς στη διατήρηση ενός κλίµατος 

ευφορίας και αισιοδοξίας για στρατιωτική υπεροχή και παγκόσµια κυριαρχία, τόσο 

της αµερικάνικης πολιτικής και οικονοµικής δύναµης όσο και του αµερικάνικου 

τρόπου ζωής και της αµερικάνικης ιδεολογίας του καπιταλισµού που κρυβόταν πίσω 

από τα δηµοκρατικά ιδανικά. Τα ιδανικά αυτά ενσάρκωνε συµβολικά η σηµαία που 

κυµάτιζε στο µνηµείο για τους πεζοναύτες, υπερασπιστές του ύψιστου ιδανικού της 

ελευθερίας – όπως φυσικά την οραµατίζονταν οι ένοικοι και οι παροικούντες του 

Λευκού Οίκου. 

 

� Η ανέγερση µνηµείων σε ευρωπαϊκό έδαφος από την Επιτροπή 

Αµερικάνικων Πολεµικών Μνηµείων 

 

Η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είχε βέβαια από νωρίς κατανοήσει τη σηµασία 

και τη χρήση των δηµόσιων µνηµείων, ειδικά σε ξένα εδάφη, και ήδη από τον ΆΠ.Π. 

αποφάσισε να κάνει η χώρα µόνιµη την παρουσία της στους τόπους όπου έχασαν τη 

ζωή τους Αµερικάνοι στρατιώτες. Τα µέρη εκείνα στα οποία έδωσαν νικηφόρες µάχες 

και τα οποία απελευθέρωσαν, κατά την πρώτη πρακτικά συµµετοχή των ΗΠΑ σε ένα 

µεγάλο πόλεµο εκτός των δικών τους συνόρων, επρόκειτο να γίνουν µόνιµο σύµβολο 

του ρόλου και της θυσίας τους, αλλά συγχρόνως και της υποχρέωσης κάθε χώρας 

προς τους απελευθερωτές της, οι οποίοι νοµιµοποιούσαν µε αυτόν τον τρόπο τον 

παρεµβατισµό τους.  Η Επιτροπή Αµερικάνικων Πολεµικών Μνηµείων ιδρύθηκε µετά 

τον ΆΠ.Π., συγκεκριµένα το 1923, από το Αµερικάνικο Κογκρέσο, απαντώντας 

ακριβώς σε αυτήν την ανάγκη για έναν οµοσπονδιακό φορέα που θα διαχειρίζεται τη 

δηµόσια µνηµειακή πολιτική και αποτελεί ειδικό ανεξάρτητο φορέα της αµερικάνικης 

οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Στην επίσηµη ιστοσελίδα της Επιτροπής διαβάζουµε 

σχετικά µε το έργο και τους στόχους της: «Η Επιτροπή – προστάτης των υπερπόντιων 

αµερικάνικων µνηµειακών κοιµητηρίων και µνηµείων – τιµά τις υπηρεσίες, τα 

κατορθώµατα και τις θυσίες των Ενόπλων ∆υνάµεων των Ηνωµένων Πολιτειών. Η 

µνηµειακή αποστολή της Επιτροπής περιλαµβάνει: το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη 

διαχείριση και τη διατήρηση των αµερικάνικων κοιµητηρίων σε ξένες χώρες και την 

ίδρυση και διατήρηση αµερικάνικων µνηµείων και µνηµειακών τόπων όπου οι 

αµερικάνικες ένοπλες δυνάµεις υπηρέτησαν στο εξωτερικό από τις 6 Απριλίου 1917 

αλλά και εντός των ΗΠΑ όταν υπόκεινται από τους νόµους. Επίσης ελέγχει το 
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σχεδιασµό και την κατασκευή µόνιµων αµερικάνικων στρατιωτικών µνηµείων και 

τόπων µνήµης από άλλους Αµερικανούς πολίτες και οργανώσεις, δηµόσιες ή 

ιδιωτικές, και ενθαρρύνει τη διατήρησή τους»163. 

 

(τα µνηµεία της Επιτροπής Αµερικανικών Πολεµικών Μνηµείων στην Ιταλία και στη Βόρεια Αφρική, 

πηγή http://www.abmc.gov/home.php)  

  

(τα µνηµεία της Επιτροπής Αµερικανικών Πολεµικών Μνηµείων στην ανατολική Γαλλία (αριστερά) και  

στη δυτική Γαλλία και Βρετανία (δεξιά), πηγή http://www.abmc.gov/home.php)  

                                                 
163 Από την ιστοσελίδα της Επιτροπής από όπου προέρχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα 
µνηµεία που κατασκευάστηκαν µε δική της ευθύνη, βλ. http://www.abmc.gov/home.php. 
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Η Επιτροπή έχει στην ευθύνη της 24 τόπους µνήµης και µνηµειακά 

κοιµητήρια στο εξωτερικό και 25 ακόµη µνηµεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και 

3 που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Τα περισσότερα εξ αυτών έχουν ανεγερθεί σε 

ευρωπαϊκό έδαφος – αυτά για τον Α΄Π.Π. βρίσκονται όλα, εκτός από το εθνικό 

µνηµείο της Ουάσινγκτον, στην Ευρώπη – ενώ συνολικά 10 µνηµεία και 14 

κοιµητήρια είναι αφιερωµένα στο Β΄Π.Π.  

Συγκρίνοντας τα τελευταία µε αυτά που είχαν ήδη ανεγερθεί για τα θύµατα 

του Α΄Π.Π. µπορούµε µε ευκολία να διαπιστώσουµε ότι η τυπολογία τους ελάχιστα 

θα τροποποιηθεί µετά το 1945. Εκτός από κάποιες στυλιστικές αλλαγές, η παρουσία 

ενός παρεκκλησίου στα κοιµητήρια είναι πάντοτε απαραίτητη, µέσα στα οποία εκτός 

από ένα χώρο λατρείας βρίσκουµε ένα είδος µουσείου µε κάποιον χάρτη της 

περιοχής, µε πληροφορίες για τις µάχες που διεξήχθησαν, αλλά και πληροφορίες για 

την ιστορία του πολέµου, για τα θύµατα που υπήρξαν καθώς και τα ονόµατα των 

τελευταίων, όπου αυτά ήταν γνωστά. 

Στο τέλος του πολέµου οι τάφοι των Αµερικάνων στρατιωτών ήταν 

διάσπαρτοι σε διάφορα µέρη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Με απόφαση του 1947, όµως, 

όλα αυτά τα νεκροταφεία καταργήθηκαν και επελέγησαν 14 νέες τοποθεσίες, πάντοτε 

κοντά σε κάποιον τόπο µάχης ή σε µέρος όπου υπήρχαν πολλοί νεκροί, ώστε εκεί να 

κατασκευαστούν µόνιµα κοιµητήρια και τόποι µνήµης, σε τοποθεσίες που 

προσφέρθηκαν από τις χώρες όπου βρίσκονταν, χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα και 

χωρίς την καταβολή φόρων. Από αυτές τις µόνιµες τοποθεσίες, 12 βρίσκονται στην 

Ευρώπη, εκ των οποίων µία είναι σε βρετανικό έδαφος, στο Κέιµπριτζ, µία στη 

Βόρεια Αφρική και µία στις Φιλιππίνες164.  

Η πολιτική των µεταπολεµικών αµερικανικών κυβερνήσεων για σπάσιµο του 

αποµονωτισµού και για παγκόσµια κυριαρχία µετά τη συµµετοχή στο νικηφόρο 

πόλεµο έβρισκε την εφαρµογή της και στο πεδίο της µνήµης µε τη διαρκή πλέον 

διείσδυση µέσω της ανέγερσης µνηµείων – έστω και σε ελεγχόµενο χώρο και πάντα 

έξω από τον αστικό ιστό των πόλεων. Ειδικά από τη στιγµή που για αυτή την 

παγκόσµια κυριαρχία ο ανταγωνισµός µε την αντίπαλη ΕΣΣ∆ άρχισε να γίνεται 

σκληρότερος και η τελευταία, όπως θα δούµε στη συνέχεια, είχε ήδη φροντίσει από 

τη λήξη του πολέµου να κάνει εµφανή την παρουσία της και να οριοθετήσει τη δική 

της σφαίρα επιρροής µε δηµόσια µνηµεία. Η κατασκευή µάλιστα τόπων µνήµης, µε 

                                                 
164 Βλ. εδώ στο παράρτηµα τους σχετικούς χάρτες σε µεγέθυνση, όπου σηµειώνονται όλα τα παραπάνω 
µνηµεία σελ. 790-792. 
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την παραχώρηση από την εκάστοτε χώρα εδάφους για την ανέγερση µνηµειακών 

τόπων που θα ελέγχονταν απόλυτα από τις ΗΠΑ, ισοδυναµούσε συµβολικά µε την 

εκχώρηση µέρους της εθνικής κυριαρχίας και αναγνώρισης του ρόλου των 

αµερικανικών δυνάµεων, τόσο στον πόλεµο και τη νικηφόρα έκβασή του, όσο και 

στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και αυτοδιάθεσης των κρατών της ∆υτικής 

Ευρώπης, που εγγυόταν πλέον η διαρκής παρουσία των ΗΠΑ σε οικονοµικό, 

στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Με αυτή τη λογική οι δεκάδες επιγραφές που 

βρίσκουµε σε κάθε µνηµείο είναι πάντοτε δίγλωσσες, µία στα αγγλικά και µία στη 

γλώσσα της χώρας, στο έδαφος της οποίας βρισκόταν το µνηµείο – µε εξαίρεση 

φυσικά αυτό στο Κέιµπριτζ. 

Οι πρώτοι 5 τόποι µνήµης εγκαινιάστηκαν τελικά το 1956. Πρόκειται για το 

Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Βρετάνη, το Αµερικάνικο Κοιµητήριο στο 

Κέιµπριτζ, το Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Επινάλ, το Αµερικάνικο 

Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Ρον και το Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη 

Σικελία Ρώµης. Όπως και στα αντίστοιχα µνηµεία για τον Α΄Π.Π. που ανεγέρθηκαν 

επί ευρωπαϊκού εδάφους έτσι και στα νέα η τυπολογία που επιλέχθηκε είναι 

παρεµφερής. Και τα πέντε καταλαµβάνουν µια τεράστια έκταση πολλών εκταρίων, 

όπου ενταφιάστηκαν χιλιάδες πεσόντες του αµερικάνικου στρατού. Σε όλα υπεύθυνοι 

για την κατασκευή ήταν αρχιτέκτονες και όλοι ήταν Αµερικάνοι165. Όλα επίσης  

περιλαµβάνουν ένα µικρό χριστιανικό ναό ή παρεκκλήσι – βρισκόµαστε άλλωστε σε 

τόπο λατρείας – και ένα µουσείο όπου κανείς µπορεί να βρει χάρτες της εκάστοτε 

περιοχής και διάφορα αντικείµενα από τα πεδία των µαχών. Η πλειοψηφία εξάλλου 

των θυµάτων προέρχεται από µάχες που διεξήχθησαν κοντά στην περιοχή της τελικής 

τοποθεσίας αυτών των νεκροταφείων – µε εξαίρεση φυσικά αυτό στο Κέιµπριτζ της 

Αγγλίας. Τέλος σε όλα βρίσκουµε παραστάσεις, σύµβολα και πολλές επιγραφές που 

προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο το γεγονός το οποίο κάθε φορά 

µνηµονεύεται, όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο τον τρόπο µε τον οποίο όφειλαν οι 

επισκέπτες να τιµούν και να θυµούνται τα θύµατα αλλά και το ίδιο το γεγονός του 

πολέµου, τη µεγάλη δηλαδή νίκη µε τη συµβολή των Αµερικάνων.  

Μοντέρνες ή αφηρηµένες εικαστικές λύσεις που αντλούσαν την τυπολογία 

τους από τα διδάγµατα του ∆ιεθνούς Στυλ και της γεωµετρικής αφαίρεσης 

προτιµήθηκαν κατά κύριο λόγο µόνο στα αρχιτεκτονικά µέρη, στην αναζήτηση µιας 

                                                 
165 Προτεραιότητα στην επιλογή αρχιτεκτόνων για την κατασκευή των πολεµικών µνηµείων δόθηκε, 
όπως θα δούµε παρακάτω, και από τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. 
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εικαστικής γλώσσας που να έχει διεθνή εφαρµογή και στην οποία να µπορεί να 

ενταχθεί και η αµερικάνικη συµβολή χωρίς τα προσχώµατα των εθνικών, 

ευρωπαϊκών κυρίως, παραδόσεων και ασφαλώς ως αντίβαρο στο σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό της ΕΣΣ∆. Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε σε µερικές εξαιρέσεις και στα 

γλυπτά, αλλά πάντα συµπληρωµατικά σε διπλανά µνηµεία, στην πλειονότητα των 

οποίων προτιµήθηκαν ρεαλιστικές και παραστατικές λύσεις, όπως άλλωστε και στο 

εθνικό µνηµείο του De Weldon στο εθνικό πολεµικό νεκροταφείο του Arlington στην 

Ουάσινγκτον. Φαίνεται πάντως ότι η επιλογή της εγκατάλειψης και αποµάκρυνσης 

από αρχιτεκτονικά στυλ του παρελθόντος, της ακαδηµαϊκής παράδοσης ή και της 

νεότερης φασιστικής αρχιτεκτονικής, κυριάρχησε και λειτούργησε, και για λόγους 

κάθε φορά εθνικούς όπως θα δούµε παρακάτω, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων που αποφασίστηκε η ανέγερση κάποιου δηµόσιου 

µνηµείου για τον πόλεµο. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τις γενικότερες καλλιτεχνικές 

τάσεις στην Ευρώπη που ευνοούσαν τέτοιες λύσεις166, η αρχιτεκτονική των 

αµερικάνικων µνηµείων στην Ευρώπη αποτέλεσε ένα ακόµη παράδειγµα για την 

αντιµετώπιση της µνήµης του πολέµου σε µνηµειακό επίπεδο. 

Το µεγαλύτερο από αυτά, το Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Επινάλ, 

βρίσκεται στους πρόποδες των βουνών Vosges στη βορειοανατολική Γαλλία κοντά 

στο Νανσύ και το Στρασβούργο και καταλαµβάνει έκταση 48 εκταρίων. Η περιοχή 

απελευθερώθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 1944 από την 45η µεραρχία τεθωρακισµένων 

του αµερικάνικου στρατού και δεκαπέντε µέρες αργότερα κατασκευάστηκε το 

προσωρινό στρατιωτικό νεκροταφείο, το οποίο το 1947 αποφασίστηκε να γίνει 

µόνιµος τόπος µνήµης. Εκεί τελικά ενταφιάστηκαν 5255 πεσόντες από τα πεδία 

µαχών της κεντρικής Γαλλίας και της κοιλάδας του Ρήνου. Η κατασκευή του 

ολοκληρώθηκε την άνοιξη του ’56 και το µνηµείο εγκαινιάστηκε στις 23 Ιουλίου του 

ίδιου έτους. Υπεύθυνοι για την κατασκευή ήταν οι Αµερικάνοι αρχιτέκτονες William 

Adams Delano (1874-1960) και William Truman Aldrich (1880-1966) της εταιρείας 

‘Delano και Aldrich’, ενώ την εξωτερική διακόσµηση µε τα ανάγλυφα ανέλαβε η 

Αµερικανίδα γλύπτρια Malvina Hoffman (1887-1966), ακολουθώντας πάντως και 

εδώ την πρακτική της επιλογής αρχιτεκτονικών κατασκευών για την ανέγερση 

µνηµείων, που θα δούµε στη συνέχεια ότι πριµοδότησαν οι περισσότερες 

δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τα εθνικά τους µνηµεία. 

                                                 
166 Βλ. εδώ το κεφάλαιο για τη µεταπολεµική καλλιτεχνική ζωή στη ∆ύση µέσα από τους µεγαλύτερους 
καλλιτεχνικούς θεσµούς, σελ. 138-177. 
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 (William Adams Delano και William Truman Aldrich – αρχιτέκτονες/ Malvina Hoffman – 

γλύπτρια, Παρεκκλήσι της τιµής, 1956, εξωτερικός διάκοσµος από ασβεστόλιθο, µήκος 24,7 x 10,6 

πλάτος x 11 µ. ύψος, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Επινάλ) 

Κεντρικό σηµείο σε αυτόν τον τόπο µνήµης καταλαµβάνει το Παρεκκλήσι της 

τιµής, στο οποίο συστεγάζονται ένας µικρός ναός και ένα µουσείο, ενώ µπροστά του, 

χωρισµένοι σε δύο τοµείς από ένα πέτρινο µονοπάτι, βρίσκονται οι τάφοι των 

πεσόντων. Το κτήριο αυτό λειτουργεί και ως κενοτάφιο καθώς εδώ τιµώνται, 

σύµφωνα µε τη χαραγµένη επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο, 424 Αµερικανοί 

στρατιώτες, των οποίων τα στοιχεία είναι µεν γνωστά αλλά δε βρέθηκαν οι σωροί. Τα 

ανάγλυφα εξάλλου δεν αφήνουν περιθώρια για παρανοήσεις. Με ρεαλιστικό τρόπο, 

που πλησιάζει κατά πολύ τις λύσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και ειδικότερα το 

παράδειγµα των ανάγλυφων παραστάσεων στο Treptow Park του Βερολίνου, είναι 

ξεκάθαρη η συµβολή του αµερικάνικου στρατού στις µάχες της Ευρώπης. Αριστερά 

απεικονίζεται η απόβαση και προέλαση, την οποία επιβλέπει ο κυρίαρχος 

αµερικάνικος αετός, σύµβολο της δύναµης αλλά και της επιθετικότητας της 

παγκόσµιας πλέον υπερδύναµης, σε αντιδιαστολή µάλλον µε την κοµµουνιστική 

σηµαία µε τη µορφή του Λένιν που βρίσκουµε στο σοβιετικό µνηµείο. Οι θυσίες 

όµως αυτές δεν πήγαν χαµένες, αφού όσοι συνέβαλαν στην απελευθέρωση της 

Γηραιάς Ηπείρου βρήκαν µια θέση στον ουρανό και στον παράδεισο, όπως βλέπουµε 

στην παράσταση στα δεξιά, όπου στην Pietà αυτή η πατρίδα είναι η µάνα που κρατά 
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το νεκρό σώµα του ήρωα γιού της, ο οποίος όµως θα ανέβει στους ουρανούς µαζί µε 

τα χερουβίµ. 

  

  
(πάνω Malvina Hoffman γλύπτρια, Παρεκκλήσι της τιµής, 1956, εξωτερικός διάκοσµος, Αµερικάνικο 

Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Επινάλ, κάτω Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Σοβιετικό µνηµείο, 

1949, µαρµάρινες παραστάσεις περιφερειακά της κεντρικής µορφής στο Treptow, Βερολίνο) 

Το δεύτερο µεγαλύτερο είναι Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη 

Βρετάνη (1956), βρίσκεται ανάµεσα στις επαρχίες της Βρετάνης και της Νορµανδίας, 

περίπου ένα µίλι από το χωριό St. James και καταλαµβάνει έκταση 28 περίπου 

εκτάρια. Η τοποθεσία απελευθερώθηκε στις 2 Αυγούστου 1944 και ένα προσωρινό 

στρατιωτικό νεκροταφείο κατασκευάστηκε επί τόπου µόλις τρεις µέρες αργότερα για 

να δεχτεί τους 4410 πεσόντες που έχασαν τη ζωή τους στη βορειοδυτική Γαλλία, 

βορειοδυτικά του Brest και νότια του Σηκουάνα, περίπου δηλαδή το 43% όσων 

ενταφιάστηκαν στη περιοχή. Υπεύθυνος για το σχεδιασµό του νεκροταφείου και του 

µνηµείου ήταν πάλι ο αρχιτέκτονας William Truman Aldrich. 



96 
 

  
(William T. Aldrich – αρχιτέκτονας, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Βρετάνη, 1956) 

  
(Lee Lawrie, Ο νέος που θριαµβεύει ενάντια στο διάβολο, 1956, ασβεστόλιθος και γρανίτης, στον 

εξωτερικό τοίχο του παρεκκλησίου στο Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Βρετάνη) 

Το µνηµείο δεν είναι τίποτε άλλο από το παρεκκλήσι που υπάρχει στην άκρη 

ενός άξονα που αποτελεί τον κεντρικό δρόµο πρόσβασης στους παρακείµενους 

τάφους και ακολουθεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τυπολογία µε ρωµανικό 

σχέδιο. Στο εξωτερικό τοίχο υπάρχει το έργο του Αµερικανού γλύπτη Lee Oscar 

Lawrie (1877-1963) µε τίτλο ‘Ο νέος που θριαµβεύει ενάντια στο διάβολο’ . Πρόκειται 

για µια παραστατική σύνθεση από ασβεστόλιθο, µε µέγεθος µεγαλύτερο από το 

φυσικό, τοποθετηµένη πάνω σε βάση από γρανίτη που φέρει την επιγραφή ‘Πολέµησα 

έναν καλό αγώνα – Ολοκλήρωσα το σκοπό µου – ∆ιατήρησα την πίστη µου (Τιµόθεος 

2-VI-7)’. Οι χριστιανικοί συµβολισµοί είναι ασφαλώς εµφανείς και παρµένοι από τη 

χριστιανική εικονογραφία, µε το νεαρό άνδρα πάνω σε ένα άλογο να σκοτώνει ως 

άλλος Άγιος Γεώργιος το διάβολο που έχει πάρει τη µορφή δράκου.  
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(Lee Lawrie, Κενοτάφιο, 1956, µάρµαρο, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Βρετάνη) 

Τόσο λοιπόν στο παρεκκλήσι όσο και στο γλυπτό, οι δύο καλλιτέχνες έλαβαν 

υπόψη τις τοπικές καλλιτεχνικές αλλά και θρησκευτικές παραδόσεις και 

δηµιούργησαν έργα που τονίζουν τη χριστιανική ταυτότητα των θυµάτων και 

δικαιώνουν τον αγώνα τους που είχε έτσι θεϊκή στήριξη και αναγνώριση. Για όσους 

τέλος η ταυτότητα δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί, κατασκευάστηκε, απέναντι από το 

παρεκκλήσι, στην άλλη άκρη του κεντρικού άξονα, ένα κενοτάφιο, σε σχέδιο πάλι 

του Lawrie. Όµως αυτή τη φορά το µνηµείο δε φέρει σύµβολα, χριστιανικά ή άλλα, 

παρά µόνο την επιγραφή ‘Για την πατρίδα 1941-1945’, κατατάσσοντας τη θυσία 

αυτών των ανδρών αποκλειστικά για την προστασία της. 

Και στους υπόλοιπους τόπους µνήµης που εγκαινιάστηκαν την ίδια χρονιά, το 

1956, ένας ακόµα στη Γαλλία, το Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Ρον, ένας 

στην Αγγλία, το Αµερικάνικο Κοιµητήριο στο Κέιµπριτζ και ένας στην Ιταλία, το 

Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Σικελία Ρώµης, στα εδάφη δηλαδή των 

τριών νέων µεγάλων συµµάχων των ΗΠΑ στη ∆υτική Ευρώπη, διαπιστώνουµε κοινή 

λογική και τυπολογία στην ανέγερσή τους και κοινή υφολογική και θεµατική 

προσέγγιση. Και τα τρία καταλαµβάνουν µια έκταση πολλών εκταρίων έξω από τον 

αστικό ιστό, ενώ και στα τρία κεντρικό σηµείο του τόπου µνήµης είναι και πάλι το 

παρεκκλήσι, στο οποίο στεγάζεται και το µουσείο. Φυσικά πάλι τον πρώτο λόγο στο 

σχεδιασµό καθώς και τη συνολική ευθύνη για την κατασκευή του µνηµείου έχουν 

αρχιτέκτονες, όλοι από τις ΗΠΑ. Κοινό επίσης χαρακτηριστικό είναι οι λιτές γραµµές 

και οι γεωµετρικοί όγκοι στα αρχιτεκτονήµατα, µε τη χρήση κιόνων και στηλών ή µε 

κλειστά σύνολα, χωρίς πάντως να καταφεύγουν σε πιο µοντέρνες αφαιρετικές και 

πειραµατικές λύσεις και χωρίς φυσικά να χρησιµοποιούνται τεχνάσµατα του 
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σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Τέλος κοινό στοιχείο και στις τρεις περιπτώσεις είναι η 

αναφορά και η παραποµπή σε θρησκευτικά και χριστιανικά κυρίως σύµβολα, όπως ο  

‘Άγγελος της ειρήνης που ανατρέφει τη νέα γενιά’  στο µνηµείο της Ρον, δίνοντας µια 

µεταφυσική και θεϊκή επικάλυψη του αγώνα και των θυσιών των θυµάτων, που µε 

αυτόν τον τρόπο εµφανίζονται ως οι δίκαιοι υπερασπιστές ενός ανώτερου σκοπού. 

  
(Henry J. Toombs – αρχιτέκτονας/ Edmund Amateis – γλύπτης,  Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο 
στη Ρον, 1956) 

   
(Gugler/ Kimball/ Husted - αρχιτέκτονες, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Σικελία Ρώµης, 

1956) 

   
(Perry / Shaw/ Hepburn/ Dean – αρχιτέκτονες,  Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Κέιµπριτζ, 
1956) 
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(Wheeler Williams – γλύπτης, Ο τοίχος όσων χάθηκαν, 1956,  Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο 

στο Κέιµπριτζ) 

Την ίδια λογική ακολούθησαν οι υπεύθυνοι αρχιτέκτονες McKim, Mead και 

White και στο επόµενο Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο που κατασκευάστηκε 12 

χιλιόµετρα έξω από την πόλη της Φλωρεντίας το 1959. Και εδώ ακολουθήθηκε η 

συνήθης πρακτική της ανέγερσης ενός παρεκκλησίου µε λιτές και γεωµετρικές 

γραµµές, στο οποίο στεγάζεται και ένα µουσείο για τα γεγονότα του πολέµου. 

Μπροστά βέβαια από το παρεκκλήσι βρίσκεται ένας τριγωνικός πυλώνας ύψους 69 

ποδών, στην κορυφή του οποίου είναι τοποθετηµένος ένας αµερικάνικος αετός από 

µπρούντζο, που σε στάση µάλλον αναµονής, καθώς φαίνεται να κάθεται πάνω σε ένα 

σύννεφο, ελέγχει και επιθεωρεί τα πάντα γύρω του ‘ως φύλακας της δικαιοσύνης και 

της τιµής’, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, έργο των Ιταλών Polli 

και Cardini. 

 
(McKim/ Mead/ White – αρχιτέκτονες, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Φλωρεντία, 1959) 
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(Polli/ Cardini – γλύπτες, µπρούντζινος αετός στην κορυφή του πυλώνα, 1959, Αµερικάνικο 

Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Φλωρεντία) 

Την επόµενη χρονιά εγκαινιάστηκαν ακόµα πέντε τόποι µνήµης, ένας εκ των 

οποίων στις βόρειες ακτές της Αφρικής. Πρόκειται για το Αµερικάνικο Κοιµητήριο 

και Μνηµείο στο Henri-Chapelle πάνω στον αυτοκινητόδροµο που συνδέει τη Λιέγη 

µε το Άαχεν, για το Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη Λωρραίνη, για το 

Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Λουξεµβούργο, για το Αµερικάνικο 

Κοιµητήριο και Μνηµείο της Ολλανδίας, το οποίο βρίσκεται 10 χιλιόµετρα έξω από το 

Μάαστριχτ, πάνω στον αυτοκινητόδροµο που συνδέει την πόλη µε το Άαχεν και για 

το Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο της Αφρικής, το οποίο βρίσκεται 10 µίλια 

βορειοανατολικά της πόλης της Τύνιδας στην Τυνησία. Οι γενικοί κανόνες για την 

κατασκευή των µνηµείων παραµένουν και εδώ αναλλοίωτοι: Αµερικάνοι 

αρχιτέκτονες αναλαµβάνουν τη γενική ευθύνη της κατασκευής σε µια περιοχή 

πολλών εκταρίων έξω από τον αστικό ιστό, της οποίας κεντρικό σηµείο είναι ένα 

µοντέρνο παρεκκλήσι-µουσείο, στο οποίο ακολουθήθηκαν λιτές και γεωµετρικές 

γραµµές και στο οποίο προστέθηκαν σύµβολα και επιγραφές που καταδεικνύουν το 

δίκαιο και θεάρεστο αγώνα των αµερικάνικων δυνάµεων, την αναγνώριση της θυσίας 

των στρατιωτών, αλλά συγχρόνως το µεγαλείο και τη δύναµη που κατέχουν οι ΗΠΑ 

ως ο µεγάλος νικητής του πολέµου και ρυθµιστής και της σύγχρονης 

πραγµατικότητας. 
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(Holabird/ Root/ Burgee – αρχιτέκτονες, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στο Henri-Chapelle, 

1960) 

    
(Murphy/ Locraft –  αρχιτέκτονες, Michael Lantz – γλύπτης, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο στη 

Λωρραίνη, 1960) 

  
(Keally/ Patterson – αρχιτέκτονες, Leo Friedlander – γλύπτης, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο 

στο Λουξεµβούργο, 1960) 



102 
 

  
(Shepley/ Bulfinch/ Richardson/ Abbott – αρχιτέκτονες, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο της 

Ολλανδίας, 1960) 

 
(Moore/ Hutchins – αρχιτέκτονες, Αµερικάνικο Κοιµητήριο και Μνηµείο της Αφρικής, 1960) 

Η λογική αυτού του τύπου των αµερικάνικων µνηµείων στο ευρωπαϊκό 

έδαφος δε θα αλλάξει ούτε στα επόµενα δύο και τελευταία µνηµεία που 

εγκαινιάστηκαν στην περιοχή των Αρδεννών το 1962 και στη Νορµανδία το 1969 – 

αν και το συγκεκριµένο µνηµείο πέρασε τυπικά στη δικαιοδοσία της Επιτροπής το 

1979. Η παρουσία ενός παρεκκλησίου µε έµφαση πάλι στις γεωµετρικές φόρµες είναι 

το  κεντρικό σηµείο µιας τεράστιας έκτασης. Σύµβολα όπως ο αµερικάνικος αετός 

και ο σταυρός είναι πάλι κυρίαρχα, τόσο στις ανάγλυφες παραστάσεις, όσο και στα 

αρχιτεκτονικά µέρη, τις κατόψεις των κτηρίων και του ίδιου του νεκροταφείου. Οι 

επιγραφές συµπληρώνουν αυτό το πανόραµα αµερικάνικης µνήµης για τον πόλεµο, 

το οποίο, όπως βλέπουµε, στήθηκε κοντά σε όλους τους τόπους µάχης, οι οποίοι 

µετατράπηκαν σε τόπους µνήµης και θριάµβου των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 

έστω και αν βρίσκονταν εκτός των πόλεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η 

διαρκής παρουσία της νέας υπερδύναµης στα µέρη που απελευθέρωσε και στις χώρες 
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οι οποίες πλέον ήταν τυπικά σύµµαχοι, ουσιαστικά όµως εξαρτηµένες οικονοµικά και 

πολιτικά από τις ΗΠΑ. Η δική τους εκδοχή για τα γεγονότα του πολέµου για τη 

µεγάλη νίκη των δυτικών αξιών και της δηµοκρατίας και η δική τους εικαστική 

αντιµετώπιση της µνήµης, µε την εγκατάλειψη της παραδοσιακής µνηµειακής 

γλυπτικής, φαίνεται ότι άσκησε µεγάλη επίδραση και στον τρόπο που πολλά 

δυτικοευρωπαϊκά κράτη προσέγγισαν δηµοσίως την περίοδο ’40-’45.  

  
(Reinhard/ Hofmeister/Walquist - αρχιτέκτονες, C. Paul Jennewein – γλύπτης, Αµερικάνικο Κοιµητήριο 

και Μνηµείο Αρδεννών, 1962 – δεξιά η κάτοψη του νεκροταφείου, όπου διακρίνεται ένας σταυρός) 

 

� Οι πρώτες απόπειρες απεικόνισης της εβραϊκής µνήµης σε δηµόσια 

µνηµεία στις ΗΠΑ 

 

Προσπάθειες προώθησης και προβολής στη δηµόσια σφαίρα άλλων όψεων 

του πολέµου, όπως για παράδειγµα της γενοκτονίας των Εβραίων, τις πρώτες δύο 

µεταπολεµικές δεκαετίες απέβησαν άκαρπες. Ειδικά σε σχέση µε το αποκαλούµενο 

πλέον σήµερα Ολοκαύτωµα, οι λόγοι ουσιαστικά της άρνησης τόσο της αµερικανικής 

κοινής γνώµης και των αµερικανικών κυβερνήσεων να ασχοληθούν µε την εν λόγω 

ιστορία όσο και των ίδιων των Εβραίων επιζώντων, πολλοί εκ των οποίων είχαν 

σταδιακά φτάσει στις ΗΠΑ, εδράζονται σε περισσότερες από µία αιτίες. Το ίδιο 

άλλωστε το νεαρό κράτος του Ισραήλ ελάχιστα ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της µνήµης 

της γενοκτονίας τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και τουλάχιστον µέχρι την ψήφιση 

σχετικών νόµων και αποφάσεων το 1959 και την ίδρυση του ‘Yad Vashem’, του 

εθνικού τόπου µνήµης για τους Εβραίους του Ισραήλ167. Οι εµπειρίες όπως είδαµε 

                                                 
167 Βλ. Sznaider, Natan, «Israel», Verbrechen erinnern, Die Auseinandersetzung mit Holocaust und 



104 
 

των περισσοτέρων Αµερικάνων πολιτών δεν ήταν άµεσες ή εξαιρετικά τραυµατικές 

και πιθανότατα τη στιγµή της µεγάλης νίκης της χώρας λίγο ενδιέφερε το δράµα και η 

τραγική ιστορία ενός άλλου έθνους, µε το οποίο δύσκολα µπορούσε να ταυτιστεί η 

κοινή γνώµη των ΗΠΑ168. Όπως όµως ήδη είδαµε, η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου 

και η απόφαση για αναβάθµιση της διεθνούς θέσης της Γερµανίας, ειδικά µετά τη 

διατύπωση του ∆όγµατος Truman, αποτελεί πιο απτό και πειστικό λόγο για την 

απόφαση της αµερικάνικης κυβέρνησης να µη θίγει ζητήµατα της γερµανικής 

ιστορίας που µπορούσαν να αµαυρώσουν την εικόνα των νέων συµµάχων, τη στιγµή 

µάλιστα που είχαν ξεκινήσει δειλά-δειλά οι συζητήσεις για τον επανεξοπλισµό τους 

και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ169. 

Η πρόταση εποµένως που κατατέθηκε από την Εθνική Οργάνωση των 

Πολωνών Εβραίων ήδη από το 1946 για την ανέγερση ενός µνηµείου στο κέντρο της 

Νέας Υόρκης, στο πάρκο του Riverside, αφιερωµένου στους ‘Ήρωες της µάχης στο 

γκέτο της Βαρσοβίας τον Απρίλιο-Μάιο του 1943’ είχε ως αποτέλεσµα απλά την 

τοποθέτηση µιας αναµνηστικής πλάκας που περισσότερο µνηµονεύει αυτήν την 

πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια να γίνει µέρος της δηµοσιότητας η ιστορία των 

Εβραίων της Ευρώπης παρά το ίδιο το γεγονός της εξέγερσης και της τύχης της 

εβραϊκής κοινότητας στα χρόνια του πολέµου. Τόσο οι αρχές της πόλης όσο και οι 

ίδιες οι αµερικάνικες εβραϊκές οργανώσεις απέρριψαν την πρόταση, οι πρώτες διότι 

ελάχιστη πρόθεση είχαν να ασχοληθούν µε ένα θέµα που τη συγκεκριµένη στιγµή 

βρισκόταν στο περιθώριο των πολιτικών αναζητήσεων και οι δεύτερες διότι ούτε την 

οικονοµική ευχέρεια και την πολιτική δύναµη είχαν για να αποπερατώσουν το 

µνηµείο ούτε και ήθελαν να αναστατώσουν τη ζωή µιας ξένης κοινότητας που τους 

δέχτηκε και στην οποία είχαν αρχίσει να παλεύουν να ενταχθούν. Τα αποκαλυπτήρια 

της αναµνηστικής πλάκας, που υπάρχει µέχρι σήµερα, έγιναν στις 19 Οκτωβρίου 

1947, η έναρξη όµως του Ψυχρού Πολέµου την ίδια χρονιά έστρεψε ολοκληρωτικά 

την προσοχή και τις προσπάθειες όλων των πολιτικών δυνάµεων της Αµερικής στο 

                                                                                                                                            
Völkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), C. H. Beck, Μόναχο 2002, σελ. 186-188. 
168 Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Arad, Guile Ne’eman, «USA», Verbrechen erinnern, Die 
Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), C. H. 
Beck, Μόναχο 2002, σελ. 199. 
169 Για τη ραγδαία αυτή αλλαγή στάσης απέναντι στη Γερµανία και το πρόσφατο παρελθόν της βλ. 
Shandler, Jeffrey, «USA: Der Zweite Weltkrieg in den amerikanischen Bildwelten», όπ. π., σελ. 852-
853. 
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νέο εχθρό εξ ανατολών, περιθωριοποιώντας ακόµα περισσότερο την ήδη 

υποβαθµισµένη µνήµη της εβραϊκής γενοκτονίας170. 

Η πρώτη ουσιαστικά παρουσία του εβραϊκού ζητήµατος στην αµερικάνικη 

δηµοσιότητα θα έρθει το 1952 µε την έκδοση του Ηµερολογίου της Άννας Φρανκ και 

τη θετική υποδοχή του από τα αµερικάνικα µέσα ενηµέρωσης. Η θεατρική µάλιστα 

απόδοσή του και λίγο αργότερα και η µεταφορά του στον κινηµατογράφο σίγουρα 

έσπασε τη στεγανοποιηµένη µέχρι εκείνη τη στιγµή δηµόσια µνήµη, ωστόσο, όπως 

παρατηρεί και πάλι ο Guile Ne’eman Arad, η αµερικανοποιηµένη και α-ιστορική 

πρώτη υποδοχή της συναισθηµατικής ιστορίας ενός θύµατος εβραϊκής καταγωγής 

ελάχιστα έστρεψε το δηµόσιο ενδιαφέρον προς τη µνήµη του τραγικού παρελθόντος 

ενός ολόκληρου έθνους και πιο πολύ αποδόθηκε µε τη µορφή ενός αµερικάνικου 

κλασικού δράµατος του Hollywood171. 

Μια πιο σοβαρή τοµή στη δηµοσιότητα γύρω από την γενοκτονία των 

Εβραίων φαίνεται να είναι η προσαγωγή και η δίκη του πρώην µέλους των Ναζί και 

αποκαλούµενου ‘Αρχιτέκτονα του Ολοκαυτώµατος’, Adolf Eichmann, υπόθεση που 

καλύφθηκε µάλιστα τηλεοπτικά στις ΗΠΑ το 1961. ∆υστυχώς για την τύχη της 

µνήµης των θυµάτων ούτε αυτό το γεγονός στάθηκε αρκετό να στρέψει πολιτικούς 

και κοινωνία στην Αµερική σε µια πιο εντατική και µαζική δηµόσια ενασχόληση µε 

τη µνήµη της βιοµηχανικής εξόντωσης και της ‘Τελικής Λύσης’ του Χίτλερ. 

Αποτέλεσµα πάντως της υπόθεσης Eichmann ήταν η πρώτη, έστω και µε 

ευθύνη και χρηµατοδότηση της ίδιας της εβραϊκής κοινότητας αλλά οπωσδήποτε µε 

την άδεια από τις τοπικές αρχές, του µνηµείου για το Ολοκαύτωµα στην πόλη της 

Φιλαδέλφειας το 1964, έργο του γνωστού από το µνηµείο του για την εξέγερση στη 

Βαρσοβία και το αντίγραφό του στο Ισραήλ, εβραϊκής καταγωγής Πολωνού γλύπτη, 

Nathan Rapoport. Το εξπρεσιονιστικό αυτό γλυπτό αποτελεί, εξ όσων γνωρίζω, το 

πρώτο δηµόσιο µνηµείο που ανεγέρθηκε µε τη σύµπραξη κάποιας δηµόσιας 

αµερικάνικης αρχής, αν και όχι οµοσπονδιακής, που όχι µόνο διαπραγµατεύεται τη 

γενοκτονία των Εβραίων και τους τόπους εξόντωσης και µαρτυρίου αλλά την 

κατονοµάζει ως Ολοκαύτωµα, χρησιµοποιώντας αρκετά χρόνια πριν την οµώνυµη 

                                                 
170 Για την ιστορία αυτής της πρώτης προσπάθειας για την ανέγερση ενός µνηµείου για τους Εβραίους 
στην Αµερική βλ. Arad, Guile Ne’eman, «USA», όπ. π., σελ. 200-202 και Young, E. James, The 
Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale University Press, Νιου Χαίβεν/ Λονδίνο 
1993, σελ. 290-294. 
171 Βλ. Arad, Guile Ne’eman, «USA», όπ. π., σελ. 203-205. 
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σειρά το βιβλικό αυτό όρο – εφόσον η επιγραφή που φέρει είναι και η αρχική που 

τοποθετήθηκε εκεί.  

    

  
(Nathan Rapoport, Ολοκαύτωµα, 1964, ύψος γλυπτού 5,5 x 1,83 x 1,83 µ. και βάσης 1,52 x 2,28 x 2,13 

µ., πλατεία  Isaac Levy Φιλαδέλφεια)  

Το µνηµείο όµως παραµένει περιφερειακό, όπως συνολικά η µνήµη της 

εξόντωσης έξι εκατοµµυρίων Εβραίων. Για τα επόµενα δεκαπέντε χρόνια το θέµα 

αυτό ελάχιστα και µόνο περιστασιακά θα απασχολήσει τη δηµόσια σφαίρα. Η 

επιλογή του καλλιτέχνη να εγκαταλείψει εν µέρει το ρεαλισµό που τον διακρίνει στα 

υπόλοιπα έργα του, µπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση της αύξησης της 

δηµοσιότητας και της επίδρασης, ειδικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ, που είχε ήδη 

ασκήσει η αφηρηµένη τέχνη και γλυπτική172 και ειδικότερα ο αµερικάνικος 

αφηρηµένος εξπρεσιονισµός173, ξεφεύγοντας όµως από το πλήρως µη παραστατικό 

                                                 
172 Για τις «νέες κατευθύνσεις» στην αµερικάνικη γλυπτική βλ. Craven, Wayne, Sculpture in America, 
From the Colonial Period to the Present, όπ. π., σελ. 614-673. 
173 Βλ. Kozloff, Max, «American Painting during the Cold War», Pollock and After, The Critical 
Debate (Second Edition), Frascina, Francis (επιµ.), Routledge, Λονσίνο/ Νέα Υόρκη 2000, σελ. 138, 
Cockcroft, Eva, «Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War», Pollock and After, The Critical 
Debate (Second Edition), Frascina, Francis (επιµ.), Routledge, Λονσίνο/ Νέα Υόρκη 2000, σελ. 147-
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µοντέλο ζωγραφικής και ακολουθώντας σε αυτό την ‘υπαρξιστική αισθητική’ που 

προωθούσε κάθε είδος ρεαλισµού και παρουσιάστηκε στην έκθεση του ΜΟΜΑ το 

1959 µε τίτλο ‘Νέες εικόνες του ανθρώπου’ 174. Όντας στις ΗΠΑ, ο Rapoport 

θεώρησε πιθανότατα ότι έπρεπε να ακολουθήσει τις στυλιστικές επιλογές που η ίδια η 

αµερικάνικη κοινωνία πριµοδοτούσε εκείνη τη στιγµή. «Όταν ο Κλέµεντ 

Γκρίνµπεργκ αναµετέδωσε τη ‘Μοντερνιστική ζωγραφική’ στη ‘Φωνή της Αµερικής’ 

το 1960, η πρωτοποριακή τέχνη συµπαρατάχθηκε µε την αµερικανική 

ψυχροπολεµική πολιτική, η οποία επικεντρωνόταν τότε στην ανοικοδόµηση της 

κατεστραµµένης µεταπολεµικής Ευρώπης, εν µέρει αιτία του αντικοµµουνισµού στις 

Ηνωµένες Πολιτείες»175.  

Ωστόσο η τεχνοτροπική αυτή επιλογή υπήρξε το βασικό ίσως κριτήριο για την 

αδειοδότηση της ανέγερσης από τους τοπικούς φορείς, καθώς περά από τις 

αισθητικές αρχές µε τις οποίες συµβάδιζε, το αφαιρετικό αυτό έργο τέχνης, ένα 

πραγµατικό συνοθύλευµα από σύµβολα και παραστάσεις που µόνο από κοντινή 

απόσταση είναι ευδιάκριτα, ελάχιστα και µόνο έµµεσα µέσω της επιγραφής 

παρέπεµπε στην ιστορία της γενοκτονίας των Εβραίων. Η ύπαρξη αναγνωρίσιµων 

εικόνων και συµβόλων πρακτικά ακυρώνεται από την πολυπλοκότητα αυτού του 

συµπλέγµατος, όπου µε µεγάλη δυσκολία µπορεί ο θεατής να ξεχωρίσει τις 

ανθρώπινες µορφές από τα γύρω αντικείµενα και πιο πολύ έχει την εντύπωση ότι 

µπροστά του βρίσκεται µια ‘καιόµενη βάτος’. Σε αντίθεση µε το ρεαλιστικό έργο του 

De Weldon όπου η δηµοσιοποίηση της µνήµης γίνεται µε άµεσο και ξεκάθαρο τρόπο, 

στο έργο του Rapoport το περιεχόµενο της µνήµης δεν αποτυπώνεται σε µια ιστορική 

παράσταση, παρά γίνεται αντιληπτό από τους περαστικούς µόνο εκ του σύνεγγυς 

µέσω συµβόλων και µόνο εάν αυτοί γνωρίζουν εκ των προτέρων την ιστορία της 

γενοκτονίας των Εβραίων της Ευρώπης. Η εβραϊκή κοινότητα και το κράτος του 

                                                                                                                                            
154 και Shapiro, David/ Shapiro, Cecile, «Abstract Expressionism, The politics of apolitical painting», 
Pollock and After, The Critical Debate (Second Edition), Frascina, Francis (επιµ.), Routledge, Λονσίνο/ 
Νέα Υόρκη 2000, σελ. 183, 189-194. Βλ. επίσης Guilbaut, Serge, How New York Stole the Idea of 
Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War, Goldhammer, Arthur (µτφρ.), The 
University of Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 1983, σελ. 165-194. Άλλωστε, το 1952 το Αµερικάνικο 
Περίπτερο στη Biennale της Βενετίας είχε ήδη παρουσιάσει τα έργα του action painting του Jackson 
Pollock, ενώ στη Documenta 2 το 1959 οι εκπρόσωποι της αµερικάνικου αφηρηµένου εξπρεσιονισµού 
είχαν την τιµητική τους, µε τον Pollock να είναι ένας από τους τιµώµενους ζωγράφους και τα έργα του 
να εκτίθενται στην κεντρική αίθουσα. 
174 Βλ. Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 
1900, µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, Παπανικολάου, Μιλτιάδης (επιµ.), 
Τσολακίδου, Ιουλία (µτφρ.), Επίκεντρο, Αθήνα 2007, σελ. 421-425. 
175 Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 1900, 
µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 424. 
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Ισραήλ δεν είχαν ακόµα πείσει τις αµερικάνικες κυβερνήσεις για τη σπουδαιότητα 

του ζητήµατος, λίγα µόλις χρόνια µετά την κρίση του Σουέζ και την ώρα που 

κορυφωνόταν ο πόλεµος στο Βιετνάµ µε την αποστολή νέων στρατευµάτων από το 

νεοεκλεγµένο πρόεδρο J. F. Kennedy. 

 

� Ο πόλεµος στο Βιετνάµ και η επαναπροσέγγιση της µνήµης του 

Β΄Π.Π. 

 

Η κρίση πάντως που προκλήθηκε από τον πολυετή αυτόν πόλεµο και την ήττα 

ουσιαστικά των ΗΠΑ και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο εσωτερικό άλλαξαν 

τους συσχετισµούς και στο επίπεδο της µνήµης του Β΄Π.Π. Το αντιπολεµικό κίνηµα 

και ο Μάης του ’68, καθώς και τα διογκωµένα πλέον κοινωνικά και οικονοµικά 

προβλήµατα της ‘αήττητης’ µέχρι πριν από λίγο και παντοδύναµης Αµερικής, που µε 

τη στρατιωτική της υπεροχή θα διασφάλιζε την ευηµερία της αµερικάνικης 

κοινωνίας, είχαν ως αποτέλεσµα την κατάρρευση του µύθου του ανώτερου 

αµερικάνικου µοντέλου ζωής και µαζί την κατάρρευση, έστω και προσωρινά, της 

στρατηγικής της προβολής της παντοδυναµίας της. Η ηρωική εικόνα της ανδρείας, 

του πατριωτισµού και της πίστης στα ιδανικά της ελευθερίας και της δηµοκρατίας 

είχε πια διαρραγεί οριστικά.  

 
(Edward Kienholz, Φορητό πολεµικό µνηµείο, 1968, εγκατάσταση, 285 x 240 x 950 εκ., Museum 

Ludwig Κολωνία) 

Το γεµάτο κριτική διάθεση και ειρωνεία έργο του Edward Kienholz (1927-

1994), ‘Φορητό πολεµικό µνηµείο’  του 1968, µέσα στη δίνη του πολέµου στο 

Βιετνάµ, ο οποίος ήδη µετρούσε πολλές ήττες και πολλά θύµατα, αποτελεί την 

καλύτερη απόδειξη της διάλυσης της µυθικής εικόνας του αµερικάνικου στρατού ως 
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ανίκητης δύναµης και προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ακυρώνοντας 

συγχρόνως µε τρόπο σατυρικό ή σουρεαλιστικό ως άλλος Marcel Duchamp τις 

παραδοσιακές παραστατικές τεχνικές της µνηµειακής γλυπτικής του Pathosformel176. 

Η µετατόπιση της µνήµης του Β΄Π.Π. από τη στρατιωτική νίκη προς τη µνήµη 

των θυµάτων του πολέµου έµοιαζε εκείνη τη στιγµή ως φυσιολογική αντίδραση µιας 

κοινωνίας που άρχισε να ενδιαφέρεται ξαφνικά για όλα τα θύµατα των πολέµων και 

των κοινωνικών, πολιτικών και προπαντός φυλετικών διακρίσεων, προκαλώντας το 

περίεργο, όπως το ονοµάζει ο Arad, φαινόµενο της ‘λατρείας της θυµατοποίησης’177. 

Ωστόσο πιστεύω ότι ήταν κάτι παραπάνω από ηθική αντίδραση µιας κοινωνίας, όπως 

ισχυρίζεται ο Peter Novick178, που έψαχνε να βρει απεικονίσεις του ‘απόλυτου 

κακού’ ως αντίδοτο στο ηθικό χάος και την αναζήτηση µιας νέας κανονικότητας. Η 

αµερικάνικη κοινωνία έψαχνε µάλλον κάποιο αντίδοτο για να ξορκίσει τις δικές της 

ευθύνες σε έναν αµφισβητούµενο και χαµένο πόλεµο και η πολιτική της ηγεσία 

βρήκε αυτό το αντίδοτο στη συστηµατική πλέον καλλιέργεια της µνήµης του 

Ολοκαυτώµατος, µιας βιβλικής δηλαδή καταστροφής από την προσωποποίηση του 

απόλυτου κακού που είχε το όνοµα Χίτλερ και Ναζί, αποπροσανατολίζοντας 

πρακτικά την κοινή γνώµη αλλά και τη διεθνή κοινότητα από τις συνέπειες και τις 

ευθύνες για τον αιµατοβαµµένο πόλεµο στο Βιετνάµ. Η προβολή ήδη το 1977 της 

σειράς ‘Ρίζες’  αλλά πιο πολύ του ‘Ολοκαυτώµατος’  την επόµενη χρονιά έθεσαν 

οριστικά στο κέντρο της δηµοσιότητας της µνήµη της γενοκτονίας των Εβραίων. Τη 

δεκαετία του ’80 οι ΗΠΑ θα κατακλυστούν από µνηµεία και µουσεία που θα 

ασχολούνται ακριβώς µε αυτό το ζήτηµα. 

 

                                                 
176 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ.166. 
177 Βλ. Arad, Guile Ne’eman, «USA», όπ. π., σελ. 207. 
178 Βλ. Novick, Peter, «USA», Verbrechen erinnern, Die Auseinandersetzung mit Holocaust und 
Völkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), C. H. Beck, Μόναχο 2002, σελ. 292-293. 



110 
 

� Παντοδύναµη αυτοκρατορία, θύµα του πυρηνικού ολέθρου, 

κατεχόµενη χώρα: η διαχείριση της µνήµης του Β΄ΠΠ. στην Ιαπωνία 

 

Το ζήτηµα της µνήµης του πολέµου αποδείχτηκε κεντρικής σηµασίας και στη 

µεταπολεµική Ιαπωνία. Η παλιά πανίσχυρη αυτοκρατορία που υπέστη ολοκληρωτική 

ήττα στον πόλεµο, βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό σε µια πολιτικά προσδιορισµένη και 

επιλεκτική δηµόσια µνήµη προκειµένου να βγει από το αδιέξοδο της ήττας και της 

καταστροφής και να βαδίσει µε όσο το δυνατό πιο ανώδυνο και επιτυχηµένο τρόπο το 

δρόµο της ανασυγκρότησης. Αµέσως µετά την υπογραφή της συνθήκης παράδοσης 

στράφηκε προς την κατασκευή µιας δηµόσιας µνήµης, ασφαλώς πολύ διαφορετικής 

από αυτή των νικητών, ωστόσο και εδώ πολιτικά χρήσιµης για τις κυρίαρχες 

πολιτικές δυνάµεις και το επίσηµο κράτος στο εσωτερικό αλλά και διπλωµατικά 

αξιοποιήσιµης σε διεθνές επίπεδο και πάντως πανοµοιότυπης σε πολλά σηµεία, στο 

περιεχόµενο και το ύφος, µε αυτή των υπολοίπων πρώην συµµάχων της από τον 

Άξονα. 

Ο Β΄Π.Π. άρχισε πρακτικά για τη ‘χώρα του ανατέλλοντος ηλίου’ πολύ 

νωρίτερα από την αντίστοιχη έναρξή του στο ευρωπαϊκό έδαφος. Με την υπογραφή 

της συνθήκης κατά της Κοµιντέρν το 1936 µε τη ναζιστική Γερµανία, η ιαπωνική 

πολιτική ηγεσία προσδιόρισε ουσιαστικά τις κινήσεις της αυτοκρατορίας στην 

υπόλοιπη ασιατική ήπειρο και κυρίως στην ασιατική ενδοχώρα, όπου υπήρχαν κοινά 

σύνορα µε την ΕΣΣ∆. Ακολούθησε έτσι την επόµενη χρονιά η εισβολή στην Κίνα και 

η έναρξη του ∆εύτερου Σινο-ιαπωνικού πολέµου που µετά την επίθεση των Ιαπώνων 

στο Περλ Χάρµπορ εξελίχθηκε και αποτέλεσε µέρος της παγκόσµιας σύρραξης, 

αφήνοντας φυσικά εκατοµµύρια θύµατα από την κινεζική πλευρά και ιστορίες 

ιαπωνικής βαρβαρότητας. Η ρίψη των ατοµικών βοµβών στη Χιροσίµα και το 

Ναγκασάκι σηµατοδότησε το τέλος της ασιατικής σύρραξης και το τυπικό τέλος του 

Β΄Π.Π. και επρόκειτο να οριοθετήσει σε µεγάλο βαθµό τη δηµόσια µνήµη στην 

ηττηµένη Ιαπωνία, στην οποία πολύ σύντοµα ο πόλεµος ταυτίστηκε δηµοσίως µε την 

ανθρωπιστική αυτή τραγωδία. 

Με την άνευ όρων παράδοση στις 14 Αυγούστου 1945 το µεγαλύτερο µέρος 

της ιαπωνικής αυτοκρατορίας και κυρίως τα µεγαλύτερα νησιά της πέρασαν πλήρως 

στο έλεγχο των Αµερικανών, οι οποίοι, σύµφωνα µε τη συνθήκη του Πότσνταµ που 

είχαν αποδεκτοί οι Ιάπωνες, επρόκειτο να αποκτήσουν το ρόλο κατοχικής δύναµης. 

Αυτή η εξέλιξη έµοιαζε αναπόφευκτη ύστερα µάλιστα από την απόφαση του νέου 
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αµερικανού προέδρου Truman που διέβλεπε ή έσπρωχνε τα πράγµατα προς την 

έναρξη ενός νέου γύρου αντιπαλότητας, αυτή τη φορά µε τη Σοβιετική Ένωση, η 

οποία επίσης είχε συµφέροντα στην περιοχή.  Η επίσηµη υπογραφή παράδοσης στην 

αµερικανική διοίκηση και στον εξουσιοδοτηµένο από τον πρόεδρο, στρατηγό 

Douglas MacArthur στις 2 Σεπτεµβρίου, παρουσία των αντιπροσώπων της ΕΣΣ∆, της 

Κίνας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και 

της Νέας Ζηλανδίας, αποτελούσε το χρονικό ορόσηµο της έναρξης της κατοχικής 

περιόδου για την Ιαπωνία, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της είχε καταληφθεί 

πλήρως από µια ξένη δύναµη. Συγχρόνως όµως αποτελούσε ορόσηµο τόσο για τη 

µελλοντική της πορεία όσο και την ιστορία της µνήµης του πρόσφατου παρελθόντος. 

 
(Η πράξη παράδοσης της Ιαπωνίας στις 2 Σεπτεµβρίου 1945, µε τις υπογραφές του Ιάπωνα 

αυτοκράτορα Hirohito, του στρατηγού Douglas MacArthur και των αντιπροσώπων της ΕΣΣ∆, της 

Κίνας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας 

Ζηλανδίας) 
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Οι δύο βασικοί πυλώνες της πολιτικής των ΗΠΑ για την κατεχόµενη πια χώρα 

ήταν, όπως και στην περίπτωση της Γερµανίας, η απαλοιφή κάθε µελλοντικής 

δυνατότητας για ανάπτυξη επιθετικής δράσης, ειδικά µετά από την επίθεση που 

πραγµατοποίησε σε αµερικανικό έδαφος, και η ένταξή της στο δυτικό κόσµο και στο 

δυτικό τρόπο ζωής, µε την αποστρατικοποίηση και τον εκδηµοκρατισµό αντίστοιχα, 

θέτοντας έτσι το πλαίσιο και για την ανάπτυξη της δηµόσιας µνήµης του πολέµου. 

Παρά τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, στις οποίες είχαν από την αρχή κυριαρχήσει οι 

συντηρητικοί, όλες οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δοµές ελέγχονταν από 

την αµερικάνικη διοίκηση και φυσικά προσαρµόζονταν στις αµερικανικές ανάγκες 

και επιθυµίες, τουλάχιστον µέχρι το 1952 όταν πια η Ιαπωνία επανέκτησε την εθνική 

της κυριαρχία µε τη Συνθήκη Ειρήνης του Σαν Φραντσίσκο. 

Η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου επρόκειτο και στην περίπτωση της 

κατασκευής της δηµόσιας µνήµης του Β΄Π.Π. στην Ιαπωνία να είναι καταλυτικής 

σηµασίας και να προσδιορίσει το περιεχόµενό της βασιζόµενο στις ανάγκες του 

διεθνούς στρατοπέδου στο οποίο αποδόθηκε µεταπολεµικά η χώρα. «Η φιλελεύθερη 

φάση της κατοχικής περιόδου»179 επέτρεψε πρόσκαιρα την ενασχόληση µε την 

ιστορία των θυµάτων που προκάλεσε η ίδια η Ιαπωνία, κυρίως στα σχολικά βιβλία 

ιστορίας τα οποία έστω και ακροθιγώς καταπιάνονταν µε τις ιαπωνικές 

βαρβαρότητες, µέσα στα πλαίσια πάντα της πολιτικής του εκδηµοκρατισµού και της 

διαπαιδαγώγησης των Ιαπώνων στις αρχές του δυτικού κόσµου180. Ωστόσο, η φάση 

αυτή τελείωσε πολύ σύντοµα, ειδικά µετά την επιστροφή στη εξουσία των 

συντηρητικών, ύστερα από ένα σύντοµο ‘σοσιαλιστικό’ διάλειµµα, το 1948 και την 

ίδρυση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας το επόµενο έτος.  

Είχαν ήδη έτσι κι αλλιώς εµφανιστεί στη δηµοσιότητα απόψεις που έκαναν 

λόγο για έναν ‘φασισµό από πάνω’, όπως για παράδειγµα οι ιστορικές εργασίες του 

Maruyama Masao ήδη από το 1946, οι οποίες µάλιστα είχαν τεράστια επιτυχία και 

προβολή, καθιστώντας το νεαρό τότε ιστορικό έναν από τους κορυφαίους διανοητές 

στη µεταπολεµική Ιαπωνία181. Σύµφωνα µε αυτές τις εργασίες που βασίζονταν σε 

                                                 
179 Petersen, Susanne, «Geschichtspolitik in japanischen Schulbüchern», Erinnerungskulturen: 
Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, Lutz/ Schwentker, 
Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 288. 
180 Βλ. Ishida, Yuji, «Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit», 
Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, 
Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 236-
237. 
181 Βλ. Conrad, Sebastian, «Krisen der Moderne? Faschismus und Zweiter Weltkrieg in der japanischen 
Geschitsschreibung», Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Cornelißen, 
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πολιτισµικά και κοινωνικό-ψυχολογικά κριτήρια, οι όποιες εγκληµατικές πράξεις 

αποδίδονταν αποκλειστικά στους στρατιωτικούς και επιχειρηµατικούς κύκλους, 

µεταθέτοντας σε λίγους ‘προδότες’ και ‘συνωµότες’ τις ευθύνες για τις πολιτικές 

αποφάσεις της προπολεµικής περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο όµως αθωώνονταν και 

απενοχοποιούνταν οι υπόλοιποι Ιάπωνες και µεγάλη µερίδα του κρατικού 

µηχανισµού που είχε συµµετάσχει στο φασιστικό κράτος και είχε ευθύνη για τις 

ιαπωνικές βαρβαρότητες, αλλά και η αυτοκρατορική οικογένεια, την οποία από νωρίς 

οι Αµερικάνοι µεταχειρίστηκαν ως έναν παραδοσιακό σταθεροποιητικό παράγοντα 

και ως ιδεολογικό εταίρο στο καπιταλιστικό στρατόπεδο, διότι, όπως παρατηρεί και ο 

Wolfgang Schwentker, «ο κίνδυνος µιας κοµµουνιστικής ανατροπής έπαιξε σε αυτή 

την απόφαση έναν ρόλο που δεν µπορεί να υποτιµηθεί»182. Ακόµα και οι στρατιώτες 

που είχαν λάβει µέρος στις µάχες ελάχιστα µιλούσαν για αυτές και περισσότερο 

προτιµούσαν να παρουσιάζουν και αυτοί τον εαυτό του ως θύµα183.  

Οι Ιάπωνες ήταν πια ελεύθεροι για τις επόµενες δεκαετίες, µε τη σύµφωνη 

γνώµη των Αµερικανών και φυσικά µε τη συστηµατική προώθηση από την πλευρά 

των ανακτόρων και των δυνάµεων από ολόκληρο σχεδόν το πολιτικό φάσµα, να 

θυµούνται το παρελθόν αποκλειστικά µέσα από τα µάτια του θύµατος184 – γεγονός 

που ενισχυόταν φυσικά από το πραγµατικό γεγονός του πυρηνικού ολέθρου. Η 

προσέγγιση του Β΄Π.Π. στο εξής ορίστηκε ως προσπάθεια µνηµόνευσης της 

τραγωδίας στη Χιροσίµα και το Ναγκασάκι και οι Ιάπωνες που ξεκίνησαν τον πόλεµο 

ως θύτες παρουσίαζαν εαυτό τους αποκλειστικά από την πλευρά των θυµάτων, 

ασχολούµενοι µόνο µε τις δικές του απώλειες.  

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Cristoph/ Klinkhammer, Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2004 
(α΄ έκδ. 2003), σελ. 170-174. 
182 Schwentker, Wolfgang, «Die Grenzen der Entzauberung: Zur Rolle des Tennô in Staat und 
Gesellschaft Japans nach 1945», Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, 
Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο 
Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 129. 
183 Sato, Takeo, «Japan und der Zweite Weltkrieg», Verbrechen erinnern, Die Auseinandersetzung mit 
Holocaust und Völkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), C. H. Beck, Μόναχο 2002, σελ. 
126. 
184 Βλ. Mishima, Ken’ichi, «Generationswechsel und Erinnerungskulturen in Japan», 
Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, 
Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 347-
349. 
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� Το µνηµείο της καταστροφής στο ‘πάρκο ειρήνης’ στη Χιροσίµα 

 

Στις 6 Αυγούστου 1949, στην τέταρτη επέτειο του βοµβαρδισµού της 

Χιροσίµα, ενεργοποιήθηκε ο κατασκευαστικός νόµος για την ανέγερση ενός πάρκου 

µνήµης και αποφασίστηκε η ανάπλαση της περιοχής Nakajima στο κέντρο της πόλης, 

στο σηµείο όπου είχε εκραγεί περίπου η πρώτη βόµβα ισοπεδώνοντάς την 

κυριολεκτικά, µε σκοπό να δοθεί προς χρήση για ένα ‘πάρκο ειρήνης’ 185. Το πάρκο 

καλύπτει περίπου 122 τετραγωνικά χιλιόµετρα και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα 

και καθηγητή στο πανεπιστήµιο του Τόκιο, Kenzo Tange (1913-2005). Λίγους µήνες 

µετά την επάνοδο των συντηρητικών δυνάµεων στην εξουσία, πολλά µέλη των 

οποίων είχαν άµεση σχέση µε το πρώην φασιστικό καθεστώς, και λίγο πριν τη νίκη 

των Κοµµουνιστών στην Κίνα την ίδια χρονιά και ενώ η αντιπαράθεση του Ψυχρού 

Πολέµου είχε ήδη ενταθεί επικίνδυνα µε τη δηµιουργία των δύο Γερµανιών, οι 

αµερικάνικες κατοχικές δυνάµεις επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών, αν δεν την 

υποστήριξαν κιόλας, για την ανέγερση του πρώτου δηµόσιου τόπου µνήµης, δίνοντας 

το επίσηµο στίγµα και καθορίζοντας έτσι εν πολλοίς το περιεχόµενο συνολικά της 

µνήµης του Β΄Π.Π., την οποία οι ιθύνοντες έστρεψαν προς τα θύµατα που 

προκλήθηκαν από τη χρήση ενός µαζικού όπλου καταστροφής. Οι ΗΠΑ σε καµία 

περίπτωση πλέον δεν επιθυµούσαν να προκαλέσουν ή να δυσαρεστήσουν την 

ιαπωνική κοινωνία και την πολιτική της ηγεσία επαναφέροντας δύσκολα ζητήµατα 

στη δηµοσιότητα, την ώρα µάλιστα που ο στρατηγός MacArthur έλαβε οδηγίες από 

την Ουάσιγκτον για τη de jura αλλαγή στάσης. Το ουσιαστικό τέλος της κατοχής µε 

την προοδευτική επιστροφή αυξηµένων εξουσιών στην τοπική πολιτική ηγεσία 

συνέπεσε µε τη στροφή προς το βορρά της Ιαπωνίας, στην Κορέα, όπου 

συγκεντρώνονταν νέα σύννεφα πολέµου. Κατά συνέπεια οι ΗΠΑ ενθάρρυναν την 

κατασκευή µιας µνήµης που από τη µια έκοβε τους δεσµούς µε το ένοχο παρελθόν 

της κατεχόµενης χώρας, ώστε να µπορέσει να ανακάµψει σε όλους τους τοµείς, άρα 

και στρατιωτικά, ενώ από την άλλη δικαιολογούσε την παρουσία ακόµα των 

στρατιωτικών δυνάµεων ως εγγυήτρια της ασφάλειας δύναµη, µε σκοπό να βοηθήσει, 

ως µέρος τυπικά των αµερικάνικων αποζηµιώσεων λόγω του βοµβαρδισµού, σε αυτή 

την ανασυγκρότηση. 

                                                 
185 Τα στοιχεία για το πάρκο καθώς και για τα µνηµεία που υπάρχουν µέσα σε αυτό τα άντλησα από 
την επίσηµη ιστοσελίδα  http://www.pcf.city.hiroshima.jp/frame/Virtual_e/tour_e/guide1.html.  
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Τρία χρόνια αργότερα, στην έβδοµη επέτειο, εγκαινιάστηκε το πρώτο µνηµείο 

στο κέντρο του πάρκου και µεταφορικά στο κέντρο της δηµόσιας ιαπωνικής µνήµης, 

το ‘Κενοτάφιο για τα θύµατα της Α΄ βόµβας’ , έργο και αυτό του Kenzo Tange. Ο 

πόλεµος της Κορέας, που είχε ξεσπάσει ξαφνικά το 1950, µεταφέροντας το θέατρο 

του Ψυχρού Πολέµου στην Ασία και µετατρέποντας το µέρος αυτό του πλανήτη στην 

πιο ‘θερµή’ περιοχή µε πραγµατικές µάχες µεταξύ κοµµουνιστών και καπιταλιστών, 

διατήρησε ζωντανή τη µνήµη της Ιαπωνίας-θύµα που έπρεπε να προστατευτεί πάση 

θυσία. Το µνηµείο αυτό ήταν και το πρώτο που η Ιαπωνία εγκαινίαζε ως πλήρως 

ανεξάρτητο κράτος, επισηµοποιώντας αυτή την επιλεκτική ερµηνεία του 

παρελθόντος, νοµιµοποιώντας ωστόσο ταυτόχρονα την ίδια την ύπαρξη του νέου 

κράτους ως ηθική υποχρέωση όλου του πλανήτη λόγω της ανθρωπιστικής 

καταστροφής που υπέστη. 

 
(Kenzo Tange, Κενοτάφιο για τα θύµατα της Α΄ Βόµβας, Μνηµείο για τη Χιροσίµα, πόλη της Ειρήνης, 

1952, Peace Memorial Park Χιροσίµα)   

Η µνήµη φυσικά των θυµάτων που προκάλεσε η ίδια τα χρόνια του Β΄Π.Π. 

και κυρίως της θηριωδίας στην κινεζική πόλη Nanking το 1937/38 ελάχιστα θα 

βρεθεί στη δηµοσιότητα την περίοδο αυτή και µέχρι τις αρχές του ’70, ειδικά από τη 

στιγµή που τα θύµατα αυτά άνηκαν στον κοµµουνιστικό αντίπαλο και αιώνιο εχθρό, 

την Κίνα, η οποία συµµετείχε ενεργά στον πόλεµο της Κορέας186. Η δηµόσια αυτή 

λήθη είχε ήδη αποτυπωθεί, όπως είδαµε, τόσο στα σχολικά βιβλία και την ιαπωνική 
                                                 
186 Βλ. Ishida, Yuji, «Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit», όπ. π., σελ. 237. 
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ιστοριογραφία όσο και στις δίκες για τα εγκλήµατα πολέµου και τις ελαφρές ποινές 

που επέβαλε το ‘∆ιεθνές Στρατιωτικό ∆ικαστήριο Άπω Ανατολής’, του οποίου 

ουσιαστικά η δικαιοδοσία ακυρωνόταν από την κυρίαρχη δηµόσια µνήµη για τα 

χιλιάδες θύµατα των ατοµικών βοµβών που είχαν προκαλέσει οι ίδιοι οι σύµµαχοι. 

Είχαν τόσο συσκοτιστεί τα γεγονότα του πολέµου, σε σηµείο που «ζωντανή είχε 

µείνει η µνήµη για δίκες για τα εγκλήµατα πολέµου, ενώ πολλά από τα εγκλήµατα για 

τα οποία γίνονταν οι δίκες είχαν ξεχαστεί»187, ενώ η ιαπωνική κοινωνία και οι ηγέτες 

της «περιγράφονταν ως αθώα θύµατα µιας πυρηνικής αµερικάνικης επίθεσης και της 

αµερικάνικης εκδικητικότητας, η οποία είχε φορέσει τη µάσκα της δικαιοσύνης»188. 

 
(Isamu Noguchi, Πρόταση για το µνηµείο στη Χιροσίµα, 1952) 

Μάλιστα µία από τις προτάσεις που είχαν γίνει για το µνηµείο, του 

Αµερικάνου µε ιαπωνική καταγωγή, Isamu Noguchi, απορρίφθηκε από τον ίδιο τον 

Tange µε το σκεπτικό ότι «επειδή το µνηµείο προοριζόταν ως εθνικό σύµβολο του 

λαού της Ιαπωνίας, θεωρούσε ακατάλληλο αυτοί να προσεύχονται σε ένα κενοτάφιο 

που είχε σχεδιάσει ένας πολίτης της χώρας που έριξε τη βόµβα»189. Αυτή η απόφαση 

µε ιδεολογικά ή πολιτικά κριτήρια δεν εµπόδισε ωστόσο τον Tange να ενστερνιστεί 

τις µοντέρνες και ‘δυτικές’ καλλιτεχνικές αξίες, τις αισθητικές και τεχνοτροπικές 

αντιλήψεις που έφερε από τις ΗΠΑ και χρησιµοποιούσε ο Noguchi, και να υιοθετήσει 

τελικά µια λύση για το µνηµείο που θα σχεδιάσει ο ίδιος η οποία πολλά νοµίζω κοινά 

σηµεία έχει µε την πρόταση που απορρίφθηκε. Ήταν η ιδιαιτερότητα των Ιαπώνων ως 

το µεγαλύτερο θύµα του πολέµου και ως ο µοναδικός λαός που γνώριζε και µπορούσε 

                                                 
187 Cohen, David, «Öffentliche Erinnerung und Kriegsverbrecherprozesse in Asien und Europa», 
Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, 
Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 51. 
188 Cohen, David, «Öffentliche Erinnerung und Kriegsverbrecherprozesse in Asien und Europa», όπ. π., 
σελ. 54. 
189 Winther, Bert, «The Rejection of Isamu Noguchi’s Hiroshima Cenotaph», Art Journal, τόµος 53, τχ. 
4, 1994, σελ. 26. 
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να εκφράσει την µοναδικότητα της ανθρωπιστικής τραγωδίας από τη χρήση των 

πυρηνικών που απειλούταν από τη διπλή ταυτότητα του Noguchi. 

   
(αριστερά Isamu Noguchi, Πρόταση για το µνηµείο στη Χιροσίµα, 1952, λεπτ., επρόκειτο να έχει ύψος 

6 µ. από µαύρο γρανίτη, δεξιά Kenzo Tange, Κενοτάφιο για τα θύµατα της Α΄ Βόµβας, λεπτ.) 

Το µη-παραστατικό µνηµείο στη Χιροσίµα, έργο αρχιτέκτονα και όχι γλύπτη, 

όπως και σε πολλά µνηµεία της ∆υτικής Ευρώπης, αναφέρεται γενικά στα θύµατα του 

πολέµου και του ‘κακού’, έχοντας το σχήµα µιας αψίδας – µόνο που εδώ δε µπορεί να 

είναι αψίδα θριάµβου παρά θρήνου και θλίψης. «Σε µια χρονική στιγµή που οι 

Ιάπωνες καλλιτέχνες διψούσαν για πρόσβαση στον ευρωπαϊκό και αµερικάνικο 

µοντέρνο πολιτισµό και αναζητούσαν τρόπους να συνδέσουν την ιαπωνική 

πολιτιστική ταυτότητα µε το µοντερνισµό»190, το πρώτο αυτό δηµόσιο µνηµείο 

εγγράφεται στην προσπάθεια συνολικά της καλλιτεχνικής κοινότητας και της 

κοινωνίας για τη δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µε το δυτικό κόσµο και 

ενσωµάτωσής τους στο δυτικό πολιτισµό.  

Όπως λοιπόν στις περισσότερες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης έτσι και εδώ, το 

µνηµείο δεν αποδίδει µε ρεαλιστικό τρόπο τα ιστορικά γεγονότα και την ιστορική 

µνήµη του Β΄Π.Π., αλλά αντίθετα µε τον αφηρηµένο χαρακτήρα του το κράτος-

παραγγελιοδότης παρεµβαίνει στη δηµοσιότητα για να συσκοτίσει το παρελθόν και 

να χρησιµοποιήσει το µνηµείο για να καλλιεργήσει µια αθώα και αφηρηµένη δηµόσια 

µνήµη που δε θίγει δύσκολες πτυχές διότι απλούστατα δε θίγει καµία. Το σχήµα και η 

µορφή του µνηµείου δεν προδίδουν σε καµία περίπτωση τη µνήµη που υποτίθεται ότι 

φέρει, αλλά αντίθετα αφήνουν το θεατή ελεύθερο να του αποδώσει το νόηµα και το 

συµβολισµό που εκείνος ήθελε ατοµικά και αποµονωµένα, προβάλλοντας συνεπώς ο 

                                                 
190 Winther, Bert, «The Rejection of Isamu Noguchi’s Hiroshima Cenotaph», όπ. π., σελ. 23. 
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καθένας τη δική του τραυµατική εµπειρία ή στην καλύτερη περίπτωση µια µνήµη 

συµβολική και ανθρωπιστική χωρίς πάντως κριτική διάθεση ή ιστορική αναζήτηση.  

Στην επιγραφή διαβάζουµε επιπροσθέτως το ουµανιστικού περιεχοµένου 

µήνυµα που τοποθετεί συνειρµικά την Ιαπωνία στη πρώτη θέση των θυµάτων µιας 

καταστροφής: «Ας αναπαυθούν εδώ εν ειρήνη οι ψυχές όλων, για τη µνήµη των 

οποίων δεν πρέπει να επαναλάβουµε αυτή τη συµφορά του κακού». Ήρωες ή θύµατα 

άλλων εθνών δεν υπήρχαν ακόµα στο επίσηµο λεξιλόγιο της δηµόσιας σφαίρας της 

ιαπωνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής, παρά η ίδια η χώρα παρουσιαζόταν ως η 

χώρα της ‘Ειρήνης’ και η Χιροσίµα το σύµβολο της µεταπολεµικής Ιαπωνίας. Όπως 

και στην περίπτωση της Γερµανίας, η οποία βρισκόταν στη στρατηγική θέση των 

συνόρων ολόκληρου του δυτικού στρατοπέδου, έτσι και η Ιαπωνία ενθαρρύνθηκε 

από τη µεγάλη υπερδύναµη, τις ΗΠΑ, να σβήσει το ένοχο παρελθόν της, στοιχείο 

φυσικά που και οι ίδιες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας επικροτούσαν και 

καλλιεργούσαν προκειµένου από τη µία να απενοχοποιήσουν δικές τους 

εγκληµατικές πράξεις και πρακτικές και από την άλλη να διεκδικήσουν ισότιµα µια 

θέση σε διεθνές πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο. 

 

� Το δεύτερο ‘πάρκο ειρήνης’ στο Ναγκασάκι 

 

Την επόµενη χρονιά, το 1955, µετά και την επανεκλογή του συντηρητικού 

κόµµατος και αφού έχει λήξει ο πόλεµος στην Κορέα, εγκαινιάστηκε το έτερο 

‘Πάρκο Ειρήνης’  στο Ναγκασάκι. Και εδώ το µήνυµα στην επιγραφή είναι ‘η διεθνής 

ειρήνη’  και η ‘ελπίδα για παγκόσµια αρµονία’ , για την οποία µεταφορικά θυσιάστηκαν 

οι αθώοι κάτοικοι της ιαπωνικής πόλης. Το ουµανιστικό περιεχόµενο της µνήµης και 

η εγγραφή της σε έναν παγκόσµιο και απάνθρωπο πόλεµο, στον οποίο και η ίδια η 

Ιαπωνία µετρούσε χιλιάδες θύµατα, συσκότιζε σε µεγάλο βαθµό την υπόθεση της 

απόδοσης ευθυνών σε πολιτικές δυνάµεις, ιδεολογίες και πρόσωπα που είχαν 

γρήγορα ανακάµψει µετά τον πόλεµο, αποκηρύσσοντας το φασισµό και 

προσπαθώντας να ορίσουν τη δηµοκρατία καπιταλιστικού τύπου. Την ίδια άλλωστε 

χρονιά επέστρεψαν σε κρατικές θέσεις συντηρητικοί ιστορικοί που την περίοδο του 

πολέµου εκθείαζαν το αυτοκρατορικό καθεστώς του Tennô αλλά µεταπολεµικά είχαν 

χάσει τη θέση τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού από τους 
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Αµερικάνους191. Ταυτόχρονα άρχισαν να αποδίδονται τιµές από την πολιτική ηγεσία 

και τον Αυτοκράτορα στο Παρεκκλήσι του Yasukuni, έναν από τους σηµαντικότερους 

τόπους µνήµης για τους Ιάπωνες, όπου ήταν θαµµένοι όλοι οι ηγέτες του έθνους αλλά 

και οι ηγέτες του πρώην φασιστικού καθεστώτος192.  

  
(Seibo Kitamura, Άγαλµα της Ελευθερίας, 1955, 10 µ. ύψος, Nagasaki Peace Park  Ναγκασάκι) 

Το µνηµείο στο Ναγκασάκι είναι έργο του Ιάπωνα γλύπτη Seibo Kitamura 

(1884-1987) και απεικονίζει έναν εξαιρετικά γυµνασµένο άνδρα να κάθεται πάνω σε 

ένα βράχο και µε τις κινήσεις του να δείχνει προς τον ουρανό, συµβολίζοντας την 

απειλή των πυρηνικών όπλων που έπεσαν στην πόλη. Με το αριστερό του χέρι  

προτεταµένο σταθερά και σίγουρα συµβολίζει την αιώνια ειρήνη που επιθυµεί η 

Ιαπωνία, ενώ το ήρεµο και θλιµµένο πρόσωπό του παραπέµπει στο θρήνο για τα 

θύµατα. Η στάση διαλογισµού µε το ένα πόδι διπλωµένο κάτω από το σώµα του 

δείχνει τον σκεπτικισµό του για όσα έγιναν, ωστόσο µε το άλλο πόδι ελεύθερο 

µοιάζει να είναι έτοιµος να ανασηκωθεί για να προστατεύσει είτε τα θύµατα είτε την 

ίδια την ειρήνη.  

Ο δυνατός αυτός άνδρας, σύµβολο της αναγεννηµένης Ιαπωνίας, τιµά τους 

νεκρούς αλλά οπωσδήποτε αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση της νέας ηγεσίας τόσο για την 

αυτοσυνείδηση της ισχύος της χώρας όσο και της αποφασιστικότητας να 

αντιµετωπίσουν κάθε εξωτερικό κίνδυνο που ενδεχοµένως θα εµφανισθεί εκ νέου από 

αέρος. Χρησιµοποιείται όµως η πολιτική του σώµατος των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων στην περίοδο του µεσοπολέµου, µια αισθητική δηλαδή προσέγγιση, 

όπου «το ατοµικό σώµα µπορούσε µόνον να αναπαριστά το συλλογικό πολιτικό 

σώµα και συχνά εικονιζόταν ως φοβικά ακέραιο, ακόµη και φαλλικά επιθετικό, όπως 

στην Ετοιµότητα του Μπρέκερ, µια αλληγορική µορφή του ναζιστικού 

                                                 
191 Βλ. Ishida, Yuji, «Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit», όπ. π., σελ. 237. 
192 Βλ. Mishima, Ken’ichi, «Generationswechsel und Erinnerungskulturen in Japan», όπ. π., σελ. 349. 
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µιλιταρισµού»193. Ο µπλε αυτός Ιάπωνας γίγαντας, στα εθνικά δηλαδή χρώµατα της 

χώρας ως σύµβολο της καθαρότητας και της αγνότητας, αλλά και της σταθερότητας 

και της ηρεµίας των νερών που περιτριγυρίζουν τα ιαπωνικά νησιά, αποτελεί 

συνεπώς µε το µνηµειώδη νεοκλασικισµό του τον υπερβατικό εγγυητή της 

σταθερότητας και της ανακτηµένης δύναµης του ιαπωνικού έθνους. 

  
(Arno Breker, Ετοιµότητα, 1939-Μεγάλη έκθεση γερµανικής τέχνης, ορείχαλκος, ύψος 3,20 µ.) 

Αυτή ακριβώς την περίοδο η συντηρητική κυβέρνηση συνέχιζε τις συνοµιλίες 

της µε τους Αµερικάνους για την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων αλλά και για 

το δικαίωµα της επανίδρυσης του στρατού µετά την ουσιαστική απαγόρευση στην 

Ιαπωνία να διατηρεί µεγάλες δυνάµεις, συνοµιλίες που φυσικά συναντούσαν και 

αντιδράσεις, κυρίως από τα αριστερά κόµµατα και οργανώσεις που διοργάνωναν 

απεργίες και διαµαρτυρίες, συχνά µε συνέπεια βίαιες συγκρούσεις194. Με το 

παραστατικό αυτό µνηµείο η ιαπωνική ηγεσία έθετε δηµοσίως και µε ξεκάθαρο 

τρόπο δίπλα στη µνήµη των θυµάτων το θέµα για το δικαίωµα της κατοχής στρατού 

και της συνέχισης της αµερικανική στρατιωτικής παρουσίας και συνεργασίας, 

χρησιµοποιώντας πρακτικά τη µνήµη του πολέµου προκειµένου να προβάλει ως 

επιτακτική ανάγκη την προώθηση των επιλογών της για να µη θρηνήσει εκ νέου η 

χώρα θύµατα. Με τις εχθρικές κοµµουνιστικές δυνάµεις να απέχουν λίγα µίλια από 

τις ιαπωνικές ακτές, η συντηρητική ιαπωνική κυβέρνηση προσπαθούσε µε κάθε 

τρόπο να αποκαταστήσει τη φήµη και τη δηµόσια εικόνα του στρατού της που έπρεπε 

εκ νέου να γίνει ισχυρός και σταθερός, όσο ο Ιάπωνας άντρας του µνηµείου, 

προκειµένου να αντιµετωπίσει µε αποφασιστικότητα κάθε εξωτερική απειλή. 

                                                 
193 Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 1900, 
µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 282. 
194 Βλ. Schwentker, Wolfgang, «Die Grenzen der Entzauberung: Zur Rolle des Tennô in Staat und 
Gesellschaft Japans nach 1945», όπ. π., σελ. 131. 
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� Το Μνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη στο Εθνικό Κοιµητήριο του 

Chidorgafuchi στο Τόκιο και η ένταξη της µνήµης του πολέµου στον 

εθνικό µύθο της Ιαπωνίας 

 

Στην προσπάθεια αυτή έπαιξε σηµαντικό ρόλο η ενσωµάτωση στο εθνικό µύθο 

και των στρατιωτικών που έλαβαν µέρος στον πόλεµο. Όπως ήδη είδαµε, στις 

εκδηλώσεις µνήµης είχε ενταχθεί την ίδια χρονιά µε την ανέγερση του µνηµείου στο 

Ναγκασάκι η συνήθεια να αποτίουν οι επίσηµες αρχές φόρο τιµής στο σιντοϊστικό 

Παρεκκλήσι του Yasukuni στο Τόκιο195. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1959, θα 

κατασκευαστεί σε µικρή απόσταση από τον εθνικό αυτό τόπο µνήµης ένα άλλο 

Παρεκκλήσι, αφιερωµένο αυτή τη φορά στον ‘Άγνωστο Στρατιώτη’ , αναγνωρίζοντας 

µε αυτόν τον τρόπο όσους έπεσαν στις µάχες του Β΄Π.Π., τα πρώην µέλη δηλαδή του 

αυτοκρατορικού φασιστικού στρατού. Τον προηγούµενο χρόνο είχαν απελευθερωθεί 

και οι τελευταίοι κρατούµενοι για εγκλήµατα πολέµου µε γενική αµνηστία196. 

    
(αριστερά το Παρεκκλήσι Yasukuni, 1869, Τόκιο και δεξιά το Παρεκκλήσι Chidorgafuchi – Μνηµείο 

για τον Άγνωστο Στρατιώτη, 1959, Εθνικό Κοιµητήριο του Chidorgafuchi, Τόκιο) 

Στο Εθνικό Κοιµητήριο του Chidorgafuchi, στα περίχωρα της ιαπωνικής 

πρωτεύουσας, τοποθετήθηκαν κυρίως τα λείψανα στρατιωτών του Β΄Π.Π. που η 

ταυτότητά τους δεν είχε αναγνωριστεί αλλά και πολλών απλών πολιτών, ύστερα από 

τις προσπάθειες των αρχών το 1953. Με το µνηµείο αυτό, που έχει τη µορφή ενός 

παραδοσιακού ιαπωνικού παρεκκλησίου197, η ιαπωνική πολιτική ηγεσία θέλησε να 

                                                 
195 Για την ιστορία και τη σηµασία του στην ιαπωνική κοινωνική και πολιτική ζωή ακόµα µέχρι και 
σήµερα βλ. Yagyû, Kunichika, «Der Yasukuni-Schrein im Japan der Nachkriegszeit: Zu den 
Nachwirkungen des Staatshintô», Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, 
Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο 
Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 243-253. 
196 Βλ. Sato, Takeo, «Japan und der Zweite Weltkrieg», όπ. π., σελ. 128. 
197 Τα παρεκκλήσια τόσο του Βουδισµού όσο και του Σιντοϊσµού, των δύο µεγαλύτερων θρησκειών 
της Ιαπωνίας, ακολουθούν τον ίδιο περίπου παραδοσιακό ιαπωνικό αρχιτεκτονικό ρυθµό. 
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συνδέσει την ‘ιερή’ µνήµη του Yasukuni, όπου µέχρι το σύνταγµα του 1947 

αποδίδονταν θρησκευτικές τιµές στα πρώην µέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας 

και σε όσους την υπηρετούσαν, µε την κοσµική πια µνήµη για τους ήρωες του 

πολέµου και του ιαπωνικού στρατού που επανιδρύθηκε στην υπηρεσία της 

διατήρησης της ειρήνης.  

Το εχθρικό όµως κλίµα, κυρίως µε την Κίνα, δεν επέτρεψε σε όποιες 

διαφορετικές φωνές να αναπτύξουν µια δηµόσια µνήµη που θα περιελάµβανε και 

άλλες πτυχές του Β΄Π.Π.198. Μόνο µετά το 1989 θα υπάρξει τελικά και στην 

ιαπωνική δηµοσιότητα µια στροφή προς τα θύµατα που η ίδια η χώρα και το πρώην 

φασιστικό και αυτοκρατορικό καθεστώς είχε προκαλέσει199. Ο θάνατος την ίδια 

χρονιά του αυτοκράτορα Χιροχίτο, ο οποίος είχε συνδεθεί µε το τέλος του πολέµου 

και την παράδοση της χώρας στους Αµερικάνους αλλά και µε την προσπάθεια 

εκδηµοκρατισµού και ανασυγκρότησης, άνοιξε πιθανότατα το δρόµο µέσα στις νέες 

συνθήκες µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου για επαναδιαπραγµάτευση και 

επαναπροσδιορισµό της µνήµης του Β΄Π.Π. στην ιαπωνική δηµόσια σφαίρα200. 

                                                 
198 Βλ. Ishida, Yuji, «Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit», όπ. π., σελ. 239-
240. 
199 Για τη στροφή αυτή βλ. Petersen, Susanne, «Geschichtspolitik in japanischen Schulbüchern», όπ. π., 
σελ. 291-297, Ishida, Yuji, «Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit», όπ. π., σελ. 
240, Conrad, Sebastian, «Krisen der Moderne? Faschismus und Zweiter Weltkrieg in der japanischen 
Geschitsschreibung», όπ. π., σελ. 175-176 και Buchholz, Petra, «Krieg und Kriegsverbrechen in 
japanischen „Eigengeschichten“», Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945, 
Cornelißen, Cristoph/ Klinkhammer, Lutz/ Schwentker, Wolfgang (επιµ.), Fischer, Φρανκφούρτη στο 
Μάιν 2004 (α΄ έκδ. 2003), σελ. 311-312. 
200 Βλ. Sato, Takeo, «Japan und der Zweite Weltkrieg», όπ. π., σελ. 125. 
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� Από τη γενοκτονία των Εβραίων στο Ολοκαύτωµα: η µνήµη του 

πολέµου στο νεαρό κράτος του Ισραήλ 

 

Τη θυµατοποίηση της µνήµης ακολούθησε και το Ισραήλ, µόνο που αυτή τη 

φορά η ιστορία δεν περιελάµβανε θύτες παρά από την αρχή της µόνο θύµατα. Αυτό 

που είναι κοινό µε την Ιαπωνία, όπως και µε άλλες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, είναι 

η καθυστερηµένη σύνδεση της µνήµης του πολέµου µε την ιδέα του θύµατος, ειδικά 

όσον αφορά την επίσηµη κρατική εκδοχή, γεγονός που, όπως ήδη είδαµε, επηρέασε 

την ανάπτυξη της µνήµης για τη γενοκτονία των Εβραίων στις ΗΠΑ, αλλά θα 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και στην Ευρώπη. Παρά την άµεση σχεδόν ίδρυση 

του Ισραήλ µεταπολεµικά, η δηµόσια και επίσηµη σύνδεση της µνήµης του πολέµου 

µε τα θύµατα που αυτός προκάλεσε στους κατοίκους ή τους συγγενείς του νέου 

κράτους και η επίσηµη αποτύπωσή της σε µνηµεία ή τόπους µνήµης θα καθυστερήσει 

αρκετά και θα εµφανισθεί µόνο όταν πολιτικές σκοπιµότητες ή διεθνείς ανάγκες 

επιβάλουν και απαιτήσουν την ενεργοποίηση και τη συγκρότησή της. 

 

� Τα µνηµεία πριν τη µνήµη για το Ολοκαύτωµα  

 

Το νεαρό κράτος του Ισραήλ, που ιδρύθηκε επισήµως το 1948, διεξήγαγε από 

την αρχή µια σειρά πολέµων που πιθανότατα δεν του επέτρεψαν να ασχοληθεί 

συστηµατικά µε τη µνήµη του Β΄Π.Π. και τη δηµόσια απεικόνισή της. Η µνήµη των 

θυµάτων από τον ‘Πόλεµο της Ανεξαρτησίας’ ήταν και πιο πρόσφατη και πιο άµεση 

και επρόκειτο να κυριαρχήσει στη δηµόσια σφαίρα για πολλές δεκαετίες201. Έτσι, τα 

πρώτα µνηµεία για το Β΄Π.Π. που ανεγέρθηκαν στο έδαφός του δεν ήταν κρατικές 

παραγγελίες παρά κατασκευάστηκαν ύστερα από τις ενέργειες κοινωνικών ή και 

πολιτικών οµάδων, µε την άδεια σε κάθε περίπτωση των επίσηµων αρχών. Μέσα στη 

δίνη του πολέµου θα ήταν βέβαια εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι απίθανο, το επίσηµο 

κράτος, που απαρτιζόταν ακόµα στην πλειοψηφία του από ντόπιους εβραϊκούς 

πληθυσµούς, να ασχοληθεί µε τις συµφορές των οµοεθνών τους σε άλλα σηµεία του 

πλανήτη, όσο τραγικές και µαζικές κι αν ήταν αυτές. Έτσι κι αλλιώς, το νέο κράτος 

δεν είχε ιδρυθεί ούτε λόγω της γενοκτονίας ούτε λόγω της µνήµης της, αλλά πολύ 

                                                 
201 Βλ. Sivan, Emmanuel, «Private pain and public remembrance in Israel», War and Remembrance in 
the Twentieth Century, Winter, Jay/ Sivan, Emmanuel (επιµ.), Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 
1999, σελ. 181-196. 
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περισσότερο ήταν αποτέλεσµα του σιωνιστικού κινήµατος που είχε τις ρίζες του στον 

προηγούµενο αιώνα. Μάλλον η µνήµη της γενοκτονίας εντάχθηκε και ενσωµατώθηκε 

στο Σιωνισµό, παρά το αντίθετο202. 

Ωστόσο η ιστορία των Εβραίων της Ευρώπης, η καταδίωξή τους από τους Ναζί 

και η προσπάθεια εξόντωσής τους, εισήλθε από την αρχή στο λεξιλόγιο της µνήµης 

του νέου έθνους-κράτους του Ισραήλ και µάλιστα µε µονοπωλιακό τρόπο λόγω 

ακριβώς της καταγωγής και της ταυτότητας των θυµάτων· απλώς δεν υπήρχε αρχικά 

καµία σύνδεση µε το τραγικό τέλος παρά η ανασύσταση ενός ηρωικού παρελθόντος. 

Ούτε οι ίδιοι οι επιζώντες που έφταναν παράνοµα και παρά τις διεθνείς αντιρρήσεις, 

κυρίως της Βρετανίας, δεν είχαν φυσικά ως πρώτο µέληµα τη δηµοσιοποίηση της 

τραγικής τους ιστορίας για την οποία συχνά ντρέπονταν, την ώρα µάλιστα που 

προσπαθούσαν να ενσωµατωθούν στο νέο περιβάλλον και να νοµιµοποιήσουν την 

παρουσία τους ανάµεσα στους ντόπιους οµοεθνείς τους. Ο Natan Sznaider περιγράφει 

αυτή την κατάσταση ως έναν εσωτερικό ανταγωνισµό για τη πρωτοκαθεδρία µιας 

ιδεολογίας, όπου από τη µία υπήρχαν οι µνήµες των επιζώντων για τη γενοκτονία και 

από την άλλη η κρατική ιδεολογία του Σιωνισµού, µε νικητή ασφαλώς αρχικά την 

τελευταία και την περιθωριοποίηση και περιορισµό στην ιδιωτική σφαίρα των 

ιστοριών των νέων κατοίκων. Το σύντοµο διάστηµα ανάµεσα στην ίδρυση του 

κράτους και τη γενοκτονία µπορεί να διατηρούσε ζωντανές τις µνήµες των 

επιζώντων, ωστόσο παραµένει γεγονός ότι το Ολοκαύτωµα συνέβη πριν και έξω από 

το ισραηλινό έθνος-κράτος και δεν πρόλαβε να αφοµοιωθεί άµεσα στην εθνική 

αφήγηση, την οποία η πολιτική ηγεσία έβλεπε κυρίως από σιωνιστική σκοπιά203.  

Το µόνο εποµένως που µπορούσε να απεικονιστεί από την προηγούµενη 

περίοδο, σε µια προσπάθεια αναζήτησης γενναίων πράξεων, σύνδεσης µε το 

παρελθόν, διαµόρφωσης µιας συνέχειας και µιας παράδοσης, αλλά και χρήσης µιας 

εθνικής µνήµης στο παρόν για λόγους προπαγανδιστικούς ή παιδαγωγικούς λόγω της 

αναγκαιότητας της εµπόλεµης κατάστασης, ήταν η σύνθεση αυτά τα πρώτα χρόνια 

µιας µνήµης µε αποκλειστικά ηρωικά χαρακτηριστικά. Μια τέτοια δηµόσια εκδοχή 

του παρελθόντος από τη µία θα νοµιµοποιούσε τον ένοπλο αγώνα για το νέο κράτος 

ως συνέχιση της εβραϊκής µοίρας των καταστροφών του έθνους και του αιώνιου 

                                                 
202 Βλ. Zuckermann, Moshe, «Israel: Die Darstellung des Holocaust in Israels Gedenkkultur», Mythen 
der Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 318-320. 
203 Βλ. Sznaider, Natan, «Israel», όπ. π., σελ. 186-189. Βλ. επίσης Zuckermann, Moshe, «Israel: Die 
Darstellung des Holocaust in Israels Gedenkkultur», όπ. π., σελ. 317 
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εβραϊκού πολέµου κατά του αντισηµιτισµού και από την άλλη θα έδειχνε δηµοσίως 

το θάρρος και τον ηρωισµό των προγόνων τους, τον οποίο έπρεπε εκ νέου να 

µιµηθούν σύµφωνα µε τη σιωνιστική ιδεολογία.  

 
(Nathan Rapoport, Μνηµείο για τον ήρωα του Γκέτο της Βαρσοβίας Mordechai Anielewicz, 1951, 

µπρούντζος και πέτρα, συνολικό ύψος πάνω από 4 µ., Kibbutz Yad Mordechai, κοντά στην πόλη 

Ashkelon στο νότιο Ισραήλ) 

Το µνηµείο του Nathan Rapoport, ήδη γνωστού για το µνηµείο του στη 

Βαρσοβία για την εξέγερση των Εβραίων στο Γκέτο της πόλης, κατασκευάστηκε την 

ώρα που οι εχθρικές αραβικές δυνάµεις προέλαυναν λίγο µετά την ανακήρυξη της 

Ιερουσαλήµ σε πρωτεύουσα και εγκαινιάστηκε τελικά το 1951, στη µνήµη της 

αποκαλούµενης ‘Μάχης του Yad Mordechai’. Σε αυτό δεν γίνεται όµως καµία 

αναφορά στη γενοκτονία, αντιθέτως δίπλα στα ερείπια του βοµβαρδισµένου από τους 

Αιγυπτίους υδραγωγείου το 1948 απεικονίζεται ο αρχηγός της εξέγερσης στο εβραϊκό 

Γκέτο της πολωνικής πρωτεύουσας, ο Mordechai Anielewicz, συνδέοντας έτσι τη 

µνήµη της εβραϊκής διασποράς µε τη σύγχρονη ιστορία, κρατικοποιώντας και 

εθνικοποιώντας την µε αυτό τον τρόπο αλλά δίνοντάς της σιωνιστικό περιεχόµενο. Η 

αυστηρότητα και ο ρεαλισµός της µορφής χωρίς περιττές διακοσµήσεις, η δυναµική 

και αποφασιστική στάση του ήρωα, σε µέγεθος µεγαλύτερο από το φυσικό, µεταδίδει 

µε σαφήνεια το µήνυµα της παράστασης για τη συνέχιση του αγώνα.   

Ο παραγγελιοδότης δεν ήταν βέβαια κάποιος κρατικός φορέας αλλά η 

κοινότητα που έφερε το όνοµα του ήρωα, το Kibbutz Yad Mordechai, µέσα στα όρια 
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του οποίου ανεγέρθηκε. Αποτελεί, ωστόσο, ένα από τα πρώτα δηµόσια δείγµατα µιας 

εκδοχής της µνήµης που είχε την άδεια των κρατικών αρχών. Παρά τον περιφερειακό 

του χαρακτήρα, το µνηµείο αποτελεί για τα επόµενα χρόνια το παράδειγµα για τη 

δηµόσια κατασκευή µιας εκδοχής της µνήµης της ιστορίας της εβραϊκής κοινότητας 

στην Ευρώπη και την ίδια στιγµή το υπόδειγµα πατριωτισµού για τους αγωνιστές στο 

νέο µέτωπο κατά του αντισηµιτισµού, «ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγµατα 

ανταλλαγής ανάµεσα σε εικόνες µνήµης της γενοκτονίας και της ίδρυσης του 

κράτους»204, συνδέοντας συνεπώς την ιστορία των Εβραίων της διασποράς µε αυτή 

των ντόπιων και εκκινώντας πρακτικά την κοινή από εδώ και πέρα πορεία της 

κατασκευής µιας δηµόσιας µνήµης, ενός κοινού παρελθόντος στην υπηρεσία του 

κοινού παρόντος.  

 

� Ο τόπος µνήµης του Yad Vashem 

 

Το πρώτο, όµως, κρατικό µνηµείο θα αργήσει µερικά ακόµα χρόνια. Η πρόταση 

για ένα µνηµείο για τη γενοκτονία – στα εβραϊκά Shoa – είχε ήδη κατατεθεί το 1942 

από το Mordechai Shenhavi, εκπρόσωπο του Kibbutz Mishmar Ha’emek, προς το 

Εβραϊκό Εθνικό Ταµείο για ένα ‘µνηµείο για τη Shoa της διασποράς’  αλλά και για 

τους Εβραίους στρατιώτες στα συµµαχικά στρατεύµατα, πρόταση που επανέφερε το 

1945 προς το Εβραϊκό Εθνικό Συµβούλιο. Μόλις όµως το 1953 ανακοινώθηκε τελικά 

η πρόθεση ανέγερσης ενός ‘µνηµείου και ενός ονόµατος (Yad Vashem)’ (η φράση Yad 

Vashem προέρχεται από τα εβραϊκά από µια περικοπή του Ησαΐα και η κυριολεκτική 

µετάφραση είναι: µνηµείο και όνοµα) κοντά στην νέα πρωτεύουσα της Ιερουσαλήµ, 

µε το νόµο γνωστό ως ‘Νόµος της µνήµης και του ηρωισµού - Yad Vashem’, από 

όπου πήρε και το όνοµά του ο νέος τόπος µνήµης205. Οι επίσηµες αρχές, πιστές ακόµα 

στην πρακτική της σύνδεσης της µνήµης της γενοκτονίας µε πράξεις ηρωισµού µέσα 

στα όρια της σιωνιστικής ιδεολογίας, ίδρυσαν το νέο φορέα και αποφάσισαν την 

ανέγερση του µνηµείου µε έναν νόµο που φέρει ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία. Ένα 

χρόνο µετά τη σύναψη της συµφωνίας µε τη ∆υτική Γερµανία για τις πολεµικές 

αποζηµιώσεις, το στοιχείο της γενοκτονίας εµφανίζεται για πρώτη φορά άµεσα, έστω 

                                                 
204 Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 230. 
205 Για την ιστορία του Yad Vashem βλ. Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust 
Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 243-261 και του ιδίου, «Israel», Verbrechen erinnern, Die 
Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), C. H. 
Beck, Μόναχο 2002, σελ. 275-279. 
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ως συνθετικό δίπλα στον ‘ηρωισµό’ και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τη 

γενοκτονία της διασποράς. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι πως ο συνδετικός κρίκος 

µοιάζει να εδράζεται πλέον, λόγω του θρησκευτικού ονόµατος, και στην κοινή 

θρησκευτική καταγωγή και στην εισαγωγή της θρησκείας. Αυτή υπονοείται ως 

συνεκτικό στοιχείο του νέου κράτους και όχι αποκλειστικά οι σιωνιστικοί 

συσχετισµοί της προηγούµενης περιόδου206.  

Το Yad Vashem εγκαινιάστηκε ως τόπος µνήµης τελικά το 1954, ωστόσο το 

πρώτο κτήριο θα είναι έτοιµο αρκετά χρόνια αργότερα, δείχνοντας πόσο δύσκολη στη 

διαπραγµάτευση ήταν η συνύπαρξη της ιδέας του ήρωα-µάρτυρα µε αυτή του 

θύµατος και πόσο δύσκολη ήταν η αποδοχή της δεύτερης στην επίσηµη µνηµειακή 

πολιτική, ειδικά µετά και την ήττα στην ‘Κρίση του Σουέζ’ το 1956. Πρόκειται για 

την ‘Αίθουσα της µνήµης’  που εγκαινιάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα 

Aryeh Elhanani (1898–1985) και ήταν ουσιαστικά το πρώτο µνηµείο αφιερωµένο 

αποκλειστικά στη µνήµη όσων έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα 

εξόντωσης στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά η µνήµη της γενοκτονίας ήταν 

αποδεσµευµένη από µια ηρωική µνήµη και για πρώτη φορά παρουσιάστηκε δηµοσίως 

η µνήµη για τα θύµατα ενός οργανωµένου σχεδίου µε φυλετικά κίνητρα, δίνοντας το 

στίγµα αυτής της µετατόπισης.  

   
(Aryeh Elhanani – αρχιτέκτονας, εξωτερική άποψη της Αίθουσα της Μνήµης και το εσωτερικό από τον 

Kosso Eloul – γλύπτης, Αιώνια Φλόγα, 1961, Yad Vashem κοντά στην Ιερουσαλήµ) 

Το µνηµείο ασφαλώς δεν προϊδεάζει εξ αρχής το θεατή για τη µνήµη στην 

οποία είναι αφιερωµένο, καθώς εξωτερικά µε το λιτό και µινιµαλιστικό του ύφος δε 

φέρει κανένα σύµβολο και κανένα σηµάδι του περιεχοµένου του. Όπως και στην 

περίπτωση του Fosse Ardeatine, που υπήρξε πιθανότατα και το εικονολογικό πρότυπο 

και όπου οι διαφορετικές εκδοχές της µνήµης τέθηκαν κάτω από έναν γεωµετρικό και 

                                                 
206 Βλ. Young, E. James, «Israel», όπ. π., σελ. 278. 
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απρόσωπο θόλο, έτσι και στην Αίθουσα της Μνήµης η µνήµη της γενοκτονίας 

εκτέθηκε µε τρόπο κατ’ αρχήν συγκαλυµµένο. Ωστόσο, στο εσωτερικό υπάρχουν τα 

ονόµατα 22 στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης, στα αγγλικά και στα 

εβραϊκά, καθώς και η ‘αιώνια φλόγα’, έργο του γλύπτη Kosso Eloul (1920-1995), που 

βρίσκεται µπροστά από ένα µπρούντζινο γλυπτό σαν ένα δάκρυ που στάζει από την 

οροφή και το ουρανό και µπροστά από ένα κενοτάφιο µε τις στάχτες που 

µεταφέρθηκαν εκεί από την Ευρώπη, αποτελώντας συµβολικά την τελευταία 

κατοικία των θυµάτων των Ναζί.  

Η ήττα πάντως στην ‘Κρίση του Σουέζ’ ίσως διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 

ακριβώς στην οπισθοχώρηση µιας ηρωικής µνήµης και στην προσφυγή στη µνήµη 

των θυµάτων, που την αντικατέστησε στη δηµόσια σφαίρα, προκειµένου 

αναπροσαρµοσµένη να δώσει νέα ερεθίσµατα για την ενότητα του εβραϊκού έθνους 

και της συνέχειας ενός αγώνα που άρχισε ήδη από το 1933 και συνεχιζόταν ακόµα. 

Όπως αναφέρει και ο James Young, «δίπλα στους πεσόντες στρατιώτες του Ισραήλ 

βρίσκονται οι ιδεατοί ήρωες του Ολοκαυτώµατος»207. Είναι εξάλλου αυτή ακριβώς η 

χρονιά που συλλαµβάνεται από τις µυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ ο πλέον 

καταζητούµενος εγκληµατίας πολέµου ως υπεύθυνος για τη γενοκτονία των Εβραίων, 

ο Eichmann, του οποίου η δίκη θα προκαλέσει έκρηξη στη δηµοσιότητα γύρω από το 

παρελθόν και αφορµή, ώστε να διατυπωθούν στη δηµόσια σφαίρα ιστορίες και 

διηγήσεις των επιζώντων, οι οποίοι πλέον είχαν εγκατασταθεί κανονικά στο νέο 

κράτος, αριθµούσαν περίπου το 50% του πληθυσµού και διεκδικούσαν σταδιακά την 

ανάδειξη και της δικής τους µνήµης ως θύµατα δίπλα σε αυτή των ντόπιων208. 

Το επόµενο όµως µνηµείο που θα ανεγερθεί στο Yad Vashem, στον τόπο αυτό 

που είναι αφιερωµένος στη µνήµη της γενοκτονίας, θα επιβεβαιώσει ακριβώς τη 

ζωτικότητα και τη διάρκεια µιας σιωνιστικής προσέγγισης της ιστορίας της 

ευρωπαϊκής εβραϊκής κοινότητας. Στις 26 Νοεµβρίου 1962 είχε συσταθεί µια κριτική 

επιτροπή για να επιλέξει ανάµεσα σε 41 προτάσεις για το Μνηµείο του ηρωισµού. Η 

αρχική επιλογή του µεταλλικού πύργου του Naomi Henryk δεν ανεγέρθηκε ποτέ και 

έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια ώστε να καταλήξει η επιτροπή στο έργο του Buky 

Schwartz (1932-2009)209. Μετά, όµως, το νικηφόρο ‘Πόλεµο των έξι ηµερών’  το 

1967 η ‘ηρωική µνήµη’ επέστρεψε, ταυτίζοντας, σύµφωνα µε την κρατική ιδεολογία, 

                                                 
207 Young, E. James, «Israel», όπ. π., σελ. 278. 
208 Για τη συµβολή της δίκης του Eichmann στην ισραηλινή δηµόσια σφαίρα και τη µετατόπιση της 
δηµόσιας µνήµης προς τα θύµατα των Ναζί βλ. Sznaider, Natan, «Israel», όπ. π., 189-190. 
209 Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 255. 
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µε εµφατικό τρόπο τη γενοκτονία µε τον αραβο-ισραηλινό πόλεµο. Στο πλαίσιο αυτό 

1970 κατασκευάστηκε ‘Η στήλη των ηρώων’ που ναι µεν αναφέρεται στη µνήµη των 

Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους από τη ναζιστική θηριωδία αναπαριστώντας µε 

µινιµαλιστική διάθεση µια από τις υψικαµίνους των στρατοπέδων εξόντωσης, τη 

συνδέει ωστόσο µε τα σύγχρονα πολεµικά ηρωικά κατορθώµατα τα οποία 

εντάσσονται ακριβώς στον ίδιο µακροχρόνιο πόλεµο των Εβραίων κατά του 

αντισηµιτισµού.  

Στο γεωµετρικό και µινιµαλιστικό συγχρόνως αυτό γλυπτό του Buky Schwartz 

ο θεατής δεν µπορεί έτσι να ταυτιστεί άµεσα µε κάποιο συγκεκριµένο γεγονός παρά 

στο πρώτο επίπεδο παραµένει η ιδέα του ηρωισµού όλων των Εβραίων στο απώτερο 

και στο πρόσφατο παρελθόν. Έχοντας κατακτήσει τη θεωρητική του υπόσταση στη 

δεκαετία του ’60210, ο µινιµαλισµός, βασισµένος στα γεωµετρικά σχήµατα, 

χρησιµοποιήθηκε από το Schwartz στη βάση της εξάλειψης «του ιλουζιονισµού [που] 

είναι αναπόσπαστο στοιχείο της απαλλαγής του έργου από αυτήν την ιδέα που το 

κινητοποιεί, αυτήν την αίσθηση ενός λόγου ύπαρξης, την οποία επενδύει ή εκφράζει 

το προκύπτον αντικείµενο»211, ακριβώς δηλαδή για να αποσυνδέσει την ιστορική 

µνήµη από το µνηµείο, στο οποίο θα συνενώνονται στο εξής περισσότερες πτυχές της 

ιστορίας σε µια ενιαία µορφή. Στην επιγραφή του µνηµείου διαβάζουµε: «Τώρα και 

για πάντα, στη µνήµη εκείνων που επαναστάτησαν στα στρατόπεδα και τα γκέτο, που 

πάλεψαν µέσα στα δάση, στην αντίσταση και µε τις Συµµαχικές ∆υνάµεις. Ηρωικός ο 

δρόµος τους προς το Ισραήλ. Θυσιάστηκαν καθαγιάζοντας το όνοµα του Θεού»212. Ο 

αντισηµιτισµός και ο Σιωνισµός ενώνονται κάτω από την ταυτότητα των θυµάτων, 

στο όνοµα των οποίων όλες οι διαφορές µεταξύ των κατοίκων του Ισραήλ 

απαλείφονται και στο όνοµα των οποίων οι επίσηµες αρχές κυβερνούν και διεξάγουν 

τους πολέµους προκειµένου να φανούν αντάξιοι συνεχιστές και να διασφαλίσουν τη 

µη επανάληψη ενός Ολοκαυτώµατος. «Τοποθετηµένο στη δική του πλατεία, ανάµεσα 

σε δύο τείχους από µαύρο µπετόν, που αναπαριστούν την άβυσσο της καταστροφής, 

η στήλη του ηρωισµού µοιάζει να βγαίνει από εκεί»213. Το κράτος µάλιστα 

αποδεικνύεται τώρα ως ο πιο ισχυρός εγγυητής της ασφάλειας ακριβώς σε αντίθεση 

µε τη µοίρα όσων υπήρξαν θύµατα της γενοκτονίας. 
                                                 
210 Βλ. Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 
1900, µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 492-495. 
211 Όπ. π., σελ. 493. 
212 Από την αγγλική µετάφραση στο Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials 
and Meaning, όπ. π., σελ. 255-256. 
213 Όπ. π., 256. 
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(Buky Schwartz, Στήλη των ηρώων, 1970, µπετόν, 21 µ. ύψος, Yad Vashem) 

Η κατάσταση όµως αυτή της ευφορίας από τη νίκη στον ‘Πόλεµο των έξι 

ηµερών’ και της πίστης στη δυνατότητα του κράτους να υπερασπιστεί 

αποτελεσµατικά τους κατοίκους του δεν επρόκειτο να διαρκέσει για πολύ. Στις 6 

Οκτωβρίου 1973, στην πιο ιερή µέρα για τους Εβραίους, τη γιορτή για τη ‘Μέρα της 

εξιλέωσης’, συριακές και αιγυπτιακές δυνάµεις εξαπέλυσαν µια ξαφνική και καλά 

οργανωµένη επίθεση ενάντια σε ένα απροετοίµαστο Ισραήλ, τον επονοµαζόµενο 

‘Πόλεµο του Οκτώβρη’ ή ‘Πόλεµο του Yom Kippur’. Η αντεπίθεση ασφαλώς υπήρξε 

άµεση κα αποτελεσµατική και ο τελικός απολογισµός του πολέµου ήταν µάλλον 

θετικός για τις ισραηλινές δυνάµεις, ωστόσο θύµατα υπήρξαν πολλά, περίπου 2000 

νεκροί στρατιώτες, και σοβαρές υλικές στρατιωτικές ζηµιές, ενώ όλοι πια 

συνειδητοποίησαν πόσο ευάλωτοι ήταν σε κάθε νέα επίθεση. 

Οι νέες αυτές απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό και µάλιστα από νέους 

ανθρώπους που είχαν γεννηθεί και µεγαλώσει στο κράτος του Ισραήλ ερµηνεύτηκαν 

από το πολιτικό κατεστηµένο ως µέρος µιας µακραίωνης ιστορίας επίθεσης και 

γενοκτονίας των Εβραίων ανεξαρτήτως προελεύσεως ή εθνοτικής καταγωγής. Σε µια 

κοινωνία που από καιρό είχε αρχίσει να στρέφεται συστηµατικά µε τις ευλογίες των 

πολιτικών προς τη θρησκεία214, η οποία αποτελούσε για χρόνια το συνεκτικό κρίκο 

πληθυσµών µε διαφορετική τοπική και εθνοτική καταγωγή, ειδικά από τη στιγµή που 

οι πόλεµοι διεξάγονταν εναντίον µελών µιας άλλης θρησκείας, η ενσωµάτωση όλων 
                                                 
214 Βλ. Sivan, Emmanuel, «Private pain and public remembrance in Israel», όπ. π., σελ. 195. 
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των θυµάτων της εβραϊκής ιστορίας σε µια δηµόσια µνήµη αφιερωµένη στον 

αντισηµιτισµό επιλέχτηκε από τους κρατικούς φορείς για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

της κοινωνίας για θρήνο αλλά και για να προωθήσει τους δικούς της στόχους 

παραµονής στην εξουσία και νοµιµοποίησης της συνέχισης των πολεµικών 

προετοιµασιών και των διεκδικήσεων διεθνώς µε στρατιωτικά ακριβώς µέτρα. 

 
(Yigal Tumarkin, Για τη γενοκτονία και την ανδρεία/ αναγέννηση, 1974, µπρούντζος και µπετόν, 

περίπου 8 µ. ύψος, Πλατεία των Ραβίνων, Τελ Αβίβ) 

Τα εγκαίνια την επόµενη χρονιά του µνηµείου του Yigal Tumarkin στο 

κέντρο του Τελ Αβίβ, στην Πλατεία των Ραβίνων, µε τίτλο ‘Για τη γενοκτονία και 

την ανδρεία/ αναγέννηση’ (µερικοί µεταφράζουν το δεύτερο συνθετικό του τίτλου 

από τα εβραϊκά ως ανδρεία και άλλοι ως αναγέννηση), εγγράφεται σε αυτή την 

πολιτική µνήµης της ένταξης της γενοκτονίας στην εθνική και εθνικιστική εκδοχή της 

ιστορίας, µε το µανδύα αυτή τη φορά ενός θρησκευτικού πολέµου, θύµατα του 

οποίου υπήρξαν οι νεκροί από το 1933 και µετά. Το αφηρηµένο έργο του Tumarkin 

επιτρέπει αλλά πρακτικά κατευθύνει κάθε θεατή να σκεφτεί όποια θύµατα επιθυµεί ή 

και όλους µαζί τους νεκρούς της πατρίδας ανεξαρτήτως, ενώ η παραποµπή στο σχήµα 

του Άστρου του ∆αυίδ, ένα θρησκευτικό σύµβολο δηλαδή, εντάσσει σε µια 

θρησκευτικού περιεχοµένου µνήµη όλες τις θυσίες και τις πράξεις ανδρείας, 

εκφραστής των οποίων είναι πλέον το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ. 

∆ύο χρόνια αργότερα, το 1976, ο Πολωνοεβραίος Nathan Rapoport ανέλαβε 

την επόµενη κρατική παραγγελία στο Yad Vashem, που δεν ήταν όµως τίποτε 

περισσότερο από την επανάληψη της σύνθεσής του στη Βαρσοβία. Οι επίσηµοι 

φορείς έτσι του Ισραήλ τοποθέτησαν στην πιο κεντρική θέση όλης της τοποθεσίας 

άρα και στη πιο κεντρική θέση της επίσηµης µνηµειακής ιδεολογίας και πολιτικής 
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ένα µνηµείο-σύµβολο το οποίο δεν αναφερόταν άµεσα στη γενοκτονία παρά για µια 

ακόµα φορά παρέπεµπε στον ηρωισµό που είχαν επιδείξει απέναντι στο ναζιστικό 

καθεστώς οι οµοεθνείς πρόγονοι στην Ευρώπη. Η µόνη ίσως διαφορά µε το µνηµείο 

στην πολωνική πρωτεύουσα είναι η τοποθέτηση σε πρώτο πλάνο, στο µπροστινό 

τµήµα του µνηµείου δίπλα στην κεντρική παράσταση και όχι στην πίσω πλευρά, της 

παράστασης της εκδίωξης των Εβραίων και της πορείας θανάτου προς τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, ταυτίζοντας τα δύο επεισόδια και τοποθετώντας µε αυτόν τον τρόπο 

στο ίδιο επίπεδο και σε κοινή ‘πορεία’, την κεντρική παράσταση ως σύµβολο του 

Σιωνισµού και της προσπάθειας του νέου κράτους για επιβίωση και τη δεύτερη 

παράσταση ως σύµβολο της γενοκτονίας από την οποία και πάλι το κράτος οφείλει να 

προστατεύσει τους κατοίκους-απογόνους όσων χάθηκαν. 

 
(Nathan Rapoport, Η Εξέγερση των Εβραίων στο Γκέτο της Βαρσοβίας, 1976, µπρούντζος και κόκκινα 

τούβλα, περίπου 8 µ. ύψος και 21 µ. µήκος, Yad Vashem) 

  
(αριστερά Nathan Rapoport, Η Εξέγερση των Εβραίων στο Γκέτο της Βαρσοβίας, 1976, Yad Vashem 

λεπτ., δεξιά (Nathan Rapoport, Η Εξέγερση των Εβραίων στο Γκέτο της Βαρσοβίας, 1948, Βαρσοβία) 
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Μετά το 1978 και µε αφορµή την αµερικάνικη τηλεοπτική σειρά ‘το 

Ολοκαύτωµα’ η µνήµη για τη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης λαµβάνει 

παγκοσµίως νέες διαστάσεις και νέο περιεχόµενο και µετατρέπεται σε µια 

ανθρωπιστική τραγωδία. Ωστόσο στο κράτος του Ισραήλ η µνήµη αυτή µόνο προς τα 

τέλη της δεκαετίας του ’80 θα πάρει µαζικές διαστάσεις και πάντα µέσα στα πλαίσια 

µιας εθνικιστικής σιωνιστικής ιδεολογίας και µε ύφος και χαρακτήρα θρησκευτικό. 

  
(αριστερά Bernie Fink, Για τους Εβραίους στρατιώτες και αντιστασιακούς που πολέµησαν της ναζιστική 

Γερµανία, 1985 και δεξιά Moshe Safdie, Για τα παιδιά του Ολοκαυτώµατος, 1987, Yad Vashem215) 

Έτσι το επόµενο µνηµείο στο Yad Vashem ήταν και πάλι αφιερωµένο στους 

ήρωες της περιόδου του Β΄Π.Π., ‘για τους Εβραίους στρατιώτες και αντιστασιακούς 

που πολέµησαν της ναζιστική Γερµανία’, έργο του Bernie Fink (1942-) το 1985, µε 

ένα σχήµα δυναµικό και µαχητικό ταυτόχρονα, σύµβολο νέων αγώνων µέσα στο 

πλαίσιο που ορίζεται από το κράτος του Ισραήλ που είναι παρόν µε το Αστέρι του 

∆αυίδ που σχηµατίζεται στο εσωτερικό. Το πρώτο µνηµείο αποκλειστικά για θύµατα 

θα κατασκευασθεί τελικά δύο χρόνια αργότερα σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Moshe 

Safdie (1938-), όχι όµως και πάλι για όλα τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος παρά µόνο 

για τα παιδιά, ύστερα και από τη δωρεά του ζεύγους Abraham και Edith Spiegel από 

την Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν χάσει το δίχρονο αγοράκι τους στο Άουσβιτς. Όπως 

αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς, η µνήµη της γενοκτονίας ή του Ολοκαυτώµατος των 

Εβραίων, όπως επικράτησε µετά το ’78, συνδέθηκε άµεσα στο Ισραήλ µε την ύπαρξη 

και την προστασία του κράτους και µε τους πολέµους που αυτό διεξήγαγε. Μόνο 

µετά το ’80 περίπου, αλλά πιο έντονα µετά το ’89, η µνήµη αυτή υπήρξε το πιο 

ισχυρό επιχείρηµα για τη νοµιµοποίηση των ενεργειών που αναλάµβανε η εκάστοτε 

ισραηλινή κυβέρνηση εναντίον των αραβικών πληθυσµών της περιοχής και κυρίως 

εναντίον των Παλαιστινίων. Αυτό συνέβαινε πάντα µε το πρόσχηµα της προστασίας 

                                                 
215 ∆υστυχώς για τα δύο αυτά µνηµεία δε µπόρεσα να εντοπίσω τα υλικά κατασκευής και τις ακριβείας 
διαστάσεις τους. 
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από ένα νέο Ολοκαύτωµα και βάσει του ιστορικού δικαιώµατος που είχε εξασφαλίσει 

η χώρα από ολόκληρη την υπόλοιπη ανθρωπότητα λόγω του µεγάλου φόρου αίµατος 

που είχαν πληρώσει οι Ευρωπαίοι πρόγονοί τους, µονοπωλώντας έτσι για πολλά 

χρόνια την ιδιότητα του θύµατος του Β΄Π.Π. και αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα 

εγκλήµατα των Ναζί.  

Συνοψίζοντας, παρατηρεί κανείς την πολιτική κάθε φορά χρήση της µνήµης 

του πολέµου και την κατασκευή µιας επίσηµης δηµόσιας απεικόνισης, όπως 

αποτυπώνεται στα µνηµεία εκτός Ευρώπης, ανάλογα κάθε φορά µε τη θέση της 

εκάστοτε χώρας, που η ιστορία της µπορεί να εκκινεί από ένα συγκεκριµένο γεγονός 

ωστόσο τελικά η δηµόσια µνήµη αποκρυσταλλώνεται κάθε φορά µέσα στο 

συγχρονικό της περιβάλλον. Έτσι, στις ΗΠΑ που υπήρξαν ο µεγάλος νικητής του 

πολέµου οι κυβερνήσεις θέλησαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό να 

προβάλουν αυτό το κοµβικό για την ιστορία και την πορεία της χώρας γεγονός, ενώ 

τόσο οι ηττηµένοι Ιάπωνες όσο και το νέο κράτος του Ισραήλ που δέχτηκε τους 

επιζώντες ενός σχεδίου συστηµατικής εξόντωσης ενός ολόκληρου έθνους προώθησαν 

για διαφορετικούς κάθε φόρά λόγους και µέσα σε διαφορετικές συνθήκες τη µνήµη 

του θύµατος, σε κάθε πάντως περίπτωση µέσα σε ένα σύνθετο πολιτικό πλαίσιο που 

όριζε σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο και το ύφος αυτής της µνήµης και την 

αποτύπωση στα δηµόσια µνηµεία. Οι συντεταγµένες αυτές και οι όψεις αυτές της 

µνήµης θα καλλιεργηθούν όπως θα δούµε όµως και εντός της Ευρώπης, µε παρόµοια 

συχνά κριτήρια και στόχους. 
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� Τα πολεµικά µνηµεία στη ∆υτική Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου 

 

Η προσωρινή συµµαχία καπιταλισµού και κοµµουνισµού για την εξόντωση 

του κοινού εχθρού, δηλαδή του φασισµού, αποδείχτηκε εντέλει επιτυχής αλλά 

εξαιρετικά βραχύβια. Βαθµιαία αλλά σταθερά η παλαιά διαµάχη για την παγκόσµια 

κυριαρχία επέστρεψε, σκληρότερη και µακροβιότερη από τον πόλεµο που µόλις 

τελείωσε. Ήδη βέβαια πριν την τελική υπογραφή παράδοσης των Ναζί οι δύο µεγάλοι 

νικητές, ΗΠΑ και ΕΣΣ∆, είχαν από καιρό προσδιορίσει και συµφωνήσει για τον 

τρόπο που κάθε µια είχε σκοπό να κυβερνήσει τον κόσµο, στην πραγµατικότητα να 

ελέγχει ένα συγκεκριµένο του κοµµάτι. Ακόµα και η υπογραφή µε τους Γερµανούς 

έγινε ξεχωριστά µε µια µέρα διαφορά, σηµατοδοτώντας την έναρξη µιας περιόδου 

όπου ο πλανήτης είχε πλέον δύο πόλους, δύο πολιτικά ηµισφαίρια, το δυτικό και το 

ανατολικό, και δύο κέντρα αποφάσεων, ένα στη Μόσχα και ένα στην Ουάσινγκτον.  

 

(Οι εδαφικές µεταβολές των συνόρων στην Ευρώπη µέσα και αµέσως µετά τον πόλεµο, πηγή 

http://users.erols.com/mwhite28/post-ww2.htm - 21.3.2010) 
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(Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου, πηγή http://users.erols.com/mwhite28/euro1970.htm - 21.3.2010) 

Οι αποφάσεις της Συνόδου της Μόσχας (30 Οκτωβρίου 1943), οι µυστικές 

συµφωνίες της Τεχεράνης (28 Νοεµβρίου – 1 ∆εκεµβρίου 1943) και της Γιάλτας (4-

11 Φεβρουαρίου 1945) και τελικά οι συµφωνίες του Πότσνταµ (17 Ιουλίου – 2 

Αυγούστου 1945) επισφράγισαν τις επιλογές των νικητών για την κυριαρχία τους σε 

συγκεκριµένες περιοχές σε κάθε πλευρά. Ο διαµελισµός της Γερµανίας και η 

προσωρινή συνδιαχείριση της Αυστρίας αποτελούν το απτό παράδειγµα για το πώς 

ήθελαν οι µεγάλες δυνάµεις να ασκούν στο εξής τη διεθνή πολιτική, µια κατάσταση 

που πολύ γρήγορα παγιώθηκε στο γνωστό, δυτικής εµπνεύσεως, εννοιολογικό 

προσδιορισµό του Ψυχρού Πολέµου216. Οι πολιτικές κρίσεις και τα διπλωµατικά 

επεισόδια που ακολούθησαν, η αποχώρηση από τις συνοµιλίες και από την κοινού 

διοίκηση της Γερµανίας και τελικά η διεθνής αποµόνωση της Σ.Ε. είχαν ως συνέπεια 

το χωρισµό της Ευρώπης και την κατασκευή του ‘τείχους’ ανάµεσα στα δυο µπλοκ. 

Η ίδρυση των δύο Γερµανιών το 1949, του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών οργανισµών 

στο δυτικό ηµισφαίριο και του Συµφώνου της Βαρσοβίας στο ανατολικό, 

αποκρυστάλλωσε τόσο το περιεχόµενο και τους στόχους όσο και τη δοµή, την 

πολιτική και ιδεολογική προσέγγιση της πραγµατικότητας για τις δύο συµµαχίες. 

Σε όλες αυτές τις συνοµιλίες προσερχόταν και συµµετείχε τυπικά ως µεγάλη 

δύναµη και η Μεγάλη Βρετανία – ενίοτε και η Γαλλία. Ωστόσο ήταν σε όλους 

                                                 
216 Για έναν σύντοµο αλλά περιεκτικό ορισµό του Ψυχρού Πολέµου βλ. Σφήκας, ∆. Θανάσης, Το 
«Χωλό Άλογο», Οι διεθνείς συνθήκες της ελληνικής Κρίσης 1941-1949, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2007, σελ. 
23-25. 
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γνωστό και σαφές ότι πλέον στο δυτικό κόσµο το κέντρο λήψης των αποφάσεων είχε 

µεταφερθεί από το Λονδίνο και το Παρίσι στην Ουάσινγκτον. Οι όποιες προσπάθειες, 

προθέσεις και πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών κρατών έπρεπε για να προχωρήσουν να 

έχουν κατ’ αρχήν την έγκριση και εν συνεχεία τη στήριξη των ΗΠΑ, σε διαφορετική 

περίπτωση έπεφταν εκ των πραγµάτων στο κενό – όπως έγινε το 1956 στην 

περίπτωση του πολέµου για τη διώρυγα του Σουέζ. Η θέση της κατεχόµενης από τις 

νικήτριες µεγάλες δυνάµεις Γερµανίας ήταν φυσικά ακόµα δυσχερέστερη, όπως 

άλλωστε και της πρώην Αυστροουγγαρίας που πλέον είχε διαµελιστεί και 

αποτελούσε ήσσονος σηµασίας πρόβληµα για τους συµµάχους.  

Παρ’ όλα αυτά Γαλλία και Βρετανία προσπάθησαν εξ αρχής να 

συµπεριφερθούν ως νικήτριες και µεγάλες δυνάµεις και να διατηρήσουν τη διεθνή 

θέση και εικόνα ως αποικιοκρατικές παγκόσµιες αυτοκρατορίες, χωρίς φυσικά αυτό 

να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα217. Στη Γαλλία αυτή η οπισθοχώρηση έγινε 

σύντοµα αντιληπτή – µε εξαίρεση ίσως την περίπτωση της Αλγερίας, της οποίας 

όµως η διατήρηση θεωρήθηκε τότε ζωτικής σηµασίας για τα γαλλικά συµφέροντα – 

και ο µύθος της νίκης διατηρήθηκε µόνο στο εσωτερικό της χώρας για την 

εξυπηρέτηση εσωτερικών πολιτικών στόχων και διεκδικήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο 

καλλιεργήθηκε η µνήµη της αντίστασης και της νίκης στον πόλεµο, ως 

αντιστάθµισµα απέναντι στη Γερµανία και έναν ενδεχόµενο φασιστικό ρεβανσισµό, ο 

οποίος εκείνη τη στιγµή στα µάτια πολλών Γάλλων δεν ήταν τελείως 

εξωπραγµατικός. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ίσχυε στη περίπτωση της Βρετανίας, όπου 

τόσο οι πολεµικές εµπειρίες όσο και οι µεταπολεµικές προσδοκίες ήταν πολύ 

διαφορετικές, αν και η Γερµανία συνέχισε για αρκετό διάστηµα να θεωρείται η 

κυριότερη απειλή. Τέλος η Ιταλία, όπως θα δούµε στη συνέχεια, αποτέλεσε, µαζί 

µάλλον µε την Ελλάδα, το πεδίο εκείνο που έγιναν τα πιο σοβαρά ‘πειράµατα’ 

άσκησης πλήρους επιρροής και εξάρτησης από τις ΗΠΑ και επιβολής του δυτικού 

τύπου δηµοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης και του καπιταλιστικού τρόπου 

οικονοµίας που τον στήριζε σε µια ηττηµένη χώρα. 

                                                 
217 Για την ιστορία των γαλλικών και βρετανικών αποικιών, την εικόνα που προέβαλαν διεθνώς σε 
αναντιστοιχία µε τι πραγµατικά ίσχυε βλ. Judt, Tony, Postwar: A History of Europe Since 1945, The 
Penguin Press, Νέα Υόρκη 2005, σελ. 282-292 και 292-302 αντίστοιχα. Για την περίπτωση της 
Μεγάλης Βρετανίας και το ρόλο που έπαιξε αυτή η αίσθηση της διατήρησης του χαρακτήρα της 
ακρωτηριασµένης πλέον αυτοκρατορίας ως ηγέτιδα παγκόσµια δύναµη στη διαµόρφωση της µνήµης 
µετά τον πόλεµο και συγκεκριµένα της µνήµης για τις αποικίες βλ. Deighton, Anne, «The past in the 
present: British imperial memories and the European question», Memory and Power in Post-War 
Europe. Studies in the Present of the Past, Müller, Jan-Werner (επιµ.), Cambridge University Press, 
Κέιµπριτζ 2002, σελ. 100-120.   
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� Ορίζοντας το πλαίσιο: σταθµοί στη µεταπολεµική καλλιτεχνική ζωή 

της ∆ύσης 

 

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο παρατηρήθηκε η σταδιακή µεταφορά του 

µητροπολιτικού κέντρου του δυτικού κόσµου από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και 

συγκεκριµένα στους κύκλους γύρω από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (ΜΟΜΑ) 

υπό την ηγεσία του Alfred H. Barr Jr., πρακτικά όµως υπό την καθοδήγηση και τη 

χρηµατοδότηση της CIA218. Αυτή η γεωγραφική, πολιτική και, τελικά, εικαστική 

µετατόπιση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έγινε αισθητή και στην περίπτωση 

της ανάπτυξης µιας εκδοχής της δηµόσιας µνήµης και τέχνης γύρω από το θέµα του 

πολέµου. Όπως θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια, µέχρι περίπου τα τέλη της 

δεκαετίας του ’40 ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις ανέγερσης δηµόσιων µνηµείων που 

διαπραγµατεύονταν την πολεµική µνήµη, αν και υπήρξαν δείγµατα των στυλιστικών 

τάσεων που θα ακολουθούσαν τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης και του περιεχοµένου 

που θα υιοθετούσαν στη δηµόσια γλυπτική219.  

Ωστόσο, µόνο στις αρχές της δεκαετίας ’50 δόθηκε πρακτικά το σύνθηµα και 

το ‘πράσινο φως’ από την Ουάσινγκτον για την ευρεία κατασκευή δηµόσιων 

µνηµείων σε ολόκληρο το δυτικό κόσµο220, τόσο ως δυνατότητα προώθησης µιας 

εναλλακτικής δηµόσιας µνήµης από αυτή που είχαν ήδη αρχίσει να καλλιεργούν οι 

Σοβιετικοί, όσο και ως ευκαιρία να παγιωθεί και να καταξιωθεί διεθνώς και δηµοσίως 

η αφηρηµένη τέχνη ως αντιστάθµισµα και αντίβαρο του ‘ελεύθερου κόσµου’ στο 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό και την απολυταρχία221.  

 

                                                 
218 Βλ. Guilbaut, Serge, «Postwar Painting Games: The Rough and the Slick», όπ. π., σελ. 30-84 και 
φυσικά του ίδιου, How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and 
the Cold War, Goldhammer, Arthur (µτφρ.), The University of Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 1983. 
219 Το µνηµείο στον ελεγχόµενο χώρο του κεντρικού νεκροταφείου του Αµβούργου, έξω από τον 
αστικό ιστό, καθώς και το µνηµείο, όχι ασφαλώς κατά σύµπτωση, επίσης στο κεντρικό νεκροταφείο 
του Μιλάνου αποτελούν, όπως θα δούµε παρακάτω, τα δύο πιο γνωστά και πρώιµα παραδείγµατα της 
προτίµησης στην αφαίρεση για την ανέγερση των πρώτων µνηµείων για τον πόλεµο αµέσως µετά τη 
λήξη του. 
220 Το έναυσµα, τουλάχιστον ως προς την τεχνοτροπία της δηµόσιας γλυπτικής σε αστικό χώρο, δόθηκε 
λίγο νωρίτερα µε το διαγωνισµό για τη δηµιουργία του ‘Μνηµείου της Αερογέφυρας’  στο Βερολίνο το 
1951. 
221 Η Susanne Leeb προκρίνει ακριβώς αυτό το στοιχείο της αντιπαράθεσης απέναντι στο σοσιαλιστικό 
ρεαλισµό και της καλλιέργειας µιας ιδιότυπης αντιπαράθεσης ως τον καταλυτικό παράγοντα για την 
υποστήριξη και προώθηση της αφηρηµένης τέχνης και ειδικά του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού από 
πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, τουλάχιστον στο παράδειγµα της Γερµανίας, βλ. Leeb, Susanne, 
«Abstraktion als internationale Sprache», Kunst und Kalter Krieg: Deutsche Positionen 1945-89, 
Barron, Stephanie/ Eckmann, Sabine (επιµ.), Dumont, Κολωνία 2009, σελ. 119-133. 
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� Ο ‘∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Γλυπτικής για το Μνηµείο του Άγνωστου 

Πολιτικού Κρατούµενου’  

 

Ο διεθνής θεσµός που στάθηκε αφορµή για την ευρεία διάχυση των 

εικαστικών προτύπων στη ∆ύση υπήρξε ο ‘∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Γλυπτικής για το 

Μνηµείο του Άγνωστου Πολιτικού Κρατούµενου’ , ο οποίος διοργανώθηκε υπό την 

αιγίδα του Institute of Contemporary Arts (ICA) του Λονδίνου και της πινακοθήκης 

Tate. Ουσιαστικά όµως πραγµατοποιήθηκε µε την παρότρυνση, τις ευλογίες και την 

εποπτεία της CIA, η οποία κρυβόταν άλλωστε πίσω από το ‘Ελεύθερο Ραδιόφωνο της 

Ευρώπης’ και πίσω από αµερικάνικες εταιρείες και βιοµηχανίες όπως η Standard Oil 

του John Hay Whitney. Ο τελευταίος, που ήταν ταυτόχρονα χρηµατοδότης και του 

MOMA, ανέλαβε µέσω της εταιρείας-βιτρίνας να χρηµατοδοτήσει την όλη 

διαδικασία222. Πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής ήταν ο Anthony Joseph Trapnell 

Kloman, οργανωτικός διευθυντής του ICA και µυστικός πράκτορας της CIA, και 

µέλη ο διευθυντής του MOMA, Alfred H. Barr Jr, ο διευθυντής της Tate, Sir John 

Rothenstein, ο Γερµανός διευθυντής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών του 

∆υτικού Βερολίνου (Hochschule für bildende Künste) και οπαδός του µοντερνισµού, 

Will Grohmann, ο Herbert Read ως πρόεδρος του ICA και ο γλύπτης και µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου του ICA Henry Moore, ο ρόλος και τα έργα του οποίου 

αποτέλεσαν έτσι κι αλλιώς πολλές φορές πολιορκητικό κριό της ∆ύσης στις χώρες 

του πρώην Ανατολικού Μπλοκ223 - όπως άλλωστε και στην Ελλάδα224, όπου «η 

                                                 
222 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ.156-
163, Marter, Joan, «The Ascendancy of Abstraction for Public Art: The Monument to the Unknown 
Political Prisoner Competition», Art Journal, τόµος 53, τχ. 4, 1994, σελ. 34 και Fischer-Defoy, 
Christine, «Zur Geschichte der West-Akademie 1954-1993: Opfer Hitlers – Opfer Stalins? Der 
internationale Wettbewerb für ein Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen und das 
Engagement der Akademie der Künste», „Die Kunst hat nie ein Mensch allein besessen“: 1696-1996; 
dreihundert Jahre Akademie der Künste, Hochschule der Künste, Hingst, Monika (επιµ.), Henschel 
Verlag, Βερολίνο 1996, σελ. 650. 
223 Ο Moore ήταν αρκετά συχνά µέλος διεθνών επιτροπών σε καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς και 
µάλιστα όσον αφορά την ανέγερση µνηµείων για τον πόλεµο, όπως για παράδειγµα για το Άουσβιτς, 
ενώ εκθέσεις µε τα έργα του προωθήθηκαν και διοργανώθηκαν συστηµατικά στην ανατολική Ευρώπη, 
κυρίως µέσω του Βρετανικού Συµβουλίου και των κατά τόπους παραρτηµάτων του, για παράδειγµα 
στην Πολωνία, βλ. Kotkowska-Bareja, Hanna, «Public sculpture in Poland in the 1960s: context and 
practice», Figuration/ Abstraction. Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968, Benton, 
Charlotte (επιµ.), Ashgate, Λιντς 2004, σελ. 53.  
224 Η έκθεση των έργων του στην Ελλάδα το 1951 µε πρωτοβουλία του Βρετανικού Συµβουλίου σε 
συνεργασία µε τον Άγγελο Προκοπίου έδωσαν το στίγµα της πορείας προς το µοντέρνα και αφηρηµένη 
γλυπτική, ακολουθώντας ένα διαφορετικό δρόµο από αυτόν της ‘ελληνικότητας’, που κυριαρχούσε τα 
πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. Βλ. Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα 
χρόνια 1945-1953», Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: Ανασυγκρότηση – Εµφύλιος – Παλινόρθωση 
1945-1952, Χατζηιωσήφ, Χρήστος (επιµ.), ∆΄ Τόµος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2009, σελ. 220-221. 
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κατάσταση άρχισε να αλλάζει λίγα χρόνια µετά την έκθεση του Χένρυ Μούρ (1951) 

που µε τις προτάσεις του και το παράδειγµά του είχε έµµεση επίδραση σε ορισµένους 

καλλιτέχνες»225. Το σχόλιο της εφηµερίδας Daily Worker είναι διαφωτιστικό: «Ο 

διαγωνισµός για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο κατέληξε σε µια αµερικάνικη 

προσπάθεια εµπλοκής της γλυπτικής στον Ψυχρό Πόλεµο. Χαιρετίστηκε µε 

ψυχρότητα από το κοινό, εν µέρει για αυτό το λόγο και εν µέρει διότι το στυλ των 

γλυπτών που επιλέχθηκαν δεν είχε κανένα νόηµα για το κοινό»226.  

Όπως παρατηρεί η Christine Fischer-Defoy, µε το διαγωνισµό αυτό ο 

αγγλικός φορέας ήθελε να διαχωρίσει τη θέση και την πρόσληψη της µνήµης για τα 

θύµατα του εθνικοσοσιαλισµού από αυτή της Ανατολικής Γερµανίας και «στο θέµα 

του περιεχοµένου σηµάδεψε την αλλαγή από τη µνήµη των θυµάτων των Ναζί σε 

αυτή των θυµάτων των ‘απολυταρχικών’ δικτατοριών, κατά αναλογία προς τη 

νοηµατοδότηση και σύνδεση του µνηµείου του Richard Scheibe για τα θύµατα της 

20ης Ιουλίου 1944 ως µνηµείου για τη 17η Ιουνίου 1953»227.  

«Ολόκληρη η προσπάθεια θα µπορούσε κάλλιστα να είναι µια έξυπνη 

επιχείρηση της προπαγάνδας στον Ψυχρό Πόλεµο, µια περιοχή στην οποία συχνά 

χρησιµοποιούταν ο πολιτισµός, όπως πολύ καλά γνώριζαν οι φορείς του Βρετανικού 

Συµβουλίου. Ανάµεσα στις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις, µόνο η Βρετανία 

προσέφερε τις ιδανικές συνθήκες για να στεγάσει το διαγωνισµό, καθώς µόνο η 

Βρετανία αρνούνταν να αποδεχθεί την ιδέα της πολιτικής τέχνης και επέµενε στην 

αβίαστη αυτονοµία του καλλιτέχνη ως προϋπόθεση της δηµιουργίας»228. ∆εν είναι 

έτσι τυχαίο ότι ο διαγωνισµός έλαβε χώρα ακριβώς τη στιγµή που σχεδιαζόταν το 

µνηµείο στο Μπούχενβαλντ κοντά στη Βαϊµάρη της Ανατολικής Γερµανίας. 

Αποτέλεσε συνεπώς την εναλλακτική εκδοχή µιας µνήµης, το πρώτο δηµόσιο δείγµα 

της οποίας είχε δοθεί στη ∆υτική Γερµανία µε αφορµή την ανέγερση, όχι κάποιου 

µνηµείου για το Β΄Π.Π., αλλά για τα θύµατα της νέας ‘µάχης’, αυτά της 

Αερογέφυρας στον αποκλεισµό του Βερολίνου. Η ταυτότητα εποµένως των θυµάτων-

πολιτικού κρατούµενου αποτέλεσε κεντρικό σηµείο σε όλη τη διαδικασία του 

διαγωνισµού και είναι χαρακτηριστικό ότι στον τίτλο δεν υπάρχει καµία αναφορά σε 

                                                 
225 Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, Οδυσσέας, Αθήνα 1983, σελ. 83. 
226 Daily Worker, 25 Μαρτίου 1953, στο Garlake, Margaret, New Art New World, British Art in Postwar 
Society, Yale University Press, Νίου Χαίβεν/ Λονδίνο 1998, σελ. 225. 
227 Fischer-Defoy, Christine, «Zur Geschichte der West-Akademie 1954-1993: Opfer Hitlers – Opfer 
Stalins? Der internationale Wettbewerb für ein Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen und 
das Engagement der Akademie der Künste», όπ. π., σελ. 649. 
228 Garlake, Margaret, New Art New World, British Art in Postwar Society, όπ. π., σελ. 225. 
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κάποια συγκεκριµένη χρονική περίοδο ή σε κάποιο συγκεκριµένο καθεστώς, θύµα 

του οποίου υπήρξε ο Άγνωστος πολιτικός κρατούµενος, θέλοντας φυσικά να 

συµπεριλάβουν και τα θύµατα των σύγχρονων πολιτικών διώξεων που άρχισαν να 

εµφανίζονται εκ νέου στα κοµµουνιστικά καθεστώτα και να διακηρυχθεί η αντίθεση 

σε κάθε µορφή καταπίεσης και περιορισµού των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και 

ελευθεριών. 

Ο διαγωνισµός είχε από την αρχή µεγάλη συµµετοχή και συνολικά οι 

προτάσεις που κατατέθηκαν µέχρι τον Ιανουάριο του 1953 ξεπέρασαν τις 3500, 

κυρίως µε αφηρηµένες ή αφαιρετικές τεχνοτροπικές προτάσεις. Στο διαγωνισµό 

πήραν µέρος τα µεγαλύτερα ονόµατα εκείνη τη στιγµή στη διεθνή σκηνή της 

γλυπτικής στη ∆ύση, ενώ οι καλλιτέχνες από το Ανατολικό Μπλοκ µποϋκόταραν την 

όλη διαδικασία. Τυπικά βέβαια, όπως αναφέρει ο Herbert Read στον πρόλογο του 

καταλόγου της έκθεσης στην Tate µε τα έργα που βραβεύτηκαν, κλήθηκαν «γλύπτες 

από τον κόσµο, από ολόκληρο τον κόσµο»229 - η υπογράµµιση του ίδιου.  

Η συµµετοχή µάλιστα ήταν τέτοια στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την 

Ιταλία και τη ∆υτική Γερµανία που πραγµατοποιήθηκαν προκριµατικοί εθνικοί 

διαγωνισµοί. Στη Γερµανία για παράδειγµα συστάθηκε επιτόπου µια επιτροπή 

προκειµένου να επιλέξει και να στείλει στην τελική φάση 12 Γερµανούς και 5 

Ελβετούς – από τις 607 προτάσεις είχαν επιλεγεί αρχικά 262 Γερµανοί καλλιτέχνες 

και 46 Ελβετοί. Την ώρα που η κυβέρνηση της Ο∆Γ πάσχιζε να αντιστρέψει την κακή 

εικόνα διεθνώς προκειµένου να λάβει την άδεια για τον επανεξοπλισµό της, δόθηκε 

ιδιαίτερη σηµασία στον εν λόγω διαγωνισµό, ώστε από πολλές µεριές ασκήθηκαν 

πιέσεις προκειµένου το µνηµείο να ανεγερθεί στο έδαφός της – καθώς δεν είχε 

οριστεί εξ αρχής ο τόπος όπου θα κατασκευαζόταν. Μετά βέβαια τα γεγονότα της 

17ης Ιουνίου και την εξέγερση στην Ανατολική Γερµανία, η περίσταση έµοιαζε 

κατάλληλη ώστε να εκπληρωθεί τελικά η επιθυµία του ίδιου του δηµάρχου του 

∆υτικού Βερολίνου Ernst Reuter που είχε προτείνει την πόλη του ως τόπο ανέγερσης 

ενός διεθνούς µνηµείου. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, «το Βερολίνο είναι εδώ και 

χρόνια ένα ανάχωµα του δηµοκρατικού κόσµου, περικυκλωµένο από τις σοβιετικές 

                                                 
229 Read, Herbert, «Foreword», The Unknown Political Prisoner, International Exhibition of Grand 
Prize Winner and other prize-winning entries and runners-up, Tate Gallery 14 March to 30 April, Tate 
Gallery/ Institute of Contemporary Arts, Λονδίνο 1953, χ. σελ. 
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δυνάµεις, ένα κεντρικό σηµείο του αγώνα της ελευθερίας ενάντια στην καταπίεση και 

την τυραννία»230. 

Στο κείµενο του Kloman στον κατάλογο µε τα έργα που επιλέχτηκαν από τον 

προκριµατικό διαγωνισµό στη Βρετανία και το οποίο επανέλαβε εκτενέστερα και 

στον κατάλογο της έκθεσης στην Tate, καθώς και σε γερµανικά έγγραφα που 

ανακοινώνουν το διαγωνισµό, διαβάζουµε, πως «για την οργανωτική επιτροπή η 

ύπαρξη ενός συγκεκριµένου θέµατος δεν αποτελεί περιορισµό στο στυλ και οι 

διοργανωτές τονίζουν πως µια συµβολική ή µια µη παραστατική επεξεργασία του 

θέµατος θα κρινόταν το ίδιο όπως και µια πιο νατουραλιστική απόδοση»231 – φράση 

που υπήρχε σε κάθε έγγραφο που συνόδευε την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Ο Herbert Read ήταν ακόµα πιο ξεκάθαρος στον προσανατολισµό που έδινε προς 

τους καλλιτέχνες δηλώνοντας πως «ο περίπλοκος πολιτισµός µας ανακάλυψε την 

κριτική του ικανότητα στην αντιπαράθεση που υπάρχει ανάµεσα στην ατοµική 

πρόσληψη της αλήθειας και του καθήκοντος και στην απολυταρχική πρόσληψη της 

οµοιοµορφίας και της τυφλής υπακοής. Παντού η ανθρώπινη συνείδηση είχε υπάρξει 

σε σύγκρουση εναντίον των απάνθρωπων τυραννιών»232. Συνεπώς, αποκλειόταν 

οποιαδήποτε ρεαλιστική ακαδηµαϊκή αναπαράσταση και φυσικά κάθε σχέση µε το 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό, δίνοντας ταυτόχρονα µε αυτόν τον τρόπο το στίγµα και τον 

τόνο, τόσο για το ύφος του ίδιου του διαγωνισµού, όσο και για όλα τα υπόλοιπα 

µελλοντικά µνηµεία στο δυτικό κόσµο. Όπως καταλήγει η Fischer-Defoy, 

«καλλιτεχνικά ο διαγωνισµός αυτός αντιπροσωπεύει το δρόµο προς την αφηρηµένη 

γλυπτική στο δηµόσιο χώρο»233. 

                                                 
230 Επιστολή προς τον Antony Kloman Φεβρουάριος 1953, παρατίθεται στο Fischer-Defoy, Christine, 
«Zur Geschichte der West-Akademie 1954-1993: Opfer Hitlers – Opfer Stalins? Der internationale 
Wettbewerb für ein Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen und das Engagement der 
Akademie der Künste», όπ. π., σελ. 650-651. 
231 Kloman, Anthony Joseph Trapnell, International Sculpture Competition, The Unknown Political 
Prisoner, British Preliminary Exhibition, New Burlington Galleries 15th to 30th January, Institute of 
Contemporary Arts, Λονδίνο 1953, χ. σελ. και Kloman, Anthony Joseph Trapnell, «Introduction», The 
Unknown Political Prisoner, International Exhibition of Grand Prize Winner and other prize-winning 
entries and runners-up, Tate Gallery 14 March to 30 April, Tate Gallery/ Institute of Contemporary 
Arts, Λονδίνο 1953, χ. σελ. και σε έγγραφο στα Κρατικά Αρχεία Βερολίνου, (LAB), Rep. 14/311, 
παρατίθεται στο Fischer-Defoy, Christine, «Zur Geschichte der West-Akademie 1954-1993: Opfer 
Hitlers – Opfer Stalins? Der internationale Wettbewerb für ein Denkmal des unbekannten politischen 
Gefangenen und das Engagement der Akademie der Künste», όπ. π., σελ. 649. 
232 Read, Herbert, «Foreword», όπ. π., χ. σελ.  
233 Fischer-Defoy, Christine, «Zur Geschichte der West-Akademie 1954-1993: Opfer Hitlers – Opfer 
Stalins? Der internationale Wettbewerb für ein Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen und 
das Engagement der Akademie der Künste», όπ. π., σελ. 649. 
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Έχοντας τέτοιου είδους προσανατολισµούς, βρίσκουµε ονόµατα όπως ο Hans 

Arp, ο Alexander Calder, η Barbara Hepworth, ο Naum Gabo, ο Antoine Pevsner, ο 

Max Bill, οι Γερµανοί Karl Hartung, Fritz Koenig και Bernhard Heiliger, ο οποίος 

κέρδισε το Α΄ βραβείο στον εθνικό διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε στη ∆υτική 

Γερµανία234. Εκ µέρους της Ελλάδας πήραν µέρος οι Γιώργος Ζογγολόπουλος και 

Λάζαρος Λαµέρας, που έκαναν τα πρώτα τους βήµατα προς την αφαίρεση, 

µονόδροµος φυσικά για τη συµµετοχή τους σε κάποιο διεθνή διαγωνισµό. 

     
(αριστερά Karl Hartung, Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, γύψος, 25 x 

30 εκ. και δεξιά Fritz Koenig, γύψος, 50 x 70 εκ., 1952, Tate Gallery, Λονδίνο) 

      
(αριστερά Bernhard Heiliger, Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 

µπρούντζος, 59,4 x 90,1 εκ., 1952, Tate Gallery, Λονδίνο και δεξιά Λάζαρος Λαµέρας, κεραµικό, 30 x 

30 εκ., 1952, ιδιωτική συλλογή) 

Τελικά, το πρώτο βραβείο και το χρηµατικό έπαθλο των 2500 λιρών Αγγλίας 

κέρδισε ο Βρετανός γλύπτης Reg Butler, άγνωστος στο ευρύ κοινό µέχρι εκείνη τη 

στιγµή. Όπως αποφάσισε όµως η κριτική επιτροπή, δόθηκαν διάφορα βραβεία, εκτός 
                                                 
234 Οι µακέτες που κατατέθηκαν δεν έπρεπε να ξεπερνούν το ένα µέτρο, χωρίς να υπάρχει περιορισµός 
στη χρήση των υλικών. ∆υστυχώς στον κατάλογο της Tate δεν υπάρχουν οι ακριβείς διαστάσεις και τα 
υλικά και ως εκ τούτου όσες πληροφορίες βρέθηκαν για αυτές τις προτάσεις προέρχονται από άλλες 
πηγές και συχνά είναι ελλιπείς. 
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από το πρώτο στον Butler. Έτσι τιµήθηκαν ως δεύτεροι ο ρωσικής καταγωγής, αλλά 

εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Naum Gabo, ο οποίος τελικά είδε µια εκδοχή της πρότασής 

του να πραγµατοποιείται στο µνηµείο του Ρότερνταµ το 1957, ο αδερφός του Antoine 

Pevsner, ως εκπρόσωπος όµως αυτός της Γαλλίας, ο Ιταλός Mirko Basaldella, που 

τελικά πήρε µέρος στην ανέγερση του εθνικού ιταλικού µνηµείου στο Fosse 

Ardeatine στη Ρώµη, και η Βρετανίδα Barbara Hepworth.  

      
(αριστερά Antoine Pevsner, Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 

µπρούντζος, 47,2 x 46,5 x 31 εκ. και δεξιά Naum Gabo, πλαστικό και σύρµα, 12,7 x 32 x 25 εκ., 1952, 

Tate Gallery, Λονδίνο) 

    
(αριστερά Barbara Hepworth, Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, ξύλο και 

σίδερο, 53 x 23,8 x 14,3 εκ. και δεξιά Mirko Basaldella, 1952, Tate Gallery, Λονδίνο) 

Εκπροσωπήθηκαν εποµένως στα πρώτα βραβεία οι µεγάλες δυνάµεις των 

Συµµάχων και του δυτικού πλέον ψυχροπολεµικού στρατοπέδου, Αγγλία και 

Αµερική, αλλά και χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, στις οποίες εκείνη ακόµα την 

περίοδο τα κοµµουνιστικά κόµµατα είχαν µεγάλη δύναµη. Μάλιστα βραβεύτηκαν 

δύο καλλιτέχνες, οι Gabo και Pevsner, που ναι µεν είχαν καταγωγή από το αντίπαλο 
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σοβιετικό καθεστώς, ωστόσο βρίσκονταν ήδη από το Μεσοπόλεµο σε ‘ελεύθερο’ 

έδαφος και ενστερνίστηκαν τις αρχές της καπιταλιστικής ∆ύσης, σε σηµείο µάλιστα 

που να διακρίνονται πλέον διεθνώς στον τοµέα µε τον οποίον απασχολούνται και να 

παρουσιάζονται πια ως το απόλυτο σύµβολο της ορθότητας της επιλογής της ∆ύσης 

έναντι της Ανατολής, την οποία είχαν εγκαταλείψει – κανέναν βέβαια δεν ενδιέφερε 

το γεγονός ότι οι στυλιστικές τους επιλογές προέρχονταν από τα πιο γνήσια και 

ριζοσπαστικά διδάγµατα της σοβιετικής καλλιτεχνικής παράδοσης.  

     
(Γιώργος Ζογγολόπουλος, Αλέξανδρος (Ζωντανός του δρόµου - Πρόταση για το µνηµείο για τον 

Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο), 1953, επιχρυσωµένος µπρούντζος, ύψος 0,62 µ., Ίδρυµα 

Ζογγολόπουλου, Κηφισιά-Αθήνα) 

Τιµητική διάκριση, όλοι µε έργα κοντά στην αφαίρεση και µε προτίµηση στα 

γεωµετρικά σύµβολα, έλαβαν επίσης για τις προτάσεις τους οι Lynn Chadwick από 

τη Μεγάλη Βρετανία, ο µαθητής του Μπάουχαουζ και πατριάρχης µεταπολεµικά της 

Κονκρέτ τέχνης Max Bill από την Ελβετία, οι Alexander Calder και Richard Lippold 

από τις ΗΠΑ, Henri-Georges Adam από τη Γαλλία, Luciano Minguzzi από την 

Ιταλία, και Margel Hinder από την Αυστραλία. ∆ιάκριση και βραβείο αξίας 25 λιρών 

Αγγλίας έλαβε και ο Λάζαρος Λαµέρας, από τους πρωτοπόρους της µοντέρνας και 

αφηρηµένης γλυπτικής στην Ελλάδα235, αν και το προτεινόµενο ‘φυτόµορφο’ έργο 

του, που σύµφωνα µε το Γιάννη Γαλανόπουλο υπονοεί «ένα σύµπλεγµα µορφών που 

                                                 
235 Το 1948 ο Λαµέρας είχε συµµετάσχει στην πρώτη µεταπολεµική Πανελλήνια Έκθεση µε έξι γλυπτά 
εκ των οποίων το έργο, µε τίτλο ‘Πεντέλη σε Έκσταση’  αποτελεί µια από τις πιο πρώιµες προσπάθειες 
αφηρηµένης γλυπτικής στην Ελλάδα, βλ. Γαλανόπουλος, Γιάννης, «Η ζωή και το έργο του Λάζαρου 
Λαµέρα», Λάζαρος Λαµέρας: Αφηγήσεις του µοντερνισµού στην Ελλάδα, Ιωαννίδης, Κώστας (επιµ.), 
Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού, Τήνος 2008, σελ. 21-25. Από το 1949 ο Λαµέρας ανήκε στην οµάδα 
των ‘Ακραίων’ γύρω από τον Αλέκο Κοντόπουλο, οι οποίοι µε το µανιφέστο τους αρνούνταν το 
ρεαλισµό και την υλική πραγµατικότητα χάρη των πνευµατικών δυνάµεων, του ονείρου και της 
φαντασίας, βλ. Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Από τον ‘Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών’ στους ‘Νέους 
Έλληνες Ρεαλιστές’, καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελλάδα (1882-1974)», Εθνική 
Πινακοθήκη 100 χρόνια: τέσσερις αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής, από τις συλλογές της Εθνικής 
Πινακοθήκης και του Ιδρύµατος Ευριπίδη Κουτλίδη, Λαµπράκη-Πλάκα, Μαρίνα/ Όλγα Μενζταφού- 
Πολύζου (επιµ.), Εθνική Πινακοθήκη/ Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα 1999, σελ. 167. 
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διατηρούν την παραστατικότητά τους, στον βαθµό που να αναγνωρίζεται ότι 

πρόκειται για ανθρώπινα σώµατα»236, ελάχιστα κοινά σηµεία έχει µε τα δηµόσια 

µνηµεία, που ανεγέρθηκαν έπειτα από παραγγελία των ελληνικών αρχών. Το 

‘ανθρωπόµορφο’, αντίθετα, έργο του Ζογγολόπουλου πέρασε απαρατήρητο. Όλες οι 

προτάσεις που έφτασαν µέχρι τη τελική φάση και έλαβαν κάποιο βραβείο, εκτέθηκαν 

τελικά στην Tate από τα µέσα Μαρτίου µέχρι τα τέλη Απριλίου 1953 – µια έκθεση µε 

τεράστια επιτυχία, την οποία, όπως πληροφορούµαστε από τη συγχαρητήρια 

επιστολή του προέδρου Kloman προς το Λαµέρα µε ηµεροµηνία 24 Απριλίου 1953, 

είχαν παρακολουθήσει, µια εβδοµάδα πριν το κλείσιµο, ήδη 25000 επισκέπτες237. 

   
(αριστερά Max Bill και δεξιά Lynn Chadwick, Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό 

Κρατούµενο, 1952, Tate Gallery, Λονδίνο) 

     
(αριστερά Alexander Calder, στο κέντρο Richard Lippold, δεξιά Henri-Georges Adam, Πρόταση για το 

µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1952, Tate Gallery, Λονδίνο) 

                                                 
236 Γαλανόπουλος, Γιάννης, Ο Γλύπτης Λάζαρος Λαµέρας, 1911-1998. Αναθεώρηση και επανεκτίµηση 
της ζωής και του έργου του, αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήµιο Αθηνών/ Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αθήνα 2009, σελ. 66. 
237 Η επιστολή βρίσκεται στο αρχείο του Τώνη Σπητέρη, το οποίο φυλάσσεται στο Τελλόγλειο Ίδρυµα 
Τεχνών στη Θεσσαλονίκη.  
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(αριστερά Luciano Minguzzi, Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 

µπρούντζος, 57,1 x 66 x 33 εκ. και δεξιά Margel Hinder, 1952, Tate Gallery, Λονδίνο) 

Ο αφαιρετικός έτσι χαρακτήρας όλων των βραβευµένων προτάσεων, µε 

έµφαση µάλιστα στη γεωµετρική αφαίρεση, ερχόταν σε ευθεία αντιπαράθεση µε τα 

πρότυπα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Ακόµα και οι ανθρώπινες µορφές, όπου 

υπήρχαν, υποβιβάζονταν σε µικρότερες διαστάσεις και έπαιζαν δευτερεύοντα ρόλο 

µέσα στη σύνθεση, ειδικά στις βραβευµένες προτάσεις που είδαµε πριν. ∆όθηκε έτσι 

ο τόνος για τις τεχνοτροπικές τάσεις στη ∆ύση, οι οποίες µέσα από αυτόν τον «πρώτο 

διεθνή διαγωνισµό γλυπτικής», όπως τον χαρακτήριζε ο Kloman, εκπλήρωναν την 

επιθυµία των διοργανωτών για τη µνηµόνευση «όλων εκείνων των ανώνυµων ανδρών 

και γυναικών που θυσίασαν στην εποχή µας τη ζωή τους ή την ελευθερία τους στο 

βωµό της ανθρώπινης ελευθερίας»238. Η τέχνη πλέον και ειδικότερα η δηµόσια 

γλυπτική τέθηκαν µε τον πιο επίσηµο τρόπο στην υπηρεσία της πολιτικής, σε σηµείο 

που κάθε τεχνοτροπική και στυλιστική επιλογή να ταυτίζεται µε συγκεκριµένα 

καθεστώτα και συγκεκριµένες πολιτικές και ιδεολογίες. Ο John Berger ασκώντας 

κριτική στον ιδεαλισµό που απαιτεί ο διαχωρισµός των έργων τέχνης από την 

καθηµερινή ζωή έθεσε µε ευθύ τρόπο το ζήτηµα: «όλα τα έργα τέχνης, µέσα στο 

άµεσο περικείµενό τους, είναι αναγκαστικά, άµεσα ή έµµεσα, όπλα» και αυτός ήταν ο 

λόγος που κατέκρινε την αφηρηµένη τέχνη ως «την επίσηµη µοντέρνα τέχνη της 

∆ύσης» και θεώρησε τελικά το διαγωνισµό ως µια «ολοκληρωτική αποτυχία»239. 

                                                 
238 Kloman, Anthony Joseph Trapnell, «Introduction», όπ. π., χ. σελ. 
239 Berger, John, «The Unknown Political Prisoner», New Statesman & Nation, τχ. 21, 1953, σελ. 337-
338.  
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(Reg Butler, προκαταρτικά σχέδια για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1951-2, Tate 

Gallery, Λονδίνο) 

Χαρακτηριστικό της προτίµησης στην όσο το δυνατό µεγαλύτερη αφαίρεση, 

είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο νικητής του διαγωνισµού, Reg Butler, είχε καταθέσει 

περισσότερες από µία προτάσεις στο συµβούλιο και είχε κάνει αρκετά προκαταρτικά 

σχέδια, πάντοτε µε γνώµονα τη µεγαλύτερη δυνατή αφαιρετική και συµβολική 

απόδοση του θέµατος – όλα ωστόσο στο ίδιο µήκος κύµατος και µε την ίδια 

τεχνοτροπία. Αυτό που πρόκρινε ο ίδιος και τελικά υιοθέτησε και η κριτική επιτροπή 

του διαγωνισµού ήταν η πιο αφαιρετική από τις προτάσεις.  

       
(αριστερά Reg Butler, µοντέλα για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1952, Tate 

Gallery, δεξιά Lee, 'Dunno what they be grumblin' about... Goin to save folk hereabouts a mighty lot in 

television aerials’, London Laughs, Evening News, 21 Μαρτίου 1953) 
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Έτσι από τα αρχικά σχέδια όπου διακρίνεται ένας σταυρός ή όπου κυριαρχεί 

µια ανθρώπινη µορφή, έφτασε τελικά σε ένα διακοσµητικό µοτίβο που περισσότερο 

µοιάζει µε µια κεραία τηλεόρασης, η οποία άλλωστε υπήρξε τότε το σύµβολο της 

έκφρασης της ελευθερίας απέναντι στην καταπίεση των απολυταρχικών καθεστώτων. 

Βλέπουµε µάλιστα µια γελοιογραφία της εποχής σε σχέδιο του Lee για την εφηµερίδα 

Evening News, 21 Μαρτίου 1953, που σατιρίζει για αυτόν ακριβώς το λόγο το έργο 

του Butler. Επιπλέον οι τρεις ανθρώπινες µορφές, εµπνευσµένες από το έργο του 

Henry Moore, που εµφανίζονται στα αρχικά σχέδια και µοντέλα, τελικά 

εγκαταλείφθηκαν και παρέµεινε µόνο η κεραία, αυτό το σύµβολο της τεχνολογίας, 

στην οποία τεχνολογία έτσι κι αλλιώς πολλά είχαν επενδύσει οι µεταπολεµικές 

κοινωνίες, ώστε να ξαναµπούν στο µονοπάτι της προόδου. Συνεπής µε το σκεπτικό 

της επιτροπής, ο Βρετανός γλύπτης θα δώσει τελικά ένα έργο µε µοντέρνα υλικά, 

µακριά από τις ακαδηµαϊκές λύσεις της µνηµειακής ρεαλιστικής γλυπτικής, ένα έργο 

το οποίο µε την απουσία συµβόλων, διακριτικών και οποιωνδήποτε παραστάσεων 

άφηνε ανοιχτή την ερµηνεία του περιεχοµένου του, σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που να 

µπορούν να συµπεριληφθούν τα θύµατα των πολιτικών διώξεων κάθε εποχής, 

καθιστώντας το µνηµείο ενεργό µέρος της δηµόσιας αντιπαράθεσης µε τον 

κοµµουνιστικό κόσµο. 

   
(αριστερά Reg Butler, µοντέλα για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1952, Tate 

Gallery, δεξιά Henry Moore, 3 ανθρώπινες µορφές, 1947, Battersea Park, Λονδίνο) 
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(Reg Butler, αριστερά φωτογραφία του καλλιτέχνη µε την τελική πρόταση χωρίς τις ανθρώπινες 

µορφές και δεξιά η βραβευµένη Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1952, 

πέτρα και µπρούντζος, 44,5 x 20,5 x 16,5 εκ., Tate Gallery, Λονδίνο) 

Μετά από αρκετές συζητήσεις οριστικοποιήθηκε τελικά, στο τέλος του ίδιου 

έτους, η απόφαση της ανέγερσης της ξαναδουλεµένης, ύψους 70 µέτρων, τελικής 

εκδοχής των προτάσεων του Butler στο Βερολίνο. Αναζητήθηκε τότε επακριβώς η 

τοποθεσία όπου θα ανεγειρόταν το έργο του Βρετανού καλλιτέχνη. Αφού 

απορρίφθηκαν ο κεντρικός κήπος του Tiergarten και ο τεχνητός ‘λόφος του 

διαβόλου’ (Teufelsberg) από τα συντρίµµια των ερειπίων που είχαν συγκεντρωθεί 

µετά τον πόλεµο κοντά στο Ολυµπιακό Στάδιο, προτάθηκε τελικά ο λόφος του 

Humboldthain. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στα όρια της πόλης, απέναντι ακριβώς από 

τον ανατολικό τοµέα, προκειµένου φυσικά να είναι εµφανής η παρουσία του 

µνηµείου και ορατή στους Ανατολικογερµανούς και στις κοµµουνιστικές αρχές. Τότε 

παρουσιάστηκε και το φωτογραφικό κολάζ όπου φαίνεται να είναι ήδη τοποθετηµένο 

το µνηµείο στη θέση για την οποία προοριζόταν. 
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(φωτογραφία-κολάζ µε το έργο του Butler στο λόφο του Humboldthain, ∆υτικό Βερολίνο) 

Το έργο όµως του Butler, πέρα από το κολάζ, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και σε 

αυτό συνέβαλαν πολλοί παράγοντες. Κυριότερος φαίνεται ότι ήταν η µεταβολή των 

διεθνών συνθηκών και συσχετισµών µετά το θάνατο του Στάλιν το ’53 και το µυστικό 

λόγο του Χρουστσόφ το ’56. Η νέα εποχή της Τήξης των Πάγων στις σχέσεις 

Ανατολής-∆ύσης επέβαλε ουσιαστικά την αναβολή και την οριστική απόρριψη το 

1960 της ανέγερσης ενός δηµόσιου µνηµείου που θα υπογράµµιζε ακριβώς την 

προηγούµενη τεταµένη κατάσταση. Ένα µνηµείο στην καρδιά του Βερολίνου και της 

σοβιετικής σφαίρας επιρροής θα µπορούσε να δυναµιτίσει τις προσπάθειες 

προσέγγισης που καταβάλλονταν εκείνη τη στιγµή. Έτσι, οι προφάσεις της αύξησης 

του κόστους ανέγερσης και της αδυναµίας των αρχών του ∆υτικού Βερολίνου να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου, ήταν η δηµόσια και επίσηµη δικαιολογία 

της µη εκτέλεσης. Στην πραγµατικότητα όµως ήταν η απροθυµία των Αµερικάνων να 

προωθήσουν την κατασκευή του έργου ή καλύτερα η αντίθεσή τους πλέον σε ένα 

τέτοιο ενδεχόµενο, αντίθεση που εκφράστηκε πρακτικά µε την απόσυρση, ήδη από το 

1955, του «ανώνυµου χρηµατοδότη»240, όπως περιέγραφε αρχικά ο Kloman τον John 

Hay Whitney, που εν τω µεταξύ είχε γίνει γνωστός, επειδή δήθεν ο τελευταίος δεν 

ενέκρινε αισθητικά το βραβευµένο έργο. Στην πραγµατικότητα βέβαια αποσύρθηκαν 

τα κεφάλαια που είχε σκοπό να διοχετεύσει µέσω του επιχειρηµατία και πράκτορά 

της η CIA για προπαγανδιστικούς σκοπούς, όπως αυτός της ανέγερσης του µνηµείου 

για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο241. Το αποκαλούµενο ‘Πνεύµα της Γενεύης’ 

                                                 
240 Kloman, Anthony Joseph Trapnell, «Introduction», όπ. π., χ. σελ. 
241 βλ. Burstow, Robert, «Butler’s Competition Project for a Monument to ‘The Unknown Political 
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και η επίσκεψη του Χρουστσόφ το 1959 στις ΗΠΑ καθόρισαν την οριστική τύχη του 

µνηµείου ακριβώς την επόµενη χρονιά.  

Παρά όµως την οριστική αυτή µαταίωση κατασκευής, ο πραγµατικός διπλός 

στόχος φαίνεται ότι σε µεγάλο βαθµό είχε επιτευχθεί· η αφηρηµένη τέχνη, ό,τι και αν 

σήµαινε τότε αυτό, είχε καταξιωθεί στο διεθνές εικαστικό πεδίο, τουλάχιστον στο 

δυτικό κόσµο, ως η µοναδική νόµιµη και άξια λόγου τεχνοτροπία και µάλιστα ως η 

τέχνη που συνδέεται αποκλειστικά µε τις αρχές και τις αξίες της ελευθερίας και της 

δηµοκρατίας που υποστήριζε η ∆ύση. Υπηρετήθηκε επιπροσθέτως συστηµατικά, η 

πολιτική στόχευση της αποδυνάµωσης του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, 

παρουσιάζοντας τις αδυναµίες και τα τρωτά του σηµεία σε καλλιτεχνικό επίπεδο, 

συνεπώς του καθεστώτος και της ιδεολογίας που τον στήριζαν και τον προωθούσαν, 

σε αντίθεση ασφαλώς µε ό,τι πρόκρινε ο καπιταλιστικός κόσµος. Η διοργάνωση, 

εξάλλου, της διεθνούς έκθεσης της Documenta ήδη από το 1955 και για δεύτερη 

φορά το 1959 στο Κάσσελ της ∆υτικής Γερµανίας, 30 µόλις χιλιόµετρα από τα 

ανατολικά σύνορα, επρόκειτο να υποκαταστήσει τη σχεδιαζόµενη ανέγερση του 

µνηµείου για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο και να αναλάβει µε επίσηµο και 

διαρκή τρόπο το ρόλο της προώθησης των ιδεολογικών και καλλιτεχνικών 

προτιµήσεων τόσο της εξουσίας της ίδιας της χώρας όσο και των διεθνών εταίρων 

της, κυρίως των ΗΠΑ. 

Τουλάχιστον, πάντως, αναφορικά µε την ανέγερση δηµόσιων µνηµείων που 

ως θέµα τους είχαν την αποτύπωση των γεγονότων του πολέµου, το πρότυπο που 

επιβραβεύτηκε µέσα από αυτόν το διαγωνισµό, φάνηκε ότι κυριάρχησε στις 

περισσότερες περιπτώσεις των χωρών που ανήκαν πλέον στη βορειοατλαντική 

συµµαχία και θέλησαν να κατασκευάσουν τέτοιου είδους µνηµεία. Όπως καταλήγει 

και η Joan Marter, «συνολικά τα δηµόσια µνηµεία που ανεγέρθηκαν στη συνέχεια 

στο δυτικό κόσµο, από το µνηµείο για τα θύµατα στο Βιετνάµ έως τα πιο πρόσφατα 

για το Ολοκαύτωµα, δείχνουν τη ζωτικότητα των µνηµειακών αφηρηµένων µορφών 

ως µέσο µνηµόνευσης»242. Η συνειδητοποίηση της αξίας και της χρησιµότητας των 

δηµόσιων µνηµείων και της µνήµης εν γένει στην προώθηση πολιτικών και 

ιδεολογικών επιλογών επιβεβαιώθηκε και κατοχυρώθηκε στις χώρες της ∆ύσης µε 

αυτόν ακριβώς το διαγωνισµό. 

                                                                                                                                            
Prisoner’; Abstraction and Cold War Politics», Art History, τόµος 12, τχ. 4, 1989, σελ. 488. 
242 Marter, Joan, «The Ascendancy of Abstraction for Public Art: The Monument to the Unknown 
Political Prisoner Competition», όπ. π., σελ. 36. 
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� Η επιστροφή της Ο∆Γ στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωµα: η 

Documenta του Κάσσελ 

 

Το 1955 αποτελεί για την ιστορία της Ο∆Γ µια από εκείνες τις χρονιές που θα 

µπορούσε κανείς αποκαλέσει ορόσηµο. Η χώρα στέφεται παγκόσµια πρωταθλήτρια 

στο ποδόσφαιρο και αποκαθίσταται το γόητρό της στο χώρο του αθλητισµού· 

παράγεται το εκατοµµυριοστό µεταπολεµικό αυτοκίνητο της αυτοκινητοβιοµηχανίας 

Volkswagen, σύµβολο της τεχνολογικής και βιοτικής ανάκαµψης· ενώ τέλος 

αποφασίζεται στη σύνοδο κορυφής των υπουργών εξωτερικών στο Λονδίνο η ένταξη 

της Ο∆Γ στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ως επιστέγασµα της αποκατάστασης του κύρους 

της ανερχόµενης, πολιτικά, οικονοµικά, διπλωµατικά και στρατιωτικά, χώρας-

προπύργιο του δυτικού κόσµου σε διεθνές επίπεδο. 

Την ίδια αυτή χρονιά, στα πλαίσια της Παγγερµανικής Ανθοκοµικής Έκθεσης 

(Bundesgartenschau), που υποδέχτηκε περίπου 3 εκατοµµύρια επισκέπτες243, 

διοργανώθηκε, µε πρωτοβουλία του ζωγράφου και καθηγητή ζωγραφικής Arnold 

Bode, η Documenta, αφιερωµένη στην Τέχνη του 20ού Αιώνα, Ζωγραφική, Γλυπτική, 

Αρχιτεκτονική 1905-1955, όπως ήταν ο υπότιτλος, «µια εκπληκτική έκθεση, η οποία 

µετά την οικονοµική και στρατιωτική ανάκαµψη, επιτέλους µπόρεσε να αποδείξει 

αναµφισβήτητα και στο πολιτισµικό επίπεδο το ξεπέρασµα του φασισµού και την 

ξανακερδισµένη αυτοσυνείδηση στο δυτικό κοµµάτι του γερµανικού κράτους»244. 

Πρόκειται ακριβώς για µια έκθεση που «η διιστάµενη θέση της βρίσκεται ανάµεσα σε 

µια αναδροµική έκθεση και στην πρόγνωση…όχι µόνο ένας καθρέφτης της 

προγραµµατικής αισθητικής εξέλιξης µετά το 1945, αλλά και ταυτόχρονα ένας 

δοµικός παράγοντας αυτής της εξέλιξης…από τη δεκαετία του ’60 συνώνυµο της 

‘µοντέρνας τέχνης»245. Μέσα, άλλωστε, στο ψυχροπολεµικό πλαίσιο που 

διαµορφώθηκε, «η Γερµανία ήταν το πεδίο µάχης της καπιταλιστικής-

κοµµουνιστικής αντιπαράθεσης, και η επιθυµία ανάδειξης των κερδών της 

µεταπολεµικής ανοικοδόµησης της ∆υτικής Γερµανίας στην Ανατολική Γερµανία 

οδήγησε στην εγκαθίδρυση µιας διεθνούς έκθεσης, της Documenta, στο Κάσσελ, µια 

βιοµηχανική πόλη στο βορειοανατολικό άκρο της Ο∆Γ, µόλις µερικά χιλιόµετρα από 

                                                 
243 Βλ. Buergel, M. Roger, «Der Ursprung/ The Origins», 50 Jahre/ Years documenta 1955-2005, 
Archive in motion, Glasmeier, Michael/ Stengel, Karin (επιµ.), Steidl, Κάσσελ 2005, σελ.174. 
244 Kimpel, Harald, Documenta: Mythos und Wirklichkeit, DuMont, Κολωνία 1997, σελ. 74. 
245 Όπ. π., σελ. 75-76. 
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µια εγκατάσταση βαλλιστικών πυραύλων στραµµένων προς την κατεύθυνση της 

Σοβιετικής Ένωσης»246. 

Ο φορέας που ανέλαβε τη διοργάνωση της έκθεσης ήταν η ‘Ένωση για τη 

δυτική τέχνη’  (Gesellschaft für Abendländische Kunst e. V.), η οποία ιδρύθηκε το 

1954 από µια οµάδα καλλιτεχνών και ιστορικών τέχνης υπό την ηγεσία του Bode και 

τη συνδροµή του ιστορικού τέχνης Werner Haftmann που τα επόµενα χρόνια θα 

αναδειχθεί ο πρωταγωνιστής γύρω από τη θεωρητική και ιστορική τεκµηρίωση της 

έκθεσης. Ο τελευταίος εξέδωσε την ίδια χρονιά, το 1954, ένα από τα σηµαντικότερα 

εγχειρίδια στη Γερµανία για τη µοντέρνα τέχνη µε τίτλο Η ζωγραφική στον 20ό 

αιώνα, το οποίο µεταφράστηκε και στα αγγλικά το 1960, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό 

το στίγµα των ιδεολογικών και καλλιτεχνικών του προτιµήσεων, οι οποίες θα λάβουν 

‘σάρκα και οστά’ στα πλαίσια της Documenta. 

Οι τοποθετήσεις και οι δηλώσεις των συντελεστών, στις προτάσεις και τα 

σχεδιάσµατα για την έκθεση, στα δελτία τύπου και κυρίως στον κατάλογο που τη 

συνόδευε, µας δίνουν µια ξεκάθαρη εικόνα για τους λόγους που προχώρησαν στη 

διοργάνωση της συγκεκριµένης έκθεσης και µια ξεκάθαρη εικόνα για τους λόγους της 

επιλογής των έργων τέχνης που συµπεριέλαβαν και γενικά για την ταυτότητα και το 

χαρακτήρα της έκθεσης. Οι θέσεις, εξάλλου, των περισσότερων εξ αυτών γύρω από 

τα ζητήµατα της µοντέρνας και σύγχρονης τέχνης ήταν ήδη γνωστές και εκφρασµένες 

και τελικά δεν αποτέλεσε έκπληξη η επιλογή της παρουσίασης των περισσότερων 

δασκάλων της προπολεµικής µοντέρνας τέχνης της Ευρώπης ως µια έκθεση που θα 

έφερνε εκ νέου στο προσκήνιο της καλλιτεχνικής ζωής της Γερµανίας, εννοείται της 

∆υτικής αλλά όχι µόνο, τις µορφές τέχνης που προϋπήρχαν του ναζιστικού κράτους. 

Αυτές µπορεί να είχαν προσωρινά καταδικαστεί ως ‘εκφυλισµένες’, τώρα όµως 

αποκαθίστανται και δικαιώνονται, γεγονός που εν µέρει µοιάζει φυσικό επακόλουθο 

του επιστηµονικού, ιδεολογικού και καλλιτεχνικού υπόβαθρου των συντελεστών, οι 

οποίοι ως αντιφρονούντες του ναζισµού επέστρεψαν στο προσκήνιο, αλλά ήταν 

εξοικειωµένοι κυρίως µε τα µοντέρνα προπολεµικά, τα οποία πλέον, λόγω και της 

τραυµατικής εµπειρίας από τον αποκλεισµό µε το στίγµα του ‘εκφυλισµένου, 

υποστήριζαν σθεναρά247. 

                                                 
246 Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 1900, 
µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 424. 
247 Βλ. Westecker, Dieter/ Eberth, Carl/ Lengemann, Werner/ Müller, Erich, documenta – Dokumente 
1955-1968, Vier internationale Ausstellungen moderne Kunst, Texte und Fotografien, Georg Wenderoth 
Verlag, Κάσσελ 1968, σελ. 9. 
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Ένας από τους στόχους της έκθεσης, όπως τους έθεσε ο Bode στην πρόταση 

που έδωσε στη δηµοσιότητα για τη διοργάνωση στα πλαίσια της Ανθοκοµικής 

Έκθεσης, ήταν ασφαλώς η αποκατάσταση των δεσµών των καλλιτεχνών της 

Γερµανίας µε την Ευρωπαϊκή τέχνη του 20ού αιώνα, όπως ήταν αρχικά ο 

προτεινόµενος τίτλος248, να γνωρίσει δηλαδή «η γενιά που µεγάλωσε µέσα στο Τρίτο 

Ράιχ από πρώτο χέρι τους δασκάλους του ευρωπαϊκού µοντερνισµού»249. Το στόχο 

αυτόν τον επανέλαβε και ο Haftmann στην εισαγωγή του καταλόγου, παραθέτοντας 

µάλιστα µια σύντοµη λίστα µε τις «διεθνείς εκθέσεις της πρωτοποριακής τέχνης» που 

είχαν γίνει προπολεµικά, όπως αυτή του 1912 στην Κολωνία, το Φθινοπωρινό Σαλόνι 

του 1913 στο Βερολίνο και τη µεγάλη έκθεση του 1927 στη ∆ρέσδη, «στη σειρά των 

οποίων εντάσσεται και η Documenta. Πάντοτε όπου το πρόβληµα της 

συγχρονικότητας γινόταν φλέγον και αποδεικνυόταν υπερεθνικό, ανήκε στους 

συµµετέχοντες και το γερµανικό πνεύµα, το οποίο δικαιωµατικά κάθε φορά 

συµµετείχε µε την ευρεία έννοια»250. Πρότυπο, άλλωστε, υπήρξε κυρίως το Armony 

Show που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη το 1913, όπου το έργο του Wilhelm 

Lehmbruck, Γυναίκα που γονατίζει, κατείχε κεντρική θέση, όπως και στη Documenta, 

αλλά και οι εκθέσεις µοντέρνας τέχνης που πραγµατοποιήθηκαν τη δεκαετία του ’20 

στο Κάσσελ και στις οποίες είχε λάβει µέρος µε έργα του και ο ίδιος ο Bode251. 

Πιο σηµαντικό όµως από τα εικαστικά πράγµατα ήταν για το Haftmann η ίδια 

η προβληµατική, όπως την αποκαλεί, κατάσταση της διηρηµένης Γερµανίας, στο 

κοινό της οποίας συνολικά θα επιθυµούσε να απευθύνεται εκείνη η έκθεση252, 

στοιχειοθετώντας µε αυτόν τον τρόπο και την πολιτική του τοποθέτηση υπέρ µίας 

κρατικής οντότητας, ενάντια στο καταπιεστικό κράτος της Λ∆Γ που εµπόδιζε την 

ελεύθερη µετακίνηση των πολιτών της και καταπίεζε τις δηµοκρατικές ελευθερίες 

τους, όπως νοούνταν στο δυτικό κόσµο. Συνοψίζοντας, για το Γερµανό ιστορικό 

τέχνης που ανέλαβε να στηρίξει θεωρητικά τις επιλογές των διοργανωτών, αυτό που 

                                                 
248 Bode, Arnold, «Bode-Plan», 50 Jahre/ Years documenta 1955-2005, Archive in motion, Glasmeier, 
Michael/ Stengel, Karin (επιµ.), Steidl, Κάσσελ 2005, σελ. 164. 
249 Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», Stationen der Moderne, Die bedeutenden 
Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland, Berlinische Galerie/ Nikolai, Βερολίνο 1988, 
σελ. 427. 
250 Haftmann, Werner, «Einleitung», Documenta, Kunst des 20. Jahrhunderts,  internationale 
Ausstellung im Museum Fridericianum in Kassel [15. Juli bis 18. September 1955, Kassel], Prestel, 
Μόναχο 1955, σελ. 15. 
251 Βλ. Glasmeier, Michael/ Stengel, Karin, «documenta. Kunst des XX. Jarhhunderts, Internationale 
Ausstellung, 16. Juli bis 18. September 1955 – Tableau I, Geschichte», 50 Jahre/ Years documenta 
1955-2005, Archive in motion, Glasmeier, Michael/ Stengel, Karin (επιµ.), Steidl, Κάσσελ 2005, σελ. 
163. 
252 Haftmann, Werner, «Einleitung», όπ. π., σελ. 16. 
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είχε σηµασία ήταν µέσω της ιστορίας και συγκεκριµένα µέσω της ιστορίας των 

τεχνών, να αποδειχθεί και να πραγµατωθεί η συνέχεια µε το µοντερνισµό και κυρίως 

µε την αφηρηµένη τέχνη, να τεκµηριωθεί, όπως υπονοείται και από το γενικό τίτλο 

της έκθεσης, η υπαρκτή σύνδεση της γερµανικής µε την ευρωπαϊκή µοντέρνα τέχνη, 

µε αντικειµενικό στόχο, όπως αναφέρει, την ενσωµάτωση των νεότερων γενιών 

καλλιτεχνών στο ευρωπαϊκό εικαστικό γίγνεσθαι, ώστε να γίνει εφικτή η ανάπτυξη 

και ευρωπαϊκή διάχυση της µοντέρνας τέχνης253 και «οι καλλιτέχνες που 

στιγµατίστηκαν από τους Εθνικοσοσιαλιστές ως ‘εκφυλισµένοι’ να αποκοµίσουν µια 

ηθική ‘αποζηµίωση’»254. 

Σε αυτό το πλαίσιο τόσο η επιλογή της πόλης όσο και η συνακόλουθη επιλογή 

του µουσείου όπου διοργανώθηκε η Documenta αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Το 

Κάσσελ, η πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα και µια από τις πιο δυναµικές 

οικονοµικά και πολιτισµικά πόλεις της ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, καταστράφηκε 

σχεδόν ολοσχερώς από τους συµµαχικούς βοµβαρδισµούς κατά τη διάρκεια του 

πολέµου, αποτελώντας µεταπολεµικά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

οικιστικής και οικονοµικής ανακατασκευής και αναγέννησης σε ολόκληρη τη ∆υτική 

Γερµανία255. Η γεωγραφική της άλλωστε θέση, στα σύνορα µε το σοσιαλιστικό 

αδελφό γερµανικό κράτος, προσέδιδε στο Κάσσελ το χαρακτήρα του πολιτισµικού 

προπύργιου της ‘ελεύθερης’ Γερµανίας, του προµαχώνα της ‘ελεύθερης’ τέχνης 

απέναντι στη στρατευµένη που καλλιεργούταν λίγα χιλιόµετρα ανατολικότερα256. Το 

Κάσσελ συνεπώς αποδείχτηκε η ιδανική τοποθεσία προκειµένου να συµβολίσει την 

ανασυγκρότηση, οικονοµική, πολιτική, πολιτισµική και κοινωνική, της Ο∆Γ, µια ‘νέα 

πόλη σε παλιό έδαφος’, όπως ήταν το σύνθηµά της, µια πόλη, η οποία, «όπως και η 

ιστορία του µοντερνισµού, σηµαδεύτηκε από έναν αµφισβητούµενο εκµοντερνισµό 

που προσπάθησε να αγνοήσει την οργανική ιστορική δοµή της πόλης»257, ιδανική 

εποµένως για να συµβολίσει το νέο ξεκίνηµα και το συµβιβασµό – ή ακόµα και τη 

λήθη – µε το δύσκολο τραυµατικό παρελθόν.   

Το συγκερασµό ακριβώς του νέου µε το παλιό και το συµβολισµό της νέας 

αρχής εκπλήρωνε και η επιλογή του µουσείου. Tα ερείπια του Μουσείου 

                                                 
253 Βλ. Haftmann, Werner, «Einleitung», όπ. π., σελ. 18. 
254 Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 427. 
255 Βλ. Buergel, M. Roger, «Der Ursprung/ The Origins», όπ. π., σελ. 173. 
256 Όπως θα δούµε αµέσως στη συνέχεια, η έννοια της ‘ελευθερίας’ έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο, τόσο 
στην επιλογή των έργων τέχνης, όσο και ως λέξη κλειδί στα κείµενα των συντελεστών, προκειµένου 
να αιτιολογήσουν µια σειρά από απόψεις, ιδεολογικού και καλλιτεχνικού περιεχοµένου. 
257 Buergel, M. Roger, «Der Ursprung/ The Origins», όπ. π., σελ. 173. 
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Fridericianum επελέγησαν ακριβώς για συνδεθούν η προπολεµική γερµανική ιστορία 

µε τη µοντέρνα και σύγχρονη εκδοχή του γερµανικού και ευρωπαϊκού πολιτισµού. Το 

συγκεκριµένο µάλιστα µουσείο, έργο του Simon Louis du Ry στα 1769-1776 για να 

στεγάσει τη συλλογή τέχνης του δούκα Friedrich I. von Hessen, αποτελεί το πρώτο 

δηµόσιο µουσείο στη Γερµανία, που ανεγέρθηκε αποκλειστικά για αυτό το σκοπό258. 

«Με το νεοκλασικό του στυλ, δέκα περίπου χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση, 

αποτελεί πραγµατικά ένα δηµιούργηµα του ∆ιαφωτισµού»259, ο οποίος, όπως 

κυριολεκτικά και το µουσείο, κατέρρευσε µε το Ναζισµό, αλλά τώρα αναγεννιέται 

συµβολικά µε τη διοργάνωση µιας έκθεσης που θέλει να εκφράσει το φιλελεύθερο 

προπολεµικό πνεύµα του πρώτου µισού του 20ού αιώνα, ενώ το ίδιο το µουσείο 

ανακατασκευάζεται για να φιλοξενήσει την έκθεση-σύµβολο, µέρος το ίδιο αυτής της 

ανασυγκρότησης. Η επιλογή εξάλλου των διοργανωτών να αφήσουν ακάλυπτους 

χωρίς κονίαµα τους τοίχους του µουσείου, στόχο είχε προφανώς να καταδείξει την 

έκταση της καταστροφής αλλά και τη δύναµη της αναγέννησης, ενώ ταυτόχρονα, µε 

το άκρως αφαιρετικό και µοντέρνο φόντο που διαµορφωνόταν, δηµιουργούσαν ένα 

εντελώς νέο τρόπο παρουσίασης των έργων τέχνης, µακρυά από τις κλασικές 

ακαδηµαϊκές εκθεσιακές πρακτικές, διαρρηγνύοντας ακόµα και σε αυτό το επίπεδο 

τους δεσµούς µε τον ακαδηµαϊσµό που αποθεώθηκε την περίοδο του ναζισµού. 

  
(αριστερά η εξωτερική όψη του Fridericianum κατά την πρώτη Documenta, δεξιά το εσωτερικό µε 

τους γυµνούς τοίχους, όπου διακρίνεται και το έργο του Lehmbruck, Γυναίκα που γονατίζει) 

Αυτό εποµένως που τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 

διοργανωτών και το οποίο επιθυµούσαν να µεταδώσουν και στους επισκέπτες της 

                                                 
258 Βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 427. 
259 Buergel, M. Roger, «Der Ursprung/ The Origins», όπ. π., σελ. 174. 
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έκθεσης, ήταν η ανακάλυψη ή επανανακάλυψη, η παρουσίαση και επανασύνδεση µε 

τις ρίζες του µοντερνισµού, του ευρωπαϊκού αλλά και του γερµανικού που αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του πρώτου, ύστερα από το αναγκαστικό και τραυµατικό 

‘διάλλειµα’ που επέβαλε το χιτλερικό καθεστώς. Η Documenta, όµως, ως 

µεταπολεµική έκθεση υπόκειται στους ιστορικούς περιορισµούς και ανάγκες που 

επέβαλαν οι σύγχρονές της συνθήκες, πράγµα που σηµαίνει ότι ο προπολεµικός 

µοντερνισµός επανεκτιµήθηκε, επαναπροσδιορίστηκε και νοηµατοδοτήθηκε µε 

σύγχρονους όρους και κριτήρια που επέβαλαν οι µεταπολεµικές συνθήκες της ίασης 

του πολεµικού τραύµατος, της ανοικοδόµησης και φυσικά του Ψυχρού Πολέµου. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι λέξεις κλειδιά για την κατανόηση τόσο του κειµένου 

του Haftmann στον κατάλογο όσο και συνολικά της έκθεσης είναι η ‘ελευθερία’, η 

‘συνέχεια’, η ‘αφαίρεση’, ο ‘αντινατουραλισµός’ και το επίθετο ‘ευρωπαϊκός’ 

(χαρακτήρας, ταυτότητα, συνείδηση, πνεύµα) – αν και στην πρώτη αυτή Documenta 

συµπεριλήφθησαν έργα και τριών Αµερικάνων καλλιτεχνών, των Calder, Gabo και 

Roesch, ενώ στο τµήµα της αρχιτεκτονικής όπου εκτέθηκαν απλά φωτογραφίες 

έργων βρίσκουµε και το όνοµα του Wright. ∆ιαβάζουµε λοιπόν χαρακτηριστικά στο 

κείµενο του Haftmann ότι «κανείς δεν πρέπει, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να 

εγκαταλείπει την ευρωπαϊκή οπτική γωνία, αλλά µε τη λογική λελογισµένων 

περιορισµών να ρίχνει το βάρος τελικά στους ‘παλαιούς δασκάλους’ της µοντέρνας 

τέχνης, διότι η εξέλιξη των νεότερων και κυριολεκτικά της σύγχρονης τέχνης είναι 

χαοτική και δεν πρέπει να παραβλέπεται»260. Αυτό που συνεπώς έχει σηµασία είναι 

«µέσω της ιστορίας, που µπαίνει στο παιχνίδι, να τεθεί το ερώτηµα της 

συνέχειας…ενός ευρωπαϊκού σχεδίου». Και από αυτήν την ιστορία που έχει τις ρίζες 

της στους πρώτους µοντέρνους καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, οι οποίοι όµως, όπως 

παραδέχεται ο Haftmann, «δεν συµπεριελήφθησαν αποκλειστικά και µόνο για 

οικονοµικούς λόγους»261, επελέγησαν τελικά και χαρακτηρίστηκαν ως µοντέρνοι 

ορισµένοι µόνο, σύµφωνα µε τα κριτήρια του «αντινατουραλισµού της µοντέρνας 

τέχνης – της άρνησης της παραστατικότητας»262.  

Από εδώ εκκινώντας και ακολουθώντας δύο δρόµους, έναν του Cézanne και 

του Seurat και έναν του van Gogh και του Gaugain, η µοντέρνα τέχνη έφτασε, 

σύµφωνα πάλι µε το Γερµανό ιστορικό τέχνης, να είναι σύγχρονη αφηρηµένη τέχνη, 

                                                 
260 Haftmann, Werner, «Einleitung», όπ. π., σελ. 15. 
261 Όπ. π., σελ. 24. 
262 Όπ. π., σελ. 18. 
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είτε ως «απόλυτη γεωµετρική αφαίρεση», είτε ως «υποκειµενική αφαιρετική απόδοση 

του αντικειµένου»263, είτε τέλος ως συνδυασµός των δύο, όπως γίνεται στην 

περίπτωση του Kandinsky, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους 

πρωταγωνιστές του µοντερνισµού και της αφαίρεσης, που τείνουν να γίνουν 

συνώνυµο για το Haftmann. Με την τοποθέτηση αυτή ο Γερµανός ιστορικός τέχνης 

έλαβε ξεκάθαρη θέση και στον ανταγωνισµό που είχε ξεσπάσει την ίδια περίοδο, µε 

ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις, στην επονοµαζόµενη ‘διαδικασία του 

Darmstadt’ το 1950 για τον ανταγωνισµό ανάµεσα στην αφηρηµένη τέχνη και το 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό για την ανωτερότητα του ενός έναντι του άλλου και στη 

θυελλώδη διαµάχη ανάµεσα στον Karl Hofer και στο θιασώτη της αφαίρεσης Will 

Grohmann, όταν ο πρώτος αποκάλεσε την αποκλειστική στροφή προς την αφαίρεση 

το ίδιο καταπιεστική και ελεγχόµενη µε αυτή του αποκλεισµού που επέβαλε το 

ναζιστικό καθεστώς και συνέκρινε τους αποκλεισµούς των καλλιτεχνών που 

επιλέγουν την παραστατικότητα µε τους αποκλεισµούς που επέβαλε ο Γκαίµπελς στα 

έργα της ‘εκφυλισµένης’ τέχνης, ανάµεσα τους και του ιδίου του Hofer 264. 

Ύστερα από µια σύντοµη ανασκόπηση της µοντέρνας τέχνης, όπως την 

εννοούσε ο Haftmann, στην οποία φυσικά ενέταξε και τη γερµανική εκδοχή και 

ειδικά τους καλλιτέχνες των οποίων την τέχνη καταδίκασε το χιτλερικό καθεστώς 

αλλά ιδιωτικά συνέχισαν να εξασκούν, στο επίκεντρο έρχεται ο πραγµατικός λόγος 

σύµφωνα µε τον οποίο τέθηκαν τα αξιολογικά κριτήρια των έργων που εκτέθηκαν. 

Και αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από την ελευθερία των καλλιτεχνών να επιλέγουν 

ατοµικά τις θεµατικές και τεχνοτροπικές τους λύσεις, χωρίς την παρέµβαση της 

κρατικής εξουσίας, έστω και αν αυτό σηµαίνει επιλογές που κινούνται ανάµεσα στην 

απόλυτη αφαίρεση και την παραστατικότητα265. Βέβαια για το Haftmann η 

παραστατικότητα δεν ισοδυναµεί µε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, που αποκλείστηκε 

πλήρως, ούτε µε τα έργα των Γερµανών µοντερνιστών του Μεσοπολέµου που ήταν 

‘ύποπτοι’ για τις αριστερές τους πεποιθήσεις, όπως οι Grosz και Dix που επίσης 

αποκλείστηκαν, παρά µε την «υποκειµενική αφαιρετική απόδοση του αντικειµένου» 

για την οποία έκανε λόγο και στην οποία ενέταξε σχεδόν το σύνολο των γλυπτών που 

έλαβαν µέρος και στο ∆ιεθνή διαγωνισµό για το Mνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό 

                                                 
263 Όπ. π., σελ. 19. 
264 Βλ. Gutbrod, Philipp, «Werner Haftmanns Einführung im Katalog der documenta 2/ Werner 
Haftmann’s Introduction to the Documenta 2 Catalogue», 50 Jahre/ Years documenta 1955-2005, 
Archive in motion, Glasmeier, Michael/ Stengel, Karin (επιµ.), Steidl, Κάσσελ 2005, σελ. 191. 
265 Όπ. π., σελ. 21. 
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Κρατούµενο, όπως οι Calder, Gabo, Bill, Arp, Pevsner, Hartung, Heiliger, Uhlmann, 

Butler, Chadwick, Hepworth, Mirko και φυσικά το Moore266, συνεχίζοντας εποµένως 

την προώθηση της µη-παραστατικής και αφαιρετικής τέχνης σε βάρος του ρεαλισµού 

και της αναπαράστασης. Επρόκειτο συνεπώς για τη δηµόσια και πάλι επικύρωση και 

αναγνώριση αυτής της τεχνοτροπίας στη γλυπτική, η οποία υποδείχθηκε ως η πλέον 

κατάλληλη και για την ανέγερση των µνηµείων που σχεδιάζονταν να ανεγερθούν σε 

δηµόσιο χώρο και είχε ήδη δώσει το πρώτο δείγµα µε το Μνηµείο της Αερογέφυρας. 

Η πολιτική ασφαλώς τοποθέτηση και η επιλογή βάση πολιτικών και 

ιδεολογικών παραµέτρων γίνεται ξεκάθαρη στη συνέχεια, όταν κριτήριο για την 

ποιότητα δεν είναι απλά η καλλιτεχνική αξία ενός έργου, αλλά το εάν ο δηµιουργός 

του µπόρεσε να ενταχθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό µοντέρνο κίνηµα ή στυλ, πάντα µε 

βάση το τι θεωρεί ο συγγραφέας ευρωπαϊκό και µοντέρνο, και πολύ περισσότερο εάν 

η χώρα και το έθνος από το οποίο προέρχεται συνολικά ενσωµατώθηκε σε αυτή τη 

συνέχεια του πανευρωπαϊκού µοντερνισµού. Με αυτά τα κριτήρια µένουν συνεπώς 

εκτός της εξελικτικής θεωρίας του «συγκεκριµένα έργα του Boccioni, του 

Malevitsch, των κλασικών σουρεαλιστών…η Ρωσία µετά το 1921 και η Γερµανία 

µετά το 1933»267. Αντίθετα το έργο του Kandinsky καταλαµβάνει κεντρική θέση στην 

έκθεση επειδή ακριβώς έφυγε από το αποµονωµένο σοβιετικό καθεστώς και 

εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια καλλιεργώντας µε πάθος µια εκδοχή του 

µοντερνισµού και της αφαίρεσης, στην οποία «το ρωσικό στοιχείο εισχώρησε και 

ενσωµατώθηκε στο δυτικό»268. Η πλήρης επικράτηση της αφαίρεσης µέσα στα 

πλαίσια του µοντερνισµού µοιάζει να είναι ο διακαής πόθος του Γερµανού 

συγγραφέα, που εκφράζει την ελπίδα πως, όπως «η µοντέρνα ζωγραφική έχει σήµερα 

καταλάβει σε ευρεία κλίµακα τις έδρες των Ακαδηµιών, η αφηρηµένη ζωγραφική 

αναζητά και αρχίζει να χτίζει τη δική της Ακαδηµία»269. Με µόνο µία επισήµανση, 

που δεν είναι άλλη από την εκδήλωση «του κινδύνου του συµβιβασµού της 

ελευθερίας»270.  

Η ξεκάθαρη, συνεπώς, τοποθέτηση του Roger Buergel φαίνεται 

δικαιολογηµένη: «Στην συνείδηση της νεαρής Ο∆Γ, που εκλαµβανόταν ως µέρος της 

ελεύθερης ∆ύσης, η documenta υπήρξε ένα όπλο στον Ψυχρό Πόλεµο και ως τέτοιο 

                                                 
266 Βλ. Haftmann, Werner, «Einleitung», όπ. π., σελ. 21 και τη λίστα των καλλιτεχνών σελ. 26 και 27. 
267 Όπ. π., σελ. 22. 
268 Όπ. π., σελ. 17. 
269 Όπ. π., σελ. 23. 
270 Όπ. π., σελ. 23. 
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εκτιµήθηκε και από τους διοργανωτές της»271. Άλλωστε όπως έδειξε και ο Philipp 

Gutbrod, οι συντελεστές της Documenta, ειδικά οι Haftmann και Will Grohmann, 

είχαν στενές σχέσεις και διασυνδέσεις µε φορείς των µυστικών υπηρεσιών της CIA οι 

οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον πολιτισµό, και αν δεν συµµετείχαν άµεσα σε κάποιο 

πρόγραµµα, τουλάχιστον γνώριζαν την ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών και τις 

αντιλήψεις, ιδεολογικές, πολιτικές και καλλιτεχνικές, όσων διαχειρίζονταν τα εν λόγω 

ζητήµατα272. 

Ήταν εποµένως απολύτως φυσιολογικό να δοθεί η άδεια και να εκφραστεί 

άµεσα η έµπρακτη στήριξη του εγχειρήµατος του Bode από τις κρατικές υπηρεσίες 

(δηµοτικές αρχές, οµοσπονδιακές αρχές που ήταν υπεύθυνες για την Παγγερµανική 

Ανθοκοµική Έκθεση και τελικά και από τους καλλιτεχνικούς οργανισµούς που 

ελέγχονταν από τις αµερικάνικες υπηρεσίες), καθώς από τη µία οι διοργανωτές ήταν 

γνωστοί για τις αντικοµµουνιστικές και αντιφασιστικές τους θέσεις, ενώ ταυτόχρονα 

δόθηκε µε τον πλέον εµφατικό, επίσηµο και δηµόσιο τρόπο το στίγµα του δρόµου 

που όφειλε να ακολουθήσει στο µέλλον, η καλλιτεχνική δηµιουργία. Με το βλέµµα 

στραµµένο στη νέα γενιά, ο δυτικός κόσµος και οι καλλιτέχνες της ∆ύσης, εάν 

ήθελαν να γίνουν λαµβάνουν µέρος στην καλλιτεχνική ζωή της ∆υτικής Γερµανίας, 

να γίνουν κοινωνοί και λειτουργοί µιας τέχνης ελεύθερης και απαγκιστρωµένης από 

τον έλεγχο της εξουσίας, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο το δρόµο που έπρεπε να 

ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης που ήθελαν απαλλαγούν από τα 

καταπιεστικά καθεστώτα και να ενσωµατωθούν στην ευρωπαϊκή δηµοκρατική 

οικογένεια, όφειλαν να ενστερνιστούν τις αρχές του µοντερνισµού, που για τους Bode 

και Haftmann ισοδυναµούσε µε την αφαίρεση. 

Η πρώτη βέβαια Documenta δεν είχε σχεδιαστεί να αποτελέσει την απαρχή 

ενός θεσµού µε αξιώσεις περιοδικής επανάληψης. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος 

που την διοργάνωση δεν είχε αναλάβει κάποιο θεσµοθετηµένο όργανο για αυτόν τον 

σκοπό, παρά η ‘Ένωση για τη δυτική τέχνη’ που προϋπήρχε. Η µεγάλη, όµως, 

επιτυχία της έκθεσης273, απόδειξη ότι το γερµανικό κοινό ‘διψούσε’ για καλλιτεχνικά 

γεγονότα και πολύ περισσότερο για όσα έδειχναν ξεκάθαρα την απαγκίστρωση από 

το ναζιστικό και συνολικά το τραυµατικό παρελθόν και είχαν να επιδείξουν κάτι νέο, 

                                                 
271 Buergel, M. Roger, «Der Ursprung/ The Origins», όπ. π., σελ. 176. 
272 Βλ. Gutbrod, Philipp, «Werner Haftmanns Einführung im Katalog der documenta 2/ Werner 
Haftmann’s Introduction to the Documenta 2 Catalogue», όπ. π., σελ. 198. 
273 Αναµένονταν 50000 επισκέπτες και τελικά είδαν την έκθεση 130000, βλ. Winkler, Kurt, «II. 
Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 428. 
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αυτή η επιτυχία είχε ως αποτέλεσµα να παρθεί η απόφαση για την επανάληψη της 

έκθεσης, ως ένας περιοδικός διεθνής, πλέον, θεσµός για τη σύγχρονη τέχνη274 – ως 

απάντηση πιθανότατα και στη Biennale της Βενετίας275. Θέλοντας µάλιστα να 

αποποιηθούν το εθνικό χαρακτηριστικό στην ταυτότητα των δηµιουργών και των 

έργων, σε αντιδιαστολή ακριβώς µε τη Biennale των εθνικών περιπτέρων, δόθηκε 

ιδιαίτερη έµφαση στον όρο ‘παγκόσµιος’, τοποθετώντας την έκθεση στο χάρτη του 

«παγκόσµιου πολιτισµού…όπου οι µορφές και τρόποι σύλληψης της µοντέρνας 

τέχνης έχουν ισχύ σε ολόκληρο τον κόσµο»276, στον οποίο ανήκει και η αφηρηµένη 

τέχνη, πέρα δηλαδή «από κάθε εθνικό σύνορο»277, όπως µας διαβεβαιώνουν στον 

πρόλογο του καταλόγου οι διοργανωτές, εκεί όπου η τέχνη γίνεται το πεδίο 

συνύπαρξης «του προσωπικού µε το παγκόσµιο συναίσθηµα»278. Είναι σε αυτό το 

ευρύ και παγκοσµιοποιηµένο πεδίο της αφηρηµένης τέχνης που µπαίνει πλέον 

δυναµικά και η αµερικάνικη εκδοχή, µε την πολυπληθή παρουσία των καλλιτεχνών 

που δηµιουργούν στο στυλ του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού και µε κεντρική µορφή 

το Jackson Pollock, έναν από τους τέσσερεις τιµώµενους καλλιτέχνες που δεν ήταν 

πλέον στη ζωή και µάλιστα στην κεντρική αίθουσα279. 

Με τη δηµιουργία λοιπόν του ‘οργανισµού-ανώνυµης εταιρείας για τη 

Documenta’ (documenta GmbH), που διαδέχτηκε την ‘Ένωση για τη δυτική τέχνη’ 

και όπου κυρίως µέτοχος ήταν και είναι ο δήµος του Κάσσελ280, η έκθεση αποκτά µια 

νέα οργανωτική µορφή, αυτονοµείται και µπορεί πλέον να διεκδικεί χορηγίες και 

κρατικές επιχορηγήσεις. Η επισηµοποίηση αυτή και η θεσµοθέτηση µιας έκθεσης, 

που προσδοκά να έχει παγκόσµια εµβέλεια, τίθεται πλέον υπό κρατική µέριµνα και 

έτσι η δεύτερη Documenta χρηµατοδοτείται από την πόλη του Κάσσελ, αλλά και από 

το κρατίδιο της Έσσης, καθώς και από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση µέσω του 

                                                 
274 Στην πρώτη Documenta έλαβαν µέρος 148 καλλιτέχνες από 7 χώρες µε 670 έργα, ενώ στη 
Documenta 2 έλαβαν µέρος 339 καλλιτέχνες από 34 χώρες µε 1770 έργα.  
275 Βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 428. 
276 Από την εναρκτήρια οµιλία του Werner Haftmann στα εγκαίνια της έκθεσης στις 11.7.1959, 
Haftmann, Werner, «Eröffnungvortrag am 11. Juli 1959», παρατίθεται στο 50 Jahre/ Years documenta 
1955-2005, Archive in motion, Glasmeier, Michael/ Stengel, Karin (επιµ.), Steidl, Κάσσελ 2005, σελ. 
183.  
277 Bode, Arnold/ Freiherr von Buttlar, Herbert/ Lauritzen, Lauritz/ Lemke, Heinz, «Vorwort», II. 
Documenta '59,  Kunst nach 1945, internationale Ausstellung Malerei, Skulptur, Druckgraphik, [11. 
Juli - 11. Oktober 1959, Kassel], DuMont Schauberg, Κολωνία 1959, σελ. 13. 
278 Haftmann, Werner, «Einführung», II. Documenta '59,  Kunst nach 1945, internationale Ausstellung 
Malerei, Skulptur, Druckgraphik, [11. Juli - 11. Oktober 1959, Kassel], DuMont Schauberg, Κολωνία 
1959, σελ. 15. 
279 Ο Pollock πέθανε το 1956. Οι άλλοι τρεις ήταν ο Willi Baumeister (1955), ο Nicolas de Staël (1955) 
και ο Wols (1951), βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 431. 
280 Βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 428. 
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Υπουργείου για Γερµανικά Ζητήµατα281. Η πρωτοβουλία και η έµπνευση εποµένως 

κάποιων οπαδών της µοντέρνας τέχνης θα διεξάγεται στο εξής υπό κρατική αιγίδα, 

δίνοντας πλέον το στίγµα και τις κατευθυντήριες γραµµές, όχι µόνο των συντελεστών 

της, αλλά και των επίσηµων φορέων, χωρίς τη χρηµατοδότηση και τη στήριξη των 

οποίων δε θα ήταν δυνατή η πραγµατοποίηση της έκθεσης. 

Και το στίγµα σε αυτή τη δεύτερη στη σειρά Documenta ήταν µια ξεκάθαρη 

πλέον τοποθέτηση υπέρ της αφαίρεσης, της νοµοτελειακής πορείας που ακολούθησε 

η µοντέρνα τέχνη για να φτάσει πλέον, στο εξελικτικό σχήµα του Haftmann, «η τέχνη 

να γίνει αφηρηµένη»282. Μετά την παρουσίαση των προγόνων και των απαρχών του 

µοντερνισµού στην πρώτη Documenta, τώρα το βάρος δόθηκε στους επιγόνους και 

στη νέα γενιά καλλιτεχνών που συνέχισαν στα βήµατα των ‘παλαιών δασκάλων’ στην 

‘Τέχνη µετά το 1945’, όπως ήταν το θέµα και ο σχετικός υπότιτλος, όµως πλέον µόνο 

µέσα στα όρια της αφηρηµένης τέχνης, η οποία αναγνωρίζεται αποκλειστικά και κατά 

προτεραιότητα ως η µοναδική έκφραση και έκφανση της µοντέρνας αλλά και 

‘ελεύθερης’ τέχνης. 

Και αυτή η αφηρηµένη τέχνη είχε συγκεκριµένα όρια και χαρακτηριστικά. 

Στην εισαγωγή του καταλόγου από το Haftmann διαβάζουµε: «Ο Mondrian και ο 

Kandinsky σηµατοδοτούν σε µεγάλο βαθµό τα όρια του πεδίου της αφαίρεσης, µε την 

Κονκρέτ τέχνη από τη µια πλευρά και από την άλλη την εκφραστική αφηρηµένη 

τέχνη, ανοιχτή σε προσωπικά συναισθήµατα και εσωτερικές ατοµικές εµπειρίες»283. 

Ο Kandinsky αναγνωρίζεται, εξάλλου, ως ο πρόγονος «που ανάµεσα στα 1910 και 

1920 προετοίµασε κάθε αφηρηµένο εξπρεσιονισµό και προσέφερε στους Wols και 

Pollock τα µέσα της προσωπικής της έκφρασης»284. Τώρα όµως σε αυτή την 

«πυραµίδα της µοντέρνας τέχνης»285, όπως αποκάλεσε την εξέλιξη της ζωγραφικής 

του 20ού αιώνα σε άλλο σηµείο, στο «δρόµο προς την αφαίρεση»286, τοποθετούνται 

πλέον στην κορυφή και στο τέρµα του δρόµου νέοι καλλιτέχνες µετά το 1945: «Σε 

αυτό το πεδίο εισέβαλε µε εκπληκτική ορµή µια ολοκαίνουρια, δραµατικά δυναµική, 

αφηρηµένη και εκφραστική ζωγραφική. Την εξέφρασαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον 

άλλον και σε τελείως προσωπικές εκδοχές, οι Hartung, Wols και Pollock»287. Η 

                                                 
281 Βλ. Winkler, Kurt, όπ. π., σελ. 435. 
282 Haftmann, Werner, «Einführung», όπ. π., σελ. 18. 
283 Όπ. π., σελ. 18. 
284 Όπ. π., σελ. 17. 
285 Όπ. π., σελ. 14. 
286 Όπ. π., σελ. 14. 
287 Όπ. π., σελ. 18. 
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διαδικασία ανάπτυξης της µοντέρνας τέχνης, οι ρίζες της οποίας είχαν περιγραφεί ήδη 

πριν 4 χρόνια, ολοκληρώνεται τώρα µε το θρίαµβο της αφαίρεσης, σε µια πορεία 

απολύτως ‘φυσιολογική’ για το Haftmann: «Η τέχνη του παρόντος βρίσκεται µε όλες 

της τις ρίζες σε στέρεα συνέχεια, η οποία θεµελιώθηκε στα επιτεύγµατα που 

καλλιεργήθηκαν τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα µας. Οι διαδικασίες που 

εντοπίζονται σε αυτά είναι τόσο επαναστατικές όσο επαναστατική είναι η φύση»288. 

Αυτή η ‘επαναστατική τέχνη’ µπορεί λοιπόν να ξεκίνησε από την Ευρώπη, 

όπως µας έδειξε η προηγούµενη Documenta, πλέον όµως έχει αξιώσεις να αποκτήσει 

καθολική παγκόσµια ισχύ: «Οι εκφραστικοί της τρόποι και οι τρόποι εµπειρίας της 

έχουν δώσει, για πρώτη φορά από το Ροµαντισµό, µια αδιαµφισβήτητη αλήθεια µιας 

λαµπρής ιδέας ενός παγκόσµιου πολιτισµού. Από την Ευρώπη, τις δύο Αµερικές, την 

Αφρική και την Ασία µέχρι την Άπω Ανατολή µπορεί παρουσιάσει µια εσωτερική 

συνοχή και αυτή η συνοχή µπορεί να προσφέρει µια εκφραστική γλώσσα που κάνει 

εφικτή µια άµεση επικοινωνία. Μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο παραδειγµατικό 

µοντέλο του ανθρώπινου πολιτισµού»289. Και σε αυτό το παραδειγµατικό µοντέλο 

που ξεκίνησε από την Ευρώπη, εισήλθε δυναµικά και ισάξια πλέον και η τέχνη των 

ΗΠΑ: «Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ µε τις δικές της βάσεις, µια 

ολοκαίνουρια τέχνη µε τελείως ιδιαίτερο στυλ έκφρασης»290. 

Στον ανταγωνισµό που διεξαγόταν κατά τη διάρκεια όλης τη δεκαετίας 

του ’50, η Γερµανία ανακάλυψε ως πολύτιµο σύµµαχο τις ΗΠΑ ή αλλιώς, οι ΗΠΑ 

βρήκαν την κατάλληλη αφορµή και ευκαιρία να εµπλακούν σε αυτόν το ανταγωνισµό 

προκειµένου να προωθήσουν το δικό τους πολιτιστικό και ιδεολογικό-πολιτικό 

µοντέλο. Με τη διαµάχη για την παγκόσµια καλλιτεχνική πρωτοκαθεδρία στα 

πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου, ανάµεσα στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό και την 

παραστατική τέχνη από τη µία και την αφηρηµένη τέχνη γενικά και αόριστα από την 

άλλη, να φουντώνει την ίδια χρονιά µε τη διεξαγωγή της δεύτερης Documenta, η 

έκθεση του Κάσσελ έλαβε τη µορφή απάντησης, κυρίως απέναντι στο πρόγραµµα 

που εκπονήθηκε στη Λ∆Γ γνωστό ως ‘Οι δρόµοι του Bitterfeld’291. Η άποψη του 

Haftmann είναι και πάλι αφοπλιστική, υπονοώντας µάλιστα ότι η τοποθέτησή του 

είναι µέρος αυτού του paragone που σε καλλιτεχνικό επίπεδο είχε αφετηρία τη 

‘διαδικασία του Darmstadt’ στα 1950 και πολιτικό το διαχωρισµό του γερµανικού 

                                                 
288 Όπ. π., σελ. 16. 
289 Όπ. π., σελ. 16. 
290 Όπ. π., σελ. 16. 
291 Βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 430. 
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κράτους: «Η γενική κατεύθυνση τα τελευταία 15 χρόνια είναι λοιπόν ξεκάθαρη. Στα 

πρώτα χρόνια που ακολούθησαν το τέλος του πολέµου όλες οι εικαστικές τάσεις, από 

τον εκφραστικό ρεαλισµό και το σουρεαλισµό µέχρι τη Συγκεκριµένη Τέχνη 

βρέθηκαν στο προσκήνιο, αλλά τελικά όλες αυτές οι τάσεις στράφηκαν – µε κοµβική 

χρονιά το 1950 – προς την αφηρηµένη τέχνη»292. 

Η κουβέντα συνεπώς περιορίστηκε «στην ιστορική εξέλιξη των τεχνών µετά 

το 1945 που επικεντρώθηκε στην ενεργή αντιπαράθεση γύρω από την αφηρηµένη 

τέχνη»293, η αξία όµως της οποίας κρινόταν πλέον και µε πολιτικό-ιδεολογικά 

κριτήρια, έστω και αν ο Winkler παρατηρεί πως «είναι εύκολο από τη σηµερινή 

σκοπιά [1989] να ασκούµε κριτική στις απόψεις του Haftmann και να τις 

ερµηνεύουµε ως µέρος του πολιτικού κλίµατος του Ψυχρού Πολέµου»294. Ο Gutbrod 

αντίθετα είναι πιο καταφατικός όσον αφορά τις διασυνδέσεις των συντελεστών της 

έκθεσης µε αµερικάνικες υπηρεσίες, επικαλούµενος βέβαια τη µελέτη της Frances 

Stonor Saunders του 2000, η οποία κατέδειξε το ρόλο της CIA στη χειραγώγηση στο 

χώρο των τεχνών295.  

Οι ίδιοι άλλωστε οι συντελεστές εξέφρασαν εξ αρχής τις ευχαριστίες τους 

ειδικά στον «κ. Porter A. McCray από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας 

Υόρκης, ο οποίος µε µεγάλη προθυµία πραγµατοποίησε την επιλογή των 

αµερικάνικων έργων τέχνης»296. Είναι συνεπώς απολύτως ενδεικτικό του ρόλου και 

της παρέµβασης του Αµερικάνου παράγοντα, καθώς ο ίδιος προχώρησε στην επιλογή 

των έργων που εστάλησαν στη Documenta και φυσικά «οι πρακτικοί λόγοι»297 που 

επικαλέστηκε ο Haftmann για τη µη εµπλοκή των διοργανωτών στην επιλογή µοιάζει 

απλά µια ευγενική παραδοχή της ανικανότητας τους να εµπλακούν σε αυτή τη 

διαδικασία. Ο McCray, όµως, επί σειρά ετών είχε εργαστεί στο Γραφείο Στρατηγικών 

Υπηρεσιών (Office of Strategic Services), µια σηµαντική υπηρεσία της CIA, ενώ στο 

ΜΟΜΑ στα χρόνια 1952-1956 διεύθυνε το ∆ιεθνές Πρόγραµµα (International 

Program) και αργότερα το ∆ιεθνές Συµβούλιο (International Council), που ήταν 

υπεύθυνα για την προώθηση της αµερικάνικης τέχνης στο εξωτερικό και είχαν 

                                                 
292 Haftmann, Werner, «Einführung», όπ. π., σελ. 19. 
293 Kimpel, Harald/ Stengel, Karin, II. Documenta ’59 – wiederbesucht nach vier Jahrzehnten, 
Temmen, Βρέµη 2000, σελ. 7. 
294 Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 431. 
295 Βλ. Gutbrod, Philipp, «Werner Haftmanns Einführung im Katalog der documenta 2/ Werner 
Haftmann’s Introduction to the Documenta 2 Catalogue», όπ. π., σελ. 197-198. 
296 Bode, Arnold/ Freiherr von Buttlar, Herbert/ Lauritzen, Lauritz/ Lemke, Heinz, «Vorwort», όπ. π., 
σελ. 13. 
297 Haftmann, Werner, «Einführung», όπ. π., σελ. 17. 
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αποδεδειγµένα σχέσεις µε τη CIA, ενώ από το 1958 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 

διοργάνωση πλήθους εκθέσεων στην Ευρώπη298. Τόσο, βέβαια, ο Haftmann, αλλά 

κυρίως ο Grohmann, ο οποίος έλαβε ενεργό πλέον ρόλο και θέση στη διοργάνωση 

της δεύτερης Documenta, είχαν επισκεφτεί τις ΗΠΑ, ήρθαν σε επαφή µε πολλούς 

παράγοντες των αµερικάνικων υπηρεσιών που ήταν επιφορτισµένοι µε την προώθηση 

της αµερικάνικής αφηρηµένης τέχνης ως τη µόνη φιλελεύθερη τέχνη του κόσµου, και 

ανέπτυξαν σχέσεις µε αρκετούς από αυτούς299.  

Στα πλαίσια, συνεπώς, του πολιτικό-ιδεολογικού ανταγωνισµού του Ψυχρού 

πολέµου η Documenta έλαβε ξεκάθαρα θέση υπέρ των αµερικάνικων σχεδίων και 

σχεδιασµών, είτε το είχαν προαποφασίσει οι διοργανωτές της είτε απλά αποδείχτηκαν 

συνοδοιπόροι των ΗΠΑ, γνωρίζοντας ασφαλώς τις προθέσεις τους και τη βούλησή 

τους να παρουσιασθεί η αφηρηµένη τέχνη, κάθε είδους, ως το καλλιτεχνικό αντίβαρο 

του ‘ελεύθερου κόσµου’, απέναντι στη στρατευµένη τέχνη του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού, τον οποίο επέβαλαν τα κοµµουνιστικά καθεστώτα. Εάν ο όρος 

‘ελευθερία’ έπαιξε ένα σηµαντικό ρόλο το 1955, στα 1959 αναδεικνύεται σε 

πρωτεύοντα παράγοντα επιλογής και αξιολόγησης των έργων τέχνης, ορίζοντας τα 

ιδεολογικό-πολιτικά κριτήρια σε αρκετά σηµεία ανώτερα των καλλιτεχνικών. 

Είναι εποµένως «η ανθρώπινη ελευθερία που διαδραµατίζει ένα σηµαντικό 

ρόλο ώστε να είναι συναρπαστική η µοντέρνα τέχνη»300. Και είναι η µοντέρνα τέχνη 

που «στέκεται απέναντι στον αυταρχισµό, τα βούληση της εξουσίας, η οποία 

βρίσκεται στις σύγχρονες εκφάνσεις της πολιτικής απολυταρχίας σε αντίθεση µε την 

ατοµική ελευθερία»301. Κάνοντας τελείως σαφή τη θέση του ο Haftmann θα 

προσθέσει, όταν έρθει η ώρα να δικαιολογήσει την επιλογή των έργων τέχνης: «Ήταν 

απαραίτητη µια θεµελιώδης απόφαση. Αυτή στηρίζεται στην εµπειρική κριτική 

άποψη, ότι η ποιότητα στο έργο τέχνης είναι δυνατή µόνο όταν αυτό παράγεται µέσα 

σε καθεστώς ελευθερίας, χωρίς την καταπίεση από εξωκαλλιτεχνικούς 

παράγοντες…Αυτό ισοδυναµεί µε τον αποκλεισµό της πολιτικά προκαθορισµένης 

καλλιτεχνικής παραγωγής του ‘σοσιαλιστικού ρεαλισµού’»302. Αυτή η ιδεολογική 

τοποθέτηση δεν αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις παρά το γεγονός ότι ο Haftmann 

δηλώνει ρητά πως «αυτή δεν ήταν µια πολιτική απόφαση, αλλά αντίθετα µια 
                                                 
298 Βλ. Gutbrod, Philipp, «Werner Haftmanns Einführung im Katalog der documenta 2/ Werner 
Haftmann’s Introduction to the Documenta 2 Catalogue», όπ. π., σελ. 197. 
299 Βλ. Gutbrod, Philipp, όπ. π., σελ. 198. 
300 Haftmann, Werner, «Einführung», όπ. π., σελ. 14. 
301 Όπ. π., σελ. 15. 
302 Haftmann, Werner, «Einführung», όπ. π., σελ. 16. 
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απόφαση βασισµένη σε καλλιτεχνικά κριτήρια, η οποία αφορά την ελευθερία της 

δηµιουργίας, σε αντίθεση µε κάθε προπαγανδιστική εξωραϊσµένη 

ψευδονατουραλιστική αφήγηση»303, καθώς «εκεί όπου ο Haftmann κατακρίνει την 

έλλειψη ‘ελεύθερης’ τέχνης στο Ανατολικό Μπλοκ, θα µπορούσε να είχε προσθέσει 

υποσηµειώσεις για τη χειραγώγηση και τη δίωξη των αριστερών καλλιτεχνών την 

περίοδο του McCarthy»304.  

Τόσο λοιπόν στην προώθηση της ‘αφηρηµένης’ όσο και της ‘ελεύθερης’ 

τέχνης οι αµερικανικοί πολιτιστικοί φορείς και οι Αµερικάνοι καλλιτέχνες κατέχουν 

κεντρική θέση στη Documenta 2, στην οποία πλέον η γλυπτική αποκτά 

πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτίθεται σε ειδικό χώρο και σε περίοπτη δηµόσια θέση, όπου 

τα δείγµατα των σύγχρονων γλυπτών τοποθετούνται µε σκηνοθετική επιµέλεια που 

αναδεικνύει στο έπακρο το δηµόσιο ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν305. Τα 

γλυπτά είχαν τοποθετηθεί δίπλα στα ερείπια της µπαρόκ Orangerie, σε δηµόσιο 

ανοικτό χώρο, όπου µπορούσε εποµένως ο επισκέπτης να τα προσεγγίσει ελεύθερα 

από όλες τις πλευρές, σε ένα χώρο που κατά τη διάρκεια της νύχτας φωτιζόταν 

τεχνητά και δηµιουργούσε ένα ατµοσφαιρικό τοπίο, ενώ µερικά εκθέµατα είχαν 

τοποθετηθεί ακόµα και µέσα σε τεχνητές πισίνες, δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός 

µεγάλου δηµόσιου κήπου µε αγάλµατα, που στόχο κυρίως είχε την αισθητική 

απόλαυση ‘ελεύθερη από πολιτικές ή εξωκαλλιτεχνικές συνδηλώσεις’, όπως ήταν 

άλλωστε το σύνθηµα και ο στόχος των διοργανωτών. 

Με µια µόνο µατιά στον κατάλογο των συµµετοχών306 µπορούµε και πάλι να 

δούµε πως το σύνολο των καλλιτεχνών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό για το 

Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο ήταν και πάλι παρόν, 

επιβεβαιώνοντας αυτή τη φορά την κυριαρχία της αφηρηµένης τέχνης στη ∆ύση 

έναντι του σοσιαλιστικού ρεαλισµού των κοµµουνιστικών χωρών και εδραιώνοντας 

το συγκεκριµένο στυλ ως την επίσηµη επιλογή των επίσηµων φορέων ειδικά για 

παραγγελίες που προορίζονταν για δηµόσιο χώρο. Τελικά, όπως και στην περίπτωση 

του διαγωνισµού, έτσι και στην περίπτωση των δύο πρώτων εκθέσεων που 

διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Documenta και ειδικά στη δεύτερη, η αφαίρεση, σε 

οποιαδήποτε µορφή και ένταση, παρουσιάστηκε ως µονόδροµος, ως η µόνη χρηστή 
                                                 
303 Όπ. π., σελ. 16. 
304 Gutbrod, Philipp, «Werner Haftmanns Einführung im Katalog der documenta 2/ Werner Haftmann’s 
Introduction to the Documenta 2 Catalogue», όπ. π., σελ. 198. 
305 Για τη ‘σκηνοθεσία’ αυτή βλ. Βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., 
σελ. 430. 
306 Βλ. Winkler, Kurt, «II. Documenta ’59 – Kunst nach 1945», όπ. π., σελ. 432. 
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και αξιόλογη τεχνοτροπική, αλλά και ιδεολογική, επιλογή. Αυτό το στυλ κρίθηκε και 

νοµιµοποιήθηκε ως το απόλυτο καλλιτεχνικό πρότυπο, που συνεπάγεται µια 

ιδεολογικό-πολιτική τοποθέτηση και το οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι οι 

καλλιτέχνες του δυτικού ‘ελεύθερου’ κόσµου στο εξής, εποµένως και όσοι 

αναλάµβαναν να κατασκευάσουν – ή ειδικά αυτοί – δηµόσια µνηµεία κατόπιν 

επίσηµης παραγγελίας. Και στο πεδίο της δηµόσιας γλυπτικής, που ήδη από το 1955, 

αλλά κυρίως από το 1959 και µετά, αναγνωρίστηκε ως η κατ’ εξοχήν δηµόσια 

εικαστική έκφραση, οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να µεταφέρουν στην καθηµερινότητα 

των πολιτών το µήνυµα της ‘αφηρηµένης-ελεύθερης’ τέχνης. 

 

� Η Biennale της Βενετίας µετά τον πόλεµο 

 

Το στίγµα όµως για τις κυρίαρχες τάσεις και τις συγκρούσεις στο παγκόσµιο 

καλλιτεχνικό στερέωµα µπορούµε να τις διαπιστώσουµε ευκρινέστερα στην πιο 

σηµαντική ίσως διεθνή πολιτιστική εκδήλωση, ήδη θεσµοθετηµένη και καταξιωµένη 

από το 1895, τη Biennale της Βενετίας. Για τον επιπρόσθετο µάλιστα λόγο της 

συµµετοχής µε ξεχωριστά εθνικά περίπτερα κάθε κράτους, πέρα από τις εικαστικές 

και αισθητικές προτιµήσεις των διοργανωτών και τις κατευθυντήριες γραµµές που 

επιθυµούσαν κάθε φορά να δώσουν στον κόσµο των τεχνών, µπορεί κανείς να 

διαγνώσει τις εθνικές σχολές και τις επικρατούσες εικαστικές επιλογές τους, αλλά την 

ίδια στιγµή και τις επιλογές καλλιτεχνών και τεχνοτροπιών που γίνονταν και µε 

πολιτικά κριτήρια, µε πιο σηµαντική παρέµβαση της εκάστοτε εξουσίας την ίδια την 

απόφαση της ‘εθνικής’ συµµετοχής ή όχι στην έκθεση307. Η διοργανώτρια πάντως 

αρχή διατηρεί το προνόµιο να καλεί η ίδια ξένους καλλιτέχνες όταν πρόκειται να 

διοργανώσει ατοµικές εκθέσεις, επιλέγοντας έτσι ποιες από τις διεθνείς τάσεις θα 

προβάλει κάθε δύο χρόνια308. 

Μετά από τη διακοπή µεταξύ των ετών 1942-1948, η Biennale επέστρεφε µε 

µια από τις πιο δυναµικές διεθνείς εκθέσεις τέχνης. Ξεκινούσε όµως και πάλι µε 

απουσίες που λίγο είχαν να κάνουν µε καλλιτεχνικές παραµέτρους και περισσότερο 

µε πολιτικά κριτήρια, µε πιο τρανταχτά παραδείγµατα τη συνεχιζόµενη απουσία της 
                                                 
307 Βλ. τον αναλυτικό κατάλογο µε τις συµµετοχές της κάθε χώρας και πως αυτές πυκνώνουν ή 
αραιώνουν σε συνάρτηση µε πολιτικά και διεθνή γεγονότα στο Di Martino, Enzo, Storia della Biennale 
di Venezia 1895-2003, Arti Visive – Architettura – Cinema – Danza – Musica – Teatro, Papiro Arte, 
Τορίνο 2003, σελ. 122-125. 
308 Βλ. για τον κανονισµό της Biennale στο «Regolamento», Biennale XXV, Alfieri editore, Βενετία 
1950, σελ. 1-11. 
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ΕΣΣ∆, την απουσία της Γερµανίας αλλά και της Ελλάδας. Σε αυτή την πρώτη 

µεταπολεµική Biennale, πριν ακόµα κορυφωθεί και αποκρυσταλλωθεί πλήρως το 

ψυχροπολεµικό σκηνικό των επόµενων δεκαετιών, έλαβαν µέρος δεκαπέντε µόνο 

χώρες, ανάµεσά τους και κάποιες που ναι µεν είχαν ενταχθεί στη σοβιετική σφαίρα 

επιρροής, αλλά ακόµα δεν είχαν πλήρως εξαρτηθεί από τη Μόσχα, η οποία αυτά τα 

πρώτα χρόνια έδειχνε κάποιου είδους ανοχή. Συναντάµε λοιπόν τη Τσεχοσλοβακία, 

τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Πολωνία – όχι όµως τη Ρουµανία και τη 

Γιουγκοσλαβία που ακολούθησαν τη σοβιετική γραµµή309. 

Οι διοργανωτές πάντως, µε πρωτεργάτες το νέο γραµµατέα πλέον της 

Biennale και πρακτικά γενικό υπεύθυνο, τον ιστορικό τέχνης Rodolfo Pallucchini, και 

τους Lionello Venturi και Roberto Longi, γνωστοί όλοι οπαδοί του µοντερνισµού, 

θέλησαν εξαρχής να δώσουν ένα αέρα ανανέωσης στο θεσµό και κυρίως να 

διακόψουν τους δεσµούς µε το φασιστικό παρελθόν, µε ότι αυτό είχε φέρει στη 

διοργάνωση, επιδιώκοντας συγχρόνως την επανασύνδεση µε τα προπολεµικά 

κινήµατα της πρωτοπορίας – αφήνοντας πάντως εκτός το Dada. Ο Pallucchini θα 

παραµείνει στη θέση αυτή για πέντε συνεχείς διοργανώσεις και θα αποχωρήσει 

τελικά το 1956 αφού εισάγει ορισµένα πολύ σηµαντικά στοιχεία για το χαρακτήρα 

και την ταυτότητα του θεσµού.  

Μια σηµαντική καινοτοµία, σε σύγκριση µε τις Biennale πριν τον πόλεµο, 

είναι το γεγονός ότι τώρα πυκνώνουν και καθιερώνονται οι ιστορικές και 

αναδροµικές εκθέσεις µε έµφαση στην πρωτοποριακή τέχνη του πρώτου µισού του 

20ού αιώνα, η οποία, όπως διαβάζουµε στην επίσηµη ιστοσελίδα, έχαιρε ιδιαίτερης 

εκτίµησης όλο αυτή την πρώτη η µεταπολεµική περίοδο310. Ο Pallucchini «ως 

πραγµατικός ιστορικός πιάνει αµέσως το δρόµο µιας εποχής, ο οποίος είχε στο 

ενδιάµεσο διακοπεί, αυτόν της κριτικής επαναπροσέγγισης των κινηµάτων και των 

γεγονότων της τέχνης του αιώνα, προκειµένου να επανορθώσει όλη την καλλιτεχνική 

καθυστέρηση που ο φασισµός είχε επιβάλλει στη Biennale και στην Ιταλία»311, ενώ, 

όπως διαβάζουµε στην επίσηµη ιστοσελίδα, αυτό ήταν εφικτό κυρίως λόγω της 

δέσµευσης των κρατών ότι για τα εθνικά τους περίπτερα θα µεριµνούσαν να κινηθούν 

                                                 
309 Βλ. Di Martino, Enzo, Storia della Biennale di Venezia 1895-2003, Arti Visive – Architettura – 
Cinema – Danza – Musica – Teatro, όπ. π. 122-125. 
310 Βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα της Biennale http://www.labiennale.org. 
311Di Martino, Enzo, όπ. π., σελ. 39. 
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στην ίδια λογική και να προβάλουν κατά προτεραιότητα τα πρωτοποριακά κινήµατα 

του πρώτου µισού του αιώνα312. 

Με αυτό το πνεύµα τόσο οι επιλογές των αναδροµικών εκθέσεων όσο και των 

βραβείων που τελικά δόθηκαν εστιάζουν, στο δυτικό τουλάχιστον καλλιτεχνικό 

κόσµο, στην αποκατάσταση και την εκ νέου νοµιµοποίηση του µοντερνισµού που για 

πολλά χρόνια θεωρήθηκε από τα φασιστικά καθεστώτα ως ‘τέχνη εκφυλισµένη’. Στο 

κεντρικό περίπτερο της 24ης Biennale βρίσκουµε, δίπλα στην έκθεση για τον Klee, 

µια έκθεση µε έργα Γερµανών καλλιτεχνών που κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από 

το ναζιστικό καθεστώς. Η αναδροµή στο παρελθόν ξεκινάει µε την ‘Έκθεση των 

Ιµπρεσιονιστών’ , την οποία είχε προτείνει ο Roberto Longi και στεγάστηκε στο άδειο 

γερµανικό περίπτερο313, πιάνοντας το νήµα της µοντέρνας τέχνης από τις 

υποτιθέµενες ρίζες της. Στη συνέχεια και σε µια προσπάθεια αποκατάστασης της 

ιταλικής τέχνης του µεσοπολέµου, που πολλά είχε υποστεί από το καθεστώς του 

Μουσολίνι, βρίσκουµε την έκθεση ‘Τρεις Ιταλοί µεταφυσικοί ζωγράφοι’ , µε έργα των 

Carlo Carrà, Giorgio Morandi και Giorgio de Chirico. Στην ίδια λογική διοργανώθηκε 

και η έκθεση ‘Γερµανοί καλλιτέχνες’ , µε έργα του µεσοπολέµου και της Νέας 

Αντικειµενικότητας, από καλλιτέχνες που ήταν φυσικά γνωστοί για τα αντιφασιστικά 

τους αισθήµατα, όπως οι Otto Dix, George Grosz, Max Pechstein κ.α. 

Παρακάµπτοντας φυσικά την µετέπειτα περίοδο των χρόνων του πολέµου, η επόµενη 

έκθεση µε τίτλο ‘Νέο µέτωπο των τεχνών’  ήταν αφιερωµένη στους νέους Ιταλούς 

καλλιτέχνες που συνέχιζαν µια παράδοση αντίθετη προς τη φασιστική τέχνη, όπως οι 

Vedova και Guttuso, κινούµενοι πάντως προς ρεαλιστικές και παραστατικές επιλογές. 

Μια από της πιο σηµαντικές όµως στιγµές αυτής της Biennale υπήρξε η 

παρουσίαση για πρώτη φορά στην Ιταλία της συλλογής της Peggy Guggenheim, την 

οποία επιµελήθηκε ο Giulio Carlo Argan και η οποία στεγάστηκε στο άδειο ελληνικό 

περίπτερο. Μάλιστα λόγω της καθυστερηµένης οργάνωσης του αµερικάνικου 

περιπτέρου εκπροσωπούσε κατά κάποιο τρόπο τις ΗΠΑ, γεγονός για το οποίο η ίδια 

η ιδιοκτήτρια της συλλογής δήλωσε πολύ υπερήφανη και ευχαριστηµένη314. 

Πρόκειται στην ουσία για µια συλλογή 136 έργων 73 καλλιτεχνών του κλασικού 

µοντερνισµού µε έργα των Picasso, Mondrian, Klee, Kandinsky, Ernst, De Chirico, 

                                                 
312 Βλ. πάλι την επίσηµη ιστοσελίδα της Biennale http://www.labiennale.org. 
313 Βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα της Biennale http://www.labiennale.org . 
314 Για την ιστορία της παράδοσης της συλλογής στην πόλη της Βενετίας βλ. Di Martino, Enzo, Storia 
della Biennale di Venezia 1895-2003, Arti Visive – Architettura – Cinema – Danza – Musica – Teatro, 
όπ. π., σελ. 40-51. 



171 
 

Magritte, Braque, Dalí, Moore, Giacometti, Chagall κ.α., ενώ για πρώτη φορά το 

ιταλικό κοινό θα δει και έργα του Αµερικάνου Pollock.  

Με λίγες προσθήκες, πρόκειται ουσιαστικά για µια παραλλαγή της µεγάλης 

έκθεσης που είχε πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της Biennale του 1928 µε τίτλο 

‘Έκθεση της σχολής του Παρισιού’ , ενώ µαζί µε την αναδροµική έκθεση που 

επιµελήθηκε ο Guttuso µε 19 έργα του Picasso, ο οποίος σε ηλικία 67 ετών έπαιρνε 

για πρώτη φορά µέρος315 και αυτές για τους Oskar Kokoschka, Fritz Wotruba, 

Georges Braque, Marc Chagall, Georges Roualt και Henry Moore, συµπλήρωναν το 

πανόραµα εκείνο της µοντέρνας προπολεµικής τέχνης, πάνω στην οποία θα 

βασιζόταν ή έπρεπε να βασίζεται και να συνεχίσει και η σύγχρονη – κάτι που 

επανέλαβαν, όπως είδαµε, και οι διοργανωτές της πρώτης Documenta στο Κάσσελ. 

∆εν είναι εποµένως παράξενο πως τα βραβεία που δόθηκαν ήταν όλα σε 

πρωταγωνιστές της µοντέρνας τέχνης: από τους ξένους καλλιτέχνες το ‘Μεγάλο 

Βραβείο’ πήραν για τη ζωγραφική ο Georges Braque, για τη γλυπτική ο Henry Moore 

και για τις γραφικές τέχνες ο Marc Chagall, ενώ αντίστοιχα βραβεία πήραν οι Ιταλοί 

Giorgio Morandi, Giacomo Manzù και Mino Maccari316. 

Η επόµενη Biennale θα έχει και αυτή το στίγµα του Pallucchini, αλλά θα 

διοργανωθεί µέσα σε πολύ φορτισµένες διεθνείς συνθήκες, µε το ψυχροπολεµικό 

κλίµα να έχει φτάσει στο απόγειό του ύστερα από τα γεγονότα του Βερολίνου και την 

ίδρυση των δύο Γερµανιών. Συνέπεια αυτών των εξωκαλλιτεχνικών γεγονότων ήταν 

η αποχώρηση, εκτός από αυτή της ΕΣΣ∆ που συνεχιζόταν από το 1934 και της 

Ρουµανίας που δεν είχε λάβει µέρος το 1948, και των υπολοίπων χωρών του 

Ανατολικού Μπλοκ, της Τσεχοσλοβακίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας, οι 

οποίες συµµετείχαν δύο χρόνια πριν. Η µόνη που έλαβε µέρος και ουσιαστικά 

επέστρεψε µετά την απουσία της το 1948, ήταν η Γιουγκοσλαβία του Τίτο, ο οποίος 

είχε ήδη έρθει σε ρήξη µε το Στάλιν την προηγούµενη χρονιά317, ενώ επέστρεφε και η 

Ελλάδα, η οποία µετά τη λήξη του Εµφυλίου και τη νίκη της δεξιάς φιλοδυτικής 

παράταξης µπόρεσε να εµφανιστεί εκ νέου στις διεθνείς διοργανώσεις του δυτικού 

κόσµου.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι ιστορικές εκθέσεις για τα προπολεµικά 

κινήµατα και τους πρωταγωνιστές των εικαστικών τεχνών της δυτικής παράδοσης  

                                                 
315 Di Martino, Enzo, όπ. π., σελ. 39. 
316 Βλ. Di Martino, Enzo, όπ. π., σελ. 129. 
317 Βλ. πάλι για τον κατάλογο µε τις συµµετοχές Di Martino, Enzo, όπ. π., σελ. 122-125. 
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συνεχίστηκαν και το 1950, µε σκοπό, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της διοργάνωσης 

Giovanni Ponti, παρά τους αποκλεισµούς «να δοθεί µια ανθολογία, όσο πιο πλούσια 

γίνεται, όλων των τάσεων µε τις οποίες εκφράζεται και παρουσιάζεται η µοντέρνα 

τέχνη»318. Ο Pallucchini µάλιστα στρέφεται µε επικριτικό τόνο και ιδιαίτερη 

δριµύτητα κατά της παραστατικής τέχνης της οποίας πολλά ήταν τα δείγµατα στη 

συγκεκριµένη Biennale, όταν κάνει λόγο για τη νέα τάση στην Ιταλία αυτή του 

νεορεαλισµού που «δε συµβαδίζει µε τις κύριες τάσεις του γούστου που 

χαρακτηρίζουν την ιταλική τέχνη του σήµερα»319. Εκτός εποµένως από αυτή για το 

‘Φουτουρισµό’ , µε την οποία οι Ιταλοί διοργανωτές επιχειρούσαν για άλλη µια φορά 

να βάλουν στο παγκόσµιο καλλιτεχνικό χάρτη του µοντερνισµού και την ιταλική 

τέχνη, βρίσκουµε αυτή τη φορά τις εκθέσεις για τους ‘Φωβ’ και για τον ‘Κυβισµό’  

καθώς και µία ειδική έκθεση για τους ‘Γλύπτες του σήµερα’  µε έργα των Jean Arp, 

Ossip Zadkine και Henri Laurens. Με την έκθεση για το ‘Γαλάζιο Καβαλάρη’ , η Ο∆Γ 

επέστρεφε ύστερα από 8 χρόνια απουσίας και ο Pallucchini σχολιάζει πάλι πως «είναι 

µια επιστροφή πολύ σηµαντική και µε ιδιαίτερη βαρύτητα, κυρίως για το γεγονός ότι 

αποκαθίστανται εκείνοι οι καλλιτέχνες που ο σκληρός ακαδηµαϊσµός των ναζί είχε 

αποκλείσει, αποδοκιµάζοντας τα έργα τους µε τον χαρακτηρισµό τους ως 

εκφυλισµένη τέχνη»320. Οι ατοµικές εκθέσεις ακολουθούν την ίδια λογική και είναι 

αφιερωµένες στους Γάλλους Henri Matisse, Maurice Utrillo, Jacques Villon, το 

Γερµανό Max Beckmann και τους Μεξικανούς Diego Rivera, Alfaro Siqueiros και 

Rufino Tamayo. Το 1950 στο αµερικάνικο περίπτερο, σε ατοµικές πάλι εκθέσεις, 

βρίσκουµε για δεύτερη συνεχόµενη Biennale έργα των Pollock και Gorky, ενώ για 

πρώτη φορά εκτίθενται έργα του De Kooning (θα επιστρέψει ξανά το 1954 µε 27 

έργα)321. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν, όπως ήταν φυσικό, και τα βραβεία που 

δόθηκαν, όπου σε αυτά για τους ξένους καλλιτέχνες κυριάρχησαν και πάλι οι 

εκπρόσωποι της ‘Σχολής του Παρισιού’ : για τη ζωγραφική βραβεύτηκε ο Henri 

Matisse, για τη γλυπτική ο Ossip Zadkine και τις γραφικές τέχνες ο Frans Masereel, 

ενώ από τους Ιταλούς για τη ζωγραφική ο Carlo Carrà, για τη γλυπτική από κοινού οι  

Marcello Mascherini και Luciano Minguzzi –έλαβε µέρος και βραβεύτηκε στο ∆ιεθνή 

                                                 
318 Ponti, Giovanni, «Prefazione», Biennale XXV, Alfieri editore, Βενετία 1950, σελ. viii.  
319 Βλ. Pallucchini, Rodolfo, «Introduzione», Biennale XXV, Alfieri editore, Βενετία 1950, σελ. xv. 
320 Pallucchini, Rodolfo, «Introduzione», όπ. π., σελ. xix. 
321 Βλ. πάλι στην ιστοσελίδα http://www.labiennale.org. 
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∆ιαγωνισµό για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο – και για τις 

γραφικές τέχνες ο Giuseppe Viviani. 

Το 1952 τα πράγµατα, τόσο σε διεθνές πολιτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο όσο 

και στη δοµή και την ταυτότητα της ίδιας της Biennale, δε φαίνεται να έχουν αλλάξει 

ριζικά. Από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ η µόνη που επέστρεψε ήταν η 

Πολωνία, ενώ επιστρέφει µετά από πολλές απουσίες και η Ιαπωνία, η οποία εν τω 

µεταξύ είχε αναδειχθεί σε σηµαντικό εταίρο των δυτικών δυνάµεων στο ασιατικό 

διπλωµατικό πεδίο και παράγοντα καθοριστικής σηµασίας ύστερα από τον πόλεµο 

της Κορέας.  

Ο Pallucchini φαίνεται για άλλη µια φορά να εµµένει στη γνωστή συνταγή της 

παρουσίασης ενός πανοράµατος της µοντέρνας τέχνης, της δυτικής φυσικά 

παράδοσης, το οποίο ξεκινάει αυτή τη φορά µε τους Ιταλούς καλλιτέχνες του 

Ottocento, συνεχίζει µε τη σύγκριση ανάµεσα στους πρωταγωνιστές του 

Divisionismo στην Ιταλία και του πουαντιγισµού στη Γαλλία, φτάνει στα έργα των 

εξπρεσιονιστών και της Γέφυρας, για να καταλήξει στην έκθεση µε τίτλο ‘Ανθολογία 

των δασκάλων’  µε έργα µοντέρνων και σύγχρονων Ιταλών καλλιτεχνών. Στις 

ατοµικές εκθέσεις κυριαρχούν πάλι οι Γάλλοι (Raul Dufy, Fernand Léger, Jacques 

Lipchitz), οι Βρετανοί (Graham Sutherland), οι Αυστριακοί (Alfred Kubin) και οι 

Αµερικάνοι (Edward Hoper, Alexander Calder), ενώ και τα βραβεία µοιράζονται 

στην ίδια λογική, για τη ζωγραφική στο Raul Dufy, για τη γλυπτική στον Alexander 

Calder, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σηµαντικός Αµερικάνος καλλιτέχνης που 

τιµήθηκε στη Biennale, και για τις γραφικές τέχνες ο Γερµανός Emil Nolde. Από τους 

Ιταλούς βραβεύτηκαν αντίστοιχα οι Bruno Cassinari και Bruno Saetti για τη 

ζωγραφική, ο Marino Marini για τη γλυπτική και  ο Toni Zancanaro για τις γραφικές 

τέχνες. 

Η 27η Biennale σηµατοδοτήθηκε από την επιστροφή µε δικά τους εθνικά 

περίπτερα κάποιων χωρών του Ανατολικού Μπλοκ, συγκεκριµένα της 

Τσεχοσλοβακίας και της Ρουµανίας δίπλα στην Ουγγαρία και την Πολωνία, στη 

συµµετοχή των οποίων κάνει ιδιαίτερη µνεία ο Pallucchini ως ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγµα της τέχνης των Ανατολικών χωρών και του σοσιαλιστικού ρεαλισµού322. Η 

επιστροφή αυτή αποτελεί όµως και το πρώτο δείγµα της φαινοµενικής χαλάρωσης 

του ελέγχου από τη Μόσχα, καθώς και του ανοίγµατος προς το δυτικό κόσµο ύστερα 

                                                 
322 Βλ. Pallucchini, Rodolfo, «Introduzione», Biennale XVII, Lombroso editore, Βενετία 1954, σελ. 
xxxv-xxxvi. 
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από το θάνατο του Στάλιν. Ουγγαρία και Βουλγαρία συνέχισαν όµως να απέχουν, 

ακολουθώντας σε αυτό τη Σοβιετική Ένωση, πιθανότατα γιατί η Μόσχα είχε ειδικούς 

λόγους να µην επιτρέψει τη συµµετοχή τους.  

Σε αυτό το κλίµα ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχή Angelo Spanio έθεσε 

ήδη στον πρόλογο του καταλόγου ως κεντρικό στοιχείο της έκθεσης και ως κριτήριο 

επιλογής των έργων «τους κανόνες της καλλιτεχνικής ελευθερίας, διότι µόνο 

αφήνοντας ελεύθερο τον καλλιτέχνη, µε τις πιο αυθεντικές εκδηλώσεις της τέχνης 

του, θα έχουµε την ευκαιρία να µελετήσουµε και να κρίνουµε τα µέσα που 

χρησιµοποιήθηκαν στην τέχνη του σε σχέση µε τις προθέσεις του»323, ενώ και ο 

Pallucchini στην εισαγωγή του αποθεώνει «την προσωπική και αυτόνοµη 

καλλιτεχνική έκφραση»324 που διαβλέπει στο έργο των Ernst, Arp και Miró, «µια 

καθαρότητα στη µορφή µιας παραδειγµατικής λυρικής αίσθησης»325, την οποία 

αναγνωρίζει και στο δικό µας Εγγονόπουλο, «το έργο του οποίου αποτελεί σίγουρα 

µια έκπληξη για όλους»326. 

Σε αυτή τη Biennale ήταν η σειρά του σουρεαλισµού να τιµηθεί από κοινού 

µε µια ακόµα έκθεση για τους Φωβ. Εδώ επίσης «παρουσιάστηκε και το 

αξιοσηµείωτου ενδιαφέροντος έργο του Butler για το Μνηµείο για τον Άγνωστο 

Πολιτικό Κρατούµενο που κέρδισε το διεθνή διαγωνισµό και για το λόγο αυτό 

δέχτηκε σοβαρή πολεµική»327, σε µια προσπάθεια να δοθεί το στίγµα και το πρότυπο 

για όλα τα δηµόσια µνηµεία που θα ακολουθούσαν. Ατοµικές και αναδροµικές 

εκθέσεις διοργανώθηκαν και πάλι για κάποιους από τους πρωταγωνιστές των 

πρωτοποριακών κινηµάτων, όπως τους Arp, Ernst, Miró, Ben Nicholson, Francis 

Bacon, Ben Shahn και De Kooning, ενώ στήθηκαν ξεχωριστά περίπτερα για τους 

Courbet, Munch, Klee και Magritte. Τα πρώτα βραβεία µοιράστηκαν ως εκ τούτου 

στους Max Ernst για τη ζωγραφική, Jean Arp για τη γλυπτική και Joan Miró για τις 

γραφικές τέχνες, ενώ αντίστοιχα βραβεύτηκαν οι Ιταλοί Giuseppe Santomaso, Pericle 

Fazzini και από κοινού για τις γραφικές τέχνες οι Paolo Manaresi και Cesco 

Magnolato.  

Στην τελευταία του Biennale το 1956 ο Pallucchini είδε να επιστρέφει η 

µεγάλη απούσα όλα αυτά τα µεταπολεµικά χρόνια, η Σοβιετική Ένωση. Ο πρόεδρος 

                                                 
323 Spanio, Angelo, «Prefazione», Biennale XVII, Lombroso editore, Βενετία 1954, σελ. xxiii.  
324 Pallucchini, Rodolfo, «Introduzione», Biennale XVII, όπ. π., σελ. xxxi. 
325 Όπ. π., σελ. xxxi. 
326 Όπ. π., σελ. xxxi. 
327 Όπ. π., σελ. xxxiv. 
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βέβαια της διοργάνωσης Massimo Alesi δήλωνε ξεκάθαρα πως κριτήρια της 

ποιότητας και της επιλογής ήταν «όλες οι τάσεις της εποχής µας που εκφράζουν την 

καλλιτεχνική ελευθερία»328, στέλνοντας συνεπώς ένα µήνυµα στους Σοβιετικούς και 

στον υπόλοιπο καλλιτεχνικό κόσµο σε συνάρτηση και µε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό 

και τη στρατευµένη τέχνη που έκανε την εµφάνισή της στη Biennale.  

Αυτό βέβαια δεν εµπόδισε τον Pallucchini να παραµείνει πιστός στην επιλογή 

του, ήδη από το 1948, να στηρίξει και να προβάλει µε αναδροµικές εκθέσεις και «µε 

την απαιτούµενη συνεργασία όλων των εθνών που συµµετέχουν, ένα πανόραµα µε τα 

καλλιτεχνικά κινήµατα που προέρχονται από µια ευρωπαϊκή παράδοση που αρχίζει 

µε τον ιµπρεσιονισµό[…]Και είναι πιθανό µε την 28η Biennale να κλείνει ο κύκλος 

αυτών των αναδροµικών εκθέσεων»329. Συγχρόνως όµως στήριζε τους εκπροσώπους 

της ιταλικής καλλιτεχνικής σκηνής και έτσι δίπλα σε αναδροµικές εκθέσεις που 

ξεκινούν µε τον Eugène Delacroix και φτάνουν στους Mondrian, Nolde και Gris, 

διοργανώθηκε η έκθεση µε τίτλο ‘Παρόν’  µε έργα σύγχρονων Ιταλών δηµιουργών, 

ενώ εδώ βρίσκουµε και πολλούς από τους γλύπτες που είχαν πάρει µέρος στο 

διαγωνισµό για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, όπως οι Henri 

Georges Adam, Karl Hartung και Bernhard Heiliger προωθώντας την αφαίρεση ως 

την τεχνοτροπική λύση για τη δηµόσια γλυπτική και για τη γλυπτική γενικότερα. 

Αυτή τη φορά τα βραβεία, στα οποία προστέθηκε η κατηγορία του σχεδίου, 

µοιράστηκαν στους Jacques Villon για τη ζωγραφική, Lynn Chadwick – και αυτός 

πήρε µέρος στο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό 

Κρατούµενο – για τη γλυπτική, Shiko Munakata για τις γραφικές τέχνες και Aldenir 

Martins για το σχέδιο. Αντίστοιχα βραβεία έλαβαν οι Ιταλοί Afro, Emilio Greco, 

Zoran Music και από κοινού για το σχέδιο οι Carlo Mattioli και Anna Salvatore. 

Με την αλλαγή στην ηγεσία της Biennale από το 1958 και την πλήρωση της 

θέσης του γραµµατέα από τον Gian Alberto Dell'Acqua έγινε µια αποφασιστική 

στροφή προς τη σύγχρονη τέχνη µέχρι και το 1968 και όπως χαρακτηριστικά 

σηµειώνει ο εκ νέου πρόεδρος Giovanni Ponti «µε κάθε τρόπο η φετινή Biennale 

παρουσιάζει σε γενικές γραµµές ίσως τα πιο ενεργά στοιχεία της µοντέρνας 

καλλιτεχνικής εµπειρίας»330. Η µεγάλη έτσι έκθεση που ανέλαβε η κεντρική 

διοργάνωση ήταν αφιερωµένη στους ‘Νεαρούς Ιταλούς και ξένους καλλιτέχνες’ . Αυτό 

                                                 
328 Alesi, Massimo, «Prefazione», Biennale XVIII, Alfieri editore, Βενετία 1956, σελ. xxii-xxiii. 
329 Pallucchini, Rodolfo, «Introduzione», Biennale XVIII, Alfieri editore, Βενετία 1956, σελ. xxxi. 
330 Ponti, Giovanni, «Prefazione», Biennale XXIX, La Biennale di Venezia, Βενετία 1958, σελ. lv. 
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βέβαια δεν εµπόδισε την παρουσίαση στα εθνικά περίπτερα αναδροµικών εκθέσεων, 

όπως του Klimt στο αυστριακό, του Braque στο γαλλικό και του Kandinsky στο 

γερµανικό. Αυτό όµως που διέκρινε την 29η Biennale ήταν απονοµή του µεγάλου 

βραβείου για τη ζωγραφική στον Αµερικάνο Mark Tobey, σηµατοδοτώντας µε αυτόν 

τον τρόπο την αναγνώριση της αµερικάνικης τέχνης ως ισάξιας δύναµης στο 

καλλιτεχνικό στερέωµα και την οριστική καταξίωση της αφηρηµένης τέχνης. Με την 

άφιξη µάλιστα το 1964 των έργων της Ποπ Αρτ και τη µεγάλη εντύπωση που αυτά 

προκάλεσαν και τελικά τη βράβευση του Robert Rauschenberg για τη ζωγραφική, 

επικυρώθηκε η πλήρης υπεροχή της αµερικάνικης καλλιτεχνικής σκηνής στο δυτικό 

καλλιτεχνικό κόσµο331. 

Η Biennale θα αλλάξει τελικά φυσιογνωµία µόνο µετά τα γεγονότα του ’68 

και την παρεµπόδιση της έναρξης από τους διαµαρτυρόµενους φοιτητές και την 

παραίτηση του Dell'Acqua. Αυτά οδήγησαν σε µια ριζική αναµόρφωση του θεσµού 

το 1973 µε κυβερνητική απόφαση και σε ριζική διοικητική αναδιοργάνωση. Μέσα σε 

αυτές τις αλλαγές ήταν και η αυτονόµηση της διοργάνωσης για τον κινηµατογράφο 

και το θέατρο από τις εικαστικές τέχνες, ένδειξη πιθανότατα και του αναβαθµισµένου 

πλέον ρόλου της έβδοµης τέχνης και της σηµασίας που έδιναν οι διοργανωτές µε την 

θέσπιση ειδικού φεστιβάλ σε άλλη χρονική στιγµή και µε άλλου είδους προβολή και 

διαχείριση332.  

Όπως και να ‘χει πάντως, η Biennale την πρώτη µεταπολεµική περίοδο 

στάθηκε µια από τις πιο σηµαντικές διεθνείς διοργανώσεις για τις εικαστικές τέχνες, 

ίσως η πιο σηµαντική, στην οποία µπορεί κανείς να δει τις κυρίαρχες τάσεις, 

τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, αλλά συγχρόνως και αυτές που οι ίδιοι οι 

συντελεστές της προέβαλαν και προωθούσαν λόγω του υψηλού κύρους του θεσµού 

στο χώρο των τεχνών. ∆όθηκε εποµένως έµφαση στα πρωτοποριακά και µοντέρνα 

κινήµατα της δυτικής καλλιτεχνικής παράδοσης, ενώ συχνά ήταν ευδιάκριτες και οι 

πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις και συγκρούσεις που επηρέασαν το χαρακτήρα της 

έκθεσης. Μαζί έτσι µε τη Documenta στο Κάσσελ αλλά και το ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 

για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο συµπληρώνει ένα πλαίσιο 

διεθνών θεσµών και διοργανώσεων στη ∆ύση, όπου τέθηκαν οι βάσεις και τα 

πρότυπα της σύγχρονης µεταπολεµικής τέχνης, η οποία, όπως είδαµε, µόνο ελεύθερη 

                                                 
331 Βλ. Di Martino, Enzo, Storia della Biennale di Venezia 1895-2003, Arti Visive – Architettura – 
Cinema – Danza – Musica – Teatro, όπ. π., σελ. 59-60. 
332 Βλ. Di Martino, Enzo, όπ. π., σελ. 63-65. 
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δεν ήταν από κρατικές παρεµβάσεις, ενώ επισηµοποιήθηκε και παγιώθηκε πρακτικά 

το εικαστικό υπόδειγµα αναφορικά µε την ανέγερση των έργων γλυπτικής στο 

δηµόσιο χώρο. 
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� Αποτιµώντας τη νίκη: η νικηφόρα ‘πανάκριβη’ µνήµη στη Μεγάλη 

Βρετανία 

 

Σε αντίθεση µε όλες τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης και ειδικότερα µε 

αυτές της δυτικής που σχεδόν αµέσως µετά τη λήξη των εχθροπραξιών αποφάσισαν 

να συνασπιστούν και να διαµορφώσουν ένα κοινό µέτωπο στον ορίζοντα της νέας 

διαµάχης που έµοιαζε να ξεσπάει, η Μεγάλη Βρετανία δεν είχε βιώσει την ήττα και 

την κατοχή τόσο στον Α΄Π.Π. όσο και κατά τη διάρκεια του Β΄Π.Π., είτε αυτό 

σήµαινε το 1940 είτε το 1943 και το 1945. Παρ’ όλα αυτά, θύµατα στη Γηραιά 

Αλβιόνα υπήρξαν και µάλιστα χιλιάδες, ενώ η χώρα δέχθηκε µια από τις ισχυρότερες 

και µεγάλες σε έκταση και χρόνο επιθέσεις στο έδαφός της, αν όχι τη µοναδική µετά 

τη σχεδιαζόµενη από τον Ναπολέοντα, µε σηµαντικές υλικές και έµψυχες απώλειες. 

Υπολογίζεται ότι περίπου εξήντα χιλιάδες άµαχοι πολίτες και περίπου διακόσες 

εβδοµήντα χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ µόνο στους αεροπορικούς 

βοµβαρδισµούς του Λονδίνου χάθηκαν περίπου είκοσι χιλιάδες ζωές και το ένα τρίτο 

των κατοικιών υπέστη σοβαρές ζηµιές, όπως συνέβη αντίστοιχα και σε άλλες µεγάλες 

βρετανικές πόλεις333. Ο αριθµός πάντως αυτός είναι σε κάθε περίπτωση κατά πολύ 

µικρότερος από αυτόν των θυµάτων του προηγούµενου παγκόσµιου πολέµου στον 

οποίο είχε εµπλακεί η χώρα. 

Όµως, ‘Η Μάχη της Βρετανίας’, όπως είναι γνωστή η επίθεση των Γερµανών 

και η υπεράσπιση αντίστοιχα των Βρετανών, έλαβε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που 

στη συνέχεια αποδείχτηκε καταλυτικός παράγοντας για τη διαµόρφωση της µνήµης 

του πολέµου. Η µεγάλη, δηλαδή, συµµετοχή στην πολεµική διαδικασία απλών 

πολιτών και η αίσθηση για ανάλογες ανθρώπινες απώλειες αµάχων – αν και όπως 

είδαµε αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές – προσέδωσαν στη µάχη το χαρακτήρα ενός 

‘Λαϊκού Πολέµου’ (Popular War), όπως έµεινε στη συλλογική µνήµη της Βρετανίας. 

Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι κινητοποιήθηκε µεγάλο µέρος του πληθυσµού για την 

πολεµική επιχείρηση – περίπου το 33% έλαβε µέρος σε εργασίες που ήταν σχετικές 

                                                 
333 Για περισσότερα στατιστικά στοιχεία βλ. Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials 
and the Collective Memory of the Second World War in Britain, 1945-2000», The Postwar Challenge. 
Cultural, Social, and Political Change in Western Europe, 1945-1958, Geppert, Dominik (επιµ.), 
Oxford University Press/ German Historical Institute London, Οξφόρδη 2003, σελ. 84 και Συριάτου, 
Αθηνά, «Großbritannien, „Der Krieg wird uns zusammenhalten“», Mythen der Nationen, 1945 – Arena 
der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, 
σελ. 288. 
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µε τον πόλεµο σε σχέση µε το 22% που πήρε µέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις334. 

Πολλοί ήταν, επίσης, αυτοί που λόγω των βοµβαρδισµών ένιωσαν την ύπαρξη µιας 

τροµακτικής επίθεσης και την απειλή µιας ξένης εισβολής. Ωστόσο αναλογικά µε τις 

στρατιωτικές απώλειες, και ειδικότερα µε τις απώλειες άλλων χωρών, οι βρετανικές 

δεν µπορεί παρά να έρχονται σε δεύτερη µοίρα.  

Όµως µε τον πόλεµο οι βρετανοί πολίτες αυτό που προσδοκούσαν 

περισσότερο να αλλάξει ήταν τελικά η κοινωνική νοοτροπία και οι κοινωνικές 

σχέσεις και συσχετισµοί. Ήλπιζαν κοντολογίς να µην επαναληφθούν τα λάθη που 

διαπράχθηκαν µετά τον Α΄Π.Π. και οδήγησαν σε οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

κρίση και τελικά σε έναν νέο πιο αιµατηρό πόλεµο. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

εµφανίστηκε στη δηµόσια σφαίρα µια µνήµη ενός συλλογικού πολέµου, µιας 

συλλογικής προσπάθειας, και µαζί η προσδοκία πως θα µπορούσαν να 

µεταµορφωθούν οι συσχετισµοί των κοινωνικών τάξεων µέσα στα πλαίσια µιας 

‘Λαϊκής Ειρήνης’ κατ’ αντιστοιχία προς το ‘Λαϊκό Πόλεµο’. Σύµφωνα µε τον David 

Cesarini «τόσο ‘στη δηµόσια µνήµη’ όσο και στη ‘λαϊκή µνήµη’ ο ∆εύτερος 

Παγκόσµιος Πόλεµος ξεχωρίζει ως ‘Λαϊκός Πόλεµος’ και ‘Καλός Πόλεµος’, 

αµόλυντος και ανεπηρέαστος από τις χαµένες ψευδαισθήσεις, τις ειρωνείες και τα 

τραύµατα του Μεγάλου Πολέµου…Όσον αφορά τη δηµόσια οπτική η µεταπολεµική 

Ευρώπη, και η Βρετανία µέσα σε αυτή, ανασυγκροτήθηκε τότε από τα ‘καλά παιδιά’ 

που εργάζονταν µε τα υψηλότερα ιδανικά και κίνητρα. Στο εσωτερικό αυτή ήταν η 

εποχή της ‘Λαϊκής Ειρήνης’, το περιεχόµενο της οποίας ενσάρκωνε το σύνθηµα 

‘Ποτέ Ξανά’»335 – που στην περίπτωση της Βρετανίας ισοδυναµούσε µε ποτέ ξανά 

επιστροφή στη µαζική ανεργία και την κοινωνική αδικία.  

Άµεσο και ορατό αποτέλεσµα αυτών των κοινωνικών προσδοκιών ήταν 

ασφαλώς η εκλογική ήττα του απόλυτου εθνικού πολεµικού ήρωα, του Ουίνστον 

Τσώρτσιλ, και η ανάδειξη για πρώτη φορά των Εργατικών στην εξουσία, µε απόλυτη 

µάλιστα πλειοψηφία. Κύριος λόγος δεν ήταν άλλος από το µήνυµα, ήδη από το 1942, 

του ηγέτη των Εργατικών στην κυβέρνηση συνεργασίας William Beveridge για ένα 

κοινωνικό, δίκαιο κράτος ευηµερίας για τους πολλούς, καθώς σύµφωνα µε τη 

διάσηµη φράση του «σκοπός της νίκης είναι να ζήσουµε σε έναν καλύτερο κόσµο 

                                                 
334 Βλ. Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the 
Second World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 84. 
335 Cesarini, David, «Lacking in Convictions: British War Crimes Policy and National Memory of the 
Second World War», War and Memory in the Twentieth Century, Evans, Martin/ Lunn, Ken (επιµ.), 
Berg, Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1997, σελ. 27-28. 
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από τον παλιό»336. «Αν και πολλοί πολίτες είχαν µια µάλλον περιορισµένη αντίληψη 

σχετικά µε τα µέτρα κρατικοποιήσεων ή για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και το κράτος 

πρόνοιας, τα οποία υποσχέθηκε το κόµµα στην προεκλογική του διακήρυξη (‘Ας 

Αντιµετωπίσουµε το Μέλλον’), οι εργατικοί αναµφίβολα έπιασαν τον παλµό της 

κοινής γνώµης µε το τέλος του πολέµου…Εξαιτίας της εξοµοίωσης µεταξύ των 

διαφόρων κοινωνικών οµάδων, που προκλήθηκε από τις κοινές εµπειρίες και τις 

δοκιµασίες στα δύσκολα χρόνια του πολέµου, πολλοί (και ιδίως οι νέοι) ψηφοφόροι 

της µεσαίας τάξης ήταν τώρα πλέον έτοιµοι να υποστηρίξουν τους εργατικούς. Η 

προπαγάνδα των χρόνων του πολέµου για την ανάγκη να χτιστεί ένας καλύτερος 

κόσµος, η επιτυχία της Σοβιετικής Ένωσης µε την προγραµµατισµένη της οικονοµία 

και η αποδοχή από την κυβέρνηση συνασπισµού της ‘αναφοράς Μπέβεριτζ’ για την 

κοινωνική πρόνοια, όλα αυτά επίσης συνέβαλαν στη νίκη των εργατικών»337. 

Εντούτοις, η νέα κυβέρνηση µε ηγέτη τον Clement Attlee βρέθηκε πολύ 

σύντοµα αντιµέτωπη µε τεράστιες προκλήσεις και προβλήµατα, ενώ αµφίβολη 

µάλλον είναι η ‘κοινωνική εξοµοίωση’ που ισχυρίζονται πολλοί πως έλαβε χώρα 

κατά τη διάρκεια του πολέµου. Μπορεί µέσα στις οριακές συνθήκες του πολέµου η 

κοινωνική αλληλεγγύη να ενδυναµώθηκε, και αυτό όχι πάντα338,  και να ευνόησε την 

γέννηση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, ωστόσο η βρετανική κοινωνία παρέµεινε 

άκρως ταξική. Αντίθετα από ότι ισχυρίζεται η Αθηνά Συριάτου, ο πόλεµος δεν 

«ένωσε το κοινωνικά διηρηµένο βρετανικό έθνος»339, καθώς το βιοτικό επίπεδο των 

ασθενέστερων οικονοµικά στρωµάτων δεν βελτιώθηκε αισθητά. Η εκλογική νίκη των 

συντηρητικών αποτέλεσε το σύµβολο της νέας εποχής, ωστόσο θα ήταν υπερβολή να 

µιλήσει κανείς για κοινωνική µεταµόρφωση τη στιγµή που «στην πραγµατικότητα, 

πολλές προπολεµικές συµπεριφορές παρέµειναν άθικτες και ισχυροποιήθηκαν. Το 

βρετανικό ταξικό σύστηµα άλλαξε ελάχιστα…Η απόσταση ανάµεσα στις τάξεις και 

τα φύλλα µειώθηκε ανεπαίσθητα…Στην πραγµατικότητα, τα αποκαλούµενα 

προνόµια (κυρίως το κράτος πρόνοιας) είχε τις ρίζες του προπολεµικά. Μετά το χάος 

και τα ταραγµένα χρόνια, οι άνθρωποι προσδοκούσαν στην επιστροφή σε 

                                                 
336 Στο Bourke, Joanna, The Second World War, A People’s History, Oxford University Press, Οξφόρδη 
2001, σελ. 201. 
337 Young, H. John, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου, 1945-1991: Πολιτική Ιστορία, ∆εµερτζίδης, 
Γιώργος (µτφρ.), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2002 (α΄ αγγλική έκδ. 1991), σελ. 219. 
338 Η Joanna Bourke αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι κοινωνικές διαφορές ήταν εµφανείς ακόµα και 
στην επιλογή του καταφυγίου την περίοδο των βοµβαρδισµό, καθώς συνήθως οι πλουσιότεροι είχαν 
δικό τους καταφύγιο και δεν αναγκάζονταν να καταφύγουν στις υπόγειες στοές του σιδηροδρόµου, ενώ 
ταυτόχρονα άνθιζε και η µαύρη αγορά, βλ. The Second World War, A People’s History, όπ. π., σελ. 201. 
339 Συριάτου, Αθηνά, «Großbritannien, „Der Krieg wird uns zusammenhalten“», όπ. π., σελ. 285. 
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βεβαιότητες του παρελθόντος παρά σε επιπλέον αλλαγές, αν και θετικές. Ο πόλεµος 

δεν άλλαξε ούτε τις φυλετικές σχέσεις στη Βρετανία. Ο αντισηµιτισµός και οι 

ρατσιστικές τάσεις δεν εξαφανίστηκαν»340.  

Απόδειξη µάλιστα, ενός αν όχι αντισηµιτισµού πάντως µιας αδιαφορίας 

απέναντι στο παρελθόν και την τύχη των Εβραίων πολιτών της χώρας, είναι και το 

µειωµένο ενδιαφέρον για την αναζήτηση συνεργατών των Ναζί στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και της απόδοσης ευθυνών για τη γενοκτονία που διαπράχθηκε τα 

προηγούµενα χρόνια. Σύµφωνα πάλι µε τον Cesarini, ο αποκλεισµός αυτός της 

µνήµης, όπως το ονοµάζει, εδράζεται στο γεγονός της άγνοιας και της έλλειψης 

στοιχείων για όσα συνέβησαν στα στρατόπεδα εξόντωσης που βρίσκονταν στην 

Ανατολική Ευρώπη και πλέον στο χώρο ευθύνης των Σοβιετικών και η µη κατανόηση 

της διαφοράς ανάµεσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και στρατόπεδα εξόντωσης. 

Ταυτόχρονα όµως διαπιστώνει και την αδιαφορία της βρετανικής κοινής γνώµης, το 

ενδιαφέρον της οποίας εξαντλήθηκε ταχύτατα στις δίκες της Νυρεµβέργης και σε 

αυτές για το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Bergen-Belsen που απελευθέρωσαν τα 

βρετανικά στρατεύµατα341.  

Η προσφυγή σε δίκες µόνο για Γερµανούς πολίτες, η έλλειψη στοιχείων για 

συνεργάτες τους από άλλες χώρες που µε την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου άνηκαν 

σε άλλη σφαίρα επιρροής, αλλά και το βαθµιαία µειωµένο ενδιαφέρον τόσο της 

κοινής γνώµης που είχε άλλα προβλήµατα να αντιµετωπίσει όσο και του επίσηµου 

κράτους που επιθυµούσε να συνάψει φιλικές σχέσεις µε τη σύµµαχο πια Γερµανία, 

έθεσαν νωρίς τέρµα σε περαιτέρω δικαστικές έρευνες επί βρετανικού εδάφους. Η 

όποια υπόθεση και δικαστική έρευνα µεταβιβάστηκε στη διοίκηση της βρετανικής 

ζώνης κατοχής στη ∆υτική Γερµανία και λίγο αργότερα στις γερµανικές δικαστικές 

αρχές, καθώς οι ύποπτοι ήταν όλοι Γερµανοί πολίτες, ενώ το όλο θέµα βρισκόταν 

ελάχιστα πλέον στο επίκεντρο της βρετανικής δηµόσιας σφαίρας342. Ο αρχικός, 

εξάλλου, υποβιβασµός της γενοκτονίας των Εβραίων αλλά και των υπολοίπων 

εθνοτήτων και κοινωνικών οµάδων αδιάκριτα κάτω από το γενικό και αόριστο τίτλο 

                                                 
340 Bourke, Joanna, The Second World War, A People’s History, όπ. π., σελ. 201-202. 
341 Βλ. Cesarini, David, «Lacking in Convictions: British War Crimes Policy and National Memory of 
the Second World War», όπ. π., σελ. 29-32. 
342 Για τη δικαστική διερεύνηση των εγκληµάτων πολέµου, τη σύντοµη διαδικασία και τη σταδιακή 
µετάθεσή της στις γερµανικές αρχές βλ. Bloxham, Donald, «Pragmatismus als Programm. Die 
Ahndung deutscher Kriegsverbrechen durch Großbritannien», Transnationale Vergangenheitspolitik, 
Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert 
(επιµ.), Wallstein Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 140-179. 
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‘εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας’ δεν άφησε το περιθώριο για την ανάπτυξη µιας 

µνήµης που θα ενεργοποιούσε ενδεχοµένως την κοινή γνώµη και θα έθετε το ζήτηµα 

για τη δικαστική διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών. Αποσύροντας έτσι από τη 

δηµοσιότητα γενικά το εβραϊκό ζήτηµα, σε µια περίοδο που έτσι κι αλλιώς υπήρχε 

γενικευµένη δυσαρέσκεια εναντίον τους λόγω του πολέµου στην Παλαιστίνη και της 

εµπόλεµης σύρραξης ανάµεσα στο βρετανικό και τον εβραϊκό-σιωνιστικό στρατό για 

την επικράτηση στη περιοχή βρετανικής διοίκησης της Παλαιστίνης (British Mandate 

of Palestine), µέχρι πολύ πρόσφατα οι όποιες µνήµες της εβραϊκής τραγωδίας 

περιθωριοποιήθηκαν και φυσικά κάθε σκέψη για ένα αντίστοιχο µνηµείο. Ο στόχος 

των δικαστικών αρχών στο εξής θα ήταν ο νέος εχθρός, η ΕΣΣ∆ και οι 

κοµµουνιστές343. 

Παραµένει, εντούτοις, γεγονός ότι στη Μεγάλη Βρετανία της άµεσης 

µεταπολεµικής περιόδου υπήρχε διάχυτο ένα αίσθηµα αισιοδοξίας και νίκης και δεν 

είναι τυχαίο ότι το Λονδίνο ανήκει στις λίγες εκείνες εξαιρέσεις όπου οι πολίτες δεν 

ένιωσαν απλά τη χαρά της απελευθέρωσης αλλά και την ελπίδα ενός νέου 

ξεκινήµατος. Κανείς από ότι φαίνεται δεν είχε διάθεση να ασχοληθεί µε το παρελθόν, 

ενώ αντίθετα όλοι έκαναν λόγο για το λαµπρό µέλλον και τις θετικές προοπτικές που 

ανοίχτηκαν µε την κατάπαυση του πυρός. Η πολεµική προπαγάνδα µε το σύνθηµα 

από τα χείλη του ίδιου του Βρετανού ηγέτη, ‘Ας προχωρήσουµε µαζί µπροστά’ (Let 

us go forward together), αλλά και ο τίτλος του προεκλογικού αγώνα των εργατικών, 

‘Ας Αντιµετωπίσουµε το Μέλλον’ έδιναν τον τόνο και εξέφραζαν το κλίµα της 

περιόδου.  

 

� Η διαχείριση της µνήµης χωρίς µνηµεία 

 

Αν και νικήτρια όµως δύναµη, η Βρετανία και οι πολίτες της φαίνεται ότι δεν 

είχαν διάθεση για θριαµβολογίες, ίσως συγκρατηµένοι από την αρνητική έκβαση των 

πραγµάτων µετά τον Α΄Π.Π. αλλά και τα πραγµατικά µεγάλα προβλήµατα που 

προκάλεσε ο πιο δαπανηρός πόλεµος στην ιστορία της χώρας. Σε µια ευρεία 

δηµοσκόπηση που πραγµατοποιήθηκε από το περιοδικό Mass Observation Bulletin το 

Νοέµβριο του 1944 µε θέµα τη µορφή που θα έπρεπε να έχει ένα πολεµικό µνηµείο 

                                                 
343 Βλ. Cesarini, David, «Lacking in Convictions: British War Crimes Policy and National Memory of 
the Second World War», όπ. π., σελ. 32 και Bloxham, Donald, «Pragmatismus als Programm. Die 
Ahndung deutscher Kriegsverbrechen durch Großbritannien», όπ. π., σελ. 174. 
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µετά τον Β΄Π.Π. τα ευρήµατα είναι αποκαλυπτικά344. Το άρθρο «ξεκινούσε µε τον 

τίτλο ‘Όχι µνηµεία από πέτρα’ και συνέχιζε µε το επιχείρηµα ‘ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι ήθελαν ένα µνηµείο που θα ήταν πρακτικά χρήσιµο και θα έδινε 

ευχαρίστηση σε όσους επέζησαν από τον πόλεµο. Ήταν ξεκάθαρο ότι η µνηµειακή 

πρακτική στο τέλος του Β΄Π.Π. δεν αντιστοιχούσε σε αυτή του Α΄…Αντιρρήσεις για 

παραδοσιακά µνηµεία βασισµένες σε αισθητικά κριτήρια συνοδεύονταν από έναν 

υποβόσκων κυνισµό σχετικά µε τις αξίες και την πίστη στο µέλλον που αυτά 

αντιπροσώπευαν. Όσον αφορά τα πολεµικά µνηµεία αυτή ήταν σίγουρα µια 

‘σκεπτική γενιά’»345, όπως καταλήγει να χαρακτηρίζει ο Nick Hewitt την γενιά όσων 

βίωσαν την εµπειρία του πολέµου. Ο κυνισµός αυτός, η ειρωνική και µάλλον 

αρνητική διάθεση για την ανέγερση νέων µνηµείων και η απογοήτευση από την 

κατάληξη που είχε ο µεσοπόλεµος είναι ευδιάκριτα και στην απάντηση ενός από τους 

ερωτηθέντες : «Τα περισσότερα από µνηµεία του προηγούµενου πολέµου φέρουν 

επιγραφές προς επικύρωση της πεποίθησης ότι τότε ικανοποιήθηκε το αίτηµα πως ‘ο 

πόλεµος [ενν. ο Α΄Π.Π.] ήταν το τέλος του πολέµου’. Εµείς σήµερα, είµαι βέβαιος, 

θα ζήσουµε την ανάγκη να εκφράσουµε τις ελπίδες µας µε λόγια. Για αυτό θα 

πρότεινα, πως σε κάθε µνηµείο θα έπρεπε να τοποθετηθεί µια νέα επιγραφή που θα 

έλεγε, ‘αυτή η θυσία δεν ήταν αρκετή. Χρειάστηκε ακόµα µία, η οποία και έγινε’. Θα 

έπρεπε να προβλεφθεί επίσης χώρος για µια ακόµα επιγραφή που θα είναι πιθανότατα 

αναγκαία σε τριάντα χρόνια από τώρα»346. 

Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών ελάχιστα ενδιαφέρθηκε για την καλλιέργεια 

και τη διατήρηση µιας µνήµης που από τη µια έδινε πολιτικά πλεονεκτήµατα στο 

αντίπαλο στρατόπεδο των Συντηρητικών και από την άλλη ερχόταν σε αντίθεση µε το 

νέο δόγµα της στροφής στο µέλλον, της πολιτικής επιλογής να επικεντρωθούν όλες οι 

προσπάθειες σε πιο πρακτικά προβλήµατα και της καταδίκης του παρελθόντος που 

τόσα προβλήµατα προκάλεσε. Οι θριαµβολογίες και τα µεγαλεπήβολα µνηµεία δεν 

άρµοζαν µάλλον σε µια κοινωνία που βγήκε από τον πόλεµο νικήτρια αλλά είχε παρ’ 

όλα αυτά να επουλώσει πολύ βαθιές πληγές. Οι πάντες, άλλωστε, γνώριζαν ότι η νίκη 

δεν θα είχε έρθει ποτέ χωρίς την είσοδο στον πόλεµο των ΗΠΑ και της ΕΣΣ∆ και 

πιθανότατα οι Βρετανοί θα ηττούνταν ή στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν 
                                                 
344 Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προέρχονται από τον Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War 
Memorials and the Collective Memory of the Second World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 
81-87. 
345 Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the Second 
World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 82. 
346 Όπ. π., σελ. 83. 
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αναγκασµένοι να συµβιώσουν µε µια ναζιστική αυτοκρατορία στην ηπειρωτική 

Ευρώπη. 

Η πραγµατικότητα σταδιακά ελάχιστα έµοιαζε να συµβαδίζει µε το αρχικό 

γενικό αίσθηµα εφορίας που διακατείχε τους βρετανούς πολίτες και το οποίο χάρισε 

την εκλογική νίκη στους Εργατικούς το 1945. ∆ύο φαίνεται να είναι τα πιο σηµαντικά 

τραύµατα που προκάλεσε ο πόλεµος. Ο χαρακτήρας του ολοκληρωτικού και µέχρις 

εσχάτων πολέµου ανάγκασε την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας να εξαντλήσει κάθε 

οικονοµική δυνατότητα που είχε, αξιοποιώντας µάλιστα στο έπακρο τόσο τις αποικίες 

της όσο και την Κοινοπολιτεία, µε άµεση όµως συνέπεια την επακόλουθη 

µεταπολεµική οικονοµική δυσχέρεια και δυστοκία. Τα αποθεµατικά της χώρας 

µειώθηκαν δραµατικά, σε βαθµό που η χορήγηση δανείου από τις ΗΠΑ να είναι 

ζωτικής σηµασίας για την κρατική υπόσταση και την κοινωνική ειρήνη και ηρεµία347. 

Οι προεκλογικές δεσµεύσεις για το κοινωνικό κράτος σε συνδυασµό µε την 

υποχρέωση που είχε αναλάβει η Βρετανία ως νικήτρια δύναµη να ανασυγκροτήσει τη 

βρετανικής ζώνη κατοχής στη Γερµανία φάνηκε πολύ σύντοµα ότι ήταν πάνω από τις 

οικονοµικές και πολιτικές δυνατότητες της χώρας και απολύτως εξαρτηµένες από την 

αµερικάνικη συνδροµή. Κατά κάποιο τρόπο έγινε εµφανές µέσα στον πόλεµο και 

αµέσως µετά πως η πάλε ποτέ κραταιά Βρετανική Αυτοκρατορία παρέδιδε τα 

σκήπτρα στη νέα παγκόσµια δύναµη που αναδύθηκε τότε στην απέναντι πλευρά του 

Ατλαντικού.  

Αυτή η διαπίστωση της οικονοµικής δυσχέρειας και της ταυτόχρονης 

ανάδυσης των ΗΠΑ στο ρόλο του παγκόσµιου πρωταγωνιστή στο δυτικό κόσµο, σε 

συνδυασµό µε την υποβάθµιση της στρατιωτικής υπεροχής του Ηνωµένου 

Βασιλείου348, προκάλεσε µάλλον το πιο βαρύ τραύµα και µια κατάσταση, που είχε 

µεν ξεκινήσει στο µεσοπόλεµο αλλά πια έµοιαζε µη αναστρέψιµη, την απώλεια 

δηλαδή των αποικιών και κυρίως της σηµαντικότερης εξ αυτών, της Ινδίας που 

απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1947349. Όσο και αν προσπαθούσαν να καλύψουν 

την κατάσταση οι πολιτικοί ηγέτες µε κινήσεις εντυπωσιασµού της διεθνής 

                                                 
347 Για την οικονοµική κατάσταση της Βρετανίας, τη συναλλαγµατική δυνατότητα της λίρας και το εν 
λόγω δάνειο βλ. Young H. John, Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου, 1945-1991: Πολιτική Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 219-221. 
348 Όπως παρατηρεί ο Young, «η στρατιωτική δύναµη της Βρετανίας, ενισχυµένη από πυρηνικά όπλα, 
ήταν, σε απόλυτους όρους, µεγαλύτερη από ποτέ, αλλά βρισκόταν πολύ πίσω από Αµερική και Ρωσία· 
η βρετανική οικονοµία είχε αναπτυχθεί, αλλά όχι σε τόσο αξιόλογο βαθµό όσο της ∆υτικής Γερµανίας 
και της Ιαπωνίας», Η Ευρώπη του Ψυχρού Πολέµου, 1945-1991: Πολιτική Ιστορία, όπ. π., σελ. 218. 
349 Για τους λόγους που οδήγησαν στην απώλεια των αποικιών της Βρετανίας βλ. Judt, Tony, Postwar: 
A History of Europe Since 1945, όπ. π., σελ. 292-294. 
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κοινότητας και µε διαβεβαίωσης της βρετανικής κοινής γνώµης για τη διατήρηση της 

παγκόσµιας κυριαρχίας, όπως ήταν η δυναµική παρέµβαση στην Ελλάδα το 

∆εκέµβριο του 1945 και ο περίφηµος λόγος του Τσώρτσιλ το Μάρτιο του 1946, η 

συρρίκνωση της αυτοκρατορίας µείωσε το κύρος της χώρας διεθνώς.  Άλλοτε 

αποικίες και µέλη πια της Κοινοπολιτείας έφτασαν σε σηµείο να αναζητήσουν 

σταδιακά νέους συµµάχους και διεθνείς εγγυήσεις, όπως έκαναν για παράδειγµα οι 

Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία που από κοινού µε τις ΗΠΑ ίδρυσαν το 1951 τη 

στρατιωτική συµµαχία ασφαλείας ANZUS - Australia, New Zealand, United States 

Security Treaty ( ANZUS Treaty). Η ίδια η βρετανική πολιτική ηγεσία έφτασε τελικά, 

για να παραµείνουµε στο ελληνικό παράδειγµα, να δηλώσει την αδυναµία της να 

επιβληθούν οι δυνάµεις της και να ζητήσει τη συνδροµή των ΗΠΑ, ουσιαστικά την 

αντικατάσταση των βρετανικών στρατευµάτων, για να επιτευχθεί η οριστική νίκη 

κατά των κοµµουνιστικών δυνάµεων στο άκρο της βαλκανικής χερσονήσου. Ήταν 

πια εµφανές ότι το Ηνωµένο Βασίλειο βγήκε αποδυναµωµένο από τον πόλεµο και η 

πολιτική του ηγεσία καλούνταν να διαχειριστεί τη µνήµη µιας αµφίβολης και 

διφορούµενης νίκης. 

Οι εµπειρίες και οι µνήµες του πολέµου διαµόρφωσαν εν µέρει τις νέες 

συνθήκες που προέκυψαν. ∆ιατηρήθηκαν δηλαδή στη δηµόσια σφαίρα και έπαιξαν 

ρόλο στις πολιτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα όσες είχαν να κάνουν µε την προσδοκία που 

γεννήθηκε µέσα στον πόλεµο για έναν καλύτερο κόσµο και τη διεθνή θέση της χώρας 

ως νικήτρια δύναµη. Οι µνήµες, όµως, της περιόδου που έφτανε στο τέλος της, αν δεν 

έλαβαν αρνητικό πρόσηµο, άφηναν τουλάχιστον µια πικρή γεύση λόγω των 

προβληµάτων, ουσιαστικά της οικονοµικής και πολιτικής συρρίκνωσης της χώρας, 

που κληροδοτήθηκαν στην νέα πολιτική ηγεσία και στη µεταπολεµική βρετανική 

κοινωνία. Οι αµφίσηµες αναµνήσεις µιας αµφιλεγόµενης νίκης δεν επέτρεψαν τελικά 

ή καλύτερα δεν εµφανίστηκαν τόσο ελκυστικές ως προοπτική στις πολιτικές 

δυνάµεις, ώστε να αποκρυσταλλωθούν σε ένα επίσηµο λεξιλόγιο µνήµης και να 

προχωρήσει συνεπώς η παραγγελία κάποιου εθνικού και επίσηµου κρατικού 

µνηµείου. «Ακριβώς επειδή η Μεγάλη Βρετανία βάδιζε στο µέλλον, δεν υπήρχαν στο 

πρόγραµµα δηµόσια κρατικά πολεµικά µνηµεία»350. 

Η περιορισµένη εξάλλου στρατιωτική συµµετοχή, σε σχέση πάντα µε τον 

προηγούµενο πόλεµο αλλά και µε τις άλλες δύο µεγάλες δυνάµεις, και το γεγονός ότι, 

                                                 
350 Συριάτου, Αθηνά, «Großbritannien, „Der Krieg wird uns zusammenhalten“», όπ. π., σελ. 292. 



186 
 

όπως είδαµε, ο πόλεµος και η νίκη θεωρήθηκαν συλλογικό κατόρθωµα, δεν άφηναν 

πολλά περιθώρια στους φορείς της εξουσία για πολιτική και κρατική 

προπαγανδιστική χρήση του παρελθόντος. Η περίπλοκη µνήµη µιας πύρρειου όπως 

αποδείχτηκε εθνικής νίκης δυσκόλευε, καθώς φαίνεται, τη δηµόσια διαπραγµάτευσή 

της, τόσο σε επίσηµο όσο και σε ανεπίσηµο συλλογικό επίπεδο, και την καθιστούσε 

ακατάλληλη για τη δηµόσια απεικόνιση µιας στρατιωτικής ή κρατικής αποκλειστικά 

ανάµιξης στον πόλεµο. ∆εν υπήρχε εποµένως επαρκής δικαιολογία για τη µέγιστη 

πράξη τιµής µε την κατασκευή ενός δηµόσιου µνηµείου για κάποιο ηρωικό εθνικό 

ιστορικό γεγονός που κύριος εκφραστής θα είχε υπάρξει η προσωποποίηση του 

έθνους, δηλαδή το κράτος ή ο στρατός. Ακόµα και οι βετεράνοι στρατιώτες του 

πολέµου δεν επιθυµούσαν την ανέγερση κάποιου νέου πολεµικού µνηµείου το οποίο 

θα µνηµόνευε είτε τους συµπολεµιστές τους στο µέτωπο είτε τα δικά τους 

κατορθώµατα, ενώ «και µια αίσθηση κοινής συµµετοχής στο ‘Λαϊκό Πόλεµο’ ώθησε 

τους πολίτες να νιώθουν λιγότερο υποχρεωµένοι να τονίζουν την ευγνωµοσύνη τους 

προς το στρατό» 351.  

Η εθνική συνείδηση των Βρετανών, διαµορφωµένη ήδη από καιρό, δεν είχε 

έτσι κι αλλιώς άµεση εξάρτηση από µια συλλογική δηµόσια µνήµη που θα 

προερχόταν αποκλειστικά από τον τελευταίο πόλεµο. Ωστόσο, σε συνδυασµό µε τις 

µνήµες µιας µεγαλειώδους αποικιακής αυτοκρατορικής δύναµης και του ηρωισµού 

στους δύο παγκόσµιους πολέµους, φαίνεται ότι εξασφάλιζε την κοινωνική συνοχή και 

συναίνεση και έδινε µια αίσθηση ανωτερότητας, απέναντι τουλάχιστον στις άλλες 

ηπειρωτικές χώρες της Ευρώπης352. Ακόµα και η µνηµόνευση των θυµάτων, που ο 

αριθµός τους ούτως ή άλλως ήταν περιορισµένος, θα ερχόταν σε αντίθεση µε το 

κλίµα νίκης και θριάµβου και θα υπενθύµιζε τις θυσίες και τις δύσκολες στιγµές που 

πέρασαν οι πολίτες αλλά και η φαινοµενικά ανίκητη Αυτοκρατορία. Ένα αίσθηµα 

ανακούφισης, για το οποίο κάνει λόγο ο Nick Hewitt, σε συνδυασµό µε την ανάγκη 

«τα χρήµατα να χρησιµοποιηθούν περισσότερο για πρακτική παρά για συµβολική 

µνηµόνευση, µε άλλα λόγια, για την ανοικοδόµηση των βοµβαρδισµένων πόλεων και 

τη στέγαση των αστέγων παρά για την κατασκευή µνηµείων»353, είχε ως αποτέλεσµα 

τη µη ανέγερση έργων δηµόσιας µνηµειακής γλυπτικής, αλλά αντίθετα την 
                                                 
351 Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the Second 
World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 84. 
352 Βλ. Deighton, Anne, «The past in the present: British imperial memories and the European 
question», όπ. π.,  σελ. 100. 
353 Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the Second 
World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 84-85. 
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κατασκευή, και σε αυτό συµφωνούσε και ο καλλιτεχνικός κόσµος µε επιστολή του 

επίσηµου οργάνου των καλλιτεχνών της Royal Society of Arts, ‘πρακτικά χρήσιµων 

µνηµείων’, όπως πισίνες, κτιριακά συγκροτήµατα και εκκλησίες354. 

Η αδιαµφισβήτη, δίχως ανάγκη από εύσηµα, νίκη, αλλά συγχρόνως και µια 

νίκη που η Βρετανία πλήρωσε ακριβά σε πολλά επίπεδα, η ελπίδα επίσης που 

γεννήθηκε µετά το αίσιο τέλος των πολεµικών επιχειρήσεων για έναν κόσµο 

καλύτερο από τον προπολεµικό και η διάχυτη βούληση για στροφή σε ένα µέλλον 

που εκείνη τη στιγµή φαινόταν ευοίωνο, σε συνδυασµό µε την απαίτηση και τις 

πρακτικές ανάγκες για συνετή χρήση του δηµόσιου χρήµατος, σε περίοδο µάλιστα 

οικονοµικής δυσχέρειας, και σε συνδυασµό µε την αυτογνωσία της πολιτικής ηγεσίας 

των απωλειών και της οπισθοχώρησης της αυτοκρατορίας σε διεθνές επίπεδο, όλα 

αυτά ευνόησαν την επίσηµη αρνητική στάση του κράτους απέναντι στη δηµόσια 

διαβούλευση της µνήµης του πολέµου µέσω ενός προγράµµατος για την ανέγερση 

µνηµείων και τη µόνιµη αποτύπωση σε γλυπτά µιας εκδοχής της πρόσφατης ιστορίας. 

Έτσι κι αλλιώς η δηµοσιότητα του πολέµου καλυπτόταν επαρκώς µε άλλα, πιο 

εφήµερα πάντως, µέσα, όπως ο πολεµικός κινηµατογράφος, ο οποίος από τα µέσα 

του ’50 γνώρισε σταδιακή άνθιση. 

Η όποια ανάγκη για τόπους µνήµης συνδέθηκε απλά µε τα ήδη υπάρχοντα και 

πολυάριθµα µνηµεία του Α΄Π.Π.355, προσθέτοντας συνήθως µια αφιέρωση στους 

νέους ήρωες και πεσόντες και την χρονολογία 1939 ή 1940-1945 – πρακτική που 

ακολούθησαν, όπως θα δούµε τόσο η Γαλλία όσο και, πιο διστακτικά είναι αλήθεια, 

οι άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Τέτοια είναι για παράδειγµα η περίπτωση του 

µνηµείου της Αεροπορίας για τους πεσόντες στον Α΄Π.Π. του 1923, όπου στο εµπρός 

µέρος προστέθηκε το 1946 απλά η ηµεροµηνία ‘1939-1945’ και στο πίσω µέρος 

αναγράφεται πως ‘αυτή η επιγραφή προστέθηκε εις ανάµνηση αυτών των ανδρών και 

                                                 
354 Βλ. Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the 
Second World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 86 και 88-89. Ο Hewitt αναφέρεται στην 
έκθεση που δηµοσιεύτηκε από την Συµβουλευτική Επιτροπή Πολεµικών Μνηµείων το 1944 µε τίτλο, 
War Memorials: A Survey made by a Committee of the Royal Society of Arts and published by the War 
Memorials Advisory Council. 
355 Για τον Nick Hewitt τα µνηµεία για τον Α΄Π.Π. «είναι κοινά αποδεκτό πως πρόκειται για το 
µεγαλύτερο πρόγραµµα δηµόσιας τέχνης που γνώρισε ποτέ η χώρα», βλ. «A Sceptical Generation? War 
Memorials and the Collective Memory of the Second World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 
82. Βλ. επίσης γενικά για τα µνηµεία του Α΄.Π.Π. Moriarty, Catherine, «Private Grief and Public 
Remembrance: British First World War Monuments», όπ. π., σελ. 125-142. 
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γυναικών της Πολεµικής Αεροπορίας από κάθε µέρος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας 

και Αυτοκρατορίας οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, 1939-1945’356.  

Το µνηµείο βρίσκεται στο κέντρο του Λονδίνου, λίγα µόλις µέτρα από το 

βρετανικό κοινοβούλιο και το Big Ben, και στην αρχική αφιέρωση διαβάζουµε: ‘Εις 

µνήµην όλων των σωµάτων της Βασιλικής Αεροπορίας του Ναυτικού, στα σώµατα των 

Βασιλικών Ιπτάµενων και της Βασιλικής Αεροπορίας και σε αυτές τις δυνάµεις της 

Αεροπορίας από κάθε µέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που έδωσαν τη ζωή τους 

για την κατάκτηση της νίκης για το Βασιλιά και την πατρίδα, 1914-1918’.  

  

        
(Sir Reginald Blomfield (µνηµείο)/ William Reid Dick (αετός), Royal Air Force (RAF) Memorial, 

1923, πέτρινη στήλη και επιχρυσωµένος αετός, Victoria Embankment/ Charing Cross Λονδίνο) 

                                                 
356 Στον κατάλογο του United Kingdom National Inventory of War Memorials έχει τον αύξοντα αριθµό 
11560. βλ. http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.11560/fromUkniwmSearch/1.  



189 
 

Συνδέονταν έτσι µε τον πιο επίσηµο και εµφανή τρόπο τα πολεµικά κατορθώµατα 

στις δύο µάχες που έδωσε το έθνος και ο βασιλιάς του, υπονοώντας φυσικά πως η 

νίκη δεν µείωσε αλλά αντίθετα αύξησε το γόητρο και την ισχύ της χώρας και πως η 

Αυτοκρατορία είναι µία και αδιαίρετη και οι υπήκοοι της διακατέχονται ή θα έπρεπε 

να διακατέχονται από τα ίδια εθνικά συναισθήµατα. Με τον τρόπο αυτό 

ικανοποιήθηκε και η προτροπή του 1944 της Συµβουλευτικής Επιτροπής Πολεµικών 

Μνηµείων που έκλεινε την αναφορά λέγοντας τα εξής: «Το Λονδίνο, στο οποίο 

έρχονται προσκυνητές που επισκέπτονται τη µητέρα πατρίδα, θα έπρεπε σίγουρα να 

έχουν ένα ιδιαίτερο δικό τους µνηµείο…έναν ιερό τόπο που θα περιλαµβάνει τα 

µνηµεία στους νεκρούς των πολεµικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων από τους 

πολίτες και όλους όσοι πήραν µέρος σε αυτόν τον πόλεµο και αξίζουν να 

µνηµονεύονται»357. 

Σε µια περίοδο που τα κινήµατα ανεξαρτησίας ήταν εντονότατα σε όλες 

σχεδόν τις αποικίες, η πρόσθεση αυτής της νέας επιγραφής και η σύνδεση των δύο 

πολέµων όπου έλαβαν µέρος άνθρωποι από ολόκληρη την αυτοκρατορία και µάλιστα 

µαζικά, η υπενθύµιση δηλαδή της κοινής θυσίας είχε φυσικά ως στόχο την ενίσχυση 

της εθνικής βρετανικής ταυτότητας ή έστω της συλλογικής ταυτότητας του πολίτη 

του ίδιου κράτους. Η ταυτότητα αυτή, βασισµένη τώρα σε µια συλλογική µνήµη, ναι 

µεν δεν είχε εθνικά χαρακτηριστικά, διατηρούσε όµως την ιδιότητα αυτή του πολίτη 

του ίδιου κράτους, το οποίο αναγνώριζε µε αυτόν τον τρόπο την ισάξια προσφορά 

τους και περίµενε µε τη σειρά του από αυτούς να σεβαστούν την ύπαρξή του και να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο µόνο και µόνο η δήλωση πως η νίκη 

ήλθε µε θυσίες ‘όλης της Αυτοκρατορίας’ στην πρώτη περίπτωση αλλά πλέον ‘της 

Κοινοπολιτείας και της Αυτοκρατορίας’ από κοινού, αποτελεί παραδοχή της µείωσης 

της έκτασης των αυτοκρατορικών εδαφικών κτήσεων, όχι όµως και της επιρροής την 

οποία η Βρετανία δήλωνε ξεκάθαρα εδώ πως επιθυµούσε να διατηρήσει. 

Ανάλογες περιπτώσεις συναντάµε και στο κενοτάφιο του Άγνωστου Στρατιώτη 

στο Whitehall αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, όπως για παράδειγµα στο µνηµείο στο 

Ashton-under-Lyne, στα περίχωρα του Μάντσεστερ. Στην επιγραφή του πολεµικού 

µνηµείου του 1922, έργο του αρχιτέκτονα Percy Howard και του γλύπτη John Ashton 

Floyd, διαβάζουµε: ‘ανεγέρθηκε προς τιµήν των ανδρών του Ashton-under-Lyne και 

της γύρω περιοχής που πολέµησαν για το Βασιλιά και την Αυτοκρατορία στο Μεγάλο 

                                                 
357 Στο Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the 
Second World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 87-88. 
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Πόλεµο, ιδιαίτερα προς τιµήν όσων θυσίασαν τη ζωή τους και τα ονόµατά τους 

καταγράφονται ως ήρωες, 1914-1919’358. Στο σύµπλεγµα υπάρχουν δύο λιοντάρια, 

σύµβολα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, όπου το ένα παλεύει µε το κακό-φίδι και το 

άλλο το έχει κατατροπώσει, µια Νίκη και ένας πληγωµένος στρατιώτης, 

συµβολίζοντας τον τελικό θρίαµβο και την αναγνώριση της θυσίας όλων των πολιτών 

του Ηνωµένου Βασιλείου. Σε πλάκες που υπάρχουν στη βάση του µνηµείου 

αναγράφονται τα πεδία των µαχών, καθώς και τα ονόµατα των 1512 πεσόντων στα 

οποία προστέθηκαν µετά τον Β΄Π.Π. ακόµα 301 σε δύο πλάκες, ενώ στην αφιέρωση 

προστέθηκε απλά η ηµεροµηνία ‘1939-1945’359. Το µήνυµα πως «οι νεκροί έτσι 

κυριολεκτικά στηρίζουν και βοηθούν τις αξίες της Αυτοκρατορίας, την υπηρετούν 

και την τιµούν»360, παραµένει ουσιαστικά αναλλοίωτο και µετά το νικηφόρο τέλος 

του νέου πολέµου. 

 
(Percy Howard αρχιτέκτονας/ John Ashton Floyd γλύπτης, Μνηµείο για τον Α΄Π.Π., 1922, µάρµαρο/ 

µπρούντζος, ύψος 8,75 µ., Ashton-under-Lyne στα περίχωρα του Μάντσεστερ) 

 

                                                 
358 Βλ. United Kingdom National Inventory of War Memorials, αριθµός 1810 και στο διαδύκτιο 
http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.1810/fromUkniwmSearch/1.  
359 Για περισσότερα στοιχεία για το µνηµείο βλ. επίσης Wyke, Tery/ Cocks, Harry, Public Sculpture of 
Greater Manchester. Public Monuments and Sculpture Association National Recording Project, 
Liverpool University Press, Λίβερπουλ 2004, σελ. 358-359. 
360 Moriarty, Catherine, «Private Grief and Public Remembrance: British First World War Monuments», 
όπ. π., σελ. 135. 
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� Το Μνηµείο του Καταδροµέα στη Σκωτία: ένα δηµόσιο έργο τέχνης 

για ‘εσωτερική κατανάλωση’ 

 

Εξαίρεση στην πρακτική της πρόσθεσης αφιερώσεων και ηµεροµηνιών σε ήδη 

υπάρχοντα εθνικά µνηµεία αποτελούν µόνο δύο περιπτώσεις – αν και µόνο η µία εξ 

αυτών θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί αµιγώς ως πολεµικό µνηµείο – και οι δύο 

εκτός Λονδίνου. Το µοναδικό έτσι πολεµικό και στρατιωτικό µνηµείο της Μεγάλης 

Βρετανίας για τον Β΄Π.Π. βρίσκεται όχι σε αγγλικό έδαφος αλλά στη Σκωτία. ∆εν 

πρόκειται, όµως, για ένα θριαµβικό, µεγάλων διαστάσεων µνηµείο, όπως αυτά που 

κατασκευάστηκαν µετά τον Α΄Π.Π., καθώς αυτό που απεικονιζόταν δεν ήταν η 

ευρέως προβεβληµένη βρετανική νίκη κατά του πιο θανάσιµου εχθρού που 

αντιµετώπισε η Βρετανική Αυτοκρατορία, του ναζισµού και της ναζιστικής 

Γερµανίας, αλλά στην ουσία ένας φόρος τιµής στα θύµατα του στρατού και 

συγκεκριµένα στους συµµετέχοντες και πεσόντες βρετανούς καταδροµείς. 

Το 1949 ο γλύπτης Scott Sutherland (1910-1984) κέρδισε τον ανοικτό σε 

όλους τους Σκωτσέζους γλύπτες διαγωνισµό για το Μνηµείο του Καταδροµέα (1952) 

στη γέφυρα Spean στα Highlands της Σκωτίας. Η σύλληψή του έλαβε τη µορφή τριών 

καταδροµέων µε στολές µάχης και τα χαρακτηριστικά πηλήκια του στρατιωτικού 

σώµατος. Η τοποθέτηση του µνηµείου ήταν ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς εδώ έφθαναν 

τα στρατεύµατα για µια σειρά µαθηµάτων καταδροµέων διάρκειας 12 εβδοµάδων. 

Περισσότεροι από 20.000 καταδροµείς όλων των υπηκοοτήτων εκπαιδεύθηκαν κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου στα υψίπεδα της περιοχής.  

     
(Scott Sutherland, Μνηµείο Καταδροµέα, 1952, πέτρα/ µπρούντζος, ύψος µορφών 3 µ. και βάσης 2 µ., 

Spean Bridge/ Highland Σκωτία) 
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Το µνηµείο τοποθετηµένο µακριά από την πρωτεύουσα εγκαινιάστηκε τελικά 

από τη Βασιλοµήτωρ Ελισάβετ στις 4 Οκτωβρίου 1952361. Τόσο η τοποθεσία όσο και 

η ρεαλιστική αναπαράσταση των µορφών, η επιλογή δηλαδή της παραδοσιακής 

µνηµειακής γλυπτικής, συνδέεται ασφαλώς µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο της 

µνήµης που διαπραγµατεύεται αλλά και µε τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα και το 

συγκεκριµένο µήνυµα που οι αρχές επιθυµούσαν να εκπέµψουν. Η Σκωτία 

αποτελούσε την πιο δυναµική επαρχία του Ηνωµένου Βασιλείου, µε έντονες 

αποσχιστικές τάσεις.  Τόσο ο πόλεµος και η µνήµη του όσο και οι ιδιαίτερες σχέσεις 

µε την Αγγλία χρησιµοποιούνταν για την προώθηση και τη νοµιµοποίηση µιας 

ενότητας, η οποία βέβαια, σύµφωνα µε την Πράξη Ένωσης του 1707, ήταν πάντοτε 

υπέρ των Άγγλων – τουλάχιστον µέχρι το 2007 και την ίδρυση αυτόνοµου 

κοινοβουλίου. Τα εγκαίνια από τη Βασιλοµήτωρ και όχι τη νέα Βασίλισσα Ελισάβετ 

ΙΙ που ανέβηκε στο θρόνο την ίδια χρονιά µάλλον έχει σχέση µε το γεγονός ότι στη 

Σκωτία υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τον τίτλο που έφερε, καθώς υπήρχε ήδη µια 

Βασίλισσα Ελισάβετ Ι η οποία όµως ήταν Βασίλισσα µόνο της Σκωτίας. Τότε σε 

κανέναν δε φάνηκε τυχαία η νέα ενθρόνιση.  

Το ενωτικό µήνυµα έπρεπε έτσι να είναι διαυγές, ειδικά στη Σκωτία που είχε 

έντονο παρελθόν απελευθερωτικών πολέµων και ειδικά τώρα που σε πολλά µέρη της 

Αυτοκρατορίας είχαν γεννηθεί προσδοκίες και ελπίδες ανεξαρτησίας βάση της αρχής 

της αυτοδιάθεσης των εθνών που υποστήριζαν θεωρητικά όλες οι νικήτριες δυνάµεις, 

άρα και η Αγγλία. Οι τρεις καταδροµείς, ίσως ως αναπαράσταση των τριών εθνών 

του κράτους, Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας, είναι σφικτά δεµένοι και εξαρτηµένοι για 

την επιβίωσή τους ο ένας από τον άλλο, χωρίς µάλιστα κάποιο ιδιαίτερο διακριτικό 

της εθνικής τους προέλευσης αν και ο στρατός της κάθε χώρας έχει τη δική του στολή 

και φέρει τα δικά του διακριτικά. Τα περασµένα στον ώµο όπλα και η κατάσταση 

αναµονής µε την κεντρική µορφή να κρατά µε τα δύο χέρια τα πυροµαχικά, 

µαρτυρούν πως ο πόλεµος έχει τελειώσει, όχι όµως και η κατάσταση επαγρύπνησης 

και επιφυλακής.  

Με στάση σίγουρη και βλέµµα αποφασισµένο, οι τρεις άντρες µοιάζουν να 

κοιτούν το πεδίο της µάχης όπου θριάµβευσαν, αλλά συγχρόνως έτοιµοι να κάνουν το 

επόµενο βήµα αν χρειαστεί και πάλι. Τοποθετηµένες σε µια τριγωνική διάταξη η 

σύνθεση αποκτά ένα δυναµισµό και µια αίσθηση κινητικότητας και ζωντάνιας. Ο 

                                                 
361 Βλ. United Kingdom National Inventory of War Memorials, αριθµός 5894 και στο διαδύκτιο 
http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.5894/fromUkniwmSearch/1.  
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ρεαλισµός έχει περιοριστεί στα ουσιώδη αλλά η απουσία λυρισµού και 

διακοσµητικών µάλλον είναι στις προθέσεις του καλλιτέχνη που θέλει να µεταδώσει 

στο θεατή την αίσθηση της σοβαρότητας και της αποφασιστικότητας δίχως 

περιστροφές και δίχως συναισθηµατισµούς και ψυχολογικές µεταπτώσεις. 

   
(Scott Sutherland, Μνηµείο Καταδροµέα, λεπτ.) 

Η επιγραφή µε κεντρικό σύνθηµά της την ‘ισχύ εν τη ενώσει’ δεν αφήνει 

αµφιβολίες για τη χρήση της µνήµης που επιθυµούσε να προβάλει το επίσηµο κράτος 

και το µήνυµα που ήθελε να περάσει µέσω αυτής: ‘Ενωµένοι κατακτούµε – Στη µνήµη 

των αξιωµατικών και των ανδρών καταδροµέων που πέθαναν στο Β΄Π.Π. Αυτή η γη 

ήταν ο τόπος εκπαίδευσής τους’ . Η Σκωτία άλλωστε αποτελούσε µέχρι την ίδρυση το 

2007 του αυτόνοµου Σκωτσέζικου Στρατού την σηµαντικότερη πηγή άντλησης 

στρατεύσιµων για το βρετανικό στράτευµα, καθώς η λύση αυτή παρουσιαζόταν, και 

συνεχίζει να παρουσιάζεται µέχρι σήµερα, ως µια από τις καλύτερες διεξόδους στον 

εργασιακό τοµέα και αντίδοτο στην υψηλή ανεργία της περιοχής, ταυτόχρονα όµως 

αποτελεί και το σηµαντικότερο παράγοντα αφοµοίωσης της ‘βρετανικότητας’. 

 

� Η αντί-ηρωική µνήµη στον Καθεδρικό του Κόβεντρυ 

  

∆ιαφορετική είναι η περίπτωση του Κόβεντρυ που βοµβαρδίστηκε σκληρά 

από τη γερµανική αεροπορία. Εδώ προτιµήθηκε µια ενδιάµεση λύση, τόσο δηλαδή 

ενός µνηµείου µε χρηστική αξία όσο και µε καθαρά συµβολικό χαρακτήρα. ∆ίπλα 

στα ερείπια του καθεδρικού του Αγ. Μιχαήλ κατασκευάστηκε ένας νέος ναός εις 

ανάµνηση των τροµακτικών στιγµών που έζησε η πόλη362. Ο διαγωνισµός που 

                                                 
362 Βλ. United Kingdom National Inventory of War Memorials, αριθµός 17718 και στο διαδύκτιο 
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διοργανώθηκε το 1950 από την Εκκλησία της Αγγλίας, κατέληξε στην επιλογή, 

ανάµεσα σε διακόσια άλλα, του σχεδίου Basil Spence (1907-1976) και ο θεµέλιος 

λίθος τέθηκε σε ειδικά τελετή από τη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ στις 25 Μαΐου 1952.  

 
(Basil Spence, Νέος Καθεδρικός του Κόβεντρυ, 1952) 

Το σηµαντικό, όµως, εδώ είναι το γεγονός της διατήρησης των ερειπίων της 

παλιάς εκκλησίας, του κωδωνοστασίου και µέρους του εξωτερικού σκελετού. 

Σύµφωνα µε την προτροπή µιας επιτροπής από επιφανείς επιστήµονες και ειδικούς 

που έλαβαν µέρος στη συζήτηση για τη µορφή των πολεµικών µνηµείων, ανάµεσά 

τους οι Kenneth Clark και T.S. Eliot, έπρεπε «ορισµένες από τις βοµβαρδισµένες 

εκκλησίες µας να διατηρηθούν στην παρούσα ερειπωµένη µορφή τους ως µόνιµο 

µνηµείο αυτού του πολέµου», όπως αναφερόταν στο οµώνυµο άρθρο µε τίτλο 

‘Bombed Churches as War Memorials’ που κυκλοφόρησε το 1945 στον 

αρχιτεκτονικό τύπο363. Αν και η προτροπή τους δεν έλαβε γενικευµένες διαστάσεις364, 

ωστόσο το παράδειγµα του Κόβεντρυ αποτελεί ένα από τους πιο γνωστούς τόπους 

µνήµης σε αγγλικό έδαφος για το Β΄Π.Π. και ειδικά για την περίοδο των 

βοµβαρδισµών, για τα θύµατα και τις υλικές καταστροφές που αυτοί προκάλεσαν.  

                                                                                                                                            
http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.17718/fromUkniwmSearch/1.  
363 Hewitt, Nick, «A Sceptical Generation? War Memorials and the Collective Memory of the Second 
World War in Britain, 1945-2000», όπ. π., σελ. 83-84. 
364 Εκτός από τον καθεδρικό στο Κόβεντρυ υπάρχει άλλο ένα παράδειγµα όπου διατηρήθηκαν τα 
ερείπια µιας εκκλησίας ως τόπος µνήµης του Β΄Π.Π., ο ναός του Καρόλου στο Devonshire στο 
Πλύµουθ, Βλ. United Kingdom National Inventory of War Memorials, αριθµός 25527 και στο 
διαδύκτιο http://www.ukniwm.org.uk/server/show/conMemorial.25527/fromUkniwmSearch/1.  
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Είναι ίσως το µοναδικό ‘µνηµείο’ που διαπραγµατεύεται µε τον τρόπο αυτό 

όχι µια µνήµη ηρωική ή στρατιωτική, αλλά ουσιαστικά αυτή των άµαχων πολιτών, 

µια µνήµη µε στενά ‘εθνικά’ όρια, αυτά της νησιωτικής χώρας που δέχθηκε την 

επίθεση, και όχι όλης της Αυτοκρατορίας. Αυτός πιθανόν ήταν και ο λόγος που ένας 

τέτοιος τόπος µνήµης δεν κατασκευάστηκε στο µητροπολιτικό κέντρο, δηλαδή στην 

πρωτεύουσα των αποικιών, το Λονδίνο, παρά στην ενδοχώρα, καθώς η µνήµη των 

θυµάτων και των καταστροφών δεν άρµοζε στην θριαµβευτική εικόνα που έπρεπε να 

εκπέµπει η καρδία και το περήφανο κέντρο της Αυτοκρατορίας.  

Η ήττα των Εργατικών το 1951 και η θριαµβευτική επάνοδος του Τσώρτσιλ 

στη εξουσία ισοδυναµούσε πρακτικά µε την διάψευση των προσδοκιών και των 

ουτοπικών ψευδαισθήσεων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέµου για 

κοινωνικές ανατροπές και τη δηµιουργία ενός κράτους δικαίου. Η απόφαση για την 

κατασκευή του νέου ναού επρόκειτο να αποτελέσει την τελευταία αλλά πιο 

ολοκληρωµένη έκφραση του ‘Λαϊκού Πολέµου’ την περίοδο της ‘Λαϊκής Ειρήνης’, 

ένα µνηµείο στην καρδιά της βρετανικής νήσου µε το οποίο από τη µία αποδίδονταν 

τιµές στα απλά θύµατα αυτού πολέµου, τους άµαχους πολίτες που έλαβαν µέρος και 

βίωσαν τις συνέπειες της καταστροφής, και από την άλλη εξέφραζε την προσδοκία 

τόσο του πληθυσµού για ένα κράτος πρόνοιας και δικαίου όσο και τη βούληση της 

πολιτικής ηγεσίας για λήθη του παρελθόντος και στροφή στο µέλλον.  

Ο νέος ναός που ανεγέρθηκε µε χρήµατα που συγκεντρώθηκαν µε 

πρωτοβουλία ενός δηµόσιου φορέα όπως είναι η εκκλησία, καθαγιάστηκε τελικά το 

1956 από τον επίσκοπο της πόλης και σηµατοδότησε ακριβώς αυτό το πέρασµα σε 

µια νέα εποχή όπου όλα τα δεινά του παρελθόντος είχαν πια νικηθεί. Αυτή τη φορά, 

όµως, ο νέος κόσµος δεν γεννήθηκε και δεν εκφράστηκε µε τις µεγαλοστοµίες του 

επίσηµου κράτους για την συνεισφορά της Αυτοκρατορίας, η οποία άλλωστε 

µαστιζόταν από οικονοµικά προβλήµατα και ανατρεπτικές τάσεις, αλλά από τους 

απλούς πιστούς πολίτες.  

∆ύο χρόνια αργότερα ο Jacob Epstein (1880-1959) µε ρεαλιστικό τρόπο, στα 

όρια του γκροτέσκο, στο έργο του 1958, φιλοτέχνησε το γλυπτό που τοποθετήθηκε 

στην είσοδο του ναού, ιδέα του ίδιου του αρχιτέκτονα όλου του σχεδίου Basil 

Spence. Ο Βρετανός αρχιτέκτονας είχε ήδη από το 1954 προτείνει στον 

Αρχιεπίσκοπο Gorton τον Epstein ως τον καταλληλότερο γλύπτη προκειµένου να 

φιλοτεχνήσει ένα άγαλµα που θα διακοσµούσε το εξωτερικό της εκκλησίας. Ωστόσο, 

υπήρξαν αντιδράσεις µέσα στην Επιτροπή Ανοικοδόµησης, κυρίως λόγω της 
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εβραϊκής καταγωγής του Epstein, και χρειάστηκε να υποβληθεί µια µακέτα µε το 

έργο του ήδη από το 1956. Ο ίδιος βέβαια ο γλύπτης είχε δηλώσει ότι το 

συγκεκριµένο έργο ήταν έργο ζωής και ότι είχε αποφασίσει να το κατασκευάσει 

ανεξάρτητα από την απόφαση της επιτροπής. Ευτυχώς, ο διάδοχος του 

Αρχιεπισκόπου Gorton, Αρχιεπίσκοπος Bardsley, αποδείχτηκε τελικά ένθερµος 

υποστηρικτής του Epstein και µε την υποστήριξη του Συµβουλίου του Καθεδρικού 

προχώρησε τελικά η κατασκευή365. 

   
(Jacob Epstein, αριστερά Ο Αγ. Μιχαήλ και ο διάβολος, 1956, µπρούντζος και καφέ πλατίνα, 53,4 εκ., 

ιδιωτική συλλογή, δεξιά Ο Αγ. Μιχαήλ νικά το διάβολο, 1958, µπρούντζος, συνολικό ύψος 8 µ., στον 

εξωτερικό τοίχο του Νέου Καθεδρικού του Κόβεντρυ)  

Στην πρόταση βέβαια του 1956 βλέπουµε ότι, σε αντίθεση µε την τελική 

εκδοχή, ο διάβολος δεν κοιτάζει τον Μιχαήλ, αλλά είναι σκυµµένος και 

κατατροπωµένος, ενώ και ο Μιχαήλ δεν είναι τόσο επιθετικός, καθώς αρχικά δεν 

κρατούσε το δόρυ. Εδώ πλέον η δύναµη της πίστης είναι αυτή που µεταφορικά 

συνέτριψε το ‘κακό’ – στην περίπτωση µας το ναζισµό – όπως ακριβώς ο αρχάγγελος 

Μιχαήλ κατατρόπωσε τον Εωσφόρο. Το κλειστό σύνολο της µακέτας, που ο Epstein 

αρεσκόταν να χρησιµοποιεί στις συνθέσεις του366, γίνεται πιο χαλαρό στην τελική 

µορφή του έργου, αλλά η ύπαρξη του δόρατος ενοποιεί τα δύο µέρη και κάνει 

ευκρινές το συµβολισµό της νίκης στην αιώνια µάχη µε το κακό, δίνοντας µε τον 

                                                 
365 Βλ. Buckle, Richard, Jacob Epstein, Sculptor, Faber and Faber Limited, Λονδίνο 1963, σελ. 393-
395. 
366 Βλ. Silber, Evelyn, The Sculpture of Epstein, Phaidon, Οξφόρδη 1986, σελ. 57. 
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τρόπο αυτό και µε τη µεγαλειώδη κίνηση των τεράστιων φτερών, ως άλλη Νίκη της 

Σαµοθράκης, ένα δραµατικό, αν και ρητορικό κάπως τόνο, στο έργο του, δίνοντας 

ταυτόχρονα ζωντάνια και δυναµισµό σε ολόκληρο τον Καθεδρικό που διαφορετικά, 

µε τις λιτές και γεωµετρικές του γραµµές, θα ήταν ψυχρός και απρόσωπος. 

Τα θέµατα της Παλαιάς ∆ιαθήκης, αν και εβραϊκής καταγωγής ο ίδιος, 

απασχολούσαν ήδη από την περίοδο του πολέµου τον Epstein, ειδικότερα οι 

απεικονίσεις των φυσικών και ηθικών συγκρούσεων367. Ο ίδιος µιλώντας για το έργο 

του αναφέρει: «Ο Μιχαήλ στη µάχη του µε το ∆ιάβολο είναι µέρος ολόκληρου του 

πεδίου δράσης των Αγγέλων. Ο Σατανάς αντιπροσωπεύει κάθε κακό – στο σύµπαν 

και στον άνθρωπο. Είναι ενεργός απέναντι στον άνθρωπο, ατοµικά και κοινωνικά. 

Είναι η καταστροφή του σώµατος, του µυαλού και της ψυχής. Κακοήθης. 

Ηττηµένος»368. Με το µεγάλων διαστάσεων έργο του ο Εωσφόρος (1944-5) είχε 

δώσει ήδη ένα πρώτο δείγµα των αναζητήσεών του, που πλέον έφταναν από την 

τέχνη του Μιχαήλαγγέλου µέχρι και το ροµαντισµό του Rodin369, ξεκινώντας 

εικονογραφικά από το έργο του πρώτου ο Ιάκωβος και ο Άγγελος, το οποίο είχε 

µελετήσει ενδελεχώς και το µοτίβο του οποίου µε τα φτερά ανοιχτά επανέλαβε 

λιγότερο στο δικό του οµώνυµο έργο και περισσότερο στον Εωσφόρο και αργότερα 

στο Μιχαήλ. 

   
(Jacob Epstein, Ο Αγ. Μιχαήλ νικά το διάβολο, 1958, µπρούντζος, συνολικό ύψος 8 µ., στον εξωτερικό 

τοίχο του Νέου Καθεδρικού του Κόβεντρυ) 
                                                 
367 Βλ. Silber, Evelyn, The Sculpture of Epstein, όπ. π., σελ. 52-54.  
368 Στο Noszlopy, T. George, Public Sculpture of Warwickshire, Coventry and Solihull. Public 
Monuments and Sculpture Association National Recording Project, Liverpool University Press, 
Λίβερπουλ 2003, σελ. 143. 
369 Όπ. π., σελ. 54-56. 
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Ο Epstein δεν είδε τελικά το έργο του να εγκαινιάζεται και στην τελετή, στον 

ακόµη ηµιτελή ναό του Spence, στις 24 Ιουνίου 1960 παραβρέθηκε η σύζυγός του370. 

Στον Αγ. Μιχαήλ ο Epstein έδωσε τα χαρακτηριστικά του γαµπρού του, Wynne 

Godley, ενώ για αυτά του διαβόλου επέλεξε, µετά από µεγάλη αναζήτηση, το 

πρόσωπο κάποιου επιζώντα από το Κένσινγκτον, ονόµατι Gordon Bagnall-

Godfrey371. Οι µορφές όµως τώρα, σε σύγκριση µε τα πάµπολλα πορτραίτα που ήδη 

είχε φιλοτεχνήσει, αποκτούν µια δραµατική εικόνα που «δηµιουργεί µια απόσταση 

και υποδεικνύει πως το ανθρώπινο έγινε θεϊκό»372. Η κατά τ’ άλλα ανθρώπινη µορφή 

του διαβόλου, αν εξαιρέσει κανείς τα κέρατα, είναι η προσωποποίηση της σατανικής 

πλευράς των ίδιων των ανθρώπων, ατοµικά και κοινωνικά, που µαζικά υποστήριξαν 

σατανικά καθεστώτα, µαζικά οδήγησαν τον κόσµο στο χείλος της καταστροφής και 

µαζικά φέρουν την ευθύνη, αλλά συχνά δεν αντιλαµβάνονται το κακό που 

προκάλεσαν. «Ο διάβολος, µε τα χέρια δεµένα πισθάγκωνα και µε αλυσίδες στα 

πόδια, κοιτάζει µε ένα ζωώδες βλέµµα προς τα πάνω και µοιάζει να µην 

αντιλαµβάνεται το κακό που έχει κάνει. Η σύνθεση καταφανώς παρουσιάζει τη νίκη 

του πνευµατικού πάνω στα ζωώδη ένστικτα του ανθρώπου»373.  

Κανείς, όµως, δεν µπορεί να εµφανίζεται εντελώς αθώος µετά από µιας 

τέτοιας έκτασης καταστροφής, υπενθυµίζοντας ίσως έτσι έµµεσα ακόµα και τη 

ευθύνη των κυβερνώντων που δεν µπόρεσαν να αποτρέψουν την τραγική έκβαση των 

γεγονότων και πιθανόν για αυτό απέφευγαν µεταπολεµικά να στηρίξουν µια δηµόσια 

µνηµειακή πολιτική. Η απογοήτευση και τα ψυχολογικά τραύµατα του πολέµου ο 

οποίος παρέσυρε εκατοµµύρια στον όλεθρο και µόνο συντρίµµια προκάλεσε και 

πόνο, όπως συµβολίζει άλλωστε η παρακείµενη εκκλησία, είναι εµφανή τόσο στα 

λόγια του καλλιτέχνη όσο και στην εικαστική απεικόνιση. Η υπερφυσική µορφή του 

αρχάγγελου Μιχαήλ µε ύψος περίπου έξι µέτρα είναι εδώ η προσωποποίηση του 

βρετανικού λαού που αναπαριστάται µεν εξαντληµένος από τη µάχη αλλά παρ’ όλα 

αυτά νικητής και «προσφέρει µια δυναµική εικόνα της αιώνιας µάχης ανάµεσα στο 

καλό και το κακό για τους επισκέπτες που προσεγγίζουν το ναό από τα 

ανατολικά»374. Με τα φτερά ανοιγµένα, σχηµατίζοντας ένα τεράστιο Χ, ο Μιχαήλ 

κυριαρχεί στη σύνθεση, ενώ µε το δόρυ στο χέρι και το αριστερό του πόδι να 
                                                 
370 Βλ. Buckle, Richard, Jacob Epstein, Sculptor, όπ. π., σελ. 420-421. 
371 Βλ. όπ. π., σελ. 407. 
372 Όπ. π., σελ. 407. 
373 Όπ. π. 
374 Noszlopy, T. George, Public Sculpture of Warwickshire, Coventry and Solihull. Public Monuments 
and Sculpture Association National Recording Project, όπ. π., σελ. 143 
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καταπατά τον αντίπαλό του είναι ο αδιαµφισβήτητος νικητής, απέναντι σε έναν 

ανήµπορο πλέον εχθρό, αν και η απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στη δύο µορφές και 

η στατικότητα της όλης σύνθεσης αποδυναµώνουν πιθανόν το συµβολικό µήνυµα του 

θριάµβου και κυρίως, όπως παρατηρεί η Margaret Garlake, δεν είναι συνεπώς 

«απολύτως ικανοποιητικός ο συµβολικός ρόλος του Καθεδρικού ως σηµείο αναφοράς 

µιας κοινωνίας που αναγεννιέται»375. Ωστόσο, Η αποφασιστικότητα και το µέγεθος 

της νίκης εξασφαλίζουν ότι οι δυνάµεις του σκότους θα παραµείνουν για πάντα 

ηττηµένης και καθηλωµένες, ώστε να µην είναι σε θέση να προκαλέσουν νέες 

καταστροφές και ανείπωτο πόνο. 

Ο νέος µεγαλοπρεπής καθεδρικός δίπλα στα ερείπια του βοµβαρδισµένου 

ναού σηµατοδοτεί τη νίκη του νέου κόσµου, όχι µόνο απέναντι στους εξωτερικούς 

δαίµονες του κράτους τους οποίους είχε συντρίψει, αλυσοδέσει και ελέγξει απόλυτα, 

αλλά απέναντι και στις αδικίες του παλαιού κόσµου ο οποίος κείτεται τώρα πια 

συµβολικά στα συντρίµµια λίγα µέτρα παραδίπλα. Η επιβράδυνση της οικονοµίας, σε 

συνδυασµό µε την παταγώδη αποτυχία και το διεθνή διασυρµό στον πόλεµο του 

Σουέζ δύο χρόνια νωρίτερα, το 1956, είχαν καταστήσει σαφές ότι η κυριαρχία της 

Βρετανίας ως µεγάλης αποικιακής και παγκόσµιας δύναµης είχε υπονοµευθεί σε 

τέτοιο σηµείο που δεν µπορούσε πλέον να κινείται αυτόνοµα και να επιβάλει µε τη 

δύναµή της την εξωτερική της πολιτική.  

Το τέλος της εποχής των αυτοκρατοριών ήλθε µε επώδυνο αλλά οριστικό και 

πειστικό τρόπο και το µνηµείο στο Κόβεντρυ αποτελεί το σύµβολο για το πέρασµα 

στη σύγχρονη, καταναλωτική πια και µοντέρνα κοινωνία, απαλλαγµένη από τις 

χίµαιρες και τις αυτοκρατορικές αυταπάτες του παρελθόντος. Για τις επόµενες δύο 

τουλάχιστον δεκαετίες η βρετανική κοινωνία και πολιτεία θα αδιαφορήσει πλήρως 

για την ανέγερση συµβολικών δηµόσιων µνηµείων για τον πόλεµο και θα στραφεί µε 

πάθος στα καταναλωτικά αγαθά της τεχνολογικής επανάστασης που προσέφερε ο 

καπιταλισµός της ∆ύσης ως απάντηση στην υστέρηση του αντιπάλου στον Ψυχρό 

Πόλεµο που συνεχιζόταν, δηλαδή του σοσιαλισµού. Το πρώτο εθνικό µνηµείο για τη 

‘Μάχη της Βρετανίας’  θα κατασκευαστεί στο Λονδίνο µόλις το 2005, όπως και το 

‘Μνηµείο για τις γυναίκες θύµατα του Β΄Π.Π.’, και τα δύο βασισµένα σε παραστατικές 

λύσεις, την ίδια περίπου ώρα που στο Βερολίνο εγκαινιαζόταν το πολύ πιο 

διεθνιστικό ‘Μνηµείο για τους Εβραίους της Ευρώπης’ . 

                                                 
375 Garlake, Margaret, New Art New World, British Art in Postwar Society, όπ. π., σελ. 233.   
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(Paul Day γλύπτης/ Donald Insall αρχιτέκτονας, Η µάχη της Βρετανίας, 2005, γρανίτης και µπρούντζος, 

µήκος 25 µ., Victoria Embankment Λονδίνο, κάτω η πίσω όψη) 

 

(John W. Molls, Μνηµείο για τις γυναίκες θύµατα του Β΄Π.Π., 2005, µπρούντζος, Λονδίνο)  
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� Η αθωωτική µνήµη του πρώτου θύµατος του χιτλερισµού: η 

περίπτωση της Αυστρίας  

 

Η ιδέα της ενοποίησης όλων των γερµανόφωνων πληθυσµών σε ένα κράτος είχε 

αποτελέσει το αντικείµενο άκαρπων συζητήσεων ήδη από το τέλος της Αγίας 

Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας το 1806. Πριν από το 1866, θεωρήθηκε γενικά ότι η 

ενοποίηση των Γερµανών θα µπορούσε να επιτευχθεί µόνο κάτω από την αυστριακή 

ηγεσία, αλλά η ταχύτατη άνοδος της Πρωσίας ήταν, κατά ένα µεγάλο µέρος, 

απρόβλεπτη εκείνη τη στιγµή. Αυτό δηµιούργησε ανταγωνισµό µεταξύ των δύο 

διεκδικητών, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την ενοποίηση µέσω µιας λύσης 

Großdeutschland (Μεγάλης Γερµανίας). Επίσης, λόγω της πολυεθνικής σύνθεσης της 

Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, που συγκεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στη Βιέννη, 

πολλοί απέρριψαν αυτήν την ιδέα. Ήταν αδιανόητο, τουλάχιστον για την ηγεσία της 

Αυστρίας, ότι το νέο κράτος θα απέκλειε τους ‘µη Γερµανούς’ από τα εδάφη του, 

πόσο µάλλον να υποβάλλει την εξουσία του στην Πρωσία376.  

Όταν η Αυστροουγγαρία χωρίστηκε το 1918, πολλοί γερµανόφωνοι Αυστριακοί 

ήλπιζαν να ενωθούν µε τη Γερµανία στη νέα Ευρώπη που σχηµατιζόταν, αλλά οι 

συνθήκες των Βερσαλλιών και του St. Germain εµπόδιζαν ρητά την ένταξη της 

Αυστρίας µέσα σε ένα γερµανικό κράτος. Η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο 

φοβόταν τη δύναµη µιας µεγαλύτερης Γερµανίας και προωθούσαν από την αρχή την 

αποδυνάµωση µιας τέτοιας προοπτικής. Επίσης ο αυστριακός σεκταρισµός, ειδικά 

µεταξύ της αριστοκρατίας, διαδραµάτισε τεράστιο ρόλο, δεδοµένου ότι η Αυστρία 

ήταν ρωµαιοκαθολική, ενώ η Γερµανία, ειδικά στην κυβέρνηση, αποτελούνταν 

περισσότερο από Προτεστάντες.  

Τα δύο συντάγµατα, όµως, αυτό της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης και αυτό της 

Πρώτης Αυστριακής ∆ηµοκρατίας, συµπεριέλαβαν τον πολιτικό στόχο της 

ενοποίησης και αυτός ο στόχος υποστηρίχθηκε επίσης ευρέως από τα δηµοκρατικά 

κόµµατα377. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η λαϊκή υποστήριξη για την ένωση 

µε τη Γερµανία παρέµεινε συντριπτική και η αυστριακή κυβέρνηση 

                                                 
376 Βλ. In der Maur, Wolf, «Auf der Suche nach einer Patriotischen Utopie», Das große Tabu, Pelinka, 
Anton/ Weinzierl, Erika (επιµ.), Edition S – Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Βιέννη 1987, 
σελ. 114-117. 
377 Για την ιστορία και την προϊστορία της Ένωσης βλ. Haas, Hanns, «Der Anschluss», NS-Herrschaft 
in Österreich 1938-1945, Talos, Emmerich/ Hanisch, Ernst/ Neugebauer, Wolfgang (επιµ.), Verlag für 
Gesellschaftskritik, Βιέννη 1988, σελ. 1-24 και In der Maur, Wolf, «Auf der Suche nach einer 
Patriotischen Utopie», όπ. π., σελ. 117-121. 
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προσανατολίστηκε σε µια πιθανή τελωνειακή ένωση µε τη Γερµανία το 1931. Με την 

άνοδο των Ναζί και του (Αυστριακού) Χίτλερ στην εξουσία και την επακόλουθη 

άνοδο ενός παγγερµανικού εθνικισµού, το ενδεχόµενο µιας νέας προσέγγισης για την 

ενοποίηση έµοιαζε περισσότερο πιθανό από ποτέ. 

Μετά από µια µεγάλη περίοδο πίεσης από τη Γερµανία, ο Χίτλερ συνάντησε τον 

Kurt Schuschnigg, καγκελάριο της Αυστρίας, στις 12 Φεβρουαρίου 1938 στο 

Berchtesgaden της Βαυαρίας και απαίτησε να άρει την απαγόρευση για τα πολιτικά 

κόµµατα, να επαναφέρει πλήρεις πολιτικές ελευθερίες, να απελευθερώσει όλα τα 

φυλακισµένα µέλη του ναζιστικού κόµµατος και να επιτρέψει τη συµµετοχή τους 

στην κυβέρνηση· σε διαφορετική περίπτωση θα ελάµβανε στρατιωτικά µέτρα. Ο 

Schuschnigg συµµορφώθηκε µε τις απαιτήσεις του Χίτλερ και διόρισε τον Seyss-

Inquart, ένα φανατικό Ναζί δικηγόρο, ως υπουργό εσωτερικών και έναν άλλο Ναζί, 

τον Edmund Glaise-Horstenau, ως υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου, συνειδητοποιώντας 

όµως ότι ούτε η Γαλλία ούτε το Ηνωµένο Βασίλειο ήταν πρόθυµοι να λάβουν µέτρα 

για να τον στηρίξουν παραιτήθηκε από καγκελάριος λίγο αργότερα378.  

Ο Χίτλερ τελικά υπέγραψε και εξέδωσε την εντολή για την εισβολή και µαζί µε 

το  Göring δηµοσίευσαν ένα κατασκευασµένο τηλεγράφηµα που περιέχει το αίτηµα 

από την αυστριακή κυβέρνηση να µπουν τα γερµανικά στρατεύµατα στην Αυστρία. 

Γύρω στα µεσάνυχτα, αφού σχεδόν όλα τα κρίσιµα γραφεία, υπουργεία και κτήρια 

είχαν περιέλθει στους Ναζί, ο Miklas παρέδωσε τη Βιέννη, ενώ τα κύρια µέλη των 

πολιτικών κοµµάτων της παλαιάς κυβέρνησης συνελήφθησαν. Τελικά ο Miklas  

αναγκάστηκε να διορίσει το Seyss-Inquart νέο καγκελάριο379. 

Το πρωί της 12ης Μαρτίου, ο 8ος στρατός της Wehrmacht διέσχισε τα γερµανο-

αυστριακά σύνορα, χωρίς να συναντήσει την παραµικρή αντίσταση από τον 

αυστριακό στρατό. Το αντίθετο, µάλιστα, τα γερµανικά στρατεύµατα έγιναν δεκτά µε 

ενθουσιασµό από τους Αυστριακούς, µε φασιστικούς χαιρετισµούς, ναζιστικές 

σηµαίες και λουλούδια και λόγω αυτού η ναζιστική εισβολή αποκαλείται επίσης 

Blumenkrieg (πόλεµος των λουλουδιών). Για τη Wehrmacht αυτή η εισβολή ήταν η 

                                                 
378 Για το ρόλο των µεγάλων δυνάµεων βλ. Haas, Hanns, «Österreich und das Ende der kollektiven 
Sicherheit. Zur Rolle der französischen und sowjetischen Politik der Friedenssicherung in Bezug auf 
Österreich», Das Juliabkommen von 1936, Vorgeschichte, Hintergründe und Folgen (Protokoll des 
Symposiums in Wien am 10. und 11. Juni 1976), Wissenschaftliche Kommune des Theodor-Körner-
Stiftungsfonds und des Leopold-Kunschak-Preises zur Erforschung der Österreichischen Geschichte 
der Jahre 1927 bis 1938, Μόναχο/ Όλντενµπουργκ 1977, σελ. 11-52 και Rock, William, Britisch 
Appeasement  in the 1930s, Norton, Νέα Υόρκη 1977. 
379 Βλ. Rosar, Wolfgang, Deutsche Gemeinschaft, Seyss-Inquart und der Anschluss, Europa Verlag, 
Βιέννη/ Φρανκφούρτη στο Μάιν/ Ζυρίχη 1971, σελ. 266-280.  
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πρώτη µεγάλη δοκιµή των µηχανισµών της. Αν και οι δυνάµεις οργανώθηκαν 

άσχηµα και ο συντονισµός µεταξύ των µονάδων ήταν πρόχειρος, εντούτοις ελάχιστα 

επηρέασε την αποστολή καθώς δεν πραγµατοποιήθηκε καµία µάχη. Χρησίµευσε, 

όµως, ως µια προειδοποίηση των γερµανικών στρατιωτικών διοικητών για το µέλλον, 

όπως στην περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας. Ο Χίτλερ µε το αυτοκίνητό του διέσχισε 

τα σύνορα το απόγευµα στο Braunau, τόπο γεννήσεώς του και το βράδυ, έφθασε στο 

Linz όπου τον περίµενε ενθουσιώδης υποδοχή. Η ατµόσφαιρα ήταν τόσο έντονη που 

ο Göring σε ένα τηλεφώνηµα το ίδιο βράδυ δήλωσε: «Υπάρχει απίστευτη αγαλλίαση 

στην Αυστρία. Οι ίδιοι δεν σκεφτήκαµε ότι ο ενθουσιασµός θα ήταν τόσο έντονος». 

Η Ένωση-Anschluss τέθηκε άµεσα σε εφαρµογή µε τη νοµοθετική πράξη στις 13 

Μαρτίου, υπό τον όρο να επικυρωθεί από δηµοψήφισµα. Η Αυστρία έγινε η επαρχία 

Ostmark, και ο Seyss-Inquart διορίστηκε κυβερνήτης. Το δηµοψήφισµα 

πραγµατοποιήθηκε στις 10 Απριλίου και κατέγραψε επίσηµα την υποστήριξη 99.73% 

των ψηφοφόρων. 

Τα γεγονότα της 12ης Μαρτίου 1938, χαρακτήρισαν το αποκορύφωµα των 

ιστορικών πιέσεων να ενοποιηθούν οι γερµανικοί πληθυσµοί της Αυστρίας και της 

Γερµανίας κάτω από ένα έθνος-κράτος. Νωρίτερα, η ναζιστική Γερµανία είχε 

παράσχει την υποστήριξη για το αυστριακό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα (το 

αυστριακό ναζιστικό Κόµµα) στην προσπάθειά της να πάρει δια της βίας τη δύναµη 

από την ηγεσία των Φασιστών της Αυστρίας. Οι ισχυρότερες φωνές ενάντια στην 

προσάρτηση, ιδιαίτερα από τη φασιστική Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο 

(το «µέτωπο Stresa»), ήταν τελικά ανίκανες να αποτρέψουν την Ένωση ή, στην 

περίπτωση της Ιταλίας, κατευνάστηκαν σύντοµα.  

Εντούτοις, το Anschluss ήταν µεταξύ των πρώτων σηµαντικών βηµάτων του 

ναζιστικού καθεστώτος στη µακροπρόθεσµη επιθυµία του για δηµιουργία µιας 

αυτοκρατορίας συµπεριλαµβανοµένων των γερµανόφωνων εδαφών και των εδαφών 

που είχαν χάσει µετά από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο –  αν και η Αυστρία δεν 

ήταν ποτέ µέρος της Γερµανίας. Ήδη πριν από την προσάρτηση του 1938, Η 

Γερµανία ανακατέλαβε τη Ρηνανία και η περιοχή Σάαρ επιστράφηκε µετά από 

δεκαπέντε έτη γαλλικής κατοχής. Μετά από το Anschluss, το κυρίως γερµανικό 

κοµµάτι της Sudetenland της Τσεχοσλοβακίας προσαρτήθηκε στο υπόλοιπο της 

χώρας και ονοµάστηκε προτεκτοράτο της Γερµανία το 1939. Εκείνον τον ίδιο χρόνο, 

η Memelland επιστράφηκε από τη Λιθουανία και αποτέλεσε την τελευταία ειρηνική 

εδαφική µεγέθυνση πριν από την έναρξη του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου.  
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Η Αυστρία έπαψε να υπάρχει ως ανεξάρτητο έθνος και παρέµεινε µέρος του 

Τρίτου Ράιχ µέχρι το τέλος του πολέµου. Μια προσωρινή αυστριακή κυβέρνηση 

οργανώθηκε αργά στις 27 Απριλίου 1945, ανακήρυξε άκυρη την Ένωση και 

αναγνωρίστηκε νόµιµα από τους Συµµάχους στους επόµενους µήνες. Μετά τον 

πόλεµο η Αυστρία αναγνωρίστηκε και αντιµετωπίστηκε ως ξεχωριστή χώρα, αλλά 

δεν αποκαταστάθηκε η κυριαρχία της µέχρι την Αυστριακή Κρατική Συνθήκη και την 

Αυστριακή ∆ιακήρυξη της ουδετερότητας το 1955, που κατά ένα µεγάλο µέρος 

οφείλονταν στη γρήγορη ανάπτυξη του Ψυχρού Πολέµου και των διαφωνιών µεταξύ 

της ΕΣΣ∆ και των πρώην συµµάχων της σε θέµατα εξωτερικής και διεθνής πολιτικής. 

Η ∆ιακήρυξη της Μόσχας του 1943, που υπογράφηκε από τις ΗΠΑ, τη 

Σοβιετική Ένωση και το Ηνωµένο Βασίλειο περιελάµβανε και µια ‘∆ιακήρυξη 

σχετικά µε την Αυστρία’  που δήλωνε τα εξής: «Οι κυβερνήσεις του Ηνωµένου 

Βασιλείου, της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

συµφωνούν ότι η Αυστρία ήταν η πρώτη ελεύθερη χώρα που έπεσε θύµα στην 

επιθετικότητα του Χίτλερ και έπρεπε να απελευθερωθεί από τη γερµανική κυριαρχία. 

Θεωρούν την προσάρτηση που επιβλήθηκε στην Αυστρία από τη Γερµανία στις 15 

Μαρτίου 1938 άκυρη. Συµφωνούν ότι σε καµία περίπτωση δε δεσµεύεται η Αυστρία 

από οποιεσδήποτε δαπάνες που επηρεάζονται από εκείνη την ηµεροµηνία. ∆ηλώνουν 

ότι επιθυµούν να δουν εκ νέου εδραιωµένη µια ελεύθερη και ανεξάρτητη Αυστρία 

και µε αυτόν τον τρόπο να ανοίξουν το δρόµο για τους Αυστριακούς πολίτες, καθώς 

επίσης και σε εκείνα τα γειτονικά κράτη που θα βρεθούν αντιµέτωπα µε παρόµοια 

προβλήµατα, για να διαπιστώσουν ότι η πολιτική και οικονοµική ασφάλεια είναι η 

µόνη βάση για τη διαρκή ειρήνη. Υπενθυµίζεται εντούτοις, ότι η Αυστρία έχει την 

ευθύνη, την οποία δεν µπορεί να αποφύγει, για τη συµµετοχή στον πόλεµο στην 

πλευρά της χιτλερικής Γερµανίας, και ότι στην τελική τακτοποίηση θα δοθεί 

αναπόφευκτα σηµασία στη συµβολή της στην απελευθέρωσή της»380. 

Κρίνοντας κανείς από την τελευταία παράγραφο αλλά και τους 

προσδιορισµούς στις δίκες της Νυρεµβέργης, η ∆ιακήρυξη προοριζόταν να 

χρησιµεύσει ως εργαλείο προπαγάνδας που στόχο είχε τη συσκότιση γύρω από την 

ύπαρξη µιας αυστριακής αντίστασης (αν και υπήρξε αυστριακή αντίσταση, δεν 

υπήρξε ποτέ µια αποτελεσµατική ένοπλη δράση του είδους που συναντάµε σε άλλες 

                                                 
380 Βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», Österreich 1945-1995, Gesellschaft, Politik, Kultur, Sieder, Reinhard/ Steinert, Heinz/ 
Tálos, Emmerich (επιµ.), Verlag für Gesellschaftskritik, Βιέννη 1995, σελ. 98. 
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χώρες κάτω από τη γερµανική κατοχή). ∆εδοµένου ότι οι αυστριακοί πολιτικοί, τόσο 

της αριστεράς όσο και της δεξιάς, προσπάθησαν να αµβλύνουν και να συµβιβάσουν 

τις διαφορές τους προκειµένου να αποφευχθεί µια νέα βίαια σύγκρουση όπως αυτή 

στην Πρώτη ∆ηµοκρατία, συζητήσεις για τον αυστριακό ναζισµό και το ρόλο της 

Αυστρίας στον πόλεµο αποφεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. Αν και το ναζιστικό κόµµα 

απαγορεύθηκε αµέσως, δεν επεβλήθη η ίδια λεπτοµερή διαδικασία εκδίωξης πρώην 

στελεχών στην κορυφή της κυβέρνησης όπως είχε γίνει στη Γερµανία. 

Μετά τον πόλεµο, πολλοί Αυστριακοί επιδίωξαν και τάχθηκαν µε την ιδέα της 

Αυστρίας ως ‘πρώτο θύµα των Ναζί’ 381. Αντιµετωπίζοντας την εξωτερική πίεση για 

πολιτική και κοινωνική µεταρρύθµιση, η αυστριακή κοινωνία προσπάθησε επί 

µακρόν να προωθήσει την άποψη ότι το Anschluss δεν ήταν παρά µόνο µια 

προσάρτηση από ένα καθεστώς που διεξήγαγε επεκτατικό πόλεµο. Η θεωρία του 

θύµατος διαδραµάτισε τελικά ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγµατεύσεις για την 

αυστριακή Συνθήκη µε τους Σοβιετικούς το 1955 και σε συνδυασµό µε το 

προηγούµενο της ∆ιακήρυξης της Μόσχας, οι Αυστριακοί πολιτικοί βρήκαν την 

απαιτούµενη ηθική και πολιτική στήριξη για να επιτύχουν µια λύση διαφορετική από 

αυτή της Γερµανίας ώστε να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους. Η Κρατική 

Συνθήκη, σε συνδυασµό µε την επακόλουθη αυστριακή δήλωση της µόνιµης 

ουδετερότητας, αποτέλεσε τη βάση για την αποκρυστάλλωση µιας ανεξάρτητης 

εθνικής ταυτότητας της Αυστρίας κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών382.  

Για δεκαετίες, η θεωρία του θύµατος που καθιερώθηκε στην αυστριακή 

δηµοσιότητα παρέµεινε κατά ένα µεγάλο µέρος αδιαφιλονίκητη. Το αυστριακό κοινό 

µόνο σπάνια αναγκάστηκε να αντιµετωπίσει την κληρονοµιά του Γ΄ Ράιχ383. ∆εν ήταν 

πριν από τη δεκαετία του '80 όταν τελικά οι Αυστριακοί ήρθαν αντιµέτωποι µε το 

παρελθόν τους. Κύριος καταλύτης για την έναρξη της Vergangenheitsbewältigung  

ήταν η αποκαλούµενη υπόθεση Waldheim384. 

                                                 
381 Βλ. Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, 
Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2008, σελ. 58-60. 
382 Βλ. In der Maur, Wolf, «Auf der Suche nach einer Patriotischen Utopie», όπ. π., σελ. 122.  
383 Κάτι τέτοιο συνέβη µόνο κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1965 σχετικά µε τον Taras 
Borodajkewycz, καθηγητής της οικονοµικής ιστορίας πασίγνωστος για τις αντισηµιτικές παρατηρήσεις 
και επίσης όταν σκοτώθηκε ο Ernst Kirchweger, ένας επιζών στρατοπέδων συγκέντρωσης, από έναν 
ακροδεξιό διαµαρτυρόµενο κατά τη διάρκεια των ταραχών 
384 Για την υπόθεση Waldheim βλ. Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος 
Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., σελ. 60 και Φλάισερ, Χάγκεν, «Το ‘ζωτικό ψεύδος’ της 
Αυστρίας», Το Βήµα, 22.6.2003. 
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Το σκοτεινό παρελθόν της Αυστρίας αποδείχθηκε, όµως, λιγότερο επώδυνο, 

σε σύγκριση µε αυτό της Γερµανίας, λιγότερο έντονο και µακροχρόνιο για τη 

συλλογική συνείδηση των ίδιων των πολιτών της χώρας και ήσσονος σηµασίας στο 

διεθνές διπλωµατικό πεδίο που είχε ήδη αρχίσει να διαµορφώνεται προπολεµικά. 

Ολόκληρη η χώρα αµέσως µε τη λήξη του πολέµου, ή µάλλον ελάχιστα πριν αυτός 

λήξει, πέρασε από την πλευρά των επιτιθέµενων και των θυτών, ή τουλάχιστον των 

συνυπεύθυνων για τα εγκλήµατα πολέµου, στην πλευρά των θυµάτων, ότι κι αν αυτό 

σήµαινε εκείνη τη στιγµή για τις πιθανές προοπτικές που εξασφάλιζε. «Σε αυτό 

συνέβαλε ο ιδρυτικός µύθος της Β΄ Αυστριακής ∆ηµοκρατίας που βασιζόταν στο 

πρώτο σκέλος της διασυµµαχικής διακήρυξης του 1943. Η ταυτόχρονη αναφορά στη 

συνενοχή των Αυστριακών ξεχάστηκε, αφού οι Σύµµαχοι δεν επέµεναν. Άλλωστε, οι 

ΗΠΑ επιθυµούσαν να φύγουν οι Σοβιετικοί από τη χώρα, και οι Ρώσοι είχαν 

αρκεστεί στο να µείνει η Αυστρία ουδέτερη, πράγµα για το οποίο και οι δύο πλευρές, 

λόγω κοινού συµφέροντος, συµφώνησαν»385.  

Τα 700000 µέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος Αυστρίας και οι πάνω 

από ένα εκατοµµύριο αυστριακοί στρατιώτες που υπηρέτησαν στη Wehrmacht, 

καθώς και οι 2500000 νεκροί στο µέτωπο, απαλείφθηκαν µε µιας από τη συλλογική 

ιστορία και µνήµη, από τη δηµόσια σφαίρα και από την επίσηµη εκδοχή και ερµηνεία 

του παρελθόντος. Αντίθετα πολύ σύντοµα υπερτονίστηκε ο ρόλος και η θέση στην 

εθνική αφήγηση και µνήµη των 25000 θυµάτων της αντίστασης και των πολιτικών 

διώξεων, αριθµός φυσικά πολύ µικρότερος από αυτόν που στήριξαν το καθεστώς386, 

τακτική όµως που είχε τη σηµασία της στη µνηµειακή πολιτική, όπως θα δούµε 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. Στην Αυστρία όπως και «στους άλλους πρώην 

δορυφόρους του Χίτλερ εκδηλώνεται ακόµα ισχυρότερη η τάση να ριχτούν στη λήθη 

τα άχαρα για τη µνήµη χρόνια της πολεµικής συνεργασίας µε το ναζιστικό παρελθόν, 

ενώ υπερτονίζεται η πολύ συντοµότερη φάση στο τέλος του Πολέµου, όταν, εξαιτίας 

της εισβολής συµµαχικών στρατευµάτων, τα φιλικά προς τον Άξονα καθεστώτα 

κατέρρευσαν και αντικαταστάθηκαν µε όψιµα φιλοσυµµαχικά που επωφελήθηκαν 

από την εύνοια της στιγµής»387. 

                                                 
385 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 59. 
386 Για τους αριθµούς των θυµάτων βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs 
Umgang mit dem Nationalsozialismus 1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 95-96. 
387 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 139. 
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Ενώ οι φωτιές από τη µάχη της Βιέννης έκαιγαν ακόµα στα περίχωρα της 

πόλης και ολόκληρες επαρχίες ήταν ακόµα υπό ναζιστικό έλεγχο, στο διάγγελµά της 

στις 27 Απριλίου 1945 η προσωρινή κυβέρνηση, αποτελούµενη από µέλη και των 

τριών προπολεµικών κοµµάτων, το σοσιαλιστικό, το λαϊκό και το κοµµουνιστικό, 

έθεσε το θεµέλιο λίθο της θεωρίας του θύµατος που θα καθορίσει το άµεσο και 

απώτερο µέλλον: «Είναι γεγονός ότι η ένωση του 1938 δεν συνάφθηκε, όπως 

συµβαίνει ανάµεσα σε δυο κυρίαρχα κράτη, µε τη συναίνεση και µέσω κρατικών 

συµφωνιών, παρά µε στρατιωτική εξωτερική απειλή και µέσω τροµοκρατικών 

µεθόδων µιας ναζιστικής µειοψηφίας…τελικά επιβλήθηκε στον αβοήθητο αυστριακό 

λαό µια στρατιωτική και πολεµική κατοχή…Είναι γεγονός ότι η εθνικοσοσιαλιστική 

κυβέρνηση του Αδόλφου Χίτλερ οδήγησε τον αδύναµο και άβουλο λαό της Αυστρίας 

σε έναν ανούσιο και µάταιο επεκτατικό πόλεµο…τον οποίο κανείς Αυστριακός δε 

θέλησε ποτέ, ποτέ δε σχεδίασε και δε συντήρησε», ενώ «εκατοντάδες χιλιάδες γιοι 

της πατρίδας µας, ταυτόχρονα µε ολόκληρο το νεανικό και ανθρώπινο δυναµικό του 

λαού µας, µετατράπηκαν σε θύµατα»388.  

«Ήταν αυτά τα αποσπάσµατα της διακήρυξης της ανεξαρτησίας στα οποία η 

επονοµαζόµενη θεωρία του θύµατος έλαβε µορφή και επίσης µια πρώτη εκδοχή του 

αντιφασιστικού αγώνα. Έτσι η Αυστρία υπέστη βίαιη κατοχή το Μάρτιο του 1938, τα 

χρόνια 1938 µε 1945 θεωρήθηκαν ξένη κατοχή εναντίον της οποίας γεννήθηκε η 

αυστριακή πατριωτική αντίσταση παρά τη βάρβαρη καταπίεση»389. Ο κρατικός 

θυρεός µε τον αετό της Πρώτης ∆ηµοκρατίας πάνω στην ίδια της διακήρυξη της 

ανεξαρτησίας έδειχνε τη βούληση και την πεποίθηση της νέας πολιτικής τάξης να 

συνεχίσει το αυστριακό κράτος από εκεί από όπου βίαια έπαψε να υπάρχει το 1938, 

ενώ παράλληλα τα δεσµά από τα οποία τώρα απελευθερωνόταν ο αυστριακός αετός 

συµβόλιζαν τα σπασµένα δεσµά της απελευθέρωσης από τους Ναζί390. Αυτή η 

ερµηνεία της Ένωσης από όλες τις πολιτικές δυνάµεις αποτέλεσε το πρότυπο για την 

προσέγγιση συνολικά της ναζιστικής περιόδου και ήταν το πρώτο βήµα για τη 

                                                 
388 Το απόσπασµα στο Perz, Bertrand, «Österreich», Verbrechen erinnern, Die Auseinandersetzung mit 
Holocaust uns Völkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), Beck, Μόναχο 2002, σελ. 150. Βλ. 
επίσης στο Uhl, Heidemarie, «Österreich: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese: Die 
Transformationen des österreichischen Gedächtnisses», Mythen der Nationen, 1945 Arena der 
Erinnerung, Monika Flacke (επιµ.), Deutsches Historisches Museum, τόµος 2, Βερολίνο 2005, σελ. 
482 και Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem 
Nationalsozialismus 1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 96. 
389 Uhl, Heidemarie, «Österreich: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese: Die 
Transformationen des österreichischen Gedächtnisses», όπ. π., σελ. 482. 
390 Βλ. Uhl, Heidemarie, «Österreich», όπ. π. 
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διαµόρφωση της θεωρίας του θύµατος που θα διαχυθεί άµεσα στην ιστορία, δηµόσια 

και µη, στη µνήµη, επίσηµη ή µη.  

Η ίδρυση, όµως, της Β΄ ∆ηµοκρατίας κάθε άλλο από ώρα µηδέν ήταν για την 

Αυστρία, που συνέχιζε µεν την πολιτική παράδοση του µεσοπολέµου, συγχρόνως 

όµως οι πολιτικές δυνάµεις που επέζησαν του πολέµου απέφυγαν να έρθουν σε ρήξη 

µε τις κοινωνικές ελίτ και µε το σύνολο του κρατικού µηχανισµού που τα τελευταία 

χρόνια στήριζε το ναζιστικό καθεστώς391. Έτσι παρά τη ∆ιακήρυξη της Μόσχας για 

µια ανεξάρτητη και θύµα του Χίτλερ Αυστρία, οι Σύµµαχοι εφάρµοσαν το ίδιο 

µοντέλο κατοχής µε αυτό της Γερµανίας, το διαµελισµό δηλαδή της χώρας και της 

πρωτεύουσας σε τοµείς διοίκησης και ευθύνης της κάθε νικήτριας δύναµης – 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελικά οι όροι εδώ δεν ήταν τόσο επαχθείς και 

αυστηροί για τον τοπικό πληθυσµό και γρήγορα οι συσχετισµοί µεταστράφηκαν ώστε 

να κηρυχθεί τυπικά η ουδετερότητα και η αυτονοµία της Αυστρίας. «Μετά την ήττα 

της Γερµανίας και την πολλαπλή τιµωρία της – Κατοχή, διαµελισµός, ταπείνωση, 

δικαστική και ηθική (αρχικά και οικονοµική) καταδίκη – όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι 

εµπλεκόµενοι απέκτησαν άνετα µερίδιο από τη νέα συλλογική ταυτότητα του νικητή 

απέναντι σε ‘έναν εχθρό που ενσάρκωνε αυτό καθαυτό το κακό’. Η καθολική και 

αποκλειστική ενοχή αυτού του εξωτερικού εχθρού και πρώην δυνάστη ήταν ο µόνος 

κοινός παράγοντας στον οποίο µπορούσαν να συµφωνήσουν όλες οι 

πλευρές…Ακόµη και οι οµογάλακτοι των ηττηµένων, οι Αυστριακοί, επιδέξια 

επαναπροσδιόρισαν την ταυτότητά τους ως τα ‘πρώτα θύµατα του Χίτλερ’ – 

εγχείρηµα για το οποίο εκµεταλλεύτηκαν την εύνοια των Συµµάχων που είχε στόχο 

να τους αποσπάσει από τους θεωρούµενους πιο επικίνδυνους Πρώσο-Γερµανούς»392. 

 

� Το πρώτο σοβιετικό µνηµείο της Ευρώπης στην αυστριακή 

πρωτεύουσα 

 

Στις 19 Αυγούστου 1945 εγκαινιάστηκε µε κάθε επισηµότητα, µε παρελάσεις, 

πυροτεχνήµατα και τη συµµετοχή όλων των νικητών το πρώτο πολεµικό µνηµείο όχι 

µόνο της Αυστρίας αλλά και ολόκληρου του κόσµου393. Σε τρεις µόλις µήνες 

                                                 
391 Βλ. Sieder, Reinhard/ Steinert, Heinz/ Tálos, Emmerich, «Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in der 
Zweiten Republik, Eine Einführung», Österreich 1945-1995, Gesellschaft, Politik, Kultur, Sieder, 
Reinhard/ Steinert, Heinz/ Tálos, Emmerich (επιµ.), Verlag für Gesellschaftskritik, Βιέννη 1995, σελ. 9. 
392 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, όπ. π., σελ. 58. 
393 Βλ. Leidinger, Hannes/ Moritz, Verena, «1945. Planung, Bau und Einweihung des 
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κατασκευάσθηκε στο κέντρο της Βιέννης το πρώτο σοβιετικό µνηµείο µετά τον 

πόλεµο το οποίο φέρει τη ρωσική ερµηνεία και µνήµη του πολέµου συνολικά, αλλά 

συγχρόνως και το πολιτικό µήνυµα που επιθυµούσαν οι Σοβιετικοί επιτελείς να 

µεταδώσουν στους πολίτες της νεαρής Β΄ Αυστριακής ∆ηµοκρατίας. Ο Σοβιετικός 

στρατιώτης εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην εικονογραφία της µνήµης για τον 

πόλεµο που µόλις είχε τελειώσει, ως απελευθερωτής όµως της Αυστρίας, ως σωτήρας 

και ήρωας που απάλλαξε τη χώρα από το ναζιστικό ζυγό και όχι ως νέος κατακτητής 

και εκδικητική εξωτερική δύναµη απέναντι σε µια χώρα εχθρική. Αυτό µάλιστα 

συνέβη παρά τη ναζιστική προπαγάνδα που έκανε λόγο για τις ασιατικές ορδές των 

βάρβαρων Σοβιετικών και παρά τη σθεναρή αντίσταση των αυστριακών Ναζί στις 

ανατολικές επαρχίες ώστε το µεγαλύτερο µέρος της Αυστρίας να µη βρεθεί υπό 

σοβιετική κατοχή και οι δυτικοί σύµµαχοι να προλάβουν να φθάσουν όσο 

ανατολικότερα γίνεται. 

 
(Michail Avakovič Intisarjan γλύπτης/ Sergej G. Jakowlew αρχιτέκτονας, Μνηµείο απελευθέρωσης, 

1945, µπρούντζος/ µπετόν/ πέτρα, ύψος 12 µ./ στήλη 20 µ., Schwarzenbergplatz, Βιέννη) 

Στην ύψους 20 µ. βαθµιδωτή στήλη στήθηκε το άγαλµα ύψους 12 µ. του 

αρµένιου γλύπτη Michail Avakovič Intisarjan ως το πρώτο µνηµείο νίκης µετά το 

Β΄Π.Π. και το πρώτο µνηµείο του Ψυχρού Πολέµου, του οποίου οι όροι είχαν ήδη 

τεθεί και προσδιοριστεί µε τις διεθνείς συνθήκες και συµφωνίες της κατάπαυσης του 
                                                                                                                                            
Russendenkmals», Das Wiener Russendenkmal, Architektur, Geschichte, Konflikte, Marschik, Matthias/ 
Spitaler, Georg (επιµ.), Verlag Turia und Kant, Βιέννη 2005, σελ. 20-25 και στο ίδιο Klein, Erich, 
«Drei Monate statt ein Jahr. Die Autoren des Russendenkmals», σελ. 27. 
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πυρός. Απέναντι από το βρετανικό διοικητήριο του αντίστοιχου τοµέα, στην πλατεία 

που ήταν αφιερωµένη στον άνθρωπο που νίκησε το στρατό του Ναπολέοντα προ των 

πυλών της Μόσχας και στη µάχη της Λειψίας, στη Schwarzenbergplatz, µε σαφείς 

οπότε συµβολισµούς για την ικανότητα της Ρωσίας να σταµατά πιθανούς κατακτητές, 

στήθηκε το µνηµείο αυτό του θριάµβου της Σ.Ε. κατά του ναζιστικού εχθρού.  

Η επιλογή της τοποθεσίας κάθε άλλο από τυχαία ήταν και µάλιστα 

προηγήθηκαν έντονες συζητήσεις για το καταλληλότερο µέρος394. Η τελική επιλογή 

από τον υπεύθυνο µηχανικό, Michail Aleksandrovič Scheinfeld, της πλατείας κάτω 

από το παλάτι του Belvedere, στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης, σε µια τοποθεσία 

µέσα στον αστικό ιστό όπου καµία µάχη δεν έλαβε χώρα και κανείς στρατιώτης δεν 

ενταφιάστηκε τελικά, σε συνδυασµό µε την αδηµονία των επιτελών για την 

κατασκευή του µνηµείου, αποτελεί εκ προοιµίου µια πράξη µε πολιτικά κίνητρα και 

συµβολικό περιεχόµενο, προσδίδοντας στο έργο έναν θριαµβικό χαρακτήρα. Η στήλη 

αυτής της νίκης εντάσσεται στη µνηµειακή παράδοση πολεµικών µνηµείων µετά από 

νικηφόρους πολέµους, όπως την αντίστοιχη στήλη νίκης των Πρώσων στο 

γαλλοπρωσικό πόλεµο, τη Siegessäule (1864-1873), που βρίσκεται στο Βερολίνο 

(αριστερά) ή τη στήλη του Αυτοκράτορα Αλέξανδρου Α΄ στην Αγία Πετρούπολη 

(1830-1834) αφιερωµένη στη νίκη της Ρωσίας κατά του Ναπολέοντα (δεξιά).  

        

Το µνηµείο στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας εκτός από τη σοβιετική 

νίκη, πολύ περισσότερο «υπενθυµίζει επίσης τα ιδανικά της κοµµουνιστικής και 

σοσιαλιστικής κοσµοθεωρίας…Είναι ένα χαρακτηριστικό, λόγω του Σοβιετικού 

στρατιώτη στην κορυφή, πολεµικό µνηµείο, αλλά συγχρόνως ένα µνηµείο ειρήνης, 
                                                 
394 Βλ. Leidinger, Hannes/ Moritz, Verena, «1945. Planung, Bau und Einweihung des 
Russendenkmals», όπ. π., σελ. 16 και Klein, Erich, Die Russen in Wien – Die Befreiung Österreichs. 
Wien 1945, Falter Verlag, Βιέννη 1995, σελ. 240. 
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καθώς ο στρατιώτης έχει κατεβάσει το όπλο του και αφήσει κάτω την ασπίδα του»395. 

Οι πλαϊνές, όµως, µορφές µε τη δυναµική κίνηση και τα όπλα ακόµα ανά χείρας, 

δίνουν συγχρόνως το σύνθηµα για τη συνέχιση του αντιφασιστικού αγώνα, το 

σύνθηµα για νέες µάχες που θα απαιτηθούν στο µέλλον προκειµένου να 

περιφρουρηθούν τα ιδανικά για τα οποία χάθηκαν οι σύντροφοί τους. 

   
(Michail Avakovič Intisarjan, Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ.) 

Στην καρδιά της Ευρώπης, στην πρωτεύουσα µιας πάλαι ποτέ ισχυρής 

αυτοκρατορίας, στην πλατεία που την ίδια στιγµή µετονοµαζόταν σε Stalinplatz, 

ανεγέρθηκε το πρώτο θριαµβικό µνηµείο για το τέλος του πολέµου, αλλά ταυτόχρονα 

και το πρώτο µνηµείο προς τιµήν των χιλιάδων πεσόντων του Κόκκινου Στρατού στη 

µάχη της Βιέννης. Πρόκειται για «ένα αφηγηµατικό έργο από ιδεολογικής και 

ερµηνευτικής άποψης»396, εκείνης της νικήτριας δύναµης που επιθυµούσε να 

κατασκευάσει και να διατηρήσει τη µνήµη µιας ανεπανάληπτης νίκης, µιας νίκης 

ξεκάθαρης και αδιαµφισβήτητης, µε νεκρούς και ήρωες, µιας νίκης όχι µόνο της 

πολεµικής της µηχανής αλλά συγχρόνως µε τα διάσπαρτα σε όλο το µνηµείο σύµβολα 

του κοµµουνισµού και του κοινωνικοπολιτικού της συστήµατος εν γένει, απέναντι 

στο θανάσιµο εχθρό της που έφτασε µέχρι τις παρυφές των πιο σπουδαίων ρωσικών 

πόλεων. Με το περιστύλιο, µάλιστα, από κλασικιστικούς κίονες, σε ένα διάλογο µε τη 

νεοκλασική αρχιτεκτονική της πόλης, το µνηµείο παραπέµπει στην πιο γνωστή 

εκκλησία της Ρωσίας, στο πιο γνωστό ταυτόχρονα µνηµείο της νίκης κατά του 

Ναπολέοντα, στο νεοκλασικό καθεδρικό της  Παναγίας του Καζάν397, στο κέντρο του 

                                                 
395 Marschik, Matthias/ Spitaler, Georg, «Einleitung: Das Russendenkmal – ein alternativer 
Gedächtnisort», Das Wiener Russendenkmal, Architektur, Geschichte, Konflikte, Marschik, Matthias/ 
Spitaler, Georg (επιµ.), Verlag Turia und Kant, Βιέννη 2005, σελ. 10.  
396 Klein, Erich, «Drei Monate statt ein Jahr. Die Autoren des Russendenkmals», όπ. π., σελ 21. 
397 Η Παναγία του Καζάν, που µιµείται τον καθεδρικό του Αγ. Πέτρου στο Βατικανό, κατασκευάσθηκε 
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Λένινγκραντ, όπου δόθηκε µια από της πιο αιµατηρές για το ρωσικό λαό και κρίσιµες 

για την έκβαση του πολέµου συνολικά µάχες. Πιθανότατα επίσης εικονογραφικό 

πρότυπο υπήρξε το Μνηµείο της Χιλιετίας, στην Πλατεία των ηρώων, στην επίσης υπό 

σοβιετική κατοχή Βουδαπέστη. Το συγκεκριµένο άλλωστε µνηµείο, που άρχισε το 

1894 και ολοκληρώθηκε το 1929, έργο του Γερµανού αρχιτέκτονα Albert 

Schickedanz και του Ούγγρου γλύπτη µε σπουδές στην Ακαδηµία της Βιέννης 

György Zala, υπήρξε ένα από τα πιο λαµπρά δείγµατα της κλασικής µνηµειακής 

τέχνης και µάλιστα προερχόµενης από τα διδάγµατα της ∆ύσης και συγκεκριµένα της 

Αυστρίας. Τώρα ήταν η σειρά του να αποτελέσει υπόδειγµα στην γειτονική χώρα για 

την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών για παραγωγή µνηµειακών συγκροτηµάτων, 

επίσηµων και µεγαλεπήβολων απαιτήσεων398. 

      
(αριστερά, Andrey Voronikhin, Καθεδρικός της  Παναγίας του Καζάν, 1811-13, Nevsky Prospekt, Αγ. 

Πετρούπολη, δεξιά Michail Avakovič Intisarjan, Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ.) 

 
(Albert Schickedanz γλύπτης/ György Zala αρχιτέκτονας, Μνηµείο της Χιλιετίας, 1894, Πλατεία των 

ηρώων, Βουδαπέστη) 
                                                                                                                                            

το 1811 και από 1813 είναι αφιερωµένη στη µνήµη της νίκης κατά του Ναπολέοντα, καθώς θεωρείται 
ότι προστάτευσε την πόλη από τον κατακτητή. Μέσα, µάλιστα, στο ναό είναι θαµµένος ο νικητής 
στρατηγός των ρωσικών στρατευµάτων, Michail Illarionowitsch Kutusow, ο οποίος ξεκινώντας τη 
µάχη είχε ζητήσει σύµφωνα µε το µύθο τη βοήθεια της Παναγίας του Καζάν.  
398 Για το µνηµείο στη Βουδαπέστη βλ. Howard, Jeremy, East European Art, Oxford University Press, 
Οξφόρδη 2006, σελ. 43-44. 
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«Πριν ακόµα φτάσουν τα σοβιετικά στρατεύµατα στη Βιέννη, είχε ήδη 

αποφασισθεί να ανεγερθεί εκεί ένα µνηµείο ‘προς τιµήν του νικηφόρου Κόκκινου 

Στρατού και στη µνήµη των πεσόντων’»399, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την 

προβολή της σοβιετικής εκδοχής της µνήµης. Συνεχίζοντας την παράδοση της 

κλασικής µνηµειακής γλυπτικής, που είχε άλλωστε ως σπουδαστής διδαχθεί στο 

πλευρό της Vera Mukhina (1889-1953) στη διεθνή έκθεση του Παρισιού το 1937400, ο 

Michail Avakovič Intisarjan εφάρµοσε µε τον καλύτερο τρόπο τα διδάγµατα του 

Σοσιαλιστικού Ρεαλισµού, ο οποίος παρουσιαζόταν ήδη από το µεσοπόλεµο ως η 

καταλληλότερη τεχνοτροπική λύση για τη δηµόσια γλυπτική. Από τη στιγµή, 

µάλιστα, που η δηµόσια γλυπτική ισοδυναµούσε µε πολιτική έκφραση του 

καθεστώτος και µε δηµόσια έκφραση των πολιτικών στόχων και πεποιθήσεων, ο 

Αρµένιος καλλιτέχνης είχε δώσει τα διαπιστευτήρια του µε αρκετές κρατικές 

παραγγελίες πριν το τέλος του πολέµου401. Σε στάση προσοχής, ως άγρυπνος 

φρουρός για τα σοβιετικά συµφέροντα, ο στρατιώτης του Intisarjan µε το αγέρωχο 

και γεµάτο αποφασιστικότητα ύφος, µε τα κοµµουνιστικά εµβλήµατα και τα 

διακριτικά του Κόκκινου Στρατού, θα αποτελέσει το πρότυπο για όλα τα υπόλοιπα 

σοβιετικά µνηµεία της σταλινικής περιόδου, ειδικά εκτός ΕΣΣ∆, που στόχο είχαν να 

µεταφέρουν το νικηφόρο µήνυµα από το παρελθόν, µέσω του παρόντος, στο µέλλον 

για την τελική επικράτηση όχι µόνο της Σ.Ε. αλλά και του σοσιαλισµού.  

    
(αριστερά Boris Mihailovich Iofan, Πρόταση για το Παλάτι των Σοβιέτ, 1931, A. V. Schusev-Κρατικό 

Μουσείο Αρχιτεκτονικής, Μόσχα, δεξιά Michail Avakovič Intisarjan, Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ.) 
                                                 
399 Leidinger, Hannes/ Moritz, Verena, «1945. Planung, Bau und Einweihung des Russendenkmals», 
όπ. π., σελ. 15. Βλ. επίσης Klein, Erich, Die Russen in Wien – Die Befreiung Österreichs. Wien 1945, 
όπ. π., σελ. 239.  
400 Βλ. Klein, Erich, «Drei Monate statt ein Jahr. Die Autoren des Russendenkmals», όπ. π., σελ. 30. 
401 Βλ. Klein, Erich, «Drei Monate statt ein Jahr. Die Autoren des Russendenkmals», όπ. π., σελ. 32. 
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Αντλώντας εικονογραφικά µοτίβα και στυλιστικά στοιχεία από τη µνηµειακή 

παράδοση της Σ.Ε., από το Malevich µέχρι τα σχέδια για το Παλάτι των Σοβιέτ του 

Boris Mihailovich Iofan (1891-1976) και τα µνηµεία στη µνήµη του Λένιν402, ο 

Intisarjan συνδύασε την παραδοσιακή γλυπτική που βρήκε στη Βιέννη, κυρίως από το 

µνηµείο του Johannes Benk (1844-1914), Hoch- und Deutschmeister του 1906, µε τις 

αρχές του ουτοπικού σοβιετικού ρεαλισµού που απαιτούσε το πολιτικό περιεχόµενο 

του µνηµείου. Παρά το γεγονός ότι ο Intisarjan χρησιµοποίησε µοντερνιστικά 

στοιχεία σε κάποια µέρη, όπως για παράδειγµα στην γεωµετρική βαθµιδωτή στήλη 

που λειτουργεί ως βάση – η οµοιότητα µε τη βάση του αγάλµατος στο πρώτο σχέδιο 

του Iofan του 1931 είναι εντυπωσιακή, επαναλαµβάνοντας ουσιαστικά τα διδάγµατα 

της Ρωσικής Πρωτοπορίας και όσα είχε δει στο Παρίσι – η επίστεψη του µνηµείου µε 

το στρατιώτη µένει πιστή στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό. Το συγκεκριµένο εντούτοις 

περιεχόµενο µιας προκαθορισµένης και επίσηµα προσδιορισµένης εκδοχής της 

µνήµης, ο συγκεκριµένος πολιτικός και ιδεολογικός στόχος, δεν άφηνε περιθώρια για 

παρεκκλίσεις προς αφηρηµένες εκδοχές του µοντερνισµού που θα µείωναν  

ενδεχοµένως το µεγαλείο του σοβιετικού θριάµβου 403. 

   
(αριστερά Kazimir Malevich, Αρχιτεκτονήµατα και πίνακες στην έκθεση ’15 χρόνια τέχνη στη Σοβιετική 

Ρωσία, 1931-32, Αγ. Πετρούπολη, δεξιά Vladimir Shchuko/ Sergei Evseev, Μνηµείο Λένιν, 1927, 

Σιδηροδροµικός Σταθµός Φιλανδίας, Αγ. Πετρούπολη) 

                                                 
402 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 117-
126. 
403 Στοιχεία του µοντερνισµού και κυρίως της γεωµετρικής αφαίρεσης χρησιµοποιήθηκαν όπως είδαµε 
και στα σοβιετικά µνηµεία στη Γερµανία, πάντα όµως στα περιφερειακά ή τα αρχιτεκτονικά µέρη του 
µνηµείου, πρακτική που εφαρµόστηκε, άλλωστε, και από τον Intisarjan.   
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(αριστερά Kazimir Malevich, Gota (αρχιτεκτόνηµα), 1923, Musée Nationale d'Art Moderne, Παρίσι,  

δεξιά Johannes Benk, Hoch- und Deutschmeister, 1906, ύψος 14 µ., Deutschmeisterplatz, Βιέννη) 

Τα αποσπάσµατα των Sergej Michalkow και El Registan, συγγραφέων του 

νέου εθνικού ύµνου της Σ.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 1944, σε διάφορα µέρη το 

µνηµείου είναι χαρακτηριστικά για το µέγεθος της επιτυχίας όπως το έβλεπαν οι ίδιοι: 

‘Από τα τείχη του Στάλινγκραντ φτάσατε εσείς στη Βιέννη’ . Οι Ρώσοι στρατιώτες και ο 

ρωσικός χειµώνας κατόρθωσαν µετά το Ναπολέοντα να αποκρούσουν ακόµα έναν 

εχθρό που απείλησε την ίδια την ύπαρξη της χώρας και δικαίως τώρα τους 

αποδίδονταν οι ύψιστες τιµές και το δικαίωµα να µνηµονεύονται για πάντα. 

∆ιαβάζουµε στην κεντρική επιγραφή, στη ρωσική γλώσσα: ‘Αιώνια µνήµη των 

στρατιωτών της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι έπεσαν στη µάχη κατά των Γερµανών 

φασιστών κατακτητών για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των λαών της 

Ευρώπης’404.  Οι επιζώντες στρατιώτες που έφτασαν µέσα από τη λαίλαπα του 

πολέµου χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από τις εστίες τους διαβάζοντας αυτή την 

επιγραφή δε µπορούσαν παρά να αισθάνονται δικαιωµένοι για τις θυσίες τους και 

υπερήφανοι γιατί υπηρέτησαν έναν υψηλό στόχο.  

Όπως αργότερα στο Βερολίνο, έτσι και εδώ, η παρουσία του Κόκκινου 

Στρατού, νοητή ή φυσική, ήταν αναγκαστική και αναγκαία για την εδραίωση των 

αξιών και των αρχών για τις οποίες έγινε ο πόλεµος, ενώ µε την ανέγερση του 

µνηµείου υπενθυµιζόταν σε όλους η βούληση των νικητών να παραµείνουν εκεί, 

έστω συµβολικά µε το µνηµείο, σε περίπτωση απόσυρσης των στρατευµάτων. Με το 

κείµενο να υπογράφεται από τον ίδιο το Στάλιν, το µνηµείο λειτουργούσε ως η πιο 
                                                 
404 Από τη γερµανική µετάφραση στο Klein, Erich, «Drei Monate statt ein Jahr. Die Autoren des 
Russendenkmals», όπ. π., σελ. 23 και 31.  
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επίσηµη και ύψιστη τιµή στους νεκρούς και τους ήρωες, ως επίσηµη δέσµευση για τη 

διασφάλιση των κεκτηµένων και της ειρήνης για τη σοβιετική πατρίδα και φυσικά ως 

προσωπικός θρίαµβος τους ίδιου του Σοβιετικού ηγέτη, παραγράφοντας τα 

εγκλήµατα του παρελθόντος και νοµιµοποιώντας εκ νέου την εξουσία του στο 

εσωτερικό της χώρας του αλλά και στο παγκόσµιο, πλέον, πολιτικό στερέωµα: 

‘Σήµερα, 13 Απριλίου στις 9 το βράδυ ώρα Μόσχας, αποτίω ως φόρος τιµής το 

χαιρετισµό στο τρίτο ουκρανικό σώµα στρατού. Για τις εξέχουσες στρατιωτικές 

επιδώσεις σας εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου προς τα προελάυνοντα στρατεύµατα. 

Αιώνια µνήµη στους ήρωες, οι οποίοι έπεσαν στις µάχες για την ελευθερία και την 

ανεξαρτησία της πατρίδας µας. Θάνατος στους Γερµανούς κατακτητές! 13 Απριλίου 

1945. Γενικός στρατηγός της Σοβιετικής Ένωσης. Ι. Στάλιν’ 405. 

Η γερµανική επιγραφή αντίθετα περιελάµβανε ένα πιο ήπιο και µε διττό 

χαρακτήρα νόηµα, µήνυµα και µνήµη για το άχαρο παρελθόν της Αυστρίας, που 

αποτέλεσε τελικά το υπόδειγµα για τη µνήµη και των υπολοίπων χωρών που αρχικά 

είχαν ενταχθεί στον Άξονα. ∆ιαβάζουµε δίπλα στη ρωσική επιγραφή: ‘Μνηµείο προς 

τιµή των στρατιωτών του σοβιετικού στρατού, οι οποίοι έπεσαν για την απελευθέρωση 

της Αυστρίας από το φασισµό’ . ∆ίπλα στο σοβιετικό ενδιαφέρον για την προβολή του 

σοβιετικού θριάµβου, του µεγαλείου και της κατασκευής του µύθου της νίκης του 

κοµµουνισµού, ο στρατιωτικός διοικητής της Βιέννης, στρατηγός Dmitrij 

Trofimowitsch Schepilow, που είχε δώσει την εντολή και ήταν προσωπικά υπεύθυνος 

για την κατασκευή του µνηµείου, έκρινε απαραίτητο και σκόπιµο να τροποποιήσει τη 

γερµανική επιγραφή, ευθυγραµµίζοντας, όµως, έτσι τη σοβιετική µνήµη µε την 

αυστριακή εκδοχή του θύµατος που είχε ήδη εκφραστεί από την προσωρινή 

αυστριακή κυβέρνηση και ταυτιζόταν, άλλωστε, µε την επιθυµία των Συµµάχων 

εκφρασµένη ήδη από το 1943. «Είναι ένα µνηµείο το οποίο αποδείκνυε οριστικά την 

απελευθέρωση – όχι σπάνια βιωµένη ως ήττα–  του 1945, η οποία από την πλευρά 

της Αυστρίας πάλι ερµηνεύτηκε ως κατοχή και για αυτό ως εισαγωγή στο ρόλο του 

θύµατος»406.  

 

 

 

                                                 
405 Από τη γερµανική µετάφραση στο Klein, Erich, «Drei Monate statt ein Jahr. Die Autoren des 
Russendenkmals», όπ. π., σελ. 33.  
406 Matthias Marschik/ Georg Spitaler, «Einleitung: Das Russendenkmal – ein alternativer 
Gedächtnisort», όπ. π.,  σελ. 10.  
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� Η Αυστρία θύµα και το πρώτο επίσηµο µνηµείο στη Βιέννη 

 

Η θεωρία του θύµατος-Αυστρίας, της εκδοχής της απελευθέρωσης και όχι της 

ήττας, ο εκτοπισµός της ένοχης µνήµης της συνεργασίας µε τους Γερµανούς Ναζί και 

ο εξοστρακισµός συνολικά της ενοχής και η απόδοσής της αποκλειστικά στους 

πρώην συµµάχους, επικυρώθηκε µε την επίσηµη τελετή των αποκαλυπτηρίων του 

µνηµείου από όλα τα ‘συµβαλλόµενα µέρη’ και τους εγγυητές της νέας αυτής 

συµφωνίας. Άνοιξε έτσι ο δρόµος για την οµαλοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής της χώρας, για την απονοµή χάριτος και αµνηστίας σε µεγάλα τµήµατα του 

πληθυσµού και ως εκ τούτου την ανατροφοδότηση του µύθου µιας Αυστρίας θύµα407, 

ενώ δόθηκε παράλληλα η δυνατότητα για τη δηµιουργία, ή την επιβεβαίωση, της 

αυστριακής εθνικής ταυτότητας, αποδεσµευµένης από τους οµόγλωσσους Γερµανούς 

και µακριά από την επιρροή τους. Οι διεθνείς συνθήκες του Α΄Π.Π. για διαχωρισµό 

των δύο κρατών, φαίνεται ότι εκτελέσθηκαν οριστικά και οι λόγοι που εκφωνήθηκαν 

τη µέρα των εγκαινίων σφράγισαν τα συµπεφωνηµένα. Η σηµασία που δόθηκε από 

τους Σοβιετικούς και η αγωνία του διοικητή για την άριστη διεξαγωγή της τελετής408 

φανερώνουν την επισηµότητα και την προβολή που επρόκειτο να έχει και συνεπώς το 

µέγεθος της αποδοχής της συγκεκριµένης δηµόσιας ερµηνείας της ιστορίας από τη 

διεθνή κοινότητα αλλά και από τους ίδιους τους Αυστριακούς πολίτες.  

Όπως παρατηρεί η Heidemarie Uhl, «σε αυτή την κρίσιµη κατάσταση 

προσπάθησαν τα τρία ιδρυτικά κόµµατα της ∆εύτερης ∆ηµοκρατίας να 

παρουσιάσουν την Αυστρία ως το ‘πρώτο θύµα’ του εθνικοσοσιαλισµού»409. Είχαν 

καταλάβει όλοι, και κυρίως τα κόµµατα του Μεγάλου Συνασπισµού που 

ανταγωνίζονταν µε αξιώσεις για την εξουσία, το ρόλο και το µέγεθος της εκλογικής 

δύναµης των Πρώην και τη σηµασία «µιας δίκαιης και µε κοινωνικό προσανατολισµό 

αµνηστίας για τους ‘ελάσσονες’ Ναζί»410. Στους λόγους των Αυστριακών 

αντιπροσώπων της προσωρινής κυβέρνησης εντοπίζουµε όλες εκείνες τις ενδείξεις 

                                                 
407 Για την εξέλιξη της αυστριακής νοµοθεσίας σε θέµατα που αφορούσαν τον ποινικό κώδικα σχετικά 
µε εγκλήµατα πολέµου βλ. Weinke, Annette, «‘Alliierter Angriff auf die nationale Souveränität?’, Die 
Strafverfolgung von Kriegs- und NS-Verbrechen in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich», 
Transnationale Vergangenheitspolitik, Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechen in Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert (επιµ.), Wallstein Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, κυρίως σελ. 63-72.   
408 Βλ. Leidinger, Hannes/ Moritz, Verena, «1945. Planung, Bau und Einweihung des 
Russendenkmals», όπ. π., σελ. 18. 
409 Uhl, Heidemarie, «Österreich», όπ. π., σελ. 481. 
410 Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 101. 
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που στοιχειοθετούν την άποψή τους περί αθωότητας, µη συνεργασίας και µη 

συνενοχής της χώρας και των πολιτών της στα ‘χιτλερικά εγκλήµατα’. Η λήξη του 

πολέµου σηµαίνει ανεξαρτησία και όχι ήττα, ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού 

είναι ο απελευθερωτής από έναν κατοχικό ζυγό, είναι σύµµαχος και όχι αντίπαλος, 

ενώ η παρουσία του εκεί είναι θεωρητικά καλοπροαίρετη και ευπρόσδεκτη από τους 

πολίτες τους οποίους έσωσε από ένα βάρβαρο καθεστώς. Την ίδια στιγµή αποτελεί 

εγγύηση για την εύρυθµη λειτουργία της αναγεννηµένης δηµοκρατίας, δίνοντας 

συγχρόνως  στους Σοβιετικούς το ηθικό κα πολιτικό δικαίωµα της επέµβασης και 

παρέµβασης, εν αυτό κριθεί αναγκαίο, µε την απαιτούµενη πυγµή που συµβολίζει το 

αυστηρό ύφος του στρατιώτη-φύλακα. 

Ο εκτοπισµός της µνήµης του σκοτεινού παρελθόντος της Αυστρίας και η 

αντικατάστασή του από τη θεωρία του θύµατος αποτέλεσε κοινό παρανοµαστή σε 

όλες τις οµιλίες που εκφωνήθηκαν στις 19 Αυγούστου. Εύστοχα γράφουν οι  Mattl 

Siegfried και Karl Stuhlpfarrer, πως «για το Λαϊκό Κόµµα Αυστρίας ο 

Εθνικοσοσιαλισµός ήταν ένα ξένο προϊόν»411. Η µνήµη και η λήθη, ή αλλιώς η 

επιλεκτική µνήµη, καλλιεργήθηκαν από όλους τους πολιτικούς φορείς ώστε να 

νοµιµοποιήσουν την ίδια την ύπαρξή τους και να επιτύχουν τη διεθνή αναγνώριση 

του επανιδρυµένου κράτους τους. Η νέα συλλογική και εθνική ταυτότητα υφαινόταν 

και επιβεβαιωνόταν επίσηµα σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε δηµόσια εκδήλωση µε 

στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή διάχυση εντός και εκτός των συνόρων, σε µια ευτυχή 

βέβαια συγκυρία όπου στον ψυχροπολεµικό κόσµο η θέση της Αυστρίας δεν ήταν 

ούτε από την πλευρά των ηττηµένων ούτε από την πλευρά των νικητών αλλά 

επιλέχθηκε η αθώα, δεδοµένων των συνθηκών, λύση της ουδετερότητας. Ο 

καγκελάριος Karl Renner στη σύντοµη οµιλία του δε θα κάνει καµία αναφορά στη 

θέση και τις ευθύνες της χώρας. Αντίθετα θα µιλήσει αόριστα για ένα «φοβερό 

πόλεµο», θα διαχωρίσει τη θέση της Αυστρίας από το «καθεστώς του φασισµού που 

έκανε σκλάβους τους λαούς» και θα ευχαριστήσει το «ρωσικό λαό και το νικητή 

στρατηγό Στάλιν για το απελευθερωτικό τους έργο» καθιστώντας εµµέσως πλην 

σαφώς τη χώρα του ένα από τα θύµατα του Χίτλερ412.  

                                                 
411 Mattl, Siegfried/ Stuhlpfarrer, Karl, «Abwehr und Inszenierung im Labyrinth der Zweiten 
Republik», NS-Herrschaft in Österreich 1938-1945, Talos, Emmerich/ Hanisch, Ernst/ Neugebauer, 
Wolfgang (επιµ.), Verlag für Gesellschaftskritik, Βιέννη 1988, σελ. 611.  
412 Βλ. το λόγο του Staatskanzler Dr. στο Figl, Leopold/ Renner, Karl, «Reden zur Eröffnung des 
Heldendenkmals für die Gefallenen Kämpfer der Roten Armee, 19.8.1945», Das Wiener 
Russendenkmal, Architektur, Geschichte, Konflikte, Marschik, Matthias/ Spitaler, Georg (επιµ.), Verlag 
Turia und Kant, Βιέννη 2005, σελ. 39 και στο ίδιο Spitaler, Georg, «‘Dank für dieses Befreiungswerk!’, 
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«Ο γενικός γραµµατέας του κράτους [Leopold] Figl προχώρησε ένα βήµα 

παραπέρα στο λόγο του· έχοντας περιγράψει ο Renner το µνηµείο κατά κύριο λόγο 

ως µνηµείο για τα κατορθώµατα του Κόκκινου Στρατού, ο συνάδελφός του στην 

κυβέρνηση από το Λαϊκό κόµµα θέλησε περισσότερο να µιλήσει γενικά για ένα 

µνηµείο για την απελευθέρωση της Αυστρίας, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι άλλοι 

σύµµαχοι όπως και οι Αυστριακοί παραβρισκόµενοι να συµµετάσχουν σε αυτό το 

παιχνίδι»413. Ο Figl ξεκίνησε το λόγο του ως εξής: «Βρισκόµαστε σήµερα µπροστά 

από ένα µνηµείο τιµής και όχι ένα πολεµικό µνηµείο αφιερωµένο σε κάποια 

µάχη…Εφτά χρόνια υπέφερε ο αυστριακός λαός κάτω από τη χιτλερική 

βαρβαρότητα, εφτά χρόνια ήταν ο αυστριακός λαός υποταγµένος και 

καταπιεσµένος…σήµερα στεκόµαστε µπροστά σε αυτό το µνηµείο, το οποίο 

µνηµονεύει την απελευθέρωση της Αυστρίας…Αυτό το µνηµείο σηµαίνει όµως για 

µας επίσης κάλεσµα και προτροπή  για την ενότητα της Αυστρίας»414. 

Ένα χρόνο αργότερα η µεγάλη Αντιφασιστική Έκθεση, ‘Ποτέ δε θα ξεχάσουµε’  

επρόκειτο να παγιώσει µε τα εκθέµατα και τα κείµενα των διοργανωτών την εικόνα 

του θύµατος που ήθελαν να καλλιεργήσουν οι πολιτικές δυνάµεις και η πλειοψηφία 

της κοινωνίας415. Στο εµπροσθόφυλλο του καταλόγου µε τα κείµενα διαβάζουµε: «Ο 

καθένας γνωρίζει προσωπικά το δικό του µερίδιο ευθύνης»416. Υπάρχει εποµένως 

ατοµική και όχι συλλογική υπαιτιότητα για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν και άρα 

δεν µπορεί να κατηγορηθεί συλλήβδην ολόκληρη η χώρα ή ολόκληρο το έθνος. Οι 

ενοχές εξοβελίστηκαν πέρα από τα σύνορα και αποδόθηκαν, αόριστα αρχικά, στο 

φασισµό και πολύ σύντοµα στους ‘σατανικούς’ Γερµανούς που επωµίστηκαν όλη την 

ευθύνη. Ήταν γενικά και αόριστα, σύµφωνα µε το δήµαρχο της Βιέννης, Theodor 

Körner, «αυτό που είχε κάνει ο φασισµός στην ανθρωπότητα που δεν πρέπει να 

αφήσουµε στη λήθη…τα εκατοµµύρια θύµατα όλων των λαών»417, ενώ ο πρόεδρος 

                                                                                                                                            
Die Reden österreichscher Politiker zur Eröffnung des Heldendenkmals am 19.8.1945», σελ. 34-38. 
413 Spitaler, Georg, «‘Dank für dieses Befreiungswerk!’, Die Reden österreichscher Politiker zur 
Eröffnung des Heldendenkmals am 19.8.1945», όπ. π., σελ. 36.  
414 Staatssekretär Ing. Figl, Leopold/ Renner, Karl, «Reden zur Eröffnung des Heldendenkmals für die 
Gefallenen Kämpfer der Roten Armee, 19.8.1945», όπ. π., σελ. 42-43. 
415 Η έκθεση είχε διάρκεια από το Σεπτέµβριο µέχρι το Νοέµβριο του 1946, βλ. τον κατάλογο Matejka, 
Viktor/ Slama, Th. Victor (επιµ.), Katalog zur antifaschistischen Ausstellung,Niemals Vergessen, 
Globus, Βιέννης 1946 και το συνοδευτικό κατάλογο µε τα κείµενα Matejka, Viktor/ Slama, Th. Victor 
(επιµ.), Niemals Vergessen, Ein Buch der Anklage, Mahnung und Verpflichtung, Verlag für Jugend und 
Volk, Βιέννη 1946.  
416 Από το εµπροσθόφυλλο του Matejka, Viktor/ Slama. Th. Victor (επιµ.), Niemals Vergessen, Ein 
Buch der Anklage, Mahnung und Verpflichtung, όπ. π. 
417 Χαιρετισµός του Theodor Körner στο Matejka, Viktor/ Slama. Th. Victor (επιµ.), Niemals 
Vergessen, Ein Buch der Anklage, Mahnung und Verpflichtung, όπ. π., σελ. 12-15. 
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Karl Renner, που στα εγκαίνια του σοβιετικού µνηµείου ήταν λιγοµίλητος και 

γενικόλογος τώρα ήταν απολύτως συγκεκριµένος για το ρόλο που επιζητούσε για τη 

χώρα του και για το ρόλο που άρµοζε στη Γερµανία: «Εφτά ολόκληρα χρόνια το 

χιτλερικό καθεστώς του γερµανικού Ράιχ προσπαθούσε να εξαφανίσει ολοκληρωτικά 

την ανεξάρτητη δηµοκρατία της Αυστρίας και να σβήσει το ίδιο το όνοµα 

Αυστρία…Η δηµοκρατίας της Αυστρίας αποκεφαλίσθηκε. Όλες οι κυβερνητικές 

αρµοδιότητες και οι ανώτατες αρχές παύτηκαν, οι φάκελοι µεταφέρθηκαν στο 

Βερολίνο και το προηγούµενο διοικητικό προσωπικό εκδιώχθηκε…κάθε επαρχία 

υπαγόταν απευθείας στο Βερολίνο»418. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν τόσο ο καγκελάριος Leopold Figl και πολύ 

περισσότερο ο υπουργός των εσωτερικών Oskar Helmer. Στο κείµενο του πρώτου 

διαβάζουµε ότι πρωταρχικός στόχος ήταν η κατασκευή της µνήµης µιας Αυστρίας ως 

θύµα: «Η έκθεση ‘Ποτέ δε θα ξεχάσουµε’ εκπληρώνει τις θέσεις µου µε διπλό τρόπο. 

Οφείλει να παρουσιάσει ενώπιόν µας τις φρικαλεότητες, τον τρόµο και την καταπίεση 

που προκλήθηκαν από το φασισµό, οφείλει όµως κατά κύριο λόγο να φέρει στη 

µνήµη και τη συµβολή της Αυστρίας στην παγκόσµια ειρήνη…Ήµασταν η πρώτη 

χώρα στην οποία ο Χίτλερ εξαπέλυσε τα φονικά του όπλα, την τροµοκρατία, τη βία 

και την προπαγάνδα…πέντε χρόνια αντιστεκόµασταν µόνοι µας. Κανείς δε µας 

βοήθησε…Γνωρίζουµε ότι αυτή η Αυστρία για εφτά χρόνια ήταν κατεχόµενη»419.  

Στις επόµενες σελίδες του καταλόγου ο υπουργός Helmer θα δηλώσει 

ξεκάθαρα, ήδη µε τον τίτλο του άρθρου του, αυτό που υπόλοιποι έλεγαν έµµεσα ή µε 

υπαινιγµούς: «Αυστρία – το πρώτο θύµα του ναζιστικού φασισµού»420, 

διαχωρίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον αυστριακό από το γερµανικό και ‘κακό’ 

φασισµό. Είναι ωστόσο αξιοσηµείωτο το θράσος µε το οποίο δηλώνει ένα µόνο 

χρόνο µετά το τέλος του πολέµου και την απαγόρευση του ναζιστικού κόµµατος µε 

τα εκατοντάδες χιλιάδες µέλη πως «οι συµπάθειες της πλειοψηφίας του αυστριακού 

λαού και µάλιστα της µεγαλύτερης πλειοψηφίας ήταν υπέρ της εποχής της Βαϊµάρης 

αλλά ποτέ υπέρ των αστών στα κελάρια του Μονάχου»421. Ήταν, όµως, αυτός ο 

                                                 
418 Renner, Karl, «Die demokratische Grundhaltung des Österreichers und die Wiederherstellung der 
demokratischen Republik», Niemals Vergessen, Ein Buch der Anklage, Mahnung und Verpflichtung, όπ. 
π., σελ. 17.  
419 Figl, Leopold, «…und Österreich lebt», Niemals Vergessen, Ein Buch der Anklage, Mahnung und 
Verpflichtung, όπ. π., σελ. 19-21. 
420 Helmer, Oskar, «Österreich – das erste Opfer des Nazifasismus», Niemals Vergessen, Ein Buch der 
Anklage, Mahnung und Verpflichtung, όπ. π., σελ. 28-30.  
421 Oskar Helmer, «Österreich – das erste Opfer des Nazifasismus», όπ. π., σελ. 28. 
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υπουργός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αποναζιστικοποίηση και την οµαλή 

λειτουργία του κρατικού και διοικητικού µηχανισµού και για την ψήφιση της 

Αµνηστίας. Λίγο παρακάτω, µε τονισµένες τις λέξεις, δήλωνε απερίφραστα πως 

«καµία αυστριακή δύναµη δεν ήταν σε θέση εκείνη τη στιγµή να αποκρούσει τη 

γερµανική εισβολή και να αποτρέψει την κατοχή. Έτσι η Αυστρία έγινε το πρώτο θύµα 

του ναζιστικού φασισµού»422. Λησµονώντας και αποσιωπώντας τη θερµή υποδοχή της 

Wehrmacht και τον επονοµαζόµενο Πόλεµο των Λουλουδιών, εκµεταλλευόµενος τις 

διεθνείς περιστάσεις και ερµηνεύοντας επιλεκτικά τις συµφωνίες, αψηφώντας για 

παράδειγµα το τρίτο µέρος της συµφωνίας της Μόσχας  για τη «συνυπευθυνότητα της 

Αυστρίας που έλαβε µέρος στον πόλεµο στο πλευρό της χιτλερικής Γερµανίας»423, ο 

Helmer συνεχίζει: «Στη διακήρυξη της Μόσχας δηλώθηκε ρητά πως η Αυστρία έγινε 

πραγµατικά το πρώτο θύµα του ναζιστικού φασισµού…Μόνη και στρατιωτικά 

ανίσχυρη εγκαταλείφθηκε από ολόκληρο τον κόσµο»424.   

Η έκθεση, που τελούσε υπό την αιγίδα και των τριών κοµµάτων της 

κυβέρνησης και προλογίστηκε από τους ανώτατους άρχοντες, αποτέλεσε σηµαντικό 

κοµµάτι της προσπάθειας θυµατοποίησης στην οποία εντάχθηκε µια σειρά από 

µνηµεία και τα οποία ανεγέρθηκαν τα αµέσως επόµενα χρόνια µέχρι και την οριστική 

αναγνώριση της ανεξαρτησίας του αυστριακού κράτους και της αποχώρησης των 

ξένων δυνάµεων425. Η αναζήτηση ενός άλλοθι για το σκοτεινό παρελθόν της χώρας, 

ενός άλλοθι που θα έδινε τη δυνατότητα στη ∆εύτερη ∆ηµοκρατία (ουσιαστικά Τρίτη 

προσπάθεια δηµοκρατικής διακυβέρνησης) να συµβιβαστεί µε την ένοχη ιστορία και 

τους θύτες της, αποτέλεσε κεντρικό άξονα της πολιτικής, και κατ’ επέκταση της 

κοινωνικής, ζωής, σε µια απόπειρα από τη µια να αποκατασταθεί η κοινωνική συνοχή 

και να επανενταχθούν οµαλά οι αποκαλούµενοι Πρώην και από την άλλη να 

νοµιµοποιηθούν οι νέες αντιφασιστικές δυνάµεις στις συνειδήσεις των πολιτών και να 

αρχίσει η ανοικοδόµηση του κράτους. Η µουσειοποίηση της µνήµης και η µεταφορά 

της σε πέτρα και σίδερο ήταν εξιλέωση και συγχρόνως επαναπροσδιορισµός του 

παρελθόντος.   

                                                 
422 Όπ. π., σελ. 29. 
423 Βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 98. 
424 Όπ. π., σελ. 30. 
425 Βλ. Μια γενική εισαγωγή για τα εν λόγω µνηµεία Uhl, Heidemarie, «Vorwort», Gedenken und 
Mahnen in Wien 1934-1945. Gedenkstätten zu Widerstand und Verfolgung, Exil, Befreiung. Eine 
Dokumentation, Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia (επιµ.), Deuticke, 
Βιέννη 1998, σελ. 8-9 και τον αναλυτικό κατάλογο για τα δεκάδες µικρά µνηµεία στη Βιέννη που 
ακολουθεί σελ. 29-488. 
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Την επόµενη ακριβώς χρονιά και συγκεκριµένα την 1η Νοεµβρίου 1947 

τοποθετήθηκε από το δήµαρχο της Βιέννης, Theodor Körner, ο θεµέλιος λίθος του 

πρώτου αµιγώς επίσηµου κρατικού µνηµείου της ∆εύτερης ∆ηµοκρατίας426 και 

συγχρόνως ο θεµέλιος λίθος της αυστριακής µνήµης για το πόλεµο και της νέα 

εθνικής ταυτότητας. Ήταν η χρονιά που και από τα δύο κόµµατα του κυβερνητικού 

συνασπισµού άρχισε να συζητείται και προτάθηκε µερική αµνηστία για τους 

χαµηλόβαθµους Αυστριακούς Ναζί427. Ήδη, όµως, «από τις 30 Οκτωβρίου 1945 η 

κυβέρνηση της Βιέννης αποφάσισε την ανέγερση ενός µνηµείου από τη πόλη της 

Βιέννης για ‘τους πεσόντες στον αγώνα κατά του ναζιστικού φασισµού και για µια 

ελεύθερη, ανεξάρτητη Αυστρία’ (αλληλογραφία της δηµαρχίας, 30.10.1945), που 

αρχικά επρόκειτο να ανεγερθεί στο κέντρο της πόλης. Στο µέρος του νεκροταφείου 

ήθελε το Κ.Κ. Αυστρίας να ανεγείρει ένα µνηµείο για τα δολοφονηµένα µέλη του και 

όσους σκοτώθηκαν στον αγώνα κατά του φασισµού»428. Όταν ένα χρόνο µετά το 

Κ.Κ. επανέφερε το θέµα, η βουλή αποφάσισε «στις 18 ∆εκεµβρίου 1946 να διεξαχθεί 

ένας διαγωνισµός για το ‘µνηµείο στο κεντρικό νεκροταφείο για τα θύµατα των 

Ναζί’, στον οποίο πήραν µέρος οι Fritz Cremer (1906-1993), Mario Petrucci (1893-

1972), Fritz Wotruba και Karl Stemolak (1875-1954). Η επιτροπή ψήφισε οµόφωνα 

υπέρ του σχεδίου ‘Κόκκινος Κύκλος’ του ακαδηµαϊκού γλύπτη Fritz Cremer και των 

συνεργατών του Grete (1897-2000) και Wilhelm Schütte (1900-1968)»429. 

   
(Fritz Cremer, Για τα θύµατα για µια ελεύθερη Αυστρία 1934-1945, 1948, Κεντρικό νεκροταφείο 

Βιέννης) 
                                                 
426 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 265-266. 
427 Βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 101. 
428 Όπ. π., σελ. 265. 
429 Όπ. π.  
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Ένας Γερµανός και όχι ένας Αυστριακός, καθηγητής στη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Βιέννης, κέρδισε το διαγωνισµό που τελούσε υπό την εποπτεία του 

Σοβιετικού διοικητή για την κατασκευή του έργου που θα συµβόλιζε την αλλαγή 

σελίδας στην αυστριακή ιστορία. Στο µνηµείο αυτό συνδυάστηκαν όλες οι θετικές 

πλευρές µιας µνήµης που συστηµατικά υφαίνονταν και προωθούταν δηµόσια 

προκειµένου να απαγκιστρωθεί το νέο κράτος από το ναζιστικό παρελθόν του και από 

τις συνακόλουθες ενοχές του. Η επιρροή του Κ.Κ. και κατ’ επέκταση των Σοβιετικών 

είναι εµφανής τόσο στην επιλογή του καλλιτέχνη και την τεχνοτροπία του έργου όσο 

και στο περιεχόµενο και τον τίτλο που τελικά επιλέχτηκε: ‘Για τα θύµατα για µια 

ελεύθερη Αυστρία 1934-1945’. Εδώ συνυπάρχουν οι έννοιες του θύµατος και του 

αντιστασιακού αγώνα, ενώ και τα γλυπτά, µε ένα ρεαλισµό που περιορίζεται στα 

απολύτως απαραίτητα, «συµβολίζουν τον αγώνα για ελευθερία, την κατηγορία κατά 

του φασισµού και το θρήνο για θύµατα»430. Τα εφτά σκαλιά που οδηγούν ανοδικά 

στο κέντρο του µνηµείου συµβολίζουν τα εφτά χρόνια ναζιστικής κατοχής431 αν και η 

χρονολογία στο µνηµείο, 1934-1945, προφανώς υπό την πίεση κοµµουνιστών και 

σοσιαλιστών, παραπέµπει στον εµφύλιο πόλεµο και τα γεγονότα της 12ης 

Φεβρουαρίου 1934432. Συµπεριλαµβάνοντας, όµως, τα θύµατα µιας πραγµατικής 

αντίστασης κατά του φασισµού, η οποία, βέβαια, ήταν πολύ πρόωρη και τελικά 

αναποτελεσµατική, αποδείκνυε την πρωτοκαθεδρία της Αυστρίας στον ανταγωνισµό 

για το πρώτο θύµα των Ναζί και επιπλέον την ύπαρξη ενός αντιστασιακού πυρήνα 

που απαγόρευε τον καταλογισµό συλλογικής ευθύνης για εγκλήµατα µεµονωµένων, 

υποτίθεται, δωσίλογων.  

 
(Fritz Cremer, Για τα θύµατα για µια ελεύθερη Αυστρία 1934-1945, λεπτ.) 
                                                 
430 Όπ. π. 
431 Βλ. Achleitner, Friedrich, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert, τόµος 3, Residenz Verlag, 
Βιέννη 1990, σελ. 292 και Crenzy, Wolfgang/ Kastel, Ingrid/ Kirner-Mühlbacher, Ulrike/ Lehne, 
Andreas/ Podbrecky, Inge/ Seidl, Christina (επιµ.), Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien, X. bis XIX. 
und XXI. bis XXIII. Bezirk, Verlag Anton Schroll, Βιέννη 1996, σελ. 108. 
432 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 18. 
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(Fritz Cremer, Για τα θύµατα για µια ελεύθερη Αυστρία 1934-1945, λεπτ.) 

Τα εγκαίνια του µνηµείου την 1η Νοεµβρίου 1948, έναν ακριβώς χρόνο µετά 

την έναρξη των εργασιών, σηµατοδότησαν τελικά το µέλλον της κοµµουνιστικής 

µνήµης και της µνήµης της ναζιστικής περιόδου συνολικά. Η αποπεράτωση του 

έργου παγίωνε την εικόνα της χώρας ως το πρώτο θύµα και απέτιε φόρο τιµής στους 

πεσόντες αντιστασιακούς. Έκλεινε, όµως, την ίδια ώρα επισήµως το κεφάλαιο του 

σκοτεινού παρελθόντος εφόσον το επίσηµο κράτος επιτελούσε το καθήκον του για 

µνηµόνευση των νεκρών του. Τον ίδιο χρόνο υπογραφόταν η αµνηστία για τα µέλη 

του πρώην ναζιστικού κόµµατος που ισοδυναµούσε ουσιαστικά µε γενική αµνηστία 

καθώς ελάχιστοι έµειναν εκτός, ενώ µέχρι το 1951 µόνο 54 άτοµα βρίσκονταν στη 

φυλακή433.  

Ο εξοστρακισµός του µνηµείου από το κέντρο της πόλης και την κοινωνική 

της ζωής και η µεταφορά του σε έναν ελεγχόµενο χώρο, όπως αυτός του 

νεκροταφείου, περιόριζε εκ των πραγµάτων τη σηµασία και τη ζωτικότητα της 

δηµόσιας µνήµης που έφερε. Πιθανότατα ο λόγος ήταν ότι σύντοµα σε όλη την 

Ευρώπη η ιδέα του θύµατος και της θυσίας στον αντιφασιστικό αγώνα συνδέθηκε µε 

τον κοµµουνισµό, ο οποίος και στην Αυστρία ελάχιστα θα βρει στο εξής χώρο να 

αναπτύξει τη δική του εκδοχή της µνήµης και πολύ περισσότερο τη δική του πολιτική 

για τα µνηµεία. Ο παραγκωνισµός της ‘κοµµουνιστικής’ µνήµης έγινε εντονότερος 

ειδικά από τη στιγµή που µέσα στο κλίµα ανταγωνισµού του Ψυχρού Πολέµου το 

                                                 
433 Βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 102.  
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Κ.Κ. εξοβελίστηκε από την κυβέρνηση και το µεγάλο συνασπισµό σοσιαλιστών και 

συντηρητικών434. Συνοψίζοντας λίγο πριν τα αποκαλυπτήρια του µνηµείου ο 

υπουργός πολιτισµού Viktor Matejka δήλωνε: «η αναφορά στα θύµατα του αγώνα 

κατά του φασισµού δεν εκφράζεται µε εµφανή τρόπο»435. 

 

� Η θυµατοποίηση της Αυστρίας σε δηµόσια µνηµεία από 1946 µέχρι τα 

τέλη του Ψυχρού Πολέµου 

 

Οι αυστριακές αρχές εκµεταλλεύτηκαν κάθε ευκαιρία προκειµένου να 

προβάλλουν τη θεωρία του θύµατος ή της αντίστασης και υποστήριξαν την 

κατασκευή κάθε νέου µνηµείου από ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς, επίσηµους και 

µη. Η δηµόσια γλυπτική έγινε η εικαστική γλώσσα και έκφραση της πολιτικής στο 

επίπεδο των τεχνών, η επίσηµη και δηµόσια εκφορά του πολιτικού λόγου µέσω των 

τεχνών. Η επιλεκτική µνήµη και ερµηνεία του παρελθόντος προσέφερε στη ∆εύτερη 

∆ηµοκρατία τη δυνατότητα να απενοχοποιήσει την εγκληµατική συµµαχία µε το 

χιτλερικό καθεστώς και να προσφέρει στους πολίτες της το ψυχολογικό και νοµικό 

πλαίσιο µιας οµαλής και αναίµακτης επανένταξης στην κοινωνική και πολιτική ζωή 

και στο δηµοκρατικό πολίτευµα. 

Πριν από το κεντρικό µνηµείο που ανέλαβε η πόλη της Βιέννης στο κεντρικό 

νεκροταφείο είχε προηγηθεί η κατασκευή δύο ακόµα έργων που µνηµόνευαν κάποια 

θύµατα της αντίστασης κατά του ναζιστικού καθεστώτος και µάλιστα προερχόµενα 

από διάφορους δηµόσιους οργανισµούς. Ήταν η περίοδος που η οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση συζητούσε την επιστροφή των απολυµένων από τις δηµόσιες υπηρεσίες 

πρώην Ναζί οι οποίοι µε νόµο του 1947 επέστρεψαν στις θέσεις τους, καθώς και το 

ενδεχόµενο συνταξιοδότησης όσων είχαν υπηρετήσεις στη Wehrmacht436.  

Το πρώτο µνηµείο, παραγγελία των αυστριακών σιδηροδρόµων, έργο του 

αρχιτέκτονα Rudolf Hönigsfeld (1902-1977), εγκαινιάστηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 

1946 από τον πρόεδρο των πρώην κρατούµενων σιδηροδροµικών υπαλλήλων, Rudolf 

Kroneis, παρουσία του αναπληρωτή καγκελάριου Adolf Schärf και του υπουργού 

                                                 
434 Βλ. Uhl, Heidemarie, «Vorwort», Gedenken und Mahnen in Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 9. 
435 Σχόλιο του Viktor Matejka στις 30.10.1948 βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-
Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 19. 
436 Βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 102. 



226 
 

πολιτισµού Viktor Matejka437. Μέσα στην αυλή του µηχανοστασίου, στην οποία η 

πρόσβαση είναι επίσης ελεγχόµενη, το µνηµείο έγινε αόρατο την εποµένη ακριβώς 

των εγκαινίων του. Η αφηρηµένη µνήµη ‘για τα θύµατα του φασισµού’  που συνοδεύει 

τη λίστα µε τα ονόµατα των νεκρών ήταν το ζητούµενο σε µια κοινωνία που 

απέφευγε συγκεκριµένες ερωτήσεις για την απόδοση ευθυνών. Περισσότερο µάλλον 

ενδιέφερε ο συµβολισµός γύρω από την ιδέα του θύµατος και η αποκρυστάλλωση 

αυτής της µνήµης παρά η µεταφορά και καλλιέργεια άλλων πτυχών της ιστορίας µε 

τη µορφή ενός µνηµείου. Ο κύβος όπου αναγράφονται οι λέξεις ‘φασισµός, γκεστάπο, 

βασανισµός, ειρκτή’ κοµµατιάζεται από µια αόριστη δύναµη, υπό το βάρος και την 

ορµή µιας άγνωστης δύναµης που δεν κατονοµάζεται παρά υπονοείται η ύπαρξή της 

και περνάει στη συλλογική µνήµη ως δεδοµένη. 

    
(Rudolf Hönigsfeld, Για τα θύµατα του φασισµού, 1946, Μηχανοστάσιο της Αυστριακής Εταιρείας 

Σιδηροδρόµων (ÖBB-Hauptwerkstätte), Grillgasse 48, Simmering, Βιέννη) 

Σε έναν άλλο κλειστό χώρο, στο κεντρικό κτήριο της πυροσβεστικής, 

εγκαινιάστηκε στις 27 Οκτωβρίου 1947 το µνηµείο που ήταν αφιερωµένο σε µια 

µικρή οµάδα αντιστασιακών οι οποίοι άνηκαν στο πυροσβεστικό σώµα και 

εκτελέστηκαν από τα τους Ναζί438. Στο µνηµείο του ιταλικής καταγωγής ζωγράφου 

και γλύπτη Mario Petrucci (1893-1972) (που είχε λάβει µέρος και στο διαγωνισµό για 

το κεντρικό νεκροταφείο), τα αποκαλυπτήρια του οποίου έκανε ο δήµαρχος Theodor 

Körner, διαβάζουµε στην επιγραφή: ‘στους πιστούς αγωνιστές κατά του βίαιου 

φασιστικού καθεστώτος’. Η κοµµουνιστική ταυτότητα των θυµάτων επέβαλε τον όρο 

                                                 
437 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 243-244. 
438 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 33-34.  
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φασιστικός και όχι εθνικοσοσιαλιστικός ή ναζιστικός, και δεν επέτρεψε την ίδια 

στιγµή την ανέγερση του µικρού αυτού µνηµείου παρά µόνο στην εσωτερική αυλή 

των κεντρικών κτηρίων της πυροσβεστικής, µακριά δηλαδή από τα µάτια των 

πολιτών.  

    
(Mario Petrucci, Στους πιστούς αγωνιστές κατά του βίαιου φασιστικού καθεστώτος 1947, εσωτερική 

αυλή του κεντρικού σταθµού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Am Hof 10 στον αριθµό 1, Βιέννη) 

Τα επόµενα χρόνια η θυµατοποίηση της µνήµης και του παρελθόντος θα 

καλλιεργηθεί συστηµατικά προκειµένου να αποποιηθεί η Αυστρία τις όποιες ευθύνες 

της αναλογούσαν, να αναγνωριστεί το δικαίωµά της για ουδετερότητα και να 

επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση της ανεξαρτησίας της και της ένταξης «µιας 

ελεύθερης δηµοκρατικής χώρας στον Ο.Η.Ε.», όπως δήλωνε ο καγκελάριος Leopold 

Figl439. Ο υπουργός εσωτερικών Oskar Helmer έθεσε πιο άµεσα και πιο ξεκάθαρα το 

πολιτικό όραµα της χώρας του που απέρρεε από την ευόδωση της θεωρίας του 

θύµατος: «Ο αυστριακός λαός αποφάσισε ξεκάθαρα υπέρ της δηµοκρατίας· τώρα 

οφείλουν να αποφασίσουν οι ισχυροί και να παρέχουν στη δηµοκρατική Αυστρία 

πλήρη ελευθερία και ανεξαρτησία»440. Την ώρα που κορυφωνόταν ο Ψυχρός 

Πόλεµος, µε µια Γερµανία διαιρεµένη και προς το παρόν ανίσχυρη να αποτινάξει από 

πάνω το βάρος της συνολικής ευθύνης για το ζοφερό παρελθόν του ναζισµού, η λύση 

που έµοιαζε πιο εύκολη για τη µικρή Αυστρία ήταν η ‘ουδετεροποίησή’ της, γεγονός 

που εκµεταλλεύτηκαν µε τον καλύτερο τρόπο οι εσωτερικές πολιτικές δυνάµεις για 

                                                 
439 Figl, Leopold, «…und Österreich lebt», όπ. π., σελ. 19.  
440 Oskar Helmer, «Österreich – das erste Opfer des Nazifasismus», όπ. π., σελ. 30. 
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να προωθήσουν το δικός του όραµα για ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο εθνικό κράτος, 

µακριά από τη γερµανική επίδραση, κοινός στόχος για όλες τις πλευρές. 

Η πρακτική να παρουσιάζεται η Αυστρία ως το πρώτο θύµα του ναζισµού 

αυτοµάτως απέσειε από πάνω της όλες τις κατηγορίες περί συνεργασίας ή πολύ 

χειρότερα περί πραγµατικής πολιτικής και κρατικής Ένωσης, ενώ συγχρόνως 

διαφοροποιούσε το αυστριακό από το γερµανικό έθνος και κράτος. Στις 11 Απριλίου 

1951, στο µέρος όπου βρισκόταν το πρώην αρχηγείο της Γκεστάπο, στη Morzinplatz 

στο κέντρο της Βιέννης, εγκαινιάστηκε, µετά από παραγγελία των αρχών της πόλης 

και ως µέρος µιας εκδήλωσης του συνδέσµου πρώην κρατουµένων των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης441, µια αναµνηστική πλάκα όπου διαβάζουµε τα εξής: Εδώ βρισκόταν 

το κτήριο της Γκεστάπο. Ήταν για τους αυστριακούς τροφίµους η κόλαση. Ήταν για 

πολλούς από αυτούς ο προθάλαµος του θανάτου. ∆ιαλύθηκε σε συντρίµµια όπως και το 

χιλιόχρονο Ράιχ. Η Αυστρία όµως αναγεννήθηκε και µαζί της οι νεκροί µας, τα 

αθάνατα θύµατα.  

   
(Αναµνηστική πλάκα του αρχηγείου της Γκεστάπο, 1951, Morzinplatz, Βιέννη) 

Όχι µόνο δε φέρει καµία ευθύνη η Αυστρία για τη συµµετοχή της στον Άξονα 

αλλά αντίθετα υπέφερε µε χιλιάδες θύµατα από το ‘χιλιόχρονο Ράιχ’ . Η συλλογική 

µνήµη των Αυστριακών εξαγνίζεται και αποκαθάρεται από τους σκοπέλους της 

σκοτεινής ιστορίας στο βωµό της εθνικής συµφιλίωσης, της επανένταξης των Πρώην 

και της διεθνούς εξοµάλυνσης και τακτοποίησης ασήµαντων για το νέο πόλεµο και  

εκκρεµών από το πρόσφατο παρελθόν υποθέσεων. Η άσπιλη ερµηνεία του 

παρελθόντος έδωσε λαβή και συγχρόνως τα πολιτικά και διπλωµατικά εχέγγυα «στην 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση να καταλήξει το 1952 πως ‘όλοι οι Εβραίοι πρόσφυγες θα 

                                                 
441 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 52 και Buchinger, Günther/ Pichler, Gerd (επιµ.), Die Kunstdenkmäler 
Österreichs, I. Bezirk – Innere Stadt, Verlag Berger, Βιέννη 2003, σελ. 927-928. 
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τακτοποιηθούν κυρίως από τις γερµανικές υπηρεσίες ή θα πιστοποιηθούν 

τουλάχιστον από αυτές, οι οποίες είναι και οι µοναδικές υπεύθυνες’»442, ενώ την 

επόµενη ακριβώς χρονιά ο καγκελάριος Raab και ο υπουργός του των οικονοµικών 

Kamitz απέρριψαν οριστικά τις απαιτήσεις του Ισραήλ για την καταβολή 

αποζηµιώσεων443. 

Ο θάνατος του Στάλιν και η φαινοµενική χαλάρωση στις διεθνείς υποθέσεις 

άνοιξε το δρόµο για την τυπική αλλά εν µέρει και ουσιαστική αυτονοµία της 

Αυστρίας. Το πολιτικό όραµα ολόκληρης της αυστριακής κοινωνίας για πλήρη 

ανεξαρτησία, το οποίο εν µέρει καλλιεργήθηκε από την πολιτική ηγεσία της και εν 

µέρει επιβλήθηκε ‘άνωθεν’ από έξω, έφτασε στην ολοκλήρωσή του µε την υπογραφή 

των συνθηκών για ουδετερότητα και παράδοση της πλήρους κυριαρχίας στο 

αυστριακό κράτος το 1955. Με την ταυτόχρονη αποχώρηση όλων των ξένων 

στρατευµάτων τερµατίστηκε η ιδιότυπη κατοχή της και η Αυστρία εισήλθε σε όλους 

τους διεθνείς οργανισµούς. Την επόµενη χρονιά δεν ανεγέρθηκε στη Βιέννη κανένα 

µνηµείο για την περίοδο 1934-1945. Μέχρι τη δεκαετία του 80́  και τον 

αναπροσανατολισµό προς την εβραϊκή εκδοχή της µνήµης, στατιστικά ελάχιστα νέα 

µνηµεία θα ανεγερθούν444, τα περισσότερα από ιδιωτικούς ή ηµι-κρατικούς φορείς 

και όχι από κάποια κεντρική κρατική αρχή. Η τοποθεσία που επιλεγόταν ήταν πάντα 

σε περιφερειακά σηµεία της πρωτεύουσας και αρκετές φορές σε προστατευµένο 

χώρο, µέσα σε κτήρια ή εσωτερικές αυλές.  

Το µόνο ίσως νέο στοιχείο που προστέθηκε στη δηµόσια µνήµη τα χρόνια που 

ακολούθησαν την επίσηµη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, ήταν η µεγαλύτερη πλέον 

προβολή της ιδέας της αυστριακής αντίστασης και της ύπαρξης δικών της ηρώων. 

Στο µοναδικό κρατικό µνηµείο, έργο του Robert Kramreiter (1905-1965), παραγγελία 

της κεντρικής οµοσπονδιακής κυβέρνησης, διαβάζουµε στο κείµενο που το συνόδευε: 

‘Στη µνήµη των θυµάτων στον αγώνα για την ελευθερία της Αυστρίας’. Στην ουσία 

βέβαια δεν επρόκειτο για κάποιο νέο µνηµείο παρά, σύµφωνα µε µια πρακτική κοινή 

σε όλη τη δυτική Ευρώπη, για το ‘Μνηµείο ηρώων της Αυστρίας στον Α΄Π.Π’. που 

βρίσκεται στην κρύπτη της ‘Νέας Εξωτερικής Πύλης’ του παλιού παλατιού, της 

οποίας την ανακαίνιση είχε αναλάβει ο Rudolf Wondracek στα 1933/34, στο κέντρο 
                                                 
442 Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 100. 
443 Βλ. Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 
1945 bis 1955», όπ. π., σελ. 101. 
444 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ.15-16. 
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της Βιέννης και στο οποίο η µνήµη των πεσόντων του τελευταίου πολέµου 

συγχωνεύτηκε µε αυτή του προηγούµενου445.  

 
(Rudolf Wondracek, Για τους νεκρούς του Παγκόσµιου Πολέµου, 1933-34/  Kramreiter Robert, Στη 

µνήµη των θυµάτων στον αγώνα για την ελευθερία της Αυστρίας, 1959, Heldenplatz, Βιέννη) 

Περνώντας στη φάση της ενηλικίωσης της δηµοκρατικής ζωής της χώρας και 

έχοντας ήδη παγιώσει την ιδέα του θύµατος στη συλλογική µνήµη, οι κρατικοί φορείς 

της ∆εύτερης ∆ηµοκρατίας πήγαν ένα βήµα παραπέρα, ενσωµατώνοντας τους 

νεκρούς της περιόδου 1938-1945 στο πάνθεον των ηρώων, ανεξάρτητα όπως 

φαίνεται σε ποιο µέτωπο είχαν πέσει. Η ιδέα που περιλαµβανόταν ήδη στη διακήρυξη 

της ανεξαρτησίας του 1945 ότι «εκατοντάδες χιλιάδες γιοι της πατρίδας µας» 

σύρθηκαν από το χιτλερικό καθεστώς και θυσιάστηκαν σε έναν κατακτητικό πόλεµο 

«που κανείς Αυστριακό δεν ήθελε…ενάντια σε χώρες που κανείς δεν αισθανόταν 

εχθρικές και δε µισούσε»446 βρήκε εδώ την ολοκλήρωσή της. Συσκοτίζοντας ακόµα 

περισσότερο τη µνήµη για το ποιος ήταν τότε θύµα και ποιος θύτης, επιτύγχαναν την 

ίδια στιγµή τη µέγιστη κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και συµµετοχή στο 

οικονοµικό θαύµα της Αυστρίας. Ο συντηρητικός καγκελάριος Julius Raab που 

εγκαινίασε στις 16 Ιουλίου 1959 τη ανακαινισµένη πλέον κρύπτη, το χωνευτήρι αυτό 

της µνήµης, ήταν ο ίδιος καγκελάριος που λίγα χρόνια πριν είχε υπογράψει την 

κύρωση της συνθήκης για την ανεξαρτησία της χώρας. Το σκοτεινό παρελθόν της 

                                                 
445 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 47-48 και Buchinger, Günther/ Pichler, Gerd (επιµ.), Die Kunstdenkmäler 
Österreichs, όπ. π., σελ. 466.  
446 Απόσπασµα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Γερµανία στις 27 Απριλίου 1945 στο 
Manoschek, Walter, «Verschmähte Erbschaft, Österreichs Umgang mit dem Nationalsozialismus 1945 
bis 1955», όπ. π., σελ. 97. 
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Αυστρίας πέρασε στη λήθη, τα εγκλήµατα παραγράφηκαν από τη συλλογική 

συνείδηση, ενώ η δηµόσια µνήµη που απέµεινε οµογενοποιήθηκε και οι νεκροί των 

δύο πολέµων αντιµετωπίστηκαν συλλήβδην ως ήρωες, όπως, άλλωστε, διαβάζουµε 

στο εσωτερικό: ‘Για τους νεκρούς του Παγκόσµιου Πολέµου, 1914-1918, 1939-1945’.  

Με το πέρασµα του χρόνου και την πιεστική ανάπτυξη τη δεκαετία του 80́  

της µνήµης για τη γενοκτονία των Εβραίων προστέθηκε απλά σε αυτό το πάνθεον 

των ηρώων και των θυµάτων µια επιπλέον πτυχή της µνήµης θυµάτων. Ενδεικτικά 

είναι τα δύο µνηµεία που παράγγειλε η πόλη της Βιέννης µέχρι σήµερα και στήθηκαν 

στα πιο κεντρικά σηµεία της πόλης. Στην πρώτη περίπτωση µάλιστα ο συµψηφισµός 

της µνήµης έγινε µε τον πιο χαρακτηριστικό και απτό τρόπο, καθώς στην 

αναµνηστική πλάκα του 1951 στη Morzinplatz για τα θύµατα της Γκεστάπο 

προστέθηκε η µορφή ενός κρατούµενου σε στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίου, 

µεταδίδοντας µε πετυχηµένο τρόπο το αίσθηµα εγκλεισµού αλλά και την άποψη ότι 

όλα αυτά συνέβησαν χωρίς την συνυπαιτιότητα της Αυστρίας, µακριά σε µέρη που 

δεν άπτονταν της δικαιοδοσίας της. Το µνηµείο σε σχέδιο του Leopold Grausam που 

εγκαινιάστηκε την 1η Νοεµβρίου 1985 από το σοσιαλιστή δήµαρχο Helmut Zilk447 

έφερε επίσης την επιγραφή ‘Ποτέ µην ξεχνάς’ , µε το αστέρι του ∆αυίδ και το κόκκινο 

τρίγωνο, σύµβολο των πολιτικών κρατούµενων, αριστερά και δεξιά καθώς και την 

αόριστη επιγραφή ‘για τα θύµατα του φασισµού, οµοσπονδιακή πρωτεύουσα Βιέννη’ . 

«Σε στυλ µιας αφηρηµένης αρχιτεκτονικής»448, η µνήµη περιορίστηκε αφηρηµένα 

στο θύτη φασισµό και στα θύµατά του µε µια συγκεχυµένη ταυτότητα. 

 
(Leopold Grausam, Για τα θύµατα του φασισµού, 1985, Morzinplatz, Βιέννη) 

                                                 
447 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 51-52. 
448 Buchinger, Günther/ Pichler, Gerd (επιµ.), Die Kunstdenkmäler Österreichs, όπ. π., σελ. 928. 
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Τρία χρόνια αργότερα, στις 30 Σεπτεµβρίου 1988, ο ίδιος δήµαρχος θα 

εγκαινιάσει το τελευταίο επίσηµο µνηµείο στην Albertinaplatz449, έργο του 

αυστριακού Alfred Hrdlicka (1928-2009), στο οποίο ενσωµατώθηκαν όλες οι πτυχές 

µιας µαρτυρικής µνήµης, συµπεριλαµβανοµένης, µέσα στο κλίµα του 

αναθεωρητισµού στο γερµανόφωνο κόσµο, και αυτής των θυµάτων από του 

συµµαχικούς βοµβαρδισµούς. Οι φρικιαστικές µορφές των νεκρών στο µέτωπο, 

ακόµα και αυτό του Α΄Π.Π., συνυπάρχουν µε τα πτώµατα από τα στρατόπεδα 

εξόντωσης και τη µορφή του ταπεινωµένου Εβραίου450. Όπως νωρίτερα ο Cremer, ο 

Hrdlicka, και µαζί του ολόκληρη η χώρα, αποδοµώντας της ιστορική πραγµατικότητα 

συνθέτει και ανασυνθέτει για µία ακόµη φορά την ιστορική µνήµη, στην οποία 

στηρίζεται η συλλογική και εθνική ταυτότητα. Η επιγραφή που βρίσκεται στο έδαφος 

στην είσοδο επιβεβαιώνει την καθολικότητα της θυµατοποίησης της µνήµης και της 

ιστορίας της Αυστρίας και της καταδίκης του µοναδικού πραγµατικού και εξωτερικού 

εχθρού και θύτη από τον οποίο υπέφερε και η ίδια, δηλαδή του φασισµού: ‘Μνηµείο 

κατά του πολέµου και του φασισµού του Alfred Hrdlicka. Ανεγέρθη από την πόλη της 

Βιέννης το έτος µνήµης 1988. Σε αυτό το σηµείο βρισκόταν το Philipphof. Στις 12 

Μαρτίου 1945 καταστράφηκε από µια βοµβιστική επιδροµή. Σκοτώθηκαν εκατοντάδες 

άνθρωποι που βρισκόταν στο κελάρι του κτηρίου αναζητώντας προστασία. Αυτό το 

µνηµείο είναι αφιερωµένο για όλα τα θύµατα του πολέµου και του φασισµού’. 

    
(Alfred Hrdlicka, Μνηµείο κατά του πολέµου και του φασισµού, 1988, Albertinaplatz, Βιέννη)  

                                                 
449 Βλ. Exenberger, Herbert/ Arnberger, Heinz/ Kuretsidis-Haider, Claudia, Gedenken und Mahnen in 
Wien 1934-1945, όπ. π., σελ. 32-33. 
450 Τα ξεχωριστά µέρη του έργου έχουν τους εξής τίτλους:  1-2) Η πύλη της βίας/ Θύµατα της µαζικής 
δολοφονίας και οι Νεκροί του πολέµου, 3) Ο Ορφέας κατεβαίνει στον Άδη 4) Η γρανιτένια στήλη της 
∆ηµοκρατίας µε το κείµενο της διακήρυξης της 27ης Απριλίου 1945 και 5) Μικρή µπρούντζινη 
φιγούρας µε συρµατόπλεγµα ενός πεσµένου στο έδαφος Εβραίου που καθαρίζει δρόµους, βλ. στο 
Buchinger, Günther/ Pichler, Gerd (επιµ.), Die Kunstdenkmäler Österreichs, όπ. π., σελ. 919. 
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� Από ηττηµένη νικήτρια και από θύτης θύµα: τα µνηµεία του 

πολέµου στην πορεία για την ανοικοδόµηση µιας καπιταλιστικής 

δηµοκρατίας στην Ιταλία 

 

Στην τελική φάση του Β΄Π.Π., ο αντιπαθής στους Ιταλούς πολίτες βασιλιάς 

Victor Emmanuel ΙΙΙ προσπάθησε να αυξήσει το γόητρο της µοναρχίας διορίζοντας 

το γιο και κληρονόµο του Umberto ΙΙ ‘γενικό υπολοχαγό του βασιλείου’ και δίνοντας 

την υπόσχεση ότι µετά από το τέλος του πολέµου οι Ιταλοί θα µπορούσαν να 

επιλέξουν τη µορφή διακυβέρνησής τους µε δηµοψήφισµα. Τον Απρίλιο του 1945, οι 

Σύµµαχοι προωθήθηκαν στη πεδιάδα του Πο (µε την υποστήριξη της ιταλικής 

αντιφασιστικής αντίστασης), νικώντας τη φασιστική ∆ηµοκρατία του Salo, ένα 

κράτος µαριονέτα που δηµιουργήθηκε από τη ναζιστική Γερµανία µε επικεφαλή τον 

ήδη κυνηγηµένο από τους ίδιους τους συµπατριώτες του Μουσολίνι. Λίγους µήνες 

αργότερα η ιταλική µοναρχία καταργήθηκε µε το δηµοψήφισµα στις 2 Ιουνίου 1946. 

Ένα νέο σύνταγµα ψηφίστηκε για τη νέα Ιταλική ∆ηµοκρατία, και τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου 1948. Το δηµοψήφισµα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας ήταν, εντούτοις, 

αντικείµενο έντονης διαβούλευσης, κυρίως λόγω µερικών αµφισβητούµενων 

αποτελεσµάτων και της βαθιάς διαίρεσης που προέκυψε µεταξύ του Βορρά (όπου η 

∆ηµοκρατία κέρδισε µια καθαρή πλειοψηφία) και του Νότου (όπου οι µοναρχικοί 

κέρδισαν την πλειοψηφία). Η διαίρεση αυτή επεκτάθηκε και στο ιδεολογικό επίπεδο 

µε την αντιπαράθεση µεταξύ των κοµµουνιστών πρώην αντιστασιακών και των 

αντικοµουνιστών συντηρητικών και καθολικών πεποιθήσεων δεξιών πολιτικών – 

ίσως λόγω και των ριζικών αλλαγών που προωθούσε η πλευρά της Αντίστασης που 

είχε οργανωθεί στο Βορρά451. 

Κάθε κόµµα είχε υποστηρίξει χωριστούς υποψηφίους στις γενικές 

συνταγµατικές εκλογές του 1946, όπου οι χριστιανοδηµοκράτες κέρδισαν την 

πλειοψηφία. Το PSI (Σοσιαλιστικό Κόµµα Ιταλίας) και το PCI (Κοµµουνιστικό 

Κόµµα Ιταλίας)  έλαβαν µερικές υπουργικές θέσεις σε έναν κυβερνητικό συνασπισµό 

υπό την ηγεσία των Χριστιανοδηµοκρατών (Democrazia Cristiana) και ο ηγέτης του 

PCI, Palmiro Togliatti, ανέλαβε υπουργός ∆ικαιοσύνης. Εντούτοις, όπως στη Γαλλία 

όπου Maurice Thorez και τέσσερις άλλοι κοµµουνιστικοί υπουργοί αναγκάστηκαν να 

αφήσουν την κυβέρνηση του Paul Ramadier κατά τη διάρκεια της κρίσης Μαΐου 

                                                 
451 Βλ. Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», Italian Art in the 20th 
Century. Painting and Sculpture 1900-1988, Braun, Emily (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1989, σελ. 273. 
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1947, και οι Ιταλοί κοµµουνιστές (PCI) και σοσιαλιστές (PSI) αποκλείστηκαν µόλις ο 

Ψυχρός Πόλεµος έκανε την ‘επίσηµη’ εµφάνισή του και ο ηγέτης των 

Χριστιανοδηµοκρατών, De Gasperi, µετά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, 

συντάχθηκε ανοιχτά υπέρ της ∆ύσης. Από εκεί επρόκειτο, άλλωστε, να λάβει τη 

µέγιστη πολιτική και οικονοµική βοήθεια προκειµένου να διατηρηθεί στην εξουσία 

και να αποτρέψει τον ‘κοµµουνιστικό κίνδυνο’, ο οποίος, βέβαια, ήταν περισσότερο 

θεωρητικός παρά πραγµατικός, αλλά χρησιµοποιήθηκε, όπως και σε άλλες χώρες, ως 

µέσο πίεσης των ψηφοφόρων και της κοινής γνώµης ώστε να γίνουν εφικτοί πολιτικοί 

σχεδιασµοί και αποδεκτές διφορούµενες αποφάσεις. 

∆εδοµένου, πάντως, ότι το PSI και το PCI έλαβαν µαζί περισσότερες ψήφους 

από τους χριστιανοδηµοκράτες, αποφάσισαν να ενωθούν το 1948 για να 

διαµορφώσουν το Λαϊκό ∆ηµοκρατικό Μέτωπο (Fronte Democratico Popolare per la 

libertà, la pace, il lavoro, FDP), τη στιγµή µάλιστα που «ο αντικοµµουνισµός είχε 

πολώσει το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, επαναδραστηριοποιώντας την 

αντιφασιστική συµµαχία των σοσιαλιστών του Pietro Nenni µε το κοµµουνιστικό 

κόµµα και δηµιουργώντας στενούς δεσµούς ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα και τα 

εργατικά σωµατεία»452, σε µια προσπάθεια συσπείρωσης των προοδευτικών 

δυνάµεων σε κοινό εκλογικό µέτωπο. Το FDP κέρδισε τις δηµοτικές εκλογές στην 

Pescara αυξάνοντας 10% την εκλογική του δύναµη έναντι των αποτελεσµάτων του 

1946, γεγονός που εµφύσησε την πεποίθηση στο νέο πολιτικό σχήµα ότι µπορεί να 

αναµένει ανάλογη εκλογική νίκη στις επερχόµενες γενικές εκλογές του 1948.  

Οι εκλογές, όµως, του 1948 επηρεάστηκαν βαριά από την τότε θερµή 

ψυχροπολεµική αντιπαράθεση µεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά 

από το σοβιετικής έµπνευσης κοµµουνιστικό χτύπηµα του Φεβρουαρίου 1948 στην 

Τσεχοσλοβακία οι ΗΠΑ έγιναν καχύποπτες για τις σοβιετικές προθέσεις και 

φοβούνταν ότι το χρηµατοδοτηµένο από τους Σοβιετικούς PCI θα έσυρε την Ιταλία 

στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης εάν ο αριστερός συνασπισµός κέρδιζε 

τις εκλογές. Άµεση ήταν έτσι η αντίδραση και το Μάρτιο του 1948 το Εθνικό 

Συµβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξέδωσε το πρώτο έγγραφο που προσέφερε 

συστάσεις για την αποφυγή µιας τέτοιας έκβασης, συστάσεις οι οποίες εφαρµόστηκαν 

ευρέως και µε ιδιαίτερη ένταση453. 

                                                 
452 Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 276. 
453 Βλ. Filippelli, L. Ronald, American Labor and Postwar Italy, 1943-1953. A Study of Cold War 
Politics, Stanford University Press, Στάνφορντ/ Καλιφόρνια 1989, σελ. 9-12. Για λεπτοµέρειες της 
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Οι φόβοι στο ιταλικό εκλογικό σώµα µιας πιθανής κοµµουνιστικής ανάληψης 

αποδείχθηκαν κρίσιµοι για την εκλογική έκβαση στις 18 του Απριλίου, όπου  οι 

χριστιανοδηµοκράτες κάτω από την ηγεσία του Alcide de Gasperi, κέρδισαν µια 

ηχηρή νίκη µε 48% των ψήφων (το καλύτερο αποτέλεσµα από τότε), ενώ το FDP 

έλαβε µόνο 31%. Απτό αποτέλεσµα αυτής της εκλογικής νίκης των συντηρητικών και 

της οριστικής ένταξης στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δυνάµενων ήταν η ένταξη 

της Ιταλίας στη δεκαετία του ’50 στη συµµαχία του ΝΑΤΟ και στο στρατόπεδο των 

Ηνωµένων Πολιτειών, οι οποίες βοήθησαν την αναγέννηση της ιταλικής οικονοµίας 

µέσω του Σχεδίου Μάρσαλ. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία έγινε επίσης µέλος της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και στο τέλος της δεκαετίας του ’50 η 

εντυπωσιακή οικονοµική ανάπτυξη έφτασε να αποκαλείται ‘οικονοµικό θαύµα’.  

Κατά τη διάρκεια, όµως, της πρώτης περιόδου της ∆ηµοκρατίας, η 

χριστιανοδηµοκρατική  παράταξη έχανε, αργά αλλά σταθερά, τη λαϊκή υποστήριξη 

σε µια κοινωνία που εκσυγχρονίστηκε και οι παραδοσιακές αξίες στον ιδεολογικό 

πυρήνα της έγιναν λιγότερο ελκυστικές στον πληθυσµό454. Το Βατικανό βέβαια 

στήριξε ενεργά τη χριστιανοδηµοκρατία, υποστηρίζοντας πως θα ήταν µια «θανάσιµη 

και ασυγχώρητη» αµαρτία για έναν καθολικό να ψηφίσει υπέρ του κοµµουνιστικού 

κόµµατος και αιρετικοί όλοι οι υποστηρικτές του. Το σύνθηµα ‘ο Χριστός ενάντια 

στον κοµµουνισµό’ ήταν από τα πιο ισχυρά στην εκλογική αναµέτρηση του 1948 και 

αυτό «διότι η Εκκλησία έδειχνε µεγάλη διάθεση να εµπλακεί δυναµικά στα πολιτικά 

πράγµατα της Ιταλίας»455. Στην πράξη, εντούτοις, πολλοί κοµµουνιστές παρέµειναν 

θρησκευόµενοι. Η Αιµιλία ήταν γνωστή ως µια περιοχή όπου οι άνθρωποι ήταν και 

θρήσκοι και κοµµουνιστές. Ο Giovanni Guareschi έγραψε τα µυθιστορήµατά του για 

τον Don Camillo περιγράφοντας ένα χωριό, το Brescello, του οποίου οι κάτοικοι είναι 

συγχρόνως πιστοί στον ιερέα Camillo και τον κοµµουνιστή δήµαρχο Giuseppe 

Bottazzi, ενώ οι δυο τους είναι άγριοι ανταγωνιστές456. 

Η διαρκώς συρρικνωµένη υποστήριξη για τους χριστιανοδηµοκράτες 

προκάλεσε τελικά την είσοδο του Σοσιαλιστικού Κόµµατος στην κυβέρνηση. Το 

                                                                                                                                            
αµερικάνικης επέµβασης στην πολιτική ζωή της Ιταλίας και των κύριων πρακτικών που εφαρµόστηκαν 
µετά το 1948 βλ. κυρίως Ellwood, W. David, «Italian modernisation and the propaganda of the 
Marshall Plan», The art of persuasion. Political communication in Italy from 1945 to the 1990s, 
Cheles, Luciano/ Sponza, Lucio (επιµ.), Manchester University Press, Μάντσεστερ/ Νέα Υόρκη 2001, 
σελ. 23-26 
454 Βλ. Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 277. 
455 Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 274. 
456 Βλ. Guareschi, Giovanni, Tutto don Camillo, mondo piccolo, Guareschi, Carlotta/ Guareschi, 
Alberto (επιµ.), Rizzoli, Μιλάνο 1998.  
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Σοσιαλιστικό Κόµµα είχε κινηθεί, από µια θέση πλήρους συνεργασίας µε τους 

κοµµουνιστές, προς µια θέση σχετικής αυτονοµίας µετά από τα γεγονότα του 1956 

στην Ουγγαρία457. Η δυνατότητα µιας  κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας  από τους 

σοσιαλιστές («apertura a sinistra» - άνοιγµα προς τα αριστερά) έγινε το κύριο θέµα 

της πολιτικής συζήτησης τα χρόνια που ακολούθησαν. Ενώ οι δεξιές δυνάµεις 

αντιστάθηκαν σθεναρά σε µια τέτοια προοπτική, οι µεταρρυθµιστές, οι 

σοσιαλδηµοκράτες, οι προοδευτικοί, και τελικά οι καθολικοί στάθηκαν υπέρ µιας 

εξέλιξης που θα έδινε κυβερνητική εξουσία και στο, προς το κέντρο πλέον 

προσανατολισµένο, σοσιαλιστικό κόµµα. Θεωρήθηκε ότι µια σειρά από αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις θα εκσυγχρόνιζαν σίγουρα τη χώρα και θα δηµιουργούσαν µια 

σύγχρονη σοσιαλδηµοκρατία. Το 1960, µια προσπάθεια από τους δεξιούς 

χριστιανοδηµοκράτες να σχηµατιστεί µια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε την 

ενσωµάτωση του νεοφασιστικού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήµατος (MSI) στην 

κυβέρνηση Tambroni οδήγησε σε ταραχές και τελικά υπέστη παταγώδη αποτυχία. Το 

Σοσιαλιστικό Κόµµα εισήχθη τελικώς στην κυβέρνηση το 1963, αλλά η εύθραυστη 

ισορροπία της ιταλικής κοινωνίας κατέρρευσε τελικά από µια αυξανόµενη αριστερή 

µετακίνηση αµέσως µετά την εξέγερση των σπουδαστών το 1968. 

Μέσα σε αυτή την πρώτη εικοσαετία της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, της 

οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και του έντονου αντικοµµουνισµού, 

όπου κυριάρχησε ο ανταγωνισµός για την πολιτική κυριαρχία και την κατάληψη της 

εξουσίας ανάµεσα στους κοµµουνιστές από τη µία και τους συντηρητικούς 

χριστιανοδηµοκράτες από την άλλη, η χρήση της µνήµης για την περίοδο του 

φασισµού, του Β΄Π.Π., της αντιφασιστικής αντίστασης, κυρίως στην τελευταία του 

φάση, και τον εµφύλιο που ακολούθησε, επρόκειτο να διαδραµατίσει κυρίαρχο, αν 

και συχνά υπόγειο, ρόλο στο πολιτικό µεταπολεµικό σκηνικό. Επρόκειτο να 

αποτελέσει εργαλείο των πολιτικών δυνάµεων στην προσπάθεια εκλογικής 

επικράτησης, καθώς και στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανασύστασης του 

ίδιου του έθνους, αλλά την ίδια στιγµή και ένδειξη του πολιτικού και κοινωνικού 

κλίµατος και των σχέσεων που διαµορφώθηκαν µόλις το ιταλικό κράτος κέρδισε το 

δικαίωµα της αυτοκυριαρχίας και του αυτοπροσδιορισµού. Η ήττα, όµως, του 

φασισµού, παρά τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα της, δεν επέφερε τελικά την οριστική 

                                                 
457 Βλ. Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», Italy in the 
Cold War, Politics, Culture and Society 1948-58, Duggan, Christopher/ Wagstaff, Christopher (επιµ.), 
Berg, Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1995, σελ. 20. 
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ρήξη µε το σκοτεινό παρελθόν της χώρας και την έναρξη µιας νέας εποχής εκ του 

µηδενός. Άµεσο αποτέλεσµα υπήρξε η εκ νέου ενεργοποίηση παλαιών δοµών, 

διαχωριστικών γραµµών και διληµµάτων που έφτασαν σε ακραία µορφή µε τη 

διαίρεση της χώρας µετά την εισβολή των Συµµάχων στο ιταλικό έδαφος και 

καθόρισαν τη µνηµονική διαδικασία µέσα στις νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν 

στη µεταπολεµική Ιταλία του Ψυχρού Πολέµου458. 

Το πιο σηµαντικό στοιχείο αυτής της ‘συνέχειας’ ήταν ακριβώς η αδυναµία ή 

η απροθυµία για µια πολιτική εκκαθάριση του κρατικού µηχανισµού, κυρίως του 

δικαστικού σώµατος459, των δηµόσιων οργανισµών και των κοινωνικών φορέων από 

τους οπαδούς και τους υποστηρικτές του φασιστικού καθεστώτος460. Το γεγονός αυτό 

επρόκειτο να προσδιορίσει σε µεγάλο βαθµό την πολιτική µνήµης και τη δηµόσια 

εκδοχή που πρότεινε το επίσηµο κράτος, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο απόλυτης 

κυριαρχίας των συντηρητικών δυνάµεων, αλλά και τη µορφή αντίδρασης όσων 

άνηκαν στην αντιφασιστική αντίσταση και επεδίωκαν την προώθηση µιας 

διαφορετικής εκδοχής της δηµόσιας ιστορίας. Αυτοί που οδηγήθηκαν ενώπιον των 

δικαστηρίων ως εγκληµατίες πολέµου ήταν ελάχιστοι και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων η απόφαση ήταν αθωωτική ή τουλάχιστον επιεικής, ενώ όσες ποινές 

επιβλήθηκαν επρόκειτο να ακυρωθούν µε τη γενική αµνηστία του 1946461. Η µόνη 

προσπάθεια που έγινε στα πρώτα στάδια της απελευθερωµένης πλέον Ιταλίας από τον 

ήρωα της αντίστασης και πρώτο µεταπολεµικό πρωθυπουργό Ferruccio Parri, 

οδήγησε τελικά στην ανατροπή του το Νοέµβριο του 1945 υπό την πίεση των νέων 

συνθηκών του Ψυχρού Πολέµου που διαµορφώνονταν σε ολόκληρη την υφήλιο.  

Η ανοχή, από την άλλη, έναντι των αντικοµµουνιστών, ενδεχοµένως πρώην 

φασιστών, από τις συντηρητικές δυνάµεις που συντάχθηκαν µε τις καπιταλιστικές 

δηµοκρατίες της ∆ύσης, θεωρήθηκε αναπόσπαστο και απαραίτητο, σε ορισµένες 

                                                 
458 Για τη συνέχεια στους κόλπους της ιταλικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα βλ. κυρίως Pavone, 
Claudio, «La continuita dello Stato. Istituzioni e uomini», Italia 1945-48. Le origine della Repubblica, 
Piscitelli, Enzo (επιµ.), Giappichelli, Τορίνο 1974, σελ. 137-193,  Pavone, Claudio, «Tre governi e due 
occupazioni», L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza, Ferratini-Tosi, Francesca/ 
Grassi, Gaetano/ Legnani, Massimo (επιµ.), Franco Angeli, Μιλάνο 1988, σελ. 423-424 και Forgacs, 
David/ Gundle, Stephen, Mass Culture and Italian Society from Fasism to the Cold War, Indiana 
University Press, Μπλούµινγκτον/ Ιντιανάπολη 2007, σελ. 198-202. 
459 Βλ. Christopher, Duggan, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 4 
και Stuart, Woolf, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 274. 
460 Βλ. Christopher, Duggan, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 3-5. 
461 Βλ. Focardi, Filippo, «Das Kalkül des „Bumerangs“. Politik und Rechtsfragen im Umgang mit 
deutschen Kriegsverbrechen in Italien», Transnationale Vergangenheitspolitik. Der umgang mit 
deutschen Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert (επιµ.), Wallstein 
Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 547. 
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περιπτώσεις αυτονόητο, µέρος της πολιτικής τους για συστράτευση ενάντια στο 

ενδεχόµενο µια κοµµουνιστικής επικράτησης και οδήγησε στην γενική αµνηστία στις 

22 Ιουνίου 1946, λίγες µόνο µέρες µετά το δηµοψήφισµα και την κατάργηση της 

µοναρχίας462. Ο τεράστιος αριθµός των µελών του φασιστικού κόµµατος, ο 

υποχρεωτικός χαρακτήρας της συµµετοχής σε αυτό όσων εργάζονταν στο δηµόσιο 

φορέα αλλά ελάχιστα στήριζαν ιδεολογικά το καθεστώς και η αποδοχή της κοινά 

αποδεκτής, αλλά πολύ βολικής για όλους, άποψης ότι ο δηµόσιος φορέας στην Ιταλία 

αποτελούσε ένα ενδιάµεσο, ουδέτερο επίπεδο ανάµεσα στην κοινωνία και την 

πολιτική τάξη,463 έδιναν το πρόσχηµα, αλλά ως ένα βαθµό και την πραγµατική και 

πρακτική αιτιολογία για τη νοµιµοποίηση µιας διαδικασίας λήθης και ταυτόχρονα 

συµβιβασµού µε το παρελθόν.  

«Αυτή η αποτυχία να αντιµετωπιστεί ακριβώς το ζήτηµα της ευθύνης για το 

φασισµό είχε εκτεταµένες συνέπειες. Αυτό οδήγησε σε ένα περίεργα σχιζοφρενές 

κλίµα στην Ιταλία προς το τέλος της δεκαετίας του '40 και τη δεκαετία του '50, στην 

οποία οι εκκλήσεις για αλλαγή και εγκατάλειψη του άµεσου παρελθόντος ώθησαν, 

σύµφωνα µε πολλές ενδείξεις, ώστε ένα µεγάλο µέρος των προηγούµενων πολιτικών 

αποσκευών της χώρας – και υλικών και ιδεολογικών – να περάσει απλά σε ένα νέο 

συνταγµατικό περιτύλιγµα»464. Η διατήρηση, αντίθετα, πολλών νόµων και 

νοµοθετικών πράξεων του φασιστικού καθεστώτος, κυρίως λόγω της διατήρησης στη 

θέση τους των συντηρητικών δικαστών, έφερε αντιµέτωπους µε τη δικαιοσύνη 

πολλούς αντιστασιακούς. Εν πάση περιπτώσει, απαγόρευσε πρακτικά οποιαδήποτε 

πολιτική κίνηση που θα προερχόταν από τους κόλπους τους για δίωξη πρώην µελών 

του φασιστικού κόµµατος και έδωσε τη δυνατότητα στους χριστιανοδηµοκράτες να 

ισχυριστούν ότι ο αγώνας για τη δηµοκρατία δεν είχε ακόµα τελειώσει καθώς 

παραµόνευε ένας νέος, κοµµουνιστικός, κίνδυνος465. Θέτονταν συνεπώς στο 

περιθώριο ακόµα και ο λόγος περί µνήµης και ιστορίας που θα προερχόταν από την 

πλευρά των πρώην αντιστασιακών.  

                                                 
462 Βλ. Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 3-5 
και Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 274.  
463 Βλ. Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 3, 
Pavone, Claudio, «La continuita dello Stato. Istituzioni e uomini», όπ. π., σελ. 151-152, 224-5 και 255-
9 και Forgacs, David/ Gundle, Stephen, Mass Culture and Italian Society from Fasism to the Cold War, 
όπ. π., σελ. 198. 
464 Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 3. 
465 Βλ. Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 5-6. 
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Στη νέα περίοδο της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας που µόλις ξεκινούσε, το επίσηµο 

κράτος υπό χριστιανοδηµοκρατική διακυβέρνηση είχε πρόθεση να λησµονήσει το 

σκοτεινό παρελθόν της σύµπραξης µε τις ‘δυνάµεις του κακού’ και του διαµελισµού 

στο εσωτερικό της χώρας. Στην καλύτερη περίπτωση το κράτος κινήθηκε προς τη 

συµβιβαστική λύση να αντιµετωπίσει τη φασιστική περίοδο ως µια δυσάρεστη 

παρένθεση, όπως άλλωστε υποστήριζε και ο Benedetto Croce466. Το 1947 µε την 

αποποµπή από την κυβέρνηση του κοµµουνιστικού κόµµατος εξαλείφθηκε κάθε 

πιθανότητα για την αναζωπύρωση όποιων εστιών µιας εναλλακτικής µνήµης ή 

κάποιας έστω µνήµης, αλλά την ίδια στιγµή τέθηκαν τα θεµέλια, µε τη συνδροµή 

κυρίως των Αµερικάνων µέσω του Σχεδίου Marshal467, για τη σαρωτική νίκη των 

χριστιανοδηµοκρατών στις προγραµµατισµένες εκλογές του 1948 και την κυριαρχία 

τους στο πολιτικό σκηνικό τις επόµενες τέσσερις δεκαετίες.  

Και η ίδια όµως η αριστερά δεν κατόρθωσε ή δεν επιθυµούσε να σπρώξει τα 

πράγµατα προς µια διαφορετική κατεύθυνση. Αµέσως µετά την οριστική λήξη του 

πολέµου και την απελευθέρωση της χώρας, υπογράφτηκε µια συνθήκη ανακωχής και 

παράδοσης των όπλων, αφαιρώντας µε αυτό τον τρόπο όποιο πλεονέκτηµα είχαν οι 

δυνάµεις της Αντίστασης να επιβάλουν σαρωτικές και δοµικές αλλαγές στη χώρα. Οι 

δυνάµεις αυτές, λόγω των ενδογενών ιδεολογικών διαφορών τους468 και «των βίαιων 

αντιθέσεων ανάµεσα στις διάφορες οµάδες των παρτιζάνων»469, απέτυχαν αµέσως 

µετά την κατάπαυση του πυρός να συνασπιστούν σε έναν ενιαίο πολιτικό φορέα και 

να σχηµατίσουν ένα πολιτικό κόµµα που θα διακρινόταν για τις πολιτικές και 

ιδεολογικές του θέσεις, πέρα από το αντιφασιστικό και αντιστασιακό του µήνυµα, 

ενώ την ίδια στιγµή θα ήταν σε θέση να καταρτίσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο και 

πρόγραµµα για την ανασυγκρότηση σε περίοδο ειρήνης470. Εξάλλου, η Μόσχα 

ελάχιστα ενδιαφερόταν να αρχίσει µια διαµάχη µε το δυτικό κόσµο µε αφορµή την 

                                                 
466 Βλ. De Felice, Renzo, Le interpretazioni del fascismo, Laterza, Ρώµη/ Μπάρι 1969, σελ. 29-30. 
467 Βλ. Ellwood, W. David, «Italian modernisation and the propaganda of the Marshall Plan», όπ. π., 
σελ. 29-36, Ellwood, W. David, «Italy, Europe and the Cold War: The Politics and Economics of 
Limited Sovereignty», Italy in the Cold War, Politics, Culture and Society 1948-58, Duggan, 
Christopher/ Wagstaff, Christopher (επιµ.), Berg, Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1995, σελ. 30-34, και Ellwood, 
W. David, «The Impact of the Marshall Plan in Italy; The Impact of Italy on the Marshall Plan», 
Cultural Transmissions and Receptions. American Mass Culture in Europe, Kroes, Rob/ Rydell, W. 
Robert/ Bosscher, F. J. Doeko (επιµ.), VU University Press, Άµστερνταµ 1993, σελ. 100-124.  
468 Βλ. Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 274. 
469 Aga-Rossi, Elena, «La politica angloamericana verso la resistenza italiana», L’Italia nella Seconda 
Guerra Mondiale e nella Resistenza, Ferratini-Tosi, Francesca/ Grassi, Gaetano/ Legnani, Massimo 
(επιµ.), Franco Angeli, Μιλάνο 1988, σελ. 141. 
470 Βλ. Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 6. 
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Ιταλία471, την οποία άλλωστε είχε παραχωρήσει µε τη ‘συµφωνία των ποσοστών’ στη 

δυτική σφαίρα επιρροής. Αυτό φυσικά το γνώριζε ο ηγέτης των κοµµουνιστών 

Togliatti και για αυτό, όντας ο ίδιος µέλος της κυβέρνησης µέχρι το 1947 και µάλιστα 

στο υπουργείο δικαιοσύνης, δεν προέβη σε ριζικές εκκαθαρίσεις και τοµές. Πολύ 

περισσότερο δε θέλησε να προκαλέσει µαζικότερη ένταση που ενδεχοµένως θα 

οδηγούσε σε έναν εµφύλιο πόλεµο ανάλογο µε της Ελλάδας. Με τον αυξανόµενο, 

άλλωστε, ανταγωνισµό µε τους χριστιανοδηµοκράτες και την Καθολική Εκκλησία 

αυτό που φαινόταν να είναι «το κυρίαρχο ζήτηµα δεν ήταν τόσο η µεταρρύθµιση του 

κράτους αλλά η εξασφάλιση του ελέγχου του»472. 

Αναµφισβήτητα, η πλειοψηφία στις τάξεις της Αντίστασης, που 

κυριαρχούνταν από το κοµµουνιστικό κόµµα, επιθυµούσε και διατηρούσε την ελπίδα 

ότι µετά την ήττα του φασισµού θα διαµορφωνόταν µια νέα κοινωνική και πολιτική 

κατάσταση στηριζόµενη και παίρνοντας ως πρότυπο του αγώνες που είχε διεξάγει για 

να αποτινάξει το φασιστικό ζυγό – από όπου κι αν αυτός προερχόταν. Η πλειοψηφία, 

όµως, των πολιτών φαίνεται να είχε αντίθετη άποψη και έµοιαζε να είναι έτοιµη να 

αφήσει πίσω όλη την πρόσφατη ιστορία, ακόµα και τις θετικές της όψεις, από τη 

στιγµή µάλιστα που οι περισσότεροι, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ήταν µέρος του 

προηγούµενου, ηττηµένου και ‘καταραµένου’ πλέον καθεστώτος. Οι δυτικοί, 

άλλωστε, Σύµµαχοι που «είχαν βοηθήσει εξ αρχής την ανάπτυξη της αντίστασης, 

αντίθετα µε το µύθο που θέλει την αντίσταση ως προϊόν αυτόνοµο ενάντια στη 

γερµανική κατοχή…είχαν παρακολουθήσει µε δυσπιστία την εξέλιξη του κινήµατος, 

µε συνέπεια να επιχειρήσουν να το εκκαθαρίσουν»473.  

Το κίνηµα του ‘µέσου ανθρώπου’ του Guglielmo Giannini που εξέφραζε 

ακριβώς αυτή την ανάγκη του απλού πολίτη για επαναφορά στην οµαλότητα και την 

ενότητα του έθνους, κατέβηκε στις συνταγµατικές εκλογές του 1946, λαµβάνοντας 

περίπου ένα εκατοµµύριο ψήφους, κυρίως από τις συντηρητικές περιοχές της Ρώµης 

και του Νότου, όπου ζούσε η πλειοψηφία των αστών υπαλλήλων. Όπως έγραφε ο 

ίδιος ο Giannini: «Θέλουµε να ζήσουµε µε ειρήνη. ∆εν θέλουµε να είµαστε συνεχώς 

σε µια ενθουσιώδη κατάσταση, όπως δε θέλαµε ποτέ να ζήσουµε επικίνδυνα. 

Θέλουµε να πηγαίνουµε στο θέατρο, να βγαίνουµε έξω τα βράδια, να πηγαίνουµε 

διακοπές, να αγοράζουµε τσιγάρα, να παραγγέλνουµε ένα καινούριο κοστούµι, να 

                                                 
471 Όπ. π., σελ. 10.  
472 Όπ. π., σελ. 6 
473 Aga-Rossi, Elena, «La politica angloamericana verso la resistenza italiana», σελ. 143. 
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παίρνουµε το λεωφορείο και όχι να κάνουµε πολέµους…∆εν δίνουµε µία για τους 

διάφορους επαγγελµατίες πολιτικούς, λιγότερο ή περισσότερο ειλικρινείς, και για 

όλους αυτούς που αποτελούν πολιτικά παράσιτα. Αυτό που ζητάµε, σαν απλοί 

άνθρωποι, οι µάζες, η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, οι πραγµατικοί κύριοι της 

κοινωνίας και του κράτους, είναι να µην µας ανάβει κανείς φυτίλια»474.  

Τη διάθεση αυτή για οµαλότητα και σταθερότητα µε την ταυτόχρονη απέχθεια 

προς οτιδήποτε επαναστατικό και ανατρεπτικό, όπως πρότειναν όσοι προέρχονταν 

από τις αντιστασιακές και συγχρόνως αριστερές οµάδες, εκµεταλλεύτηκαν οι 

χριστιανοδηµοκράτες που πρότειναν µια πολιτική λύση η οποία θα ρύθµιζε τα 

πράγµατα από το µηδέν, διαγράφοντας το παρελθόν προκειµένου να επιδιώξουν ένα 

κοινό εθνικό µέλλον. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια ήταν φυσικά η Καθολική 

Εκκλησία, που έβλεπε να ανοίγεται µια νέα προοπτική για να επηρεάζει πρόσωπα και 

καταστάσεις, να αυξήσει το γόητρό της που είχε πληγεί από την συνεργασία της µε το 

φασισµό και «να εδραιωθεί και πάλι ως ο πιο ισχυρός πυλώνας των καθιερωµένων 

αξιών στην Ιταλία»…«Στο αποκορύφωµά του ο Ψυχρός Πόλεµος παρείχε στους 

χριστιανοδηµοκράτες την ιδεολογική νοµιµοποίηση του στόχου της απόλυτης 

πλειοψηφίας και της ανάκτησης της ιταλικής κοινωνίας σύµφωνα µε τις Καθολικές 

αξίες» 475. Απέναντι στο καταρρακωµένο ηθικό των Ιταλών πολιτών από την ήττα, 

την καταστροφή και το διχασµό, ο συντηρητικός ηγέτης De Gasperi προσέφερε το 

νέο ‘εθνικό’ όραµα, ενός αναγεννηµένου έθνους και κράτους χωρίς τις διαχωριστικές 

γραµµές του παρελθόντος, το οποίο θα άφηναν πίσω µια για πάντα. Ήδη το 1946 

δήλωνε: «Αισθάνοµαι την ευθύνη να µιλήσω…ως αντιφασίστας δηµοκράτης και ως 

αντιπρόσωπος της νέας δηµοκρατίας, η οποία, συνδυάζοντας τις ανθρωπιστικές 

προσδοκίες του Giuseppe Manzini, τις οικουµενικές ιδέες του Χριστιανισµού και τις 

διεθνείς ελπίδες των εργατών, βρίσκεται ήδη προ των πυλών…για τη συνεργασία 

ανάµεσα στους ανθρώπους που αποτελεί δικό σας έργο να εδραιώσετε»476. Σε αυτό 

το οικοδόµηµα, µέσα σε αυτή τη στρατηγική δεν είχε ασφαλώς θέση ούτε το 

κοµµουνιστικό κόµµα, που αποτελούσε άλλωστε τον πιο σοβαρό πολιτικό αντίπαλο 

και συνδιεκδικητή της εξουσίας, πολύ περισσότερο δε δεν είχε θέση η µνήµη του για 

                                                 
474 Στο Lanaro, Silvio, Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, 
Marsilio, Βενετία 1992, σελ. 117. 
475 Woolf, Stuart, «History and Culture in the Post-war-Era, 1944-1968», όπ. π., σελ. 274 και 277. 
476 Στο Lanaro, Silvio, Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta, όπ. π., 
σελ. 18-19. 
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το παρελθόν και την Αντίσταση που εξάλλου τροφοδοτούσε µεγάλο µέρος της 

δυναµικής και της αίγλης του στο εκλογικό σώµα.  

Με την έναρξη και την παγίωση του Ψυχρού Πολέµου και το σχηµατισµό των 

δύο αντιτιθέµενων πλευρών αποκρυσταλλώθηκαν και στην ιταλική χερσόνησο δυο 

ισχυροί πολιτικοί και ιδεολογικοί πόλοι που αντανακλούσαν εν µέρει τη διεθνή 

κατάσταση και επρόκειτο για αυτόν το λόγο να δηµιουργήσουν ένα µόνιµο καθεστώς 

«ενός ηµιτελούς δικοµµατικού συστήµατος», όπως είναι ο οµώνυµος τίτλος του 

Giorgio Galli477, µε τους Χριστιανοδηµοκράτες µόνιµα στην κυβέρνηση και το 

κοµµουνιστικό κόµµα µόνιµα στην αντιπολίτευση. Ο Christopher Duggan ισχυρίζεται 

ότι «ανάµεσα τους υπάρχει και ένας τρίτος, κυρίως µυθοπλαστικός, πόλος που 

προσπαθεί να προσεγγίσει τις καρδιές και το µυαλό των Ιταλών στο τέλος της 

δεκαετίας του ’40 και στις αρχές του ’50, η Καθολική Εκκλησία. Καθένας από 

αυτούς τους πόλους συνοδευόταν από ένα πλήθος ιδεολογιών, οι οποίες συχνά 

αλληλοκαλύπτονταν αλλά τις περισσότερες φορές αντιµαχόταν η µία την άλλη. Η 

Σοβιετική Ένωση γινόταν αντιληπτή ως η χοάνη της πραγµατικής δηµοκρατίας, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και του αντιφασισµού, η Αµερική ως η κοιτίδα του 

µοντερνισµού, της ατοµικής ελευθερίας και ευηµερίας. Η Εκκλησία επεδίωκε την 

πνευµατική αναγέννηση της κοινωνίας»478. 

Η εικόνα της Αµερικής ήταν έτσι κι αλλιώς από χρόνια θετική στην ιταλική 

κοινωνία, καθώς σε αυτήν έβλεπαν ήδη από τις αρχές του αιώνα την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να ζήσει κανείς σε έναν επίγειο παράδεισο ή τουλάχιστον σε µια 

κοινωνία µοντέρνα και σίγουρα πιο ανεπτυγµένη από την ιταλική. Το κύµα των 

µεταναστών τη δεκαετία του ’20 προς την απέναντι όχθη του Ατλαντικού και οι 

προοπτικές για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που συνάντησαν εκεί 

διαµόρφωσαν στις συνειδήσεις της πλειοψηφίας των Ιταλών στη χερσόνησο τη 

θετική εικόνα που εισέπρατταν από τις διηγήσεις και τη µεταφορά εικόνων και 

ειδήσεων από συγγενείς και φίλους. Παρά την όποια κάµψη αυτής της θετικής 

εικόνας τα χρόνια του φασισµού, στην οποία είχε συνδράµει και η συντηρητική 

Εκκλησία που διέβλεπε έναν κίνδυνο στις µοντέρνες ιδέες που έρχονταν από την 

αντίπερα όχθη, οι  ΗΠΑ συνέχισαν να θεωρούνται από τους αντιφρονούντες µια 

χώρα ανοικτή και υπέρµαχος των δηµοκρατικών αξιών. Από τη στιγµή µάλιστα που 

                                                 
477 Galli, Giorgio, Il Bipartitismo imperfetto, Comunisti e democristiani in Italia, Mulino, Μπολώνια 
1966. 
478 Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 11-12. 
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το φασιστικό καθεστώς έχασε την όποια υποστήριξη είχε αρχικά λόγω του 

ενθουσιασµού που προκλήθηκε τα πρώτα χρόνια, η Αµερική ανέκτησε την εικόνα 

µιας δύναµης αντίβαρο στο Μουσολίνι, παρά το γεγονός ότι τα αµερικάνικα 

επιτεύγµατα µόνο µακρινό όνειρο µπορούσαν να είναι για τους αγρότες και τους 

φτωχούς εργάτες της Ιταλίας.  

Με την έναρξη του πολέµου και την αποβίβαση των Συµµάχων το 1943 στη 

Σικελία, οι ΗΠΑ θεωρήθηκαν, ειδικά από τους κατοίκους του Νότου που ελάχιστα 

υποστήριζαν έτσι κι αλλιώς το φασιστικό καθεστώς, οι απελευθερωτές της χώρας και 

οι εγγυητές της αποκατάστασης ενός οµαλού και δηµοκρατικού καθεστώτος. Αυτό 

επρόκειτο να είναι και για τους ίδιους τους δυτικούς Συµµάχους η πρώτη σοβαρή 

δοκιµασία για τη διαχείριση της µεταπολεµικής κατάστασης σε µια χώρα του Άξονα, 

µέχρι πρότινος δηλαδή εχθρική αλλά εν δυνάµει συµµαχική, σύµφωνα και µε τις 

επιταγές του ψυχροπολεµικού κλίµατος που είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται.  

Ήδη έτσι από την έναρξη της απόβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προέλασης των Συµµάχων στο εσωτερικό της χώρας, τέθηκε σε λειτουργία, µε την 

ίδρυση πλήθους ραδιοφωνικών εκποµπών, ένας προπαγανδιστικός µηχανισµός µε 

πολλαπλούς στόχους και επιδιώξεις479. Κύριο µέληµα ήταν φυσικά σε πρώτη φάση η 

αποδυνάµωση της υποστήριξης στις δυνάµεις που αντιστέκονταν ακόµα στους 

Συµµάχους και παρέµειναν πιστές στο Ντούτσε. Έτσι στον ιταλικό Βορρά µέσω του 

Ραδιοφωνικού Σταθµού του Λονδίνου τα µηνύµατα απευθύνονταν κυρίως προς τις 

οµάδες αντιστασιακών που µάχονταν κατά των φασιστικών και ναζιστικών 

δυνάµεων, µε στόχο την ανύψωση του ηθικού και κυρίως την εµφύσηση, µέσω της 

εκποµπής ‘ο αγώνας για την Ιταλία’, της ιδέας ότι αυτοί είχαν το δίκιο µε το µέρος 

τους, ότι αυτοί ήταν οι πραγµατικοί πατριώτες αγωνιστές για το ιταλικό έθνος480.  

Η έννοια του έθνους και της εθνικής ενότητας τέθηκε στο επίκεντρο του 

προπαγανδιστικού µηχανισµού, όπως και το αντιστασιακό µήνυµα, όχι όµως κατά 

των φασιστικών-ιταλικών δυνάµεων αλλά κατά των γερµανικών, οι οποίες πλέον 

αντιµετωπίζονταν από την πλειοψηφία των Ιταλών ως κατοχικές και όχι ως 

συµµαχικές δυνάµεις, παρά το γεγονός ότι µια µικρή µερίδα υποστηριχτών του 

φασισµού υποτάχθηκε στις διαταγές των Ναζί. Αυτό επρόκειτο να είναι το πρώτο 
                                                 
479 Βλ. Gabrielli, Gloria, «La propaganda anglo-americana alla radio in Italia (1943-1945)», La 
Seconda Guerra Mondiale e la sua memoria, Craveri, Piero/ Quagliariello, Gaetano (επιµ.), 
Rubbettino, Νάπολη 2004, σελ. 29-60. 
480 Σε αντίθεση µε το Νότο όπου δόθηκε έµφαση στην εσωτερική πολιτική τάξη της ελεύθερης Ιταλίας 
και στην κυβέρνηση Badoglio, προκειµένου να διασφαλισθεί η ανακωχή και η κατάπαυση του πυρός, 
βλ. Gabrielli, Gloria, «La propaganda anglo-americana alla radio in Italia (1943-1945)», όπ. π., σελ. 52. 
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‘άλλοθι’ των Ιταλών πολιτικών αλλά και των απλών πολιτών την ώρα του 

απολογισµού και της υπογραφής της συνθήκης ανακωχής και το πρόσχηµα των 

Συµµάχων προκειµένου να παράσχουν βοήθεια, στήριξη αλλά να επιβάλλουν και 

έλεγχο στη νεοσύστατη Ιταλική ∆ηµοκρατία, στην οποία οι πάντες στήριζαν τις 

ελπίδες τους για ένα νέο, ειρηνικό ξεκίνηµα.  Με το πέρασµα των µηνών, δίπλα στην 

αντιναζιστική προπαγάνδα, δίπλα στην ιδέα της εθνικής ενότητας και του 

απελευθερωτικού χαρακτήρα του πολέµου των Συµµάχων, προστέθηκε και η ιδέα του 

αµερικάνικού οράµατος για µια καπιταλιστική δηµοκρατία, του οράµατος για ειρήνη, 

ελευθερία, αµοιβαία φιλία και συνεργασία των δηµοκρατικών εθνών και λαών 

απέναντι σε κάθε φασιστική, αλλά πλέον και κοµµουνιστική απειλή481. 

Είδαµε, λοιπόν, ότι η αµερικάνικη διείσδυση στην ιταλική κοινωνία ήταν 

τόσο δυναµική όσο και πολύπλευρη482 και έτσι «µε την άφιξη των συµµάχων στο 

Νότο το 1943 η ‘αµερικανοποίηση των επιθυµιών’ βρήκε συγκεκριµένη 

ενσάρκωση…Οι Αµερικάνοι έφτασαν εφοδιασµένοι µε τη δική τους 

προπαγάνδα…Το πληµµύρισµα της Ιταλίας µε αµερικάνικη κουλτούρα είχε σε 

µεγάλο βαθµό οικονοµικά κίνητρα, κυρίως υποκινούµενο από την επιθυµία για το 

άνοιγµα νέων αγορών. Ωστόσο, πριν και µετά το 1945 και κυρίως στο αποκορύφωµα 

του Ψυχρού Πολέµου στα τέλη του ’40 και στις αρχές του ’50, ίσως ήταν πιο 

σηµαντικά τα πολιτικά κίνητρα. Για παράδειγµα, τα χρήµατα από την αµερικάνικη 

κυβέρνηση χρησιµοποιήθηκαν για τη χρηµατοδότηση βιβλιοθηκών και περιοδικών µε 

αποκλειστικό στόχο την εξασφάλιση της υποστήριξης των διανοουµένων για τους 

σκοπούς των ∆υτικών…το γεγονός ότι ο µύθος των ΗΠΑ ως η χώρα των ευκαιριών, 

του πλούτου και του µοντερνισµού είχε ήδη βαθιές ρίζες στην Ιταλία του ’40 εξηγεί 

εν µέρει τη διείσδυση της αµερικάνικης κουλτούρας»483. 

Το ενδιαφέρον των Αµερικανών για την συνέχιση της άσκησης επιρροής στην 

Ιταλία ήταν συνεπώς δεδοµένο, µέσα στα πλαίσια «της διαδικασίας 

‘αµερικανοποίησης’ της Ευρώπης και της Ιαπωνίας την εποµένη του τέλους του 

πολέµου, σαν αποτέλεσµα, ως ένα σηµείο, της αµερικάνικης πολιτικής ηγεµονίας 

αλλά κυρίως ως φυσικό επακόλουθο της τροµακτικής επιτυχίας του αµερικάνικου 

                                                 
481 Βλ. Gabrielli, Gloria, «La propaganda anglo-americana alla radio in Italia (1943-1945)», όπ. π., σελ. 
51 και 60. 
482 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανέγερση των αµερικάνικων νεκροταφείων σε ιταλικό έδαφος, 
βλ. εδώ σελ. 75-88. 
483 Duggan, Christopher, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 12-13. 
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µοντέλου του καπιταλισµού στη διάρκεια του πολέµου»484. Έχοντας κερδίσει τον πιο 

αιµατηρό και δαπανηρό πόλεµο της ιστορίας της ανθρωπότητας το πρώτο µέληµα 

των συµµαχικών δυνάµεων ήταν οι ηττηµένες πρώην χώρες του Άξονα να 

επιστρέψουν στις γραµµές της ισότητας των λαών, του σεβασµού της 

διαφορετικότητας του άλλου και της δηµοκρατίας, ώστε να αποτραπεί κάθε 

ενδεχόµενο µιας νέας απειλής που θα έθετε σε, ζωτικό πια, κίνδυνο τις αντοχές της 

ανθρώπινης κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Επιδίωξη ήταν πλέον η σταθερότητα και 

οµαλότητα σε οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ένα νέο ξεκίνηµα 

στηριγµένο σε παραδοσιακές αξίες, όπως για παράδειγµα η οικογένεια, η οποία 

ειδικά στην Ιταλία «ήταν πάντοτε κεντρικής σηµασίας σε πολιτικό, πολιτισµικό και 

συµβολικό επίπεδο»485.  

Γεωπολιτικοί εποµένως λόγοι επέβαλλαν την ενεργή και δυναµική εµπλοκή 

των ΗΠΑ στο εσωτερικό της Ιταλίας, ώστε να διασφαλιστούν εκείνοι οι όροι που θα 

εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα του δυτικών δυνάµεων. Ειδικά από τη στιγµή που στη 

χώρα υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό κόµµα, το κοµµουνιστικό, που αντιµάχονταν εκ 

βάθρων το ίδιο το σύστηµα σε θεµελιακά ζητήµατα που προωθούσαν οι νικητές στη 

χερσόνησο, η επανίδρυση του έθνους και του έθνους-κράτους και η αποκατάσταση 

της οµαλότητας, νοούµενης φυσικά σύµφωνα µε τα δικά τους κριτήρια, αποτελούσε 

προτεραιότητα της αµερικάνικης πολιτικής µε την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου. Στα 

σύνορα του δυτικού κόσµου, µε εκκρεµή ακόµα τη διένεξη µε την κοµµουνιστική 

Γιουγκοσλαβία για το εδαφικό ζήτηµα της Τριέστης, αλλά και στο δρόµο προς την 

πετρελαιοφόρα ζώνη της Μέσης Ανατολής, που πρόσφατα είχε αποκτήσει κοµβικό 

ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή, η Ιταλία αποτελούσε στοίχηµα για την επιβίωση του 

δυτικού καπιταλιστικού µοντέλου σε µια χώρα που είχε ενταχθεί στη ∆ύση. 

Η οικονοµική της ευηµερία θεωρήθηκε τότε από πολλούς η ενδεδειγµένη 

λύση προκειµένου να κερδισθεί αυτό το στοίχηµα, λύση που επικροτούσε, ασφαλώς, 

στο εσωτερικό η οικονοµική και πολιτική αριστοκρατία της χώρας και οδήγησε, για 

άλλους φυσικά λόγους, ανάµεσά τους και η ελληνική περίπτωση, στην υιοθέτηση από 

την αµερικάνικη κυβέρνηση και το κογκρέσο του περιβόητου Σχεδίου Marshal. 

Τέθηκε έτσι και τυπικά υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της αµερικάνικης πρεσβείας 
                                                 
484 Zamagni, Vera, «American Influence on the Italian Economy (1948-1958)», Italy in the Cold War, 
Politics, Culture and Society 1948-58, Duggan, Christopher/ Wagstaff, Christopher (επιµ.), Berg, 
Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1995, σελ. 77. 
485 Caldwell, Lesley, «The Family in the Fifties: A Notion in Conflict with a Reality», Italy in the Cold 
War, Politics, Culture and Society 1948-58, Duggan, Christopher/ Wagstaff, Christopher (επιµ.), Berg, 
Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1995, σελ. 149. 
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στη Ρώµη συνολικά η πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή της πρώην φασιστικής 

και ουτοπικά ανίκητης χώρας του Μουσολίνι, αλλά πλέον ηττηµένης, οικονοµικά 

κατεστραµµένης και εξαρτηµένης και ηθικά καταρρακωµένης. Η Αµερική ήταν εκ 

νέου, και παρά τις αντιδράσεις για µία ακόµα φορά των συντηρητικών κύκλων της 

Καθολικής Εκκλησίας, το ιδεατό πρότυπο της ανανέωσης και της προόδου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άρχισε µια νέα διαµάχη αµέσως µετά την 

απελευθέρωση και «δύο µνήµες κυριάρχησαν στο µεταπολεµικό µέτωπο…δύο 

µνήµες ξεχωριστές, των νικητών και των ηττηµένων του εµφύλιου πολέµου…που δεν 

άφηναν χώρο για µια τρίτη…µε αποτέλεσµα η Αντίσταση, που παρέµενε ένα 

επεισόδιο γενικά θετικό, να παραµείνει απούσα ψυχολογικά, πολιτισµικά και 

πολιτικά. Αν και µπήκε στο επίσηµο λεξιλόγιο και στις εκδηλώσεις της ∆ηµοκρατίας, 

ουδέποτε έγινε η µοναδική συλλογική µνήµη των πολιτών. Υπήρχε µια µνήµη 

‘κόκκινη’ και µια µνήµη ‘µαύρη’: και οι δύο µνήµες της ‘ενεργητικής µειοψηφίας’. 

Αλλά υπήρχε και µια µνήµη ‘γκρίζα’: της ‘παθητικής πλειοψηφίας’»486.  

Οι δύο αυτοί τύποι της µνήµης, της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, 

αντιστοιχούσαν εξ αρχής σε πολιτικές παρατάξεις που τις εκµεταλλεύτηκαν για την 

προώθηση πολιτικών στόχων. Με την κόκκινη, αντιστασιακή και θεωρητικά των 

νικητών του εµφυλίου µνήµη συντάχθηκε όπως ήταν φυσικό το Κ.Κ.  Με τη ‘µαύρη’ 

συντάχθηκαν οι ηττηµένοι νοσταλγοί και τα µέλη του πρώην καθεστώτος, που µπορεί 

να ήταν ακόµα πολυάριθµοι, ως µέλη όµως του νέου κρατικού µηχανισµού άρχισαν 

σταδιακά να στρέφονται προς το κέντρο και να διατηρούν µόνο σε ιδιωτικό επίπεδο 

τις µνήµες της καταστροφής και της ήττας τους καθεστώτος που υποστήριζαν µέχρι 

πριν από λίγο. Αντίθετα, µε τη ‘γκρίζα’, αφηρηµένα αντιφασιστική αλλά όχι 

αντιστασιακή, την πιο ανώδυνη, πιο αδύνατη και λιγότερο επίµονη σε λεπτοµέρειες, 

τη µνήµη της µάζας που επιδιώκει πάντα την σταθερότητα, τη µνήµη όπου «η 

πολιτική µένει πάντα εκτός»487, συντάχθηκε το κόµµα εκείνο, οι 

Χριστιανοδηµοκράτες, που θεωρούσε ότι για να γίνει πραγµατικότητα το νέο 

ξεκίνηµα της χώρας απαιτούνταν από όλους να λησµονήσουν το πρόσφατο διχασµένο 

παρελθόν και να προχωρήσουνε σε ένα κοινό µέλλον. «Στα χρόνια που ακολούθησαν 

το τέλος του πολέµου οι περισσότεροι προτιµούσαν να ξεχάσουν από το να 
                                                 
486 Chiarini, Roberto, «25 aprile. La destra e la competizione politica sulla memoria», La Seconda 
Guerra Mondiale e la sua memoria, Craveri, Piero/ Quagliariello, Gaetano (επιµ.), Rubbettino, Νάπολη 
2004, σελ. 355-356. 
487 Isnenghi, Mario, «Memoria Pubblica della Resistenza», L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e 
nella Resistenza, Ferratini-Tosi, Francesca/ Grassi, Gaetano/ Legnani, Massimo (επιµ.), Franco Angeli, 
Μιλάνο 1988, σελ. 562. 
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θυµούνται, ή να γνωρίζουν ελάχιστα άλλα τροµαχτικά γεγονότα για τα οποία δεν 

είχαν άµεση γνώση. Μετά από κάθε ειρήνη το βλέµµα στρέφεται αδιάλλακτα προς το 

µέλλον, ενώ το πρόσφατο παρελθόν, ειδικά αν είναι τροµακτικό, αν δεν λησµονείται 

τουλάχιστον δεν µνηµονεύεται»488. Η δηµόσια και επίσηµη µνήµη θα είναι στο εξής 

αυτή της νίκης, της εθνικής ανασυγκρότησης, της εθνικής ενότητας και της εθνικής 

ανεξαρτησίας. Η µνήµη του εµφυλίου, της εθνικής προδοσίας, των εσωτερικών 

εχθρών, του φασισµού, της αντίστασης και της εξωτερικής πλέον εξάρτησης θα 

παραµείνει ιδιωτική και στη σφαίρα της δηµόσιας λήθης489. 

Το γεγονός αυτό, ασφαλώς, λειτουργούσε υπέρ της νοµιµοποίησης των 

χριστιανοδηµοκρατών ως συνεχιστές του ιταλικού έθνους-κράτους και παρά την 

ελάχιστη ένοπλη εµπλοκή τους στην απελευθέρωση της Ιταλίας. Η υποστήριξη, 

όµως, των δυτικών Συµµάχων, που απελευθέρωσαν πρακτικά τη χερσόνησο από το 

φασισµό, έδωσε εξ αρχής το δικαίωµα στους εκπροσώπους της κεντροδεξιάς να 

επιβάλουν το δικό τους νόµο σιωπής ή έστω τη δική τους περιορισµένη ή ‘γκρίζα’ 

εκδοχή του σκοτεινού παρελθόντος και να προβάλουν, και µε τη µορφή της δηµόσιας 

γλυπτικής, µόνο όσες πτυχές της ιστορικής µνήµης πιθανόν να στήριζαν σε κάποια 

δεδοµένη στιγµή τα δικά τους πιστεύω και τα δικά τους πολιτικά συµφέροντα. Τόσο 

το περιεχόµενο και η τοποθεσία όσο και η τεχνοτροπία της δηµόσιας καλλιτεχνικής 

έκφρασης της µνήµης της νέας Ιταλικής ∆ηµοκρατίας υπόκεινται στους περιορισµούς 

και τα όρια που έθεταν οι εσωτερικές πολιτικές συνθήκες αλλά και ο εξωτερικός 

παράγοντας που είχε εγκατασταθεί στη χώρα και έµµεσα ασκούσε επιρροή σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής ζωής.  

 

• Το πρώτο µνηµείο της νέας εποχής Για τα θύµατα των 

στρατοπέδων εξόντωσης στη Γερµανία στο Μιλάνο 

 

Λίγους µόλις µήνες µετά την απελευθέρωση της Ιταλίας και ακόµα 

λιγότερους από την απελευθέρωση της ίδιας της πόλης του Μιλάνου στις 25 

Απριλίου 1945, εγκαινιάστηκε, πιθανόν στις αρχές του 1946, το πρώτο ιταλικό 

µνηµείο που στόχο είχε να µνηµονεύσει τα γεγονότα και την περίοδο που έκλεισε 

τόσο τραγικά για µια πρώην σύµµαχο του Χίτλερ. Στην πόλη εκείνη που τελευταία 
                                                 
488 Cereja, Federico, «Deportazione e Internamento militare», L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale 
e nella Resistenza, Ferratini-Tosi, Francesca/ Grassi, Gaetano/ Legnani, Massimo (επιµ.), Franco 
Angeli, Μιλάνο 1988, σελ. 546. 
489 Isnenghi, Mario, «Memoria Pubblica della Resistenza», όπ. π., σελ. 559. 
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έπεσε στα χέρια των συµµάχων και στην οποία παρ’ όλα αυτά υπήρχε ένας από τους 

πιο ισχυρούς και δραστήριους πυρήνες της αντιφασιστικής και αριστερής αντίστασης 

κατασκευάστηκε το πρώτο ιταλικό µνηµείο. Στο δηµόσιο ‘Μνηµειακό Νεκροταφείο’ 

του Μιλάνου, ακριβώς πίσω από την κεντρική είσοδο, στην πλατεία που υποδέχεται 

τον επισκέπτη, βρίσκεται το µνηµείο Για τα θύµατα των στρατοπέδων εξόντωσης στη 

Γερµανία, έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου BBPR, του οποίου σχέδια έχουν 

ηµεροµηνία ήδη από τον Ιούλιο του 1945490. Πρόκειται για έναν κύβο από µέταλλο 

και µάρµαρο µε ύψος περίπου 2 µ., σε ένα καθαρά γεωµετρικό στυλ, είτε αυτό µπορεί 

να παραπέµπει στο De Stijl, στη Συγκεκριµένη Τέχνη (Concrete Art) ή το Bauhaus, 

είτε στο ∆ιεθνές Αρχιτεκτονικό Στυλ, το κίνηµα του Ρατσιοναλίσµο (Razionalismo) 

και το στιλ του Le Corbusier491. 

 
(αρχιτεκτονικό γραφείο BBPR, Για τα θύµατα των στρατοπέδων εξόντωσης στη Γερµανία, 1945-1956,  

σίδηρος/ µάρµαρο, ύψος περίπου 2 µ., δηµόσιο ‘Μνηµειακό Νεκροταφείο’ Μιλάνου) 

Το σίγουρο είναι ότι πλέον έχει εγκαταλειφθεί το ποµπώδες µνηµειακό στυλ 

του φασισµού και η παραδοσιακή µνηµειακή γλυπτική µε τις στήλες, τους 

οβελίσκους και την προσπάθεια ρεαλιστικής αναπαράστασης των παρελθόντων 
                                                 
490 Σχέδια σε κλίµακα 1:10 µε ηµεροµηνία 5.7.1945, βλ. Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte / Reichlin, 
Bruno, Il segno della memoria 1945-1995. BBPR Monumento ai caduti nei campi nazisti, Triennale di 
Milano, Electa, Μιλάνο 1995, σελ. 17. 
491 Για τις πολλαπλές πιθανές επιρροές των δηµιουργών του µνηµείου βλ. Strathaus, Ulrike Jehle-
Schulte / Reichlin, Bruno, Il segno della memoria 1945-1995. BBPR Monumento ai caduti nei campi 
nazisti, όπ. π., σελ. 21, 26-37. 
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γεγονότων. «Τίποτα όµοιο δεν υπήρχε µε τη µορφή κήπων, οβελίσκων, αετών, 

µορφών σε µπρούντζο ή µάρµαρο που από το 1919 είχαν πάρει θέση σε όλες σχεδόν 

τις πλατείες της Ιταλίας, µεγάλες ή µικρές…τίποτα ίδιο στη φαινοµενολογία της 

πρώτης µεταπολεµικής περιόδου…µα τίποτα δεν µπορούσε να είναι ίδιο µετά το 

1945. Τίποτα ίδιο στην υπηρεσία µιας εθνικής αυτοβιογραφίας και µε έµφαση σε µια 

ηρωική εικόνα όσων έγιναν…συµπερασµατικά, υπήρξε µια πολυπλοκότητα των 

διάφορων καλλιτεχνηµάτων και των δηµόσιων τοποθετήσεων στη σκηνή µιας 

µνήµης, η οποία ακριβώς µετά το 1945 δε σχεδίαζε να τεθεί επί τάπητος αλλά να 

απαλείψει την ίδια τη δηµόσια σκηνή»492. 

Ο µοντερνισµός, όπως ερµηνεύονταν εκείνη τη στιγµή από του Ιταλούς 

καλλιτέχνες, για την ακρίβεια η έκφρασή του ως µη παραστατικής τέχνης σύµφωνα 

µε τις αρχές της γεωµετρικής αφαίρεσης ή του µετα-κυβισµού που κυριαρχούσε 

ακριβώς πριν και ακριβώς µετά τη λήξη του πολέµου και µέχρι τα µέσα περίπου της 

δεκαετίας του ’50493, αποτελούσε την µοναδική τεχνοτροπική επιλογή, τουλάχιστον 

από όσους καλλιτέχνες επιθυµούσαν να τραβήξουν µια διαχωριστική γραµµή µε την 

αµέσως προηγούµενη περίοδο και το προηγούµενο καθεστώς. Όπως χαρακτηριστικά 

γράφει ο Isnenghi «ένας γυµνός άντρας θα µπορούσε το ίδιο εύκολα να συµβολίζει 

έναν Ήρωα φασίστα και έναν Ήρωα αντιστασιακό»494. Ήδη ολόκληρη η φασιστική 

περίοδος είχε καταδικαστεί συλλήβδην από τις πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονταν 

στην εξουσία και αναλογικά τα φασιστικά καλλιτεχνικά πρότυπα και µοντέλα και 

µαζί ένα ευρύ φάσµα εικαστικών λύσεων που µπορεί να είχαν κατοχυρωθεί 

επαγγελµατικά την προηγούµενη περίοδο, δεν µπορούσαν πλέον να εκφραστούν 

δηµοσίως. Αναζητήθηκε έτσι από το συντηρητικό κοµµάτι του αντιφασιστικού 

συνασπισµού που είχε στα χέρια του τον κρατικό µηχανισµό ένα στυλ διαφορετικό 

από το ποµπώδες και, σε µεγάλο βαθµό παραστατικό, φασιστικό στυλ. Ένα επίσηµο, 

όµως, στυλ µε ουδέτερο όσο γινόταν χαρακτήρα, ώστε να µην προκαλεί καµία 

πλευρά, ενώ την ίδια στιγµή θα απέφευγε οποιαδήποτε παραποµπή στον άλλο 

αντιφασιστικό πόλο, θα απέφευγε µέσα στο ψυχροπολεµικό κλίµα κάθε αντιστοιχία 

σε οτιδήποτε αντιστασιακό, κοµµουνιστικό ή σοβιετικό.  

Η εικαστική αυτή λύση, αν δε συµβάδιζε µε τις ιδεολογικές προσταγές των 

Αµερικάνων, σίγουρα δεν ερχόταν σε αντίθεση γενικά µε το µοντερνισµό, ως 

                                                 
492 Isnenghi, Mario, «Memoria Pubblica della Resistenza», όπ. π., σελ. 560. 
493 Βλ. Calvesi, Maurizio, «Informel and Abstraction in Italian Art of the Fifties», Italian Art in the 20th 
Century. Painting and Sculpture 1900-1988, Braun, Emily (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1989, σελ. 289. 
494 Isnenghi, Mario, «Memoria Pubblica della Resistenza», όπ. π., σελ. 560. 
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αντίβαρο πλέον στον προηγούµενο εχθρό, δηλαδή το φασισµό, αλλά πλέον και στο 

µελλοντικό, δηλαδή τον κοµµουνισµό µε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό. Συµβάδιζε, 

επίσης, µε τη βούληση των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων στο εσωτερικό, δηλαδή 

της κεντροδεξιάς, που ήθελαν από τη µια να ξεκόψουν από το πρόσφατο φασιστικό 

παρελθόν και από την άλλη να αναζητήσουν το όποιο σπασµένο νήµα µε την 

παράδοση. Μια παράδοση, βέβαια, που να βασίζεται στις αρχές της προόδου, της 

δυτικής καπιταλιστικής δηµοκρατίας και του δυτικού µοντερνισµού, έννοιες 

ταυτόσηµες εκείνη τη στιγµή στην Ιταλία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

διάθεσης και της ερµηνείας του παρελθόντος ως αποτέλεσµα των αντιδραστικών 

πολιτικών του φασισµού ήταν και η έµφαση που δόθηκε στο γεγονός ότι «οι 

προσπάθειες του Μουσολίνι να εξοστρακίσει τη χρήση ξένων λέξεων και να 

σταµατήσει συνήθειες ξενόφερτες όπως η χειραψία ή η κατανάλωση καφέ έδωσε σε 

οτιδήποτε ‘ξένο’ και ειδικά ‘δυτικοφερµένο’ σχεδόν χαρακτήρα αντιφασιστικό µετά 

το 1943»495.  

Όπως στις περιπτώσεις της Γαλλίας και της ∆υτικής Γερµανίας, έτσι και στην 

Ιταλία την πρώτη περίοδο αµέσως µετά την λήξη του πολέµου η γεωµετρική 

αφαίρεση ήταν η κυρίαρχη εκδοχή της αφηρηµένης τέχνης και του µοντερνισµού, 

ίσως γιατί ήταν εκείνη η τεχνοτροπία που έθετε τα λιγότερα ερωτήµατα στο κοινό ή 

εν πάση περιπτώσει έδινε τις λιγότερες αφορµές για αντιµαχίες, διαφωνίες, εντάσεις 

και ψυχολογικές εξάρσεις και αναταραχές σε έναν πληθυσµό µε αυξηµένες 

ευαισθησίες και καταρρακωµένο ηθικό. Η εγγύτητα επίσης µε τις παραπάνω χώρες, 

όπου για ανάλογους λόγους αλλά και λόγους εικαστικής παράδοσης συνέχισε να 

καλλιεργείται η γεωµετρική αφαίρεση, αλλά και η εγγύτητα του Μιλάνου ειδικά µε 

την Ελβετία, όπου από καιρό είχε αναπτυχθεί το κίνηµα της ‘Συγκεκριµένης Τέχνης’ 

από το µαθητή του Μπάουχάουζ και του ίδιου του Gropius, το Max Bill, έδωσε ένα 

σαφές προβάδισµα σε αυτή την εικαστική λύση µόλις σίγησαν τα όπλα και οι 

καλλιτέχνες µπόρεσαν να ξαναπιάσουν δουλειά496. Οι Ιταλοί καλλιτέχνες, άλλωστε, 

δεν έπαψαν να έχουν σχέση µε τα πιο πρωτοποριακά κινήµατα του µοντερνισµού και 

αποδεδειγµένα είχαν έντονες σχέσεις, ήδη πριν τον πόλεµο, µε τους εκπροσώπους του 

De Stijl, του Μπάουχαουζ, της Συγκεκριµένης Τέχνης και των γαλλικών κινηµάτων 

                                                 
495 Christopher, Duggan, «Italy in the Cold War Years and the Legacy of Fascism», όπ. π., σελ. 14. 
496 Βλ. De Micheli, Mario, «Realism and the Post-war Debate», Italian Art in the 20th Century. Painting 
and Sculpture 1900-1988, Braun, Emily (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1989, σελ. 283. 
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του Cercle et Carré, της Abstraction-Création και τα Salons des Réalités Nouvelles 

που όλα είχαν ως σηµείο αναφοράς τη γεωµετρική αφαίρεση497.  

Οι σχέσεις αυτές οδήγησαν πολύ νωρίς στη συγκρότηση µιας οµάδας στο 

Μιλάνο που στράφηκε προς αυτή την εικαστική και τεχνοτροπική επιλογή και 

αργότερα στην έκδοση του περιοδικού Domus, το οποίο έδινε έµφαση στην 

προώθηση κυρίως της Συγκεκριµένης Τέχνης και στο οποίο ήταν µέλος ο Ernesto 

Rogers του αρχιτεκτονικού γραφείου BBPR498 που κέρδισε το διαγωνισµό και 

ανέλαβε την κατασκευή του µνηµείου. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται τόσο η 

διοργάνωση της σηµαντικής έκθεσης Arte astratta e concretta στο Μιλάνο το 

Φεβρουάριο του 1947 όσο και η δηµιουργία της οµάδας MAC ένα χρόνο αργότερα499. 

Η αντιµετώπιση, έτσι, σε εικαστικό επίπεδο της περιόδου του φασισµού ως 

δυσάρεστης παρένθεσης στην ιστορία της Ιταλίας, η απόρριψη του ρεαλισµού ως 

ύποπτου για φασιστική – αλλά πλέον και κοµµουνιστική – προέλευση, η επιστροφή 

στις αρχές της αφαίρεσης αλλά γενικά και στις ρίζες του µοντερνισµού και η 

αποκατάσταση των αρχών του τελευταίου, φαίνεται ότι ήταν από τα βασικά στοιχεία 

που καθόρισαν τα καλλιτεχνικά γεγονότα και τις εικαστικές επιλογές αυτή την πρώτη 

µεταπολεµική περίοδο και κατά συνέπεια τη µορφή και το χαρακτήρα της δηµόσιας 

γλυπτικής στην ανέγερση δηµόσιων µνηµείων500.  

∆εν αποτελεί µάλλον σύµπτωση το γεγονός πως, όπως και στην περίπτωση 

της Γερµανίας ήδη στο πρώτο µνηµείο του Αµβούργου, αλλά και αργότερα για το 

εθνικό µνηµείο της Γαλλίας στο Παρίσι, την εκτέλεση του έργου ανέλαβε ένα 

αρχιτεκτονικό γραφείο και όχι ένας γλύπτης. Η οµάδα BBPR, το όνοµα της οποίας 

                                                 
497 Βλ. Cardano, Nicoletta, «La vicenda del MAC tra sprovincializzazione dell’arte italiana e 
affermazione del nuovo», MAC/ Espace, Arte Concreta in Italia e in Francia 1948-1958, Canini, 
Luciano Berni/ Di Genova, Giorgio, (επιµ.), Edizioni BORA, Μπολώνια 1999, σελ. 7. Για την ιστορία 
της ιταλικής εκδοχής της Concrete Art και γενικά την επικράτηση της γεωµετρικής αφαίρεσης στην 
Ιταλία γενικά και στο Μιλάνο ειδικά βλ. επίσης Di Genova, Giorgio, «L’Arte Concreta e l’utopia della 
sintesi delle arti in Francia ed in Italia», MAC/ Espace, Arte Concreta in Italia e in Francia 1948-1958, 
Canini, Luciano Berni/ Di Genova, Giorgio (επιµ.), Edizioni BORA, Μπολώνια 1999, σελ. 15-39 και 
Caramel, Luciano, MAC, Movimento Arte Concreta 1948-1958, Maschietto e Musolino/ Galleria 
d’Arte Niccoli Parma, Φλωρεντία/ Σιένα 1996, σελ. 23-38. 
498 Βλ. Avon, Annalisa, «BBPR», The Dictionary of Art, τόµος 3, Grove, Νέα Υόρκη 1996, σελ. 438-9 
και κυρίως τη µονογραφία Bonfani, Ezio/ Porta, Marco, Cittá, Museo e Architettura. Il Gruppo BBPR 
nella cultura architettonica italiana 1932-1970, Vallecchi, Φλωρεντία 1973. 
499 Βλ. Cardano, Nicoletta, «La vicenda del MAC tra sprovincializzazione dell’arte italiana e 
affermazione del nuovo», όπ. π., σελ. 8-9. 
500 Από τις πρώτες εκθέσεις που διοργανώθηκαν σηµειώνουµε ενδεικτικά αυτή µε τον συµβολικό τίτλο 
«Συνέχεια» στην γκαλερί San Marco στη Ρώµη (20 Οκτωβρίου – 4 Νοεµβρίου 1945), όπου 
κυριάρχησαν µετα-ιµπρεσσιονιστικά και πρώιµα µοντερνιστικά έργα, βλ. στο Conte, Gisella, «Art 
Club 1945-1964», Art Club 1945-1964. La linea astratta, Simongini, Gabriele/ Conte, Gisella, (επιµ.), 
Galleria d’Arte Niccoli Parma, Πάρµα 1998, σελ. 85 και 107. 
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είναι ακρωνύµιο και αποτελείται από τα αρχικά των επιθέτων τεσσάρων 

αρχιτεκτόνων, των Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1901-2004), Gian Luigi Banfi 

(1910-1945), Enrico Peressutti (1908-1976) και Ernesto Nathan Rogers (1909-1969), 

είχε εξάλλου τους δικούς της λόγους για να δηλώσει συµµετοχή στο διαγωνισµό. Ένα  

από τα µέλη της, που είχαν ξεκινήσει όλοι µαζί ήδη από το πολυτεχνείο του Μιλάνου 

και αµέσως µετά την αποφοίτηση έστησαν το γραφείο, ο Banfi, έχασε τη ζωή του στο 

στρατόπεδο του Μάουτχαουζεν501.  

Η ιστορία πάντως του γραφείου δικαιολογεί απολύτως το στυλ που επέλεξαν 

για την πρότασή τους, καθώς ήδη πριν τον πόλεµο είχαν ενστερνιστεί τις αρχές του 

Ρατσιοναλίσµο (Razionalismo), που συνδύαζε τις αρχές της γεωµετρικής αφαίρεσης 

του ∆ιεθνούς Αρχιτεκτονικού Στυλ και τα διδάγµατα του Le Corbusier, και µάλιστα 

είχαν αποδειχθεί εκ των πρωταγωνιστών του κινήµατος502. Μετά τη λήξη του 

πολέµου δήλωναν σε κάθε ευκαιρία την πρόθεσή τους για ‘συνέχεια’, ήδη 

διατυπωµένη στο αρχιτεκτονικό περιοδικό Casabella από το 1933 και στο περιοδικό 

Domus από το 1946503. Έτσι «αµέσως στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια...στο 

προκλητικό µνηµείο για τα θύµατα των στρατοπέδων συγκέντρωσης (1946) στο 

Μιλάνο, η καθαρότητα ενός τρισδιάστατου ρασιοναλιστικού πλέγµατος επιλέχθηκε 

για να µνηµονεύσει τα ιδανικά της δεκαετίας του ’30 και να πιστοποιήσει τη συνέχεια 

του νέου»504. 

Μπορεί τα κίνητρα για την εκπόνηση των σχεδίων τον Ιούλιο του ’45 από 

τους τρεις επιζώντες του γραφείου να ήταν προσωπικά, ο ‘ορθολογισµός’, ωστόσο, 

της επιλογής της τεχνοτροπίας µπορούσε ακριβώς «να θεωρηθεί µια παραδειγµατική 

απεικόνιση της ‘λογικής’ στην αρχιτεκτονική»505 και συγχρόνως της ‘λογικής’ στην 

κοινωνία η οποία είχε χαθεί τα προηγούµενα χρόνια. Η θλίψη για το χαµό των 

συντρόφων και φίλων, θύµατα του πολέµου, των ρατσιστικών διώξεων και της 

Αντίστασης, συνδυάστηκε µε την επιθυµία για επιστροφή στην αρµονία, την οποία 

επεδίωκαν µε τα έργα τους τα ίδια τα θύµατα, όπως δήλωνε στην σύντοµη αφιέρωσή 

                                                 
501 Για µια σύντοµη ιστορία της οµάδας BBPR βλ. Avon, Annalisa, «BBPR», όπ. π., σελ. 438-9. 
502 Βλ. Musgrove, John, «Rationalism», The Dictionary of Art, τόµος 26, Grove, Νέα Υόρκη 1996, σελ. 
15, De Seta, Cesare, L’architettura del Novecento, UTET, Τορίνο 1981, σελ. 97 και 100 και Bonfani, 
Ezio/ Porta, Marco, Cittá, Museo e Architettura. Il Gruppo BBPR nella cultura architettonica italiana 
1932-1970, όπ. π., σελ. 45-50. 
503 Βλ. De Seta, Cesare, L’architettura del Novecento, όπ. π., σελ. 100 και 107. 
504 Annalisa, Avon, «BBPR», όπ. π., σελ. 439. 
505 Bonfani, Ezio/ Porta, Marco, Cittá, Museo e Architettura. Il Gruppo BBPR nella cultura 
architettonica italiana 1932-1970, όπ. π., σελ. 110. 
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του ο εκ των δηµιουργών του µνηµείου, Enrico Peressutti, στο περιοδικό Costruzioni 

το Μάρτιο του 1946506.  

Η συνέχεια του προπολεµικού Ρατσιοναλίσµο αποτελεί τη στιγµή αυτή 

στοιχείο προοδευτικό και παράγοντα σταθεροποίησης αλλά και ανανέωσης, 

τουλάχιστον µέχρι την οριστική επικράτηση των Συντηρητικών το 1948. Οι 

εκπρόσωποί του, οι οποίοι µε τη θυσία τους έλαβαν χαρακτήρα αντιφασιστικό, οι 

ίδιοι, ήταν το παράδειγµα «της διαφοροποίησης µέσα στο φασιστικό καθεστώς, όπου 

σε αντίθεση µε τις κλασικές αψίδες και τις κολώνες της σχολής της Ρώµης, η σχολή 

του Μιλάνου, µε τις επιφάνειες και τις γωνίες ήταν σίγουρα πιο φρέσκια…µια 

δύναµη ζωής»507. Για το  Rogers, άλλωστε, «Συνέχεια σηµαίνει ιστορική γνώση: 

δηλαδή η αληθινή αίσθηση της παράδοσης σε µια συγκεκριµένη αποδοχή µιας 

τάσης…Μια τάση [της καλλιτεχνικής παράδοσης] είναι η ακραία εφαρµογή της 

αρχής της συνοχής µε την ιστορική στιγµή της οποίας είµαστε συµµέτοχοι»508. Στην 

προσπάθεια να αποκαταστήσει το σπασµένο νήµα του µοντερνισµού η µεταπολεµική 

γενιά των καλλιτεχνών βρίσκει στην αρχιτεκτονική του προπολεµικού 

‘ορθολογισµού’ τα µόνα θετικά εκείνα στοιχεία που είχαν επιβιώσει µέσα στον 

ανορθολογισµό του φασισµού και τώρα αναβιώνουν για να βρεθεί µια συνέχεια µε 

την παράδοση, απαραίτητη για ένα νέο ξεκίνηµα απαλλαγµένο από τις βαριές 

κατηγορίες που επισείει το παρελθόν. Ντοκουµέντο αυτής της συνέχειας µε την 

παράδοση είναι το µνηµείο «το οποίο µε τη στοιχειώδη εκφραστικότητά του είναι 

ολόκληρο µια ανάµνηση όλων των εκδοχών του µοντέρνου κινήµατος στην 

Ιταλία»509. Όπως παρατηρεί ο Paolo Portoghesi, «έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι οι 

BBPR, οπαδοί µιας προπολεµικής τάσης, όταν αυτή ήταν ιστορικά αναγκαία και είχε 

νόηµα, αρνούνται µια νέα τάση, η οποία αµέσως µετά τον πόλεµο παρουσιάζεται µε 

τρόπο ανιστορικό, ως άρνηση µιας συνέχειας πραγµατικής»510.  

Η ίδια η επιλογή αρχιτεκτόνων και όχι κάποιου γλύπτη της κλασικής σχολής 

σηµατοδοτεί τη βούληση των κυβερνώντων να σπάσουν τα δεσµά µε την κλασική 

παράδοση της µνηµειακής τέχνης και να αποκαταστήσουν τη σχέση µε το 

                                                 
506 Peressutti, Enrico, «Dedica», Costruzioni-Casabella, τχ. 193, 1946, σελ. 10 και στο Ulrike Jehle-
Schulte, Strathaus/ Bruno, Reichlin, «Parole di pietra – architettura di parole», όπ. π., σελ. 35. 
507 Quaroni, Ludovico, «La situazione dell’ architettura moderna in Italia», Metron: rivista bimestrale 
di architettura, τχ. 25, 1948, χ.σελ. 
508 Rogers, Ernesto Nathan, «Continuitá», Casabella-Continuitá, τχ. 199, 1953-1954, σελ. 2. 
509 De Seta, Cesare, L’architettura del Novecento, όπ. π., σελ. 107. 
510 Portoghesi, Paolo, «Introduzione», Cittá, Museo e Architettura. Il Gruppo BBPR nella cultura 
architettonica italiana 1932-1970, Bonfani, Ezio/ Porta, Marco, όπ. π., σελ. VII. 
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µοντερνισµό που ισοδυναµούσε µε πρόοδο και ανανέωση. Από τη στιγµή που πριν 

αλλά και µετά τον πόλεµο ο συνδυασµός των διαφορετικών ειδών της τέχνης 

αποτελούσε ζωτικό στοιχείο της ίδιας της σύστασης του µοντέρνου χαρακτήρα της 

τέχνης και της ανανέωσης, το µνηµείο µε το διττό χαρακτήρα του ανάµεσα στη 

γλυπτική και την αρχιτεκτονική511, σχεδιασµένο από µια αρχιτεκτονική οµάδα, 

καλύπτει ακριβώς τα πιο απαιτητικά κριτήρια της προόδου και της ανανέωσης στο 

επίπεδο των εικαστικών τεχνών, όπως τα έθεταν οι ίδιοι οι φορείς του µοντέρνου 

κινήµατος. Καλύπτει δηλαδή τις αρχές «της καθαρής οπτικής απόλαυσης...χωρίς την 

ερµηνεία που είναι εµπόδιο στην κατανόηση του έργου τέχνης»512, µακριά από το 

παρελθόν και ελεύθερο από τις συµβάσεις του παρόντος, αποκτώντας ουσιαστικά 

ζωή έξω και πέρα από την πραγµατικότητα και τις συνυποδηλώσεις που έφερε η 

προηγούµενη κλασική παραστατική τέχνη513.  

Ωστόσο, όπως δηλώνει ο Max Bill, «η Συγκεκριµένη Τέχνη είναι η 

οπτικοποίηση µιας ιδέας. Μια αφηρηµένη ιδέα εµφανίζεται σε αυτή µε συγκεκριµένη 

µορφή. Έχω την πεποίθηση πως µε τη βοήθεια της Συγκεκριµένης Τέχνης ακριβώς 

κάθε πράγµα µπορεί να αποτυπωθεί, το οποίο έχει πραγµατικό συµβολικό 

περιεχόµενο και δεν είναι θεωρητικά και συναισθηµατικά φορτισµένο. Υπό αυτή την 

έννοια προσπαθώ να δηµιουργήσω έργα, στα οποία υπάρχει άµεση και ξεκάθαρη 

συµβολική δύναµη, όπως τα σύµβολα της ενότητας, της αιωνιότητας, της ελευθερίας, 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»514. Ο ίδιος, άλλωστε, ο Rogers, της οµάδας BBPR, στο 

άρθρο του µε τίτλο ‘Η κaτάσταση της arte concreta’ (Situazione dell’arte concreta), 

λίγο µόλις διάστηµα µετά την ολοκλήρωση του µνηµείου, σηµείωνε: «Η 

Συγκεκριµένη Τέχνη  ειδικά, δεν είναι ούτε εγκατάλειψη ούτε και µια διαφυγή αλλά η 

έκφραση ενός κόσµου ανιδιοτελής οµορφιάς...του αιώνιου ιδανικού της αρµονίας»515. 

Ο κόσµος αυτός της αρµονίας, της οµορφιάς, της σταθερότητας και του νέου 

ξεκινήµατος, βασισµένου σε µια θετική παράδοση, δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό την 

                                                 
511 Οι Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte/ Reichlin, Bruno, υποστηρίζουν οτι το µνηµείο έχει διττό 
χαρακτήρα διότι από τη µια σχηµατίζει έναν εικονικό εσωτερικό αρχιτεκτονικό χώρο, όπου µάλιστα 
βρίσκει θέση και η τεφροδόχος, αλλά συγχρόνως αποτελεί µε το συµπαγές σχήµα του κύβου ένα 
κλειστό γλυπτικό σύνολο, βλ. Il segno della memoria 1945-1995. BBPR Monumento ai caduti nei 
campi nazisti, όπ. π., σελ. 20-21. 
512 Σχόλιο του Lionello Venturi στο Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte/ Reichlin, Bruno, Il segno della 
memoria 1945-1995. BBPR Monumento ai caduti nei campi nazisti, όπ. π., σελ. 29. 
513 Βλ. Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte/ Reichlin, Bruno, Il segno della memoria 1945-1995. BBPR 
Monumento ai caduti nei campi nazisti, όπ. π., σελ. 20-21 και 26-27. 
514 Bill, Max, «Ein Denkmal», Werk, Schweizer Monatsschrift für Architektur, Kunst und künstlerisches 
Gewerbe, τόµος 7, τχ. 44, 1957, σελ. 251. 
515 Το κείµενο του 1948 στο Rogers, Ernesto Nathan, «Situazione dell’arte concreta», Esperienza 
dell’architettura, Τορίνο 1958, σελ. 155. 
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απόφαση των αρχών της πόλης να προκριθεί αυτή η καλλιτεχνική λύση και να 

εκτελεστεί σε δηµόσιο χώρο ένα µνηµείο για τα θύµατα της ίδια της Ιταλίας που 

ικανοποιούσε µάλλον όλες τις πλευρές σε κοινωνικό, πολιτικό αλλά και διπλωµατικό 

επίπεδο, καθώς συνδύαζε τις βλέψεις, τις πεποιθήσεις και την αντίληψη της ιστορίας 

και της µνήµης πολλών διαφορετικών οµάδων και κυρίως όσων είχαν την εξουσία. 

Παρά το γενικό και αφηρηµένο χαρακτήρα του µνηµείου, τα σύµβολα που υπάρχουν, 

όπως για παράδειγµα ο σταυρός που αποτελεί τη βάση και τον οποίο φέρει κάθε έδρα 

του κύβου, αλλά και η τεφροδόχος-άγιο δισκοπότηρο,  στο εσωτερικό του µνηµείου, 

δηµιουργούν συγκεκριµένους συνειρµούς στους επισκέπτες του νεκροταφείου. Η 

χριστιανική ταυτότητα των θυµάτων µοιάζει αδιαπραγµάτευτη, όπως και η ταυτότητα 

του θύµατος-αγίου-µάρτυρα που τους προσδίδεται λόγω ακριβώς των συµβόλων που 

παραπέµπουν στην αντίστοιχη χριστιανική εικονογραφία516.  

Η επιλογή, βέβαια, αυτή ισοδυναµεί συγχρόνως µε απόρριψη οποιασδήποτε 

άλλης ταυτότητας, όπως του Εβραίου ή του αντιστασιακού. Στο Μιλάνο, όµως, όπου 

η αριστερά και το εργατικό κίνηµα είχαν ρίζες, παράδοση και δυναµική παρουσία, 

στην «πρωτεύουσα της Αντίστασης»517, τόσο το χριστιανοδηµοκρατικό κεντροδεξιό 

κόµµα όσο και η Καθολική Εκκλησία που το στήριζε, και πάντα µε την υψηλή 

εποπτεία των δυτικών Συµµάχων που βρισκόταν στη χερσόνησο, επιθυµούσαν να 

προσδώσουν συγκεκριµένη ταυτότητα στα θύµατα της χώρας, τα οποία επρόκειτο να 

διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία µιας θετικής ή στη χειρότερη 

περίπτωση ουδέτερης µνήµης για τον πόλεµο. «Για την Αντίσταση απέµεινε µόνο το 

πεδίο µιας έµµεσης αναφοράς, µέσα στην απολιτική συνέχεια και µέσα σε έναν 

ουδέτερο θρήνο, των λιτών επιγραφών αφιερωµένων ‘στους νεκρούς όλων των 

πολέµων’…µοναδική τιµή, ήταν αυτή των νεκρών στον πόλεµο»518.  

Πρόκειται για µια µνήµη µε ενωτικό και εθνικό χαρακτήρα, όπως ακριβώς 

υποδεικνύει την ίδια χρονιά µε την ταινία του ‘Ρώµη ανοχύρωτη πόλη’ ο Roberto 

Rossellini, όπου «η ενότητα του λαού γίνεται αισθητή στη συνεργασία του καθολικού 

παπά και του κοµµουνιστή αντιστασιακού. Το µέσο του κινηµατογράφου επέτρεψε τη 

µαζική εξάπλωση στο λαό της ιδέας ενός εθνικοαπελευθερωτικού πολέµου. Με µια 

λέξη, η παραγωγή ταινιών συνεισέφερε αποφασιστικά ώστε να δώσει στην 
                                                 
516 Βλ. Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte/ Reichlin, Bruno, Il segno della memoria 1945-1995. BBPR 
Monumento ai caduti nei campi nazisti, όπ. π., σελ. 30-32. 
517 Grassi, Gaetano, «Milano capitale della Resistenza», L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e 
nella Resistenza, Ferratini-Tosi, Francesca/ Grassi, Gaetano/ Legnani, Massimo (επιµ.), Franco Angeli, 
Μιλάνο 1988, σελ. 509-521.  
518 Isnenghi, Mario, «Memoria Pubblica della Resistenza», όπ. π., σελ. 562. 
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Αντίσταση µια εθνική και λαοφιλή διάσταση»519, µια διάσταση, όµως, πέρα από τις 

διαχωριστικές πολιτικές και ιδεολογικές γραµµές και αντιπαλότητες. 

Η θυµατοποίηση µιας χώρας αποδείχθηκε µεταπολεµικά µια από τις πιο 

έξυπνες τακτικές προκειµένου οι κυβερνήσεις των κρατών να αποτινάξουν από πάνω 

τους όποια σκοτεινά σηµεία της µνήµης του πολέµου και να εµφανιστούν µε νέα 

ταυτότητα στη διεθνή κοινότητα. Η επιλογή εποµένως το πρώτο ιταλικό µνηµείο να 

καλλιεργεί τη µνήµη των ‘θυµάτων των στρατοπέδων εξόντωσης στη Γερµανία’ , όπως 

ήταν στην πραγµατικότητα ο πρώτος τίτλος του520, εξασφάλιζε τόσο την ανανεωµένη 

θέση απέναντι στους νέους συµµάχους όσο και την εσωτερική εθνική ενότητα και 

ηρεµία, µεταθέτοντας την ευθύνη των φασιστικών εγκληµάτων στο ‘άλλο’, 

αποκλειστικά δηλαδή στο Μουσολίνι ή σε έναν εξωτερικό παράγοντα, στον πρώην 

σύµµαχο, στους Γερµανούς. Η τελευταία φάση του πολέµου στην Ιταλία, µε τη 

γερµανική κατοχή και την ισχυρή εσωτερική αντίσταση, έδωσε βέβαια την αφορµή 

να καλλιεργηθεί και να νοµιµοποιηθεί η εικόνα του θύµατος, όσο κι αν τελικά στο 

µνηµείο αναφέρονται γενικά τα θύµατα στα στρατόπεδα εξόντωσης χωρίς να γίνεται 

καµία νύξη για την πραγµατική ταυτότητα αυτών – πέρα φυσικά από την χριστιανική 

τους – αφαιρώντας έτσι κι όποιο επιχείρηµα της αριστερής αντιπολίτευσης στη 

διεκδίκηση της εξουσίας που θα πήγαζε µέσω της µνήµης της δικής της αντίστασης. 

Εξάλλου, οι συντηρητικές δυνάµεις που συµµετείχαν αρχικά στον αντιφασιστικό 

συνασπισµό και είχαν τώρα τον πρώτο λόγο στην κρατική εξουσία προσπάθησαν να 

παρουσιάσουν ως λαϊκή την Αντίσταση και όχι ως προϊόν µιας πολιτικής ή 

ιδεολογικής παράταξης. Έτσι αντέκρουαν από τη µια όποιες φασιστικές φωνές είχαν 

αποµείνει και από την άλλη όποιες διεκδικήσεις προβάλλονταν από την Αριστερά, 

νοµιµοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο το δικαίωµά τους να παρουσιάζονται ως οι 

αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των δυνάµεων της δηµοκρατίας και της ελευθερίας και 

                                                 
519 Azzaro, Pierluca, «Italien. Kampf der Erinnerungen», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σ. 
348-349. 
520 Ο πρώτος τίτλος που έφερε το µνηµείο ήταν ‘Για τους νεκρούς στα στρατόπεδα της Γερµανίας’ . Στην 
τρίτη, όµως, και τελευταία εκδοχή του µνηµείου που εκτελέστηκε το 1955-56 και ύστερα από πιέσεις 
της γερµανικής πρεσβείας ο τίτλος αντικαταστάθηκε µε τον πολύ πιο συγκεκριµένο και ταυτόχρονα 
αθωωτικό για τους υπόλοιπους Γερµανούς, ‘Για τους νεκρούς στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης’ , 
µεταβιβάζοντας την ενοχή αποκλειστικά στους Ναζί και όχι στο σύνολο της Γερµανίας. Λίγο πριν 
υπογραφεί η συνθήκη της Ρώµης µε την οποία οι παλαιοί σύµµαχοι ένωναν εκ νέου τις δυνάµεις τους 
κάθε άµεση κατηγορία, έστω και για το παρελθόν, δεν µπορούσε να είναι διπλωµατικά ορθή κίνηση. 
Για τις τρεις εκδοχές του µνηµείου, τα σχέδια για αυτό καθώς και τα εκάστοτε κείµενα που έφερε βλ. 
Strathaus, Ulrike Jehle-Schulte/ Reichlin, Bruno, Il segno della memoria 1945-1995. BBPR 
Monumento ai caduti nei campi nazisti, όπ. π., σελ. 17-20. 
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συγχρόνως το δικαίωµά τους να ορίσουν οι ίδιοι τη µορφή της νέας δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης521. 

Ο τόπος ανέγερσης του µνηµείου επιλέχθηκε επίσης προσεκτικά, ώστε από τη 

µία να παραπέµπει στο χαρακτήρα του θύµατος-αγίου-µάρτυρα αυτών που 

µνηµονεύονταν και στη χριστιανική τους ταυτότητα και από την άλλη να περιορίζει 

ουσιαστικά την έκφραση και ανάπτυξη της µνήµης µόνο µέσα στο ελεγχόµενο 

περιβάλλον ενός νεκροταφείου, όπου κανείς προσέρχεται για να θρηνήσει ιδιωτικά 

τους νεκρούς – ανάλογα προς την περίπτωση της ∆υτικής Γερµανίας και τα µνηµεία 

στο Βερολίνο και το Αµβούργο522. Η ιδιωτικοποίηση αυτή της µνήµης αποτελούσε 

στην ουσία την ‘κηδεία’ της, καθώς αποσυρόταν από τη δηµόσια σφαίρα, κλείνοντας 

κατά κάποιο τρόπο ένα κεφάλαιο της ιστορίας και προβάλλοντας µια συγκεκριµένη, 

αθώα, σχετικά ουδέτερη και ενωτική εκδοχή. 

Με την υπογραφή της γενικής αµνηστίας το 1946 και την τελική επικράτηση 

των χριστιανοδηµοκρατών και ενός κλίµατος ‘ειρήνευσης’, κάθε δηµόσια συζήτηση 

για την πρόσληψη του παρελθόντος τέθηκε στο περιθώριο523 και µαζί κάθε συζήτηση 

για την ανέγερση νέων µνηµείων που θα µνηµόνευαν τη φασιστική και πολεµική 

περίοδο της χώρας. Με την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και 

οµαλότητας και την τελική επίλυση του πολιτειακού ζητήµατος, οι κοινωνικές και 

πολιτικές δυνάµεις της Ιταλίας στράφηκαν προς τα φλέγοντα τρέχοντα ζητήµατα της 

οικονοµικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και ευηµερίας. Η οικονοµική και 

πολιτική σταθερότητα υποστηρίζονταν άλλωστε από τις συµµαχικές δυτικές δυνάµεις 

ως η προστατευτική ασπίδα απέναντι σε µια ενδεχόµενη κοµµουνιστική επικράτηση, 

όπως όριζαν οι απαιτήσεις του Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο έγινε αποδεκτό από την 

ιταλική κυβέρνηση και θα καθόριζε στο εξής σε µεγάλο βαθµό το δηµόσιο βίο της 

χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση είχε, εξάλλου, στραφεί και η Αριστερά και οι 

αντιστασιακές οργανώσεις ήδη από την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, συµβάλλοντας 

                                                 
521 Για µια αναλυτική παρουσίαση της µεταπολεµικής µνήµης και ιδίως της ιδέας του θύµατος και 
νικήτριας δύναµης της Ιταλίας από την κρατική εξουσία αλλά και την µειωµένη αντίδραση της 
αντιπολίτευσης βλ. Focardi, Filippo, «Reshaping the Past: Collective Memory and the Second World 
War in Italy, 1945-1955», The Postwar Challenge. Cultural, Social, and Political Change in Western 
Europe, 1945-1958, Geppert, Dominik (επιµ.), Oxford University Press/ German Historical Institute 
London, Οξφόρδη 2003, σελ. 41-63. 
522 Βλ. εδώ σελ. 146-150 και 152-154. 
523 Για την ιδιόµορφη αυτή κατάσταση που πήρε το όνοµα ‘pacificazione’ βλ. Azzaro, Pierluca, 
«Italien. Kampf der Erinnerungen», όπ. π., σ. 356. 
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στην καλλιέργεια ενός κλίµατος οµαλότητας, εθνικής ενότητας και τελικά 

συλλογικότητας της µνήµης ή καλύτερα της αµνησίας524.  

Τα επόµενα  χρόνια, µέχρι περίπου την απόσυρση από το πολιτικό προσκήνιο 

του De Gasperi και την πολιτική µετακίνηση του εκλογικού σώµατος προς τα 

αριστερά στα µέσα της δεκαετίας του ’50, κανένα νέο δηµόσιο µνηµείο δεν 

κατασκευάστηκε. Κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό ειδικά από τη στιγµή που η µόνη 

θετική µνήµη, αυτή της Αντίστασης, είχε λάβει αρνητικό πρόθεµα από τους 

κυβερνώντες ως συνώνυµο των πολιτικών τους αντιπάλων, ενώ ως µόνη επίσηµη 

‘εθνική’ µνήµη προωθούνταν αόριστα και αφηρηµένα η πρόσληψη ενός εθνικού και 

πατριωτικού αγώνα κατά των ξένων κατακτητών και κατά µιας µειοψηφίας 

Φασιστών που λυµαίνονταν την εξουσία ενάντια στη λαϊκή βούληση, αποφεύγοντας 

να κατονοµάσουν επακριβώς αυτούς που έλαβαν µέρος σε αυτόν τον αγώνα525. 

Πρόκειται για την εποχή κατά την οποία η συλλογική µνήµη της Ιταλίας ‘αθώο θύµα’ 

και κατά των Γερµανών είχε ήδη το διάστηµα 1943-47 καλλιεργηθεί, παγιωθεί και 

θεσµοποιηθεί από το νέο κράτος αλλά πλέον, σύµφωνα µε το Focardi, «τέθηκε κάτω 

από µεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της πρώτης κοινοβουλευτικής περιόδου στα 

χρόνια 1948-53, συµπίπτοντας µε τη διάσπαση της ενότητας των αντιφασιστικών 

δυνάµεων και της ανάπτυξης του Ψυχρού Πολέµου. Εντούτοις, δεν αντικαταστάθηκε 

από µια κυρίαρχη εναλλακτική µνήµη, παρά αντίθετα επιβεβαιώθηκε και 

επανεργοποιήθηκε αποτελεσµατικά στα µέσα του ’50, πριν το 1960, το οποίο 

αναγνωρίζεται γενικά από τους Ιταλούς ιστορικούς ως η χρονιά κατά την οποία 

αναβίωσε η αντιφασιστική µνήµη του πολέµου»526. Η διαπραγµάτευση της µνήµης 

και ο διφορούµενος χαρακτήρας της επίσηµης δηµόσιας εκδοχής της έκανε φαίνεται 

δυσκολότερη κάθε προσπάθεια δηµόσιας και µόνιµης απεικόνισης που θα έθετε υπό 

αµφισβήτηση την κυριαρχία των χριστιανοδηµοκρατών – τουλάχιστον µέχρι να τεθεί 

εκ νέου η µνήµη του πολέµου στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας εν όψει 

των νέων εθνικών εκλογών. 

 

                                                 
524 ‘Ανασυγκρότηση’ ονοµάζεται η πρώτη έκθεση που οργάνωσε το πολιτικό σκέλος της Εθνικής 
Αντίστασης της Ιταλίας το 1945, ρίχνοντας έτσι το βάρος των προσπαθειών του περισσότερο προς το 
παρόν και το µέλλον, βλ. στο Azzaro, Pierluca, «Italien. Kampf der Erinnerungen», σ. 350-351. 
525 Για την πρόσληψη της Αντίστασης αόριστα ως εθνικός και πατριωτικός αγώνας βλ. Pavone, 
Claudio, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Τορίνο 
1991, σελ.169-220. 
526 Focardi, Filippo, «Reshaping the Past: Collective Memory and the Second World War in Italy, 1945-
1955», όπ. π., σελ. 41. 
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• Τα θύµατα γίνονται ήρωες: το µαυσωλείο στο Fosse Ardeatine 

 

Μόνο λίγο πριν την έναρξη του λεγόµενου ‘οικονοµικού θαύµατος’ της 

Ιταλίας και ενώ τα ποσοστά της συντηρητικής παράταξης είχαν µειωθεί δραµατικά, η 

τακτική της δηµόσιας χρήσης του παρελθόντος και της µνήµης του επανήλθε στην 

πολιτική σκηνή και η πορεία της µνήµης και της εικαστικής της έκφρασης άλλαξε 

προς νέες και διαφορετικές από τις παγιωµένες εκδοχές. Αυτή τη φορά, όµως, η 

ταυτότητα των ηρώων της περιόδου ’43-’45 που πάλεψαν για την επαναφορά της 

δηµοκρατίας και της εθνικής υπερηφάνειας έλαβε συγκεκριµένο όνοµα και θετικό 

πρόσηµο ως στοιχείο εθνικής ενότητας, καθώς τώρα ήταν ανοικτή και πιθανή πλέον η 

εκδοχή ενός ευρύτερου πολιτικού κυβερνητικού συνασπισµού µε τη συµµετοχή και 

όσων συντηρούσαν, έστω και στο περιθώριο, τις µνήµες του πρόσφατου 

παρελθόντος, από το οποίο άλλωστε αντλούσαν µεγάλο µέρος της πολιτικής τους 

νοµιµοποίησης και της πολιτικής τους δύναµης.  

Στο ενωτικό αυτό κλίµα ανεγέρθηκε το τελευταίο από τα µνηµεία που ως 

κεντρικό τους θέµα και ως πυρήνα έχουν την έννοια του θύµατος – σε αντιδιαστολή 

µε τον αντιστασιακό-ηρωικό χαρακτήρα όσον θα ακολουθήσουν –, του θύµατος 

ήρωα της Ιταλίας απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό, απέναντι στο ξένο, στο ‘άλλο’, 

µε βάση το οποίο προσδιορίζεται τελικά και η εσωτερική εθνική ταυτότητα. Λίγο έξω 

από την πρωτεύουσα, στην περιοχή του Fosse Ardeatine, όπου στις 24 Μαρτίου 1944 

έλαβε χώρα ένα από τα πιο άγρια εγκλήµατα των Ναζί ως αντίποινα σε πράξεις 

αντίστασης στην ιταλική πρωτεύουσα την προηγούµενη µέρα, εγκαινιάστηκε το 

1949, έπειτα από πολλές πιέσεις της επιτροπής για τη µνήµη των θυµάτων, από τον 

ίδιο το De Gasperi, η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του µνηµείου527. Εκεί 

έπαιρνε πλέον επίσηµη κρατική και δηµόσια εικαστική διάσταση η εκδοχή της 

µνήµης που είχε ήδη προταθεί από τον κινηµατογράφο και συγκεκριµένα το κίνηµα 

του Νεορεαλισµού. Το έργο, όµως, δεν θα ολοκληρωθεί παρά το 1952, λίγο πριν τις 

γενικές εκλογές που ήταν προγραµµατισµένες για τον επόµενο χρόνο.  

Το συγκρότηµα–µαυσωλείο στη µνήµη των 335 Ιταλών, ανάµεσά τους και 73 

Εβραίοι από την τοπική κοινότητα, οι οποίοι συνελήφθησαν µε τυχαίο τρόπο και 

έχασαν τη ζωή τους από τις εκτελέσεις των γερµανικών δυνάµεων κατοχής, έχει ως 
                                                 
527 Βλ. Castelli, Francesca Romana, «Fosse Ardeatine; Un monumento diventato simbolo; Il primo 
concorso di arcitettura nell’Italia liberata; la ricostruzione inedita delle vicende che portarono alla 
realizzazione del Mausoleo per le vittime del nazi-fascismo», Capitolium millennio, τόµος 21, 
Μάρτιος/ Απρίλιος 2002, σελ. 75-81. 
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κεντρικό σηµείο του τη σύνθεση σε πέτρα του Francesco Coccia (1902-1982) και τη 

µνηµειακή είσοδο του Mirko Basaldella (1910-1969)528. Χωρίς καµία συγκεκριµένη 

αναφορά στις πράξεις αντίστασης που προηγήθηκαν οι παραγγελιοδότες του 

προτάσσουν και πάλι τον χαρακτήρα του θύµατος που προσδίδουν τελικά σε 

ολόκληρη τη χώρα, ενώ «η 24η Μαρτίου 1944, η µέρα της σφαγής στο Fosse 

Ardeatine έµεινε στη µνήµη ως η πρώτη µεγάλη θυσία των Ιταλών, µαζί  και 

στρατιωτών, Καθολικών και Εβραίων, κοµµουνιστών και µοναρχικών»529. Η 

ταυτότητα, άλλωστε, των πρωταγωνιστών δεν έχει να κάνει µε όσους πήραν µέρος 

στην Αντίσταση, δηλαδή τις αντιστασιακές οµάδες και οργανώσεις ή τον ένοπλο 

αγώνα που διεξήχθη, αλλά µε όσους υπέστησαν τις συνέπειες και µάλιστα τυχαία και 

όχι απαραίτητα ως ενεργά µέλη του και είναι εποµένως λογικό να διαβάζουµε τον 

γενικό και αφηρηµένο τίτλο: ‘Προς τιµήν των νεκρών του πολέµου. Μαυσωλείο του 

Fosse Ardeatine’. 

  
(Francesco Coccia/ Mirko Basaldella, Προς τιµήν των νεκρών του πολέµου. Μαυσωλείο του Fosse 

Ardeatine [άποψη της εισόδου], 1949-52, Fosse Ardeatine, Ρώµη) 

 

                                                 
528 Γενικά στοιχεία για το µνηµείο και την ιδιότητα των θυµάτων βλ. στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του 
ιταλικού υπουργείου άµυνας, Sacrari della Seconda Guerra Mondiale, Fosse Ardeatine, Ministero 
della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, Agenzia Industrie Difesa, 
Ρώµη 1993. 
529 Focardi, Filippo, «Reshaping the Past: Collective Memory and the Second World War in Italy, 1945-
1955», όπ. π., σελ. 48. 
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(Francesco Coccia/ Mirko Basaldella, Προς τιµήν των νεκρών του πολέµου. Μαυσωλείο του Fosse 

Ardeatine [δεξιά το γλυπτό του Francesco Coccia], 1949-52, Fosse Ardeatine, Ρώµη) 

Η απεικόνιση τριών διαφορετικών πολιτών, από διαφορετικές κοινωνικές 

τάξεις και µε διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο, ενός διανοούµενου, ενός εργάτη και 

ενός φοιτητή, υποδεικνύει τόσο τον εθνικό χαρακτήρα της θυσίας τους όσο και το 

ενωτικό µήνυµα του µαρτυρίου τους. ∆εµένοι ο ένας µε τον άλλον, δεµένοι 

συµβολικά στην κοινή τους µοίρα, αντιµετώπισαν µε θάρρος και ηρωισµό, όπως 

δείχνει η αγέρωχη και περήφανη στάση τους, την εθνική συµφορά που τους 

επιφύλασσε ένα αλλότριο έθνος. Το µήνυµα µοιάζει ξεκάθαρο, καθώς πλέον οι 

πολίτες της Ιταλίας καλούνται να ενστερνιστούν το νόηµα των ηρωικών πράξεων και 

να συνεχίσουν ενωµένοι τον αγώνα για επιβίωση ώστε να µην πάνε χαµένες οι θυσίες 

των προγόνων τους. Αυτή την προοπτική στηρίζει µε τη δηµιουργία του µνηµείου το 

επίσηµο κράτος, ενώ υπονοείται ότι µόνο το κόµµα των χριστιανοδηµοκρατών που 

ήταν στην εξουσία, µε τον ενωτικό και εθνικό του προσανατολισµό, ήταν σε θέση να 

επιτύχει, σε αντιδιαστολή µε τον ταξικό προσανατολισµό και τη διάθεση για ριζικές 

αλλαγές των κοµµουνιστών. «Στη λαϊκή βάση η Αριστερά εµφανίζεται ως 

πρωταγωνιστής της Αντίστασης, ως κίνηµα λαϊκό. Για την υψηλή πολιτική, οι 

συντηρητικοί επιβεβαιώνουν την ηγεµονία τους στους θεσµούς για των οποίων τη 

γέννηση αυτός ο τόπος είναι σύµβολο. Η µόνη νόµιµη παρουσία είναι αυτή της 

υψηλής πολιτικής»530. Άλλωστε, η ταύτιση του χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος µε 

το ίδιο το κράτος, του οποίου την εξουσία είχε εξασφαλίσει, ήταν καταλυτικό 

στοιχείο ώστε να µπορέσει η συντηρητική παράταξη, στις συνειδήσεις τουλάχιστον 

των Ιταλών, να εγγυηθεί την ασφάλεια και ευηµερία του έθνους σε µια περίοδο που 

οι έννοιες έθνος, κράτος, πατρίδα και χριστιανοδηµοκρατία έµοιαζαν να ταυτίζονται 

απέναντι στον αντίπαλο κοµµουνισµό. Ο Alessandro Portelli καταλήγει λέγοντας πως 

                                                 
530 Portelli, Alessandro, L’ordine è già stato eseguito, Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Donzelli 
Editore, Ρώµη 1999, σελ. 314. 
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«έτσι το µαυσωλείο του Fosse Ardeatine έγινε ένα µνηµείο εθνικό· για να 

απεικονιστεί η ενότητα του έθνους ήταν ανάγκη να υπερισχύσει η πολυµορφία και η 

διαφορετικότητα. Οι νεκροί έγιναν εθνικοί και συγχωνεύτηκαν. Όλοι πατριώτες και 

όλοι Ιταλοί (έντεκα ήταν ξένοι) µέσα στο επίσηµο λεξιλόγιο…το µνηµείο 

παρουσιάστηκε συµβολικά ως ένας τόπος και ένα γεγονός µοναδικό, αυτόνοµο και 

εξαιρετικό – ένας καθεδρικός µέσα στην έρηµο της  µνήµης»531.  

Μια διχασµένη µνήµη, µε διπλή σηµειολογία ανάµεσα στην Αντίσταση και 

στο µαρτυρικό θάνατο, έλαβε τελικά µέσα στην πολιτική της µνήµης µονοσήµαντο, 

‘εθνικό’ πρόθεµα και απεικονίστηκε στο µνηµείο µόνο ως αναφορά στα θύµατα, στις 

συνέπειες δηλαδή που υπέστη ο πληθυσµός της Ρώµης από τους πρώην συµµάχους. 

∆εν µνηµονεύεται έτσι πουθενά η ταυτότητα της αντίστασης, ο χαρακτήρας δηλαδή 

του αγώνα κατά της γερµανικής κατοχής αλλά γενικά όλοι µαζί αγωνίστηκαν και 

υπέστησαν τις συνέπειες τις εσωτερικής και εξωτερικής θηριωδίας. Πρόκειται για το 

τραγικό αποτέλεσµα της σφαγής αθώων πολιτών από κάθε κοινωνική και πολιτική 

τάξη και οµάδα, στο πρόσωπο των οποίων ολόκληρο το ιταλικό έθνος επρόκειτο να 

αναγνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό του ως θύµα κάποιας εσωτερικής τυραννίας που 

δεν αντιπροσώπευε φυσικά το σύνολο της Ιταλίας και της ναζιστικής βαρβαρότητας. 

Στην αφιέρωση µέσα στις στοές, εκεί που θάφτηκαν τα πτώµατα των εκτελεσµένων 

διαβάζουµε: ‘Σφαγιαστήκαµε σε αυτό το µέρος διότι πολεµήσαµε την εσωτερική 

τυραννία για χάρη της ελευθερίας και ενάντια στον ξένο για την ανεξαρτησία της 

Πατρίδας. Ονειρευόµαστε µια Ιταλία ελεύθερη, δίκαιη, δηµοκρατική. Η θυσία µας και 

το αίµα µας ας είναι σηµείο αναφοράς και κίνητρο για τις γενιές που θα έρθουν’ . 

Παράλληλα, όµως, µε το άνοιγµα της µνήµης και την είσοδο νέων στοιχείων 

στη µνηµονική διαδικασία, όπως αυτό του νέου εθνικού και ενωτικού ρόλου που της 

επιφυλάχθηκε, παρατηρείται συγχρόνως και ένα άνοιγµα σε καλλιτεχνικό επίπεδο, 

όπου πλέον άρχισε να υποχωρεί η πρωτοκαθεδρία της γεωµετρικής αφαίρεσης και να 

βγαίνει σταδιακά στο προσκήνιο µια γενιά καλλιτεχνών που στράφηκαν εκ νέου προς 

το ρεαλισµό. Σε αντίθεση µε το Μιλάνο, οι ρίζες του ρεαλισµού ήταν πιο δυνατές 

στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Εκεί καταγράφεται µεγαλύτερη ποικιλία στις  

στυλιστικές προτιµήσεις των καλλιτεχνών µεταπολεµικά και µεγαλύτερη ποικιλία ως 

προς την ερµηνεία και την πρόσληψη του µοντερνισµού, σε µια προσπάθεια 

επανασύνδεσης µε τη µοντέρνα παράδοση και κάποιου είδους συνέχειας της ιταλικής 

                                                 
531 Portelli, Alessandro, L’ordine é giá stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, όπ. π., 
σελ. 314. 
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τέχνης, που είδαµε ότι είχε ξεκινήσει ήδη αµέσως µετά την απελευθέρωση, ειδικά στο 

θεσµό της Biennale. Εξάλλου, µε το πέρασµα των ετών σε όλα τα επίπεδα της 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας παρατηρείται µια έντονη ροπή προς το ρεαλισµό και 

γενικά προς την όσο το δυνατόν πιο πειστική αναπαράσταση της πραγµατικότητας, 

µε πρωτεργάτη φυσικά τον, αναβαθµισµένο πλέον, κινηµατογράφο και ειδικότερα µε 

τον ιταλικό νεορεαλισµό.  

Ήδη βέβαια από τις αρχές της δεκαετίας και στις εικαστικές τέχνες ο 

ρεαλισµός κέρδιζε συνεχώς έδαφος και αναδεικνυόταν σε νέο πρωταγωνιστή και 

κυρίαρχο καλλιτεχνικό ρεύµα στη χερσόνησο. Μάλιστα, όσον αφορά τον ιταλικό 

καλλιτεχνικό κόσµο, άρχισε να κυριαρχεί στις πιο δηµοφιλείς και µε διεθνή εµβέλεια 

και αξία εκδηλώσεις, όπως ήταν για παράδειγµα η Biennale της Βενετίας του 1950, 

γνωστή και ως η Biennale του ρεαλισµού – παρά τις όποιες αντιρρήσεις των 

διοργανωτών και κυρίως του Pallucchini532. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

ρεαλιστές καλλιτέχνες συνδέθηκαν µε το Κ.Κ. και παρά το γεγονός ότι το ίδιο το 

κόµµα είχε ήδη από το 1948 ουσιαστικά υιοθετήσει ως επίσηµη τεχνοτροπία το 

ρεαλισµό, µε την αποποµπή του από την κυβέρνηση και την εφαρµογή του δόγµατος 

Ζντάνοφ σε όλα τις τέχνες, ωστόσο ουδέποτε οι Ιταλοί ρεαλιστές δεν ακολούθησαν 

πιστά τα διδάγµατα και τα πρότυπα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Αντίθετα 

παρέµειναν σε έναν εικαστικό δρόµο όπου ο ρεαλισµός δεν ήταν αυτοσκοπός ούτε 

τέθηκε στην υπηρεσία προπαγανδιστικών µηχανισµών, δεν στρατεύθηκε δηλαδή ποτέ 

σε κάποια ιδεολογία παρά οι φορείς τους προσπάθησαν να καλύψουν την απόσταση 

από τις µάζες και να κάνουν πιο προσιτές τις εικαστικές τέχνες, έπειτα από ένα 

διάστηµα ελιτίστικης αντιµετώπισής τους από το φασιστικό καθεστώς. Αρνούµενοι 

την πλήρη αφαίρεση, και δη τη γεωµετρική, στράφηκαν προς εκφάνσεις και 

εκφράσεις του µοντερνισµού που δεν αρνούνταν την παραστατικότητα και 

προσπάθησαν να τον προσλάβουν µέσα από τα κινήµατα κυρίως του εξπρεσιονισµού, 

κάνοντας ταυτόχρονα τη ζωγραφική του Picasso το ιδανικό τους πρότυπο και 

έµβληµα533.  

Το έργο του Mirko εγγράφεται ακριβώς σε αυτή την παράδοση που εκκινεί 

από τον Picasso και φτάνει µέχρι τις νεοκυβιστικές τάσεις που χαρακτηρίζουν 
                                                 
532 Βλ. De Micheli, Mario, «Realism and the Post-war Debate», όπ. π., σελ. 286 και εδώ στο κεφάλαιο 
για τη Biennale σελ. 155-156. 
533 Βλ. De Micheli, Mario, «Realism and the Post-war Debate», όπ. π., σελ. 282 και Ahlers-
Hestermann, Friedrich, Italienische Kunst im XX. Jahrhundert, Akademie der Künste/ Hochschule für 
bildende Künste, Βερολίνο 1957, χ. σελ., όπου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επιρροή της Guernica 
στην ιταλική ζωγραφική µετά το 1940. 
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ολόκληρο το µεταπολεµικό κίνηµα του µοντερνισµού της Ιταλίας. Σε απόσταση 

βέβαια από την πλήρη γεωµετρική αφαίρεση που είχε ήδη επιδείξει διεθνώς στη 

βραβευµένη πρότασή του για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, δε 

ξεχνά ωστόσο τις κυβιστικές αρχές που διδάχθηκε προπολεµικά στο Παρίσι, ούτε και 

τα µαθήµατα του προπολεµικού σουρεαλισµού, σε αυτή τη φάση της αναζήτησης 

στην οποία βρισκόταν, σε µια προσπάθεια µεταµόρφωσης του γεωµετρικού 

λεξιλογίου του534. Η µνηµειακή µπρούτζινη πόρτα του Fosse Ardeatine και τα δύο 

πλέγµατα που βρίσκονται µέσα στις σπηλιές παραπέµπουν στο ‘πικασικό’ πρότυπο 

αυτών των χρόνων που πλησιάζει τον αµερικάνικο αφηρηµένο εξπρεσιονισµό µε τα 

τυχαία σχήµατα και την έντονη αφαίρεση535, µεταφέροντας στο θεατή την ένταση του 

µαρτυρίου των θυµάτων – χωρίς και πάλι να γίνεται αναφορά µε οποιοδήποτε τρόπο 

σε αυτό το αφαιρετικό έργο τέχνης στους λόγους της θυσίας τους, στην ταυτότητα 

τους, όπως και αυτής των θυτών.  

   
(Mirko Basaldella, Μαυσωλείο του Fosse Ardeatine, αριστερά η πόρτα της εισόδου και δεξιά ένα από 

τα γλυπτά του στο εσωτερικό) 

  

(αριστερά Mirko Basaldella, Σχέδιο για το Μαυσωλείο του Fosse Ardeatine, 1950, κάρβουνο/ τέµπερα 

σε χαρτί, 2,7 x 5,8 µ., Galleria d’arte moderna, Ούντινε, δεξιά Pablo Picasso, Η Κουζίνα, 1948, 1,75 x 

2,52 µ., Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη) 
                                                 
534 Βλ. Troisi, Sergio, Mirko. Sculture, dipinti, disegni 1933-1969, Electa, Νάπολη 2000, σελ. 20-22. 
535 Για την αφαιρετικότητα του Picasso µετά τον πόλεµο βλ. Daemgen, Anke, «Das Atelier in der Rue 
des Grands-Augustins», Pablo. Der private Picasso. Le Musée Picasso à Berlin, Schneider, Angela/ 
Daemgen, Anke (επιµ.), Prestel, Βερολίνο 2006, σελ. 207-221 και Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, 
Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 1900, µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, 
µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 315-316. 
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Οι καλλιτεχνικές, άλλωστε, οµάδες, γύρω από τις οποίες συγκεντρώθηκαν οι 

περισσότεροι καλλιτέχνες µετά τη λήξη του πολέµου σε µια προσπάθεια για 

επαγγελµατική ασφάλεια και επιβίωση, έδωσαν στα µέλη τους την ευκαιρία για 

πολυφωνία και καλλιτεχνική ελευθερία, ενώ παράλληλα προέτασσαν µια απολιτική 

προσέγγιση των τεχνών και αρνήθηκαν δογµατικές αντιλήψεις και τεχνοτροπικούς 

περιορισµούς, τους οποίους είχαν εξάλλου αποκηρύξει µετά τη θλιβερή εµπειρία του 

φασισµού536. Έτσι σχεδόν σε όλες αυτές τις καλλιτεχνικές οργανώσεις, παρά την 

κυριαρχία µιας εικαστικής στυλιστικής επιλογής, υπήρχαν επιρροές από διαφορετικά 

κινήµατα και ρεύµατα, ενώ µέσα στην ίδια οµάδα, τουλάχιστον την πρώτη 

µεταπολεµική δεκαετία, συνευρίσκονταν καλλιτέχνες που άνηκαν σε διαφορετικά 

στυλ. Ενώ λοιπόν η γεωµετρική αφαίρεση έµοιαζε να κερδίζει έδαφος στην 

καλλιτεχνική σκηνή της Ιταλίας, την ίδια στιγµή παρέµενε ενεργή µια ρεαλιστική 

παράδοση βασισµένη, όπως είπαµε και αυτή, στις αρχές εκείνων των µοντερνιστικών 

τάσεων που χρησιµοποιούσαν τον πραγµατικό κόσµο ως αφετηρία για δηµιουργία. 

Τόσο µέσα στην οµάδα του Art Club, λίγο αργότερα του MAC, αλλά κυρίως του 

Corrente, στην οποία άλλωστε άνηκε και ένας εκ των δηµιουργών του µνηµείου στο 

Fosse Ardeatine, o Mirko, βρίσκουµε δίπλα σε όσους υποστήριζαν το φορµαλισµό 

και τη γεωµετρική αφαίρεση και καλλιτέχνες που είχαν δυναµικά στραφεί προς το 

ρεαλισµό537. Η ίδρυση του περιοδικού Realismo, του επίσηµου πλέον οργάνου του 

κινήµατος, τον Ιούνιο του 1952, την ίδια χρονιά µε τα εγκαίνια του µνηµείου, 

επρόκειτο να σφραγίσει τις προσπάθειες των εκπροσώπων του για καταξίωση και 

αναγνώρισή τους στην καλλιτεχνική σκηνή της χώρας538.  

Στο µνηµείο του Fosse Ardeatine παρατηρεί κανείς, λόγω των νέων πολιτικών 

συνθηκών και συσχετισµών λίγο πριν τις εκλογές του 1953 µε τη δραµατική µείωση 

των ποσοστών της χριστιανοδηµοκρατικής κυβέρνησης,  το διπλό αυτό άνοιγµα, τόσο 

δηλαδή στο επίπεδο της µνήµης έπειτα από χρόνια ηχηρής σιωπής, όσο και στο 

καλλιτεχνικό επίπεδο, λόγω ακριβώς αυτών των πολιτικών και συγχρόνως 

κοινωνικών µετατοπίσεων και ανακατατάξεων. ∆ίπλα στο ρασιοναλιστικό 

γεωµετρικό αρχιτεκτόνηµα των Nello Aprile, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Mario 

Fiorentino (1918-1982) και Giuseppe Perugini µε τον τεράστιο γεωµετρικό όγκο 
                                                 
536 Βλ. Conte, Gisella, «ART CLUB 1945-1964», όπ. π., σελ. 85. 
537 Βλ. De Micheli, Mario, «Realism and the Post-war Debate», όπ. π., σελ. 281, Gisella, Conte, «ART 
CLUB 1945-1964», όπ. π., σελ. 87-90, 101-102, Di Genova, Giorgio, «L’Arte Concreta e l’utopia della 
sintesi delle arti in Francia ed in Italia», όπ. π., σελ. 25 και Caramel, Luciano, MAC, Movimento Arte 
Concreta 1948-1958, όπ. π., σελ. 24-25. 
538 Βλ. De Micheli, Mario, «Realism and the Post-war Debate», όπ. π., σελ. 285. 
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τοποθετήθηκε στην τελική φάση ολοκλήρωσης του µνηµειακού τόπου το ρεαλιστικό 

γλυπτό του Francesco Coccia, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή στην µνηµειακή 

πολιτική της Ιταλίας µε την επαναφορά µια πιο παραδοσιακής και ρεαλιστικής 

έκφρασης της µνήµης για την περίοδο 1933-1945, ενώ το έργο του Mirko φαίνεται ως 

ένας συγκερασµός των δύο τάσεων.  

   
(Nello Aprile/ Cino Calcaprina/ Aldo Cardelli/ Mario Fiorentino/ Giuseppe Perugini, Μαυσωλείο του 

Fosse Ardeatine, σκέπαστρο για τους τάφους των θυµάτων) 

Ο τόπος, ασφαλώς, του µαρτυρίου και ο συγκεκριµένος χαρακτήρας της 

µνήµης ενός συµβολικού και διάσηµου γεγονότος συνεπικουρούσε στην επιλογή µιας 

ρεαλιστικής αναπαράστασης που θα έδινε ευκολότερα τη δυνατότητα ταύτισης των 

επιζώντων και συγγενών των θυµάτων µε τη µνήµη των πεσόντων. Η συµβολική 

παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού στα εγκαίνια των εργασιών αποδεικνύει την 

πολιτική σηµασία που είχε το µνηµείο, το οποίο συνεπώς τέθηκε υπό την εποπτεία 

του επίσηµου κράτους. Οι επίσηµοι φορείς άρχισαν σταδιακά να κατανοούν και να 

χρησιµοποιούν την ιστορική µνήµη και να καλλιεργούν µια συγκεκριµένη εκδοχή, µε 

συγκεκριµένο περιεχόµενο και χαρακτήρα, προκειµένου να προωθήσουν 

συγκεκριµένες πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές, όπως αυτή της νέας εθνικής και 

συλλογικής ιταλικής ταυτότητας που βασιζόταν πλέον στο τρίπτυχο ‘∆ηµοκρατία – 

Αντίσταση – Έθνος’ 539. 

 

 

 

                                                 
539 Βλ. De Felice, Renzo, Il rosso e il nero, Pasquale, Chessa (επιµ.), Baldini Castoldi Dala, Μιλάνο 
1998, σελ. 103. 
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• Οι µεταµορφώσεις της µνήµης και η εισαγωγή της Αντίστασης στη 

µνηµειακή πολιτική: το Μνηµείο οστεοφυλάκιο για τους Παρτιζάνους 

στη Μπολώνια  

 

Οι ‘µεταµορφώσεις’, όµως, της µνήµης στην Ιταλία συνεχίστηκαν αµέσως 

µετά τις εκλογές του 1953 και την νέα επικράτηση, µε µειωµένα βέβαια ποσοστά, των 

χριστιανοδηµοκρατών. Τα δεκάχρονα της λήξης του πολέµου έδωσαν την αφορµή για 

τον επαναπροσδιορισµό και την επαναπρόσληψη της µνήµης του, για την εκ νέου 

ουσιαστικά ανάδειξη της αντιφασιστικής εκδοχής των πρώτων χρόνων του κοινού 

αντιφασιστικού αγώνα540. Αυτό συνέβη ακόµα και από µερίδα της συντηρητικής 

παράταξης, η οποία προσπαθούσε να βρει νέους δρόµους προσέγγισης και ενωτικής 

πρόσληψης του παρελθόντος, λόγω φυσικά των νέων πολιτικών συσχετισµών τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές, πιο χαλαρό πλέον, ψυχροπολεµικό πεδίο. Για 

παράδειγµα ο πρόεδρος του ιταλικού κοινοβουλίου Giovanni Gronchi, λίγες µέρες 

µετά την ενωτική οµιλία του για το αντιφασιστικό µήνυµα της Αντίστασης και της 

απελευθέρωσης από τη ∆ηµοκρατία του Saló και τους Γερµανούς, ανακηρύχτηκε 

Πρόεδρος της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας541. Κύριο πλέον αντικείµενο διαβούλευσης ήταν 

ο χαρακτήρας της Αντίστασης, η οποία έλαβε δηµοσίως τον επιθετικό προσδιορισµό 

‘κόκκινη Αντίσταση’ 542, ανοίγοντας ακόµη περισσότερο το πλαίσιο της πρόσληψης 

του πολέµου στην Ιταλία, διαρρηγνύοντας συγχρόνως την ενωτική εικόνα της µέχρι 

τότε κυρίαρχης επίσηµης και συλλογικής µνήµης µε έµφαση στο ρόλο των θυµάτων 

και των φασιστικών και ναζιστικών εχθρών του έθνους, προτείνοντας όµως µια νέα 

δηµόσια µνήµη αυτή του αντιφασιστικού συλλογικού αγώνα.  

Με την άνοδο της Αριστεράς µετά την πρώτη φάση ανασυγκρότησης της 

χώρας και µε την έναρξη µιας περιόδου οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής 

σταθερότητας και ευηµερίας, τα δύσκολα ερωτήµατα του παρελθόντος µπόρεσαν να 

επανατεθούν στη δηµόσια ζωή και σε δηµόσιο διάλογο, γεγονός που έδωσε τη 

δυνατότητα σε περισσότερες κοινωνικές και πολιτικές οµάδες να προωθήσουν τη 

δική τους εκδοχή της µνήµης, πέρα και ανεξάρτητα από την επίσηµη κρατική και 

εθνική. Το διοικητικό, άλλωστε, σύστηµα της Ιταλίας, µε το χωρισµό της χώρας σε 

                                                 
540 Βλ. Focardi, Filippo, «Reshaping the Past: Collective Memory and the Second World War in Italy, 
1945-1955», όπ. π., σελ. 41. 
541 Βλ. Focardi, Filippo, «Reshaping the Past: Collective Memory and the Second World War in Italy, 
1945-1955», όπ. π., σελ. 61. 
542 Βλ. Azzaro, Pierluca, «Italien. Kampf der Erinnerungen», όπ. π., σ. 353-358. 
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περιφέρειες και νοµαρχίες, έδινε µεγαλύτερη αυτονοµία σε τοπικούς φορείς και αρχές 

να καλλιεργήσουν, να προβάλλουν ή να υπονοµεύσουν όσες πλευρές του 

παρελθόντος συµβάδιζαν µε τις κατά τόπους ιδεολογικές και πολιτικές προτιµήσεις, 

συνθήκες και συσχετισµούς.  

Ήταν τότε λοιπόν που η εικόνα της χώρας µεταστράφηκε και από εκείνη του 

θύµατος άλλαξε σε αυτή µιας χώρας µε ήρωες και αγωνιστές, καθώς πλέον είχε σε 

µεγάλο βαθµό επιτύχει την επιστροφή της στη χωρία των δηµοκρατικών εθνών και 

κρατών και βρισκόταν σε ανοδική πορεία τόσο σε οικονοµικό όσο και πολιτικό 

επίπεδο έχοντας κερδίσει κάποιο από το χαµένο γόητρό της. Στα νέα µνηµεία που 

ανεγέρθηκαν την επόµενη δεκαετία και µέχρι περίπου το, σηµαντικό και για την 

Ιταλία, 1968, οπισθοχωρεί πια η αφηρηµένη ιδέα της εθνικής και πατριωτικής 

Αντίστασης, όπου η χώρα έχει το ρόλο του θύµατος, και προβάλλεται µια πιο 

πολιτικοποιηµένη και ιδεολογικά φορτισµένη µνήµη µιας Αντίστασης µε πολιτικό 

περιεχόµενο και ταυτότητα, όπου τα θύµατα δεν είναι γενικά και αόριστα όλοι οι 

Ιταλοί αλλά πλέον οι Παρτιζάνοι και οι αριστεροί αντιστασιακοί. Τα µνηµεία που 

κατασκευάζονται έχουν ασφαλώς την έγκριση της κεντρικής εξουσίας αλλά 

ανεγείρονται µε πρωτοβουλία τοπικών αρχών και φορέων και δύσκολα θα 

µπορούσαν να χαρακτηρισθούν εθνικά, αν και εκφράζουν πια τη νέα εθνική 

ταυτότητα των Ιταλών. Το κεντρικό κράτος δεν επιθυµούσε να ασχοληθεί µε µια 

εκδοχή που θα έδινε πολιτικό προβάδισµα στους αντιπάλους και αναλογικά δεν 

ενδιαφέρθηκε για την ανέγερση νέων µνηµείων, αλλά από την άλλη δεν ήταν πλέον 

σε θέση να αντικρούσει και να αποτρέψει την άνοδο µιας διαφορετικής προσέγγισης 

του παρελθόντος της οποίας οι φορείς αποφάσιζαν τώρα να της δώσουν δηµόσια 

έκφραση µε εικαστικές δηµιουργίες. 

Στον παραδοσιακά αριστερό δήµο της Μπολώνια ανεγέρθηκε το πιο 

σηµαντικό από τα µνηµεία µε τη νέα αυτή ταυτότητα και περιεχόµενο. Ήδη από το 

1950 οι τοπικές αρχές είχαν λάβει την απόφαση της ανέγερσης ενός µνηµείου για τη 

µνήµη των θυµάτων της Αντίστασης στη Μπολώνια και είχαν επιλέξει ως τοποθεσία 

το νεκροταφείο της πόλης. Μετά από δύο άκαρπους διαγωνισµούς το έργο ανατέθηκε 

τελικά το 1954 στο Μιλανέζο αρχιτέκτονα Piero Bottoni (1903-1973), αποδέκτη από 

χρόνια πολλών παραγγελιών από τον τοπικό δήµο και οπαδό του ιταλικού 

ρασιοναλισµού, του ∆ιεθνούς Στυλ και του µοντερνισµού γενικά543. Στον ελεγχόµενο 

                                                 
543 Βλ. Ascione, Errico, «Monumento ai Partigiani nella Certosa di Bologna», L’architettura, Cronache 
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και περιχαρακωµένο πάλι χώρο του νεκροταφείου της Certosa η µνήµη της ‘κόκκινης 

Αντίστασης’ έλαβε δηµόσια έκφραση και προβολή, όχι όµως απλώς για να προβληθεί 

δηµοσίως µια περιθωριοποιηµένη µέχρι τότε εκδοχή του παρελθόντος αλλά µε σκοπό 

να στοιχειοθετηθεί µια νέα εθνική και συλλογική δηµόσια µνήµη που περισσότερο θα 

αµβλύνει τις διαφορές στην πρόσληψη του παρελθόντος παρά θα τονίσει τις 

αντικρουόµενες αναπαραστάσεις του.  

   
(Piero Bottoni, Μνηµείο οστεοφυλάκιο για τους Παρτιζάνους, 1954, µπετόν/ µπρούντζος, κοιµητήριο 

Certosa, Μπολώνια, δεξιά η κάτοψη του µνηµείου) 

Με την επιλογή ενός αρχιτέκτονα, οπαδού του µοντερνισµού και εν µέρει και 

της αφαίρεσης, ενός καλλιτέχνη γνώστη νέων τεχνικών και νέων µοντέρνων υλικών, 

από τη µια επιχειρήθηκε και εδώ η ρήξη µε το σκοτεινό φασιστικό παρελθόν και από 

την άλλη εξασφαλίσθηκε η µη συµβατική αναπαράστασή του. Συγχρόνως 

επιχειρήθηκε, µε δεδοµένη ακριβώς την καλλιτεχνική ταυτότητα του δηµιουργού, η 

δυνατότητα να είναι το µνηµείο ανοιχτό σε ερµηνείες και όσο το δυνατόν ένα 

ολοκληρωτικό έργο που θα περιελάµβανε πολλαπλές πτυχές της µνήµης, ώστε τελικά 

αυτή να λάβει ένα συλλογικότερο χαρακτηρισµό από αυτόν µιας πολιτικής 

παράταξης ή µιας συγκεκριµένης ιδεολογικής προσέγγισης. Η συνεργασία µάλιστα 

του Bottoni µε γλύπτες και δη οπαδούς του ρεαλισµού εξασφάλισε επιπροσθέτως την 

εισαγωγή σε αυτή την εικόνα του παρελθόντος όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών 

και προσεγγίσεων µιας εκ προοιµίου διφορούµενης µνήµης. Το εκκρεµές ανάµεσα 

στην αφαίρεση και το ρεαλισµό, ανάµεσα στο γενικό και το συγκεκριµένο δηµιουργεί 

                                                                                                                                            
e storia, τχ. 54, Απρίλιος 1960, σελ. 805 και Consonni, Giancarlo/ Meneghetti, Lodovico/ Tonon, 
Graziella, Pietro Bottoni, Opera completa, Fabri Editori, Μιλάνο 1990, σελ. 378. 
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την αίσθηση της ελευθερίας και της συνύπαρξης ανάµεσα σε αντίθετους πόλους, 

αλλά και της δυνατότητας να συµπεριληφθούν κάτω από την ίδια ‘στέγη’, στο ίδιο 

µνηµείο και στην ίδια χώρα, ποικίλες εκφάνσεις της µνήµης της Αντίστασης που 

διεκδικούσαν συγκεκριµένοι κύκλοι, ώστε να λάβει το έργο χαρακτήρα ‘εθνικό’. 

Στο χώρο του νεκροταφείου ο Bottoni ανέλαβε την κατασκευή του 

οστεοφυλακίου – µνηµείου για τους Παρτιζάνους της Μπολώνιας, η µνήµη των 

οποίων βρισκόταν τώρα στο επίκεντρο µιας δηµόσιας εκδήλωσης, η µνήµη δηλαδή 

των θυµάτων µιας Αντίστασης µε πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα και όχι γενικά η 

µνήµη µιας Ιταλίας θύµα. Έστω και µε τη µορφή θυµάτων η αναφορά συγκεκριµένα 

στους Παρτιζάνους συνιστούσε ένα είδος ρωγµής στην επίσηµη δηµόσια εικόνα του 

παρελθόντος και φόρτιζε ιδεολογικά την πρόσληψη και τη διαχείριση πλέον της 

ιστορίας, χωρίς βέβαια να γίνεται ξεκάθαρη δήλωση του είδους της αντίστασης και 

των απώτερων πολιτικών και ιδεολογικών στόχων των συµµετεχόντων σε αυτή.  

Ο ηρωισµός στη περίπτωση του νεκροταφείου της Μπολώνια δεν προέρχεται 

από µια ηρωική πράξη και η µνήµη που προβάλλεται δεν αφορά ένα συγκεκριµένο 

γεγονός ή µια γενναία πράξη κατά των φασιστικών ή ναζιστικών δυνάµεων, παρά 

είναι η θυσία και των Παρτιζάνων για έναν ανώτερο στόχο που δεν είναι άλλος από 

τη σωτηρία της πατρίδας. Έτσι τελικά το µνηµείο, που εξωτερικά έχει το γεωµετρικό  

σχήµα ενός κυλίνδρου, δεν παραπέµπει άµεσα στις πράξεις και τα έργα της 

Αντίστασης, αλλά δηµιουργεί αφηρηµένους συνειρµούς για µια θυσία που έγινε 

αποκλειστικά στο βωµό του εθνικού συµφέροντος και δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα. 

Παρά το γεγονός ότι το µνηµείο είναι αφιερωµένο στους Παρτιζάνους, 

εντούτοις  η πολιτική τους ταυτότητα δεν αναφέρεται στην επιγραφή, αλλά αντίθετα 

διαβάζουµε ένα είδος προσευχής ή επικήδειου – είµαστε άλλωστε σε ιερό χώρο: 

‘Ελεύθεροι ανεβαίνουν στον ουρανό της δόξας. Ανεβαίνουν στον ουρανό της δόξας 

ελεύθεροι. Στον ουρανό ακριβώς βρίσκονται οι µορφές των Παρτιζάνων που καλούνται 

και επιστρέφουν στον αγώνα για την ελευθερία των ζωντανών’ . Όπως στα περισσότερα 

µνηµεία για την Αντίσταση για µια ακόµα φορά η πολιτική µένει απ’ έξω και «αυτό 

που µένει είναι η αναπαράσταση της Αντίστασης ως ένα σύνθηµα ενωτικό και 

πατριωτικό και η αναπαράσταση των αντιστασιακών ως θύµατα και νεκροί. Η εικόνα 

των µαρτύρων σαν να ήταν ‘όλοι αντιστασιακοί’ προέρχεται πιθανότατα από την 
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προκατάληψη ότι όλοι οι αντιστασιακοί ήταν µάρτυρες»544 – κάτι που τελικά 

αδρανοποιεί το ίδιο το πολιτικό περιεχόµενο και χαρακτήρα της µνήµης και του 

συµβολισµού της όταν αυτή λαµβάνει τη µορφή µνηµείου.  

  
(Stella Korczynska/ Jenny Wiegmann-Mucchi, Μνηµείο οστεοφυλάκιο για τους Παρτιζάνους, λεπτ. µε 

τις µορφές στο εσωτερικό του µνηµείου) 

Το µνηµείο µε τη µορφή µιας κρύπτης, µε τα ρεαλιστικά του στοιχεία στο 

εσωτερικό του, καλεί το θεατή να βιώσει την εµπειρία της απώλειας των πεσόντων µε 

τρόπο όσο το δυνατόν πιο κρυφό και ιδιωτικό, ενώ την ίδια στιγµή το µήνυµα των 

αναπαραστάσεων παραπέµπει στη θυσία όχι συγκεκριµένα κάποιων ένοπλων 

αγωνιστών αλλά αθώων θυµάτων µιας βαρβαρότητας. Τα γλυπτά που φέρει στο 

σώµα του ο κύλινδρος δεν αναπαριστούν ήρωες αλλά αµάχους και τους επιζώντες 

που θρηνούν για το χαµό τους. Ο ρεαλισµός που επιλέχθηκε εδώ απέχει παρασάγγας 

από ένα ύφος και στυλ ηρωικό, πόσο µάλλον σοσιαλιστικό, αποδεικνύοντας πόσο 

µακριά βρίσκεται η ιταλική κοινωνία και πολιτεία από τις αντίστοιχες ρεαλιστικές 

αναπαραστάσεις του πολέµου σε σοσιαλιστικά κράτη και πόσο διαφορετικός είναι ο 

ιταλικός ρεαλισµός από τον οποίο απουσιάζει ο ουτοπικός χαρακτήρας και το 

οραµατικό στοιχείο µιας µελλοντικής ιδεατής πραγµατικότητας.  

Οι ρεαλιστικές φιγούρες των Stella Korczynska και Jenny Wiegmann-Mucchi 

(1895-1969) συµβάλλουν στη δραµατοποίηση και στην αύξηση του συναισθηµατικού 

στοιχείου της µνήµης αλλά µάλλον επιτελούν δευτερεύοντα ρόλο συγκριτικά µε τον 

τεράστιο γεωµετρικό όγκο µε βιοµηχανικά χαρακτηριστικά που επιβάλλεται στο 

χώρο545. Σαν σε ένα χωνευτήρι µιας βιοµηχανίας όπου όλα συνθλίβονται και 

                                                 
544 Portelli, Alessandro, L’ordine é giá stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, όπ. π., 
σελ. 314. 
545 Βλ. Consonni, Giancarlo, Piero Bottoni a Bologna e a Imola. Casa, cittá,monumento. 1934-1969, 
Ronca Editore, Κρεµόνα 2003, σελ. 121-122. 



272 
 

καταστρέφονται µαζικά, παραποµπή ίσως και στα φασιστικά βιοµηχανικά 

στρατόπεδα εξόντωσης, οι µορφές µοιάζουν να ξεπηδούν από το κυλινδρικό µνηµείο 

και από την κόλαση που είχαν ζήσει και να βγαίνουν ξανά στο φώς, στον ουρανό, 

έχοντας γλυτώσει από τη θηριωδία του πολέµου και µεταδίδοντας µε αυτόν τον τρόπο 

και ένα µήνυµα ελπίδας για συνέχιση της ζωής. Το µνηµείο, που προσκαλεί τον 

επισκέπτη στο εσωτερικό µε τις τεράστιες σε κλίµακα σκάλες οι οποίες οδηγούν στη 

βάση του έργου, αποκτά τον χαρακτήρα ενός ιδιωτικού παρεκκλησίου όπου οι 

πολίτες µπορούν να έχουν την εµπειρία να θρηνήσουν για τους νεκρούς 

συµπατριώτες τους µε τη βοήθεια των τελετουργικών γλυπτών που καταλαµβάνουν 

τη θέση αντίστοιχων γλυπτών σε καθολικές εκκλησίες, παρά να αποτίσουν φόρο 

τιµής σε ήρωες µε µαζικές δηµόσιες εκδηλώσεις ανοιχτού χώρου.  

 

• Ο Παρτιζάνος στη δηµόσια γλυπτική: το µνηµείο στην Πάρµα 

 

Η διάχυση πια του θέµατος της Αντίστασης στη δηµόσια µνηµειακή πολιτική 

έλαβε µεγαλύτερες διαστάσεις ακριβώς αυτή τη δεκαετία και περίπου µέχρι τα τέλη 

του ’60 και τα µνηµεία πλέον για τη φασιστική περίοδο παραπέµπουν στην 

Αντίσταση η οποία λαµβάνει πια διαστάσεις εθνικές. Σε ολόκληρη την επικράτεια 

κατασκευάζονται µνηµεία για τους ‘πεσόντες της Αντίστασης’ και ‘για τους 

Παρτιζάνους αντιστασιακούς’546. Αυτοί αποτελούν τώρα την  εθνική κληρονοµιά της 

Νέας Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, σύµβολο αντιφασιστικό και εθνικής ενότητας µιας 

χώρας η οποία κοιτάει το παρελθόν της απαγκιστρωµένη προοδευτικά από 

αγκυλώσεις, αποσιωπήσεις και αποκλεισµούς και σύµβολο αντιφασιστικό ενός 

κράτους που αναζητά νέους δίαυλους επικοινωνίας και προσέγγισης των πολιτών.  

Ο συγκεκριµένος αυτός χαρακτήρας της µνήµης µοιάζει πλέον να 

εξυπηρετείται καλύτερα από ρεαλιστικότερες απεικονίσεις του παρελθόντος, σε 

αντιδιαστολή µε τις αφηρηµένες εικαστικές λύσεις που είχαν προηγηθεί. Στα µνηµεία 

της περιόδου, που, όπως είπαµε, έχουν πια ως κεντρικό τους θέµα την Αντίσταση, 

κυριαρχούν, τόσο για εικαστικούς λόγους, µε την άνοδο του ρεαλιστικού κινήµατος 

στην Ιταλία, όσο και ιδεολογικούς, λόγω της φύσης και της συγκεκριµένης 

                                                 
546 Ενδεικτικά αναφέρω τα µνηµεία στην Πάρµα, ‘Μνηµείο για τον Παρτιζάνο’, Marino Mazzacuratti/ 
Guglielmo Lusignoli, 1953-56, στη Βενετία, ‘Μνηµείο για την βενετσιάνικη Αντίσταση’, Carlo, 
Scarpa, 1955, στο Ρέτζιο Εµίλια, ‘Μνηµείο για τους πεσόντες της Αντίστασης, Romeo Brioschi, 1958, 
στην Καρράρα, ‘Μνηµείο για τους Παρτιζάνους’, 1962 και το τελευταίο µετά από µεγάλο χρονικό 
διάστηµα στο Μπέργκαµο, ‘Μνηµείο για τον Παρτιζάνο, Giacomo Manzú, 1978. 
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ταυτότητας της µνήµης, ο ρεαλισµός και η παραστατική απεικόνιση. Με τον τρόπο 

αυτό δηµόσια µνήµη και πολιτικές θέσεις συνδέονται ευκολότερα και αµεσότερα, της 

για παράδειγµα στο µνηµείο των Marino Mazzacuratti (1907-1969) και Guglielmo 

Lusignoli (1920-2003), 1953-56, στην Πάρµα, όπου για πρώτη φορά συναντούµε τον 

ήρωα, ένοπλο Παρτιζάνο. Με την ενσωµάτωση στην εθνική διήγηση η Αντίσταση 

κερδίζει µεν µια θέση στην εθνική ιστορία της Ιταλίας, αλλά συγχρόνως 

απενεργοποιείται ως ενεργή µνήµη από τη στιγµή που µε τη δηµόσια αναγνώριση ο 

κύκλος του παρελθόντος µοιάζει να κλείνει οριστικά, µε το βλέµµα πια στραµµένο 

στο παρόν και το µέλλον. 

   
(Marino Mazzacuratti/ Guglielmo Lusignoli, Μνηµείο για τον Παρτιζάνο, 1953-56, Πάρµα) 

Η Ιταλία, που είχε εν το µεταξύ ενστερνιστεί µια καπιταλιστική δηµοκρατία 

και είχε ενσωµατωθεί στους δυτικούς θεσµούς, όπως το ΝΑΤΟ και η Ε.Κ., έθεσε τις 

δύσκολες µνήµες του παρελθόντος στο περιθώριο και µαζί και τις εγχώριες ευθύνες 

για τα διεθνή εγκλήµατα και τις εσωτερικές βαρβαρότητες, αναζητώντας πλέον µόνο 

θύµατα και ήρωες ανάµεσα γεγονότα της φασιστικής και πολεµικής περιόδου. Η 

διαδικασία που είχε ήδη από νωρίς ξεκινήσει µε τη γενική αµνηστία του 1946 δεν 

αντιστράφηκε ποτέ και µάλιστα ενισχύθηκε από την επίσηµη µνηµειακή πολιτική από 

όλες τις πολιτικές δυνάµεις, ώστε να αποσιωπηθεί πλήρως στη δηµόσια γλυπτική το 

κοµµάτι εκείνο της µνήµης που θα παρέπεµπε και θα προέβαλε τις ευθύνες και τις 

ένοχες πράξεις της ίδιας της χώρας απέναντι στη διεθνή κοινότητα και τους ίδιους 

τους πολίτες της. 
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� Από το κράτος του Βισύ στη Γαλλία του De Gaulle 

 

Τον Ιούνιο του 1940 η Γαλλία δεν υπέστη µια απλή ήττα σε έναν πόλεµο 

αλλά ίσως την πιο βαριά και ταπεινωτική ήττα της ιστορίας της. Περίπου 90000 

Γάλλοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της µάχης και περίπου 2000000 

πιάστηκαν αιχµάλωτοι και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερµανία. 

«Με γεωπολιτικούς όρους, η κατάρρευση της Γαλλίας το 1940 είναι ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά γεγονότα του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Κάποτε η κινητήρια 

πολιτικά δύναµη της Ευρώπης, η Γαλλία έχασε τη στρατιωτική της υπεροχή, το 

διεθνές κύρος της, τη διπλωµατική της ισχύ και ένα µεγάλο µέρος του οικονοµικού 

πλούτου σε µια σύντοµη αλλά αποφασιστική µάχη»547. Και αυτό συνέβη από τον πιο 

θανάσιµο και µισητό µέχρι εκείνη τη στιγµή εχθρό της, τη Γερµανία. Ο πιο ισχυρός, 

κατά τους αναλυτές της εποχής, στρατός της Ευρώπης, το καµάρι του γαλλικού 

έθνους και µια από τις λίγες ελπίδες για ανακοπή της ναζιστικής στρατιωτικής 

µηχανής του Χίτλερ ηττήθηκε σε διάστηµα λίγων µόνο εβδοµάδων, σκορπίζοντας τον 

πανικό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρωτοφανής δύναµη του Ράιχ και η συντριπτική 

ήττα εντυπώθηκαν στις συνειδήσεις των Γάλλων αλλά και όλων των Ευρωπαίων 

πολιτών και η προέλαση του Χίτλερ σε ολόκληρη την ήπειρο ήταν πλέον δεδοµένη 

και για πολλούς µη αναστρέψιµη – όπως και η επίθεση στη Γηραιά Αλβιόνα.  

Ο πανικός αυτός κυρίεψε πρώτους απ’ όλους τους ίδιους τους Γάλλους, των 

οποίων ο πολιτικός κόσµος σε µια προσπάθεια να περισώσει την κατάσταση, «να 

καλύψει την άβυσσο που άνοιξε ξαφνικά κάτω από τα πόδια των Γάλλων τον Ιούνιο 

του 1940»548 αποφάσισε να µεταβιβάσει την εξουσία στον ήρωα του Α΄Π.Π., το 

στρατηγό που είχε κατατροπώσει του Γερµανούς στο πεδίο της µάχης δυο δεκαετίες 

πριν, το Philippe Pétain. Η σηµασία αυτής της κίνησης είχε σαφώς πολλούς 

συµβολισµούς και η ιστοριογραφία έχει κατ’ επανάληψη προσπαθήσει να την 

ερµηνεύσει ή/ και να τη δικαιολογήσει, να αποφανθεί δηλαδή αν αυτή η απόφαση 

ελεύθερα εκλεγµένων αντιπροσώπων να παραχωρήσουν εθελοντικά την εξουσία στα 

                                                 
547 Lagrou, Pieter, «Beyond Memory and Commemoration: Coming to Terms with War and Occupation 
in France after 1945», The Postwar Challenge. Cultural, Social, and Political Change in Western 
Europe, 1945-1958, Geppert, Dominik (επιµ.), Oxford University Press/ German Historical Institute 
London, Οξφόρδη 2003, σελ. 65. 
548 Βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 6. 
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χέρια ενός στρατηγού, γνωστού επικριτή της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και του 

Λαϊκού Μετώπου, απέβη επωφελής για τη χώρα ή όχι549.  

Το αποτέλεσµα πάντως ήταν η συνθηκολόγηση µε τους Γερµανούς, η άνευ 

όρων παράδοση, η κατοχή και η µετέπειτα συνεργασία µε τον κατακτητή, η 

κατάλυση της δηµοκρατίας, η παύση της Γ΄ Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, η αρχή του 

‘Γαλλικού Κράτους’ του Βισύ (ως αντιπαραβολή προς τη ‘Γαλλική ∆ηµοκρατία’) και 

η διαίρεση του µητροπολιτικού κράτους και της αυτοκρατορίας, αφήνοντας πολλές 

ανοιχτές πληγές και προκαλώντας µνήµες δύσκολες για όλους τους Γάλλους αµέσως 

µετά την απελευθέρωση. Βασικός λόγος ήταν φυσικά το γεγονός ότι σε αυτό το 

καθεστώς ενεπλάκησαν πολλοί περισσότεροι Γάλλοι από ότι θα φανταζόταν κανείς 

και δεν επρόκειτο απλά για µια συνοµωσία κάποιων στρατιωτικών που 

εκµεταλλεύτηκαν την κατάσταση µετά την κατάρρευση του µετώπου για να 

κερδίσουν την εξουσία550. 

Η Γ΄ Γαλλική ∆ηµοκρατία και το Λαϊκό Μέτωπο, που από καιρό είχε 

αποδυναµωθεί, κατέρρευσαν µαζί µε το πολεµικό µέτωπο. Ο Paul Reynard, ο 

αντικαταστάτης του Daladier, ο οποίος όµως είχε παραµείνει στη θέση του υπουργού 

άµυνας, αποφάσισε µετά τις 15 Μαΐου 1940, όταν και ο υπουργός πολέµου, May 

Gamelin, τον ενηµέρωσε ότι η γραµµή άµυνας είχε καταρρεύσει, να αναλάβει ο ίδιος 

το υπουργείο άµυνας και να πάρει ως σύµβουλό του τον νικητή της µάχης του 

Verdun, τον ήρωα του Α΄Π.Π., το στρατηγό Philippe Pétain. Στις 16 Ιουνίου ο 

Reynard παραιτήθηκε µετά από µια θυελλώδη συνεδρίαση του υπουργικού 

συµβουλίου και της κυβέρνησης σχετικά µε τη συνέχιση ή όχι του πολέµου και ο 

τελευταίος δηµοκρατικά εκλεγµένος πρόεδρος, Albert Lebrun, έδωσε εντολή στον 

Pétain να σχηµατίσει κυβέρνηση. Στις 22 του µήνα ο νέος αρχηγός του κράτους θα 

ζητήσει ανακωχή, η οποία θα ισχύσει τυπικά από τις 25 Ιουνίου. Στις 10 Ιουλίου 1940 

η γαλλική εθνοσυνέλευση µε ψήφους 468 υπέρ, 80 κατά και 20 απών, µεταβίβασε 

όλες τις αρµοδιότητες  του κράτους στον Pétain δίνοντάς του συγχρόνως το δικαίωµα 

της συνταγµατικής αναθεώρησης, τερµατίζοντας έτσι και τυπικά τη ζωή της 

εύθραυστης Γ΄ Γαλλικής ∆ηµοκρατίας551. 

                                                 
549 Βλ. για το ζήτηµα αυτό τη διάσηµη µελέτη του Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and 
new order 1940-1944, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 2001 (α΄ έκδ. 1972). 
550 Ο Robert Paxton θα αναιρέσει µε πολύ πειστικό τρόπο τους 4 βασικούς πυλώνες της θεωρίας και 
της πρόσληψης της Κατοχής και του Βισύ που είχε σκιαγραφήσει ο Robert Aron  στη δική του µελέτη, 
Histoire de Vichy, 1940-45, Fayard, Παρίσι 1955. Βλ. Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and 
new order 1940-1944, όπ. π. σελ. x-xii και για περισσότερα εδώ παρακάτω.  
551 Για τον Μεσοπόλεµο στη Γαλλία, τη Γ΄ Γαλλική ∆ηµοκρατία και το Λαϊκό µέτωπο βλ. McMillan, F. 
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Η Γαλλία έµπαινε τώρα στην ‘Εποχή του Κράτους’ – ως αντιπαραβολή προς 

την ‘Εποχή της ∆ηµοκρατίας’ ·  στην εποχή του διχασµού – αντίθετα µε τις 

διακηρύξεις του νέου καθεστώτος περί εθνικής ενότητας· στην ‘Εποχή της 

Συνεργασίας’ µε τον εχθρό – την οποία κάποιοι επιθυµούσαν πολύ πριν ξεσπάσει ο 

πόλεµος και έβλεπαν στη Γερµανία τον πιο κατάλληλο σύµµαχο τη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο. Ακροδεξιές και συντηρητικές τάσεις και κινήµατα που υπήρχαν ήδη 

και εναντιώνονταν στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία και το Λαϊκό Μέτωπο, µε ότι 

αυτό αντιπροσώπευε, βρήκαν τότε την έκφρασή τους και οι φορείς τους την ευκαιρία 

να καταλάβουν την εξουσία και να επιβάλουν ένα πολιτικό καθεστώς που έµοιαζε να 

είναι πολύ κοντά σε αυτό του κατακτητή – χωρίς όµως πάντα να έχουν κοινή 

ιδεολογική αφετηρία µε το γερµανικό φασισµό552. Το Βισύ φαινόταν τώρα πιο 

ασφαλές για την τάξη των βιοµηχάνων και µια ανώτερη αστική τάξη που είχε µε 

πολλούς τρόπους ενοχληθεί από τις παραχωρήσεις και τις υποχωρήσεις που 

υποχρεώθηκε να κάνει προς την εργατική τάξη το 1936 και τώρα έπαιρνε την 

εκδίκησή της553. Το νέο καθεστώς διακήρυττε τον εθνικό και ενωτικό του χαρακτήρα 

αλλά οι πολιτικές πρακτικές της ‘Εθνικής Επανάστασης’ έτειναν να υπερασπίζονται 

τις κυρίαρχες τάξεις και στην ουσία να αντιτάσσονται σε όλα εκείνα τα στοιχεία – 

κοµµουνιστές, εργάτες, Εβραίους, αντικληρικούς, φιλελεύθερους αστούς, 

αλλοδαπούς – που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την ήττα στο µέτωπο554. 

Είναι πάντως αλήθεια ότι αυτοί οι κύκλοι χρειάστηκε να καταβάλουν µικρή 

προσπάθεια προκειµένου να ελέγξουν την κατάσταση και το κράτος γενικά, είτε 

πρόκειται για το στρατό, είτε για το διοικητικό και δικαστικό προσωπικό. 

Ταυτοχρόνως, οι ίδιοι οι βουλευτές διαπιστώνοντας την αποτυχία τους και θέλοντας 

να απεµπλακούν από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, όντας µάλιστα 

ανεπιθύµητοι σε µεγάλη µερίδα του πληθυσµού ως η ενσάρκωση του παλαιού 

αποτυχηµένου καθεστώτος, ψήφισαν µε σχετική ευκολία το νέο σύνταγµα και τη 

µεταφορά των εξουσιών στον  Pétain, διαµορφώνοντας, όπως πίστευαν τις συνθήκες 

                                                                                                                                            

James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, Arnold, Λονδίνο 1992 (α΄ έκδ. 
1985), σελ. 77-131. 
552 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π. σελ. 142. 
553 Αν και το σύστηµα των συντεχνιών που θέλησαν να εφαρµόσουν στην αρχή οι οικονοµικοί 
παράγοντες θα ευνοούσε θεωρητικά τους εργάτες , αυτό κατέληξε στην διάλυση των σωµατείων, την 
ενίσχυση της συνεργασίας µε τους βιοµηχάνους και την περαιτέρω συµπίεση της οικονοµικής δύναµης 
της εργατικής τάξης, βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-
1991, όπ. π., σελ. 139-140 και Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, 
όπ. π., σελ. 210-220.  
554 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ.. 
136. 
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για µια ‘νέα αρχή’, όπως δήλωνε ο Στρατηγός στον ίδιο το Χίτλερ λίγους µήνες 

αργότερα. Η δικτατορία φάνηκε για την πολιτική ηγεσία η µόνη λύση που θα 

µπορούσε να αποτρέψει την ολική αποσύνθεση555 και «για αυτό το λόγο το καλοκαίρι 

του 1940 ο Pétain συµβάδιζε µε το εθνικό αίσθηµα: στο εσωτερικό ως 

αντικαταστάτης των πολιτικών και ως φράγµα σε µια επανάσταση· στο εξωτερικό 

ένας πολυνίκης στρατηγός που δεν θα συνέχιζε τον πόλεµο. Τιµή και ασφάλεια 

µαζί»556. 

Βέβαια δεν ήταν µόνο αυτοί που πρόθυµα συνεργάστηκαν µε το νέο καθεστώς 

και προσπάθησαν να συµβιβαστούν µέσα στις νέες συνθήκες και µέσα στη νέα τάξη 

πραγµάτων. Ίσως αυτό το γεγονός ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα µε το οποίο έπρεπε 

να έρθει αντιµέτωπη η γαλλική κοινωνία µετά τη λήξη του πολέµου, να έρθει δηλαδή 

σε συµβιβασµό µε το ίδιο της το ένοχο παρελθόν. «Σύµφωνα µε γερµανικές 

εκτιµήσεις για τη γαλλική κοινή γνώµη, τα κυρίαρχα συναισθήµατα ήταν η ανησυχία 

και το ενδιαφέρον για την άµεση φυσική επιβίωση…Υπάρχουν αξιόπιστα σύγχρονα 

στοιχεία ότι η πλειοψηφία του πληθυσµού, αντίθετα µε ότι ήταν πρόθυµες να 

ανακαλέσουν οι µεταπολεµικές µνήµες, δέχτηκαν µε ανακούφιση την απόφαση του 

Στρατηγού Pétain για αποχώρηση από έναν µη δηµοφιλή πόλεµο»557. Η ανακωχή και 

η συνεργασία φάνηκε τότε στους περισσότερους η πιο ενδεδειγµένη λύση, η 

µοναδική διέξοδος και ελπίδα για µια πιθανή µελλοντική γαλλική αναγέννηση, καθώς 

την ώρα εκείνη όλοι πίστευαν ότι η Γερµανία θα κέρδιζε τον πόλεµο. 

Αυτό φυσικά δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι όλοι οι Γάλλοι που 

συνέχισαν να δουλεύουν για τον κρατικό µηχανισµό ήταν αυτοµάτως προδότες και 

µειοδότες ή συνεργάτες του εχθρού. Εξάλλου ασκούσαν τα καθήκοντά τους υπό τις 

διαταγές µιας κατοχικής κυβέρνησης και µιας κυβέρνησης, στο αυτόνοµο κοµµάτι, 

που δεν ήταν φυσικά προϊόν δηµοκρατικών εκλογών αλλά παρ’ όλα αυτά 

θεωρούνταν από πολλούς – και τυπικά ήταν – νόµιµη.  

Η πτυχή όµως αυτή της ιστορίας του Βισύ αντικρούει δύο από τους βασικούς 

πυλώνες της θεωρίας του Robert Aron, όπως αυτή δηµοσιοποιήθηκε τελικά µε το 

ιστορικό του έργο για το Βισύ558, δύο από τους ιδρυτικούς µεταπολεµικούς µύθους 

                                                 
555 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 
135. 
556 Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. 33. 
557 Paxton, O. Robert, όπ. π., σελ. xvii.  
558 Πρόκειται για το Aron, Robert, Histoire de Vichy, 1940-45, Fayard, Παρίσι 1955. Ο Paxton 
περιγράφει τους τέσσερις πυλώνες της ερµηνείας του Aron ως εξής: «1) µια ολοκληρωτική ναζιστική 
δικτατορία, 2) το καθεστώς του Βισύ ως ασπίδα εναντίον αυτής της δικτατορίας, 3) ένα µυστικό διπλό 
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του γαλλικού κράτους και µια δηµόσια µνήµη που παρουσιάστηκε και ήταν βολική 

για όλο σχεδόν το πολιτικό φάσµα της Γαλλίας – τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια µετά 

την Απελευθέρωση. Αυτή η δηµόσια µνήµη «όχι µόνο εξυπηρέτησε διεθνείς στόχους 

αλλά µε τη συνδροµή της ανέπτυξαν επίσης σε σηµαντικό βαθµό την αυτό-

ψευδαίσθηση σύµφωνα µε την οποία η µεταπολεµική Γαλλία αυτοπροσδιορίστηκε ως 

αγωνιζόµενο και έθνος που θριάµβευσε»559. Σύµφωνα δηλαδή µε την τυπική δηµόσια 

εκδοχή της µνήµης, η Αντίσταση είχε εµφανιστεί και ξεκινήσει τον αγώνα της ήδη 

από τον πρώτο καιρό της Κατοχής, ήταν µαζική, ενιαία και πρόθυµη να ταχθεί άµεσα 

στο πλευρό του De Gaulle για τον αγώνα της Απελευθέρωσης, τον οποίο βέβαια 

διεύθυνε από το εξωτερικό, ενώ την ίδια στιγµή επιβλήθηκε µια γερµανική 

δικτατορία, η οποία έλεγχε τα πάντα, ακόµα και τις αποφάσεις του Βισύ. Όπως όµως 

έχει δείξει ο Jäckel στη δική του µελέτη για τη Γαλλία στην Ευρώπη του Χίτλερ και 

βασιζόµενος σε αρχειακό υλικό από τα αποχαρακτηρισµένα γερµανικά αρχεία, το 

Τρίτο Ράιχ ελάχιστα ενδιαφερόταν να επιβάλει µια συνταγµατική αλλαγή στη Γαλλία 

και να εγκαταστήσει ένα καθεστώς που θα ήταν ιδεολογικά και πολιτικά πρόθυµο να 

συνεργαστεί. Ήταν το ίδιο το Βισύ που προσπάθησε, για λόγους που θα δούµε 

αµέσως παρακάτω, να εγκαταστήσει και να εδραιώσει µια τέτοιου είδους 

συνεργασία560. Ο Χίτλερ και οι επικεφαλείς του στρατηγείου του επιθυµούσαν απλά 

να εξασφαλίσουν ένα ‘ζωτικό χώρο’ από όπου θα επιχειρούσαν την τελική επίθεση 

ενάντια στην Αγγλία.  

Από το 1940 και για 5 χρόνια οι πολίτες της Γαλλίας έζησαν κάτω από µια 

διπλή κατοχή, µία από τους Γερµανούς και µία εσωτερική. Λίγο πριν από τη λήξη του 

πολέµου κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν στην ουσία έναν εµφύλιο πόλεµο που έκανε 

ακόµα πιο δύσκολη τη µετέπειτα συµβίωσή τους. Κατά τη διάρκεια της κατοχής και 

της κυριαρχίας του Βισύ το γαλλικό κράτος – µε την έννοια του κρατικού 

µηχανισµού – δεν έπαψε, όπως είπαµε, ούτε στιγµή να υφίσταται, ούτε καν µετά το 

1942 όταν ουσιαστικά η διοίκηση και η διακυβέρνηση της χώρας πέρασε στα χέρια 

                                                                                                                                            

παιχνίδι ανάµεσα στο Βισύ και τους Συµµάχους και 4) µια γενικά πρόθυµοι γαλλική κοινή γνώµη, 
έτοιµη να επιστρέψει στον πόλεµο στο πλευρό των Συµµάχων µόλις οι συγκυρίες το επέτρεπαν, πίσω 
από το στρατηγό De Gaulle», βλ. Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-
1944, όπ. π., σελ. xi. 
559 Lagrou, Pieter, «Beyond Memory and Commemoration: Coming to Terms with War and Occupation 
in France after 1945», όπ. π., σελ. 66. 
560 Βλ. Jäckel, Eberhard, Frankreich in Europa des Hitlers: die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten 
Weltkrieg, Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), Στουτγάρδη 1966, κυρίως τις σελ. 11, 32-45, 85-104, 180-
233 και 320-343. Βλ. επίσης Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, 
όπ. π., σελ. xx.  
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των Γερµανών που ανέλαβαν πλήρως την εξουσία. Οι περισσότεροι από τους 

κρατικούς λειτουργούς παρέµειναν στις θέσεις τους και ‘συνεργάστηκαν’ τόσο µε 

τους κατακτητές όσο και µε τους υπεύθυνους τους ‘Γαλλικού Κράτους’.  

Παραµένει έτσι το γεγονός ότι η γερµανική διοίκηση χρειάστηκε ελάχιστο 

προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστους στρατιώτες για να ελέγξει µια ολόκληρη χώρα 

και έναν πληθυσµό περίπου 40 εκατοµµυρίων. Ακόµα και η µεταστροφή της κοινής 

γνώµης, όποτε και αν συνέβη αυτό, δεν ήταν αρκετή για να αποδυναµώσει και να 

αποτρέψει την κρατική µηχανή να λειτουργεί µέχρι το τέλος. Όσοι µάλιστα δε 

συνεργάστηκαν και δε συµπαθούσαν το Βισύ δε µετέβησαν αναγκαστικά ή/ και 

αυτόµατα στο Γκωλισµό. Πολλοί που αντιπαθούσαν το Βισύ συµµετείχαν µάλιστα 

στους δηµόσιους οργανισµούς, είτε για να έχουν λόγο από µέσα, είτε απλά για να 

έχουν µια δουλειά. Έτσι οι κρατικοί οργανισµοί συνέχισαν να λειτουργούν έστω και 

υπό νέα διοίκηση, όσο και αν κάποιοι αργότερα θέλησαν να ρίξουν ένα κάλυµµα και 

να αποσιωπήσουν αυτή την περίοδο. Μάλιστα στη διοίκηση και την κυβέρνηση 

συµµετείχαν ακόµα και υπουργοί από τη Γ΄ ∆ηµοκρατία, ενώ και τελετές συµβολικές, 

που µάλιστα είχαν συνδεθεί µε την τελευταία ένδοξη στιγµή του γαλλικού έθνους, µε 

τη νίκη ενάντια στον τωρινό κατακτητή, τη νίκη στον Α΄Π.Π. για την ελευθερία, 

όπως για παράδειγµα η τελετή της απόδοσης τιµών στην ‘αιώνια φλόγα’ του 

Άγνωστου Στρατιώτη στην Αψίδα του Θριάµβου, συνέχισαν να λαµβάνουν χώρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέµου. Η ρήξη µε το προηγούµενο καθεστώς ίσως να µην 

ήταν τελικά τόσο βαθιά όσο πίστεψαν κάποιοι αµέσως µετά τη λήξη του πολέµου.  

Αντιθέτως, είναι βέβαιο ότι η ρήξη αυτή που δεν µπορεί εύκολα να 

διαπιστωθεί στο επίπεδο της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, καθώς και στη 

συνέχεια του κρατικού µηχανισµού, µπορεί αµέσως να εντοπιστεί στην πολιτική 

πρακτική του νέου καθεστώτος του Βισύ, τόσο απέναντι στον κατακτητή και τις 

εξωτερικές σχέσεις όσο και στο εσωτερικό – καταρρίπτοντας και τους άλλους δύο 

µύθους που λειτουργούσαν µεταπολεµικά και εµφανίζονται και στον Aron, του Βισύ 

ως ασπίδα και στο ρόλο του διπλού πράκτορα. Οι ‘µυστικές συνεννοήσεις’ µε τους 

Συµµάχους, δυτικούς ή σοβιετικούς, που δεν ήταν και τόσο µυστικές καθώς πάντα 

ήταν εν γνώσει της γερµανικής διοίκησης του Παρισιού, ήταν µεν πραγµατικές αλλά 

ποτέ δεν είχαν θέµα τη µετάβαση της Γαλλίας στο στρατόπεδο τους, ενώ πάντα 

προέτασσαν την ουδετερότητα της χώρας, κάτι που φυσικά ευνοούσε τα ναζιστικά 

σχέδια. Το 1942 µάλιστα, µετά και την είσοδο των ΗΠΑ στον πόλεµο, συζητήθηκε 

σοβαρά το ενδεχόµενο η Γαλλία να κηρύξει τον πόλεµο στους Συµµάχους, ώστε να 
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σταθεί ακόµα περισσότερο στο πλευρό του Χίτλερ και να αποκτήσει τη θέση ισάξιου 

εταίρου561. Στο εσωτερικό από την άλλη, οι αξιωµατούχοι του Βισύ αποδείχθηκαν 

πολύ πρόθυµοι να συνεργαστούν µε τους κατακτητές σε όλους τους τοµείς ή πιο 

σωστά, ήταν το ίδιο το καθεστώς του Βισύ που επιδίωξε σταθερά την προσέγγιση και 

τη συνεργασία µε τον κατακτητή – σε σηµείο που ο Laval µε την επιστροφή του στην 

κυβέρνηση και το λόγο του στις 22 Ιουνίου 1942 να δηλώνει πλήρη υποταγή στο 

ναζιστικό καθεστώς, να ευχηθεί για νίκη των Γερµανών και να ζητήσει πλήρη 

υποστήριξη από το γαλλικό έθνος στο πρόσωπο του Pétain562. Αντί για µια Γαλλία ως 

προνοµιακή επαρχία της Γερµανίας, όπως ήλπιζε µετά το 1942 ο Laval και συνολικά 

οι υποστηρικτές της ‘Εθνικής επανάστασης’, οδήγησαν τη χώρα στην πιο σκληρή 

φάση της ‘Εποχής της Συνεργασίας’, έθεσαν την οικονοµική ζωή και τη βιοµηχανική 

παραγωγή στην υπηρεσία του Ράιχ και ανέλαβαν πρωτοβουλίες τόσο για τη 

συγκέντρωση των Εβραίων563, όσο και για την εξασφάλιση εργατικού προσωπικού 

που στάλθηκε στη Γερµανία. Επιπροσθέτως, τα 2000000 αιχµάλωτοι πολέµου από το 

1940 παρέµεναν εκεί και προσέφεραν καταναγκαστική εργασία στο Γ΄ Ράιχ, χωρίς το 

Βισύ να µπορεί να αλλάξει τη µοίρα τους564, καταργώντας έτσι µε τον πιο πειστικό 

τρόπο τη θεωρία της ‘ασπίδας’ τόσο για τους Γάλλους πολίτες όσο και για εκείνους 

που είχαν καταφύγει εκεί προπολεµικά από άλλα µέρη της Ευρώπης µε την άνοδο του 

φασισµού και των ρατσιστικών ενεργειών.  

Ο Pétain και οι ακόλουθοί του τον πρώτο καιρό είχαν πιθανότατα τη σχετική 

συµπαράσταση ενός πληθυσµού που απέθεσε σε αυτούς τις τελευταίες ελπίδες του 

για αποφυγή του χάους µετά την οριστική ήττα και πίστεψε ότι αυτοί θα µπορούσαν 

να αποτρέψουν την ολοκληρωτική καταστροφή. Εξάλλου και οι ίδιοι οι νέοι ηγέτες 

αυτοπροβάλλονταν ως οι εγγυητές της εθνικής σωτηρίας και της εθνικής ενότητας, 

πράγµα που πολύ γρήγορα αποδείχθηκε κίβδηλο και άντ’ αυτού έγινε πολύ σύντοµα 

σαφές ότι ήταν φορείς της µεγαλύτερης εθνικής διαίρεσης και της µεγαλύτερης 

αφορµής στην ιστορία της Γαλλίας για εθνικό διχασµό και διχόνοια.  Στόχος του νέου 

καθεστώτος ήταν σταθερά η αύξηση της επιρροής και της εξουσίας του, µε σκοπό να 

                                                 
561 Βλ. Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. 387-390. 
562 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 
140-142 και Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. 63-68. 
563

Ο αντισηµιτισµός στη Γαλλία δεν ήταν άλλωστε καινούριο φαινόµενο και νόµοι εναντίον των 
Εβραίων εφαρµόστηκαν από τις πρώτες µέρες της διακυβέρνησης του Βισύ, βλ. McMillan, F. James, 
Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 138 και Paxton, O. Robert, 
Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. 49, 173-176. 
564 Βλ. Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. 281, 311, 
367-368. 
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εξασφαλίσουν µια αναβαθµισµένη θέση στην Ευρώπη του Χίτλερ και στο εσωτερικό 

της ίδιας της Γαλλίας. Οι µύθοι, ωστόσο, που προσπάθησαν να εντυπώσουν στις 

συνειδήσεις των Γάλλων θα παραµείνουν ενεργοί και θα διατηρηθούν για αρκετά 

χρόνια µετά το τέλος του πολέµου, εξακολουθώντας να λειτουργούν για κάποιους 

όσο η µνήµη για τα γεγονότα αυτής της περιόδου παρέµενε συγκεχυµένη ή µάλλον 

καλύτερα παρέµενε στη λήθη και τη σιωπή. 

Το 1945 η Γαλλία ήταν πλέον µια ‘µεγάλη’ δύναµη µόνο κατ’ ευφηµισµό. 

Όπως σηµειώνει ο Lagrou, «η ψευδαίσθηση της κυβέρνησης του Βισύ ότι θα 

µπορούσε να λάβει µέρος σε µια επικερδή συνεργασία µε τον κατακτητή της και η 

καταστρεπτική ιδεολογική περιπέτεια της ‘Εθνικής Επανάστασης’ κατέστησαν πολύ 

χειρότερες τις µεταπολεµικές προοπτικές της Γαλλίας»565. Επρόκειτο καλύτερα για 

µια πρώην παγκόσµια αποικιοκρατική δύναµη που έχασε κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου πολέµου τη δυνατότητα να επηρεάζει τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική 

σκηνή και η οποία απελευθερώθηκε µόνο µε τη βοήθεια ξένων δυνάµεων. Τόσο οι 

εσωτερικές εξελίξεις όσο και οι εξωτερικές σχέσεις διαµορφώνονταν πλέον µέσα σε 

ένα νέο πλαίσιο στο οποίο διαπιστώνονται τόσο συνέχειες όσο και ασυνέχειες της 

προπολεµικής κατάστασης. Πιο σωστά µπορεί κανείς να πει ότι στις εσωτερικές 

σχέσεις και συνθήκες υπάρχει µεγαλύτερη συνέχεια µε το µεσοπολεµικό καθεστώς 

ενώ στις εξωτερικές υπάρχει µια αναγκαστική αλλαγή πλεύσης, η οποία όµως επήλθε 

και αυτή σχετικά αργά.  

Οι δυνάµεις που διεκδίκησαν την εξουσία αµέσως µετά την απελευθέρωση 

αντλούσαν τη δυνατότητα νοµιµοποίησής τους κυρίως από τον αγώνα τους ακριβώς 

κατά την περίοδο του πολέµου. Από τη µια µεριά ήταν ο De Gaulle και από την άλλη 

οι κοµµουνιστές. Αυτό το δίπολο έµελλε να διαµορφώσει τις συνθήκες τα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια, να διαµορφώσει τη δηµόσια µνήµη για τον αγώνα στον οποίο 

τα δύο ‘στρατόπεδα’ πήραν µέρος και µέσω αυτής να προσπαθήσουν να 

νοµιµοποιήσουν την ίδια την ύπαρξή τους.  

Ο De Gaulle, που τα τέσσερα προηγούµενα χρόνια προσπαθούσε να 

οργανώσει την Αντίσταση, κυρίως στο εξωτερικό, τόσο ενάντια στις κατοχικές 

δυνάµεις όσο και ενάντια στο καθεστώς του Βισύ, προσδοκούσε ταυτόχρονα, µέσω 

ακριβώς αυτής της προσπάθειας, να νοµιµοποιήσει τις πολιτικές επιδιώξεις του, να 

νοµιµοποιήσει την οργάνωση της ‘Ελεύθερης Γαλλίας’ και την εξόριστη κυβέρνησή 

                                                 
565 Lagrou, Pieter, «Beyond Memory and Commemoration: Coming to Terms with War and Occupation 
in France after 1945», όπ. π., σελ. 65. 
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του. Όταν ήρθε πάντως η ώρα να δώσουν οι Σύµµαχοι σε κάποιον το δικαίωµα να 

αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο νεαρός στρατηγός είχε ήδη κερδίσει την 

αναγνώρισή τους και φάνηκε – αν και όχι από την αρχή – η πιο ενδεδειγµένη λύση 

προκειµένου να τεθεί επικεφαλής µιας κυβέρνησης που θα αναλάµβανε την 

ανασυγκρότηση της χώρας, την αποκατάσταση της τάξης και συγχρόνως θα ήταν 

φιλικά προσκείµενη προς την πλευρά εκείνη στην οποία σύµφωνα µε την συµφωνία 

της Γιάλτας άνηκε πλέον.  

«Στις 25 Αυγούστου [ηµέρα της απελευθέρωσης του Παρισιού] σε µια 

χειρονοµία γεµάτη νόηµα προκειµένου να δείξει ότι αντιπροσωπεύει τη συνέχεια του 

γαλλικού κράτους και ότι δεν ήταν αιχµάλωτος της Αντίστασης, ο De Gaulle 

κατευθύνθηκε απευθείας στο παλιό του γραφείο στο υπουργείο πολέµου όπου, όπως 

είπε, τα βρήκε όλα όπως ακριβώς τα είχε αφήσει»566. Από το µπαλκόνι του Hôtel de 

Ville δήλωνε την ίδια µέρα πως «η ∆ηµοκρατία δεν έπαψε να ισχύει ποτέ. Η 

Ελεύθερη Γαλλία, η µαχόµενη Γαλλία, η Γαλλική Επιτροπή της Εθνικής 

Απελευθέρωσης την ενσάρκωναν. Το Βισύ ήταν και είναι ένα µηδενικό και ένα κενό. 

Εγώ ο ίδιος είµαι ο πρόεδρος της δηµοκρατικής κυβέρνησης. Γιατί να την 

απαιτήσω;»567. Η συνέχεια ή όχι του γαλλικούς κράτους υπήρξε διακύβευµα ανάµεσα 

σε πολιτικούς και ιστορικούς και «η αποκατάσταση της συνέχειας της γαλλικής 

ιστορίας ήταν τόσο σηµαντική όσο και η αποκατάσταση της εθνικής ενότητας»568.  

Η αποδοχή ή όχι της συνέχειας της προπολεµικής κατάστασης ισοδυναµεί µε 

µια συγκεκριµένη οπτική γωνία από την οποία βλέπει κανείς τα πράγµατα. Φυσικά η 

υπόθεση δε είναι τόσο απλή, καθώς κανείς µπορεί να παρατηρήσει τόσο ρίξεις και 

τοµές σε κάθε επίπεδο της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όσο και 

συνέχειες που αποδεικνύουν τη συντήρηση κάποιων προπολεµικών δοµών, συνθηκών 

και πρακτικών. Εξάλλου, µε τι ακριβώς ισοδυναµούσε κάθε φορά, τι νοούνταν και τι 

όχι ως συνέχεια και τι κάθε φορά εκλαµβάνονταν ως θετικό ή ως αρνητικό ήταν και 

πάλι προς συζήτηση.     

«Το Παρίσι απελευθερώθηκε στις 25 Αυγούστου 1945. Τους επόµενους 14 

µήνες ο De Gaulle θα κυβερνάει τη Γαλλία σαν ένας ‘δικτάτορας µε συγκατάθεση’, 

δίνοντας ελάχιστη σηµασία στην Συµβουλευτική Βουλή, που σχηµατίστηκε από 

                                                 
566 McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 151. 
567 De Gaulle, Charles, Mémoires de guerre, L’ unité, τόµος 2, Plon, Παρίσι 1956, σελ. 308.  
568 Gildea, Robert, France since 1945, Oxford University Press, Οξφόρδη 2002 (α΄ έκδ. 1996), σελ. 70. 
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διάφορες πλευρές της Αντίστασης και η οποία υποτίθεται ότι θα τον στήριζε»569. Σε 

αυτό το διάστηµα ο νέος ηγέτης της Γαλλίας προσπάθησε να νοµιµοποιήσει την 

παρουσία του στην ηγεσία του κράτους και να εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες που 

θα του επέτρεπαν να συνεχίσει να κατέχει την εξουσία και στο µέλλον.  

Στερούµενος, όµως, κάποιου κοµµατικού µηχανισµού που θα τον υποστήριζε 

σε αυτή του την προσπάθεια, έπρεπε να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις προκειµένου 

να πετύχει τους πολιτικούς του στόχους – ειδικά από τη στιγµή που είχε αποφασίσει 

ότι θα διεκδικούσε την εξουσία µόνο µε πολιτικά µέσα και σε καµία περίπτωση µε 

στρατιωτική βοήθεια ή µε κάποιο πραξικόπηµα570. Έπρεπε να λοιπόν να βρει 

εκείνους τους µηχανισµούς που θα του επέτρεπαν να πραγµατοποιήσει το πολιτικό 

του όραµα και ως µόνη λύση έβλεπε τη συνταγµατική αναθεώρηση µε σκοπό να 

θέσει τον κρατικό µηχανισµό υπό τον έλεγχό του, ώστε να αποκτήσει ένα πολιτικό 

όργανο που θα τον βοηθούσε571. Άλλωστε, «ως επικεφαλής της εξόριστης 

κυβέρνησης ασκούσε [ήδη] µεγάλη επιρροή στον κρατικό µηχανισµό και ειδικά στο 

στρατό και το υπουργείο εξωτερικών…είχε την υποστήριξη πολλών στρατιωτικών 

που η αντίθεση τους στον κοµµουνισµό ήταν ξεκάθαρη»572. 

Καταδικάζοντας και δαιµονοποιώντας τόσο το Βισύ όσο και τη Γ΄ 

∆ηµοκρατία, την οποία θεωρούσε υπεύθυνη για την ήττα και την παράδοση της 

χώρας στα χέρια του Pétain, προπαγάνδιζε σταθερά υπέρ ενός συστήµατος 

προεδρευόµενης δηµοκρατίας όπου ο πρόεδρος θα εκλεγόταν απευθείας από τους 

πολίτες, θα εξαρτιόταν το λιγότερο δυνατό από τα κόµµατα – σε αντίθεση µε το 

πολιτικό σύστηµα της Γ΄ ∆ηµοκρατίας – και άρα θα είχε αυξηµένες εξουσίες. Η 

χρεοκοπία άλλωστε του κοινοβουλευτισµού όπως εφαρµόστηκε στο µεσοπόλεµο, του 

έδινε θεωρητικά ένα ισχυρό πλεονέκτηµα, όπως άλλωστε και η καθολική καταδίκη 

κάθε ακροδεξιού και φασιστικής εµπνεύσεως συστήµατος.  

Μετά την περίοδο του εθνικού διχασµού, που ελάχιστα απείχε από έναν 

µακροχρόνιο εµφύλιο πόλεµο ο οποίος αποφεύχθηκε την τελευταία στιγµή, το 

ζητούµενο σε πρώτη φάση ήταν η σταθερότητα, η επιστροφή στην οµαλότητα, µε 

λίγα λόγια η εθνική ενότητα και η επανάκτηση του µεγαλείου της εθνικής 

                                                 
569 Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 153. 
570 Όπως κατ’ επανάληψη είχε δηλώσει σε όλες τις δηµόσιες οµιλίες του.  
571 Βλ. Marshall, D. Bruce, The French Colonial Myth and Constitution-Making in the Fourth 
Republic, Yale University Press, Νιού Χαίβεν/ Λονδίνο 1973, σελ. 147. 
572 Όπ. π., σελ. 146. 
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κληρονοµιάς573 – προτεραιότητες που παρατηρούµε και στις υπόλοιπες 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγµα στην Ολλανδία και την Αυστρία όπου 

υπήρξε εκτεταµένη συνεργασία µε τους Ναζί και κυρίως στην Ιταλία που έφτασε στα 

πρόθυρα ενός εµφυλίου. Αυτά τα δύο στοιχεία περιγράφουν µε σαφήνεια το κλίµα 

και τις ανάγκες µέσα στη γαλλική κοινωνία574,  έγιναν όµως την ίδια στιγµή η 

σταθερή πλέον συνθηµατολογία του De Gaulle και αποτέλεσαν τους πυλώνες της 

πολιτικής του ιδεολογίας. Σε αυτά βασίστηκε για να εκπληρώσει τις πολιτικές του 

επιδιώξεις και σύµφωνα µε αυτά διαµόρφωσε την πολιτική του φρασεολογία και τις 

πολιτικές του κινήσεις.  

Ο µύθος του ενοποιηµένου και κεντρικού κράτους, της ‘Μίας και Αδιαίρετης 

∆ηµοκρατίας’ που αποτελούσε µία «από τις θεµελιώδης αρχές της Γαλλικής 

∆ηµοκρατίας»575 καλλιεργήθηκε από όλες τις µεταπολεµικές κυβερνήσεις. Η 

κυβέρνηση εθνικής συµµαχίας της οποίας επικεφαλής τέθηκε ο De Gaulle ήταν και 

αυτή στο πνεύµα εθνικής συµφιλίωσης, όπως και η ενοποίηση της Αντίστασης ή 

έστω η παρουσίασή της ως ενιαίας και εθνικής576· η δηµιουργία µε άλλα λόγια του 

µύθου της Αντίστασης που «επανέφερε την εθνική ενότητα προσφέροντας τη 

θεωρητική ευκαιρία και δυνατότητα συµµετοχής σε αυτήν ολόκληρου του έθνους»577. 

«Η Αντίσταση που αντιπροσώπευε τη γαλλική συνέχεια – τη συνέχεια του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος και ενός πατριωτικού έθνους – έσωσε την τιµή της 

Γαλλίας, έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην απελευθέρωση και ήταν από τα σίγουρα 

δεκανίκια του σωτήρα De Gaulle»578. Αυτά τελικά αποδείχθηκαν οι καταλυτικές 

προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν στον εθνικό ήρωα της Γαλλίας τη δυνατότητα, 

έστω και µετά από αρκετά χρόνια, να πετύχει µε την Ε΄ ∆ηµοκρατία τη συνταγµατική 

αναθεώρηση που ήλπιζε και να εφαρµόσει ένα πολιτικό σύστηµα που αρκετές 

συντηρητικές παρατάξεις και πολλοί πολιτικοί ηγέτες θα ζήλευαν.  

Η ολοκληρωτική ρήξη όµως µε το παρελθόν ποτέ δε συνέβη. Αντιθέτως, οι 

πολιτικές παρατάξεις και οι πολιτικοί και οικονοµικοί κύκλοι που είχαν στηρίξει το 

                                                 
573 Βλ. Rousso, Henry, «Frankreich, Vom Nationalen Vergessen zur kollektiven Wiedergutmachung», 
όπ. π., σελ. 229. 
574 Βλ. Pickles, Dorothy, French Politics, The First Years of the Fourth Republic, Royal Institute of 
International Affairs, Λονδίνο/ Νέα Υόρκη 1953, σελ. 3. 
575 Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 132-133. 
576 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 
148. 
577 Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 75.  
578 Stanley Hoffmann (εισαγ.), στο Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in 
France since 1944, όπ. π., σελ. viii. 
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προηγούµενο προπολεµικό σύστηµα αποδείχθηκαν περισσότερο ανθεκτικοί από ότι 

θα περίµενε κανείς579. Πολύ γρήγορα κατόρθωσαν να αποκαταστήσουν τους 

πολιτικούς συσχετισµούς και τις πολιτικές συνήθειες που ίσχυαν πριν τον πόλεµο και 

να εφαρµόσουν ένα εκλογικό και πολιτειακό σύστηµα που µόνο στο όνοµα διέφερε 

από αυτό που υποτίθεται ότι διαδεχόταν. Η ίδρυση της ∆΄ ∆ηµοκρατίας πέρα από 

µερικές επιφανειακές και για λόγους καλλωπισµού αλλαγές επανέφερε ουσιαστικά σε 

ισχύ τον κοµµατισµό της πολιτικής ζωής. Στην καθηµερινή πρακτική 

ενεργοποιήθηκαν εκ νέου πολιτικές που ελάχιστα διέφεραν από αυτές της Γ΄ 

∆ηµοκρατίας και οι οποίες προσωρινά είχαν διακοπεί µε το Βισύ580 - αν και επισήµως 

η Γ΄ ∆ηµοκρατία δεν έπαψε να ισχύει παρά µε το δηµοψήφισµα της 21ης  Οκτωβρίου 

1945 που καταψήφισε το παλαιό σύνταγµα και έτσι µε ποσοστό 96% έπαψε να είναι 

σε ισχύει και νοµικά581. Η συνέχεια στην πολιτική ζωή, στη ζωή του κράτους και του 

κρατικού µηχανισµού, που είχε µείνει ανέπαφη ως ένα βαθµό και από το Βισύ582, για 

λόγους ‘εθνικής ενότητας και συµφιλίωσης’, που άλλωστε και ο ίδιος ο De Gaulle 

υπερθεµάτιζε, δεν διακόπηκε ούτε µε το νέο σύνταγµα583.    

Μάταια ο De Gaulle προσπαθούσε να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη η οποία 

ισοδυναµούσε µε περιορισµό των εξουσιών του και της δυνατότητας των πολιτικών 

του ελιγµών και µάταια καταδίκαζε τον κοµµατισµό ως υπεύθυνο για την παρούσα 

πολιτική κρίση, για την ήττα του 1940 και τα δεινά της Κατοχής – χρησιµοποιώντας 

τη µνήµη ως πολιτικό εργαλείο 584.  Στο διάγγελµα της 9ης Οκτωβρίου 1946, λίγες 

µέρες πριν από το επικείµενο δηµοψήφισµα, δήλωνε κατηγορηµατικά ότι «για το 

σχέδιο του Συντάγµατος η απάντησή µου είναι: Όχι!», καθώς η προσπάθεια αυτή των 

κοµµάτων ισοδυναµεί µε «αδυναµία, αναρχία και τελικά δικτατορία»585.  

«Το καθεστώς του Βισύ είχε ουσιαστικά θέσει υπό αµφισβήτηση και είχε 

ακυρώσει τις προσπάθειες όσων επιδίωκαν έναν πιο απολυταρχικό τύπο 

                                                 
579 Βλ. Pickles, Dorothy, French Politics, The First Years of the Fourth Republic, όπ. π., σελ. 2-4 και 
Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ.19. 
580 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 155 
και François, Coguel, France under the Fourth Republic, Cornell University Press, Ιθάκα/ Νέα Υόρκη 
1952, σελ. ix-xi. 
581 Βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 39 και McMillan, F. James, Twentieth Century 
France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 154. 
582 Βλ. Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. 33. 
583 Βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π.,  σελ. 70. 
584 Bλ. Marshall, D. Bruce, The French Colonial Myth and Constitution-Making in the Fourth 
Republic, όπ. π., σελ. 150-151 και Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France 
since 1944, όπ. π., σελ. 19. 
585 ∆ιάγγελµα στις 9.10.1946, De Gaulle, Charles, Discours et Messages, τόµος 2, Plon, Παρίσι 1970, 
σελ. 33-34. 
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διακυβέρνησης»586, µαζί και το De Gaulle. «Μετά το Β΄Π.Π. (η γαλλική ∆εξιά) είχε 

πραγµατικά αποκλειστεί από την εθνική ζωή»…«για πολύ καιρό µετά ο Φασισµός 

ήταν ταµπού και η ∆εξιά είχε τεθεί στο περιθώριο»587. Ακόµα και η απόφαση 

παραίτησης του De Gaulle δεν µπόρεσε να ανατρέψει την πορεία που θα οδηγήσει 

µετά από δύο δηµοψηφίσµατα στην ψήφιση του νέου συντάγµατος στις 13 

Οκτωβρίου και στην υιοθέτησή του από τη γαλλική εθνοσυνέλευση στις 27 

Οκτωβρίου 1946588. Εγκαινιάστηκε έτσι µια νέα περίοδος κυριαρχίας των 

κοµµατικών παρατάξεων στην πολιτική ζωή της Γαλλίας και συγχρόνως µια 

σταδιακή επιστροφή συντηρητικών στοιχείων που µόλις πριν από µερικούς µήνες 

είχαν ντε φάκτο καταδικαστεί από την πλειοψηφία του πληθυσµού, γεγονός που 

παρατηρεί αµέσως και ο De Gaulle589. «Η Γαλλία βίωσε την αναβίωση 

συναισθηµάτων υπέρ του Βισύ, παρά το γεγονός ότι η εποχή του Βισύ είχε κάποτε 

υποθετικά καταδικαστεί µόνιµα. Ήδη από το 1945, δεξιοί συντηρητικοί είχαν 

επιβιώσει της κάθαρσης και επιχειρούσαν να εδραιώσουν εκ νέου την παρουσία 

τους»590. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου και η ταυτόχρονη αποποµπή του Κ.Κ.Γ. 

από την κυβέρνηση συνεργασίας, που συνέπεσαν χρονικά, συνέβαλαν προς αυτή την 

κατεύθυνση και επιτάχυναν τις εξελίξεις – αν δεν ήταν οι κύριες αιτίες – ώστε να 

πάρουν τα πράγµατα τη συγκεκριµένη τροπή και η Γαλλία να µπει στην εποχή της 

σιωπής και της λήθης για όσα τραγικά συνέβησαν στον πόλεµο. 

 

• Οι ιδρυτικοί µύθοι της µεταπολεµικής Γαλλίας και οι δυσκολίες 

απεικόνισης του ‘σκοτεινού’ παρελθόντος 

 

Αυτό είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο άρχισαν να διαµορφώνονται αµέσως 

την πρώτη περίοδο µετά τον πόλεµο οι ιδρυτικοί µύθοι της νέας Γαλλίας, να 

κατασκευάζεται η µνήµη για το πρόσφατο παρελθόν. «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η 

                                                 
586 Marshall, D. Bruce, The French Colonial Myth and Constitution-Making in the Fourth Republic, όπ. 
π., σελ. 144. 
587 Gildea, Robert, The Past in French History, όπ. π., σελ. 329. 
588 Ο De Gaulle πίστευε πως µε τη παραίτησή του θα προκαλέσει χάος στην πολιτική ζωή της χώρας 
και πολύ γρήγορα θα τον ανακαλούσαν προκειµένου να τη βγάλει από το αδιέξοδο, κάτι φυσικά που δε 
θα συµβεί παρά µόνο µετά από 12 χρόνια, βλ. Marshall, D. Bruce, The French Colonial Myth and 
Constitution-Making in the Fourth Republic, όπ. π., σελ. 149 και McMillan, F. James, Twentieth 
Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 154.  
589 Βλ. το διάγγελµα της 1ης Νοεµβρίου 1946 στο πλαίσιο των γενικών εκλογών που θα διεξάγονταν 
στις 10 του µήνα, όπου περιγράφει ξεκάθαρα αυτή «την εξάρτηση από τα κόµµατα» και τις συνέπειές 
της, De Gaulle, Charles, Discours et Messages, τόµος 2, όπ. π., σελ. 35-37. 
590 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 28. 
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Κατοχή έλαβε ένα νέο νόηµα. Έγινε, όπως η Απελευθέρωση είχε προϊδεάσει, µια 

ευρεία δεξαµενή από συµβολικές παραποµπές τις οποίες οι πολιτικές παρατάξεις θα 

χρησιµοποιήσουν όπως θα πρόσταζαν οι περιστάσεις»591. Οι µύθοι και η µνήµη θα 

αποτελέσουν το νέο πολιτικό και πολιτισµικό πεδίο αντιπαράθεσης και θα τεθούν 

στην υπηρεσία των δυνάµεων που διεκδικούσαν την εξουσία και ήλπιζαν ότι µε τον 

έλεγχο των παραπάνω θα κατόρθωναν να νοµιµοποιήσουν τις πολιτικές τους και να 

εκπληρώσουν τις επιδιώξεις του στον πολιτικό στίβο592.  

Την εποχή λοιπόν που η απολιτική στάση προβαλλόταν ως η πιο πολιτικώς 

ορθή στάση – σχήµα οξύµωρο που σήµαινε όµως ότι τώρα η πολιτική έπρεπε 

θεωρητικά να ισοδυναµεί µε οικονοµικό σχεδιασµό και τεχνοκρατική διαχείριση της 

εξουσίας, απαλλαγµένη από ιδεολογικούς χρωµατισµούς που µπορεί να οδηγήσουν 

σε ακρότητες όπως αυτές του ρατσισµού και του εθνικισµού – επιλέχθηκε στη Γαλλία 

από όλες τις δυνάµεις του πολιτικού και κοινωνικού φάσµατος η πιο απλή και 

αποτελεσµατική για όλους λύση, αυτή της σιωπής και της λήθης, µε ποικίλες κάθε 

φορά όµως αφετηρίες. Ήταν αρχικά το ίδιο το κίνηµα της Αντίστασης και κυρίως το 

στρατόπεδο των κοµµουνιστών που επιθυµούσαν ένα είδος λήθης, την ‘κάθαρση’ 

όπως θα ονοµαστεί. Ήταν αυτές οι δυνάµεις που είχαν σκοπό «να εξαλείψουν όλα τα 

αποτυπώµατα του ναζισµού και του Βισύ, πιθανόν η πιο αξιοσηµείωτη πλευρά της 

κάθαρσης»593, και οι οποίες θα καταστήσουν το Βισύ ανενεργό και θα προσπαθήσουν 

το διάστηµα αυτό του εµφυλίου594, τουλάχιστον δηλαδή µέχρι το 1947, να 

διαγράψουν από την πολιτική και κοινωνική ζωή οτιδήποτε είχε σχέση µε την 

περίοδο της κατοχής.  

Κάποιοι όµως θέλησαν µαζί µε τις πρακτικές των κατοχικών δυνάµεων και 

των εσωτερικών συνεργατών τους να διαγράψουν καθολικά και την ιστορία και τη 

µνήµη της, προκειµένου να παραγραφούν µαζί αδικήµατα και πολιτικά σφάλµατα 

                                                 
591 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 27. 
592 Πρακτική που εφαρµόστηκε και στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, βλ. και  Flacke, Monika, 
«Einleitung», Mythen der Nationen, 1945 – Arena der Erinnerungen,  Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, 
Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 7-12. 
593 Βλ. McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 
152. 
594 Ο όρος ‘εµφύλιος πόλεµος’ ή ‘γαλλο-γαλλικός πόλεµος’ (guerre franco-française) και όχι απλώς 
ταραχές οι επεισόδια πριν και µετά την απελευθέρωση έχει χρησιµοποιηθεί από την πλειοψηφία των 
µελετητών, βλ. π.χ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, 
όπ. π., Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., και Gildea, 
Robert, The Past in French History, όπ. π. Η χρήση βέβαια αυτού του όρου υπερθεµατίζει την ένταση 
των γεγονότων γεγονός που συµβαδίζει µε την ερµηνεία των παραπάνω µελετητών που βασίζονται 
ακριβώς σε αυτή την δραµατικότητα των γεγονότων η οποία κατά τη γνώµη τους έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο στη διαµόρφωση των σύγχρονων αλλά και των µετέπειτα εξελίξεων.  
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στα οποία πολλοί είχαν υποπέσει. Όσο µάλιστα οι συντηρητικές δυνάµεις κέρδιζαν 

σιγά-σιγά το χαµένο έδαφος και οι φορείς τους επέστρεφαν σταδιακά στην πολιτική 

σκηνή, τόσο πιο πολύ µεγάλωνε το κενό της µνήµης. Στην καλύτερη περίπτωση 

αναπτύσσονταν µια γενική και αφηρηµένη µνήµη που ευνοούσε βέβαια την οµαλή 

συµβίωση και την εθνική ενότητα, σε βάρος όµως κοινωνικών αλλαγών που 

ενδεχοµένως φαινόταν πιθανές αµέσως µετά την απελευθέρωση. «Μια απολιτική 

πρόσληψη της ιστορίας», όπως τη χαρακτηρίζει ο Rousso595, µια αφηρηµένη και 

ουδέτερη πρόσληψη και µνήµη για γεγονότα αντικειµενικά δύσκολα και από πολλές 

πλευρές αµφιλεγόµενα και αµφισβητούµενα, εξασφάλιζε εκείνο το πολιτικό κλίµα 

µέσα στο οποίο η ουδετερότητα ισοδυναµούσε µε πολιτικό πλεονέκτηµα εκείνων των 

δυνάµεων που το παρελθόν και η ταυτότητά τους ήταν υπό αµφισβήτηση, καθώς 

έθετε στο περιθώριο, µαζί µε τις δύσκολες µνήµες, κάθε συζήτηση και κάθε 

δηµοσιότητα γύρω από την πρόσφατη ιστορία αυτών των δυνάµεων. 

Την πρώτη αυτή περίοδο, η οποία διαρκεί µέχρι και την επιστροφή του De 

Gaulle στην εξουσία596 και την οποία ο Rousso διαιρεί σε δύο µέρη και ονοµάζει 

«φάση του θρήνου» ή «ανολοκλήρωτος θρήνος» και «επαναφορά», αναπτύχθηκε το 

«σύνδροµο του Βισύ που αποτελείται από ένα διαφορετικό σύνολο συµπτωµάτων 

όπου το τραύµα της Κατοχής και συγκεκριµένα εκείνο το τραύµα που προήλθε από 

εσωτερικές διαιρέσεις µέσα στη Γαλλία εµφανίζεται στην πολιτική, κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή»597. Σχέσεις και συµπεριφορές που αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο 

θα αποδειχθούν αποφασιστικής σηµασίας για τις µετέπειτα εξελίξεις, σε σηµείο που 

ότι συµβεί αργότερα να µοιάζει µε επανάληψη συµπεριφορών, νοοτροπιών και 

πρακτικών που τώρα είτε δηµιουργήθηκαν είτε αναβίωσαν και οι οποίες για πολλά 

χρόνια δεν ήταν δυνατόν να εγκαταλειφθούν598. Ο χαρακτήρας του αρχικού 

γεγονότος, δηλαδή η τραγωδία του Β΄Π.Π., και «το µέγεθος της κρίσης στην οποία 

                                                 
595 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 298. 
596 Για τον Rousso η πρώτη περίοδος φτάνει µέχρι το 1954 καθώς για τη χρονική διαίρεση λαµβάνει 
υπ’ όψιν του ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ιστορία και την εξέλιξη της µνήµης 
και µόνο και αφήνει απ’ έξω τους υπόλοιπους τοµείς της γενικότερης πολιτικής, οικονοµικής και 
κοινωνικής ιστορίας. Κατά τη γνώµη µου αν πρέπει να βάλουµε κάποια χρονικά όρια, αυτά θα 
συµπέσουν µε τη ζωή της τριµερής κυβέρνησης συνεργασίας, της 4ης ∆ηµοκρατίας και του νέου 
συντάγµατος, καθώς τότε αναβίωσε ο προπολεµικός κοµµατισµός και η γραφειοκρατία - που όπως 
είδαµε δεν είχαν έτσι κι αλλιώς απενεργοποιηθεί τόσο καταλυτικά ούτε κατά τη διάρκεια του Βισύ – 
ενώ σταδιακά οι συντηρητικές δυνάµεις ανακτούν τις δυνάµεις τους. Η επιστροφή του De Gaulle στην 
πολιτική ζωή και στην εξουσία θα σηµατοδοτήσει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής της Γαλλίας και 
φυσικά και της µνήµης. Βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 
1944, όπ. π., σελ. 10 και 219-231. 
597 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 10. 
598 Βλ. Pickles, Dorothy, French Politics, The First Years of the Fourth Republic, όπ. π., σελ. 2. 
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περιήλθε η Γαλλία ανάµεσα στο 1940-1945 ήταν προφανώς ένας λόγος γιατί οι 

µνήµες για αυτή την περίοδο επανέρχονταν από τότε περιοδικά στην επιφάνεια»599.  

«Η ‘κρίση της µνήµης’ που θα επαναληφθεί και τα επόµενα χρόνια έχει τις 

ρίζες της σε αυτή την περίοδο»600, όταν το γαλλικό έθνος προσπαθούσε να 

συµβιβαστεί µε το πρόσφατο παρελθόν και κάποιοι προσπαθούσαν να κλείσουν τις 

πληγές που προήλθαν από εγκληµατικές πράξεις. Τότε «συγκεκριµένες πολιτικές 

δυνάµεις προσπάθησαν να αποκοµίσουν κέρδη από µια αµφισβητούµενη κληρονοµιά 

και η συλλογική µνήµη ακόµα φρέσκων γεγονότων γρήγορα αποκρυσταλλώθηκε σε 

έναν µικρό αριθµό ιδεών και εικόνων. ‘Παρίσι! Το Παρίσι ταπεινώθηκε. Το Παρίσι 

έσπασε! Το Παρίσι µαρτύρησε! Αλλά το Παρίσι ελευθερώθηκε! Ελευθερώθηκε µε δικά 

του µέσα, από τους ίδιους τους ανθρώπους του µε τη συνδροµή του γαλλικού στρατού, 

µε την στήριξη και τη βοήθεια ολόκληρης της Γαλλίας, της Γαλλίας που µάχεται, της 

µίας, αληθινής και αιώνιας Γαλλίας’. Με αυτές τις λίγες προτάσεις, που εκφώνησε 

στις 25 Αυγούστου 1944, ο De Gaulle παρουσίασε τον ιδρυτικό µύθο της µετά το 

Βισύ περιόδου…Η σωτηρία ήρθε από την ‘αιώνια Γαλλία’, µια αφηρηµένη ιδέα 

(αφαίρεση) που έγινε σηµείο κλειδί του γκωλικού συµβολισµού»601. 

Αυτή η αφαίρεση, που προοδευτικά αυξανόταν, διαδραµάτισε κυρίαρχο ρόλο 

στην εξέλιξη και την ιστορία της µνήµης για τον πόλεµο. Συγχρόνως προστίθονταν 

νέα στοιχεία που εµπεριείχαν διαχρονικές αξίες και γενικά νοήµατα και για αυτό 

κέρδιζαν καθολική αποδοχή. Αυτή η αφαίρεση, η ουδετερότητα και οι γενικότητες 

στο πεδίο της µνήµης µεταφράστηκαν σε λήθη και σιωπή, καθώς οποιαδήποτε 

παραποµπή στο πρόσφατο παρελθόν παρέµενε αµφιλεγόµενη και µπορούσε να 

προκαλέσει διαξιφισµούς και συζητήσεις που ενδεχοµένως θα έφερναν στην 

επιφάνεια γεγονότα και µνήµες πολιτικά φορτισµένες µε αρνητικό πρόσηµο. Μια 

ουδέτερη και αφηρηµένη µνήµη αποτελεί σε µικρότερο βαθµό πεδίο αντιπαράθεσης, 

ενώ φυσικά η ολοκληρωτική λήθη θέτει κάθε αντιπαράθεση για το παρελθόν που 

κάποιος θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί πολιτικά στο περιθώριο. Μέσα σε αυτές τις 

συνθήκες µοιάζει αδύνατη η ανέγερση κάποιου µνηµείου που θα είχε αφετηρία τη 

µνήµη του πολέµου και θα κάλυπτε µε τη µορφή και το περιεχόµενο του όλες τις 

αντιµαχόµενες πλευρές, την επίσηµη-δηµόσια και την ιδιωτική µνήµη.  

                                                 
599 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 297. 
600 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 15. 
601 Όπ. π., σελ. 16. 
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Ποιους όµως ‘βόλευε’ η παραπάνω αφαίρεση και ποιοι έσπρωχναν τις 

εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση και τι θα κέρδιζαν από µια τέτοια εξέλιξη; Ποιες 

ήταν οι εσωτερικές συνθήκες και σχέσεις, ποιοι οι συσχετισµοί δυνάµεων στο 

εσωτερικό της χώρας και πως επηρέασαν τη διαµόρφωση της µνήµης, η οποία σε µια 

δεδοµένη στιγµή θα αποκτήσει υλική υπόσταση µε τη δηµιουργία ενός µνηµείου; 

Ποιες ήταν οι εξωτερικές εξελίξεις και πως αυτές µε τη σειρά τους διαδραµάτισαν 

κάποιο ρόλο την κρίσιµη αυτή περίοδο της αποκρυστάλλωσης της µνήµης γύρω από 

τον πόλεµο; Η περίοδος της αποκρυστάλλωσης είναι ακριβώς σηµαντική διότι τότε 

εντοπίζεται σηµαντικό µέρος της ερµηνείας αυτών των µνηµείων, καθώς σε αυτά 

εντυπώθηκαν αυτές οι προσπάθειες αλλά και οι ίδιοι οι συσχετισµοί, οι σχέσεις και οι 

συνθήκες µέσα στις οποίες η διαδικασία αποκρυστάλλωσης βρισκόταν σε εξέλιξη. 

Για τη Γαλλία το διάστηµα αυτό ισοδυναµεί µε την περίοδο 1944-1958, στο τέλος της 

οποίας δόθηκε τελικά η επίσηµη έγκριση και προωθήθηκε αποφασιστικά το σχέδιο 

ανέγερσης επίσηµων-κρατικών µνηµείων602.  

Τα πρώτα δύο χρόνια πάντως, όταν οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν είχαν 

αποφασίσει ακόµα ποιο ακριβώς ήταν το πραγµατικό νόηµα της νίκης και της 

ανάκτησης της ελευθερίας και των δηµοκρατικών ελευθεριών, ήταν πολύ δύσκολο να 

έρθουν σε συµφωνία για το τι ακριβώς είχαν βιώσει στο πρόσφατο παρελθόν. Οι 

πολλές οργανώσεις που προέκυψαν καλλιεργούσαν ανταγωνιστικές εκδοχές της 

δηµόσιας µνήµης και έκαναν δυσκολότερο το έργο της κυβέρνησης να διοργανώσει 

εκδηλώσεις µε ενωτικό περιεχόµενο. Εξάλλου πρώτη προτεραιότητα ήταν τότε πιο 

πρακτικά καθηµερινά προβλήµατα επιβίωσης603. «Την περίοδο 1944-1946 

πραγµατοποιήθηκαν τόσοι πολλοί [διαφορετικοί και από διαφορετικές πλευρές] 

εορτασµοί για την Απελευθέρωση ή τη νίκη που από µόνοι τους αποδεικνύουν ότι η 

Γαλλία ήταν ανίκανη να κατασκευάσει µια ενιαία εθνική µνήµη του γεγονότος»604. Η 

κατάρρευση του καθεστώτος του Βισύ, και µαζί η, προσωρινή έστω, αποδοκιµασία 

των προπολεµικών πολιτικών, καθιστούσε δυσχερέστερη την καλλιέργεια µιας 

ενιαίας δηµόσιας µνήµης, πόσο µάλλον η αποκρυστάλλωση και η δηµόσια 

                                                 
602 Βλ. την αλληλογραφία και τα σχετικά µε την απόφαση έγγραφα του υπουργείου εσωτερικών για την 
τελική αδειοδότηση της ανέγερσης και της χρηµατοδότησης των σχεδίων από την Ανώτατη Επιτροπή 
Ιστορικών Μνηµείων για τα µνηµεία στο Παρίσι, στο Île de la Cité, και στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στην Αλσατία, στο Struthof-Natzwiller, 3.2.1958 - 14.10.1958, ARS, 72 AJ/2162. 
603 Για το γεγονός της αµφιβολίας για το νόηµα της νίκης και της ενασχόλησης κυρίως µε καθηµερινά, 
πρακτικά και οικονοµικά προβλήµατα, καθώς και µε την κάθαρση από στελέχη που είχαν υπηρετήσει 
στις κυβερνήσεις συνεργασίας αλλά και από ‘συνεργάτες’ µέσα στη γαλλική κοινωνία γενικότερα βλ. 
Pickles, Dorothy, French Politics, The First Years of the Fourth Republic, όπ. π., σελ. 8-10. 
604 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 24. 
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απεικόνισή της µε έργα τέχνης, τη στιγµή µάλιστα που αντίρροπες δυνάµεις 

επιχειρούσαν να κερδίσουν µερίδιο της δηµοσιότητας και της εξουσίας, την ώρα που 

η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική κατάσταση ήταν εξαιρετικά ρευστή.   

Εξάλλου τριβές στο εσωτερικό της κυβέρνησης605 καθώς και η ‘κάθαρση’ που 

βρισκόταν σε εξέλιξη δεν άφηναν περιθώρια συµφωνίας για το ποια θα ήταν η 

επίσηµη συλλογική µνήµη που θα προβαλλόταν δηµοσίως, οπότε επιλέχθηκε 

προγραµµατικά και επίσηµα η σιωπή – συνετή µάλλον απόφαση, ειδικά την ώρα που 

τα πάθη ήταν οξυµένα606. «Η Απελευθέρωση έτσι αντιπροσωπεύει ένα ενδιάµεσο 

στάδιο ανάµεσα στην κατοχή και τη µνήµη του γεγονότος. Περιέχει σε εµβρυακή 

µορφή τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόµου του Βισύ…Οι επίσηµες εκδηλώσεις 

δηµιούργησαν σύµβολα που µόνο αποσπασµατικά συνέλαβαν τη µνήµη του πολέµου. 

Πολλές πτυχές αγνοήθηκαν. Η µνήµη για τον πόλεµο θα αναπτυχθεί λοιπόν κυρίως 

έξω από το επίσηµο πλαίσιο, που κέρδισε την αναγνώριση µε κόστος την 

παραχάραξη των γεγονότων. Την ίδια στιγµή, επιµέρους µνήµες και προσπάθειες 

µπλόκαραν την διαµόρφωση µίας πιο συγκεκριµένης ‘επίσηµης’ µνήµης»607.   

Η προσωρινή κυβέρνηση υπό το De Gaulle αποφάσισε βέβαια ήδη από το 

1945, µε το προεδρικό διάταγµα στις 6 Νοεµβρίου, την ανέγερση ενός µνηµείου για 

τους πεσόντες την περίοδο 1939-1945 στο Mont Valérien, όπου οι Γερµανοί είχαν 

προβεί στην εκτέλεση περισσότερων από χιλίων αντιστασιακών και αιχµαλώτων από 

τις φυλακές του Παρισιού. Σε µια ηµεροµηνία µε ιδιαίτερη συµβολική αξία για τον 

ίδιο, στις 18 Ιουνίου 1945, πέντε χρόνια µετά τον ιστορικό του λόγο από το Λονδίνο, 

ο στρατηγός πραγµατοποίησε µια επίσκεψη στο µαρτυρικό λόφο και διοργάνωσε µια 

τελετή µνήµης και τιµής προς τους πεσόντες, παρουσία διακοσίων αγωνιστών, όπου 

και άναψε «τη φλόγα, σύµβολο της Αντίστασης, πραγµατοποιώντας ένα πρώτο βήµα 

προς την κατεύθυνση της ένωσης όλων των αναµνήσεων, αυτών που πολέµησαν και 

αυτών που αντιστάθηκαν»608. Εκεί µεταφέρθηκαν στις 11 Νοεµβρίου οι σωροί 15 

αγωνιστών από όλη τη Γαλλία και τις αποικίες ως συµβολική κίνηση των 

                                                 
605 Ειδικότερα στο πεδίο της µνήµης χαρακτηριστική είναι η αντιπαράθεση για το ποιος θα έπρεπε να 
ενταφιαστεί στο Πάνθεον «ο αντιφασίστας διανοούµενος ( Romain Rolland, υποστηριζόµενος από το 
Κ.Κ.Γ.), ο πατριώτης (Charles Péguy, από την Le Figaro) ή ο εβραίος φιλόσοφος (Henri Bergson, από 
το MRP);», Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., 
σελ. 24. 
606 Πραγµατοποιήθηκε  µόνο µία εκδήλωση µνήµης από την τριµερή κυβέρνηση, στις 11.11.1945, για 
τον εορτασµό της ανακωχής, βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France 
since 1944, όπ. π., σελ. 25. 
607 Όπ. π., σελ. 26. 
608 Turpin, Frédéric, Le Mont- Valérien: de l’histoire à la mémoire, Les Éditions du Huitième Jour, 
Παρίσι 2003, σελ. 26. 
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διαφορετικών µορφών αγώνα για την ελευθερία και τοποθετήθηκαν σε µια 

προσωρινή κρύπτη. Στη φωτογραφία από την εν λόγω τελετή διαπιστώνουµε ότι ο De 

Gaulle καταθέτει ως σύµβολο τιµής το Σταυρό της Λωρραίνης, σύµβολο της δικής 

του ‘Ελεύθερης Γαλλίας’ αλλά και της εσωτερικής αντίστασης, ως αντιπαραβολή µε 

το καθεστώς του Βισύ, σύµβολο που επρόκειτο να γίνει το σήµα κατατεθέν του ίδιου 

του στρατηγού και της µνήµης του. 

 
(φωτογραφία της εκδήλωσης και της κατάθεσης από το De Gaulle ενός τιµητικού Σταυρού της 

Λωρραίνης στη µνήµη των εκτελεσθέντων από τους Γερµανούς, Mont Valérien, 18 Ιουνίου 1945) 

Ωστόσο η ανέγερση του µνηµείου και η µόνιµη, δηµόσια απεικόνιση της 

γκωλικής εκδοχής της µνήµης επρόκειτο, µε την παραίτηση του στρατηγού, να 

αναβληθεί για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια µέχρι και την επιστροφή του στο αξίωµα 

του προέδρου της δηµοκρατίας. Τις δύο δεκαετίες που θα ακολουθήσουν τη λήξη του 

πολέµου, το ενδιαφέρον για τα χρόνια 1940-1945 παρέµεινε κυρίως κρατική υπόθεση 

και το «σύνδροµο του Βισύ στη φάση της σιωπής καθώς και η απαίτηση για ιστορικά 

συγγραφικά έργα ήταν βασικά επίσηµης φύσεως»609.  

Οι δεκαετίες 50́  και 60́  θα αποτελέσουν εξάλλου τις δεκαετίες απογείωσης 

των ευρωπαϊκών κρατών. Το κράτος, ήταν κοινή πεποίθηση, ότι µπορούσε να κάνει 

καλύτερα τη δουλειά από ότι η ανεξέλεγκτη αγορά και έτσι ανέλαβε το σύνολο της 

οικονοµικής-εµπορικής, πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής οργάνωσης και 

δραστηριότητας. Μετά τον πόλεµο στη Γαλλία πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 

                                                 
609 Όπ. π., σελ. 264. 
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κρατικοποιήθηκαν, είτε ως αντίποινα για τη συνεργασία τους µε τον εχθρό και το 

Βισύ, είτε για να γλιτώσουν από τη χρεοκοπία, ενώ η καλλιτεχνική ζωή, η τηλεόραση 

και ο κινηµατογράφος περιήλθαν στα χέρια και στη δικαιοδοσία του κρατικού 

µηχανισµού, που ασκούσε µονοπωλιακό έλεγχο. Ο µεγαλύτερος εργοδότης της χώρας 

ασκούσε λοιπόν επιρροή και έλεγχο µε πολλούς τρόπους, όµως το κράτος πρόνοιας 

αυτών των δύο πρώτων δεκαετιών, που εµφάνιζε ένα κοινωνικό πρόσωπο, απείχε 

πολύ από το να χαρακτηρίζεται σοσιαλιστικό610. 

 Όσο όµως και αν η άρχουσα τάξη και το ίδιο το κράτος προσπαθούν να 

επιβάλλουν µια µνήµη ως συλλογική, να καταστήσουν τη δική τους µνήµη κυρίαρχη, 

αυτή πάντοτε θα είναι διαιρεµένη και πολλαπλή· όσο κάποιοι φορείς προσπαθούν να 

επιβάλλουν τη σιωπή κάποιοι άλλοι ταυτόχρονα συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι φορείς 

του παρελθόντος και της µνήµης για το παρελθόν611. Έτσι «είναι αδύνατον να 

ορίσουµε ακριβώς ποια είναι αυτή η συλλογική µνήµη, γιατί πάντα θα υπάρχει µια 

περιοχή αµφιβολίας και ατοµικής διαφοράς που κανένα µοντέλο δεν µπορεί να 

ελαχιστοποιήσει και καµία κοινωνιολογία δεν µπορεί να αντιµετωπίσει συνολικά»612. 

Κάθε ‘συλλογική µνήµη’, που παρουσιάζεται ως τέτοια, έχει τα όριά της, ταυτίζεται 

µάλλον µε τη µνήµη µιας συγκεκριµένης κάθε φορά οµάδας ή κοινωνικού συνόλου 

και ως τέτοια περιορισµένη πρέπει να µελετηθεί. Η συλλογική µνήµη ή µάλλον η 

συλλογική αµνησία και στην καλύτερη περίπτωση η γενική και αφηρηµένη µνήµη για 

τον Β΄Π.Π. που καλλιεργήθηκε στη Γαλλίας δεν είναι παρά η δηµόσια µνήµη που 

κάποιες δυνάµεις είχαν διαµορφώσει και επιθυµούσαν να επιβάλλουν στο σύνολο της 

κοινωνίας διότι πίστευαν ότι έτσι εξυπηρετούσαν καλύτερα τα συµφέροντά τους.  

Την περίοδο στην οποία αναφέροµαι δύο µοιάζουν να είναι λοιπόν οι 

κυρίαρχες εκδοχές της δηµόσιας µνήµης – συχνά συµπληρωµατική η µία της άλλης 

ή/και όψεις του ίδιου νοµίσµατος – που οι φορείς τους θέλουν να τις επιβάλλουν ως 

συλλογικές και εθνικές· η επίσηµη κρατική και αυτή του De Gaulle. «Η διατήρηση 

του µύθου (De Gaulle) πήγαινε χέρι-χέρι µε µια δεδοµένη σιωπή (επίσηµη στάση) για 

τα γεγονότα της περιόδου 1939-1945»613. Μια τρίτη, αυτή του Κ.Κ.Γ. αν και υπαρκτή 

και διαµετρικά αντίθετη µε τις δύο προηγούµενες, θα βρεθεί σε οπισθοχώρηση και σε 

µειονεκτική θέση, ακολουθώντας την πορεία συρρίκνωσης του κόµµατος, οπότε 

                                                 
610 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 360-377. 
611 Βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 
270 και Gildea, Robert, The Past in French History, όπ. π., σελ. 11.  
612 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 272. 
613 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 224. 
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αναλόγως θα έχει ελάχιστες ευκαιρίες και δυνατότητες δηµόσιας εκδήλωσης και 

περιορισµένο ορίζοντα υποδοχής και αποδοχής. Η επίσηµη κρατική µνήµη, που όπως 

είδαµε ισοδυναµεί ουσιαστικά µε σιωπή και επιλεκτική µνήµη, θα µπορούσε να πει 

κανείς ότι είναι η µνήµη της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας όπως πραγµατώθηκε στα 

πλαίσια της ∆΄ ∆ηµοκρατίας.  

Με την είσοδο στην περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, αποτέλεσµα και φυσικό 

επακόλουθο ως ένα σηµείο των συµφωνιών της Γιάλτα και του Πότσνταµ, και την 

προσχώρηση της Γαλλίας στην Ατλαντική Συµµαχία (ΝΑΤΟ), στις 4 Απριλίου 1949, 

η ταυτόχρονη δεξιόστροφη πορεία της πολιτικής ζωής έµοιαζε εκείνη τη στιγµή 

αναγκαστική. ∆ιαφορετική εξέλιξη ίσως σήµαινε συνέχιση ενός καταστροφικού 

εµφυλίου πολέµου – όπως στην περίπτωση της Ελλάδας – κάτι όµως που ούτε οι 

δυνάµεις της αριστεράς επιθυµούσαν. Ειδικότερα για το Κ.Κ.Γ., του οποίου ο ηγέτες 

Maurice Thorez µετά την παραµονή του στα χρόνια της Κατοχής στη Μόσχα είχε 

αποκτήσει άρρηκτους δεσµούς µε το Κρεµλίνο, κάτι τέτοιο ισοδυναµούσε µε 

συµµόρφωση προς τις διεθνείς συµφωνίες, ότι δηλαδή µετά την Γιάλτα η Γαλλία 

άνηκε στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δυνάµεων και η επαναστατική δράση ήταν 

πέρα της λογικής614. Το ίδιο όπως είδαµε ίσχυσε περίπου και στην περίπτωση της 

Ιταλίας. 

Οι διεθνές συνθήκες και το διεθνές κλίµα του ψυχρού Πολέµου πίεζαν 

άλλωστε τις εξελίξεις προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, την ώρα που παρέµενε 

άλυτο ακόµα το πρόβληµα της Γερµανίας, το οποίο θα οδηγήσει αργότερα στην 

οριστική διαίρεση, και ενώ προέκυπταν νέοι πόλεµοι και διεθνείς κρίσεις, όπως ο 

πόλεµος της Κορέας και η λεγόµενη κρίση στον ‘Κόλπο των Χοίρων’. «Ο εξωτερικός 

εχθρός δεν ήταν τώρα η Γερµανία αλλά η Σοβιετική Ένωση»615, από τη στιγµή 

µάλιστα που οι σχέσεις µε τη γείτονα χώρα έµπαιναν σε µια νέα ειρηνική φάση, όπως 

υπαγόρευαν τόσο οι διεθνείς εξελίξεις, όσο και οι εσωτερικές ανάγκες της Γαλλίας.  

Με τη Γερµανία να παίζει το ρόλο του τελευταίου αναχώµατος στην 

υποτιθέµενη επιθετικότητα των Σοβιετικών616 και µε µια Γαλλία οικονοµικά και 

πολιτικά αδύναµη, οι φιλικές σχέσεις των δύο έµοιαζαν να είναι µονόδροµος617 τόσο 

                                                 
614 Βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 36-37. 
615 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 51. 
616 Υποτιθέµενη, γιατί όπως έδειχνε η πρακτική του Στάλιν αρχικά και των διαδόχων του αργότερα και 
όπως αποδείχθηκε τελικά, µια επίθεση στη δυτική Ευρώπη και η έναρξη ενός νέου µεγάλου πολέµου 
πολύ απείχε από τους στόχους και τις επιθυµίες των ηγετών της ΕΣΣ∆. 
617 Ειδικά για τη Γαλλία που εξαρτιόταν από τις πρώτες ύλες της Γερµανίας αλλά και από την 
καταναλωτικής της δύναµη, βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 12-19. 
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για την επίλυση οικονοµικών προβληµάτων όσο και για την αποφυγή νέων 

συγκρούσεων. Τη στρατηγική αυτή ενστερνίζονταν τόσο οι φορείς της ∆΄ 

∆ηµοκρατίας, αλλά προωθήθηκε µε πάθος και από τους Αµερικάνους, που έχοντας 

νέα µέτωπα σε άλλα σηµεία του πλανήτη, ενδιαφέρονταν να απεµπλακούν από το 

ευρωπαϊκό µέτωπο το συντοµότερο δυνατό, αφήνοντας όµως ισχυρούς συµµάχους 

που θα διαφύλατταν τα συµφέροντα τους στην περιοχή. Η ίδρυση αρχικά, το 1947, 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ατσάλι και το Χάλυβα618 αλλά και η συµµετοχή και 

των δύο πρώην θανάσιµων εχθρών στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, σηµατοδοτούσε ένα 

νέο κύκλο στις σχέσεις των δύο κρατών και ένα νέο διεθνές πλέγµα συσχετισµών 

στην ψυχροπολεµική Ευρώπη. Ταυτόχρονα όµως σήµαινε µία νέα αντίληψη του 

παρόντος και µία νέα πρόσληψη του παρελθόντος, καθώς ήταν προφανής η πρόθεση 

από τους επίσηµους φορείς δύσκολες και επικίνδυνες για την οµαλότητα των 

σχέσεων µνήµες αιώνων να θαφτούν και να επιβληθεί και στην περίπτωση της 

πρόσφατης πολεµικής σύρραξης µια ιδιότυπη σιωπή619. 

Η οικονοµική βοήθεια που προσφέρθηκε από τις ΗΠΑ σύµφωνα µε το Σχέδιο 

Marshall και το ∆όγµα Truman και κινούνταν στο παραπάνω πλαίσιο στήριξης των 

Ευρωπαίων εταίρων, έγινε αµέσως δεκτή από το σύνολο του πολιτικών κοµµάτων 

στη Γαλλία, µε εξαίρεση το Κ.Κ.Γ. Η γαλλική κοινωνία και η πολιτική της ηγεσία 

έµοιαζε έτοιµη να πληρώσει το τίµηµα της εξάρτησης και της πρόσδεσης στο ‘άρµα’ 

της Αµερικής και συγχρόνως της στροφής προς τις αξίες του καπιταλισµού, «του 

‘αµερικάνικου τρόπου ζωής’, της ευηµερίας και της κατανάλωσης» 620, που έρχονταν 

µε µεγάλη δυναµική από την άλλη όχθη του Ατλαντικού621.  

Οι Αµερικάνοι εξάλλου, πέρα και έξω από την οικονοµική και πολιτική 

εξάρτηση της Γαλλίας, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον αντιµετωπίζονταν ως 

απελευθερωτές και νικητές µιας µάχης που η Γαλλία από µόνη της δεν ήταν σε θέση 

                                                 
618 Που δέκα χρόνια αργότερα θα οδηγήσει στην ίδρυση της Ε.Ο.Κ. 
619 Φυσικά αυτό δεν έγινε πάντα µε απόλυτη επιτυχία, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της 
ίδρυσης Ευρωπαϊκής Αµυντικής Ένωσης που θα πολεµηθεί µε πάθος τόσο από πολλές πλευρές όσο και 
από τον ίδιο το De Gaulle, θα διχάσει το σύνολο των κοµµάτων και θα ξυπνήσει µνήµες που η επίσηµη 
εξουσία επιθυµούσε να αποκρύψει, βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 16-18 καθώς 
και το λόγο του De Gaulle στο Νανσύ, 25.11.1951, Charles de Gaulle, Discours et Messages, τόµος 2, 
όπ. π., σελ. 479, όπου καταδικάζει απερίφραστα το σχέδιο για την ίδρυση του παραπάνω οργανισµού, 
καθώς κατά την άποψή του θα µειώνονταν η αποτελεσµατικότητα του γαλλικού στρατού και µαζί το 
κύρος και η δύναµη όλης της χώρας. 
620 Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 351. 
621 Μαζί µε τα κεφάλαια έφτασαν στη Γαλλία το Χόλιγουντ και η Κόκα-κόλα και οι αξίες του 
καπιταλιστικού συστήµατος, παρά τις όποιες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές στο εσωτερικό της 
χώρας, βλ. Gildea, Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 8-12. 
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να κατακτήσει622. Ακόµα και η εχθρική µάλλον στάση του De Gaulle, τουλάχιστον 

µέχρι την επάνοδό του στην εξουσία, απέναντι στις ΗΠΑ και το ρόλο τους στον 

πόλεµο και στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις, δεν εµπόδισε την οικονοµική, κοινωνική 

και πολιτική διείσδυση, γεγονός που ανάγκασε την πολιτική ηγεσία αλλά και τη 

γαλλική κοινωνία στο σύνολό της να γίνουν πιο ανεκτικοί απέναντι στο αµερικάνικο 

µοντέλο ζωής και να συµπορευτούν µε τα δυτικά πρότυπα και το δυτικό στρατόπεδο. 

Αυτός ο µύθος που καλλιεργούνταν µε τη συµµετοχή πολλών αξιωµατικών του 

αµερικάνικου στρατού σε εκδηλώσεις µνήµης για τον πόλεµο, µε τη σύµφωνη γνώµη 

και µάλλον µε την ενθάρρυνση των αρχών, συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να 

εντυπωθεί η εικόνα του καλού Αµερικάνου, του κακού πλέον Ρώσου και µιας στάσης 

ζωής µακριά από ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις, σύµφωνα άλλωστε µε τα 

όσα δίδασκε η πολιτική πρακτική της εποχής του µακαρθισµού.  

Η αποποµπή στις 17 Μαΐου 1947 των υπουργών του Κ.Κ.Γ. από την 

κυβέρνηση και η γενική αµνηστία την ίδια χρονιά έµοιαζαν να είναι η απαραίτητη 

προϋπόθεση για την τελική έγκριση της αµερικάνικης βοήθειας. Οι ΗΠΑ 

προκειµένου να υπερασπιστούν τα συµφέροντα και τις επενδύσεις τους 

ενδιαφέρονταν ενεργά για τη σταθερότητα και τη νοµιµότητα, καθώς δεν 

επιθυµούσαν να δουν τα κεφάλαιά τους να χάνονται και να µην αποδίδουν το 

αναµενόµενο ανταποδοτικό κέρδος, από µια ενδεχόµενη ανατρεπτική και 

επαναστατική πολιτική που θα µπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει το Κ.Κ.Γ. όντας 

στην εξουσία.  

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε πλέον η επιστροφή στην 

κοινωνική και πολιτική οµαλότητα και τάξη, η διατήρηση της εξουσίας από τους 

πολιτικούς, ο οικονοµικός σχεδιασµός, ο εκµοντερνισµός της βιοµηχανίας, της 

παραγωγής και της οικονοµίας γενικά και η ανασυγκρότηση της χώρας σε όλους τους 

τοµείς. Παράνοµες πρακτικές και συµπεριφορές που είχαν αναπτυχθεί την περίοδο 

της κατοχής για λόγους επιβίωσης, έπρεπε τώρα να τεθούν υπό έλεγχο προκειµένου 

να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις σταθερότητας για να αναπτυχθεί η 

επενδυτική και εν γένει η οικονοµική δραστηριότητα. Μετά από έναν καταστροφικό 

πόλεµο η αποφυγή των εντάσεων και της πολιτικής πόλωσης και η επιστροφή σε 

παραδοσιακές αξίες και νοοτροπίες – όπως της οικογένειας – έµοιαζε για τη γαλλική 

                                                 
622 Βλ. Gildea, Robert, «Myth, memory and policy in France since 1945», Müller, Jan-Werner (επιµ.), 
Memory and Power in Post-War Europe, Studies in the Presence of the Past, Cambridge University 
Press, Κέιµπριτζ 2002, σελ. 60-61. 
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κοινωνία µια φυσιολογική και επιθυµητή εξέλιξη – µια διαδικασία που είχε όµως τις 

ρίζες της ήδη στις πολιτικές του Βισύ623.  

Ιδεολογίες και κόµµατα, τα οποία στην ακραία τους µορφή είχαν οδηγήσει 

στον ολοκληρωτικό πόλεµο, έµοιαζαν να είναι τώρα µακριά από τα καθηµερινά 

ενδιαφέροντα των πολιτών. Η υλική ευµάρεια για αυτή τη στερηµένη και µέσα σε 

κακουχίες αναθρεµµένη γενιά αποτελούσε τον άµεσο και ορατό της στόχο, από τη 

στιγµή µάλιστα που «για πρώτη φορά στην ιστορία, η άνεση και οι ευκολίες ήταν 

προσιτές στους περισσότερους ανθρώπους της Ευρώπης»624. “Το τέλος της Εποχής 

των Ιδεολογιών” που πρότεινε ως θέµα συζήτησης ο Γάλλος φιλόσοφος και πολιτικός 

σύµµαχος το De Gaulle, Raymond Aron, το Μάρτιο του 1955 στο Κογκρέσο για την 

Πολιτισµική Ελευθερία στο Μιλάνο δεν µοιάζει να απέχει πολύ από την 

πραγµατικότητα. «Το δυτικό ευρωπαϊκό κράτος όπως παρουσιαζόταν εκείνα τα 

χρόνια αποστασιοποιήθηκε σταδιακά από οποιαδήποτε θεωρία· το κοινωνικό κράτος 

είχε αµβλύνει τις παλιές πολιτικές αντιπαλότητες. Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ 

ενδιαφέρονταν για τις πολιτικές και τις ενέργειες του κράτους, αλλά δεν 

ενδιαφέρονταν πλέον για το ποιος το ήλεγχε»625.  

Η Αµερική από την πλευρά της δεν επιθυµούσε φυσικά µε κανέναν τρόπο η 

πολιτική ζωή της Γαλλίας να συνδέεται µε αντίπαλες παρατάξεις και ιδεολογίες οι 

οποίες υπερασπίζονταν ένα διαφορετικό κοινωνικό µοντέλο, ένα διαφορετικό 

οικονοµικό σύστηµα και µια διαφορετική ιδεολογία. Το Συνέδριο για την Πολιτιστική 

Ελευθερία, ιδρυτικό µέλος του οποίου ήταν και ο Raymond Aron, που διοργανώθηκε 

µε τη στήριξη της Αµερικής το 1950 στο Βερολίνο από τον  Michael Josselson, 

πρώην αξιωµατούχο του Γραφείου Στρατιωτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, αποτελούσε 

την απάντηση στην κοµµουνιστική προπαγάνδα στην καρδιά του κοµµουνιστικού 

καθεστώτος και την απάντηση στο Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης (που 

αντικατέστησε το Παγκόσµιο Συνέδριο Ειρήνης) που διοργανώθηκε µε την στήριξη 

της ΕΣΣ∆ την προηγούµενη χρονιά. 

Ένα από τα θέµατα που τέθηκαν ήδη από το πρώτο συνέδριο ήταν «το τέλος 

της ιδεολογίας, η αντίληψη ότι οι συµβατικοί πολιτικοί διαχωρισµοί είχαν καταστεί 

ανενεργοί µπροστά στην προσπάθεια για ένα ενωµένο µέτωπο κατά του 

                                                 
623 Βλ. Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. και Gildea, 
Robert, France since 1945, όπ. π., σελ. 93-94. 
624 Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 353. 
625 Όπ. π., σελ. 384. 
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Μπολσεβικισµού»626. Πολιτική και ιδεολογική ελευθερία στην περίπτωση του 

Συνεδρίου ισοδυναµούσε όχι µε το «αν το αρχηγείο στο Παρίσι υποδείκνυε στους 

εκδότες τι επιτρέπονταν να εκδώσουν, αλλά τι απαγορεύονταν…Η έµφαση στην 

ανεξαρτησία από έναν εµφανή κρατικό έλεγχο δεν αποδείκνυε αναγκαστικά την 

ανεξαρτησία από την επίσηµη οπτική»627. Παρακινούµενος από αντικοµουνιστικά 

συναισθήµατα, µε σταθερή την πεποίθηση ότι ο σοσιαλισµός αποτελούσε κοινωνική 

και πολιτική ουτοπία και η σοβιετική του εκδοχή «τίποτα λιγότερο από 

απολυταρχία»628, ο Raymond Aron πρότεινε το ‘Tέλος της Εποχής των Ιδεολογιών’, 

καθώς οποιαδήποτε ιδεολογική διαµάχη αυτή τη στιγµή έµοιαζε πέρα από το 

ρεαλιστικό ορίζοντα των προβληµάτων που είχε να αντιµετωπίσει η Ευρώπη και η 

Γαλλία ειδικότερα629. Το συνέδριο του 1958 στη Ρόδο ενθάρρυνε «τη συµµετοχή σε 

µια εξαιρετικά πολιτισµένη και µη-ιδεολογική συζήτηση για την οικονοµική 

ανάπτυξη»630.  

Μια τέτοια όµως εξέλιξη ουσιαστικά µεταφραζόταν σε πρακτικό επίπεδο µε 

αποµάκρυνση από τις αρχές της Αντίστασης, από µια κοινωνική και πολιτική 

µεταρρύθµιση που φαινόταν πιθανή µετά τον πόλεµο. Κοινωνικοί σχηµατισµοί και 

συµµαχίες που είχαν παραχθεί στο πλαίσιο της περιόδου του πολέµου και της 

Αντίστασης δε µπόρεσαν ποτέ να λάβουν πολιτικό χαρακτήρα µε ευρύτερη εµβέλεια 

και αποδοχή, ειδικά από τη στιγµή που το Κ.Κ.Γ. προσπαθούσε κατ’ 

αποκλειστικότητα να καλύψει αυτό το κενό. ∆υνάµεις που ακριβώς το προηγούµενο 

                                                 
626 Lasch, Christopher, «The Cultural Cold War: A short history of the Congress for Cultural Freedom», 
Towards a New Past; Dissenting essays in American history, Bernstein, J. Barton (επιµ.), Pantheon 
Books, Νέα Υόρκη 1968, σελ. 324. 
627 Πρόκειται για την περίπτωση της έκδοσης ενός κειµένου του προέδρου McDonald που θεωρήθηκε 
από τους εκδότες του Encounter ότι είναι πέραν του δέοντος ενάντια στους διανοούµενους που 
κατασκεύαζαν µια θετική εικόνα για τις ΗΠΑ και δεν συνάδει µε τη φιλελεύθερη εικόνα που 
προσπαθεί να δείξει η σύνταξη. Κανείς είχε την ευκαιρία να ασκεί κριτική, αρκεί αυτή να µην 
στρέφεται κατά των ΗΠΑ και των συµµάχων τους. Βλ. Lasch, Christopher, «The Cultural Cold War: A 
short history of the Congress for Cultural Freedom», όπ. π., σελ. 332-333. Στο επίπεδο των εικαστικών 
τεχνών αυτού του είδους η ελευθερία ισοδυναµούσε µε ελευθερία των καλλιτεχνών να επιλέγουν 
οποιοδήποτε στυλ και θέµα επιθυµούν µε την προϋπόθεση όµως πάντα αυτό να µην έχει να κάνει 
απολύτως τίποτα µε τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό.  
628 Aron, Raymond, The Century of Total War, Doubleday/ Derek Verschoyle, Νέα Υόρκη/ Λονδίνο, 
1954, σελ. 52. 
629 Αυτός ο πολιτικός του ρεαλισµός και συντηρητισµός θα τον οδηγήσει στο πλευρό του De Gaulle 
και στην πεποίθηση ότι αυτός και οι Η.Π.Α. αποτελούν την καταλληλότερη λύση για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση και τους θεµατοφύλακες της ελευθερίας απέναντι στην ψευδαίσθηση ενός 
αποτελεσµατικού κοµµουνιστικού καθεστώτος και στην δικτατορία που θεωρούσε ότι υπάρχει στο 
Ανατολικό Μπλοκ, βλ. Aron, Raymond, The Century of Total War, όπ. π., σελ. 356-357 και Judt, Tony, 
The burden of responsibility: Blum, Camus, Aron, and the French twentieth century, The University of 
Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 2007 (α΄ έκδ. 1998), σελ. 142-152. 
630 Lasch, Christopher, «The Cultural Cold War: A short history of the Congress for Cultural Freedom», 
όπ. π., σελ. 334. 
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διάστηµα είχαν καταδικαστεί σε παραγκωνισµό και περιθωριοποίηση και στη 

συνείδηση των περισσοτέρων είχαν συνδεθεί µε την ήττα, τη ‘συνθηκολόγηση’, τη 

‘συνεργασία’ και το Βισύ, επέστρεφαν τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ 

παράγοντες και πρόσωπα που πριν είχαν αποκλειστεί καταλάµβαναν εκ νέου 

νευραλγικές πολιτικές και διοικητικές θέσεις στον κρατικό µηχανισµό631. Η 

αποποµπή του Κ.Κ.Γ. από την τριµερή κυβέρνηση συνεργασίας καταδείκνυε ότι η 

πορεία ήταν πλέον µη αναστρέψιµη. 

Οι γενικές αµνηστίες του 1947 και πολύ περισσότερο του 1951 και του 1953, 

τις οποίες υποστήριζε και ο De Gaulle, έδωσαν και την νοµοθετική άδεια για 

συµµετοχή σε πολιτικά σώµατα και δηµόσιους οργανισµούς, αποτελώντας 

ταυτόχρονα την πιο τρανταχτή και αδιάψευστη απόδειξη της επίσηµης εκδοχής της 

λήθης. Επικυρωνόταν έτσι η επιτυχία αυτής της πολιτικής και στρατηγικής επιλογής 

που δικαιωνόταν πλήρως µε τις αµνηστίες και την επανάκαµψη των προσώπων, οι 

οποίοι τις στήριζαν και τις προωθούσαν. Ήταν η ώρα που πάρθηκε η απόφαση για 

την έναρξη των διαδικασιών για τη ανέγερση των µνηµείων632, η ώρα που η εκδοχή 

της µνήµης των συντηρητικών δυνάµεων είχε αποκρυσταλλωθεί, είχε γίνει επίσηµη 

και εν συνεχεία δηµόσια, η ώρα που άρχισε ο αγώνας προκειµένου να γίνει 

συλλογική, να λάβει και υλική διάσταση.  

Προκειµένου όµως να καταστεί δυνατή η επιστροφή στο δηµόσιο βίο των 

παραγόντων της δεξιάς και η απαιτούµενη για αυτό ψήφιση των γενικών αµνηστιών,  

έπρεπε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο πολιτικό και κοινωνικό κλίµα που θα το 

επέτρεπε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό ισοδυναµούσε µε ένα κλίµα 

ουδετερότητας, και ταυτόχρονης εθνικής συµφιλίωσης και ενότητας. «Το σύνθηµα 

της ‘εθνικής ενότητας’, µε το οποίο νοούνταν η ιερή συµµαχία κατά των 

κοµµουνιστών, κυριαρχούσε στους λόγους των δεξιών βουλευτών»633 κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης για την αµνηστία του 1953. Τώρα ένα πέπλο επρόκειτο να 

                                                 
631 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Συνδέσµου για την Υπεράσπιση της Μνήµης του Pétain 
(ADMP), βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., 
σελ. 40-49. 
632 Αποφάσεις της Ανώτατης Επιτροπής Ιστορικών Μνηµείων 15.6.1953 και 19.12.1953 για την 
πρόταση  ανέγερσης «εθνικού µνηµείου στην πόλη του Παρισιού για την µνήµη των µαρτύρων της 
Εκτόπισης», ARS, 72 AJ/2161 και απόφαση της 13ης Οκτωβρίου του ίδιου φορέα για την σύσταση 
επιτροπής για την ανέγερση µνηµείου στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Struthof στην Αλσατία, στο 
αντίγραφο πρακτικών του δήµου της πόλης του Παρισιού, 23.4.1954, ARS, 72 AJ/2161. 
633 Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 51. 
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καλύψει όλη την περίοδο 1940-1944 και η αµνηστία «φάνηκε να κλείνει οριστικά το 

βιβλίο του πολέµου…Η παλαιότερη γενιά είχε επιλέξει τη σιωπή»634.  

Η δίκη την ίδια χρονιά για τη ‘Σφαγή στο Oradour’ παρουσιάζει µε γλαφυρό 

τρόπο τη σύγκρουση της τοπικής µε την επίσηµη-κρατική µνήµη και την επιβολή της 

τελευταίας στη δηµόσια σφαίρα, καθώς µάλιστα σε αυτή την περίπτωση ταυτιζόταν 

µε αυτή του De Gaulle που τη στήριξε δηµοσίως. Η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι 

για χάρη της εθνικής ενότητας οι υπαίτιοι του τραγικού αυτού συµβάντος µε 

παρέµβαση του κεντρικού κράτους αποδεικνύει περίτρανα τη διάθεση να κλείσουν 

πληγές του παρελθόντος, έστω µε άκοµψο και αυταρχικό από την πλευρά της 

πολιτείας τρόπο635.  

Μέσα σε ένα κλίµα πολιτικής αστάθειας που πολύ έµοιαζε µε αυτό της Γ΄ 

∆ηµοκρατίας, µε πολιτικές, πολιτειακές και κυβερνητικές κρίσεις, µε 26 κυβερνήσεις 

στο διάστηµα 1944-1958, τα πολιτικά συµφέροντα που διακυβεύονταν ήταν πολλά 

και ο έλεγχος της εξουσίας δύσκολος. Απαιτούνταν λεπτοί πολιτικοί ελιγµοί, οπού το 

παραµικρό πολιτικό σφάλµα ή ολίσθηµα µπορούσε να αποβεί µοιραίο για την 

πολιτική πορεία και την πολιτική επιβίωση παραγόντων και κοµµάτων· οποιαδήποτε 

σκιά και αµφιβολία γινόταν όπλο στα χέρια των αντιπάλων. Η επίσηµη έκφραση 

αναφορικά µε τα γεγονότα του πολέµου που εν δυνάµει µπορούσαν να προκαλέσουν 

και να εγείρουν δηµόσιες συζητήσεις γύρω από τις ευθύνες πολιτικών προσώπων και 

παρατάξεων για τα δείνα της Γαλλίας περιορίστηκε στο ελάχιστο και ελάχιστες 

αναλόγως ήταν οι επίσηµες εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν636. Αντίστοιχη 

σιωπή παρατηρεί ο Rousso και στην κινηµατογραφική παραγωγή637. Μάλιστα όταν 

κάποιο από αυτά τα έργα εµπεριείχε στοιχεία που µπορούσαν να βλάψουν εσωτερικές 

ή εξωτερικές σχέσεις και συµµαχίες, οι αρχές δεν δίστασαν να τα αποσύρουν638. 

                                                 
634 Όπ. π., σελ. 304.  
635 Η πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της µνήµης αυτού του συµβάντος από τη Farmer, Sarah, «Postwar 
Justice in France: Bordeaux 1953», The Politics of Retribution in Europe: World War II and its 
Aftermath, Deák, István/ Gross, T. Jan/ Jutd, Tony (επιµ.), Princeton University Press, Πρίνστον 2000, 
σελ. 194-211. 
636 Ειδικά µετά την αµνηστία του 1953 θα πάψει κάθε συζήτηση γύρω από τα χρόνια της Κατοχής, σαν 
να είχε λυθεί κάθε πρόβληµα. Βλ. σχεδιάγραµµα για αυτή την κρίση της µνήµης Rousso, Henry, The 
Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 220. 
637 Αποκαλυπτικός για αυτό είναι ο πίνακάς µε τα στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή ταινιών στη 
Γαλλία µετά τον πόλεµο. Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι από την αρχή οι ‘πολεµικές’ ταινίες βρήκαν 
ελάχιστη υποστήριξη από παραγωγούς και σκηνοθέτες και ελάχιστη επίσης ανταπόκριση από το κοινό. 
Μετά το 1947 ειδικότερα βλέπουµε τα χειρότερα νούµερα. Θα πρέπει να περιµένουµε µέχρι το 1958 
και την επάνοδο του Ντε Γκωλ στην εξουσία για να δούµε και πάλι µια µικρή ανάκαµψη. Βλ. Rousso, 
Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 226-233. 
638 Όπως συνέβη µε την ταινία του Alain Resnais, Nuit et brouillard (Νύχτα και Οµίχλη) του 1956, η 
οποία ήταν υποψήφια στο Φεστιβάλ των Κανών, αλλά µετά από διπλωµατικές πιέσεις της ∆υτικής 
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• Η αισθητική της ∆΄ ∆ηµοκρατίας 

 

Αναλόγως στο πεδίο των εικαστικών τεχνών και της πολιτιστικής πολιτικής, η 

επίσηµη έκφραση αποστασιοποιήθηκε από κάθε τι που σχετιζόταν µε την περίοδο της 

κατοχής και απέρριψε κάθε τέχνη που παράχθηκε µετά το 1940, συγκεκριµένα «την 

υπεράσπιση του ακαδηµαϊσµού και την απόρριψη της πρωτοπορίας µε τα οποία το 

καθεστώς του Βισύ απηχούσε πολλές από τις εικαστικές αξίες του Γερµανού 

κατακτητή»639. Ήδη από το 1937 το κράτος είχε αναλάβει σε σηµαντικό βαθµό τη 

φροντίδα για την καλλιτεχνική παραγωγή640. Την ίδια όµως στιγµή, στη διεθνή 

έκθεση που πραγµατοποιήθηκε εκείνη τη χρονιά στο Παρίσι, µπορεί κανείς να 

διαγνώσει «πως άνοιξαν εδώ οι πόρτες για τη µετέπειτα ‘συνεργασία’ κατά τη 

διάρκεια του ‘Γαλλικού Κράτους’ του Βισύ. Βρίσκουµε το µίσος για την 

Πρωτοπορία»641. Αυτή τη στροφή στις ακαδηµαϊκές αξίες του ρεαλισµού και τη 

δίωξη του µοντερνισµού θα καταδικάσουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας αµέσως µετά 

τη λήξη του πολέµου, ενώ και οι κυβερνήσεις της ∆΄ ∆ηµοκρατίας θα συνεχίσουν να 

προσπαθούν να αναβιώσουν τις προπολεµικές εικαστικές αξίες.  

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η πολιτική των εκθέσεων την οποία 

υιοθέτησαν τα κρατικά µουσεία, µε πρώτο και καλύτερο το νεοϊδρυθέν Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης και το διευθυντή του Jean Cassou642. Ο ίδιος υπήρξε µέλος της 

                                                                                                                                            
Γερµανίας και του γαλλικού υπουργείου εξωτερικών αποσύρθηκε, βλ. Rousso, Henry, The Vichy 
Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 229-230. 
639 Perret, Caroline, «Between Clandestinity and the Art Establishment: The Sculpture of Jean Fautrier 
and Germaine Richier in 1940s France», Power and Persuasion: Sculpture in the rhetorical context, 
Szulakowska, Urszula/ Martyn, Peter (επιµ.), Institute of Art of the Polish Academy, Βαρσοβία 2004, 
σελ. 201. 
640 Βλ. Viatte, Germain, «Paris – Wege der Kunst und des Lebens – 1937-1957», όπ. π., σελ. 28. 
641 Spies, Werner, «Πρόλογος στη γερµανική έκδοση», Paris-Paris 1937-1957, Malerei, Graphik, 
Skulptur, Film, Theater, Literatur, Architektur, Design, Photographie, Viatte, Germain (επιµ.), Prestel, 
Μόναχο 1981, σελ. 8. 
642 Στους προλόγους των καταλόγων µε τα έργα του µουσείου που εκδόθηκαν το 1947 και το 1950 ο 
Cassou περιγράφοντας τους στόχους και την πολιτική του µουσείου θα ξεκαθαρίσει ότι δεν υπόκειται 
στις υποχρεώσεις του να φροντίζει για τη σύγχρονη τέχνη παρά έργο του ήταν η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της µοντέρνας τέχνης που ξεκινούσε από το Νταβίντ, τον Ενγκρ και το 
Ντελακρουά και µάλιστα της µη παραστατικής µέχρι και τη Σχολή του Παρισιού. Η τέχνη αυτή ήταν 
εθνική και ήταν η απόδειξη του µεγαλείου του γαλλικού έθνους. Τόσο τα έργα της συλλογής όσο και οι 
προσωρινές εκθέσεις που διοργανώθηκαν έδιναν βαρύτητα στην κλασική µοντέρνα προπολεµική 
τέχνη· από τα 352 γλυπτά έργα µονό τα 14 είναι µεταπολεµικά, ενώ οι αίθουσες του µουσείου ήταν 
χωρισµένες σε αίθουσα γλυπτικής, αίθουσα των πιο πρόσφατων γενεών, αίθουσα της Αφαίρεσης και 
αίθουσα των Πριµιτίφ του 20ου αιώνα. Βλ. Cassou, Jean/ Dorival, Bernard/ Homole, Geneviève, Musée 
National d’Art Moderne, Catalogue –Guide, Musées Nationaux, Παρίσι 1947, σελ. I-VI και Cassou, 
Jean/ Dorival, Bernard/ Homole, Geneviève, Musée National d’Art Moderne, Catalogue –Guide, 
Musées Nationaux, Παρίσι 1950, σελ. I-VII. Προλογίζοντας το βιβλίο Mermod, Lausanne (επιµ.), 
French Drawing of the 20th Century, Thames and Hudson, Νέα Υόρκη 1955, σελ. ix-xv, ο Cassou θα 
αποθεώσει τον Πικάσο και ιδιαίτερα τον κυβισµό του και θα ταυτίσει ουσιαστικά την τέχνη του 
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Αντίστασης, και µάλιστα από τα πιο ενεργά, µέλος του πολιτικού γραφείου του 

υπουργού παιδείας Jean Zay στην κυβέρνηση Λαϊκού Μετώπου το διάστηµα 1936-37 

και την επόµενη χρονιά επιµελητής στις συλλογές του Musée du Palais du 

Luxembourg, το οποίο αποτέλεσε τη βάση του νέου µουσείου. Με την επιστροφή των 

φορέων και των πρωταγωνιστών του µοντερνισµού, στην παρούσα φάση όλων των 

τάσεων, τη στιγµή µάλιστα που οι µεγάλοι δάσκαλοι επέζησαν και συµµετείχαν 

δυναµικά και ενεργά στην καλλιτεχνική ζωή643, τόσο οι επίσηµοι παράγοντες όσο και 

αρκετές ιδιωτικές αίθουσες τέχνης αρκέστηκαν στο να προωθούν την κλασική 

µοντέρνα τέχνη όπως είχε εκδηλωθεί προπολεµικά και να αδιαφορούν προς το παρόν 

για τη σύγχρονη εικαστική παραγωγή644.  

Σύµφωνα µε την πρακτική και των άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, η 

οµαλότητα της γαλλικής καλλιτεχνικής ζωής συνεχίστηκε, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, από εκεί που είχε σταµατήσει όταν η χώρα εισήλθε σε εµπόλεµη 

κατάσταση. Άλλωστε στη Γαλλία οι δοµές και οι θεσµοί της εικαστικής παραγωγής 

δεν διαταράχθηκαν σοβαρά από τη γερµανική κατοχή ούτε και από την κυβέρνηση 

µειοδοσίας του Βισύ, αν και υπήρξαν φυσικά αποκλεισµοί και διώξεις καλλιτεχνών 

που συµµετείχαν ενεργά στην Αντίσταση και ήταν αντίθετοι µε το κατοχικό 

καθεστώς. Αµέσως µετά τη λήξη του πολέµου και της λογοκρισίας που είχε 

επιβληθεί, οι περισσότεροι έσπευσαν να ξαναπιάσουν το νήµα του προπολεµικού 

µοντερνισµού, ότι και αν σήµαινε αυτό εκείνη τη στιγµή, είτε γιατί αυτή την τέχνη 

γνώριζαν και εξασκούσαν ακόµη και µέσα στα στενά και ελεγχόµενα όρια της 

πολεµικής περιόδου, είτε γιατί οι επίσηµοι κύκλοι ευνόησαν, όπως είδαµε, µια 

γενικότερη επιστροφή σε προπολεµικά στοιχεία. Η αφηρηµένη τέχνη – χωρίς να 

περιλαµβάνεται σε αυτή ο σουρεαλισµός και ο εξπρεσιονισµός – και όχι ο ρεαλισµός 

και η παραστατική τέχνη έµοιαζε να είναι η καταλληλότερη µετά από µια µακρά 

περίοδο αναταραχών και απαγορεύσεων. 

                                                                                                                                            
σχεδίου του πρώτου µισού του 20ου αιώνα µε τη γεωµετρική αφαίρεση ως την ύψιστη έκφραση 
δηµιουργίας, έµπνευσης κα ελευθερίας, αδιαφορώντας για όλα τα υπόλοιπα στυλ ρεύµατα και 
κινήµατα, µοντέρνα και σύγχρονα.  
643 Από τον Πικάσο και το Μπρακ, µέχρι τον Καντίσκυ και το Ματίς οι περισσότεροι εκπρόσωποι του 
κλασικού µοντερνισµού συνέχισαν την καλλιτεχνική τους πορεία ακόµα και µέσα στον πόλεµο και 
αµέσως µετά ακόµα πιο δυναµικά, βλ. Viatte, Germain, «Paris – Wege der Kunst und des Lebens – 
1937-1957», όπ. π., σελ. 28 και Cone, C. Michéle, French Modernisms, Perspective on Art Before, 
During, and After Vichy, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2001, σελ. 201. 
644 Βλ. Perret, Caroline, «Between Clandestinity and the Art Establishment: The Sculpture of Jean 
Fautrier and Germaine Richier in 1940s France», όπ. π., σελ. 204-207 και ειδικότερα για τις αίθουσες 
τέχνης  Viéville, Dominique, «Sagen Sie geometrisch? Der „Salon des Réalités nouvelles“ 1946-1957», 
Paris-Paris 1937-1957, Malerei, Graphik, Skulptur, Film, Theater, Literatur, Architektur, Design, 
Photographie, Viatte, Germain (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1981, σελ. 263-275. 
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Παρά την αναγνωρισµένη από όλους αποτυχία του Λαϊκού Μετώπου και των 

πολιτικών του επιλογών είδαµε ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάµεις και κυρίως οι 

συντηρητικοί κύκλοι επιθυµούσαν την επιστροφή στην προπολεµική κατάσταση και 

στις πολιτικές δοµές του µεσοπολέµου. Αυτό έγινε φυσικά επιλεκτικά και έτσι 

αποκλείστηκαν οι εκφάνσεις εκείνες που υπέσκαπταν την κυριαρχία των 

συντηρητικών και φιλελεύθερων δυνάµεων. Μαζί όµως µε τις δοµές εξουσίας 

επέστρεψαν και τα εικαστικά πρότυπα της ίδιας περιόδου, απορρίπτοντας φυσικά όσα 

στοιχεία παρέπεµπαν στη φασιστική ιδεολογία ή/και στη σοσιαλιστική-

κοµµουνιστική. Η αφαίρεση συνοδευόµενη από την επίφαση της απαγκίστρωσης από 

την πολιτική και τις ιδεολογίες, που θεωρήθηκαν τότε υπαίτιες για την καταστροφή 

του πολέµου, συµβάδιζε µε την ευρέως διαδεδοµένη αίσθηση της επιθυµίας για 

επιστροφή στην κανονικότητα και την τάξη, της διαγραφής της ιστορίας και της 

έναρξης µιας νέας πορείας απαλλαγµένης από τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό 

φυσικά ευνοούσε εκείνες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις που έφεραν την 

ευθύνη για τα όσα τραγικά προηγήθηκαν και οι οποίες φυσικά κανένα λόγο δεν είχαν 

να φέρουν στην επιφάνεια και σε δηµόσια διαβούλευση ύποπτες συµπεριφορές και 

λανθασµένες επιλογές. 

Αµέσως µετά την αποχώρηση των στρατευµάτων κατοχής, την πτώση του 

καθεστώτος του Βισύ και την επιστροφή του De Gaulle, που ισοδυναµούσε µε 

αναγνώριση της αυτοδιάθεσης της Γαλλίας µε τη συµµαχική συµβολή, 

ανασυστήθηκαν οι καλλιτεχνικοί θεσµοί και οι οργανωτικές µορφές που υπήρχαν 

πριν το ’40 µε ίδιους ή παραπλήσιους τίτλους και µε ίδιους ή παραπλήσιους 

εικαστικούς προσανατολισµούς. Η τεχνοτροπία που αναδείχθηκε αρχικά 

πρωταγωνίστρια, τόσο στη ζωγραφική και τη γλυπτική όσο και στην αρχιτεκτονική, 

δεν ήταν άλλη από τη γεωµετρική αφαίρεση, µια τεχνοτροπία µε κυβιστικές και 

κονστρουκτιβιστικές ρίζες, που είχε άλλωστε µακρά παράδοση στο Παρίσι, δίπλα 

βέβαια σε πολλές άλλες παραλλαγές της αφηρηµένης µοντέρνας τέχνης.  

Πριν ακόµα καλά καλά παύσουν να ηχούν οι σειρήνες και τα κανόνια του 

πολέµου είχαν ήδη διοργανωθεί στη γαλλική πρωτεύουσα και στις µεγάλες αίθουσες 

τέχνης εκθέσεις αφιερωµένες στους Kandinsky, Klee και De Chirico. Στην πρώτη 

µάλιστα έκθεση της νέας αίθουσας τέχνης Denise Renè, η οποία επίσης θα κατέχει 

κεντρική θέση στα καλλιτεχνικά πράγµατα όσον αφορά την προβολή και προώθηση 

συγκεκριµένων τεχνοτροπιών και εικαστικών προτύπων, παρουσιάστηκε το έργο του 

Viktor Vasarely, ο οποίος επρόκειτο να παίξει σηµαντικό ρόλο στην πορεία της 
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καλλιτεχνικής ζωής του Παρισιού645. Την αµέσως επόµενη χρονιά, µέσα σε κλίµα 

ενθουσιασµού, ηθικής ανάτασης και ελπίδας για το µέλλον ακολούθησε η κοµβικής 

σηµασίας έκθεση Art Concret στην αίθουσα τέχνης Drouin646. Εδώ δόθηκε το στίγµα 

της µεταπολεµικής καλλιτεχνικής πορείας στη Γαλλία, ενώ συµµετείχαν οι 

εκπρόσωποι όλων των αφηρηµένων τάσεων που είχαν κυρίως ως αφετηρία µια 

αφαίρεση βασισµένη στο νέο-κονστρουκτιβισµό και στα γεωµετρικά σχήµατα και 

σύµβολα, όπως την είχε κυρίως εκφράσει προπολεµικά στο οµώνυµο περιοδικό ο 

Theo Van Doesburg και µεταπολεµικά ο Max Bill, κατά αντιστοιχία µάλιστα προς 

ανάλογες εκδηλώσεις στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, όπως για παράδειγµα µε το 

κίνηµα MAC που είδαµε στην Ιταλία. Η πρώτη άλλωστε έκθεση του Salon des 

Réalités Nouvelles το 1946 ήταν αφιερωµένη στους εκπροσώπους του µοντερνισµού 

και µιας τέχνης στην οποία βρίσκουµε έντονη τη χρήση γεωµετρικών στοιχείων, από 

το Malevich και τον Kandinsky έως τους Mondrian, Arp και Theo Van Doesburg, 

ενώ και το πρώτο τεύχος του περιοδικού του νέου αυτού καλλιτεχνικού θεσµού το 

1947 ήταν αφιερωµένο στους πρωτοπόρους της Συγκεκριµένης Τέχνης647.   

Το 1946 λοιπόν συστήθηκε ο θεσµός των Salon des Réalités Nouvelles (1946-

1957), η ζωή του οποίου συνέπεσε χρονικά περίπου µε αυτή της ∆΄ ∆ηµοκρατίας, 

αποτελώντας το πιο χαρακτηριστικό ίσως δείγµα των εικαστικών επιλογών τόσο των 

κρατικών φορέων όσο και των ιδιωτικών καλλιτεχνικών θεσµών, οι οποίοι 

εξαρτιόνταν όµως σε µεγάλο βαθµό, όπως είδαµε ήδη από το 1937, από τις κρατικές 

επιχορηγήσεις. Επρόκειτο ουσιαστικά για την ετήσια έκθεση η οποία είχε πάρει το 

όνοµά της από την οµώνυµη έκθεση που είχε διοργανωθεί το 1939 στη Γκαλερί 

Charpentier στο Παρίσι από το Frédo Sidès και στην οποία είχαν λάβει µέρος, τότε 

όπως και τώρα, οι οπαδοί µιας µη παραστατικής τέχνης µε έµφαση στη γεωµετρική 

αφαίρεση. Οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονταν κυρίως από τα προπολεµικά 

κινήµατα και τις οµάδες της Renaissance Plastique (που µετά τον πόλεµο 

µετονοµάστηκε σε Réalités Nouvelles) και παλαιότερα από τις οµάδες του Cercle et 

Carré (Ο κύκλος και το τετράγωνο) και του Abstraction-Création που εξέδιδε και το 

                                                 
645 Έναν αναλυτικό κατάλογο µε τις εκθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις αίθουσες τέχνης του 
Παρισιού και προωθούσαν ακριβώς τη γεωµετρική αφαίρεση βλ. στο Viatte, Germain (επιµ.), Paris-
Paris 1937-1957, Malerei, Graphik, Skulptur, Film, Theater, Literatur, Architektur, Design, 
Photographie, Prestel, Μόναχο 1981, σελ. 278-280. 
646 Η έκθεση είχε διάρκεια από 15 Ιουνίου µέχρι τις 13 Ιουλίου 1945, βλ. Viéville, Dominique, «Sagen 
Sie geometrisch? Der „Salon des Réalités nouvelles“ 1946-1957», όπ. π., σελ. 275. 
647 Βλ. Viéville, Dominique, «Sagen Sie geometrisch? Der „Salon des Réalités nouvelles“ 1946-1957», 
όπ. π., σελ. 264 
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οµώνυµο περιοδικό. Ο θεσµός του Salon, στον οποίο συµµετείχε και ο ίδιος ο 

Cassou, µαζί µε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και ορισµένες µεγάλες αίθουσες 

τέχνης όπως των Denise Renè και Renè Drouin, αποτελούσαν το ‘καλλιτεχνικό 

κατεστηµένο’ του Παρισιού, το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνταν οι ‘πατριάρχες’ 

του µοντερνισµού και της αφαίρεσης και στο οποίο έπρεπε να κινούνται οι νέοι ή εν 

πάση περιπτώσει όσοι επιθυµούσαν να εκθέτουν και να βρίσκουν ανταπόκριση.   

Το πρώτο άρθρο του καταστατικού έδινε το στίγµα του Salon, του οποίου το 

πλήρες όνοµα ήταν Salon des Réalités Nouvelles, Art abstrait, concret, 

constructivisme, non figurativ: «Η οµάδα Abstraction-Création, που ιδρύθηκε το 1931 

και το 1946 µετονοµάσθηκε σε Salon des Réalités Nouvelles, έχει ως στόχο: τη 

διοργάνωση εκθέσεων στη Γαλλία και το εξωτερικό, και µάλιστα αποκλειστικά µε 

έργα τέχνης από την περιοχή που συνήθως ονοµάζεται Συγκεκριµένη Τέχνη, µη 

παραστατική ή αφηρηµένη, το οποίο σηµαίνει µια τέχνη η οποία είναι πλήρως 

απελευθερωµένη από άµεσα οράµατα ή ερµηνείες της φύσης»648. Η αµηχανία 

απέναντι στην επεξήγηση και την ερµηνεία του όρου αφηρηµένη τέχνη είναι φυσικά 

εµφανής, αποκλείοντας βέβαια συγκεκριµένες τεχνοτροπίες και κινήµατα όπως του 

σουρεαλισµού και του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, µοιάζει όµως εσκεµµένη 

προκειµένου να ενσωµατωθούν αυτή τη στιγµή όλες οι µοντέρνες και πρωτοποριακές 

τάσεις τις τέχνης που είχαν υποστεί πιέσεις τα προηγούµενα χρόνια και να 

αποφευχθεί έτσι ο κίνδυνος να κατηγορηθούν για αποκλεισµούς και απαγορεύσεις 

που θεωρητικά ασκούσαν µη δηµοκρατικά καθεστώτα όπως ο φασισµός και ο 

κοµµουνισµός. Άλλωστε, το Παρίσι αυτή τη στιγµή αποτελούσε εκ νέου πόλο έλξης 

των καλλιτεχνών και για µια σύντοµη τελευταία φορά τη µητρόπολη της παγκόσµια 

πρωτοποριακής τέχνης, κάτι που ισοδυναµούσε µε την καλλιέργεια πολλών και 

διαφορετικών εικαστικών επιλογών649. 

Ο κλασικός λεγόµενος µοντερνισµός, µε έµφαση σε γεωµετρικές, 

κονστρουκτιβιστικές και κυβιστικές λύσεις, αποτελούσε στη µεταπολεµική και 

σύντοµα ψυχροπολεµική ∆υτική Ευρώπη και φυσικά στη µητρόπολη των τεχνών 

µέχρι τον πόλεµο Γαλλία, την πιο σίγουρη, οικεία και σταθερή επιλογή. Ακόµα και οι 

συντηρητικοί κύκλοι που προπολεµικά ίσως έβλεπαν σε αυτή προοδευτικά στοιχεία 
                                                 
648 Το κείµενο βρίσκεται στο Viéville, Dominique, «Sagen Sie geometrisch? Der „Salon des Réalités 
nouvelles“ 1946-1957», όπ. π., σελ. 263. 
649 Μεταπολεµικά υπολογίζεται ότι εργάζονταν στο Παρίσι επαγγελµατικά µε πλήρη απασχόληση 
περίπου 40000 καλλιτέχνες και στις αίθουσες τέχνης εκθέτονταν κάθε χρόνο περίπου 150000 νέα έργα, 
βλ. Gee, Malcolm, «Paris: Art life and organization, 1915-1968», The Dictionary of Art, Turner, Jane, 
(επιµ.), τόµος 24, Grove, Νέα Υόρκη 1996, σελ. 144. 
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που δε συµβάδιζαν µε τη δική τους ιδεολογία, µεταπολεµικά ταυτίστηκαν µαζί της ως 

τη φαινοµενικά πιο σταθερή και σε τελική ανάλυση, πιθανόν το πιο σηµαντικό 

στοιχείο αυτή την ώρα, ουδέτερη και απολιτική τεχνοτροπία που δεν υπέσκαπτε την 

ίδια την ύπαρξή τους. Επιπροσθέτως, ήταν σταθερά απέναντι σε κάθε ρεαλιστική ή 

παραστατική τάση που παρέπεµπε είτε στον καταδικασµένο πλέον φασισµό είτε στο 

νέο ιδεολογικό αντίπαλο, τον κοµµουνισµό, σε µια καλλιτεχνική διαµάχη η οποία 

ξέσπασε πολύ σύντοµα και µε µεγάλη σφοδρότητα και στην οποία µπορεί κανείς να 

διαγνώσει τόσο το µέγεθος της αντιπαλότητας των δύο στρατοπέδων, σύµπτωµα της 

οποίας ήταν η διαµάχη ανάµεσα στη αφαίρεση και το ρεαλισµό, όσο και τη φύση και 

τα χαρακτηριστικά των δύο διαφορετικών κοσµοθεωριών.  

Προς τα τέλη της δεκαετίας επιδιώχθηκε η οµοιογένεια πλέον στο Salon, 

δίνοντας αποκλειστικά έµφαση στη γεωµετρική αφαίρεση και αποκλείοντας τις νέες 

αφηρηµένες λύσεις µε ρεαλιστικό όµως προσανατολισµό. Από τη διάσπαση τελικά 

του Salon des Réalités Nouvelles προήλθε µε πρωτοβουλία του André Bloc, 

πρωτεργάτη της γεωµετρικής αφαίρεσης και εκδότη του περιοδικού Aujourd’hui: art 

et architecture, η οµάδα Espace. Η νέα οµάδα είχε µεγάλες και συγγενικές οµοιότητες 

προς την οµάδα MAC στο Μιλάνο την ίδια περίοδο, την Art Abstrait στο Βέλγιο και 

αργότερα την Equipo 57 στην Ισπανία, και εµφανίστηκε, κυρίως µέσα από τις σελίδες 

του παραπάνω περιοδικού, ως βασικός συνεχιστής της γεωµετρικής αφαίρεσης και ως 

αντίβαρο στη συνεχώς ανερχόµενη Art Informel. Ένα µέρος του Salon στράφηκε 

προς άλλες αφηρηµένες τεχνοτροπικά λύσεις που άρχισαν να κερδίζουν έδαφος, 

κυρίως στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, και επιθυµούσε για αυτό να είναι πιο 

ευρύ το φάσµα των καλλιτεχνών που θα φιλοξενούνταν. Την ίδια στιγµή ο Charles 

Estiene έθετε το ερώτηµα στο έργο του ‘Είναι η Αφηρηµένη Τέχνη ένας 

Ακαδηµαϊσµός;’ , καταδεικνύοντας πιθανόν το µέγεθος της οπισθοχώρησης από την 

πρωτοπορία για τη γεωµετρική αφαίρεση, η οποία όµως αποτελούσε µία σταθερά στα 

εικαστικά πράγµατα για τους κυβερνώντες που δεν έπαψαν να τη στηρίζουν και να 

την προωθούν σε όλα τα µεγάλα δηµόσια έργα, εξακολουθώντας να βλέπουν σε αυτή 

όλα εκείνα τα στοιχειά µε τα οποία είχαν ήδη ταυτιστεί αµέσως µε τη λήξη του 

πολέµου. Ο µοντερνισµός του µεσοπολέµου υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της ∆΄ 

∆ηµοκρατίας η εικαστική τεχνοτροπία που απολάµβανε την επίσηµη αποδοχή της 

κρατικής εξουσίας. Ήταν άλλη µία απόδειξη της συνέχισης του γαλλικού κράτους 

µετά την παρένθεση του Βισύ και παράλληλα η πιο ισχυρή ένδειξη της επιστροφής 
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των πρωταγωνιστών της καλλιτεχνικής αλλά και πολιτικής ζωής του µεσοπολέµου µε 

διάθεση να διαγράψουν τη δυσάρεστη εµπειρία του πολέµου. 

  

• Η δηµόσια µνήµη για τον πόλεµο και οι πρώτες απόπειρες 

αναπαράστασής της 

 

Στο επίπεδο της επιστηµονικής ιστοριογραφίας, που το κράτος µέσω των 

πανεπιστηµίων, των ερευνητικών κέντρων και προγραµµάτων ήλεγχε σε µεγάλο 

βαθµό, παρατηρεί κανείς µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60, µέσα στην ∆΄ 

∆ηµοκρατία, την απόλυτη σιωπή γύρω από το συγκεκριµένο θέµα, µε εξαίρεση το 

έργο του Robert Aron που συναντήσαµε νωρίτερα. Και για τη µεταπολεµική Γαλλία 

ισχύει η παρατήρηση του Lasch για το δυτικό κόσµο του Ψυχρού Πολέµου, ότι 

δηλαδή «οι καθιερωµένες απαιτήσεις της ιστορικής προσέγγισης, από την οποία οι 

µελετητές ξεκινούν να ερευνούν, είναι το προϊόν εν µέρει της ταύτισης του 

διανοούµενου µε τα συµφέροντα του µοντέρνου κράτους – συµφέροντα που 

εξυπηρετεί έστω και αν διατηρεί τη ψευδαίσθηση της ανεξαρτησίας»650. 

Σε όλη σχεδόν τη διάρκεια ζωής της ∆΄ ∆ηµοκρατίας τόσο οι συντηρητικές 

και φιλελεύθερες κοµµατικές παρατάξεις, όσο και οι κεντρώοι συνασπισµοί µε 

σοσιαλιστικό προσανατολισµό, που όπως είδαµε συνέχισαν την παράδοση της Γ΄ 

δηµοκρατίας, πλην φυσικά του Κ.Κ., για πολλούς λόγους προτιµούσαν την 

αποσιώπηση πολλών πτυχών της πρόσφατης ιστορίας και κυρίως των εκδοχών που 

προσπαθούσαν να φέρουν στη δηµοσιότητα οι γκωλικοί και οι κοµµουνιστές µε 

επίκεντρο την Αντίσταση ή καλύτερα το µύθο για αυτήν. Ήταν αυτή η εποχή, όπως 

σχολιάζει και ο Lagrou, που «µετά την απόσυρση στην αντιπολίτευση των δύο 

ηγεµόνων της Αντίστασης, των γκωλικών τον Ιανουάριο του 1946 και των 

κοµµουνιστών το Μάιο του 1947, οι συνασπισµοί της ‘τρίτης δύναµης’ που στήριξαν 

την ∆΄ ∆ηµοκρατία µέχρι τη διάλυσή της το 1958 ταυτίστηκαν µε ‘την εκτόπιση’ ως 

συναινετικό σύµβολο της µνήµης της εµπειρίας της γαλλικής κοινωνίας κατά τη 

διάρκεια του Β΄Π.Π., σε µια εκδοχή που τα συµπεριλαµβάνει όλα»651. Αποτύπωµα 

αυτής της ιδιότυπης χωρίς αποκλεισµούς εκδοχής της µνήµης του παρελθόντος στο 

δηµόσιο χώρο υπήρξαν τελικά τα δύο εθνικά µνηµεία στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
                                                 
650 Lasch, Christopher, «The Cultural Cold War: A short history of the Congress for Cultural Freedom», 
όπ. π., σελ. 322. 
651 Lagrou, Pieter, «Beyond Memory and Commemoration: Coming to Terms with War and Occupation 
in France after 1945», όπ. π., σελ. 78. 
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και εξόντωσης του  Struthof-Natzweiler, στην καρδιά της Αλσατίας και της Ευρώπης, 

και αυτό στο κέντρο του Παρισιού, στο ‘νησί’ πίσω από τη Notre Dame.  

      
(αριστερά Μνηµείο για την Αντίσταση, 1949, Στάουφεν (Stauffen), δεξιά Αναµνηστική πλάκα µε 

ονόµατα πεσόντων, 1949, Κολµάρ) 

Όποιες προσπάθειες έγιναν από την πλευρά του De Gaulle τα πρώτα χρόνια 

µετά την απόσυρσή του από την κεντρική πολιτική σκηνή για την ανάπτυξη µιας 

δηµοσιότητας έµειναν τελικά στο περιθώριο και έχουµε µόνο περιφερειακά δείγµατα 

της δικής του εκδοχής για την περίοδο 1940-1945.  Με τη συνδροµή για παράδειγµα 

της κοµµατικής οργάνωσης που τον στήριζε στην Αλσατία, της Union Nationale 

Alsaciencce de Rénovation (U.N.A.R.), που ήθελε, λόγω κυρίως µιας εθνικιστικής 

τάσης υπέρ της γαλλικής ταυτότητας της περιοχής, να δηµοσιοποιήσει την όποια 

θετική πλευρά της αντίστασης από τους Αλσατούς, ανεγέρθηκε ένα µνηµείο στο 

Stauffen και µια αναµνηστική πλάκα στο Κολµάρ, τα οποία εγκαινίασε ο στρατηγός – 

όχι όµως πρόεδρος ή εν πάση περιπτώσει µε κάποιο επίσηµο κυβερνητικό αξίωµα – 

De Gaulle το 1949. Και τα δύο µνηµονεύουν την Αντίσταση, µε γαλλική ή αλσατική 

ταυτότητα, όπου η δεύτερη ενσωµατώνεται στην πρώτη, αλλά σε καµία περίπτωση µε 

µια πολιτική ή ιδεολογική φόρτιση652. Η αντιστασιακή όµως µνήµη, αν και 

συλλογική ως εθνικός µύθος, ποτέ δε θα γίνει επίσηµη παρά µόνο όταν ο στρατηγός 

επιστρέψει στην προεδρία της δηµοκρατίας. Το σύµβολο του Σταυρού της 

Λωρραίνης, σύµβολο του ίδιου του De Gaulle και του µύθου του για µια εθνική 

Αντίσταση που θα συναντήσουµε και στο µνηµείο του Mont Valérien, εξαφανίστηκε 

                                                 
652 Για το µνηµείο στο Στάουφεν και την προσπάθεια ενσωµάτωσης της Αλσατίας στο γκωλικό µύθο 
και γενικότερα στον εθνικό µύθο της Αντίστασης προκείµενου «να νοµιµοποιηθεί η Αλσατία στο 
γαλλικό εθνικό χώρο», βλ. Richez, Jean-Claude, «Remarques sur la commémoration de la seconde 
guerre mondiale en Alsace», Mémoire de la seconde guerre mondiale, Wahl, Alfred (επιµ.), Centre de 
Recherche Histoire et Civilisation de l’Université de Metz, Μετς 1984, σελ. 277-280. 
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τα επόµενα χρόνια για να επανέλθει µόνο στο πρώτο µνηµείο που θα παραγγείλει ο 

ίδιος ως πρόεδρος το 1960. Είναι άλλωστε η προβληµατική σχέση της Αλσατίας µε 

τη Γαλλία και το προβληµατικό πρόσφατο παρελθόν της που σύµφωνα µε τον Jean-

Claude Richez θα οδηγήσουν «στη λύση της άρνησης της ιστορίας στις εκδηλώσεις 

µνήµης»653. 

Φυσικό επακόλουθο ήταν, η επίσηµη έκφραση αναφορικά µε τα γεγονότα του 

πολέµου που θα µπορούσε δυνητικά να προκαλέσει και να εγείρει συζητήσεις γύρω 

από τις ευθύνες πολιτικών προσώπων και παρατάξεων για τα δείνα της Γαλλίας να 

περιοριστεί στο ελάχιστο και ελάχιστες να είναι οι επίσηµες εκδηλώσεις µνήµης που 

θα πραγµατοποιηθούν – µε εξαίρεση όπως είδαµε κάποιες προσπάθειες διατήρησης 

στη δηµόσια σφαίρα µιας συγκεκριµένης εκδοχής της µνήµης από την πλευρά του De 

Gaulle 654. 

Μία από αυτές τις εξαιρέσεις ήταν και η Εθνική Νεκρόπολη και Μνηµείο του 

Chasseneuil-sur-Bonnieure, στην κεντροδυτική Γαλλία λίγα χιλιόµετρα από την πόλη 

της Λιµόζ655. Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν σχεδόν µε το τέλος του πολέµου το 

1945 αλλά ο τόπος αυτός της εθνικής µνήµης εγκαινιάστηκε, παρουσία 7000 θεατών, 

την 21η Οκτωβρίου 1951 από το Vincent Auriol656, πρώτο πρόεδρο της ∆΄ 

∆ηµοκρατίας και οπαδό ενός ‘τρίτου δρόµου’ ανάµεσα στον κοµµουνισµό και το 

γκωλισµό, γεγονός που του εξασφάλισε και µια ευρεία αποδοχή και πλειοψηφία κατά 

την εκλογή του.  

Με το µνηµείο αυτό εκφράζεται ακριβώς η εθνική και ενωτική πολιτική που 

είχε εξ αρχής ως στόχο ο ίδιος ο De Gaulle, µέσω µιας εκδοχής µιας µνήµης που 

σπάει τα πολιτικά στεγανά και προσπαθεί να εκφράσει περισσότερες από µία πτυχές 

του πολέµου, προκειµένου να αµβλύνει τις αντιθέσεις που προέκυπταν από τη 

διαχείριση του παρελθόντος, το οποίο όµως σε µεγάλο βαθµό έκρινε και όριζε εκείνη 

τη στιγµή και τις πολιτικές εξελίξεις. Παραγγελία της πρώτης εθνικής κυβέρνησης 

υπό την ηγεσία του στρατηγού, το µνηµείο αυτό αποτελεί την πρώτη δηµόσια 

                                                 
653 Richez, Jean-Claude, «Remarques sur la commémoration de la seconde guerre mondiale en Alsace», 
όπ. π., σελ. 278. 
654 Ειδικά µετά την αµνηστία του 1953 θα πάψει κάθε συζήτηση γύρω από τα χρόνια της Κατοχής, σαν 
να είχε λυθεί κάθε πρόβληµα. Βλ. το σχεδιάγραµµα για αυτή την πορεία και την κρίση της µνήµης 
Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944,  όπ. π., σελ. 220. 
655 Πληροφορίες για το µνηµείο βλ. στην ιστοσελίδα www.cheminsdememoire.gouv.fr.  
656 Βλ. Gilzmer, Mechtild, Mémoires de pierre, Les monuments commémoratifs en France après 1944, 
Édition Autrement, Παρίσι 2009, σελ. 93. 
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παρέµβαση γύρω από τη µνήµη του πολέµου και το πρότυπο µιας µνήµης που θα βρει 

την πλήρη έκφρασή της χρόνια αργότερα µε το µνηµείο στο Mont Valérien. 

  
(F. Poncelet, Εθνική Νεκρόπολη και Μνηµείο του Chasseneuil-sur-Bonnieure, 1945-1951, συνολική 

έκταση 1125 τ.µ., ύψος µνηµείου 21 µ., στην επαρχία της Λιµόζ) 

Χωρίς να µνηµονεύονται τα θύµατα και η ταυτότητά τους, αν και βρίσκεται 

µέσα σε ένα νεκροταφείο, το θριαµβικό και µεγαλοπρεπές µνηµείο ύψους 21 µ. 

τονίζει αόριστα τον ηρωισµό όσων θυσιάστηκαν Για την ελευθερία και το µεγαλείο της 

πατρίδα, όπως διαβάζουµε στην επιγραφή, παραβλέποντας το µαρτύριο και τις θυσίες 

άλλων θυµάτων – όπως για παράδειγµα αυτών στο µαρτυρικό Oradour που 

βρισκόταν λίγα µόλις χιλιόµετρα µακρυά. Πρόκειται για ένα µνηµείο νίκης, µιας 

νίκης εθνικής, η οποία φυσικά έδιωξε τους ξένους κατακτητές και έφερε στην 

εξουσία τις δηµοκρατικές δυνάµεις υπό την ηγεσία του De Gaulle. ∆εν διαχωρίζονται 

συνεπώς όσοι πήραν µέρος σε αυτή την προσπάθεια, παρά αναγνωρίζεται η 

προσφορά τους ανεξάρτητα από το αν ήταν µέλη αντιστασιακών οργανώσεων στο 

εσωτερικό ή έλαβαν µέρος στον αγώνα από το εξωτερικό, όπως ο στρατηγός, 

σύµφωνα άλλωστε και µε τις διακηρύξεις του τελευταίου για µια αντίσταση εθνική, 

για µια προσπάθεια για απελευθέρωση που τελεσφόρησε µε ίδιες δυνάµεις της 

Γαλλίας.  

Ο σταυρός της Λωρραίνης βέβαια παραπέµπει στην οργάνωση του ίδιου του 

De Gaulle, ενώ το τεράστιο λατινικό ‘V’ συµβολίζει τη µεγαλειώδη νίκη των 

δυνάµεών του, που εκπροσωπούσαν και εκπροσωπούν συνολικά το γαλλικό έθνος, 

τονίζοντας τον ενωτικό χαρακτήρα του αγώνα, πράγµα ιδιαιτέρως σηµαντικό σε µια 

περίοδο όπου ήταν ακόµα ανοιχτές πολλές πληγές από τη συνεργασία µε τους Ναζί 
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και το καθεστώς του Βισύ. Οι παραστάσεις µάλιστα στη βάση του µνηµείου 

απεικονίζουν µια µάχη την οποία έδωσαν όλοι µαζί, πολίτες και στρατιώτες657, υπό το 

άγρυπνο βλέµµα ενός στρατηγού που φέρει τα χαρακτηριστικά των δυνάµεων του De 

Gaulle. Αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες έγιναν κάτω από την προστασία και για 

χάρη της ίδιας της Γαλλίας, που αναπαρίσταται στο µπροστινό πάνω µέρος, ως µια 

γυναικεία µορφή που µε µια δυναµική κίνηση θέλει να προχωρήσει προς τα εµπρός. 

  
(F. Poncelet, Εθνική Νεκρόπολη και Μνηµείο του Chasseneuil-sur-Bonnieure, τµήµα της βάσης) 

Η επιλογή βέβαια της παραδοσιακής µνηµειακής γλυπτικής για ένα τέτοιο 

ενωτικό µνηµείο, χωρίς πάντως να εµφανίζεται πουθενά κάποιο συγκεκριµένο 

ιστορικό πρόσωπο παρά συµβολικά η ίδια η πατρίδα, επιβλήθηκε ακριβώς από την 

ανάγκη για προβολή µιας συγκεκριµένης και θετικής πτυχής του πολέµου. Η γεµάτη 

σύµβολα και συµβολισµούς σύνθεση µετέδιδε µε ξεκάθαρο τρόπο το µήνυµα της 

πολιτικής εξουσίας που επιθυµούσε, έστω και σε ένα µέρος στην περιφέρεια της 

Γαλλίας, να αναδείξει µε εύγλωττο τρόπο το µύθο της νικηφόρας προσπάθειας και 

της συµµετοχής των γαλλικών δυνάµεων, οι οποίες µε δικές τους θυσίες κατόρθωσαν 

συντρίψουν τον εχθρό και να απαλλαγούν από τον κατακτητή. Αυτή ήταν άλλωστε η 

δηµόσια γλυπτική που είχε χρησιµοποιηθεί όλη την περίοδο του Μεσοπολέµου στη 

Γαλλία στα χιλιάδες µνηµεία που είχαν ανεγερθεί για τον Α΄Π.Π. και µε αυτήν ήταν 

εξοικειωµένοι οι Γάλλοι πολίτες. Ήταν πάντως αυτός ο ενωτικός χαρακτήρας του 

µνηµείου που επέτρεψε τελικά την ολοκλήρωσή του, αν και όπως είπαµε, οι φορείς 

της ∆΄ ∆ηµοκρατίας που διαδέχτηκαν τις πρώτες κυβερνήσεις θέλησαν να αποφύγουν 

τη δηµόσια διαπραγµάτευση των γεγονότων του πολέµου, ρίχνοντας το βάρος κυρίως 

στη µνήµη των θυµάτων και σε µια πιο αφηρηµένη και αόριστη αποτύπωση της 

τελευταίας – µε τη χρήση και της αφηρηµένης τέχνης όπως θα δούµε στη συνέχεια. 

                                                 
657 Βλ. Gilzmer, Mechtild, Mémoires de pierre, Les monuments commémoratifs en France après 1944, 
όπ. π., σελ. 95. 
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• Το πρώτο εθνικό µνηµείο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Struthof-

Natzweiler 

 

Με την παραίτηση όµως του De Gaulle, η επίσηµη κρατική µνήµη, που όπως 

είδαµε ισοδυναµεί ουσιαστικά µε αφαίρεση και λήθη, η µνήµη της κοινοβουλευτικής 

δηµοκρατίας όπως πραγµατώθηκε στα πλαίσια της ∆΄ ∆ηµοκρατίας, ήταν η µνήµη 

των κοµµατικών παρατάξεων που συνέχισαν την παράδοση της Γ΄ ∆ηµοκρατίας και 

οι οποίες για  πολλούς λόγους προτιµούσαν την αποσιώπηση πολλών πτυχών του 

παρελθόντος. Μέσα σε ένα κλίµα πολιτικής αστάθειας, που πολύ έµοιαζε µε αυτό της 

Γ΄ ∆ηµοκρατίας, µε πολιτικές, πολιτειακές και κυβερνητικές κρίσεις, µε 26 

κυβερνήσεις στο διάστηµα 1944-1958, τα πολιτικά συµφέροντα που διακυβεύονταν 

ήταν πολλά και ο έλεγχος της εξουσίας δύσκολος. Απαιτούνταν λεπτοί και ευφυείς 

ελιγµοί, ενώ το παραµικρό πολιτικό σφάλµα ή ολίσθηµα µπορούσε να αποβεί µοιραίο 

για την πορεία και την πολιτική επιβίωση παραγόντων και κοµµάτων· οποιαδήποτε 

σκιά και αµφιβολία γινόταν όπλο στα χέρια των αντιπάλων.  

Μέσα σε αυτό το κλίµα δόθηκε η παραγγελία για το πρώτο εθνικό µνηµείο 

της περιόδου, µάλιστα εκτός πρωτεύουσας, στην εξαιρετικά ευαίσθητη και εθνικά 

κρίσιµη περιοχή της Αλσατίας. Σε αντίθεση µε το Παρίσι, το µνηµείο του Struthof-

Natzweiler δε βρίσκεται σε κάποιο κεντρικό σηµείο, ούτε καν µέσα στον αστικό ιστό 

κάποιας πόλης, παρά στο οµώνυµο στρατόπεδο συγκέντρωσης, πενήντα περίπου 

χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα της επαρχίας, το Στρασβούργο. Ακόµα και η 

πρόσβαση σε αυτόν τον τόπο µνήµης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Κανείς πρέπει να 

ταξιδέψει περίπου µια ώρα µε το τρένο από το Στρασβούργο µέχρι τη γειτονική 

κωµόπολη του Schirmeck, µε εµφανώς γερµανικές ρίζες, και στη συνέχεια µόνο µε 

κάποιο ιδιωτικό µέσο µεταφοράς να µεταβεί στην κορυφή του διπλανού λόφου και 

στο εν λόγω στρατόπεδο. Ο χώρος είναι περιφραγµένος και ελεγχόµενος και συναντά 

κανείς µόνο οµάδες τουριστών και επισκέπτες µε ειδικό ενδιαφέρον για την ιστορία 

του µοναδικού στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης επί γαλλικού εδάφους. 

Στις 3 Μαρτίου του 1950 η Εθνική Επιτροπή Εκτοπισµένων, Έγκλειστων και 

Αντιστασιακών αποφάσισε οµόφωνα να υλοποιήσει την ιδέα που γεννήθηκε ήδη το 

1949, όπως διαβάζουµε στην εφηµερίδα των Αντιστασιακών Combat µε ηµεροµηνία 

21 Ιουλίου 1960 που αναγγέλλει τα επίσηµα αποκαλυπτήρια, και να προχωρήσει στη 

δηµιουργία µιας εθνικής νεκρόπολης στο Struthof προκειµένου να θαφτούν οι σωροί 
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των κρατουµένων που οι Ναζί δεν είχαν κατορθώσει να εξαφανίσουν658. Το έδαφος 

του πρώην στρατοπέδου ανακηρύχθηκε εθνικό ιστορικό µνηµείο το 1950 και ο 

θάλαµος αερίων το 1951. Όπως διαβάζουµε στα αρχεία πάλι του Réseau de Souvenir 

που είχε και σε αυτή την περίπτωση αναλάβει την ευθύνη για τις διαδικασίες 

ανέγερσης του εν λόγω µνηµείου659, οι πρώτες επαφές µε κρατικούς φορείς και οι 

πρώτες κινήσεις και διακανονισµοί έγιναν ήδη στα 1953. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου 

του ίδιου έτους το Υπουργείο των Απόµαχων Αγωνιστών και των Θυµάτων του 

Πολέµου ανέλαβε υπό την επίβλεψή του το έργο και ταυτόχρονα τη χρηµατοδότηση 

του µεγαλύτερου µέρους660 – ένα άλλο µέρος θα καλυφθεί από εθνικό έρανο, από την 

έκδοση γραµµατοσήµων ήδη από το 1956 σε σχέδιο του Paul-Pierre Lemagny (1905-

1977) και ενός χαρακτικού σε επιστολικά δελτάρια του Charles-Paul Dufresne και 

φυσικά από ιδιωτικές δωρεές661. Μάλιστα εδώ βλέπουµε ότι αναπαρίσταται ήδη το 

µελλοντικό µνηµείο, κάτι που αυτονόητα σηµαίνει ότι είχαν ήδη κατατεθεί οι 

προτάσεις και εγκριθεί τα συγκεκριµένα σχέδια για το µνηµείο και είχαν ξεκινήσει οι 

εργασίες662. 

 
(Paul-Pierre Lemagny, σειρά γραµµατοσήµων µε το µνηµείο του Struthof-Natzweiler, 1956) 

 

                                                 
658 Το σχετικό απόκοµµα του περιοδικού προέρχεται από τα Εθνικά Αρχεία Γαλλίας και συγκεκριµένα 
από το αρχείο του Réseau de Souvenir (ARS), φάκελος 72 AJ/2161. 
659 Οι πρώτες βέβαια κινήσεις για την κήρυξη του στρατοπέδου σε τόπο µνήµης και την ανέγερση ενός 
µνηµείου είχαν γίνει από την Amicale des Anciens Déportés Politiques du camp de Struthof  η οποία 
καταργήθηκε το 1952, ίσως ακριβώς λόγω της ίδρυσης την ίδια χρονιά της µεγαλύτερης και εθνικής 
πλέον εµβέλειας ένωσης του Réseau de Souvenir που περιέλαβε στους κόλπους του πολλές ενώσεις 
θυµάτων και αντιστασιακών.  
660 Σε επιστολή του υπουργείου προς τον πρόεδρο του Réseau de Souvenir µε ηµεροµηνία 18 
Νοεµβρίου 1953 βρίσκουµε την κοινοποίηση της απόφασης για τη χρηµατοδότηση του έργου µε 
100000 γαλλικά φράγκα, βλ. ARS, 72 AJ/2161. 
661 Αναλυτική λίστα µε τις προσφορές, τις δωρεές και τις κρατικές επιχορηγήσεις, καθώς και µε τα 
ονόµατα των µελών της επιτροπής για την ανέγερση του µνηµείου βρίσκεται στο ARS, 72 AJ/2161. 
662 Το υλικό προέρχεται από το ARS, 72 AJ/2161, όπου υπάρχει και η σχετική αναφορά για την 
κυκλοφορία των γραµµατοσήµων και του επιστολικού δελταρίου µε ηµεροµηνία 11 Ιανουαρίου 1956. 
Βλ. επίσης πληροφορίες για τους καλλιτέχνες που φιλοτέχνησαν το γραµµατόσηµο και το χαρακτικό 
στην επίσηµη ιστοσελίδα του µνηµείου www.struthof.fr. 
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(αριστερά το κουπόνι για τον έρανο για το µνηµείο, 1953, δεξιά Charles-Paul Dufresne, χαρακτικό σε 

επιστολικό δελτάριο και γραµµατόσηµο που αναπαριστούν το µνηµείο, 1956) 

Σε αυτή την περίπτωση τα πράγµατα φαίνονται απλά και το επίσηµο κράτος 

πρόθυµο να αναλάβει το ρόλο του παραγγελιοδότη ενός εθνικού µνηµείου για τον 

πόλεµο. Ο τότε µάλιστα πρωθυπουργός Joseph Laniel τοποθετούσε στις 26 Απριλίου 

1954 στο Mont Valérien, ένας τόπος µνήµης τον οποίο όπως είδαµε είχε ήδη 

‘διεκδικήσει’ ο De Gaulle, «µια τεφροδόχο µε τέφρα από διάφορα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο την πρώτη εθνική µέρα για τους 

εκτοπισµένους»663. Έτσι όµως νοηµατοδοτούσε µονοσήµαντα τη δηµόσια µνήµη για 

τον πόλεµο, καθώς έµεναν απ’ έξω όλες οι υπόλοιπες πτυχές της ιστορίας, ενώ 

δινόταν βαρύτητα αποκλειστικά στη µνήµη των θυµάτων. Στην περίπτωση του 

Struthof τόσο το θέµα όσο και ο τόπος όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το µνηµείο 

έκαναν ασφαλώς ευκολότερο το έργο των επίσηµων φορέων. Η µνήµη που τέθηκε 

εδώ για διαπραγµάτευση και για δηµόσια απεικόνιση δεν ήταν άλλη, όπως και στο 

Παρίσι που θα δούµε στη συνέχεια, από την ουδέτερη πολιτικά και αθώα ηθικά για το 

νέο καθεστώς, αυτής των θυµάτων σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που ήταν υπό 

γερµανική διοίκηση. Επρόκειτο δηλαδή για το ιδανικό µέρος για τη δηµιουργία ενός 

τόπου µνήµης που απέδιδε την ευθύνη σε άλλους και παρουσίαζε τη Γαλλία συνολικά 

ως θύµα της ναζιστικής βαρβαρότητας – προφανώς αυτός είναι και ο λόγος που 

αργότερα ο De Gaulle δεν απέσυρε την κρατική υποστήριξη για την ανέγερσή του και 

τελικά το εγκαινίασε ο ίδιος. Άλλωστε το µνηµείο σε µια αποµακρυσµένη τοποθεσία, 

πολύ µακρυά όπως είδαµε από κάποια µεγάλη πόλη και ακόµα πιο µακρυά από την 

                                                 
663 Turpin, Frédéric, Le Mont- Valérien: de l’histoire à la mémoire, όπ. π., σελ. 29. 
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πρωτεύουσα, δεν επρόκειτο σε καµία περίπτωση να επιδράσει στην επίσηµη και 

δηµόσια διαδικασία µνηµόνευσης, ούτε επρόκειτο να ενεργοποιεί µε την παρουσία 

του δύσκολες µνήµες και να υποσκάπτει έτσι την πολιτική σταθερότητα και τη 

δύναµη όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγµή στην εξουσία.  

Ταυτόχρονα βέβαια οι κάτοικοι της Αλσατίας έβρισκαν σε αυτό το µνηµείο 

τον πιο ισχυρό σύµµαχό τους στην προσπάθειά τους να αποτινάξουν τις οποίες σκιές 

είχαν δηµιουργηθεί την περίοδο της γερµανικής κατοχής γύρω από τη γαλλική τους 

εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Ας µην ξεχνάµε ότι στις αρχές του ίδιου έτους, στις 

12 Ιανουαρίου του 1953, είχε ξεκινήσει η δίκη στο Μπορντό για τη Σφαγή στο 

Oradour, στην οποία κατηγορούµενοι µεταξύ άλλων ήταν και έντεκα κάτοικοι από 

την Αλσατία που υπηρετούσαν την περίοδο της κατοχής στο γερµανικό στρατό664, 

µια δίκη που είχε λάβει µεγάλες διαστάσεις στη δηµοσιότητα και είχε θίξει το κύρος 

και την αξιοπρέπεια συνολικά των κατοίκων της περιοχής. Τελικά οι 

κατηγορούµενοι, που αρχικά βρέθηκαν ένοχοι, αθωώθηκαν µε προεδρικό διάταγµα 

για την απονοµή χάριτος και το νόµο περί γενικής αµνηστίας λίγες µόνο µέρες 

αφότου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση665. Αυτό έγινε µετά από έντονες πιέσεις των 

πολύ πιο ισχυρών πολιτικά φορέων της Αλσατίας, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι οι 

κάτοικοι ήταν υποχρεωµένοι να υπηρετήσουν κάτω από της διαταγές των Ναζί καθώς 

για κάποιο διάστηµα η περιοχή είχε προσαρτηθεί στο γερµανικό Ράιχ και δεν άνηκε 

στη γαλλική επικράτεια. Με αυτήν την ερµηνεία ήταν σύµφωνη και η κεντρική 

διοίκηση που σε καµία περίπτωση δεν επιθυµούσε να δει να εκδηλώνονται 

αποσχιστικές ή αυτονοµιστικές τάσεις σε µια περιοχή µε πολλές ιδιαιτερότητες ή να 

εκµεταλλευτούν την κατάσταση οι κοµµουνιστές που στήριζαν τις αξιώσεις των 

κατοίκων του Oradour. Εδώ ίσχυσε τελικά η επιβολή της επίσηµης εκδοχής της 

µνήµης, πρακτικά της αποσιώπησης των ιστορικών γεγονότων, σε βάρος φυσικά της 

ιστορικής συλλογικής µνήµης των κατοίκων του µικρού χωριού του Oradour και σε 

βάρος της δικαιοσύνης, υπέρ όµως της εθνικής ενότητας, σε µια περιοχή που ουκ 

ολίγες φορές είχε αλλάξει κρατική υπόσταση και βρισκόταν πάντοτε στο επίκεντρο 

της διαµάχης ανάµεσα στη Γερµανία και τη Γαλλία. Ο δήµαρχος του Κολµάρ Hinky 

απευθυνόµενος στο στρατηγό Touzet de Vigier, ο οποίος είχε φτάσει εκεί για την 

τελετή στη µνήµη δύο τοπικών ηρώων του Β΄Π.Π. και του πολέµου στην Ινδοκίνα, 

                                                 
664 Για τη συµµετοχή των Αλσατών στο γερµανικό στρατό βλ. Richez, Jean-Claude, «Remarques sur la 
commémoration de la seconde guerre mondiale en Alsace», όπ. π., σελ. 267 και 276. 
665 Farmer, Sarah, «Postwar Justice in France: Bordeaux 1953», όπ. π., σελ. 202-206. 
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του στρατηγού Jean Joseph Marie Gabriel de Lattre de Tassigny (1889-1952) και του 

στρατηγού Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902-1947), ουσιαστικά για να τιµήσει 

στο πρόσωπό τους όσους Αλσατούς υπηρέτησαν και υπηρετούσαν στο γαλλικό 

στρατό, δήλωνε στις 18 Ιανουαρίου του 1953, µε στόχο να αντικρούσει έµµεσα τις 

κατηγορίες περί εθνικής προδοσίας στις δίκες του Μπορντό: «έχετε έρθει εδώ για να 

παρουσιάσετε µεταξύ µας την πραγµατική Γαλλία»666.  

Το µνηµείο, που τελεσίδικα παραγγέλθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, 

ερχόταν ως απάντηση στις όποιες φωνές κατηγορίας κατά των Αλσατών για εθνική 

προδοσία και αποκαθιστούσε στη δηµόσια σφαίρα την εικόνα της περιοχής που, 

σύµφωνα πλέον µε την επίσηµη εκδοχή εκφρασµένη στο µνηµείο, µπορεί να µην 

ήταν µια εικόνα ηρωική και ένδοξη, παρουσιαζόταν όµως η ίδια η τοπική κοινωνία 

ως θύµα µιας ξένης δύναµης κατοχής και άρα αθώα από κάθε ένοχη πράξη. Με τον 

τρόπο αυτό, µε την επιλεκτική µνήµη και τη συντεταγµένη λήθη, έκλεισαν ή 

τουλάχιστον έγινε προσπάθεια να κλείσουν οι πληγές του παρελθόντος και να 

επικρατήσει πνεύµα ενωτικό που θα άνοιγε νέες προοπτικές για την οριστική 

ενσωµάτωση της περιοχής στην εθνική αφήγηση και την ταύτιση των κατοίκων µε τη 

γαλλική εθνική ταυτότητα. 

  
(Bertrand Monnet αρχιτέκτονας/ Lucien Fenaux γλύπτης, Μνηµείο της εκδίωξης, 1960, µάρµαρο, ύψος 

41 µ., νεκρόπολη Struthof-Natzweiler)  

 

                                                 
666 Στο Richez, Jean-Claude, «Remarques sur la commémoration de la seconde guerre mondiale en 
Alsace», όπ. π., σελ. 277. 
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(Bertrand Monnet αρχιτέκτονας/ Lucien Fenaux γλύπτης, Μνηµείο της εκδίωξης, 1960, µάρµαρο, ύψος 

41 µ., νεκρόπολη Struthof-Natzweiler)  

Το έργο που παραγγέλθηκε από τους φορείς της ∆΄ ∆ηµοκρατίας 

εγκαινιάστηκε τελικά από τον τελευταίο της πρόεδρο, αλλά σύντοµα πρώτο πρόεδρο 

της Ε΄ ∆ηµοκρατίας, το στρατηγό De Gaulle στις 23 Ιουλίου 1960. Ήταν δηµιουργία 

ενός αρχιτέκτονα, σύµφωνα πάλι µε την κοινή πρακτική που ακολουθήθηκε σε όλη 

τη ∆υτική Ευρώπη, του Bertrand Monnet (1910-1989) ο οποίος ήδη από το 1942 ήταν 

προϊστάµενος αρχιτέκτονας για τα ιστορικά µνηµεία και είχε λάβει πλήθος κρατικών 

παραγγελιών ειδικά στην περιοχή της Αλσατίας. Αυτός είχε τη συνολική ευθύνη της 

ανέγερσης, σε συνεργασία σε ορισµένα µόνο σηµεία, µε το γλύπτη Lucien Fenaux 

(1921-). Πρόκειται για έναν ηµιτελή κύλινδρο, ανοικτό από τη µία πλευρά, ύψους 41 

µ., τοποθετηµένο στο υψηλότερο σηµείο του χώρου, στα όρια του παλαιού 

στρατοπέδου, εκεί όπου δηµιουργήθηκε τελικά η λεγόµενη νεκρόπολη και όπου 

θάφτηκαν οι σωροί πολλών θυµάτων µεταξύ των οποίων και αρκετοί ανώνυµα.  

Είναι αυτοί οι νεκροί στους οποίους είναι αφιερωµένο το µνηµείο και οι 

οποίοι πάνω στους σταυρούς φέρουν το τίτλο ‘Πολιτικός Εκτοπισµένος’  ή 

‘Αντιστασιακός Εκτοπισµένος’ . Ο περίεργος αυτός διαχωρισµός σηµατοδοτούσε την 

προσπάθεια από πλευράς των κρατικών παραγόντων να απαγκιστρωθεί η Αντίσταση 

από ένα πολιτικό µήνυµα και µια πολιτική χροιά, πιο συγκεκριµένα από το µύθο της 

κοµµουνιστικής κυρίως εµπλοκής, και να καταστεί τελικά η Αντίσταση εθνική, µέσα 

στην οποία χωράει πλέον ολόκληρο το γαλλικό έθνος και φυσικά η γκωλική εκδοχή 

του µύθου. Το δεύτερο συνθετικό της ταφικής επιγραφής, κοινό σε όλους τους 

τάφους ήταν το ένδοξο ‘Έπεσε για τη Γαλλία’  (Mort Pour la France), ένας τίτλος τιµής 

µε ιδιαίτερη βαρύτητα που είχε ψηφιστεί µε νόµο το 1922, µετά δηλαδή τη λήξη του 

νικηφόρου Α΄Π.Π., ώστε να τον φέρουν συγκεκριµένα µόνο άτοµα. Οι νέοι όµως 
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ήρωες της χώρας δεν µπορούσαν να είναι δυστυχώς στρατιώτες και έτσι εφευρέθηκε 

η ιδέα του θύµατος ήρωα. Στην αφιέρωση του ίδιου του µνηµείου διαβάζουµε: ‘Για 

τους ήρωες και µάρτυρες της εκτόπισης –  η Γαλλία είναι ευγνώµων’ . 

 
(Bertrand Monnet αρχιτέκτονας/ Lucien Fenaux γλύπτης, Μνηµείο της εκδίωξης, λεπτ. εσωτερικού) 

Η επιλογή µιας γεωµετρικής λύσης, το µοτίβο µιας σπείρας µε µια ανοδική 

κίνηση βρίσκεται και αυτό στην παράδοση, ήδη από τις αρχές του αιώνα, της 

προτίµησης τέτοιων δυναµικών και αφηρηµένων µορφών για την απεικόνιση της 

προόδου και της ανάτασης που ήταν το ζητούµενο µετά από ιστορικής σηµασίας 

γεγονότα, δηλαδή «της ουτοπίας και της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο για την 

ανθρωπότητα»667. Η επιλογή βέβαια παραδοσιακών υλικών όπως οι µαρµάρινες 

πλάκες µπορεί να ακολουθεί την ακαδηµαϊκή µνηµειακή γλυπτική, ωστόσο αυτό που 

βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και αυτό που δίνει την πρώτη εντύπωση δεν είναι τίποτε 

άλλο από τη γεωµετρική αφαίρεση του έργου. Ακόµα και η εµφανής αυτή τοιχοδοµία 

δίνει την εντύπωση ενός κυβιστικού ή κονστρουκτιβιστικού πίνακα ή καλύτερα ενός 

έργου De Stilj, ακολουθώντας την κυρίαρχη αυτή τη στιγµή εικαστική τάση της 

σύνδεσης µε το µοντερνισµό και τις πρωτοπορίες του µεσοπολέµου, ξαναπιάνοντας 

και εδώ το νήµα που είχε αρχίσει να απλώνει ο Tatlin. Η προσπάθεια αναβίωσης των 

προπολεµικών οραµάτων, της ελπίδας και των ουτοπιών για το µέλλον, ήταν και πάλι 

κρίσιµα ζητούµενα σε µια κατεστραµµένη από τον πόλεµο κοινωνία που µόνο από το 

αύριο µπορούσε να πιαστεί, ενώ ταυτόχρονα ήταν έτοιµη να θυσιάσει τη µνήµη και 

την απόδοση ευθυνών. 

Ούτε εδώ λοιπόν κατονοµάζονται οι υπεύθυνοι για τη µοίρα των θυµάτων, 

παρά όπως είδαµε και στην επιγραφή του µνηµείου απλά αναγορεύονται οι νεκροί σε 

εθνικοί ήρωες. Ο Langner πιστεύει βέβαια ότι «αυτή εδώ η σπείρα δεν είναι ένα 

σχέδιο µιας κατασκευής (Konstruktion) αλλά το ίχνος µιας αποδόµησης…δεν είναι 

                                                 
667 Langner, Johannes, «Denkmal und Abstraktion: Sprachregelungen der monumentalen Symbolik im 
20. Jahrhundert», όπ. π., σελ. 64. 



319 
 

αυτή σπείρα πια ένα αποτύπωµα µιας αισιόδοξης τοµής αλλά το αποτύπωµα µιας 

κατηγορίας και µιας καταδίκης»668. Ωστόσο µόνο να υπονοηθεί µπορεί κάτι τέτοιο 

και µόνο αν δει κανείς το µνηµείο ως σύµβολο µιας τετελεσµένης καταστροφής 

παραβλέποντας το µοντέρνο και δυναµικό σχήµα του και τον ηρωικό χαρακτήρα που 

βρίσκουµε στην αφιέρωση. Η σκιά του µάρτυρα που είναι σκαλισµένη στο εσωτερικό 

του κυλίνδρου µε µια άυλη σχεδόν αναπαράσταση µοιάζει να κατευθύνεται στους 

ουρανούς, στον παράδεισο και στην αιωνιότητα της παντοτινής δόξας. Το εσόγλυφο 

αυτό, και όχι ένα ανάγλυφο, µαρτυρά ακριβώς τη φυσική απουσία των θυµάτων, της 

θυσίας, της καταστροφής, αλλά συγχρόνως την απουσία της ίδιας της µνήµης και της 

πρόθεσης για αναζήτηση ευθυνών. 

      
(Bertrand Monnet αρχιτέκτονας/ Lucien Fenaux γλύπτης, Μνηµείο της εκδίωξης, λεπτ. από το 

εσωτερικό και εξωτερική όψη από χαµηλότερο σηµείο του στρατοπέδου) 

Το µνηµείο καταλαµβάνει τη θέση µιας φλόγας669, της αιώνιας φλόγας της Γαλλίας 

που τιµά έτσι του ήρωές της, µιας ιερής και µεταφυσικής φλόγας της θυσίας των 

νεκρών που τώρα παίρνουν τη θέση τους στο πάνθεον των ηρώων. Στις 5 Μαΐου 

είχαν ήδη τοποθετηθεί µέσα σε ένα κελάρι στη βάση στο εσωτερικό του µνηµείο τα 

οστά του ‘Άγνωστου εκτοπισµένου’  και τοποθετήθηκε η επιγραφή ‘Εδώ αναπαύεται 

ένας άγνωστος εκτοπισµένος’ , ενώ τη νύχτα πριν τα επίσηµα αποκαλυπτήρια ο 

πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου για τον τόπο µνήµης του 

                                                 
668 Langner, Johannes, «Denkmal und Abstraktion: Sprachregelungen der monumentalen Symbolik im 
20. Jahrhundert», όπ. π., σελ. 64. 
669 Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του µνηµείου www.struthof.fr. 
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Struthof-Natzweiler που είχε ιδρυθεί στις 2 ∆εκεµβρίου του 1954 άναψε συµβολικά 

‘τη φλόγα της µνήµης’.  

  
(αριστερά φωτογραφία από την τελετή για τη ‘φλόγα της µνήµης’ στις 2 ∆εκεµβρίου 1954, δεξιά 

Bertrand Monnet αρχιτέκτονας/ Lucien Fenaux γλύπτης, Μνηµείο της εκδίωξης, λεπτ. από το 

εσωτερικό όπου έχουν τοποθετηθεί τα οστά του Άγνωστου εκτοπισµένου) 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Dr. Leon Boutbein, επιζήσαντα του 

στρατοπέδου, το 1954 κατά τη διάρκεια των εργασιών ανέγερσης, «το µνηµείο θα 

είναι το σύµβολο της φλόγας του κρεµατορίου που ένωσε τα θύµατα στην ίδια θυσία, 

και θα υπενθυµίζει επίσης µε αυτή τη θαυµάσια σπείρα που ανέρχεται προς το 

άπειρο, την αιώνια ελπίδα που υπήρχε στην καρδιά κάθε εκτοπισµένου. Ήταν για την 

υπόσχεση µιας συµφιλιωµένης ανθρωπότητας σε έναν κόσµο ευτυχισµένο και 

ελεύθερο που δέχτηκαν να πεθάνουν. [….] Χθες ήταν ο ηρωισµός των στρατιωτών 

στο Verdun και στο Douaumont, σήµερα είναι εδώ, στην υπέροχη ηρεµία αυτού του 

θαυµάσιου βουνού, που συχνάζει το πνεύµα εκείνων που πέθαναν, που κρεµάστηκαν 

και πυροβολήθηκαν, ώστε τα παιδιά µας να έρθουν και να τιµήσουν τον πολιτικό 

ηρωισµό των παρτιζάνων που υπέφεραν και που πέθαναν έτσι ώστε η αγάπη για την 

ελευθερία να παραµείνει ο νόµος των ανθρώπινων όντων»670. Όπως διαβάζουµε πάλι 

στην εφηµερίδα των Αντιστασιακών Combat δύο µέρες πριν τα επίσηµα εγκαίνια, «η 

διάταξη του µνηµείου του Struthof είναι ένα στέµµα που έχει στην κορυφή του µια 

φλόγα σε σχήµα µιας σπείρας 41 µ., κατασκευασµένο από λευκές πέτρες του 

Hauteville»671. Όπως και να ‘χει, ακόµα και αν δούµε το µνηµείο ως σύµβολο της 

καταστροφής ή της διακοπής του κύκλου της ζωής, στον απότοµα κοµµένο κύλινδρο 

πουθενά δεν κατονοµάζεται η ταυτότητα των ενόχων και όταν υπονοείται δεν είναι 

παρά οι σατανικοί Ναζί, όχι πλέον οι νέοι σύµµαχοι Γερµανοί, οι εξωτερικοί δηλαδή 

εχθροί του έθνους. 

                                                 
670 Μαρτυρία που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.struthof.fr. 
671 Το απόκοµµα στο ARS, 72 AJ/2161. 
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• Η µνήµη για τον πόλεµο φτάνει στην πρωτεύουσα: το µνηµείο στη 

µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης στο Île de la Cité 

 

Η εθνική ενότητα, η γαλλική εθνική συνείδηση και η απαλοιφή δύσκολων 

αναµνήσεων και ένοχων µυστικών, κυρίως µέσω της εικαστικής αποτύπωσης µιας 

επιλεκτικής δηµόσιας µνήµης και µιας ταυτόχρονης αποσιώπησης, υπήρξε το 

ζητούµενο και στο δεύτερο εθνικό µνηµείο της Γαλλίας. Στην τελετή των 

αποκαλυπτηρίων στο Παρίσι στις 12 Απριλίου του 1962, του µνηµείου ‘στη µνήµη 

των µαρτύρων της εκτόπισης’ , παρουσία του πρόσφατα επανεκλεγµένου προέδρου της 

γαλλικής δηµοκρατίας De Gaulle, είχαν προσκληθεί και συγκεντρωθεί οι 

αντιπρόσωποι όλων των αντιστασιακών οργανώσεων της Γαλλίας, των οργανώσεων 

των βετεράνων και των αιχµαλώτων πολέµου και των οργανώσεων των θυµάτων των 

στρατοπέδων συγκέντρωσης, ενώ είχαν παραστεί και εκπρόσωποι από αντιστασιακές 

οργανώσεις από το εξωτερικό672.  

Το γεγονός είχε λάβει µεγάλες διαστάσεις, όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

ήταν εκεί και το γεγονός καλυπτόταν σε ζωντανή µετάδοση από την τηλεόραση και 

το ραδιόφωνο. Επίσης, πλήθος κόσµου είχε προσέλθει για να ακούσει τον ήρωα του 

πολέµου, τον άνθρωπο της 18ης Ιουνίου του 1940, το θεµελιωτή της Ε΄ Γαλλικής 

∆ηµοκρατίας, να µιλάει για τα ηρωικά κατορθώµατα του γαλλικού έθνους και να 

εξυµνεί το µεγαλείο και την ενότητα της πατρίδας και του γαλλικού έθνους – όπως 

κατ’ επανάληψη είχε πράξει τα τελευταία 20 χρόνια σε κάθε ευκαιρία. Αντ’ αυτού 

όµως στην ολιγόλεπτη τελικά τελετή επικράτησε η απόλυτη σιωπή, «µια σιωπή 

έντονη που διακόπηκε µόνο από το φτερούγισµα των πουλιών»673. Κανένας λόγος 

δεν εκφωνήθηκε και η τελετή είχε διάρκεια µόλις δέκα λεπτά. Τις επόµενες µέρες οι 

δηµοσιογράφοι δικαίως αναρωτιόνταν «γιατί τέτοια σιωπή;» σε ένα τόσο σηµαντικό 

γεγονός. Και συνεχίζοντας τον προβληµατισµό τους παρατήρησαν πολύ εύστοχα: 

«µήπως είναι η νέα σχέση µε το νέο ‘σύµµαχο’, τη Βόννη;»674.  

 

                                                 
672 Η πρόσκληση και το κείµενο της Προεδρίας της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας προέρχονται το ARS, 72 
AJ/2166. 
673 Απόσπασµα από απόκοµµα της εφηµερίδας, Η Φωνή της Αντίστασης, 3η σειρά, νούµ. 74, Απρίλιος 
1962, σελ. 3, ARS, 72 AJ/2166. 
674 Τα αποσπάσµατα προέρχονται από το απόκοµµα του άρθρου της Lesieur, Cécile, Le Patriote 
Résistant, Bulletin intérieur de la Fédération nationale des déportés et internés patriotes, τχ. 271, 
Μάιος 1962, ARS, 72 AJ/2166.  
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(αριστερά η πρόσκληση των εγκαινίων, δεξιά κείµενο της Προεδρίας της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για 

την εν λόγω εκδήλωση στις 12 Απριλίου 1962) 

Γιατί λοιπόν τέτοια «σιωπή»; Γιατί αυτή η δηµόσια σιωπή τόσα χρόνια από 

τους παράγοντες της ∆΄ ∆ηµοκρατίας και γιατί αυτή η σιωπή από την πλευρά του De 

Gaulle απέναντι στην εκδοχή που το προηγούµενο πολιτικό κατεστηµένο αποφάσισε 

τελικά τότε να απεικονίσει δηµοσίως; Γιατί χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 20 

χρόνια για να ανεγερθεί ένα δηµόσιο µνηµείο για το Β΄Π.Π. και γιατί µε τη 

συγκεκριµένη µορφή και περιεχόµενο; Ποια ήταν η επίσηµη µνήµη που ήθελαν 

κάποιοι να προβάλουν τότε για τον πόλεµο και να την καταστήσουν δηµόσια και 

συλλογική και ποιοι οι παράγοντες που τη διαµόρφωσαν; Ποια είναι η σχέση αυτού 

του µνηµείου µε άλλα µνηµεία για τον πόλεµο τα οποία κατασκευάστηκαν και αυτά 

µε κρατική φροντίδα και χρηµατοδότηση; Στόχος ήταν πάντως η εξουσιαστική 

επιβολή στο παρελθόν και ο έλεγχος της δηµόσιας µνήµης. Από την πλευρά των 

θυτών, οι περισσότεροι επέλεξαν να απαλείψουν τις ενοχλητικές µνήµες, σε µια 

στρατηγική ‘οργανωµένης λήθης’ ή ‘επινοηµένης δόξας’, όπως παρατηρεί ο 

Lagrou675, έτσι ώστε η ιστορία τους να µην περιέχει γεγονότα που θα δηµιουργούσαν 

ενοχή ή ντροπή στους απογόνους. Άλλωστε, όπως σχολιάζει και η Shelley Hornstein, 

η λήθη ήταν καταλυτικό στοιχείο για την εθνική ενότητα της Γαλλίας, όπως και για 

κάθε άλλο έθνος676.   

                                                 
675 Βλ. Lagrou, Pieter, «Beyond Memory and Commemoration: Coming to Terms with War and 
Occupation in France after 1945», όπ. π., σελ. 66. 
676 Βλ. Hornstein, Shelley, «Invisible topographies and deafening silences: looking for the Memorial to 
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Μέσα σε αυτές τις συνθήκες έµοιαζε αδύνατη, τα πρώτα τουλάχιστον 

µεταπολεµικά χρόνια, η ανέγερση κάποιου µνηµείου που θα είχε αφετηρία τον 

πόλεµο και θα κάλυπτε µε τη µορφή και το περιεχόµενό του όλες τις αντιµαχόµενες 

πλευρές, την επίσηµη και την ιδιωτική µνήµη. Όταν τελικά αποφασίστηκε η 

ανέγερσή του, επρόκειτο και αυτό µε τη σειρά του να παραπέµπει σε µια, αν όχι 

αφηρηµένη, σίγουρα γενική και ουδέτερη όσο γινόταν εκδοχή της δηµόσιας µνήµης. 

Το έργο του αρχιτέκτονα George-Henri Pingusson (1894-1978) που ολοκληρώθηκε 

και εγκαινιάστηκε το 1962, αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο εθνικό µνηµείο τη Γαλλίας 

για το Β΄Π.Π.677 και ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δηµόσια δείγµατα της 

επίσηµης εκδοχής της τέχνης και της µνήµης της ∆΄ ∆ηµοκρατίας, «της αφαίρεσης 

που έπρεπε να ιδωθεί απέναντι στην παραστατικότητα, όπου η παραστατικότητα 

έπρεπε να ιδωθεί ως αναπαράσταση» 678. 

     
(αριστερά η πρόσκληση σε δηµόσια εγγραφή για προσφορές για την ανέγερση του µνηµείο, δεξιά 

απόδειξη πληρωµής της δωρεάς) 

                                                                                                                                            
the Victims of the Deportation in Paris», Figuration/ Abstraction: Strategies for Public Sculpture in 
Europe 1945-1968, Benton, Charlotte (επιµ.), Ashgate, Λιντς 2004, σελ. 172. 
677 Είχε προηγηθεί η κατασκευή το 1956 του ‘Μνηµείου για τον άγνωστο Εβραίο Μάρτυρα’ , όµως αυτό 
έγινε µε ενέργειες του ιδιωτικού φορέα του Εβραϊκού Κέντρου Τεκµηρίωσης και ανεγέρθηκε µε 
ιδιωτική χρηµατοδότηση σε ιδιωτικό και ελεγχόµενο χώρο, βλ. Hornstein, Shelley, «Invisible 
topographies and deafening silences: looking for the Memorial to the Victims of the Deportation in 
Paris», όπ. π., σελ. 176 και κυρίως Wieviorka, Annette, «Un lieu de Mémoire et d’Histoire: Le 
Mémorial du Martyr juif inconnu», Les juifs entre la mémoire et l’oubli, Revue de l’Université de 
Bruxelles, τόµος 1-2, 1987, σελ. 107-130. Αντίθετα για το µνηµείο του Île de la Cité τα χρήµατα 
συγκεντρώθηκαν µετά από δηµόσια πρόσκληση, όπως βλέπουµε στο σχετικό έγγραφο, από δωρεές 
δήµων και κοινοτήτων, από δηµόσιους οργανισµούς και ιδιώτες, από αντιστασιακές οργανώσεις, 
ακόµα και συλλόγους του εξωτερικού, από τράπεζες και εταιρείες και τέλος ακόµα από δωρεές 
µαθητών από τα σχολεία όλης της χώρας, βλ. τη σχετική λίστα που υπάρχει στο ARS, 72 AJ/2162.  
678 Hornstein, Shelley, «Invisible topographies and deafening silences: looking for the Memorial to the 
Victims of the Deportation in Paris», όπ. π., σελ. 170. 
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Η επιλογή και εδώ ενός αρχιτεκτονικού γραφείου, πρακτική όπως είδαµε 

διαδεδοµένη σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη, και µάλιστα ενός καλλιτέχνη που ήταν 

πασίγνωστος για την πίστη του στις αρχές του µοντερνισµού, ήδη µε προπολεµικά 

του έργα, όπως το Hôtel Latitude 43 στο St. Tropez του 1932679, καταδεικνύει φυσικά 

την πρόθεση των κρατικών φορέων να συνεχίσουν από τη µια την προπολεµική 

µοντέρνα παράδοση, από την οποία άλλωστε και οι ίδιοι προέρχονταν, και από την 

άλλη να σπάσουν τα δεσµά µε τη δηµόσια κλασική και ρεαλιστική µνηµειακή 

γλυπτική, όπως είχε εν µέρει αναπτυχθεί στις ακαδηµαϊκές λύσεις γύρω από τη µνήµη 

του προηγούµενου παγκόσµιου πολέµου. Οι συνεδριάσεις του Réseau de Souvenir 

(∆ικτύου της Μνήµης) µε θέµα την κατασκευή του µνηµείου είχαν ήδη ξεκινήσει το 

1953, ένα µόλις χρόνο µετά την ίδρυσή του680. Η εµπλοκή του Jean Cassou και η 

τοποθέτησή του υπέρ µιας αρχιτεκτονικής λύσης681, καθώς και οι φιλικές σχέσεις και 

η εκτίµηση προς το πρόσωπο του Pingusson, συνέβαλαν ώστε να προκριθεί τελικά η 

πρόταση του τελευταίου682. Στις προτάσεις του τεχνοκρίτη για την ανέγερση στο Île 

de la Cité πίσω ακριβώς από τη Notre Dame διαβάζουµε ανάµεσα σε άλλα: «στην 

ψυχή του Παρισιού, στην ψυχή της Γαλλίας…συµφωνήσαµε για τη µορφή και τα 

στοιχεία που πρέπει να έχει αυτό το µνηµείο. ∆εν πρέπει να ανεγερθεί ένα µνηµείο 

όπως τα κοινά αγάλµατα και µνηµεία, αλλά αντίθετα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ο 

χώρος, του οποίου οι γραµµές να παρουσιάζουν µια αρµονία που είναι ήδη εδώ 

πραγµατικά χαρακτηριστική. ∆εν πρέπει να διακόπτει την οριζοντιότητα που 

σχηµατίζει ο ποταµός και το επίπεδο του νησιού. Πρέπει να προσκαλεί τον επισκέπτη 

να βυθιστεί στο στοχασµό, την εσωτερικότητα και τη συλλογικότητα. Αυτό είναι ένα 

έργο όπου το πνεύµα της αρχιτεκτονικής, η οργάνωση του χώρου, η κατασκευή είναι 

πιο σηµαντικά από τη γλυπτική» 683.  

                                                 
679 Βλ. Vitou, Elisabeth, «Pingusson, Georges-Henri», The Dictionary of Art, Turner, Jane, (επιµ.), 
τόµος 24, Grove, Νέα Υόρκη 1996, σελ. 824, Donzé, Jean-Philippe, «Pingusson, León Georges-Henri», 
Dizionario dell’ Archittetura del XX Secolo, Olmo, Carlo Maria (επιµ.), τόµος 5, Umberto Allemandi 
Edizioni, Τορίνο 2001, σελ. 100-102 και Texier, Simon, Georges-Henri Pingusson, Architecte (1894-
1978), La poétique pour doctrine, Verdier, Παρίσι 2006. 
680 Βλ. τα πρακτικά µε ηµεροµηνία 13 Ιουνίου 1953 για την επίσκεψη της Christian Lazard η οποία 
συµβολικά πρότεινε την ανέγερση του µνηµείου για τους εκτοπισµένους στη σκιά της Notre Dame, 
ARS, 72 AJ/2161. Βλ. επίσης το χρονικό για τη δράση του Réseau de Souvenir στο ARS, 72 AJ/2163. 
681 Ήδη στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης του Réseau de Souvenir στις 19 ∆εκεµβρίου 1953, ο 
Jean Cassou αναφέρεται ως πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής και µάλιστα καταγράφει το µέρος 
και το χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το νέο µνηµείο, βλ. ARS, 72 AJ/2161. 
682 Σε έγγραφο-χρονικό του µνηµείου διαβάζουµε ότι ήδη από τις 14 ∆εκεµβρίου 1953 είχε δοθεί η 
έγκριση στον Pingusson να προχωρήσει την πρότασή του, βλ. ARS, 72 AJ/2161, ενώ στα πρακτικά του 
Réseau de Souvenir στις 5 Μαρτίου 1954 διαβάζουµε ότι έχει αναλάβει και επισήµως την παραγγελία, 
βλ. στο ARS, 72 AJ/2162. 
683 Βλ. πρακτικά του Réseau de Souvenir στις 19 ∆εκεµβρίου 1953, ARS, 72 AJ/2161. 
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(George-Henri Pingusson, Hôtel Latitude 43, 1932, St. Tropez) 

Οπαδός του ∆ιεθνούς Στυλ και της ιδέας για τη συνεργασία όλων των τεχνών 

στο επίπεδο κυρίως της αρχιτεκτονικής, µαθητής και συνεργάτης του Le Corbusier, ο 

Pingusson υπήρξε µέλος πολλών αρχιτεκτονικών συνδέσµων που υποστήριζαν, ήδη 

από τα χρόνια του µεσοπολέµου, τη γεωµετρική κυρίως αφαίρεση στη µοντέρνα 

αρχιτεκτονική, όπως για παράδειγµα της Union des artistes modernes, της οποίας 

µάλιστα διετέλεσε πρόεδρος από το 1949 µέχρι το 1956. Υπήρξε ενεργός συνεργάτης 

σε περιοδικά αρχιτεκτονικής µε παρόµοιο προσανατολισµό, όπως ήταν το ειδικό 

περιοδικό αρχιτεκτονικής L’architecture d’aujourd’hui, που εξέδιδε ο André Bloc, 

και από το 1955 στα πλαίσια του  Aujourd’hui: art et architecture, το οποίο 

υποστήριζε σταθερά τις αρχές του µοντερνισµού και ειδικά της γεωµετρικής 

αφαίρεσης. Στο συγκεκριµένο περιοδικό, στο οποίο παρέµεινε από το 1930 µέχρι το 

θάνατό του το 1978, βρίσκουµε ως επιστηµονικούς συµβούλους, εκτός των άλλων, 

τον ίδιο το Le Corbusier, καθώς και τους Frank Lloyd Wright, Fernand Léger και 

Walter Gropius, ενώ και ο André Bloc ήταν όπως είδαµε εκ των ιδρυτών της οµάδας 

Espace που συνέχισε να υποστηρίζει τη γεωµετρική αφαίρεση και µετά το 1950 µέσα 

σε ένα κλίµα πλέον εχθρικό προς αυτήν.  

Ο Pingusson µετά τον πόλεµο ήταν µέλος πολλών κρατικών επιτροπών για 

την ανασυγκρότηση της χώρας και στενός συνεργάτης των δηµόσιων υπηρεσιών 

στην προσπάθεια να ξαναχτιστεί η χώρα, ως σύµβουλος στο υπουργείο 

ανασυγκρότησης. Είχε αναλάβει πολλές κρατικές παραγγελίες, όπως ο πολεοδοµικός 

ανασχεδιασµός και η ανέγερση της πρεσβείας στο Saarbrücken, περιοχή ιδιαιτέρως 

ευαίσθητη, ενώ είχε πάρει µέρος και στις αναθέσεις για τον πολεοδοµικό 

ανασχεδιασµό στην επαρχία της Λωραίνης. 
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Όταν το 1958 η Ανώτατη Επιτροπή Ιστορικών Μνηµείων, µέλος της οποία 

ήταν ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος ο  Jean Cassou684, έδωσε την τελική της έγκριση 

για την ανέγερση ενός µνηµείου προς τιµήν των ‘εκτοπισµένων στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης’ , δικαιωνόταν η αρχική επιλογή του µοντερνιστή αρχιτέκτονα το 1953, 

από τη στιγµή που ο Pingusson αποδείχθηκε σταθερός οπαδός µιας τεχνοτροπίας που 

συµβάδιζε εν γένει µε τις εικαστικές προτιµήσεις της πολιτικής ελίτ της ∆΄ 

∆ηµοκρατίας, υπέρ δηλαδή µιας αφηρηµένης ή αφαιρετικής λύσης που έδινε 

προτεραιότητα στις καθαρές καλλιτεχνικές αξίες, απεξαρτηµένη από κάθε πολιτικό 

και ιδεολογικό συσχετισµό και συνειρµό και οπωσδήποτε µακρυά από οποιονδήποτε 

ρεαλισµό685. Όπως παρατηρεί η Simon Texier, οι άλλες δύο προτάσεις απορρίφθηκαν 

ακριβώς διότι «εγγράφονταν στην κλασική µνηµειακή και παραστατική παράδοση 

της γαλλικής σχολής, ενώ ο Raymond Veysset [συνεργάτης του Pingusson], τέκνο 

αυτής της παράδοσης, στράφηκε γρήγορα προς την αφαίρεση»686. Η προτεραιότητα 

και η προτίµηση στις λιτές γραµµές, σε µια τεχνοτροπία βασισµένη στα νέα υλικά 

όπως το µπετόν και το µέταλλο, µακρυά από λύσεις που είχαν συνδεθεί µε αντίπαλα 

ιδεολογικά συστήµατα, παλαιότερα και νέα, πριµοδότησαν τελικά την πρόταση του 

Pingusson την οποία είχε καταθέσει επισήµως, όπως είδαµε, ήδη από το 1954687. Την 

                                                 
684 Βλ. Vitou, Elisabeth, «Paris, Mémorial de la Déportation: Georges-Henri Pingusson (1894-1978)», 
Architecture mouvement continuité (AMC), τχ. 19, 1988, σελ. 69. Στο αρχείο του Réseau de Souvenir 
βρίσκουµε δύο έγγραφα σχετικά µε την τελική αδειοδότηση και έγκριση ανέγερσης του µνηµείου, το 
ένα από το Γενικό Επιθεωρητή των Ιστορικών Αρχιτεκτονικών Μνηµείων Albert Chauvel στις 8 
Ιανουαρίου 1958, προκειµένου η Ανώτατη Επιτροπή Ιστορικών Μνηµείων να συµπεριλάβει την 
οριστική απόφαση στην ηµερήσια διάταξη στις 17 Ιανουαρίου 1958 και το δεύτερο από την έκθεση 
του Υπουργείου Εσωτερικών µε ηµεροµηνία 5 Ιουλίου 1958, όπου αναφέρεται η τελική απόφαση για 
την ανέγερση του µνηµείου που πάρθηκε στις 30 Ιουνίου 1958. Επίσης στην έκθεσή του στις 2 
Φεβρουαρίου ούτε το Υπουργείου Παιδείας, Νεότητας και Αθληµάτων, στο οποίο επίσης λογοδοτούσε 
η παραπάνω επιτροπή, έφερε καµία αντίρρηση για την ανέγερση του µνηµείου, αν και είχε τις 
ενστάσεις της για το µέρος. Οι ενστάσεις αυτές θα εκφραστούν εκ νέου, αυτή τη φορά από το 
Υπουργείου Εσωτερικών, στις 8 Φεβρουαρίου, προτείνοντας µάλιστα την αλλαγή τοποθεσίας και 
συγκεκριµένα το λόφο του Mont Valérien, σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο την επιστροφή του De 
Gaulle και της δικής του εκδοχής της µνήµης που θα δούµε παρακάτω. Τελικά µε παρέµβαση του ίδιου 
του Cassou στις 20 Ιουνίου θα προχωρήσει η πρόταση για το Île de la Cité , ενώ στα πρακτικά του 
Réseau de Souvenir µε ηµεροµηνία 14 Οκτωβρίου 1958 βρίσκουµε την απόφαση πλέον να προχωρήσει 
το έργο υπό την υψηλή µάλιστα εποπτεία του ίδιου του Ντε Γκωλ και των υπουργών του Michelet και 
Marlaux. Όλα τα παραπάνω έγγραφα στο ARS, 72 AJ/2166. 
685 Το 1953 είχαν κατατεθεί στο διαγωνισµό τρεις προτάσεις από τους Pingusson-Raymond Veysset, 
André Arbus-Robert Couturier και Jean Charles Moreux-Emmanuel Auricote αντίστοιχα, βλ. Texier, 
Simon, Georges-Henri Pingusson, Architecte (1894-1978), La poétique pour doctrine, όπ. π., σελ. 290. 
686 Texier, Simon, Georges-Henri Pingusson, Architecte (1894-1978), La poétique pour doctrine, όπ. 
π., σελ. 290. 
687 Όπως διαβάζουµε στο Vitou, Elisabeth, «Paris, Mémorial de la Déportation: Georges-Henri 
Pingusson (1894-1978)», όπ. π., σελ. 70, ο Pingusson είχε καταθέσει συνολικά τρεις προτάσεις προς 
έγκριση µετά την αρχική επιλογή της δική του υποψηφιότητας, διαδοχικά το 1954-57, το 1959-60 και 
την τελική το 1960. Οι φάκελοι µε τις προτάσεις που αριθµούν από το ένα έως το εννιά βρίσκονται στο 
ARS, 72 AJ/2165. 
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ίδια στιγµή η αφηρηµένη και στερούµενη από σύµβολα και παραστάσεις 

τεχνοτροπία, συµβάδιζε µε την περιορισµένη και επιλεκτική εκδοχή της επίσηµης 

µνήµης που επιθυµούσε να καλλιεργήσει το κράτος και έδινε προτεραιότητα σε µια 

ασαφή εικόνα για το παρελθόν, σε µια µνήµη ουδέτερη, απολιτική και για αυτό 

ενωτική. Τη δική του πρόταση ακολούθησε σύντοµα και το γκωλικό καθεστώς που 

επέστρεψε θριαµβευτικά στην εξουσία αλλά δεν ανέβαλε την ανέγερση του µνηµείου. 

Σύµφωνα µε τα διδάγµατα του µέντορά του André Bloc, ο οποίος, όντας 

γλύπτης και αρχιτέκτονας ο ίδιος, είχε ήδη υποστηρίξει σθεναρά από το 1930 και 

µετά τη γνωριµία του µε το Le Corbusier την ιστορική αναγκαιότητα της αυθεντικής 

συνύπαρξης όλων των τεχνών – βασική εικαστική αξία και για την οµάδα του την 

Espace –, ο Pingusson ενσωµάτωσε στο έργο του στοιχεία γλυπτικής και 

αρχιτεκτονικής. Βοηθός του σε αυτή την προσπάθεια υπήρξε, όπως είδαµε, αρχικά ο 

γλύπτης Raymond Veysset (1913-1967), οπαδός και αυτός της µη παραστατικής 

τέχνης, των νέων υλικών και της ιδέας της συνεργασίας όλων των τεχνών σε ένα 

συνολικό έργο τέχνης, ο οποίος είχε λάβει µέρος και στο Salon des Réalités 

Nouvelles του ’49 688. Όµως µε παρέµβαση του Réseau de Souvenir ο Veysset τελικά 

αποσύρθηκε και στη θέση του ο Pingusson προσέλαβε τον Henri Navarre (1885-

1971) προκειµένου να εκτελέσει τις προτάσεις και τα σχέδιά του µε τις παραστάσεις 

ενός ζωντανού και ενός νεκρού εκτοπισµένου.  

Ήταν τότε που ξέσπασε η διαµάχη για το στυλ και το περιεχόµενο αυτών των 

γλυπτών, διαµάχη που η επίσηµη πολιτεία προσπαθούσε να αποφύγει µε την επιλογή 

της γεωµετρικής αφαίρεσης και του ∆ιεθνούς Στυλ, το οποίο στην αρχιτεκτονική 

βίωνε παγκοσµίως ένα «δεύτερο κύµα»689. Αυτή η διαµάχη οδήγησε τελικά στην 

εξάλειψη οποιουδήποτε συµβόλου και γλυπτικής παράστασης, παρά τα αρχικά σχέδια 

και τις εισηγήσεις του Réseau de Souvenir 
690, ύστερα από παρέµβαση του ίδιου 

καλλιτεχνικού τοποτηρητή των αρχών του Cassou691. Αποκρυσταλλώθηκε εποµένως 

ο αόριστος χαρακτήρας της µνήµης των θυµάτων της εκτόπισης όπως επιθυµούσαν 

                                                 
688 Ένα σύντοµο βιογραφικό βλ. στο Bénézit, Emmanuel, «Veysset, Raymond», Dictionnaire critique 
et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Bénézit, Emmanuel/ Busse, Jacques 
(επιµ.), τόµος 14, Gründ, Παρίσι 1999 (4η έκδ.), σελ. 257. 
689 Βλ. Arnason, H. H., Ιστορία της σύγχρονης τέχνης, Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, 
Φωτογραφία, όπ. π., σελ. 513-543. Βλ. επίσης Frampton, Kenneth, Μοντέρνα Αρχιτεκτονική, Ιστορία 
και Κριτική, Ανδρουλάκης, Θόδωρος/ Παγκάλου, Μαρία (µτφρ.), Κούρκουλας, Ανδρέας (επιµ.), 
Θεµέλιο, Αθήνα 1999 (α΄ αγγλική έκδ. 1981), σελ. 224-234. 
690 Τα σχέδια προέρχονται από τα Εθνικά Αρχεία Γαλλίας, ARS, 72 AJ/2165. 
691 Βλ. Vitou, Elisabeth, «Paris, Mémorial de la Déportation: Georges-Henri Pingusson (1894-1978)», 
όπ. π., σελ. 70 και Texier, Simon, Georges-Henri Pingusson, Architecte (1894-1978), La poétique pour 
doctrine, όπ. π., σελ. 292. 
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να προβάλλουν δηµοσίως οι κρατικοί φορείς. Η βαθµιαία αφαίρεση κάθε παράστασης 

και συµβόλου, κάθε αφορµής για δηµόσια διαπραγµάτευση µιας ένοχης µνήµης και 

ενός σκοτεινού ή διφορούµενου παρελθόντος, οδήγησε τελικά στην πλήρη 

αποσιώπηση και στην αφαίρεση κάθε αποτύπωσης άλλων εκδοχών της περιόδου 

1940-45 πέραν της µοίρας όσων βίωσαν την ‘Εκτόπιση’, γεγονός που οδήγησε τελικά 

στη σιωπή του De Gaulle την ηµέρα των εγκαινίων. 

  
(George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, αριστερά σχέδιο µε την πρόταση 

για µνηµείο στην εξωτερική πλευρά προς το ποτάµι, δεξιά η τελική µορφή χωρία κάποια παράσταση) 

  
(George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, 1962, Île de la Cité, Παρίσι, 

αριστερά η είσοδος στην κρύπτη, δεξιά η µεταλλική κατασκευή ακριβώς απέναντι προς το ποτάµι)  
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(George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, αριστερά σχέδιο µε την πρόταση 

για µνηµείο στο εσωτερικό, δεξιά η τελική µορφή) 

Ο τίτλος του άρθρου και η περιγραφή της Hornstein είναι απολύτως 

αντιπροσωπευτικά για να αποδώσουν την κατάσταση και την τοποθεσία του 

µνηµείου: «Αόρατες τοπογραφίες και εκκωφαντικές σιωπές: αναζητώντας το 

Μνηµείο για τα θύµατα της Εκτόπισης στο Παρίσι»692. Χρειάζεται πράγµατι υποµονή 

και τύχη για να ανακαλύψει κανείς το µνηµείο και µόνο ο υποψιασµένος επισκέπτης 

το ανακαλύπτει τελικά µετά από προσπάθεια και όχι ο απλός περαστικός. Το µνηµείο 

βρίσκεται µεν στο κέντρο της πόλης, εντούτοις είναι καλά ‘προφυλαγµένο’, 

ουσιαστικά κρυµµένο, από τη διάσηµη Παναγία των Παρισίων, την οποία 

επισκέπτονται εκατοµµύρια τουριστών. 

  
(αριστερά εξωτερική όψη του ‘αόρατου’ µνηµείου σήµερα, δεξιά η πλατεία που υπήρχε πριν το 1962) 

Ακόµα και αν κάποιος προσέξει τη µικρή επιγραφή που υπάρχει στο πίσω µέρος του 

ναού και αφού περάσει ένα φράχτη µε µια κλειστή πόρτα, φτάνει σε µια κρυµµένη 

πλατεία και αναζητά ένα ένδοξο υποτίθεται µνηµείο, καθώς εδώ πρόκειται για την 

                                                 
692 Hornstein, Shelley, «Invisible topographies and deafening silences: looking for the Memorial to the 
Victims of the Deportation in Paris», όπ. π., σελ. 169. 
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επίσηµη εκδοχή της µνήµης του Β΄Π.Π. και των θυµάτων της Γαλλίας. Αντ’ αυτού, 

όπως βλέπουµε και στις φωτογραφίες παραπάνω, χρειάζεται πολύς κόπος για να 

εντοπιστεί το µνηµείο, του οποίου η είσοδος είναι ακόµα πιο δυσπρόσιτη693. Μια 

δυσδιάκριτη επιγραφή µε κόκκινα γράµµατα καλεί τον επισκέπτη στον τόπο µνήµης 

‘Για τους διακόσιες χιλιάδες Γάλλους µάρτυρες που πέθαναν µέσα στα στρατόπεδα της 

εκτόπισης 1940-1945’. 

 
(εξωτερική άποψη του µνηµείου πριν την είσοδο-σκάλα) 

Ακόµα όµως και αυτή η επιγραφή δεν υπήρχε εξ αρχής εκεί παρά προστέθηκε 

µερικά χρόνια µετά τον επίσηµο εγκαινιασµό. Αρχικά υπήρχε µόνο η ηµεροµηνία 

χωρίς την παραµικρή αφιέρωση, όπως βλέπουµε σε φωτογραφία της εποχής και όπως 

βρίσκουµε στη σχετική αλληλογραφία του καλλιτέχνη προς το Réseau de Souvenir694.  

    
(αριστερά φωτογραφία του 1963 µε την επιγραφή µόνο µε την ηµεροµηνία ‘1940-1945’, δεξιά σήµερα 

µε την επιγραφή που συµπληρώθηκε εκ των υστέρων) 

Υπάρχει επίσης άλλη µια επιγραφή και πάλι µόνο µε την ηµεροµηνία ‘1940-1945’, 

χωρίς κανένα άλλο σύµβολο ή διακριτικό, αλλά για να τη δει κανείς πρέπει να 
                                                 
693 Η διαµόρφωση του χώρου ελάχιστα άλλαξε σε σχέση µε την κατάσταση πριν την κατασκευή του 
µνηµείου, όπως µπορεί κανείς να δει στη φωτογραφία δεξιά του 1958 από το ARS, 72 AJ/2165. 
694 Φωτογραφία και επιστολή µε αριθµό πρωτοκόλλου 63590, στις 30.5.1963 από τον αρχιτέκτονα 
Ζόρζ Πινγκουσόν προς τον πρόεδρο της επιτροπής για τη διατήρηση των µνηµείων σχετικά µε την 
επιγραφή που επρόκειτο να φέρει το ήδη αποπερατωµένο µνηµείο, Εθνικά Αρχεία Γαλλίας, ARS, 72 
AJ/2166. 
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σκαρφαλώσει πάνω στην οροφή αυτού του αρχιτεκτονήµατος που από κάτω του 

βρίσκεται η κρύπτη του µνηµείου – εδώ έχει κανείς την αίσθηση ότι βρίσκεται στην 

πλώρη κάποιου πλοίου που ταξιδεύει µέσα στο ποτάµι, όπως θα δούµε παρακάτω.  

  
(αριστερά άποψη της οροφής µε την ηµεροµηνία ‘1940-1945’, δεξιά σχέδιο µε τα εβραϊκά σύµβολα) 

Σε κάποιο αρχικό σχέδιο είχε τοποθετηθεί εκεί το αστέρι του ∆αυίδ το οποίο 

φυσικά στην πορεία αφαιρέθηκε695. Σε άλλο σχέδιο (βλ. επόµενη σελ.) που βρίσκεται 

στο αρχείο Réseau de Souvenir έχει ήδη αφαιρεθεί το εβραϊκό σύµβολο, ωστόσο 

βλέπουµε ότι υπάρχει ακόµα ένα είδος αναµνηστικής στήλης που φέρει κάποιες 

παραστάσεις, στη θέση της οποίας θα τοποθετηθεί τελικά το µεταλλικό γεωµετρικό 

γλυπτό, ενώ και όσες επιγραφές υπάρχουν, ανάµεσά τους ξεχωρίζουµε κάποια 

ονόµατα στρατοπέδων συγκέντρωσης, και αυτές θα απαλειφθούν ή κάποιες θα 

τοποθετηθούν στο εσωτερικό της κρύπτης696. 

   
(σχέδια όπου διακρίνουµε κάποια αναµνηστική στήλη µε παραστάσεις και κάποιες επιγραφές στους 

τοίχους του µνηµείου στο εσωτερικό) 

                                                 
695 Το σχέδιο βρίσκεται στο άρθρο της Hornstein, Shelley, «Invisible topographies and deafening 
silences: looking for the Memorial to the Victims of the Deportation in Paris», όπ. π., σελ. 177 και 
προέρχεται, όπως µας ενηµερώνει, από το αρχείο του γαλλικού ινστιτούτου αρχιτεκτονικής που κρατά 
αυτά τα σχέδια στο φάκελο του Pingusson. 
696 Οι φωτογραφίες αυτών των σχεδίων στο ARS, 72 AJ/2165. 
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Το µνηµείο ‘αρχίζει’ εποµένως ήδη από το επίπεδο του εδάφους του νησιού, 

όπως ακριβώς είχε προτείνει και ζητήσει ο Cassou. Κατεβαίνοντας όµως τη στενή 

σκάλα µε τα καλά υπολογισµένα σκαλιά και το χρόνο που χρειάζεται κανείς µέχρι το 

επόµενο επίπεδο, σταδιακά ο επισκέπτης βυθίζεται σε έναν άλλο κόσµο και 

αποµονώνεται από το υπόλοιπο αστικό περιβάλλον και τους ήχους της πόλης, ένα 

είδος καθόδου από τον κόσµο των ζωντανών στον κόσµο των νεκρών, µια κάθοδος 

στον Άδη. Πράγµατι µόλις φτάνουµε στο κάτω επίπεδο η πόλη και τα ιστορικά 

κτήρια του Παρισιού έχουν εξαφανιστεί και το µόνο που αποµένει ή ένα βουητό, ενώ 

το µόνο που µπορεί κανείς να διακρίνει είναι ο ουρανός από πάνω και το νερό του 

Σηκουάνα στην άκρη.  

         
(αριστερά η είσοδος σκάλα, δεξιά η οπτική από το εσωτερικό του µνηµείου στο κάτω επίπεδο) 

     
(το εσωτερικό του µνηµείου στο κάτω επίπεδο µε τη σχάρα που βρίσκεται στο επίπεδο του ποταµού) 

Το αίσθηµα του εγκλεισµού, του αδιεξόδου και της ψυχολογικής καταπίεσης 

που πιθανόν να βίωσαν όσοι µεταφέρονταν φυλακισµένοι και στοιβαγµένοι στα 
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γεµάτα ανθρώπους τρένα προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, µεταφέρεται τώρα 

εύστοχα και στον επισκέπτη του µνηµείου. Ο εγκλωβισµός σε ένα επίπεδο ανάµεσα 

στη ζωή και το θάνατο, ανάµεσα στην ελευθερία και το σκοτεινό άγνωστο κυριαρχεί 

εδώ λίγο πριν την κεντρική είσοδο στο εσωτερικό της κατασκευής. Η σχάρα µε τις 

αιχµηρές γωνίες αποτρέπει κάθε διαφυγή, κάθε προσπάθεια απόδρασης ακόµα και 

από το ελάχιστο αυτό κενό που υπάρχει στους συµπαγείς τοίχους. Η παρουσία του 

νερού άλλωστε, η ύπαρξη της υγρασίας και του κρύου από τα νερά του ποταµού 

κάνει ακόµα πιο δραµατική την ατµόσφαιρα προσδίδοντας τραγικότητα στη φαντασία 

του επισκέπτη που µεταφέρεται νοερά στα υγρά, σκοτεινά και κρύα βαγόνια. Σε 

άρθρο που δηµοσίευσε ο ίδιος ο Pingusson τη χρονιά των εγκαινίων περιγράφει την 

αίσθηση του εγκλωβισµού που επιθυµούσε να µεταφέρει στον επισκέπτη: «Μία µόνο 

διέξοδος ανοίγεται προς τα νερά του Σηκουάνα τα οποία επιστρέφουν µε ορµή και 

χτυπούν τη σιδεριά. Όλα υποδεικνύουν τη φυλάκιση και την αδύνατη απόδραση. 

Μέσα σε αυτό το κενό παραµένουν µόνο οι δύο αιώνιες παρουσίες που δεν 

σταµατούν να ανανεώνονται: ο ουρανός και το νερό»697. 

Οι ζωντανοί-νεκροί κρατούµενοι των Ναζί ταξίδευαν επί µέρες προς νέους 

τόπους µαρτυρίου και ο επισκέπτης εδώ αρχίζει το δικό του ταξίδι στη µνήµη, το δικό 

του ταξίδι προς έναν άλλο φαντασιακό κόσµο. Η οµοιότητα της εισόδου απέναντι 

από το µεταλλικό γλυπτό, η είσοδος πρακτικά µέσα σε έναν τάφο, το σχήµα και οι 

νοητές γραµµές του αρχιτεκτονήµατος θυµίζουν κατά τη γνώµη µου ένα άλλο νησί,  

αυτό των νεκρών του Arnold Böcklin – ας µην ξεχνάµε ότι εδώ βρισκόµαστε στη 

άκρη ενός νησιού µέσα στο ποτάµι. Ο επισκέπτης όταν στέκεται εδώ έξω, σε ένα 

είδος προαυλίου χώρου, αντικρίζει µε διστακτικότητα τις πύλες απέναντί του που τον 

προσκαλούν να εισέλθει σε ένα σκοτεινό και άγνωστο περιβάλλον. Βρίσκεται 

µεταφορικά µέσα στη βάρκα του Χάροντα που ετοιµάζεται να περάσει νοερά τις 

πύλες του Άδη, στο νησί των ‘Εκτοπισµένων’ , στο µεταίχµιο ανάµεσα στη ζωή και το 

θάνατο. Το εξωτερικό σχήµα του µνηµείου, η πλώρη ενός τεράστιου καραβιού το 

οποίο ουσιαστικά επιπλέει πάνω στα νερά του ποταµού και έχει για κατάρτια και 

φουγάρα τα καµπαναριά της Notre Dame, θα µπορούσε να ερµηνευθεί και ως µια 

άλλη βάρκα που µεταφέρει τους καταδικασµένους στον κάτω κόσµο ή σύµφωνα µε 

τα χριστιανικά ήθη στην τελευταία κατοικία των ψυχών, το µέρος όπου µπορούν οι 

ζωντανοί να τιµούν τους νεκρούς τους.  

                                                 
697 Pingusson, Georges-Henri, «Monument aux déportés á Paris», Aujourd’hui – Art et Architecture, τχ. 
39, 1962, σελ. 67. 
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(αριστερά Arnold Böcklin, Το νησί των νεκρών, 1886, λάδι σε ξύλο, 0,80 x 1,5 µ., Μουσείο Καλών 

Τεχνών, Λειψία, δεξιά George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, άποψη της 

εισόδου στην κρύπτη) 

Η σιγή που επικρατεί εδώ, κάτω από το επίπεδο του εδάφους, η νεκρική αυτή 

σιγή, συµβαδίζει ασφαλώς µε τη σιγή απέναντι σε πολλές άλλες εκδοχές της µνήµης, 

σε µια σύλληψη του παρελθόντος που µόνο προσωπική µπορεί να είναι, όπως µόνο 

προσωπικός µπορεί να είναι εδώ ο θρήνος. Είναι η εµπειρία που βιώνει κανείς στα 

τρία ακριβώς στάδια που περιγράφονται στο επίσηµο φυλλάδιο για το µνηµείο του 

οποίου η γαλλική έκδοση ήταν έτοιµη ήδη από το 1963: «η φάση της σιωπής, η 

κατάδυση στο άγνωστο και τελικά η παρουσία»698. Οι λευκοί τοίχοι και οι 

γεωµετρικοί όγκοι, στερούµενοι κάθε συµβόλου, κάθε συναισθηµατικής φόρτισης και 

ιστορικής παραποµπής, προσδίδουν στο έργο µια αίσθηση ουδετερότητας απέναντι 

στο γεγονός που βρίσκεται υπό διαπραγµάτευση. Σχηµατίζουν έτσι µεταφορικά σε 

ένα είδος προθάλαµου µια νέα λευκή σελίδα την οποία ο επισκέπτης καλείται να 

συµπληρώσει ιδιωτικά και να αισθανθεί την έλλειψη της ίδιας της ζωής. Ο Pingusson 

στο άρθρο του απευθύνεται προσωπικά στον επισκέπτη, τον οποίο «πρώτα 

υποδέχεται η φυγή προκειµένου να αφήσει το χρόνο και να αποµακρυνθεί από τους 

δρόµους και το θόρυβο, και τότε να βρεθεί έξω από το οικείο πλαίσιο της πόλης»699.  

Το µνηµείο ως άλλο κενοτάφιο, µια ‘κρύπτη’ και ένας τάφος όπως το 

αποκαλούν οι ίδιοι οι συντελεστές του έργου700, ένα είδος κατακόµβης δίπλα στο 

µεγαλοπρεπή ναό, εγγράφεται ακριβώς στην παράδοση από το ∆ιαφωτισµό µέχρι τις 

µέρες του ‘χώρου της απουσίας’ που περιγράφει ο Richard Etlin µας: «Ο χώρος της 

απουσίας είναι ένας χώρος που συνδέεται µε τη µνηµόνευση. Ο χαρακτήρας του 

                                                 
698 Στο αρχείο υπάρχει η έκδοση σε τρεις γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά και γερµανικά, εκ των οποίων η 
γαλλική ήταν έτοιµη το 1963 και οι άλλες δύο εκδόθηκαν το 1969, βλ. ARS, 72 AJ/2166. 
699 Pingusson, Georges-Henri, «Monument aux déportés á Paris», όπ. π., σελ. 67. 
700 Pingusson, Georges-Henri, «Monument aux déportés á Paris», όπ. π., σελ. 67 και σε πολλά έγγραφα 
του αρχείου του Réseau de Souvenir ήδη από το 1953 που κάνουν λόγο για µια κρύπτη, βλ. ARS, 72 
AJ/2161. 
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πηγάζει από τη νοητική και πνευµατική σκοπιά του ∆ιαφωτισµού όταν οι 

αρχιτέκτονες αρέσκονταν να κατασκευάζουν άδειους χώρους στους οποίους 

προσέδιδαν τη µορφή ναών αφιερωµένων σε µια αφηρηµένη ιδέα. Μπαίνοντας σε 

αυτό το µέρος επικοινωνείς, τρόπος του λέγειν, µε ένα ανώτερο ιδανικό, για να γίνει 

το αφηρηµένο στοιχείο παρόν µέσω µιας αύρας που σχετίζεται σε έναν ορισµένο 

περίβολο…είναι ένα µέρος παραδόξων, ούτε αυτού του κόσµου ούτε του 

επόµενου· ούτε ένας χώρος των ζωντανών ούτε ένας τόπος του θανάτου. Είναι ένα 

κενό του οποίου το τραγικό µήνυµα είναι η απουσία του νεκρού προσώπου, όχι πλέον 

µαζί µας στη ζωή, παρ’ όλα αυτά κάπου παρόν µέσα στην αύρα του µνηµείου…Τα 

έργα αυτά ορίζουν ένα µέρος του κόσµου των ζωντανών είτε φτιάχνοντας έναν 

κλειστό ναό ανοίγοντας µια κοιλότητα στο έδαφος είτε συγκεντρώνοντας µια µάζα 

από πέτρες γύρω από µια προσδιορισµένη περιοχή. Συνήθως χρησιµοποιούν την 

κάθοδο µέσα στη γη ή την ανάβαση στον ουρανό»701.  

Ο Pingusson, γνωρίζοντας πολύ καλά αυτή την παράδοση, στην οποία 

άλλωστε έλαβαν µέρος και σύγχρονοί του, όπως οι Frank Lloyd Wright και Alvar 

Alto, εφάρµοσε τις ίδιες ακριβώς αρχές και αξίες που διαβάσαµε λίγο πριν. Η 

περιγραφή πάλι του Etlin για το έργο του Alto του 1952 για το κοιµητήριο στο 

Lyngby της ∆ανίας θα µπορούσε να ισχύει και για το έργο στο Παρίσι: «Βρίσκουµε 

έναν ολόκληρο κόσµο αποκοµµένο από το χώρο της καθηµερινής ζωής, όπου η 

κάθοδος µέσα στο έδαφος, την ώρα που ανοίγεται προς τον ουρανό, θα τοποθετούσε 

τον καθένα µέσα σε έναν τέλειο χώρο της απουσίας»702. Πρόκειται για την 

αποµόνωση του µνηµείου και την αποκοπή του από την καθηµερινότητα των πολιτών 

για την οποία µίλησα στην αρχή της περιγραφής του έργου. Ο περιθωριακός αυτός 

χαρακτήρας του προσδίδει ουσιαστικά την ιδιότητα ενός ιδιωτικού παρεκκλησίου ή 

ενός ιδιωτικού τάφου που συνεπώς αποκτά ελάχιστο συµβολικό βάρος στη δηµόσια 

µνηµονική διαδικασία – πρακτική που είδαµε και σε πολλά µνηµεία της ∆υτικής 

Γερµανίας αλλά και στην Ιταλία και κυρίως σε εκείνα που ανεγέρθηκαν µέσα σε 

κοιµητήρια, σε δηµόσιο δηλαδή αλλά ελεγχόµενο χώρο. Το συµβολικό περιεχόµενο 

του προφητικού πίνακα του De Chirico, που είδαµε νωρίτερα, βρίσκει εδώ την πλήρη 

εφαρµογή του, καθώς η σιωπή που επικρατεί και η αποµόνωση του επισκέπτη σε 

έναν κενό και άδειο χώρο επιβάλλεται από τους λευκούς, απολύτως κάθετους και 

                                                 
701 Etlin, A. Richard, Symbolic Space: French Enlightment Architecture and its Legacy, The University 
of Chicago Press, Σικάγο/ Λονδίνο 1994, σελ. 172. 
702 Etlin, A. Richard, Symbolic Space: French Enlightment Architecture and its Legacy, όπ. π., σελ. 
180. 
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ψυχρούς, κενούς και άδειους τοίχους. Πρόκειται στην πραγµατικότητα για το 

κενοτάφιο της ίδιας της µνήµης του πολέµου, για το συµβολικό θάψιµό της δηλαδή, 

ειδικά αν το αντιπαραβάλει κανείς µε τα υπόλοιπα µεγαλοπρεπή δηµόσια µνηµεία 

στη γαλλική πρωτεύουσα, όπως για παράδειγµα την Αψίδα του Θριάµβου και το 

µνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη όπου το 1921 άναψε η ‘αιώνια φλόγα’ προς 

τιµήν των πεσόντων του Α΄Π.Π., τους οποίους φυσικά όλοι ήθελαν να τιµούν. 

     
(αριστερά, Jean Chalgrin, Αψίδα του Θριάµβου, 1806-1840, δεξιά Μνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη, 

1920, στη βάση της Αψίδας του Θριάµβου, Place Charles de Gaulle, Παρίσι) 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω µνηµεία το έργο του Pingusson είναι γυµνό 

όπως είπαµε από ιστορικά σύµβολα και παραστάσεις. Όπως και στα έργα της 

προπολεµικής περιόδου ο Γάλλος αρχιτέκτονας επέλεξε και για το µνηµείο απλά 

γεωµετρικά σύµβολα και λιτές γραµµές που έρχονται σε αντιδιαστολή µε κάθε 

ρεαλισµό, φασιστικής ή σοσιαλιστικής προέλευσης. Αφήνουν συνεπώς ελεύθερο 

θεωρητικά το πνεύµα από κάθε είδους προπαγάνδα, από κάθε είδους πολιτική και 

ιδεολογική δέσµευση, υπερθεµατίζοντας στην πραγµατικότητα όµως υπέρ της 

ιδεολογίας για εξατοµικευµένη πρόσληψη της πραγµατικότητας, άρα και της µνήµης, 

µακρυά από συλλογικές δράσεις και κοινωνικά αιτήµατα. Σε αυτό το πλαίσιο η 

δηµόσια συλλογική µνήµη πρακτικά αδρανοποιείται και τυχόν διεκδικήσεις οµάδων 

που είχαν υποφέρει οπισθοχωρούν, ενώ την ίδια στιγµή απενοχοποιούνται άλλες και 

µαζί οι πολιτικές και ιδεολογίες τους, καθώς µόνο ατοµικά µπορούν να αναζητηθούν 

ευθύνες και µόνο ατοµικά µπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.  
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(αριστερά George-Henri Pingusson, σχέδιο για το γλυπτό-σχάρα που τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του 

µνηµείου, δεξιά Vladimir Yevgrafovich Tatlin, σχέδιο για το µνηµείο για την Γ΄ ∆ιεθνή, 1919-1920) 

Τα νέα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν εδώ, όπως το µπετόν και το µέταλλο, 

έρχονται επίσης σε πλήρη αντίθεση µε την ακαδηµαϊκή µνηµειακή γλυπτική 

παράδοση και υποδηλώνουν την πίστη στην τεχνολογία και τις νέες τεχνικές που 

ήταν απαραίτητες τότε στην προσπάθεια οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής 

ανάκαµψης και αναδόµησης των κατεστραµµένων πόλεων – ακολουθώντας σε αυτό 

τις λύσεις που την ίδια περίοδο επέλεξε σε όλα τα µεγάλα έργα του ο µέντοράς του 

Le Corbusier αλλά και µια λύση πλέον διαδεδοµένη και στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές 

χώρες όταν έφτασε η ώρα να ανεγείρουν τα δικά τους µνηµεία. Η ρήξη µε το 

παρελθόν είναι δεδοµένη και η πίστη στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την 

ανασυγκρότηση το ζητούµενο. Τα διδάγµατα της Ρωσικής Πρωτοπορίας και του 

Tatlin για πίστη σε οράµατα και ουτοπίες703 επανεργοποιήθηκαν από τον Pingusson 

σε µια περίοδο που η ανάταση, υλική, ηθική και εθνική, τέθηκε σε πρώτο πλάνο από 

την πολιτική ηγεσία αλλά και από την ίδια τη γαλλική κοινωνία. Οι αρχές της 

γεωµετρικής αφαίρεσης που πρέσβευε και προωθούσε ο Pingusson έγιναν εδώ 

πλήρως σεβαστές από τον ίδιο, στο βωµό αυτό του µοντερνισµού. Κλείνοντας η 

περίοδος της ∆΄ ∆ηµοκρατίας ο καλλιτέχνης επέλεξε απλά αλλά έντονα και δυναµικά 

γεωµετρικά σύµβολα για το µοναδικό γλυπτό µέσα στο µνηµείο, µε το τετράγωνο να 

                                                 
703 Η χρήση των νέων υλικών, όπως το µέταλλο και το γυαλί στην περίπτωση του Tatlin, αλλά και η 
χρήση των γεωµετρικών σχηµάτων, του κύκλου, του κυλίνδρου, του τριγώνου και του τετραγώνου στο 
σχέδιό του για το µνηµείο για την Γ΄ ∆ιεθνή είχαν και τότε ως βάση την πίστη στην πρόοδο και ως 
στόχο τη ρήξη µε το παρελθόν και την πορεία προς έναν άλλον καλύτερο µελλοντικό κόσµο, ή όπως 
λέει ο Langner «το µνηµείο προβάλλει το µέλλον στο παρόν, είναι η ουτοπική ερµηνεία του τώρα και 
του σήµερα», Langner, Johannes, «Denkmal und Abstraktion: Sprachregelungen der monumentalen 
Symbolik im 20. Jahrhundert», όπ. π., σελ. 61. 
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κυριαρχεί σε πρώτο πλάνο, σαν ένας φόρος τιµής στο άλλο µεγάλο πρότυπό του το 

Mondrian, και τα τρίγωνα µε λίγους κύκλους σε προφίλ, σε έναν ιδιότυπο αναλυτικό 

κυβισµό που παραπέµπει στα διδάγµατα του Πικάσο. Ο συνδυασµός αυτός των 

βασικών γεωµετρικών σχηµάτων, της βάσης των µαθηµατικών, της λογικής και του 

ορθολογισµού είχαν ήδη ταυτιστεί από τον Tatlin το 1920 στο δικό του µνηµείο 

σύµβολο της πίστης στην πρόοδο, µια πίστη που εδώ δηλώνεται εκ νέου. Η φυγή από 

το σκοτεινό παρελθόν και η πορεία προς το µέλλον που εκφράστηκε από τον 

Pingusson µε την αφαίρεση των συµβόλων και των παραστάσεων, την αφαίρεση στην 

τεχνοτροπία και τα σχήµατα και τελικά την αφαίρεση στη µνήµη µε την απαλοιφή 

των ενοχλητικών εκείνων πτυχών και αναµνήσεων, συµβάδιζε εκείνη τη στιγµή µε τη 

βούληση των πολιτικών δυνάµεων της εξουσίας και πολλών κοινωνικών οµάδων για 

λιγότερη µνήµη ή για µια δηµόσια µνήµη ουδέτερη και εθνικά µη επιλήψιµη. 

      
(George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, άποψη της εισόδου στην κρύπτη) 

Λίγο πριν την είσοδο µέσα στην κρύπτη, στην καρδιά όλου του έργου και το 

πιο σηµαντικό σηµείο όπου βρίσκονται τα οστά του ‘άγνωστου εκτοπισµένου’, ο 

Γάλλος αρχιτέκτονας τοποθέτησε τα δύο πιο απλά και βασικά σχήµατα, έναν τέλειο 

λευκό κύκλο και ένα τετράγωνο αποτελούµενο από άλλους µικρότερους λευκούς 

κύκλους. Είναι η αποθέωση της λιτότητας και της αφαίρεσης και µια άµεση αναφορά 

στην οµώνυµη οµάδα τέχνης του µεσοπολέµου, ‘ο κύκλος και το τετράγωνο’ , η οποία 

είχε, όπως είδαµε παραπάνω, τεκµηριώσει θεωρητικά τη γεωµετρική αφαίρεση και 

την πίστη της σε µια τέχνη ανεξάρτητη από κάθε πολιτική και ιδεολογική σύνδεση. 
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Αυτή η προσέγγιση των τεχνών εκφράστηκε τελικά από τον Pingusson µε µια λύση 

ανεξάρτητη από κάθε ιστορική συλλογική µνήµη, σε ένα έργο που κύρια επιδίωξη 

ήταν η ατοµική εµπειρία του θεατή και ο ατοµικός του θρήνος. Η απουσία στον 

προαύλιο χώρο κάποιου παραστατικού γλυπτού, κάποιας επιγραφής ή σηµείου όπου 

θα µπορούσαν να λάβουν χώρα τελετές µνήµης, σε συνδυασµό µε τη στενότητα του 

χώρου και µια ιδιότυπη ιδιωτικότητα, αφαιρεί την ιδιότητα του µνηµείου ως τόπου 

δηµόσιων εκδηλώσεων, ενώ ουσιαστικά προτρέπει το θεατή να εισέλθει στο βωµό 

οπού ιδιωτικά θα ασκήσει την υποχρέωσή προς τη µνήµη των θυµάτων. 

  
(George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, λεπτ. στο εσωτερικό της κρύπτης 

αριστερά αναπαράσταση της ‘αιώνιας φλόγας’, δεξιά η στοά για τον ‘Άγνωστο εκτοπισµένο’)  

Μόνο όταν ο επισκέπτης αποφασίσει να µπει µέσα στην κατακόµβη όπου 

είναι συµβολικά θαµµένοι οι διακόσιες χιλιάδες µάρτυρες µπορεί να αντιληφθεί το 

πραγµατικό νόηµα του µνηµείου. Μόνο όταν αποφασίσει ατοµικά να κάνει το 

συµβολικό βήµα από τον κόσµο των ζωντανών στον κόσµο των νεκρών µπορεί να 

έχει την εµπειρία της επαφής µε το µήνυµα, τη µνήµη και τα ιδανικά που 

αντιπροσωπεύει το έργο. Εδώ µέσα, στο ταφικό αυτό µνηµείο, το πρώτο πράγµα που 

αντικρίζει κανείς είναι µια µικρογραφία της ‘αιώνιας φλόγας’ της Γαλλίας που τιµά 

τους νεκρούς της, όπως ακριβώς η χριστιανική συνήθεια ενός αναµµένου κεριού ή 

ενός καντηλιού για να ζεσταίνει τις ψυχές τους. Η εµπειρία φυσικά µόνο ατοµική 

µπορεί να είναι και µόνο προσωπική µπορεί να είναι η πρόσληψη της µνήµης, η 

οποία βέβαια τώρα τροφοδοτείται από επιγραφές και σύµβολα που βρίσκονται 

τριγύρω και τα οποία τοποθετήθηκαν εδώ και όχι στον εξωτερικό χώρο, εδώ στο πιο 

στενό σηµείο όλου του έργου. Είναι εδώ που µπορεί κανείς να σκεφτεί ατοµικά την 
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τραγωδία όσων µεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να σκύψει 

προκειµένου να διαβάσει την επιγραφή πίσω από την κλειστή πόρτα της στοάς µε τα 

διακόσιες χιλιάδες λαµπιόνια και έτσι ακούσια να προσκυνήσει στη µνήµη της θυσίας 

τους. Στην επιγραφή που υπάρχει ακριβώς από πάνω διαβάζει κανείς επιτέλους την 

ιστορική πληροφορία που του έλειπε από τη στιγµή που αποφάσισε να αρχίσει την 

κάθοδό του προς τα εδώ: ‘Για να µείνει ζωντανή η ανάµνηση των διακοσίων χιλιάδων 

Γάλλων µαρτύρων που εξοντώθηκαν στο σκοτάδι, µέσα στη νύχτα και την αιθαλοµίχλη 

µέσα, στα ναζιστικά στρατόπεδα’ .  

Είναι οι διακόσιες χιλιάδες Γάλλοι πολίτες, χωρίς όνοµα και ταυτότητα, χωρίς 

εθνοτική, πολιτική, κοινωνική, ταξική ή θρησκευτική διάκριση, που έπεσαν θύµα των 

Ναζί και εδώ µνηµονεύονται µε ένα λαµπιόνι για τον καθένα. Είναι η τέφρα ενός 

αγνώστου που µεταφέρθηκε από το στρατόπεδο του Ματχάουζεν και τοποθετήθηκε 

µέσα στη στοά που παίρνει τη θέση του άγνωστου θύµατος, σε αντιδιαστολή µε την 

περίοπτη θέση του ‘άγνωστου στρατιώτη’. Η µνήµη της επίσηµης Γαλλίας 

µεταπολεµικά δεν είναι µια µνήµη ηρωική και θριαµβευτική όπως στον προηγούµενο 

πόλεµο. Η ήττα και η κατοχή, η εκτεταµένη συνεργασία µε τον κατακτητή από το 

κράτος αλλά και από µεγάλη µερίδα της κοινωνίας, η διαίρεση της χώρας για κάποια 

χρόνια, δεν επέτρεπαν τη δηµόσια και επίσηµη µνηµόνευση µιας ένδοξης µνήµης. Σε 

αυτό το αφηρηµένο και στερούµενο συµβόλων µνηµείο, στο µεγαλύτερο µέρος του, η 

µόνη δυνατή ανάµνηση για τους φορείς της ∆΄ ∆ηµοκρατίας ήταν δυνατόν να υπάρξει 

µόνο στο βάθος, στο τελευταίο και πιο καλά κρυµµένο σηµείο του. Μόνο η µνήµη για 

την αθώα πολιτικά και ηθικά τραγική τύχη γενικά και αόριστα των Γάλλων µαρτύρων 

που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και που η τύχη τους αποφασίστηκε 

από τους ‘ξένους’ Ναζί οι οποίοι ανέλαβαν πλήρως την ευθύνη µπορούσε να  γίνει 

επίσηµη και, έστω περιορισµένα, δηµόσια. Ακόµα και η θετική µνήµη µιας κάποιας 

Αντίστασης, περισσότερο ενός µύθου που καλλιεργήθηκε από το De Gaulle και τους 

κοµµουνιστές, δεν ήταν δυνατό να αναπαρασταθεί καθώς οι δύο αυτές πολιτικές 

δυνάµεις είχαν τεθεί στο περιθώριο και µάλιστα οι δεύτεροι θεωρούταν πια ο νέος 

ιδεολογικός, πολιτικός και εθνικός εχθρός της χώρας.  
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(George-Henri Pingusson, Στη µνήµη των µαρτύρων της εκτόπισης, αριστερά η στοά µε το µνηµείο για 

τον ‘Άγνωστο εκτοπισµένο’ και τα 200000 λαµπιόνια, δεξιά/ κέντρο άποψη της εισόδου στην κρύπτη) 

Το µνηµείο του Pingusson δε διαταράσσει την καθηµερινή ζωή του Παρισιού, 

όπως από την αρχή απαιτούσε ο επιβλέπων το έργο Cassou. Ο επισκέπτης του µπορεί 

να βιώσει µια εξαιρετική αισθητική εµπειρία, να βιώσει συναισθήµατα πρωτόγνωρα 

και είναι δυνατόν να ενεργοποιείται η µνηµονική του διαδικασία, όµως αυτό γίνεται 

µόνο και εφόσον αποφασίσει να ακολουθήσει την καθοδική πορεία που υποδεικνύει ο 

δηµιουργός του έργου. Πρόκειται για µια εµπειρία ατοµική και παρά το γεγονός ότι 

το µνηµείο βρίσκεται σε δηµόσιο χώρο δύσκολα θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς 

ότι βρίσκεται σε κοινή θέα ή ότι αποτελεί µέρος της δηµοσιότητας γύρω από την 

ιστορία και τη µνήµη της περιόδου 1940-1945. Το µήνυµα-παραίνεση πάνω από την 

είσοδο-έξοδο για τον επισκέπτη, όταν αποφασίσει να αναχωρήσει από το σκοτεινό 

αυτό τάφο και να επιστρέψει στο φωτεινό κόσµο της ζωής, είναι σαφές, ‘Να 

συγχωρέσετε αλλά να µην ξεχάσετε’. Όµως η µνήµη που αποµένει, καλά 

σκηνοθετηµένη, είναι µόνο αποσπασµατική, ενώ ως πρώτο καθήκον στο µήνυµα 

αυτό και ίσης αξίας µε τη µνηµονική διαδικασία παρουσιάζεται η συγχώρεση και η 

συµφιλίωση. Η λήθη ή έστω µια ουδέτερη και συγκεχυµένη δηµόσια µνήµη για την 

περίοδο της Κατοχής και του Βισύ αποτελούσαν πρωταρχικό πολιτικό στόχο για τους 

κρατικούς φορείς οι οποίοι επεδίωκαν την εθνική ενότητα, την αποφυγή 

διαχωριστικών γραµµών και δηµοσίων αντιπαραθέσεων και την πορεία προς τα 

εµπρός που σηµατοδοτούσαν άλλωστε οι διαδοχικοί νόµοι για αµνηστία. Μόνο µε τη 

θριαµβευτική επιστροφή του De Gaulle η δηµόσια µνήµη θα λάβει ένα πιο 

συγκεκριµένο, εντούτοις γενικό και ενωτικό όσο γινόταν, περιεχόµενο. ∆ίπλα στη 

µνήµη της Γαλλίας θύµα, που δε θα πάψει να καλλιεργείται, θα προστεθεί η δηµόσια 

πιο ενεργητική µνήµη µιας εθνικής γαλλικής Αντίστασης. 
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• Η γκωλική µνήµη του πολέµου στο Mont Valérien 

 

Ο De Gaulle, ο ηθικός νικητής του πολέµου, ποτέ δεν έπαψε να παραπέµπει 

σε αυτή του τη νίκη, προσπαθώντας σε κάθε ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει και να 

εξαργυρώσει τελικά τα οφέλη από τη µνήµη και το µύθο που είχαν αναπτυχθεί γύρω 

από το πρόσωπό του. Ήταν, όµως, τα ίδια τα γεγονότα που επανέφεραν ουσιαστικά 

το στρατηγό στην εξουσία. Η ήττα στην Ινδοκίνα και η αδυναµία επίλυσης της 

κρίσης στην Αλγερία ανάγκασαν σε παραίτηση την κυβέρνηση του Pierre Eugène 

Jean Pflimlin και τη θριαµβευτική επιστροφή του De Gaulle την 1η Ιουλίου 1958. 

Λίγους µήνες αργότερα η ∆΄ ∆ηµοκρατία έπαυε να υπάρχει και τη θέση της έπαιρνε η 

Ε΄ ∆ηµοκρατία µε πρώτο πρόεδρο τον νεοεκλεγµένο απευθείας από τους πολίτες 

στρατηγό µε το εντυπωσιακό ποσοστό του 79,2% αυτών που ψήφισαν.  

Μαζί όµως µε την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή επρόκειτο να 

επιστρέψει στο προσκήνιο και στη δηµόσια σφαίρα η δική του εκδοχή της µνήµης για 

το Β΄Π.Π., πάνω στην οποία άλλωστε βασίστηκε εξ αρχής η ίδια η πολιτική του 

ύπαρξη και τελικά η νοµιµοποίησή του για την ανάκαµψη στον πολιτικό στίβο. Η 

ένδοξη µνήµη και ο ηρωικός µύθος της γαλλικής Αντίστασης ήταν που εξώθησαν 

τους ίδιους τους φορείς της ∆΄ ∆ηµοκρατίας να επικαλεστούν τη βοήθειά του στις 

διαπραγµατεύσεις για την Αλγερία και παρακίνησαν τον εκεί Γάλλο επιτετραµµένο 

Raoul Salan να αναφωνήσει από το κτήριο της διοίκησης στο Αλγέρι, ‘Ζήτω ο De 

Gaulle’. Η πρόσληψη, τα σύµβολα, οι τόποι και οι µύθοι µιας µνήµης συγκεκριµένης 

που το βασικό της συστατικό ήταν ο ενωτικός και εθνικός χαρακτήρας είχαν κάνει 

ήδη την εµφάνισή τους λίγους µόλις µήνες πριν κατά τη διάρκεια των τελικών 

διαπραγµατεύσεων για την ανέγερση του µνηµείου στο Île de la Cité, προοιωνίζοντας 

ουσιαστικά την επιστροφή των Γκωλικών. Μάλιστα, η αµφισβήτηση της 

προηγούµενης αόριστης και ουδέτερης µνήµης της επίσηµης Γαλλίας-θύµα 

κορυφώθηκε όταν προτάθηκε, όπως διαβάζουµε σε έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών στις 8 Φεβρουαρίου του 1958,  η αλλαγή της τοποθεσίας του µνηµείου 

από το Île de la Cité, ένα σηµείο δηλαδή µέσα στο Παρίσι µε σηµασία εθνική αλλά σε 

πολύ γενικό επίπεδο, στο λόφο του Mont Valérien, σε ένα µέρος µε συγκεκριµένη 

ιστορική αξία και σηµασία, εκεί που εκτελέστηκαν οι ήρωες της Αντίστασης από 

τους Ναζί – αν και τελικά κρίθηκε από το νέο καθεστώς ότι αυτή η σχετικά 

απενοχοποιηµένη και ουδέτερη σχετικά επίσηµη µνήµη µάλλον πολιτικά οφέλη είχε 
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να προσθέσει, ενώ ενδεχόµενη απόρριψή της εκείνη τη στιγµή θα άνοιγε νέα µέτωπα 

σε πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο704.  

Τα χρόνια της πολιτικής του εξορίας ο ήρωας της 18ης Ιουνίου τα είχε 

εκµεταλλευτεί ακριβώς για να προωθήσει τη δική του εκδοχή της µνήµης για τον 

πόλεµο, έχοντας πάντα ως πολιτικό στόχο την επιστροφή του στην εξουσία, αλλά 

θέτοντας αυτή τη φορά ο ίδιος του όρους και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες θα το 

έπραττε. Το ενδιαφέρον είχε έτσι κι αλλιώς σταδιακά στραφεί κυρίως στην ιστορία 

της ‘ένδοξης’ Αντίστασης και της Απελευθέρωσης, όχι όµως της Κατοχής, του Βισύ 

και του µετέπειτα ‘εµφυλίου’ και της ‘κάθαρσης’. Αν και στις µελέτες γενικού 

χαρακτήρα µε στόχευση ένα κοινό όχι επιστηµονικό, καθώς και στα 

αποµνηµονεύµατα που εκδόθηκαν τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, το ενδιαφέρον 

«αντανακλά τις σύγχρονες πολιτικές διαµάχες, την εξάλειψη από την πολιτική ζωή 

των φορέων των αντιστασιακών κινηµάτων και την αναβίωση ακροδεξιών και θετικά 

διακείµενων προς το Βισύ συναισθηµάτων»705, τελικά στα µέσα περίπου της 

δεκαετίας του ’50 και εν µέσω σοβαρών πολιτικών και διεθνών κρίσεων η µνήµη 

µιας ένδοξης Γαλλίας άρχισε δειλά να κάνει την εµφάνισή της. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα όλων είναι τα Αποµνηµονεύµατα706 του De Gaulle που εκδόθηκαν την 

ίδια χρονιά µε την έκδοση της µελέτης του Aron και την ψήφιση της γενικής 

αµνηστίας. 

Αν και απών από τα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων, ο στρατηγός 

δεν ήταν ποτέ απών από την πολιτική ζωή και ειδικότερα από τη δηµοσιότητα για το 

πρόσφατο παρελθόν. Οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του παρεµβάσεις ήταν 

τακτικές, όπως άλλωστε τα διαγγέλµατα και οι δηµόσιες οµιλίες του707, ενώ η έκδοση 

των αποµνηµονευµάτων του για τον πόλεµο αποτέλεσαν καταλυτική παρέµβαση 

τόσο για την σύγχρονη πολιτική ζωή όσο και για την πρόσληψη των γεγονότων που 

εξιστορούνταν. Το έργο αυτό θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί από 

µόνο του έναν τόπο µνήµης, στον οποίο ανιχνεύονται στοιχεία τόσο της ιστορίας που 

περιγράφεται αλλά περισσότερο των συνθηκών µέσα στις οποίες γράφτηκε.  

                                                 
704

 Όπως είδαµε και νωρίτερα το έγγραφο αυτό του υπουργείου για µια ενδεχόµενη 
επαναδιαπραγµάτευση της τοποθεσίας ανέγερσης του µνηµείου του Pingusson, αλλά και τα πρακτικά 
του Réseau de Souvenir µε ηµεροµηνία 14 Οκτωβρίου 1958 µε την απόφαση να προχωρήσει το έργο, 
υπό την υψηλή µάλιστα εποπτεία του ίδιου του Ντε Γκωλ και των υπουργών του Michelet και 
Marlaux,  βρίσκονται στο ARS, 72 AJ/2166. 
705 Βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ. 
242 και 264. 
706 Βλ. De Gaulle, Charles, Mémoires de guerre, 3 τόµοι, Plon, Παρίσι 1954-1956. 
707 Βλ. De Gaulle, Charles, Discours et Messages, 5 τόµοι, Plon, Παρίσι 1970.  
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Με την πάροδο των ετών και µέσα σε διαφορετικό πλαίσιο η µνήµη του 

στρατηγού δεν παραµένει στατική. Μέρος αυτού του πλαισίου, των σχέσεων και 

συσχετισµών που το απαρτίζουν, παράγοντας διαµόρφωσής του αλλά ταυτόχρονα 

φορέας των ιδεών που αναπτύσσονται, ο De Gaulle ανέπτυξε το δικό του µύθο για τα 

όσα συνέβησαν την εποχή της ‘ντροπής’ και της ‘εθνικής ατίµωσης’. Τόσο µέσα από 

τους λόγους του όσο και µέσα από τα γραπτά του, καλλιέργησε και προώθησε τη δική 

του εκδοχή της µνήµης, δίνοντας συγχρόνως το ιδεολογικό και πολιτικό του στίγµα, 

δηµοσιοποιώντας τις ιδεολογικές και πολιτικές του πεποιθήσεις και επιδιώξεις.  

Στερούµενος όπως είδαµε και νωρίτερα ενός κοµµατικού µηχανισµού που θα 

τον βοηθούσε να κατακτήσει την εξουσία, αλλά συγχρόνως αρνούµενος να το πράξει 

για να µην βρεθεί εγκλωβισµένος στις αποφάσεις µια παράταξης, ο De Gaulle έβλεπε 

ως µόνη λύση την απευθείας εκλογή του από το εκλογικό σώµα στη θέση του 

προέδρου της δηµοκρατίας. Αυτό θα του εξασφάλιζε από τη µία τον έλεγχο του 

κράτους, αρά ενός µηχανισµού υποστήριξης που τόσο είχε ανάγκη, και από την άλλη 

αυξηµένες αρµοδιότητες γύρω από το πρόσωπό του, σύµφωνα µε τις απολυταρχικές 

και συντηρητικές ως ένα βαθµό απόψεις για τον τρόπο διακυβέρνησης µιας χώρας η 

οποία βίωσε τα καταστροφικά αποτελέσµατα µιας κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας 

που εξαρτιόταν από τις κοµµατικές παρατάξεις. 

Προκειµένου λοιπόν να νοµιµοποιήσει και να υλοποιήσει το πολιτικό του 

όραµα είχε ανάγκη από µια ευρεία κοινοβουλευτική και λαϊκή στήριξη που θα του 

έδινε αρχικά τη δυνατότητα να τροποποιήσει το σύνταγµα, το οποίο έθετε το νοµικό 

πλαίσιο για την απευθείας εκλογή του προέδρου της δηµοκρατίας από το εκλογικό 

σώµα, και εν συνεχεία το πλεονέκτηµα να διεκδικήσει τη θέση στις εθνικές εκλογές. 

Για το λόγο αυτό έπρεπε να παρουσιάζεται εθνικός, ενωτικός, υπερκοµµατικός, πάνω 

από ιδεολογίες και πολιτικές πεποιθήσεις και πάνω από την ίδια την ιστορία.  

Ο απολιτικός, µη-ιδεολογικός και αφηρηµένος χαρακτήρας της µνήµης 

φαίνεται ότι αντανακλά απόλυτα την πρακτική του De Gaulle «που είναι καλύτερα 

αντιληπτή ως στυλ παρά ως θεωρία»708 και προβάλλεται ακριβώς ως ελεύθερη από 

κάθε ιδεολογικό δεσµό. Πάνω σε αυτή τη βάση γίνεται κατανοητή και η 

συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση των µνηµείων που είχαν ήδη παραγγελθεί από 

το προηγούµενο καθεστώς. Η εθνική ενότητα και η εθνική συµφιλίωση709, η 

                                                 
708 McMillan, F. James, Twentieth Century France, Politics and Society 1898-1991, όπ. π., σελ. 164. 
709 Μιλάει πάντα εξ ονόµατος ολόκληρης της χώρας, την οποία παρουσιάζει πάντοτε ενωµένη και 
αδιαίρετη, «Ολόκληρη η Γαλλία θα γιορτάζει για τη νίκη», ραδιοφωνικό µήνυµα στις 10.11.1942, µια 
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αφηρηµένη ιδέα της αντίστασης ολόκληρου του γαλλικού έθνους από την αρχή του 

πολέµου και της απελευθέρωσης κυρίως µε τις δικές του δυνάµεις710, η Γαλλία 

θύµα711, θύµα του Βισύ712 και η προσπάθεια διαγραφής του τελευταίου – κάτι που 

µετά το θάνατο του Pétain θα αλλάξει σταδιακά713 – , η αποκατάσταση τελικά του 

µεγαλείου της Γαλλίας, της αιώνιας Γαλλίας714, ήταν σταθερά, ήδη από το 1940715, οι 

βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί για να περιγράψει τα επίµαχα 

γεγονότα, η µνήµη των οποίων θα τον βοηθήσει να νοµιµοποιήσει την ίδια του την 

πολιτική υπόσταση και τις πολιτικές του βλέψεις716. Αυτές ήταν οι αρετές και ιδέες, 

των οποίων ο ίδιος παρουσιαζόταν ως η απόλυτη ενσάρκωση και οι οποίες σε 

συνδυασµό µε τη λήθη συγκεκριµένων πτυχών της ιστορίας του Βισύ – λήθη που 

εξασφάλιζε την ενότητα και συµπορεύονταν άλλωστε µε την επίσηµη µέχρι το 1958 

                                                                                                                                            
µέρα πριν από την απόβαση των Συµµάχων στην Αφρική, De Gaulle, Charles, Discours et Messages, 
τόµος 1, όπ. π., σελ. 233. «Καµία συµφορά του παρελθόντος και καµία ανησυχία για µια νέα επίθεση 
δεν κατόρθωσε ποτέ να προκαλέσει βαθιές διαιρέσεις µέσα στο έθνος», ραδιοφωνικό µήνυµα στις 10 
∆εκεµβρίου 1945, όπ. π., σελ. 665. 
710 «…η εθνική ενότητα για την µάχη ενάντια στον εχθρό», όπ. π., σελ. 232, «η τσιµεντένια γαλλική 
ενότητα», λόγος στις 11.11.1942 στο Albert Hall του Λονδίνου, De Gaulle, Charles, Discours et 
Messages, τόµος 1, όπ. π., 236, «…το Παρίσι ελευθερώθηκε! Ελευθερώθηκε µε δικά του µέσα, από 
τους ίδιους τους ανθρώπους του, µε τη συνδροµή του γαλλικού στρατού, µε την στήριξη και τη 
βοήθεια ολόκληρης της Γαλλίας», λόγος στις 25 Αυγούστου 1944, όπ. π., σελ. 440. 
711 . «Η Γαλλία υποφέρει. Από όλους τους πόνους των φυλακισµένων και των εκτοπισµένων…από 
τους ηθικούς…ψυχολογικούς και συναισθηµατικούς πόνους», ραδιοφωνικό µήνυµα στις 21.5.1944, De 
Gaulle, Charles, Discours et Messages, τόµος 1, όπ. π., σελ. 405. «Τα τελευταία 145 χρόνια η Γαλλία 
υπέφερε από 7 διαφορετικές εισβολές. Το Παρίσι είχε 4 φορές κατοχή. ∆εν υπάρχει άλλη δύναµη στο 
σύµπαν που να υπέφερε τόσο πολύ», ραδιοφωνικό µήνυµα στις 10 ∆εκεµβρίου 1945, όπ. π., σελ. 665. 
712 «το Βισύ που ψεύδεται, που διατάζει, που δικάζει· οι προδότες που προσφέρουν δυστυχία, 
αποµόνωση και µας αποθαρρύνουν», λόγος στις 11.11.1942 στο Albert Hall του Λονδίνου, De Gaulle, 
Charles, Discours et Messages, τόµος 1, όπ. π., σελ. 235. 
713 Βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944, όπ. π., σελ.71-
74. 
714 «…η µάχη που θα εξασφαλίσει την αποκατάσταση του µεγαλείου», De Gaulle, Charles, Discours et 
Messages, τόµος 1, όπ. π., σελ. 232. 
715 Βλ. το ραδιοφωνικό µήνυµα της 18ης Ιουνίου, όπου ήδη γίνεται αφηρηµένα λόγος για την «φλόγα 
της γαλλικής αντίστασης» και ο ίδιος αυτοανακηρύσσεται αρχηγός της κυβέρνησης που σχηµάτισε στο 
Λονδίνο και έκφραση της εξόριστης γαλλικής ψυχής,  που µε δικά της όπλα θα διεξάγει τον αγώνα, 
έναν αγώνα όχι µόνο για τη Γαλλία αλλά για όλο τον κόσµο, αφού η µοίρα του εξαρτάται από τη µοίρα 
της Γαλλίας,  de Gaulle, Discours et Messages, όπ. π., τόµ 1, σελ. 3-4. Στο µήνυµα της 19ης Ιουνίου θα 
δηλώσει ότι «εξαιτίας µιας κυβέρνησης που έχει υποταχθεί στον εχθρό και είναι αδύνατον να 
λειτουργεί τους θεσµούς µας, εγώ, ο στρατηγός De Gaulle, στρατιώτης και αρχηγός των Γάλλων, 
νοµιµοποιούµαι να µιλάω στο όνοµα της Γαλλίας, όπ. π., σελ. 4. 
716 «Παρίσι! Το Παρίσι ταπεινώθηκε. Το Παρίσι έσπασε! Το Παρίσι µαρτύρησε! Αλλά το Παρίσι 
ελευθερώθηκε! Ελευθερώθηκε µε δικά του µέσα, από τους ίδιους τους ανθρώπους του, µε τη 
συνδροµή του γαλλικού στρατού, µε την στήριξη και τη βοήθεια ολόκληρης της Γαλλίας, της Γαλλίας 
που µάχεται, της µίας, αληθινής και αιώνιας Γαλλίας», De Gaulle, Charles, Discours et Messages, 
τόµος 1, όπ. π., τόµ 1, σελ. 440. Στο λόγο αυτό στις 25 Αυγούστου 1944 συµπυκνώνεται, όπως 
παρατηρεί ο Rousso,  ολόκληρη η σκέψη για το πώς έβλεπε και πως παρουσίαζε τον πόλεµο ο De 
Gaulle, βλ. Rousso, Henry, The Vichy Syndrome, History and Memory in France since 1944,  όπ. π., 
σελ. 16. 
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µνήµη – θα του εξασφαλίσουν τον υπερκοµµατικό και εθνικό χαρακτήρα και το ρόλο 

που διεκδικούσε για τον εαυτό του.  

Οι άξονες αυτοί ταυτίστηκαν ευχάριστα µε τους βασικούς άξονες της µελέτης 

του Robert Aron όπως αυτοί περιγράφονται από τον Paxton717, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται πλέον – αν ποτέ ήταν µόνο αυτό – για µια προσωπική 

πρόσληψη του πολέµου, παρά την τελευταία ενστερνιζόταν ένα ευρύτερο σύνολο. 

Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι η ‘γκωλική’ µνήµη είχε ως ένα βαθµό 

αποκρυσταλλωθεί και οι φορείς της προσπαθούσαν µέσω της διάχυσης στο ευρύ 

κοινό να την καταστήσουν κυρίαρχη, συλλογική και επίσηµη σπάζοντας την 

ισχύουσα τότε κρατική µνήµη, η οποία ευνοούσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα την 

εκδοχή της µνήµης – λήθης και η οποία συνακόλουθα είχε καταστήσει αδύνατη την 

κατασκευή δηµόσιων µνηµείων έως ότου να υιοθετηθεί η ουδέτερη δηµόσια εκδοχή 

µιας µνήµης γενικά και αφηρηµένα ‘για την εκτόπιση’. Αυτό ακριβώς είναι το σηµείο 

που η γκωλική εκδοχή της ιστορίας άρχισε να γίνεται µαζική ιστορία και δηµόσια 

µνήµη, και να διεκδικεί τη θέση της ως επίσηµη και εθνική-συλλογική. Ένας κύκλος 

έκλεινε µε την ανέγερση και τα αποκαλυπτήρια των µνηµείων στο Île de la Cité και 

στο Struthof-Natzweiler, την ίδια ακριβώς στιγµή που ένας άλλος ένδοξος άνοιγε µε 

το µνηµείο στο Mont Valérien και την τελετή µεταφοράς των λειψάνων του ηγέτη της 

Αντίστασης Jean Moulin στο Πάνθεον. Μετά και την επανεκλογή του το 1962, µε το 

ζήτηµα της Αλγερίας λυµένο, έστω και µε επιζήµιο για τη χώρα τρόπο, ο De Gaulle 

ήταν πλέον πανίσχυρος να κυβερνήσει και να επιβάλλει τη δική του πολιτική. 

 
(Félix Brunau, Μνηµείο της µαχόµενης Γαλλίας, 1960, Mont Valérien, Παρίσι) 
                                                 
717 Paxton, O. Robert, Vichy France, Old guard and new order 1940-1944, όπ. π., σελ. xi.  
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Σαράντα ολόκληρα χρόνια µετά το ραδιοφωνικό του διάγγελµα στο BBC, που 

ελάχιστοι τότε πρόσεξαν και ακόµα λιγότεροι το σπουδαιολόγησαν, και δεκαπέντε 

χρόνια µετά τη λήξη του πολέµου και την πρώτη του επίσκεψη στο Mont Valérien, ο 

De Gaulle επέστρεφε, πλέον ως πρόεδρος της γαλλικής δηµοκρατίας, απευθείας 

εκλεγµένος από τους πολίτες και όχι απλά ως πρωθυπουργός µιας προσωρινής 

κυβέρνησης, για να εγκαινιάσει αυτή τη φορά το µεγαλοπρεπές νέο ‘Μνηµείο της 

µαχόµενης Γαλλίας’  (Le Mémorial de la France combattante) και να εισάγει στη 

δηµόσια σφαίρα µε τον πιο επίσηµο και µόνιµο τρόπο τη δική του µνήµη και τα δικά 

του σύµβολα που είχε ήδη παρουσιάσει στην προηγούµενη παρουσία του εκεί. 

Αµέσως σχεδόν µετά την παύση της ∆΄ ∆ηµοκρατίας και τη δηµιουργία της Ε΄ 

Γαλλικής ∆ηµοκρατίας µε το δηµοψήφισµα στις 28 Σεπτεµβρίου 1958, από τη θέση 

του πρωθυπουργού και πριν την εκλογή του De Gaulle στο προεδρικό αξίωµα στις 21 

∆εκεµβρίου, η ανέγερση του µνηµείου αποτέλεσε µια από τις πρώτες προτεραιότητες 

και αποφάσεις του νέου καθεστώτος. Με το διάταγµα στις 24 Νοεµβρίου 1958 

δόθηκε η εντολή τελικά για την επανεκκίνηση των διαδικασιών ανέγερσης που θα 

αρχίσουν το 1959 και θα οδηγήσουν στην ταχύτατη αποπεράτωση του έργου και τα 

λαµπρά εγκαίνια του µνηµείου, µε το Σταυρό της Λωραίνης ως κεντρικό σύµβολο, 

ένα µόλις χρόνο αργότερα, στη συµβολική ηµεροµηνία της 18ης Ιουνίου 1960 – την 

ίδια στιγµή που για την ολοκλήρωση των άλλων δύο εθνικών µνηµείων χρειάστηκαν 

πολλά χρόνια και η υπερπήδηση πολλών εµποδίων και αρκετής γραφειοκρατίας718. 

Ο επιβλητικός Σταυρός της Λωραίνης επιστρέφει στην εθνική αφήγηση ως το 

υπέρτατο εθνικό σύµβολο, αυτή τη φορά όχι απλά µε την προσωρινή µορφή από 

λουλούδια αλλά µε τη µόνιµη ενός ένδοξου µνηµείου. Βρίσκεται στο κέντρο της 

σύνθεσης στο έργο του Félix Brunau, φέροντας µάλιστα πάνω του χαραγµένα τα 

λόγια του ίδιου του De Gaulle και τη θρυλική πλέον ηµεροµηνία: ‘Ότι και αν συµβεί η 

φλόγα της Αντίστασης δε θα εξαφανιστεί / 18 Ιουνίου 1940 – Charles De Gaulle’. Ο 

ίδιος µάλιστα την ηµέρα των εγκαινίων θα ανάψει εκ νέου τη φλόγα της αντίστασης 

που είχε ξεκινήσει το 1940 και η οποία τον οδήγησε στο ύπατο αξίωµα. 

                                                 
718 Οι πληροφορίες για το εν λόγω µνηµείο προέρχονται από τις ενηµερωτικές πινακίδες που υπάρχουν 
επιτόπου, από το ενηµερωτικό φυλλάδιο για το µνηµείο, Le mémorial du Mont-Valérien, Ministère de 
la Défence, no. 7, Παρίσι χωρίς ηµ.έκδ. και τέλος από την έκδοση του Turpin, Frédéric, Le Mont- 
Valérien: de l’histoire à la mémoire, όπ. π., κυρίως σελ. 25-31. Τη µέριµνα όλων των παραπάνω έχει το 
υπουργείο άµυνας της Γαλλίας. Βλ. επίσης στην ιστοσελίδα του υπουργείου και συγκεκριµένα σε αυτή 
της υπηρεσίας Chemins de mémoire, www.cheminsdememoire.gouv.fr.  
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(Félix Brunau, Μνηµείο της µαχόµενης Γαλλίας, λεπτ.) 

      
(Félix Brunau, Μνηµείο της µαχόµενης Γαλλίας, λεπτ., δεξιά φωτογραφία από την τελετή των 

εγκαινίων µε το De Gaulle να ανάβει την ‘Αιώνια φλόγα’)  

Το Σταυρό της Λωραίνης συνοδεύουν δεκαέξι ακόµα ανάγλυφες 

παραστάσεις, οχτώ στα δεξιά και οχτώ στα αριστερά, φιλοτεχνηµένες από δεκαέξι 

διαφορετικούς γλύπτες, γεννηµένοι όλοι λίγο πριν ή λίγο µετά το 1900 και οπαδοί της 

παράδοσης του Rodin, προκειµένου να απεικονισθούν οι διαφορετικές πτυχές του 

γκωλικού µύθου, να απεικονισθεί µια όσο το δυνατόν ευρύτερη µνήµη που θα 

συµπεριλάµβανε όσο το δυνατόν περισσότερες εκδοχές της πρόσληψης του 

πρόσφατου παρελθόντος: (από αριστερά προς τα δεξιά) Αλσατία, Casabianca, Παρίσι, 

Αντάρτες (Maquis), Alençon, Saumur, Εκτόπιση, Αεροπορία της Ελεύθερης Γαλλίας, 

∆ράση, Fezzan, Εκτελεσµένοι, Monte Cassino, Bir Hakeim, Narvik, Σιένα, Ρήνος. Οι 

δεκαέξι παραστάσεις αναλογούσαν στις δεκαέξι σωρούς που µεταφέρθηκαν τη νύχτα 

από τις 17 προς τις 18 Ιουνίου 1958 από την προσωρινή στη µόνιµη πλέον κρύπτη 
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πίσω ακριβώς από το γιγαντιαίο σταυρό, µέσα σε µια εξαγωνική αίθουσα στην οποία 

υπάρχει άλλη µια ‘αιώνια’ συµβολική φλόγα719. 

    
(Félix Brunau, Μνηµείο της µαχόµενης Γαλλίας, λεπτ., δεξιά η κρύπτη µε την ‘Αιώνια φλόγα’, 1962) 

Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκε εικαστικά η αντίληψη του De Gaulle για το 

παρελθόν, µια ενωτική δηλαδή και θετική ερµηνεία που συµπεριλάµβανε πολλές 

πτυχές της συλλογικής µνήµης, σε αντίθεση µε την επιλογή της αποσιώπησης του 

παρελθόντος που είχε επιλέξει το προηγούµενο καθεστώς. Λίγο µετά την επανεκλογή 

του, το µνηµείο αυτό αποτελεί τη δηµόσια εκδήλωση τόσο της αντίληψής του γύρω 

από τη µνήµη του πολέµου όσο και της ιδεολογίας και των βασικών αξόνων της 

πολιτικής του πάνω στους οποίους είχε κινηθεί µέχρι τώρα και θα κινούταν στο εξής, 

µε απώτερο φυσικά στόχο να εξασφαλίσει αυξηµένες αρµοδιότητες από την 

απευθείας εκλογή του από τους πολίτες στο προεδρικό αξίωµα, όπως ήδη από το 

1945 είχε υποστηρίξει µε σθένος. Με την πάροδο των ετών η µνήµη είχε έτσι κι 

αλλιώς ατονήσει, τα πάθη είχαν καταλαγιάσει, ενώ πλέον η Γαλλία διεκδικούσε εκ 

νέου µια αναβαθµισµένη θέση στο διεθνές πολιτικό και διπλωµατικό πεδίο. 

Οι δεκαέξι αυτές παραστάσεις θα µπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερις 

οµάδες: στην πρώτη ανήκουν αυτές που αναφέρονται σε µέρη και στη µνήµη της 

ίδιας της χώρας (Αλσατία – γλύπτης Jacques Rivière, Παρίσι – γλύπτης Marcel 

Damboise (1903-1966), Alençon – γλύπτης René Leleu (1911-1984), Saumur – 

γλύπτης Pierre Duroux, Narvik – γλύπτης Robert Juvin, Ρήνος-Στρασβούργο – 

γλύπτης Louis Dideron (1901-1980)), µε στόχο την προβολή της εθνικής γαλλικής 

ταυτότητας και ενότητας που απορρέει από την κοινή µοίρα στον πόλεµο και τη 

συνείδηση ενός κοινού εθνικού χώρου.  

                                                 
719 Πρόκειται για τις 15 σωρούς που είχαν τοποθετηθεί εκεί ήδη από το 1945 στην τελετή στην οποία 
είχε παραστεί και τότε ο Ντε Γκωλ και στη σωρό ενός πεσόντα στον πόλεµο της Ινδοκίνας που 
τοποθετήθηκε αργότερα στην προσωρινή κρύπτη το 1952. 
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Η πρώτη είναι η ανάµνηση της απελευθέρωσης της Αλσατίας (Νοέµβριος του 

1944 µε Φεβρουάριο του 1945), της τελευταία κατεχόµενης γαλλικής επαρχίας. Τα 

δύο χέρια που εκτείνονται προς το αστέρι, σύµβολο του Κολµάρ, διαµορφώνουν ένα 

προστατευτικό πλέγµα, συµβολίζοντας την ίδια τη Γαλλία η οποία αναλαµβάνει 

πλέον το καθήκον και την υποχρέωση να προφυλάσσει την περιοχή από εξωτερικούς 

κινδύνους, να την κρατήσει στοργικά στη δική της δικαιοδοσία. Επιπροσθέτως, το 

δυναµικό σχήµα της σύνθεσης και η ανοδική κατεύθυνση δίνουν την ελπίδα και την 

υπόσχεση από πλευράς του γαλλικού κράτους ότι θα φροντίσει για την ανάταση και 

αναγέννηση της περιοχής, η οποία στο εξής θα έχει αναπτυξιακή πορεία – πάντα στα 

όρια της Γαλλίας που την ‘περιβάλλει’.  

Στην επόµενη σύνθεση είναι η αντίσταση µέσα στο συµβολικά εγκλωβισµένο 

µε το αυστηρό περίγραµµα Παρίσι που συντρίβει τις αλυσίδες της αιχµαλωσίας και 

κρατά το παραδοµένο χέρι του κατακτητή. Υπό την αυξηµένη πίεση της εσωτερικής 

Αντίστασης και την αναµενόµενη άφιξη του 2ου τάγµατος θωρακισµένων του 

στρατηγού Leclerc αναγκάζεται ο εχθρός να συνθηκολογήσει στις 25 Αυγούστου 

1944, παραβλέποντας φυσικά την καταλυτική συµβολή των συµµαχικών δυνάµεων. 

Είναι για το De Gaulle το γαλλικό χέρι που µόνο του έσπασε τα δεσµά του και 

απελευθερώθηκε, όπως συχνά επαναλάµβανε ο στρατηγός σύµφωνα µε το δικό του 

µύθο για τα γεγονότα του πολέµου, που όπως είδαµε τον βοήθησαν να καταλάβει την 

εξουσία. 

Ο De Gaulle παρουσιάζεται ως ο εγγυητής που έχοντας κατορθώσει τη νίκη 

στον πόλεµο, τώρα θα οδηγήσει τη Γαλλία σε νέους θριάµβους µε τη συνδροµή του 

γαλλικού στρατού που όπως τότε αναγεννήθηκε από τις στάχτες ως άλλος Φοίνικας. 

Συγκεκριµένα το 2ου τάγµα θωρακισµένων του στρατηγού Leclerc, που αποβιβάστηκε 

στη Νορµανδία, απελευθέρωσε το Alençon στις 11 Αυγούστου 1944. Ο γαλλικός 

στρατός επιστρέφει έτσι στην εθνική αφήγηση µε ένδοξο και ηρωικό τρόπο, στη 

πρώτη αυτή µεγάλη µάχη του για την απελευθέρωση.  

Ο στρατιώτης άλλωστε που πέφτει χτυπηµένος στο στήθος, συµβολίζει τον 

αγωνιστή του 1940 σε κάθε γωνιά της Γαλλίας, όπως για παράδειγµα στο Saumur από 

τις 19 ως τις 21 Ιουνίου, που διεξάγει έναν άνισο αγώνα αλλά µε τη θυσία πολεµά για 

την τιµή του και για την πατρίδα του. Και µπορεί οι πολιτικοί ηγέτες να φάνηκαν τότε 

κατώτεροι των περιστάσεων και να οδήγησαν στο θάνατο και την αιχµαλωσία 

χιλιάδες στρατιώτες, οι θυσίες όµως αυτές δεν πήγαν χαµένες γιατί τελικά η νίκη 

ήρθε, έστω και µε απώλειες. Το καρφωµένο στο στήθος πεσµένου στρατιώτη σπαθί 
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µπορεί να θεωρηθεί και υπαινιγµός για την προδοσία των ίδιων τους των ηγετών που 

άφησαν ουσιαστικά αβοήθητους στο µέτωπο τους άνδρες, σε έναν αγώνα που 

ανέλαβε στη συνέχεια να συνεχίσει ο De Gaulle, ο οποίος δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. 

Το έργο αυτό τιµά τα θύµατα του πολέµου, δικαιώνοντας ταυτόχρονα τον αγώνα τους 

αλλά και τον αγώνα όσων θέλησαν αργότερα από θέση ισχύος να διεκδικούν τον 

τίτλο του συνεχιστή και υπερασπιστή των ιδανικών όσων έπεσαν για την πατρίδα. 

Όπως στο Saumur έτσι και στο Narvik στις 28 Μαΐου 1940, γαλλικές µονάδες 

πολέµησαν ηρωικά κατά της µαζικής εισβολής, όπως φαίνεται από τα πολλά βέλη 

που έπεσαν, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δια της βίας οι περισσότεροι 

στρατιώτες, ενώ ένα µόνο µέρος, πληγωµένο όπως ο δράκος από τα βέλη, κατόρθωσε 

να διαφύγει και να ενωθεί µε τις ελεύθερες γαλλικές δυνάµεις του στρατηγού De 

Gaulle.  

Τελικά όµως, ήταν ο ίδιος ο γαλλικός στρατός που ανασυντάχθηκε υπό την 

καθοδήγηση του στρατηγού και κατόρθωσε να απωθήσει νικηφόρα και ηρωικά τη 

γερµανική επίθεση στο Στρασβούργο και να διασχίσει το Ρήνο, έστω και πληγωµένος 

και µε απώλειες, στις 31 Μαρτίου 1945. Αυτό το ανάγλυφο συµβολίζει µε το λατινικό 

V τη νίκη στο Στρασβούργο, µια πόλη που µπορεί να ‘ακρωτηριάστηκε’ αλλά τελικά 

συνέτριψε τις αλυσίδες της και απελευθέρωσε µαζί και τον ποταµό, ένα από τα 

στρατηγικά σηµεία τόσο για την έκβαση του πολέµου όσο και στην περίοδο ειρήνης 

αργότερα. Το ακρωτηριασµένο σώµα συµβολίζει πιθανότατα και τη µεταπολεµική 

αυτή κατάσταση, καθώς ο De Gaulle δεν κατόρθωσε να επεκτείνει τα γαλλικά 

σύνορα όσο επιθυµούσε και να προσαρτήσει πλήρως την περιοχή γύρω από το Ρήνο, 

η οποία φυσικά ήταν ιδιαίτερης γεωλογικής αξίας για τη βιοµηχανία.  

      
(από αριστερά Jacques Rivière, Αλσατία, Marcel Damboise, Παρίσι, René Leleu, Alençon, 1960)  
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(από αριστερά Pierre Duroux, Saumur, Robert Juvin, Narvik, Louis Dideron, Ρήνος-Στρασβούργο) 

Στη δεύτερη οµάδα ανήκουν εκείνες που απεικονίζουν την ιδέα του θύµατος 

(Εκτόπιση – γλύπτης Henri Lagriffoul (1907-1981) και Εκτελεσµένοι – γλύπτης 

Maurice Calka (1921-1999)), που ο De Gaulle προωθούσε όπως είδαµε µε τους 

λόγους του ήδη από το 1940 προκειµένου να παρουσιάσει µια χώρα άµοιρη ευθυνών 

που υπέστη κατοχή και βρέθηκε στο έλεος µιας ξένης δύναµης η οποία αποκλειστικά 

φέρει την ευθύνη για όλες τις άνοµες και εγκληµατικές πράξεις και συµπεριφορές. Η 

πληγωµένη καρδιά της ίδιας της Γαλλίας, των δικών της παιδιών, προσπαθούσε µε τα 

δικά της χέρια, µε τα δικά της µέσα να απελευθερωθεί από την τραγική και 

τραυµατική της µοίρα, να αποδράσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου είχαν 

σταλεί, χωρίς φυσικά να υπάρχει εδώ κάποια ένδειξη για την ταυτότητα των θυµάτων 

– όλοι θεωρούνται απλά Γάλλοι – ή για το ποιος ευθύνεται για αυτήν τη βαρβαρότητα 

και για ποιους λόγους. Με τόνο αυτοκριτικό, η Γαλλία µοιάζει εδώ να σκίζει η ίδια 

τις σάρκες της, σε µια πάλη από την οποία για να βγει νικήτρια και να απελευθερωθεί 

πρέπει να τραυµατιστεί αναγκαστικά, να έχει απώλειες και να υποστεί θυσίες. 

Ούτε όσοι εκτελέσθηκαν ανάµεσα στο 1940 και το 1944 διαφοροποιούνται 

στην παράσταση ανάθεµα ενάντια στην κατοχή και τον πόλεµο. Η βιοµηχανική αυτή 

σύνθεση παραπέµπει ακριβώς σε αυτή την απρόσωπη και απάνθρωπη εξόντωση όσων 

συνελήφθησαν, κρατούµενοι πολέµου ή θύµατα των ρατσιστικών διώξεων, οι οποίοι 

επιπλέον δε φαίνεται ότι είχαν την ελάχιστη πιθανότητα διαφυγής από αυτό το 

πολύπλοκο σύστηµα, από το οποίο ούτε η ίδια η χώρα τους είχε τη δυνατότητα να 

τους σώσει, αποσείοντας έτσι τις ευθύνες από πάνω της.   
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(αριστερά Henri Lagriffoul, Εκτόπιση, δεξιά Maurice Calka, Εκτελεσµένοι) 

Η τρίτη οµάδα αναφέρεται σε µια ηρωική µνήµη (Αντάρτες – γλύπτης 

Raymond Corbin (1907-2002) και ∆ράση – γλύπτης Alfred Janniot (1889-1969)), η 

µνήµη ουσιαστικά του αγώνα του ίδιου του De Gaulle µε την οποία νοµιµοποίησε το 

δικαίωµά του να συζητά εξ αρχής µε τους συµµάχους το µέλλον της Γαλλίας και εν 

συνεχεία το δικαίωµά του να ζητήσει για τον εαυτό του την εξουσία σε µια αυτόνοµη 

πολιτεία. Οι ‘πατριώτες’, που διαµόρφωσαν τις ένοπλες οµάδες των Ανταρτών 

(maquis), κρυµµένοι µέσα σε αποµακρυσµένες και µυστικές περιοχές, µέσα στη σκιά 

των δασών, αντιστέκονταν υπό το άγρυπνο βλέµµα της ίδιας της Γαλλίας που 

υποφέρει. Αλλά είναι τα ίδια τα δάση της Γαλλίας που προσφέρουν την προστασία 

τους για τους αγωνιστές και σχηµατίζουν και πάλι το σήµα της νίκης µε τα κλαδιά 

τους, ένα λατινικό V. Θύµα του πολέµου είναι οι άνθρωποι αλλά και η γαλλική γη, 

την οποία πρέπει να προστατέψουν αλλά η οποία τους φροντίζει συγχρόνως.  

Είναι όµως η άρνηση ανακωχής το 1940 και το συµβολικό διάγγελµα του 

στρατηγού De Gaulle στις 18 Ιουνίου από όπου θα γεννηθούν οι ελεύθερες γαλλικές 

δυνάµεις και η εσωτερική αντίσταση. Αυτή η πράξη µεταφράζεται σε ∆ράση και στην 

εικόνα της Γαλλίας που διεξάγει µόνη της έναν ηρωικό και αντίξοο αγώνα, που 

σφίγγει στα χέρια της τους γιους της, ώστε να επιζήσει η πατρίδα. Είναι πάλι η ίδια η 

χώρα που εµφανίζεται παντοδύναµη και σίγουρα πιο δυνατοί από τους κατοίκους της 

να κρατά µε τα γεροδεµένα µπράτσα της ένα τεράστιο σπαθί, αναλαµβάνει δράση και 

είναι αυτή που φροντίσει τα παιδιά της την ώρα που υποφέρουν. Αυτή τη δράση ζητά 

τώρα ο στρατηγός από τους πολίτες της ελεύθερης πλέον χώρας, ο εθνικός σωτήρας 

όλου του έθνους, που µόνος του και αυτός έδωσε από την αρχή τη µάχη για την 

απελευθέρωση στο όνοµα της Γαλλίας.  
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(αριστερά Raymond Corbin, Αντάρτες, δεξιά Alfred Janniot, ∆ράση) 

Τέλος η τέταρτη οµάδα παρέπεµπε στη µνήµη που ήθελε να καλλιεργήσει το 

γκωλικό καθεστώς γύρω από τη διεθνή συνεισφορά και συµµετοχή της Γαλλίας, του 

γαλλικού στρατού και της αντιστασιακής οργάνωσης του De Gaulle της ‘Ελεύθερης 

Γαλλίας’ στον αντιφασιστικό αγώνα. Πρόκειται δηλαδή για µια µνήµη νικηφόρα και 

φυσικά αµόλυντη από εσωτερικά φαινόµενα συνεργασίας µε τον κατακτητή τα οποία 

θεωρήθηκαν µεµονωµένα και αποκλείστηκαν από την επίσηµη αφήγηση· µια µνήµη 

που ουσιαστικά νοµιµοποιούσε το δικαίωµα της Γαλλίας στην αυτοδιάθεση και της 

ισάξιας συµµετοχής της τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο 

Ατοµικής Ενέργειας και τελικά νοµιµοποιούσε την πρόσβασή της στα πυρηνικά 

όπλα, κυρίως ως ανάχωµα στη θεωρούµενη σοβιετική απειλή (Casabianca – γλύπτης 

Georges Saupique (1889-1961), Αεροπορία της Ελεύθερης Γαλλίας – γλύπτης Claude 

Grange (1883-1971), Fezzan – γλύπτης Aimé Bizette-Lindet (1906-1998), Monte 

Cassino – γλύπτης Ulysse Gemignani (1907-1973), Bir Hakeim – γλύπτης Raymond 

Martin (1910-1992), Σιένα – γλύπτης René Andrei 1906-1987)). 

Ο άνδρας που αγωνίζεται ενάντια στο θανατηφόρο αγκάλιασµα του 

χταποδιού, συµβολίζει το υποβρύχιο Casabianca, που στις 27 Νοεµβρίου 1942 

δραπέτευσε από το λιµάνι Toulon. Ξεφεύγοντας από τη γερµανική επιτήρηση και τα 

γερµανικά ‘πλοκάµια’, το υποβρύχιο αυτό έγινε το σύµβολο των ελεύθερων ναυτικών 

δυνάµεων, οι οποίες µε ελάχιστες δυνάµεις διεξήγαγαν έναν άνισο και δραµατικό 

αγώνα, όπως η µορφή του άνδρα στην παράσταση. Ήταν ο ηρωισµός των 

αξιωµατικών και των πληρωµάτων κάθε πλοίου και υποβρυχίου που οδηγούσε σε 

πράξεις αυτοθυσίας προκειµένου να ξεφύγει η χώρα από τα πλοκάµια του ναζισµού 

αλλά και από τα πλοκάµια των εσωτερικών εχθρών της πατρίδας που µε τις πράξεις 

τους έκαναν τα νερά της Μεσογείου να µοιάζουν πλέον εχθρικά και επικίνδυνα.  
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Πολεµώντας µε την ίδια αποφασιστικότητα σε όλα µέτωπα, οι ελεύθερες 

δυνάµεις της Αεροπορίας εξασφάλισαν και αυτές µε τη σειρά τους σε πλήθος 

αεροπορικών αποστολών στο εξωτερικό την εναέρια υπεράσπιση συµµαχικών 

στόχων κάτω από τη µόνιµη απειλή των δυνάµεων του εχθρού. Ο αεροπόρος της 

παράστασης προσπαθεί να κοιτάξει και αυτός µπροστά, να συνεχίσει το δύσκολο 

αγώνα του, ξεφεύγοντας από τα νύχια των αρπακτικών που των καταδιώκουν, από τα 

εχθρικά νύχια του φασιστικού αετού που του επιτίθενται συνεχώς, ενώ αυτός 

βρίσκεται συνεχώς σε άµυνα, διεξάγοντας ένα δίκαιο αγώνα σωτηρίας της χώρας. 

Σε αυτόν τον αγώνα, σαν τραυµατισµένο λιοντάρι που επιτίθεται στο φίδι, τα 

τάγµατα του στρατηγού Leclerc κατέλαβαν την όαση Koufra στη Λιβύη στις 2 

Μαρτίου 1941 και επανέκτησαν το εγκαταλελειµµένο Fezzan, πιστοποιώντας την 

αναγέννηση της Γαλλίας και την επάνοδό της στον πόλεµο. Το σατανικό φίδι όσο 

ύπουλο κι αν είναι τελικά θα νικηθεί από τον παντοδύναµο λέοντα που συνθέτουν οι 

συµµαχικές δυνάµεις του ελεύθερου κόσµου.   

     
(από αριστερά Georges Saupique, Casabianca, Claude Grange, Αεροπορία της Ελεύθερης Γαλλίας,  

Aimé Bizette-Lindet, Fezzan) 

     
(από αριστερά Ulysse Gemignani, Monte Cassino, Raymond Martin, Bir Hakeim, René Andrei, Σιένα)  

Ήταν άλλωστε οι ενέργειες αυτών των ταγµάτων το Μάιο του 1944 που 

επέτρεψαν την κατάληψη τον επόµενο µήνα από τους συµµάχους του Monte Cassino, 

του πιο ισχυρού σηµείου της γερµανικής γραµµής αντίστασης στην Ιταλία. 
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Στραγγαλισµένος από ένα σιδερένιο και αποφασισµένο χέρι, ο εχθρικός αετός, που τα 

προηγούµενα χρόνια καταδίωκε µε επιθετική διάθεση τους λαούς της Ευρώπης, 

άρχισε να αποδυναµώνεται µε τη συνδροµή και των γαλλικών δυνάµεων και ήταν 

πλέον ανήµπορος και παραδοµένος.  

Με το ίδιο θάρρος, από τις 27 Μαΐου µέχρι στις 10 Ιουνίου 1942, η 1η 

ελεύθερη γαλλική ταξιαρχία του στρατηγού Koenig υπερασπίστηκε τη θέση Bir 

Hakeim στη Λιβύη απέναντι στις γερµανο-ιταλικές δυνάµεις, ενώ µετέπειτα ήταν ένα 

γαλλικό εκστρατευτικό σώµα που συνέβαλε στην απελευθέρωση της Σιένα στις 3 

Ιουλίου 1944, όπως συνδέεται στο ανάγλυφο η νικηφόρος µνήµη της Γαλλίας και το 

άλογο-έµβληµα της ιταλικής πόλης. Και ενώ στην πρώτη µάχη ο µαχητής µοιάζει 

εγκλωβισµένος από τον εχθρό αλλά φυσικά χωρίς να εγκαταλείπει τον αγώνα, παρά 

παλεύει ακόµα και µε ένα µαχαίρι, στη δεύτερη περίπτωση µνηµονεύεται η 

απελευθέρωση της πόλης που χάρη και στις γαλλικές δυνάµεις µπορεί πλέον να 

χαίρεται και να κοιτάζει µπροστά µε βλέµµα αποφασισµένο και αισιόδοξο, χωρίς 

πάντως να εγκαταλείπει το σπαθί της, το οποίο είναι έτοιµη να σηκώσει αν προκύψει 

και πάλι ανάγκη. Αυτές ήταν οι επιχειρήσεις των δυνάµεων της ‘Ελεύθερης Γαλλίας’ 

που µε έµβληµα το Σταυρό της Λωρραίνης – ο οποίος κυριαρχεί σε όλο το µνηµείο – 

και υπό το γενικό πρόσταγµα του De Gaulle έλαβαν µέρος στις συµµαχικές 

επιχειρήσεις και έδωσαν εκ των υστέρων το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης της χώρας 

παρά τη συνεργασία µε τους Ναζί και είκοσι χρόνια αργότερα στον ίδιο το De Gaulle 

το δικαίωµα να διεκδικήσει το ύπατο αξίωµα.  

Η θετική αυτή µνήµη αποκρυσταλλώθηκε τελικά στο Mont Valérien 

πιστοποιώντας την υπερίσχυση της γκωλικής εκδοχής στη δηµόσια σφαίρα και την 

απόλυτη πολιτική κυριαρχία του στρατηγού. Αυτοί ήταν οι βασικοί πυλώνες του 

γκωλικού µύθου για µια χώρα περήφανη και αθώα, µια χώρα χωρίς ευθύνες των ίδιων 

των πολιτών της, µια χώρα θύµα που µόνο θετικές µνήµες µπορεί να έχει από την 

περίοδο του πολέµου και της κατοχής. Πουθενά δεν αναγράφονται οι εχθροί του 

έθνους, τότε πλέον όµως νέοι σύµµαχοι, Γερµανοί ή έστω οι Ναζί, πουθενά δεν 

αναφέρονται οι υπεύθυνοι για τα θύµατα της εκτόπισης και των εκτελέσεων και 

πουθενά φυσικά δεν αναφέρεται το Βισύ. Το µόνο που υπάρχει, εκτός από τα λόγια 

του ίδιου του προέδρου, είναι η συµβολική ηµεροµηνία ‘1939-1945’. Εύκολα 

αντιλαµβάνεται κανείς την έµµεση µοµφή του De Gaulle προς τους αντιπροσώπους 

της Γ΄ ∆ηµοκρατίας που υπέγραψαν το 1939 τη συµφωνία του Μονάχου και τελικά 
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παρέδωσαν την εξουσία στον Pétain, συνεπώς και προς το πολιτειακό σύστηµά της το 

οποίο επίσης µε σθένος αντιµαχόταν. 

Στο εξαιρετικά σκηνοθετηµένο αυτό πανόραµα της µνήµης το κύριο στοιχείο 

παραµένει ο ενωτικός, ένδοξος και απενοχοποιητικός χαρακτήρας της ερµηνείας του 

παρελθόντος. Η µετάβαση από την αφηρηµένη µνήµη και τα γεωµετρικά µνηµεία της 

∆΄ ∆ηµοκρατίας σε µια µνήµη µε συγκεκριµένη στόχευση και σε µνηµεία 

παραστατικά δικαιολογείται ακριβώς στη βάση της πρόσληψης και της χρήσης του 

παρελθόντος µε έναν πιο επιθετικό και ενεργητικό τρόπο. Η Γαλλία του De Gaulle 

και της Ε΄ ∆ηµοκρατίας ήταν η Γαλλία που µέσα στο ψυχροπολεµικό περιβάλλον 

είχε αποκλείσει τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας και τις ένδοξες στιγµές άλλων 

πολιτικών παρατάξεων και πλέον νέων θανάσιµων ιδεολογικών εχθρών, όπως ήταν ο 

κοµµουνισµός. Η εικόνα µιας ισχυρής Γαλλίας σε διεθνές επίπεδο ήταν ζητούµενο 

της νέας πολιτικής ηγεσίας τόσο γιατί έπρεπε να αντιµετωπίσει εσωτερικά 

προβλήµατα, κυρίως αυτά στις σχέσεις της µε τις αποικίες, όσο και γιατί διεκδικούσε 

ισάξια θέση και νέα προνόµια στην αναγεννηµένη δυτική Ευρώπη και στους νέους 

διεθνείς οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, η οποία είχε µόλις 

έναν χρόνο νωρίτερα τεθεί σε λειτουργία µε τις συνθήκες της Ρώµης. Μια ισχυρή 

βέβαια Γαλλίας ήταν ζητούµενο και για δυτικό στρατόπεδο συνολικά, ως ένας 

βασικός πυλώνας και σύµµαχος απέναντι στους Σοβιετικούς, πράγµα που αποτελεί 

µάλλον τον πραγµατικό λόγο για τον οποίο από την αρχή κλήθηκε ο De Gaulle να 

συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις και τις συµφωνίες ειρήνης ως νικήτρια δύναµη. 

Το γεγονός αυτό στη συνέχεια νοµιµοποίησε ακριβώς το δικαίωµά του να αρθρώσει 

έναν λόγο ηρωικό και να καταλάβει την εξουσία στο εσωτερικό.  

Όλες αυτές οι συνισταµένες της πρόσληψης του παρελθόντος επέστρεψαν 

µαζί µε το στρατηγό την ώρα που ο ίδιος αναζητούσε εκ νέου παράγοντες 

νοµιµοποίησης για την αύξηση των αρµοδιοτήτων του και την ώρα που διεξαγόταν 

σκληρό διπλωµατικό παζάρι µε τους υπόλοιπους εταίρους στους κόλπους των 

ευρωπαϊκών θεσµών και στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Τελικά το νέο µνηµείο µπορεί να 

εκληφθεί ως αναπαράσταση των ιδεών και των στόχων του νέου καθεστώτος και την 

ίδια στιγµή ως δηµόσια αποκρυστάλλωση ενός πολιτικού εργαλείου µέσω του οποίου 

θα επιτυγχάνονταν µεγαλύτερη διάδοση και διάχυση των ιδεών του και άρα 

µεγαλύτερη στήριξη της πολιτικής του και µια ευρύτερη εξουσιοδότηση για την 

προώθηση των δικών του πολιτικών στόχων. Η προηγούµενη αφηρηµένη µνήµη και 

η αφηρηµένη αναπαράστασής δεν εξυπηρετούσε τους προπαγανδιστικούς στόχους 
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και τα πολιτικά κίνητρα του νέου προέδρου που επιτέλους είχε αποκτήσει έναν 

µηχανισµό στήριξης, το µεγαλύτερο ίσως στη χώρα, αυτόν του ίδιου του κράτους, τον 

οποίο φυσικά επιθυµούσε να ελέγχει και να διατηρήσει στην κατοχή του. Η 

καλλιέργεια της δηµόσιας εικόνας του εθνικού ήρωα και προέδρου και του απόλυτου 

κυρίαρχου του πολιτικού σκηνικού και του κρατικού µηχανισµού, από τον οποίον 

εξαρτιόνταν πλέον επαγγελµατικά η πλειοψηφία των Γάλλων, δεν άφηνε περιθώρια 

αµφισβήτησης της εξουσίας του ή της δικής του ερµηνείας της ιστορίας. Έτσι κι 

αλλιώς κανείς δεν είχε πρόθεση να αντικρούσει µια µνήµη µε ένδοξο και θετικό 

περιεχόµενο και ταυτότητα, κάτι που οδήγησε τελικά στην επανεκλογή του De Gaulle 

στο προεδρικό αξίωµα το 1962, ολοκληρώνοντας την πορεία που είχε ξεκινήσει το 

1940 βασισµένος ακριβώς πάνω στη δηµιουργία ενός µύθου και τη δική του δηµόσια 

µνήµη για τον πόλεµο.  

Με τη µεταφορά των οστών στο Πάνθεον στις 19 ∆εκεµβρίου 1964 του ήρωα 

της Αντίστασης Jean Moulin, ο οποίος στο συλλογικό υποσυνείδητο εκπροσωπούσε 

συνολικά το αντιστασιακό κίνηµα, αν και κατά βάση επρόκειτο για τη γκωλική 

εκδοχή, φαίνεται ότι επήλθε συµβολικά η εθνική συµφιλίωση και η ίαση των πληγών 

του παρελθόντος και έκλεισε, τουλάχιστον προσωρινά, ο κύκλος µιας δυσάρεστης 

µνήµης, τα τραύµατα της οποίας τέθηκαν πια για τα επόµενα χρόνια στο περιθώριο. 

Όπως και στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες έτσι και στη Γαλλία, η µνήµη για 

τον πόλεµο σταδιακά οπισθοχωρεί στις προτεραιότητες των κρατικών φορέων και 

κανένα άλλο εθνικό µνηµείο δε θα ανεγερθεί για αρκετά χρόνια, αν και µε πολλούς 

τρόπους η πρόσληψη της περιόδου ’40-’45 παρέµεινε στη δηµοσιότητα.  

Σταδιακά, µετά τα γεγονότα του ’68 και την απόσυρση του De Gaulle από την 

πολιτική ζωή, η µνήµη του πολέµου θα γίνει και πάλι αντικείµενο συζητήσεων για 

την ανέγερση κάποιου µνηµείου. Αυτό όµως θα πραγµατοποιηθεί µε άλλους όρους, 

καθώς την ίδια χρονιά θα ψηφιστεί νόµος, σύµφωνα µε τον οποίο η δικαιοδοσία για 

την κατασκευή µνηµείων περνάει πλέον στις περιφέρειες και από εθνικό σε τοπικό 

επίπεδο, θέτοντας νέους όρους στη δηµόσια διαπραγµάτευση της µνήµης720. ∆όθηκε 

έτσι η ευκαιρία έκφρασης, εκτός από την επίσηµη κεντρική και εθνική εκδοχή, σε 

περισσότερες οµάδες να αποτυπώσουν σε δηµόσιο χώρο άλλες πτυχές της ιστορικής 

µνήµης. Και αυτές οι προϋποθέσεις επέτρεψαν τελικά το 1973 την αποπεράτωση του 

Εθνικού Μνηµείου για την Αντίσταση στο οροπέδιο του Glières στην Άνω Σαβοΐα, 

                                                 
720 Βλ. Gilzmer, Mechtild, Mémoires de pierre, Les monuments commémoratifs en France après 1944, 
όπ. π., σελ. 156. 
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έργο του Émile Gilioli (1911-1977), ένα έργο µε το οποίο επιστρέφουµε στην 

εικαστική γλώσσα της ∆΄ ∆ηµοκρατίας µε έµφαση στη γεωµετρικότητα και στην 

ουδέτερη αντιµετώπιση της µνήµης του πολέµου, απαλλαγµένης από σύµβολα, 

επιγραφές και οτιδήποτε άλλο µπορούσε ενδεχοµένως να προκαλέσει 

συναισθηµατικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές αναταράξεις. Το θέµα της Αντίστασης 

τέθηκε εξάλλου στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής λόγω των επικείµενων εθνικών 

εκλογών και οι Georges Pompidou και Giscard d’Estaing θέλησαν να το 

εκµεταλλευτούν µε αφορµή την επέτειο των 30 χρόνων της έναρξης της Γαλλικής 

Αντίστασης και της πρώτης θρυλικής µάχης µε τα γερµανικά στρατεύµατα το Μάρτιο 

του ’44 στο εν λόγω οροπέδιο721. Τα γεγονότα του πολέµου θα επανέλθουν τελικά µε 

δυναµικό τρόπο στο πολιτικό προσκήνιο µόνο µε την έκρηξη της µνήµης για τη 

γενοκτονία των Εβραίων, στη δεκαετία του ’80, ως εναλλακτική εκδοχή του υπό 

εξέταση παρελθόντος και µε νέα δυναµική στην κατασκευή δηµόσιων µνηµείων722. 

   

   
(Émile Gilioli, Μνηµείο για την Αντίσταση, 1974, µπετόν, οροπέδιο του Glières – Άνω Σαβοΐα) 
                                                 
721 Περισσότερα για το µνηµείο βλ. Gilzmer, Mechtild, Mémoires de pierre, Les monuments 
commémoratifs en France après 1944, όπ. π., σελ. 157-161. 
722 Για αυτή την οπισθοχώρηση και τη σταδιακή µεταµόρφωση του περιεχοµένου της δηµόσιας µνήµης 
βλ. Rousso, Henry, «Frankreich, Vom Nationalen Vergessen zur kollektiven Wiedergutmachung», όπ. 
π., σελ. 240-246 και Rousso, Henry, The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944, 
όπ. π., σελ. 98-216. 
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� Ανάµεσα στην ηρωική µνήµη και τη θυµατοποίηση: η µνηµειακή 

πολιτική στην Ολλανδία 

 

Μετά από µια µακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας δίχως πολεµικές 

συγκρούσεις και παρά την εκ νέου διακήρυξη της ουδετερότητάς του, την οποία ο 

Χίτλερ τους πρώτους µήνες του πολέµου σεβάστηκε, το βασίλειο της Ολλανδίας 

δέχτηκε την ξαφνική επίθεση από τα ναζιστικά στρατεύµατα στις 10 Μαΐου 1940 και 

µόλις σε πέντε µέρες ολόκληρη η χώρα έπεσε σε γερµανικά χέρια723. Ήδη στις 13 

Μαΐου, µία µέρα πριν το βοµβαρδισµό του Ρότερνταµ, η βασιλική οικογένεια και η 

κυβέρνηση είχαν διαφύγει στο Λονδίνο, αφήνοντας ακέφαλο το κράτος, τη διοίκηση 

του οποίου ανέλαβε αµέσως µετά την παράδοση στις 15 του µήνα ο απεσταλµένος 

των Ναζί, πρώην Καγκελάριος της Αυστρίας, Arthur Seyß-Inquart724. Η αναπάντεχη 

για πολλούς εισβολή και η µη τήρηση της ουδετερότητας, ο καταστροφικός 

βοµβαρδισµός του Ρότερνταµ, η επιβολή της κατοχής και κυρίως ο σκληρός 

τελευταίος χειµώνας επρόκειτο να εγγραφούν βίαια στη συνείδηση των Ολλανδών 

και να αποτελέσουν το εφαλτήριο των επίσηµων προσπαθειών για την κατασκευή 

µιας δηµόσιας, εθνικής ολλανδικής µνήµης που θα έδινε προτεραιότητα αποκλειστικά 

στα δικά τους δεινά, αποκρύπτοντας την ίδια στιγµή άλλες πιο σκοτεινές πτυχές της 

περιόδου 1940-1945. 

Η περίπτωση της Ολλανδίας παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε αυτές των 

υπολοίπων Κάτω Χωρών, κυρίως του Βελγίου, όπως και µε αυτή της Γαλλίας. Οι 

εµπειρίες του Β΄Π.Π. για τις κοινωνίες και τα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης µοιάζουν 

σε µεγάλο βαθµό κοινές· αδύναµη άµυνα στη γερµανική επίθεση, σύντοµης διάρκειας 

µάχες στο µέτωπο µε ελάχιστα θύµατα, ήττα, κατοχή και περιορισµένη αντίσταση 

που εντάθηκε προς το τέλος µόνο του πολέµου, ενώ αντίθετα υπήρξε εκτεταµένη 

συνεργασία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των καταστροφών. Οι 

Γερµανοί κατακτητές δεν είχαν άλλωστε σκοπό να διαλύσουν ολοσχερώς την 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτική δοµή αυτών των κρατών, καθώς πίστευαν ότι 

υπήρχε η δυνατότητα για κάποιους είδους και σε ορισµένο βαθµό ‘ναζιστικοποίησής’ 

                                                 
723 Για την ουδετερότητα στον Α΄Π.Π. και της περίοδο σταθερότητας στο µεσοπόλεµο µε την 
κυριαρχία των θρησκευτικών κοµµάτων, Καθολικών και Καλβινιστών, βλ. Erbe, Michael, Belgien, 
Niederlande, Luxemburg: Geschichte des niederländischen Raumes, Kohlhammer, Στουτγάρδη/ 
Βερολίνο/ Κολωνία 1993, σελ. 292-299. 
724 Βλ. Tops, Ellen, «Niederlande: Lebendige Vergangenheit», Mythen der Nationen, 1945 Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 
448. 



361 
 

τους725, µε το βλέµµα επίσης στραµµένο προς τον απώτερο στόχο που δεν ήταν άλλος 

από την επίθεση στη Μεγάλη Βρετανία. Συµπερασµατικά οι εµπειρίες στον πόλεµο 

για τα κράτη της δυτικής ηπειρωτικής Ευρώπης υπήρξαν περισσότερο συνδεδεµένες 

µε τα χρόνια µετά τη στρατιωτική ήττα· ο ρόλος στην εθνική ιστορία όσων 

υπηρέτησαν στους τακτικούς εθνικούς στρατού τους την πρώτη περίοδο του πολέµου 

ή στην τελική αντεπίθεση των συµµάχων ήταν έτσι κι αλλιώς περιορισµένος. 

Μεταπολεµικά επίσης µοιάζει κοινή η πορεία τους. Πρόκειται για πρώην 

αποικιοκρατικές δυνάµεις που απώλεσαν µεγάλος µέρος των κατακτήσεών τους, είτε 

άµεσα µετά τη λήξη του πολέµου, είτε βαθµιαία. ∆ιατήρησαν, ωστόσο, ανέπαφα τα 

σύνορά τους στην Ευρώπη, έχοντας µάλιστα ελάχιστες απώλειες σε έµψυχο 

δυναµικό, και αυτό κυρίως λόγω των διώξεων εναντίον πολιτών ξένης εθνικότητας, 

δηλαδή των Εβραίων, ενώ σύντοµα ανέκαµψαν από τις όποιες υλικές καταστροφές, 

οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν έφταναν το µέγεθος αυτών σε άλλα σηµεία της 

ηπείρου. Σε πολιτικό επιπροσθέτως επίπεδο, ελάχιστες αλλαγές εµφανίζονται σε 

σχέση µε την προπολεµική κατάσταση, καθώς διατηρήθηκαν, µε εξαίρεση φυσικά το 

ναζιστικό κόµµα, όλες οι προϋπάρχουσες πολιτικές δυνάµεις και συσχετισµοί. Ακόµα 

και τα συντάγµατα παρέµειναν αναλλοίωτα σε Ολλανδία και Βέλγιο, ενώ, όπως ήδη 

είδαµε παραπάνω, και αυτό της Γαλλίας µε τη µετάβαση από την Γ΄ στην ∆΄ 

∆ηµοκρατίας ελάχιστες επιπτώσεις είχε στους πολιτικούς συσχετισµούς, σε θεσµικό 

επίπεδο και συνολικά στην πολιτική ζωή της χώρας – παρά τη σηµαντική άνοδο του 

ΚΚΓ που το οδήγησε προσωρινά και στην κυβέρνηση726. Σε διεθνές τέλος επίπεδο, 

από την αρχή σχεδόν της µεταπολεµικής περιόδου και µε την έναρξη του Ψυχρού 

Πολέµου, όλες οι παραπάνω χώρες εντάχθηκαν χωρίς ιδιαίτερες διαφωνίες στο 

δυτικό στρατόπεδο, συγκροτώντας µάλιστα από την αρχή µεταξύ τους διεθνείς 

ευρωπαϊκούς οργανισµούς, τόσο για την εξάλειψη του κινδύνου νέων συγκρούσεων 

όσο και ως αντιστάθµισµα από την απώλεια των αποικιών τους. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν διαφορετικές εµπειρίες και διαφορετικές ιστορικές 

συνθήκες, τόσο στη διάρκεια του πολέµου, όσο και µεταπολεµικά, οι οποίες 

προσδιόρισαν τελικά τις διαφορές στη διαχείριση της δηµόσιας µνήµης για τα 

                                                 
725 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 7. Ειδικά στην περίπτωση της Ολλανδίας οι γερµανικές αρχές 
πίστεψαν ότι ο «αδελφός λαός θα ήθελε να ενσωµατωθεί µελλοντικά σε ένα Μεγάλο Γερµανικό 
Βασίλειο», βλ. Erbe, Michael, Belgien, Niederlande, Luxemburg: Geschichte des niederländischen 
Raumes, όπ. π., σελ. 300. 
726 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 1. 



362 
 

γεγονότα της πενταετίας 1940-1945 σε κάθε µία χώρα. Βρίσκουµε ασφαλώς και 

κοινά σηµεία τόσο στον τρόπο αντιµετώπισης και πρόσληψης του παρελθόντος και 

της αντίληψης περί χρήσης της µνήµης στη δηµόσια σφαίρα όσο και στην 

καλλιέργεια και αποτύπωση της µνήµης αυτής µε έργα τέχνης στο δηµόσιο χώρο. Το 

διεθνές πλαίσιο, η κοινή συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµού και οι κοινές ως ένα 

βαθµό εµπειρίες και µνήµες καθόρισαν τους γενικούς µόνο άξονες της ερµηνείας του 

πολέµου. Ωστόσο το ‘εθνικό’, πολιτικό, κοινωνικό ή οικονοµικό περιβάλλον και η 

πολυπλοκότητα των εκάστοτε εθνικών, κοινωνικών αναµνήσεων, που δεν 

διακρίνονται από την οµοιογένεια των αναµνήσεων του µετώπου του Α΄Π.Π., δρουν 

καταλυτικά στη διαµόρφωση του τελικού εικαστικού αποτυπώµατος της επίσηµης 

και κρατικής µνήµης. Αυτή πλέον επιφορτίζεται µε την κατασκευή ενός εθνικού 

πατριωτικού µύθου σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις, τους στόχους και τις επιθυµίες της 

πολιτικής ηγεσίας και των κρατικών φορέων, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην 

εθνική ενότητα και ανασυγκρότηση. Η εκάστοτε εθνική εκδοχή της µεταµόρφωσης 

των τραυµατικών εµπειριών της ήττας και της κατοχής σε µια θετική, εθνική, 

δηµόσια µνήµη για εσωτερικούς κυρίως πολιτικούς σκοπούς, αλλά πλέον µέσα σε ένα 

διεθνοποιηµένο περιβάλλον, χαρακτηρίζει την ιστορία της µνήµης και στην 

Ολλανδία. 

Η µικρή, σε σχέση µε τους γείτονές της, χώρα της ∆υτικής Ευρώπης που είχε 

κατορθώσει να παραµείνει ουδέτερη στον Α΄Π.Π. δέχθηκε απροετοίµαστη τη 

γερµανική εισβολή και κατοχή. Παρά την αρχική προσπάθεια των κατοχικών 

δυνάµεων για συµπόρευση και συµβιβασµό, τόσο µε τις ελίτ όσο και µε τους 

κρατικούς παράγοντες και τους κοινωνικούς φορείς, έγινε πολύ σύντοµα κατανοητό 

ότι οι ρόλοι του καθενός µέσα στις νέες συνθήκες ήταν συγκεκριµένοι, µε τις 

γερµανικές κατοχικές δυνάµεις να έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Η ίδρυση 

ήδη από τον Ιούλιο του 1940 της συντηρητικής ‘Ολλανδικής Ένωσης’, που µέσα σε 

λίγους µήνες µετρούσε 800000 µέλη και είχε ως σκοπό τη συνεργασία µε τον 

κατακτητή για το ‘σεβασµό της ολλανδικής παράδοσης στην ελευθερία και την 

ανεκτικότητα’, αποτελεί την απόδειξη µιας προσπάθειας της ολλανδικής κοινωνίας 

και των ηγετών της για ειρηνική και αναίµακτη συνύπαρξη. Ωστόσο η απαγόρευσή 

της το ∆εκέµβριο του 1941 καταδεικνύει την αδυναµία αυτού του εγχειρήµατος και 

µαζί την αδιαπραγµάτευτη θέση της γερµανικής διοίκησης για την εφαρµογή της 
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δικής της εκδοχής της ένταξης της χώρας στο Γ΄ Ράιχ727. Σε αντίθεση βέβαια µε τη 

Γαλλία, όπου επιβλήθηκε στρατιωτική κατοχή και διοίκηση, είτε γερµανική είτε 

γαλλική, στην Ολλανδία, όπου υπήρχε ένα ισχυρό ναζιστικό κόµµα, επιβλήθηκε απλά 

µια γερµανική διοικητική αρχή που διατήρησε τα στελέχη του κρατικού οργανισµού 

στη θέση τους, αντικαθιστώντας απλά όσους κατείχαν νευραλγικές για το σύστηµα 

θέσεις. Σε αυτό φυσικά ευνοούσε και ο προπολεµικός ολλανδικός νόµος του 1937 

που προνοούσε ότι σε κάθε περίπτωση οι κρατικοί υπάλληλοι όφειλαν να 

παραµείνουν στη θέση τους για την προώθηση του κοινού συµφέροντος, µέχρι 

φυσικά του σηµείου που να µην βλάπτουν τις εθνικές υποθέσεις προς όφελος 

τρίτων728. 

Με την απελευθέρωση πάντως, αρχικά του νότιου καθολικού τµήµατος της 

χώρας από τους συµµάχους, ήδη από το 1944, και την επιβολή µιας προσωρινής 

στρατιωτικής διοίκησης, άρχισε ταυτόχρονα η επιχείρηση ‘εκκαθάρισης’ του 

δηµόσιου βίου από τα ναζιστικά στοιχεία και απονοµής δικαιοσύνης για τα 

εγκλήµατα πολέµου – µια διαδικασία που επρόκειτο να αναδειχθεί σε κεντρικό 

σηµείο της πολιτικής ζωής τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια. ∆ίπλα όµως σε αυτή την 

προσπάθεια αποναζιστικοποίησης του κράτους και της κοινωνίας από τις πρώτες 

µεταπολεµικές κυβερνήσεις συνεργασίας προστέθηκε και επιβλήθηκε σταδιακά, µε 

τη στήριξη και του θρόνου, η ιδέα της αποκατάστασης της τάξης και της 

σταθερότητας και η συνέχιση της προσήλωσης στην παράδοση. Ενώ λοιπόν από τη 

µία η εξόριστη κυβέρνηση αναζητούσε ήδη από το Λονδίνο τρόπους επιβολής της 

δικαιοσύνης, όπως απαιτούσαν και οι αντιστασιακές οργανώσεις στο εσωτερικό που 

είχαν ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία µε τη στρατιωτική διοίκηση την επιχείρηση 

‘εκκαθάρισης’, η βασίλισσα Wilhelmina αποκαθιστούσε όλες τις παλαιές πολιτικές 

δυνάµεις και έδινε προτεραιότητα στη συνέχεια του κράτους και των προπολεµικών 

πολιτικών θεσµών729. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ήταν ένα είδος 

κάθετης διάκρισης της πολιτικής και κοινωνικής ζωής σε ‘πυλώνες’ και κοινότητες 

                                                 
727 Βλ. Tops, Ellen, «Niederlande: Lebendige Vergangenheit», όπ. π., σελ. 429. Για το µοντέλο 
διοίκησης της Ολλανδίας και τον κατοχικό χαρακτήρα της γερµανικής πολιτικής ηγεσίας που 
περισσότερο επέβαλε «την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση που ήρθε στην Ολλανδία από έξω» βλ. 
επίσης Romijn, Peter, «“Restoration of Confidence”: The Purge of Local Government in the 
Netherlands As a Problem of Postwar Reconstruction», The Politics of Retribution in Europe, World 
War II and Its Aftermath, Deán, István/ Gross, T. Jan/ Judt, Tony (επιµ.), Princeton University Press, 
Πρίνστον/ Νιου Τζέρσεϋ 2000, σελ. 176. 
728 Βλ. Romijn, Peter, «“Restoration of Confidence”: The Purge of Local Government in the 
Netherlands As a Problem of Postwar Reconstruction», όπ. π., σελ. 175 και 178-179. 
729 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 60. 
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που ζούσαν ανεξάρτητα και η κάθε µία είχε τη δική της πολιτική αντιπροσώπευση µε 

βάση κυρίως το θρησκευτικό διαχωρισµό730. Η κοινωνική και πολιτική αυτή 

οργάνωση, που δέχθηκε σοβαρό πλήγµα από τις κοινές εµπειρίες του πολέµου, θα 

κλείσει µόνο µε την οριστική απώλεια των αποικιών, µε την ανανέωση των πολιτικών 

θεσµών και το τέλος του ολλανδικού ιδιότυπου αυτού µοντέλου µε την ίδρυση 

‘οριζόντιων’ πολυσυλλεκτικών κοµµάτων µετά την κατακόρυφη πτώση της 

εκλογικής δύναµης των χριστιανοδηµοκρατικών κοµµάτων το 1972.  

Στη ‘µακρά δεκαετία του ’50’, όπως αποκαλούν οι Kees Schuyt και Ed 

Taverne την περίοδο 1945-1973, την περίοδο της προσπάθειας ανασυγκρότησης, της 

ανανέωσης και του εκσυγχρονισµού σε όλους τους τοµείς731, κυριότερο στοιχείο θα 

αποδειχθεί η σύγκρουση, µέσα στους κόλπους της συντηρητικής κοινωνικής και 

πολιτικής ζωής και µέσα στους κόλπους των συντηρητικών κοµµάτων και του 

θεσµού της βασιλείας, ανάµεσα στις κατεστηµένες κυρίαρχες πολιτικές οµάδες που 

στήριζαν την ύπαρξή τους στο θεσµό της κάθετης διάκρισης και σε νέες που 

διεκδικούσαν την εξουσία, πίστευαν στην ‘εκκαθάριση’, στην πρόοδο και το 

µοντερνισµό του καπιταλιστικού δυτικού συστήµατος και το άνοιγµα σε διεθνές και 

κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο που ευνοούσε τις µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις. 

Φαίνεται ότι αναπτύχθηκε µια αντιπαράθεση – που εµφανίζεται όπως θα δούµε στη 

συνέχεια και στη µνηµειακή πολιτική – για συνέχιση ή όχι της παράδοσης, µια 

σύγκρουση δηλαδή ανάµεσα στις παραδοσιακές πολιτικές ελίτ και στις νέες 

οικονοµικές732. 

Συνεκτικό στοιχείο όλων αυτών των τάσεων και συνισταµένων αποτέλεσε η 

προτεραιότητα για εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για την ταυτόχρονη ανασυγκρότηση. Κάτι τέτοιο συνέβη ασφαλώς µέσα στα όρια του 

ολλανδικού έθνους-κράτους του οποίου οι δοµές και η συνέχεια δεν φαίνεται να 

διαταράχτηκαν συθέµελα την περίοδο της κατοχής ώστε να κλονιστεί η ύπαρξη και η 

                                                 
730 Βλ. Romijn, Peter, «“Restoration of Confidence”: The Purge of Local Government in the 
Netherlands As a Problem of Postwar Reconstruction», όπ. π., σελ. 174. Βλ. επίσης Schuyt, Kees/ 
Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, prosperity and welfare, Language 
Center-University Groningen (µτφρ.), Palgrave Macmillan, Χάµσαϊρ / Νέα Υόρκη 2004 (α΄ ολλανδική 
έκδ. 2000), σελ. 224-229. 
731 Βλ. Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, prosperity and 
welfare, όπ. π., σελ. 20. 
732 Για την αρχική συνύπαρξη των δύο αυτών τάσεων που εκφραστής τους υπήρξαν οι κυβερνήσεις 
συνεργασίας ανάµεσα στο Καθολικό και το Εργατικό Κόµµα, αλλά και τη σταδιακή εκκοσµίκευση της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής στην Ολλανδία και την παρακµή του συστήµατος των κοινοτήτων βλ. 
Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, prosperity and welfare, 
όπ. π., σελ. 231 και 325-343. 
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ενότητά του µεταπολεµικά. Οι διαφορετικές συνεπώς εµπειρίες και µνήµες 

διαφορετικών κοινωνικών, θρησκευτικών και εθνικών οµάδων, τραυµατικής κυρίως 

φύσεως για τον επιπρόσθετο λόγο της χρονικής διαφοράς της απελευθέρωσης και του 

τροµακτικού χειµώνα για το βόρειο προτεσταντικό κοµµάτι της χώρας, τέθηκαν στο 

µικροσκόπιο των συντηρητικών πολιτικών δυνάµεων µε στόχο την κατασκευή και 

καλλιέργεια µιας εθνικής θετικής µνήµης που θα λειτουργούσε στη δηµοσιότητα ως 

συνεκτική ουσία και θα διασφάλιζε ακριβώς την εθνική ενότητα, άρα και 

ανασυγκρότηση. Οι αντιπρόσωποι του Καθολικού Κόµµατος, που είχαν ξεκινήσει 

νωρίτερα από τους υπόλοιπους την πολιτική τους δράση, από τον πρώτο κιόλας 

χρόνο της απελευθέρωσης των νότιων επαρχιών, επέστρεψαν τελικά στην εξουσία µε 

τη συνδροµή και των Σοσιαλιστών του Εργατικού Κόµµατος, µετά και την αποτυχία 

της µικρής είναι αλήθεια δράσης και επιρροής του αντιστασιακού κινήµατος. Από 

την πρώτη έτσι στιγµή της αποκατάστασης µιας ολλανδικής κυβέρνησης και της 

επιστροφής της βασιλικής οικογένειας ξεκίνησε η µεταµόρφωση των τραυµατικών 

εµπειριών, από τις οποίες οι πολιτικοί φορείς, λόγω της έλλειψης µιας ηρωικής 

στρατιωτικής µνήµης, θέλησαν να κατασκευάσουν ‘ένα έθνος ηρώων’ µε έµφαση 

κυρίως στην Αντίσταση733.  

Βέβαια ο περιορισµένος ρόλος της Αντίστασης την περίοδο του πολέµου είχε 

ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της πολιτικής της οργάνωσης και παρέµβασης στη 

δηµοσιότητα, παραχωρώντας πρακτικά τη διαχείριση της µνήµης του αντιστασιακού 

κινήµατος στο ίδιο το κράτος. Ο φορέας εξάλλου εκπροσώπησης των αντιστασιακών 

άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά µετά την απελευθέρωση. Σε συνδυασµό µε την 

προσχώρηση σε αυτόν όλων των αντιστασιακών οµάδων, µε την κυριαρχία των 

συντηρητικών και όχι των αριστερών όπως σε άλλες χώρες, άφησε το περιθώριο στις 

κρατικές υπηρεσίες να αποκτήσουν τον έλεγχο των κινήσεων της εθνικής αυτής 

‘Μεγάλης Συµβουλευτικής Ένωσης Αντιστασιακών’ (GAC) που ιδρύθηκε το Μάιο 

του ’45734. Ήδη «από την περίοδο του πολέµου, τόσο στην εξόριστη κυβέρνηση όσο 

και στην Αντίσταση, είχε διαµορφωθεί η ιδέα µιας χριστιανικής-συντηρητικής 

‘ανανέωσης’, η οποία, δίπλα στον ελεγχόµενο από τη βασίλισσα Wilhelmina κύκλο 

της γραφειοκρατίας, θα επιβαλλόταν στους επίσηµους φορείς και στην οικονοµία»735. 

                                                 
733 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 63. 
734 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 62. 
735 Erbe, Michael, Belgien, Niederlande, Luxemburg: Geschichte des niederländischen Raumes, όπ. π., 
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Μέσα στο πλαίσιο εποµένως του Ψυχρού Πολέµου και της ίδρυσης των νέων 

ευρωπαϊκών συµµαχιών και οργανισµών, στους οποίους η Ολλανδία από την πρώτη 

στιγµή διεκδίκησε για τον εαυτό της πρωταγωνιστικό ρόλο, η µνήµη της Αντίστασης 

περιορίστηκε σε µια αφηρηµένη εκδοχή µε ‘εθνικό’ συνολικά χαρακτήρα και όχι µια 

µνήµη πολιτικά ή ιδεολογικά προσδιορισµένη που θα αποτελούσε εφαλτήριο για 

αλλαγές, ανανέωση και ανατροπή των υφιστάµενων πολιτικών συσχετισµών και της 

κατάργησης της κάθετης οργάνωση όπου κυριαρχούσαν τα θρησκευτικά κόµµατα.  

Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για εγκατάλειψη της πολιτικής αρχής της 

ουδετερότητας και την ένταξη της χώρας από πολύ νωρίς στη σφαίρα επιρροής των 

ΗΠΑ και στους δυτικοευρωπαϊκούς οργανισµούς, αναγκαστικά µάλλον λόγω της 

καταστροφής της οικονοµίας και της ανάγκης για εισροή κεφαλαίων µέσω του 

Σχεδίου Marshal736, καθόρισε εν πολλοίς την ερµηνεία της ιστορίας της εσωτερικής 

Αντίστασης. Η τελευταία τοποθετήθηκε συνεπώς από τους επίσηµους φορείς όχι στη 

σφαίρα των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που επιθυµούσαν ριζικές δοµικές 

αλλαγές, αλλά στην ιστορία των δυνάµεων εκείνων που επιθυµούσαν τη σύνδεση µε 

το προπολεµικό εθνικό παρελθόν και την ολλανδική παράδοση, όπως άλλωστε ήταν η 

κυρίαρχη, όπως είδαµε, τάση µέσα στις αντιστασιακές οργανώσεις. Η 

ανασυγκρότηση τέθηκε ακολούθως στη βάση µιας εθνικής-πατριωτικής ιδεολογικής 

προσέγγισης της συνέχισης του ολλανδικού έθνους-κράτους, το οποίο 

προσωποποιήθηκε και προβλήθηκε ως φορέας της ιστορίας άρα και της Αντίστασης, 

η οποία µε τον τρόπο αυτό δεν αποδόθηκε στις προσπάθειες και τις θυσίες 

συγκεκριµένων οµάδων αλλά συνολικά στο ολλανδικό έθνος737. Αυτό που τελικά 

προβλήθηκε δηµοσίως, και παρά τις αντίθετες προσπάθειες της αριστερής πτέρυγας 

µέσα στους κόλπους της GAC, ήταν η µνήµη µιας Αντίστασης που είχε παλέψει για 

«την αποκατάσταση των εθνικών παραδόσεων και αξιών, µε τις διαφορετικές 

θρησκείες στο επίκεντρο, ενάντια στην εισβολή ενός άθεου και απολυταρχικού 

εχθρού. Αυτή η κατευθυντήρια γραµµή υπερασπιζόταν τα συµφέροντα των 

Καλβινιστών του ARP και του Καθολικού Κόµµατος στο Νότο»738. Όπως υποστήριζε 

το 1945 και ο Van der Leeuw, πρώτος µεταπολεµικά υπουργός πολιτισµού, τις νέες 

                                                                                                                                            
σελ. 310. 
736 Βλ. Witz, Cornelia/ Laule, Urlike, Benelux-Ploetz: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Geschichte 
zum Nachschlagen, Ploetz, Φράιµπουργκ 1997, σελ. 27 και 87 και Erbe, Michael, Belgien, 
Niederlande, Luxemburg: Geschichte des niederländischen Raumes, όπ. π., σελ. 311. 
737 Βλ. Tops, Ellen, «Niederlande: Lebendige Vergangenheit», όπ. π., σελ. 429. 
738 Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 63. 
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µάχες σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο έπρεπε να δώσει «ο ισχυρός και 

θρησκευόµενος ολλανδικός λαός»739. 

Οι πρώτες αυτές µεταπολεµικές κυβερνήσεις συνεργασίας, µε το Καθολικό 

Κόµµα να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία αλλά µε το σοσιαλιστή Willem Drees στην 

πρωθυπουργία από το 1948 µέχρι το 1958, αντανακλούσαν το συγκρουσιακό 

χαρακτήρα της υπόλοιπης κοινωνικής και πολιτικής ζωής αλλά την ίδια στιγµή και τη 

διάθεση όλων των εµπλεκοµένων για συναίνεση και κοινωνική συνοχή που 

εξασφάλιζε προς το παρόν τη νοµιµοποίηση και των δύο τάσεων και τα περιθώρια 

περαιτέρω ανάπτυξής τους. Με ισχυρό το κοινωνικό και πολιτικό αίτηµα για τιµωρία 

και απόδοση δικαιοσύνης στα εγκλήµατα πολέµου και παράλληλης εκκαθάρισης από 

τα ναζιστικά στοιχεία, µια απευθείας σύγκρουση θα µπορούσε εν δυνάµει να αποβεί 

µοιραία για την ενότητα του ολλανδικού µοντέλου, εξέλιξη που φυσικά δεν 

εξυπηρετούσε καµία πολιτική δύναµη εκείνη τη χρονική συγκυρία. Οι διώξεις για 

συνεργασία µε τον κατακτητή που έφτασαν τις 100000740 και η τιµωρία ή 

τουλάχιστον οι διοικητικές ποινές για µεγάλο τµήµα του κρατικού µηχανισµού, 

αφαιρούσαν τα πρώτα αυτά χρόνια κάθε επίσηµη διάθεση για τη δηµόσια αποτύπωση 

µιας µνήµης που θα υπερθεµάτιζε τις ευθύνες και τις ενοχές µεγάλου µέρους του 

πληθυσµού ή θα έθετε το ζήτηµα της πρωτοκαθεδρίας µιας και µόνο εκδοχής της 

δηµόσιας µνήµης άρα και τα συµφέροντα µιας συγκεκριµένης κοινότητας. Την ώρα 

που ζητούµενο για την πολιτική ηγεσία ήταν η κοινωνική συνοχή που θα εξασφάλιζε 

τους όρους ηρεµίας για την ανασυγκρότηση του κράτους και θα αποδυνάµωνε το 

ενδεχόµενο η Ολλανδία να ακολουθήσει το παράδειγµα του Βελγίου ή της Ελλάδας, 

συγκροτήθηκε από τις επίσηµες αρχές ένα ενοποιητικό και εθνοποιητικό πλαίσιο 

δηµόσιας µνήµης για τα γεγονότα της πενταετίας του πολέµου741.  

                                                 
739 Παρατίθεται στο Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, 
prosperity and welfare, όπ. π., σελ. 21. 
740 Βλ. Mildt, Dick De/ Meihuizen, Joggli, «„Unser Land muß tief gesunken sein…“ Die Aburteilung 
deutscher Kriegsverbrecher in der Niederlanden», Transnationale Vergangenheitspolitik, Der Umgang 
mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert (επιµ.), 
Wallstein Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 283. Ο Peter Romijn κάνει λόγο για 120000-150000 διώξεις, 
βλ. «“Restoration of Confidence”: The Purge of Local Government in the Netherlands As a Problem of 
Postwar Reconstruction», όπ. π., σελ. 186. 
741 Το γειτονικό Βέλγιο απειλήθηκε µε διάσπαση όταν το 1947 οι Βαλλώνοι κατέθεσαν στο 
κοινοβούλιο πρόταση αυτονόµησης των περιοχών τους και διάσπαση της χώρας σε τρία χωριστά 
οµοσπονδιακά κράτη, Φλάνδρα, Βαλλωνία, Βρυξέλλες, πρόταση που τελικά απορρίφθηκε, ενώ 
αργότερα και η επιστροφή ή όχι του βασιλιά Λεοπόλδου Γ΄ προκάλεσε έντονες αψιµαχίες, βλ. Beyen, 
Marnix, «Belgien: Der Kampf um das Leid», Mythen der Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, 
Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 91. 
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Σύντοµα µάλιστα δίπλα στην εικόνα µιας συλλογικής, εθνικής ολλανδικής 

αντίστασης στους Ναζί, ως αντιστάθµισµα στην εκτεταµένη συνεργασία και ως 

δηµόσια προβολή ενός σηµείου ενότητας και συνοχής, προστέθηκε και η εικόνα της 

Ολλανδίας, συνολικά ως χώρα, ως αθώο και ανήµπορο θύµα της ναζιστικής 

επιθετικότητας. Η απόφαση για εγκατάλειψη της ουδετερότητας και της ένταξης στο 

ΝΑΤΟ νοµιµοποιούνταν προφανώς πάνω σε αυτή τη βάση της αποφυγής επανάληψης 

µιας εισβολής χωρίς ουσιαστική αντίσταση. Η δηµόσια, άλλωστε, προώθηση από τις 

επίσηµες αρχές της ιδέας του ολλανδικού έθνους συνολικά και αφηρηµένα ως θύµα 

είχε ενοποιητικό χαρακτήρα και συνέδραµε τελικά στη σταδιακή οπισθοχώρηση του 

κοινωνικού αιτήµατος για εκκαθάριση και στη µείωση των διώξεων και των ποινών 

για πράξεις που έγιναν µέσα στην περίοδο της κατοχής742. Η εικόνα του 

βοµβαρδισµένου και κατεστραµµένου Ρότερνταµ, λόγω της ουδετερότητας στον 

προηγούµενο παγκόσµιο πόλεµο, την πολύχρονη ειρηνική κατάσταση αλλά και την 

απροσδόκητη επίθεση των Γερµανών λόγω της κήρυξης της ουδετερότητας, 

αποδείχθηκε κεντρικής σηµασίας στην πρόσληψη του πολέµου από την ολλανδική 

κοινωνία, εντυπώθηκε στη δηµόσια µνήµη και καλλιεργήθηκε συστηµατικά από τους 

επίσηµους φορείς για να επιστρέψει η τάξη και η κοινωνική συνοχή µέσω της ίασης 

αυτού ακριβώς του συλλογικού τραύµατος743. 

 

• Η ηρωική µνήµη: Ο λιµενεργάτης του Andriessen 

 

Ταυτόχρονα σχεδόν µε την παύση των διώξεων το 1952 εµφανίζονται τα 

πρώτα δηµόσια µνηµεία, αποτέλεσµα και έκφραση αυτής της προσπάθειας για 

κοινωνική συνοχή και εθνική ενότητα, αλλά συγχρόνως και ως δείγµα της ήπιας προς 

το παρόν αντιπαράθεσης του πολιτικού κατεστηµένου µε τις νέες οικονοµικές και 

κοινωνικές ελίτ που ήρθαν στο προσκήνιο µεταπολεµικά. Επίκεντρο και κεντρικός 

άξονας σε όλες τις προσπάθειες παραµένει πάντως η µνήµη της Αντίστασης και των 

εθνικών συµφορών. Το ίδιο βέβαια το κράτος σε µια προσπάθεια να ελέγξει εξ αρχής 

κεντρικά την κατασκευή της δηµόσιας µνήµης και την αποτύπωσή της µε δηµόσια 

έργα τέχνης, καθόρισε ήδη από το 1947 το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις 

µε τις οποίες θα ανεγείρονταν τα µνηµεία για τον πόλεµο, δείγµα και αυτή η 
                                                 
742 Μέχρι τις αρχές του ’50 ελάχιστοι ήταν πλέον οι κρατούµενοι για εγκλήµατα πολέµου, βλ. Romijn, 
Peter, «“Restoration of Confidence”: The Purge of Local Government in the Netherlands As a Problem 
of Postwar Reconstruction», όπ. π., σελ. 186. 
743 Βλ. Tops, Ellen, «Niederlande: Lebendige Vergangenheit», όπ. π., σελ. 428. 
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προσπάθεια του εθνικού και ενωτικού χαρακτήρα τόσο της πολιτικής όσο και της 

µνήµης. Είχε ήδη προβλεφθεί µε βασιλικό διάταγµα του 1945 η απαραίτητη έγκριση 

από τον υπουργό εκπαίδευσης, τεχνών και επιστηµών σε κάθε αίτηµα για ανέγερση 

κάποιου ‘µνηµείου για τον πόλεµο και την ειρήνη σε δηµόσιο δρόµο ή σε µέρη ορατά 

από δηµόσιο δρόµο’, ύστερα από τις πιέσεις τόσο του ‘Κύκλου των Ολλανδών 

Γλυπτών’ όσο και των αντιστασιακών της GAC744.  

Όλες αυτές οι ενέργειες εντάσσονταν σε µια συντονισµένη προσπάθεια να 

ελεγχθεί και να καθοδηγηθεί η καλλιτεχνική παραγωγή και να αποτραπεί ο κίνδυνος 

αυθαίρετης ανέγερσης, από σωµατεία, κοινότητες ή οργανισµούς, µνηµείων µε 

περιεχόµενο που δε θα συµβάδιζε µε τους κεντρικούς άξονες της µνηµειακής 

πολιτικής που είδαµε παραπάνω, καθώς και το ενδεχόµενο να παρεκτραπεί η 

µνηµειακή γλυπτική παραγωγή προς µια εκδοχή µε κοµµουνιστικό περιεχόµενο745. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες και το τελικό κείµενο της κεντρικής επιτροπής που 

συστάθηκε το 1947 και αποτελούνταν από υψηλόβαθµους θεσµικούς παράγοντες, 

από την ίδια τη βασίλισσα και τον πρίγκιπα µέχρι την ένωση καλλιτεχνών και τις 

εµπορικές και επιχειρηµατικές ενώσεις, το θέµα των εκδηλώσεων µνήµης και των 

µνηµείων αυτής της εθνικά σχεδιασµένης µνηµειακής πολιτικής ήταν «τα βάσανα 

από την καταπίεση, η ανικανότητα ενώπιον της υπεροχής, η ανεπανόρθωτη οδύνη 

που χτύπησε τόσους πολλούς από εµάς, η αναρχία, οι υλικές στερήσεις και ο φόβος 

της επιβίωσης· η πεισµατική αντίσταση, η πίστη και η υπερηφάνεια των αδυνάτων, η 

αλληλεγγύη µεταξύ όσων γνώριζαν ότι ήταν ενωµένοι εναντίον του κατακτητή, η 

εσωτερική βεβαιότητα για τη νίκη, η ελπίδα για την απελευθέρωση, ο τελικός 

θρίαµβος και η απελευθέρωση από το βαρύ φορτίο, όλα όσα εµείς ως άνθρωποι 

θέλουµε να µεταµορφώσουµε σε ευηµερία από την εµπειρία αυτής της σκοτεινής 

εποχής που παραλίγο να τερµατίσει την ύπαρξή µας ως έθνος»746. 

Όταν το δηµοτικό συµβούλιο του Άµστερνταµ ανέθεσε το 1951 στο Mari(e) 

Silvester Andriessen (1897-1979) την κατασκευή του πρώτου µνηµείου που ως θέµα 

του θα είχε το Β΄Π.Π., ασφαλώς είχε κινηθεί µε βάση τις παραπάνω υποδείξεις, τις 

                                                 
744 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 69-71. Για την ιστορία, το ρόλο και τις παρεµβάσεις του 
‘Κύκλου των Ολλανδών Γλυπτών’ βλ. ιδιαίτερα Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, De 
Haan, Βεσπ 1984, σελ. 35-40. 
745 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 77. 
746 Παρατίθεται στο Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National 
Recovery in Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 72. 
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οποίες φυσικά διαβίβασε και στον καλλιτέχνη. Αφορµή για την ανέγερση αυτού του 

πρώτου ολλανδικού µνηµείου στην πρωτεύουσα της χώρας στάθηκε µία, η µόνη 

ίσως, γνωστή ιστορία αντίστασης και µαζικής εκδήλωσης αντίδρασης κατά των 

κατοχικών δυνάµεων. Πρόκειται για την απεργία διάρκειας µόλις δύο ηµερών στις 25 

και 26 Φεβρουάριου του 1941 που ξεκίνησαν αυθόρµητα οι εργαζόµενοι στους 

µύλους και στην οποία συµµετείχαν στη συνέχεια και οι λιµενεργάτες, αντιδρώντας 

στις διώξεις 425 Εβραίων συµπολιτών τους και την αδικαιολόγητη µεταγωγή τους σε 

γερµανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, µετά τη σχετική απόφαση της γερµανικής 

διοίκησης τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς747. Το συµβάν αυτό είναι επίσης 

σηµαντικό διότι αποτέλεσε την απαρχή νέων εκκαθαρίσεων στον κρατικό µηχανισµό 

και τη λήψη σκληρών µέτρων από τις κατοχικές αρχές που διέβλεπαν πια ότι δεν 

υπήρχε περιθώριο ειρηνικής συνύπαρξης µεταξύ κατακτητών και κατακτηµένων748. 

  
(Mari Andriessen, Ο λιµενεργάτης, 1952, 2,65 µ. πάνω σε βάση ύψους περίπου 2 µ., πλατεία Jonas 

Daniël Meyerplein (µέχρι το 1970 στο λιµάνι, στην αγορά του Waterlooplein), Άµστερνταµ) 

Ο καθολικός στην καταγωγή γλύπτης που µέχρι τον πόλεµο αναλάµβανε 

κυρίως παραγγελίες για θρησκευτικά θέµατα, µαθητής στην Εθνική Ακαδηµία 

Εικαστικών Τεχνών του ακαδηµαϊκού Jan Bronner, θαυµαστής του έργου των 

Meunier, Dalou και Rodin, παρέµεινε πιστός στις αρχές του ρεαλισµού που είχε 

διδαχθεί και έγινε ο εθνικός γλύπτης της Ολλανδίας. Πιο σωστά ο Andriessen έγινε ο 

                                                 
747 Βλ. Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 76-77. 
748 Βλ. Romijn, Peter, «“Restoration of Confidence”: The Purge of Local Government in the 
Netherlands As a Problem of Postwar Reconstruction», όπ. π., σελ. 179-180. 
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εικαστικός εκφραστής της µνηµειακής πολιτικής και ιδεολογίας της καθολικής 

κοινότητας και του επίσηµου κράτους που ελεγχόταν από το Καθολικό Κόµµα, 

αναλαµβάνοντας εκτός από το πρώτο αυτό µνηµείο στο Άµστερνταµ πολλές ακόµα 

παραγγελίες, µε πιο σηµαντική αυτή ‘Για τους πεσόντες µάρτυρες του πολέµου’  στο 

Ρότερνταµ, τη δεύτερη πιο σηµαντική πόλη της χώρας749. Το µνηµείο στο 

Άµστερνταµ θα εγκαινιάσει τελικά το 1952 η ίδια η νεαρή βασίλισσα Juliana που 

µόλις είχε ανέβει στο θρόνο, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την πλέον επίσηµη έγκριση 

της συγκεκριµένης δηµόσιας αποτύπωσης της µνήµης του πολέµου. 

Οι καθολικοί εποµένως κύκλοι της κυβέρνησης, το βασιλικό κατεστηµένο και 

η πολιτική ηγεσία επέλεξαν έναν οµόθρησκό τους για την ανέγερση του πρώτου 

µεταπολεµικού µνηµείου. Λίγο πριν τις εθνικές εκλογές που οδήγησαν σε µια 

ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας µε τη συµµετοχή πλέον και των Φιλελευθέρων 

δίπλα στους Καθολικούς και τους Σοσιαλιστές και µε την Ολλανδία να µάχεται την 

ίδια ώρα να διατηρήσει τις αποικίες της στις Ανατολικές Ινδίες και την Ινδονησία750, 

πολιτική στην οποία διαφωνούσαν έντονα οι κυβερνητικοί εταίροι και κυρίως οι 

Σοσιαλιστές751, οι κρατικοί φορείς θέλησαν να ενισχύσουν το αίσθηµα σταθερότητας, 

συνοχής και εθνικής ενότητας, καθώς και το αίσθηµα αυτοπεποίθησης και 

αισιοδοξίας, χρησιµοποιώντας τη µνήµη του ιστορικού παρελθόντος και 

απεικονίζοντας δηµοσίως µια ένδοξη στιγµή του. Το συµβάν µε την αυθόρµητη 

εξέγερση απλών πολιτών απέναντι στις δυνάµεις κατοχής έµοιαζε ιδανική περίπτωση, 

ειδικά από τη στιγµή που αυτό έγινε για να σταµατήσει µια αδικία και µια ρατσιστική 

πράξη, τα κίνητρα της οποίας το σύγχρονο ολλανδικό κράτος καταδίκαζε µε έµφαση. 

Αυτή η εικόνα αποδυνάµωνε εκείνη τη στιγµή τα επιχειρήµατα όσων κατηγορούσαν 

την Ολλανδία για ανάλογες πρακτικές στις αποικίες, τις οποίες όµως ήθελε να 

διατηρήσει για να εξασφαλίσει την ‘πρόοδό’ τους752. Ήταν άλλωστε ο ίδιος ο 

πρόεδρος της Αντιστασιακής Επιτροπής του Άµστερνταµ, Hendrik Mattheus (Henk) 

van Randwijk, που στην εκδήλωση για την απελευθέρωση της χώρας στις 9 Μαΐου 

                                                 
749 Βλ. Spijkerman, Sandra, «Mari Andriessen (Harlem 1897 – Harlem 1979: Memorial to the Fallen 
1940-1945, 1957», Sculpture in Rotterdam, Adrichem, Jan Van/ Bouchuis, Jelle/ Dölle, Mariette, 
(επιµ.), Centre for the Arts/ 010 Publishers, Ρότερνταµ 2002, σελ. 123 και Tilanus, Louk, De 
beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 49-63. 
750 Βλ. Witz, Cornelia/ Laule, Urlike, Benelux-Ploetz: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Geschichte 
zum Nachschlagen, όπ. π., σελ. 88-89. 
751 Βλ. Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, prosperity and 
welfare, όπ. π., σελ. 217. 
752 Βλ. Witz, Cornelia/ Laule, Urlike, Benelux-Ploetz: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Geschichte 
zum Nachschlagen, όπ. π., σελ. 27. 
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1945 απευθύνθηκε στο συγκεντρωµένο πλήθος στην κεντρική πλατεία της πόλης, 

παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού Gerbrandy, µιλώντας «εκ µέρους των 

απεργών, των φοιτητών, των καθηγητών, των ανθρώπων στα νοσοκοµεία, στην 

εξορία και εκ µέρους των Ινδονήσιων»753 για την τύχη των οποίων είχε αγωνιστεί η 

Αντίσταση – αν και ο ίδιος αργότερα συντάχθηκε µε τις φωνές αντίδρασης για 

συνεχιζόµενη κατοχή της Ινδονησίας και τη χρήση ένοπλης βίας και παροµοίαζε την 

εκεί κατάσταση µε την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία754.   

Το έργο του Andriessen εγγράφεται συνεπώς στην προσπάθεια του κράτους 

από τη µία να καλλιεργήσει µια ενωτική, χωρίς τη µνηµόνευση δύσκολων 

ζητηµάτων, δηµόσια µνήµη που θα ενίσχυε την κοινωνική συνοχή και από την άλλη 

να παρουσιάσει ένα πρόσωπο ως προστάτης των αδυνάτων και των αδικηµένων. Η 

µορφή του λιµενεργάτη, υπερυψωµένη πάνω σε µια βάση ώστε να δίνει την 

εντύπωση στο θεατή της υπεροχής και ανωτερότητας της ιδέας που φέρει, εγγράφεται 

στη µνηµειακή παράδοση που ήθελε τις ηρωικές µορφές να τοποθετούνται ψηλότερα 

ως ένδειξη κύρους και αναγνώρισης των κατορθωµάτων τους. Ο εύσωµος άνδρας 

έχει όψη αποφασιστική και µε ανασηκωµένο το µέτωπο είναι έτοιµος, όπως µαρτυρά 

και η κίνηση του ποδιού, να σφίξει τις γροθιές του και να ριχτεί στη µάχη, ενώ η 

έντονη λάξευση µε τις ακανόνιστες πτυχώσεις και γραµµές κάνει πιο εκφραστικό το 

σώµα και δηµιουργεί µεγαλύτερη ένταση σε µια τεταµένη σκηνή την οποία 

φαντάζεται και αναπλάθει ο θεατής. Η χρήση ενός κλασικού τύπου της µνηµειακής 

παράδοσης, µια µορφή τοποθετηµένη πάνω σε ένα βάθρο, αποτελεί δείγµα της 

συνέχισης µιας ακαδηµαϊκής παράδοσης που υπήρχε πέρα από το µοντερνισµό του 

Bauhaus και του ολλανδικού De Stijl που είχαν εµφανιστεί δυναµικά την περίοδο του 

µεσοπολέµου. Η Ολλανδία εξάλλου δεν είχε να επιδείξει κάποια παράδοση σε 

πολεµικά µνηµεία για πολλά έτη και οι ελάχιστες δηµόσιες παραγγελίες 

διοργανώνονταν από αυστηρούς θεσµούς και µέσα σε έναν περιορισµένο και 

ελεγχόµενο αριθµό καλλιτεχνών755. ∆εν υπήρχε συνεπώς κάποια αρνητική σύνδεση 

µε καλλιτεχνικές πρακτικές του παρελθόντος, ώστε να αναζητηθούν νέες λύσεις – 

όπως είχε γίνει για παράδειγµα στη Γαλλία και τη Γερµανία, όπου η παραδοσιακή 

                                                 
753 Παρατίθεται στο Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, 
prosperity and welfare, όπ. π., σελ. 215. 
754 Βλ. Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, prosperity and 
welfare, όπ. π., σελ. 222. 
755 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 70 και Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriesen, όπ. π., 
σελ. 39. 
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δηµόσια γλυπτική απορρίφτηκε εξαιτίας της αρνητικής φόρτισης και σύνδεσης µε 

καταδικαστέες πλέον ιδεολογίες και πολιτικές. 

Ωστόσο και στο έργο του Andriessen τα διδάγµατα από την παράδοση της 

µνηµειακής γλυπτικής που άφησε παρακαταθήκη ο Α΄Π.Π. είναι εµφανή, µε κύριο 

φυσικά χαρακτηριστικό την απουσία κάποιου ανδριάντα µιας γνωστής στρατιωτικής 

ή πολιτικής προσωπικότητας και την ανάδειξη του ρόλου του εργάτη. Επιπροσθέτως, 

η έλλειψη στρατιωτικών ηρωικών πράξεων ‘επέβαλε’ πιθανότατα τη µορφή του 

λιµενεργάτη µε την οποία ήταν ευκολότερο να ταυτιστούν οι πολίτες του 

Άµστερνταµ ή τουλάχιστον να σταθούν απέναντί του θετικά και µε συµπάθεια. Η 

ρεαλιστική, µε λιτές και αυστηρές γραµµές αναπαράσταση του θάρρους και της 

τόλµης που συµβολίζει η αγέρωχη στάση, ευνοεί ακόµα περισσότερο την ταύτιση του 

θεατή µε την αφηρηµένη ιδέα της ανδρείας, της αντίστασης και του πατριωτισµού 

συνολικά της Ολλανδίας. Όπως αυτός άνδρας στέκεται πλέον σταθερά στα πόδια του, 

µε την πλάτη ίσια και ετοιµάζεται να προχωρήσει, έτσι και το σύγχρονο ολλανδικό 

κράτος, στηριγµένο στις παραδοσιακές αξίες που ενσαρκώνει το µνηµείο αυτό, 

διεξάγει τη µάχη της ανασυγκρότησης και του ήπιου εκσυγχρονισµού. Με το 

πρόβληµα των αποικιών να αποτελεί στίγµα στη διεθνή εικόνα της χώρας, η θετική 

µορφή του ήρωα εργάτη που ζει από το υπερπόντιο εµπόριο µε τις αποικίες αµβλύνει 

τις αρνητικές εντυπώσεις από την προσπάθεια διατήρησης της αυτοκρατορίας. Με 

την κοινωνική, επιπροσθέτως, συνοχή και ανασυγκρότηση να αποτελούν ακόµα 

ζητούµενο, ο Λιµενεργάτης του Andriessen µοιάζει να εκπληρώνει πλήρως το δεύτερο 

µέρος των στόχων που είχε θέσει η επιτροπή για την ανέγερση των µνηµείων: «η 

πεισµατική αντίσταση, η πίστη και η υπερηφάνεια των αδυνάτων, η αλληλεγγύη 

µεταξύ όσων γνώριζαν ότι ήταν ενωµένοι εναντίον του κατακτητή, η εσωτερική 

βεβαιότητα για τη νίκη, η ελπίδα για την απελευθέρωση, ο τελικός θρίαµβος και η 

απελευθέρωση από το βαρύ φορτίο, όλα όσα εµείς ως άνθρωποι θέλουµε να 

µεταµορφώσουµε σε ευηµερία από την εµπειρία αυτής της σκοτεινής εποχής που 

παραλίγο να τερµατίσει την ύπαρξή µας ως έθνος». 

 

• Η Ολλανδία θύµα του ναζισµού: τα µνηµεία στη µαρτυρική πόλη 

Ρότερνταµ 

 

Την ίδια χρονιά µε το µνηµείο στο Άµστερνταµ ολοκληρώνεται από το 

δηµοτικό συµβούλιο του Ρότερνταµ η ανάθεση ενός δεύτερου µνηµείου µε αναφορές 



374 
 

στον πρόσφατο πόλεµο756, αυτή τη φορά όµως µε περισσότερη έµφαση στον 

εκσυγχρονισµό και το µοντερνισµό παρά στην παράδοση – χωρίς να λείπει ασφαλώς 

και η αυτή. Το έργο του Ρώσο-εβραίου Ossip Zadkine (1890-1967), Η κατεστραµµένη 

πόλη, τοποθετήθηκε στην ‘Πλατεία 1940’ στο τέλος της νέας οδικής αρτηρίας που 

οδηγούσε στο λιµάνι, την οδό Coolsingel. Βασίζεται σε µια δηµιουργία που είχε 

αναπτύξει ήδη από το 1946 αλλά εγκαινιάστηκε τελικά το 1953 από το δήµαρχο της 

πόλης Van Walsum και αποτελεί την εκπλήρωση του πρώτου τµήµατος της 

διακήρυξης της εθνικής επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο των µνηµείων για τον 

πόλεµο: «τα βάσανα από την καταπίεση, η ανικανότητα ενώπιον της υπεροχής, η 

ανεπανόρθωτη οδύνη που χτύπησε τόσους πολλούς από εµάς, η αναρχία, οι υλικές 

στερήσεις και ο φόβος της επιβίωσης». 

   
(Ossip Zadkine, Η κατεστραµµένη πόλη, 1951-53, µπρούντζος, συνολικό ύψος 6,5 x 2,8 x 2 µ, Πλατεία 

1940, Ρότερνταµ) 

Το έργο που είχε φιλοτεχνήσει ο Zadkine το 1946 σε τερακότα µε ύψος µόλις 

µερικών εκατοστών, πρωτοπαρουσιάστηκε το Μάιο του 1947 στην Πράγα στα 

πλαίσια της έκθεσης ‘La Sculpture française de Rodin à nos jours’757, ως µέρος της 

γαλλικής γλυπτικής παράδοσης και συνέχειας από το δάσκαλο του 19ου αιώνα έως τα 

πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά εκτέθηκε στο Βερολίνο 
                                                 
756 Βλ. Lichtenstern, Christa, Ossip Zadkine (1890-1967): Der Bildhauer und seine Ikonographie, 
Gebr. Mann Verlag, Βερολίνο 1980, σελ. 188. 
757 Βλ. Wilson, Sarah, «From Monuments to Fast Cars: Aspects of Cold War Art, 1946-1957», Cold 
War Modern, Design 1945-1970, Crowley, David/ Pavitt, Jane (επιµ.), Victoria and Albert Museum, 
Λονδίνο 2008, σελ. 26. 
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και το Μόναχο758. Το πρώτο αυτό πρόπλασµα καταστράφηκε κατά τη µεταφορά του 

αλλά ο γλύπτης κατασκεύασε άλλο µεγαλύτερων διαστάσεων, 132 x 57 x 40 εκ., από 

γύψο το οποίο εξέθεσε στις Βρυξέλλες και στο Stedelijk-Museum στο Άµστερνταµ το 

1948759. Εκεί το πρόσεξε ο Van der Wal, διευθυντής του πολυκαταστήµατος 

Bijenkorf, εβραϊκής ιδιοκτησίας, και αποφάσισε να κινήσει τις διαδικασίες για την 

απόκτησή του και τη δωρεά προς την πόλη του Ρότερνταµ.   

  
(φωτογραφία από την παρουσίαση του προπλάσµατος του Zadkine, Rotterdam Ahoy, 1950)  

Το 1949 εκτέθηκε σε µπρούντζο µε µεγαλύτερες ακόµα διαστάσεις, 260 x 79 

x 114 εκ., στο Boymans-van Beunigen Museum στο Ρότερνταµ και ένα χρόνο 

αργότερα σε ειδική παρουσίαση µε φόντο µια τεράστια φωτογραφία από τη 

βοµβαρδισµένη πόλη, ώστε να «καµφθούν οι δηµόσιες αντιδράσεις»760 και να 

εξοικειωθούν οι πολίτες της πόλης µε το περίεργο αυτό µοντέρνο και µη-κλασικό 

έργο που οι Εβραίοι χορηγοί ήθελαν ανώνυµα να δωρίσουν στην πόλη ως ανάµνηση 

του βοµβαρδισµού και της καταστροφής της, προκαλώντας µάλιστα ευνοϊκά σχόλια 

στον τύπο761. Η εβραϊκή καταγωγή του καλλιτέχνη ασφαλώς έπαιξε ρόλο στην 

επιµονή του παραγγελιοδότη Arthur Isaac, εκ των ιδιοκτητών του Bijenkorf, να 

                                                 
758 Η Lichtenstern αναφέρει ότι το ύψος αυτού του πρώτου µοντέλου ήταν 60 εκ., Lichtenstern, 
Christa, Ossip Zadkine (1890-1967): Der Bildhauer und seine Ikonographie, όπ. π., σελ. 187, ενώ ο 
Hanneke de Man ότι ήταν 70 εκ., Man, Hanneke de, «OSSIP ZADKINE (Smolensk 1890 – Paris 
1967): THE DESTROYED CITY, 1946-1953», Sculpture in Rotterdam, Adrichem, Jan Van/ Bouchuis, 
Jelle/ Dölle, Mariette, (επιµ.), Centre for the Arts/ 010 Publishers, Ρότερνταµ 2002, σελ. 200.  
759 Lichtenstern, Christa, Ossip Zadkine (1890-1967): Der Bildhauer und seine Ikonographie, όπ. π., 
σελ. 187. 
760 Man, Hanneke de, «OSSIP ZADKINE (Smolensk 1890 – Paris 1967): THE DESTROYED CITY, 
1946-1953», όπ. π., σελ. 200. 
761 Βλ. Pachner, Joan, «Zadkine and Gabo in Rotterdam», Art Journal, τόµος 53, τχ. 4, 1994, σελ. 79. 



376 
 

επιλέξει το συγκεκριµένο έργο και να αναλάβει ο ίδιος να χρηµατοδοτήσει την 

κατασκευή του762. Ωστόσο θέλησε να µείνει ανώνυµος, ίσως ακριβώς λόγω της 

εβραϊκής του ταυτότητας που εκείνη τη στιγµή προξενούσε αρνητικούς συνειρµούς 

στη συντηρητική ολλανδική κοινωνία που έβλεπε µε εχθρικό µάτι τους Εβραίους και 

τους θεωρούσε υπεύθυνους για τη χιτλερική βαρβαρότητα που έπληξε και τη χώρα 

τους. ∆εν ήταν, άλλωστε, λίγοι εκείνοι που, όπως και σε άλλες χώρες, καρπώθηκαν 

τις εβραϊκές περιουσίες τις οποίες δεν ήθελαν τώρα να επιστρέψουν.  Ίσως για αυτό 

το λόγο ο Isaac δεν επιθυµούσε να δώσει την ευκαιρία να κατηγορηθεί η επιλογή του 

για µεροληψία υπέρ ενός οµοεθνούς του763. Η ερµηνεία µάλιστα µερικών µελετητών, 

πως το έργο θυµίζει το διωγµό και την καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας του 

Ρότερνταµ, ενισχύει το συµπέρασµα ότι οι ιδιοκτήτες του Bijenkorf επέλεξαν το 

συγκεκριµένο έργο τόσο λόγο της καταγωγής του Zadkine όσο και διότι το 

ανθρωπόµορφο αυτό τέρας µε το κενό στον κορµό του υπενθυµίζει, έστω και 

κεκαλυµµένα, το κενό από την εξόντωση των Εβραίων της πόλης764. 

     
(αριστερά Rodin, Ο χαµένος γιος, πριν το 1889, Μουσείο Rodin Παρίσι, στο κέντρο Picasso, Guernica 

(λεπτ.), 1937, Μουσείο Reina Sofia Μαδρίτη, αριστερά Michelangelo, Ο θνήσκων σκλάβος, 1513-

1515, Μουσείο Λούβρου Παρίσι) 

                                                 
762 Βλ. Pachner, Joan, «Zadkine and Gabo in Rotterdam», όπ. π., σελ. 80 
763 Αυτό ακριβώς διερωτάται και ο Pachner, αν και η όλη επιχείρηση, µε το χριστιανό στο θρήσκευµα  
των επιχειρήσεων, Van der Wal,  να αναλαµβάνει όλο το εγχείρηµα και η εκ των υστέρων πρόσληψη 
και ερµηνεία του µνηµείου το οποίο φορτίστηκε και µε την εβραϊκή µνήµη δεν αφήνει περιθώρια για 
αρνητική απάντηση, βλ. Pachner, Joan, «Zadkine and Gabo in Rotterdam», όπ. π., σελ. 85. 
764 Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η Ellen Tops, προσθέτοντας µάλιστα ότι ο Zadkine θέλησε µε τον 
τρόπο αυτό και κυρίως µε τον διάτρητο κορµό να ταυτίσει την εκδίωξη των Εβραίων από την πόλη µε 
τη δική του προσωπική ιστορία και εξορία από τη Σοβιετική Ένωση, βλ. Tops, Ellen, «Niederlande: 
Lebendige Vergangenheit», όπ. π., σελ. 427 και 445. 
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Εικονογραφικά το µνηµείο έχει στοιχεία από την ελληνορωµαϊκή παράδοση, κυρίως 

µε το τέχνασµα του υποστυλώµατος στο πόδι, ένα κοµµάτι κατεστραµµένου δέντρου 

που πάλι συµβολίζει την καταστροφή της πόλης765. Εγκατεστηµένος ήδη από το 1910 

στο Παρίσι ο Zadkine γνωρίζει το έργο των µεγάλων δασκάλων από την Αναγέννηση 

µέχρι τον 20ό αιώνα, µε αποτέλεσµα το µνηµείο να παραπέµπει τόσο στο Μιχαήλ 

Άγγελο όσο και στο έργο Ο χαµένος υιός του Rodin, του οποίου το έργο θαύµαζε και 

στον οποίο είχε ήδη αφιερώσει ένα από τα έργα του766. Ωστόσο ο Zadkine προσπαθεί  

να σπάσει τα δεσµά του από την ακαδηµαϊκή γλυπτική, σεβόµενος όµως τις αρχές 

του όγκου και της αρµονίας. Αφουγκράζεται τα µοντέρνα ρεύµατα και κινήµατα, 

κυρίως τον Κυβισµό και αργότερα το Σουρεαλισµό και τον Εξπρεσιονισµό, χωρίς 

πάλι να ενταχθεί σε κάποια καλλιτεχνική οµάδα767. Στα πρώτα του έργα ήδη πριν τον 

Α΄Π.Π. προσπαθεί να εντάξει στο εικαστικό του λεξιλόγιο τις κυβιστικές αρχές των 

Archipenko και Lipchitz µε τις οποίες είχε εξοικειωθεί από τα πρώτα χρόνια της 

παραµονής του στη γαλλική πρωτεύουσα768. Το έργο έτσι που φιλοτεχνεί για το 

Ρότερνταµ είναι ο συνδυασµός κυβισµού και εξπρεσιονισµού, θυµίζει την κίνηση 

µιας φιγούρας της Γκερνίκα του Πικάσο769, αλλά µε µια στάση που παραπέµπει στο 

αναγεννησιακό contraposto µε τους διαγώνιους άξονες, δίνοντας τελικά ένα κλειστό 

σύνολο που καταλαµβάνει µε ενεργητικό τρόπο συγκεκριµένο όγκο µέσα στο χώρο 

στρεφόµενο προς όλες τις κατευθύνσεις770. 

 Αξιοσηµείωτη τέλος είναι η οµοιότητα µε το έργο του Ρώσου καλλιτέχνη 

Sergej Konjokow, Η απελευθέρωση του χρυσού ανθρώπου, φιλοτεχνηµένο την ίδια 

περίοδο, το 1947, µε θέµα ακριβώς το τέλος του πολέµου. Ο Konjokow είχε ήδη 

µεταναστεύσει από το 1923 στις ΗΠΑ αλλά δυστυχώς δε γνωρίζουµε αν είχε σχέσεις 

µε το Zadkine ή αν είχε δει κάποιο έργο του. Το πιο πιθανό είναι ότι είχε την ευκαιρία 

µετά τη επιστροφή του στην Ευρώπη το 1945 να δει το πρόπλασµα για την 

Κατεστραµµένη πόλη σε κάποια από τις εκθέσεις στην Πράγα ή στη Γερµανία και 

                                                 
765 Βλ. Pachner, Joan, «Zadkine and Gabo in Rotterdam», όπ. π., σελ. 80. 
766 Βλ. Lichtenstern, Christa, Ossip Zadkine (1890-1967): Der Bildhauer und seine Ikonographie, όπ. 
π., σελ. 189-190, όπου η υπάρχει η µοναδική αναφορά για τη σχέση µε το έργο του Rodin, Ο χαµένος 
υιός, µε το οποίο η οµοιότητα είναι κατά τη γνώµη µου εµφανής.  
767 Βλ. Gertz, Ulrich (επιµ.), Ossip Zadkine: Plastiken, Gouachen, Zeichnungen, Tapisserien 
(κατάλογος έκθεσης), Galerie Heseler, Μόναχο 1966, χ. σελ.   
768 Βλ. Milner, John, «Zadkine, Ossip», Makers of modern culture, Wintle, Justin (επιµ.), Routledge, 
Λονδίνο 2002 (α΄ έκδ. 1981), σελ. 586.  
769 Όπ. π. και Pachner, Joan, «Zadkine and Gabo in Rotterdam», όπ. π., σελ. 79. Βλ επίσης Zadkine, 
Ossip, Le Maillet et le Ciseau: Souvenirs de ma vie, Edition Ablin Michel, Παρίσι 1968, σελ. 187-188 
και Langner, Johannes, Ossip Zadkine. Mahnmal für Rotterdam, Philip Reklam, Στουτγάρδη 1963, σελ. 
19. 
770 Βλ. Langner, Johannes, Ossip Zadkine. Mahnmal für Rotterdam, όπ. π., σελ. 13. 
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θέλησε να το αποδώσει µε τα δικά του εικαστικά µέσα και πρότυπα, µια απόδειξη της 

πρόσληψης του ίδιου θέµατος µε µια περισσότερο ρεαλιστική τεχνοτροπία, 

προκειµένου να ικανοποιήσει το δικό του ορίζοντα υποδοχής, εξασφαλίζοντας τελικά 

το 1951 και το βραβείο Στάλιν771.  

                 
(αριστερά Sergej Konjokow, Η απελευθέρωση του χρυσού ανθρώπου, 1947, γύψος, 4,30 x 1,60 x 1, 40 

µ., ιδιωτική συλλογή, δεξιά Ossip Zadkine, Η κατεστραµµένη πόλη) 

Ο Zadkine βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιµοποιούσε το 

συγκεκριµένο εικονογραφικό µοτίβο στα έργα του. Παρόµοια είναι η στάση του 

κορµού του Εσταυρωµένου για το ναό στην πόλη Les Arques του 1934 (βλ. επόµενη 

σελίδα), όπου µπορούµε να διαγνώσουµε ήδη τη µοντέρνα κυβιστική και 

εξπρεσιονιστική αντίληψη για την απόδοση της ανθρώπινης µορφής µε τα 

επιµηκυµένα σωµατικά µέλη που σχηµατίζουν ένα παραµορφωµένο σώµα, το οποίο 

όµως στις λεπτοµέρειές του έχει όγκο και µάλιστα γεωµετρικό, σύνθεση που 

επανέλαβε αργότερα και στη Σταύρωση για το ναό στην πόλη Caylus το 1954.  

                                                 
771 Ο Konjokow εγκατεστηµένος στις ΗΠΑ γνώριζε σίγουρα τις εξελίξεις στο χώρο της µοντέρνας 
γλυπτικής. Όταν εποµένως ήρθε η ώρα να δηµιουργήσει τα έργα του στην πατρίδα του, όπου 
επέστρεψε µετά από χρόνια απουσίας, έκανε χρήση των εικονογραφικών µοτίβων της ∆ύσης αλλά και 
πολλών τεχνοτροπικών λύσεων, οι οποίες αποκλίνουν βέβαια ελαφρώς από το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, 
όχι όµως ρηξικέλευθα, µόνο δηλαδή στη γεωµετρική και χοντροκοµµένη απόδοση των σωµατικών 
µελών και στις δύσκολες κινήσεις ενός αντι-ήρωα που απελευθερώθηκε από τα δεσµά του πολέµου, 
µόνος του και όχι απαραίτητα από τον Κόκκινο Στρατό. Βλ. για το έργο του Konjokow στο Bown, 
Cullerne Matthew, Kunst unter Stalin, 1924-1956, Klinkhart and Biermann, Μόναχο 1991, σελ. 255-
256 και 280. 
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(αριστερά Ossip Zadkine, Εσταυρωµένος, 1934, καθεδρικός ναός στην πόλη Les Arques, στο κέντρο 

Σταύρωση, 1954, καθεδρικός ναός Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Caylus και δεξιά Σταύρωση, λεπτ.) 

Παρόµοια επίσης είναι η κίνηση και στον Ορφέα του 1948 (βλ. επόµενη 

σελίδα), όπου επαναλαµβάνει το µοτίβο µε το κενό στο κέντρο του κορµού, αλλά και 

σε άλλα έργα εκείνης της περιόδου, όπου ο Zadkine αντιλαµβάνεται την ανθρώπινη 

µορφή ως ένα οργανικό σύνολο που αναπτύσσεται στο χώρο, όπως συµβαίνει δηλαδή 

στη φύση µε την ανάπτυξη των φυτών και των δέντρων772, αναλύοντας τις κινήσεις 

και τα µέρη, δουλεύοντας ξεχωριστά το καθένα, µε απώτερο στόχο να τα επανεντάξει 

σε ένα ευρύτερο σύνολο. «Κέντρο, όριο και πλαίσιο για την τέχνη του Zadkine είναι 

ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος στην εσωτερική, ζωώδη υπόστασή του, ο άνθρωπος ως 

µέσο των συναισθηµάτων και των αισθήσεων, ο άνθρωπος ατοµικά. O άνθρωπος ως 

µυθολογική φιγούρα και ως ενσάρκωση των θρησκειών…Ο γλύπτης Zadkine 

χρησιµοποιεί το ανθρώπινο σώµα, το αντιλαµβάνεται ως σύνολο, το καταστρέφει, το 

διαλύει, το αποσυνθέτει και συνενώνει εκ νέου τα κοµµάτια του. Έτσι επιτυγχάνει τα 

πάντα, προκειµένου να καταστρέψει το ένα και µοναδικό µε το να το χωρίσει σε 

κοµµάτια από τα οποία θα ανασυστήσει κάτι νέο, το οποίο αρχικά ήταν ξένο ωστόσο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην πράξη και πάλι»773. 

                                                 
772 Gertz, Ulrich (επιµ.), Ossip Zadkine: Plastiken, Gouachen, Zeichnungen, Tapisserien, όπ. π., χ. σελ. 
773 Gertz, Ulrich, Von Archipenko bis Zadkine: Aus seinen Schriften, Gertz, Brigitte/ Hildebrand, 
Alexander (επιµ.), Institut für Bildende Kunst Wiesbaden, Βισµπάντεν 1993, σελ. 26 και 27.  
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(αριστερά Ossip Zadkine, Ορφέας, 1948, 2 µ. ύψος, δεξιά µε ένα από τα προπλάσµατα της 

Κατεστραµµένης πόλης για το µνηµείο στο Ρότερνταµ, 1948, 1,6 µ. ύψος, Μουσείο Zadkine Παρίσι) 

Έχοντας ταξιδέψει στην Ελλάδα ενσωµατώνει στα γλυπτά του τις αξίες της 

αρχαιοελληνικής µυθολογίας, προσπαθώντας να τις επικαιροποιήσει και να τις 

ταυτίσει πλέον στην Ολλανδία µε τα χριστιανικά ιδεώδη, µε µοντέρνο αυτή τη φορά 

τρόπο. Περιγράφοντας το µνηµείο στο Ρότερνταµ ο Ulrich Gertz του αποδίδει 

θρησκευτικά και λατρευτικά χαρακτηριστικά συνδέοντας τη µεταφυσική πίστη στο 

θείο, από την αρχαιότητα µέχρι το παρόν: «Ο εξαρθρωµένος άνθρωπος, ο άνθρωπος 

ως σύµβολο της οικουµενικότητας, του πολιτισµού και της κοινωνικής συνοχής, 

σηκώνει ακόµα τα χέρια στο ουρανό, πριν καταστραφεί, και τα ανοίγει, όπως έκαναν 

οι πιστοί στην αρχαιότητα»774. Αυτή η ερµηνεία και πρόσληψη του έργου αποδίδει µε 

τον πιο εύγλωττο τρόπο την πρόθεση των επίσηµων αρχών της πόλης να 

κατασκευάσουν στο δηµόσιο χώρο ένα µνηµείο που από τη µία να φέρει µια 

οικουµενική, άρα αθώα και αθωωτική για ολόκληρη τη χώρα µνήµη, κατευνάζοντας 

έτσι και τις αντιδράσεις των Εβραίων της Ολλανδίας, και από την άλλη να συνδέει 

την παράδοση και τις χριστιανικές ουµανιστικές αξίες µε το µοντέρνο κόσµο και την 

προσπάθεια εκσυγχρονισµού της χώρας.  

Αυτή εξάλλου η ερµηνεία του πολέµου, η χωρίς θύτες ιστορία παρά µόνο µε 

αθώα θύµατα, η ουµανιστική και θρηνητική µνήµη που δεν αποδίδει ευθύνες για τις 

συµφορές συµπορευόταν µε την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή προσπάθεια που 

κατέβαλε η Ολλανδία για το σχηµατισµό και τη συµµετοχή της σε υπερεθνικούς 

οργανισµούς και συµµαχίες όπου έπαιρνε µέρος και ο πρώην κατακτητής. Το 

διάστηµα από το 1949, όταν έγιναν οι πρώτες κινήσεις για την κατασκευή του 

                                                 
774 Gertz, Ulrich (επιµ.), Ossip Zadkine: Plastiken, Gouachen, Zeichnungen, Tapisserien, όπ. π., χ. σελ.. 
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µνηµείου, µέχρι τα επίσηµα αποκαλυπτήριά του το 1953, συµπίπτει µε την ένταξη της 

χώρας στο σχέδιο Μάρσαλ και στο ΝΑΤΟ και εντάσσεται σε µια πολιτική που 

οδήγησε τελικά στην υπογραφή της Συνθήκης των Βρυξελλών πριν το τέλος της 

δεκαετίας και την ίδρυση των πρώτων δυτικοευρωπαϊκών οργανισµών όπως η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα στις αρχές της επόµενης. Η επιλογή να 

προσεγγίζεται ο πόλεµος και να αποτυπώνεται στο µνηµείο αποκλειστικά από την 

οπτική γωνία του θύµατος χωρίς να κατονοµάζεται ευθέως ο εχθρός, συµβάδιζε 

ασφαλώς µε την επιλογή συγκρότησης ενός κλίµατος εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης 

µεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών κρατών για πολιτικούς και οικονοµικούς λόγους, κάτι 

που ισοδυναµούσε µε αποσιώπηση του πρόσφατος παρελθόντος. ∆εν είναι τυχαίο ότι 

αυτή την περίοδο εκδίδονται οριστικές αποφάσεις απαλλαγής Γερµανών 

αξιωµατούχων που είχαν κατηγορηθεί για εγκλήµατα πολέµου, για τις έτσι κι αλλιώς 

ελάχιστες διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος ξένων υπηκόων σε σχέση µε αυτές κατά 

των Ολλανδών775.  

Οι ιδιοκτήτες του Bijenkorf  και ο ίδιος ο διευθυντής του, ο χριστιανός Van 

der Wal, µέλη της ανώτερης οικονοµικής καπιταλιστικής τάξης, υπήρξαν ένθερµοι 

υποστηρικτές του µοντερνισµού και του ανοίγµατος των αγορών, του οικονοµικού 

και πολιτιστικού δηλαδή µοντέλου που έφερε µαζί του το Σχέδιο Μάρσαλ, πάνω στα 

κεφάλαια του οποίου θα πραγµατοποιούταν η ανοικοδόµηση της Ολλανδίας. Η 

ιδιωτική παραγγελία µε το πέπλο της δηµόσιας ανάθεσης αποτελεί το πιο 

χαρακτηριστικό δείγµα του διπολισµού και της διπλής όψης της ολλανδικής 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής, όπου µια µερίδα τάσσεται και αγωνίζεται να 

διατηρήσει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής ενώ µια άλλη ψάχνει να τον αλλάξει. Το 

έργο του Zadkine, ενός µη Ολλανδού καλλιτέχνη, που ενσαρκώνει ακριβώς τις αρχές 

του ανοίγµατος προς τον παγκοσµιοποιηµένο καπιταλιστικό κόσµο, έργο 

µοντερνιστικό που βασίζεται στις αρχές της κλασικής γλυπτικής, αφηρηµένο αλλά 

χωρίς να εγκαταλείπει πλήρως την παραστατικότητα, είναι επιλογή ενός 

µεγαλοεπιχειρηµατία ιδιώτη και όχι του πολιτικού κατεστηµένου και αποτελεί το 

καλύτερο παράδειγµα µιας προοδευτικής αντίληψης, που δεν αγνοεί εντούτοις 

πλήρως τις παραδοσιακές αρχές.  

                                                 
775 Όπως είδαµε οι διώξεις κατά Ολλανδών ξεπερνούσαν τις 100000 σε αντίθεση µε αυτές κατά 
Γερµανών που έφταναν µόλις τις 241, ενώ οι τελευταίοι Γερµανοί κρατούµενοι αφέθηκαν ελεύθεροι 
µέχρι το 1960, βλ. Mildt, Dick De/ Meihuizen, Joggli, «„Unser Land muß tief gesunken sein…“ Die 
Aburteilung deutscher Kriegsverbrecher in der Niederlanden», όπ. π., σελ. 283 και 317. 
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Η πόλη βέβαια του Ρότερνταµ, το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας και η πύλη 

πρακτικά προς τον υπόλοιπο κόσµο, έδωσε το στίγµα της πορείας από την παράδοση 

στο µοντερνισµό και τον εκσυγχρονισµό, από µια κοινωνία συντηρητική προς µια 

κοινωνία καταναλωτική που εντάσσεται σταδιακά και συµπορεύεται µε το δυτικό 

κόσµο, µε τον οποίο συναλλάσσεται πλέον στο πιο υψηλό εµπορικό και πολιτικό 

επίπεδο. Εδώ οργανώνεται και θεσµοθετείται αυτήν την περίοδο, µεταξύ 1945-1973, 

το πιο φιλόδοξο ίσως πρόγραµµα δηµόσιας γλυπτικής στην ψυχροπολεµική Ευρώπη, 

την οργάνωση της ‘∆ιεθνής Συλλογής Γλυπτικής Ρότερνταµ’ (Internationale Beelden 

Collectie), µε δηµοτική ή ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συλλογή και ανέγερση έργων 

σε δηµόσιο χώρο από τους κυριότερους εκφραστές της µοντέρνας και σύγχρονης 

γλυπτικής και αφετηρία πάλι το Rodin, ως το απόλυτο πρότυπο και πηγή του 

µοντέρνου κόσµου776.  

Η σύγκρουση πάντως των δύο τάσεων θα αποτυπωθεί και στις επόµενες 

δηµόσιες παραγγελίες, ιδιωτικές και κρατικές. Πρώτα το 1954 η ‘Ένωση της 

Ολλανδικής Βιοµηχανίας’ αναθέτει σε έναν από τους πρωταγωνιστές της µοντέρνας 

γλυπτικής, στο Henry Moore, τη διακόσµηση του νέου κέντρου αρχιτεκτονικής στο 

Ρότερνταµ που θα ολοκληρωθεί την επόµενη χρονιά, ύστερα από την ατοµική έκθεση 

που είχε διοργανωθεί στο Boymans-van Beunigen Museum το 1953777. Το 1954 

ξεκίνησαν όµως και οι διαπραγµατεύσεις για την κατασκευή ενός από τα µεγαλύτερα 

µοντέρνα γλυπτά στην πόλη και ίσως το µεγαλύτερο κονστρουκτιβιστικό µνηµείο 

στον κόσµο. Με πρωτοβουλία και πάλι των ιδιοκτητών του πολυκαταστήµατος 

Bijenkorf, ο διευθυντής του Van der Wal συνάντησε ύστερα από προτροπή της Nelly 

van Doesburg στις αρχές Ιουλίου στο Λονδίνο το Ρώσο εµιγκρέ εβραϊκής καταγωγής, 

γνωστό µε το ψευδώνυµο Naum Gabo778. Ύστερα από πολλές συζητήσεις και 

αλλαγές, το µνηµείο του Gabo εγκαινιάστηκε τελικά το 1957 και προοριζόταν να 

διακοσµήσει το ολοκαίνουριο, µοντέρνας φιλοσοφίας και αρχιτεκτονικής κτήριο της 

εταιρείας των παραγγελιοδοτών του, έργο των Marcel Breuer και Abraham Elzas, 

                                                 
776 Bλ. Adrichem, Jan Van, «Sculpture for Rotterdam», Sculpture in Rotterdam, Adrichem, Jan Van/ 
Bouchuis, Jelle/ Dölle, Mariette, (επιµ.), Centre for the Arts/ 010 Publishers, Ρότερνταµ 2002, σελ. 16-
28 και Bouchuis, Jelle, «Sculpture in Rotterdam 1945-2001», Sculpture in Rotterdam, Adrichem, Jan 
Van/ Bouchuis, Jelle/ Dölle, Mariette, (επιµ.), Centre for the Arts/ 010 Publishers, Ρότερνταµ 2002, 
σελ. 74-88.  
777 Βλ. Vergeest, Aukje, «Henry Moore (Castleford 1898 – Perry Green 1986): Wall Relief No. 1, 
1955», Sculpture in Rotterdam, Adrichem, Jan Van/ Bouchuis, Jelle/ Dölle, Mariette, (επιµ.), Centre for 
the Arts/ 010 Publishers, Ρότερνταµ 2002, σελ. 180-181. 
778 Βλ. Brinkman, Els, «Naum Gabo (Bryansk 1890 – Waterbury, Connecticut 1977): Untitled 1957», 
Sculpture in Rotterdam, Adrichem, Jan Van/ Bouchuis, Jelle/ Dölle, Mariette, (επιµ.), Centre for the 
Arts/ 010 Publishers, Ρότερνταµ 2002, σελ. 138. 
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προκειµένου µάλιστα να ικανοποιήσει τα αιτήµατα των πολεοδόµων του Ρότερνταµ 

που επανασχεδιάσανε τον αστικό ιστό ύστερα από το σφοδρό βοµβαρδισµό του 

1941779.  

 
(Marcel Breuer και Abraham Elzas, Πολυκατάστηµα Bijenkorf, 1955-1957 και Naum Gabo, Χωρίς 

τίτλο, 1957, µπετόν/ µάρµαρο/ µπρούντζος, ύψος 26 x 4,5 x 5,4 µ., Coolsingel 105 Ρότερνταµ) 

Το µνηµείο, τοποθετηµένο στο κέντρο της λεωφόρου Coolsingel, όπου είχε 

τοποθετηθεί το έτερο µνηµείο µοντέρνας γλυπτικής, η Κατεστραµµένη πόλη του 

Zadkine, δε φέρει συγκεκριµένο τίτλο αλλά επρόκειτο να γίνει ένα από τα σύµβολα 

της πόλης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανοικοδόµησης, σχηµατίζοντας µε 

τον τρόπο αυτό ένα νοητό άξονα, µια λεωφόρο της σύγχρονης αφηρηµένης 

γλυπτικής. Το κονστρουκτιβιτικό του έργο, φτιαγµένο µε νέα υλικά που συνδύαζαν 

τις τεχνολογικές εξελίξεις, µπορεί να µην συνδέεται άµεσα µε τη µνήµη του πολέµου, 

ωστόσο µε το δυναµικό του σχήµα και την ανοδική του κατεύθυνση υπενθυµίζει σε 

όλους τις δυνατότητες της χώρας, η οποία µπορεί να επιστρέψει στο δρόµο της 

ανάπτυξης και της προόδου στηριζόµενη στην τεχνολογική της υπεροχή. Με τη 

βιοµηχανική του όψη και το σχήµα ενός τεχνητού άνθους, όπως το αποκαλούσαν οι 

κάτοικοι του Ρότερνταµ, η κατασκευή αυτή έδινε το στίγµα του νέου δρόµου που 

περνούσε µέσα από την πρόοδο της τεχνολογίας. 

Ο Gabo βασίστηκε µάλιστα στην πρότασή του για το διαγωνισµό για το 

Μνηµείο για τον άγνωστο πολιτικό κρατούµενο του 1952, που είχε λάβει ένα από τα 

βραβεία, αν και όχι το πρώτο όπως ήλπιζε. Το έργο του, που µπορεί να µην 

εκτιµήθηκε ως το καταλληλότερο για να αποδώσει το πολιτικό και προπαγανδιστικό 

περιεχόµενο του διαγωνισµού στο Λονδίνο, βρήκε τελικά τη θέση του στο δηµόσιο 

                                                 
779 Βλ. Brinkman, Els, «Naum Gabo (Bryansk 1890 – Waterbury, Connecticut 1977): Untitled 1957», 
όπ. π., σελ. 138. 
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χώρο, σε αντίθεση µε το έργο του Butler που είχε κατακτήσει το πρώτο βραβείο. 

Αυτή τη φορά όµως µετουσίωσε το όραµα του επιχειρηµατικού κόσµου της 

Ολλανδίας που πίστευε στο µοντερνισµό, στην πρόοδο, τον καπιταλισµό και την 

ανανέωση των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών δοµών, από τη στιγµή 

µάλιστα που η απώλεια των αποικιών αποτελούσε πλέον ορατό κίνδυνο. 

   
(αριστερά/κέντρο Naum Gabo, Χωρίς τίτλο, 1957, οδός Coolsingel 105 Ρότερνταµ και δεξιά, πρόταση 

για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1952, πλαστικό/ σύρµα, Tate Gallery, Λονδίνο) 

Την ίδια χρονιά η δηµοτική αρχή της πόλης εγκαινίασε τα πρώτα δύο µνηµεία 

για τον πόλεµο που ανεγέρθηκαν µε επίσηµη πολιτική ευθύνη, επίβλεψη και 

συγχρηµατοδότηση από κρατικούς πόρους. Τη φορά αυτή όµως η διάκριση ανάµεσα 

στις δύο κυρίαρχες τάσεις στην ολλανδική κοινωνία αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα και 

ξεχωριστά η µία από την άλλη και όχι µαζί όπως στο µνηµείο του Zadkine. Το ένα, 

έργο του διάσηµου πλέον από το Λιµενεργάτη στο Άµστερνταµ, Mari(e) Silvester 

Andriessen, είναι δείγµα παραδοσιακής, ακαδηµαϊκής παραστατικής γλυπτικής και 

εγκαινιάστηκε από την ίδια τη βασίλισσα Wilhelmina, ενώ το άλλο, έργο του 

ιταλικής καταγωγής γλύπτη Frederico Antonio Carasso (1899-1969), αποτελεί δείγµα 

του µοντέρνου βιοµηχανικού σχεδίου και σύµβολο της τεχνολογικής εξέλιξης της 

Ολλανδίας και εγκαινιάστηκε από την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, αντιπροσωπεύοντας 

τη νεώτερη γενιά της βασιλικής οικογένειας.  
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(αριστερά Mari(e) Silvester Andriessen, Μνηµείο για του Πεσόντες 1940-1945, 1956-1957, γλυπτά από 

µπρούντζο, 2 x 3 x 1,5 µ. και βάση από πλίνθους, 0,50 x 0,442 x 4 µ., Stadhuisplein (Πλατεία 

∆ηµαρχείου) Ρότερνταµ, δεξιά Frederico Antonio Carasso, Η πλώρη (Εθνικό Μνηµείο του Εµπορικού 

Στόλου), 1957, αλουµίνιο/ µπετόν, ύψος 46 µ., οι φιγούρες στη βάση του ίδιου καλλιτέχνη 

προστέθηκαν το 1965, ύψος 2 µ., µπρούντζος, στο τέλος της οδού Boompjeskade/ λιµάνι Ρότερνταµ)  

Το πρώτο τοποθετήθηκε στο ιστορικό κέντρο, στην πλατεία του δηµαρχείου 

και πάλι επί της οδού Coolsingel. Ήταν παραγγελία της πόλης του Ρότερνταµ και του 

‘ Ιδρύµατος για την αναγέννηση του Ρότερνταµ’, που είχε ξεκινήσει τις προσπάθειές 

του ως ‘Κεντρική Επιτροπή για τα Μνηµεία’ (Comité Oprichting Gedenkteken) µε τη 

διεξαγωγή ενός διαγωνισµού ήδη από το 1945780, και κατασκευάστηκε µε 

συγχρηµατοδότηση του δήµου και του Ιδρύµατος Herrijzend781. Το δεύτερο 

κατασκευάστηκε στο τέλος του ίδιου δρόµου, στην προβλήτα του λιµανιού, την πύλη 

όπως είπαµε της χώρας προς τις αποικίες και τον υπόλοιπο κόσµο, παραγγελία αυτή 

                                                 
780 Ο διαγωνισµός ανακοινώθηκε στις 3 Μαΐου 1945 και οι 34 προτάσεις που ξεχώρισαν εκτέθηκαν το 
Φεβρουάριο του 1947 στο Bogyman’s-van Beunigen Museum. Ωστόσο καµία από τις προτάσεις δεν 
ικανοποίησε την οργανωτική επιτροπή και έτσι δεν δόθηκε πρώτο βραβείο, αλλά προσκλήθηκαν οι 
αρχιτέκτονες Jacobus Johannes Pieter Oud και Kraayvanger να παρουσιάσουν κάποια πρόταση. Την 
ίδια στιγµή ο ‘Κύκλος Ολλανδών Γλυπτών’, που είχε αρχικά αποτρέψει τα µέλη του να πάρουν µέρος 
στον εν λόγω διαγωνισµό, πρότεινε στους Andriessen, Han Richters και Paul Grégoire να καταθέσουν 
τις δικές τους προτάσεις από τις οποίες τελικά επιλέχθηκε και εκτέθηκε σε ειδική εκδήλωση στο 
Bogyman’s-van Beunigen Museum στις 3 Ιουνίου 1953 το έργο του Andriessen, βλ. Tilanus, Louk, De 
beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 89 και Spijkerman, Sandra, «Mari Andriessen (Harlem 1897 
– Harlem 1979: Memorial to the Fallen 1940-1945, 1957», όπ. π., σελ. 122. 
781 Βλ. Spijkerman, Sandra, «Mari Andriessen (Harlem 1897 – Harlem 1979: Memorial to the Fallen 
1940-1945, 1957», όπ. π., σελ. 122-123. 
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τη φορά από την ‘Εθνική Επιτροπή Μνηµείων’ αλλά µε τη συγχρηµατοδότηση από 

τοπικές επιχειρήσεις και δηµοτικά κεφάλαια, υπό την εποπτεία και πάλι του 

Ιδρύµατος Herrijzend που διοργάνωσε το διαγωνισµό το 1951782. Η φράση και πάλι 

του υπουργού πολιτισµού Van der Leeuw είναι χαρακτηριστική για τον τρόπο 

προσέγγισης της προσπάθειας ανοικοδόµησης της Ολλανδίας και της διεθνούς θέσης 

και αποστολής της που βασίζεται τόσο στην παράδοση όσο και στον εκσυγχρονισµό 

της χώρας: «θα πρέπει να πολεµήσουµε µε βιβλία και µε τα αεροπλάνα της KLM, µε 

στρατιώτες και συνέδρια, µε καταναλωτικά προϊόντα και µε τις βίβλους»783. 

Και στα δύο πάντως έργα η κεντρική έννοια προς διαπραγµάτευση δεν είναι η 

ηρωική µνήµη από σπουδαίες πράξεις την περίοδο του πολέµου αλλά αντίθετα και τα 

δύο µνηµεία είναι αφιερωµένα στα θύµατα της περιόδου 1940-1945. Μόνο έµµεσα 

διαβλέπει κανείς τον ηρωισµό, από τη µία των µορφών Andriessen που παρά τις 

κακουχίες και τις δυσκολίες συνέχισαν τη ζωή τους και διατήρησαν την ελπίδα τους 

όπως απεικονίζεται στη µορφή του µικρού παιδιού, ενώ από την άλλη ο ηρωισµός 

όσων έπεσαν σε εχθρικές θάλασσες βρίσκεται στο γεγονός ότι συνέχισαν να 

ταξιδεύουν και να ρισκάρουν τη ζωή τους παρά τους βοµβαρδισµούς της γερµανικής 

πολεµικής αεροπορίας και, όπως αναπαριστά το µνηµείο, να σκίζουν µε δύναµη και 

αποφασιστικότητα τα αφιλόξενα και σκληρά, σαν από µπετόν, νερά. 

  
(Mari(e) Silvester Andriessen, Μνηµείο για του Πεσόντες 1940-1945, οπτική προς το παλιό δηµαρχείο 

και από την απέναντι πλευρά προς το νέο πεζόδροµο που διανοίχτηκε µετά τον πόλεµο) 

Τοποθετηµένο στο ιστορικό κέντρο αλλά στα όρια της παλιάς µε τη νέα πόλη, 

ανάµεσα στα κτήρια που επιβίωσαν του βοµβαρδισµού και σε αυτά που ανεγέρθηκαν 

µετά το σχεδιασµό για την ανοικοδόµηση της πόλης, το Μνηµείο για τους πεσόντες 

                                                 
782 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 72. 
783 Παρατίθεται στο Schuyt, Kees/ Taverne, Ed, Dutch Culture in a European Perspective: 1950, 
prosperity and welfare, όπ. π., σελ. 21 
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µοιάζει να στέκεται συµβολικά ανάµεσα στον παλιό και το νέο κόσµο, να ενώνει το 

παρελθόν µε το παρόν. Είναι και πάλι τα θύµατα που µνηµονεύονται εδώ, αλλά σε 

αντίθεση µε το έργο του Zadkine σε αυτό του Andriessen πρόκειται για απλούς 

καθηµερινούς ανθρώπους, για αντί-ηρωικές µάλλον µορφές που αναπαριστούν τη 

θλίψη και το θρήνο αλλά παράλληλα τη θέληση για νέο ξεκίνηµα. Η γυναίκα µπορεί 

να είναι στραµµένη προς το παλιό δηµαρχείο και µε σκυµµένο το κεφάλι να θρηνεί 

για τα θύµατα και τις απώλειες, ωστόσο οι δύο άνδρες, πιασµένοι συντροφικά ο ένας 

στον άλλο, στέκονται αποφασισµένοι και έτοιµοι να προχωρήσουν, τραβώντας και το 

µικρό παιδί, τη νέα γενιά, από το χέρι για να το αποσπάσουν από το βίαιο και θλιβερό 

παρελθόν και κάνουν µαζί το επόµενο βήµα. 

Αυτό είναι το µήνυµα του µνηµείου που περισσότερο δείχνει το δρόµο για το 

µέλλον παρά κοιτά στο παρελθόν, που περισσότερο τονίζει την ανάγκη για νέο 

ξεκίνηµα παρά ενδιαφέρεται για όσα έγιναν, άρα και για την αναζήτηση ευθυνών. Οι 

αρχικές µάλιστα προτάσεις του Andriessen χωρίς το συνδετικό κρίκο που 

προσωποποιεί το µικρό παιδί, το οποίο προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή και της 

µητέρας του και να την παρασύρει προς τα µέλλον, απορρίφθηκαν και ο γλύπτης 

υποχρεώθηκε να ξαναδουλέψει το σύνολό του. Τελικά ο άντρας που προσπαθεί να 

πάρει µαζί του το παιδί το οποίο στέκεται και τον κοιτάζει σαν να κοιτάει προς ένα 

ελπιδοφόρο µέλλον, ενσαρκώνει τις ελπίδες ολόκληρης της χώρας για 

ανασυγκρότηση και ανάπτυξη βασισµένες σε µια παραδοσιακή αξία όπως αυτή της 

οικογένειας. Ο άνδρας στο κέντρο, που αποτελεί και αυτός συνδετικό κρίκο µε τον 

άλλο σύντροφό του, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει την πορεία του προς τα εµπρός, 

όπως προσπαθεί να απελευθερώσει τη γυναίκα αλλάζοντάς της την πορεία, έτσι θέλει 

να απελευθερώσει όλη την ολλανδική κοινωνία από τα βαρίδια του παρελθόντος, 

έστω κι αν αυτό ισοδυναµεί µε λήθη των παλιών εγκληµατικών πράξεων και λαθών 

για χάρη της ευηµερίας στο µέλλον784. Η Ολλανδία, που την ίδια χρονιά υπέγραφε τη 

‘Συµφωνία της Ρώµης’ για την ίδρυση του πιο φιλόδοξου υπερεθνικού εγχειρήµατος, 

δεν είχε κανένα λόγο να ασχολείται µε τις αµαρτίες και τις θλιβερές αναµνήσεις του 

παρελθόντος, που θα αποτελούσαν ενδεχόµενο διπλωµατικό εµπόδιο. Απλά 

καλλιεργούσε τη µνήµη του παρελθόντος µέχρι το σηµείο που αυτό έδινε αφορµή για 

την απεικόνιση της ελπίδας που γεννήθηκε για το µέλλον µέσα από την προηγούµενη 

                                                 
784 Βλ.  Spijkerman, Sandra, «Mari Andriessen (Harlem 1897 – Harlem 1979: Memorial to the Fallen 
1940-1945, 1957», όπ. π., σελ. 122 και Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 
92-93. 



388 
 

καταστροφή. Η επιγραφή-µήνυµα πάνω στο µνηµείο επιβεβαιώνει µε τον πιο 

κατηγορηµατικό τρόπο τη δηµόσια αποτύπωση αυτής ακριβώς της ερµηνείας του 

επίσηµου κράτους, τόσο για το παρελθόν όσο και για το παρόν και το µέλλον, του 

οποίου προβάλλει ως ο πιο αξιόπιστος εγγυητής: ‘∆υνατότεροι µέσα από τη µάχη/ Το 

έργο µπροστά µας απαιτεί δύναµη. Πρέπει να αφήσουµε πίσω µας την καταστροφή και 

να ξαναχτίσουµε. Τόσο αναπόφευκτη όσο τα κοπάδια των γλάρων στα λιµάνια σας, η 

θέληση για ζωή επιστρέφει’ . 

Ο Andriessen προσπάθησε µε παραδοσιακά µέσα να απεικονίσει δηµοσίως 

την επίσηµη πρόσληψη του πολέµου και της συµφοράς που έπληξε τη χώρα, όχι 

δηλαδή τη µοιρολατρική προσκόλληση στο παρελθόν και την ανακύκλωση θεµάτων 

που θα µπορούσαν να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή και διεθνή εµπόδια, παρά 

την πίστη στις παραδοσιακές αξίες της ολλανδικής κοινωνίας, στο πρότυπο της 

ανδρικής εργατικότητας και τόλµης µέσα σε µια παραδοσιακή οικογένεια που θα 

έδινε το σύνθηµα για ένα νέο ξεκίνηµα. Η απόδοση των µορφών µπορεί να ξεφεύγει 

σε ορισµένα σηµεία από την παραδοσιακή γλυπτική και στις λεπτοµέρειες να 

αποδίδει µε έναν τραχύ και εξπρεσιονιστικό τρόπο τις µορφές οι οποίες έτσι µοιάζουν 

πιο βασανισµένες και καταβεβληµένες, ωστόσο δεν εγκαταλείπει σε κανένα σηµείο 

την παραστατικότητα που του εξασφάλιζε την καλύτερη αποτύπωση του θέµατος, 

του περιεχοµένου και του συµβολισµού της µνήµης στο παρόν. 

    
(Frederico Antonio Carasso, Η πλώρη (Εθνικό Μνηµείο του Εµπορικού Στόλου), λεπτ.) 
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Ο Ιταλός αντίθετα Carasso χρησιµοποιεί τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά 

επιτεύγµατα για να απεικονίσει καλλιτεχνικά τη µνήµη των θυµάτων του πολέµου σε 

µια εθνική παραγγελία, η οποία όµως ολοκληρώθηκε µε ιδιωτικά κυρίως κεφάλαια. 

Το θέµα άλλωστε δεν ήταν αποκλειστικά οι ανθρώπινες απώλειες ως αποτέλεσµα 

εχθρικών πράξεων, αλλά αφηρηµένα και αόριστα οι συνέπειες που υπέστη ο ίδιος ο 

εµπορικός στόλος της Ολλανδικής Αυτοκρατορίας και η ιδέα της κυριαρχίας της 

χώρας λόγω ακριβώς της θαλάσσιας υπεροχής της. Το µνηµείο µπορεί να είναι 

αφιερωµένο στους 3500 ναυτικούς που έχασαν τη ζωή τους στο Β΄Π.Π., ωστόσο η 

Εθνική Επιτροπή προχώρησε στην παραγγελία για να τιµήσει γενικά το Εµπορικό 

Ναυτικό785, µε στόχο µάλλον να τονιστεί η ηρωική πλευρά της ιστορίας του, όπως 

µαρτυρά και η επιγραφή του, ενδεικτικό στοιχείο της δηµόσιας σύνδεσης της µνήµης 

που φέρει µε το συµβολισµό που επιθυµούσαν να του προσδώσουν οι 

παραγγελιοδότες του την εποχή που κατασκευάστηκε: ‘∆ιατήρησαν την πορεία τους 

(ZIJ HIELDEN KOERS)’. ∆εν είναι εποµένως τυχαίο ότι αρχικά δεν υπήρχαν 

ανθρώπινες µορφές στο µνηµείο, παρά αυτές προστέθηκαν πολύ αργότερα, το 1965, 

τη χρονιά ορόσηµο για την ολλανδική κοινωνία που άφηνε πίσω της οριστικά το 

σύστηµα των ‘πυλώνων’ και αναζητούσε νέες σταθερές και σηµεία σύγκλησης, εν 

µέσω διεθνών αδιεξόδων λόγω των συνεχιζόµενων επεισοδίων στις αποικίες µε 

θύµατα από όλες τις πλευρές και όταν πια άλλα έθνη, κυρίως οι Εβραίοι, άρχισαν να 

εµφανίζονται σταδιακά ως ανταγωνιστές στη διαχείριση µιας δηµόσιας µνήµης µε 

επίκεντρο το ρόλο των θυµάτων στον πόλεµο. 

Τα νέα πάντως υλικά, όπως το αλουµίνιο και το µπετόν, αποδίδουν το 

δυναµισµό και την τεχνολογική υπεροχή που είχε επανακτήσει η Ολλανδία ή 

τουλάχιστον την επιθυµία να το πράξει και αποτυπώνει την ισχυρή βούληση και 

αποφασιστικότητα του ολλανδικού κράτους να εξασφαλίσει στο στόλο του τους 

αναγκαίους όρους και συνθήκες ώστε να συνεχίζει να ‘σκίζει’ τα κύµατα και στο 

µέλλον. Αυτή ήταν απαραίτητη και πρωταρχική προϋπόθεση για την οικονοµική 

ανασυγκρότηση και τη µελλοντική ανάπτυξη και ως συνδετικό κρίκο µε τις 

εναποµείνασες υπερπόντιες κτήσεις που µόνο µε αυτόν τον τρόπο διασφαλιζόταν η 

επικοινωνία, η µεταφορά και η εκµετάλλευση των εισαγόµενων αγαθών. Για το 

σύµβολο λοιπόν της ικανότητας της Ολλανδίας ως παγκόσµιας ναυτικής δύναµης 

επιλέχτηκε ένας αλλοδαπός καλλιτέχνης, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα του όταν 

                                                 
785 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 72. 
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επιβλήθηκε στην Ιταλία το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι και κατέληξε τελικά 

στις Κάτω Χώρες όπου οι κοινωνίες διακρίνονταν από τις δηµοκρατικές αρχές και τις 

αρχές τις ισονοµίας και της δικαιοσύνης, όπως συχνά διακήρυτταν οι πολιτικοί 

ηγέτες, αρχές που θα µετέφερε στον υπόλοιπο κόσµο, δίπλα στα «αεροπλάνα της 

KLM», ο ολλανδικός εµπορικός στόλος που βγήκε νικητής από τον πόλεµο. 

 

• Ο συγκερασµός των δύο εκδοχών της πολεµικής µνήµης στο 

εθνικό µνηµείο στο Άµστερνταµ 

 

Ένα άλλο όµως µνηµείο, αυτή τη φορά στην πρωτεύουσα της χώρας, στο 

Άµστερνταµ, είχε ήδη ανεγερθεί και εγκαινιαστεί την προηγούµενη χρονιά, το 1956, 

αποτελώντας το κεντρικό εθνικό ολλανδικό µνηµείο για τον πόλεµο. Βρίσκεται  στην 

κεντρικότερη πλατεία της πόλης, στη Damplein, καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο 

µέρος της, απέναντι ακριβώς από το βασιλικό ανάκτορο και είναι έργο του γλύπτη 

Johannes Anton Rädecker (1885-1956) σε συνεργασία, ως προς τα αρχιτεκτονικά του 

µέρη και το σχεδιασµό, µε τον αρχιτέκτονα Jacobus Johannes Pieter Oud (1890-

1963). 

Πρόκειται στην ουσία για µια σκηνοθετηµένη παράσταση όπου συνυπάρχουν 

πολλά σύµβολα του ολλανδικού κράτους, ενώ ταυτόχρονα απεικονίζονται µε 

συµβολικό τρόπο πτυχές του πολέµου. Το µνηµείο είναι χωρισµένο σε τρία µέρη, µε 

τους δύο λέοντες να στέκονται µπροστά, στις δύο γωνίες της πλατείας, τοποθετηµένοι 

πάνω σε ένα βάθρο που τους κάνει να φαίνονται µεγαλοπρεπέστεροι, σε απόσταση ο 

ένας από τον άλλο και σε απόσταση από το κεντρικό τµήµα του µνηµείου που 

βρίσκεται στο κέντρο. Η κεντρική σύνθεση, στο κέντρο ενός βαθµιδωτού κυκλικού 

βάθρου, περιλαµβάνει έναν οβελίσκο ύψους 22µ., πάνω στον οποίο βρίσκονται 

διάφορες ανάγλυφες αλλά και ολόγλυφες παραστάσεις χωρισµένες σε δύο επίπεδα. 

Το κάτω µέρος χωρίζεται σε τρία µέρη, µε την κεντρική παράσταση να είναι 

ανάγλυφη πάνω σε έναν κύβο που σπάει στη µέση τον οβελίσκο, ενώ δεξιά και 

αριστερά είναι τοποθετηµένες δύο ανδρικές µορφές, οι οποίες µε τον τρόπο αυτό 

αποµονώνονται από την κεντρική παράσταση. Στην πίσω πλευρά του οβελίσκου 

υπάρχουν επτά ανάγλυφα περιστέρια. Πίσω από τον οβελίσκο και αφού µεσολαβεί 

ένα κενό περίπου 2 µ., υπάρχει ένας ηµικυκλικός τοίχος, στην µπροστινή πλευρά του 

οποίου αναγράφεται το αντιπολεµικό ποίηµα του φίλου του Rädecker, ποιητή Ronald 

Holst, ενώ στην πίσω υπάρχουν τα 12 εµβλήµατα των ολλανδικών επαρχιών, στα 
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οποία τοποθετήθηκε χώµα από την κάθε µία και δεξιά και αριστερά οι χρονολογίες 

1940 και 1945. Στην επιγραφή πάνω από τα εµβλήµατα διαβάζουµε: «Χώµα, που 

κατακτήθηκε µε θυσίες, συγκεντρώθηκε από όλη τη χώρα, ένα σηµάδι αιώνιο της 

µνήµης και της αδιατάραχτης συνέχειας». 

  
(Johannes Anton Rädecker – γλύπτης/ Paul Grégoire – γλύπτης/ Jacobus Johannes Pieter Oud – 

αρχιτέκτονας, Εθνικό Μνηµείο για τον Πόλεµο, 1956, ύψος οβελίσκου 22 µ., µπετόν και τραβερτίνη, 

Πλατεία Dam, Άµστερνταµ) 

   
(J. Rädecker/ P. Oud, Εθνικό Μνηµείο για τον Πόλεµο, απέναντι από το παλάτι και πίσω πλευρά) 

Η ιστορία της ανέγερσης ξεκινάει, ωστόσο, σχεδόν µε την απελευθέρωση του 

νότιου τµήµατος της χώρας. Το Φεβρουάριο του 1945, στη µέση του τελευταίου και 

πιο σκληρού χειµώνα της γερµανικής κατοχής, τουλάχιστον για τη µισή χώρα, 

παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συµβούλιο των Αντιστασιακών ένα ανώνυµο σχέδιο για 
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την µνηµόνευση της ολλανδικής Αντίστασης. Η ιδέα ήταν να ανεγερθεί ένα εθνικό 

µνηµείο στην καρδιά του Άµστερνταµ, απέναντι από το βασιλικό παλάτι στην 

πλατεία Dam, ώστε να καλυφθεί το κενό από την έλλειψη ενός µνηµείου για τον 

Άγνωστο Στρατιώτη, όπως υπήρχε στο Παρίσι ή στη Μόσχα, µε την παρατήρηση ότι 

«η ιστορία του έθνους µας τους προηγούµενους αιώνες δεν ήταν προφανώς ούτε 

ηρωική ούτε αρκετά περιπετειώδης για να παρέχει την κατάλληλη ώθηση για µια 

τέτοια δηµιουργία»786. Μετά βέβαια τη ναζιστική κατοχή και την βαθµιαία ανάπτυξη 

µιας κάποιας αντίστασης δηµιουργήθηκαν οι όροι και οι συνθήκες για την προώθηση 

ενός τέτοιου σχεδίου, απαραίτητου σύµφωνα µε τους εισηγητές της πρότασης για την 

εµπέδωση της εθνικής συνοχής, αν και το Συµβούλιο έκρινε πρώιµη τελικά την 

προώθησή του787. 

Η υπόθεση έτσι παρέµεινε στάσιµη τα επόµενα δύο χρόνια, ειδικά µετά το 

νόµο του 1945 περί αδειοδότησης για την ανέγερση κάποιου δηµόσιου µνηµείου 

µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του υπουργού πολιτισµού. Επανήλθε όµως µετά τις νέες 

πιέσεις του ‘Κύκλου των Ολλανδών Γλυπτών’ και του Εθνικού Συµβουλίου των 

Αντιστασιακών και πολύ περισσότερο µε την ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής 

Μνηµείων το 1947 και τη δηµοσιοποίηση των συµπερασµάτων και των οδηγιών για 

την ανέγερση όλων των πολεµικών µνηµείων. Με απόφαση µάλιστα της τελευταίας, 

έπειτα από υπόδειξη του ‘Κύκλου των Ολλανδών Γλυπτών’ , ανατέθηκε στο ‘δάσκαλο’ 

Johannes Anton Rädecker η κατασκευή του µνηµείου στο Άµστερνταµ, του οποίου τα 

πρώτα σχέδια ο καλλιτέχνης κατέθεσε στην Εθνική Επιτροπή ήδη στα 1951788. 

  Το πιο επίσηµο συνεπώς από τα µνηµεία της Ολλανδίας, τοποθετηµένο στην 

καρδιά του πολιτικού και πολιτειακού κέντρου της χώρας, κατασκευάστηκε µε την 

απευθείας εµπλοκή των κρατικών και δηµόσιων φορέων. Στην 4 ετών διάρκεια των 

εργασιών πάρθηκαν εποµένως όλα τα απαραίτητα µέτρα και ελήφθησαν όλες οι 

αναγκαίες προφυλάξεις προκειµένου το νέο µνηµείο να εκφράζει πλήρως τις 

ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις και θέσεις των κυβερνώντων, τόσο για την 

πρόσληψη και τη χρήση του παρελθόντος και της µνήµης του όσο και για το όραµα 

για την πορεία ανασυγκρότησης της χώρας. Παραµένοντας πιστός στις αρχές της 

εθνικής ενότητας και της ανάδειξης του ρόλου της Αντίστασης, όπως αυτές είχαν 

                                                 
786 Παρατίθεται στο Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National 
Recovery in Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 292. 
787 Βλ. Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 292-293. 
788 Βλ. Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 44. 
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ανώνυµα εκφραστεί στην πρόταση του 1945, ο Rädecker έδωσε στη δηµοσιότητα ένα 

έργο που «η βασική αρχή ήταν ο συλλογικός του χαρακτήρας, ένα µνηµείο για την 

Αντίσταση αλλά την ίδια ώρα και για ολόκληρο το ολλανδικό έθνος…Με τον 

ανώνυµο ασκητισµό του το µνηµείο είναι η επιτοµή των ολλανδικών συλλογικών 

αναµνήσεων του Β΄Π.Π….Σύµφωνα µε την κυρίαρχη αυστηρή ηθική διάσταση της 

ανασυγκρότησης στην ολλανδική κοινωνία κατά τις δύο πρώτες µεταπολεµικές 

δεκαετίες, ο πόλεµος παρουσιάστηκε ως µια δοκιµασία που είχε ενδυναµώσει την 

κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα»789. Η χρήση πολλών συµβόλων, αλλά όχι 

διακριτικών από οµάδες ή ιστορικά γεγονότα, ενίσχυσε ακριβώς τον αόριστο και 

ανώνυµο χαρακτήρα του µνηµείου και της µνήµης που φέρει, τιµώντας και 

µνηµονεύοντας ταυτόχρονα πολλές όψεις του πολέµου αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µην είναι θέση να τις ταυτίσει κανείς µε κάποια συγκεκριµένη εκδοχή του. 

Ακολουθώντας την πρακτική των υπολοίπων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, το 

µήνυµα και το περιεχόµενο του µνηµείου καταλήγουν να έχουν έναν αόριστο και 

ουµανιστικό χαρακτήρα, παρά τις παραστάσεις που υπάρχουν. Οι τελευταίες µάλλον 

αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τις πολιτικές πεποιθήσεις των κρατικών φορέων παρά 

συνδέονται άµεσα µε µνήµες και εµπειρίες του πολέµου. Και εδώ άλλωστε δεν 

απεικονίζονται συγκεκριµένα θύµατα ούτε συγκεκριµένοι ήρωες, ενώ πολύ 

περισσότερο δεν κατονοµάζονται υπεύθυνοι και θύτες της τραγωδίας και της 

συµφοράς που υποτίθεται ότι µνηµονεύονται µε το µνηµείο.  

Στην ολλανδική άλλωστε περίπτωση, λόγω ίσως των στενών προπολεµικά 

αλλά και µεταπολεµικά σχέσεων και επαφών µε τη γειτονική Γερµανία, αλλά 

πιθανότατα λόγω και της ιδεολογικής συγγένειας και του µεγέθους του ολλανδικού 

ναζιστικού κόµµατος την περίοδο του πολέµου, αποφεύχθηκε κάθε ευθεία αναφορά ή 

παραποµπή στο ναζιστικό παρελθόν της χώρας ή στη ναζιστική κατοχή, κάθε 

αναφορά στους Γερµανούς ή έστω στους Ναζί. Τόσο οι επιγραφές όσο και οι 

συµβολικές παραστάσεις µεταφέρουν στο θεατή το οικουµενικό αντιπολεµικό και 

ειρηνικό µήνυµα και µαζί το µήνυµα για αντίσταση, µετάνοια και ‘ανάσταση’ µετά τη 

σταύρωση, ανθρωπιστικές αξίες και αξιώσεις που διαφυλάσσουν τα δύο λιοντάρια 

που βρίσκονται µε στάση επιθετική µπροστά από όλη τη σύνθεση. Ο λέων αποτελεί 

έτσι κι αλλιώς σύµβολο και θυρεό της Ολλανδίας αλλά και σύµβολο της 

αποφασιστικότητας και της δυναµικής θέσης που θέλουν να αποδώσουν στο κράτος 

                                                 
789 Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 293. 
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τους όσοι ασκούν την εξουσία, σύµβολο της υπερπόντιας και αποικιοκρατικής 

δύναµης της χώρας, που µπορεί να µειώθηκε δραστικά, ωστόσο δεν εγκαταλείφθηκε 

ακόµα πλήρως. 

  
(J. Rädecker/ P. Oud, Εθνικό Μνηµείο για τον Πόλεµο, λεπτ. µε τους 2 λέοντες) 

Όπως στην περίπτωση του Andriessen έτσι και στην περίπτωση του Rädecker, 

η επιλογή ενός ακαδηµαϊκού και καθολικού καλλιτέχνη αποτελούσε εγγύηση για τους 

ιθύνοντες της δηµιουργίας ενός έργου που θα ικανοποιούσε τις αισθητικές και 

ιδεολογικές τους πεποιθήσεις και θα εξέφραζε τις συνισταµένες και τις κατευθύνσεις 

που είχαν ήδη αποκρυσταλλωθεί στο κείµενο των συµπερασµάτων της Εθνικής 

Επιτροπής το 1947. Το µνηµείο αυτό αποτελεί την πεµπτουσία και τη δηµόσια 

αναπαράσταση όλων των πτυχών του πορίσµατος µιας εθνικής επιτροπής που 

απαρτιζόταν από διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και κατηγορίες, µε µόνο φυσικά 

στόχο την εθνική ενότητα. 

Τα τρία ξεχωριστά υποσύνολα του µνηµείου συµβολίζουν και τρεις 

διαφορετικές πτυχές του πολέµου, δίνοντας όµως περισσότερο σηµασία στο 

συµβολισµό παρά στην µνηµόνευση κάποιου περιστατικού ή κάποιων πράξεων και 

εµπειριών. Οι τέσσερις ανδρικές µορφές στο πρώτο πλάνο, µε την κεντρική να 

αναπαράγει τη σταύρωση του Χριστού, συµβολίζουν τον ίδιο τον πόλεµο και την 

κατοχή που οι Ολλανδοί βίωσαν ως χριστιανικό µαρτύριο790, δέσµιοι ενός βάρβαρου 

                                                 
790 Βλ. Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 44. 
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καθεστώτος από το οποίο πέτυχαν να απελευθερωθούν. Τα αποστεωµένα σώµατα 

επιτείνουν αυτό το µαρτύριο, που εκτός από πνευµατικό υπήρξε και υλικό, ειδικά 

όπως είδαµε προς το τέλος του πολέµου µε το βαρύ χειµώνα και την έλλειψη 

τροφίµων. Τα δεσµά τους εποµένως, που είναι έτσι κι αλλιώς βαριά και 

απεικονίζονται τόσο ισχυρά σα να είναι αδύνατον να σπάσουν, γίνονται ακόµα πιο 

σκληρά και η τραγική τους κατάσταση δυσκολότερη. Τα κατεβασµένα τους κεφάλια 

αποτυπώνουν την παραίτηση και τη µαταιότητα όποιου αγώνα, αφού δε µοιάζουν να 

είναι σε θέση να απελευθερωθούν, ούτε καν φαίνεται να υπάρχει κάποια ελπίδα από 

στη µορφή του Θεανθρώπου που περιµένει την ανάσταση. Πρόκειται για σώµατα 

νεκρών που συµβολίζουν την πλήρη καταστροφή που επέβαλλε ένας άδικος πόλεµος. 

  
(J. Rädecker/ P. Oud, Εθνικό Μνηµείο για τον Πόλεµο, λεπτ. δεξιά µε τις κεντρικές παραστάσεις στη 

βάση του οβελίσκου, αριστερά, Ο Πόλεµος) 

Σε αυτή την παράσταση πραγµατώνεται το πρώτο µέρος από τους όρους που 

είχε θέσει η Εθνική Επιτροπή: «τα βάσανα από την καταπίεση, η ανικανότητα 

ενώπιον της υπεροχής, η ανεπανόρθωτη οδύνη που χτύπησε τόσους πολλούς από 

εµάς, η αναρχία, οι υλικές στερήσεις και ο φόβος της επιβίωσης».  ∆εν πρόκειται 

βέβαια για ένα µαρτύριο µε συγκεκριµένα θύµατα, των πολιτικών κρατουµένων, των 

Εβραίων, όσων βίωσαν την εµπειρία των στρατοπέδων συγκέντρωσης ή της 

αναγκαστικής εργασίας στα εργοστάσια των Ναζί στη Γερµανία, παρά αποτυπώνεται 

εδώ µια αφηρηµένη µνήµη ανώνυµων θυµάτων και συνολικά όλης της χώρας που 

όπως ο Ιησούς έτσι και αυτοί υπέµειναν το σταυρό του µαρτυρίου, αθώα θύµατα ενός 

άθεου εχθρού.  

Καθολικοί και Προτεσταντικοί κύκλοι της συντηρητικής ολλανδικής 

κοινωνίας, που το 1956 διατηρούσαν ακόµα την ισχύ τους µέσα στο σύστηµα των 
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‘πυλώνων’, καθόρισαν ως κυριότερο στοιχείο του συµβολισµού της µνήµης το 

χριστιανικό µεταφυσικό µήνυµα µιας αναπόφευκτης και ίσως αναγκαίας δοκιµασίας 

και της ανάστασης που ακολουθεί, µιας δοκιµασίας που µόνο µε µεταφυσικούς όρους 

µπορεί να ερµηνευθεί και να προσεγγισθεί αφού πουθενά δεν υπονοούνται οι λόγοι 

και οι υπεύθυνοι που την προκάλεσαν. Αυτή η ‘αναγκαία’ κοινή δοκιµασία όπως 

απεικονίζεται από τον αόριστο συµβολισµό του πολέµου, απαλείφει λάθη και 

εγκλήµατα του παρελθόντος, είτε στην εσωτερική πολιτική ζωή είτε σε διεθνές 

επίπεδο από άλλα κράτη, ενισχύει την ενότητα και τη συνοχή και οµαλοποιεί έτσι δια 

της διαγραφής και της λήθης την κοινωνική ζωή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη 

συνέχιση παραδόσεων και πολιτικών, οι οποίες µάλιστα στο πυρήνα τους έχουν τη 

χριστιανική πίστη που δοκιµάστηκε και νίκησε. 

   
(J. Rädecker/ P. Oud, Εθνικό Μνηµείο για τον Πόλεµο, λεπτ. αριστερά και δεξιά Η Αντίσταση και στο 

κέντρο Η Ειρήνη) 

Πάνω έτσι από τον Πόλεµο τοποθετήθηκε Η Ειρήνη που ήρθε µε την 

απελευθέρωση και ως άλλη Παναγία που κρατά το µικρό Χριστό στα χέρια της, η 

γυναίκα αυτή, προσωποποίηση της ίδιας της Ολλανδίας, του κράτους ή ακόµα και της 

ίδιας της βασίλισσας, κρατά το µικρό παιδί και ένα µπουκέτο από λουλούδια, 

σύµβολα οικουµενικά της ελπίδας, της αναγέννησης και της ανασυγκρότησης που 

επεδίωκαν η πολιτική εξουσία και οι οικονοµικοί παράγοντες, αλλά και σύµβολά µιας 

προσπάθειας που πρέπει να γίνει συλλογικά και να στηριχθεί ακριβώς στις 
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παραδόσεις και τις αξίες του ολλανδικού έθνους791. ∆εν πρόκειται όµως για µια 

γυναικεία µορφή που δείχνει σίγουρη και ικανή να ανταπεξέλθει από µόνη της στις 

µεταπολεµικές προκλήσεις, αλλά αντίθετα για µια µικρή ευάλωτη κοπέλα η οποία 

χρειάζεται τη στήριξη τρίτων για να επιβιώσει, πιθανόν τις θυσίες των ίδιων των 

πολιτών. Το αθώο της βλέµµα θυµίζει σε όλους πόσο άδικα υπέφερε, όµως ο 

νεογέννητος Ιησούς υπενθυµίζει σε όλους την ελπίδα που δίνει η µια νέα αρχή, την 

ελπίδα και τη στήριξη που µπορούν όλοι να προσµένουν µε τη βοήθεια του Θεού.  

Εδώ πραγµατώνεται ένα άλλο µέρος των συνισταµένων και των 

προϋποθέσεων που ιδανικά έπρεπε να καλύπτει ένα δηµόσιο πολεµικό µνηµείο 

σύµφωνα µε την Εθνική Επιτροπή: «η ελπίδα για την απελευθέρωση, ο τελικός 

θρίαµβος και η απελευθέρωση από το βαρύ φορτίο, όλα όσα εµείς ως άνθρωποι 

θέλουµε να µεταµορφώσουµε σε ευηµερία από την εµπειρία αυτής της σκοτεινής 

εποχής που παραλίγο να τερµατίσει την ύπαρξή µας ως έθνος». 

Και όλα αυτά έγιναν φυσικά εφικτά χάρη στη δυναµική Αντίσταση που 

προέβαλε το Ολλανδικό Έθνος αδιακρίτως και ανωνύµως792. Στις πλαϊνές 

παραστάσεις οι ρωµαλέες ανδρικές µορφές, γυµνές και χωρίς κανένα όπλο, αλλά ούτε 

και διακριτικό, προβάλλουν αντίσταση αδιαφορώντας για τις συνέπειες που µπορεί να 

υποστούν από τα αιµοβόρα και άγρια σκυλιά που βρίσκονται µπροστά τους 

ουρλιάζοντας και έτοιµα να τους κατασπαράξουν, σύµβολα των αδίστακτων και 

βάρβαρων ναζιστικών δυνάµεων. Τα δυνατά σώµατα των δύο ανδρών αποτελούν την 

εγγύηση ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει και πάλι δυναµική αντίσταση σε κάθε εχθρική 

απειλή, µε την ίδια αποφασιστικότητα που σηκώνει τα χέρια, έτοιµος για δράση, ο 

νεαρός άνδρας, αλλά και µε την ίδια στωικότητα, σύνεση και εµπειρία που εκπέµπει 

το σκεπτικό βλέµµα του γηραιότερου. Εδώ εκπληρώνεται και η τελευταία επιθυµία 

της Επιτροπής αναφορικά µε την αναπαράσταση της Αντίστασης: «η πεισµατική 

αντίσταση, η πίστη και η υπερηφάνεια των αδυνάτων, η αλληλεγγύη µεταξύ όσων 

γνώριζαν ότι ήταν ενωµένοι εναντίον του κατακτητή, η εσωτερική βεβαιότητα για τη 

νίκη». 

 Το έργο συνεπώς του Rädecker, γεµάτο συµβολισµούς και µηνύµατα αλλά µε 

ελάχιστες άµεσες αναφορές και συνδέσεις µε µνήµες και εµπειρίες από την περίοδο 

του πολέµου και της κατοχής, «σύµβολο της αυστηρής και λιτής πολεµικής µνήµης 

των χρόνων της ανασυγκρότησης, έγινε επίσης το σύµβολο των έντονων δυσκολιών 

                                                 
791 Βλ. Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 44. 
792 Βλ. Tilanus, Louk, De beeldhouwer Mari Andriessen, όπ. π., σελ. 44. 
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της ολλανδικής µετάβασης σε µια λιγότερο πειθαρχηµένη και περισσότερο χαλαρή 

κοινωνία»793. Ο οβελίσκος στο κέντρο του µνηµείου, σύµβολο ταφικό αλλά και 

σύµβολο ανάτασης και ανοδικής πορείας προς ένα καλύτερο µέλλον, αποτελεί το 

κεντρικό σηµείο του µνηµείου, καθώς  η προσπάθεια της ανασυγκρότησης της χώρας 

ήταν και αυτή κεντρικής σηµασίας. Αυτή όµως η προσπάθεια έπρεπε µέσα στο 

συντηρητικό περιβάλλον των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων να στηριχθεί στις 

παραδοσιακές αξίες του χριστιανισµού, της µοναρχίας και του συστήµατος των 

διαφορετικών ‘πυλώνων’, όπως ακριβώς απεικονίζει µεταφορικά η βάση που στηρίζει 

το µνηµείο.   

Ο Ολλανδός γλύπτης χρησιµοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές και γνωστά 

εικονογραφικά µοτίβα και σύµβολα απέδωσε µε τον πιο εύγλωττο και διαυγή τρόπο 

όχι τόσο τις µνήµες του παρελθόντος όσο το πολιτικό µήνυµα της άρχουσας τάξης 

και συγκεκριµένα του προπολεµικού κατεστηµένου που η ίδια η βασίλισσα είχε από  

την πρώτη στιγµή αποκαταστήσει. Αποδίδοντας στο δηµόσιο χώρο µε τον πιο 

δυναµικό τρόπο µια αφηρηµένη, αθώα και ενωτική µνήµη, µια µνήµη εθνοποιητική 

που ασφαλώς εξυπηρετούσε όσους στήριζαν την πολιτική τους ύπαρξη και εξουσία 

ακριβώς σε αυτές τις εθνικιστικές και πατριωτικές προκαταλήψεις και µύθους, 

παρουσιάζοντας αξιοσηµείωτη συνέχεια και σταθερότητα και αποδεικνύοντας πόσο 

ισχυρές ήταν αυτές οι δυνάµεις και αυτές οι νοοτροπίες. Η πρακτική της δηµόσιας 

χρήσης και αποτύπωσης από τους κρατικούς φορείς της Ολλανδίας µιας αφηρηµένης 

και ουµανιστικής πρόσληψης και ερµηνείας των αναµνήσεων και των εµπειριών του 

πολέµου, παρά τον παραστατικό χαρακτήρα του µνηµείου, συµβαδίζει µε την 

πρακτική των υπολοίπων κρατών και ειδικά µε τη Γαλλία του De Gaulle, 

καλλιεργώντας στη δηµοσιότητα την εκδοχή εκείνη του παρελθόντος που 

απενοχοποιούσε συντηρητικές πολιτικές που συγγένευαν µε τους κατακτητές και 

αθώωνε πρώην συνεργάτες των Ναζί, τους οποίους όµως το σύστηµα είχε εκ νέου 

ανάγκη.  

 

 

                                                 
793 Lagrou, Pieter, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in 
Western Europe 1945-1965, όπ. π., σελ. 295. 
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�  Ο µονοδιάστατος χαρακτήρας της πολεµικής µνήµης στην Ελλάδα και 

η αποτύπωσή της στη δηµόσια γλυπτική  

 

Εκ πρώτης όψεως µόνο ως ιστορικό παράδοξο θα µπορούσε να εκλάβει 

κανείς την άρνηση ενός απολυταρχικού καθεστώτος να συνεργαστεί ή να υποταχθεί 

σε ένα άλλο ιδεολογικά τουλάχιστον οµογάλακτο, τη στιγµή µάλιστα που ο πόλεµος 

των ιδεολογιών έµοιαζε να συµπαρασύρει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ωστόσο, 

η ελληνική εξωτερική πολιτική, η εξάρτηση δηλαδή από το βρετανικό παράγοντα ως 

αντίβαρο στον ιταλικό επεκτατισµό794, οι συσχετισµοί στο εσωτερικό της χώρας µε 

την κυριαρχία του παλατιού στην πολιτική ζωή έναντι µιας φασιστικής δικτατορικής 

κυβέρνησης που δεν είχε µε το µέρος την πλειονότητα των πολιτών, σε συνάρτηση µε 

την επίσηµη συλλογική µνήµη και το ιδεολόγηµα της συνέχειας από την αρχαιότητα 

και της Ελλάδας κοιτίδας της ελευθερίας, επρόκειτο να καθορίσουν αρχικά το 

χαρακτήρα της επικείµενης πολεµικής σύγκρουσης και εν µέρει της δηµόσιας µνήµης 

για αυτή. Ο Σπύρος Λιναρδάτος γράφει χαρακτηριστικά: «Η 4η Αυγούστου ήταν 

αγγλικής εµπνεύσεως κατασκεύασµα µε χιτλερικό και φασιστικό ιδεολογικό 

περιεχόµενο. Αυτή η ‘αντίφαση’ θα έχει συνέπειες στην εξωτερική και εσωτερική 

πολιτική της»795. 

Άλλωστε, η συλλογική µνήµη προηγούµενων πολεµικών συρράξεων, του 

Αγώνα του ’21, του Α΄Π.Π., των βαλκανικών πολέµων και της µικρασιατικής 

εκστρατείας, είχε ήδη καλλιεργηθεί και χρησιµοποιηθεί ευρέως στο µεσοπόλεµο στην 

υπηρεσία της εθνικής ενότητας, του ιδεολογήµατος της ‘ελληνικότητας’ και της 

επούλωσης του τραύµατος από τη διάψευση της Μεγάλης Ιδέας. Όπως παρατηρεί ο 

Γιώργος Μαργαρίτης, «η χώρα βρισκόταν ακόµα υπό τον αστερισµό των παλιών 

πολεµιστών και πολλές κοινωνικές διεκδικήσεις επικαλούνταν ακριβώς την ιδιότητα 

του παλιού πολεµιστή ή του εφέδρου για τη στήριξη και τη νοµιµοποίηση των 

αιτηµάτων τους»796. Τότε παρατηρήθηκε πλατιά εξάπλωση του δηµόσιου µνηµείου, 

                                                 
794 Για την εξάρτηση του ίδιου του Ιωάννη Μεταξά και του ελληνικού ∆ηµοσίου από τη Βρετανία και 
τα βρετανικά κεφάλαια, τόσο πριν την 4η Αυγούστου και κατά τη διάρκεια του µεταξικού καθεστώτος, 
βλ. Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Το “ΟΧΙ” του Μεταξά: Βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι 
παράγοντες µιας απόφασης», Η Ελλάδα του ’40, Επιστηµονικό Συµπόσιο (19 και 20 Απριλίου 1991), 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 
1993, σελ. 233-248. 
795 Λιναρδάτος, Σπύρος, Πως εφτάσαµε στην 4η Αυγούστου, Θεµέλιο, Αθήνα 1988 (α΄ έκδ. 1965), σελ. 
II. 
796 Μαργαρίτης, Γιώργος, «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο – Τα σύµβολα της πατρίδας», Η Ελλάδα 
’36-’49. Από τη ∆ικτατορία στον Εµφύλιο. Τοµές και συνέχειες, Φλάισερ, Χάγκεν (επιµ.), Εκδόσεις 
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καθώς «στο πλαίσιο του εορτασµού της Εκατονταετηρίδας της Ανεξαρτησίας του 

Ελληνικού Έθνους (1930) δόθηκε το σύνθηµα κάθε πόλη και χωριό να αποκτήσουν 

µνηµείο, έκφραση ευγνωµοσύνης στους αγωνιστές της ελευθερίας και µαζί 

υπενθύµιση στους νεότερους του χρέους που έχουν απέναντι στην πατρίδα. 

Παρατηρείται έτσι αθρόα παραγωγή Ηρώων που κατασκευάζονται µε µοναδική 

ταχύτητα»797. Αµέσως µετά «το καθεστώς της 4ης Αυγούστου επένδυσε όσο κανένα 

ελληνικό καθεστώς πριν από αυτό στις µαζικές πολιτικές τελετουργίες…Οι πηγές των 

ιδεών και των συµβολισµών που κυριαρχούσαν την περίοδο αυτή βρίσκονταν στο 

βενιζελικό παρελθόν, εµπνευσµένο από τις αντίστοιχες πρακτικές της Τρίτης 

Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, όσο και στις σύγχρονες πρακτικές του φασισµού και του 

ναζισµού»798.  

Όταν, λοιπόν, η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, που τόσα κοινά είχε µε τον 

ιταλικό φασισµό και τόσο είχε εµπνευστεί και επηρεαστεί από αυτόν σε πολιτικό, 

ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο, ένιωσε να απειλείται και να πιέζεται, σε συνάρτηση 

µε εσωτερικούς πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως η βρετανική επιρροή από 

και προς τα ανάκτορα και το βασιλιά Γεώργιο Β΄ και η εξάρτηση του ίδιου του 

δικτάτορα από τον εκλεκτό των Βρετανών, οδήγησε τελικά στην απόφαση της 

σύγκρουσης παρά της άνευ όρων παράδοσης και υποταγής799. Όπως έδειξε ο 

Χρήστος Χατζηιωσήφ, «το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Ι. Μεταξάς στηρίχθηκε 

για να πάρει την απόφασή του σε πρόσφατες εκτιµήσεις του σχετικά µε την τελική 

έκβαση του Παγκοσµίου Πολέµου, ενώ ταυτόχρονα παρέµενε πιστός στον βασικό 

του πολιτικό προσανατολισµό των δύο τελευταίων δεκαετιών, προσανατολισµό που 

συνέπιπτε στα εξωτερικά θέµατα µε αυτόν της ευρύτερης πολιτικής παράταξης από 

την οποία προερχόταν και ο οποίος είχε την έγκριση των µεγάλων οικονοµικών 

δυνάµεων της χώρας»800.  

                                                                                                                                            
Καστανιώτη, Αθήνα 2005, σελ. 122.  
797 Μυκονιάτης, Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996, σελ. 
21. 
798 Μαργαρίτης, Γιώργος, «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο – Τα σύµβολα της πατρίδας», όπ. π., σελ. 
123. 
799 Βλ. Σφήκας, ∆. Θανάσης, Το «Χωλό Άλογο», Οι διεθνείς συνθήκες της ελληνικής Κρίσης 1941-1949, 
όπ. π., σελ. 119-120. Για τις οµοιότητες µε τον ιταλικό φασισµό αλλά και το γερµανικό ναζισµό όσο 
και για τις διαφορές τους που τελικά οδήγησαν και στη σύγκρουση βλ. επίσης Richter, A. Heinz, 
«Griechenland im Zweiten Weltkrieg, Eroberung – Okkupation – Kollaboration – Widerstand – Exil – 
Befreiung und Bürgerkrieg», Versöhnung ohne Wahrheit? Deutsche Kriegsverbrechen in Griechenland 
im Zweiten Weltkrieg, Giebeler, Karl/ Richter, A. Heinz/ Stupperich, Reinhard (επιµ.), Bibliopolis, 
Μάνχαϊµ/ Μένεζε 2001, σελ. 13-16.  
800 Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Το “ΟΧΙ” του Μεταξά: Βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι παράγοντες 
µιας απόφασης», όπ. π., σελ. 246. 
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Ο πόλεµος στα βουνά της Αλβανίας έλαβε εθνικό χαρακτήρα και ως 

αµυντικός πατριωτικός πόλεµος θεωρήθηκε από όλες τις πλευρές ηθικά δίκαιος και 

γεµάτος ελπίδες για ένα καλύτερο πολιτικό, κοινωνικό και ‘εθνικό’ µέλλον. Πολύ 

γρήγορα ο αγώνας που ξεκίνησε ένα φασιστικό καθεστώς µεταλλάχθηκε σε 

αντιφασιστικό αγώνα ενάντια όχι µόνο σε έναν εξωτερικό εχθρό αλλά και ενάντια 

στον εσωτερικό φασισµό και την κοινωνική αδικία γενικότερα801. Το γεγονός αυτό 

αποδείχτηκε καταλυτικό στην πορεία, καθώς η προοπτική της αλλαγής και της 

βελτίωσης των όρων ζωής κινητοποίησε και έριξε στον αγώνα όλες τις δυνάµεις της 

ελληνικής κοινωνίας και αργότερα οδήγησε στην οργάνωση άµεσης και δυναµικής 

αντίστασης απέναντι στις κατοχικές δυνάµεις του Άξονα802. Όπως το θέτει και ο 

Γιώργος Μαργαρίτης, «επρόκειτο για έναν εύκολο πόλεµο, εύκολο δηλαδή σε σχέση 

µε τις αναµνήσεις της Μικρασίας, τις εκατόµβες του Σαγγαρίου και της καταστροφής. 

Εύκολος επίσης γιατί ο ενθουσιασµός και η οµοθυµία των Ελλήνων ακύρωνε σε 

µεγάλο βαθµό τα πολεµικά δεινά. Οι νίκες και η µέθη τους λειτουργούσαν προς την 

ίδια κατεύθυνση µε τη µεταξική τελετουργική υπέρβαση της ιστορίας – προς την 

ακύρωση της ταπείνωσης του 1922, προς την ανάπλαση µιας καινούργιας Μεγάλης 

Ιδέας, προσαρµοσµένης στα µέτρα των καιρών»803. 

Οι συνεχόµενες επιτυχίες και η τελική νίκη στο αλβανικό µέτωπο 

δηµιούργησαν τεράστια αισιοδοξία και έδωσαν µεγάλη χαρά και αυτοπεποίθηση σε 

όλους τους Έλληνες πολίτες, έστω και προσωρινά. Σε αυτές τις στιγµές ‘εθνικής’ 

υπερηφάνειας και ευφορίας οι κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαλότητες 

αµβλύνθηκαν, η εθνική οµόνοια και οµοψυχία ήταν διάχυτες παντού και η Ελλάδα 

µετά την καταστροφική µικρασιατική εκστρατεία µπήκε και πάλι στο δρόµο των 

πολεµικών επιτυχιών – παράγοντας ενωτικός και εθνοποιητικός για κάποιο διάστηµα. 

Οι όποιες προπολεµικές διαµάχες ανάµεσα σε κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, 

ακόµα και εθνικές ή µειονοτικές οµάδες τέθηκαν στο περιθώριο και επικράτησε η 

                                                 
801 Ο Αλέξανδρος Αργυρίου µπορεί να έχει εν µέρει δίκιο ότι ο αντιφασιστικός χαρακτήρας του 
πολέµου είναι ένας µύθος, ωστόσο αυτό ισχύει µάλλον για την έναρξη και όχι για το σύνολο της 
µάχης, η οποία άλλωστε οδήγησε λίγους µήνες µετά την έναρξη της γερµανικής κατοχής στη σύσταση 
του Ε∆ΕΣ (9 Σεπτεµβρίου 1941) και του ΕΑΜ (27 Σεπτεµβρίου 1941), βλ. Αργυρίου, Αλέξανδρος, «Ο 
πόλεµος του Σαράντα στην ελληνική λογοτεχνία», Η Ελλάδα του ’40, Επιστηµονικό Συµπόσιο (19 και 
20 Απριλίου 1991), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: 
Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 1993, σελ. 94. 
802 βλ. Richter, A. Heinz, «Griechenland im Zweiten Weltkrieg», όπ. π., σελ. 16. 
803 Μαργαρίτης, Γιώργος, «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο – Τα σύµβολα της πατρίδας», όπ. π., σελ. 
126. 
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ενότητα ενάντια στον εξωτερικό εχθρό που απειλούσε την ύπαρξη του ελληνικού 

κράτους, του οποίου πολίτες ήταν όλοι804.  

Με την εισβολή, όµως, των γερµανικών δυνάµεων από τα βόρεια σύνορα της 

χώρας και την κατάρρευση του µετώπου στη Μακεδονία φάνηκε πολύ σύντοµα πόσο 

πλασµατική ήταν αυτή η ενότητα και πόσο δύσκολα διαγράφονται αντιλήψεις, 

προκαταλήψεις, έριδες και µίση δεκαετιών805. Με την επιβολή της τριπλής κατοχής 

από τις φασιστικές δυνάµεις άρχισαν το έργο τους οι µαυραγορίτες806,  οι δωσίλογοι 

και τα Τάγµατα Ασφαλείας807, που στόχο φυσικά είχαν τους ίδιους τους συµπολίτες 

τους, µε τους οποίους υποτίθεται ότι µέχρι προ ολίγου µάχονταν µαζί σε έναν ιερό 

και εθνικό πόλεµο. Τα σπέρµατα του διχασµού, ο οποίος υπέβοσκε για χρόνια, 

εµφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν ταχύτατα µέσα σε αυτές τις σκληρές και οριακές για 

την επιβίωση όλων συνθήκες.  

Ταχύτατα, όµως, οργανώθηκε και η αντίσταση στον κατακτητή, αντίσταση 

δυναµική και από κάποιο σηµείο και έπειτα µαζική, προκειµένου να απελευθερωθεί η 

χώρα από την ξένη κατοχή808. Η σύσταση αντιστασιακών οµάδων, οι οποίες 

απαρτίζονταν κυρίως από µέλη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος που εναντιωνόταν και 

ιδεολογικά στο φασισµό και ο ένοπλος αγώνας τους ήταν από τους πιο 

αποτελεσµατικούς και ηρωικούς του Β΄Π.Π. και έγινε παγκοσµίως γνωστός. Η 

κυριαρχία, όµως, µιας πολιτικής παράταξης στους κόλπους της Αντίστασης, αυτής 

δηλαδή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, σε συνδυασµό µε τις διεθνείς εξελίξεις και 

το νέο συσχετισµό δυνάµεων που άρχισαν να διαφαίνονται και να παγιώνονται πριν 

ακόµα τελειώσει ο πόλεµος, επρόκειτο να διαδραµατίσουν καταλυτικό ρόλο, τόσο 

                                                 
804 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Εβραίων που συµµετείχαν µαζικά στην Εθνική Αντίσταση, 
αν και προπολεµικά υπήρξαν ουκ ολίγες οι συγκρούσεις µε τους ντόπιους Έλληνες. 
805 Για τις πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αντιπαλότητες την περίοδο του µεσοπολέµου, κυρίως 
ανάµεσα σε φιλελεύθερους, βασιλικούς και η από κοινού εχθρότητα προς τους κοµµουνιστές, οι οποίες 
συνεχίστηκαν λίγο µετά την επιβολή της γερµανικής κατοχής και σταθερά εκδηλώνονταν µε βίαιες 
συγκρούσεις, κυρίως από τις κρατικές υπηρεσίες προς τους ‘αντιφρονούντες’ βλ. Mazower, Mark, 
«Policing the Anti-communist State in Greece, 1922-1974», The Policing of Politics in the Twentieth 
Century: Historical Perspectives, Mazower, Mark (επιµ.), Berghahn Books, Πρόβιντενς/ Οξφόρδη 
1997, σελ. 130-142. 
806 Η Μαύρη Αγορά εµφανίστηκε ήδη από τον πρώτο χειµώνα και την περίοδο της ‘µεγάλης πείνας’, 
βλ. Θωµαδάκης, Σταύρος, «Αδιέξοδα της ανασυγκρότησης και οικονοµικοί θεσµοί του µεταπολεµικού 
κράτους», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945-1967), Ψυχάρης, Γιάννης 
(επιµ.), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σελ. 35. 
807 Για τη δράση των συνεργατών των Γερµανών και των Ταγµάτων Ασφαλείας, για το χαρακτήρα και 
την ταυτότητα των µελών τους βλ. Κωστόπουλος, Τάσος, Η αυτολογοκριµένη µνήµη, Τα Τάγµατα 
Ασφαλείας και η µεταπολεµική εθνικοφροσύνη, Φιλίστωρ, Αθήνα 2005, κυρίως σελ 15-48.  
808 Βλ. Mazower, Mark, «Εισαγωγή», After the War Was Over, Recostructing the Family, Nation, and 
State in Greece, 1943-1960, Mazower, Mark (επιµ.), Princeton University Press, Πρίνστον/ Οξφόρδη 
2000, σελ. 4. 
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στη µοίρα και την τύχη του ίδιου του αντιστασιακού αγώνα όσο και στη µνήµη του, 

όταν τα τελευταία γερµανικά στρατεύµατα θα εγκατέλειπαν τη χώρα. Ο 

αντικοµµουνισµός, που είχε ήδη εκδηλωθεί προπολεµικά από τις δυνάµεις οι οποίες 

στήριζαν το αστικό καθεστώς, τόσο δηλαδή από τους Βενιζελικούς όσο και από τους 

Φιλοβασιλικούς, και µάλιστα είχε πάρει κρατική υπόσταση µε το Ιδιώνυµο, 

συνεχίστηκε κατόπιν µε µεγαλύτερη θέρµη από το Μεταξά και το καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου809. Με τη επιβολή της φασιστικής κατοχής όµως, ο αντικοµµουνισµός 

ισχυροποιήθηκε εκ νέου στους συντηρητικούς αστικούς κύκλους σχεδόν ταυτόχρονα 

µε την ανάπτυξη της αντίστασης, καθώς «µέσα στη χοάνη του πολέµου και του 

αντιφασιστικού αγώνα αλλάζει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, οι ιδεολογίες, οι 

πρωταγωνιστές, ο συσχετισµός των δυνάµεων. Η παλιά διαµάχη των βενιζελικών 

προς τους βασιλικούς υπερβαίνεται, οι δύο παρατάξεις συγκλίνουν, συνοδοιπορούν, 

συµµαχούν προκειµένου να αντιµετωπίσουν το νέο ιστορικό πρωταγωνιστή, το ΕΑΜ-

ΚΚΕ, που, ακριβώς, µέσα στον αντιφασιστικό-απελευθερωτικό αγώνα κατακτά την 

ηγεµονία και αποβαίνει ο νέος πόλος συσπείρωσης των λαϊκών δυνάµεων…Το 

µεταπολεµικό κράτος φτιάχνεται µε την πολιτική και την ιδεολογική συνέργια όλων 

των αστικών δυνάµεων»810 – όπως θα δούµε αµέσως παρακάτω αυτή η συνεργασία 

στους κόλπους της συντηρητικής παράταξης θα είναι προσωρινή και αµέσως µετά το 

τέλος του Εµφυλίου θα ξεσπάσει έντονη διαµάχη για την επικράτηση της νέας 

φρουράς υπό τον αρχιστράτηγο Παπάγο.  

Είναι τώρα που κάθε στρατόπεδο αρθρώνει ένα διαµετρικά αντίθετο δηµόσιο 

λόγο και οι αφηρηµένες και µέχρι πρότινος ενωτικές έννοιες όπως αυτές του έθνους, 

του λαού και της πατρίδας είναι πλέον το διακύβευµα και ζητούµενο, ενώ λόγω των 

συγκρούσεων µέσα στο κατοχικό καθεστώς λαµβάνουν διαφορετικό κάθε φορά 

νόηµα και σηµασία προκειµένου να τεθούν αναλόγως τα όρια ανάµεσα στην 

εξυπηρέτηση του έθνους ή της εθνικής προδοσίας811. Η εθνική οµοψυχία που 

διατυµπάνιζαν οι κρατικοί φορείς την περίοδο του πολέµου γρήγορα έδωσε τη θέση 

της σε έριδες οι οποίες ήταν ήδη ορατές στη δηµόσια σφαίρα ενώ ακόµα οι ξένες 

                                                 
809 Βλ. Mazower, Mark, «Policing the Anti-communist State in Greece, 1922-1974», όπ. π., σελ. 137-
146. 
810 Ελεφάντης, Άγγελος, «Εθνικοφροσύνη: Η ιδεολογία του τρόµου και της ενοχοποίησης», Η ελληνική 
κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945-1967), Ψυχάρης, Γιάννης (επιµ.), Ίδρυµα Σάκη 
Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σελ. 646-647. 
811 Για τη διαµάχη αυτή γύρω από τη διεκδίκηση της ταυτότητας ως φρουρών του έθνους και της 
πατρίδας, βλ. Μαργαρίτης, Γιώργος, «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο – Τα σύµβολα της πατρίδας», όπ. 
π., σελ. 127. 
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δυνάµεις δεν είχαν φτάσει στην πρωτεύουσα, όπως για παράδειγµα στο πεδίο των 

λογοτεχνικών περιοδικών όπου τα ‘Νεοελληνικά Γράµµατα’  και ‘Νέα Εστία’ 

άρθρωναν διαµετρικά αντίθετο ιδεολογικό και πολιτικό λόγο812. «Εξάλλου, καµία 

πολιτική δύναµη δεν επιχειρούσε να απευθυνθεί στην κοινωνία. Όλα τα κόµµατα, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ΚΚΕ, και οι πολιτικές οµαδώσεις αναφέρονταν κατά 

κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, στο στενότερο ακροατήριο των µελών τους ή των 

κοινωνικών οµάδων που τα στήριζαν και τους κύκλους συµφερόντων που τα 

χρηµατοδοτούσαν»813. Σε αυτήν «την έλλειψη λαϊκής νοµιµοποίησης του συστήµατος 

και την απουσία επικοινωνίας µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων»814, οφείλεται 

πιθανότατα και το γεγονός της προοιωνιζόµενης εµφύλιας που ήταν πλέον 

«διανοητικά αποδεκτή και πρακτικά αναπόφευκτη»815. 

 

• Η µνήµη της περιόδου ’40-’45 ανάµεσα στις συµπληγάδες του 

Ψυχρού και του Εµφυλίου Πολέµου 

 

Πριν την αποχώρηση των κατοχικών δυνάµεων και ενώ όλες οι ενδείξεις 

έδειχναν ότι ο Άξονας επρόκειτο να ηττηθεί, ξέσπασε η πρώτη ψυχροπολεµική 

σύγκρουση ανάµεσα στα στρατόπεδα που αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα τις µεγάλες 

παγκόσµιες νικήτριες δυνάµεις του πολέµου816. «Στις εκτεταµένες εµφύλιες 

συρράξεις που είχαν αρχίσει ένα χρόνο πριν από την απελευθέρωση – συχνά χωρίς 

σαφή γεωγραφικά, ενίοτε και χωρίς ιδεολογικά µέτωπα – πολλά χωριά της ορεινής 

ιδίως υπαίθρου υπέστησαν εναλλάξ τη µαύρη τροµοκρατία των κατακτητών και τη 

λευκή ή κόκκινη τροµοκρατία των ενδοελληνικών παρατάξεων»817. Κάποιες 

προσπάθειες συνεργασίας ανάµεσα στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και τους αντιστασιακούς του 

Ε∆ΕΣ και του Ζέρβα που στήριζαν οι Βρετανοί οδήγησε σε παταγώδη αποτυχία και 

σύγκρουση, ενώ οι τελευταίοι «διατήρησαν περισσότερο ανεπίσηµους δεσµούς µε 

τους επικεφαλείς της ελληνικής χωροφυλακής και άλλες εθνικιστικές µονάδες και 

                                                 
812 Βλ. Αργυρίου, Αλέξανδρος, «Ο πόλεµος του Σαράντα στην ελληνική λογοτεχνία», όπ. π., σελ. 95-
106. 
813 Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Η πολιτική οικονοµία της ανασυγκρότησης και του Εµφυλίου», Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Ανασυγκρότηση – Εµφύλιος – Παλινόρθωση 1945-1952, τόµος ∆΄, µέρος 
1ο, Χατζηιωσήφ, Χρήστος (επιµ.), Βιβλιόραµα, Αθήνα 2009, σελ. 19. 
814 Όπ. π., σελ. 20. 
815 Όπ. π., σελ. 19. 
816 Ο ελληνικός εµφύλιος είναι η µοναδική πολεµική σύρραξη που συνεχίζεται µετά το 1945, βλ. και το 
χάρτη στο παράρτηµα εδώ σελ. 789. 
817 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 218. 
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ήταν έτοιµοι να παραβλέψουν το γεγονός της συνεργασίας τους µε τους 

Γερµανούς»818. «Στο πολιτικό πεδίο οι Βρετανοί είχαν συνθηκολογήσει µπροστά 

στην τροµοκρατία των δεξιών συµµοριών που έφερναν κοντύτερα την εκδήλωση της 

ένοπλης απάντησης του ΚΚΕ και τη γενίκευση του εµφυλίου πολέµου»819. 

Οι νέες κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις που προήλθαν από τις ιδιαίτερες, 

ανώµαλες και ανατρεπτικές συνθήκες του πολέµου και της κατοχής, µια «νέα αστική 

τάξη», όπως τη χαρακτηρίζουν οι Κώστας Βεργόπουλος και Κωνσταντίνος 

Τσουκαλάς820, σε συνεργασία µε τις παλαιότερες κυρίαρχες δυνάµεις θέλησαν να 

διαφυλάξουν τα προνόµια που κατέκτησαν στα οριακά χρόνια που προηγήθηκαν, 

συχνά µε ύποπτους χειρισµούς,. Ο Σπύρος Λιναρδάτος παρατηρεί µάλιστα πως «στον 

χώρο της ∆εξιάς είχαν εκδηλωθεί, πριν ακόµα τελειώσει ο Εµφύλιος Πόλεµος, οι 

πρώτες προσπάθειες για ν’ ανανεωθεί η παράταξη και ν’ απαλλαγεί από το πνεύµα 

του αντιβενιζελισµού και τις παλαιές αµαρτίες. Κύριος εκφραστής των προσπαθειών 

αυτών, ο νέος πολιτικός – 40 χρονών τότε – Σπύρος Μαρκεζίνης, αρχηγός από το 

1947 του Νέου Κόµµατος. Ο Μαρκεζίνης, ήδη από το 1945, είχε συλλάβει την ιδέα 

να χρησιµοποιηθεί ο Αλέξανδρος Παπάγος, µε το κύρος του ‘αρχιστράτηγου του 

πολέµου’, στην πολιτική ως ηγέτης της συντηρητικής παρατάξεως»821. 

Αυτό, όµως, πραγµατοποιήθηκε απέναντι στην αναδυόµενη πολιτική και 

κοινωνική δύναµη που οργανώθηκε γύρω από το αριστερό ΕΑΜ. Ηθικός νικητής του 

πολέµου και πρωταγωνιστής της Αντίστασης, το ΕΑΜ απαιτούσε αναδιάρθρωση των 

οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και µαζί έναν εθνικό οικονοµικό 

σχεδιασµό που δεν µπορούσε πλέον να ανατεθεί «στις καλές υπηρεσίες της 

‘οικονοµικής ολιγαρχίας’ που επί δεκαετίες δεν είχε µπορέσει να δηµιουργήσει 

προϋποθέσεις ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η θέση αυτή προκαλούσε ιδεολογική 

αλλεργία στις αντικοµµουνιστικές κυβερνήσεις της περιόδου 1945-48»822. Ακριβώς 

αυτή η προσπάθεια της Αριστεράς για αναδιανοµή των δικαιωµάτων και 

                                                 
818 Mazower, Mark (επιµ.), After the War Was Over, Recostructing the Family, Nation, and State in 
Greece, 1943-1960, όπ. π., σελ. 5. 
819 Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Η πολιτική οικονοµία της ανασυγκρότησης και του Εµφυλίου», όπ. π., 
σελ. 19. 
820 Βλ. Βεργόπουλος, Κώστας, «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης 1944-1952», Η Ελλάδα στη 
δεκαετία 1940-1950, Ένα έθνος σε κρίση, Ιατρίδης, Ο. Γιάννης (επιµ.), ∆ρίτσα, Μαργαρίτα/ 
Λυκιαρδοπούλου, Αµαλία (µτφρ.), Θεµέλιο, Αθήνα 1994, (α΄ αγγλική έκδ. 1981), σελ. 529-559 και 
στον ίδιο τόµο βλ. επίσης Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου 
πολέµου», κυρίως τις σελ. 561-570. 
821 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, τόµος Ά, Το Βήµα Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 2009 (α΄ έκδ. 1977), σελ. 65.  
822 Θωµαδάκης. Σταύρος, «Αδιέξοδα της ανασυγκρότησης και οικονοµικοί θεσµοί του µεταπολεµικού 
κράτους», όπ. π., σελ. 38. 
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επαναπροσδιορισµό των κοινωνικών θέσεων έγινε ο κύριος στόχος της ακάθεκτης 

προς την απόλυτη κυριαρχία ∆εξιάς, ενώ «η αναφορά στην κατοχική Αντίσταση 

γινόταν ολοένα και πιο προβληµατική καθώς πύκνωναν τα σύννεφα του Εµφυλίου 

και ολοκληρωνόταν η συντριβή της Αριστεράς»823. Την ίδια στιγµή οι συντηρητικοί 

κύκλοι πίεζαν ώστε τελικά «το ‘ΕΑΜ-Τσαρούχι’, αµήχανο σύνθηµα του 1941, 

παραχώρησε γρήγορα τη θέση του σε σύνθετους εορτασµούς των ιστορικών επετείων 

του έθνους»824. Έθεσαν αντίθετα ως άµεση προτεραιότητα την εξουδετέρωση των 

όποιων ανατρεπτικών τάσεων µε το πρόσχηµα της προστασίας της εθνικής 

ακεραιότητας και κληρονοµιάς, καθώς «αν και η πλειονότητα του λαού ήταν τώρα 

σαφώς αντικοµµουνιστές, η µεταστροφή τους σε ανεπιφύλακτους πιστούς των 

‘Σωτήρων του Έθνους’ δεν είχε ακόµη επιτευχθεί, γι’ αυτό και χρειαζόταν 

µακρόχρονη ιδεολογική διεργασία»825.  

Ο ελληνικός εµφύλιος άρχιζε µε σφοδρότητα για την ιδεολογική και πολιτική 

επικράτηση και την εξασφάλιση του κρατικού ελέγχου, ρίχνοντας βαριά τη σκιά του 

διχασµού στην ήδη κατεστραµµένη και εξουθενωµένη οικονοµικά και κοινωνικά 

χώρα, που «σκεπάστηκε για αρκετές δεκαετίες από ένα πέπλο σιωπής το οποίο 

κάλυψε και την περίοδο της Αντίστασης, δηµιουργώντας µιαν ιστοριογραφική 

σιωπή»826. Η έτσι κι αλλιώς σταδιακή και µετ’ εµποδίων απελευθέρωση δεν σήµανε 

ταυτόχρονα και το τέλος του πολέµου. Η χαρά όλων µε την άφιξη των βρετανικών 

στρατευµάτων στην Αθήνα και την επιστροφή της εξόριστης κυβέρνησης εθνικής 

ενότητας, που µετά τον ανασχηµατισµό ανέλαβε επίσηµα υπό την πρωθυπουργία του 

Γεώργιου Παπανδρέου τα ηνία της διακυβέρνησης στις 18 Οκτωβρίου 1944, δεν 

διήρκεσε πολύ. Πίσω από την πανηγυρική και συναινετική ατµόσφαιρα των πρώτων 

ηµερών της Απελευθέρωσης, όπως την κατέγραψε ο χαράκτης Τάσσος (1914-1985) 

στην έγχρωµη ξυλογραφία του 1945 µε τίτλο ‘Η απελευθέρωση των Αθηνών’ , 

επικρέµονταν εκείνα τα προβλήµατα και οι αντιθέσεις, που σε ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα θα ξεσπούσαν για να κορυφωθούν στην εµφύλια τραγωδία.  

                                                 
823 Μαργαρίτης, Γιώργος, «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο – Τα σύµβολα της πατρίδας», όπ. π., σελ. 
129. 
824 Μαργαρίτης, Γιώργος, «Από τον Μεταξά στον Εµφύλιο – Τα σύµβολα της πατρίδας», όπ. π., σελ. 
127. 
825 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 570-571. 
826 Βαρών-Βασάρ, Οντέτ, «Η προβληµατική των Μουσείων της Γενοκτονίας και της Αντίστασης: 
ευρωπαϊκό και αµερικάνικο µοντέλο», Εβραϊκή Ιστορία και Μνήµη, Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (επιµ.), 
Πόλις, Αθήνα 1998, σελ. 114. 
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(Τάσσος, Η απελευθέρωση των Αθηνών, 1945, έγχρωµη ξυλογραφία, 0,45 x 0,77 µ., Εθνική 

Πινακοθήκη/ Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Αθήνα) 

Στις 3 ∆εκεµβρίου ξέσπασε η πρώτη ένοπλη σύρραξη στην πρωτεύουσα, η 

οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα, καθιστώντας τα ∆εκεµβριανά το 

ορόσηµο ενός αιµατηρού κύκλου που δε θα κλείσει παρά δεκαετίες αργότερα. Όπως 

σηµειώνει ο Τσουκαλάς, «ως προς τις ιδεολογικές και πολιτισµικές του συνέπειες, ο 

ελληνικός εµφύλιος πόλεµος έληξε µόνο το 1974…η πρώτη πραγµατική πολιτική και 

ιδεολογική ρήξη συνέβη µόνο µε την πτώση της δικτατορίας των συνταγµαταρχών, 

το 1974»827. Μέσα σε αυτό το κλίµα κρίσης και έκτακτων συνθηκών οι 

«αντιστασιακές οργανώσεις πολιτικά αντίπαλες µε τη µετακατοχική εξουσία 

συνέχισαν για µήνες ή και για χρόνια την εµφύλια σύρραξη, ώσπου τελικά να 

υποκύψουν και να εξοστρακιστούν από τη δηµόσια και την επίσηµη εξωραϊσµένη 

εκδοχή της εθνικής ιστορίας»828. Επρόκειτο να επιστρέψουν στη δηµόσια σφαίρα ως 

ενεργή και νόµιµη µνήµη µόνο µετά την µεταπολίτευση, η οποία σηµατοδοτούσε και 

στο επίπεδο της δηµόσιας µνηµονικής διαδικασίας το συµβατικό χρονικό όριο της 

µετατόπισής της από την αποκλειστικότητα του Έπους του ’40 προς αυτή της 

Εθνικής – χωρίς διαιρέσεις αυτή τη φορά – Αντίστασης829. 

                                                 
827 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 561-562. 
828 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 42. 
829 Και στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών ο χρονικός διαχωρισµός των περιόδων της ελληνικής 
τέχνης δεν είναι ξεκάθαρος και πάντως είναι τις περισσότερες φορές συµβατικός, καθώς ταυτίζεται 
συχνά µε τοµές και περιοδολογίσεις της πολιτικής ιστορίας. Φαίνεται πάντως ότι οι περισσότεροι 
µελετητές συµφωνούν ότι µετά το 1974 οι συνθήκες για τα καλλιτεχνικά πράγµατα αλλάζουν άρδην 
και έχουµε την έναρξη µιας νέας περιόδου παρά τις σηµαντικές µεταβολές που έχουν ήδη σηµειωθεί 
από τα µέσα της δεκαετίας του ’60. Βλ. ενδεικτικά Χριστοφόγλου, Μάρθα-Έλλη, «Η πρόκληση του 
αντιακαδηµαϊσµού στις εικαστικές τέχνες (1949-1967)», 1949-1967 Η εκρηκτική εικοσαετία, Εταιρεία 
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας – Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2002, σελ. 87-88 
και Παπανικολάου, Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ού 
Αιώνα, Αδάµ, Αθήνα 1999, σελ. 156-233. Συγκεκριµένα, µάλιστα, για την γλυπτική ο Ηλίας 
Μυκονιάτης παρατηρεί πως «από το 1975, και µε την πτώση της Απριλιανής δικτατορίας, η κατάσταση 
στην Ελλάδα άλλαξε ριζικά», Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 26.  
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Το 1949 η οριστική ήττα των αριστερών δυνάµεων – αποτέλεσµα 

περισσότερο των διεθνών συγκυριών µετά τη ρήξη των Τίτο και Στάλιν και της 

ένταξης της Ελλάδας στο δυτικό στρατόπεδο µετά την αποδοχή του Σχεδίου Μάρσαλ 

και του ∆όγµατος Τρούµαν – και η ολοκληρωτική επικράτηση σε πολιτικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο των συντηρητικών αστικών κύκλων, που στους 

κόλπους τους περιέκλειαν πρώην δωσίλογους και ταγµατασφαλίτες, καθόριζαν και το 

είδος της µνήµης για την προηγούµενη ζοφερή περίοδο. Στο εξής θα αναπτυσσόταν 

µια καθορισµένη εκδοχή που θα ήταν δυνατή και ανεκτή από τους εθνικόφρονες και 

τις αντικοµµουνιστικές κυβερνήσεις των επόµενων τριών δεκαετιών.  

Ο Χάγκεν Φλάισερ παρατηρεί, µάλιστα, ότι, παρά τη δραµατική αλλαγή των 

εσωτερικών και διεθνών συνθηκών και συσχετισµών, συντηρούνται ακόµα έως 

σήµερα κατάλοιπα µιας συγκεκριµένης εκδοχής του παρελθόντος ως αποτέλεσµα της 

µνήµης των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων: «Περισσότερο από έξι δεκαετίες έχουν 

περάσει από τη νίκη αυτή της Συµµαχίας· όλος σχεδόν ο πλανήτης γιόρτασε, το 2005, 

τη στρογγυλή 60η επέτειο. Μια από τις λίγες εξαιρέσεις, ανάµεσα στις χώρες που 

είχαν ενεργό συµµετοχή, ήταν η Ελλάδα, η οποία επιµένει να εορτάζει την ‘ηρωική’ 

αρχή της πολεµικής εµπλοκής παρά το νικηφόρο τέλος της, πιθανότατα επειδή εκείνο 

προµήνυε νέα και εν µέρει χειρότερα δεινά για τον τόπο – την εµφύλια σύγκρουση 

που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις»830. Είναι έτσι δίκαιη  η 

παρατήρηση του Άλκη Ρήγου πως η «επιλεκτικά βροντερή» και συγχρόνως «ιδιότυπη 

νεοελληνική σιωπή» µοιάζει «σχιζοφρενικά παράδοξο, από µια πρώτη µατιά…σε µια 

κοινωνία που επιµένει, κατά τα άλλα, να θεωρεί την ιστορία της ως ανοικτό 

διακύβευµα, που φωνασκεί αυτάρεσκα µε ηχηρές λέξεις για την αδιάλειπτη ιστορική 

της συνέχεια, τους ανεπανάληπτους ηρωισµούς των τέκνων της»831. 

Όπως και στην περίπτωση της απελευθέρωσης από την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία, «στην Ελλάδα έχουµε τη (δεύτερη) Εθνική Εορτή για να θυµίσει και 

στη νεολαία ποια µέρα η χώρα µπήκε – µε το ΟΧΙ – στον Πόλεµο»832, εορτάζοντας 

και πάλι την αρχή του αγώνα και όχι την τελική επικράτηση, που στην περίπτωση της 

χώρας µας ισοδυναµεί µε εθνική απελευθέρωση. Οι δύο αυτές στιγµές της ‘ένδοξης 

                                                 
830 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 17. 
831 Ρήγος, Άλκης, «Η µνήµη και η σηµαντική της», Άουσβιτς. Το γεγονός και η µνήµη του, Ιστορικές, 
κοινωνικές, ψυχαναλυτικές και πολιτικές όψεις της γενοκτονίας, Ρήγος, Άλκης/ Γεωργιάδου, Βασιλική 
(επιµ.), Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2007, σελ. 16. 
832 Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια Ιστορία, όπ. π., 
σελ. 44.  
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εθνικής ιστορίας’ συνδέθηκαν άµεσα ήδη στη διάρκεια του πολέµου µε σκίτσα, όπως 

αυτό του Κωνσταντίνου Γραµµατόπουλου (1916-2003) του 1940, όπου οι φαντάροι 

έβαλαν πάλι τα τσαρούχια του πολέµου, ή της εφηµερίδας Νέα Ελλάς στις 10 

Νοεµβρίου 1940, όπου σε ένα µόνο εικαστικό έργο υπάρχει η τρισχιλιετής ιστορία. 

   
(αριστερά Κωνσταντίνος Γραµµατόπουλος,  Έλα να τα πάρεις, 1941, έγχρωµη λιθογραφηµένη αφίσα, 1 

x 0,70 µ., δεξιά σκίτσο στην εφηµερίδα Νέα Ελλάς στις 10 Νοεµβρίου 1940) 

Το γεγονός, βέβαια, της συνέχισης µιας ένοπλης σύγκρουσης µετά την 

απόσυρση των ξένων στρατευµάτων κατοχής δικαιολογεί εν µέρει το ασύµβατο, και 

εκείνη τη στιγµή άκαιρο, ενός εορτασµού για την απελευθέρωση της χώρας που 

φλεγόταν από άκρη σ’ άκρη. Αντίθετα, η επέτειος του ΟΧΙ, που έγινε επίσηµη εθνική 

εορτή µε βασιλικό διάταγµα ήδη από το 1944833, µνηµόνευε µε τρόπο εκλεπτυσµένο 

και στρογγυλεµένο το πρόσφατο τραυµατικό εθνικό παρελθόν και αποτελούσε 

µάλλον αφορµή για την παρουσίαση της εθνικής και κρατικής ενότητας σε αυτή την 

περίοδο του έντονου διχασµού και της βίας. «Ο Β΄Π.Π. είχε διαλύσει την 

προηγούµενη εδραιωµένη κατάσταση και είχε προσφέρει την ευκαιρία για 

νοµιµοποίηση στο έθνος-κράτος που είχε αποτύχει να υπερασπιστεί τους πολίτες του 

και να προστατέψει τις ζωές τους. Οι µεταπολεµικοί ηγέτες, λοιπόν, έκαναν µια 

συνειδητή προσπάθεια να εθνικοποιήσουν την πολεµική εµπειρία και να 

δηµιουργήσουν µια επίσηµη µνήµη για τον πόλεµο. Μνηµονεύοντας το εθνικό 

τραύµα µέσω εορτών ενισχυόταν η εθνοποιητική διαδικασία»834. 

Η µαζικότητα στο πολεµικό µέτωπο και ο αντιφασιστικός χαρακτήρας της 

µάχης συνέβαλαν οπωσδήποτε στην καθιέρωση της σηµασίας της στη συνείδηση του 
                                                 
833 Βλ. Karakasidou, Anastasia, «Protocol and Pageantry: Celebrating the Nation in Northen Greece», 
After the War Was Over, Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943-1960, Mazower, 
Mark (επιµ.), Princeton University Press, Πρίνστον/ Οξφόρδη 2000, σελ. 223. 
834 Karakasidou, Anastasia, «Protocol and Pageantry: Celebrating the Nation in Northen Greece», όπ. 
π., σελ. 223. 



410 
 

συνόλου των πολιτών, συνεπώς και στο υποσυνείδητο των καλλιτεχνών και των 

διανοούµενων από όλο το πολιτικό και ιδεολογικό φάσµα. Στο Μανιφέστο των 

Ελλήνων Συγγραφέων στις 28 Οκτωβρίου 1940 διαβάζουµε: «Η µάχη της Ελλάδας 

είναι παγκόσµια…Το έµβληµά µας είναι το ίδιο έµβληµα των πατέρων µας το 1821: 

Ελευθερία ή θάνατος»835. Ήδη από το 1941, µέσα δηλαδή στην περίοδο της κατοχής, 

εορτάστηκε για πρώτη φορά η επέτειος της αρχής των πολεµικών συγκρούσεων και 

του ηρωισµού των ελλήνων στρατιωτών στα βουνά της Αλβανίας836.  

«Ας µη λησµονούµε, άλλωστε, ότι η βαρύτητα του γεγονότος, η συµµετοχή 

δηλαδή στο Β' Παγκόσµιο, και κυρίως η νικηφόρα απάντηση στην επίθεση των 

Ιταλών, αποτελούσε στοιχείο που είχε εγγραφεί ισχυρά στη συλλογική µνήµη, όπως 

άλλωστε και οι πρώτοι άτυποι εορτασµοί, οι οποίοι συνδέθηκαν µε µαζικές 

διαδηλώσεις και αντιστασιακές ενέργειες στα πρώτα χρόνια της Κατοχής…οι νεκροί 

και οι τραυµατίες των µαζικών και παράτολµων διαδηλώσεων, το κυνηγητό µε τους 

καραµπινιέρους στους δρόµους της Αθήνας έδωσαν το στίγµα των πρώτων άτυπων 

επετείων»837. Από το φύλλο του Νοεµβρίου 1942 διαβάζουµε στα Ζωντανά Νιάτα, 

εθνικοαπελευθερωτικό όργανο εκπολιτιστικών οργανώσεων του ΕΑΜ Νέων: «Σαν 

χείµαρρος ορµητικός ξεχύθηκε στις 28 Οχτωβρίου ο λαός και η νεολαία µας στους 

δρόµους της Αθήνας. Ένας χείµαρρος που παρασύρει µια κοσµοπληµµύρα που δεν 

γνωρίζει εµπόδια και φραγµούς. Χιλιάδες µάτια µε την άσβεστη φλόγα της 

εκδίκησης. Μυριάδες καρδιές µ' ένα παλµό, µια απόφαση. Τον παλµό της 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ, την απόφαση της ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ, της ΝΙΚΗΣ. Η 28 Οχτωβρίου 

γιορτάστηκε σαν ηµέρα ιστορική. Σαν ηµέρα του ΟΧΙ στη φασιστική βία, στη 

µεσαιωνική τυραννία, στη βουλιµία του καταχτητή. Ηµέρα πανεθνικής λατρείας στα 

δοξασµένα ηρωικά αδέλφια µας που πέσανε εκεί πιστοί στο προσκλητήριο της 

άµυνας, της λευτεριάς, της τιµής. 28 Οκτωβρίου 1942. Ένα σύµβολο, µία εγγύηση. 

Σύµβολο του Ενιαίου Αντιφασιστικού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της Νεολαίας 

µας, εγγύηση της Νίκης. Οι χιλιάδες των Νέων που επί δυόµισι ώρες συνεχώς 

                                                 
835 Το Μανιφέστο υπογράφουν οι Αλεξίου Έλλη, Βενέζης Ηλ. Βρεττάκος Ν., Γιαννόπουλος Αλκ., 
∆ηµαράς Κ., Ελύτης Οδ., Θεοτοκάς Γ., Θρύλος Αλκ., Ιακωβίδη Λίλη, Καραγάτσης  Μ., Καραντίνος Σ., 
Καστανάκης Θρ., Κατσίµπαλης Γ., Κοτζιούλας Γ., Κουκουλάς Λ., Μιχαλόπουλος Φ., Μυλωνογιάννης 
Γ., Νάκου Λ., Νικολαΐδης Μ., Νικολαρεΐζης ∆., Μπάρλας Τ., Πανσέληνος Α., Παπαδάκη Σ., 
Παπανικολάου Μ., Παράσχος Κλ., Πετσαλής Θ., Σεφέρης Γ., Σταύρου Τατ., Τερζάκης Αγγ., Τσάκος Κ., 
Φωτιάδης ∆., Χάρης Π.., Χατζίνης Γ., Χουρµούζιος Αιµ., στο Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές 
Μνήµες, Ίνδικτος, Αθήνα 2004, σελ. 35-36. 
836 Βλ. Karakatsane, Despoina/ Berbeniote, Tasoula, «Griechenland, Doppelter Diskurs und gespaltene 
Erinnerung», όπ. π., σελ. 258. 
837 Καραµανωλάκης, Βαγγέλης/ Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Η Αριστερά και η 28η Οκτωβρίου, Η 
επέτειος είχε τη δική της ιστορία», Η κυριακάτικη Αυγή, 26.10.2008, σελ. 27. 
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διαδηλώσανε στους κεντρικότερους δρόµους για τη ζωή και τη λευτεριά, για το 

Ε.Α.Μ.Ν., οι φλογεροί οµιλητές και οµιλήτριες που βροντοφώνησαν κατάµουτρα 

στις ένοπλες κατοχικές φρουρές: Εµείς κι' αν προδοθήκαµε δεν νικηθήκαµε ποτέ. ∆εν 

µπορούµε να ζούµε σκλάβοι»838. 

Με τη λήξη του πολέµου και την υπογραφή των διεθνών συνθηκών 

παράδοσης στις 8 και 9 Μαΐου 1945 και την ταυτόχρονη αποχώρηση των τελευταίων 

γερµανικών φρουρών από πολλά νησιά και την Κρήτη839, θα περίµενε κανείς ότι και 

στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσµο, θα θεσπιζόταν ο εορτασµός της 

τελικής διεθνούς νίκης και µαζί της απελευθέρωσης της χώρας. Στην ελληνική όµως 

περίπτωση, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι η εδαφική επέκταση δεν είχε ολοκληρωθεί 

παρά το 1947 µε την προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων, δεν ίσχυσε τελικά ότι διεθνώς, 

αλλά συνεχίστηκε και καλλιεργήθηκε η µνήµη της πρώτης νίκης του Αλβανικού 

Έπους, µια µνήµη συνυφασµένη µε στενά εθνικά και ενδοελληνικά πολιτικά κίνητρα 

και κριτήρια και µε στενά εθνικά χαρακτηριστικά.  

Όπως στην περίπτωση του ηρωικού 1821, που η επέκταση του ελληνικού 

κράτους συνεχίστηκε για δεκαετίες και η αποκρυστάλλωση της Μεγάλης Ιδέας 

αφαίρεσε από τη διαδικασία της επίσηµης ή συλλογικής και εθνικής µνήµης το 

γεγονός της Απελευθέρωσης και της νίκης καθώς υπήρχαν ακόµα αλύτρωτες 

πατρίδες, έτσι και µετά το 1945, η ελπίδα για αποτίναξη της κατοχής µε ταυτόχρονη 

κοινωνική και πολιτική µεταρρύθµιση, µε «συµβολική και θεσµική ρήξη µε το 

παρελθόν»840, όπως προσδοκούσαν όλοι στην αρχή του πολέµου, άργησε για τρεις 

ακόµα δεκαετίες. Το αυταρχικό µετεµφυλιακό καθεστώς δεν µπόρεσε να υπερβεί τις 

προπολεµικές και ‘εµφυλιακές’ αγκυλώσεις και εγκατέστησε τη λήθη απέναντι στο 

γεγονός του τέλους του αντιφασιστικού πολέµου841. Τη στιγµή που οι µνήµες του 

εµφυλίου ήταν κατακλυσµιαίες στο συλλογικό υποσυνείδητο και διαµόρφωναν το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο θα αναπτυσσόταν η προσέγγιση του παρελθόντος, το 

επίσηµο κράτος θέλησε να ελέγξει αυτή τη διαδικασία επιβάλλοντας µία από τις δύο 

‘επίσηµες µνήµες’842. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ακόµα και η συζήτηση για κάποιο 

                                                 
838 Ζωντανά Νιάτα, εθνικοαπελευθερωτικό όργανο εκπολιτιστικών οργανώσεων του ΕΑΜ Νέων, φ. 7, 
Αθήνα, Νοέµβριος 1942, παρατίθεται στο Καραµανωλάκης, Βαγγέλης/ Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Η 
Αριστερά και η 28η Οκτωβρίου, Η επέτειος είχε τη δική της ιστορία», όπ. π., σελ. 27. 
839 Βλ. Αναστασιάδης, Γιώργος (επιµ.), Η Μεγάλη Ιστορία του 20ου Αιώνα, τόµος 5, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 2002, σελ. 210.  
840 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 561. 
841 Βλ. Ρήγος, Άλκης, «Η µνήµη και η σηµαντική της», όπ. π., σελ. 20.  
842 Για το ρόλο που διαδραµάτισαν οι µνήµες του εµφυλίου και οι επιπτώσεις του εν συνεχεία στην 
πρόσληψη και ερµηνεία της δεκαετίας του ’40 βλ. Βόγλης, Πολυµέρης, «Οι µνήµες της δεκαετίας του 
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µνηµείο έµοιαζε µάλλον άκαιρη, και για τους κυβερνώντες πολιτικά επικίνδυνη, από 

τη στιγµή που θα επανέφερε στη δηµόσια σφαίρα ιστορικά ζητήµατα και µνήµες ενός 

ένοχου παρελθόντος. Καθώς µάλιστα «έχοντας ήδη υποστεί µείωση κατά τη 

δικτατορία του Μεταξά, οι προπολεµικοί πολιτικοί και ιδεολογικοί εκπρόσωποι της 

άρχουσας τάξης υπέστησαν άλλη µια αµαύρωση της εικόνας τους στη διάρκεια της 

γερµανικής κατοχής», ενώ «η αµφίσηµη στάση των περισσοτέρων εκπροσώπων της 

παραδοσιακής αστικής τάξης προς την αντίσταση προκάλεσε γενική δυσπιστία κατά 

του παλαιού κατεστηµένου»843, το οποίο έτσι προτίµησε επίσηµα τη σιωπή συνολικά 

για την περίοδο µετά το ’40.  

Ακριβώς τότε, ως πρώτη δηµόσια τοποθέτηση υπέρ µιας «πολιτικής της 

λήθης», ο εκπρόσωπος µιας ανανεωτικής ∆εξιάς Μαρκεζίνης «εντείνει τις 

προσπάθειές του για τη δηµιουργία ‘νέου κινήµατος’. Πιστεύει ότι θα έπρεπε ν’ 

ανανεωθεί η πολιτική ζωή της χώρας µε νέα κόµµατα και νέους ηγέτες. Και θεωρεί 

αναγκαίο να διακηρυχθεί η πολιτική της λήθης»844, µιας επιλεκτικής φυσικά λήθης 

που θα διέγραφε µεν τις ‘παρανοµίες’ και το υποτιθέµενο ένοχο παρελθόν των 

κοµµουνιστών, µαζί όµως θα διέγραφε συλλήβδην την περίοδο της Κατοχής και τα 

εγκλήµατα των νικητών του Εµφυλίου. Στρέφοντας πάντως την προσοχή 

αποκλειστικά στον ελληνοϊταλικό πόλεµο, ο ίδιος ο Μαρκεζίνης χαρακτηριστικά 

τονίζει σε άρθρο του στην Εστία και Το Βήµα τον Ιούλιο του 1949 πως «όταν έλθη η 

στιγµή της λήθης, αυτή πρέπει να είναι καθολική. Το έθνος θα επανέλθει εις το 

1941»845. Βέβαια µέσα στον ανταγωνισµό ανάµεσα στους µνηστήρες της ηγεσίας της 

συντηρητικής παράταξης και ενώ «παρόλη την απήχηση που είχαν, οι διακηρύξεις 

δεν έφταναν εκείνη τη στιγµή για να τον κάνουν τον Μαρκεζίνη ηγέτη ενός 

ανανεωτικού κινήµατος, ή, έστω, και ενός µεγάλου κόµµατος ικανού να διεκδικήσει 

την εξουσία»846, ακόµα και αυτή η επιλεκτική λήθη γινόταν ακόµα στενότερη, σε 

σηµείο που ο υπουργός των Στρατιωτικών του παραδοσιακού συντηρητικού Λαϊκού 

Κόµµατος Παναγιώτης Κανελλόπουλος να δηλώσει µε άρθρο του στο Βήµα στις 11 

Οκτωβρίου 1949 πως «το αίτηµα της λήθης [ενν. των πράξεων των κοµµουνιστών] 

                                                                                                                                            
1940 ως αντικείµενο ιστορικής ανάλυσης:µεθοδολογικές προτάσεις», Μνήµες και Λήθη του Ελληνικού 
Εµφυλίου Πολέµου, Μπούσχοτεν, Ρίκη Βαν/ Βερβενιώτη, Τασούλα/ Βουτυρά, Ευτυχία/ ∆αλκαβούκης, 
Βασίλης/ Μπαδά, Κωνσταντίνα (επιµ.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 65-69. 
843 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 570. 
844 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 68. 
845 Παρατίθεται στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 69. 
846 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 70. 
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είναι απαράδεκτον εθνικώς και ηθικώς»847. Καθώς µάλιστα οι εκπρόσωποι αυτής της 

παράταξης αισθάνονταν και ήταν εκείνη τη στιγµή οι νικητές και οι απόλυτοι 

κυρίαρχοι της κοινωνικής, οικονοµικής και φυσικά πολιτικής ζωής του τόπου, δεν 

είχαν καµιά διάθεση αυτοκριτικής και ελέγχου των πράξεων και των ενεργειών που 

τους έδωσαν την απόλυτη δύναµη και τους έφεραν στην εξουσία. 

Ακόµα όµως και σε έντυπα της Αριστεράς συντηρήθηκε η µνήµη του 

αλβανικού µετώπου, µε διαφορετικό, ασφαλώς, περιεχόµενο και στόχο: «28 του 

Οχτώβρη, µια καινούργια εθνική επέτειος. Μια καινούργια εθνική γιορτή που έχει 

ξεχωριστή θέση στην ιστορία της πατρίδας µας. Η ιστορική της αξία και η σηµασία 

της δεν υστερούν καθόλου σε λάµψη και µεγαλείο από τις παληότερες εθνικές µας 

γιορτές. Η µέρα τούτη θα συµβολίζει στους αιώνες την πρώτη συντριπτική 

καταστροφή του φασισµού πάνω στ' Αλβανικά βουνά, από µια χούφτα ανθρώπων 

πού χαν θέσει πιο ψηλά από τη ζωή τους τη λευτεριά. ην επέτειο του πρώτου 

πανελλαδικού ξεσηκωµού ενάντια στην "πανίσχυρη" φασιστική Ιταλία που αφού 

προπαρασκεύασε καλά την "επιχείρηση" µε τους ντόπιους φασίστες συνεργάτες της 

χύµηξε να υποδουλώσει την Ελλάδα µας. Όµως την αξέχαστη κείνη µέρα της 28ης 

Οχτώβρη 1940 ο λαός και τ' αδάµαστα νειάτα του ξεσηκώθηκαν και αντιµετώπισαν 

νικηφόρα τις σιδερόφραχτες φασιστικές ορδές, βροντοφωνάζοντας το υπέροχο ΟΧΙ. 

Το ΟΧΙ εκείνο που οι ανόσιοι µοναρχικοί και τεταρτοαυγουστιανοί πατριδοκάπηλοι 

θέλησαν να ισχυρισθούν πώς βγήκε από τα βρωµερά δικά τους στόµατα και του 

αµαρτωλού κυβερνήτη τους»848. 

Μια διαφορετική επίσηµη κρατική και δηµόσια µνήµη της προηγούµενης 

ζοφερής περιόδου έµοιαζε εκείνη τη στιγµή αδύνατη, δεδοµένου των εσωτερικών και 

διεθνών συνθηκών και το συσχετισµό δυνάµεων. Ο εορτασµός της λήξης του 

πολέµου ή της νίκης και της απελευθέρωσης θα ισοδυναµούσε µε νίκη της ελληνικής 

Αντίστασης, αναγνώρισης του ρόλου της και δικαίωση των αγώνων της, άρα και 

αναγνώριση των δικαιωµάτων και του µεριδίου της πολιτικής εξουσίας που της 

αναλογούσε. Ο πρωταγωνιστικός, όµως, ρόλος του ΕΑΜ και κατ’ επέκταση και του 

ΚΚΕ, µέσα σε ένα κλίµα έντονου αντικοµµουνισµού από τις κυβερνητικές δυνάµεις 

που είχαν τη διεθνή στήριξη κυρίως των Βρετανών, οι οποίοι προωθούσαν το πλαστό 

δίληµµα κοµµουνισµός ή µοναρχία, έκανε αδύνατη την οποιαδήποτε αναφορά σε 

                                                 
847 Παρατίθεται στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 72. 
848 Εξόρµηση, όργανο του Συµβουλίου ΕΠΟΝ Νοµού Χανιών, φ. 23, 27.10.1945, παρατίθεται στο 
Καραµανωλάκης, Βαγγέλης/ Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Η Αριστερά και η 28η Οκτωβρίου, Η επέτειος 
είχε τη δική της ιστορία», όπ. π., σελ. 27-28. 
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νίκη ή αναγνώριση ενός αγώνα ο οποίος ακόµα δεν είχε κριθεί οριστικά στο 

εσωτερικό της χώρας. Η κατάσταση, όµως, απλοποιήθηκε από τη στιγµή που οι 

δωσίλογοι, οι συνεργάτες του κατακτητή και οι µαυραγορίτες συστρατεύθηκαν µε τις 

φιλοµοναρχικές δυνάµεις στην προσπάθειά τους να εξαγνιστούν µέσω του 

αντικοµµουνιστικού µετώπου και παρέµεναν έτσι ατιµώρητοι849. «Πως», λοιπόν, «να 

τιµηθεί το έπος της αντίστασης ενάντια στον φασισµό, όταν το µεγαλύτερο και 

ουσιαστικότερο τµήµα αυτής το αποτελούσε το αριστερό ΕΑΜ;», διερωτάται και 

πάλι ο Άλκης Ρήγος850. 

∆είγµα της προσπάθειας διαγραφής συλλήβδην της περιόδου ’41-’45, της 

Αντίστασης και µαζί των ποινικών και πολεµικών εγκληµάτων, ήδη αµέσως µετά τη 

λήξη του πολέµου851, ήταν η µη εκτέλεση των καταδικαστικών και θανατικών ποινών 

και αποφάσεων εναντίον των µελών των κατοχικών κυβερνήσεων. Ενδεικτικό των 

προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας ήταν πολύ περισσότερο «το γεγονός ότι 

παρακάµφθηκαν τα ζητήµατα των Ταγµάτων Ασφαλείας (έµεινε ατιµώρητη ακόµη 

και η ηγεσία τους) καθώς και της τιµωρίας των υπευθύνων για οικονοµική 

συνεργασία µε τον κατακτητή»852, κοινωνικές και πολιτικές δηλαδή οµάδες που ήταν, 

όµως, τώρα οι νέοι συνεργάτες των συντηρητικών κυβερνήσεων απέναντι σε µια 

ισχυρή και δηµοφιλή Αριστερά.  

Αυτή η τακτική νοµιµοποιούσε την πρόθεση τους να αποσιωπήσουν συνολικά 

την ιστορία της περιόδου ’40-’45. «Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η ενσωµάτωση του 

δωσιλογισµού – και ιδιαίτερα της ένοπλης εκδοχής του – στο µεταπολεµικό κράτος 

έγινε αντιληπτή σαν µια ανοµολόγητη λειτουργική αναγκαιότητα, µια σιωπηλή 

άφεση αµαρτιών για την οποία καλύτερα θα ήταν να µην µιλάει κανείς 

δηµόσια…Αυτή η ιδιότυπη σιωπή ήταν ιδιαίτερα καταθλιπτική όσον αφορά τα 

Τάγµατα Ασφαλείας και την κατοχική δράση τους…Οι επανενταγµένοι 

ταγµατασφαλίτες βρέθηκαν, έτσι, εξαναγκασµένοι σε µια ιδιότυπη αυτολογοκρισία 

της κατοχικής τους στάσης και δράσης»853, γεγονός που τελικά συµπαρέσυρε στη 

δηµόσια λήθη συνολικά την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης. Πρόκειται για 

                                                 
849 Βλ. Αναστασιάδης, Γιώργος (επιµ.), Η Μεγάλη Ιστορία του 20ου Αιώνα, τόµος 5, όπ. π., σελ 210-211. 
850 Ρήγος, Άλκης, «Η µνήµη και η σηµαντική της», όπ. π., σελ. 20. 
851 Για την περιορισµένη δίωξη των δωσιλόγων και γενικά των εγκληµατιών του πολέµου την περίοδο 
του Εµφυλίου βλ. αναλυτικά Κουσουρής, ∆ηµήτρης, «Η ποινική δίωξη των δωσιλόγων της Κατοχής 
(1944-1949)», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Ανασυγκρότηση – Εµφύλιος – Παλινόρθωση 1945-
1952, τόµος ∆΄, µέρος 1ο, Χατζηιωσήφ, Χρήστος (επιµ.), Βιβλιόραµα, Αθήνα 2009, σελ. 105-129. 
852 Αναστασιάδης, Γιώργος (επιµ.), Η Μεγάλη Ιστορία του 20ου Αιώνα, τόµος 5, όπ. π., σελ. 211-212. 
853 Κωστόπουλος, Τάσος, Η αυτολογοκριµένη µνήµη, Τα Τάγµατα Ασφαλείας και η µεταπολεµική 
εθνικοφροσύνη, όπ. π., σελ. 87-89. 
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την αντίφαση που παρατηρεί και ο Γιώργος Πετρόπουλος στις εκθέσεις ηγετικών 

στελεχών των Ταγµάτων Ασφαλείας που υποβλήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 

1950 στη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού, για «κείµενα µνηµονικής αφήγησης» όπως τα 

ονοµάζει, όπου παρατηρούνται «οι µακροσκελείς αναφορές από τη µια και οι 

‘εκκωφαντικές’ σιωπές από την άλλη…[που] στοχεύουν στη διαχείριση της 

συγκυρίας…του λόγου που διατρέχει την αφηγηµατική πρακτική, εν προκειµένω του 

λόγου της εθνικοφροσύνης»854. 

Με την ‘απόδοση’ της Ελλάδας στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών αρχικά 

και κατόπιν των Αµερικάνων, µε την ανεµπόδιστη επιστροφή της εξόριστης 

κυβέρνησης που ελεγχόταν από το βασιλιά και µε την προοπτική ενός 

δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό µε την ταυτόχρονη διενέργεια εθνικών εκλογών, 

οι εξωτερικές δυνάµεις στο νέο ψυχροπολεµικό σκηνικό δεν ήθελαν να αφήσουν το 

παραµικρό στην τύχη του, πόσο µάλλον την πιθανότητα να αναπτυχθεί στα σύνορα 

του δυτικού κόσµου, στον οποίο άνηκε πλέον και η Ελλάδα, ένα καθεστώς φιλικά 

προσκείµενο προς τη Σοβιετική Ένωση. «Η κυβέρνηση Τρούµαν προσέδωσε 

παγκόσµια σηµασία στη σύγκρουση στην Ελλάδα εξαιτίας της πεποίθησης µιας 

σοβιετικής εµπλοκής»855, ενώ «στο Λονδίνο το 1945 περιέγραφε κανείς την Ελλάδα 

ως ένα προτεκτοράτο στο οποίο η βρετανική πρεσβεία έπρεπε να παίζει το ρόλο του 

κέντρου των αποφάσεων»856. Με την παλινόρθωση του οργάνου της βρετανικής 

εξωτερικής πολιτικής Γεωργίου Β΄ το 1946, τον οποίο ο Τσώρτσιλ θεωρούσε «ως τον 

αδιαφιλονίκητο φύλακα των παραδοσιακών φιλικών σχέσεων της Βρετανίας µε την 

Ελλάδα»857, µε το ∆όγµα Τρούµαν και το Σχέδιο Μάρσαλ την επόµενη χρονιά, οι δύο 

δυτικές δυνάµεις έθεσαν τα θεµέλια της άσκησης επιρροής στο νότιο άκρο των 

Βαλκανίων, αφήνοντας παράλληλα πεδίο δράσης, όπως αποδείχθηκε µε τα 

∆εκεµβριανά, στις φιλοδυτικές αλλά συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις. Την ίδια 

στιγµή µάλιστα, από τη Μόσχα δεν µπορούσε να ακουστεί καµία κριτική καθώς ο 

Στάλιν έδειχνε να σέβεται την συµφωνία των ποσοστών858 και «για πρακτικούς 

λόγους – έλλειψη εµπιστοσύνης στους αντάρτες και επιθυµία να σταθεροποιήσει τον 

                                                 
854 Πετρόπουλος, Γιώργος, «∆ιαστάσεις του µνηµονικού λόγου των Ταγµάτων Ασφαλείας», Μνήµες 
και Λήθη του Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου, Μπούσχοτεν, Ρίκη Βαν/ Βερβενιώτη, Τασούλα/ Βουτυρά, 
Ευτυχία/ ∆αλκαβούκης, Βασίλης/ Μπαδά, Κωνσταντίνα (επιµ.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 
226. 
855 Jones, Howard, “A New Kind of War”, America’s Global Strategy and The Truman Doctrine in 
Greece, Oxford University Press, Νέα Υόρκη/ Οξφόρδη 1989, σελ. 3. 
856 Richter, A. Heinz, «Griechenland im Zweiten Weltkrieg», όπ. π., σελ. 30. 
857 Σφήκας, ∆. Θανάσης, Το «Χωλό Άλογο», όπ. π., σελ. 120. 
858 βλ. Richter, A. Heinz, «Griechenland im Zweiten Weltkrieg», όπ. π., σελ. 29. 
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έλεγχο στις περιοχές που είδε κρατούσε – έδειχνε ελάχιστο ενδιαφέρον για τα 

γεγονότα στην Ελλάδα»859.  

Η ασυδοσία και η ‘λευκή τροµοκρατία’ από πλευράς των ακροδεξιών και 

φιλοβασιλικών οργανώσεων καταδικάστηκε από τους πολιτικούς του Κέντρου, χωρίς 

όµως αποτέλεσµα, και σε συνδυασµό µε τα αντιφατικά µηνύµατα από τη Μόσχα860 

οδήγησαν τελικά στην απόσυρση του ΚΚΕ από τις εκλογές και λίγο αργότερα στην 

κήρυξή του ως παράνοµου, διχάζοντας οριστικά τη χώρα και ανοίγοντας νέο κύκλο 

αίµατος και εντάσεων.  «Οι ακροδεξιές συµµορίες επιβάλλουν το δικό τους ‘νόµο’. 

Συνεργάτες των κατοχικών παραµένουν στον κρατικό µηχανισµό ενώ χιλιάδες 

αντιστασιακών καταδιώκονται για εγκληµατικές πράξεις στην Κατοχή και 

συλλαµβάνονται, συχνά χωρίς στοιχεία»861. Αν και «πρέπει να τραβήξουµε µια 

διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στις κατ’ όνοµα κυβερνητικές αρχές (από τις οποίες 

ως το 1952 οι φιλελεύθεροι δεν έλειψαν ποτέ) και στους κατασταλτικούς και 

ιδεολογικούς κρατικούς µηχανισµούς, όπου συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο η 

πραγµατική εξουσία»862, το ελληνικό κράτος σταδιακά απέκτησε κυρίαρχη θέση 

µέσα στην ελληνική κοινωνία. «Η οικονοµική ηγεσία όσο και οι ξένες διασυνδέσεις 

δεν ανήκαν σε κάποια κοινωνική τάξη, αλλά στο κράτος…Υπό αυτές τις συνθήκες, 

είναι φανερό ότι τα κύρια οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα δεν βρίσκονταν 

στην ‘κοινωνία των πολιτών’, αλλά στο χώρο της πολιτικής εξουσίας, εκεί δηλαδή 

όπου λαµβάνονταν οι κρατικές αποφάσεις»863. Οι ίδιες άλλωστε οι παρατάξεις του 

Κέντρου, στο δηµόσιο τουλάχιστον λόγο τους, προέβαλαν την αντιµετώπιση του 

κοµµουνισµού «ως εθνική υπηρεσία µεγάλης σηµασίας», και «σε αυτό το σηµείο η 

κυρίαρχη αφήγηση του Κέντρου συµπίπτει µε εκείνη της ∆εξιάς», µε αποτέλεσµα να 

αποσιωπάται η περίοδος 1941-1944, καθώς «η κατοχή και η αντίσταση απουσιάζουν 

σα να µη συνέβησαν ποτέ. Η µνήµη της περιόδου 1941-1944 είναι για την παράταξη 

του Κέντρου προβληµατική»864. 

                                                 
859 Jones, Howard, “A New Kind of War”, America’s Global Strategy and the Truman Doctrine in 
Greece, όπ. π., σελ. 5. 
860 Βλ. Jones, Howard, “A New Kind of War”, America’s Global Strategy and the Truman Doctrine in 
Greece, όπ. π., σελ. 18. 
861 Αναστασιάδης, Γιώργος (επιµ.), Η Μεγάλη Ιστορία του 20ου Αιώνα, τόµος 5, όπ. π., σελ. 213. 
862 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 568. 
863 Βεργόπουλος, Κώστας, «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης 1944-1952», όπ. π., σελ. 530-531. 
864 Πασχαλούδη, Ελένη, «Η χρήση του παρελθόντος στον πολιτικό λόγο: τα γεγονότα της δεκαετίας 
του 1940 στον πολιτικό λόγο των κοµµάτων του Κέντρου (1950-1964)», Μνήµες και Λήθη του 
Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου, Μπούσχοτεν, Ρίκη Βαν/ Βερβενιώτη, Τασούλα/ Βουτυρά, Ευτυχία/ 
∆αλκαβούκης, Βασίλης/ Μπαδά, Κωνσταντίνα (επιµ.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 279-81. 
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Έτσι ο κρατικός µηχανισµός, από τον οποίο πλέον εξαρτιόταν µια συνεχώς 

διευρυµένη µάζα του πληθυσµού και ο οποίος προσέφερε τη µοναδική ίσως ευκαιρία 

απασχόλησης, έγινε ο κυριότερος φορέας του αντικοµουνιστικού ιδεολογικού 

πειθαναγκασµού. «Εξάλλου, και τα µορφωµένα στρώµατα της µικροαστικής τάξης θα 

βρουν κι αυτά διέξοδο στην κρατική απασχόληση υπό τον απαράβατο όρο ότι θα 

συµπεριφερθούν νοµιµοφρόνως, δηλαδή εθνικοφρόνως. Το κράτος – εργοδότης 

ελέγχει απόλυτα τα φρονήµατα του προσωπικού του και το προσωπικό, η υπαλληλία, 

είναι υποχρεωµένο να κάνει δικές του τις ιδέες και τις πρακτικές του αφεντικού 

του»865. Μετά και την οικονοµική πολιτική των κυβερνήσεων να κατευθύνουν την 

εξωτερική οικονοµική βοήθεια προς τους οικονοµικά ισχυρούς και όχι στα αδύναµα 

οικονοµικά στρώµατα866, «το εθνικό κράτος εκπλήρωσε πολύ ικανοποιητικά το ρόλο 

του συνολικού προστατευτικού κλοιού»867 που επέβαλαν οι διεθνείς συγκυρίες και ο 

Αµερικάνος πρέσβης στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 1950 John Peurifoy. «Το 

κράτος ήταν, ίσως, ο µόνος σχετικά συγκροτηµένος και απροσωποποιηµένος φορέας, 

ικανός να εφαρµόσει συστηµατική διαδικασία διαφώτισης»868 και να παράσχει τα 

εχέγγυα ώστε «να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου ‘Ειρήνη και Παγκόσµιο 

Εµπόριο’ του προέδρου Harry S. Truman»869.  

Παρά, βέβαια, την ήττα των κοµµουνιστών στον εµφύλιο «δεν πρέπει να µας 

εκπλήσσει το γεγονός ότι η λαϊκιστική, αντι-αστική, ενάντια στο κατεστηµένο, 

ριζοσπαστική ιδεολογία που εµφανίστηκε στην Κατοχή και βρήκε την πλήρη 

έκφρασή της στο ΕΑΜ, κάθε άλλο παρά είχε εξαφανιστεί. Η εξουδετέρωση, λοιπόν, 

αυτών των τάσεων είχε για τη ∆εξιά άµεση προτεραιότητα, ιδιαίτερα αφού είχε 

καταστεί πλέον φανερό ότι η νοµιµοποίηση του καθεστώτος δεν είχε 

ολοκληρωθεί»870. Μαζί τους καταδικάστηκε και καταδιώχθηκε η µνήµη της Εθνικής 

Αντίστασης και της νίκης στον αντιφασιστικό αγώνα και εξοστρακίστηκε 

                                                 
865 Ελεφάντης, Άγγελος, «Εθνικοφροσύνη: Η ιδεολογία του τρόµου και της ενοχοποίησης», όπ. π., σελ. 
651. 
866 Βλ. Σταθάκης, Γεώργιος, «Η οικονοµική πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949-1953: 
Σταθεροποίηση και νοµισµατική µεταρρύθµιση», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική 
περίοδο (1945-1967), Ψυχάρης, Γιάννης (επιµ.), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σελ. 41-56 
και Βεργόπουλος, Κώστας, «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης 1944-1952», όπ. π., σελ. 535-556, 
όπου γίνεται λόγος για την ανάπτυξη, δίπλα στην παραδοσιακή οικονοµική ολιγαρχία, µιας νέας 
αστικής τάξης η οποία ξεπήδησε την περίοδο και µέσα στις συνθήκες της Κατοχής και την οποία 
στήριξε το κράτος µε τα ξένα κεφάλαια, σε κάθε πάντως περίπτωση εις βάρος των οικονοµικά 
ασθενέστερων τάξεων.  
867 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 573. 
868 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 571. 
869 Βεργόπουλος, Κώστας, «Η συγκρότηση της νέας αστικής τάξης 1944-1952», όπ. π., σελ. 532. 
870 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 570. 
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προκειµένου να πάρει τη θέση της η πιο ουδέτερη πολιτικά και, θεωρητικά 

τουλάχιστον, εθνικά ενωτική µνήµη του Αλβανικού Έπους του ’40. Εξάλλου, «µόλις 

ένα χρόνο µετά το τέλος των εχθροπραξιών και παρά τη µεγάλη επίδραση της 

αντικοµµουνιστικής προπαγάνδας, φαινόταν να επικρατεί ακόµη ένα ευρύ λαϊκό 

αίσθηµα που ζητούσε λήθη, αµνηστία και εθνική συµφιλίωση»871.  

 
(σκίτσο στο Ρίζο της ∆ευτέρας στις 28.10.1947) 

Το σκίτσο που είχε ήδη δηµοσιευθεί στο Ρίζο της ∆ευτέρας στις 28.10.1947 

αποδεικνύει µε εύγλωττο τρόπο την αυτογνωσία και συγχρόνως την καταγγελία των 

Αριστερών ενάντια στην καταδίκη όχι µόνο της µνήµης της Αντίστασης αλλά και 

µιας αριστερής εκδοχής της µνήµης του πολέµου. Ο φυλακισµένος αγωνιστής δεν 

µπορούσε παρά µόνο να οραµατίζεται τα ιδανικά για τα οποία µαχόταν τόσα χρόνια, 

χωρίς να µπορεί πλέον ούτε να δικαιωθεί ούτε να εισακουστεί. «Εκ των πραγµάτων, 

οι εκθέσεις και τα έργα για τον Πόλεµο του 1940-41, αλλά και τα ηρώα για τους 

πεσόντες στις µάχες της Πίνδου που άρχισαν να παραγγέλνονται έδειχναν ότι στο 

πεδίο της θεµατολογίας ο Ελληνοϊταλικός Πόλεµος είχε ήδη απεµπλακεί ως 

ξεχωριστό – εθνικής σηµασίας – θέµα από εκείνο της Αντίστασης, η οποία ως εκ 

τούτου δεν θεωρούνταν «Εθνική»· στο πεδίο αυτό, δεδοµένου ότι οι καλλιτέχνες, 

ιδιαίτερα οι γλύπτες, µε συµµετοχή στην Αντίσταση άρχισαν να φιλοτεχνούν ηρώα, 

µνηµεία κλπ., η πολιτική γραµµή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ είχε de facto ηττηθεί»872. 

Ο εµφύλιος σπαραγµός είχε καταστήσει ανέφικτη κάθε ελπίδα συµβιβασµού. 

∆ιήρκεσε σχεδόν πέντε µαρτυρικά για τον τόπο χρόνια και είχε ψυχολογικές, 

                                                 
871 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 569. 
872 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-1953», όπ. π., σελ. 
194. 
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πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες για πολλά περισσότερα. Με την 

τελική επιχείρηση εκκαθάρισης την άνοιξη του 1949, την ίδια στιγµή που ιδρυόταν η 

βορειοατλαντική στρατιωτική συµµαχία, η συντηρητική παράταξη απέµενε η µόνη 

νόµιµη και πολιτικά κυρίαρχη δύναµη, αναλαµβάνοντας το έργο ανασυγκρότησης της 

χώρας, οικονοµικά, ηθικά και ψυχολογικά. Αυτό, όµως, έγινε σύµφωνα µε τους 

αποκλειστικούς όρους που έθετε η ίδια και οι αµερικάνοι υποστηρικτές της, γεγονός 

που είχε άµεσο αντίκτυπο στην προώθηση µιας συγκεκριµένης εκδοχής των 

γεγονότων της δεκαετίας που έφτανε στο τέλος της. Σε αντιδιαστολή, βέβαια, µε τις 

υπόλοιπες, αντικοµµουνιστικές επίσης, δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπου η µνήµη 

περιορίστηκε σε ένα πλαίσιο αφηρηµένων και αόριστων δηµόσιων δηλώσεων τις 

περισσότερες φορές χωρίς ήρωες και θύτες παρά µε την αναφορά γενικά στις 

απώλειες του πολέµου, στην Ελλάδα η µνήµη ήταν ηρωική, µε την υποσηµείωση ότι 

επρόκειτο συγκεκριµένες µόνο οµάδες να δρέψουν τις δάφνες των ‘κατορθωµάτων’.  

Ωστόσο, «προκύπτει σαφώς ότι ούτε ο µισός πληθυσµός ήταν διατεθειµένος 

να προσυπογράψει την ακραία αντικοµµουνιστική πολιτική που ακολουθούσε το 

κράτος…Η µαζική αυτή λαϊκή αντίδραση πρέπει να είχε πείσει – όσο και τα γεγονότα 

που οδήγησαν στον εµφύλιο – τη συντηρητική αστική τάξη (και τους ξένους 

προστάτες και συµβούλους της) ότι ο αυταρχισµός δεν µπορούσε να βασιστεί σε 

σειρά προσωρινών µέτρων, τα οποία είχαν εµφανιστεί ως απαραίτητα στα πλαίσια 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και ότι η δεξιά πολιτική ηγεµονία ήταν µια µακρά 

διαδικασία που θα απαιτούσε τη µακρόχρονη διατήρηση της ήδη µεθοδευµένης 

‘περιορισµένης δηµοκρατίας’»873. Σε αντίθεση και πάλι µε τις αστικές δηµοκρατίες 

της ∆ύσης όπου υπήρχε µια πιο ολοκληρωµένη δηµοσιότητα και διαβούλευση γύρω 

από τη µνήµη του πολέµου, εκτονώνοντας µε τον τρόπο αυτό µέρος της απαίτησης 

για συνεχή αναµνηµόνευση του παρελθόντος και συσκοτίζοντας τελικά, όπως είδαµε, 

τις πραγµατικές διαστάσεις των ιστορικών γεγονότων, στην ελλιπή και εύθραυστη 

δηµοκρατία της Ελλάδος απαιτούνταν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες προώθησης και 

χρήσης µιας εκδοχής της µνήµης εις βάρος των υπολοίπων, προκειµένου η µνηµονική 

διαδικασία να περιχαρακωθεί στα όρια που έθετε η κυρίαρχη τάξη και να µπει τελικά 

στην υπηρεσία της επίσηµης πολιτικής και προπαγάνδας που απαιτούνταν για τη 

διάχυση και διεύρυνση της συντηρητικής κρατικής ιδεολογίας. 

                                                 
873 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 569. 
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Με µια σειρά από ‘εθνικές διαφωτιστικές’ εκδόσεις και αφίσες, ιδίως µετά το 

1947 µε την εµπλοκή των Αµερικάνων στα εσωτερικά του ελληνικού κράτους και το 

ΚΚΕ εκτός νόµου, η συντηρητική παράταξη και το Λαϊκό Κόµµα µερίµνησαν να 

οργανώσουν αντικοµµουνιστική προπαγάνδα µε πληθώρα περιοδικών και φυλλαδίων. 

Παράλληλα µε στρατιωτικά περιοδικά, τα οποία καταδίκαζαν το ρόλο του ΕΑΜ και 

του ΚΚΕ στην Αντίσταση, από τη στιγµή µάλιστα που εκείνη την περίοδο «η 

αµερικάνικη κυβέρνηση αντιµετωπίζει την Ελλάδα κυρίως σαν οχυρό κατά της 

Σοβιετικής Ένωσης και των εξαρτηµένων από αυτή σοσιαλιστικών χωρών»874. 

Ακόµα και για τις πρώτες µετεµφυλιακές κυβερνήσεις του Κέντρου, µε τον 

Πλαστήρα στην ηγεσία και το Γεώργιο Παπανδρέου στο πλευρό του, ο 

αντικοµµουνισµός φαίνεται ότι αποτελούσε απαραίτητο όρο και προϋπόθεση για τη 

συµµετοχή στην πολιτική ζωή και την κατάληψη της εξουσίας, ένα είδος διαβατηρίου 

µέσω µιας ιδιόµορφης άτυπης ‘δήλωσης κοινωνικών φρονηµάτων’ των πολιτευτών 

προκειµένου να λάβουν το κυβερνητικό χρίσµα από τα ανάκτορα875. Όπως σηµειώνει 

άλλωστε και ο Λιναρδάτος, «τουλάχιστον ως την έκρηξη του πολέµου στην Κορέα, η  

επίσηµη αµερικάνικη πολιτική ευνοούσε ‘φιλελεύθερες’ κυβερνήσεις στην Ελλάδα, 

µε τον όρο να είναι έντονα φιλοδυτικές και αντικοµµουνιστικές»876, ενώ λίγο πριν 

από τις κρίσιµες εκλογές του 1952 «η κυβέρνηση, είτε για ν’ αποδείξει ότι δεν 

ευσταθούν οι εναντίον της κατηγορίες για συνοδοιπορία µε την Αριστερά είτε γιατί 

θέλει να εξουδετερώσει την Ε∆Α ως αντίπαλο του Κέντρου στις εκλογές, δείχνει 

ζωηρή αντικοµµουνιστική δραστηριότητα»877.  

                                                 
874 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 590. 
875 Στο πρακτικό µε τις βασικές αρχές της πολιτικής τους που υπέγραψαν οι Ν. Πλαστήρας, Σ. 
Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου και Εµµ. Τσουδερός και µε το οποίο ζητούσαν από το βασιλιά την εντολή 
σχηµατισµού κυβέρνησης διαβάζουµε χαρακτηριστικά τα παρακάτω αποσπάσµατα: «1) Πολιτική. 
Ανεπιφύλακτος αναγνώρισης και έξαρσις του πολιτεύµατος της Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας. 2) 
Εξωτερική πολιτική. Η θέσις της Ελλάδος ευρίσκεται παρά το πλευρόν των δυτικών ∆ηµοκρατιών, 
προς τα οποίας αισθάνεται βαθύτατην ευγνωµοσύνην διά την βοήθειάν των, εις την οποία οφείλει την 
διατήρησιν της εθνικής της ανεξαρτησίας και την οικονοµικήν ανάρρωσιν του λαού της. 3) Στρατός. 
Αναγνώρισις του έργου του στρατού και της ηγεσίας του εις τον εθνικόν αγώνα. 4) Ο εθνικός αγών 
κατά του συµµοριτισµού. Ο πρόσφατος αγών εναντίον του συµµοριτισµού υπήρξεν εθνικός. [κάτι που 
φυσικά ισοδυναµεί µε απαξίωση του εµφύλιου χαρακτήρα της σύγκρουσης και µε την κατηγορία 
εναντίον των ηττηµένων ως εξωτερικών εχθρών του έθνους και της χώρας]». Το πρακτικό παρατίθεται 
στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 122-123.  
876 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 123. 
877 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 586. 



421 
 

     
(‘εθνικές διαφωτιστικές’ προπαγανδιστικές αφίσες, αριστερά για τις εκλογές του 1946, στο κέντρο και 

δεξιά του 1948, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, Αθήνα) 

Επιπροσθέτως, τόσο οι κρατικοί όσο και οι παρακρατικοί φορείς αναδείκνυαν 

την ίδια στιγµή το ρόλο του τακτικού Εθνικού Στρατού ως συνεχιστή του στρατού 

που πολέµησε εναντίον των Ιταλών εισβολέων το ’40, υποστηρίζοντας µάλιστα ότι 

προσπαθούσαν εκ νέου να αποτρέψουν µία ακόµα εξωτερική απειλή, κοµµουνιστικής 

αυτή τη φορά προελεύσεως. Τώρα πια «η πρώτη επιλογή ήταν να αποσπαστεί ο 

κυρίαρχος λόγος από κάθε ταξικό συσχετισµό και να αφαιρεθεί το οποιοδήποτε 

κοινωνικό περιεχόµενο από τους επιτρεπτούς ανταγωνισµούς για την εξουσία…Έτσι, 

η νέα αµυντική κοινωνία αποσπάστηκε προσεκτικά από κάθε κοινωνική χροιά. Η νέα 

πόλωση δεν έπρεπε να φέρει σε σύγκρουση το αστικό φιλελεύθερο καθεστώς µε το 

προλεταριάτο, τους κοµµουνιστές ή τους επαναστάτες. Αντίθετα, έφερε σε αντίθεση 

το έθνος ως σύνολο προς τους εχθρούς του. Ακολουθώντας τα ψυχροπολεµικά 

αξιώµατα της διεθνώς κυρίαρχης προπαγάνδας, αλλά σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό, η 

Αριστερά ταυτίστηκε εύκολα µε την επεκτατική απειλή της Σοβιετικής Ένωσης»878. 

Την ώρα που σταδιακά εγκαθίστατο το ‘µετεµφυλιακό κράτος’ µε την 

εδραίωση της ∆εξιάς στην εξουσία, την ώρα που συνεχίζονταν οι πολιτικές διώξεις 

των πρώην αντιστασιακών, των αριστερών γενικά, ακόµα και των οικογενειών 

τους879, µέσα σε «συνθήκες περιορισµών των πολιτικών ελευθεριών και διακρίσεων 

στην αντιµετώπιση των πολιτών από το κράτος ανάλογα µε τα βεβαιωµένα ή 

                                                 
878 Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 575. 
879 Βλ. Mazower, Mark, «Three Forms of Political Justice: Greece, 1944-1945», After the War Was 
Over, Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943-1960, Mazower, Mark (επιµ.), 
Princeton University Press, Πρίνστον/ Οξφόρδη 2000, σελ. 34-38. 
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υποτιθέµενα πολιτικά τους φρονήµατα»880, φάνταζε εξωπραγµατική κάθε αναφορά 

στον εθνικό και ηρωικό χαρακτήρα της Αντίστασης στις κατοχικές δυνάµεις. Άλλο 

τόσο αδιανόητη έµοιαζε κάθε συζήτηση για την ανέγερση κάποιου µνηµείου που εν 

δυνάµει θα προκαλούσε αναταραχή. Μετά το τέλος τους εµφυλίου «η νίκη του 

Συναγερµού σφράγισε την πολιτική κατεύθυνση της χώρας» και «η συµπαγής 

εκλογική βάση της ∆εξιάς ήθελε ‘ησυχία, τάξη και ασφάλεια’, σταθερές κυβερνήσεις, 

ικανές να αντιµετωπίσουν τα εθνικά προβλήµατα και τις ανάγκες της ανοικοδόµησης 

και της ανάπτυξης»881 – σε µια περίοδο που η οικονοµική σταθεροποίηση και 

ανόρθωση της χώρας αποτελούσε προτεραιότητα ύστερα από την κατάρρευση των 

προηγούµενων χρόνων. «Τα κύρια συνθήµατα του Συναργεµού στην εκλογική µάχη 

είναι ‘ο κίνδυνος του κοµµουνισµού’ και η οικονοµική απαθλίωση του λαού. 

Ισχυρίζεται δηλαδή ο Συναγερµός ότι θα κατοχυρώσει την ‘ασφάλεια της χώρας’, θα 

εφαρµόσει και πραγµατική ‘λήθη του παρελθόντος’ και θα δώσει στον λαό 

σταθερότητα και ευηµερία»882. Ήταν η στιγµή που και «από την πλευρά της βάσης 

της Αριστεράς, ιδιαίτερα των ανοργάνωτων οπαδών, η προσχώρηση σε αυτό το 

ρεύµα συνδέεται µε την υποχώρηση της προσήλωσης σε έννοιες ταξικότητας…Τα 

φαινόµενα αυτά οδήγησαν σε σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των πολιτικά δραστήριων 

από ταξικού χαρακτήρα κοµµατικές πειθαρχίες. Οι Έλληνες πολίτες της 

µετεµφυλιακής περιόδου αναζητούν µια δηµόσια σφαίρα και ένα πλαίσιο 

δικαιωµάτων που να επιτρέπει την έκφραση του ατοµικισµού τους και την ατοµική 

και οικογενειακή κοινωνική κινητικότητα»883.  

Η επίσηµη πολιτική του αντικοµµουνισµού συµβάδιζε, άλλωστε, τώρα µε τη 

διεθνή όξυνση των σχέσεων Ανατολής-∆ύσης, εδραιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το 

διχασµό και υποτάσσοντας τη σχέση µε το παρελθόν στην πολιτική πραγµατικότητα 

του παρόντος. Οι ισχυρές εξωτερικές πιέσεις, όπως για παράδειγµα από την πλευρά 

της συµµάχου πλέον ∆υτικής Γερµανίας του Adenauer, ο οποίος απηύθυνε 

επανειληµµένως συστάσεις προς την ελληνική πλευρά να µην σκαλίζει το παρελθόν 

                                                 
880 Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Η πολιτική οικονοµία της ανασυγκρότησης και του Εµφυλίου», όπ. π., 
σελ. 60. 
881 Αναστασιάδης, Γιώργος (επιµ.), Η Μεγάλη Ιστορία του 20ου Αιώνα, τόµος 5, όπ. π., σελ. 257. 
882 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 593. Τα συνθήµατα αυτά 
προέρχονται από το λόγο του Μαρκεζίνη, εµπνευστή της προεκλογικής εκστρατείας του Συναγερµού 
και της κίνησης για την ανανέωση της ηγεσία της ∆εξιάς υπό το στρατηγό Παπάγο, στο ραδιοφωνικό 
σταθµό της Αθήνας στις 6 Νοεµβρίου 1952, παρατίθεται στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο 
στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 593. 
883 Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας, «Πολιτισµικές και ιδεολογικές εκφράσεις της  µετεµφυλιο-
πολεµικής νεωτερικότητας», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945-1967), 
Ψυχάρης, Γιάννης (επιµ.), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σελ. 405. 
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σε διαφορετική περίπτωση η οικονοµική βοήθεια προς την κατεστραµµένη ελληνική 

οικονοµία και οι εµπορικές σχέσεις θα έµπαιναν σε περίοδο στασιµότητας884, 

οδήγησαν τις ελληνικές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση µιας πολιτικής λήθης που 

ελάχιστα ακουµπούσε δηµοσίως ευαίσθητα για την εξωτερική πολιτική ζητήµατα. 

Ήδη µέσα στο πλαίσιο των νέων διεθνών οικονοµικών σχέσεων και συσχετισµών «η 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και η Ελλάδα ήλπιζαν, µε την 

αποκατάσταση των διπλωµατικών σχέσεων το ∆εκέµβριο του 1950, σε ένα καλύτερο 

µέλλον. Για το λόγο αυτό και οι δύο πλευρές ήταν πεπεισµένες πως ο δρόµος για 

αυτό το µέλλον δεν έπρεπε να περνάει από µια συνειδητή και δηµόσια 

αναδιαπραγµάτευση του παρελθόντος»885.  

Η αποσιώπηση έτσι του πρόσφατου παρελθόντος, και ειδικότερα της 

γερµανικής κατοχής, ήταν προς όφελος των πολιτικών παρατάξεων που ασκούσαν 

την εξουσία και στις δύο χώρες, καθώς και τα δύο κυβερνητικά κόµµατα είχαν 

λόγους να επιθυµούν να αποκρύψουν τις πράξεις πολλών στελεχών τους την περίοδο 

του πολέµου, κάτι που σε αντίθετη περίπτωση θα µπορούσε δυνητικά να έχει υψηλό 

πολιτικό κόστος και απώλειες σε ψήφους. Από τη στιγµή µάλιστα που τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στη ∆υτική Γερµανία «υπήρχαν υποψίες ακόµα και αποδείξεις για 

εκτεταµένη συνεργασία»886 µε τους Ναζί, η επαναφορά στο προσκήνιο αυτών των 

αναµνήσεων ήταν δυνατό να προκαλέσει τριγµούς στο εύθραυστο πολιτικό σύστηµα 

και των δύο κρατών.  

Άλλωστε, οι δυο χώρες ανήκαν πια στο ίδιο διεθνές ψυχροπολεµικό 

στρατόπεδο και προσπαθούσαν εκ νέου να κτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης, 

                                                 
884 Για τις κινήσεις της γερµανικής πλευράς αναφορικά µε τα εγκλήµατα πολέµου στην Ελλάδα, την 
παραποµπή σε δίκη των υπευθύνων και εν γένει για τα ζητήµατα µνήµης της γερµανικής κατοχής βλ. 
Spiliotis, Susanne-Sophia, «Der Fall Merten und die deutsch-griechische „Aufarbeitung“ der 
Besatzungsherrschaft in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges», Versöhnung ohne Wahrheit? 
Deutsche Kriegsverbrechen in Griechenland im Zweiten Weltkrieg, Giebeler, Karl/ Richter, A. Heinz/ 
Stupperich, Reinhard (επιµ.), Bibliopolis, Μάνχαϊµ/ Μένεζε 2001, σελ. 68-77 και Reinholz, Eberhard, 
«Rechtsfindung oder Täterschutz? Die deutsche Justiz und die „Bewältigung“ des Besatzungsterrors in 
Griechenland», Von Lidice bis Kalavryta, Widerstand und Besatzungsterror, Studien zur 
Repressalienpraxis im Zweiten Weltkrieg, Droulia, Loukia/ Fleischer, Hagen (επιµ.), Metropol, 
Βερολίνο 1999, σελ. 233-243. Για τις περιορισµένες διώξεις σε βάρος γερµανών πολιτών και πρώην 
στελεχών των Ναζί που υπηρέτησαν στην Ελλάδα βλ. Fleischer, Hagen, «“Endlösung“ der 
Kriegsverbrecherfrage, Die verhinderte Ahnung deutscher Kriegsverbrechen in Griechenland», 
Transnationale Vergangenheitspolitik, Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Frei, Norbert (επιµ.), Wallstein Verlag, Γκαίτινγκεν 2006, σελ. 474-535. 
885 Spiliotis/ Susanne-Sophia, «Der Fall Merten und die deutsch-griechische „Aufarbeitung” der 
Besatzungsherrschaft in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges», όπ. π., σελ. 69. 
886 Spiliotis/ Susanne-Sophia, «“An Affair of Politics, Not Justice”: The Merten Trial (1957-1959) and 
Greek-German Relations», After the War Was Over, Reconstructing the Family, Nation, and State in 
Greece, 1943-1960, Mazower, Mark (επιµ.), Princeton University Press, Πρίνστον/ Οξφόρδη 2000, 
σελ. 294. 
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οικονοµικής και πολιτικής συνεργασίας προς όφελος βέβαια της εκάστοτε κυρίαρχης 

τάξης και προς όφελος της εικόνας της εκάστοτε κυβερνητικής παράταξης887. Ειδικά 

από τη στιγµή που άρχισε να διαφαίνεται ότι η γερµανική οικονοµία βρισκόταν σε 

φάση ανάκαµψης, ο πρώην κατακτητής µπορούσε τώρα να αποτελέσει εµπορικό 

εταίρο ή φερέγγυο πιστωτή για την εύθραυστη ελληνική οικονοµία σε µια περίοδο 

που τα έσοδα του κράτους έµοιαζαν να ελαχιστοποιούνται µετά και το τέλος του 

‘Σχεδίου Μάρσαλ’ το 1951. Η γερµανική, µάλιστα, διπλωµατία θεώρησε επιτακτική, 

όπως διαβάζουµε σε έγγραφο του ίδιου έτους του υπουργείου εξωτερικών προς την 

πρεσβεία στην Αθήνα, «για µια ευτυχή αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών 

την γρηγορότερη και δυνατόν τελεσίδικη και αθόρυβη απάλειψη της υπόθεσης των 

εγκληµάτων πολέµου»888. Τώρα η νεαρή Ο∆Γ και ο Adenauer ενδιαφέρονταν, 

ασφαλώς, περισσότερο για τα εσωτερικά τους προβλήµατα και η τάση ήταν να 

αφεθεί το παρελθόν στην ησυχία του «ωθώντας τους συµπατριώτες του να 

αποφεύγουν την πόλωση και την κατηγοριοποίηση της κοινωνίας σε αυτούς που ήταν 

πολιτικά υπεύθυνοι και σε αυτούς που είχαν ‘µολυνθεί’» 889.  

 

• Το Έπος του ’40 αναδεικνύεται ως η µοναδική µνήµη του πολέµου 

 

Στην ακµή του Ψυχρού Πολέµου, της έκρηξης του πολέµου στην Κορέα, της 

σκλήρυνσης της αµερικάνικης στάσης απέναντι στο σταλινισµό και την εµπλοκή του 

στρατηγού Αλέξανδρου Παπάγου στην πολιτική ζωή της χώρας, στον οποίο «η 

αµερικάνικη πλευρά ήταν ήδη σταθερά προσανατολισµένη» και οι αµερικάνοι 

διπλωµάτες στην Ελλάδα, όπως ο Tenenbaum, ενθάρρυναν πλέον «τη µεταστροφή 

των πολιτικών προτιµήσεων των ΗΠΑ από τις ‘αδύναµες’ κυβερνήσεις του κέντρου 

στη ‘λύση Παπάγου’»890, η κοµµουνιστική µνήµη εξορίστηκε µαζί µε τους πολιτικούς 

κρατούµενους στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Μακρονήσου, της Γυάρου και 

του Τρικερίου. Με την εκλογή, µάλιστα, του Παπάγου στο πρωθυπουργικό αξίωµα το 

                                                 
887 Γενικά για τη σχέση Γερµανίας – Ελλάδας πάνω στο θέµα της µνήµης του πολέµου και της κατοχής 
και τον τρόπο προσέγγισης των δύο κρατών για ζητήµατα αποζηµιώσεων (ηθικών και υλικών) και 
δικαιοσύνης βλ. Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στη ∆ηµόσια 
Ιστορία, όπ. π., σελ. 505-538, όπου χαρακτηριστικά ο Φλάισερ κάνει λόγο για «σωφρονισµό της 
µνήµης…αυτολογοκρισία και ‘καλπάζουσα αµνησικακία’ της επίσηµης Ελλάδας». 
888 Στο Spiliotis/ Susanne-Sophia, «Der Fall Merten und die deutsch-griechische “Aufarbeitung” der 
Besatzungsherrschaft in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges», όπ. π., σελ. 70. 
889 Spiliotis/ Susanne-Sophia, «“An Affair of Politics, Not Justice”: The Merten Trial (1957-1959) and 
Greek-German Relations», όπ. π., σελ. 294. 
890 Σταθάκης, Γεώργιος, «Η οικονοµική πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949-1953: Σταθεροποίηση 
και νοµισµατική µεταρρύθµιση», όπ. π., σελ. 43 και 53. 
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1952, την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης µε την Ο∆Γ891, την είσοδο στο ΝΑΤΟ και 

την έλευση την ίδια χρονιά της αµερικάνικης βοήθειας, παράλληλα µε την 

αντικοµµουνιστική προπαγάνδα, καλλιεργήθηκε αποκλειστικά ο ελληνοιταλικός 

πόλεµος ως µόνη αποδεκτή επίσηµη µνήµη του Β΄Π.Π. και όχι η γερµανική κατοχή 

και η ελληνική Αντίσταση. Η λήθη που υποσχόταν προεκλογικά ο στρατηγός, έστω 

και αν αυτό τότε σήµαινε λήθη του κοµµουνιστικού παρελθόντος µιας µερίδας του 

πληθυσµού, εφαρµόστηκε κατά το δοκούν και πάντοτε µε έµφαση στο «νόµο» και 

στην «τάξη»892, ενώ παρά τις γενικές έστω διακηρύξεις για εθνική συµφιλίωση και τις 

διαβεβαιώσεις προς την ηγεσία της Ε∆Α893, η µόνη λήθη που προτιµήθηκε τελικά 

ήταν αυτή των αµαρτιών της συντηρητικής παράταξης. Έτσι διορατικά διερωτάται ο 

αρχηγός των Φιλελευθέρων Σοφοκλής Βενιζέλος στην απάντησή του στις 

προγραµµατικές δηλώσεις του Παπάγου ως εκπρόσωπος της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης: «Απλώς µόνον ζητώ από την κυβέρνησιν να διευκρινίση εάν λήθη 

σηµαίνει εθνικοφροσύνην, ενώ µέτρα επιεικείας και ειρηνεύσεως σηµαίνουν 

συνοδοιπορίαν»894. Η 28η Οκτωβρίου θεσπίστηκε το 1952 και επίσηµα από το 

ελληνικό κράτος, δίπλα στην 25η Μαρτίου,  ως επίσηµη εορτή και αργία και το πρώτο 

εθνικό µνηµείο για τον πόλεµο στην ελληνική πρωτεύουσα, στο Πεδίον του Άρεως, 

ήταν γεγονός.  

Ήταν, βέβαια, τέτοιο το ψυχολογικό τραύµα του εµφυλίου αλλά και τέτοια η 

κρατική πίεση και καταπίεση ώστε ακόµα και οι καλλιτέχνες, που στην πλειοψηφία 

τους ανήκαν στον προοδευτικό χώρο, επικεντρώθηκαν και συνέβαλαν στην 

καλλιέργεια του µύθου του πολέµου στην Αλβανία, αποφεύγοντας οτιδήποτε ήταν 

ύποπτο, ακόµα και συνολικά την τέχνη που «ήταν ύποπτη ως ενδεχόµενο µέσον 

                                                 
891 Βλ. Spiliotis/ Susanne-Sophia, «Der Fall Merten und die deutsch-griechische “Aufarbeitung” der 
Besatzungsherrschaft in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges», όπ. π., σελ. 70. 
892 Στις προγραµµατικές του δηλώσεις ο Παπάγος µεταξύ άλλων αναφέρει σχετικά µε τον εσωτερικό 
τοµέα: «σπουδαία είναι πρωτίστως η αποστολή της οριστικής καταχορύσεως της µετά τόσας θυσίας 
αποκτηθείσης εσωτερικής ησυχίας, απαραιτήτου άλλωστε και διά πάσαν προσπάθειαν οικονοµικής 
αναπτύξεως και ευηµερίας της χώρας…Και εις επιστέγασµα χρειάζεται ακόµα να παύση το ταχύτερον 
να µας καταδιώκη το παρελθόν. Η κυβέρνησις έχει την πρόθεσιν να το λησµονήση και θα προχωρήση 
εις την έµπρακτον απόδειξιν της προθέσεώς της αυτής ευθύς ως πληρωθούν αι αναγκαίαι προς τούτο 
προϋποθέσεις, αι εξασφαλίζουσαι την επιτυχίαν της µεγάλης αυτής πολιτικής. Αλλοίµονο όµως εις 
όσους θα παρεξηγήσουν την τοιαύτην πολιτικήν ή θα αποδειχθούν ως ανιάτως νοσούντες», 
παρατίθεται στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1952-1957, τόµος Β΄, Το Βήµα 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009 (α΄ έκδ. 1977), σελ. 33-34. 
893 Ο Παπάγος επανέλαβε στον πρόεδρο της Ε∆Α Ι. Πασαλίδη τις διακηρύξεις του για «λήθη του 
παρελθόντος» και ειρήνευση σε συνάντησή τους λίγο µετά τις εκλογές και µε την Ε∆Α εκτός 
κοινοβουλίου, ωστόσο αυτές οι διακηρύξεις δεν είχαν κανέναν δεσµευτικό χαρακτήρα, βλ. 
Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1952-1957, όπ. π., σελ. 27. 
894 Παρατίθεται στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1952-1957, όπ. π., σελ. 36. 
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κοµµουνιστικής προπαγάνδας…Η τροµοκρατία, συγκαλυµµένη νοµότυπα ή 

υφέρπουσα, είχε άµεσες επιπτώσεις στη σφαίρα της πολιτικής και ιδεολογικής ζωής, 

καθώς η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία αποθάρρυναν ή συγκρατούσαν το άµεσα 

πολιτικοποιηµένο έργο στο χώρο της καλλιτεχνικής δηµιουργίας»895, ενώ «οδήγησαν 

τα περισσότερα στελέχη του ΕΑΜ-Καλλιτεχνών στις εξορίες, στη φυγή στο 

εξωτερικό ή, τέλος, στη σιωπή»896.  

    
(Θανάσης Απάρτης, Για την εκτέλεση, 1945, χαλκός, 2,2 µ. ύψος, το γύψινο πρόπλασµα εκτέθηκε στη 

Biennale της Βενετίας το 1950 µε τίτλο Ο µάρτυρας897. Από το 1983 βρίσκεται στην εσωτερική είσοδο 

της Εθνικής Ασφαλιστικής στη συµβολή των δρόµων Μέρλιν και Βασ. Σοφίας, στο κτήριο που 

ανεγέρθηκε στη θέση του παλαιού κτηρίου της Γκεστάπο) 

∆εν είναι έτσι τυχαίο, την ώρα που σε πολλούς εαµικούς καλλιτέχνες «είχαν 

πλέον ωριµάσει δεύτερες σκέψεις για το νόηµα και τις προοπτικές της πολιτικής-

ιδεολογικής στράτευσής τους»898, ότι ο Θανάσης Απάρτης «προτίµησε να µην 

παρουσιάσει τις µελέτες του για την Κατοχή»899 και ειδικά έργα όπως αυτό Για την 

εκτέλεση που σκοπό είχαν να αναδείξουν τον πρωταγωνιστικό, αλλά φορτισµένο 

ιδεολογικά και πολιτικά πλέον, ρόλο της Αντίστασης σε βάρος της εθνικής µνήµης 

                                                 
895 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, 
Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», 1949-1967 Η εκρηκτική εικοσαετία, Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας – Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 2002, σελ. 364-365. 
896 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Από τον ‘Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών’ στους ‘Νέους Έλληνες 
Ρεαλιστές’, καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελλάδα (1882-1974)», όπ. π., σελ. 164. Για τη 
βία και τις διώξεις που υπέστησαν πρώην αντιστασιακοί και αριστεροί καλλιτέχνες και την 
επιφυλακτικότητα που επέδειξαν βλ. του ιδίου «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-
1953», όπ. π., σελ. 183-191. 
897 Βλ. Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-1953», όπ. π., 
σελ. 203. 
898 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-1953», όπ. π., σελ. 
203. 
899 Όπ. π., σελ. 203. 
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του ’40. Παρά, εποµένως, το ρεαλισµό και το νεοκλασικισµό900, που εκείνη τη στιγµή 

έχαιραν ιδιαίτερης εκτίµησης, τόσο από τους πολιτικούς όσο και από τους 

καλλιτεχνικούς και τους κύκλους της πλειοψηφίας των διανοούµενων, το έργο λόγω 

του ιδιαίτερου συµβολισµού του, αντίθετο από την επίσηµη ιδεολογική, πολιτική και 

‘µνηµονική’ γραµµή, δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί σε δηµόσιο χώρο και να γίνει  

µέρος µιας δηµοσιότητας για τον πόλεµο που θα ήταν αντίθετη µε τα συµφέροντα της 

κυρίαρχης τάξης.  

Άλλωστε και ίδια «η Αριστερά δεν αποστασιοποιήθηκε, στην πραγµατικότητα 

ποτέ από τον ‘επίσηµο’ εορτασµό. Αν και επεδίωξε, αρχικά, να καθιερώσει την 

ηµέρα της Απελευθέρωσης της πρωτεύουσας ως παράλληλη επέτειο µνήµης, ο 

αντιφασιστικός και πατριωτικός χαρακτήρας του πολέµου αποτελούσε ισχυρό 

κίνητρο για αποδοχή»901 και συχνά ευκαιρία για την προώθηση της δικής της εκδοχής 

της µνήµης αλλά και των αιτηµάτων και διεκδικήσεών της, ειδικά σε περιόδους 

πολιτικών διώξεων και απαγορεύσεων.  

Ο ‘λαϊκός’ χαρακτήρας που αποδόθηκε από την Αριστερά στον πόλεµο 

του ’40 ήταν το στοιχείο εκείνο που έκανε επίκαιρο το νόηµά του στον φίλα 

προσκείµενο τύπο και µετά το τέλος του εµφυλίου, εις βάρος άλλων πιο σηµαντικών 

πτυχών του αντιστασιακού αγώνα. Απέναντι στην έννοια του έθνους η Αριστερά 

προέταξε αυτή του λαού στην προσπάθειά της να ενσωµατώσει, τόσο στη διήγηση 

και τους µύθους της όσο και στους κόλπους της, ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα εκ 

των οποίων ένα µέρος ήταν επιρρεπές στις εθνικιστικές µεγαλοστοµίες. Στο αριστερό 

έντυπο Οι Φρουροί της Ειρήνης διαβάζουµε: «ΟΧΙ ΦΑΣΙΣΜΟ! ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟ! Το 

ΟΧΙ του λαού µας! Γιορτάζει σήµερα ο λαός µας τη µεγάλη µας εθνική-

αντιφασιστική γιορτή…Ο τυραννισµένος, αδούλωτος λαός µας, όταν στους ντόπιους 

τυράννους έρχονταν να προστεθούν κι οι ξένοι, σηκώθηκε ορθός…Ο λαός της 

Ελλάδας, δεν γονάτισε…Στέκει πάλι ορθός. Ήτανε τότε ο ίδιος κι είναι τώρα ο ίδιος, 

ο αδούλωτος λαός. Γιορτάζει σήµερα ο λαός µας το ΟΧΙ του, βέβαιος για το θρίαµβο 

της Ειρήνης…Είναι ο ίδιος ο λαός κι είναι η ίδια µεγάλη στιγµή, όπως τότε»902.  

Αυτή η προσήλωση στο µήνυµα και τη µνήµη του Αλβανικού Έπους 

παρατηρείται επίσης τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην ποίηση και µάλιστα, όπως 
                                                 
900 Βλ. Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 84. 
901 Καραµανωλάκης, Βαγγέλης/ Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Η Αριστερά και η 28η Οκτωβρίου, Η 
επέτειος είχε τη δική της ιστορία», όπ. π., σελ. 27.  
902 Φρουροί της Ειρήνης, Κυριακή28 Οκτωβρίου 1951 στο Καραµανωλάκης, Βαγγέλης/ 
Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Η Αριστερά και η 28η Οκτωβρίου, Η επέτειος είχε τη δική της ιστορία», όπ. 
π., σελ. 28. 
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είδαµε µε το Μανιφέστο των νέων συγγραφέων, ήδη από την πρώτη στιγµή του 

πολέµου. Ο ηρωισµός, η ενότητα και η αυτοθυσία της Ελλάδας εκφράστηκαν εδώ µε 

τον πιο διαυγή τρόπο και είναι αυτή η θυσία και ο αγώνας που, λόγω του µεγαλείου 

τους και µεγέθους του για όλη την ανθρωπότητα, δεν έπρεπε να λησµονηθούν: «Η 

µάχη της Ελλάδας είναι µια µάχη παγκόσµια. Ο ελληνικός στρατός είναι σήµερα µια 

προφυλακή των εθνών στον αγώνα τους εναντίον της καινούριας µορφής σκλαβιάς. 

Για να κερδίσουµε αυτή τη µάχη, θα κάνουµε όλες τις θυσίες, όπως έκαναν πάντα οι 

Έλληνες όταν πολεµούσαν για την ελευθερία…ήρθε ξανά στην Ελλάδα η ώρα της 

µοίρας, της θυσίας και της δόξας. Ο ιταλικός φασισµός βαδίζει προς το θάνατο κι 

εµείς οι Έλληνες σκάβουµε τον τάφο του. Μπορεί να πεθάνουµε, αλλά θα πεθάνει κι 

αυτός. Θα τον σκοτώσει το ελληνικό πνεύµα, που έχει σκοτώσει εχθρούς 

µεγαλύτερους και φοβερότερους απ’ αυτόν. Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, 

συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, µην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα 

πολεµά για τη µοίρα του κόσµου»903. Στο ίδιο µήκος κύµατος βρίσκεται και η 

Έκκληση µιας άλλης οµάδας διανοουµένων και καλλιτεχνών: «Οι Έλληνες δώσαµε, 

στην ιταµή αυτή αξίωση της φασιστικής βίας, την απάντηση που επέβαλαν τριών 

χιλιάδων ετών παραδόσεις, χαραγµένες στην τελευταία γωνιά της ιερής µας γης, µε 

το αίµα των µεγαλύτερων ηρώων της ανθρώπινης ιστορίας. Κι αυτή τη στιγµή, κοντά 

στο ρεύµα του Θυαµίδος και στις χιονισµένες πλαγιές της Πίνδου και των 

µακεδονικών βουνών, πολεµούµε, τις περισσότερες φορές µε τη λόγχη, 

αποφασισµένοι να νικήσουµε ή να πεθάνουµε µέχρις ενός»904. Οι περισσότεροι από 

αυτούς µε τη λήξη του πολέµου και κυρίως µε τη λήξη του εµφυλίου αφιέρωσαν τα 

πρώτα έργα τους στη διάδοση του µύθου της Αλβανίας συµβάλλοντας µε αυτόν τον 

τρόπο στη διαµόρφωση εκείνου του πλαισίου µνήµης που περιστρεφόταν γύρω από 

αυτή την ‘ηρωική’ εκδοχή του πρόσφατου παρελθόντος.  

Στο πεδίο των εικαστικών τεχνών µια από τις πιο γνωστές και διαδεδοµένες 

σειρές έργων ζωγραφικής µε θέµα τον πόλεµο, έργα της οποίας χρησιµοποιήθηκαν 

κατά κόρο στα αναγνωστικά και τα βιβλία ιστορίας των ελληνικών σχολείων µετά 

το ’50, ήταν του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη (1913-1968) µε τίτλο Έτσι πολεµούσαµε 

                                                 
903 Μανιφέστο, στο Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές Μνήµες, όπ. π., σελ. 35-36. 
904 Έκκληση, 28 Οκτώβρη υπογράφεται από τους: Κωστής Παλαµάς, Σπύρος Μελάς, Άγγελος 
Σικελιανός, Σωτήριος Σκίπης, ∆ηµήτριος Μητρόπουλος, Νίκος Βέης, Κ. ∆ηµητριάδης, Κ. Παρθένης, 
Ιωάννης Γρύπαρης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Στρατής Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτ. 
Μαλακάσης, Γρηγ. Ξενόπουλος, Αλεξ. Φιλαδελφεύς, Αρίστος Καµπάνης, στο Παρασκευαΐδης, 
Παύλος, Εθνικές Μνήµες, όπ. π., σελ. 63-64. 
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1940-41, που φιλοτέχνησε το 1945905. Ο ακαδηµαϊκός ρεαλισµός των έργων, ο 

ηρωικός και θετικός τους χαρακτήρας µετέδιδαν µε σαφήνεια την απαραίτητη 

αισιοδοξία και δηµιουργούσαν αισθήµατα υπερηφάνειας στους σκληρά 

δοκιµαζόµενους Έλληνες που επέζησαν από την τραγωδία της κατοχής. Η απόδοση 

της θυσίας αλλά και της νίκης από τον Αλεξανδράκη, µε τα πιο εύγλωττα µέσα της 

τέχνης του, συνέβαλαν στην αποδοχή, τη διάδοση και τη χρήση των έργων από όλες 

της πλευρές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά συνέβαλαν συγχρόνως στην επικράτηση 

αυτή µόνο της πτυχής του πολέµου και ολόκληρης της περιόδου και του 

παραγκωνισµού της δύσκολης κατοχής ή της επίσης ηρωικής Αντίστασης, γεγονός 

που, όπως είπαµε, συµβάδιζε µε την πολιτική και την ιδεολογία της µνήµης της 

πολιτικής παράταξης που ασκούσε την εξουσία. 

 
(Αλέκος Αλεξανδράκης, Έτσι πολεµούσαµε 1940-41, 1945, λάδι σε καµβά, ιδιωτική συλλογή) 

Μερικά από τα πιο γνωστά επίσης ποιήµατα και λογοτεχνικά έργα 

πραγµατεύονται το Έπος του ’40 και την 28η Οκτωβρίου, ήδη µάλιστα από τον τίτλο 

τους που πολλές φορές δεν είναι τίποτε άλλο από τούτη την ηµεροµηνία. Ο Άγγελος 

Σικελιανός στο ποίηµά του 28 του Οκτώβρη 1940, 1940, θέλησε να τονίσει, την ώρα 

ακριβώς του αγώνα, το συσχετισµό µε το ’21 και να τοποθετήσει στο ίδιο αιώνιο 

βάθρο της µνήµης τους ήρωες των δύο σηµαντικότερων πολέµων του νεαρού έθνους, 

νοµιµοποιώντας έτσι στη συλλογική συνείδηση την αξία του εορτασµού των δύο 

ηµεροµηνιών ως τις πιο κοµβικές της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους: «Ελέγαµε: 

Ακόµα ένα Εικοσιένα! Νικητές, οι Έλληνες, θα ξεκινήσουµε αύριο…Ελευθερία θα 

σε κρατήσουµε όλοι, στο τεράστιο ύψος που µας φανερώθηκες απ’ τα χαρακώµατα 

                                                 
905 Ολόκληρη η σειρά θα δηµοσιευθεί σε µια τετράγλωσση έκδοση στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 
γερµανικά, το 1968, Αλεξανδράκης, Αλέξανδρος, Έτσι πολεµούσαµε 1940-41, Πάπυρος, Αθήνα 1968.  
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των 28 του Οκτώβρη του 1940…αθάνατοι νεκροί!»906. Στο διήγηµα του Ηλία Βενέζη, 

Χρονικό του 1940 (Ώρα πολέµου), 1946, προβάλλεται ο γενικός ξεσηκωµός και η 

παλλαϊκή συµµετοχή των Ελλήνων: «…ο λαός…οι µητέρες στέλνουν τους γιους 

τους…οι προύχοντες…οι εκκλησίες…οι γραµµατιζούµενοι…τα γυναικόπαιδα…οι 

βοσκοί και οι ψαράδες που ξεσηκώθηκαν να σταµατήσουν τους βαρβάρους»907.  

Η Πίνδος και το ΟΧΙ επρόκειτο να γίνουν οι δύο λέξεις σήµα κατατεθέν που 

θα χαρακτηρίζουν στο εξής ολόκληρη τη µνήµη της περιόδου 1940-45, ορισµένες 

φορές και τον εµφύλιο που ακολούθησε. Σε αυτές τις έννοιες αναζητήθηκε η σχέση 

µε άλλες νικηφόρες µάχες που είχαν ήδη ενσωµατωθεί στην εθνική ιστορία και 

µνήµη και στη συλλογική συνείδηση: «Γιώργη, µ’ ακούς; Τον φοβάµαι τον 

πόλεµο…Αέρα…να γλιτώσουµε τον ήλιο…Στις Θερµοπύλες, στη Γραβιά, αν 

πέρασαν τα στίφη, εδώ για πάντα θα θαφτούν…Στον Κάλαµο και στην Πίνδο»908. Ο 

Στέλιος Σπεράντσας περιέλαβε και τις δύο λέξεις κλειδιά της ιστορίας της µνήµης 

στην Ελλάδα στο οµώνυµο ποίηµά του: «Των προγόνων βλαστοί…το παλιό ν’ 

αναστήσουµε θάµα…λες ακόµα στης Πίνδου µια κόχη…το τρανό που ξεστόµισες 

ΟΧΙ»909. Αργότερα ο Οδυσσέας Ελύτης θέλησε να αποκρυσταλλώσει και να 

παγιώσει στη συλλογική εθνική µνήµη µε τα έργα του Άξιον Εστί, 1959, και Άσµα 

Ηρωικό και Πένθιµο για τον Χαµένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, 1962, την εκδοχή 

που είχε ήδη την επίσηµη κρατική αλλά και κοινωνική αποδοχή και η οποία θα 

κυριαρχεί αποκλειστικά τουλάχιστον µέχρι το 1982.  

Μόνη ίσως εξαίρεση στη δηµόσια ιστορία και µνήµη µέσω της λογοτεχνίας 

και της ποίησης αποτελεί το µνηµειώδες ποίηµα του Νίκου Καρβούνη Στ’ άρµατα, στ’ 

άρµατα, του 1942, πριν δηλαδή τον εθνικό διχασµό, όπου γίνεται αναφορά στην 

ηρωική ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάµου, την µοναδική ίσως αντιστασιακή 

πράξη στην οποία συµµετείχαν µέλη από τις δύο πιο σηµαντικές και αργότερα 

αντιµαχόµενες αντιστασιακές παρατάξεις, το ΕΑΜ/ ΕΛΑΣ και τον Ε∆ΕΣ. Αντίθετα 

µε το χαρακτικό του Τάσσου για την ανατίναξη της γέφυρας του 1945 που την 

απέδιδε µόνο στον ΕΛΑΣ910, η επίσηµη εκδοχή ταυτιζόταν µε το έργο του Καρβούνη 

                                                 
906 Σικελιανός, Άγγελος, 28 του Οκτώβρη 1940, 1940, στο  Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές Μνήµες, 
όπ. π., σελ. 119-120. 
907 Βενέζης, Ηλίας, Χρονικό του 1940 (Ώρα πολέµου), 1946, στο  Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές 
Μνήµες, όπ. π., σελ. 100-101. 
908 Βλαχχογιάνης, Ντίνος, 28 Οκτώβρη 1940, στο  Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές Μνήµες, όπ. π., 
σελ. 42-43. 
909 Σπεράντσας, Στέλιος, Πίνδος, 1948, στο  Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές Μνήµες, όπ. π., σελ. 34. 
910 Karakatsane, Despoina/ Berbeniote, Tasoula, «Griechenland, Doppelter Diskurs und gespaltene 
Erinnerung», όπ. π., σελ. 264. 



431 
 

όσον αφορά τον ενωτικό χαρακτήρα της. Το γεγονός αυτό προσέδιδε εξ αντικειµένου 

µια εθνική διάσταση στην πράξη αυτή η οποία µέσα από το ποίηµα και τον 

παραλληλισµό µε την ήδη παγιωµένη εθνική µνήµη του ’21 περνούσε στη σφαίρα 

του εθνικού µύθου: «Βροντάει ο Όλυµπος κι αστράφτει η Γκιώνα…Ξαναζωντάνεψε 

τ’ αρµατολίκι…Ο Γοργοπόταµος στην Αλαµάνα στέλνει περήφανο χαιρετισµό, µιας 

ανάστασης νέας»911.  

 
(Τάσσος, Η ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταµο, 1945, ξυλογραφία (όρθιο ξύλο), 24,5 x 19 εκ., 

από το λεύκωµα Για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά, εκδ. Ρήγας, 1945, Εθνική Πινακοθήκη/ Μουσείο 

Αλέξανδρου Σούτσου, Αθήνα) 

Η δηµόσια µνήµη του Έπους του ’40 και του αγώνα κατά των Γερµανών 

τέθηκε υπό κρατική πρόνοια και η επίσηµη εκδοχή της δηµόσιας ιστορίας επέβαλε 

την ολοκληρωτική σιωπή για τα κατοχικά εγκλήµατα και την Εθνική Αντίσταση. 

Αντίθετα αναδείχθηκε ο ρόλος και ως εκ τούτου το ‘δικαίωµα’ και η πολιτική 

βούληση για ανάµειξη στα σύγχρονα πράγµατα των ξένων δυνάµεων στην 

απελευθέρωση της χώρας, των εγγυητών δηλαδή της µοναρχίας και της διεθνούς 

ιδεολογικής συµπόρευσης. Στις προγραµµατικές δηλώσεις του Παπάγου µετά την 

εκλογική νίκη του Ελληνικού Συναγερµού διαβάζουµε πάλι χαρακτηριστικά: «η 

στενή συνεργασία µετά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωµένων 

Πολιτειών(…) θα αποτελέση τον άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής…Η 

Ελλάς παρέχει την αµέριστον υποστήριξίν της εις τον Οργανισµόν Ηνωµένων Εθνών, 

υπό την σηµαίαν του οποίου τα τέκνα της γράφουν ηρωικάς σελίδας εις την Κορέα 

(…) Και υπό του οργανισµού τούτου αναµένει την προώθησιν και την επίλυσιν των 

                                                 
911 Καρβούνης, Νίκος, Στ’ άρµατα, στ’ άρµατα, 1942, στο  Παρασκευαΐδης, Παύλος, Εθνικές Μνήµες, 
όπ. π., σελ. 130. 
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εθνικών ζητηµάτων που την ενδιαφέρουν»912. Την ίδια χρονιά µε την εκλογή 

Παπάγου ολοκληρώνεται και η ανέγερση του πρώτου εθνικού πολεµικού µνηµείου. 

 

• Το πρώτο εθνικό πολεµικό µνηµείο στην πρωτεύουσα 

 

Στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, στο Πεδίον του Άρεως από την 

πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη θέση του πάρκου όπου προπολεµικά οι 

Αθηναίοι έβλεπαν τους στάβλους της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στρατού, 

τοποθετήθηκε το 1952 το µαρµάρινο άγαλµα της Προµάχου Αθηνάς για το ‘Ηρώο 

πεσόντων στην Ελλάδα Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στις µάχες 1941- 45’. 

Πρόκειται για έργο του γλύπτη Βάσου Φαληρέα (1905-1979) σε αρχιτεκτονικό 

σχεδιασµό Φαίδωνος (1910-1989) και Εθέλ Κυδωνιάτη (1914-1970). Τη  µαρµάρινη 

λέαινα – σύµβολο της βρετανικής κοινοπολιτείας – στη βάση της ιδιαίτερα ψηλής 

στήλης του µνηµείου είχε φιλοτεχνήσει ο Αθανάσιος Ληµναίος (1908-1977). 

     
(Βάσος Φαληρέας και Αθανάσιος Ληµναίος γλύπτες/ Φαίδων και Εθέλ Κυδωνιάτη αρχιτέκτονες, 

Ηρώο πεσόντων στην Ελλάδα Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στις µάχες 1941- 45, 1952, 

µάρµαρο/ µπρούντζος, ύψος Αθηνάς 5,5 µ., Πεδίον του Άρεως, Αθήνα) 

Η Ελλάδα ανήκε de facto στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δυνάµεων και το 

µνηµείο επρόκειτο να λειτουργεί ως σήµα κατατεθέν της διεθνούς ταυτότητάς της, 

των ιδιαίτερων δηλαδή δεσµών της µε τη Βρετανία, η οποία είχε µεν παραχωρήσει, 

                                                 
912 Παρατίθεται στο Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1952-1957, όπ. π., σελ. 32. 
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όπως είναι γνωστό, την ευθύνη για την Ελλάδα στους Αµερικάνους από το 1947, 

παρ’ όλα αυτά εξακολουθούσε να ενδιαφέρεται για τη χώρα και την πολιτική µας 

ζωή, σε µια περίοδο µάλιστα που η βρετανική επιρροή είχε υποστεί σοβαρά 

πλήγµατα913.  

Ταυτόχρονα όµως αποτελούσε σύµβολο των πολιτικών και ιδεολογικών 

επιλογών του επίσηµου κράτους στο εσωτερικό. Από τη στιγµή µάλιστα που τα έργα 

τέχνης, πόσο µάλλον τα δηµόσια, «επιφορτίζονταν µε πρόσθετες συµβολικές 

σηµασίες, ενεργοποιούνταν µε αλληγορικές προεκτάσεις, αποκτούσαν µετωνυµικές 

και συνεκδοχικές λειτουργίες, που υποκαθιστούσαν ως ένα βαθµό την ελλειµµατική 

πολιτική συζήτηση και ιδεολογική αντιπαράθεση»914, το πρώτο αυτό µνηµείο, λόγω 

ακριβώς µιας ακρωτηριασµένης δηµοσιότητας για τον πόλεµο, κατέλαβε τη θέση 

επίσηµης πολιτικής και ιδεολογικής δήλωσης του ελληνικού έθνους-κράτους και της 

αποκατεστηµένης µοναρχίας και στεκόταν ακριβώς στον αντίποδα οποιουδήποτε 

‘εριστικού’ συµβολισµού για κάθε νέα σύµµαχο, όπως για παράδειγµα η Ο∆Γ. 

Στη µακρά ιδεολογική διεργασία για τη διαµόρφωση και ‘διαφώτιση’ του 

έθνους µε την οποία είχε επιφορτιστεί το επίσηµο κράτος, η ανέγερση δηµόσιων 

µνηµείων και εορταστικών τελετών, δίπλα στον ανεπαρκή, όπως αποδεικνυόταν, 

κατασταλτικό µηχανισµό και το παρακράτος, σε µια περίοδο που η πολιτική 

τουλάχιστον κυριαρχία των συντηρητικών κύκλων φαίνεται ότι είχε και νοµότυπα 

εξασφαλιστεί, αποτελούσε την ιδανικότερη ευκαιρία και αφορµή για την προώθηση 

της κρατικής προπαγάνδας µέσω της δηµόσιας παρουσίασης µιας εκδοχής της µνήµης 

του έτσι κι αλλιώς αµφίσηµου παρελθόντος, ανοιχτού πολλών ερµηνειών και ενεργού 

ακόµα στις πολιτικές έριδες την εποχή εκείνη. Επιπροσθέτως, προβαλλόταν µε την 

αφορµή αυτή ένα επίσηµο εικαστικό λεξιλόγιο που σηµατοδοτούσε, µέσα από την 

επιλογή µιας συγκεκριµένης τεχνοτροπίας και µιας συγκεκριµένης θεµατολογίας, τις 

ιδεολογικές και πολιτικές προτιµήσεις και θέσεις του καθεστώτος και της κυρίαρχης 

τάξης.  

Ήταν η εποχή που ο ‘ελληνοκεντρισµός’ «έχαιρε µιας εκτεταµένης θεσµικής 

υποστήριξης από τους υφιστάµενους τότε κρατικούς µηχανισµούς»915, η εποχή που 

                                                 
913 Βλ. Mazower, Mark, «The Cold War and the Appropriation of Memory: Greece after Liberation», 
The Politics of Retribution in Europe, World War II and Its Aftermath, Deán, István/ Gross, T. Jan/ Judt, 
Tony (επιµ.), Princeton University Press, Πρίνστον/ Νίου Τζέρσεϋ 2000, σελ. 220, καθώς και 
Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1949-1952, όπ. π., σελ. 83. 
914 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, 
Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», όπ. π., σελ. 366. 
915 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, 
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«οι υποστηρικτές της ‘ελληνικότητας’ µάχονταν τόσο ενάντια στο σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό όσο κυρίως ενάντια στην αφηρηµένη τέχνη, ιδιαίτερα στα τέλη της 

δεκαετίας του ’50, όταν στο πεδίο της τέχνης εκδηλώθηκε µια έντονη ιδεολογική 

αντιπαράθεση µεταξύ ελληνοκεντρικών και δυτικόφιλων διανοούµενων του 

κατεστηµένου»916. Η τάση αυτή στη δηµόσια γλυπτική, την πιο επίσηµη έκφραση του 

κράτους, άφησε τελικά χώρο για την ανάπτυξη ενός ιδιότυπου νεοκλασικισµού, ενός 

ακαδηµαϊσµού που είχε τις ρίζες στο µεσοπόλεµο και ακόµα πιο πίσω στην οθωνική 

περίοδο του 19ου αιώνα και τη σχολή του Μονάχου. Όπως σηµειώνει και ο Σπητέρης, 

«µετά το 1945 η γλυπτική ακολούθησε την εξέλιξη της ζωγραφικής. Στην πρώτη 

µεταπολεµική περίοδο οι περισσότεροι γλύπτες κινούνται στα πλαίσια της 

παραστατικής τέχνης µε διάφορες τεχνοτροπίες, από το νατουραλισµό ή τον 

απλουστευµένο ρεαλισµό µέχρι το σχεδόν αφηρηµένο κυβισµό που ακολουθεί ο 

Τόµπρος»917.  

Για τον κύριο άλλωστε εκπρόσωπο του ιδεολογήµατος της ελληνικότητας και 

έναν από τους πιο σηµαντικούς καλλιτεχνικούς και θεσµικούς παράγοντες 

µεταπολεµικά, το Μαρίνο Καλλιγά, το ζητούµενο «είναι να καταδειχθεί η 

ελληνικότητα της βυζαντινής και κάθε µεταγενέστερης µορφής τέχνης συγκρινόµενη 

πάντα ως προς τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής τέχνης»918. Το ιδεολόγηµα 

αυτό οι εκπρόσωποι του µοντέρνου κινήµατος προσπαθούσαν, τουλάχιστον µέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του ’50, να αντιµετωπίσουν χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και µόνο, 

όπως καταλήγει ο Ευγένιος Ματθιόπουλος, «από τη δεκαετία του ’60 και µετά, στο 

βαθµό που το κυρίαρχο παράδειγµα στις εικαστικές τέχνες του δυτικού κόσµου ήταν 

οι τάσεις της αφηρηµένης τέχνης και διαδοχικά της νεοντανταϊστικής, της ποπ αρτ, 

της εννοιολογικής τέχνης, του µινιµαλισµού κ.α., και στο βαθµό που όλο και 

περισσότεροι ώριµοι και νέοι Έλληνες καλλιτέχνες ακολουθούσαν αυτές τις τάσεις, ο 

Καλλιγάς δεν άργησε να αντιληφθεί ότι το ζήτηµα της ελληνικότητας είχε κριθεί: 

ήταν µια χαµένη υπόθεση»919.  

                                                                                                                                            

Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», όπ. π., σελ. 369. 
916 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, όπ. π., σελ. 371. 
917 Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 82. 
918 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Η θεωρία της ‘ελληνικότητας’ του Μαρίνου Καλλιγά», Τα ιστορικά, 
τόµος 25, τχ. 49, ∆εκέµβριος 2008, σελ. 340. 
919 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, όπ. π., σελ. 355-356. 
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(Βάσος Φαληρέας, Ηρώο του Μπιζανίου, 1926, Γιάννενα) 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή «η γλυπτική, για µια ακόµα φορά, 

έρχεται να στηρίξει το κλονισµένο φρόνηµα και να συµβάλει στην προσπάθεια 

συσπείρωσης των εθνικών δυνάµεων»920. Ο ίδιος ο Φαληρέας είχε ήδη φιλοτεχνήσει 

στις αρχές της δεκαετίας του ’20 το Ηρώο του Μπιζανίου χρησιµοποιώντας και τότε 

«µια θεόρατη Αθηνά-πατρίδα που ρίχνει στην προ των ποδών της ασπίδα ένα από τα 

ηρωικά τέκνα της»921. «Ο ακαδηµαϊσµός, ο οποίος επιβίωνε ακόµα στην Ελλάδα, µε 

σηµαντική απήχηση στους συντηρητικούς κύκλους»922, και ο οποίος κυριαρχούσε 

µεταπολεµικά στις Πανελλήνιες εκθέσεις γλυπτικής όπου πήραν µέρος ο Φαληρέας 

και ο Ληµναίος923, υιοθετήθηκε στην επίσηµη δηµόσια γλυπτική, στην οποία έτσι κι 

αλλιώς διαπιστώνεται συχνά καθυστέρηση ως προς την αποδοχή και χρήση 

νεωτερικών τάσεων924. Μόνο µετά το ’60, όταν η νέα αστική τάξη εδραίωσε την 

κυριαρχία της στην κρατική εξουσία σε βάρος των παραδοσιακών οικονοµικών 

κύκλων και προώθησε συγχρόνως το νέο ιδεολόγηµα του εκσυγχρονισµού, εντάθηκε 

ο αντιακαδηµαϊσµός και η απόρριψη του ελληνοκεντρισµού, ενώ µια νέα γενιά 

καλλιτεχνών στράφηκε δυναµικά προς το δυτικό µοντερνισµό925. 

                                                 
920 Μυκονιάτης,  Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 21. 
921 Μυκονιάτης,  Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 21-22. 
922 Χριστοφόγλου, Μάρθα-Έλλη, «Η πρόκληση του αντιακαδηµαϊσµού στις εικαστικές τέχνες (1949-
1967)», όπ. π., σελ. 91. 
923 Όπως για παράδειγµα σε αυτή του 1948, βλ. Παυλόπουλος, ∆ηµήτρης, Ζογγολόπουλος, Αδάµ 
Εκδοτική, Αθήνα 2007, σελ. 48. 
924 Βλ. Μυκονιάτης,  Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 23 και Παπανικολάου, 
Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ού Αιώνα, όπ. π.,  σελ. 
196. 
925 Βλ. Χριστοφόγλου, Μάρθα-Έλλη, «Η πρόκληση του αντιακαδηµαϊσµού στις εικαστικές τέχνες 
(1949-1967)», όπ. π., σελ. 89. 
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(Αθανάσιος Ληµναίος, Λέαινα στο Ηρώο πεσόντων στην Ελλάδα Βρετανών, Αυστραλών και 

Νεοζηλανδών στις µάχες 1941- 45, λεπτ., δεξιά οι Λέοντες της ∆ήλου) 

       

(Λεωνίδας ∆ρόσης, Η Πρόµαχος Αθηνά, 1882, µάρµαρο/ ορείχαλκος, 4 µ. ύψος πάνω σε κίονα ιωνικού 

ρυθµού  10 µ., Ακαδηµία των Αθηνών, δεξιά φωτογραφία την περίοδο τοποθέτησης των αγαλµάτων) 

Τόσο, λοιπόν, το θέµα του µνηµείου, όσο και η επιλογή της τεχνοτροπίας, η 

Πρόµαχος Αθηνά και ο νεοκλασικισµός αντίστοιχα, ανταποκρίνονται πλήρως στο 

ιδεολόγηµα της συνέχειας και της 3000 χιλιάδων χρόνων ‘εθνικής’ ιστορίας και 

αφήγησης. Η Αθηνά, σύµβολο της δηµοκρατίας του Περικλή, λάµβανε τη θέση 

απέναντι στο σύγχρονο κοµµουνιστικό εχθρό σύµφωνα µε τα κελεύσµατα της ∆ύσης. 

Θεµατοφύλακας της επιβίωσης της δηµοκρατίας στο προµαχώνα του δυτικού 

κόσµου, θέση που από καιρό, όπως είδαµε, απέδιδαν στην Ελλάδα οι δυτικές 

δυνάµεις926, δεν ήταν άλλος από την εδώ και δεκαετίες εγγυήτρια δύναµη που ακούει 

στο όνοµα Βρετανία. Όπως και στον πόλεµο, έτσι και τώρα στέκεται µπροστά από 

την Αθηνά µε τη µορφή της αποφασισµένης και πρόθυµης να υπερασπιστεί τα 

ιδανικά του δυτικού κόσµου λέαινας, η µορφή της οποίας παραπέµπει πιθανότατα 

εικονογραφικά στους λέοντες της ∆ήλου, δηµιουργώντας εκ νέου στους θεατές 

συνειρµούς συνέχειας µε τον αρχαίο πολιτισµό. Η αυστηρή επίσης µορφή της 

                                                 
926 Βλ. Jones, Howard, “A New Kind of War”, America’s Global Strategy and the Truman Doctrine in 
Greece, όπ. π., σελ. 3-7 και 17-37. 
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Αθηνάς, που στέκει ψηλά πάνω από όλους και όλα και η οποία µοιάζει η ίδια έτοιµη 

να υπερασπιστεί τον εαυτό της, επιβάλει µε το µέγεθός της αλλά και την απόσταση 

από τον θεατή την ιδέα του υψηλότερου από όλα τα ιδανικά που είναι η δηµοκρατία. 

Το αθηναϊκό κοινό ήταν, εξάλλου, εξοικειωµένο εδώ και χρόνια µε το εικονογραφικό 

πρότυπο της Προµάχου Αθηνάς του Φειδία µέσω του έργου του Λεωνίδα ∆ρόση που 

κοσµούσε από τον προηγούµενο αιώνα την είσοδο της Ακαδηµίας και ως άγρυπνος 

φρουρός φύλαγε από τότε τα ιδανικά της κλασικισµού και της δηµοκρατίας της 

Αθήνας που αναβίωνε, ήδη µε επί Όθωνα, µε την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. 

Η ιδέα της τοποθέτησης ενός λιονταριού στη βάση ενός πολεµικού µνηµείου 

δεν ήταν καινούρια. Από το 1914 ήταν ήδη έτοιµο το πρόπλασµα για το Μνηµείου 

Εφέδρου Αξιωµατικού του γλύπτη Νικόλαου Γεωργαντή, αφιερωµένο στους έφεδρους 

αξιωµατικούς που έπεσαν στους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913. Μπροστά 

από τη στήλη και πάνω στο βαθµιδωτό βάθρο βρίσκεται ένα ολόγλυφο λιοντάρι, 

σύµβολο δοξαστικό, έτοιµο να επιτεθεί. Αν και στο έργο του Γεωργαντή το λιοντάρι 

αποδίδεται άγριο δείχνοντας τα νύχια και τα δόντια του και όχι ήρεµο όπως στην 

περίπτωση του έργου του Ληµναίου, ωστόσο είναι εµφανές ότι όλο το στήσιµο και η 

σύλληψη έχουν πολλές παραποµπές σε αυτό το πρώτο µνηµείο που τελικά 

τοποθετήθηκε σε δηµόσιο χώρο πολύ αργότερα το 1972927. 

    
(αριστερά Βάσος Φαληρέας κ.α., Ηρώο πεσόντων στην Ελλάδα Βρετανών, Αυστραλών και 

Νεοζηλανδών στις µάχες 1941- 45, δεξιά Νικόλαος Γεωργαντής, Μνηµείο Εφέδρου Αξιωµατικού, 1914 

(αποπερατώθηκε το 1972), Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Αθήνα) 
                                                 
927 Περισσότερες πληροφορίες για το µνηµείο του Γεωργαντή βλ. στο Αντωνοπούλου, Ζέτα, Τα γλυπτά 
της Αθήνας: Υπαίθρια Γλυπτική 1834-2004, Ποταµός, Αθήνα 2003, σελ. 121-122. 
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Η αρχαία Ελλάδα, κοιτίδα του δυτικού πολιτισµού και της δηµοκρατίας 

σύµφωνα µε το ιδεολόγηµα της ‘ελληνικότητας’, κληροδοτούσε, αυτοβούλως και 

αυτοδικαίως κατά την επίσηµη ιδεολογία, στο σύγχρονο ελληνικό κράτος το 

δικαίωµα, την ευθύνη και την υποχρέωση να διαφυλάττει αυτές τις αξίες και να τις 

διαχειρίζεται κατά το δοκούν. Η ιστορική αυτή κληρονοµιά αποτελούσε εκ νέου έναν 

από τους ισχυρότερους εθνοποιητικούς παράγοντες και προβαλλόταν από το επίσηµο 

κράτος προνοµιακά και κατά προτεραιότητα, ειδικά µετά τον εµφύλιο σπαραγµό και 

την παρ’ ολίγον διχοτόµηση της χώρας. Με έναν εξαιρετικά, επίσης, ανοµοιογενή 

εθνοτικά πληθυσµό στα βόρεια σύνορά της, η αδιατάρακτη  συνέχεια του ελληνισµού 

από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα ερχόταν στο προσκήνιο προκειµένου να 

διατηρηθεί η κοινωνική και πάνω από όλα εθνική συνοχή του νεαρού έτσι κι αλλιώς 

έθνους-κράτους που είχε ήδη αντιµετωπίσει πριν τον πόλεµο πολλαπλές προκλήσεις 

ως προς την ταυτότητά του, όπως για παράδειγµα µετά την Μικρασιατική 

καταστροφή και τον ερχοµό των προσφύγων. Η ταύτιση του ‘κοµµουνιστικού’ µε τον 

κίνδυνο ενός επεκτατικού εκσλαβισµού στη βαλκανική χερσόνησο ισοδυναµούσε για 

την κεντρική διοίκηση των Αθηνών µε την επιτακτικότερη ανάγκη για εθνική 

κάθαρση της συλλογικής συνείδησης και ταυτότητας και ‘νοµιµοποιούσε’ επίσης την 

εκκαθάριση της µνήµης από τυχόν σκιές του παρελθόντος.  

Η απόρριψη φυσικά του σοσιαλιστικού ρεαλισµού είναι για προφανείς λόγους 

κατανοητή. Σε αντίθεση, όµως, µε τα υπόλοιπα κράτη της ∆υτικής Ευρώπης, η 

υιοθέτηση της αφηρηµένης τέχνης και ειδικότερα της γεωµετρικής αφαίρεσης, η 

οποία είχε επιλεγεί στις περισσότερες περιπτώσεις των δηµόσιων µνηµείων για την 

περίοδο του πολέµου από τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, κατέγραφε σηµαντική 

καθυστέρηση και σίγουρα αντιτιθόταν στον ακαδηµαϊσµό του µνηµείου στο Πεδίον 

του Άρεως. Στην Ελλάδα, όµως, σε αντιδιαστολή µε την αόριστη και αφηρηµένη 

µνήµη που καλλιεργούσαν οι δυτικές κυβερνήσεις, το επίσηµο κράτος επιθυµούσε 

ρητά να χαλιναγωγήσει τη µνήµη της περιόδου ’40-’45 προκειµένου να αποκοµίσει 

εµφανή πολιτικά και ιδεολογικά οφέλη και να χρησιµοποιήσει ενεργά και δυναµικά 

τη µνήµη στην προσπάθεια νοµιµοποίησης του αυταρχικού καθεστώτος – κάνοντας 

κατά µια έννοια ίδια χρήση των δηµόσιων µνηµείων µε αυτή τόσο του De Gaulle στο  

Mont Valérien όσο και των σοσιαλιστικών κρατών που χρησιµοποιούσαν έναν άλλο 

ρεαλισµό για να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα. Σκοπός, λοιπόν, δεν ήταν µέσω 

έργων αφηρηµένης τέχνης, όπως είχε γίνει στη ∆υτική Ευρώπη, να πραγµατοποιηθεί 

µια στοιχειώδης δηµόσια διαπραγµάτευση και να ικανοποιηθεί ένα καθολικό αίτηµα 
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για δηµοσιότητα προκειµένου µε τον τρόπο αυτό να συσκοτιστεί τελικά η µνήµη και 

να αποσιωπηθεί το παρελθόν. Σκοπός της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, «που δεν έχει 

ξεχάσει τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα της τέχνης»928, ήταν να διαστρεβλωθεί και 

να απεικονιστεί δηµοσίως µε καθορισµένο τρόπο η πρόσφατη ιστορία, γεγονός που 

νοηµατοδοτούσε µε διαφορετικό περιεχόµενο και θετικό πρόσηµο αµφισβητούµενες 

για το κοινό καλό πολιτικές και πράξεις του παρελθόντος, οι οποίες µπορεί 

πρόσκαιρα να είχαν καταδικαστεί, τώρα όµως ήταν εκ νέου σε πλήρη ισχύ.  

Η πολιτική αυτή επιλογή µιας κατευθυνόµενης και χειραγωγηµένης 

δηµοσιότητας της µνήµης του πολέµου επέβαλε προς το παρόν την επιλογή µιας 

ακαδηµαϊκής µνηµειακής πρακτικής και τεχνοτροπίας, βασισµένης στις αρχές µιας 

εικονικής και παραστατικής τέχνης, η οποία είχε έτσι κι αλλιώς πολλαπλώς 

χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν στην υπηρεσία ακριβώς του προσδιορισµού της 

εθνικής ταυτότητας και υπήρχε διάσπαρτη σε ολόκληρη την ελληνική πρωτεύουσα, 

µε παραδείγµατα εισηγµένα από τον ευρωπαϊκό και ειδικότερα τον γερµανικό 

νεοκλασικισµό ήδη από την οθωνική περίοδο. Αµέσως µετά τον εµφύλιο οι ίδιοι «οι 

γλύπτες ένιωθαν ικανοποιηµένοι να δηµιουργούν συνθέσεις, οργανικά δεµένες µε τα 

κλασικά πρότυπα, ανάγοντας τις αρχές της ισορροπίας, της αρµονίας και του µέτρου 

σε βασικούς άξονες έκφρασης και µελέτης του χώρου»929. Οι πειραµατισµοί µε τη 

φόρµα και το στυλ και ένα καθαρά φορµαλιστικό εικαστικό λεξιλόγιο, µια καθαρά 

δηλαδή µοντέρνα προσέγγιση των τεχνών, ήταν φαίνεται µακριά από τις αισθητικές 

προτιµήσεις της παραδοσιακής συντηρητικής ελίτ που κατείχε ακόµα την εξουσία και 

η οποία αποτελούσε το βασικό σώµα των υποστηρικτών της ‘ελληνικότητας’, 

κάνοντας «λόγο για επικίνδυνους αναρχικούς που απειλούν την τέχνη» όταν 

αναφερόταν «αδιακρίτως σε ξένους και Έλληνες µοντερνιστές, ελληνοκεντρικούς 

(µέχρι και στο Θεόφιλο) και αριστερούς»930. Οι γλύπτες, άλλωστε, που κατείχαν 

επίσηµες θέσεις προσανατολίζονταν σταθερά «στην ιδέα µιας υψηλής τέχνης που 

συνοδεύεται από το ιδανικό της τεχνικής αρτιότητας…τους ελκύει η αιγυπτιακή 

αντίληψη των επιφανειών, η καθαρή κυκλαδική γραµµή, η αρχαϊκή γεωµετρικότητα, 

οι ‘ακινησίες’ του αυστηρού ρυθµού…η τήρηση του κλασικού κανόνα του µέτρου 

και της αρµονίας. Η αυτάρκεια, η ενότητα του συνόλου, η ακτινοβολία είναι στοιχεία 
                                                 
928 Παπανικολάου, Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ού 
Αιώνα, όπ. π.,  σελ. 210. 
929 Παπανικολάου, Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ού 
Αιώνα, όπ. π., σελ. 196. 
930 Χριστοφόγλου, Μάρθα-Έλλη, «Η πρόκληση του αντιακαδηµαϊσµού στις εικαστικές τέχνες (1949-
1967)», όπ. π., σελ. 91. 
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που οι γλύπτες επιδιώκουν, κινούµενοι από νοοτροπία ευταξίας και πειθαρχηµένου 

αυτοελέγχου»931, αξίες και αρετές που εκτιµούνταν έτσι κι αλλιώς στο έπακρο από 

την πολιτική ηγεσία του αυταρχικού µετεµφυλιακού κράτους. 

Συνεχίζοντας κατά το πνεύµα του Μεσοπολέµου932, η πολιτική ηγεσία 

επιθυµούσε την επαναφορά στη σταθερότητα και την επιστροφή στις παραδοσιακές 

αξίες της οικογένειας, της θρησκείας και της πατρίδας µε στόχο την ‘ανοικοδόµηση’ 

της εθνικής ταυτότητας έξω από ταξικούς διαχωρισµούς που τόσο είχαν 

ταλαιπωρήσει τους πολίτες αυτού του κράτους και αποτελούσαν ακόµα εν δυνάµει 

παράγοντα αµφισβήτησης του παρόντος καθεστώτος. Σύµφωνα και µε το 

Ματθιόπουλο που διαπιστώνει τη ζωτικότητα της ελληνικότητας µέχρι σήµερα, αυτή 

παραµένει «στον παραµυθητικό της ρόλο εξαιρετικά δραστική ως ένα από τα 

θεµελιώδη φαντασιακά χαρακτηριστικά µε τα οποία σηµαντικό – διαταξικό και όλων 

των πολιτικών αποχρώσεων – τµήµα της κοινωνίας προσπαθεί να αυτοπροσδιοριστεί, 

να κατασκευάσει και να προβάλει την ιδιοπροσωπία της»933. Η τεχνοτροπία που 

συµβάδιζε και εξέφραζε αυτή την ιδεολογική και πολιτική επιλογή έµοιαζε να είναι ο 

νεοκλασικισµός µε µοτίβα και στυλιστικά χαρακτηριστικά, εξωτερικά τουλάχιστον, 

αρχαιοπρεπή, συνεπώς ελληνοπρεπή. Η αυστηρότητα, άλλωστε, στη στάση και το 

ύφος της Αθηνάς υπενθύµιζε στους θεατές τις στρατιωτικές αρχές της πειθαρχίας και 

του καθήκοντος, του εθνικού καθήκοντος, αξίες κοµβικής σηµασίας στον επίσηµο 

προπαγανδιστικό λόγο που αναπαρήγαγε µε τον καλύτερο τρόπο το ιδεολόγηµα της 

ελληνικότητας της Β΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του µεταξικού κράτους.  

Η προτεραιότητα της εθνικής συγκρότησης πριµοδότησε ακριβώς την 

‘ελληνικότητα’ που «αµέσως µετά την Απελευθέρωση υπήρξε η πιο δραστική 

απάντηση που µπόρεσε να αντιπαραταχθεί στην ισχυρότατη ιδεολογική παρέµβαση 

και κυρίως στην ηθική υπεροχή των αριστερών. Η ‘ελληνικότητα’ προτεινόταν ως 

ιδεατή γηγενής έναντι του διαιρετικού επείσακτου λόγου των αριστερών. Απέναντι 

στον κριτικό ρεαλισµό των αριστερών η ‘ελληνικότητα’ όρθωνε µια αφηρηµένη 

                                                 
931 Μυκονιάτης,  Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 23-24. 
932 Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ υποστηρίζει, βέβαια, «πως η νέα πολιτική κατάσταση που προέκυψε δεν 
ήταν ποτέ µια απλή παλινόρθωση» και πως οι εξελίξεις, εσωτερικές και εξωτερικές «προσέδωσαν νέα 
χαρακτηριστικά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, που την αποµάκρυνε οριστικά από την 
κληρονοµιά του Μεσοπολέµου», ωστόσο, στο επίπεδο τουλάχιστον της δηµόσιας γλυπτικής βλέπουµε 
ότι συνεχίζονται πολλές προπολεµικές πρακτικές. Βλ. Χατζηιωσήφ, Χρήστος, «Η πολιτική οικονοµία 
της ανασυγκρότησης και του Εµφυλίου», όπ. π., σελ. 60. 
933 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Η θεωρία της ‘ελληνικότητας’ του Μαρίνου Καλλιγά», όπ. π., σελ. 
332. 
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παραστατικότητα»934, που στη δηµόσια βέβαια γλυπτική µεταφραζόταν µε υιοθέτηση 

νεοκλασικών µοτίβων που ενέπιπταν στο κανονιστικό λεξιλόγιο του ακαδηµαϊσµού. 

Πάντως ο ακαδηµαϊσµός του Φαληρέα, µε την καθαρότητα των υλικών, των µορφών 

και των συµβολισµών, την αυστηρότητα του σχεδίου, τη συµµετρία, τη λιτότητα και 

τη δυναµική και γεµάτη αποφασιστικότητα στάση της Παλλάδας που κάνει ένα βήµα 

προς τα εµπρός, ανταποκρινόταν σε µεγάλο ποσοστό στα κριτήρια της 

‘ελληνικότητας’ που είχε ήδη θέσει ο Μαρίνος Καλλιγάς «στη µελέτη του, Η 

αισθητική του χώρου στην ελληνική εκκλησία του µεσαίωνα, που δηµοσιεύτηκε το 

1946» και «ήταν: το σωστό ανθρώπινο µέτρο, η σαφήνεια-καθαρότητα, η 

πλαστικότητα, η ουσιαστική απλότητα, η ποικιλία, η ισορροπία, η ενότητα των 

στοιχείων, η κλειστή µορφή, ο κανόνας και το αγωνιστικό πνεύµα»935.  

Ο ίδιος βέβαια  κατακεραύνωσε την κατασκευή του µνηµείου καθώς δεν 

ερµηνεύτηκαν σωστά κατά τη γνώµη του οι αρετές της ελληνικότητας, µε την 

επιλογή διαφορετικών στυλ στα διάφορα µέρη του µνηµείου και στη µη προφανή 

σύνδεση της µνήµης που έφερε και του θέµατος της Αθηνάς που επιλέχθηκε, 

δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έπειτα έρχοµαι σε µια ασυνέπεια: Στην κορυφή του 

οβελού στήνεται ένα έργο νεοελληνικής δηµιουργίας, εµπνευσµένο όµως από τα 

γλυπτά της αρχαίας κλασικής περιόδου, ενώ στη βάση του οβελού στήνεται ένα 

αντίγραφο αρχαϊκού λεονταριού…Τέλος δεν καταλαβαίνω πολύ καλά το νόηµα του 

όλου µνηµείου. Η έκφρασή του είναι άσχετη µε το περιεχόµενο. Ποια είναι η 

λειτουργία και η οργάνωση των στοιχείων που το αποτελούν; Εδώ κυρίως τιµάται η 

Αθηνά, ενώ νοµίζω ότι το θέµα είναι ένα µνηµείο για τους πεσόντες συµµάχους 

µας»936. Η τελευταία αυτή φράση συµπυκνώνει το µέγεθος της αυθαιρεσίας της 

χειραγώγησης του παρελθόντος από την κρατική και πολιτική εξουσία σε πείσµα 

όσων ισχυρίζονται το αντίθετο, περί ορίων που θέτει το ίδιο το παρελθόν, η µνήµη 

και η επιβίωσή του στο παρόν937. 

                                                 
934 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, 
Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», όπ. π., σελ. 374. 
935 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, 
Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», όπ. π., σελ. 370. 
936 Καλλιγάς, Μαρίνος, «Το µνηµείο στο Πεδίο Άρεως προ τιµήν των πεσόντων εν Ελλάδι Βρετανών 
στρατιωτών 2», Το Βήµα, 18 Ιουλίου 1952, (αναδηµοσιευµένο στο Καλλιγάς, Μαρίνο, Τεχνοκριτικά 
1937-1982, ∆εληβορριάς, Άγγελος (επιµ.),  Άγρα, Αθήνα 2003, σελ. 253-254) 
937 Περί εµποδίων και ορίων στην αυθαίρετη και προβληµατική διαδικασία της χειραγώγησης, όπως 
την χαρακτηρίζει, κάνει λόγω η Ελένη Πασχαλούδη στο άρθρο της, «Η χρήση του παρελθόντος στον 
πολιτικό λόγο: τα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 στον πολιτικό λόγο των κοµµάτων του Κέντρου 
(1950-1964)», όπ. π., σελ. 271-75. 
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 Με την ανέγερση στο κέντρο της πρωτεύουσας του µνηµείου για τους 

πεσόντες Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς και την επιλογή ενός 

ακαδηµαϊκού καλλιτέχνη µε πολλές κρατικές παραγγελίες στο ενεργητικό του, οι 

κυβερνητικές αρχές παρενέβαιναν στη δηµόσια σφαίρα µε τον πιο επίσηµο και 

εµφατικό τρόπο καθιστώντας σαφές ποια µνήµη της προηγούµενης δεκαετίας ήταν 

δυνατόν να γίνει αποδεκτή ως η µοναδική επίσηµη και κρατική και συνεπώς εν 

δυνάµει εθνική και συλλογική. Με την αφιέρωση, µάλιστα, του µνηµείου στις 

δυνάµεις εκείνες που τώρα ήταν στην πρωτοπορία του αντικοµµουνιστικού αγώνα το 

µήνυµα προς εσωτερικούς αντίστοιχους εχθρούς ήταν σαφές. Στην πρόσοψη του 

βάθρου διαβάζουµε: ‘ΤΟΙΣ ΒΡΕΤΑΝΟΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙΣ ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΟΙΣ/ 

ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΟΙΣ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ/ ΕΙΣ ΑΪ∆ΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ/ Η ΕΛΛΑΣ’ . Είναι 

όλοι οι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες που συνυπογράφουν το έργο: 

‘ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Α΄/ ΤΗΣ ΑΝΙ∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ∆Ε/ 

ΕΠΗΜΕΛΗΘΗΣΑΝ/ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΘΡΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ’ . 

Η ηµεροµηνία, άλλωστε, ‘1941-1945’, στα γεγονότα της οποίας παρέπεµπε το 

έργο, δεν άφηνε καµία αµφιβολία για το πώς αντιλαµβανόταν η πολιτική ηγεσία τόσο 

το παρελθόν όσο και το παρόν, τον υποβιβασµό δηλαδή του Εµφυλίου σε 

‘συµµοριτοπόλεµο’ και την υπεράσπιση του κράτους από την ύπαρξη της 

‘κοµµουνιστικής απειλής’. Η δόλια εκτίµηση του βασιλιά Παύλου, πως ο 

‘συµµοριτοπόλεµος’ είχε περισσότερα θύµατα από ότι η κατοχή938, βρήκε στο 

µνηµείο τη δηµόσια έκφρασή της και εµµέσως νοµιµοποίησε την ύπαρξη του 

‘εθνικόφρωνου’ κράτους και των συνεργατών του ως συνεχιστές αυτού του ‘εθνικού 

αγώνα’ και εγγυητές της εθνικής ακεραιότητας. Η επέκταση των χρονικών ορίων 

µέχρι το 1945 και η ενσωµάτωση µε τον τρόπο αυτό των ∆εκεµβριανών στην περίοδο 

του πολέµου, καθώς και η επίσηµη έκφραση ευγνωµοσύνης για τη συνεισφορά των 

Βρετανών στην αντιµετώπιση του ‘κοµµουνιστικού κινδύνου’, αποτελούσαν την πιο 

καθαρή δήλωση των κυβερνώντων απέναντι σε συµµάχους και ‘προστάτες’ για τις 

πολιτικές τους πεποιθήσεις και τη θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο και µαζί 

απόδειξη της προπαγανδιστικής εκµετάλλευσης ενός δηµόσιου έργου γλυπτικής και 

                                                 
938 Βλ. Φλάισερ, Χάγκεν, Οι πόλεµοι της µνήµης, όπ. π., σελ. 529. 
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της χρήσης της µνήµης για την νοµιµοποίηση σύγχρονων πολιτικών στόχων. 

Άλλωστε η θεωρία της γενικευµένης απειλής και του εθνικού κινδύνου µε ευκολία 

εντάχθηκε στα πλέγµατα της εµφύλιας σύγκρουσης και του Ψυχρού Πολέµου.  

Με την κεντρική του, έτσι, θέση και το µέγεθός του υπογραµµιζόταν από την 

πολιτική ηγεσία η σηµασία του για τη ζωή της πόλης και της χώρας, καθώς µε τον 

τρόπο αυτό δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα σε µια εκδοχή της µνήµης που µπορούσε 

καθηµερινά να παραµένει εν ενεργεία µε την επαφή από τους χιλιάδες περαστικούς 

σε µια από της κεντρικότερες λεωφόρους της Αθήνας. Στον εθνικό µύθο 

ενσωµατώθηκε µε επίσηµο τρόπο µια ακόµα ένδοξη και ηρωική στιγµή και µάλιστα 

στο πλευρό των νικητών, αφήνοντας εκτός θύµατα, θύτες, καταστροφές και 

κακουχίες που δεν είχαν θέση στο λεξιλόγιο του πιο ένδοξου λαού της ιστορίας. 

Κοντολογίς, όπως και στην υπόλοιπη ∆υτική Ευρώπη, έτσι και στη Ελλάδα, ο 

µονοδιάστατος χαρακτήρας του περιεχοµένου της µνήµης, που υποτίθεται ότι 

απεικονιζόταν στο µνηµείο, τελικά εξυπηρετεί την πρόθεση του επίσηµου 

παραγγελιοδότη για συσκοτισµό του παρελθόντος, µε τη µόνη διαφορά ότι δίπλα σε 

αυτή την αποσιώπηση το µνηµείο εντάσσεται σε µια στρατηγική τρέχουσας δηµόσιας 

προπαγάνδας, καθώς το διακύβευµα δεν είναι η µνήµη, η ιστορία ή η απόδοση τιµών 

σε νεκρούς και ήρωες, παρά η ιδεολογική και πολιτική κυριαρχία των συντηρητικών 

πολιτικών κύκλων του Ελληνικού Συναγερµού, που µε την άνετη νίκη και την 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν σκόπευε να ξεφύγει από το κοινοβουλευτικό 

πλαίσιο, όπως όµως παρατηρεί και ο Λιναρδάτος, «θα οργανώσει το κράτος έτσι, 

ώστε η κυριαρχία της ∆εξιάς, που έχει ανασυγκροτηθεί µε νέα ηγεσία, να 

εξασφαλιστεί για πολλά χρόνια στην Ελλάδα»939. 

 

• Το Ηρώο της Ελευθερίας στη ∆ράµα 

 

Στο ίδιο πλαίσιο µνήµης, εγκαινιάστηκε την ίδια χρονιά, ύστερα από 

παραγγελία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το Ηρώο της Ελευθερίας στη ∆ράµα, 

έργο του Λάζαρου Λαµέρα940. Το µνηµείο είναι αφιερωµένο στους Βαλκανικούς 

Πολέµους του 1912-13, αλλά και στους πεσόντες στις µάχες της Βόρειας Ελλάδας 

κατά των Βούλγαρων εισβολέων του 1941 και αναπαριστά µια γυναικεία µορφή 
                                                 
939 Λιναρδάτος, Σπύρος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, 1952-1957, όπ. π., σελ. 28. 
940 Βλ. Γαλανόπουλος, Γιάννης, Ο Γλύπτης Λάζαρος Λαµέρας, 1911-1998. Αναθεώρηση και 
επανεκτίµηση της ζωής και του έργου του, όπ. π., σελ. 61 και Τσιάρα, Συραγώ, Τοπία της εθνικής 
µνήµης. Ιστορίες της Μακεδονίας γραµµένες σε µάρµαρο, Κλειδάριθµος, Αθήνα 2004, σελ. 151. 
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πάνω σε µια στήλη στον τύπο της Νίκης που συµβολίζει την Ελευθερία. Ωστόσο η 

Τσιάρα σηµειώνει ότι το µνηµείο συνδέθηκε άµεσα µέσω δηµοσιευµάτων στον 

τοπικό τύπο και µε τα θύµατα του Εµφυλίου, τρία µόλις χρόνια µετά τη λήξη του, 

σηµατοδοτώντας τη µεταµόρφωσή του και τις πραγµατικές προθέσεις των 

παραγγελιοδοτών, οι οποίοι φυσικά ενδιαφέρονταν να τιµήσουν τα θύµατα του 

τακτικού στρατού που ‘απελευθέρωσαν’ τη χώρα από τον ‘κοµµουνιστικό κίνδυνο941. 

     
(Λάζαρος Λαµέρας, Ηρώο Ελευθερίας, 1952, µάρµαρο, συνολικό ύψος 6 µ., ∆ηµοτικό κήπος, ∆ράµα, 

δεξιά φωτογραφία στο εργαστήριο, η οποία δηµοσιεύτηκε το 1959 στο περιοδικό Εικόνες)  

Η ταυτότητα του παραγγελιοδότη αλλά και το θέµα του µνηµείου, ώθησαν 

φαίνεται το Λαµέρα να επιλέξει ακαδηµαϊκές λύσεις προκειµένου να απεικονίσει την 

ιδέα της ελευθερίας, τις οποίες άλλωστε ποτέ δεν εγκατέλειψε όταν αναλάµβανε 

κρατικές παραγγελίες για κάποιο δηµόσιο µνηµείο. Την ώρα συνεπώς που σε 

εκθεσιακό επίπεδο ο ίδιος είχε κάνει αποφασιστική στροφή προς την αφαίρεση και σε 

«έναν κόσµο όπου το παράξενο το παράλογο»942, δείγµατα του οποίου είχε ήδη δώσει 

στην Πανελλήνιο του 1948 αλλά και µε την πρόταση την ίδια χρονιά, µε την οποία 

συµµετείχε στο διεθνή διαγωνισµό για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό 

Κρατούµενο, στην περίπτωση του µνηµείου της ∆ράµας συµµορφώθηκε τελικά µε τις 

                                                 
941 Βλ. Τσιάρα, Συραγώ, Τοπία της εθνικής µνήµης. Ιστορίες της Μακεδονίας γραµµένες σε µάρµαρο, όπ. 
π., σελ. 152. 
942 Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 86. 
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αισθητικές απαιτήσεις του στρατιωτικού κατεστηµένου. Με αυτό το µνηµείο έδωσε 

τη δηµόσια εκδοχή της ερµηνείας της πολεµικής περιόδου, καθώς και το πρότυπο των 

εικαστικών του προτιµήσεων σε µια ακαδηµαϊκή, άρα ελληνοκεντρική, τεχνοτροπία, 

σύµφωνα µε το ιδεολόγηµα της ελληνικότητας και σε αντίθεση µε το σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό ή την προοδευτική εκείνη τη στιγµή αφηρηµένη γλυπτική. «Η γυναικεία 

µορφή, που έχουµε εδώ στον τύπο της Νίκης, λειτουργεί αλληγορικά ως Ελευθερία, 

και υπηρετεί πλήρως τις προθέσεις των παραγγελιοδοτών. Εδώ καταλαβαίνουµε 

ξεκάθαρα τις δεσµεύσεις στις οποίες υπόκειται η σύνθεση για να υπηρετήσει τους 

παραπάνω σκοπούς. Είναι προφανές ότι η συνθετική ελευθερία του γλύπτη έχει 

περιοριστεί στην επεξεργασία της πτυχολογίας και στη δεξιοτεχνία της απόδοσης των 

φτερών»943. 

Κατά αντιστοιχία µε την Πρόµαχο Αθηνά του Φαληρέα, η Ελευθερία του 

Λαµέρα κινείται στο ίδιο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της αναπαράστασης µιας 

εθνοποιητικής µνήµης, αν και η δεύτερη είναι πιο επιθετική και δυναµική από την 

πρώτη, δίνοντας το στίγµα του ΓΕΣ, το οποίο επιθυµούσε µια πιο δυναµική, πιο 

διεκδικητική και πιο «πολεµοχαρή»944 εκδοχή, φορτίζοντας πιθανότατα µε αυτόν τον 

τρόπο το έργο µε συµβολικές συνδέσεις που έχουν να κάνουν µε την 

αποφασιστικότητα και το αξιόµαχο του στρατεύµατος.  Το απόσπασµα από τον 

Εθνικό Ύµνο που είναι χαραγµένο πάνω στη στήλη, ‘ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΟΨΗ/ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ/ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ/ΠΟΥ ΜΕ 

ΒΙΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΗ ΓΗ’ , σε συνδυασµό µε την αφιέρωση και στους Βαλκανικούς 

Πολέµους και τις νίκες κατά των γειτόνων µας, καταδεικνύουν την πολιτική και 

ιδεολογική στόχευση και τη δηµόσια χρήση της µνήµης, σε µια περιοχή µάλιστα, 

εθνικά κρίσιµη αλλά και ανοµοιογενή, όπως ήταν η Μακεδονία. Όσον αφορά το 

Β΄Π.Π., το µνηµείο επισήµως παρέπεµπε µόνο στην έναρξή του, αλλά, όπως είπαµε, 

συνδέθηκε άµεσα µε τον εγχώριο Εµφύλιο Πόλεµο, που µπορεί να είχε λήξει στο 

πολεµικό επίπεδο, συνεχιζόταν ωστόσο στο πολιτικό και ιδεολογικό και επρόκειτο να 

κριθεί, τελικά, υπέρ των συντηρητικών µε τη νίκη του Παπάγου, γεγονός που 

επέτρεψε στο Λαµέρα να κατασκευάσει ένα µνηµείο µεγάλων διαστάσεων.  

 

 

                                                 
943 Γαλανόπουλος, Γιάννης, Ο Γλύπτης Λάζαρος Λαµέρας, 1911-1998. Αναθεώρηση και επανεκτίµηση 
της ζωής και του έργου του, όπ. π., σελ. 62. 
944 Έτσι τη χαρακτηρίζει ο Γαλανόπουλος, βλ. Ο Γλύπτης Λάζαρος Λαµέρας, 1911-1998. Αναθεώρηση 
και επανεκτίµηση της ζωής και του έργου του, όπ. π., σελ. 63. 
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• Το µνηµείο στο Καλπάκι 

 

Περίπου για τους ίδιους λόγους, ο Λαµέρας επελέγη για να φιλοτεχνήσει ένα 

από τα πιο σηµαντικά µνηµεία για τον ελληνοϊταλικό πόλεµο, αυτό στα βουνά της 

Πίνδου, στη θέση Καλπάκι, όπου διεξήχθη µια από τις σοβαρότερες και τελικά 

νικηφόρες µάχες του ελληνικού στρατού. Ο Λαµέρας, ήδη εκλεγµένος στη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1960, µε συµµετοχή στη 

Biennale της Βενετίας (1960) και του Σάο Πάολο (1963), αλλά και µε την ανάληψη 

δηµόσιων παραγγελιών, όπως του Ηρώου Μπιζανοµάχων (1963), ανέλαβε από το 

Γενικό Επιτελείο Στρατού να κατασκευάσει «το µεγαλύτερο άγαλµα σε χαλκό, που 

υπάρχει στην Ελλάδα»945, το Φρουρό, τα εγκαίνια του οποίου έκανε τελικά ο ίδιος ο 

βασιλιάς Κωνσταντίνος στις 20 Φεβρουαρίου 1967946. 

    

    
(Λάζαρος Λαµέρας, Ήρωας στρατιώτης (Ο Φρουρός), 1965-66, χαλκός, ύψος 5,5 µ, λόφος Σειλητούρα 

- στη βόρεια πλευρά του Καλπακίου) 

                                                 
945 Λυδάκης, Στέλιος, Οι Έλληνες Γλύπτες, Η Νεοελληνική Γλυπτική. Ιστορία-Τυπολογία-Λεξικό 
γλυπτών, Μέλισσα, Αθήνα 1981, σελ. 373. 
946 Βλ. εφηµερίδα Καθηµερινή, 22 Φεβρουαρίου 1967. 
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Ακολουθώντας και εδώ την πρακτική του να εγκαταλείπει την πλήρη 

αφαίρεση των υπόλοιπων έργων του, που πλέον κυριαρχούσαν στην καλλιτεχνική του 

παραγωγή, ο Λαµέρας φιλοτέχνησε ένα παραστατικό άγαλµα για το µνηµείο του 

ηρωικού φαντάρου της Πίνδου, το γνωστό ήρωα του Έπους του ’40 που έκανε και 

πάλι την εµφάνισή του. Στηµένο πάνω σε ένα βάθρο, το 5,5 µ. άγαλµα δεσπόζει στην 

κορυφή του λόφου και εκπληρώνει µε τον καλύτερο τρόπο το συµβολικό ρόλο του 

φρουρού της πατρίδος. Με τον τεράστιο όγκο του, αποτέλεσµα µιας κάπας που 

φουσκώνει από τον αέρα, ο Έλληνας στρατιώτης στέκεται επιβλητικός και µε 

αγέρωχο το βλέµµα του να κοιτάζει το πεδίο της µάχης και της ανδρείας. Τίποτα δε 

φαίνεται ότι µπορεί να τον µετακινήσει από τη θέση του και σε στάση ανάπαυσης µε 

το σώµα ίσιο και τα πόδια λίγο ανοιχτά µοιάζει σταθερά αποφασισµένος να 

υπερασπιστεί την πατρίδα από οποιαδήποτε νέα απειλή.  

  
(επιγραφές στο µνηµείο στο Καλπάκι) 

Η µάχη στο Καλπάκι υπήρξε από τις κρισιµότερες και δυσκολότερες του 

ελληνοϊταλικού πολέµου και σηµείο κλειδί για την περαιτέρω εξέλιξη του πολέµου. 

Σε έναν τόπο, εποµένως, µε τέτοιο συµβολικό νόηµα το Γενικό Επιτελείο Στρατού 

δεν ήθελε παρά να αφιερώσει ένα µνηµείο µε ξεκάθαρο συµβολικό νόηµα, µορφή και 

περιεχόµενο. Στην επιγραφή διαβάζουµε: ‘ΤΟ∆Ε ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΝ 

ΕΤΕΙ 1966 ∆ΑΠΑΝΑΙΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ’.  

Ο Λαµέρας, που ήταν γνωστό ότι ικανοποιούσε τις επιθυµίες των παραγγελιοδοτών 

του και γνώριζε να διαχειρίζεται τη δηµόσια µνηµειακή γλυπτική, φάνηκε και πάλι 

αντάξιος των προσδοκιών µε τον εντυπωσιακό του φρουρό, ο οποίος µετέδιδε µε 

διαύγεια το µήνυµα που επιθυµούσαν να δηµοσιοποιήσουν όσοι αποφάσισαν την 

ανέγερσή του. Ο ρεαλισµός στη µορφή του στρατιώτη και συνολικά η 

παραστατικότητα της σύνθεσης µε τις λιτές αλλά ξεκάθαρες γραµµές της, που 

παραπέµπει ακόµα και στους στρατιώτες των σοβιετικών µνηµείων, εξασφαλίζουν 

την επιτυχία του συµβολισµού του ήρωα της πατρίδος, όσο και αν κυριαρχούν οι 

αφαιρετικές λύσεις στην κάπα του, η οποία µοιάζει µε έναν γεωµετρικό πίνακα. 
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Το 1965, όµως, η αφαίρεση είχε κυριαρχήσει στο δυτικό κόσµο και στην 

Ελλάδα σε βάρος του ρεαλισµού, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, όχι όµως και στη 

δηµόσια µνηµειακή γλυπτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Μέσα σε συνθήκες 

πολιτικού αναβρασµού ήταν δύσκολο να ανεγερθεί ένα µνηµείο που 

διαπραγµατευόταν την ιστορία του πολέµου µε τρόπο αφηρηµένο και αόριστο, από τη 

στιγµή που πολλάκις η εξουσία είχε χρησιµοποιήσει µια συγκεκριµένη εκδοχή της 

µνήµης προκειµένου να αποκοµίσει πολιτικά οφέλη. Την ώρα µάλιστα που η 

συντηρητική παράταξη έχανε έδαφος και επιθυµούσε να επιστρέψει στην εξουσία 

µετά το διάλλειµα Παπανδρέου, ένας από τους πυλώνες της, ο στρατός, προχώρησε 

στην παραγγελία του µνηµείου στο Καλπάκι µε προφανή στόχο να υπενθυµίσει στους 

πολίτες ότι αυτός είναι ο φρουρός της πατρίδας, σε µια περίοδο που σύµφωνα µε το 

λεξιλόγιο του Ψυχρού Πολέµου και της ∆εξιάς, η χώρα απειλούνταν από τις 

αριστερές δυνάµεις. Με το ρεαλισµό του το έργο του Λαµέρα παρενέβη στη δηµόσια 

σφαίρα για να µνηµονεύσει τη δεκαετία του ’40 µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί 

και πάλι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στρατού που ήταν και πάλι έτοιµος κατά τα 

φαινόµενα να αναλάβει δράση και να αποκαταστήσει τις ισορροπίες υπέρ των 

συντηρητικών κύκλων που µεταπολεµικά είχαν τον έλεγχο του κράτους και της 

εξουσίας – όπως και συνέβη τελικά µε το στρατιωτικό πραξικόπηµα αµέσως µετά. 

 

• Η Μάχη της Πίνδου του Καπράλου και οι δυσκολίες αφοµοίωσης 

του µοντερνισµού 

 

Αντίθετα το µεγάλο, επίσης, διαστάσεων µνηµείο του Χρήστου Καπράλου 

(1909-1993) για τη Μάχη της Πίνδου, το οποίο δούλευε ήδη στα χρόνια του πολέµου 

και τελικά µετέφερε σε πωρόλιθο το διάστηµα 1951-1956, µε αναφορές στον αγώνα 

της Εθνικής Αντίστασης και το ρόλο ολόκληρου του ελληνικού λαού, µετά την 

έκθεσή του στην Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών το 1957 δεν θα έβλεπε ξανά το δηµόσιο 

φως παρά το 1992 µε τα εγκαίνια του µουσείου του καλλιτέχνη στην Αίγινα – όπως 

αφηγείται ο ίδιος ο καλλιτέχνης947. Μέχρι τότε βρισκόταν στις αποθήκες και την 

κατοχή των καπνοβιοµηχάνων Παπαστράτου, οι οποίοι υπήρξαν µαικήνες του 

καλλιτέχνη, ενώ τελικά το 2001 τοποθετήθηκε στο περιστύλιο της Βουλής, 

                                                 
947 Καπράλος, Χρήστος, Αυτοβιογραφία (συµπληρωµένη από τη Σούλη Καπράλου), Άγρα, Αθήνα 2001, 
σελ. 146-147. 
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σφραγίζοντας έτσι την επίσηµη αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της εθνικής συµφιλίωσης.  

  
(Χρήστος Καπράλος, Η Μάχη της Πίνδου (λεπτ.), 1951-1956, πωρόλιθος, Περιστύλιο της Βουλής) 

Μέχρι και τα µέσα τουλάχιστον της δεκαετίας του ’50 η εκδοχή της 

‘ελληνικότητας’ που προωθούσε το επίσηµο κράτος στις εικαστικές τέχνες 

ταυτιζόταν µε αυτή του ελληνοκεντρισµού ενός ακαδηµαϊκού νεοκλασικού ύφους. 

Και µπορεί ο Καλλιγάς ήδη από το 1946 να εξυµνούσε µε άρθρο του στο Βήµα «έναν 

άξιο νέο Έλληνα γλύπτη, έχοντας νωπή την ανάµνηση του τι φέρνει η ελληνική 

γλυπτική παράδοση µαζί της»948 ή να ταύτιζε τα µοτίβα του Καπράλου στο µνηµείο 

της Πίνδου µε αρχαία κρητικά και γεωµετρικά αγγεία949, ωστόσο η εκδοχή, τόσο της 

µνήµης που παρουσίαζε ο ‘νέος έλληνας δηµιουργός’ όσο και της ‘ελληνικότητας’ 

που προωθούσε, «ένας συνδυασµός αρχαϊσµού και χιούµορ […] που τελικά τον 

οδήγησαν σε ένα µανιεριστικό ακαδηµαϊσµό του εαυτού του»950 µε στοιχεία από έναν 

περιφερειακό µοντερνισµό, απέτρεπαν τους ιθύνοντες την πρώτη µεταπολεµική 

περίοδο από το να συµπεριλάβουν το έργο του στην επίσηµη δηµόσια µνηµειακή 

πολιτική. Τα θετικά, άλλωστε σχόλια του Ριζοσπάστη την ίδια χρονιά, επιβάρυναν 

περισσότερο τη θέση του µέσα στο κλίµα τροµοκρατίας και εκφοβισµού που 

επικρατούσε µεταπολεµικά951. Αργότερα ο ίδιος ο Καπράλος δήλωνε µε αφοπλιστική 

ειλικρίνεια: «Η έκθεση έκανε µεγάλη εντύπωση και οι κριτικές ήταν παραπάνω από 

εγκωµιαστικές. Ωστόσο, δεν πούλησα ούτε ένα έργο. Οι περισσότεροι κριτικοί και 

πολλοί πνευµατικοί άνθρωποι, µε κείµενά τους προσπάθησαν να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον της πολιτείας για να στηθεί το µνηµείο σε δηµόσιο χώρο. Ωστόσο δεν 

κατάφεραν να τους συγκινήσουν»952. 

                                                 
948 Καλλιγάς, Μαρίνος, «Ο Καπράλος στον “Παρνασό”», Το Βήµα, 18 Οκτωβρίου 1946, στο Καλλιγάς, 
Μαρίνος, Τεχνοκριτικά, 1937-1982, Μουσείο Μπενάκη/ Άγρα, Αθήνα 2003, σελ. 120. 
949 Καλλιγάς, Μαρίνος, «Ο Καπράλος στον “Παρνασό”», όπ. π., σελ. 121. 
950 Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 85. 
951 Βλ. Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-1953», όπ. π., 
σελ. 185. 
952 Καπράλος, Χρήστος, Αυτοβιογραφία, όπ. π., σελ. 146. 
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Οι συντηρητικές, όπως είδαµε, δυνάµεις του µεσοπολέµου που ξαναπήραν, 

έστω και προσωρινά, τα ηνία της εξουσίας µετά τον εµφύλιο, εµπιστεύονταν για τη 

δηµόσια έκφρασή τους εκείνο το στυλ που έδινε τις περισσότερες ευκαιρίες για 

προπαγάνδα απέναντι σε ένα δύσπιστο σώµα πολιτών. Τόσο η ηττηµένη Αριστερά 

όσο και η ‘νέα αστική τάξη’ που έθεσε τα θεµέλια της κυριαρχίας της µέσα στα 

χρόνια του πολέµου δεν είχαν ακόµα φτάσει σε σηµείο να επιβάλλουν µια 

διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση των τεχνών, πόσο µάλιστα όταν πρόκειται για 

κρατικές και δηµόσιες παραγγελίες. Οι βάσεις µιας γλυπτικής µε αφαιρετικούς 

προσανατολισµούς στην Ελλάδα µπορεί να τέθηκαν στις αρχές του ’50 µε τη µεγάλη 

έκθεση στην Αθήνα για το Henry Moore, µόνο όµως από τα µέσα της δεκαετίας αυτή 

η τάση θα λάβει πραγµατικές διαστάσεις µε την ίδρυση περιοδικών και γκαλερί που 

στρέφονταν προς την αφηρηµένη τέχνη, όπως ο Ζυγός (1955) και οι Νέες Μορφές 

(1959), καθώς και µε την εκλογή για πρώτη φορά καλλιτεχνών του µοντερνισµού σε 

πανεπιστηµιακές έδρες, όπως ο Παπαλουκάς που εκλέχτηκε το 1956 στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο Μόραλης που 

εκλέχτηκε το 1957 τακτικός καθηγητής του Εργαστηρίου Ζωγραφικής στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών953. 

Το µνηµειώδες έργο του Καπράλου, γνωστό στους κρατικούς φορείς, δεν 

µπόρεσε να βρει εξ αρχής τους υποστηρικτές εκείνους µέσα στον κρατικό µηχανισµό 

που θα προωθούσαν τη µόνιµη εγκατάστασή του σε περίοπτη θέση σε δηµόσιο χώρο. 

Η χρήση συνολικά της ελληνικής παράδοσης απέναντι σε έναν νεοκλασικό 

ακαδηµαϊσµό, η υφολογική συγγένεια µε τεχνοτροπίες άλλων λαών της Μεσογείου, 

και ειδικότερα εδώ µε την Αίγυπτο, και η αφαιρετική αντίληψη του σχεδίου και της 

µορφής µε επιδράσεις από τις γεωµετρικές λύσεις της δυτικοευρωπαϊκής 

πρωτοπορίας, µια µοντερνιστική εν γένει αντιµετώπιση των εικαστικών µέσων και 

επιλογών, ερχόταν σε αντίθεση µε την αντιδραστική και συντηρητική εικαστική, και 

όχι µόνο, ιδεολογία της κυρίαρχης αυτή την ώρα τάξης.  

Με την οριστική πάντως εδραίωση των συντηρητικών στην εξουσία µετά τις 

εκλογές του 1952 και την ολοκληρωτική εξάρτηση από τον αµερικάνικο παράγοντα 

τα πράγµατα στον καλλιτεχνικό χώρο φαίνεται να παίρνουν µια άλλη τροπή. Η 
                                                 
953 Βλ. Παυλόπουλος, ∆ηµήτρης, Ζογγολόπουλος, όπ. π., σελ. 51 και Παπανικολάου, Μ. Μιλτιάδης, 
Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ού Αιώνα, όπ. π., σελ. 197. Ο Γιάννης 
Μόραλης είχε µάλιστα ήδη εκλεγεί στην ΑΣΚΤ το 1947 στη θέση του διδάσκοντος του προκαταρτικού 
έτους, µια εκλογή που σηµατοδότησε και αυτή την αρχή της στροφής προς το µοντερνισµό, βλ. 
Μάλαµα, Άννυ, «Ο Γιάννης Μόραλης της Εθνικής Πινακοθήκης», Τιµή στον Γιάννη Μόραλη, Μάλαµα, 
Άννυ (επιµ.), Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, Αθήνα 2011, σελ. 31.  
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µοντέρνα αφηρηµένη τέχνη έβγαινε σταδιακά στο προσκήνιο και αποσυρόταν από 

πάνω της το ανάθεµα µιας µιασµατικής τέχνης για τον εθνικό χαρακτήρα των τεχνών 

στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς η στιγµή που η ‘νέα αστική τάξη’ κέρδιζε έδαφος έναντι 

των παραδοσιακών ελίτ, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα ενεργοποιούταν εκ νέου η προοδευτική παράταξη954. Ο θάνατος του 

Παπάγου το 1955 και η άνοδος στην εξουσία του νεαρού υπουργού του, του 

Κωνσταντίνου Καραµανλή, ήταν η απόδειξη της παραπάνω µεταβίβασης της 

εξουσίας και η απόδειξη πως η ‘νέα αστική τάξη’ και ένας εκπρόσωπός της έφταναν 

στην κορυφή του κράτους. Η διαλλακτικότερη φαινοµενικά πολιτική του Καραµανλή 

απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, µε τη σταδιακή απελευθέρωση των 

πολιτικών κρατουµένων και το κλείσιµο των ‘νέων’ στρατοπέδων συγκέντρωσης, και 

η προβολή του ως µοντερνιστή, φάνηκε προς στιγµήν ότι διαµόρφωνε ένα 

δηµοκρατικότερο πολιτικό πλαίσιο, αν και στην πραγµατικότητα ο νέος 

πρωθυπουργός αποδείχτηκε απρόθυµος να εναντιωθεί στις αντικοµµουνιστικές 

προκαταλήψεις του εµφυλίου955.  

Από την άλλη, οι ίδιες οι δυνάµεις της Αριστεράς στην Ελλάδα 

παρουσιάζονταν σταδιακά απαγκιστρωµένες από έναν αρτηριοσκληρωτικό 

σταλινισµό µετά το θάνατο του σοβιετικού ηγέτη, χωρίς ωστόσο να συζητηθεί 

ουδέποτε ή να αµφισβητηθεί δηµοσίως η κοµµατική γραµµή956. Εντούτοις, το 

‘άνοιγµα’ αυτό είχε ως συνέπεια µια στάση µε όρους πιο χαλαρούς και µε 

µεγαλύτερη διαλλακτικότητα απέναντι στο µοντερνισµό και την αφηρηµένη τέχνη, 

όπως τουλάχιστον εκτυλισσόταν βαθµιαία µέσα από τις σελίδες της Επιθεώρησης 

Τέχνης, του επίσηµου περιοδικού ποικίλης ύλης της Ε∆Α που ιδρύεται ακριβώς τώρα, 

αν και «η δηµιουργική πρόσληψη των πρωτοποριακών ρευµάτων της εποχής 

προσκρούει συχνά στον έλεγχο εκπροσώπων του κοµµατικού µηχανισµού»957.  

                                                 
954 Βλ. Παπαθανασίου, Ιωάννα, «Ε∆Α: Το µαζικό κόµµα της προδικτατορικής αριστεράς», Η ελληνική 
κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945-1967), Ψυχάρης, Γιάννης (επιµ.), Ίδρυµα Σάκη 
Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σελ. 682-685. 
955 Βλ. Mark, Mazower, «The Cold War and the Appropriation of Memory: Greece after Liberation», 
όπ. π., σελ. 221, Spiliotis/ Susanne-Sophia, «“An Affair of Politics, Not Justice”: The Merten Trial 
(1957-1959) and Greek-German Relations», όπ. π., σελ. 296 και Μεσθανέως, Βασιλική, «Η 
αντιπολίτευση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1949-1963», Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη 
µεταπολεµική περίοδο (1945-1967), Ψυχάρης, Γιάννης (επιµ.), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, 
σελ. 677. 
956 Βλ. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος, «Η ιδεολογική επίδραση του εµφύλιου πολέµου», όπ. π., σελ. 590. 
957

Κύρτσης, Αλέξανδρος–Ανδρέας, «Πολιτισµικές και ιδεολογικές εκφράσεις της µετεµφυλιοπολεµικής 
νεωτερικότητας», όπ. π., σελ. 410. 
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Την περίοδο αυτή, εξάλλου, άνθρωποι των τεχνών και φιλελεύθεροι 

διανοούµενοι, που είχαν ήδη στραφεί προς τη συντηρητική παράταξη λόγω της 

αυξανόµενης εξάρτησής τους από το κράτος και της επιθυµίας τους να εργαστούν 

στον κρατικό µηχανισµό για λόγους επιβίωσης και οι οποίοι υποστήριζαν σταδιακά 

την αφηρηµένη τέχνη, καταλαµβάνουν δηµόσια αξιώµατα και πανεπιστηµιακές 

έδρες958. Πολλοί από αυτούς, όπως ο Προκοπίου959, είχαν αναπτύξει, ιδιαίτερους 

δεσµούς µε την Αµερική και βαθµιαία άρχισαν να επηρεάζουν καταλυτικά τη στροφή 

προς την αφαίρεση, κυρίως ακόµα µέσα από το πρίσµα µιας ελληνικής εκδοχής όπως 

την καθόριζε, σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της, η µακραίωνη ελληνική παράδοση 

– σε αυτήν την περίπτωση η αφαίρεση της µυκηναϊκής και κυκλαδικής τέχνης, την 

οποία ήδη διαγνώσαµε στη λέαινα του Ληµναίου.  

Προοδευτικοί καλλιτέχνες, όπως ήταν και ο Καπράλος, οι οποίοι µάλιστα 

είχαν, ήδη προπολεµικά, αρκετές επαφές µε τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύµατα που 

φιλτράρονταν κυρίως από την οπτική του Παρισιού, υιοθέτησαν µε θέρµη αυτή την 

προοπτική έκφρασης και διεξόδου από το συντηρητικό πλαίσιο του ακαδηµαϊσµού, 

χωρίς βέβαια να καταπιάνονται µε επικίνδυνα ή ανατρεπτικά για το καθεστώς θέµατα 

για λόγους αυτολογοκρισίας που επέβαλε, όπως είδαµε, το καταπιεστικό κράτος της 

‘εθνικοφροσύνης’. Η µοντέρνα εκδοχή της ‘ελληνικότητας’ αποτέλεσε τη βαλβίδα 

ασφαλείας για την εκτόνωση των εικαστικών, και όχι µόνο, ανησυχιών των 

καλλιτεχνών, πάντοτε όµως εναρµονισµένων µε τα όρια που έθετε ένα αυταρχικό 

καθεστώς. Η έκθεση έτσι του έργου του Καπράλου το 1957, που αποτελεί ένα από τα 

πιο προωθηµένα δείγµατα του ελληνικού µεταπολεµικού µοντερνισµού, επιτράπηκε 

µέσα στο πλαίσιο αυτής της σταδιακής εικαστικής µετατόπισης της ‘ελληνικότητας’ 

προς την αφαίρεση, από τη στιγµή µάλιστα που το περιεχόµενο είχε στοιχεία ενωτικά 

και αποδείκνυε τον ηρωισµό ολόκληρου του έθνους, «σαν προσπάθεια των 

ανθρώπων που όλοι µαζί, νικητές και νικηµένοι, χθεσινοί εχθροί και σηµερινοί φίλοι, 

ξεχνούν ό,τι τους χωρίζει µε το χορό και τη µουσική»960 – χωρίς όλα αυτά να είναι 

αρκετά για τη µόνιµη και δηµόσια εγκατάσταση του έργου. 

                                                 
958 Βλ. Παυλόπουλος, ∆ηµήτρης, Ζογγολόπουλος, όπ. π., σελ. 51. 
959 Για τις θέσεις και το ρόλο του Προκοπίου βλ. Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Ιδεολογία και 
τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, Σοσιαλιστικός Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», όπ. 
π., σελ. 397-400 και του ιδίου «Η πρόσληψη της αφηρηµένης τέχνης στην Ελλάδα (1945-1960) στο 
πεδίο της κριτικής της τέχνης», Προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δηµιουργίας από την Αναγέννηση έως 
τις µέρες µας, ∆ασκαλοθανάσης, Νίκος (επιµ.), Νεφέλη, Αθήνα 2008, σελ. 82-91. 
960 Χρήστου, Α. Χρύσανθος, Χρήστος Καπράλος, Έκδοση Παπαστράτος ΑΒΕΣ, Αθήνα 1981, σελ. 11. 
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(Χρήστος Καπράλος, Η Μάχη της Πίνδου (λεπτ.)) 

Ο αφαιρετικός και περιγραφικός χαρακτήρας των µορφών, η λιτότητα και η 

καθαρότητα των γραµµών µε τάση προς τη γεωµετρικότητα χωρίς έντονα 

εξπρεσιονιστικά στοιχεία και η επιλογή του εικαστικού προτύπου από την αρχαία 

‘αυθεντική’ παράδοση κάλυπτε τις απαιτήσεις για τον ‘γνήσιο’ ελληνικό χαρακτήρα 

του έργου, συµβάδιζε όµως ταυτόχρονα µε τις αρχές πολλών µοντέρνων κινηµάτων 

της ∆ύσης – µε αφετηρία πάντα το Παρίσι και όχι ακόµα τη Νέα Υόρκη. Με τον 

τρόπο αυτό στεκόταν, συγχρόνως, απέναντι στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό µε τον 

οποίον εκφραζόταν διεθνώς ο κυριότερος εκείνη τη στιγµή αντίπαλος της ∆ύσης στο 

στρατόπεδο της οποίας άνηκε και η Ελλάδα. Ωστόσο, η αναφορά σε γεγονότα του 

παρελθόντος, όπως ήταν η ηρωική Αντίσταση στον κατακτητή, βρισκόταν στον 

αντίποδα της επίσηµης πολιτικής της µνήµης και της κρατικής ιδεολογίας. Το 

στοιχείο αυτό µπορούσε να αποτελέσει εν δυνάµει τροχοπέδη στην προσπάθεια 

νοµιµοποίησης της παρούσας κρατικής εξουσίας και επικύρωσης της θέσης της 

χώρας στο εξωτερικό και εκ των πραγµάτων ήταν ανακόλουθη µια δηµόσια διαρκή 

έκθεση του συγκεκριµένου έργου, που όπως είπαµε µετά την έκθεσή του το 1957 

µπήκε στις αποθήκες του Παπαστράτου.  

 

• Τα µνηµεία του Ζογγολόπουλου και η σταδιακή επικράτηση της 

αφαίρεσης στη µνηµειακή γλυπτική 

 

Στην ίδια γραµµή και πάνω στις ίδιες αρχές κινούνται και τα µικρότερης 

κλίµακας έργα που κατασκευάστηκαν την ίδια περίοδο από το Γιώργο Ζογγολόπουλο 

και έχουν ως θέµα τους τη µνήµη του πολέµου. Μόνο που τη φορά αυτή το 

περιεχόµενο είναι τελείως διαφορετικό, όπως διαφορετική είναι η χρήση τους και ο 

χώρος όπου τοποθετήθηκαν, γεγονός που εξηγεί σε µεγάλο βαθµό και το µέγεθός 

τους. Ο περιφερειακός, θα έλεγα, χαρακτήρας τους, καθώς είναι τοποθετηµένα, 

χρονολογικά ξεκινώντας, στο Κερατσίνι το 1948, στην Ιτέα το 1952 και στη Νίκαια 



454 
 

το 1956961, σε συνδυασµό µε την αφιέρωση και διαπραγµάτευση µόνο της µνήµης 

των πεσόντων – όχι απαραίτητα των ηρώων – στις συγκεκριµένες τοποθεσίες χωρίς 

να γίνεται άλλη αναφορά στην ταυτότητα των θυµάτων πέραν της τοπικής τους 

καταγωγής, ούτε φυσικά καµία αναφορά στους θύτες, υποβίβασαν τη σηµασία τους 

στην ‘εθνική’ αφήγηση της κεντρικής εξουσίας και είναι βέβαιο ότι επέδρασαν 

καταλυτικά στη µείωση της κλίµακας και του µεγέθους τους.  

Τα τραύµατα, πάντως, που είχαν προκαλέσει οι συµφορές του πολέµου και οι 

συνέπειές τους παραήταν βαθιά για να ξεχαστούν παντελώς από όλες τις κοινωνικές 

οµάδες οι οποίες βρήκαν, έστω και µε τη νεφελώδη αφιέρωση γενικά στα θύµατα του 

πολέµου, τον τρόπο να εκφράσουν τον πόνο και τη θλίψη τους και να τιµήσουν τους 

νεκρούς τους. Έτσι διάφορες τοπικές κοινότητες και σύλλογοι µπόρεσαν να 

υπερκεράσουν και να αποφύγουν τυχόν αντιστάσεις και απαγορεύσεις από την 

κεντρική διοίκηση, η οποία έδινε βέβαια την ψευδαίσθηση της ανοχής της 

δηµοσιότητας για τον πόλεµο, στην πραγµατικότητα όµως υποβάθµιζε τις απώλειες 

και τις συµφορές των Ελλήνων πολιτών την περίοδο της κατοχής και έθετε στο 

περιθώριο δύσκολες µνήµες γύρω από τα αίτια των εσωτερικών συγκρούσεων, τα 

θύµατα που αυτές προκάλεσαν και την ταυτότητα των τελευταίων. Την πρακτική 

αυτή, όπως είδαµε, είχαν ακολουθήσει και άλλες συντηρητικές κυβερνήσεις της 

∆υτικής Ευρώπης και µάλιστα εκεί µε τη χρήση αµιγώς έργων αφηρηµένης 

γεωµετρικής τέχνης, σε µια προσπάθεια να ικανοποιήσουν και συγχρόνως να 

κατευνάσουν τις κοινωνικές απαιτήσεις και αντιδράσεις για µια ενεργητικότερη 

δηµοσιότητα για τον πόλεµο και να κλείσουν έτσι µε τον πιο ανώδυνο και αθόρυβο 

τρόπο το κεφάλαιο µιας δύσκολης για αυτούς και τους συνεργάτες τους µνήµης.  

Ο ίδιος ο Ζογγολόπουλος πάντως από νωρίς είχε ενδιαφερθεί για τα 

διδάγµατα της αφηρηµένης τέχνης. Μάλιστα, όταν στα χρόνια της Κατοχής σύχναζε 

στο σπίτι του Απάρτη, µαζί µε το «Μακρή και τον χαράκτη Α. Τάσσο, συζητούσαν 

για µια νεωτερική γλυπτική µνηµείων που θα ξέφευγε από την απλή περιγραφή»962, 

αναζητώντας άλλους δρόµους από αυτόν του ακαδηµαϊσµού. Εντούτοις, όταν µετά 

τον πόλεµο ανέλαβε το 1947 την ανέγερση του Μνηµείου πεσόντων Αγίου Γεωργίου 

Κερατσινίου, αυτό που τελικά χτύπησε σε µάρµαρο την επόµενη χρονιά δεν ήταν 

τίποτε άλλο από µια Αριάδνη – όπως επίσης είναι γνωστό το έργο. 

 

                                                 
961 Βλ. Παυλόπουλος, ∆ηµήτρης, Ζογγολόπουλος, όπ. π., σελ. 45-57. 
962 Παυλόπουλος, ∆ηµήτρης, Ζογγολόπουλος, όπ. π., 43. 
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(Γιώργος Ζογγολόπουλος, Μνηµείο πεσόντων Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου (Αριάδνη), 1948, µάρµαρο, 

ύψος 2 µ., Πλατεία Αναστάσεως, Κερατσίνι, στο κέντρο και δεξιά όπως είναι βανδαλισµένο σήµερα) 

Θέλοντας ίσως µε αυτό τον τρόπο να υπερβεί την περιγραφικότητα των 

ακαδηµαϊκών λύσεων και τις πολεµικές αναπαραστάσεις, καταλήγει τελικά απλά σε 

µια πιο αφαιρετική αφήγηση της µνήµης που διαπραγµατεύεται. Μπορεί να λείπει µια 

πολεµική παράσταση, ωστόσο η αφήγηση του παρελθόντος είναι παρούσα. Σύµφωνα 

µε το ∆ηµήτριο Ευαγγελίδης, «πάνω στο βάθρο στέκει όρθια µια νέα κοπέλα, απλά 

ντυµένη όπως στην καθηµερινή ζωή, µε ελαφρά ανασηκωµένο το κεφάλι σα να 

βλέπει σε απόµακρο όραµα τα παλικάρια που έπεσαν ηρωικά για την πατρίδα – 

σ’αυτά φέρνει τη δάφνη που κρατεί στο δεξί της χέρι, ατίµητο βραβείο της θυσίας 

τους. Κι η ίδια µε τη στάση, µε το ανάβλεµµα, µε το αποφασιστικό ήθος συντονίζεται 

ψυχικά στην ηρωική ατµόσφαιρα που δηµιουργείται γύρω»963. Η τεχνοτροπική λύση, 

εξάλλου, που προτίµησε µπορεί να φέρει κάποιες «αφαιρετικές τάσεις», όπως 

παρατηρεί ο Παυλόπουλος964, ωστόσο οι αρχές του ρεαλισµού όπως και οι αρετές της 

‘ελληνικότητας’ είναι περισσότερο παρούσες εδώ. Είναι αυτές ακριβώς που διακρίνει 

ο Ευαγγελίδης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης και ένθερµος υποστηρικτής του 

ελληνοκεντρισµού, και οι οποίες τον υποχρεώνουν να εξάρει τις αρετές του Καλλιγά, 

δηλαδή τη σταθερότητα, την αρµονία, την κλειστή µορφή, την ουσιαστική απλότητα, 

την ισορροπία και την ενότητα των στοιχείων965. 

                                                 
963 Ευαγγελίδης, Ε. ∆ηµήτριος, Νέα Εστία, τχ. 512, Νοέµβριος 1948, σελ. 1371. 
964 Παυλόπουλος, ∆ηµήτρης, Ζογγολόπουλος, όπ. π., 45. 
965 Παραθέτω το εν λόγω απόσπασµα: «Με το συµπαγή κυβικό της όγκο διαγράφεται στέρεα χωρίς 
καµιά εντυπωσιακή εξωτερική κίνηση, αλλά ήρεµη και µε µεγάλες απλές φόρµες που βλαστάνουν η 
µια από την άλλη και µε τη µορφική τους συνέχεια φανερώνουν την εσωτερική αναγκαιότητα της 
ύπαρξής τους. Τα πόδια σίγουρα και σχεδόν ασάλευτα, µε ελαφρή µονάχα διαφοροποίηση στο ένα 
άνετο και στο άλλο στάσιµο πάτηµα, κρατούν το σώµα που ανεβαίνει σιγά-σιγά. Την κίνηση αυτή 
συνεχίζουν οι µεγάλες πλατιές πτυχές του φορέµατος που προδίνουν τα γερά της µέλη και την 
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Την ώρα που ο Εµφύλιος βρισκόταν στο αποκορύφωµά του και όλα έδειχναν 

ότι οδεύουµε προς την επικράτηση των συντηρητικών κύκλων, κάθε ανατρεπτική 

πρόταση, ειδικά για ένα δηµόσιο γλυπτό, θα την καθιστούσε αυτοµάτως ακατάλληλη. 

Η ρεαλιστική γυναικεία µορφή, όσο και εάν διακρίνεται από λιτότητα και 

αφαιρετικότητα στις γραµµές και τη διακόσµηση, µε την αυστηρότητα του ύφους της 

και τη σταθερότητά της, υποδεικνύει τη βούληση των αρχών για σεβασµό της 

παράδοσης και των παραδοσιακών αξιών – όπως αυτός της οικογένειας στην οποία 

παραπέµπει το µνηµείο. Εξάλλου, «η προωθητική δύναµη που ασκούσαν εκείνα τα 

χρόνια οι µαρξιστικές ιδέες σε διεθνές επίπεδο και παράλληλα η πρωτοπόρα 

αντιστασιακή δράση των κοµµουνιστών, τους είχε επιτρέψει να ασκούν µια ισχυρή 

επιρροή στο ιδεολογικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα, παρά την πολιτική 

ήττα, την εξάρθρωση των οργανώσεων, την απαγόρευση των εντύπων του κ.λ.π., η 

τάση για ρεαλισµό µε κοινωνικές προεκτάσεις να παραµένει ιδιαίτερα διαδεδοµένη 

µεταξύ των Ελλήνων καλλιτεχνών»966.   

  
(Γιώργος Ζογγολόπουλος, Μνηµείο πεσόντων Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου (Αριάδνη), λεπτ. δεξιά µε 

την επιγραφή-αφιέρωση και αριστερά µε την υπογραφή του καλλιτέχνη και την ηµεροµηνία ‘1948’) 

Η εικόνα, βέβαια, της µάνας-συντρόφου δεν µπορεί παρά να είναι ενωτική και 

υπεράνω κάθε πολιτικής ή άλλης διαίρεσης, ουσιαστικά δηλαδή να ταυτίζεται µε την 

ίδια την ιδέα της πατρίδας όσο υποχωρούσε η ηρωική εικόνα των πολεµιστών 

αντιστασιακών για χάρη της ιδέας του αθώου θύµατος. Η αθώα αυτή διαπραγµάτευση 

του παρελθόντος εγκαινιάζει κατά κάποιο τρόπο την επίσηµη στρατηγικής της 

αποσιώπησης των σκοτεινών πτυχών του πολέµου και επικεντρώνεται αποκλειστικά 

στα σηµεία εκείνα που η ελληνική κοινωνία υπέφερε ή που απέδειξε τον ηρωισµό της 

συνολικά, µε εθνοποιητική φυσικά και εδώ στόχευση. Η αφιέρωση άλλωστε µόνο 

                                                                                                                                            
παίρνουν πιο πάνω τα χέρια της µε τα µπράτσα πιο ψηλά έως και τους ώµους. Τη µονοτονία της 
κάθετης αυτής κίνησης κόβουν και τονίζουν µαζί µικρές διαδοχικές παύσεις µε την οριζόντια τους 
πορεία, ο ποδόγυρος, η ζώνη, τα στήθη, οι ώµοι που καταλήγουν στο κορύφωµα του κεφαλιού. Μα και 
µέσα στο χτίσιµο αυτό δίνουν ζωή και παλµό άλλοι ελαφροί ρυθµοί που δένουν και ισορροπούν τα 
οργανικά µέλη του σώµατος σε αρµονία και τάξη. Κ’ η αρµονία στηρίζεται πιο πολύ στην εσωτερική 
λειτουργία παρά στη φαινοµενικά εξωτερική κίνηση.», Ευαγγελίδης, Ε. ∆ηµήτριος, όπ. π., σελ. 1371. 
966 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Από τον ‘Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών’ στους ‘Νέους Έλληνες 
Ρεαλιστές’, καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελλάδα (1882-1974)», όπ. π., σελ. 164. 
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στα θύµατα του πολέµου του ’40 ενισχύει ακριβώς αυτή τη λειτουργία: ‘ΗΡΩΙΚΩΣ 

ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ/ ΠΕΣΟΝΤΕΣ/ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ/ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41’. 

Η αφαιρετική αυτή αφήγηση της µνήµης, µε την απεικόνιση µιας αθώας και 

ενωτικής ιδεολογικά και πολιτικά γυναικείας µορφής, εγκαταλείφθηκε στο επόµενο 

µνηµείο του Ζογγολόπουλου. Με τη λήξη του εµφυλίου και την οριστική επικράτηση 

της συντηρητικής παράταξης η µνήµη, όπως είδαµε, της προηγούµενης δεκαετίας 

έλαβε συγκεκριµένο περιεχόµενο. Το 1952, την ίδια χρονιά ανέγερσης µε το µνηµείο 

στο Πεδίον του Άρεως, ο Ζογγολόπουλος ανέλαβε µε τον Αχιλλέα Απέργη (1909-

1986), ο οποίος επίσης προς το τέλος της δεκαετίας στράφηκε δυναµικά προς την 

αφαίρεση967, την παραγγελία για την κατασκευή του Ηρώου Πεσόντων στην Ιτέα.  

  
(Γιώργος Ζογγολόπουλος/ Αχιλλέας Απέργης, Ηρώο Πεσόντων, 1952, µάρµαρο, 2,1 x 1,1 x 0,34 µ., 

Πλατεία Ηρώων, Ιτέα) 

Η αφιέρωση ήταν και εδώ για τα αθώα θύµατα της περίοδο του πολέµου, τις 

γυναίκες που µένουν πίσω, µια µνήµη θετική και ενωτική που αποκλείεται να 

προκαλέσει αντιδράσεις: ‘Μητέρα µεγαλόψυχη στον πόνο και τη δόξα’ . ∆ίπλα, όµως, 

στη γυναικεία µορφή της µάνας στέκεται πλέον και ο στρατιώτης-ήρωας που έπεσε 

στην υπεράσπιση της πατρίδας και του έθνους. ∆εν ήταν πια η φανταστική µορφή του 

στην οποία παρέπεµπε το αγωνιώδες βλέµµα της Αριάδνης στο προηγούµενο µνηµείο. 

Ο Έλληνας φαντάρος είναι παρών στη µνηµονική διαδικασία, όπως παρών είναι 

πλέον και επισήµως το Αλβανικό Έπος, ενώ την ίδια στιγµή αποσιωπήθηκαν όλες οι 

                                                 
967 Βλ. Παπανικολάου, Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 
20ού Αιώνα, όπ. π., σελ. 216-217 και Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 
87. 
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άλλες πτυχές της προηγούµενης περιόδου. Επίσηµος θεµατοφύλακας του έθνους, της 

τάξης και της οικογένειας ήταν πια ο τακτικός στρατός, ο οποίος πριν από λίγο 

κέρδισε µια µάχη επιβίωσης για λογαριασµό του αστικού κράτους ενάντια στις όποιες 

κοινωνικές ανακατατάξεις προσδοκούσαν οι πρώην αντάρτες του ΕΑΜ.  

Το µνηµείο στην κεντρική πλατεία µιας επαρχιακής πόλης, όπως ήταν η Ιτέα, 

δεν αναµένει κανείς να έχει µεγάλες διαστάσεις, ούτε προβάλλονται αξιώσεις για ένα 

έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας, καθώς οι απαιτήσεις, τα µέσα και οι πόροι για 

την ανέγερση του έργου περιορίζονται από την ταυτότητα του παραγγελιοδότη. 

Ωστόσο, οι καλλιτέχνες αφήνουν το δικό τους ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγµα µε τις 

επιλογές τους, που εδώ θα µπορούσε να πει κανείς ότι αρχίζουν να έχουν µια τάση 

µεγαλύτερης αφαίρεσης. Η επιλογή, άλλωστε, της αντισυµβατικής λύσης ενός 

ανάγλυφου αντί της επιλογής µιας στήλης ή ενός βάθρου πάνω στο οποίο θα ήταν 

τοποθετηµένη η παράσταση, δείχνει α µη τι άλλο την πρόθεση των γλυπτών να 

σπάσουν τα δεσµά µε την κλασικιστική ακαδηµαϊκή δηµόσια µνηµειακή πρακτική, 

µέσα πάντα στα πλαίσια που του επιτρέπουν οι συνθήκες.  

∆ίπλα στο µνηµείο των Αθηνών, όπου η κεντρική διοίκηση επιθυµούσε να 

του προσδώσει διεθνείς διαστάσεις µε την αναφορά στους αγωνιστές από την 

Κοινοπολιτεία, το µικρό µνηµείο στην Ιτέα απεικονίζει ίσως πιο ανάγλυφα, 

µεταφορικά και κυριολεκτικά, τον πραγµατικό ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα 

της χρήσης της µνήµης από τους επίσηµους φορείς. Η µοναδική αποδεκτή µνήµη, 

αυτή του έπους του ’40, εκφράστηκε εδώ άµεσα, λαµβάνοντας τη θέση της στον 

επίσηµο εθνικό µύθο, ο οποίος είδαµε να υφαίνεται µε σταθερότητα και πρόγραµµα 

αυτή την περίοδο. Το γεγονός, µάλιστα, ότι ένα µνηµείο ανεγέρθηκε στην Ιτέα και 

όχι στο διπλανό µαρτυρικό ∆ίστοµο, ότι δόθηκε ακριβώς προτεραιότητα στους 

πεσόντες στο αλβανικό µέτωπο – µε µια υποψία να γίνεται έµµεση παραποµπή, 

τουλάχιστον συνειρµικά, και στους στρατιώτες που πήραν µέρος στον Εµφύλιο – και 

όχι στα θύµατα της γερµανικής βαρβαρότητας, τα οποία ήρθαν όµως ως αντίποινα 

µιας αντιστασιακής πράξης του ΕΛΑΣ, καθιστά σαφείς για µια ακόµα φορά τις 

προθέσεις του επίσηµου κράτους να πριµοδοτήσει την εκδοχή εκείνη της µνήµης που 

συµβαδίζει µε τις ιδεολογικές και πολιτικές του πεποιθήσεις και επιλογές, δηλαδή τον 

αντικοµµουνισµό και το αυταρχικό εθνικόφρων κράτος και όχι την έκθεση στη 

δηµόσια σφαίρα άλλων πιο σύνθετων και δύσκολων πλευρών της ιστορίας του 

Β΄Π.Π. Η απουσία, τέλος, συµβόλων και οποιουδήποτε διακριτικού ή διακόσµου, 

εκτός από του ότι συµβάδιζε µε την εικαστική επιλογή για λιτότητα στην 
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αναπαράσταση προς µια αφαιρετική αντιµετώπιση της µνηµειακής τέχνης, εξέφραζε 

µε εύγλωττο τρόπο την κρατική βούληση για δηµόσια διαπραγµάτευση της µνήµης 

του πολέµου µε τα λιγότερα δυνατά στοιχεία και ερεθίσµατα, προκειµένου να µπορεί 

να ταυτιστεί µε αυτή το σύνολο του πληθυσµού και να αποτραπεί το ενδεχόµενο να 

προκληθούν αντιδράσεις, διαιρέσεις και αναταραχές στο κοινωνικό σώµα.  

     
(Αχιλλέας Απέργης, Κωνσταντίνος ∆αβάκης, αριστερά η εκδοχή στην Καστοριά στην οµώνυµη 

πλατεία, 1952 και δεξιά στην οµώνυµη πλατεία στην Καλλιθέα, 1953, µπρούντζος, 2,6 µ. ύψος σε 

µαρµάρινο βάθρο µε ύψος 1,6 µ.)  

Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι οι δύο καλλιτέχνες αποµακρύνθηκαν πλήρως 

από τις αρχές της παραστατικής τέχνης για χάρη της αφαίρεσης, ούτε ότι 

εγκαταλείφθηκε ο παραδοσιακός ανθρωποµορφισµός, η κλειστή µορφή, η λιτότητα 

και η καθαρότητα των µορφών, στοιχεία που καθόριζαν µεταπολεµικά την 

‘ελληνικότητα’ των τεχνών. Ο Απέργης θα φιλοτεχνήσει, άλλωστε, την ίδια εποχή, το 

µνηµείο του συνταγµατάρχη Κωνσταντίνου ∆αβάκη, σε δύο µάλιστα εκδοχές, µία 

στην Καστοριά το 1952 και µία στην Καλλιθέα στην Αθήνα το 1953, όπου φυσικά 

δεν τόλµησε, όπως και ο Λαµέρας, να εφαρµόσει σε αυτή τη δηµόσια παραγγελία 

καµία πρωτοποριακή υφολογική λύση. Αντιθέτως, απέφυγε κάθε προτίµηση σε 

αφαιρετικές ή αφηρηµένες τεχνικές, επιλέγοντας την παραδοσιακή ακαδηµαϊκή 

µνηµειακή γλυπτική για την ανέγερση ενός µνηµείου για έναν ήρωα του ’40, το οποίο 

µάλιστα στην περίπτωση της Καλλιθέας επρόκειτο να του ανατεθεί από το δηµοτικό 

συµβούλιο ύστερα από δική του πρόταση το 1952, διότι είχε αποφασιστεί ήδη η 

ανέγερση στην Καστοριά και η χύτευση θα γινόταν στην Ιταλία, οπότε χρειαζόταν η 
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άµεση έγκριση του έργου για την ταυτόχρονη χρηµατοδότηση και κατασκευή968. Αν 

συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι το µνηµείο ήταν παραγγελία του πρώτου 

αιρετού δηµάρχου της Καλλιθέας, του γιατρού Νικόλαου Σκανδαλάκη, ο οποίος ήταν 

βασιλόφρων και αντικοµµουνιστής969, τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο ο 

Απέργης απέφυγε τους πειραµατισµούς σε ένα άγαλµα που στόχο είχε να αφήσει στο 

περιθώριο τη δύσκολη και διχαστική µνήµη της Κατοχής και της Αντίστασης και να 

φέρει στο προσκήνιο µε τρόπο καθαρό και ‘ελληνικό’ την εθνική µνήµη του 

ηρωισµού του αλβανικού µετώπου και του ελληνικού στρατού που πρωταγωνίστησε 

και ήταν εκ νέου ο θεµατοφύλακας της χώρας – στο πλευρό φυσικά των 

συντηρητικών κυβερνήσεων. 

Ο ήρωας εποµένως της Αλβανίας αναπαρίσταται µε τρόπο ρεαλιστικό αλλά 

όχι νατουραλιστικό, καθώς αποτυπώθηκαν οι απολύτως απαραίτητες λεπτοµέρειες 

χωρίς περαιτέρω ρητορισµούς και διακοσµήσεις. Οι γραµµές είναι λιτές, τα ενδύµατα 

χωρίς περιττές πτυχώσεις και κινήσεις, όπως και η ίδια η στάση του σώµατος του 

∆αβάκη, ο οποίος γενικώς αναπαρίσταται σοβαρός, σταθερός µε τα στιβαρά του 

πόδια και αποφασισµένος να οδηγήσει τα στρατεύµατά του στη νίκη, όπως 

συµβολικά µας παραπέµπει το υψωµένο του χέρι που δίνει το σύνθηµα της επίθεσης. 

Όλο το έργο αποπνέει έτσι µια αίσθηση σοβαρότητας, που εκφράζεται και από το 

ύφος του στρατηγού και το ατάραχο βλέµµα του, στα όρια της σκληρότητας, µια 

αίσθηση ότι ο στρατός είναι κυρίαρχος και η δύναµή του δεν επιδέχεται 

αµφισβητήσεις, ούτε τότε, ούτε και τη στιγµή που ανεγέρθηκε το µνηµείο. 

Τη σταδιακή και οριστική του µετατόπιση προς την αφαίρεση θα τη 

σηµατοδοτήσει ο Ζογγολόπουλος µε το Μνηµείο στους πεσόντες της Κοκκινιάς το 

1956, αφιερωµένο στους νεκρούς στο οµώνυµο µπλόκο από τους Γερµανούς στις 20 

Αυγούστου 1944. Πρόκειται ίσως για το πρώτο µνηµείο στον ελλαδικό χώρο, και 

σίγουρα στην πρωτεύουσα, που παραπέµπει άµεσα σε συγκεκριµένο ιστορικό 

γεγονός και διαπραγµατεύεται µάλιστα δηµοσίως τη µνήµη µιας αντιστασιακής 

πράξης. Είναι, όµως, και το πρώτο έργο στο οποίο το θέµα του και η αναπαράσταση 

                                                 
968 Βλ. Γιαννακόπουλος, Γιώργος/ Λερίου, Αναστασία/ Μουρουγκλού, Άννα (επιµ.), Καλλιθέα, Όψεις 
της Ιστορίας του ∆ήµου και της Πόλης, Εκδόσεις Αλέξανδρος/ Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου 
Καλλιθέας, Αθήνα 2005, σελ. 221. 
969 Για το πρόσωπο και τη θητεία του Νικόλαου Σκανδαλάκη στη δηµαρχεία της Καλλιθέας βλ. 
Παπάζογλου, Σ. Χρήστος (επιµ.), Η Καλλιθέα του χθες και του σήµερα, Έκδοση Εφηµερίδας Έρευνα 
Καλλιθέας, Καλλιθέα 2000, σελ. 288-292 και Ψαλιδόπουλος, Θεόδωρος, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, σελίδες ιστορίας 
και πολιτικής, Αθήνα 1997, σελ. 46.  
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συνδέεται, έστω και µε αφηρηµένο και φαντασιακό τρόπο, µε τον τίτλο του και το 

περιεχόµενο του, δηλαδή µε την απεικόνιση της ιδέας του θύµατος. 

 
(Γιώργος Ζογγολόπουλος, Μνηµείο στους πεσόντες της Κοκκινιάς, 1956, ορείχαλκος, ύψος 3 µ., 

Πλατεία Όσιας Ξένης, Νίκαια) 

Τόσο, πάντως, η αφορµή όσο και η ίδια η ανέγερση του µνηµείου ουσιαστικά 

γύρω από τη µνήµη µιας αντιστασιακής πράξης και το πρωτόγνωρο της ολοκλήρωσης 

του έργου µέσα σε ένα αντιδραστικό περιβάλλον κάνουν τον Γιώργο Πετρή να 

δηλώσει µε αφοπλιστική ειλικρίνεια πως «µνηµείο που να έχει οποιαδήποτε 

αντιστοιχία µ’ ένα τέτοιο γεγονός ασφαλώς δεν είναι εύκολο εγχείρηµα»970. Όπως, 

όµως, είδαµε και πιο πάνω, στα µέσα της δεκαετίας και µε τη νίκη του Καραµανλή 

στις εκλογές, το κλίµα στη χώρα φαινοµενικά τουλάχιστον άλλαζε και το επίσηµο 

κράτος γινόταν πιο ανεκτικό απέναντι σε ζητήµατα που αφορούσαν την αριστερή 

παράταξη, είτε αυτά περιστρέφονταν γύρω από τη δηµοσιότητα για ιστορικά 

ζητήµατα είτε από δηµοκρατικά δικαιώµατα – αν και το παρακράτος, µε την ανοχή ή 

όχι της κυβέρνησης συνέχιζε το καταπιεστικό του έργο. Ο δήµος Κοκκινιάς ήταν 

άλλωστε παραδοσιακά ένας ‘κόκκινος’ δήµος µε πολλά στελέχη του πρώην 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και η τοπική κοινωνία πίεζε για την ανέγερση ενός µνηµείου για τα 

θύµατα του διαβόητου µπλόκου. Μόλις λοιπόν οι συνθήκες το επέτρεψαν, διεξήχθη ο 

διαγωνισµός και η παραγγελία ανατέθηκε σε έναν ήδη καταξιωµένο γλύπτη, ο οποίος  

είχε εκπροσωπήσει το 1952-52 την Ελλάδα στο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Γλυπτικής για το 

Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, είχε αναλάβει ήδη πληθώρα άλλων 
                                                 
970 Πετρής, Γιώργος, «Το µνηµείο της Κοκκινιάς από το γλύπτη Ζογγολόπουλο», Επιθεώρηση Τέχνης, 
τχ. 22, Οκτώβριος 1956, σελ. 317. 
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δηµόσιων έργων, όπως το Μνηµείο Ζαλόγγου, ήταν υπότροφος του ελληνικού 

κράτους την περίοδο 1952-1953 και ετοιµαζόταν για δεύτερη φορά να εκπροσωπήσει 

τη χώρα στη µεγαλύτερη έκθεση σύγχρονης τέχνης στον κόσµο, τη Μπιενάλε της 

Βενετίας971. 

Η νέα πολιτική ηγεσία, λόγω και της αυξανόµενης επιρροής και πίεσης της 

Αριστεράς, θεώρησε σώφρον να µην καταπιέζει πλέον τη δηµοσιότητα γύρω από τη 

µνήµη του πολέµου και όπου διατυπώνονταν αιτήµατα για δηµόσια απεικόνιση 

ιστορικών γεγονότων να αφήνει το περιθώριο για διαπραγµάτευση. Ακολουθώντας, 

όµως, τα διδάγµατα από την υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, πρόκρινε ακριβώς εκείνη την 

τεχνοτροπία που θα προκαλούσε τα λιγότερα το δυνατόν προβλήµατα στην κρατική 

εξουσία και τις λιγότερες αφορµές αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και της 

κυριαρχίας της συντηρητικής παράταξης. Η υιοθέτηση µιας αφηρηµένης ή 

αφαιρετικής τεχνοτροπίας χωρίς σύµβολα και διακριτικά αφαιρούσε οπωσδήποτε την 

άµεση ταύτιση µε ένα συγκεκριµένο γεγονός ή µε συγκεκριµένες πολιτικές και 

ιδεολογίες. Το Ηρώο παραγγέλθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης, κατόπιν 

εισηγήσεως του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Κ. Γέµελου το 1954, επί ∆ηµαρχίας ∆ηµ. 

Τουντουλίδη. Αρχικά είχαν δηµιουργηθεί διάφορες µακέτες και σχέδια µέχρι να 

καταλήξουν στο συγκεκριµένο. Τα αποκαλυπτήρια πραγµατοποιήθηκαν στις 

19/8/1956 από το ∆ήµαρχο κ. ∆ηµ. Τουντουλίδη. 

    
(Γιώργος Ζογγολόπουλος, φωτογραφίες από τις µακέτες για το µνηµείο στη Νίκαια, 1955, αρχείο ∆ηµ. 

Τουντουλίδη) 
                                                 
971 Τα βιογραφικά στοιχεία άντλησα από την επίσηµη ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Γεωργίου 
Ζογγολόπουλου http://www.zongolopoulos.gr/GR/content/gz/bio.html (18.4.2010). 
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Ο Ζογγολόπουλος, που είχε δώσει δείγµατα αυτής της στυλιστικής επιλογής, 

προκρίθηκε για την ανέγερση ενός µνηµείου που θα ήταν αφιερωµένο στα θύµατα 

µιας βάρβαρης πράξης του κατακτητή, ενώ η τελικά εκδοχή του µνηµείου ήταν 

απαλλαγµένη από κάθε διακριτικό και κάθε σύµβολο παρά τις πρώτες προτάσεις του 

καλλιτέχνη που περιείχαν972. Τόσο το πρόπλασµα που ρεαλιστικά αναπαριστά µια 

γυναικεία µορφή, µια µητέρα που χάνει το παιδί της, όσο και αυτό που ο νεκρός 

άνδρας κρατά ένα σπαθί, σύµβολο του πολεµιστή και της αντίστασης, απορρίφθηκαν 

για την πιο αφηρηµένη εκδοχή της Νίκης που κρατά ένα νεκρό σώµα. Ακόµα και το 

µικρό µαχαίρι ή κλαδί ελιάς ή δάφνης που ο νεκρός άνδρας κρατούσε την ηµέρα των 

αποκαλυπτηρίων, αφαιρέθηκε άµεσα από το έργο973, ώστε να µην υπάρχει το 

παραµικρό σύµβολο στην όλη παράσταση που να µπορεί να προκαλέσει 

οποιονδήποτε συνειρµό, αλλά αντιθέτως να αποτελεί το µνηµείο απλώς ένα ταφικό 

και θρηνητικό έργο. 

  
(αριστερά φωτογραφία από την ηµέρα των αποκαλυπτηρίων όπου διακρίνεται το αντικείµενο στο 

αριστερό χέρι του άνδρα, όπως και στη φωτογραφία στο κέντρο, δεξιά όπως είναι σήµερα) 

Η προσφυγή στην αφαίρεση συµβάδιζε, άλλωστε, µε τις εξελίξεις στον 

καλλιτεχνικό χώρο, την ώρα δηλαδή που ο µοντερνισµός κέρδιζε διαρκώς έδαφος 

τόσο στη ζωγραφική όσο και στη γλυπτική, όπως τουλάχιστον παρουσιαζόταν στις 

εκθέσεις αλλά και στις αναλήψεις δηµόσιων έργων. Σε διεθνές, επίσης, επίπεδο η 

αφηρηµένη τέχνη είχε εδραιωθεί ως το στυλ εκείνο που εξέφραζε τον ‘ελεύθερο’ 

                                                 
972 Για το φωτογραφικό υλικό και πλήθος άλλων πληροφοριών σχετικά µε το µνηµείο είµαι ευγνώµων 
στο ∆ήµο Νίκαιας και συγκεκριµένα στις κυρίες Μάρη Λαυρεντιάδου και Νικόλ Αθανασοπούλου. 
973 Σε φωτογραφία του 1957 που βρίσκεται στο Τελλόγλειο Ίδρυµα έχει ήδη αντικατασταθεί µε ένα 
πολύ λεπτότερο κλαδάκι το οποίο µε τα βίας διακρίνεται.  
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δυτικό κόσµο, µέρος του οποίου ήταν και η Ελλάδα, σε αντιδιαστολή µε το 

Σοσιαλιστικό Ρεαλισµό των κοµµουνιστικών καθεστώτων. Η αφαιρετική πρόταση 

του Ζογγολόπουλου, που διατηρούσε επιπροσθέτως τον ανθρωποµορφισµό της 

‘ελληνικότητας’ και συγχρόνως µνηµόνευε αφηρηµένα τους πεσόντες, χωρίς 

σηµειολογικές αναφορές στην ταυτότητά τους, δεν βρήκε αντιδράσεις από την 

κεντρική κυβέρνηση. Καθώς µάλιστα η εκδοχή της µνήµης που προτεινόταν 

αψηφούσε τους αντιστασιακούς εαµικούς ήρωες που αντιστάθηκαν απέναντι στο 

γερµανό κατακτητή – και νέο τότε διεθνή εταίρο – και απλά και αόριστα µνηµόνευε 

τα θύµατα µιας µάχης, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουµε στη λιτή αφιέρωση που 

υπάρχει στη βάση του γλυπτού για τους ‘Πεσόντες’  χωρίς καν µια ηµεροµηνία, δεν 

υπήρχε κάποιος προφανής λόγος για την απαγόρευση της ανέγερσής του. 

Κατά κοινή οµολογία ο Ζογγολόπουλος µε το έργο του αυτό ανοίγει ένα νέο 

κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία και στρέφεται οριστικά προς την αφηρηµένη 

τέχνη. Ίσως το θέµα και ο χαρακτήρας του έργου, ένα δηµόσιο δηλαδή µνηµείο 

αφιερωµένο στα θύµατα της πατρίδας ενάντια στο φασιστικό εχθρό, επέβαλαν ένα 

ρεαλιστικό σε εισαγωγικά σύνολο και µια παράσταση µε παραποµπές σε 

αναγνωρίσιµες µορφές. Ας µην ξεχνάµε ότι η πρότασή του για τη Μπιενάλε την ίδια 

χρονιά δεν ήταν τίποτε άλλο από φορµαλιστικό ανεικονικό έργο πάνω στις αρχές της 

γεωµετρικής αφαίρεσης. Ο αριστερός καλλιτέχνης που είχε και ο ίδιος λάβει µέρος 

στην αντίσταση θέλησε µε τον τρόπο αυτό να τιµήσει τους εκλιπόντες συντρόφους 

του, µέσα πάντα στα αυστηρά όρια που έθετε η πολιτεία για τα δηµόσια γλυπτά.  

     
(αριστερά Γιώργος Ζογγολόπουλος, Μνηµείο στους πεσόντες της Κοκκινιάς, δεξιά Μιχαήλ Άγγελος, 

Pietà Rondanini, 1552-64, ύψος 1,95 µ., Castello Sforzesco, Μιλάνο) 
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Το σίγουρο είναι ότι µε το εµπνευσµένο έργο του από το σύµπλεγµα 

Ροντανίνι του Μιχαήλ Αγγέλου, το οποίο πρέπει να είχε µελετήσει τα προηγούµενα 

χρόνια κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Ιταλία, αφήνει επιτέλους πίσω την 

ακαδηµαϊκή µνηµειακή τεχνική και πρακτική, κάνοντας πράξη τη νεωτερική 

γλυπτική µνηµείων την οποία οραµατιζόταν ήδη από τα χρόνια της κατοχής. Στην 

υπόλοιπη Ευρώπη οι τάσεις αυτές είχαν ήδη συνδεθεί µε την απελευθέρωση και την 

αντίσταση, ενώ είναι τώρα στην Ελλάδα που και η Αριστερά «διένυε µια από τις 

ανήσυχες φάσεις της ιστορίας της, τολµούσε να αναφερθεί στον ‘ακαδηµαϊσµό’ του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, να δέχεται κριτικά ορισµένες ελληνοκεντρικές 

προσεγγίσεις, ακόµα και να ανέχεται (µε κόπο, είναι αλήθεια) τις εντελώς 

αφηρηµένες µορφές»974. Ήταν οπωσδήποτε, όµως, αρκετά πιο ανεκτική ώστε από τις 

σελίδες της Επιθεώρηση Τέχνης ο Πετρής να δηλώνει πως «οι µορφές αυτές [του 

µνηµείου] έχουν αποδοθεί µ’ αρκετή ελευθερία, που δεν έφτασε όµως σε αυθαίρετες 

λύσεις. Και οι αφαιρέσεις του είναι νόµιµες και δε φτωχαίνουν τη φόρµα. Ο 

καλλιτέχνης δεν αποµακρύνθηκε από τα πράµατα. Οι µορφές του είναι ρεαλιστικές, 

βγαλµένες έξω απ’ τα ακαδηµαϊκά πλαίσια»975. 

Ως µοναδική ίσως ανάµνηση της µνηµειακής παράδοσης διατηρεί το 

µαρµάρινο βάθρο πάνω στο οποίο στήνει το έργο του, οργανικό όµως κοµµάτι του, 

καθώς δίνει την εντύπωση πως οι δύο µορφές ίπτανται. Οι µανιεριστικές µορφές, 

επιρροές σύγχρονες από τους Τζιακοµέττι, Μαρίνι976 και κατά τη γνώµη µου και από 

το Μοντιλιάνι, αποδίδουν µε τον καλύτερο τρόπο, όπως σηµειώνει και ο Πετρής, 

«την ανάταση που ένιωσε ο καλλιτέχνης µπροστά στη µεγαλειώδη θυσία των 

πατριωτών», καθώς «το βασικότερο επίτευγµα είναι ότι οι όγκοι δεν πέφτουν προς τα 

κάτω», ενώ «οι ψηλόλιγνες αυτές φιγούρες που γενικά φαίνεται ν’ αγαπά ο 

καλλιτέχνης έχουν µια δική τους ανοδική κίνηση»977. Η γυναικεία µορφή κρατά 

ανάλαφρα το νεκρό σώµα του αγωνιστή και σα µια Νίκη ή σαν ένας άγγελος το 

µεταφέρει στα ουράνια και στη χωρία των αιώνιων ηρώων. Προσωποποίηση είτε της 

Ελλάδας είτε της Ελευθερίας, η παρουσία της µοιάζει ως φόρος τιµής και 

αναγνώρισης της θυσίας των αγωνιστών για ένα υψηλό ιδανικό. Η ένταση και η 

                                                 
974 Χριστοφόγλου, Μάρθα-Έλλη, «Η πρόκληση του αντιακαδηµαϊσµού στις εικαστικές τέχνες (1949-
1967)», όπ. π., σελ. 92. 
975 Πετρής, Γιώργος, «Το µνηµείο της Κοκκινιάς από το γλύπτη Ζογγολόπουλο», όπ. π., σελ. 318. 
976 Τους δύο αυτούς αναφέρει ως κύριες επιρροές του Ζογγολόπου την εποχή αυτή ο Παπανικολάου, 
Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ού Αιώνα, όπ. π., σελ. 
212. 
977 Πετρής, Γιώργος, «Το µνηµείο της Κοκκινιάς από το γλύπτη Ζογγολόπουλο», όπ. π., σελ. 318. 
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εκφραστικότητα της περιστροφικής κίνησης στόχο έχουν να προκαλέσουν, και 

νοµίζω αυτό επιτυγχάνεται, τη συγκίνηση των θεατών µπροστά στο έργο και την 

ταύτισή τους µε τη συγκεκριµένη µνήµη.  

Υπάρχει µια µόνο µικρή, αλλά σηµαντική, υποσηµείωση. Η απουσία 

αποδεικτικών ή έστω ενδείξεων της ταυτότητας των θυµάτων αφαιρεί τη δυνατότητα 

ταύτισης του θεατή µε την ευρύτερη παράταξη ή οµάδα στην οποία άνηκαν τα 

θύµατα. Η ταύτιση γίνεται ατοµικά από τον κάθε θεατή και ανάλογα µε τα δικά του 

βιώµατα, χωρίς πάντως να δίνεται άµεσα η εντύπωση µιας τραγωδίας και των 

συνεπειών της ήττας και της κατοχής και χωρίς φυσικά να κατονοµάζονται άµεσα οι 

υπεύθυνοι και οι θύτες. ∆εν πρέπει, άλλωστε, να λησµονούµε ότι στο συγκεκριµένο 

συµβάν έλαβαν µέρος και πολλοί συνεργάτες των κατακτητών, πολλοί δηλαδή 

ταγµατασφαλίτες, οι οποίοι όµως εκείνη τη στιγµή όχι µόνο δεν είχαν καταδικαστεί 

από το κράτος αλλά ήταν και οι µόνοι που αναγνωρίζονταν ως µαχητές για την 

προστασία του έθνους και λάµβαναν για αυτό ανάλογες συντάξεις και δηµόσια 

αξιώµατα. Με λίγα λόγια, δε θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστεί κανείς ότι µε το 

µνηµείο εκείνη τη στιγµή οι κρατικές αρχές έδειξαν ανοχή απέναντι στη 

δηµοσιοποίηση της µνήµης, όµως µε τέτοιο τρόπο ώστε τελικά για τους συγχρόνους 

του να µπορεί να λαµβάνει διαφορετική ερµηνεία αναλόγως από την ιδεολογική και 

πολιτική τοποθέτηση του εκάστοτε θεατή, ενώ δε θα επηρέαζε τη διεθνή εικόνα και 

θέση της χώρας. Με την εκπλήρωση συνεπώς του καθήκοντος απέναντι στη µνήµη η 

πολιτική ηγεσία έκλεισε µε ανώδυνο και παραπλανητικό τρόπο ένα δύσκολο 

κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας, χωρίς να µπορεί κανείς να την κατηγορήσει για 

αδιαφορία και χειραγώγηση της µνήµης αλλά και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα να 

εγερθούν αξιώσεις για την αναζήτηση ευθυνών και την απόδοση δικαιοσύνης. 

Ήταν ακριβώς αυτή η εκφραστικότητα της τραγωδίας και του πόνου, των 

δεινών και των κακουχιών που υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες από εξωτερικούς 

κατακτητές και εσωτερικούς ‘Εφιάλτες’, που δεν επέτρεψε στις αρχές λίγο αργότερα 

να τοποθετήσουν δηµοσίως το µικρότερων διαστάσεων έργο του Καπράλου του 1966 

µε τίτλο Μάνα µε τα δύο παιδιά της, παρά µόνο στα µέσα της δεκαετίας του ‘80 στην 

Πλατεία Ραλλούς Μάνου, στη λεωφόρο Αµαλίας κοντά στο Σύνταγµα978. 

                                                 
978 Το έργο φέρει την επιγραφή Σύνθεση που είναι ο επίσηµος τίτλος, εδράζεται σε χαµηλό µαρµάρινο 
βάθρο και αγοράστηκε από το ∆ήµο Αθηναίων το 1989, βλ. Αντωνοπούλου, Ζέτα, Τα γλυπτά της 
Αθήνας: Υπαίθρια Γλυπτική 1834-2004, σελ. 193. 
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(Χρήστος Καπράλος, Μάνα µε τα δύο παιδιά της, 1966, ορείχαλκος, 1,8 x 0,85 x 0,40 µ., Πλατεία 

Ραλλούς Μάνου, λεωφόρος Αµαλίας, Αθήνα) 

Παρά λοιπόν την έντονη αφαίρεσή του και την πιο βολική µνήµη των αθώων 

θυµάτων του πολέµου, που έτσι κι αλλιώς εξυπηρετούσε την γενικότερη προσπάθεια 

θυµατοποίησης της χώρας προκειµένου να προβάλλει διεκδικήσεις διεθνώς, το 

γλυπτό αυτό δε θεωρήθηκε αρκετά ‘αθώο’ ιδεολογικά και πολιτικά ώστε να βρει τη 

θέση του σε δηµόσιο χώρο. Ειδικά σε µια περίοδο ιδιαίτερης έντασης και ισχυρής 

πολιτικής αντιπαράθεσης παρακάµφθηκε οτιδήποτε διατάρασσε την εθνική ενότητα 

και εν δυνάµει µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εις βάρος των συντηρητικών κύκλων 

που προετοίµαζαν το οριστικό χτύπηµα στις δηµοκρατικές αξίες και ελευθερίες. 

 

• Η αποκατάσταση του Έπους του ’40 και του Μεταξά στη δηµόσια 

σφαίρα: η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας και η µνηµειακή 

της πολιτική  

 

Από την επόµενη χρονιά θα πέσει βαριά η σκιά της χούντας στη χώρα και 

ακόµα πιο βαριά στη µνήµη του πολέµου. Είναι η εποχή που το έργο της Ερανικής 

Επιτροπής Ανεγέρσεως Ανδριάντων και Προτοµών έχει ενταθεί και «από µια άκρως 

απόρρητη έκθεση της Νοµαρχίας Πέλλας (17/6/1967) πληροφορούµαστε τις 

δραστηριότητες του “Ειδικού Προγράµµατος”, το οποίο “καλύπτει τους τοµείς 

δράσεως, οίτινες δεν καλύπτονται υφ' οιουδήποτε άλλου κρατικού προγράµµατος και 

έχει σκοπόν την αντιµετώπισιν των ξένων προπαγανδών, της κοµµουνιστικής 

δραστηριότητος και του µιξογλώσσου ιδιώµατος”… Και µαζί µ' αυτά προβλέπεται 

“ενίσχυσις διά ανέγερσιν µνηµείου φονευθέντων ανδρών Χωροφυλακής περιόδου 

1940-1950”, δηλαδή να τιµηθούν οι δυνάµεις ασφαλείας της κατοχής και του 
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εµφυλίου.»979. Ακόµα και γλυπτά δηµόσια έργα, που ακροθιγώς είχαν σχέση µε τη 

µνήµη της περιόδου ’40-’45 αλλά δεν εξέφραζαν άµεσα την εθνικοφροσύνη του 

καθεστώτος και της συντηρητικής παράταξης που το στήριζε, θεωρήθηκαν ύποπτα ή 

στην καλύτερη περίπτωση ανάρµοστα για το εθνικό φρόνηµα των Ελλήνων και έτσι 

αποµακρύνθηκαν από τη δηµόσια σφαίρα. 

    
(∆ηµήτρης Καλαµάρας, Θνήσκων Πολεµιστής, 1971, αριστερά, αρχικά στη Φλώρινα στο Νέο πάρκο, 

δεξιά, δεύτερη χύτευση στο Σταθµό µετρό Εθνική Άµυνα, Παπάγου-Αθήνα). 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του έργου του ∆ηµήτρη Καλαµάρα (1924-

1997), ο Θνήσκων Πολεµιστής του 1971, το οποίο αρχικά τοποθετήθηκε στη Φλώρινα 

(σήµερα µια δεύτερη χύτευση στο σταθµό του µετρό Εθνική Άµυνα), αλλά µεσούσης 

της δικτατορίας ο µητροπολίτης της περιοχής Καντιώτης ζητάει από τους 

στρατιωτικούς την αποµάκρυνση του γλυπτού αιτιολογώντας τη ως εξής : «“Το έργον 

τούτο, ως έργον αφηρηµένης τέχνης, µη φέρον ενδεικτικόν στοιχείον Έλληνος 

πολεµιστού ή γενικώτερον Ελλάδος αγωνιζοµένης, δύναται να στηθεί και εις τα 

Τίρανα και εις το Βελιγράδιον και εις άλλην τινά πόλιν του ∆υτικού ή Ανατολικού 

κόσµου, χωρίς να προκαλέσει ουδεµίαν αντίδρασιν. Όποιος το βλέπει δεν αναπολεί 

την Ελλάδα και τας ιστορικάς στιγµάς τας οποίας έζησεν. Οποία αντίθεσις του έργου 

τούτου προς άλλα ηρώα της πατρίδος και συγκεκριµένως πρός τα ηρώα των πόλεων 

Κιλκίς και Γιαννιτσών. Η τέχνη δεν είναι αυτοσκοπός. Η τέχνη πρέπει να είναι 

θεραπαινίς των ιδανικών του Έθνους”. Με αυτή την επιχειρηµατολογία, ο Καντιώτης 

απευθύνεται στον διαβόητο χουντικό Γκαντώνα, “το εκλεκτόν τέκνον της 

Μακεδονίας”, και του ζητεί “το µεν στηθέν έργον να στηθή εις άλλο σηµείο της 

πόλεως διά να επιδεικνύεται εις τους τουρίστας, οπαδούς και θαυµαστάς της 

αφηρηµένης τέχνης, να προκηρυχθεί δε διαγωνισµός δια την ανέγερσιν νέου 

                                                 
979 Στον «Ιό της Κυριακής», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 26/11/2000. 
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µνηµείου ηρώου”. Περιττό να πούµε ότι η πρόταση του Καντιώτη έγινε τελικά 

αποδεκτή από τους οµοϊδεάτες του στρατιωτικούς»980.  

  
(Θωµάς Θωµόπουλος, αριστερά Αρχική πρόταση για το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σχέδιο, δεξιά 

Πρόπλασµα για το µνηµείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη, γύψος, αρχείο Λαζαρίδη/ αρχείο Νεοελληνικής 

Αρχιτεκτονικής Μουσείο Μπενάκη) 

 
(Κώστας ∆ηµητριάδης, αριστερά Τελικό πρόπλασµα του µνηµείου του Άγνωστου Στρατιώτη, πηλός (;), 

φωτογραφία από το εργαστήριο του γλύπτη – ΕΛΙΑ, αρχείο Κώστα ∆ηµητριάδη, δεξιά Προσχέδιο-

µελέτη για το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη, µολύβι σε χαρτί, ΕΛΙΑ, αρχείο Κώστα ∆ηµητριάδη) 

Η µοίρα του Πολεµιστή του Καλαµάρα θυµίζει τις παλινωδίες για την 

ανέγερση ενός άλλου µνηµείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αυτό στην πρωτεύουσα 

που κατασκεύασε τελικά ο Κώστα ∆ηµητριάδης ύστερα και από εισήγηση του 

υπεύθυνου αρχιτέκτονα Εµµανουήλ Λαζαρίδη, αντικαθιστώντας την αρχική πρόταση 

του Θωµά Θωµόπουλου, τον οποίο «ο Βενιζέλος παρέκαµψε τότε παράτυπα»981, διότι 

αυτή ζηµίωνε την αισθητική όλης της σύνθεσης µε «‘κίνησιν και σύνθεσιν φεύγουσα’ 

(!) η οποία δεν άρµοζε στη ‘συµµετρική’ σύνθεση της όλης µελέτης, που απαιτούσε 

µια παράσταση µε ‘αδράνεια’»982. Ο Καλαµάρας πιθανότατα είχε κατά νου το Νεκρό 

Οπλίτη του ∆ηµητριάδη όταν φιλοτεχνούσε το δικό του έργο και γνώριζε το 

συµβολικό περιεχόµενό του, ενώ παρέπεµπε συνειρµικά ως ένα σηµείο σε αυτό. 

Ακολουθώντας βέβαια µια «εξπρεσιονιστική τεχνοτροπία» και φτιάχνοντας «στέρεες 

                                                 
980 Στον «Ιό της Κυριακής», όπ. π. 
981 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Εικαστικές τέχνες», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Ο 
Μεσοπόλεµος 1922-1940, Χατζηιωσήφ, Χρήστος (επιµ.), τόµος Β΄, µέρος 2, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2003, 
σελ. 428. 
982 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Το µνηµείο του Άγνωστου…γλύπτη, Το συµβολικό µνηµείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη και η σκανδαλώδης ιστορία του», όπ. π., σελ. 21. 
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µνηµειακές µορφές, όπου περιορίζεται να εκφράσει τα ουσιώδη στοιχεία και να δώσει 

το ψυχολογικό τους περιεχόµενο µε µια βασανισµένη τεχνική απόδοση»983, φαίνεται 

να έχει ως πιο άµεσο εικονογραφικό και στυλιστικό πρότυπο τους πολεµιστές του 

Henry Moore, καθώς και το νεοπλαστικισµό, όπως και στο Μέγα Αλέξανδρο, των 

Mondrian και Theo Van Doesburg, «των οποίων άλλωστε ο γλύπτης είχε µελετήσει 

συστηµατικά τόσο το καλλιτεχνικό όσο και το θεωρητικό έργο»984, την τέχνη δηλαδή 

των οποίων απεχθανόταν ο Καντιώτης και οι φίλοι του στρατιωτικοί.  

Αυτό βέβαια δεν εµπόδισε το στρατιωτικό καθεστώς να ανεγείρει εκείνα τα 

χρόνια ένα από τα πιο φιλόδοξα µνηµειακά συµπλέγµατα για την περίοδο του 

πολέµου σε ένα από τα πιο ιστορικά και µε ιδιαίτερη σηµασία για την πολεµική 

ιστορία του τόπου µέρη, το οχυρό του Ρούπελ στο νοµό Σερρών, πολύ κοντά στα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα, προκρίνοντας εν µέρει και µια φορµαλιστική εικαστική 

λύση. Αν και ουσιαστικά διαπραγµατεύονται το ίδιο θέµα, την υπεράσπιση της χώρας 

από τον Άξονα, στην πραγµατικότητα πρόκειται για δυο ξεχωριστά µνηµεία που το 

καθένα, αναλόγως της θέσης του, κατασκευάστηκε σύµφωνα µε εντελώς διαφορετική 

αντίληψη και τεχνοτροπία, χωρίς όµως να αποκλείεται µια άκρως προωθηµένη 

γεωµετρική αφαίρεση για ένα εκ των δύο, η οποία εν τέλει επιθυµούσε να εκφράσει 

τη βούληση του καθεστώτος για πρόοδο.  

Στην περιφέρεια, βέβαια, της Ευρώπης η µοντέρνα τέχνη και η αφαίρεση σε 

αρκετές περιπτώσεις έχει καταστεί η ‘νέα ακαδηµία’, καθώς χρησιµοποιείται ως 

συνώνυµο του εκσυγχρονισµού και της νεωτερικότητας, µε τρόπο όµως ουσιαστικά 

αποστεωµένο και κενού περιεχοµένου και ουσίας απλά ως δηµόσια δήλωση της 

πίστης του παραγγελιοδότη στο νέο και το πρωτοποριακό. Οι καλλιτέχνες που είχαν 

ανδρωθεί µε τις καλλιτεχνικές αρχές του µοντερνισµού και οι «δυτικόφιλοι 

διανοούµενοι του κατεστηµένου»985 που κατείχαν πλέον επίσηµες θέσεις επέβαλαν 

«µια γλυπτική που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ‘ακαδηµαϊκή µε µοντέρνους 

τύπους»986. Ειδικά όσον αφορά τη γεωµετρική αφαίρεση, που επιλέχθηκε για το 

συγκεκριµένο µνηµείο στο Ρούπελ, θεωρούταν ήδη και στην Ελλάδα η πιο 

                                                 
983 Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 85. 
984 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «∆ηµήτρης Καλαµάρας, Έφιππος ανδριάντας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», Ο Μέγας Αλέξανδρος στην ευρωπαϊκή τέχνη, Χατζηνικολάου, Νίκος (επιµ.), Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών-Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας/ Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη ‘97», Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 144. 
985 Αυτοί ήταν εξάλλου οι υποστηρικτές της αφηρηµένης τέχνης στην Ελλάδα, βλ. Ματθιόπουλος, ∆. 
Ευγένιος, «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισµός, Σοσιαλιστικός 
Ρεαλισµός, Μοντερνισµός», όπ. π., σελ. 371. 
986 Μυκονιάτης,  Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 23. 
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ξεπερασµένη και ακαδηµαϊκή τεχνοτροπία του µοντερνισµού, καθώς, όπως σωστά 

παρατηρεί ο Μυκονιάτης, σε αυτή την περίπτωση «το ευρηµατικό στρατήγηµα 

φαίνεται συχνά ως αυτοσκοπός»987. Μπορεί εποµένως η δικτατορία του 1967 να 

«έφερε ένα πρόωρο τέλος στην καλλιτεχνική άνθιση που είχε αρχίσει να 

συντελείται», αλλά οι αντιφρονούντες δηµοκρατικοί καλλιτέχνες, οι ‘Νέοι  Έλληνες 

Ρεαλιστές’, «ξεδίπλωσαν πάλι τη σηµαία του ρεαλισµού»988.  

Την ίδια ώρα στο προσκήνιο έχουν βγει άλλα πρωτοποριακά κινήµατα όπως 

αυτά της Arte Povera, της Pop Art και του µινιµαλισµού, µε ευρεία µάλιστα αποδοχή 

και επιτυχία στην Ελλάδα, ανάµεσα ιδίως σε νεαρούς καλλιτέχνες που έκαναν τώρα 

τα πρώτα τους βήµατα στο καλλιτεχνικό στερέωµα και εµφανίζονταν 

απαγκιστρωµένοι από τα τις αγκυλώσεις του µεσοπολέµου, της κατοχής και του 

εµφυλίου989. Η  Χριστοφόγλου παρατηρεί σωστά, πως «παρά τα φαινόµενα, η σιωπή 

που επικράτησε στον καλλιτεχνικό χώρο από τον Απρίλιο του 1967 και για δύο 

περίπου χρόνια δεν αποτελεί απαραιτήτως ουσιαστική τοµή, τουλάχιστον στην 

εξέλιξη των εικαστικών τεχνών», την ίδια στιγµή που «η κατεύθυνση παρέµενε 

δηλωµένα (αν και ακαθόριστα) αντιακαδηµαϊκή, διότι ο φόβος του ακαδηµαϊσµού 

εξακολουθούσε να συνδέεται µε το σύµπλεγµα της υπανάπτυξης και της 

καθυστέρησης, κυρίαρχο στην ελληνική πολιτιστική ζωή σχεδόν µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970»990.  

  
(αγνώστου, Μνηµείο Μάχης Οχυρών Ρούπελ, 1970, µέσα στο χώρο του οµώνυµου στρατοπέδου) 
                                                 
987 Μυκονιάτης,  Ηλίας, Ελληνική Τέχνη, Νεοελληνική Γλυπτική, όπ. π., σελ. 27. 
988 Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος, «Από τον ‘Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών’ στους ‘Νέους Έλληνες 
Ρεαλιστές’, καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελλάδα (1882-1974)», όπ. π., σελ. 171. 
989 Για τις νέες τάσεις στις εικαστικές τέχνες και ειδικότερα στη γλυπτική και τους νέους εκπροσώπους 
τους βλ. Παπανικολάου, Μ. Μιλτιάδης, Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 
20ού Αιώνα, όπ. π., σελ. 210-217. 
990 Χριστοφόγλου, Μάρθα-Έλλη, «Η πρόκληση του αντιακαδηµαϊσµού στις εικαστικές τέχνες (1949-
1967)», όπ. π., σελ. 93. 
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(αγνώστου, Μνηµείο Μάχης Οχυρών Ρούπελ, 1970, µέσα στο χώρο του οµώνυµου στρατοπέδου) 

Το µνηµείο που παραγγέλθηκε µε ενέργειες του στρατού το 1970, και 

βρίσκεται µάλιστα µέσα στο χώρο του στρατοπέδου ακόµα και σήµερα, ανεγέρθηκε 

όχι αυτή τη φορά γενικά για τα θύµατα του πολέµου αλλά για να τιµήσει τα µέλη του 

τακτικού στρατού, ο οποίος µέσα στη δικτατορία αντιπροσώπευε πια τον 

εναργέστερο εκφραστή των υψηλότερων ιδανικών του έθνους και αποτελούσε τον 

υπέρτατο υπερασπιστή της εθνικής ιστορίας και παράδοσης. Στο υπ’ αριθµόν ΒΓ10 

έγγραφο του στρατού διαβάζουµε τη λιτή αναφορά: «Μνηµείο Μάχης Οχυρών 

Ρούπελ. Ιστορικό γεγονός: Κτίσθηκε το 1970 σε ανάµνηση της ιστορικής µάχης των 

οχυρών (6 Απρ 41) κατά των εισβολέων Γερµανών για να τιµηθούν οι γενναίοι 

υπερασπιστές του. Οι υπερασπιστές ήταν 27 Αξκοί και 950 οπλίτες. Ο εχθρός δεν 

κατόρθωσε παρόλες τις προσπάθειες να κάµψει την αντίσταση των γενναίων 

υπερασπιστών του που συνέχισαν τον αγώνα τους µέχρι την υπογραφή της 

συνθηκολόγησης στις 10 Απρ 1941. η οχύρωσή του ήταν κατά τους Γερµανούς 

εφάµιλλη της γραµµής του Ζίγκφιντ. Στοιχεία ιδρυτή: Στρατιωτική Υπηρεσία. 

Τοποθεσία και συνθήκες υπό τις οποίες έγινε: Η κατασκευή του οχυρού διήρκησε 

από το 1936 µέχρι και το 1940 και περιλάµβανε αµυντικά έργα σε µέτωπο 2.500 

µέτρων. Τα έργα της επιφάνειάς του ήταν 123 και το σύνολο των υπογείων στοών 

έφτανε τα 6.100. FL983901»991. 

Στις εξωτερικές πλευρές του µνηµείου είχαν χαρακτεί µε µαύρη µπογιά τα 

ονόµατα των πεσόντων992, αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερες όλες τις πλευρές του 

έργου, το οποίο από µακριά µε τους γεωµετρικούς του όγκους δίνει την εντύπωση 

                                                 
991 Τα εν λόγω έγγραφα µου παραδόθηκαν υπηρεσιακώς µετά από αίτηση µου και µε την καταλυτική 
συνδροµή του Ταγµατάρχη Κ. Παπούδα στον οποίο οφείλω ένα ευχαριστώ. 
992 Σήµερα έχουν τοποθετηθεί µαύρες γυαλιστερές µαρµάρινες πλάκες µε τα ονόµατα επάνω, 
αλλάζοντας έτσι την όψη και την εικόνα του µνηµείου. 



473 
 

ενός κάστρου ή ενός βυζαντινού φρουρίου που στέκεται στην κορυφή του λόφου – 

ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ακριβώς µπροστά είναι τοποθετηµένα δύο κανόνια του 

στρατού και µε την ελληνική σηµαία να κυµατίζει όπως συµβαίνει σε πολλές 

ακροπόλεις ελληνικών πόλεων. Το µνηµείο τοποθετηµένο στην καρδία του 

στρατοπέδου, σε έναν ελεγχόµενο δηλαδή χώρο µακριά από τα καθηµερινά βλέµµατα 

των απλών πολιτών, προοριζόταν αποκλειστικά για επίσηµες εκδηλώσεις µνήµης που 

διοργάνωνε ο ίδιος ο στρατός, οπότε  οι επιτελείς ήταν σε θέση να προσδώσουν στο 

µνηµείο το χαρακτήρα που επιθυµούσαν κατά καιρούς χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις εικαστικές αρετές του µνηµείου του οποίου η αφηρηµένη τεχνοτροπία 

εξυπηρετούσε µάλλον τις λειτουργικές ανάγκες αναγραφής των ονοµάτων. Η 

απουσία µιας ρεαλιστικής αναπαράστασης, κάποιου συµβόλου ή στρατιωτικού 

διακριτικού αφαιρεί οπωσδήποτε από τη µνηµονική διαδικασία την όποια 

συναισθηµατική φόρτιση θα µπορούσε να προκαλέσει το έργο και φυσικά συσκοτίζει 

για το θεατή και τους στρατευµένους που ερχόταν καθηµερινά σε επαφή µε το 

µνηµείο τα γεγονότα στα οποία είναι αφιερωµένο. ∆εν ήταν, άλλωστε, προς τιµήν του 

έθνους και του στρατού και καλό για το στρατιωτικό φρόνηµα όσον φύλαγαν τώρα 

νέες Θερµοπύλες να µνηµονεύεται µε λεπτοµέρειες µια µάχη που τελείωσε µε ήττα, 

συνθηκολόγηση και τελικά κατοχή για ολόκληρη τη χώρα και το µόνο που υπάρχει 

είναι η ηµεροµηνία ‘1941’. Εξάλλου, οι υπερασπιστές δεν ήταν τίποτε άλλο από 

απλούς φαντάρους που µπορεί να προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές και 

πολιτικές οµάδες. Η τιµή για την ηρωική αντίσταση απέναντι στον ξένο εισβολέα 

προοριζόταν για ένα οµοϊδεάτη του χουντικού καθεστώτος, το υπόδειγµα ίσως για 

τους νέους δικτάτορες. 

  
(αγνώστου, Μνηµείο ΟΧΙ, 1971, εθνική οδός Σερρών-Προµαχώνα, φωτογραφίες πριν τη 

µετεγκατάστασή του λόγω των έργων για την Εγνατία Οδό) 
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Τελείως διαφορετική είναι, λοιπόν, η περίπτωση του γειτονικού µνηµείου για 

το ΟΧΙ, εκτός στρατοπέδου αυτή τη φορά, για το οποίο διαβάζουµε πάλι στο 

παραπάνω στρατιωτικό έγγραφο: «Μνηµείο ΟΧΙ. Ιστορικό γεγονός: Κτίσθηκε το 

1971 προς τιµήν του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά και του ιστορικού 

‘ΟΧΙ’ του Ελληνοϊταλικού Πολέµου. Στοιχεία ιδρυτή: Στρατιωτική Υπηρεσία. 

Τοποθεσία και συνθήκες υπό τις οποίες έγινε: Βρίσκεται στη ∆ιασταύρωση του 

δρόµου Προµαχώνα-Ρούπελ. FL977838». Όπως και στην περίπτωση του έργου του 

Καλαµάρα στη Φλώρινα έτσι και εδώ µια αφηρηµένη, κυβιστικής εµπνεύσεως, λύση 

δεν ήταν δυνατή για να απεικονίσει τη µνήµη του πολέµου. Αυτή τη φορά η δηµόσια 

έκθεση, µε την ευρύτερη έννοια, καθώς ο χώρος βρισκόταν πάνω στον κεντρικό 

άξονα που οδηγούσε στα σύνορα της χώρας και µάλιστα υποδεχόταν τους επισκέπτες 

στον ιστορικό τόπο του Ρούπελ, καθιστούσε ‘επιτακτική’ την ανέγερση έργου ‘φέρον 

ενδεικτικόν στοιχείον Έλληνος πολεµιστού ή γενικώτερον Ελλάδος αγωνιζοµένης’, 

για να ‘αναπολεί την Ελλάδα και τας ιστορικάς στιγµάς τας οποίας έζησεν’ και όχι 

‘διά να επιδεικνύεται εις τους τουρίστας, οπαδούς και θαυµαστάς της αφηρηµένης 

τέχνης’, όπως απαιτούσε ο µητροπολίτης Φλώρινας την ίδια χρονιά. Και τον Έλληνα 

αυτόν πολεµιστή το στρατιωτικό καθεστώς της 21ης Απριλίου τον βρήκε στο 

πρόσωπο του Ιωάννη Μεταξά για να αναπολεί την ιστορική στιγµή του ΟΧΙ. 

Τοποθετηµένο µε πρόσωπο προς τον ταξιδιώτη που είχε κατεύθυνση τη 

Βουλγαρία, το µνηµείο προέβαλε σε πρώτο πλάνο µε µια τεράστια πλάκα όπου 

αναγράφεται το ιστορικό ‘ΟΧΙ’ . Όποιος οδηγούσε µάλλον παρέβλεπε την προτοµή 

που ήταν τοποθετηµένη παρακείµενα, όµως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σταµατούσαν 

στο µνηµείο, καθώς αποτελούσε για χρόνια τουριστικό αξιοθέατο. Ειδικά στις εθνικές 

επετείους, υπό την αιγίδα πάντοτε του στρατού, συγκεντρωνόταν πλήθος κόσµου από 

τις γύρω περιοχές και φυσικά αρκετοί επίσηµοι φορείς και δηµόσια πρόσωπα993.  

                                                 
993 Σήµερα λόγω της Νέας Εγνατίας Οδού το µνηµείο έχει τοποθετηθεί δίπλα ακριβώς αλλά στο πλάι, 
ενώ έχει µειωθεί η έκταση του περιβάλλοντα χώρου και έχει αφαιρεθεί και η τεράστια πλάκα µε το 
‘ΟΧΙ’ . Η πρόσβαση µέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν άµεση από τον εθνικό δρόµο και ίσως για αυτό οι 
ταξιδιώτες σταµατούσαν πιο εύκολα, ενώ σήµερα η προσέγγιση γίνεται µόνο µέσω µιας αερογέφυρας 
και αφού ο επισκέπτης αφήσει τον κεντρικό δρόµο. Ως κάτοικος της περιοχής έβλεπα πάντοτε κόσµο 
στο µνηµείο όποτε τύχαινε να περνάω από εκεί και φυσικά κοσµοσυρροή στις εθνικές γιορτές.  
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(αγνώστου, Μνηµείο ΟΧΙ, 1971, σηµερινή κατάσταση)   

  
(αγνώστου, Μνηµείο ΟΧΙ, 1971, σηµερινή κατάσταση)   

Λίγα µόλις χιλιόµετρα από τα όρια του δυτικού µε τον κοµµουνιστικό κόσµο 

και µε τον εξωτερικό εχθρό να παραµένει προ των πυλών, σύµφωνα και µε τις 

θεωρίες συνοµωσίας για διαρκείς απειλές της χώρας εξ ανατολών που καλλιεργούσαν 

οι συντηρητικοί κύκλοι, ήταν απλά αδιανόητη για το στρατιωτικό καθεστώς 

οποιαδήποτε αναφορά σε µνήµες µε ιδεολογικό, πολιτικό και ταξικό περιεχόµενο 

αντίθετο µε την επίσηµη γραµµή, καθώς και σε πράξεις και ηρωισµούς του 

παρελθόντος όσων ήταν πλέον ύποπτοι για κοµµουνιστικά, άρα αντεθνικά, 

αισθήµατα. Κάθε αναφορά σε διχαστικές για το έθνος µνήµες, σε µια περιοχή 

µάλιστα που πολύ πρόσφατα απέκτησε εθνική συνοχή και εθνική συλλογική µνήµη 

µε την καλλιέργεια κυρίως µιας κοινής µακεδονικής ταυτότητας994, θεωρούνταν απλά 

                                                 
994 ∆εν ήταν άλλωστε τυχαίο ότι µέσα σε αυτά τα πλαίσια στήθηκε µια πραγµατική βιοµηχανία εθνικής 
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επιζήµια για τη δηµόσια εικόνα του καθεστώτος και πολιτικά και κοινωνικά 

επικίνδυνη ως παράγοντας αποσταθεροποίησης. 

Με τα δύο παραπάνω µνηµεία µέσα στην περίοδο της χούντας κορυφώνεται η 

προσπάθεια όλων των συντηρητικών κύκλων τα προηγούµενα χρόνια να στρέψουν 

και να κατασκευάσουν µια εθνική µνήµη σύµφωνα µε τις δικές τους ανάγκες. Οι 

‘γενναίοι υπερασπιστές’ του Ρούπελ είναι οι τελευταίοι που προέβαλαν αντίσταση 

στον ξένο εισβολέα και ο αρχηγός τους Μεταξάς, οποίος πέθανε πριν την ήττα και 

την κατοχή της χώρας, ο εθνικός ήρωας που είπε το ΟΧΙ στους εχθρούς. Με την 

επιλογή της µνηµόνευσης της αρχής του πολέµου και µάλιστα της δηµόσιας 

απόδοσης τιµών στην πράξη του ΟΧΙ µε τη µεγάλων διαστάσεων αναµνηστική πλάκα 

και στον εκφραστή του µε µια κλασική προτοµή σε ακαδηµαϊκά πρότυπα στην οποία 

αναπαριστάται ο Μεταξάς µε αυστηρό και γεµάτο αποφασιστικότητα ύφος και 

συγχρόνως µε µια σοβαρότητα που παραπέµπει σε άτοµο πρότυπο πειθαρχίας, 

συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία που είχε όπως είδαµε ξεκινήσει ήδη 

µέσα στα χρόνια της κατοχής. Αυτό που όλα τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε στη 

δηµόσια σφαίρα µε άλλες µορφές παρουσίασης της µνήµης, µε σκοπό αρχικά την 

έκφραση και τη νοµιµοποίηση της κυρίαρχης ιδεολογίας και της πολιτικής εξουσίας, 

έφτασε η στιγµή να αναπαρασταθεί σε ένα δηµόσιο µνηµείο στο οποίο θα 

απεικονίζονταν άµεσα οι δύο πυλώνες της ‘εθνικής’ µνήµης που προωθούσε το 

επίσηµο κράτος, δηλαδή το ΟΧΙ και ο Μεταξάς. Η δικτατορία των συνταγµαταρχών  

της 21ης Απριλίου δικαίωνε πλέον ανοιχτά και επίσηµα τον ‘εθνικό’ ρόλο του 

ιδεολογικού της πατέρα, αποκρύπτοντας µε αυτό τον τρόπο όλες τις άλλες σκοτεινές 

µνήµες και τις καταπιεστικές πτυχές του µεταξικού καθεστώτος και των συνεχιστών 

του στα χρόνια της Κατοχής, σε µια προσπάθεια δηµόσιας νοµιµοποίησης της ίδιας 

της ύπαρξής της νέας εξουσίας ως συνεχιστής της υπεράσπισης των εθνικών 

συµφερόντων. Κάθε άλλη εκδοχή της µνήµης της περιόδου ’40-’45 εξοβελίστηκε 

οριστικά από την εθνική διήγηση – τουλάχιστον µέχρι την πτώση της δικτατορίας.  

 

 

                                                                                                                                            

µνήµης µε όργανο κυρίως την Ερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως Ανδριάντων και Προτοµών 
Μακεδονοµάχων η οποία ήταν υπεύθυνη για την «αθρόα τοποθέτηση των προτοµών 
"Μακεδονοµάχων" που δεν έχει καµιά σχέση µε την ιστορική µνήµη, αλλά µε τον βίαιο 
"φρονηµατισµό" των κατοίκων της περιοχής», βλ. «Ιός της Κυριακής», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
26/11/2000. 
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� ∆ιαιρεµένη µνήµη: τα µνηµεία για τον πόλεµο στις δύο Γερµανίες 

 

Στις 8 και 9 Μαΐου 1945, µε την επίσηµη υπογραφή της άνευ όρων παράδοσης 

και την επίσηµη λήξη του πολέµου, κλείνει µια ολόκληρη περίοδος όχι µόνο για τη 

Γερµανία αλλά και για ολόκληρο ίσως τον πλανήτη. Το χιλιόχρονο Ράιχ δε διήρκεσε 

παραπάνω από 12 χρόνια, θα αφήσει όµως ανεξίτηλα τα σηµάδια του ακόµη µέχρι 

και σήµερα. Και ενώ µια ολόκληρη εποχή κλείνει και µια νέα αρχίζει, το ερώτηµα 

που τίθεται αυτόµατα είναι εάν και σε τι βαθµό υπήρξε πραγµατική και ολική ρήξη 

µε το παρελθόν ή αντίθετα ισχυρές και ανθεκτικές συνέχειες, αλλά και ποια και τι 

είδους δηµόσια µνήµη καλλιεργήθηκε για το πρόσφατο σκοτεινό παρελθόν µέσα σε 

αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες το παρελθόν όχι απλά µια βαριάς ήττας, αλλά µιας 

ολοκληρωτικής καταστροφής για µία ολόκληρη χώρα και έναν ολόκληρο λαό.  

Με την ανάληψη της εξουσίας το 1933 από το Χίτλερ διακόπηκε βίαια και 

απότοµα η πρώτη προσπάθεια στη Γερµανία για δηµοκρατική διακυβέρνηση. Με την 

επιβολή του εθνικοσοσιαλισµού οι εκπρόσωποι και οι υπέρµαχοι ενός δηµοκρατικού 

καθεστώτος, όταν δεν εκτελέστηκαν ως επικίνδυνα για το ναζιστικό καθεστώς 

στοιχεία, εκτοπίστηκαν αρχικά από την πολιτική σκηνή και αργότερα αρκετοί από 

αυτούς – όχι όλοι βέβαια – και από τη χώρα. Οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις 

που υποστήριζαν τη δηµοκρατική λειτουργία του πολιτεύµατος, είτε επρόκειτο για 

συντηρητικές είτε για σοσιαλιστικές, δεν έπαψαν να επιβιώνουν, είτε ως εσωτερικοί 

είτε ως εξωτερικοί µετανάστες και διωκόµενοι.  

Από τη στιγµή, όµως, που ο ναζισµός ηττήθηκε οριστικά και ο 

εθνικοσοσιαλισµός ως πολιτική πρακτική και ως επιλογή άσκησης της εξουσίας 

καταδικάστηκε µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και σφοδρότητα, τόσο από τους 

νικητές συµµάχους όσο και από τις αντιτιθέµενες σε αυτόν εσωτερικές πολιτικές 

δυνάµεις, οι τελευταίες ήρθαν εκ νέου στο πολιτικό προσκήνιο και επιδίωξαν µε τη 

συναίνεση των νικητριών κατοχικών στρατευµάτων την επιστροφή τους στην 

εξουσία. Ήδη από το καλοκαίρι του 1945 δόθηκε η άδεια σε κάθε τοµέα της 

διαιρεµένης πλέον Γερµανίας για τον σχηµατισµό πολιτικών κινήσεων και κοµµάτων 

που θα αντιστοιχούσαν στα 4 κύρια πολιτικά ρεύµατα: τους συντηρητικούς, τους 

φιλελεύθερους, τους σοσιαλιστές και τους κοµµουνιστές995.  

 

                                                 
995 Για τον σχηµατισµό των κοµµάτων βλ. Bark, L. Dennis/ Gress, R. David, A History of West 
Germany, τόµος 1, Basil Blackwell, Οξφόρδη 1989, σελ. 103. 



478 
 

� Ο συµβιβασµός µε το δύσκολο παρελθόν: τη µνηµεία στην 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανία (Ο.∆.Γ.) 

 

Εκτός από τα ίδια τα γερµανικά πολιτικά κόµµατα και την πολιτική ηγεσία που 

επιθυµούσαν την επιστροφή στην εξουσία και την ανάληψή της όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, προς την ίδια κατεύθυνση κινούνταν και οι σύµµαχοι, προς το 

συµφέρον των οποίων ήταν επίσης η ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών 

προκειµένου να επιστρέψει η χώρα στην πολιτική οµαλότητα και να αρχίσει άµεσα 

το έργο της ανασυγκρότησης. Το γεγονός αυτό φαινόταν στα µάτια όλων ως η 

µοναδική εκείνη τη στιγµή λύση προκειµένου να βγει η Γερµανία από την κρίση και 

να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα επανεµφάνισης, ρεβανσισµού ή αναβίωσης 

ναζιστικών ή παρόµοιων ακραίων πολιτικών και κοινωνικών φαινοµένων.  

Οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου που ανδρώθηκαν πολιτικά στα χρόνια της 

∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, του εθνικοσοσιαλισµού και του πολέµου και που 

διατήρησαν την επιθυµία να αναµιχθούν στα πολιτικά πράγµατα αµέσως µετά την 

συντριπτική ήττα, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, αρχικά κυρίως σε τοπικό επίπεδο ως 

αντιπρόσωποι των τοπικών κυβερνήσεων και αµέσως µετά την αδειοδότηση από τις 

συµµαχικές δυνάµεις και σε εθνικό. Αυτό που τότε φάνηκε αυτονόητο στα µάτια 

όλων, κυρίως βέβαια των Γερµανών, ήταν η συνέχεια των δηµοκρατικών θεσµών 

ακριβώς από εκεί από όπου είχαν διακοπεί, δηλαδή από τη ∆ηµοκρατία της 

Βαϊµάρης, στρέφοντας το βλέµµα στην προϊστορία του ναζισµού και την πλάτη στην 

ιστορία του ίδιου του φαινοµένου. Η εποχή του Bismarck και της πρώτης περιόδου 

του µεσοπολέµου θεωρήθηκε η πιο λαµπρή στιγµή της γερµανικής ιστορίας του 20ού 

αιώνα και το φωτεινό παράδειγµα για τη δεύτερη απόπειρα δηµοκρατικής 

λειτουργίας. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, οι εκπρόσωποι των νέων πολιτικών 

σχηµατισµών είχαν ήδη αρχίσει την πολιτική τους καριέρα πριν τη “νύχτα των 

κρυστάλλων” και εξάλλου αυτοί ήταν που είχαν αποµείνει να αναλάβουν την 

εξουσία, δεδοµένου ότι µια ολόκληρη γενιά εν δυνάµει νέων πολιτικών είχε χαθεί 

στον πόλεµο.  

Αυτοί, λοιπόν, οι πολιτικοί άνδρες άρχισαν να διαµορφώνουν την εικόνα και την 

άποψή τους για τα χρόνια του ναζισµού ήδη από τη στιγµή που ο τελευταίος έγινε η 

κυρίαρχη δύναµη, από την προσωπική τους δηλαδή εµπειρία της πολιτικής εξορίας 

τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα να ασκήσουν οι 

ίδιοι την εξουσία, να αντικρίσουν το παρελθόν και να συµβιβαστούν µε αυτό, αλλά 
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και να βάλλουν στο δρόµο της δηµοκρατίας τους Γερµανούς πολίτες, είχαν ήδη οι 

ίδιοι διαµορφωµένη την εικόνα και τη µνήµη για το σκληρό, βάρβαρο και ολέθριο για 

όλο τον κόσµο εθνικό τους παρελθόν. Η διαχείριση και η αντιµετώπισή του 

υπαγορευόταν τώρα από τους νέους πολιτικούς, κοινωνικούς και διπλωµατικούς 

στόχους όπως διαµορφώνονταν και αναπτύσσονταν µέσα στο νέο µεταπολεµικό 

περιβάλλον.  

Το 1945 η ηττηµένη και ουσιαστικά κατεστραµµένη Γερµανία, της οποίας η 

πλειοψηφία των κατοίκων είχε υπερασπιστεί µέχρις εσχάτων ένα καθεστώτος που 

αιµατοκύλησε και έφτασε στα όριά του ολόκληρο τον ανθρώπινο πολιτισµό, κλήθηκε 

να βρει τις δυνάµεις που θα της επέτρεπαν να ανασυγκροτηθεί αλλά συγχρόνως να 

αποδείξει ότι έχει αποκηρύξει το εγκληµατικό της παρελθόν και βαδίζει πλέον στο 

µονοπάτι του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διαφορετικότητας και της 

ελευθερίας. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, που η αµφισβήτηση για τις προθέσεις και 

τις πράξεις του συνόλου του γερµανικού πληθυσµού κυριαρχούσε στη συνείδηση των 

αξιωµατούχων των κατοχικών δυνάµεων, αναζητήθηκαν οι πολιτικοί εκείνοι που θα 

ανταποκρίνονταν τόσο στις ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις των νικητών αλλά 

θα είχαν ταυτόχρονα την διανοητική και ψυχική δύναµη να ανταποκριθούν στο ρόλο 

που θα τους ανέθεταν.   

Οι κατοχικές δυνάµεις, όµως, πολύ σύντοµα συνειδητοποίησαν ότι το ανθρώπινο 

δυναµικό στο οποίο έπρεπε να στηριχθούν για την ανασυγκρότηση της χώρας ήταν 

πολύ περιορισµένο. Ενώ λοιπόν αρχικά ο στόχος ήταν η απόλυτη 

αποναζιστικοποίηση, η εκκαθάριση δηλαδή ολόκληρου του κρατικού και διοικητικού 

µηχανισµού από τα µέλη του ναζιστικού κόµµατος, η εξάλειψη του ενδεχόµενου 

επιστροφής στον εθνικοσοσιαλισµό–ολοκληρωτισµό και η ταυτόχρονη εκµάθηση 

των δηµοκρατικών αξιών στους πολίτες, σταδιακά αυτή η προσπάθεια υποχωρούσε 

προκειµένου να εξευρεθούν τα κατάλληλα άτοµα για την στελέχωση του νέου 

γερµανικού κράτους996. Η διαδικασία αποναζιστικοποίησης που ξεκίνησε µε 

εµφατικό τρόπο στις δίκες της Νυρεµβέργης, όπου έγινε ξεκάθαρο ότι διεπράχθησαν 

εγκλήµατα πολέµου και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και ότι για αυτά ήταν de 

facto υπεύθυνοι οι Ναζί, αδρανοποιήθηκε πρακτικά µπροστά στην πίεση των 

αναγκών των συµµάχων και του νέου κράτους.  

                                                 
996 Βλ. Frei, Norbert, «Coping with the Burdens of the Past: German Politics and Society in the 1950s», 
The Postwar Challenge. Cultural, Social, and Political Change in Western Europe, 1945-1958, 
Geppert, Dominik (επιµ.), Oxford University Press/ German Historical Institute London, Οξφόρδη 
2003, σελ. 28-37. 
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Ειδικά από τη στιγµή που ξέσπασε ο Ψυχρός Πόλεµος η ανάγκη για άτοµα που 

ασπάζονταν συντηρητικές πεποιθήσεις, που είχαν εµπειρία στις κρατικές υποθέσεις 

και ήταν σταθερά αντικοµµµουνιστές, έλαβε επιτακτικές διαστάσεις µέσα στο νέο 

γεωπολιτικό περιβάλλον που διαµορφωνόταν. Άµεσο αποτέλεσµα ήταν η 

περιορισµένη άσκηση νοµικών διώξεων εναντίον των εγκληµατιών του πολέµου, 

ζήτηµα το οποίο στις αρχές της δεκαετίας του 1950 επισκιάστηκε από τις νέες 

προτεραιότητες997. Η πολιτική αυτή του παρελθόντος (Vergangeheitspolitik), όπως 

πήρε το όνοµά της από τους ίδιους τους συντελεστές της, επέτρεψε την οριστική 

παύση των διώξεων και την αθώωση περίπου 800000 υπόπτων και σταδιακά την 

επιστροφή σε δηµόσια αξιώµατα εκατοντάδων πρώην µελών του ναζιστικού 

κόµµατος, και ακόµα περισσότερων διοικητικών στελεχών, οι οποίοι σηµειωτέον σε 

αρκετές των περιπτώσεων είχαν κριθεί από κατοχικά ή γερµανικά δικαστήρια ένοχοι 

για εγκλήµατα πολέµου ή για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας998.  

Σε αυτό ακριβώς το θολό τοπίο για το ποιος ήταν ένοχος και ποιος ήταν 

απαραίτητος για την ανασυγκρότηση της χώρας, για την επανένταξη στους κόλπους 

των δηµοκρατικών εθνών και για τη σχεδόν άµεση και επιτακτική ένταξη στο δυτικό 

στρατόπεδο και µάλιστα µε θέση αναβαθµισµένη και ισχυρή σε σχέση µε το τι 

πραγµατικά άξιζε και σε τι πραγµατικά µπορούσε να αντεπεξέλθει το δυτικό µέρος 

της διαιρεµένης Γερµανίας, ιδρύθηκε το 1949 η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία µε 

πρώτο καγκελάριο το συντηρητικό ηγέτη των χριστιανοδηµοκρατών Konrad 

Adenauer. Μια από τις πρώτες νοµοθετικές πράξεις της νέας ηγεσίας ήταν φυσικά η 

πολυαναµενόµενη, όπως είχε µε τους λόγους του αφήσει να διαφανεί πως θα πράξει ο  

Adenauer, αµνηστία, η οποία υπογράφηκε την ίδια χρονιά. 

Ο πρώην δήµαρχος της Κολωνίας και νυν ηγέτης της γερµανικής κεντροδεξιάς 

επρόκειτο να είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση και εφαρµογή 

της πολιτικής της δηµόσιας µνήµης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 

αναφορικά µε τον Β΄Π.Π. Με την επίσηµη ίδρυση του νέου κράτους και την εκλογή 

                                                 
997 Βλ. Fleischer, Hagen, «The Past Beneath the Present, The Resurgence of World War II Public 
History After the Collapse of Communism: A Stroll Through the International Press», Historein, τόµος 
4, 2003-4, σελ.   
998 Βλ. για την επιστροφή µελών του ναζιστικού κόµµατος στην εκπαίδευση και την ανάκληση των 
εκπαιδευτικών αλλαγών στους δυτικούς τοµείς Levy, Daniel/ Dierkes Julian, «Instutionalising the 
past: shifting memories of nationhood in German education and immigration legislation», Memory 
and Power in Post-War Europe, Studies in the Presence of the Past, Müller, Jan-Werner (επιµ.), 
Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2002, σελ. 245-246. Βλ. επίσης Frei, Norbert, «Coping with 
the Burdens of the Past: German Politics and Society in the 1950s», όπ. π., σελ. 29-30. 
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του στο αξίωµα του πρώτου Καγκελάριου αρχίζει στην πραγµατικότητα µια νέα 

εποχή τόσο για τους Γερµανούς πολίτες και το γερµανόφωνο κόσµο γενικά, αλλά και 

για ολόκληρη την Ευρώπη και τελικά τον κόσµο.  

Πώς όµως κατόρθωσε να αναρριχηθεί στο ύπατο αξίωµα ο αποµονωµένος από 

την πολιτική ζωή πρώην δήµαρχος της Κολωνίας και πώς κατόρθωσε να σχηµατίσει 

τη νέα κυβέρνηση του νέου κράτους, η οποία έµελλε να διατηρηθεί στη θέση της για 

τα επόµενα 20 χρόνια; Πώς κατόρθωσαν οι συντηρητικές δυνάµεις, των οποίων το 

ένα άκρο είχε µόλις ηττηθεί και καταδικαστεί ηθικά και υλικά, να υπερισχύσουν των 

σοσιαλιστών και των κοµµουνιστών που φερόταν ως οι πρωταγωνιστές της νίκης 

κατά του φασισµού; Η απάντηση, ξεκάθαρη και καθοριστική, τουλάχιστον για τα 

πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, βρίσκεται στον τρόπο µε τον οποίο διαπραγµατεύτηκαν 

οι παρατάξεις το πρόσφατο σκοτεινό και δύσκολο παρελθόν. Σε αυτά τα χρόνια 

τέθηκαν οι βάσεις και τα κριτήρια της διαχείρισης της µνήµης του πολέµου που 

επρόκειτο να καθορίσουν την στάση των κυβερνήσεων, της αντιπολίτευσης αλλά και 

ολόκληρου του πολιτικού και πνευµατικού κόσµου και της ίδιας της γερµανικής 

κοινωνίας µέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του 1970 και τον ερχοµό στο προσκήνιο 

της γενιάς που δεν είχε άµεσα βιώµατα και εµπειρίες της φασιστικής θηριωδίας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πλέγµα εσωτερικών και διεθνών συσχετισµών 

χαράχθηκε και αναπτύχθηκε η πολιτική στρατηγική που στόχευε στην κατάληψη της 

εξουσίας και που µεγάλο µέρος της ασκήθηκε πλέον µέσω της πολιτικής της µνήµης, 

η οποία µε τη σειρά της επηρέασε την επίσηµη αισθητική και την πραγµάτωσή της 

µέσω της δηµιουργίας µνηµείων999.   

Στην περίπτωση της ∆υτικής Γερµανίας, όπως εν µέρει και στις υπόλοιπες χώρες 

του τότε δυτικού ηµισφαιρίου, φαίνεται ότι λιγότερη µνήµη, ή αλλιώς λήθη του 

παρελθόντος και στροφή στο µέλλον, ισοδυναµούσε µε περισσότερες ψήφους. Σε µια 

κοινωνία διαλυµένη, µέσα από τα σπλάχνα της οποίας είχε αναπτυχθεί το φαινόµενο 

που θεωρήθηκε υπαίτιο για το θάνατο εκατοµµυρίων ανθρώπων και την καταστροφή 

µιας ηπείρου, αλλά και της ίδιας της χώρας, το πρόσφατο παρελθόν αποτελούσε την 

πιο µαύρη σελίδα και ένοχη της γερµανικής ιστορίας. Στην περίπτωση λοιπόν των 

Χριστιανοδηµοκρατών περισσότερη δηµοκρατία και περισσότερο ενδιαφέρον για το 

παρόν και το µέλλον και τα προβλήµατα που επιτακτικά ζητούσαν λύση, σήµαινε 

                                                 
999 Ο όρος πολιτική αισθητική ανήκει στον Harold Marcuse, βλ. Marcuse, Harold, «Dachau: The 
Political Aesthetics of Holocaust Memorials», Lessons and Legacies III, Memory, Memorialization and 
Denial, Hayes, Peter (επιµ.), Northwestern University Press Evanston, Ιλλινόις 1999, σελ. 138-168. 
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λιγότερη µνήµη, προκειµένου να επέλθει η ηρεµία στην κοινωνία και να µπορέσουν 

να συνεχίσουν να ζουν οι πολίτες µαζί στο ίδιο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Για 

παράδειγµα, «ο Adenauer γνώριζε πολύ καλά ότι το γερµανικό κοινό περίµενε από 

την κυβέρνηση ότι ήταν δυνατό να γίνει προκειµένου οι εγκληµατίες πολέµου να 

ξεφύγουν από τη συµµαχική επιτήρηση και ήξερε καλά ότι αυτές οι απαιτήσεις εάν 

δεν λαµβάνονταν σοβαρά υπ’ όψιν θα µπορούσαν εύκολα να µετατραπούν σε 

ευρύτερα εθνικιστικά αισθήµατα δυσαρέσκειας»1000. 

Τι ακριβώς, όµως, σήµαινε αυτή η λήθη, τι εξυπηρετούσε στην πραγµατικότητα, 

ποιες συνθήκες ευνόησαν ώστε να αφεθεί η µνήµη του πρόσφατου παρελθόντος στο 

παρασκήνιο; Ποιοι προτίµησαν και επιδίωξαν σθεναρά να ξεχάσουν ότι είχε γίνει; Τι 

σήµαινε αυτή η κατά βάση πολιτική επιλογή για τη δηµόσια, πολιτική και 

πολιτισµική ζωή της Γερµανίας και πως τελικά πραγµατώθηκε στο επίπεδο της 

µνηµειακής απεικόνισης του πολέµου;  

Στις 24 Μαρτίου 1946, µιλώντας σε ανοικτή συγκέντρωση στην αίθουσα 

τελετών του Πανεπιστηµίου της Κολωνίας προς τα µέλη του νεοσυσταθέντος 

κόµµατος των Χριστιανοδηµοκρατών του βρετανικού τοµέα, ο Adenauer έδωσε µε 

τον εναρκτήριο λόγο του το στίγµα τόσο της πολιτικής του σκέψης όσο και της 

πρόσληψης όσων είχαν λάβει χώρα τα τελευταία 12 χρόνια, καθώς και της 

µεταχείρισης που τους επιφύλασσε 1001. Ο Hans-Peter Schwarz σκιαγραφεί 

συνοπτικά τα κύρια σηµεία της πολιτικής σκέψης του νέου καγκελάριου και των 

θέσεών του: «διακοπή µιας εκατονταετής λανθασµένης για τη Γερµανία 

ανάπτυξης· κριτική στον µατεριαλισµό και τον ‘κρατικό 

ολοκληρωτισµό’· χριστιανικός προσωποκεντρισµός· αντι-κολεκτιβισµός και αντι-

σοσιαλισµός· συνεννόηση µε τους δυτικούς µέσω ‘οργανικών δεσµών στην 

οικονοµία’ και µέσω της σύστασης των ‘Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης’. Η 

συνέχιση πολλών πολιτικών του στόχων της δεκαετίας του 20́  είναι εδώ 

αναγνωρίσιµη»1002. 

Ένα µόλις χρόνο µετά την ολοκληρωτική ήττα του εθνικοσοσιαλισµού ο 

συντηρητικός πρώην δήµαρχος της Κολωνίας έθεσε τα θεµέλια του νέου εθνικού 

µύθου της δηµοκρατικής πια, αποναζιστικοποιηµένης και αντιφασιστικής, έστω στο 
                                                 
1000 Frei, Norbert, «Coping with the Burdens of the Past: German Politics and Society in the 1950s», 
όπ. π., σελ. 35. 
1001 Ο Adenauer είχε µόλις εκλεγεί την 1η Μαρτίου 1946. Τον προγραµµατικό του λόγο 
παρακολούθησαν περίπου 4000 άτοµα. Βλ. Adenauer, Konrad, Reden 1917-1967, Eine Auswahl, 
Schwarz, Hans-Peter (επιµ.), Deutsche Verlag-Anstalt, Στουτγάρδη 1975, σελ. 82-106.  
1002 Hans-Peter Schwarz, όπ. π. σελ. 82. 
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φαντασιακό του Adenauer, Γερµανίας και προσπάθησε να πείσει για τη νέα αυτή 

ταυτότητα όχι µόνο τους συµµάχους-νικητές, αλλά και τους ίδιους του τους 

συµπατριώτες.  Με τον τρόπο αυτόν, βέβαια, νοµιµοποιούσε το δικαίωµα του ίδιου 

για την κατάληψη της εξουσίας και το δικαίωµα της χώρας του για αυτοδιάθεση και 

έξοδο από το καθεστώς της κατοχής.  

Ο Adenauer πίστευε, όπως και πολλοί στο κόµµα του αλλά και στα υπόλοιπα 

µικρά κόµµατα του συνασπισµού, ότι για να επέλθει η κοινωνική ηρεµία έπρεπε να 

γυρίσουν την πλάτη στο παρελθόν και να στραφούν ολοκληρωτικά στο παρόν και το 

µέλλον. Αυτή η στάση τα επόµενα τρία χρόνια απέδωσε πολιτικά οφέλη, που 

οδήγησαν τον ίδιο στη θέση του καγκελάριου και το κόµµα των συντηρητικών στην 

εξουσία. Η λήθη του σκοτεινού παρελθόντος ισοδυναµούσε µε λήθη πολλών άνοµων 

πράξεων από µεγάλη, όπως αποδείχτηκε στην πορεία, µερίδα της συντηρητικής 

παράταξης, γεγονός που τους επέτρεψε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να 

διεκδικήσουν την εξουσία και να επιτύχουν τελικά την επιστροφή τους σε αυτή. 

Ταυτόχρονα, όµως, απενοχοποιούσε µεγάλη µερίδα και του εκλογικού σώµατος – 

είτε από πραγµατικές εγκληµατικές πράξεις είτε από ηθικά διλήµµατα – η οποία 

φυσικά συµπορεύτηκε µε ευχαρίστηση µε την παράταξη που κινούνταν προς την ίδια 

κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο υποψήφιος καγκελάριος δήλωνε πως δεν 

µπορεί να απαιτήσει «κανένα συλλογικό φταίξιµο από το σύνολο του γερµανικού 

λαού, αν και πολλοί Γερµανοί φέρουν βαριά ευθύνη»1003.  

Η ναζιστική περίοδος και η περίοδος του πολέµου αντιµετωπίστηκε ως ένα 

µεγάλο δυσάρεστο διάλειµµα, το οποίο πολλοί βιάζονταν να διαγράψουν, αν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις αυτό συνέβη επιλεκτικά και ανάλογα µε τα πολιτικά κέρδη 

που θα µπορούσε να αποκοµίσει κανείς, όπως συνέβη µε την περίπτωση της 

προβολής της µνήµης και της ιστορίας των Γερµανών προσφύγων από την ανατολική 

Ευρώπη. Ο εθνικοσοσιαλισµός αντιµετωπίστηκε σαν κάτι εξωτερικό, σαν κάτι που 

µεταφυτεύτηκε στη Γερµανία και αναλογικά, σύµφωνα πάντα µε τον Adenauer και 

όσων υποστήριζαν την ίδια θέση , «µας οδήγησε στην καταστροφή»1004. Υπό αυτό το 

πρίσµα η πολιτική ηγεσία τοποθετούσε τους Γερµανούς στη θέση του πρώτου 

θύµατος του πολέµου, ειδικά µετά το κύµα των προσφύγων από ανατολικά, και 

έδωσε έτσι το πρόσχηµα ώστε να µπορέσει να ισχυριστεί, την εποχή που ακόµα δεν 

είχαν καν τελειώσει οι δίκες της Νυρεµβέργης, πως έπρεπε «επιτέλους  τους 

                                                 
1003 Adenauer, Konrad, Reden 1917-1967, Eine Auswahl, όπ. π., σελ. 84. 
1004 Όπ. π., σελ. 84. 
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συνοδοιπόρους [του Ναζισµού] να τους αφήσουν στην ησυχία τους…Μπορούν να 

έρθουν και στο κόµµα µας…εν ενεργεία µιλιταριστής δεν είναι ο στρατιώτης»1005. 

Εξάλλου «η επίσηµη Γερµανία επιχειρούσε επί δεκαετίες να επιρρίψει όλη την 

ευθύνη για τον Β΄Π.Π. σχεδόν αποκλειστικά στον ‘σατανά’ – ή  ‘µανιακό’ – Χίτλερ 

και στο αχρείο περιβάλλον του. Η ταύτιση του ναζιστικού Ράιχ µε τον Φύρερ του, 

περιόριζε το δηµόσιο διάλογο για το ειδεχθές παρελθόν σε µια ασαφή αναγνώριση 

των εγκληµάτων που διεπράχθησαν εν ονόµατι της Γερµανίας»1006. 

Φάνηκε τότε λογικό και εύστοχο να επιδιωχθεί η άµεση σύνδεση µε την περίοδο 

ακριβώς πριν από την κατάληψη της εξουσίας από το Χίτλερ, δηλαδή µε τη 

∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης. Ήδη ο Adenauer θα πει στον προγραµµατικό του λόγο: 

«Ας θυµηθούµε τώρα τα χρόνια 1918-1924…Αλλά είναι καλό όταν σκέφτεται κανείς 

πίσω εκείνα τα δύσκολα χρόνια και στη συνέχεια σκέφτεται τι είχε πετύχει ο 

γερµανικός λαός, τι είχαµε επιτύχει ειδικά εµείς εδώ στην Κολωνία εκείνη τη µιάµιση 

δεκαετία…η γερµανική ∆ηµοκρατία…το πιο ισχυρό κράτος του κόσµου»1007. Η 

πολιτική πρακτική της σύνδεσης µε τα χρόνια της Βαϊµάρης θα εφαρµοστεί σταθερά 

τα επόµενα χρόνια, περίπου µέχρι το 1968-9, σε πολλούς τοµείς της δηµόσιας ζωής.  

Πίστευε, λοιπόν, ο Adenauer ότι λιγότερη µνήµη ισοδυναµούσε µε περισσότερη 

δηµοκρατία και ήταν της άποψης, για ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους όπως είδαµε και 

θα δούµε και στη συνέχεια, ότι η λύση στο πρόβληµα της αποναζιστικοποίησης και 

της εκµάθησης των δηµοκρατικών αξιών ήταν απλά η διαγραφή των εγκληµάτων που 

είχαν διαπραχθεί και η έναρξη µιας νέας εποχής. Ο δρόµος της δηµοκρατίας ήταν 

ασφαλώς σταθερή επιδίωξή του, τόσο γιατί ο ίδιος ήταν κατά του Ναζισµού, χωρίς 

βέβαια να έχει πάρει ενεργό µέρος σε οποιαδήποτε µορφή αντίστασης, όσο και γιατί 

το σύστηµα αυτό είχε ηττηθεί και καταδικαστεί. Την ίδια άλλωστε στιγµή η 

φιλελεύθερη και καπιταλιστική δηµοκρατία εξασφάλιζε την είσοδο της Γερµανίας 

στους κόλπους των δυτικών κοινωνιών, επιδίωξη που επίσης υποστήριξε σθεναρά, 

δίνοντας συγχρόνως τέλος στην αµφιταλάντευση της χώρας ανάµεσα σε Ανατολή και 

∆ύση που κατά τον ίδιο είχε επιφέρει πολλά δεινά.  

Ο Adenauer, βέβαια, εκτός από αντιφασίστας ήταν κυρίως αντικοµουνιστής και 

υπέρµαχος µιας δηµοκρατίας στηριγµένη στις αρχές του χριστιανισµού και της 

οικονοµίας της αγοράς. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «ονοµάζουµε τους εαυτούς µας 

                                                 
1005 Adenauer, Konrad, Reden 1917-1967, Eine Auswahl, όπ. π., σελ. 92. 
1006 Fleischer, Hagεn, «The Past Beneath the Present, The Resurgence of World War II Public History 
After the Collapse of Communism: A Stroll Through the International Press», όπ. π., σελ.   
1007 Adenauer, Konrad, Reden 1917-1967, Eine Auswahl, όπ. π., σελ. 82-83. 
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χριστιανοδηµοκράτες, διότι είµαστε βαθιά πεπεισµένοι ότι µια δηµοκρατία, η οποία 

έχει ρίζες στη χριστιανική δυτική κοσµοθεωρία, στο χριστιανικό φυσικό δίκαιο και 

στους βασικούς νόµους της χριστιανικής ηθικής, µπορεί να εκπληρώσει την 

παιδαγωγική αποστολή για τον γερµανικό λαό και να πρωτοστατήσει στην 

αναγέννησή του»1008, ενώ θεωρεί πως «η υλιστική κοσµοθεωρία του 

µαρξισµού…όποιος επιδιώκει το συγκεντρωτισµό της πολιτικής και οικονοµικής 

εξουσίας…είναι εχθρός της ελευθερίας του ατόµου και προετοιµάζει το δρόµο για τη 

δικτατορία» και πολύ περισσότερο ότι «ο εθνικοσοσιαλισµός δεν ήταν τίποτε άλλο 

από…συνέπεια της υλιστικής κοσµοθεωρίας…Ο εθνικοσοσιαλισµός βρήκε την 

ισχυρότερη πνευµατική αντίσταση σε εκείνες τις καθολικές και ευαγγελικές περιοχές 

της Γερµανίας, οι οποίες ελάχιστα είχαν επηρεαστεί από τα µαθήµατα του µαρξισµού 

και του σοσιαλισµού»1009. Η συµπόρευση µε την καπιταλιστική ∆ύση, µε ότι 

επακόλουθο σήµαινε αυτή η επιλογή, καθόρισε αποφασιστικά τόσο το πολιτικό 

µέλλον του Adenauer και ολόκληρης της Γερµανίας όσο και την πολιτισµική και 

ιστορική ταυτότητά της. 

Τη στιγµή ακριβώς που ιδρύεται η Ο∆Γ φαίνεται ότι αρχίζει και η περίοδος του 

Ψυχρού Πολέµου ή αλλιώς ακριβώς αυτή η ίδρυση σηµατοδοτεί και αιτιολογεί την 

έναρξή του. Η ∆υτική Γερµανία θα αποτελεί στο εξής ένα από τα σηµαντικότερα 

σηµεία του Ψυχρού Πολέµου και ως προπύργιο της ∆ύσης, το κύριο πεδίο 

εφαρµογής της αµερικάνικης εξωτερικής πολιτικής στην Ευρώπη αλλά και της 

πολιτιστικής της πολιτικής. Η στροφή προς το δυτικό τρόπο ζωής και δη στον 

αµερικάνικο µοιάζει να είναι πλέον πλήρης από την πλευρά των ∆υτικογερµανών 

αλλά και προαπαιτούµενο για τους Αµερικάνους προκειµένου να παρέχουν κάθε 

είδους βοήθεια, προάγοντας συγχρόνως τα γεωπολιτικά τους συµφέροντα απέναντι 

στους Σοβιετικούς1010. «Μετατρέποντας σε προπύργιο την Ο∆Γ, ήλπιζαν (οι ΗΠΑ) 

‘να κρατήσουν τους Γερµανούς από κάτω και τους Ρώσους απ’ έξω’»1011 και σε 

αυτήν την προσπάθεια οι εικαστικές τέχνες επρόκειτο να διαδραµατίσουν 

καθοριστικό ρόλο στην ψυχροπολεµική διαµάχη που ξέσπασε στη δηµόσια σφαίρα. 

 

 
                                                 
1008 Όπ. π., σελ. 87. 
1009 Όπ. π., σελ. 86. 
1010 Είναι πλέον γνωστή η διείσδυση των αµερικάνικων µυστικών υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς της 
κοινωνικής, πολιτικής αλλά και πολιτισµικής ζωής ολόκληρης της δυτικής Ευρώπης 
1011 Fleischer, Hagen, «The Past Beneath the Present, The Resurgence of World War II Public History 
After the Collapse of Communism: A Stroll Through the International Press», όπ. π., σελ. 
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� Το πλαίσιο της καλλιτεχνικής ζωής στη νεαρή Ο∆Γ 

 

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο η πρόσδεση της Ο∆Γ στο άρµα του καπιταλισµού 

ισοδυναµούσε µε αναβάθµιση της µοντέρνας αφηρηµένης τέχνης και παράλληλη 

καταδίκη των καλλιτεχνικών επιλογών των σοσιαλιστικών κρατών. Στην Ο∆Γ 

υπήρχε ένας λόγος παραπάνω να στραφούν οι καλλιτέχνες προς αυτή την 

κατεύθυνση, καθώς η µοντέρνα τέχνη είχε αποκλειστεί και εκδιωχθεί από το 

χιτλερικό καθεστώς και τώρα φαινόταν στα µάτια ολόκληρης της χώρας ως η 

κατεξοχήν δηµοκρατική εικαστική έκφραση, «η έκρηξη µιας εσωτερικής γερµανικής 

καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας µετά από 12 χρόνια αυταρχικής καταπίεσης»1012. 

Εξάλλου η γενιά που είχε ανδρωθεί µε τα ιδανικά του ναζισµού και είχε στηρίξει το 

καθεστώς µέχρι τελευταία στιγµή είχε υποστεί µεγάλες απώλειες λόγω του πολέµου, 

γεγονός που έφερε στο πολιτικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό προσκήνιο ανθρώπους 

µεγαλύτερης ηλικίας που είχαν έτσι κι αλλιώς γαλουχηθεί µε τις αξίες και τα ιδανικά 

του µοντερνισµού.  Επιπροσθέτως, ο µοντερνισµός της Γερµανίας του µεσοπολέµου 

ήταν από τα πιο αναγνωρίσιµα και διεθνώς καταξιωµένα καλλιτεχνικά κινήµατα και 

µάλιστα συνδέονταν µε τη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, της οποίας οι πολιτικές και 

κοινωνικές αρχές βρισκόταν σε ιδιαίτερη εκτίµηση αυτή την περίοδο, όπως είδαµε 

παραπάνω. Έτσι και σε καλλιτεχνικό επίπεδο – όπως άλλωστε και στο πολιτικό – 

φαίνεται να ξαναπιάνουν το κοµµένο νήµα του µοντερνισµού1013.  

Σε αυτή, βέβαια, την εξέλιξη συνέβαλλε αποφασιστικά και η ευτυχής συγκυρία 

του ψυχροπολεµικού κλίµατος και η επακόλουθη σύµπτωση της επιθυµίας των 

Αµερικανών να προωθήσουν µια τέχνη που θα αντιπροσώπευε ακριβώς τις αντίθετες 

αξίες από το σοσιαλιστικό ρεαλισµό και θα εξασφάλιζε, θεωρητικά τουλάχιστον, την 

απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, το κεντρικό πλέον σύνθηµα της καπιταλιστικής 

προπαγάνδας για την προώθηση της ελευθερίας στην οικονοµία της αγοράς. Ο 

‘πολιτισµικός’ Ψυχρός Πόλεµος που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και τις µυστικές 

τους υπηρεσίες1014 διεξήχθη στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών µε ιδιαίτερη 

                                                 
1012 Goldstein, Sol Cora, «The Control of Visual Representation: American Art Policy in Occupied 
Germany, 1945-1949», The Cultural Cold War in Western Europe 1945-1960, Scott-Smith, Giles/ 
Krabbendam, Hans (επιµ.), Frank Cass, Λονδίνο/ Πόρτλαντ 2003, σελ. 283. 
1013 Βλ. Breuer, Gerda (επιµ.), Die Zähmung der Avantgarde, Zur Rezeption der Moderne in den 50er 
Jahren, Stroemfeld/ Roter Stern, Φρανκφούρτη στον Μάιν 1997 και Heibel, F. Yule, Reconstructing the 
Subject, Modernist Painting in Western Germany, 1945-1950, Princeton University Press, Πρίνστον/ 
Νιού Τζέρσεϋ 1995. 
1014 Βλ. Saunders, Frances Stonor, The Cultural Cold War, The CIA and the World of Arts and Letters, 
όπ. π. και Scott-Smith, Giles/ Krabbendam, Hans (επιµ.), The Cultural Cold War in Western Europe 
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σφοδρότητα, τόσο για να αντιπαρατεθούν µε τη Σοβιετική Ένωση και τη Λαϊκή 

∆ηµοκρατία της Γερµανίας (Λ∆Γ), όσο και για να εξασφαλίσουν τη µεγαλύτερη 

δυνατή συναίνεση και συµµετοχή των ίδιων των ∆υτικογερµανών, οι οποίοι σε 

µεγάλα ποσοστά έδειχναν µια αξιοσέβαστη προθυµία να παραµείνουν πολιτικά και 

στρατηγικά ουδέτεροι στον ιδιότυπο νέο πόλεµο που µόλις άρχιζε. Οι τελευταίοι 

έπρεπε συγχρόνως να µείνουν µακρυά από τις εγκληµατικές πολιτικές και 

ιδεολογικές επιλογές του παρελθόντος. «Επίσηµα και ανεπίσηµα, φανερά ή µυστικά 

δίκτυα εγκαταστάθηκαν για να ενθαρρύνουν τους Γερµανούς ζωγράφους και γλύπτες 

µέσα στο πλαίσιο ενός αναπτυσσόµενου δικτύου γερµανο-αµερικανικών 

σχέσεων»1015.  

Αµέσως µετά τη συνθηκολόγηση του Πότσνταµ και επισήµως µέχρι την ίδρυση 

της Ο∆Γ, οι κατοχικές δυνάµεις ανέλαβαν πλήρως τη διαχείριση όλων των 

εσωτερικών υποθέσεων, άρα και της καλλιτεχνικής ζωής, µε κύριο µέληµά τους 

αρχικά την αποναζιστικοποίηση, τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε επίπεδο 

καλλιτεχνικής παραγωγής. «Άδεια απαιτούνταν από την συµµαχική στρατιωτική 

διοίκηση για οποιαδήποτε οργανωµένη δραστηριότητα, πολιτική, πολιτιστική ή 

εµπορική»1016.  

Ο Τοµέας Ελέγχου Πληροφοριών (Information Control Division, ICD) στην 

αµερικάνικη ζώνη είχε υπό την εποπτεία του κάθε είδους ραδιοφωνική, τηλεοπτική, 

κινηµατογραφική ή άλλου είδους παραγωγή, προκειµένου να εξετάζει και να 

λογοκρίνει τυχόν επικίνδυνες και µη αποδεκτές ιδέες και συµπεριφορές. Για να 

προβεί κανείς σε οποιουδήποτε είδους καλλιτεχνική παραγωγή χρειαζόταν ειδική 

άδεια από τον εν λόγω φορέα µετά την συµπλήρωση ενός είδους ερωτηµατολογίου 

κοινωνικών και πολιτικών φρονηµάτων, ενώ το αµερικάνικο Γραφείο Στρατιωτικής 

∆ιοίκησης της Γερµανίας (Office of Military Government for Germany, US, 

OMGUS) προωθούσε µέσω διαφόρων καλλιτεχνικών συνδέσµων «τον τερµατισµό 

του πολιτισµικού αποκλεισµού από το Γ΄ Ράιχ και τη σύνδεση της ∆υτικής Γερµανίας 

µε τη ∆ύση», καθώς και «την αναγέννηση της µοντέρνας τέχνης στη Γερµανία»1017, 

                                                                                                                                            
1945-1960, Frank Cass, Λονδίνο/ Πόρτλαντ 2003. Βλ. επίσης εδώ το κεφάλαιο για το ∆ιαγωνισµό για 
το ∆ιεθνές Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο. Βλ. επίσης εδώ το κεφάλαιο για το 
‘∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για το Μνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο’ , σελ. 122-135. 
1015 Βλ. Goldstein, Sol Cora, «The Control of Visual Representation: American Art Policy in Occupied 
Germany, 1945-1949», όπ. π., σελ. 287. 
1016 Bark, L. Dennis/ Gress, R. David, A History of West Germany, τόµος 1, όπ. π., σελ. 103. 
1017 Goldstein, Sol Cora, «The Control of Visual Representation: American Art Policy in Occupied 
Germany, 1945-1949», όπ. π., σελ. 287. 
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γεγονός που συµβάδιζε µε τη νέα αµερικάνικη αντίληψη για το µέλλον της χώρας και 

τις γερµανο-αµερικανικές σχέσεις. «Η αµερικάνικη πολιτική για τις εικαστικές τέχνες 

προωθούσε συγκεκριµένες αισθητικές κατακτήσεις στη γερµανική καλλιτεχνική 

σκηνή και έθετε επίσης περιορισµούς και όρια», αφαιρώντας κάθε αναφορά στο 

ναζιστικό παρελθόν, ενώ «την ίδια στιγµή, το OMGUS αποθάρρυνε την τέχνη που 

απεικόνιζε µαζικές δολοφονίες και µαζικές ακρότητες, ενώ δεν ενδιαφέρονταν να 

δηµοσιοποιήσει εικόνες που αντανακλούσαν τις εµπειρίες ούτε των θυτών ούτε των 

θυµάτων. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι του OMGUS προστάτευαν, επιδοκίµαζαν και 

βοηθούσαν γερµανούς καλλιτέχνες που δεν είχαν ως κύριο µέληµά τους την 

εξερεύνηση του παρελθόντος και των δεινών του…Οι εικαστικές τέχνες έγιναν το 

πεδίο όπου διευθετήθηκε η µνήµη τόσο του Ναζισµού όσο και οι τεταµένες σχέσεις 

µε την Σοβιετική Ένωση»1018. 

Οι όροι µοντερνισµός και µνήµη συνδυάστηκαν προκειµένου πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάµεις να κυριαρχήσουν στην ιστορία και στο παρελθόν για να 

αποκοµίσουν οφέλη πολιτικά και οικονοµικά. ∆εν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που 

τόσο το παρελθόν όσο και η µνήµη του έγιναν πεδίο σκληρών πολιτικών 

αντιπαραθέσεων. Οι νόµοι για τον τερµατισµό της αποναζιστικοποίησης, σε επίπεδο 

κρατιδίων αρχικά και το 1949 σε οµοσπονδιακό επίπεδο, περί αµνηστίας του 1954 

αλλά και οι ανά δεκαετία συζητήσεις στο γερµανικό κοινοβούλιο για την επέκταση 

των χρονικών ορίων ισχύς των ποινικών διώξεων για τα εγκλήµατα πολέµου, 

έφερναν στην επιφάνεια δύσκολα ερωτήµατα των οποίων την έκφραση και απάντηση 

προσπαθούσαν τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και µεγάλη µερίδα των πολιτών να 

αποφύγουν από την πρώτη στιγµή. Η απαίτηση για λιγότερη µνήµη από όλα σχεδόν 

τα επίπεδα της κοινωνίας και από την πλειονότητα των πολιτικών κοµµάτων 

προκειµένου, όπως πίστευαν να επιτευχθεί η πολιτική σταθερότητα και η οµαλή 

κοινωνική επανένταξη πρώην µελών του ναζιστικού κόµµατος σε βάρος βέβαια της 

ηθικής ή όποιας άλλης δικαιοσύνης1019, συνδυάστηκε µε το καλλιτεχνικό εκείνο στυλ 

που έθετε τα λιγότερα ερωτήµατα, τις λιγότερες αφορµές για πολιτικές και ιστορικές 

αντιπαραθέσεις, λόγω ακριβώς του αφηρηµένου και συχνά χωρίς συγκεκριµένη 

θεµατική χαρακτήρα, δηλαδή µε τη αφηρηµένη τέχνη, παραστατική ή µη. 

                                                 
1018 Όπ. π., σελ. 296. 
1019 Βλ. Frei, Norbert, Adenauer’s Germany and the Nazi Past, The Politics of Amnesty and Integration, 
Joel, Golb (µτφρ.), Columbia University Press, Νέα Υόρκη 2002 (α΄ γερµανική έκδ.1996), σελ. 66. 
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Ο αφηρηµένος και συχνά συγκεχυµένος ως προς τη θεµατολογία χαρακτήρας 

της µη-παραστατικής τέχνης φαινόταν στα µάτια των υποστηρικτών του 

δηµοκρατικού καπιταλιστικού τρόπου κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης ως το 

αντίδοτο στην τέχνη που τίθονταν στην υπηρεσία ενός κρατικού µηχανισµού 

προπαγάνδας. Η αυταξία του έργου τέχνης ως καθαρή εικαστική έκφραση, ελεύθερη 

από οποιαδήποτε πολιτική ή ιδεολογική συνδήλωση και η απελευθέρωση του 

καλλιτέχνη από οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες εικόνες, θεωρίες ή ιδεολογίες, δηλαδή 

η πρωτοτυπία και η ατοµική δηµιουργία, ήταν που καθιστούσαν ένα έργο τέχνης 

µοντέρνο, σύγχρονο µε την εποχή του, άρα αποδεκτό από το καλλιτεχνικό και 

κοινωνικό-πολιτικό σύστηµα1020. «Αυτό που έχει σηµασία είναι το ίδιο το έργο, το 

δηµιουργηµένο έργο. Η δική του πραγµατικότητα είναι πιο σηµαντική από την 

πραγµατικότητα του πολέµου ή οποιασδήποτε εµπειρίας»1021. Αυτό που βρισκόταν 

τώρα στο επίκεντρο ήταν το άτοµο, του οποίου η ακεραιότητα και η ελευθερία 

έπρεπε να διαφυλαχθούν µε κάθε κόστος, καθώς αυτές οι θεµελιώδεις αξίες είχαν 

κυρίως πληγεί τα προηγούµενα χρόνια και σύµφωνα µε την δυτική προπαγάνδα 

συνέχιζαν τώρα να θίγονται στις ανατολικές χώρες. Στα πρακτικά της βουλής του 

Βερολίνου διαβάζουµε: «Όλες οι προσπάθειες έχουν ως στόχο την προστασία των 

όρων και των προϋποθέσεων για την ελεύθερη ανάπτυξη των δηµιουργικών 

δυνάµεων και πράξεων που ανήκουν στον καλλιτεχνικό κύκλο του Βερολίνου»1022. Η 

συλλογική δράση και πρακτική που αναπτύσσονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, 

των οποίων ο ναζισµός ήταν η ακραία έκφραση, απειλούσαν, σύµφωνα µε τον 

Adorno, το υποκείµενο και τις ελευθερίες του1023.  

Οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν πάλι στο προσκήνιο, γεννηµένοι περίπου στις 

αρχές του αιώνα και γαλουχηµένοι µέσα στον µοντερνισµό, συνέχισαν στην 

πλειοψηφία τους – µε εξαίρεση ίσως τον Carl Hofer (1878-1955) – στο στυλ που 

είχαν διδαχθεί και γνώριζαν, δηλαδή την εικαστική γλώσσα µιας αφηρηµένης τέχνης 

όπως πλέον την προσλάµβαναν. ∆εν ήταν άλλωστε λίγοι εκείνοι, όπως ο Mies van 

der Rohe (1886-1969), ο Walter Gropius (1883-1969) και οι µαθητές τους, που πριν ή 

                                                 
1020 Βλ. Jost, Hermand, «Modernism Restored: West German Painting in the 1950s», New German 
Critique, τόµος 11, τχ. 32, 1984, σελ. 26-34. 
1021 Από το λόγο του Werner Schmalenbach στα εγκαίνια έκθεσης του Hann-Trier στο Ανόβερο στα 
1959 στο Jost, Hermand, «Modernism Restored: West German Painting in the 1950s», στο Jost, 
Hermand, «Modernism Restored: West German Painting in the 1950s», όπ. π., σελ. 31. 
1022 Der Senat von Berlin/ Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1963-1964, Zweijahresbericht des 
Senats, Kulturbuch, Βερολίνο 1965, σελ. 57. 
1023 Βλ. στο Heibel, F. Yule, Reconstructing the Subject, όπ. π. σελ. 1. 
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κατά τη διάρκεια του πολέµου είχαν επιλέξει το δρόµο τη ξενιτιάς και της 

µετανάστευσης στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και επιστρέφοντας τώρα 

επανεισήγαγαν το διεθνές στυλ της µοντέρνας τέχνης όπως τη γνώρισαν την περίοδο 

της αυτοεξορίας τους1024.  

Από τα πρώτα, µάλιστα, χρόνια της κατοχής και αµέσως µετά την ίδρυση της 

Ο∆Γ διοργανώνονταν εκθέσεις στις µεγάλες πόλεις του δυτικού τοµέα που 

προωθούσαν τις µοντερνιστικές τάσεις, αρχικά του µεσοπολέµου αλλά στη συνέχεια 

κάθε είδους πρωτοποριακό κίνηµα. Εκθέσεις όπως η ‘Γαλλική Αφηρηµένη Τέχνη’  στα 

1948, ‘Γαλλική Ζωγραφική και Γλυπτική’  στα 1950 αλλά και µια σειρά από εκθέσεις 

αφιερωµένες στη σύγχρονη αµερικάνικη τέχνη όπως η ‘Μη-παραστατική Ζωγραφική 

στη Αµερική’  στα 1948, ‘Αµερικάνοι Αφηρηµένοι Καλλιτέχνες’  στα 1951 κ.α. 

περιόδευαν σε ολόκληρη τη Γερµανία και έδιναν δηµοσίως το στίγµα για το ποια 

τέχνη ήταν κατάλληλη και αποδεκτή από καλλιτεχνικής και ιδεολογικοπολιτικής 

απόψεως στο κοµµάτι εκείνο της χώρας που επιθυµούσε το ίδιο και οι σύµµαχοί του 

να ενσωµατωθεί στο δυτικό κόσµο1025. Με τη διοργάνωση στο Παρίσι της έκθεσης 

‘Μη-παραστατικοί Ζωγράφοι και Γλύπτες στη Γερµανία σήµερα’  στα 1955 που 

σηµείωσε τεράστια επιτυχία και µε τη θεσµοθέτηση, βέβαια, της ‘Ντοκουµέντα’  στο 

Κάσσελ την ίδια χρονιά, αφιερωµένη στην τέχνη του 20ου αιώνα και πολύ 

περισσότερο µε τη ‘Ντοκουµέντα 2, η τέχνη µετά το 1945’ στα 1959, η νέα Γερµανία 

δήλωνε, όπως είδαµε και νωρίτερα, επισήµως παρούσα όχι µόνο στο µοντέρνο 

κίνηµα αλλά και στο σύγχρονο καπιταλιστικό δυτικό κόσµο1026.  

∆ιαφορές σε αυτή την εικαστική γλώσσα ασφαλώς και υπήρχαν1027. Αυτό όµως 

που ήταν κοινό σε όλους τους µεταπολεµικούς γερµανούς καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν 

                                                 
1024 Βλ. Kathleen, James-Chakraborty, «From Isolationism to Internationalism, American Acceptance 
of the Bauhaus», Bauhaus Culture, From Weimar to the Cold War, Kathleen, James-Chakraborty 
(επιµ.), University of Minnesota Press, Μιννεάπολη/ Λονδίνο 2006, σελ. 153-170 και Steiner, Peter, 
«Absage an die Monumentalität nach 1945», Denkmal – Zeichen – Monument, Skulptur und 
öffentlicher Raum heute, Ekkehard, Mai/ Gisela, Schmirber (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1989, σελ. 33. 
1025 Για τις εκθέσεις στη δυτική Γερµανία βλ. Jost, Hermand, «Modernism Restored: West German 
Painting in the 1950s», όπ. π., σελ. 25 και Kerber, Bernhard, «Die Rezeption amerikanischer Kunst in 
der Bundesrepublik Deutschland 1949-1959», Die Zähmung der Avantgarde, Zur Rezeption der 
Moderne in den 50er Jahre, Breuer, Gerda (επιµ.), Stroemfeld/ Roter Stern, Φρανκφούρτη στο Μάιν 
1997, σελ. 173-189. 
1026 Βλ. σχετικά τους καταλόγους των τριών εκθέσεων και τα κείµενα που τους συνοδεύουν, 
Documenta, Kunst des 20. Jahrhunderts,  internationale Ausstellung im Museum Fridericianum in 
Kassel [15. Juli bis 18. September 1955, Kassel], Prestel, Μόναχο 1955, II. Documenta '59,  Kunst 
nach 1945, internationale Ausstellung Malerei, Skulptur, Druckgraphik, [11. Juli - 11. Oktober 1959, 
Kassel], DuMont Schauberg, Κολωνία 1959 και Peinture et Sculptures Non Figuratives en Allemagne 
d’Aujourd’hui [Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf 25. Juni – 28. August 1955], Cercle Volney, 
Παρίσι 1955.  
1027 Βλ. Heibel, F. Yule, Reconstructing the Subject, όπ. π., σελ. 2-9. 
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επιλέξει αυτό το δρόµο και αυτό που τους εξασφάλιζε τους απαραίτητους 

οικονοµικούς πόρους και την ανάλογη πολιτική στήριξη, ήταν η προτεραιότητα στη 

µη-παραστατική τέχνη και στο άτοµο, στο στυλιστικό και θεµατικό πλουραλισµό και 

την εικαστική πολυφωνία και ο σεβασµός στην ατοµική έκφραση και ελευθερία1028. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο αποκλεισµός ήταν του ίδιου τύπου µε αυτόν τον οποίον 

υποτίθεται καταδίκαζαν οι πολιτικές και ‘πολιτισµικές’ αρχές, όπως συνέβη στην 

περίπτωση του Hofer, ο οποίος υιοθέτησε ένα στυλ που παρέπεµπε στον 

καταδικαστέο πια σοσιαλιστικό ρεαλισµό1029, ή του γλύπτη Karl Albiker (1878-

1961), ο οποίος αν και µεταπολεµικά προσπάθησε να υιοθετήσει τις βασικές αρχές 

του κλασικού µοντερνισµού και µιας ισορροπηµένης αφαίρεσης, δεν κατόρθωσε 

εντούτοις να απαλλαγεί από την παραστατικότητα και το ρεαλισµό της ακαδηµαϊκής 

του παιδείας, καθοριστικό στοιχείο για τον επαγγελµατικό του παραγκωνισµό1030.  

Αυτό που είναι περίεργο έγκειται στο γεγονός ότι δεν έγινε καµία σχεδόν 

προσπάθεια να βρεθεί κάποιου είδους σύνδεση και συνέχεια µε το γερµανικό 

εξπρεσιονισµό ο  οποίος ήταν αναγνωρισµένος διεθνώς ως σηµαντική έκφραση του 

µοντερνισµού. Ίσως, βέβαια, αυτή η ‘γερµανικότητα’, σε µια εποχή που οτιδήποτε 

γερµανικό ήταν ‘διαβολικό’ και ακόµα και η γερµανική υπηκοότητα και ο 

αυτοπροσδιορισµός ως Γερµανός είχαν διεθνώς  παραχωρήσει τη θέση τους για τους 

κατοίκους και των δύο νέων κρατών στους όρους ‘πολίτης της Ο∆Γ’ και ‘πολίτης της 

Λ∆Γ’, να αποθάρρυνε τους καλλιτέχνες προς µια τέτοια εικαστική λύση που 

προέβαλε τη γερµανική ταυτότητα των έργων τους.  

Επιπροσθέτως, ο εξπρεσιονισµός, όπως τουλάχιστον επιχειρήθηκε να ειδωθεί 

µεταπολεµικά από το Hofer1031, εµπεριείχε έντονα ψυχολογικά στοιχεία και 

µπορούσε εν δυνάµει να αναστατώσει τον ήδη εύθραυστο ψυχολογικό κόσµο των 

Γερµανών, οι οποίοι προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να αποφεύγουν κάθε είδους 

συγκίνηση που δυνητικά θα µπορούσε να ενεργοποιήσει τις ζοφερές µνήµες του 

σκοτεινού παρελθόντος. «Η δηµοκρατική ανανέωση πήγαινε χέρι-χέρι µε τη σιωπή 

και τη λήθη ενός σκοτεινού παρελθόντος. Η υπερβολικά πολλή µνήµη θα υπέσκαπτε 

                                                 
1028 Βλ. Jost, Hermand, «Modernism Restored: West German Painting in the 1950s», όπ. π., σελ. 23. 
1029 Για τον αποκλεισµό του Hofer και του σοσιαλιστικού ρεαλισµού γενικά στην Ο.∆.Γ. βλ. Heibel, F. 
Yule, Reconstructing the Subject, όπ. π., σελ. 90-92. 
1030 Βλ. Eckstein, Beate, Im öffentlichen Auftrag: Architektur- und Denkmalsplastik der 1920er bis 
1950er Jahre, im Werk von Karl Albiker, Richard Scheibe und Josef Wackerle, Verlag Dr. Kovač, 
Αµβούργο 2005, σελ. 279-280. 
1031 Βλ. Damus, Martin, «Moderne Kunst in Westdeutschland 1945-1959», Die Zähmung der 
Avantgarde, Zur Rezeption der Moderne in den 50er Jahre, Breuer, Gerda (επιµ.), Stroemfeld/ Roter 
Stern, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1997, σελ. 30-32. 
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την ακόµα ευαίσθητη λαϊκή ψυχή»1032. Έτσι από όλες τις πλευρές, τόσο από το 

εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, προωθήθηκε η πρόσληψη και επανεργοποίηση 

της πιο ουδέτερης κλασικής µοντέρνας τέχνης και ειδικά ένα είδος γεωµετρικής 

αφαίρεσης που βασισµένο στα γεωµετρικά σχήµατα έδινε σαφώς µια µεγαλύτερη 

αίσθηση σταθερότητας και ηρεµίας. Εξάλλου το συγκεκριµένο στυλ είχε πολλά 

συγγενικά στοιχεία µε το γερµανικό Μπάουχαουζ του οποίου οι πρωταγωνιστές είχαν 

προσφάτως επαναπατριστεί και έτυχαν εκ νέου µεγάλης εκτίµησης και αποδοχής1033.  

Η σύνδεση µε τη ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης και το κλείσιµο της σχολής στα 1933 της 

είχε προσδώσει µια δηµοκρατική και ταυτόχρονα αντιφασιστική αίγλη, 

παραβλέποντας βέβαια το γεγονός ότι πολλοί µαθητές του υπήρξαν µέλη του 

ναζιστικού κόµµατος και «αρκετοί αρχιτέκτονες που είχαν εκπαιδευτεί εκεί 

συµµετείχαν στην κατασκευή πολλών βιοµηχανικών κτηρίων του Γ΄ Ράιχ»1034. Ο 

ίδιος, άλλωστε, ο ηγέτης του κινήµατος, ο Gropius, «πριν ακόµα οι ηγέτες του SED 

στο ανατολικό Βερολίνο αρχίσουν να εξισώνουν το Μπάουχαουζ µε τον επεκτατισµό 

των ΗΠΑ, προωθούσε εκείνον το µύθο του Ψυχρού Πολέµου από το σπίτι του στο 

Harvard, προσεγγίζοντας το στυλ του Μπάουχαουζ ως εγγενή δηµοκρατικό και 

ασυµβίβαστο µε τον ολοκληρωτισµό σε οποιαδήποτε µορφή του»1035.  

Θα περάσουν, όµως, αρκετά χρόνια µέχρι αυτή η εικαστική επιλογή να 

συνδυαστεί µε µια πολιτική µνήµης και να εκφραστούν καλλιτεχνικά µέσω δηµόσιων 

µνηµείων τα γεγονότα και οι εµπειρίες του Β΄Π.Π. Ελάχιστες ήταν, µέχρι 

τουλάχιστον το 1969 και την εκλογή στην Καγκελαρία του Willy Brandt, οι αφορµές 

και οι ευκαιρίες όπου κλήθηκαν Γερµανοί καλλιτέχνες να αποδώσουν µε εικαστικά 

µέσα το παρελθόν. Μέχρι τουλάχιστον την επανένωση της Γερµανίας, τα µνηµεία για 

τον πόλεµο συνέχισαν να καταλαµβάνουν δευτερεύουσα θέση στην πολιτική 

ατζέντα. Το επιπρόσθετο πρόβληµα της εύρεσης της κατάλληλης εικαστικής 

γλώσσας για την απεικόνιση µιας τέτοιας καταστροφής, της οποίας οι θύτες ήταν οι 

ίδιοι οι δηµιουργοί πλέον της µνήµης και οι παραγγελιοδότες των εκδηλώσεών της, 

δυσχέραινε τις όποιες προσπάθειες για δηµόσια προβολή του παρελθόντος.  

Για αυτό το λόγο, άλλωστε, επιλέχθηκαν συνήθως για την ανέγερσή τους 

περιφερειακά µέρη των πόλεων, ενώ όσες φορές κατασκευάστηκαν στο κέντρο ήταν, 
                                                 
1032 Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 225. 
1033 Βλ. Castillo, Greg, «The Bauhaus in Cold War Germany», Bauhaus Culture, From Weimar to the 
Cold War, Kathleen, James-Chakraborty (επιµ.), University of Minnesota Press, Μιννεάπολη/ Λονδίνο 
2006, σελ. 171-193. 
1034 Όπ. π., σελ. 172. 
1035 Όπ. π., σελ. 180. 
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όπως σχολιάζουν οι Harold Marcuse, Frank Schimmelfennig και Jochen Spielmann, 

τα ίδια ή τουλάχιστον το περιεχόµενο και το µήνυµά τους προσεχτικά 

συγκαλυµµένα1036. Εξάλλου η µνηµειακή τέχνη και η ανέγερση µεγαλόπνοων έργων 

σε δηµόσιο χώρο είχε καλλιεργηθεί έντονα τη ναζιστική περίοδο και ως εκ τούτου 

υπήρχε ακόµα µεγαλύτερη διστακτικότητα ως προς την πραγµατοποίηση ανάλογων 

εγχειρηµάτων1037. Μόνο µικρής κλίµακας έργα παραγγέλθηκαν και 

κατασκευάστηκαν τελικά σε δηµόσιο χώρο και µε δηµόσια χρήµατα και πάντα όπως 

µε διφορούµενο περιεχόµενο και χαρακτήρα. Ουσιαστικά κανένα εθνικό µνηµείο µε 

οποιαδήποτε µορφή ή περιεχόµενο και σε οποιοδήποτε στυλ δεν ανεγέρθηκε στην 

Ο∆Γ.1038 Το πρώτο πραγµατικά κρατικό δηµόσιο και εθνικό µνηµείο για τον πόλεµο 

δεν θα κατασκευαστεί παρά το 2003 µε την ανέγερση του µνηµείου στο Βερολίνο για 

τα θύµατα του ευρωπαϊκού Ιουδαϊσµού. 

Σε µια ∆υτική Γερµανία, λοιπόν, που πάσχιζε από τη µία να ανασυγκροτήσει 

κάθε είδους κοινωνική, οικονοµική και πολιτική δραστηριότητα και από την άλλη να 

επανεντάξει και να επαναφέρει τους πολίτες της σε µια οµαλή, από κάθε άποψη, ζωή 

και σε έναν πολιτικό και κοινωνικό µοντέλο που θα συµβαδίζει µε τις ανθρωπιστικές 

αξίες, όπως τουλάχιστον εννοούνταν στις καπιταλιστικές δηµοκρατίες του δυτικού 

ηµισφαιρίου, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που ενδιαφέρονταν να ανεγείρουν µνηµεία, τα 

οποία σηµειωτέον θα δυσκόλευαν δυνητικά αυτή την προσπάθεια. Πολύ περισσότερο 

δε από τη στιγµή που η πλειοψηφία του πληθυσµού δεν συµµεριζόταν µια τέτοια 

ανησυχία οι επερχόµενες κυβερνήσεις ελάχιστο ενδιαφέρον επέδειξαν στην 

προώθηση µιας συζήτησης γύρω από το παρελθόν και γύρω από τις ευθύνες που 

αναλογούσαν στο γερµανικό λαό, πόσο µάλλον να απεικονίσουν τη δύσκολη αυτή 

µνήµη σε πέτρα ή σίδηρο µε τη µορφή κάποιου ‘αιώνιου µνηµείου’. Όπως παρατηρεί 

ο Harold Marcuse, «στα τέλη της δεκαετίας του 50́  [στη ∆υτική Γερµανία] η 

δηµόσια σφαίρα ήταν χωρισµένη στην οµάδα εκείνων που έθεταν ερωτήσεις και στην 

οµάδα εκείνων που ένιωθαν αµήχανα για την έλλειψη απαντήσεων αλλά επιτύγχαναν 

µεγάλα ποσοστά στις εκλογές»1039. Ο Jeffrey Herf σηµειώνει επίσης πως, «η νίκη του 

                                                 
1036 Βλ. Marcuse, Harold/ Schimmelfennig, Frank/ Spielmann, Jochen, Steine des Anstoßes: 
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Denkmalen, 1945-1985, Museum für Hamburgische 
Geschichte, Αµβούργο 1985, σελ. 10-12. 
1037 Βλ. Steiner, Peter, «Absage an die Monumentalität nach 1945», όπ. π., σελ. 33-34. 
1038 Βλ. Marcuse, Harold/ Frank Schimmelfennig/ Jochen Spielmann, Steine des Anstoßes: 
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Denkmalen, 1945-1985, όπ. π., σελ.10. 
1039 Marcuse, Harold, Legacies of Dachau, The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 1933-2001, 
Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2001, σελ. 199. 
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Adenauer έκανε φανερό ότι η σιωπή για τη δηµόσια µνήµη του ναζιστικού 

παρελθόντος ήταν κρίσιµη, αν όχι για τη διατήρηση της δηµοκρατίας στη ∆υτική 

Γερµανία, τότε σίγουρα για τη νίκη στις εκλογές των Χριστιανοδηµοκρατών. Η 

ανάδειξη µιας εθνικής εκλογικής πλειοψηφίας υπέρ της άποψης ότι περισσότερη 

δηµοκρατία απαιτεί περισσότερη µνήµη και περισσότερη δικαιοσύνη δεν θα λάβει 

χώρα µέχρι τη δεκαετία του 1960»1040.  

Με την έναρξη δε του Ψυχρού Πολέµου και των αντισοβιετικών πολιτικών το 

ενδιαφέρον θα µετατοπιστεί στις δράσεις των Σοβιετικών µετά το 1945 παρά στα όσα 

είχαν προηγηθεί. «Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και µετά, η στρατηγική 

σηµασία της ∆υτικής Γερµανίας αυξανόταν ευθέως αναλόγως µε το φόβο της 

κοµµουνιστικής απειλής, κι αυτό σήµαινε την υλική και ηθική θωράκιση της ∆υτικής 

Γερµανίας»1041. Σε διεθνές, πάντως, διπλωµατικό επίπεδο οι δυτικογερµανικές 

κυβερνήσεις φρόντιζαν να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις µε την πληρωµή γενναίων 

πολεµικών αποζηµιώσεων, κυρίως προς τα µέλη της ανερχόµενης µε τον καιρό 

εβραϊκής κοινότητας, καθώς όπως σωστά παρατηρεί πάλι ο Herf, «ήταν ευκολότερο 

για τους πολιτικούς να προσφέρουν οικονοµική αποζηµίωση από το να αποδώσουν 

δικαιοσύνη ή να προβούν σε εκκαθαρίσεις των συµβιβασµένων ελίτ»1042. 

 

� Το Μνηµείο για την Αερογέφυρα: το πρότυπο για το µέλλον 

 

Το πρώτο µνηµείο της νεοϊδρυθείσας γερµανικής δηµοκρατίας δε θα είναι 

αφιερωµένο στον Β΄Π.Π. αλλά στα πρώτα θύµατα του νέου πολέµου που µόλις είχε 

ξεσπάσει, σε αυτά δηλαδή του Ψυχρού Πολέµου. Ο αποκλεισµός του Βερολίνου τα 

έτη 1948/9 και η επιχείρηση της αεροµεταφοράς προϊόντων και προσώπων 

σηµατοδοτεί την ένταση µε την οποία τα δύο στρατόπεδα εισήλθαν στη µάχη, αλλά 

και την αποφασιστικότητά τους να υπερασπίσουν τα κεκτηµένα. Το ενδιαφέρον 

µετατοπίστηκε έτσι στο νέο µέτωπο που άνοιξε και τα νέα θύµατα που προέκυψαν, 

ενώ λίγο φαίνεται να απασχολούσε το παρελθόν της διαλυµένης πια Γερµανίας και η 

µνήµη των θυµάτων που είχε προκαλέσει1043. 

                                                 
1040 Herf, Jeffrey, Divided Memory, όπ. π., σελ. 7. 
1041 Fleischer, Hagεn, «The Past Beneath the Present, The Resurgence of World War II Public History 
After the Collapse of Communism: A Stroll Through the International Press», όπ. π., σελ.   
1042 Herf, Jeffrey, Divided Memory, όπ. π., σελ. 280. 
1043 Βλ. Endlich, Stefanie, «Vergangenheit vergegenwärtigt, Einige Anmerkungen zur 
Denkmalsdiskussion», Orte des Erinnerns, Kunstamt Schöneberg/ Schöneberg Museum/ Gedenkstätte 
Haus der Wannsee/ Edition Hentrich, Βερολίνο 1994, σελ. 15. 
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(Eduard Ludwig, Μνηµείο για την Αερογέφυρα, 1951, µπετόν, ύψος 20 µ., Platz der Luftbrücke, 

Tempelhof-Βερολίνο) 

Το Μνηµείο για την Αερογέφυρα, όπως ονοµάστηκε η πρώτη αυτή 

ψυχροπολεµική επιχείρηση που είχε διάρκεια από τις 23 Ιουνίου 1948 µέχρι τις 12 

Μαΐου 1949, υπήρξε το πρώτο µνηµείο στο ανεξάρτητο κράτος της Ο∆Γ, το πρώτο 

µνηµείο µιας νέας εποχής, µια νέας Γερµανίας και µιας νέας Ευρώπης απαλλαγµένης 

από τους δεσµούς και την παράδοση του παρελθόντος. Κατασκευάστηκε το 1951 

δηµοσία δαπάνη από µια κεντρική αρχή, όπως ήταν η κυβέρνηση και η γερουσία του 

Βερολίνου, µε όλους τους συνειρµούς και τη συµβολική αξία που είχε ένα τέτοιου 

είδους κεντρικό µνηµείο στην πρώην πρωτεύουσα και νυν κέντρο των διεθνών 

εξελίξεων.  Αυτό θα δώσει τον τόνο και το στίγµα για το ποια µνήµη βρισκόταν πια 

στο προσκήνιο, ποια µνήµη ενδιέφερε την πολιτική ηγεσία να παραµείνει ζωντανή 

και συγκεκριµένα µε ποιον τρόπο θα απεικονίζονταν πια τα ιστορικά γεγονότα, αλλά 

και ποιο ήταν γενικότερα το εικαστικό πρότυπο και η επίσηµη τεχνοτροπία1044. Η 

επιλογή τόσο του καλλιτέχνη όσο και του στυλ έδιναν το στίγµα και το υπόδειγµα 

σύµφωνα µε το οποίο θα έπρεπε να κατασκευάζονται στο εξής τα νέα µνηµεία σε 

δηµόσιο χώρο.  

Ο µαθητής της σχολής του Μπάουχαουζ, Eduard Ludwig (1906-1960), καθώς 

και το στυλ ενός απολιτικού µη-παραστατικού µοντερνισµού µε έντονη γεωµετρική 
                                                 
1044 Για τη γενικότερη δηµόσια παρέµβαση που αποτελεί ένα µνηµείο βλ. Spielmann, Jochen, 
«Gedenken und Denkmal», Gedenken und Denkmal, Entwürfe zur Erinnerung an die Deportation und 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Berlins, Spielmann, Jochen/ Geisert, Helmut/ Ostendoff, Peter, 
Berlinische Galerie/ Martin-Gropius-Bau, Βερολίνο 1988, σελ. 10. 
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αφαίρεση, δεν αφήνουν περιθώρια για το είδος της πολιτισµικής δηµόσιας µνήµης 

που επιθυµούσε να προωθήσει το νέο κράτος της Ο∆Γ, µιας µνήµης αποδεσµευµένης 

από τους συνειρµούς του παρελθόντος και σταθερά αντιτιθέµενης, σε ιδεολογικό και 

καλλιτεχνικό επίπεδο, στο νέο σοβιετικό εχθρό. Το µνηµείο της Αερογέφυρας έδινε 

το στίγµα για τις µελλοντικές τεχνοτροπικές επιλογές σε δηµόσιο χώρο, την 

προτεραιότητα δηλαδή στις αρχές της τεχνολογικής εξέλιξης, της χρήσης νέων 

τεχνικών και υλικών για την ανέγερση µνηµείων, όπως ήταν το µπετόν, και του 

φορµαλισµού της πρόσληψης του κλασικού µοντερνισµού.  

Η απόρριψη των υπόλοιπων προτάσεων και αυτού που αρχικά είχε επιλεγεί 

επειδή η παραστατικότητα, έστω και µε αφαιρετικούς όρους ενός «σχεδόν 

µοντερνισµού» όπως την ονοµάζει ο  Jost Hermand1045, δεν αποτελούσε πλέον την 

εικαστική γλώσσα της εποχής. «Η ρεαλιστική αναπαράσταση του πολέµου ήταν 

αδύνατη», ενώ ο ζωγράφος Gerhard Fietz, µέλος της οµάδας ZEN, παρατηρεί ότι και 

στην τέχνη «µια νέα εποχή ξεκινούσε. Η παλιά είχε καταστραφεί. ∆εν υπήρχε ούτε 

µία έκδοση. Ο καθένας ήταν στο κενό»1046. Η επιβράβευση του δυναµισµού, της 

αισιοδοξίας και της πίστης σε ένα νέο ξεκίνηµα έκαναν αδύνατη την οποιαδήποτε 

άµεση αναφορά σε θύµατα καθώς και τη ρεαλιστική απεικόνιση οποιασδήποτε 

τραγωδίας. Έτσι για παράδειγµα ο «σχεδόν µοντερνισµός» που πρότεινε ο Karl 

Albiker απορρίφθηκε για χάρη της καθαρής γεωµετρικής αφαίρεσης χωρίς σύµβολα 

και ρεαλιστικές αναπαραστάσεις1047. 

  
(∆ύο προπλάσµατα της πρότασης του Karl Albiker για το µνηµείο της Αερογέφυρας ,1949) 

                                                 
1045 Βλ. Jost, Hermand, «Modernism Restored: West German Painting in the 1950s», όπ. π., σελ. 23. 
1046 Στο Poetter, Jochen (επιµ.), Die ersten zehn Jahre – Orientierungen, κατάλογος έκθεσης της 
οµάδας ZEN 49, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Μπάντεν-Μπάντεν 1986-87, σελ. 154. 
1047 Για την ιστορία του διαγωνισµού και ειδικά για την απόρριψη της πρότασης του Karl Albiker και 
άλλων καταξιωµένων καλλιτεχνών, λόγω κυρίως του ρεαλιστικού χαρακτήρα των προτάσεων, βλ. 
Eckstein, Beate, Im öffentlichen Auftrag: Architektur- und Denkmalsplastik der 1920er bis 1950er 
Jahre, im Werk von Karl Albiker, Richard Scheibe und Josef Wackerle, όπ. π., σελ. 274-287. Από εδώ 
προέρχονται και οι φωτογραφίες της πρότασης του Karl Albiker, σελ. 377. 
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Το µνηµείο στην ‘Πλατεία της Αερογέφυρας’ (Platz der Luftbrücke) δίπλα στο 

αεροδρόµιο του Tempelhof απεικονίζει σε οπλισµένο σκυρόδεµα τα θεµέλια µιας 

γέφυρας µε τρεις αντηρίδες, όσα και τα αεροδρόµια και οι αεροδιάδροµοι που 

ένωναν την αποκλεισµένη πόλη µε την υπόλοιπη χώρα και τους σταθµούς 

ανεφοδιασµού.  Με ύψος περίπου 20 µ., ο λευκός λιτός όγκος χωρίς κανένα 

απολύτως σύµβολο που θα προκαλούσε την αποστροφή του βλέµµατος του θεατή ή 

συσχετισµούς µε τη δηµόσια γλυπτική του ναζιστικού παρελθόντος, αποτελούσε 

σηµείο αναφοράς για όσους επισκέπτες έφταναν στην πόλη αεροπορικώς. Μάλιστα η 

δηµοσιότητα που δόθηκε τόσο στον διαγωνισµό όσο στην ανέγερση και τα 

αποκαλυπτήρια το κατέστησαν σήµα κατατεθέν του ‘ελεύθερου Βερολίνου’1048.  

 
(Φωτογραφία από την εκδήλωση για τη συµπλήρωση 10 χρόνων από τη λήξη του αποκλεισµού και 

την ταυτόχρονη ίδρυση στις 12 Μαΐου 1959 από τον Willy Brandt του ιδρύµατος για την Αερογέφυρα) 

Η επιγραφή, ‘Έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του Βερολίνου στην 

υπηρεσία της Αερογέφυρας 1948/49’, τόνιζε τη σηµασία και το συµβολισµό του ίδιου 

µνηµείου αλλά και της πόλης για ολόκληρη τη ∆ύση, σε αντιστάθµισµα φυσικά µε τη 

θεωρούµενη κατεχόµενη Ανατολική Γερµανία. «Η γερουσία του Βερολίνου έδωσε µε 

αυτό (ενν. το µνηµείο) το παράδειγµα της αλλαγής από τη ‘Γερµανία’ (Germania), 

πρωτεύουσας του εθνικοσοσιαλισµού, στην ‘Πόλη προµαχώνα της Ελευθερίας’. Με 

αυτόν τον τρόπο η µνήµη για τον εθνικοσοσιαλισµό είχε καταστεί ‘ακίνδυνη’, καθώς 

αναφέρονταν σε µια εµφανώς περασµένη εποχή»1049. 

                                                 
1048 Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος 219 καλλιτέχνες, ανάµεσά τους ορισµένοι από τους κορυφαίους 
γλύπτες της εποχής όπως οι Ludwig Gies, Karl Hartung, Bernhard Heiliger, Kurt Lehmann, Zoltan 
Székessy και Hans Uhlmann, βλ. Landesarchiv Berlin (Αρχείο του Κρατιδίου του Βερολίνου), B Rep. 
014, 1791: Πρόταση νούµερο 431 του δηµοτικού συµβουλίου του ευρύτερου Βερολίνου στις 
28.6.1949, στο Eckstein, Beate, Im öffentlichen Auftrag: Architektur- und Denkmalsplastik der 1920er 
bis 1950er Jahre, όπ. π., σελ. 276. 
1049 Spielmann, Jochen, «Steine des Anstoßes – Denkmale in Erinnerung an den Nationalsozialismus in 
der Bundesrepublik Deutschland», Kritische Berichte, τόµος 3, 1988, σελ. 10. 
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� Το πρώτο ‘µοντέρνο’ µνηµείο για τον πόλεµο στο Αµβούργο 

 

Το παράδειγµα µιας δηµόσιας γλυπτικής που είχε υιοθετήσει τις αρχές ενός 

ιδιότυπου µοντερνισµού για τον τρόπο αναπαράστασης των γεγονότων του πολέµου 

είχε εξάλλου ήδη δοθεί σε επίπεδο κρατιδίων καθώς και στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης στις κατεχόµενες ζώνες της ∆υτικής Γερµανίας από διάφορους 

φορείς. Η πρόσληψη του κλασικού µοντερνισµού µε έµφαση στη γεωµετρική 

αφαίρεση είχε πάλι τον πρώτο λόγο.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του µνηµείου για τα ‘Θύµατα της 

εθνικοσοσιαλιστικής καταδίωξης και των αγωνιστών της αντίστασης’  που 

κατασκευάστηκε στο Αµβούργο. Τόσο ο διαγωνισµός όσο και η ίδια η απόφαση για 

την ανέγερση του µνηµείου θα περάσουν από πολλά και διαφορετικά στάδια που 

αποδεικνύουν την κινητικότητα και την εξέλιξη της µνήµης για το πόλεµο, καθώς και 

τα διαφορετικά επίπεδα έντασης και ενδιαφέροντος για τα πρόσφατα γεγονότα1050.  

Το µνηµείο του αρχιτέκτονα και µηχανικού Heinz – Jürgen Ruscheweyh (1911-

?), εγκαινιάστηκε στις 4.05.1949 στο κεντρικό νεκροταφείο της πόλης, στο προάστιο 

του Ohlsdorf. Βρίσκεται απέναντι από το κρεµατόριο, αµέσως µετά την πλαϊνή 

είσοδο, 350 µ. από την κεντρική είσοδο, σε ένα από τα πιο κεντρικά σηµεία και µια 

από τις πολυσύχναστες πλατείες του κοιµητηρίου. Η πρόταση για την ανέγερση ενός 

µνηµείου διατυπώθηκε το 1946 κατά τη διάρκεια της ‘εβδοµάδας µνήµης’ από την 

‘Επιτροπή των πρώην Πολιτικών Κρατουµένων’ (KepG)1051 και οδήγησε στη 

δηµιουργία µιας επιτροπής και την κήρυξη του διαγωνισµού. Σύµφωνα µε την 

Ένωση Αρχιτεκτόνων ένα από τα πρώτα ερωτήµατα που έπρεπε να απασχολήσει την 

επιτροπή που συστάθηκε ήταν ο τόπος ανέγερσης, εάν δηλαδή ήταν καταλληλότερο 

το κεντρικό νεκροταφείο ή κάποιο πολυσύχναστο µέρος µέσα στην πόλη. Τελικά ο 

διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος αν και 10 σχέδια, όλα καλλιτεχνών από το 

                                                 
1050 Για την ιστορία του διαγωνισµού βλ. Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des 
Nationalsozialismus, exemplarisch analisiert anhand des Hamburger „Denkmal für die Opfer 
nationalsozialistischer Verfolgung und des Widerstandskamfes“, διπλωµατική εργασία πανεπιστήµιο 
Αµβούργου 1985(αδηµοσίευτο), σελ. 9-30.  
1051  Η Επιτροπή (Komitee ehemaliger politischer Gefangener) µε έδρα το Αµβούργο, µαζί µε τους 
πρώην κρατούµενους των στρατοπέδων συγκέντρωσης της πόλης, συγχωνεύθηκαν το 1946 για την 
ίδρυση την επόµενη χρονιά της ‘Ένωσης Εκδιωγµένων από τους Ναζί’ (Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes), που αρχικά είχε έδρα το Αµβούργο αλλά αµέσως ανέλαβε την εκπροσώπηση για 
ολόκληρη τη χώρα. Η Ένωση (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) µε την έναρξη του 
Ψυχρού Πολέµου και την ίδρυση των δύο γερµανικών κρατών απαγορεύθηκε και αντικαταστάθηκε 
από αντίστοιχους συλλόγους που ελέγχονταν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Βλ. Marcuse, Harold, Das 
Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 88. 
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Αµβούργο, βραβεύτηκαν από την επιτροπή. Και ενώ στο κείµενο της απόφασης 

αναφέρεται ότι το µνηµείο έπρεπε να κατασκευαστεί µέσα στην πόλη, τελικά 

ανατέθηκε στις 5.8.1947 στον Ruscheweyh η κατασκευή του στο Ohlsdorf1052. 

  
(Heinz – Jürgen Ruscheweyh, Μνηµείο για τα θύµατα του εθνικοσοσιαλισµού, 1949, µπετόν/ σίδηρος/ 

γυαλί, ύψος 16 µ., κοιµητήριο Ohlsdorf, Αµβούργο) 

Η επιλογή ενός αρχιτέκτονα και µηχανικού και όχι ενός γλύπτη, ενός ανθρώπου 

δηλαδή που γνώριζε πολύ καλά να χειρίζεται τα νέα υλικά και τις νέες τεχνικές 

κατασκευής, σηµατοδοτεί εξ αρχής την πρόθεση των παραγγελιοδοτών να έρθουν σε 

ρήξη µε την παράδοση που θέλει να ανατίθεται σε γλύπτες µε ακαδηµαϊκή παιδεία η 

αποπεράτωση τέτοιων έργων. Μοντέρνα υλικά όπως το µπετόν, το σίδερο και το 

γυαλί, µοντέρνα αρχιτεκτονικά κατασκευάσµατα και όχι ακαδηµαϊκά ρεαλιστικά 

γλυπτά συνθέτουν την νέα εικαστική γλώσσα της δηµόσιας µνηµειακής τέχνης και 

διαµορφώνουν µια νέα οπτική ιδεολογία κατά αναλογία µε τη νέα ιδεολογική 

προσέγγιση της µνήµης του παρελθόντος που έρχεται σε ρήξη µε την «ιδεολογία του 

δεσµού αίµατος-πατρίδας»1053 του εθνικοσοσιαλισµού.  

Η επιλογή, επίσης, της τοποθεσίας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για το συµβολισµό, 

την ιδεολογική και πολιτική φόρτιση που αποκτά ένα µνηµείο, το οποίο εκτός από 

εικαστικό δηµιούργηµα είναι κυρίως µια πολιτική επιλογή και δηµόσια δήλωση 

εκείνου που αποφασίζει για την ανέγερσή του1054. Εφόσον είναι αφιερωµένο σε 

κάποιο πρόσωπο ή γεγονός φέρει κατά συνέπεια τις αξίες αυτού που µνηµονεύεται, 

                                                 
1052 Βλ. Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 13. 
1053 Όπ. π., σελ. 43. 
1054 Βλ. Marcuse, Harold/ Frank, Schimmelfennig/ Jochen, Spielmann, Steine des Anstoßes, όπ. π., σελ. 
13. 



500 
 

προβάλλει όµως παράλληλα µια συγκεκριµένη εικόνα και ταυτότητα που συνάγει µε 

τα πιστεύω του εντολέα1055. Η ανέγερση σε ένα κεντρικό σηµείο µιας πόλης θα 

ισοδυναµούσε µε πολιτική και κοινωνική βούληση για ανάδειξη κάποιου γεγονότος 

του παρελθόντος και τη βούληση να διατηρήσει τη µνήµη του στο επίκεντρο της 

δηµόσιας σφαίρα, να παραµείνει ενεργή και προσιτή στους πολίτες. Τελικά, η 

πολιτική αυτή απόφαση θα ισοδυναµούσε µε την τοποθέτηση και τη διατήρηση 

αυτής της µνήµης στο επίκεντρο της πολιτικής του φορέα που τη διαχειρίζεται µε 

σκοπό να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή.  

Προκρίθηκε εποµένως η λύση της κατασκευής του µνηµείου στο κεντρικό 

νεκροταφείο της πόλης, µακριά από τα καθηµερινά βλέµµατα και την καθηµερινή 

επαφή και ενεργοποίηση της µνηµονικής διαδικασίας των πολιτών. Η συλλογική 

µνήµη, αντίθετα από την ιδιωτική, δεν υφίσταται εκ φύσεως παρά είναι 

κατασκευασµένη και ως εκ τούτου πρέπει διαρκώς και τακτικά να ανατροφοδοτείται 

προκειµένου να παραµείνει ενεργή, ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει ένα 

εικαστικό υλικό δηµιούργηµα όπου έχει αποκρυσταλλωθεί αυτή η ‘κατασκευή’1056. 

Όπως παρατηρεί ο Marcuse, «ένα νεκροταφείο είναι κυρίως ένας τόπος όπου οι 

ζωντανοί τιµούν τους νεκρούς τους σε ιδιωτικό επίπεδο – σπάνια γίνεται αντιληπτό 

ως ένα µέρος που αποκτά πολιτική σηµασία. Προτιµάται κυρίως ως τόπος για την 

ανέγερση ενός µνηµείου όταν η πολιτική σηµασία του βρίσκεται µάλλον στο 

παρασκήνιο. Ακριβώς αυτή η επιλογή στο Αµβούργο εξηγείται ως προσπάθεια να 

αποδεσµευτεί το περιεχόµενο του µνηµείου από τον πολιτικό χώρο»1057. 

Η ‘απενεργοποίηση’ της µνήµης συνεχίζεται στο επίπεδο της µορφής και του 

περιεχοµένου µε την επιλογή µιας αντιρρεαλιστικής σύνθεσης. Η επιθυµία για 

ανάµνηση των όσων συνέβησαν ήταν δεδοµένη, είτε για εσωτερική πολιτική χρήση 

προκειµένου να εξασφαλισθεί µια ταυτότητα µέσω κάποιου, δύσκολου έστω, 

παρελθόντος, είτε για εξωτερική, ώστε να διατυπωθεί µε κάποιο τρόπο η δεδοµένη 

βούληση για την ανάληψη των ευθυνών και για την έναρξη µιας νέας εποχής. Αυτό, 

όµως, που «δεν µπορεί να εισχωρήσει στη µνήµη είναι οι περιστάσεις της ενοχής και 

της ντροπής διότι δεν είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν σε µια θετική συλλογική 

                                                 
1055 Βλ. Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 31-34. 
1056 Βλ. για αυτή την έννοια της ανατροφοδότησης και Assmann, Aleida, «Individuelles und kollektives 
Gedächtnis – Formen, Funktionen und Medien», Das Gedächtnis der Kunst, Geschichte und 
Erinnerung in der Kunst der Gegenwart, Wettengl, Kurt/ Assmann, Aleida (επιµ.), Hatje, Cantz/ 
Historisches Museum, Frankfurt a. M./ Schirn Kunsthalle Frankfurt, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2000, 
σελ. 26.  
1057 Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 38. 
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εικόνα»1058. Λίγο πριν την ίδρυση της Ο∆Γ η επιθυµία του πολιτικού κόσµου, όπως 

είδαµε ήδη, ήταν υπέρ της λιγότερης το δυνατόν µνήµης χωρίς προφανείς συνδέσεις 

και συνειρµούς, γεγονός που πριµοδότησε τη γεωµετρική λύση χωρίς σύµβολα του 

Ruscheweyh έναντι των υπολοίπων παραστατικών προτάσεων, µιας λύσης «που λέει 

τα πάντα και όµως όχι τόσα πολλά», που καλύπτει την επιτακτική ανάγκη µνήµης 

των θυµάτων «αλλά µε τρόπο ουδέτερο που δεν θίγει»1059, καθώς όπως επισηµαίνει 

πάλι η Assmann, «µια συλλογική µνήµη δεν είναι δυνατή χωρίς σηµεία και 

σύµβολα»1060.  

Το κάθετο σχήµα µε την οριζόντια διάταξη των τεφροδόχων, χωρίς διαγώνιες 

γραµµές και αιχµές, αφαιρεί και την παραµικρή πιθανότητα δηµιουργίας έντασης, 

ενώ η επιγραφή µε τις ελάχιστες ιστορικές πληροφορίες για το θεατή γύρω από το 

γεγονός που µνηµονεύεται, επιτείνει το γενικό και αφηρηµένο χαρακτήρα του έργου 

και της µνήµης. Η καταγραφή µιας ηµεροµηνίας ‘1933-1945’, ‘η αδικία που 

προκάλεσε εκατοµµύρια νεκρούς’  και το ‘καθήκον των ζωντανών να τιµούν τους 

νεκρούς’  – όχι τους ήρωες ή τα θύµατά τους – συσκοτίζει ουσιαστικά και 

αδρανοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης µε κάποια συγκεκριµένη εµπειρία που από 

προσωπική θα προβιβαζόταν σε συλλογική. Το δελτίο τύπου για την τελετή των 

αποκαλυπτηρίων που εκδόθηκε λίγες µέρες νωρίτερα και κάνει λόγο για τα εγκαίνια 

‘του µνηµείου των εκδιωγµένων’  γενικά1061 και όχι για ‘ τα θύµατα της 

εθνικοσοσιαλιστικής τροµοκρατίας’ , όπως αρχικά είχε προταθεί από τα µέλη της 

‘Επιτροπή των πρώην Πολιτικών Κρατουµένων’ 1062, ενισχύει αυτή ακριβώς την 

πολιτική µιας απολιτικής, αόριστης και συγκεχυµένης µνήµης. 

Ήταν η πρωτοβουλία των επιζώντων, των θυµάτων και των συλλόγων τους που 

έφερε στο προσκήνιο την απαίτηση για µνηµόνευση των όσων συνέβησαν και «το ότι 

τελικά ανεγέρθηκαν µνηµεία σε µερικά µέρη οφείλεται σε επίµονες προσπάθειες των 

θυµάτων και όχι στη µεταµέλεια των θυτών»1063. Οι Γερµανοί πολίτες ως ηθικοί 

αυτουργοί και οι πολιτικοί οι οποίοι τους εκπροσωπούσαν, επιθυµούσαν να 

αποκηρύξουν και να εκτοπίσουν αυτή τη µνήµη και αν ήταν δυνατόν µέσα και από τα 

δηµόσια µνηµεία να την εξουδετερώσουν προκειµένου να αποποιηθούν όποιες 

                                                 
1058 Assmann, Aleida, «Individuelles und kollektives Gedächtnis», όπ. π., σελ. 23. 
1059 Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 45. 
1060 Assmann, Aleida, «Individuelles und kollektives Gedächtnis», όπ. π., σελ. 26. 
1061 Βλ. Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 22. 
1062 Βλ. Marcuse, Harold, Das Gedenken an die Verfolgten des Nationalsozialismus, όπ. π., σελ. 12. 
1063 Hoffmann, Detlef, «Erinnerungsarbeit der ‘zweiten und dritten’ Generation und ‘Spurensuche’ in 
der zeitgenössischen Kunst», Kritische Berichte, τόµος 16, τχ. 2, 1988, σελ. 31. 
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ευθύνες τους αναλογούσαν. Τα µνηµεία που ανέλαβαν να κατασκευάσουν τοπικές 

κυβερνήσεις και δηµόσιοι φορείς, τις περισσότερες φορές µε πιέσεις από συλλόγους 

ανθρώπων που είχαν υποφέρει τα προηγούµενα 12 χρόνια, φαίνεται να συνέβαλαν σε 

αυτή τη µετατόπιση της µνήµης και µιας συλλογικής ευθύνης.  

∆ηµιουργήθηκε έτσι ένας νέος τύπος µνηµείου, ένα µνηµείο αντιπολεµικό αλλά 

όχι ηρωικό, ένα µνηµείο για τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, όπως άλλωστε 

είχαν ήδη χαρακτηριστεί τα εγκλήµατα του πολέµου µε τον πιο επίσηµο τρόπο στις 

δίκες της Νυρεµβέργης. Εγκλήµατα µε νέο περιεχόµενο, µνήµη µε νέο περιεχόµενο, 

τέχνη µε νέο περιεχόµενο και µορφή, µνηµεία µε νέο οικουµενικό και ανθρωπιστικό 

περιεχόµενο για εγκλήµατα τα οποία είναι αφιερωµένα αόριστα στις συµφορές της 

ανθρωπότητας και στρέφονται γενικά και αδιάκριτα κατά παντός υπευθύνου, άρα  

κανενός συγκεκριµένα. Με αυτό το σκεπτικό κατασκευάζονται τα περισσότερα 

δηµόσια έργα για τον πόλεµο και αυτός είναι ο πιο διαδεδοµένος τύπος στις 

περισσότερες πόλεις της Ο∆Γ αλλά και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης – πάντα 

βέβαια µε διαβαθµίσεις.  

 

� Τα µνηµεία στο ∆υτικό Βερολίνο 

 

Η πρωτεύουσα του παλαιού Ράιχ και τελευταίο πεδίο µάχης του πολέµου στην 

Ευρώπη, το Βερολίνο, θα διαδραµατίσει τα επόµενα χρόνια κεντρικό ρόλο στην 

πολιτική αντιπαράθεση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο ως η νέα πρωτεύουσα της Λ∆Γ 

και ως κεντρική σκηνή του Ψυχρού Πολέµου. Εκεί που ο Φύρερ είχε οραµατιστεί να 

δηµιουργήσει µια µνηµειακή πόλη αφιερωµένη στην αιώνια Γερµανία, οι νέες 

πολιτικές δυνάµεις κλίθηκαν να συµβιβαστούν µε τη νέα κατάσταση µετά την ήττα 

και µε το εγκληµατικό παρελθόν µιας κοινωνίας που είχε πλέον νέους στόχους, νέες 

προσδοκίες και νέες ανάγκες. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, µε την καπιταλιστική 

δηµοκρατία και των κοµµουνισµό να εµφανίζονται ως τα αδιαµφισβήτητα 

κοινωνικό-πολιτικά συστήµατα, οι δηµόσιοι φορείς επρόκειτο να απεικονίσουν και 

να αποδώσουν τις εµπειρίες της διαλυµένης γερµανικής κοινωνίας που προσπαθούσε 

να ξανασταθεί στα πόδια της, ανάλογα µε το στρατόπεδο στο οποίο ανήκαν.  

Εκτός από µία και µοναδική περίπτωση, αµέσως σχεδόν µε τη λήξη των 

εχθροπραξιών και την υπογραφή της άνευ όρων παράδοσης, µιας κοινής εκδήλωσης 

µε αντικείµενο τον πόλεµο στις 9 Σεπτεµβρίου 1945 στο στάδιο Werner-Seelenbinder 

στην περιοχή Neukölln του Βερολίνου, όπου πήραν µέρος οι περισσότερες 
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οργανώσεις, καθώς και ο δήµαρχος του ευρύτερου Βερολίνου προκειµένου να 

τιµήσουν ‘τα θύµατα του φασισµού’1064, σε καµία άλλη περίπτωση δε θα 

παρευρεθούν µαζί τα µέλη οργανώσεων από τις δύο ζώνες. 

 
(φωτογραφία της εκδήλωσης στις 9 Σεπτεµβρίου 1945 ‘για τα θύµατα του Φασισµού’ στο στάδιο 

Werner-Seelenbinder, όπου διακρίνεται µια προσωρινή µνηµειακή κατασκευή µε το έµβληµα της 

οργάνωσης των πρώην κρατουµένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης , Neukölln, Βερολίνο) 

Με τις συσκέψεις του Παρισιού και του Λονδίνου και πολύ περισσότερο µε τη 

νοµισµατική µεταρρύθµιση, τον αποκλεισµό του Βερολίνου, την ίδρυση του ΝΑΤΟ 

και λίγο αργότερα την ίδρυση των δυο Γερµανιών και την οριστική κατ’ ουσία 

διαίρεση, οι δύο πλευρές επιδόθηκαν, εκτός των άλλων, σε έναν διαρκή αγώνα πάνω 

στη µνήµη του πολέµου και τις συνέπειές του, συνδέοντάς την πάντα, όπως ήδη 

είδαµε στην περίπτωση του µνηµείου για την Αερογέφυρα, µε τις τρέχουσες 

πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και συσχετισµούς.  

Η νέα πολιτική εξουσία στη Βόννη και το ∆υτικό Βερολίνο, στο τελευταίο 

προπύργιο της ∆ύσης ενάντια στον κοµµουνιστικό της εχθρό, είχε πια να διαχειριστεί 

και να αντιµετωπίσει δύο αντιπάλους· το σκοτεινό παρελθόν της γερµανικής 

κοινωνίας και τη µνήµη του από τη µία και το σοσιαλιστικό αντίβαρο από την άλλη. 

Τα δηµόσια µνηµεία που προήλθαν από αυτή τη ζύµωση, από αυτή τη ζοφερή 

πραγµατικότητα, τίθονταν, µε αφορµή τη µνηµόνευση του πολέµου, στην υπηρεσία 

της κρατικής προπαγάνδας ως άµεση αντιπαράθεση και στα δύο συστήµατα, το 

                                                 
1064 Βλ. Spielmann, Jochen, «Gedenken und Denkmal», όπ. π., σελ. 9. 
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προηγούµενο, ηττηµένο και πλέον καταδικαστέο συλλήβδην, ναζιστικό και το 

κυρίαρχο, στο µισό σχεδόν του πλανήτη, σοσιαλιστικό. Οι µεγάλες διαστάσεις και ο 

ρεαλισµός των δηµόσιων έργων που αποτελούσαν εικαστική επιλογή των παλαιών 

φαντασιακών και νέων υπαρκτών αντιπάλων πέρασαν πλέον σε δεύτερη µοίρα σε µια 

κοινωνία που αναζητούσε µια νέα ταυτότητα.  

Παρ’ όλη, όµως, τη σηµασία που αποκτά η διαχείριση της µνήµης του πολέµου, 

εντούτοις κανένα κεντρικό δηµόσιο µνηµείο δεν κατασκευάζεται στο Βερολίνο. 

Μάλιστα µέχρι την ανέγερση του µνηµείου για την Αερογέφυρα, του πρώτου 

ουσιαστικά µνηµείου µε πολιτικό περιεχόµενο, τα µόνα δηµόσια γλυπτά που 

εµφανίζονται σε δηµόσιο χώρο έχουν αποκλειστικά διακοσµητικό χαρακτήρα αφού 

αναπαριστούν ζώα, κυρίως αρκούδες και αλεπούδες ή µικρούς ερωτιδείς σε κάποιες 

κρήνες1065. 

Το πρώτο µεταπολεµικό δηµόσιο έργο που έχει χαρακτήρα µνηµειακό και είναι 

αφιερωµένο στα γεγονότα της περιόδου 1933-1945 ανεγέρθηκε το 1951, λίγους 

µήνες µετά το µνηµείο στο Tempelhof, στο ίδιο αφηρηµένο γεωµετρικό στυλ. 

Πρόκειται για το γλυπτό που θα δηµιουργήσει ο Βερολινέζος γλύπτης Karl Wenke 

(1911-1971) µε τίτλο ‘Σύµβολο για τα θύµατα του πολέµου’ . ∆ε βρίσκεται όµως σε 

κάποιο κεντρικό σηµείο της πόλης ή σε µια πλατεία αφιερωµένη σε αυτά τα 

γεγονότα, όπως στην περίπτωση της Αερογέφυρας, παρά στο αποµακρυσµένο και 

περιορισµένο, από κάθε άποψη, δηµόσιο χώρο του νεκροταφείου του προαστίου 

Ruhleben στα βορειοδυτικά του Βερολίνου. 

 Όπως στην περίπτωση του µνηµείου στο Αµβούργο έτσι και εδώ ανεγέρθηκε σε 

έναν προφυλαγµένο χώρο, αποκλεισµένο από την καθηµερινή κοινωνική ζωή, το 

οποίο είναι ορατό µόνο σε όσους θα επισκέπτονταν το κοιµητήριο µε σκοπό να 

θρηνήσουν ιδιωτικά τους νεκρούς τους. Η θέση του µάλιστα µέσα στο χώρο του 

νεκροταφείου, στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο από την είσοδο, στην ανατολική 

πλευρά δίπλα ακριβώς στον εξωτερικό φράκτη και όχι για παράδειγµα στην κεντρική 

πλατεία ή σε κάποιο άλλο ορατό και εύκολα προσβάσιµο µέρος, το καθιστά ακόµα 

πιο παραγκωνισµένο, όπως άλλωστε και η µνήµη που υποτίθεται πως διασώζει.  

                                                 
1065 Βλ. έναν  πληρέστατο κατάλογο στο Endlich, Stefanie/ Wurlitzer, Bernd, Skulpturen und 
Denkmäler in Berlin, Stapp Verlag, Βερολίνο 1990, στο Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 
1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, Lit, Μούνστερ 1998, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα 
http://www.bildhauerei-in-berlin.de/_html/katalog.html   
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(Karl Wenke, Σύµβολο για τα θύµατα του πολέµου, 1951, µπετόν, ύψος 3,3 x 1 x 0,5 µ., κοιµητήριο 

Ruhleben, Βερολίνο) 

Η επιλογή της τοποθεσίας, του στυλ αλλά και του τίτλου συµβαδίζουν φυσικά µε 

τη δεδοµένη βούληση των νέων πολιτικών ηγετών να παραγκωνίσουν, να 

αποκρύψουν και να εξουδετερώσουν όσο γίνεται τη µνήµη ή καλύτερα το ζοφερό 

παρελθόν της χώρας. Ο γενικός και αόριστος τίτλος που αναφέρεται στα ‘θύµατα του 

πολέµου’  (Kriegsdenkmal), χωρίς να κατονοµάζει συγκεκριµένα ποιους µνηµονεύει 

και χωρίς φυσικά να γίνεται καµία νύξη στους θύτες, καθώς και το στυλ της 

ουδέτερης γεωµετρικής αφαίρεσης άνευ συµβόλων που θα παρέπεµπαν σε κάποιο 

συγκεκριµένο γεγονός, αδρανοποιούν ουσιαστικά τη διαδικασία ανάµνησης ή 

καλύτερα τη µετατοπίζουν προς τα θύµατα των ίδιων των Γερµανών, τους δικούς 

τους νεκρούς, τους πεσόντες στρατιώτες στο µέτωπο που κείτονται θαµµένοι δίπλα 

ακριβώς. Η αρνητικά φορτισµένη µνήµη του γερµανικού στρατού καθιστά, βεβαίως, 

απαγορευτική κάθε παραδοσιακή εικαστική λύση της µνηµειακής ηρωικής 

γλυπτικής, µε την αναπαράσταση του ήρωα πατριώτη στρατιώτη να έχει εξοβελιστεί 

από το εικαστικό λεξιλόγιο της δηµόσιας τέχνης και τη θέση της να παίρνει µια 

αφηρηµένη και πανανθρώπινη απεικόνιση του παρελθόντος.  

Στην επιγραφή στο πλάι της 3ης και µεγαλύτερης στήλης διαβάζουµε: «Πίστη/ 

Αγάπη/ Ελπίδα/ Αυτές οι τρεις/ Και όµως η Αγάπη/ Είναι η µεγαλύτερη/ Όλων 

αυτών». Οι 3 τσιµεντένιες στήλες µε ύψος περίπου 3,3µ., πλάτος 1µ. και βάθος 0,5µ.,  

φέρουν τις εγχάρακτες και λιτές παραστάσεις 3 γυναικών στα όρια της 

περιγραφικότητας, οι οποίες συµβολίζουν ‘την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα’, 

ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τον ουµανιστικό και αντιπολεµικό χαρακτήρα του 
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έργου, αποµακρύνοντας όµως ταυτόχρονα τους θεατές από τη διαδικασία ανάµνησης 

και νοητικής επεξεργασίας των ιστορικών γεγονότων. 

  
(Karl Wenke, Σύµβολο για τα θύµατα του πολέµου, λεπτ.) 

Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κλυδωνισµούς στο εύθραυστο κατασκεύασµα του 

νεοσυσταθέντος κράτους της ∆υτικής Γερµανίας που προσπαθούσε να απωθήσει το 

παρελθόν και µε βλέµµα στραµµένο στο µέλλον να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα 

βασισµένο ακριβώς στην αισιοδοξία που αποπνέουν οι παραπάνω συµβολισµοί. 

Καλλιεργείται έτσι ο µύθος της Γερµανίας-θύµα του πολέµου, που τώρα έχει ανάγκη 

τις χριστιανικές αυτές αρετές για να µπορέσει να ανασυγκροτηθεί, να δηµιουργήσει 

και πάλι έναν υγιή κοινωνικό ιστό, απαλλαγµένο από το µίσος των κοινωνικών, 

πολιτικών και φυλετικών διαχωρισµών. Εξάλλου πολύ σύντοµα θα ξεκινήσουν οι 

συζητήσεις για τον επανεξοπλισµό της Γερµανίας και ως εκ τούτου οι πολιτικοί 

επιθυµούσαν να εξωραΐσουν την εικόνα του γερµανικού στρατού παρουσιάζοντάς 

τον ως θύµα ενός κάποιου, χωρίς όνοµα και ιστορία, πολέµου χαµένου στο παρελθόν. 

Αυτή είναι η στιγµή που άρχισε να καλλιεργείται ο µύθος της γερµανικής 

εσωτερικής αντίστασης και µάλιστα µέσα στο ίδιο το στράτευµα. Η τιµή για µια 

πράξη ανδρείας, όπως ήταν η απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ, από τους ίδιους του 

τους στρατηγούς του έλαβε τα αµέσως επόµενα χρόνια δηµόσια διάσταση και 

προβολή µε κάθε ευκαιρία. Η θυσία των στρατηγών της Wehrmacht, που υποτίθεται 

ότι παρακινηµένοι από την ύψιστη ιδέα της υπηρεσία για το καλό της πατρίδας 

προέβησαν σε αυτή την πράξη αυταπάρνησης, έλαβε τη µέγιστη δηµοσιότητα και 

ήδη από το 1952 η τοπική βουλή του Βερολίνου κατέληξε στην απόφαση για τη 

δηµιουργία ενός τόπου µνήµης στη φυλακή της Plötzensee, όπου εκτελέστηκαν 
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περίπου 2500 άνθρωποι ως συνένοχοι της απόπειρας1066. Λίγα χρόνια αργότερα, το 

1955, κατασκευάστηκε στο γειτονικό νεκροταφείο µια αναµνηστική τεφροδόχος από 

πωρόλιθο του Karl Wenke προς τιµήν των θυµάτων των γερµανικών στρατοπέδων 

συγκέντρωσης, όπως αναγράφεται στην επιδαπέδια επιγραφή1067 – παραπέµποντας 

όµως µε αυτόν τον τρόπο µόνο στα θύµατα της πολιτικής δίωξης.  

 
(Karl Wenke, Για τα θύµατα των γερµανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, 1955, πωρόλιθος/ σίδηρος, 

ύψος 5 µ., νεκροταφείο Plötzensee, Βερολίνο) 

Τα επόµενα δύο χρόνια, πάντα στο ίδιο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο «του χρέους 

της µνήµης των παλαιών στρατιωτών και της εκ νέου αναγνώρισης και εκτίµησής 

τους»1068, θα επιχορηγηθούν 3 ακόµα πολεµικά µνηµεία στα νεκροταφεία τους και  

προς τιµήν των Γερµανών στρατιωτών και των Γερµανών αντιστασιακών σε µια 

περίεργη ειρωνική συγκυρία που προσπαθεί να χωρέσει πολλές, διαφορετικές και 

αντικρουόµενες µνήµες στη νέα συλλογική γερµανική ταυτότητα1069. 

Την ίδια χρονιά, σε δηµόσιο αλλά πάλι σε σχετικά προστατευµένο χώρο, άρχισε 

η κατασκευή ίσως του πιο επίσηµου από όλα τα µεταπολεµικά µνηµεία, ειδικά σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα δηµόσια έργα. Πρόκειται αυτή τη φορά για έργο που 

ακολουθεί µια ρεαλιστική και παραστατική τεχνοτροπικά λύση, µε αυστηρότητα στις 

γραµµές και λιτότητα στις λεπτοµέρειες, θυµίζοντας στυλιστικά τις επιλογές για τα 

µνηµεία πριν το τέλος του πολέµου. Η µορφή ενός νεαρού γυµνού σιδηροδέσµιου 

                                                 
1066 Βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 
211.  
1067 Βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 
211-212. 
1068 Marcuse, Harold/ Frank, Schimmelfennig/ Jochen, Spielmann, Steine des Anstoßes, όπ. π., σελ. 28. 
1069 Για τα µνηµεία από τους Felix Kupsch στο νεκροταφείο του Steglitz (1957) και Karl Wenke στα 
νεκροταφεία Lankwitz (1956) και Plötzensee (1957) βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 
1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 200-201. 
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άνδρα ύψους 1,95 µ. πάνω σε ένα βάθρο ύψους ενός µέτρου του γλύπτη Richard 

Scheibe (1879-1964), που θεµελιώθηκε στις 20 Ιουλίου 1952 και εγκαινιάστηκε στις 

20 Ιουλίου 1953, αποτελεί µάλλον εξαίρεση στον κανόνα της δηµόσιας µνηµειακής 

γλυπτικής µετά το 1945. Η περίσταση όµως ήταν πολύ διαφορετική, όπως άλλωστε 

και οι παραγγελιοδότες. Τώρα πρόκειται για τη µνηµόνευση ενός συγκεκριµένου 

γεγονότος, την εκτέλεση των επίδοξων δολοφόνων του Χίτλερ στις 20 Ιουλίου 1944, 

για µια θετική δηλαδή µνήµη και όχι αόριστα για τη δυσάρεστη και αρνητικά 

φορτισµένη µνήµη της περιόδου του πολέµου. Η απόφαση της συγκλήτου του 

Βερολίνου για την αξιοποίηση του χώρου εκείνου όπου εκτελέστηκαν οι συνωµότες 

του Φύρερ, ο Stauffenberg και οι άλλοι, προσέδιδε µεγαλύτερη συναισθηµατική 

φόρτιση και αµεσότητα στο υπό ανέγερση µνηµείο. 

      
(Richard Scheibe, Για τα θύµατα της 20ης Ιουλίου 1944, 1953, µπρούντζος, ύψος 1,95 µ., αριστερά η 

κατάσταση µέχρι το 1985 µε την ύπαρξη της βάσης και δεξιά όπως είναι σήµερα, Gedenkstätte 

Deutscher Widerstand, Βερολίνο) 

Ακόµα πιο συγκεκριµένος είναι ο στόχος και τα κίνητρα των κρατικών φορέων 

που επεδίωκαν µέσω ενός δηµόσιου έργου τέχνης και µιας δηµόσιας τελετής να 

ικανοποιήσουν την πιεστική πλέον ανάγκη απενοχοποίησης της ίδιας της έννοιας του 

στρατού, τόσο ανάµεσα στους ίδιους τους Γερµανούς πολίτες όσο κυρίως ανάµεσα 

στους συµµάχους. Με την ίδρυση της Ο∆Γ και την επακόλουθη ίδρυση της Λ∆Γ 

τέθηκε άµεσα το θέµα του επανεξοπλισµού της ∆υτικής Γερµανίας και της άρσης της 

απαγόρευσης διατήρησης στρατευµάτων που είχε επιβληθεί το 1945 µε τις συνθήκες 



509 
 

του Potsdam, του Λονδίνου και του Παρισιού. Η απαίτηση προήλθε φυσικά από την 

ίδια τη γερµανική κυβέρνηση και αποτέλεσε σταθερή επιδίωξη του καγκελάριου 

Adenauer, όµως επικροτήθηκε άµεσα από τους Αµερικάνους που είδαν µε καλό µάτι 

το ενδεχόµενο στρατιωτικής αυτοδιάθεσης της κατεχόµενης χώρας. Το γεγονός αυτό, 

άλλωστε,  συνεπαγόταν τη δική τους µεγαλύτερη ευελιξία στο θέµα της απόσυρσης 

αµερικανικών δυνάµεων, η διατήρηση των οποίων και πολυέξοδη ήταν και δέσµευε 

στρατεύµατα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλα µέτωπα που είχαν ήδη 

ανοίξει οι ΗΠΑ παγκοσµίως. Μια ισχυρή και πλήρως αυτόνοµη ∆υτική Γερµανία 

ήταν έτσι κι αλλιώς ο στόχος των δυτικών συµµάχων προκειµένου να υπάρχει ένα 

ισχυρό ανάχωµα στη θεωρούµενη επεκτατική πολιτική των Σοβιετικών.  

Με την ίδρυση του ΝΑΤΟ στα 1948 ως άµεση συνέπεια του αποκλεισµού του 

Βερολίνου καθώς και µε την υπεράσπιση της πόλης, δόθηκε η πρώτη ένδειξη των 

προθέσεων των δυτικών δυνάµεων να δηµιουργήσουν µια στρατιωτική συµµαχία 

όπου η Γερµανία θα µπορούσε να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Adenauer φυσικά ήταν 

έτοιµος να υποστηρίξει µια τέτοια προοπτική για πλήρη και µε ίσους όρους 

ενσωµάτωση στο δυτικό στρατόπεδο. Ως βασική προϋπόθεση θεωρούσε πως έπρεπε 

να επιτραπεί, λίγα µόλις χρόνια µετά το καταστροφικό έργο της Wehrmacht, η 

επαναλειτουργία της Bundeswehr (οµοσπονδιακός στρατός).  

Τα χρόνια της παραγγελίας και της κατασκευής του µνηµείου, όπως σχολιάζει ο 

Norbert Frei, ήταν που «ο Adenauer ήξερε ότι πάνω από όλα ότι η κυβέρνησή του 

έπρεπε να είναι επιτυχηµένη [ενν. στην απελευθέρωση των εγκληµατιών πολέµων] 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των στρατιωτικών κύκλων των οποίων 

το αίσθηµα αυτοεκτίµησης είχε επανακάµψει από το ξέσπασµα του Πολέµου της 

Κορέας…κάθε αµυντική συνεισφορά ήταν αδιανόητη όσο Γερµανοί στρατιώτες 

παρέµεναν φυλακισµένοι. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων των ∆υτικών 

Συνθηκών το 1953 και το 1955 αυτός ήταν αρκετός λόγος για τον καγκελάριο να 

θέσει σε δοκιµασία το προσωπικό του κύρος. Και στην πραγµατικότητα, ενάντια 

στην αντίσταση από τις συµµαχικές επιτροπές, ο Adenauer κατάφερε µια λύση για το 

θέµα των εγκληµάτων πολέµου. Ως αποτέλεσµα, το 1958 απελευθερώθηκαν και οι 

τελευταίοι από όσους δέκα χρόνια νωρίτερα είχαν καταδικαστεί όχι ως απλοί 

στρατιώτες αλλά ως αρχηγοί των ειδικών δυνάµεων των SS»1070. 

                                                 
1070 Frei, Norbert, «Coping with the Burdens of the Past: German Politics and Society in the 1950s», 
όπ. π., σελ. 35. 
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Στα 1951 υπογράφεται µεταξύ της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών, της Ιταλίας και 

της Ο∆Γ η πρώτη διεθνής συνθήκη συνεργασίας, η ‘Συνθήκη του Παρισιού’ για την 

ίδρυση της ‘Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα’. Οι εµπνευστές αυτού 

του εγχειρήµατος Γάλλοι Robert Schumann και Jean Monnet πίστευαν ότι µόνο µέσα 

από ισχυρούς δεσµούς συνεργασίας θα ήταν δυνατόν να αποφευχθεί στο µέλλον ένα 

νέο αιµατοκύλισµα της ηπείρου. Προέκταση αυτής της συνθήκης και στρατηγική 

επιλογή µέσα στο κλίµα του νέου πολέµου που είχε ήδη ξεσπάσει αποτελούσε, µε τη 

σύµφωνη γνώµη και των ΗΠΑ, η πρόθεση για ίδρυση της ‘Ευρωπαϊκής Αµυντικής 

Κοινότητας’, κάτι που θα συνεπάγονταν τον ταυτόχρονο επανεξοπλισµό της πρώην 

ναζιστικής Γερµανίας ώστε να συµµετέχει ως ισάξιο µέλος. Έπρεπε, συνεπώς, να 

κατασκευαστεί µια νέα συλλογική µνήµη, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, που θα έφερνε την κάθαρση στο εγκληµατικό και ένοχο παρελθόν της πιο 

καταστροφικής πολεµικής µηχανής που γνώρισε η παγκόσµια ιστορία, τη στιγµή που 

η πολιτική ηγεσία διαπραγµατευόταν ακριβώς την επανίδρυσή της. 

Αυτή είναι η στιγµή που ενεργοποιείται ο µύθος της εσωτερικής γερµανικής 

αντίστασης, µιας αντίστασης όχι όµως κοµµουνιστικής, αλλά µιας στρατιωτικής 

αντίστασης ανθρώπων που µάχονταν ακριβώς τις κοµµουνιστικές δυνάµεις. Η εικόνα 

µιας συντηρητικής οµάδας υψηλόβαθµων στελεχών της Wehrmacht που θέλησε να 

δολοφονήσει τον άνθρωπο, ο οποίος ενσάρκωνε πλέον την ιδέα του ένοχου 

παρελθόντος και στον οποίο είχε αποδοθεί ολοκληρωτικά η ευθύνη του πολέµου, για 

να αναλάβει η ίδια να διαχειριστεί τις τύχες της ηττηµένης, όπως όλα έδειχναν, 

χώρας, αποτέλεσε το ηρωικό και ηθικό παράδειγµα ότι ακόµα και µέσα σε αυτή τη 

σατανική µηχανή υπήρχαν θετικές δυνάµεις που µάχονταν για την πτώση του 

φασισµού. Στο πρόσωπό τους οι πολιτικοί της νέας Γερµανίας αναγνώρισαν το 

δικαίωµα να διατηρούν έστω µία ελάχιστη στρατιωτική δύναµη την οποία 

χαρακτήριζαν αµυντική, τη δυνατότητα δηλαδή να απενοχοποιήσουν ολόκληρο το 

στράτευµα και ειδικότερα τους απλούς στρατιώτες που είχαν λάβει µέρος στον 

πόλεµο και θεωρούνταν πλέον τα άµεσα θύµατά του.  

Η σύνδεση ανάµεσα στο θέµα και το συµβολισµό του µνηµείου µε την ιστορία 

και την πολιτική επικαιρότητα καθιστούσαν καταλληλότερη την επιλογή ενός 

καταξιωµένου γλύπτη, καθηγητή στη σχολή καλών τεχνών του Βερολίνου και 

οπαδού της κλασικής τέχνης, όπως ήταν ο Richard Scheibe, προκειµένου να αποδοθεί 

µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το πολιτικό και συµβολικό µήνυµα. Ο Martin 

Damus προσπαθώντας να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η 
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«µη-µοντέρνα» – εννοώντας την κλασική ακαδηµαϊκή – γλυπτική για το µνηµείο της 

20ης Ιουλίου 1944 ξεκινάει µε τη γενική παρατήρηση ότι «τα µη-µοντέρνα έργα 

τέχνης εµφανίζονται σε δηµόσιο χώρο πιο συχνά, ανεγείρονται δηλαδή σε υπαίθριους 

χώρους ως µοντέρνα· µε τη µη-µοντέρνα τέχνη οι άνθρωποι ταυτίζονται περισσότερο 

από ότι µε τη µοντέρνα»1071.  

Σε πρώτο επίπεδο έπρεπε να διατυπωθεί η δεδοµένη αντίθεση στο ναζιστικό 

καθεστώς, η αποδοχή µιας εσωτερικής εθνικής αντίστασης µέσα από τους κόλπους 

του ίδιου του στρατεύµατος, ώστε να µην ακυρώνεται παντελώς η ύπαρξη µιας 

στρατιωτικής δύναµης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο το µνηµείο έπρεπε να προκαλεί 

πολιτικούς συνειρµούς που θα είχαν σχέση µε το άλλο αδερφό γερµανικό κράτος στα 

ανατολικά το οποίο οι πολιτικοί της ∆ύσης θεωρούσαν κατεχόµενο. Η άµεση 

πολιτική χρήση του µνηµείου είναι ξεκάθαρη από το λόγο που εκφώνησε ο δήµαρχος 

του ∆υτικού Βερολίνου, Ernst Reuter, κατά την τελετή των εγκαινίων, φωτίζοντας τις 

αιτίες τόσο της απόφασης για την κατασκευή όσο και εµµέσως την επιλογή του 

καλλιτέχνη και της πρότασής του: «Το τόξο της 20ης Ιουλίου 1944 τεντώνεται 

σήµερα, είτε το επιθυµούµε είτε όχι, προς τη µεγάλη µέρα της 17ης Ιουνίου 1953, τη 

µέρα εκείνη κατά την οποία ένας πολύπαθος και µαρτυρικός λαός ξεσηκώθηκε 

ενάντια στους καταπιεστές του…Γνωρίζουµε ότι αυτή η 17η Ιουνίου, όπως κάποτε η 

20η Ιουλίου, ήταν µόνο η αρχή»1072. Η δηµιουργία ενός γλυπτού που θα 

αναπαριστούσε έναν στρατιώτη ή θα έφερε οποιοδήποτε στρατιωτικό σύµβολο ήταν 

βέβαια εκ των πραγµάτων αδύνατη, όπως όµως ακατάλληλη έµοιαζε και η ανέγερση 

ενός αφηρηµένου τεχνοτροπικά και θεµατικά µνηµείου που θα αποδυνάµωνε το 

συµβολικό µήνυµα της αντίστασης ενάντια σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς.  

Η µοναδική ίσως ηρωική πράξη, ή καλύτερα η µνήµη της ως τέτοια, δε θα 

µπορούσε να απεικονισθεί µε γεωµετρικά σχήµατα, τη στιγµή που η δηµιουργία µιας 

νέας και απενοχοποιηµένης εθνικής ταυτότητας προβαλλόταν ως επιτακτική ανάγκη 

για τη συνοχή του νέου κράτους. Πράξεις ανδρείας όπως η απόπειρα δολοφονίας του 

Χίτλερ θεωρήθηκε σωστότερο να εκφραστούν µε το ηρωικό εκείνο στυλ που είχε 

                                                 
1071 Damus, Martin, «Der Kunstwissenschaftler: Die Vergegenständlichung bürgerlicher 
Wertvorstellungen in de Denkmalplastik. Das Denkmal zur Erinnerung an den 20. Juli 1944 von 
Richard Scheibe in Berlin – der nackte Jüngling als Symbolfigur für den Widerstand», Kunst im 
Unterricht, τόµος 49, 1974, σελ. 70.  
1072 Πρόκειται για την εξέγερση που ξεκίνησε στο ανατολικό Βερολίνο, κυρίως από εργάτες, µε αίτηµα 
για περισσότερη ελευθερία και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Λ.∆.Γ.  και η οποία καταπνίγηκε από τα 
σοβιετικά στρατεύµατα. Το απόσπασµα της οµιλίας του Ernst Reuter στο Spielmann, Jochen, 
«Gedenken und Denkmal», όπ. π., σελ. 13. 
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ήδη υιοθετηθεί για τα κατορθώµατα του προηγούµενου παγκοσµίου πολέµου, 

δηλαδή η αναπαράσταση κάποιας ηρωικής µορφής σύµφωνα µε τις αρχές της 

κλασικής γλυπτικής. Αυτή ήταν η τέχνη την οποία φυσικά γνώριζε πολύ καλά ο 

Scheibe και της οποίας είχε ήδη δώσει δείγµατα, µε τα δύο µνηµεία στη 

Φρανκφούρτη για τα θύµατα της εταιρείας IG το 1922-24 µέσα στο µοντέρνο κτήριο 

του Peter Behrens και το µνηµείο για τον πρώτο πρόεδρο Friedrich Ebert το 1926, το 

οποίο κατέστρεψαν οι Ναζί το 1933. Χάρη σε αυτήν την τέχνη ο Scheibe δεν είχε 

σταµατήσει ούτε την περίοδο που ήταν ο Χίτλερ στην εξουσία, χωρίς πάντως να 

εγγραφεί στο ναζιστικό κόµµα αν και τιµήθηκε πολλές φορές και έργα του 

αγοράστηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.  

        
(Richard Scheibe, αριστερά Μνηµείο για τα θύµατα της εταιρείας IG, 1922-24, δεξιά Μνηµείο για το 

Friedrich Ebert, 1926, εξωτερικός τοίχος της Paulskirche (εκδοχή του 1950), Φρανκφούρτη στο Μάιν) 

Το γεγονός, µάλιστα, πως η απόπειρα κατά του Χίτλερ δεν είχε περάσει ακόµα στη 

συλλογική συνείδηση των Γερµανών πολιτών ως πράξη αντίστασης ή ανδρείας, 

µάλιστα αρκετοί τη θεωρούσαν πράξη εθνικής προδοσίας και λιποταξίας1073, 

προέβαλε επιτακτικότερη την ανάγκη των κυβερνώντων να υποστηρίξουν το νέο 

µύθο µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο που προσφέρει η κλασική παραστατική γλυπτική 

µέσα στα όρια του µεταπολεµικού µοντερνισµού και να απορρίψουν την αφαίρεση 

του γεωµετρικού κυβισµού ή του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού. 

Προσαρµοσµένο το παραπάνω µοτίβο µε µια δόση κλασικού µοντερνισµού που 

εντοπίζεται κυρίως στη λιτότητα της αναπαράστασης, η γυµνή µορφή του νεαρού 
                                                 
1073 Σε δηµοσκόπηση που διεξήχθη το 1951 το 60% των πρώην επαγγελµατιών στρατιωτών που 
ρωτήθηκαν αρνήθηκαν τη απόπειρα κατά του Χίτλερ ως πράξη αντίστασης, βλ. Wiggershaus, Norbert, 
«Zur Bedeutung und Nachwirkung des militärischen Widerstandes in der Bundesrepublik Deutschland 
und in der Bundeswehr», Aufstand des Gewissens, Militärischer Widerstand gegen Hitler und das NS-
Regime 1933-1945, Heinrich, Walle (επιµ.), Verlag E. S. Mittler, Βερολίνο/ Βόννη/ Χέρφορντ 1994, 
σελ. 469. 
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σιδηροδέσµιου άνδρα, απαλλαγµένη από οποιονδήποτε συµβολισµό, εκτός φυσικά 

από τα δεσµά που φέρει προκειµένου να απεικονιστεί η καταπίεση απέναντι στην 

οποία πρέπει να αγωνιστεί κανείς, προβάλλει την ουµανιστική εικόνα ενός ηθικά 

σωστού αγώνα, ένα αντιπολεµικό σύµβολο, για το παρελθόν, όσο γίνεται αόριστο και 

γενικό, αλλά µε πολλές συνδηλώσεις για το παρόν. 

  
(Richard Scheibe, Για τα θύµατα της 20ης Ιουλίου 1944, λεπτ. της βάσης που υπήρχε µέχρι το 1985) 

Η σύνδεση µε το παρελθόν καθίσταται αρκετά χαλαρή, ενώ τονίζεται µια αφηρηµένη 

ιδέα περί καταπίεσης και αντίστασης. ‘Ελευθερία, ∆ίκαιο, Τιµή’  είναι οι αξίες που 

σύµφωνα µε την επιγραφή προστάτευσαν όσοι ‘προέβαλαν αντίσταση’  και ‘ έδωσαν τη 

ζωή τους για αυτό το σκοπό’ . Αυτές τις πανανθρώπινες και αιώνιες αξίες πρέπει να 

‘διαφυλάξουν’ και οι απόγονοί τους ‘αιώνια’.  

Το µνηµείο, τοποθετηµένο στο εσωτερικό της αυλής ενός κτηρίου, πρώην 

αρχηγείο των στρατιωτικών των Ναζί και σήµερα µουσείο, που ουσιαστικά βρίσκεται 

στον παράδροµο µιας κεντρικής οδικής αρτηρίας στο πρώην ∆υτικό Βερολίνο, δεν 

είναι άµεσα ορατό για το κοινό. Για να έρθει κανείς σε επαφή µαζί του πρέπει να 

κάνει τον κόπο να εισέλθει σε ένα µέρος, που έτσι κι αλλιώς µοιάζει µε ιδιωτικός 

χώρος, µέσα από µια µικρή στοά και να διαβάσει την επιγραφή που πλέον βρίσκεται 

στο έδαφος, µερικά µέτρα µακριά από το άγαλµα1074. Έτσι όµως υπονοµεύεται ακόµα 

περισσότερο ο δηµόσιος χαρακτήρας του εξαιτίας της θέσης στην οποία βρίσκεται, 

κάτι που ως συνέπεια έχει την εξουδετέρωση της µνήµης την οποία φέρει. Σε 

συγκεκριµένες µόνο περιστάσεις και κατ’ επιθυµία όσων τη διαχειρίζονται 

ενεργοποιείται κάθε φόρα το παρελθόν για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιµότητες 

του παρόντος.  

                                                 
1074 Η επιγραφή αρχικά βρισκόταν στη στήλη πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί η ανδρική µορφή 
αλλά το 1985 ολόκληρο το συγκρότηµα έλαβε µια νέα µορφή κατά την οποία αφαιρέθηκε η στήλη και 
το άγαλµα τοποθετήθηκε στο έδαφος, ακόµα πιο αποµακρυσµένο και αποσυνδεδεµένο από το 
περιεχόµενο της µνήµης την οποία υποτίθεται ότι διέσωζε.  
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Ο παραγκωνισµός πάντως της µνήµης και η αποκήρυξη του παρελθόντος µπορεί 

να διαγνωστεί και στα υπόλοιπα δηµόσια µνηµεία που κατασκευάστηκαν στο ∆υτικό 

Βερολίνο, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο του Ψυχρού Πολέµου. Την ίδια χρονιά µε 

τα εγκαίνια του µνηµείου για την Αντίσταση κατασκευάστηκαν ακόµη δύο δηµόσια 

µνηµεία αφιερωµένα στη ναζιστική περίοδο, από φορείς όµως που ήταν ανεξάρτητοι 

από την κεντρική διοίκηση, ενώ οι τεχνοτροπικές επιλογές επιβάλλονταν µάλλον από 

τις γενικές και αόριστες αφιερώσεις σε ένα σκοτεινό παρελθόν.  

Το πρώτο, αγνώστου καλλιτέχνη, εγκαινιάστηκε στις 9 Νοεµβρίου 1953 ύστερα 

από τις ενέργειες του ‘Συνδέσµου εκδιωγµένων από το ναζιστικό καθεστώς’ (Bund 

der Verfolgten des Naziregimes). Βρίσκεται σε αρκετά κεντρικό σηµείο, στη 

βορειοανατολική πλευρά της Steinplatz, στην γωνία ακριβώς του πάρκου, πάνω σε 

έναν κεντρικό δρόµο, πολύ κοντά στον µέχρι πρότινος κεντρικό σιδηροδροµικό 

σταθµό της πόλης και κοντά σε µια πρώην συναγωγή στη Fasanenstraße, η οποία 

καταστράφηκε στον Β΄Π.Π. Παρά, βέβαια, το γεγονός ότι βρίσκεται στην καρδία της 

πόλης, το συγκεκριµένο σηµείο κάθε άλλο παρά πολυσύχναστο είναι, σε σύγκριση 

µάλιστα µε τους παράλληλους σε αυτόν εµπορικούς δρόµους. Η έλλειψη 

οποιασδήποτε ένδειξης ή πινακίδας σε κάποιο κεντρικότερο µέρος που να το 

υποδεικνύει, τουλάχιστον αποσιωπά την ύπαρξή του.  

 
(Αγνώστου καλλιτέχνη, 1933-1945/ Για τα θύµατα του εθνικοσοσιαλισµού, 1953, µάρµαρο/ γρανίτης, 

ύψος 1,85 x 2,10 µ., Steinplatz, Βερολίνο) 

Αν και σε εµφανές σηµείο, το µικρό µέγεθός του, 1,85 µ. ύψος και 2,10 µ. 

πλάτος δεν τραβάει την προσοχή των περαστικών, ενώ και το απλοϊκό µάλλον σχήµα 

του µε τους λιτούς γεωµετρικούς όγκους αφήνει αδιάφορο το βλέµµα των θεατών. Η 

επιγραφή που φέρει, ‘1933-1945/ Για τα θύµατα του εθνικοσοσιαλισµού’ , παρέχει µια 

ουδέτερη και αόριστη πληροφορία που πολύ δύσκολα θα προκαλέσει κάποιου είδους 
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συναισθηµατική φόρτιση ή κάποιου είδους ψυχολογική έξαρση σε όποιον σταθεί για 

να παρατηρήσει πιο προσεκτικά τον πέτρινο αυτόν όγκο.  

Η αφηρηµένη και χαλαρή σύνδεση µε τη συγκεκριµένη εποχή και τα εγκλήµατα 

που διαπράχθηκαν γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκαλεί καµία ψυχολογική 

αναστάτωση, να µην ανασκαλεύει τα δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν τότε, ενώ 

φυσικά καµία αναφορά δεν γίνεται στους θύτες ή σε αυτούς που φέρουν την ευθύνη, 

αν και στα πρακτικά της τοπικής βουλής το µνηµείο συνδέεται µε τη ‘Νύχτα των 

Κρυστάλλων’ 1075.  Η ανάληψη ευθυνών θα ισοδυναµούσε µε υποχρέωση συγνώµης 

και µε κάποιο είδος υλικής ή ηθικής δικαίωσης των θυµάτων, ενώ ταυτόχρονα θα 

επιβάρυνε τη συλλογική συνείδηση ενός έθνους που τώρα διαµόρφωνε τους 

ενοποιητικούς του µύθους. Οποιοδήποτε ψεγάδι µπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει 

ρήγµα στη νέα συλλογική ταυτότητα.  

Ακόµα και το µοναδικό σύµβολο που υπάρχει πάνω στο µνηµείο, το τρίγωνο των 

στρατοπέδων συγκέντρωσης µε τα αρχικά ‘ΚΖ’ (Konzentrationslager) στο εσωτερικό 

του, είναι τόσο δυσδιάκριτο ώστε ο θεατής µάλλον το προσπερνάει εάν δεν 

επικεντρώσει εκεί την προσοχή του. Αντίθετα ο όρος ‘εθνικοσοσιαλισµός’  

παραπέµπει συνειρµικά στον ανατολικό σοσιαλισµό και δεν είναι άλλωστε τυχαίο 

που ο Adenauer τον χρησιµοποιούσε κάθε φορά που ήθελε να αναφερθεί στα 

γεγονότα της εποχής, σε αντιδιαστολή µε τους όρους φασισµός ή ναζισµός που 

χρησιµοποιούσαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, εντός και εκτός των συνόρων. ∆εν 

είναι, τέλος, τυχαίο και το γεγονός ότι στην άλλη γωνία του πάρκου στην ακριβώς 

πίσω πλευρά είχε ήδη ανεγερθεί στα 1951 από άγνωστο και πάλι καλλιτέχνη και στο 

ίδιο περίπου µέγεθος, το µνηµείο ‘Για τα θύµατα του σταλινισµού’ . 

 
(άγνωστος καλλιτέχνης, Για τα θύµατα του σταλινισµού, 1951, γρανίτης, ύψος περίπου 1,60 x 0,80 µ., 

Steinplatz, Βερολίνο) 

                                                 
1075 Βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, σελ. 214, 
υποσηµείωση 561.  
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Περισσότερο παραγκωνισµένη φαίνεται να είναι η µνήµη του ναζιστικού 

καθεστώτος στην περίπτωση του µνηµείου που ανεγέρθηκε την επόµενη χρονιά, το 

1954, σε ένα βόρειο προάστιο της πόλης, στην περιοχή του Reinickendorf - Wittenau. 

Ο ‘εκτοπισµός’ ενός µνηµείου για τα θύµατα της περιόδου εκτός του κέντρου του 

Βερολίνου αποδεικνύει την περιορισµένη σηµασία που επιθυµούσαν να δείξουν όσοι 

το παράγγειλαν. Η πολιτικός του SPD Annedore Leber, χήρα του αντιστασιακού και 

δολοφονηµένου από τους Ναζί Julius Leber, δικαίως θα σηµειώσει κατά την τελετή 

των εγκαινίων του µνηµείου, πως «η ηθική αίσθηση της δικαιοσύνης δεν έχει κάνει 

στη Γερµανία τα ίδια βήµατα µε την οικονοµική ανάπτυξη»1076. Και σε αυτή την 

περίπτωση µοιάζει να ισχύει η άποψη του Pier Nora πως µε την κατασκευή του οι 

δηµιουργοί επιθυµούσαν στην πραγµατικότητα να συµφιλιωθούν µε το παρελθόν 

τους, να το αποσοβήσουν, να το αφαιρέσουν από τη δική τους µνήµη, να απαλλαγούν 

τελικά από αυτό το καθήκον και να αφήσουν στο µνηµείο να αναλάβει αυτό το έργο. 

Η µετάβαση από την εποχή της ‘πολιτικής µε το παρελθόν’ στην εποχή του 

‘συµβιβασµού µε το παρελθόν’ άρχισε να αποτυπώνεται και δηµοσίως. 

       
(Lidy von Lüttwitz, Μνηµείο της βίας, 1933-1945, 1954, πωρόλιθος/ ψαµµίτης, συνολικό ύψος 3,8 µ., 

πάρκο στην Holzhauser Straße, πίσω πλευρά του δηµαρχείου Reinickendorf – Wittenau, Βερολίνο) 

Πάνω σε µια κωνική-πυραµιδοειδή περίπου στήλη από κόκκινους πέτρινους  

λίθους, ύψους ενός µέτρου, βρίσκεται τοποθετηµένο το γλυπτό της Lidy von Lüttwitz  

(1902-1996) από ψαµµίτη που απεικονίζει µια ανδρική µάλλον µορφή δεµένη σε ένα 

περίεργο κατασκεύασµα που µοιάζει µε έναν αγκυλωτό σταυρό ή µε το εσωτερικό 
                                                 
1076 Στο Schönfeld, Martin (επιµ.), Gedenktafeln in West-Berlin, Aktives Museum Faschismus und 
Widerstand in Berlin, τόµος 6, Βερολίνο 1993, σελ. 17. 



517 
 

µιας ρόδας, όπως αυτές που χρησιµοποιούνταν στο µεσαίωνα για βασανιστήρια. Το 

σώµα της µορφής έχει µια έντονη σύσπαση µεταδίδοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

ένταση για το µαρτύριο που υφίσταται. Η έκφραση του προσώπου είναι ωστόσο 

ουδέτερη και ο βασανισµένος άνθρωπος, απαθής, µε το κεφάλι πεσµένο πίσω και το 

στόµα ανοιχτό,  µοιάζει να έχει εγκαταλείψει τον αγώνα για τη ζωή και µάλλον έχει 

την όψη νεκρού. Η επιλογή των εικαστικών µέσων και του στυλ συµφωνούν βέβαια 

µε τη γενική τάση υπέρ µιας αφηρηµένης απόδοσης της πραγµατικότητας. Λιτότητα 

στα σχήµατα, αφαίρεση των ρεαλιστικών λεπτοµερειών και επιτηδευµένες κινήσεις 

συµπληρώνουν µια µοντέρνα εικόνα του κόσµου.  

  
(άποψη του πάρκου που βρίσκεται πίσω από το δηµαρχείο Reinickendorf – Wittenau µε το µνηµείο) 

Το εξαιρετικό, όµως, αυτό γλυπτό που αποδίδει µε µοντέρνα µέσα το δράµα µιας 

ολόκληρης εποχής και µνηµονεύει µε εύγλωττο τρόπο τα θύµατα που προκλήθηκαν 

από τον ίδιο τον άνθρωπο, αποκρύπτεται ουσιαστικά από τα βλέµµατα των πολιτών, 

χάνοντας έτσι όποιον παιδαγωγικό ή ενεργά ιστορικό ρόλο θα µπορούσε να 

διαδραµατίσει. Τοποθετηµένο πίσω από το δηµαρχείο της περιοχής, µέσα σε ένα 

πάρκο το οποίο ελάχιστοι διασχίζουν καθηµερινά, κρατείται µακριά από την 

προσοχή των περαστικών, χωρίς µάλιστα να υπάρχει και εδώ κάποια πινακίδα που να 

πληροφορεί για την ύπαρξή του. Και ενώ ακριβώς µπροστά από το δηµαρχείο 

υπάρχει µια µεγάλη πλατεία, όπου µάλιστα βρίσκεται µια κεντρική στάση 

λεωφορείου και ένας σταθµός του υπόγειου σιδηρόδροµου, οι ιθύνοντες προτίµησαν 

να το τοποθετήσουν στην πίσω πλευρά, αποκόπτοντάς το στην ουσία από τη δηµόσια 

κοινωνική ζωή της πόλης. Το περίεργο είναι ότι ακριβώς στην είσοδο του δηµοτικού 

µεγάρου και ακριβώς την ίδια χρονιά τοποθετήθηκε ένα γλυπτό του ίδιου καλλιτέχνη 

που αναπαριστά και φέρει τον τίτλο ‘νεαρός άνδρας’, χωρίς φυσικά να συνδέεται σε 

καµία περίπτωση µε τη µνήµη του ναζισµού ή µε οποιοδήποτε άλλο γεγονός.  
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(Lidy von Lüttwitz, Νεαρός άντρας, πωρόλιθος/ ψαµµίτης, ύψος 2,15 µ., Eichborndamm 208, στην 

πρόσοψη του δηµαρχείου Reinickendorf – Wittenau, Βερολίνο) 

Η πρόσληψη πάντως της περιόδου είναι και εδώ αόριστη και όσο γίνεται 

ασαφής. ∆ιαβάζουµε στην επιγραφή που βρίσκεται πάνω στη στήλη: 

  
(Lidy von Lüttwitz, Μνηµείο της βίας, 1933-1945, λεπτ.) 

‘Κάθε κοσµοθεωρία, η οποία βασίζεται στη βία, δένει τους ανθρώπους πάνω στον 

τροχό µε τα σύµβολά της’  (πάνω εικ. στα αριστερά). Η αναφορά στους θύτες 

θεωρήθηκε περιττή, όπως και η µνεία σε συγκεκριµένα θύµατα ή γεγονότα. Το 

µνηµείο µάλλον συσκοτίζει έτσι το παρελθόν παρά το διαφωτίζει, ενώ οι υπαινιγµοί 

για το καταπιεστικό καθεστώς της Λ∆Γ, ως καθεστώς που βασίζεται στη βία, είναι 

ξεκάθαροι. Όπως παρατηρεί η Eva-Maria Klother, «παρ’ όλο που ο στυλιζαρισµένος 

αγκυλωτός σταυρός φαίνεται ότι παραπέµπει στη βία των εθνικοσοσιαλιστών, ο 

εθνικοσοσιαλισµός κατονοµάζεται στην επιγραφή όχι µε λέξεις παρά µόνο µε 

αριθµούς…Όπως και στα µνηµεία για τα ‘θύµατα του σταλινισµού’ και για τα 
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‘θύµατα του φασισµού’ στην Steinplatz και εδώ υπολανθάνει ο συσχετισµός ανάµεσα 

στα δύο απολυταρχικά καθεστώτα»1077.  

Σε µια δεύτερη πιο ενηµερωτική επιγραφή, τοποθετηµένη όµως στο έδαφος, 

µπροστά ακριβώς από το µνηµείο, οπότε ορατή µόνο εάν κάποιος πλησιάσει αρκετά 

κοντά, διαβάζουµε: ‘Στη µνήµη των βασανισµένων, των εκτοπισµένων και 

δολοφονηµένων συµπολιτών από το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς βίας, 1933-1945’ 

(πάνω εικ. στα δεξιά), ενώ και στα πρακτικά της βουλής, η οποία ανέλαβε την 

ανέγερση ύστερα από ενέργειες του τοπικού δηµάρχου, το µνηµείο είναι αφιερωµένο 

«στη µνήµη των φρικαλεοτήτων του ναζιστικού καθεστώτος»1078. Για µία ακόµα 

φορά ως θύτες παρουσιάζονται αποκλειστικά οι Ναζί και όχι συνολικά το γερµανικό 

έθνος που έτσι απενοχοποιείται, ενώ η αναφορά σε θύµατα πολίτες παραπέµπει στους 

ίδιους τους Γερµανούς που µε οποιονδήποτε τρόπο υπέφεραν από το χιτλερικό 

καθεστώς και των οποίων η εθνική µνήµη πρέπει τώρα να καλλιεργηθεί. Ο µύθος που 

προβάλει τους Γερµανούς ως τα πρώτα θύµατα της ναζιστικής θηριωδίας βρίσκει εδώ 

την εικαστική του έκφραση και τη θέση του στην πολιτική ιδεολογία της µνήµης, 

αποκλείοντας συγχρόνως τα θύµατα που προέρχονταν από άλλα έθνη, ιδεολογίες ή 

κοινωνικές οµάδες.  

Όπως βέβαια στα προηγούµενα, έτσι και σε αυτό το µνηµείο η χρήση του όρου 

εθνικοσοσιαλισµός και όχι κάποιος άλλος χρησιµοποιείται σκόπιµα προκειµένου να 

δηµιουργήσει νέους συνειρµούς µε το σοσιαλιστικό καθεστώς της Ανατολικής 

Γερµανίας. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από τη αναφορά στους πολίτες-θύµατα που 

αποκτά έτσι διπλό χαρακτήρα, καθώς µε τον τρόπο αυτό συνδέονται τα δεινά των 

Γερµανών πολιτών του παρελθόντος µε αυτά των σύγχρονων συµπολιτών τους που 

διαβιούν κάτω από ένα καθεστώς καταπίεσης, ως άλλοι δέσµιοι των πολιτικών 

συνθηκών, σύµφωνα και µε τον προφανή συµβολισµό του µνηµείου. Εξάλλου, όπως 

παρατηρεί ο Hans Schleier, «η απώλεια της κρατικής ανεξαρτησίας προκάλεσε µια 

κρίση ταυτότητας που οδήγησε στην υπεράσπιση του παρελθόντος και, σε 

συνδυασµό µε το δεσµό της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας της ∆ύσης, ενάντια στη 

νέα απολυταρχία στη σοβιετική ζώνη κατοχής, η οποία ισοδυναµούσε µε το 

ναζιστικό καθεστώς»1079. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και µε αυτό ακριβώς το 

                                                 
1077 Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 215. 
1078 Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 214, 
υποσηµείωση 563. 
1079 Schleier, Hans, «Vergangenheitsbewältigung und Traditionserneuerung? Geschichtswissenschaften 
nach 1945», Wissenschaft im geteilten Deutschland: Restauration oder Neubeginn nach 1945?, Pehle, 
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πολιτικό σκεπτικό θα κατασκευαστούν στον εξωτερικό τοίχο του δηµαρχείου του 

Wilemrsdorf στο νότιο Βερολίνο «στην πλατεία Fehrbelliner τη δεκαετία του 50́  ή 

του 60́  ανάµεσα στις στήλες της εισόδου 3 τετράγωνες πλάκες…όµοιες, οι οποίες µε 

τυπωµένα τυπογραφικά στοιχεία αναφέρουν τα παρακάτω: ‘Για τα θύµατα των 

παγκοσµίων πολέµων 1914-1918 – 1939-1945’, ‘Για τα θύµατα της 

εθνικοσοσιαλιστικής αυθαιρεσίας’ , ‘Για τα θύµατα της κοµµουνιστικής 

αυθαιρεσίας’»1080. 

   

Τα δεινά των Γερµανών θα αναπαρασταθούν στο µνηµείο που ανεγέρθηκε σε 

ένα άλλο βόρειο προάστιο της πόλης, στο Wedding, και το οποίο εγκαινιάστηκε στις 

20 Ιουνίου 1954. Για ακόµα µία φορά το παρελθόν συνδυάστηκε µε το παρόν, τα 

περασµένα βάσανα µε τη δύσκολη καθηµερινή πραγµατικότητα, σε µια προσπάθεια 

να κατασκευαστεί µια εναλλακτική συλλογική µνήµη, απαλλαγµένη από τις σκιές 

του παρελθόντος και µε πρόσχηµα τη θυµατοποίηση των απλών ανθρώπων, µια 

δηµόσια µνήµη εν δυνάµει κατάλληλη για µια νέα συλλογική ταυτότητα. 

    
(Gerhard Schultze-Seehof, Στήλη των ερειπίων, 1954, µπετόν/ πέτρινες ψηφίδες, ύψος 11 x 2 x 2 µ., 

Courbièreplatz, Wedding Βερολίνο) 

                                                                                                                                            
H. Walter/ Sillem,  Peter, Fischer, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1992, σελ. 207. 
1080 Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 236. 
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Η στήλη από µπετόν των 11 µ. που θα κατασκευαστεί στο µικρό πάρκο της 

Courbièreplatz κοντά στο σταθµό του µετρό του Wedding1081 και η οποία θα 

διακοσµηθεί µε 40000 πέτρινες ψηφίδες από τον καλλιτέχνη Gerhard Schultze-

Seehof (1919-1976) είναι αφιερωµένη σε όσους αµέσως µετά τον πόλεµο βοήθησαν 

στη συλλογή των ερειπίων και την ανοικοδόµηση της πόλης (Trümmersäule). Η 

επιλογή των υλικών αλλά και ο τρόπος χρήσης και διακόσµησης µια µνηµονικής 

στήλης είναι και πάλι αντισυµβατικός. Στα όρια εξάλλου της παραστατικότητας οι 

µορφές περιγράφονται µε αδρές γραµµές και έντονη αφαιρετική διάθεση 

προκειµένου να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο ίδιο το θέµα του µνηµείου. Η έντονη 

γεωµετρικότητα και η αφαίρεση νατουραλιστικών στοιχείων συµβαδίζει µάλλον προς 

το περιεχόµενο όπου οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι τα ερείπια και τα δοµικά στοιχεία για 

την ανοικοδόµηση της χώρας, οι ψηφίδες µιας συνολικής προσπάθειας που τα 

ατοµικά χαρακτηριστικά υποτάσσονται στον κοινό σκοπό. 

Στις 4 πλευρές της τετράγωνης βάσης της στήλης µε διαστάσεις 2 x 2 µ. ακριβώς 

µπροστά στο έδαφος είναι γραµµένες οι 4 λέξεις τις οποίες ‘ενσαρκώνει’ το µνηµείο: 

‘Καταστροφή, Ανοικοδόµηση, Σκλαβιά, ∆ηµοκρατία’ . Κάθε πλευρά είναι αφιερωµένη 

σε κάθε µία από αυτές τις έννοιες. Κάποιος γενικότερος τίτλος δεν αναγράφεται αλλά 

η στήλη αναφέρεται ως ‘Στήλη των ερειπίων’ . Έτσι το γεγονός που µνηµονεύεται δεν 

είναι άλλο από τα βάσανα του ίδιου του γερµανικού λαού, οι κακουχίες που είχαν 

υποστεί ως ‘σκλάβοι’ και πρώτα θύµατα του χιτλερισµού και αυτές που βιώνουν 

µεταπολεµικά ως συνέπειά του. Είναι η σκλαβιά που πρέπει να πολεµήσουν και η 

δηµοκρατία που πρέπει να προφυλάξουν σε έναν κόσµο που απειλείται από 

απολυταρχικά καθεστώτα, όπως έβλεπαν αυτό της Λ∆Γ. 

Από τη στιγµή που η διαίρεση των δύο Γερµανιών παγιώθηκε, µε το θάνατο 

επίσης του µεγάλου αντιπάλου το 1953 και την έναρξη της πολιτικής της ‘Τήξης  των 

πάγων’ , καθώς και την επανεκλογή το 1954 στην καγκελαρία του Adenauer, η µνήµη 

για το σκοτεινό παρελθόν θα καταλαγιάσει, θα αρχίσει η εποχή του ‘συµβιβασµού’ 

και δεν θα σχεδιαστεί κανένα άλλο µνηµείο σε δηµόσιο χώρο για αρκετά χρόνια. 

Εξάλλου, ο οµοσπονδιακός νόµος του 1956 για την αποζηµίωση των θυµάτων του 

εθνικοσοσιαλισµού, των πολιτικών, ρατσιστικών ή θρησκευτικών διώξεων1082, 

                                                 
1081 Η τριγωνική αυτή πλατεία µετονοµάστηκε στα 1994 προς τιµή του πολιτικού και δολοφονηµένου 
από τους Ναζί σε πλατεία Max Josef Metzger, σύµφωνα µε την πινακίδα που είναι τοποθετηµένη από 
την υπηρεσία για τη φυσική προστασία και το πράσινο.  
1082 Βλ. Der Senat von Berlin/ Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1961-1962, Zweijahresbericht des 
Senats, Kulturbuch, Βερολίνο 1963, σελ. 23-24 και Der Senat von Berlin/ Statistisches Landesamt 
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έµοιαζε να κλείνει το δυσάρεστο αυτό κεφάλαιο της γερµανικής ιστορίας. Με την 

καταβολή των αποζηµιώσεων τα επόµενα δέκα τουλάχιστον χρόνια, οι ηθικοί 

αυτουργοί, το γερµανικό δηλαδή κράτος, πίστευαν ότι πλήρωναν µε αυτό τον τρόπο 

το χρέος τους προς κάθε πλευρά, ισοπεδώνοντας βέβαια τις ιστορικές διαφορές των 

οµάδων που επλήγησαν και αποδίδοντας µια ιδιότυπη δικαιοσύνη βασισµένη στον 

οικονοµικό συµψηφισµό της ιστορίας και της µνήµης. 

Στις αρχές, όµως, της δεκαετίας του 1960 θα σηµειωθούν επανειληµµένως  

ρατσιστικές και αντισηµιτικές επιθέσεις και βανδαλισµοί κτηρίων, γεγονός που θα 

προκαλέσει εκ νέου έντονες συζητήσεις γύρω από θέµατα ρατσιστικής βίας αλλά και 

το ρόλο της ιστορικής µνήµης και της διαχείρισης του παρελθόντος µε σκοπό να 

αποφευχθεί η επανάληψη των εγκληµάτων της ναζιστικής περιόδου1083. Γεγονότα, 

άλλωστε, όπως η έκδοση των ηµερολογίων της Anne Frank αποτέλεσαν καταλυτικό 

στοιχείο ώστε να στρέψουν «νέους ανθρώπους, φιλελεύθερους διανοούµενους και 

αριστερούς πολιτικούς να αρχίσουν ανοιχτά να εκφράζουν το σκεπτικισµό τους»1084, 

περνώντας έτσι από τη φάση όπως λέει ο Frei της πολιτικής µε το παρελθόν 

(Vergangeheitspolitik) στη φάση του – δύσκολου στη µετάφραση γερµανικού όρου 

που εκείνη ακριβώς την εποχή επινοήθηκε –συµβιβασµού µε το παρελθόν 

(Vergangenheitsbewältigung)1085. Αυτή, όµως, η εντατικοποίηση της ενασχόλησης µε 

το παρελθόν και τα όσα συνέβησαν δε συνοδεύτηκε από µια αντίστοιχη κρατική 

πολιτική δηµόσιας αναπαράστασης της αποδοχής των ευθυνών ή έστω της 

συµφιλίωσης µε το παρελθόν. Η αποσιώπηση του παρελθόντος ή τουλάχιστον µια 

ήπια ανάµνησή του φαίνεται ότι ήταν το βασικό κριτήριο µε το οποίο 

παραγγέλνονταν και ανεγείρονταν τα µνηµεία στην Ο∆Γ µέχρι την πτώση των 

συντηρητικών από την εξουσία το 1969. 

Την ίδια, λοιπόν, χρονιά που ξεσπούν τα επεισόδια και επανέρχεται στο 

προσκήνιο το θέµα της διαχείρισης του παρελθόντος από το σύγχρονο γερµανικό 

κράτος, αποφασίστηκε η ανέγερση ενός µνηµείου για τα θύµατα των ετών 1933-1945 

στο νότιο αυτή τη φορά προάστιο του Steglitz. Τα εγκαίνιά του τελέστηκαν στην 

επέτειο της νύχτας του Πογκρόµ, στις 9 Νοεµβρίου 1960. Πολύ κοντά και πάλι στο 

σταθµό του υπόγειου σιδηρόδροµου και στο δηµαρχιακό µέγαρο του τοπικού δήµου, 
                                                                                                                                            

Berlin, Berlin 1963-1964, Zweijahresbericht des Senats, όπ. π., σελ. 22 και 66. 
1083 Βλ. Spielmann, Jochen, «Gedenken und Denkmal», όπ. π., σελ. 14. 
1084 Frei, Norbert, «Coping with the Burdens of the Past: German Politics and Society in the 1950s», 
όπ. π., σελ. 37. 
1085 Frei, Norbert, «Coping with the Burdens of the Past: German Politics and Society in the 1950s», 
όπ. π., σελ. 37-38. 
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όπως και στην περίπτωση του µνηµείο στο Reinickendorf – Wittenau,  στήθηκε σε 

σχέδιο της Gisela Boeckh von Tzoschoppe (1887-1981), το άγαλµα ύψους 1,95 µ. 

µιας ανδρικής µορφής που βρίσκεται σε στάση πένθους µε τα χέρια σταυρωµένα 

µπροστά, πάνω σε µια βάση ύψους 0,45µ. Λίγα µέτρα µακριά από τον κεντρικό 

δρόµο, µπροστά από µια χριστιανική εκκλησία, το µνηµείο µοιάζει να υπενθυµίζει 

στους πολίτες το ηθικό – λόγω της θέσης και χριστιανικό – τους χρέος για ανάµνηση 

των νεκρών, συγχώρεση και ταπεινοφροσύνη, όχι όµως και ανάληψη ευθυνών. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1965, θα κατασκευαστεί σε απόσταση 10 µέτρων, στο ίδιο 

µέρος µπροστά από την εκκλησία, ένα µνηµείο για τα θύµατα του Τείχους του 

Βερολίνου µε τίτλο ‘δυστυχία πάνω στο τείχος’ , έργο του Dieter Popielaty. Ως άλλα 

θύµατα ενός άλλου διωγµού θα συµπληρώσουν µια αφηρηµένη σύνδεση ανάµεσα 

στις δύο περιόδους, που εξυπηρετείται άψογα από τον αόριστο χαρακτήρα των δυο 

έργων, καθώς δεν υποδηλώνουν κανέναν θύτη αλλά επιβάλλουν στη δηµόσια 

σφαίρα, στο υποσυνείδητο και τη συλλογική συνείδηση, τη σχέση των δύο 

καθεστώτων, ως καθεστώτα αυταρχικά και καταπιεστικά. 

     
(αριστερά Gisela Boeckh von Tzoschoppe, Για αυτούς που διώχθηκαν, 1933-1945, 1960, µπρούντζος, 

ύψος 1,95 µ./ βάση 0,45 µ., δεξιά Dieter Popielaty, ∆υστυχία πάνω στο τείχος, πωρόλιθος, ύψος 1,7 µ., 

Schloßstraße 44, προαύλιο της Matthäuskirche, Steglitz-Βερολίνο) 

Η µορφή µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά θυµίζει αρκετά τον άνδρα του 

µνηµείου στο Reinickendorf µόνο που τώρα βρίσκεται σε όρθια στάση, σαν να 

θρηνεί για τον ίδιο του τον εαυτό και για τα υπόλοιπα θύµατα ταυτόχρονα. Οι 

ρεαλιστικές λεπτοµέρειες και τα σύµβολα έχουν εδώ αφαιρεθεί στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό και έχει επιλεγεί η λιτότητα τόσο στις γραµµές όσο και στις κινήσεις, σε 
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τέτοιο βαθµό που είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς εάν φέρει κάποιο ένδυµα ή όχι, 

εάν είναι νεκρός ή ζωντανός. Χαρακτηριστική είναι επίσης η επιµήκυνση όλης της 

µορφής και κυρίως των χεριών, των δακτύλων και του προσώπου, επιτείνοντας µε 

αυτό το τέχνασµα το µη ρεαλιστικό χαρακτήρα του γλυπτού. 

       
(Gisela Boeckh von Tzoschoppe, Για αυτούς που εκδιώχθηκαν, 1933-1945, λεπτ.) 

Ο ήρεµος, συνεσταλµένος και λιτός χαρακτήρας του ταιριάζει απόλυτα µε τη 

λακωνικότητα του τίτλου, όπου διαβάζουµε: ‘Για αυτούς που διώχθηκαν, 1933-1945’ 

(Den Verfolgten von 1933-1945). Απουσιάζει συνεπώς οποιαδήποτε άλλη άµεση 

πληροφορία σχετικά µε το γεγονός και το περιεχόµενο της µνήµης στην οποία είναι 

αφιερωµένο το µνηµείο και παρ’ όλο που µε την ηµεροµηνία υπονοείται το Πογκρόµ 

του 1933, εντούτοις η γενικότητα του νοήµατος της επιγραφής δεν επιτρέπει 

ξεκάθαρα τη σύνδεση µε το συγκεκριµένο περιστατικό1086. Από την επιγραφή, όπως 

και από το ίδιο το έργο, έχει απαλειφθεί κάθε στοιχείο ή όρος που θα συνέδεε το 

µνηµείο µε κάποιο συγκεκριµένο γεγονός ή µε κάποια συλλογική ή ιδιωτική 

ανάµνηση. Ακόµα και όροι όπως ‘θύµατα’ ή ‘εθνικοσοσιαλισµός’ που συναντάµε σε 

άλλα µνηµεία απουσιάζουν εδώ προκειµένου να δηµοσιοποιηθεί µια γενική και 

αόριστη εικόνα και να κατασκευαστεί µια ουδέτερη και εξουδετερωµένη µνήµη.  

Με αυτό το κριτήριο θα κατασκευαστεί και το µοναδικό αυτή την περίοδο 

µνηµείο που αναφέρεται, έστω γενικά και αφηρηµένα, στη µνήµη των θυµάτων της 

γενοκτονίας των Εβραίων. Κοντά στο σταθµό του υπόγειου σιδηρόδροµου στη στάση 

Bayerische Platz στην περιοχή του Schöneberg, σε έναν µικρό δρόµο που 

                                                 
1086 Βλ. Spielmann, Jochen, «Gedenken und Denkmal», όπ. π., σελ. 14. 
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χρησιµοποιούν αποκλειστικά οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς καµία περαιτέρω 

ένδειξη για την ύπαρξή του, επέλεξε ο τοπικός δήµος µε τη σύµφωνη γνώµη και 

στήριξη του δήµου και της βουλής του Βερολίνου, να εγκαταστήσει το 1963 αυτό το 

µικρού µεγέθους µνηµείο, στη θέση όπου βρισκόταν άλλοτε µια συναγωγή.  

    
(Gerson Fehrenbach, Plastik IV/63, 1963, πωρόλιθος, ύψος 2,35 x 1,5 µ., Münchener Straße, γωνία 

Penzstraße, Schöneberg, Βερολίνο) 

Με ύψος 2,35 µ. και πλάτος 1,5 µ. ο γεωµετρικός αυτός όγκος, αποτελούµενος 

από περισσότερους κύβους από πωρόλιθο σε πυραµιδοειδή διάταξη, έργο του Gerson 

Fehrenbach (1932-2004), ελάχιστα πάλι προκαλεί οποιονδήποτε συνειρµό και 

οποιαδήποτε ψυχολογική ένταση. Ο γερµανός γλύπτης ήταν µαθητής του Karl 

Hartung στο Βερολίνο και είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της διαµονής του στο 

Παρίσι το έργο των Brancusi, Arp, Pevsner και Zadkine, ενώ στη δεκαετία του ’60 

είχε δουλέψει τα γεωµετρικά σχήµατα σε πέτρα. Το εβραϊκό σύµβολο του 

κηροπηγίου της Χάνουκα στο πάνω µέρος, δυσδιάκριτο µέσα σε αυτό το 

κατακερµατισµένο γεωµετρικό σύνολο, παραπέµπει αόριστα σε ένα εβραϊκό 

παρελθόν, όχι όµως αναγκαστικά στην εβραϊκή γενοκτονία και στα εγκλήµατα της 

γερµανικής φονικής µηχανής. Η επιγραφή που υπάρχει, ‘Εδώ βρίσκονταν η 

κατασκευασµένη το 1909 συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας’ , µάλλον 

αποπροσανατολίζει το θεατή και µετατοπίζει τη µνήµη από τη γενοκτονία σε µια πιο 

ουδέτερη και ασαφή µνήµη της ύπαρξης εκεί ενός θρησκευτικού κτηρίου. Ο τίτλος 

άλλωστε του µνηµείου καµία απολύτως σύνδεση δεν κάνει µε το παρελθόν, παρά έχει 

έναν αφηρηµένο τίτλο όπως και το περιεχόµενο και η µορφή του: ‘Plastik IV/63’. 
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Σε ένα δεύτερο επίπεδο το µνηµείο παραπέµπει στην καταστροφή και το διωγµό 

της κοινότητας των Εβραίων, χωρίς φυσικά να γίνεται λόγος ούτε για τα κίνητρα 

ούτε για αυτούς που πρωτοστάτησαν σε αυτές τις πράξεις. Μια δεύτερη επιγραφή, 

στο έδαφος αυτή τη φορά, αναφέρει πως, ‘Εδώ βρισκόταν από το 1909 µέχρι το 1956 

µια συναγωγή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Πογκρόµ επιβίωσε διότι βρισκόταν στο 

εσωτερικό ενός κτιριακού συγκροτήµατος. Μετά την εκδίωξη και την εξόντωση των 

Εβραίων πολιτών κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλισµού έχασε τη χρήση της και 

κατεδαφίστηκε το 1956’. Το µοτίβο της αόριστης απόδοσης της ευθύνης στον 

εθνικοσοσιαλισµό επαναλαµβάνεται και εδώ, χωρίς φυσικά να γίνεται λόγος για τη 

φύση των εγκληµάτων και το µέγεθός τους. Αλλά η µνήµη, ως γνωστόν, λειτουργεί 

καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά όταν συγκεντρώνεται σε ένα γεγονός, συνδέεται 

µε αυτό άµεσα, δεν πολυδιασπάται και δεν αποπροσανατολίζεται από λεπτοµέρειες ή 

γενικότητες.  

Η παράδοση της µνηµειακής γλυπτικής αφιερωµένης στο ναζιστικό καθεστώς 

και στο Β΄Π.Π. που θα αναπτυχθεί από επίσηµους κρατικούς ή δηµόσιους 

οργανισµούς θα αφήσει εκτός µνηµονικής διαδικασίας, θα αφήσει στη λήθη ή 

τουλάχιστον θα αποκρύψει από δηµόσια θέα τη συνολική ευθύνη των Γερµανών και 

θα αφήσει ανεκπλήρωτη τη θέση του Reinhart Koselleck, πως «για µας τους 

Γερµανούς µία µόνο δυνατότητα υπάρχει: οι αυτουργοί και οι πράξεις τους πρέπει να 

εισχωρήσουν στο πεδίο της µνήµης και να µη µνηµονεύονται µόνο τα θύµατα»1087. 

Αυτή η τακτική, αυτή η εικαστική πολιτική εφαρµόστηκε και το 1964 στην 

περίπτωση του µνηµείου της Gertrud Bergmann (1910-1985) που ανεγέρθηκε στην 

περιοχή του Wedding, στα βόρεια του κέντρου του Βερολίνου, στο Νοσοκοµείου 

Rudolf-Virchow, πολύ κοντά στο σταθµό του υπόγειου σιδηρόδροµου στη στάση 

Amrumer Straße. Περιττό να υπογραµµίσω πως και σε αυτή την περίπτωση δεν 

υπάρχει καµία ένδειξη της ύπαρξης του µνηµείου στη γύρω περιοχή, πολύ δε 

περισσότερο καθίσταται δύσκολος ο εντοπισµός του από το γεγονός ότι βρίσκεται 

τοποθετηµένο στην εσωτερική αυλή του νοσοκοµείου, στο βάθος στην ευθεία 

απέναντι από την κεντρική είσοδο, στο πιο αποµακρυσµένο και αποµονωµένο σηµείο 

όλου του συγκροτήµατος. Και να σκεφτεί κανείς πως ακριβώς µπροστά από το 

κεντρικό κτήριο, βγαίνοντας από τον σταθµό του µετρό, υπάρχει µια µικρή πλατεία, 

                                                 
1087 Koselleck, Reinhart, «Formen und Traditionen des negativen Gedächtnisses», Verbrechen erinnern, 
Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, Volkhard, Knigge/ Norbert, Frei (επιµ.), 
Verlag C.H. Beck, Μόναχο 2002, σελ. 27.  
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δίπλα ακριβώς σε µία κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο κέντρο του δυτικού 

τµήµατος της πόλης, σηµείο βέβαια απολύτως ακατάλληλο για τη δηµόσια έκθεση 

του ναζιστικού παρελθόντος στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. 

   
(Gertrud Bergmann, Για αυτούς που διώχθηκαν, 1933-1945, 1964, µπρούντζος, ύψος 1,8 µ./ βάση 0,2 

µ., εσωτερική αυλή του Νοσοκοµείου Rudolf-Virchow, Wedding, Βερολίνο) 

Το µνηµείο αποτελείται από µια µικρή βάση ύψους 0,20 µ. και µια γυµνή 

ανδρική µορφή σε φυσικό µέγεθος, µε ύψος περίπου 1,8 µ, γονατισµένη και µε το 

δεξί χέρι υψωµένο µε µια κίνηση που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως όρκος προς τη 

µνήµη όσων χάθηκαν αγωνιζόµενοι. Η στάση του σώµατος, µε αυτό το ιδιότυπο 

contapposto και µε έντονα εµφανείς του διαγώνιους άξονες επιτείνει την ένταση  και 

το πάθος τόσο της ίδιας της µορφής όσο και των θεατών. Ο τίτλος, ‘Για αυτούς που 

διώχθηκαν, 1933-1945’ (Den Verfolgten von 1933-1945), που συναντάµε για µία 

ακόµα φορά, δίνει µεγαλύτερη έµφαση στο µοτίβο του θύµατος που απεικονίζεται 

εδώ, ενώ επιπροσθέτως η έκφραση του προσώπου αναπαριστά τον πόνο και τα 

βασανιστήρια που έχουν υποστεί όσοι κυνηγήθηκαν για διάφορους λόγους από το 

χιτλερικό καθεστώς. Η γύµνια εξάλλου της µορφής συµβολίζει τον εξευτελισµό 

αυτών των ανθρώπων που υπέφεραν ακατανόητα και αδιανόητα µαρτύρια, 

συµβολίζει ίσως τον εξευτελισµό της ίδιας της ανθρώπινης υπόστασης και του 

ανθρώπινου πολιτισµού που έδειξε να φτάνει στα όριά του. 

Η γενίκευση της ιδέας των θυµάτων και των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν 

µπορεί συνειρµικά να οδηγεί τη σκέψη του θεατή στη ναζιστική βαρβαρότητα και 

στους αυτουργούς, ηθικούς και µη, παρ’ όλα αυτά αποφεύγεται και σε αυτή την 

περίσταση να αναπαρασταθούν εικαστικά, ή τουλάχιστον να κατονοµαστούν ευθέως, 

οι δράστες όλων αυτών των πράξεων. Ακόµα και η επιλογή της ρεαλιστικής 
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απεικόνισης του δράµατος ως στοιχείο µια εµφανώς δηµόσιας και επίσηµης 

διατυπωµένης πρόσληψης του παρελθόντος, φαίνεται να εξουδετερώνεται από το 

γενικό ουµανιστικό χαρακτήρα του έργου και πολύ περισσότερο ασφαλώς από το 

µέρος που επέλεξαν να το τοποθετήσουν οι παραγγελιοδότες του.  

Θα περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια µέχρι να ανεγερθεί και πάλι κάποιο µνηµείο 

που να έχει οποιαδήποτε σχέση µε την περίοδο 1933-1945. Η µνήµη, που συνεχώς 

διευρύνεται και σταδιακά απαλλάσσεται από τους προηγούµενους µονοδιάστατους 

και περιοριστικούς µύθους της θυµατοποίηση και της αντίστασης των Γερµανών, θα 

περάσει πλέον στη δηµόσια σφαίρα συζήτησης1088. Αναλογικά θα περιοριστεί και η 

ανάγκη για έργα από πέτρα ή µέταλλο σε δηµόσιο χώρο προκειµένου να διατηρηθεί η 

ελάχιστη µνήµη στην οποία στοχεύει ένα µνηµείο. Την περίοδο αυτή, µε την 

ανάδειξη των σοσιαλιστών στην εξουσία και µε τη συνεχώς αυξανόµενη ενασχόληση 

µε την γενοκτονία των Εβραίων, το σκοτεινό παρελθόν επανέρχεται διαρκώς στο 

επίκεντρο των δηµόσιων πολιτικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων.  

    
(Vadim Sidur, Τρεµπλίνκα, 1966, µπρούντζος, ύψος 1,75 x 2 x 2 µ., Amtsgerichtsplatz, Charlottenburg, 

Βερολίνο) 

Το 1979 ο δήµος του Charlottenburg έλαβε την απόφαση να στήσει στην 

(πλατεία δικαστηρίων) το γλυπτό που είχε φιλοτεχνήσει στα 1966 ο εβραϊκής 

καταγωγής και γεννηµένος στην Ουκρανία Ρώσος γλύπτης Vadim Sidur (1924-1986) 

και το οποίο είχε δωρίσει στην πόλη του Βερολίνου1089. Με τίτλο ‘Τρεµπλίνκα’ , το 

                                                 
1088 Βλ. Marcuse, Harold, Legacies of Dachau, The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 1933-
2001, όπ. π., σελ. 200-206. 
1089 Βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 
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γλυπτό αυτό σύµπλεγµα ενός εξόριστου στη ∆ύση Σοβιετικού καλλιτέχνη που 

απέρριψε τον Σοσιαλιστικό Ρεαλισµό για χάρη της αφηρηµένης τέχνης, άνοιξε ένα 

νέο κύκλο δηµόσιων παραγγελιών και αναθέσεων για µνηµεία σχετικά µε τη 

χιτλερική περίοδο και τον πόλεµο. Η επιλογή άλλωστε του Ρώσου Henry Moore, 

όπως αποκαλούσαν το Sidur, κάθε άλλο από τυχαία ήταν, καθώς στο πρόσωπό του 

συµβολίζεται η ιδέα του θύµατος του πολέµου, λόγω και της καταγωγής του, αλλά 

συγχρόνως της απόδρασης και της ελευθερίας – εννοείται φυσικά από την 

κοµµουνιστική σκλαβιά. Είχε, άλλωστε, επιλέξει να απαρνηθεί το επίσηµο στυλ 

οριστικά από το 1959 και να στραφεί σε µια µοντέρνα δυτική παράδοση, υπαρκτή 

όµως και ανατολικά του ποταµού Όντα. Λόγω αυτής της εικαστικής αλλά και 

πολιτικής του επιλογής, ο Vadim Sidur δε θα εκθέσει ξανά µετά το 50́  στη Σοβιετική 

Ένωση, µε εξαίρεση µία ηµερήσια έκθεση στο Σπίτι του Συγγραφέα στη Μόσχα το 

1968, ενώ αντιστρόφως ανάλογα θα αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθµός των εκθέσεων 

στη ∆υτική Ευρώπη και κυρίως στη ∆υτική Γερµανία1090, όσο µάλιστα η µνήµη για 

το πόλεµο συµπυκνώνεται πλέον γύρω από την γενοκτονία των Εβραίων. 

Αυτή τη φορά, όµως, τα θύµατα ήταν συγκεκριµένα και η µνήµη µετατοπίστηκε 

σταδιακά προς το Ολοκαύτωµα. Στο συγκεκριµένο, βέβαια, έργο δεν γίνεται και πάλι 

καµία αναφορά σε θύτες ή θύµατα, αλλά απλά αναφέρεται το στρατόπεδο 

συγκέντρωσης και εξόντωσης στην Πολωνία, όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου ένα 

εκατοµµύριο άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους εβραϊκής καταγωγής. Η επιλογή της 

µη-παραστατικής τέχνης συµβαδίζει για ακόµα µία φορά µε τον αόριστο χαρακτήρα 

τον οποίον επιθυµούν οι παραγγελιοδότες να προσδώσουν τόσο στο ίδιο το µνηµείο 

όσο και στη µνήµη την οποία φέρει, αλλά συγχρόνως και µε το δόγµα υπέρ της 

ελευθερίας στην τέχνη και τη ζωή που ενσαρκώνει η αφηρηµένη τέχνη.  

Με ύψος 1,75 µ., σε µια βάση 2 x 2 µ., σε µαύρο χρώµα, το µπρούτζινο αυτό 

γλυπτό θυµίζει ένα λιωµένο κρανίο χωρίς ίχνος σάρκας. Με το αποκρουστικό σχέδιο 

µιας τεχνητής ανθρώπινης κατασκευής παραπέµπει προφανώς στα απάνθρωπα και 

φρικιαστικά εγκλήµατα που διαπράχθηκαν µε τρόπο µηχανικό και συστηµατικό στα 

στρατόπεδα εξόντωσης. Το ανθρωπόµορφο αυτό σύνολο επαναλαµβάνεται δύο 

φόρες σχηµατίζοντας ένα σταυρό. Ο ίδιος άλλωστε ο καλλιτέχνης σχολιάζοντας λίγα 

χρόνια αργότερα το έργο του παρατηρεί: «Τα έργα µου και κυρίως τα µνηµεία πρέπει 

                                                                                                                                            

253. 
1090 Βλ. Eimermacher, Karl/ Eichwede, Wolfgang/ Spielmann, Peter (επιµ.), Vadim Sidur Skulpturen 
(Museum Bochum 24.3.1984 bis 29.4.1984), Museum Bochum, Μπόχουµ 1984, καθώς και στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του µουσείου του στη Μόσχα http://www.sidur.ru/  και το http://www.sidur.net/.   
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να µένουν στη µνήµη της ανθρωπότητας ως µια φρίκη, για την οποία εξαιτίας των 

ανοµολόγητων εγκληµάτων κανένας εξιλασµός δεν είναι δυνατός. Την ίδια στιγµή τα 

µνηµεία είναι µια προειδοποίηση για το µέλλον»1091. Ήταν τότε ακριβώς, µε τις 

συζητήσεις γύρω από το Ολοκαύτωµα – όρος που υιοθετήθηκε και στη ∆υτική 

Γερµανία µετά την προβολή της οµώνυµης αµερικάνικης τηλεσειράς στις αρχές του 

έτους από το πρώτο κρατικό κανάλι της γερµανικής τηλεόρασης το ARD1092 – που 

αφυπνίζεται η µνήµη για τα θύµατα της εβραϊκής κοινότητας και αναζητείται µια 

εικαστική γλώσσα για να εκφραστεί δηµόσια αυτή η φρίκη – κάτι που δεν 

κατόρθωσε να κάνει µε επιτυχία ο διαγωνισµός για το µνηµείο στο Άουσβιτς σχεδόν 

µια δεκαετία νωρίτερα.   

  
(αριστερά Peter Herbrich, Μνηµείο της εκδίωξης, 1987-88, χυτοσίδηρος/ µάρµαρο, Levetzowstraße 7-

8, Tiergarden, Βερολίνο, δεξιά Volkmar Haase, Μνηµείο της εκδίωξης, 1987, χάλυβας, ύψος περίπου 3 

µ., Putlitzbrücke/ Westhafen, Tiergarden, Βερολίνο) 

Θα χρειαστούν ακόµα 8 χρόνια για να ανεγερθούν το 1987 µε απόφαση του 

υπουργού για δηµοσίων έργων και κατοικίας1093 τα δύο τελευταία µνηµεία τη 

περίοδο του Ψυχρού Πολέµου στο ∆υτικό Βερολίνο, στρέφοντας οριστικά τη 

δηµόσια µνήµη προς την εβραϊκή συµφορά και αποσιωπώντας όλες τις υπόλοιπες 

πτυχές και τα εγκλήµατα του Γ΄ Ράιχ και του Β΄Π.Π. Τώρα τα θύµατα 

κατονοµάζονται ενώ ταυτόχρονα αποκλείονται από τη συλλογική µνήµη όλες οι 
                                                 
1091 Eimermacher, Karl, «Ein Geschpräch mit Vadim Sidur, Fragen von Karl Eimermacher an Vadim 
Sidur (Februar 1980)», Vadim Sidur Skulpturen, όπ. π., σελ. xxxv.  
1092 Βλ. Wolfrum, Edgar, «Die beiden Deutschland», Verbrechen erinnern, Die Auseinandersetzung mit 
Holocaust und Völkermord, Knigge, Volkhard / Frei, Norbert (επιµ.), Verlag C. H. Beck, Μόναχο 2002, 
σελ. 140.  
1093 Βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 
288 και 292. 
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άλλες κοινωνικές, εθνικές ή πολιτικές οµάδες. Στην οδό Levetzowstraße 7-8, όπου 

µέχρι το 1938 υπήρχε µια εβραϊκή συναγωγή, της οποίας τα υπολείµµατα 

κατεδαφίστηκαν οριστικά το 1956, και στη γέφυρα Putlitzbrücke, κοντά στο σταθµό 

Westhafen (ο πρώην σταθµός Putlitzstraße) από όπου αναχωρούσαν τα τραίνα µε τα 

θύµατα του εβραϊκού διωγµού, στο δήµο Tiergarden, όχι πολύ µακριά το ένα από το 

άλλο, θα κατασκευαστούν δύο µνηµεία αφιερωµένα και τα δύο στη µνήµη της 

γενοκτονίας των Εβραίων, έργα των Peter Herbrich (1939-) και Volkmar Haase 

(1930-) αντίστοιχα1094. Τα σύµβολα και οι επιγραφές που φέρουν και τα δύο δεν 

αφήνουν περιθώρια για παρανοήσεις και υπεκφυγές, ενώ ενηµερωτικές πινακίδες στη 

γύρω περιοχή και στους παρακείµενους σταθµούς του υπόγειου σιδηρόδροµου 

πληροφορούν τους περαστικούς µε απλό αλλά ξεκάθαρο τρόπο για το είδος της 

µνήµης που κατατίθεται σε λίγα µέτρα απόσταση.  

  

� Το µνηµείο για τον πόλεµο στη πόλη σύµβολο της δηµοκρατίας, 

Φρανκφούρτης στο Μάιν 

 

Το παράδειγµα του ∆υτικού Βερολίνου προσφέρει µια αντιπροσωπευτική 

εικόνα ολόκληρης της ∆υτικής Γερµανίας, έστω κι αν το σύστηµα των οµόσπονδων 

κρατιδίων ευνοεί τη διαφορετικότητα στις εικαστικές τέχνες, µε τις ξεχωριστές 

ακαδηµίες τεχνών, τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές σχολές και τους ανά κρατίδιο 

καλλιτεχνικούς οργανισµούς1095. Ωστόσο λόγω του δηµόσιου χαρακτήρα των 

µνηµείων παρατηρεί κανείς µια οµοιοµορφία, τόσο στο τελικό εικαστικό αποτέλεσµα 

και την επιλογή του στυλ, όσο και στην πολιτική σύλληψη και πρόσληψη της 

δηµόσιας µνήµης για τον πόλεµο και το σκεπτικό σύµφωνα µε το οποίο 

κατασκευάζονται τα έργα που παραπέµπουν σε αυτόν.  

Το 1964, στην πόλη όπου ξεκίνησαν ένα χρόνο νωρίτερα και συνεχίζονταν µέχρι 

εκείνη τη στιγµή οι δίκες γύρω από το τι συνέβη στο Άουσβιτς (Auschwitzprozesse), 

στην πόλη όπου υπογράφηκε το πρώτο γερµανικό δηµοκρατικό σύνταγµα και 

αποτελούσε τότε το κέντρο της αµερικανικής διοίκησης, στη Φρανκφούρτη στο 

Μάιν, ανεγέρθηκε ένα µνηµείο στη µνήµη των θυµάτων των στρατοπέδων 

                                                 
1094 Βλ. Klother, Eva-Maria, Denkmalplastik nach 1945 bis 1989 in Ost- und West-Berlin, όπ. π., σελ. 
288-293. 
1095 Βλ. Trier, Eduard, «1945-1955 Fragmentarische Erinnerungen», 1945-1985 Kunst in der 
Bundesrepublik Deutschland, Honisch, Dieter (επιµ.), Nationalgalerie-Staatliche Museen-Preußischer 
Kulturbesitz, Βερολίνο 1985, σελ. 11-12. 
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συγκέντρωσης. Στην πίσω πλευρά της Paulskirche (εκκλησία του Αγ. Παύλου), στο 

κέντρο της πόλης, στο κτήριο µε τη µεγαλύτερη συµβολική αξία και σηµασία για την 

έννοια της δηµοκρατίας για ολόκληρη τη χώρα, κατασκευάσθηκε το µνηµείο που, 

ανάµεσα σε πολλά άλλα που αφηγούνταν το δηµοκρατικό µύθο της Γερµανίας, θα 

συµπλήρωνε το κενό στην ιστορική αφήγηση για την περίοδο του Β΄Π.Π. Το κτήριο 

όπου συνήλθε η πρώτη γερµανική εθνοσυνέλευση κατέχει έτσι κι αλλιώς από µόνο 

του µια ιδιαίτερη θέση στη συλλογική µνήµη των Γερµανών, οπότε οτιδήποτε 

συνδέεται µε αυτό αποκτά αυτοµάτως ξεχωριστή συµβολική αξία και σύνδεση µε 

τους δηµοκρατικούς θεσµούς που αντιπροσωπεύει, αλλά και ως σύµβολο της 

γερµανικής εθνικής ενότητας που αποτελούσε διαρκές ζητούµενο για την Ο∆Γ1096. 

     
(Hans Wimmer, Μνηµείο για τα θύµατα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, 1964, πωρόλιθος/ κόκκινος 

πωρόλιθος, ύψος 3 µ./ βάση 2µ., εξωτερικός τοίχος της Paulskirche, Φρανκφούρτη στο Μάιν) 

Ο εκπρόσωπος του δηµοτικού συµβουλίου Heinrich Kraft θα πει κατά την τελετή 

των αποκαλυπτηρίων στις 24 Οκτωβρίου 1964: «Γνωρίζουµε ότι αυτή η φοβερή 

εποχή έχει περάσει, αλλά γνωρίζουµε επίσης πως οι δολοφόνοι είναι ακόµα ανάµεσά 

µας. Πρέπει να κουβαλάµε για αρκετό καιρό ακόµα το παρελθόν µας. Το µνηµείο 

αυτό οφείλει να µας το υπενθυµίζει»1097. Το γλυπτό, όµως, που κατασκεύασε ο Hans 

Wimmer (1907-1992), επιστήθιος φίλος του γνωστού και καταξιωµένου γερµανού 

γλύπτη Gerhard Marcks (1889-1981)1098, µε παραγγελία του δηµοτικού συµβουλίου 

                                                 
1096 Για την ιστορία της εκκλησίας, τη χρήση και το συµβολισµό του ίδιου του κτηρίου αλλά και των 
µνηµείων που κατασκευάστηκαν εκεί βλ. Hils-Brockhoff, Evelyn/ Hock, Sabine, Die Paulskirche, 
Symbol demokratischer Freiheit und nationaler Einheit, Institut für Stadtgeschichte, Φρανκφούρτη στο 
Μάιν 2004.  
1097 Από την ιστοσελίδα http://www.aufbau-ffm.de/serie/Teil2/paulskirche.html.  
1098 Για το έργο του Hans Wimmer βλ. επίσης, Spielmann, Hans (επιµ.), Hans Wimmer, Bildwerke und 
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της πόλης, θα τοποθετηθεί σε σηµείο που ελάχιστα τραβά την προσοχή των 

περαστικών, στην πίσω όπως είπαµε πλευρά του ιστορικού κτηρίου. Τα βασικά 

κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας σύµφωνα µε το σκεπτικό του δηµοτικού 

συµβουλίου ήταν, άλλωστε,  η κεντρική θέση µέσα στην πόλη αλλά «σε ένα µέρος 

της κανονικής ζωής των ανθρώπων, το οποίο όµως να µην είναι τετριµµένο»1099. 

Έτσι απορρίφθηκε η πρόταση του Bernhard Heiliger, ο οποίος είχε υποδείξει ως 

καταλληλότερο µέρος ολόκληρη την κεντρική πλατεία στα δυτικά της 

Paulskirche1100. Στον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου, στην πίσω βορειοανατολική 

πλευρά, µπροστά από µια αποµονωµένη µικρή πλατεία, προσκολλήθηκε τελικά µια 

ανθρώπινη φιγούρα που προσπαθεί µάταια να απαλλαγεί από τα δεσµά της, σε στάση 

µετάνοιας και πόνου, πάνω σε µια βάση από κόκκινο πωρόλιθο, όπου αναγράφονται 

τα 54 σηµαντικότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη.  

Το µνηµείο, το οποίο δε φέρει κάποιον τίτλο ή επιγραφή πέρα από τα ονόµατα 

των στρατοπέδων, αλλά απλά είναι γνωστό ως Μνηµείο για τα θύµατα των 

στρατοπέδων συγκέντρωσης, λαµβάνει οπωσδήποτε τη θέση του στον εθνικό 

συλλογικό µύθο. Όµως κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι αποκτά κεντρική σηµασία 

αν λάβει υπ’ όψιν του το σηµείο που του επιφύλαξαν αυτοί που χρηµατοδότησαν την 

κατασκευή του. Αντίθετα η έννοια του θύµατος, του θύµατος που είναι ανελεύθερο 

και καταπιεσµένο – όπως και στη Λ∆Γ – κατέχει πάλι κεντρική σηµασία. Η απουσία 

επιγραφής και συγκεκριµένης αφιέρωσης σε κάποια πρόσωπα ή σε κάποιο γεγονός 

επιτείνει τη σύγχυση γύρω από την ταυτότητα των θυµάτων. ∆εν µοιάζει έτσι 

παράλογο ότι στη λίστα των σωµατείων και των συλλόγων που προσκλήθηκαν για τα 

αποκαλυπτήρια δε λείπει καµία σηµαντική οργάνωση των θυµάτων του ναζιστικού 

καθεστώτος και του πολέµου, από την εβραϊκή κοινότητα και την χριστιανική 

εκκλησία µέχρι το σωµατείο των στρατιωτικών της Φρανκφούρτης, των 

αντιστασιακών της 20ης Ιουλίου 1944 και πλέον, σύµφωνα µε τη νέα διάσταση και 

τους νέους συσχετισµούς που πρέπει να λάβει το µνηµείο και η συλλογική εθνική 

µνήµη, η ‘Ένωση των θυµάτων του σταλινισµού’1101. 

                                                                                                                                            
Zeichnungen zum 75. Geburtstag (Interversa, Gesellschaft für Beteiligungen mbH. Ausstellung ; 97, 
Hamburg, 16. Nov. 1982 - 21. Jan. 1983), Interversa, Αµβούργο 1982 και Bock, Henning/ Wimmer, 
Hans, Das große Pferd, Bildwerke und Handzeichnungen (Ausstellung Kunsthalle Bremen 3. Dezember 
1967 bis 14. Januar 1968), Kunsthalle Bremen, Βρέµη 1967.  
1099 Απόφαση του 1.6.1959, νούµερο 510, πράξη 6035/32, Αρχείο της πόλη της Φρανκφούρτης 
(Stadtarchiv Franfurt), στο Kuhl, Uta, Hans Wimmer, Das plastische Werk, Verlag Erich Goltze, 
Γκαίτινγκεν 1999, σελ. 219, υποσηµείωση νούµερο 330. 
1100 Βλ. Kuhl, Uta, Hans Wimmer, όπ. π., σελ. 80. 
1101 Βλ. Kuhl, Uta, Hans Wimmer, όπ. π., σελ. 220, υποσηµείωση 339. 
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� Ο ‘αθώος’ κύβος: το µνηµείο Για τα θύµατα της βίας του 

εθνικοσοσιαλισµού στη Στουτγάρδη 

 

Με το ίδιο σκεπτικό κατασκευάστηκε το µνηµείο ‘Για τα θύµατα της βίας του 

εθνικοσοσιαλισµού’  στη Στουτγάρδη, του Elmar Daucher (1932-1989)1102. Η 

γεωµετρική αφαίρεση ελάχιστα συνδέει εκ πρώτης όψεως το εν λόγω µνηµείο µε την 

ιστορία που υποτίθεται ότι µνηµονεύει, ενώ το ουδέτερο και µη-παραστατικό στυλ 

του αφήνει ανοιχτή κάθε εκδοχή στη µνηµονική διαδικασία. Ο διευθυντής του 

Μπούχενβαλντ τη δεκαετία του 1990, Volkhard Knigge, περιγράφει παρόµοιες 

καταστάσεις ως εξής: «Η ελαχιστοποίηση των υπολειµµάτων είναι µια προϋπόθεση 

για την µεγιστοποίηση των πιθανοτήτων για τη δηµιουργία νέων νοηµάτων»1103.  

     
(Elmar Daucher, Για τα θύµατα της βίας του εθνικοσοσιαλισµού, 1970, γρανίτης, ύψος κάθε κύβου 2 µ., 

Scloßplatz, Στουτγάρδη) 

Οι τέσσερις γρανιτένιοι κύβοι του Elmar Daucher ριγµένοι στο έδαφος-γη 

εκφράζουν την οµαλότητα, το ρεαλισµό και τη σκληρή επιστροφή στην 

πραγµατικότητα. Και στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, τόσο οι 

κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις, χριστιανοδηµοκράτες και σοσιαλδηµοκράτες, όσο και 

οι ίδιοι οι πολίτες, είδαν τον εαυτό τους ως το πρώτο θύµα του πολέµου, σε µια 

προσπάθεια από τη µία να διαχωρίσουν τους ‘καλούς’ ή τουλάχιστον ‘ουδέτερους’ 

                                                 
1102 Σχετικά µε το µνηµείο βλ. Schick, Karin/ Welz, Andrea, «Elmar Daucher», Skulpturen des 20. 
Jahrhunderts in Stuttgart, Bärbel Küster (επιµ.), Kehrer, Χαϊδελβέργη 2006, σελ. 91-94. Για το θέµα 
της µνήµης στην Ο∆Γ βλ. κυρίως Jeffrey Herf, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, 
Harvard University Press, Κέιµπριτζ 1997 και Peter Reichel, Politik mit der Erinnerung, 
Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit, Fischer Taschenbuch Verlag, 
Φρανκφούρτη στον Μάιν 1999. 
1103 Παρατίθεται στο Marcuse, Harold, Legacies of Dachau, The Uses and Abuses of a Concentration 
Camp, 1933-2001, όπ. π., σελ. 188. 
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Γερµανούς από τους επαίσχυντους Ναζί και από την άλλη να διαχειριστούν την 

καταβαράθρωση κάθε προπολεµικής ουτοπίας και ταυτόχρονα να εκφράσουν και να 

επιτύχουν την πολυπόθητη πλέον σταθερότητα.  

Η εκλογή του Konrad Adenauer το 1949 στο αξίωµα του Καγκελάριου και η 

επανεκλογή του σε αυτό για τα επόµενα 15 χρόνια, του πολιτικού, δηλαδή, που 

επιθυµούσε τη λιγότερη δυνατή µνήµη για τα ανοµήµατα των Γερµανών, τους 

οποίους µάλιστα έβλεπε ως τα πρώτα θύµατα του πολέµου, αποτελεί την πιο 

τρανταχτή απόδειξη της προσπάθειας και της επιθυµίας της εξουσίας να αφήσει, στο 

εσωτερικό τουλάχιστον της χώρας, πίσω το δύσκολο παρελθόν1104. Οι νόµοι για τον 

τερµατισµό της αποναζιστικοποίησης, σε επίπεδο κρατιδίων αρχικά και το 1949 σε 

οµοσπονδιακό επίπεδο, περί αµνηστίας του 1954 αλλά και οι ανά δεκαετία 

συζητήσεις στο γερµανικό κοινοβούλιο για την επέκταση των χρονικών ορίων ισχύς 

των ποινικών διώξεων για τα εγκλήµατα πολέµου, έφερναν στην επιφάνεια δύσκολα 

ερωτήµατα των οποίων την έκφραση και απάντηση προσπαθούσαν η πολιτική ηγεσία 

αλλά και µεγάλη µερίδα των πολιτών να αποφύγουν από την πρώτη στιγµή1105. 

Η δεδοµένη αυτή βούληση της άρχουσας πολιτική τάξης εκφράστηκε και στην 

κατασκευή του µνηµείου στη Στουτγάρδη. Η ιστορία του διαγωνισµού και της 

ανάθεσης της κατασκευής του καταδεικνύει το µέγεθος της πολιτικής εµπλοκής στην 

ανέγερση δηµόσιων έργων τέχνης καθώς και την αλληλεξάρτηση και αλληλοσύνδεση 

των εκδηλώσεων µνήµης µε τη σύγχρονή τους πραγµατικότητα. Χρειάστηκε να 

περάσουν 25 χρόνια από τη λήξη του πολέµου και κάτι λιγότερο από την πρώτη φορά 

που ο δήµαρχος της πόλης, Arnulf Klett, πρότεινε το 1946 την ανέγερση ενός 

µνηµείου, προκειµένου να δηµιουργηθούν εκείνες οι κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες και προϋποθέσεις που επέτρεψαν να αποκτήσει αυτή η πόλη της νότιας 

Γερµανίας το δικό της δηµόσιο σηµείο αναφοράς για το πιο τραγικό κοµµάτι της 

ιστορίας της.  

Ο τότε δήµαρχος είχε προτείνει στην ‘Ένωση Εκδιωγµένων από τους Ναζί’ 

(Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) την ανέγερση ενός µνηµείου, όµως εν 

συνεχεία η υπόθεση αυτή εγκαταλείφθηκε, είτε κάτω από το οικονοµικό βάρος είτε 

για πολιτικούς λόγους. Το 1963 ο δηµοτικός σύµβουλος Eugen Eberle θυµήθηκε 
                                                 
1104 Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory, όπ. π., σελ. 274-275, όπου µάλιστα παρουσιάζεται µια 
δηµοσκόπηση σύµφωνα µε την οποία µόνο το 4% των Γερµανών αναλάµβαναν πλήρως την ευθύνη για 
τις πράξεις κατά τη διάρκεια του  Β΄Π.Π. 
1105 Βλ. Frei, Norbert, Adenauer’s Germany and the Nazi Past, The Politics of Amnesty and Integration, 
Joel, Golb (µτφρ.), Columbia University Press, Νέα Υόρκη 2002 (α΄ γερµανική έκδ.1996), κυρίως τις 
σελ. 1-95. 
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αυτή την υπόσχεση και επανέφερε το θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο1106, το οποίο 

τελικά αποφάσισε το 1965 να δώσει την ανάθεση της κατασκευής του στο Βιεννέζο 

καλλιτέχνη Fritz Wotruba (1907-1975) – µε τη σύµφωνη γνώµη του Arnulf Klett, που 

διατηρούσε ακόµα τη θέση του, και του ιθύνοντα για τα δηµόσια έργα, Dr. Christian 

Farenholtz1107.  

Σχεδόν, όµως, αµέσως προέκυψαν διαφωνίες, τόσο για το οικονοµικό ύψος 

για την πραγµατοποίηση του έργου όσο και για την καλλιτεχνική αξία του µε 

αποτέλεσµα να υποβληθούν επισήµως νέες προτάσεις1108. Οι συζητήσεις 

συνεχίστηκαν και τους επόµενους µήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων εµφανίστηκαν 

και άλλες εναλλακτικές λύσεις και σχέδια που προέβαλαν µάλιστα το µικρό 

οικονοµικό κόστος ως πλεονέκτηµα έναντι του σχεδίου του Fritz Wotruba1109. Αντί 

για τον, περιορισµένο έστω, ρεαλισµό του Wotruba προτάθηκε από έναν δηµόσιο 

φορέα, τις Ακαδηµίες γλυπτικής και καλών τεχνών, µια «αφηρηµένη» ή όπως 

                                                 
1106 Βλ. Karin Schick/ Andrea Welz, «Elmar Daucher», όπ. π., σελ. 92.  
1107 Απόφαση της 14ης Νοεµβρίου 1965 σύµφωνα µε την οποία: «Σε µια εκδήλωση µνήµης του 
Γερµανικού Συνδέσµου για την Φροντίδα των Πολεµικών Νεκροταφείων κατά τη διάρκεια της λαϊκής 
ηµέρας µνήµης στην αίθουσα Liederhalle ο δήµαρχος Eugen Eberle ανακοίνωσε την ανέγερση ενός 
µνηµείου µέσα στην πόλη στη µνήµη των θυµάτων της εθνικοσοσιαλιστικής βίας. Θα φιλοτεχνηθεί 
από τον Βιεννέζο γλύπτη Fritz Wotruba και θα κατασκευαστεί στην πλατεία του Καρόλου (Karlsplatz) 
στον εξωτερικό περίβολο του παλαιού παλατιού(Alter Schloss)». Από τα πρακτικά του δηµοτικού 
συµβουλίου διαβάζουµε πάλι ότι στις 2 ∆εκεµβρίου 1965: «Ο δήµαρχος Eugen Eberle και ο ιθύνων για 
τα δηµόσια έργα Dr. Christian Farenholtz παρουσίασαν στον τύπο το µοντέλο ενός σχεδίου για ένα 
µνηµείο, το οποίο επιθυµεί η πόλη της Στουτγάρδης να κατασκευάσει για τα θύµατα της βίας. Ο 
ασχολούµενος µε την κατασκευή του Βιεννέζος γλύπτης Fritz Wotruba έπρεπε να αυτοεξοριστεί το 
1938 από τους εθνικοσοσιαλιστές στην Ελβετία. Σύµφωνα µε την άποψη του δηµάρχου δεν πρέπει ένα 
τέτοιο µνηµείο να τεθεί στην αφάνεια ενός νεκροταφείου αλλά ανήκει στο κέντρο της πόλης και για το 
λόγο αυτό επιλέχθηκε η πλατεία του Καρόλου στην εξωτερική ανατολική πλευρά του παλαιού 
παλατιού. Σύµφωνα µε τα σχέδια στέκονται, απέναντι η µία από την άλλη, µια µαύρη στήλη µε τα 
σύµβολα των δυνάµεων του χάους και της βαρβαρότητας και µια λευκή ως σύµβολο για τη φωτεινή 
διάνοια της αρµονίας και του πνεύµατος. Η παρουσίαση προκάλεσε ζωηρή συζήτηση». Βλ. Hofacker, 
Heidrum, Chronik der Stadt Stuttgart, 1961-1965, Ernst Klett Verlag, Στουτγάρδη 1988, σελ. 451 και 
457 αντίστοιχα. 
1108 Από τα πρακτικά του δήµου στις 3 Ιανουαρίου 1966 διαβάζουµε: «Ο Ούγγρος ζωγράφος και 
γλύπτης Ferenz Czösz, που ζει στη Στουτγάρδη, παρουσιάζει την πρότασή του για το µνηµείο που 
αποφάσισε να ανεγείρει το δηµοτικό συµβούλιο της Στουτγάρδης για τα θύµατα της 
εθνικοσοσιαλιστικής δικτατορίας. Ο Czösz θα ήθελε να εκληφθεί αυτό το µοντέλο ως πρόταση για 
συζήτηση πάνω στο προτεινόµενο σχέδιο ενός τέτοιου µνηµείου, το οποίο έχει προταθεί από τον 
Βιεννέζο καθηγητή Fritz Wotruba και είναι εξαιρετικά αµφιλεγόµενο στην κοινωνία της Στουτγάρδης», 
στο Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, Ernst Klett Verlag, 
Στουτγάρδη 1988, σελ. 1. 
1109 Βλ. την πρόταση του καθηγητή Edwin Roth στις 23 Απριλίου 1966: «Οι ακαδηµίες αρχιτεκτονικής 
και εικαστικών της Στουτγάρδης την εναλλακτική πρόταση που έχει κατατεθεί από τον καθηγητή 
Edwin Roth για το σχεδιαζόµενο µνηµείο στην ανατολική πλευρά του παλαιού παλατιού, µε το οποίο 
είναι δυνατόν να αναζωπυρωθεί η συζήτηση γύρω από τις µέχρι τώρα κατατεθειµένες και επίµαχες 
προτάσεις. Το αφηρηµένο γλυπτό που προτείνεται θα µπορούσε να ολοκληρωθεί σε µπρούντζο µε το 
ποσό των 20000 γερµανικών µάρκων. ‘Αυτό είναι λιγότερο από το ένα δέκατο των εξόδων για το 
µνηµείο του Wotruba’», στο Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-
1969, όπ. π., σελ. 45.  
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πρότεινε ήδη η συντηρητική δηµοτική ένωση µια «πιο απλοϊκή λύση», που θα 

απέφευγε να θέσει ερωτήµατα για το παρελθόν, πολύ δε περισσότερο να δώσει 

απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν και να αναζωπυρώσει τις καλά µέχρι εκείνη τη 

στιγµή θαµµένες µνήµες. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν 

έγινε καµία ιστορική αναφορά, προσέγγιση και/ ή ερµηνεία του παρελθόντος, αλλά 

απλά περιορίζονταν να αναφέρονται «στο µνηµείο για τα θύµατα της βίας»1110, ενώ 

στην περίπτωση της πρότασης από τις Ακαδηµίες γλυπτική και καλών τεχνών 

αναφέρεται απλά ως «το µνηµείο στην ανατολική πλευρά του παλαιού παλατιού»1111. 

Στις 8 Ιουνίου 1967 σύµφωνα µε τα πρακτικά του δήµου, «η ολοµέλεια του 

δηµοτικού συµβουλίου λαµβάνει δηµοσίως χώρα και αποφασίζει…πως το µνηµείο 

που παραγγέλθηκε από τη Γερουσία για τα θύµατα της εθνικοσοσιαλιστικής βίας δε 

θα αποπερατωθεί από τον Fritz Wotruba, αλλά θα εγκατασταθεί στον τοίχο του 

παλαιού παλατιού, προς την πλευρά της πλατείας του Καρόλου, µια αναµνηστική 

πλάκα µε ένα κείµενο»1112. Η ιστορική µνήµη υποβαθµίζεται δηµοσίως και επισήµως 

από τη συντηρητική παράταξη που βρίσκεται στην εξουσία και από την κατασκευή 

ενός µνηµείου που θα τιµά τα θύµατα της ναζιστικής, έστω γενικά και αόριστα, 

περιόδου περιορίζεται στη δηµιουργία µιας αναµνηστικής επιγραφής. Η συγκάλυψη 

πάντως του παρελθόντος µοιάζει λογική τη στιγµή που στην πρωθυπουργία του 

κρατιδίου βρίσκεται ο υπερσυντηρητικός και πρώην µέλος της Wehrmacht, Kurt 

Georg Kiesinger.  

Ο διαγωνισµός τελικά θα προκηρυχθεί επίσηµα το 1967, όταν θα ανοίξει η 

συζήτηση για την επιλογή της τοποθεσίας1113 και αφού είχε προηγηθεί η ακύρωση της 

ανάθεσής του στο Fritz Wotruba µε το πρόσχηµα του υπέρογκου οικονοµικού 

κόστους και της αµφίβολης καλλιτεχνικής αξίας1114. Μόνο ύστερα από πιέσεις «η 

ολοµέλεια του δηµοτικού συµβουλίου αποφασίζει µετά από κατά διαστήµατα 

σκληρές συζητήσεις πως το σχεδιαζόµενο µνηµείο για τα θύµατα της 

                                                 
1110 Πρακτικά του δήµου στις 10 Μαρτίου 1966, Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der 
Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 24. 
1111 Πρακτικά του δήµου στις 23 Απριλίου 1966, Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der 
Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 45.  
1112 Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 186. 
1113 Βλ. Karin Schick/ Andrea Welz, «Elmar Daucher», όπ. π., σελ. 92. 
1114 ∆ιαβάζουµε πάλι στα πρακτικά του δήµου στις 10 Μαρτίου 1966: «Η δηµοτική ένωση του CDU 
υποβάλλει εγγράφως την αίτησή της προκειµένου το µνηµείο για  τα ‘Θύµατα της Βίας’ στον περίβολο 
του παλαιού παλατιού στην τοποθεσία Birkenkopf να κατασκευαστεί σε πιο απλουστευµένη µορφή. Τα 
µέχρι τώρα κατατεθειµένα σχέδια είναι από άποψης καλλιτεχνικής εµφανώς αµφιλεγόµενα και η 
πραγµατοποίησή τους πολυδάπανη», στο Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt 
Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 24.   
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εθνικοσοσιαλιστικής βίας πρέπει να φέρει το ακόλουθο κείµενο: 1933-1945/ 

Περιφρονηµένοι, εκδιωγµένοι, µάρτυρες/ Κακοµεταχειρισµένοι, καταπιεσµένοι, 

θανατωµένοι µε αέρια/ Εκατοµµύρια θύµατα/ Του εθνικοσοσιαλισµού/ Σας 

ορκιζόµαστε/ Ποτέ ξανά. Ο διαγωνισµός για την αποπεράτωση της πρότασης για τη 

δηµόσια κατασκευή του µνηµείου θα προκηρυχθεί ανάµεσα σε πέντε διακεκριµένους 

καλλιτέχνες το συντοµότερο δυνατό»1115.  

Το 1966 είχε ήδη παραιτηθεί από την πρωθυπουργία του κρατιδίου ο 

Kiesinger, προκειµένου να αναλάβει την ηγεσία του CDU και την καγκελαρία ως 

διάδοχος του Adenauer. Στη θέση του ήρθε ο επίσης υπερσυντηρητικός, µέλος και 

αυτός των Ναζί, Hans Karl Filbinger. Θα αναγκαστεί όµως για να παραµείνει στη 

πρωθυπουργία να συνασπιστεί, λόγω της ρήξης µε τον παραδοσιακό σύµµαχο FDP, 

µε το κόµµα του SPD. Η συµµαχία, που αντικατόπτριζε τη γενικότερη εικόνα όλης 

της χώρας και έδινε για πρώτη φορά µετά τον πόλεµο το δικαίωµα συµµετοχής των 

σοσιαλιστών στην εξουσία, όσων δηλαδή τόσα χρόνια ήταν υπέρ της καλλιέργειας 

και της ανάδειξης των γεγονότων της ναζιστικής περιόδου, άνοιξε το δρόµο για τη 

δηµόσια αντιπαραβολή µε το παρελθόν.  

Στις 26 Φεβρουαρίου 1969, δύο µόνο µέρες πριν τις οµοσπονδιακές εκλογές 

και την επιστροφή των σοσιαλιστών στην εξουσία µε καγκελάριο το Willy Brandt, ο 

διαγωνισµός ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε πως «για το µνηµείο για τα θύµατα 

της εθνικοσοσιαλιστικής βίας η επιβλέπουσα το διαγωνισµό επιτροπή του δηµοτικού 

συµβουλίου µετά από ολοήµερη συνεδρίαση προτείνει ανάµεσα στις κατατιθέµενες 9 

προτάσεις το έργο του γλύπτη Elmar Daucher. Ο Daucher επιθυµεί να δώσει µια λύση 

µε 4 µεγάλους πέτρινους κύβους στον ελεύθερο χώρο στη νοτιοανατολική πλευρά 

του παλαιού παλατιού. Στο κέντρο αυτών των κύβων που συµβολίζουν τις δυσκολίες 

της περιόδου θα µπορεί κανείς να δει το κείµενο του καθηγητή Ernst Bloch το οποίο 

ενέκρινε και το δηµοτικό συµβούλιο»1116.  

Το κείµενο της απόφασης είναι διαφωτιστικότατο· οι 4 κύβοι δεν µπορούν και 

οι παραγγελιοδότες τους δεν επιθυµούν να συµβολίζουν τίποτα παραπάνω από τις 

γενικόλογες «δυσκολίες της περιόδου». Καµία αναφορά για το χαρακτήρα αυτών των 

                                                 
1115 Πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου στις 20 Ιουνίου 1968, στο Hoffmann, Herbert/ Poker, H. 
Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 296. ∆υστυχώς στα πρακτικά δεν 
αναγράφονται οι καλλιτέχνες που θα έπαιρναν µέρος στο διαγωνισµό. Η µόνη γνωστή αντιπρόταση σε 
αυτήν του Wotruba ήταν της Ανώτατης Σχολής Αρχιτεκτονικής και Τεχνών της Στουτγάρδης που 
κατέθεσαν την πρόταση του καθηγητή Edwin Roth, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες, βλ.  
Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 45. 
1116 Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 378. 
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δυσκολιών, για το ποιοι τις βίωσαν και µε ποια αποτελέσµατα ή για το ποιοι είναι 

υπόλογοι για αυτές. Ο όρος δυσκολίες ή κατά το ακριβέστερο ο άχθος (die Schwere), 

είναι ασφαλώς πολύ πιο ήπιος από τα πραγµατικά µαρτύρια που υπέστησαν όσοι 

κυνηγήθηκαν ανηλεώς και τελικά εξοντώθηκαν από τους Ναζί. Η λείανση αυτής της 

δύσκολης µνήµης µε ένα µνηµείο τόσο αφηρηµένο όσο και ο τίτλος του, το γεγονός 

ότι τελικά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο µιας άλλης ερµηνείας του παρελθόντος, πιο 

βολικής για τους πολίτες και την ηγεσία της Ο∆Γ, µοιάζει να είναι πάντα στο 

επίκεντρο κάθε αναµνηστικής εκδήλωσης που διοργανώνεται από κάποιο επίσηµο 

φορέα ο οποίος ελέγχεται κατά κύριο λόγω από τους συντηρητικούς. Ακόµα και το 

πρόσχηµα της οικονοµικής δυστοκίας του δήµου και του υψηλού κόστους 

κατασκευής, σύµφωνα µε το οποίο απορρίφθηκε η παραστατική λύση που πρότεινε ο 

Fritz Wotruba, θα καταρριφθεί µε την τελική απόφαση για την αποπεράτωση του 

έργου που εξασφάλιζε το ιλιγγιώδες για την εποχή ποσό των 280000 γερµανικών 

µάρκων, πολλαπλάσιο πάντως από την πρόταση που είχε καταθέσει η Ακαδηµία και 

ανέρχονταν στο ποσό των 20000 µάρκων1117.  

Οι εργασίες τοποθέτησης των τεσσάρων, σχεδόν µαύρων, γρανιτένιων κύβων 

βραζιλιάνικης προελεύσεως µε διαστάσεις 2 x 2 x 2 µ.1118, ξεκίνησαν στις 7 

Σεπτεµβρίου 1970 και 8 εβδοµάδες αργότερα, στις 8 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε 

η επίσηµη αλλά απλή τελετή των αποκαλυπτηρίων1119, για την οποία δεν βρίσκουµε 

πλέον την παραµικρή αναφορά στα πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου. Ο µόνος 

που θα εκφέρει άποψη ήταν το ιδρυτικό µέλος και επί σειρά ετών εκπρόσωπος της 

αριστερής ‘Ένωσης Εκδιωγµένων από τους Ναζί’(VVN), Alfred Hausser, 

προκειµένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός της ελλιπούς ευκρίνειας 

των λόγων του Bloch, την ανεπαρκή δηλαδή νοηµατοδότηση και σηµειολογική 

ανάδειξη του µνηµείου – κάτι που θα γίνει µερικά χρόνια αργότερα, το 19771120, µέσα 

όµως σε ένα νέο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο.  

Η επιλογή πάντως της συγκεκριµένης πρότασης κάθε άλλο από συντηρητική ή 

απαρχαιωµένη µπορεί να θεωρηθεί. Το γεωµετρικό µοτίβο της εικαστικής γλώσσα 

                                                 
1117 Από τα πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου στις 20 Νοεµβρίου 1969: «Το δηµοτικό συµβούλιο… 
αποφασίζει, µετά από διαρκείς διαξιφισµούς γύρω από το κείµενο του καθηγητή Bloch, το µνηµείο µε 
το κείµενο να κατασκευαστεί στον περίβολο του παλαιού παλατιού σύµφωνα µε τα σχέδια του γλύπτη 
Elmar Daucher µε την χορήγηση του συνολικού ποσού των 280000 γερµανικών µάρκων», στο 
Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 524. 
1118 Βλ. Reuße, Felix, Das Denkmal an der Grenze seiner Sprachfähigkeit, Klett-Cotta, Στουτγάρδη 
1995, σελ. 113. 
1119 Βλ. Karin Schick/ Andrea Welz, «Elmar Daucher», όπ. π., σελ. 92. 
1120 Βλ. Karin Schick/ Andrea Welz, «Elmar Daucher», όπ. π., σελ. 93. 
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του Elmar Daucher, το οποίο είχε υιοθετήσει και σε άλλα του έργα, φαίνεται να είναι 

στην καλλιτεχνική πρωτοπορία εκείνη την στιγµή στη ∆υτική Γερµανία και ακόµα 

πιο ειδικά στην περιοχή της Στουτγάρδης. Την ίδια χρονιά που προκηρύσσεται ο 

διαγωνισµός για την ανέγερση του µνηµείου, πραγµατοποιείται «υπό την αιγίδα της 

Ένωσης Καλλιτεχνών του Württemberg και υπό την επίβλεψη του καθηγητή Walter 

Gropius η έκθεση ’50 χρόνια Bauhaus’ µε 1500 εκθέµατα…Η έκθεση µαζί µε τη 

Documenta στο Κάσσελ και τη Biennale της Βενετίας θεωρείται από τα 

σηµαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς»1121.  

Τόσο το µέγεθος της έκθεσης και η επίσηµη στήριξή της από το δήµο όσο και 

η επίβλεψη της από τον ιδρυτή του κινήµατος, καταδεικνύει τη ζωτικότητα και την 

επιρροή του Μπάουχαουζ, της ‘επίσηµης’ τέχνης της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου. Η τοπική άλλωστε σχολή 

της Στουτγάρδης είχε διατηρήσει και εξελίξει ένα γεωµετρικό στυλ µιας αφαίρεσης 

που ταίριαζε στην πρόσληψη του Μπάουχαουζ και την αναγέννησή του λίγα χρόνια 

πριν από το µαθητή του Gropius, Max Bill, στη Ζυρίχη1122. Αν κοιτάξει κανείς την 

πρόταση του τελευταίου για το διεθνή διαγωνισµό για το ‘Μνηµείο για τον άγνωστο 

πολιτικό κρατούµενο’ δεν µπορεί παρά να παρατηρήσει τις οµοιότητες µε το τελικό 

έργο του Daucher1123. 

    
(αριστερά Elmar Daucher, Για τα θύµατα της βίας του εθνικοσοσιαλισµού, 1970, δεξιά Max Bill, 

Πρόταση για το µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο, 1952) 

                                                 
1121 Hoffmann, Herbert/ Poker, H. Heinz, Chronik der Stadt Stuttgart, 1966-1969, όπ. π., σελ. 280-281. 
1122 Για την παράδοση αυτή της Στουτγάρδης στην οποία  άσκησαν καταλυτική επιρροή οι µαθητές του 
Bauhaus και ιδιαίτερα ο Max Bill µε την Konkrete Kunst και η σχολή της Ulm όπου κατέφυγαν 
µεταπολεµικά οι πρόσφυγες από την Αµερική κάνει λόγο Honish, Dieter, «1956-1970 Auf der Suche 
nach der Identität», 1945-1985 Kunst in der Bundesrepublik Deutschland, Honisch, Dieter (επιµ.), 
Nationalgalerie-Staatliche Museen-Preußischer Kulturbesitz, Βερολίνο 1985, σελ. 21. 
1123 Βλ. Reuße, Felix, Das Denkmal an der Grenze seiner Sprachfähigkeit, Klett-Cotta, Στουτγάρδη 
1995, σελ. 113 και 195-199. 
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Η ίδια κατάσταση παρατηρείται και στην περίπτωση των µνηµείων που 

κατασκευάστηκαν σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η αφαίρεση και ειδικά οι 

γεωµετρικοί όγκοι και οι οβελίσκοι προτιµήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις που 

παραγγελιοδότης ήταν κάποιος επίσηµος δηµόσιος γερµανικός φορέας, είτε πρόκειται 

για τον τοπικό δήµο, είτε για την γερουσία του κρατιδίου ή κάποιον δηµόσιο 

οργανισµό. Η αποσιώπηση του παρελθόντος και η πρόθεση να τεθεί στο περιθώριο η 

όποια µνήµη, καθίσταται και εδώ ο καθοριστικός παράγοντας στη λήψη των 

αποφάσεων για την επιλογή του καλλιτέχνη ή της εικαστικής λύσης που θα 

πραγµατώσει την ιδεολογία της µνήµης των φορέων της.  

Μόνον όταν πρόκειται για µια συγκεκριµένη και θετική για τους Γερµανούς 

µνήµη, επιλέγεται η αποτύπωση του παρελθόντος, όχι απλώς µε φορµαλιστικά 

χαρακτηριστικά, αλλά µε ρεαλιστικές παραστάσεις, όπως είναι η περίπτωση του 

µνηµείου για τα θύµατα των συµµαχικών βοµβαρδισµών που βρίσκεται επίσης στο 

νεκροταφείο του Ohlensdorf. Μόνο τότε αξίζει να γίνει αντικείµενο της δηµόσιας 

µνήµης µια συγκεκριµένη απεικόνιση του δράµατος που έζησαν οι κάτοικοι αυτής 

της χώρας. 
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� Η ήττα µετατρέπεται σε νίκη: τα µνηµεία στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία 

της  Γερµανίας (Λ.∆.Γ.) 

 

Και ενώ από τη µία έχουµε µια ∆υτική Γερµανία, που, για τους λόγους που 

προανέφερα, αναλαµβάνει το ρόλο του θύµατος στο επίπεδο της µνήµης στο 

ευρωπαϊκό πεδίο, το σκηνικό είναι διαµετρικά αντίθετο στο ανατολικό κοµµάτι της 

χώρας που διοικείται από τους Σοβιετικούς. Εδώ η ιδέα που κυριαρχεί είναι αυτή της 

νίκης, σε µια πρώτη φάση µέχρι το 1949, σε συνδυασµό µε την ιδέα της αντίστασης 

και του αντιφασιστικού αγώνα, η οποία γίνεται πιο έντονη µετά την ίδρυση της 

Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, µε την ταυτόχρονη υποχώρηση της εικόνας του 

προστάτη ή κατακτητή ρώσου στρατιώτη. Ο Κόκκινος Στρατός, πάντως, διεκδικεί 

αρχικά και καταλαµβάνει το ρόλο του πρωταγωνιστή στον αγώνα για την 

πρωτοκαθεδρία στην πρόσληψη του παρελθόντος.  

Οι σοβιετικές δυνάµεις µετά από τον αιµατηρό αγώνα που έδωσαν για την 

κατατρόπωση του ναζιστικού εχθρού κατέλαβαν το ένα τρίτο σχεδόν του πρώην 

Γερµανικού Ράιχ, µε µόνο µακροπρόθεσµο στόχο να εξασφαλίσουν εκείνους τους 

όρους που θα απέκλειαν κάθε ενδεχόµενο να επαναληφθεί µια καταστροφή τους 

µεγέθους του Β΄Π.Π. που απείλησε µε πραγµατική εξόντωση τη µεγαλύτερη χώρα 

του κόσµου. Με την υπογραφή της άνευ όρου συνθηκολόγησης στις 8-9 Μαΐου 1945 

στο ανατολικό προάστιο του Βερολίνου, το Karlhorst, δεν σηµατοδοτείται απλά και 

µόνο ο τερµατισµός του πολέµου και το τέλος της ναζιστικής εποχής στη Γερµανία 

και την Ευρώπη, αλλά και η έναρξη ενός νέου ιδιότυπου πολέµου, του Ψυχρού. 

Χωρίζοντας τη χώρα και την ήπειρο σε ζώνες ελέγχου και σφαίρες επιρροής, οι νέοι 

ισχυροί του κόσµου, ΗΠΑ και ΕΣΣ∆, θα ξεκινήσουν τον ανταγωνισµό για την 

επιβολή σε όλα τα µέρη του πλανήτη της δικής τους κοσµοθεωρίας και του δικού 

τους µοντέλου οργάνωσης όλων των τοµέων της ζωής. 

Σύµφωνα µε όσα είχαν ήδη συζητηθεί και συµφωνηθεί σε προηγούµενες 

συναντήσεις, στην Τεχεράνη και τη Γιάλτα, και αµέσως µετά τη συνθηκολόγηση και 

στο Πότσνταµ, η πρώην κεντρική Γερµανία και νυν Ανατολική που ουσιαστικά 

αποτελούσε το κεντρικό κοµµάτι του παλαιού πρωσικού κράτους, περνούσε στον 

έλεγχο και τη δικαιοδοσία των Σοβιετικών. Με δεδοµένη τη βούληση των νικητών 

για πλήρη εξάλειψη και εξουδετέρωση του ναζισµού, από νωρίς ήδη εκφρασµένη και 

συµφωνηµένη για τη συµµαχία µε τους δυτικούς εταίρους και την από κοινού 

εξόντωση του εχθρού και την κατοχή της χώρας, οι νικήτριες δυνάµεις κλήθηκαν 
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άµεσα να εκπονήσουν ένα σχέδιο για την αναδιοργάνωση του κράτους και την 

ανάκαµψη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών δοµών της.  

Έπρεπε τώρα που τελείωσε η µεγάλη µάχη να εφαρµόσουν ένα µοντέλο 

λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στις ζωτικές ανάγκες µιας διαλυµένης χώρας 

αλλά και να καλύπτει τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των νικητών. Αρχικά µαζί, 

όπως άλλωστε προέβλεπαν οι συµφωνίες και όπως διαβάζουµε στο διάγγελµα της 

κεντρικής επιτροπής του Κ.Κ. Γερµανίας στις 11 Ιουνίου 19451124, αλλά πολύ 

σύντοµα ξεχωριστά, οι µεγάλες δυνάµεις θα επιβάλουν στις ζώνες ελέγχου τους το 

σύστηµα διακυβέρνησης και διαχείρισης που ταίριαζε και εξυπηρετούσε τις ανάγκες 

της κάθε µιας. Το δικαίωµα αυτό και η υποχρέωση απέρρεε από την άνευ όρων 

συνθηκολόγηση και παράδοση των Γερµανών, οι οποίοι θα έπρεπε, µάλιστα, να 

θεωρούν τους εαυτούς τους, σύµφωνα µε το παραπάνω διάγγελµα, τυχερούς για τη 

συµπεριφορά των κατοχικών δυνάµεων1125. 

Οι τρεις βασικοί άξονες αυτής της συνθηκολόγησης ήταν η 

αποστρατικοποίηση, η αποναζιστικοποίηση των δηµόσιων οργανισµών και φορέων 

και εν γένει της κοινωνικής ζωής της Γερµανίας µε τον ταυτόχρονο εκδηµοκρατισµό 

και ανασυγκρότηση του κράτους και τέλος η αποκέντρωση της βιοµηχανίας. Πέραν 

όµως αυτών των γενικών και αόριστων στόχων οι σοβιετικοί ηγέτες και παρά τη 

σύσταση της Σοβιετικής Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Γερµανίας (SMAD)1126, µε την 

πρώτη απόφαση της ανώτατης αρχής των σοβιετικών δυνάµεων κατοχής στις 9 

Ιουνίου 1945, δεν φαίνεται να έχουν εκπονήσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο για τη 

διακυβέρνηση της ζώνης ελέγχου τους. Αντίθετα, όπως παρατηρεί ο Norman 

Naimark, περισσότερο µοιάζει µε µια πολιτική καιροσκοπισµού που καθορίζεται από 

τις κατά περίσταση και κατά συνθήκη ανάγκες και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη ρευστότητα, αστάθεια και αναξιοπιστία, αλλά συγχρόνως δίνει µεγάλη 

ευχέρεια στις κινήσεις και τις αποφάσεις των διοικούντων1127. Η χαοτική κατάσταση 

στην οποία βρέθηκε η Ανατολική Γερµανία αµέσως µετά την 9η Μαΐου και ο βαθµός 

                                                 
1124 Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, Harvard University Press, 
Κέιµπριτζ 1997, σελ. 29, όπου όµως λανθασµένα αναφέρει ως ηµεροµηνία έκδοσης του διαγγέλµατος 
τις 13 και όχι τις 11 Ιουνίου 1945. 
1125 Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 29. 
1126 Στο εξής Σ.Σ.∆.Γ. 
1127 Βλ. Naimark, M. Norman, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 
1945-1949, The Belknap Press of Harvard University Press, Κέιµπριτζ/ Μασαχουσέτη/ Λονδίνο 2001 
(α΄ έκδ. 1995), σελ. 9-10. Βλ. επίσης Vojtech, Mastny, Russia’s Road to the Cold War: Diplomacy, 
Warfare, and the Politics of Communism, 1941-1945, Columbia University Press Νέα Υόρκη 1979, 
σελ. 261. 
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ανετοιµότητας των σοβιετικών δυνάµεων να την αντιµετωπίσουν, καταδεικνύεται και 

από την χαοτική κατάσταση που επικρατούσε στη λήψη αποφάσεων στον τοµέα 

ευθύνης του καθενός µέσα στη σοβιετική ζώνη κατοχής, όπου κατά τόπους 

στρατιωτικοί διοικητές έριζαν για τον έλεγχο της επικράτειάς τους µε ανώτατους 

αξιωµατούχους, την κεντρική διοίκηση αλλά συχνά και µε ντόπιους Γερµανούς 

κοµµουνιστές που εποφθαλµιούσαν ένα µερίδιο εξουσίας στο νέο συσχετισµό 

δυνάµεων το οποίο ένιωθαν ότι το δικαιούνται και ότι τους ανήκει 1128.  

Η βούληση του Στάλιν για ένα ενιαίο, ουδέτερο και µη-σοσιαλιστικό κράτος 

στην καρδιά της Ευρώπης, από το οποίο θα αξίωνε τεράστιες αποζηµιώσεις για την 

ανασυγκρότηση της Σ.Ε., αποδείχτηκε πολύ γρήγορα πως επρόκειτο για µια ανέφικτη 

προοπτική µε βάση τη νέα ψυχροπολεµική κατάσταση που διαµορφωνόταν ήδη από 

τις πρώτες στιγµές της µεταπολεµικής ιστορίας. Η µόνη λύση που έµοιαζε λογική και 

βιώσιµη, αλλά και η µόνη λύση που γνώριζαν, ήταν η επιβολή µιας σοβιετικού τύπου 

διακυβέρνησης, όπου όλες οι εξουσίες θα συγκεντρώνονταν σε µια κεντρική 

διοίκηση, όπως και σταδιακά συνέβη, της οποίας οι εντολές δεν επιδέχονταν 

αµφιβολίες και αντιρρήσεις. Ο Στάλιν δεν µπορούσε να διακινδυνεύσει τη γέννηση 

ενός νέου κινδύνου που θα αµφισβητούσε την κυριαρχία του, σηµείο στο οποίο δεν 

διέφερε από τους Αµερικανούς και Βρετανούς συµµάχους του και από τις αποφάσεις 

του ΟΗΕ1129. Από τη στιγµή µάλιστα που έβλεπε ακόµα τη Γερµανία ως την 

κυριότερη απειλή, θέλησε να ελέγξει κάθε δραστηριότητα στο νέο σκηνικό.  

Το νέο όµως καθεστώς απαιτούσε τη νοµιµοποίηση του όχι µόνο εξαιτίας των 

συµφωνιών που υπογράφτηκαν από τις συµµαχικές δυνάµεις στο πλαίσιο 

µεταπολεµικών ανακατατάξεων, όσο λόγω και της πίεσης από τους ίδιους τους 

πολίτες στους οποίους επιβλήθηκε, εφόσον βέβαια οι νέοι ηγέτες επιθυµούσαν να 

σταθεροποιηθούν στην εξουσία. Έπρεπε δηλαδή, τόσο οι σοβιετικές κατοχικές 

δυνάµεις όσο και οι γερµανοί κοµµουνιστές συνεργάτες τους που κλήθηκαν σύντοµα 

να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να παραστήσουν την εµπροσθοφυλακή των 

σοβιετικών καθοδηγητών τους, να καταστήσουν αναγκαία και απαραίτητη την 

παρουσία τους. Όλοι όσοι προωθήθηκαν σε νευραλγικές και ηγετικές θέσεις δεν ήταν 

όσοι είχαν παραµείνει στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του πολέµου, αλλά όσοι είχαν 

διαφύγει στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Μόσχα, όπου διδάχθηκαν εκ του 

                                                 
1128 Βλ. πάλι Naimark, M. Norman, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of 
Occupation, 1945-1949, όπ. π., σελ. 9-61. 
1129 Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 32. 
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σύνεγγυς τις αρχές του σοσιαλισµού και ενός συγκεντρωτικού τρόπου εξουσίας και 

παράλληλα τις αρχές της ρωσικής ανωτερότητας και της υποταγής στις ντιρεκτίβες 

της Μόσχας1130.  

 

� Η µνήµη στην υπηρεσία της πολιτικής: παράγοντας νοµιµοποίησης 

και πεδίο αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέµου 

 

Η µνήµη του πρόσφατου παρελθόντος φάνηκε τότε το πιο κατάλληλο πεδίο 

πάνω στο οποίο θα στηνόταν το σκηνικό για την κατάκτηση αυτής της 

νοµιµοποίησης· αλλά όπως αποδείχτηκε, και το πιο πρόσφορο έδαφος για να 

αντικρούσουν παλαιούς και νέους αντιπάλους. Η φύση, εξάλλου, και η έκταση της 

µάχης που µόλις πριν από λίγο έλαβε τέλος, προσδιόρισαν σε µεγάλο βαθµό τον 

τρόπο διαχείρισης της συλλογικής µνήµης όσων επέζησαν. Οι τεράστιες απώλειες του 

Σοβιετικού λαού, τόσο στο πεδίο της µάχης όσο και σε επίπεδο άµαχου πληθυσµού, 

δεν µπορούσε παρά να προκαλέσει µια έκρηξη µνήµης σε ένα λαό που είχε πολλάκις 

στο παρελθόν µυθοποιήσει τους πολέµους που είχε διεξάγει. Η ίδια η συντριπτική 

νίκη ενάντια στο θανάσιµο εχθρό προκάλεσε τεράστια εφορία, ίσως και για το λόγο 

ότι κατήγαγαν µια αδιαµφισβήτη νίκη απέναντι σε έναν εχθρό που απειλούσε την ίδια 

την υπόσταση της δικής τους κοσµοθεωρίας. Ο αντιφασιστικός αγώνας, η αντίσταση 

και η νίκη ενάντια στη ναζιστική Γερµανία υπήρξαν οι πυλώνες πάνω στους οποίους 

βασίστηκε το οικοδόµηµα της επίσηµης µνήµης που οι διοικούντες φιλοδοξούσαν να 

µετατρέψουν σε συλλογική, προκειµένου να εδραιωθεί και να γίνει αποδεκτή η 

παρουσία ενός ξένου κατακτητή αλλά και µιας ξένης και εχθρικής µέχρι τότε 

κοσµοθεωρίας.  

Η ηττηµένη πάντως Γερµανία δεν είχε και πολλά περιθώρια επιλογής, από τη 

στιγµή µάλιστα που και οι δικοί της νέοι ηγέτες σε αυτό το κοµµάτι της χώρας στην 

καλύτερη περίπτωση συµφωνούσαν µε τις βουλές των Σοβιετικών ή είχαν µάθει να 

αποδέχονται τις εντολές χωρίς να διεκδικούν και να ζητούν εξηγήσεις. Η απόλυτη 

νίκη των Σοβιετικών σήµαινε αυτόµατα και τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν 

τις προτεραιότητες της γερµανικής κοινωνίας, µε τέτοιο φυσικά τρόπο που να 

εξαλείφουν οποιοδήποτε ενδεχόµενο επανάληψης ή αναγέννησης φασιστικών ή 

                                                 
1130 Όσοι προτίµησαν την εξορία και απέδειξαν τη νοµιµοφροσύνη τους στο Στάλιν και ειδικότερα 
αυτοί που κατευθύνθηκαν στη Μόσχα µέσω Παρισιού ευνοήθηκαν κατά τη επιστροφή τους σε σχέση 
µε κάθε πιθανό διεκδικητή της εξουσίας. Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two 
Germanys, όπ. π., σελ. 13-14. 
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άλλων ακραίων πολιτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων οι οποίες ενδεχοµένως θα 

αποτελούσαν απειλή για τη σοβιετική κυριαρχία. Ο στόχος αυτός κινούνταν στην ίδια 

κατεύθυνση µε όσα είχαν συµφωνηθεί περί αποναζιστικοποίησης µε τους υπόλοιπους 

συµµάχους και εγγυητής της επιτυχίας του σχεδίου αυτού ήταν ο Κόκκινος Στρατός 

που είχε ήδη κατατροπώσει τις ναζιστικές ταξιαρχίες. Η θετική µνήµη της νίκης και 

του αντιφασιστικού αγώνα θα καλλιεργηθεί σε µεγάλη έκταση στην περιοχή ευθύνης 

των Σοβιετικών, οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Ο Χίτλερ και ο 

µηχανισµός προπαγάνδας του προώθησαν από ένα σηµείο και µετά την ιδέα πως ο 

πόλεµος διεξαγόταν προκειµένου να προστατευθεί η ανθρωπότητα από τον κίνδυνο 

του µπολσεβικισµού1131.  

Επίσηµος, βέβαια, στόχος του αναγεννηµένου γερµανικού κοµµουνιστικού 

κόµµατος ήταν αρχικά η ανάπτυξη µιας αντιφασιστικής τάξης σε ολόκληρη τη 

Γερµανία και όχι ένα σύστηµα σοβιετικού τύπου. Στο διάγγελµα στις 11 Ιουνίου 1945 

διαβάζουµε πάλι: «Έχουµε την άποψη πως είναι λάθος ο δρόµος να επιβληθεί στη 

Γερµανία ένα σοβιετικό σύστηµα, καθώς αυτός ο δρόµος δεν ανταποκρίνεται στις 

παρούσες ανάγκες για ανάπτυξη της Γερµανίας. Έχουµε επιπροσθέτως την άποψη 

πως τα κύρια ενδιαφέροντα του γερµανικού λαού προδιαγράφουν ένα διαφορετικό 

δρόµο, δηλαδή το δρόµο της δηµιουργίας ενός αντιφασιστικού δηµοκρατικού 

καθεστώτος, µιας κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας µε όλες τις ελευθερίες και τα 

δικαιώµατα για το λαό»1132.  

Ο πόλεµος συνεπώς κατά του φασισµού δεν µοιάζει να σταµάτησε µε την 

κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των κρατουµένων. Οι όρκοι που έδιναν 

οι κρατούµενοι στο Μπούχενβαλντ, οργανωµένοι υπό το πολιτικά ενεργό Κ.Κ., 

αµέσως µετά την εγκατάλειψή του στρατοπέδου από τους SS στις 12 Απριλίου 1945, 

για συνέχιση του αγώνα και «µνηµόνευση των θυµάτων του φασισµού και των 

συντρόφων που έπεσαν στη µάχη κατά των βαρβάρων»1133 καταδεικνύει τόσο τον 

                                                 
1131 Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτής της προπαγάνδας είναι τα διάφορα πλακάτ της εποχής που 
κυκλοφορούσαν ευρέως όπως και τα εξώφυλλά περιοδικών των Ναζί, βλ. στον κατάλογο του 
Μουσείου Berlin-Karlshorst, Erinnerung an einen Krieg, Jovis Verlagsbüro, Βερολίνο 1997, σελ. 60, 
67, 70, 98. 
1132 Στο Feist, Günter/ Gillen, Eckhart, Stationen eines Weges: Daten und Zitate zur Kunst und 
Kunstpolitik der DDR 1945-1988, Nischen, Βερολίνο 1988, σελ. 8. 
1133 Το πρωτόκολλο της πρώτης αυτής συγκέντρωσης υπό την ηγεσία του µέλους του Κ.Κ. από το 
1923, κρατουµένου στο Buchenwald από το 1939 και προέδρου της παράνοµης διεθνούς επιτροπής 
του στρατοπέδου από το 1943, Walter Bartel, βρίσκεται στα κρατικά αρχεία της Βαϊµάρης, παρατίθεται 
στο Knigge, Volkhard, «Opfer, Tat, Aufstieg, Vom Konzentrationslager Buchenwald zur Nationalen 
Mahn- und Gedenkstätte der DDR», Versteinertes Gedenken, Knigge, Volkhard/ Pietsch, Jürgen Maria/ 
Seidel, A. Thomas (επιµ.), τόµος 1, Edition Schwarz - Weiß, Μπούχενβαλντ 1997, σελ. 5-6.  
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πρώιµο πρωταγωνιστικό ρόλο του κόµµατος στο πεδίο της µνήµης όσο και τους 

βασικούς άξονες της πρόσληψης του παρελθόντος, πάνω στους οποίους θα κινηθεί 

στο εξής η επίσηµη µνηµονική διαδικασία. Για τους επιζήσαντες κοµµουνιστές «η 

οριστική συντριβή του ναζισµού είναι η λύση µας. Η δηµιουργία ενός νέου κόσµου 

ειρήνης και ελευθερίας είναι το ιδανικό µας»1134. 

Ο κοµµουνισµός ήταν ο µεγάλος νικητής στην Ευρώπη και η Οκτωβριανή 

Επανάσταση έφτανε στα µάτια των υποστηρικτών της µετά από 30 χρόνια στην 

ολοκλήρωσή της µε το θρίαµβο απέναντι στο φασισµό, την απόλυτη και τελική φάση 

του καπιταλισµού, όπως θεωρούσαν. «Μετά το 1945, η επίσηµη µνήµη των 

κοµµουνιστών της Ανατολικής Γερµανίας για την εποχή των Ναζί συνέχισε µια 

αδιάκοπη ‘αντιφασιστική’ πολιτική παράδοση που προερχόταν από τη ∆ηµοκρατία 

της Βαϊµάρης και συνεχίστηκε στην εξορία την περίοδο της ναζιστικής 

κυριαρχίας…Ο κοµµουνιστικός αντιφασισµός ενθάρρυνε ένα διπολικό λόγο 

σύµφωνα µε τον οποίο µια κοµµουνιστική δικτατορία έγινε µέρος ενός παγκόσµιου 

δηµοκρατικού αγώνα ενάντια σε µια φασιστική δικτατορία…που ήταν ουσιαστικά 

µια δικτατορική, τροµοκρατική και ιµπεριαλιστική µορφή του οικονοµικού 

καπιταλισµού»1135. Η πιο πειστική απόδειξη για την ανωτερότητα του κοµµουνισµού 

και την ταυτόχρονη ‘σατανικότητα’ του καπιταλιστικού αντιπάλου, πρώην και νυν, 

ήταν η ίδια η νίκη. Η προβολή της εξέφραζε την πεποίθηση ότι νοµιµοποιούνταν η 

επιβολή του σοβιετικού συστήµατος και σε άλλα µέρη του πλανήτη, ενώ συγχρόνως 

έδινε στους οπαδούς της την αυτοπεποίθηση και µια, σύµφωνα µε τον Herf1136, 

«εγελιανή αισιοδοξία» ότι µπορούν να επιβληθούν και να αντιµετωπίσουν κάθε 

πιθανή µελλοντική απειλή, έχοντας ως φωτεινό και απτό παράδειγµα το ‘Μεγάλο 

Πατριωτικό Πόλεµο’ και ως προστάτιδα δύναµη την ΕΣΣ∆ και τον Κόκκινο Στρατό.  

Στη χώρα, που ευθυνόταν για αυτήν την τραγωδία µε τα εκατοµµύρια αθώα 

θύµατα και το απόλυτο χάος σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο, η µνήµη των νικητών 

µε τις λαµπρές και ήδη µυθικές επιτυχίες στα πεδία των µαχών, όπως στο 

Στάλινγκραντ και στο Λένινγκραντ, αλλά και µε τα εκατοµµύρια θύµατα, έµοιαζε να 

είναι η µοναδική δυνατή και ρεαλιστική ερµηνεία της πρόσφατης ιστορίας, ακόµα και 

                                                 
1134 Απόσπασµα από τον όρκο που δόθηκε στις 19 Απριλίου 1945 στα εγκαίνια ενός πρόχειρου ξύλινου 
µνηµείου µε σχήµα οβελίσκου στην κεντρική πλατεία του στρατοπέδου, βλ. Knigge, Volkhard, «Opfer, 
Tat, Aufstieg, Vom Konzentrationslager Buchenwald zur Nationalen Mahn- und Gedenkstätte der 
DDR», όπ. π., σελ. 7-8.  
1135 Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 13-14. 
1136 Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 164, 167-170. 
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για το Γερµανό κοµµουνιστή ηγέτη Walter Ulbricht1137. Πολύ περισσότερο θα 

περάσουν στη λήθη οι µνήµες των Γερµανών από τη στιγµή που η σοβιετική επίσηµη 

εκδοχή του παρελθόντος ήρθε να επιβάλλει µια νέα ταυτότητα και λειτουργούσε 

επιπροσθέτως ως όχηµα για την ανωτερότητα, τη δικαίωση και την επιβολή του 

σοσιαλισµού και του δικαιώµατος να παραµείνουν σε ξένο έδαφος οι δυνάµεις του.  

Οι ίδιοι άλλωστε οι Γερµανοί, που µέχρι πριν από λίγο υποστήριζαν τις ιδέες 

του πρώην ηγέτη τους και νυν τέρατος της αποκαλύψεως, ηττηµένοι και 

τραυµατισµένοι ηθικά και ψυχολογικά έστρεψαν τις ελπίδες τους στο νικητή 

κοµµουνισµό, παρακινηµένοι από τους ντόπιους ηγέτες του κόµµατος οι οποίοι 

βγήκαν πλέον στο προσκήνιο απόλυτα δικαιωµένο για τις πολιτικές επιλογές τους, µε 

τη συµπαράσταση φυσικά των σοβιετικών συντρόφων τους. Οι προσωπικές εµπειρίες 

των πολιτών και οι τραγικές µνήµες, η µνήµη των δικών τους θυµάτων, δεν είχαν 

θέση τη στιγµή που αναζητείται µια νέα συλλογική ταυτότητα.  

Οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας ήταν έτοιµοι να ξεχάσουν και να αποποιηθούν 

τις ενοχικές µνήµες τους παρελθόντος και να αποθέσουν τις ελπίδες τους στην 

πλευρά των νικητών. Εξάλλου, οι Γερµανοί-θύµατα του πολέµου προέρχονταν 

κυρίως – αν εξαιρέσει κανείς τους Εβραίους που τώρα πλέον και ως φυσική παρουσία 

είχαν εξαφανιστεί από τη Γερµανία – από τις τάξεις των πολιτικών κρατουµένων και 

διωκόµενων για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, που συνήθως ταυτίζονταν µε τον 

κοµµουνισµό ή το σοσιαλισµό. Εάν κάποια γερµανική µνήµη επιτρεπόταν να 

αναδειχθεί και σύµφωνα µε τους νέους ηγέτες άξιζε να διασωθεί, δεν ήταν άλλη από 

αυτή των κοµµουνιστών που κυνηγήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς και 

αντιστάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια1138. Οι πολιτικοί κρατούµενοι ήταν οι µόνοι, 

άλλωστε, που ήταν ήδη οργανωµένοι κατά τη διάρκεια του πολέµου µε όσα µέσα 

διέθεταν και φυσικά εντάχθηκαν άµεσα στους κόλπους του αναγεννηµένου Κ.Κ. 

Γερµανίας µε σκοπό να προβάλλουν και να διατηρήσουν ζωντανές τις δικές τους 

µνήµες και να διεκδικήσουν, ως οι µόνοι αναγνωρισµένοι ως θύµατα, κάθε δυνατή 

κρατική βοήθεια και στήριξη1139.  

Πολύ σύντοµα βέβαια και οι δικές τους προσωπικές µνήµες παρακάµφθηκαν 

προς όφελος µιας συλλογικής εκδοχής της µνήµης της αντίστασης, καθώς στόχος 

                                                 
1137 Βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 21. 
1138 Βλ. Nieden zur, Susanne, «Von Interregnum zur Speziallager», Von der Erinnerung zum Monument: 
die Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, Günter, Morsch 
(επιµ.), Hentrich, Βερολίνο 1996, σελ. 71. 
1139 Βλ. Nieden zur, Susanne, «Von Interregnum zur Speziallager», όπ. π, σελ. 77. 
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ήταν να καλλιεργηθεί µια νέα συλλογική ταυτότητα, µια νέα εκδοχή της 

πραγµατικότητας, η οποία όφειλε να είναι ασφαλώς συµβατή µε αυτή των νικητών 

και να εξυπηρετεί τα δικά τους γενικότερα πολιτικά συµφέροντα. Οι µνήµες φυσικών 

προσώπων τέθηκαν στο περιθώριο και µια απολύτως πολιτική µνήµη προερχόµενη 

από τη Μόσχα και επεξεργασµένη από τους Γερµανούς που γαλουχήθηκαν στη 

Ρωσία πήρε τη θέση της στη δηµόσια σφαίρα. Ο αντιφασιστικός αγώνας ήταν η 

µοναδική αποδεκτή ερµηνεία του παρελθόντος στο εσωτερικό της χώρας και µε την 

πάροδο του χρόνου έγινε η κρατική θεωρία και γλώσσα των νέων ηγετών του Κ.Κ., 

καθώς µε το προγραµµατικό κείµενο του Ulbricht στη Neues Deutschland στις 28 

Φεβρουαρίου 1946 ο γερµανικός λαός αποποιούνταν την ευθύνη και τασσόταν στην 

πλευρά των αγωνιστών κατά του φασισµού1140. 

Επιπλέον εσωτερικοί λόγοι στο στρατόπεδο των νικητών επέβαλαν ως ένα 

βαθµό την ανάπτυξη και διατήρηση αυτού του είδους της δηµόσιας µνήµης. Οι 

χιλιάδες στρατιώτες που βρέθηκαν στο έδαφος της κεντρικής Ευρώπης, χιλιάδες 

χιλιόµετρα µακριά από τις εστίες και τους τόπους καταγωγής τους, αναζητούσαν τους 

λόγους εκείνους που τους οδήγησαν εδώ και τους λόγους εκείνους µε του οποίους θα 

πείθονταν ότι κάθε θυσία και ταλαιπωρία άξιζε µπροστά σε έναν ανώτερο συλλογικό 

σκοπό. Οι χιλιάδες αυτοί ήρωες, των οποίων το ηθικό έµοιαζε συχνά να κάµπτεται 

παρά τη µεγαλειώδη νίκη1141, αναζητούσαν τους λόγους για τους οποίους 

θυσιάστηκαν εκατοµµύρια συντρόφων και φίλων τους και πλέον τους λόγους 

εκείνους που θα τους έπειθαν να παρατείνουν την παραµονή τους σε έναν 

οπωσδήποτε ξένο και αφιλόξενο, αν όχι εχθρικό, τόπο. Οι επιζώντες διεκδικούσαν τη 

δικαίωσή τους µέσα από τη µνήµη των νεκρών, οι οποίοι µε τη σειρά τους έβρισκαν 

θέση στο πάνθεον των ηρώων.  

Τέλος, ένας πρακτικός λόγος έκανε επιτακτική την ανάγκη για διαµόρφωση 

κάποιου είδους µνήµης. Τα θύµατα στα πεδία των µαχών µακριά από την πατρίδα 

τους ανέρχονταν σε χιλιάδες και έπρεπε να ενταφιαστούν άµεσα και µε κάθε τιµή, 

όπως θεωρούσαν ως ηθικό τους χρέος οι σύντροφοί τους. Εξάλλου, οι περισσότεροι 

από αυτούς δεν είχαν αφήσει πίσω καµία οικογένεια και κανέναν συγγενή που θα 

τους αναζητούσε και θα τους τιµούσε και δεν είχαν ουσιαστικά καµία πατρική εστία 
                                                 
1140 Βλ. Flacke, Monika/ Schmiegelt, Ulrike, «Deutsche Demokratische Republik, Aus dem Dunkel zu 
den Sternen: Ein Staat im Geiste des Antifaschismus», Mythen der Nationen, 1945 Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, 
σελ.174. 
1141 Βλ. Naimark, M. Norman, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 
1945-1949, όπ. π., σελ. 38, 54. 
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εξαιτίας των καταστροφών του πολέµου1142. Το έργο αυτό, που επιπροσθέτως λόγω 

του αριθµού των πεσόντων και της αδυναµίας µεταφοράς τους έπρεπε να γίνει επί 

τόπου, ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας οι τοπικές αρχές, όπως διαβάζουµε στα 

διατάγµατα που εκδόθηκαν ήδη στις 7 ∆εκεµβρίου 1945 και διαδοχικά στις 30 του 

ίδιου µήνα, στις 18 Μαρτίου 1946, στις 15 Απριλίου 1946 και στις 3 και 4 Ιουνίου 

1947 και τα οποία αναφέρονται στις απαιτούµενες ενέργειες για τη δηµιουργία 

νεκροταφείων, τόπων µνήµης και την ανέγερση µνηµείων στο Βερολίνο1143. 

 

� Τα καλλιτεχνικά πρότυπα στην Ανατολική Γερµανία 

 

Άρχισε έτσι να αποκρυσταλλώνεται η επίσηµη εκδοχή της σοβιετικής 

ηρωικής και αντιφασιστικής µνήµης και αναζητήθηκαν εκείνες οι εκφραστικές και 

καλλιτεχνικές λύσεις ώστε να χαραχθεί σε πέτρα ή µέταλλο και να παραµείνει 

‘αιώνια’ ζωντανή. Η αγάπη για δηµόσια µνηµεία ήδη από την εποχή του Λένιν αλλά 

και η συνείδηση από την πλευρά των Σοβιετικών της χρηστικότητας και της 

χρησιµότητάς τους στο δηµόσιο βίο, είχαν ως αποτέλεσµα την άµεση ανέγερση των 

πρώτων δηµόσιων γλυπτών που διαπραγµατεύονταν τα δραµατικά γεγονότα των 

τελευταίων ετών. Η εικαστική λύση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού που προτιµήθηκε 

ως το καταλληλότερο στυλ για την καλλιτεχνική πραγµάτωση της επίσηµης και 

πολιτικά χρωµατισµένης αυτής δηµόσιας µνήµης δεν πρέπει να εξέπληξε κανέναν 

εκείνη τη χρονική περίοδο και ακόµα και σήµερα µοιάζει η φυσιολογική επιλογή των 

Ρώσων διοικητών, παρά το γεγονός της απόλυτης ανασφάλειας και ρευστότητας που 

επικρατούσε στο πεδίο των τεχνών. 

Το χάος που επικρατούσε αρχικά στη διαιρεµένη πλέον Γερµανία φαίνεται ότι 

επικρατούσε και στον τοµέα των τεχνών. Περιγράφοντας την κατάσταση στο 

συνέδριο που ακολούθησε τη µεγάλη Κοινή Γερµανική Έκθεση Τέχνης στη ∆ρέσδη το 

1946 και θέλοντας να τονίσει την πρόοδο που σηµειώθηκε από την ‘ώρα µηδέν’, ο 

Σοβιετικός δήµαρχος της πόλης, Alexander Dymschitz, θα πει: «Ήρθαµε στη 

Γερµανία και φαινόταν σαν ήταν τα πάντα συντρίµµια. Έµοιαζε ότι και η τέχνη ήταν 

θαµµένη κάτω από τα ερείπια των πόλεων. ∆εν υπήρχε κανένα θέατρο, καµία ταινία, 

                                                 
1142 Βλ. Ditting, Wolfgang/ Herrmann, Horst/ Klatt, Hans Joachim/ Mand, Hartmut/ Mand, Richard/ 
Sawatzki, Richard/ Scheder, Wolfgang/ Wedekind-Scheder, Gisela/ Vogel, Peter, Sowjetische 
Gräberstätten und Ehremale in Ostdeutschland heute, Wostok, Βερολίνο 2005, σελ. 18. 
1143 Αντίγραφα των αποφάσεων περιλαµβάνονται στον παραπάνω τόµο, Ditting, Wolfgang κ.α, όπ. π., 
σελ. 149-154. 
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καµία έκθεση, καµία σχολή τεχνών και επίσης καµία δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων. Επίσης στον τοµέα των τεχνών επικρατούσε ένα οργανωτικό και 

πνευµατικό χάος. Θέλω να τονίσω ότι αυτό το πνευµατικό χάος ήταν ακόµα 

χειρότερο, επειδή γνωστά αντιδραστικά στοιχεία εµφανίστηκαν, τα οποία επιδόθηκαν 

στη συσκότιση των διαυγών νέων δρόµων της τέχνης»1144.  

Πολύ σύντοµα πάντως οι σοβιετικές αρχές συνειδητοποίησαν ότι οι 

εικαστικές, και όχι µόνο, τέχνες έπαιζαν και επρόκειτο να παίξουν έναν ιδιαίτερο 

ρόλο στη νέα µάχη που άρχιζε. Το σοβιετικό καθεστώς είχε, άλλωστε, µακροχρόνια 

εµπειρία στη χρήση τους για τη διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας και την προώθηση 

των πολιτικών του στόχων µέσω ενός µηχανισµού προπαγάνδας που περιελάµβανε 

και τη χρήση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Ειδικότερα κάτι τέτοιο ίσχυε για τη 

γερµανική κοινωνία που κατείχε αξιοζήλευτη καλλιτεχνική παράδοση και οι πολίτες 

της είχαν ως µέρος της καθηµερινότητάς τους την παρακολούθηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων πάσης φύσεως. «Μετά από 12 χρόνια καταπίεσης, η αισθητική 

κουλτούρα αναγεννήθηκε ανάµεσα στα ερείπια, γεµάτη ζωντάνια και µε την πλήρη 

υποστήριξη των δυνάµεων κατοχής. Υπήρχαν εκθέσεις, θεατρικές και 

κινηµατογραφικές παραστάσεις, διαλέξεις, κοντσέρτα και νεοϊδρυθείσες 

καλλιτεχνικές ενώσεις, γκαλερί και δηµοσιογραφικές οργανώσεις»1145. Ο αριθµός 

αυτών των εκθέσεων που διοργανώθηκαν αµέσως µετά το τέλος των εχθροπραξιών, 

καθώς και ο αριθµός των επισκεπτών που τις παρακολούθησαν επιβεβαιώνει του 

λόγου το αληθές. Μόνο την έκθεση της ∆ρέσδης επισκέφθηκαν 74000 άνθρωποι1146.  

Όπως λοιπόν στους υπόλοιπους τοµείς έτσι και σε αυτόν των τεχνών, αµέσως 

µετά τη σύσταση της Σ.Σ.∆.Γ. τον Ιούνιο του 1945, συστάθηκε στις 3 Ιουλίου ο νέος 

Καλλιτεχνικός Σύνδεσµος για τη ∆ηµοκρατική Ανανέωση της Γερµανίας, 

αποτελούµενος από Σοβιετικούς αλλά και από Γερµανούς κοµµουνιστές, αποκτώντας 

κεντρικό και στις περισσότερες των περιπτώσεων καταλυτικό ρόλο για την 

καλλιτεχνική ζωή στη σοβιετική ζώνη κατοχής. Επικεφαλής του συνδέσµου τέθηκε 

ένας Γερµανός κοµµουνιστής, ο Johannes Becher, που όµως είχε διδαχθεί τις αρχές 

του σοσιαλισµού στη Μόσχα και είχε µαθητεύσει µαζί µε τον Ulbricht στις τακτικές 

της κρατικής προπαγάνδας1147. Οι αρχικές επιδιώξεις του Becher για ένα θεσµό που 

                                                 
1144 Στο Matthias, Ernst-Carl, «Künstlerkongress in Dresden», Bildende Kunst, τχ. 1, 1947, σελ. 8. 
1145 Weidemann, Friedegund, «1945 ‘Stunde Null’», Kunst in der DDR (Eine Retrospektive der 
Nationalgalerie), Blume, Eugen/ März, Roland (επιµ.), G + H Verlag Berlin, Βερολίνο 2003, σελ. 118. 
1146 Βλ. Matthias, Ernst-Carl, «Künstlerkongress in Dresden», όπ. π., σελ. 5. 
1147 Βλ. Naimark, M. Norman, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 
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δε θα υπόκειντο σε κάποιο είδος κρατικής πατρωνίας, ταυτίζονταν µε τους στόχους 

τόσο του Ulbricht όσο και των σοβιετικών δυνάµεων να επιδείξουν ένα είδος ανοχής 

και να προσφέρουν κάποιο βαθµό ανεξαρτησίας στην εικαστική δηµιουργία και την 

πολιτιστική ζωή εν γένει. Αυτές οι κινήσεις εντάσσονταν στα πλαίσια µιας 

προσπάθειας εξωραϊσµού της κατάστασης και ανάδειξης µιας δηµοκρατικής 

διακυβέρνησης, µε σκοπό ασφαλώς να τονισθεί µε κάθε τρόπο η αντίθεση και η 

δεδοµένη βούληση ενάντια στο προηγούµενο καταπιεστικό ναζιστικό καθεστώς. Από 

την πρώτη κεντρική συνέλευση του Κ.Κ. Γερµανίας στις 3-5 Φεβρουαρίου 1946 

διαβάζουµε στο λόγο του µέλους της κεντρικής επιτροπής Wilhelm Pieck: «Στην 

κορυφή θέτουµε την απαίτηση πως για την επιστηµονική έρευνα και την 

καλλιτεχνική δηµιουργία πρέπει να εξασφαλισθεί απόλυτη ελευθερία»1148.  

Αποτέλεσµα, άλλωστε, αυτής της πολιτικής ήταν και η έκθεση στη ∆ρέσδη 

που δεν αρνήθηκε να συµπεριλάβει καλλιτέχνες από όλες της ζώνες, πλην της 

βρετανικής1149, και όλες τις τάσεις και στυλ της µοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, σε 

µια προσπάθεια ίσως να πάρουν µε το µέρος τους στο αντιφασιστικό µέτωπο εκείνους 

τους προοδευτικούς καλλιτέχνες και διανοούµενους που προς το παρών έδειχναν 

µεγαλύτερη ευαισθησία σε θέµατα στρατευµένης τέχνης και πνευµατικής 

καταπίεσης1150, σύµφωνα και µε το υπάρχον κλίµα µιας µη µονοπωλιακής 

αντιµετώπισης της νίκης και των συνεπειών της1151. Η ιδέα ενός παγκόσµιου, 

δηµοκρατικού, ουµανιστικού και αντιφασιστικού µετώπου, στο οποίο πρωταγωνιστής 

ήταν η ΕΣΣ∆ και υπόδειγµα η νίκη κατά των Ναζί, εφαρµόστηκε και στο πεδίο των 

τεχνών, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν ως κοµβικό σηµείο και καταλυτικός παράγοντας 

για την επιτυχία του συµµαχικού σχεδίου. Ο δήµαρχος της ∆ρέσδης, Alexander 

Dzmschitz, γράφει στον κατάλογο της έκθεσης: «Η νίκη κατά του Ναζισµού είναι µια 

νίκη της ουµανιστικής κοσµοθεωρίας. Για αυτό και η νέα γερµανική τέχνη θα 

αναπτυχθεί σαν µια ουµανιστική τέχνη»1152. 

                                                                                                                                            

1945-1949, όπ. π., σελ. 401. 
1148 Pieck, Wilhelm, Reden und Aufsätze, Dietz, Βερολίνο (ανατολικό) 1952, σελ. 47-49.  
1149 Για τη µη συµµετοχή καλλιτεχνών από τη ζώνη των Βρετανών µας ενηµερώνει ο Matthias, Ernst-
Carl, χωρίς όµως να δίνονται περισσότερες εξηγήσεις για τους λόγους της απουσίας τους, βλ. Matthias, 
Ernst-Carl, «Künstlerkongress in Dresden», όπ. π., σελ.3. 
1150 Βλ. Naimark, M. Norman, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 
1945-1949, όπ. π., σελ. 401. 
1151 Σύµφωνα µε το διάγγελµα του Κ.Κ. Γερµανίας η νίκη των συµµάχων κατανέµεται ισοµερώς και 
αναγνωρίζεται η συµβολή και των δυτικών δυνάµεων, βλ. Herf, Jeffrey, Divided Memory: The Nazi 
Past in Two Germanys, όπ. π., σελ. 29. 
1152 Παρατίθεται στο Feist, Günter/ Gillen, Eckhart, Stationen eines Weges: Daten und Zitate zur Kunst 
und Kunstpolitik der DDR 1945-1988, όπ. π., σελ. 10. 
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Το κλίµα αυτό ανεκτικότητας µεταστράφηκε, όµως, πολύ γρήγορα και οι 

σοβιετικές αρχές, ήδη µε τους λόγους των ανώτατων διοικητών Georgi 

Konstantinowitsch Schukow, Wassili Danilowitsch Sokolowski, Wassili Iwanowitsch 

Tschuikow και κυρίως του πολιτικού συµβούλου Wladimir Semjonowitsch 

Semjonow και του Sergei Ivanovich Tjulpanov, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του 

γραφείου προπαγάνδας, έδωσαν άµεσα τα δείγµατα γραφής για το µέλλον των τεχνών 

και το ρόλο για τον οποίο τις προόριζαν. Ο Καλλιτεχνικός Σύνδεσµος δεν µπορούσε 

παρά να αποκτήσει και αυτός πολιτικό χαρακτήρα, να διαδραµατίσει και αυτός 

πολιτικό ρόλο στο νέο κράτος προκειµένου να προωθήσει τους στόχους και τις 

στρατηγικές των δυνάµεων εξουσίας1153. Η ανάδειξη της ανωτερότητας του 

σοβιετικού συστήµατος και του σοσιαλιστικού τρόπου κοινωνικής, πολιτικής και 

οικονοµικής οργάνωσης βρέθηκε στο προσκήνιο και οι τέχνες, συγκεντρωµένες στην 

κεντρική εξουσία, επρόκειτο να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην αποδοχή της νέας 

κατάστασης από τους ηττηµένους Γερµανούς. Η παρέµβαση του Tjulpanov ήδη το 

1946 στο συνέδριο που ακολούθησε την έκθεση της ∆ρέσδης  έδωσε το στίγµα για το 

ποια τέχνη θα ήταν στο εξής αποδεκτή, ποιος ο νέος – παιδαγωγικός – ρόλος της, µε 

ποιο περιεχόµενο και ποια τεχνοτροπία, στοιχεία που συµπυκνώνονταν και 

συµφωνούσαν φυσικά µε τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού1154. Τα µνηµεία που 

ανεγέρθηκαν αµέσως µε τη λήξη του πολέµου και φέρουν την πιο επίσηµη εκδοχή 

της πρόσληψης του αιµατηρού παρελθόντος ως δηµόσια έκφραση της πολιτικής και 

της ιδεολογίας των Σοβιετικών κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τις αρχές του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, ο οποίος ως µέθοδος µονοπωλούσε γενικά την επίσηµη 

καλλιτεχνική έκφραση στην ΕΣΣ∆ ήδη από τη δεκαετία του ‘30. Ο ρεαλισµός όµως 

αυτός λάµβανε πλέον µια πιο στεγνή, τυποποιηµένη και σκληρή µορφή υπό κρατικό 

έλεγχο και σύµφωνα µε τις αρχές που είχε οριοθετήσει ο Ζντάνοφ λίγο πριν αλλά και 

αµέσως µετά τον πόλεµο, ενώ παράλληλα έδειχνε τον εικαστικό δρόµο που όφειλαν 

να ακολουθήσουν όσοι ήλπιζαν να δραστηριοποιηθούν καλλιτεχνικά στο σοβιετικό 

τοµέα και ειδικότερα στη δηµόσια µνηµειακή γλυπτική1155. 

 

 

 

                                                 
1153 Βλ. Naimark, M. Norman, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 
1945-1949, όπ. π., σελ. 402. 
1154 Βλ. Matthias, Ernst-Carl, «Künstlerkongress in Dresden», όπ. π., σελ. 5. 
1155 Βλ. εδώ το κεφάλαιο για το σοσιαλιστικό ρεαλισµό σελ. 532-541. 
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� ∆ρέσδη: το πρώτο σοβιετικό µνηµείο σε γερµανικό έδαφος  

 

Τέτοια φαίνεται ότι ήταν η περίπτωση του µνηµείου το οποίο ανεγέρθηκε στη 

∆ρέσδη σε αυτή την πρώτη µεταπολεµική περίοδο. Πρόκειται, σύµφωνα µε την 

ηµεροµηνία των εγκαινίων του στις 7 Νοεµβρίου του 19451156, για το πρώτο µνηµείο 

αφιερωµένο στον Β΄Π.Π. σε γερµανικό έδαφος. Εκεί µάλιστα από πολύ νωρίς 

χρησιµοποιήθηκε, προγραµµατικά ίσως, µια εκδοχή και µια διάσταση της µνήµης του 

πολέµου, η οποία στα µνηµεία του Βερολίνου θα εµφανισθεί, όχι στο Tiergarten την 

ίδια χρονιά, παρά στο Treptow και στο Schönholz λίγα χρόνια αργότερα µέσα σε 

διαφορετικές, όπως είδαµε, συνθήκες. Σωστότερα θα λέγαµε ότι, στο µνηµείο αυτό 

µπορεί κανείς να διαγνώσει το συγκερασµό και το συνδυασµό δύο όψεων της 

σοβιετικής µνήµης· από τη µία τη νίκη του Κόκκινου Στρατού που κυριαρχεί στο 

Tiergarten και από την άλλη τη νίκη και ανωτερότητα του κοµµουνισµού σε 

συνδυασµό µε την ιδέα µιας λαµπρής µελλοντικής προοπτικής του που εµπεριέχονται 

στα άλλα δύο µνηµεία – αφήνοντας φυσικά τη δεδοµένη χρονική στιγµή εκτός 

µνηµονικής διαδικασίας την οπτική των θυµάτων και της πιθανής συµπόρευσης µε το 

γερµανικό λαό. 

   
(Otto Rost, Σοβιετικό Μνηµείο, 1945, µάρµαρο/ µπρούντζος, συνολικό ύψος περίπου 9 µ., ∆ρέσδη) 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι σοβιετικές αρχές έδωσαν την εντολή και 

εκτέλεσαν το έργο που σε σχέδια του Γερµανού ακαδηµαϊκού γλύπτη Otto Rost 

(1887-1970) θα µνηµόνευε τη νίκη που κατήγαγε µόλις λίγο πριν ο Κόκκινος 

Στρατός. Ο ελάχιστος χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές οδήγησε φαίνεται 

                                                 
1156 Βλ. Ditting, Wolfgang κ.α., όπ. π., σελ. 91 και Goldhammer, Herbert/ Jeschke, Karin, Dresner 
Gedenkorte für die Opfer des NS-Regimes, ddp Goldenbogen, ∆ρέσδη 2002, σελ. 99. 
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στην ανάθεση του έργου στον τοπικό αυτόν καλλιτέχνη της πόλης, που διατηρούσε 

µια τοπική Ακαδηµία Τεχνών όπου δίδασκε τις παραδοσιακές αρχές της 

γλυπτικής1157. Ο ρεαλισµός της ακαδηµαϊκής γλυπτικής του Rost που είχε τις ρίζες 

της στο 19ο αιώνα ήταν η κοινή πηγή και για το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, γεγονός που 

πρόκρινε τη λύση ανάγκης να ανατεθεί σε ένα Γερµανό η ανέγερση ενός καθαρά 

σοβιετικού µνηµείου νίκης1158. Η αρχιτεκτονική λύση µε ένα βαθµιδωτό βάθρο όπου 

στήνεται µια θριαµβική παράσταση συνεχίζει την παράδοση µιας ακαδηµαϊκής 

µνηµειακής τέχνης που δεν έπαψε να καλλιεργείται στη Γερµανία. Αυτή η συγγένεια 

της τέχνης του Rost µε τις εικαστικές προτιµήσεις των Σοβιετικών και οι 

περιορισµένες αυτή την περίοδο λύσεις θα δώσουν την ευκαιρία στον καλλιτέχνη από 

τη ∆ρέσδη να πάρει παραγγελίες και για άλλα σοβιετικά µνηµεία σε διάφορες 

γερµανικές πόλεις της Ανατολικής Γερµανίας, σε µικρότερο βέβαια µέγεθος αλλά 

πάντα µε την ίδια τεχνοτροπία και το ίδιο εικονογραφικό πρόγραµµα, όπως για 

παράδειγµα στο σοβιετικό νεκροταφείο και πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης στο 

Freiberg και στην πόλη του Schwedt στο Βρανδεµβούργο αλλά και στο Czestochowa 

της Πολωνίας 

   
(Otto Rost, Σοβιετικό Μνηµείο, λεπτ.) 

Η χρήση των κοµµουνιστικών συµβόλων καθώς και η ηµεροµηνία των 

εγκαινίων, θα συνδέσουν άρρηκτα τη νέα αυτή νίκη µε τη νίκη του ίδιου στρατού 30 

χρόνια πριν και την επικράτηση των Μπολσεβίκων στην Οκτωβριανή Επανάσταση. 

Όπως τότε, έτσι και τώρα, ο κοµµουνισµός ήταν ο µεγάλος νικητής ενάντια σε ένα 

αυταρχικό και καταπιεστικό σύστηµα. Στην επιγραφή που είναι γραµµένη µόνο στα 

ρώσικα διαβάζουµε: ‘Αιώνια δόξα για τους µαχητές του Κόκκινου Στρατού, οι οποίοι 

                                                 
1157 Για τη ζωή και το έργο του Otto Rost βλ. Altner, Manfred, Von der Königlichen Kunstakademie zur 
Hochschule für bildende Künste, Hochschule für Bildende Künste/ Verlag der Kunst, ∆ρέσδη 1990, 
σελ. 363-364.  
1158

Για το µνηµείο στο Freiberg βλ. στο Ditting, Wolfgang κ.α., Sowjetische Gräberstätten und 
Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. π., σελ.109. 
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έπεσαν στη µάχη για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της σοβιετικής πατρίδας 

ενάντια στον γερµανικό φασιστικό εισβολέα. 5ο σώµα στρατού’ . 

 

� Τα σοβιετικά µνηµεία στην καρδιά του κατεστραµµένου Ράιχ 

 

• Το σοβιετικό µνηµείο στο Tiergarten 

 

Μόλις λίγους µήνες µετά το τέλος των εχθροπραξιών ολοκληρώθηκε στην 

πρωτεύουσα του ηττηµένου χιτλερικού καθεστώτος η κατασκευή των πρώτων 

µνηµείων µε διττό χαρακτήρα,  ως σηµεία αναφοράς για την πρόσληψη των τραγικών 

γεγονότων αλλά και ως τελευταία κατοικία χιλιάδων Σοβιετικών στρατιωτών. Στο 

κεντρικό πάρκο της πρωτεύουσας του ‘χιλιόχρονου Ράιχ’, στην καρδία του 

Βερολίνου, στο Tiergarten, στην οδό 17ης  Ιουνίου (πρώην Charlottenburger 

Chaussee), στην πάλαι ποτέ Λεωφόρο της Νίκης που καταλήγει στο µνηµείο της 

Νίκης του 1873 ενάντια σε Γάλλους, Αυστριακούς και ∆ανούς, πολύ κοντά στην 

πύλη του Βρανδεµβούργου και στη Γερµανική Βουλή (Reichstag), στο κέντρο του 

ανατολικού-δυτικού άξονα της πόλης όπου θα διασταυρωνόταν µε τον βόρειο-νότιο 

άξονα σύµφωνα µε τα µεγαλόπνοα πλάνα του Χίτλερ, στο σηµείο δηλαδή όπου θα 

ολοκληρώνονταν όλες οι φαντασιώσεις των Ναζί για το µεγαλείο του καθεστώτος 

τους, οι νικητές της τελευταίας µάχης του πολέµου κατασκεύασαν µέσα σε 3 µόλις 

µήνες το πρώτο µνηµειακό δηµόσιο έργο. Τη διαταγή για την ανέγερση έδωσε ο ίδιος 

ο διοικητής της σοβιετικής στρατιωτικής διοίκησης και γενικός στρατηγός ολόκληρης 

της τελικής πολεµικής επιχείρησης στο Βερολίνο, Georgi Konstantinowitsch 

Schukow1159. Ως άλλη αψίδα θριάµβου, σε σχέδια από τους γλύπτες Lew Efimovich 

Kerbel (1917-2003) και Wladimir E. Zigal και του αρχιτέκτονα Nikolai Sergijewski 

(1875-1955), το πρώτο µνηµείο νίκης, του οποίου τη συνολική ευθύνη είχε ο 

ταγµατάρχης Grigori L. Krawzow1160, εγκαινιάστηκε από τον Konstantin Telegin, 

γενικό επιτελάρχη της 1ης στρατιάς Λευκορωσίας, στις 11 Νοεµβρίου 1945, σε µια 

τελετή που συµµετείχαν αντιπροσωπείες από όλες τις νικήτριες δυνάµεις1161. 

                                                 
1159 Όπως διαβάζουµε στις ενηµερωτικές πινακίδες που βρίσκονται τοποθετηµένες στην πίσω πλευρά 
του µνηµείο και όπως αναφέρεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της πόλης του Βερολίνου, 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/cgi-
bin/hidaweb/getdoc.pl?LIST_TPL=lda_list.tpl;DOK_TPL=lda_doc.tpl;&KEY=obj%2009050347. 
1160 Ο Grigori L. Krawzow θα έχει την ευθύνη και για τα άλλα δύο µνηµεία-σοβιετικά νεκροταφεία του 
Βερολίνου στο Treptow  και στο Pankow-Schönholz. 
1161 Βλ. Ditting, Wolfgang κ.α., Sowjetische Gräberstätten und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. 
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(Lew Efimovich Kerbel/ Wladimir E. Zigal γλύπτες, Nikolai Sergijewski αρχιτέκτονας, Σοβιετικό 

µνηµείο, 1945, οπλισµένο σκυρόδεµα/ µπρούντζος, λεωφόρος 17ης  Ιουνίου, Tiergarten, Βερολίνο) 

Με έξι πλαϊνές µνηµειακές κολόνες αφιερωµένες στα διαφορετικά όπλα του 

Κόκκινου Στρατού και µία κεντρική, που φέρει το γλυπτό ενός ρώσου άγνωστου 

στρατιώτη συνολικού ύψους 20 περίπου µέτρων, το ταφικό αυτό µνηµείο µαζί µε τον 

περιβάλλοντα χώρο καταλαµβάνει µια έκταση 64000 τ.µ., σε ένα σηµείο µε τη 

µέγιστη συµβολική δύναµη, εκεί όπου βρισκόταν η πρώην καγκελαρία των Ναζί, εκεί 

που όλα άρχισαν και τώρα τελειώνουν. Η ανέγερση των αρχιτεκτονικών µερών από 

τα συντρίµµια της πρώην καγκελαρίας, εκτός από τους πρακτικούς σκοπούς για 

άµεση πρόσβαση σε κατασκευαστικά υλικά, εξυπηρετούσε τη συµβολική ιδέα της 

συντριβής της παλαιάς κατάστασης και την αρχή µιας νέας εποχής. Τα δύο κανόνια 

και τα δύο ερπυστριοφόρα οχήµατα τύπου Τ-34, που πρώτα εισέβαλαν στην πόλη και 

µε τους κανονιοβολισµούς τους σήµαναν το τέλος του πολέµου, βρίσκονται στην 

είσοδο του χώρου και εγγυώνται τη διατήρηση της νέας αυτής κατάστασης. 

                                                                                                                                            
π., σελ. 41. 
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(Lew Efimovich Kerbel κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, άποψη από το πλάι την µπροστινής πλευράς) 

 Προχωρώντας προς το κεντρικό χώρο βρίσκουµε δυο γρανιτένιες 

σαρκοφάγους ύψους 0,5µ. µε τα ονόµατα 9 αξιωµατικών που έπεσαν στην επιχείρηση 

του Βερολίνου µε την επιγραφή ‘Ήρωες της Σοβιετικής Ένωσης’ . Ακόµα 35 ονόµατα 

πεσόντων στρατιωτών βρίσκονται χαραγµένα στις πλαϊνές κολόνες. Συνολικά στον 

τόπο αυτό µνήµης ενταφιάστηκαν και τιµούνται 2500 περίπου πεσόντες Σοβιετικοί 

στρατιώτες, αν και ο ακριβής αριθµός δεν είναι γνωστός, καθιστώντας τον ως έναν 

από τους µεγαλύτερους οµαδικούς τάφους του πολέµου. Η παραδοσιακή ιδέα του 

άγνωστου στρατιώτη που πρωτοεµφανίστηκε στη Γερµανία στα τέλη του 19ου αιώνα 

και αναπτύχθηκε στη Γαλλία κυρίως κατά τη διάρκεια του Α΄Π.Π. λειτουργεί και εδώ 

ως το µέσο για ανάµνηση και τιµή ενός υπερβολικά µεγάλου αριθµού θυµάτων που 

δεν ήταν δυνατό να κατονοµαστούν ατοµικά. 

       
(Lew Efimovich Kerbel κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ. από τις στήλες µε τα ονόµατα των πεσόντων) 

Η εικόνα του σοβιετικού στρατιώτη µε το όπλο περασµένο στον ώµο 

σηµατοδοτεί δύο πράγµατα: πρώτον το γεγονός ότι ο πόλεµος τελείωσε και δεύτερον 
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την ταυτότητα των νικητών. Ο δηµιουργός του αγάλµατος του στρατιώτη Lew 

Jefimowitsch Kerbel σε συνέντευξή του το 1987 δήλωνε: «Ο πόλεµος έλαβε τέλος. Ο 

στρατιώτης έχει κρεµάσει στον ώµο του το όπλο, το αριστερό του χέρι έχει προταχθεί 

πάνω από τις σορούς των πεσόντων µαχητών που κείτονται στα πόδια του µνηµείου. 

Στον κεντρικό πυλώνα της κατασκευής έχουν χαραχθεί οι λέξεις: ‘Αιώνια φήµη για 

τους πεσόντες ήρωες στους αγώνες κατά των Γερµανών φασιστών εισβολέων ενάντια 

στην ελευθερία και ανεξαρτησία της Σοβιετικής Ένωσης’ . Ο πόλεµος έλαβε τέλος. Ο 

στρατιώτης αποχαιρετά τους νεκρούς συντρόφους του και επιστρέφει στην πατρίδα. 

Αυτό είναι το νόηµα του µνηµείου»1162. 

     
(Lew Efimovich Kerbel κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ. µε το άγαλµα του Σοβιετικού στρατιώτη) 

Οι Σοβιετικοί στρατιώτες θα παρέµεναν, όµως, για αρκετό ακόµα χρονικό 

διάστηµα σε γερµανικό έδαφος προκειµένου να εξασφαλίσουν ακριβώς ‘ την 

ελευθερία και ανεξαρτησία της Σοβιετικής Ένωσης’ . Η κίνηση του προτεταµένου 

χεριού δεν συµβολίζει µόνο τον αποχαιρετισµό των συντρόφων αλλά περισσότερο 

µάλλον τη διάθεση των Σοβιετικών να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους το γερµανικό 

λαό και το γερµανικό κράτος. Κοιτώντας το µνηµείο από µια ευρύτερη οπτική γωνία 

καταλαβαίνει κανείς ότι κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι η προσπάθεια εντύπωσης 

της ιδέας του απόλυτου ελέγχου.  Όπως βλέπουµε και στη φωτογραφία της εποχής 

της ανέγερσης του µνηµείου η οποία τώρα εκτίθεται στον περιβάλλοντα χώρο, το 

Reichstag, σύµβολο της γερµανικής κυβέρνησης και της δηµοκρατίας, µοιάζει να 

τίθεται και αυτό υπό την κυριαρχία και την προστασία της σοβιετικής διοίκησης. 
                                                 
1162 Βλ. Ditting, Wolfgang κ.α., Sowjetische Gräberstätten und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. 
π., σελ. 41. 
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(φωτογραφία του Σοβιετικού µνηµείου το 1945, στο βάθος διακρίνεται το βοµβαρδισµένο Reichstag) 

Ο ουκρανικής καταγωγής γλύπτης Lew Jefimowitsch Kerbel, µε µαθητεία 

στην Ακαδηµία Τεχνών του Λένινγκραντ και στο Ινστιτούτο Τέχνης της Μόσχας και 

από το 1944 υπεύθυνος του πολεµικού καλλιτεχνικού προγράµµατος του Ρωσικού 

Ναυτικού, επελέγη για το σχεδιασµό και την ανέγερση αυτού του πρώτου δηµόσιου 

συµβόλου της σοβιετικής µνήµης για το πρόσφατο παρελθόν. Έχοντας εµπειρία στην 

κρατική προπαγάνδα και στον τρόπο που έβλεπαν οι αρχές τον τοµέα των εικαστικών 

τεχνών και έχοντας προφανώς αποδείξει ήδη τις ικανότητές του στο σταλινικό 

καθεστώς, ο στρατηγός Schukow θα του αναθέσει το έργο της αποπεράτωσης µιας 

πρώτης προσπάθειας κατασκευής µιας εικόνας και τελικά µιας ανάµνησης της 

περιόδου 1941-1945 – της χρονολογίας που αναγράφεται πάνω στην κεντρική στήλη.  

Ως κρατικός υπάλληλος ο Kerbel αποφάσισε όπως ήταν λογικό να 

κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε την επίσηµη τεχνοτροπία του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού, έστω κι αν τώρα το επίθετο σοσιαλιστικός αποκτούσε νέο περιεχόµενο. 

∆εν ήταν πλέον ο Σοβιετικός εργάτης που απεικονιζόταν να εργάζεται για τη νίκη και 

τη στερέωση µιας σοσιαλιστικής κοινωνίας, αλλά η µορφή ενός στρατιώτη που 

πολέµησε για να προασπίσει τη χώρα που εµφανιζόταν ως η κοιτίδα του 

σοσιαλισµού. Το είδος αυτό του ρεαλισµού, που ο Στάλιν στις αρχές του ’30 πίστεψε 

ότι εξυπηρετεί και προωθεί καλύτερα την εικόνα του καθεστώτος του αλλά και τη 

δική του προσωπική λατρεία µε σκοπό την εδραίωσή του στην εξουσία µετά από µια 

µεταβατική περίοδο που ακολούθησε το θάνατο του Λένιν1163, επιλέχθηκε και πάλι 

ανάµεσα σε διαφορετικά είδη ρεαλισµού στην αρχή αυτή της νέας εποχής για να 

                                                 
1163 Βλ. Lindey, Christine, Art in the Cold War, From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962, όπ. π., 
σελ. 22. 
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εδραιώσει την εξουσία των Σοβιετικών, αυτή τη φορά και έξω από τα σύνορα του 

κράτους τους. Όπως στις αρχές του ’30 στη Σοβιετική Ένωση, όταν αρχικά δεν είχε 

καταρτισθεί ένα συγκεκριµένο πλάνο και πλαίσιο λειτουργίας των τεχνών και δεν 

υπήρχε µια συγκεκριµένη άποψη για το ποια θα ήταν εκείνη η τεχνοτροπία που θα 

αντιπροσώπευσε καλύτερα το σοσιαλισµό, αλλά τελικά επελέγη ο ακαδηµαϊκός 

ρεαλισµός µιας ρωσικής παράδοσης του 19ου αιώνα, έτσι και τώρα µέσα στο θολό 

αυτό τοπίο της µνήµης, ο ρεαλισµός της προηγούµενης δεκαετίας φάνηκε η πιο 

ενδεδειγµένη και δοκιµασµένη εικαστική γλώσσα για την απόδοση της επίσηµης 

εκδοχής του πρόσφατου παρελθόντος, µε τέτοιο φυσικά τρόπο που να διασφαλίζει 

την επιτυχία της σοβιετικής προπαγάνδας.  

Βασικός άξονας της επιλογής µιας ρεαλιστικής αναπαράστασης δεν ήταν 

άλλος από το να γίνει σαφές το µήνυµα αλλά και οι προθέσεις του καλλιτέχνη και 

των παραγγελιοδοτών. Βασισµένος στην άποψη που διατυπώθηκε ήδη από την 

Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων το 1932 και το λόγο του υπουργού προπαγάνδας 

Ζντάνοφ στο πρώτο συνέδριο των Σοβιετικών συγγραφέων δύο χρόνια αργότερα, πως 

η τεχνοτροπία αυτή είναι η καταλληλότερη για τη διαπαιδαγώγηση των µαζών και η 

καλύτερα αντιληπτή από τις τελευταίες1164, ο στρατηγός Ζούκωφ ήταν αυτονόητο να 

αναθέσει σε έναν εκπρόσωπό της το έργο που επρόκειτο να φέρει την επίσηµη 

ιδεολογία της µνήµης. Στο κλίµα, άλλωστε, ξενοφοβίας, αποµονωτισµού και έντονου 

ανταγωνισµού που είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται µεταξύ των Συµµάχων 

«οποιοδήποτε στοιχείο µοντερνισµού ήταν πιθανό να καταδικαστεί ως παρακµή του 

καπιταλιστικού κοσµοπολιτισµού»1165, ενώ όπως είδαµε και το γερµανικό κοινό ήταν 

εξοικειωµένο και επικροτούσε το ρεαλισµό σε αντίθεση µε τη µοντέρνα τέχνη, έστω 

κι αν αυτή ήταν η γερµανική του Μεσοπολέµου και η οποία έγινε εξ αρχής 

προσπάθεια να προβληθεί στη περιοχή ευθύνης των ∆υτικών Συµµάχων.  

Η επιβλητική µπρούντζινη µορφή του Σοβιετικού στρατιώτη µε ύψος 8µ. 

έδινε το στίγµα της επίσηµης πολιτικής τόσο στους δικούς τους στρατιώτες όσο και 

στους Γερµανούς πολίτες· από τη µία το σύνθηµα νίκης, αναπτέρωσης του ηθικού και 

δικαίωσης των αγώνων και των θυσιών και της διαβεβαίωσης ότι η µνήµη τους δε θα 

παραγραφεί µε το πέρασµα του χρόνου και από την άλλη η ισχυρή βούληση για 

οριστική συντριβή του φασισµού και µακροπρόθεσµη διατήρηση των κεκτηµένων 

των νικητών και επιβολή των δικών τους θέσεων και αποφάσεων. 

                                                 
1164 Βλ. Lindey, Christine, όπ. π., σελ. 20. 
1165 Βλ. Lindey, Christine, όπ. π., σελ. 36. 
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(Lew Efimovich Kerbel κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ. µε το άγαλµα του Σοβιετικού στρατιώτη) 

Στο κέντρο της πόλης, στο δυτικότερο σηµείο προέλασης του Κόκκινου 

Στρατού, ο εποπτεύων στρατιώτης µοιάζει να είναι ο απόλυτος και αµετακίνητος 

φύλακας των συνόρων της σοβιετικής αυτοκρατορίας, και συνάµα το πιο πειστικό 

σύµβολο της κυριαρχίας σε ένα µεγάλο τµήµα της Ευρώπης. Η δυναµική και 

αποφασιστική στάση της µορφής, το πρόσωπο που συσπάται γεµάτο ενέργεια µε τα 

σφιχτά κλεισµένα χείλη και η γεµάτη ένταση κίνηση του ποδιού και του χεριού προς 

τα µπρος δίνουν µε έµφαση την εντύπωση πως ο νικητής σοβιετικός στρατός είναι 

παρών και έτοιµος να αναλάβει δράση όταν και εάν χρειαστεί.  

     
(αριστερά Vera Ignatyevna Muchina, Εργάτης και Αγρότισσα, 1937, ανοξείδωτο ατσάλι, ύψος 24,5 µ., 

Σοβιετικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση ‘Arts et Techniques dans la Vie Moderne’ του Παρισιού, 

(αργότερα στην Έκθεση Επιτευγµάτων της Λαϊκής Οικονοµίας (VSChV) στη Μόσχα, από το 2003 που 
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αποσύρθηκε για συντήρηση είναι άγνωστη η τοποθεσία του), στο κέντρο Vladimir Shchuko/ Sergei 

Evseev, Μνηµείο Λένιν, 1927, Σιδηροδροµικός Σταθµός Φιλανδίας, Αγ. Πετρούπολη, δεξιά Lew 

Efimovich Kerbel κ.α., τµήµα από το Σοβιετικό µνηµείο) 

Τη θέση των δύο µορφών της Vera Ignatyevna Mukhina, του εργάτη µε το 

σφυρί και της αγρότισσας µε το δρεπάνι, για το σοβιετικό περίπτερο στην έκθεση του 

Παρισιού το 1937, πάνω σε µια παρόµοια και µοντερνιστική στήλη, αποµεινάρι της 

Ρωσικής Πρωτοπορίας, λαµβάνει τώρα η θετική, γεµάτη αισιοδοξία και 

αυτοπεποίθηση µορφή του στρατιώτη1166. Αυτό είναι το νέο σύµβολο της εποχής που 

αρχίζει και ως συστατικό στοιχείο του περιεχοµένου της ιδεολογίας και της πολιτικής 

των σοβιετικών αρχών στον νέο πόλεµο που µόλις άρχιζε. Ως άλλος Λένιν, ο εν 

κινήσει στρατιώτης πάνω στο βάθρο του αναπαράγει ως ένα βαθµό τη γνωστή 

φιγούρα του πρώην ηγέτη και δείχνει το δρόµο προς τα εµπρός, το δρόµο της 

οριστικής νίκης του σοσιαλισµού1167. Η µνήµη του Β΄Π.Π. και ο αδιαµφισβήτητος 

θρίαµβος θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά πολιτικά και διπλωµατικά όπλα στον 

αγώνα για νοµιµοποίηση των διεθνών απαιτήσεων της ΕΣΣ∆ αλλά και στη µάχη των 

εντυπώσεων για την ανωτερότητα του κοµµουνισµού σε ιδεολογικό επίπεδο. 

 

• Το συγκρότηµα µνήµης στο Treptow 

 

Το δεύτερο µεγαλύτερο σοβιετικό νεκροταφείο σε γερµανικό έδαφος και το 

διασηµότερο σοβιετικό µνηµείο του Β΄Π.Π. θα κατασκευασθεί στο πάρκο του 

Treptow µε την απόφαση µε αριθµό 139-3/4 του Ιουνίου 1947 από το διοικητή της 

Σ.Σ.∆.Γ. στρατηγό Sokolovski και τον πτέραρχο Lukjantschenko, υπό την εποπτεία 

του υπεύθυνου για τα δηµόσια έργα, ταγµατάρχη Grigori L. Krawzow, και του 

αρχιµηχανικού, ταγµατάρχη Z. G. Ryss. Η ίδια απόφαση προέβλεπε την κατασκευή 

και του µεγαλύτερου σοβιετικού νεκροταφείου στο προάστιο του Pankow-Schönholz. 

Τα έξοδα της ανέγερσης θα επωµίζονταν η στρατιωτική διοίκηση του σοβιετικού 

τοµέα της πόλης του Βερολίνου και ο γενικός ταγµατάρχης Alexander Kotikow και η 

αποπεράτωση έπρεπε να ολοκληρωθεί µέχρι τους εορτασµούς της ίδρυσης της ΕΣΣ∆ 

το Νοέµβριο του 19481168. Το µνηµείο εγκαινιάστηκε τελικά από τον Kotikow στις 9 

                                                 
1166 Βλ. για τη σχέση µε τη Ρωσική Πρωτοπορία, Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in 
Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 122,125 και 128. 
1167 Όπως και στην περίπτωση του µνηµείου του Λένιν στη Μόσχα, έτσι και εδώ ο ήρωας ρεαλιστικά 
αποδιδόµενος  τοποθετήθηκε πάνω σε µία µοντέρνα κατασκευή. 
1168 Βλ. τη µεταφρασµένη από τα ρώσικα απόφαση που παρατίθεται στα γερµανικά στο Ditting, 
Wolfgang κ.α., Sowjetische Gräberstätten und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. π., σελ. 154.  
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Μαΐου 1949, στην 4η επέτειο της λήξης του πολέµου, σε σχέδια των Yakov S. 

Belopolski (αρχιτέκτονας, 1916-1993), Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch 

(γλύπτης), Sarra S. Valerius (µηχανικός), Alexander A. Gorpenko (ζωγράφος)1169. 

 Τα σχέδια που κατατέθηκαν δύο χρόνια µετά την ολοκλήρωση του µνηµείου 

στο Tiergarten και η τελική αποπεράτωσή τους λίγους µόνο µήνες πριν τον οριστικό 

και επίσηµο διαµελισµό της Γερµανίας και της Ευρώπης, έδωσαν ένα διαφορετικό 

χαρακτήρα και ένα διαφορετικό περιεχόµενο στο νέο µνηµείο, του οποίου, όµως, το 

κεντρικό µήνυµα της σοβιετικής-σοσιαλιστικής νίκης και ανωτερότητας δεν διέφερε 

κατά πολύ. Ένα χρόνο πριν, το 1946, είχε προηγηθεί η ένωση του Κ.Κ. µε το 

σοσιαλιστικό και η ίδρυση του νέου κόµµατος, του Σοσιαλιστικού Ενωτικού 

Κόµµατος Γερµανίας (SED)1170, το οποίο διαδέχθηκε τυπικά τη Σ.Σ.∆.Γ. και ανέλαβε 

τον πλήρη έλεγχο της σοβιετικής ζώνης. Το 1947, άλλωστε, οι Σοβιετικοί θα 

απορρίψουν το Σχέδιο Μάρσαλ διαχωρίζοντας τον εαυτό τους από τον υπόλοιπο 

κόσµο, ένδειξη ότι άρχιζε ο Ψυχρός Πόλεµος. Θα ακολουθήσει τον επόµενο χρόνο η 

νοµισµατική µεταρρύθµιση στη ∆υτική Γερµανία και ο τερµατισµός των οικονοµικών 

και πολιτικών σχέσεων των δύο πλευρών, σηµατοδοτώντας την οριστική ρήξη που θα 

έρθει ένα χρόνο αργότερα µε την ίδρυση των δύο ξεχωριστών κρατών. 

Στην περίπτωση του Treptow o σοβιετικός στρατιώτης, ο Nikolai Ivanovič 

Masalov που έκανε το µοντέλο, µοιάζει πλέον πιο διαλλακτικός, πιο ανθρώπινος και 

µε διάθεση και βούληση να βοηθήσει το γερµανικό λαό. Η παρουσία της Σοβιετικής 

Ένωσης επί γερµανικού εδάφους είναι αδιαµφισβήτη, αλλά τώρα φέρεται να έχει 

αναλάβει υπό την προστασία της το νέο γερµανικό έθνος και κράτος, τη νέα γενιά 

που βγήκε πληγωµένη από τα συντρίµµια του πολέµου και την οποία αντιπροσωπεύει 

η εικόνα του νεαρού παιδιού που έχει στην αγκαλιά του ο στρατιώτης. Το 

εικονογραφικό µοτίβο ενός παιδιού σε ένα ταφικό µνηµείο είναι η προσωποποίηση 

της ελπίδας και της νίκης της ζωής απέναντι στο θάνατο, της πεποίθησης ότι η ζωή 

συνεχίζεται και της φιλοσοφικής και ιδεολογικής προσέγγισης της προσµονής ενός 

καλύτερου µέλλοντος, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι πιθανό να προέρχεται 

από την αισιοδοξία και τον πόθο για νίκη του σοσιαλισµού, ο οποίος εκφραζόταν ήδη 

στο διεθνισµό και τα διδάγµατα του κοµµουνισµού προπολεµικά. 

                                                 
1169 Βλ. Ditting, Wolfgang κ.α., όπ. π., σελ. 39.  
1170 Στο εξής ΣΕΚ.  
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(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch γλύπτης/ Yakov S. Belopolski αρχιτέκτονας/ Sarra S. Valerius 

µηχανικός/ Alexander A. Gorpenko ζωγράφος, Σοβιετικό µνηµείο, 1949, Treptow, Βερολίνο, αριστερά 

ο Σοβιετικός στρατιώτης του Wutschetitsch και δεξιά άποψη του µνηµείου µετά την είσοδο) 

Η µεσαιωνική εικόνα ενός ιππότη µε το σπαθί, όπως την αποκαλεί ο Sergiusz 

Michalski1171, αλλά και των δύο στρατιωτών που στέκονται σε στάση επίκλησης στην 

είσοδο του µνηµείου έτοιµοι να προστατέψουν τα κεκτηµένα Σοβιετικών και 

Γερµανών, δίνει την αίσθηση της συµφιλίωσης των δύο λαών αλλά συγχρόνως 

εκφράζει για µία ακόµα φορά τη σηµασία της σοβιετικής νίκης κατά του ναζισµού 

και τη διαβεβαίωση ότι ο αγώνας ενάντια σε αυτή την ακραία µορφή καπιταλισµού, 

όπως πίστευαν, θα συνεχιστεί και ως φόρος τιµής στους νεκρούς συντρόφους. 

       
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ. από τις παραστάσεις στην είσοδο) 

                                                 
1171 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 129. 
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«Το παιδί αντιπροσωπεύει στο µύθο και το µνηµείο τον αθώο γερµανικό λαό που 

βασανίστηκε από τους ιµπεριαλιστές και τους µιλιταριστές και ο οποίος, όπως και οι 

υπόλοιποι υποδουλωµένοι από τον Χίτλερ λαοί της Ευρώπης, απελευθερώθηκε από 

τον εθνικοσοσιαλιστικό ζυγό χάρις τον Κόκκινο Στρατό. Έτσι το σοβιετικό αυτό 

µνηµείο δεν ήταν απλά ή έκφραση του θριάµβου µιας νίκης, παρά προσέφερε 

επιπλέον στον απελευθερωµένο τη δυνατότητα µιας ταυτότητας»1172. Ακριβώς µετά 

την είσοδο, στο κέντρο του πάρκου βρίσκουµε την επιγραφή, ‘η πατρίδα δε θα 

ξεχάσει ποτέ τους ήρωές της’ , γραµµένη στα γερµανικά και στα ρώσικα, υπονοώντας 

ίσως και κάποια θύµατα από τη γερµανική πλευρά, µετατρέποντας το θύτη σε θύµα. 

  
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, η επιγραφή στο κέντρο του µνηµείου) 

Στο συγκρότηµα του Treptow ενταφιάστηκαν περισσότεροι από 7000 

πεσόντες, οι οποίοι σύµφωνα µε την απόφαση της Σ.Σ.∆.Γ. νουµ.117-15 του 

Απριλίου 1946 βρίσκονταν µέχρι τότε σε γερµανικά νεκροταφεία, δίπλα σε 

Γερµανούς νεκρούς και τους αποδίδονταν τιµές που δεν άρµοζαν σε Σοβιετικούς 

πολίτες1173. Η επιλογή του γλύπτη Jewgeni Wutschetitsch (1908-1974) για να 

φιλοτεχνήσει ένα δηµόσιο γλυπτό που να εκφράζει τη νέα κατάσταση στη Γερµανία 

αλλά και στο διεθνές σκηνικό µόνο τυχαία δεν ήταν.  Ο ουκρανικής καταγωγής 

καλλιτέχνης σπούδασε στην Ακαδηµία Τεχνών του Λένινγκραντ και ήταν µέλος της 

καλλιτεχνικής οµάδας που έλαβε µέρος στη δηµιουργία του σοβιετικού περιπτέρου 

στην παγκόσµια έκθεση του Παρισιού το 1937. Έχοντας ήδη από το 1939 λάβει 

µέρος στην κατασκευή πολλών δηµόσιων έργων κλήθηκε να πραγµατώσει και να 

αποτυπώσει εικαστικά τη σοβιετική µεταπολεµική δηµόσια και επίσηµη µνήµη. 

                                                 
1172 Flacke, Monika/ Schmiegelt, Ulrike, «Deutsche Demokratische Republik, Aus dem Dunkel zu den 
Sternen: Ein Staat im Geiste des Antifaschismus», όπ. π., σελ.176. 
1173 Φωτοµηχανική αναπαραγωγή της απόφασης στο  Ditting, Wolfgang κ.α., Sowjetische 
Gräberstätten und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. π., σελ. 153. 
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Ο ρεαλισµός των αµέσως προηγούµενων χρόνων είναι και πάλι παρών, όµως 

αυτή τη φορά µε πιο ήπιο τρόπο και χωρίς την αυστηρότητα της µορφής του 

στρατιώτη στο Tiergarten. Η κίνηση του σώµατος είναι τώρα πιο χαλαρή αλλά 

ταυτόχρονα δίνεται η εντύπωση µεγαλύτερης στατικότητας. Η ιδέα της νίκης του 

Κόκκινου Στρατού είναι ασφαλώς κυρίαρχη, όµως στην εικονογραφία της µνήµης 

εισέρχεται πλέον και η ανησυχία για την τύχη του γερµανικού κράτους και ειδικότερα 

του τµήµατος εκείνου που είχαν στην κατοχή τους οι σοβιετικές δυνάµεις. Στα 

πλαίσια του Ψυχρού Πολέµου που ήδη είχε ξεκινήσει και του οποίου βασικό πεδίο 

µάχης ήταν η Γερµανία, νέες έννοιες και νέα σύµβολα εισάγονται στη δηµόσια 

εικαστική αφήγηση. Το σύµβολο του κοµµουνισµού µε το σφυροδρέπανο θα κάνει 

την εµφάνιση του, όπως βλέπουµε στις δύο τριγωνικές και γιγάντιες πλάκες που 

λειτουργούς ως πύλες στο µνηµείο και υποδέχονται το θεατή. Στις επιγραφές που 

βρίσκονται πάνω τους διαβάζουµε άλλωστε: ‘στην αιώνια δόξα των ηρώων που 

έπεσαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της σοσιαλιστικής πατρίδας’ 1174. Ο 

πόλεµος και η µνήµη του αποκτούν πλέον ιδεολογική και πολιτική αξία στη 

συγχρονία και το νέο καθεστώς χρησιµοποιεί την αξία αυτή για να παράγει νέα 

πολιτική υπεραξία προς όφελός του. 

   
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, άποψη από την είσοδο) 

Ο εχθρός, επιπροσθέτως, λαµβάνει πλέον µια συγκεκριµένη ταυτότητα και 

δεν είναι αόριστα ο γερµανικός λαός, του οποίου βέβαια τη φιλία, τη συµµαχία και τη 

συνεργασία επεδίωκαν να εξασφαλίσουν στο νέο ψυχροπολεµικό µέτωπο. Η 

                                                 
1174 Πάνω σε µια θριαµβική αψίδα στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται γραµµένη στα ρωσικά και στα 
γερµανικά η παραπάνω επιγραφή, καθώς και ανάγλυφα µε το σφυροδρέπανο που επαναλαµβάνονται 
και σε άλλα σηµεία του µνηµείου. 
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αποφασιστική κίνηση του σπαθιού που πέφτει µε δύναµη και διαλύει το σύµβολο του 

ναζιστικού καθεστώτος αναδεικνύει µια διάσταση της µνήµης που τώρα έρχεται στο 

προσκήνιο. Υπεύθυνοι για την τραγωδία ήταν ο Χίτλερ, το ναζιστικό κόµµα, οι 

οπαδοί του και µια µικρή µερίδα πολιτών, κυρίως βιοµήχανοι, που τους 

ακολούθησαν. Την ώρα που αναδιοργανωνόταν το κοµµάτι εκείνο της χώρας µε βάση 

τα σοβιετικά πρότυπα, την ώρα που πολλά πρώην στελέχη του ναζιστικού κόµµατος 

κρίνονταν απαραίτητα για τη στελέχωση του κρατικού µηχανισµού, η ευθύνη 

µετατοπίζεται σε ένα µικρό αριθµό ατόµων.  

Η κατεστραµµένη από τη σοβιετική δύναµη σβάστικα και το δυναµικό 

πάτηµα της από το στρατιώτη, µε την ταυτόχρονη όλο θαλπωρή φροντίδα του µικρού 

παιδιού, παρουσιάζουν τη δυναµική αλλά συγχρόνως ανθρωπιστική και ανθρώπινη 

πλευρά του σοσιαλισµού που ερχόταν να πάρει τη θέση του ηττηµένου ναζισµού. Η 

σταδιακή µετατροπή τη σοβιετικής ζώνης σε σοσιαλιστικό κράτος θα µετατοπίσει τη 

µνήµη του πολέµου από την ιδέα της θριαµβικής σοβιετικής νίκης στο επίπεδο ενός 

κοινού αντιφασιστικού µετώπου που σχηµατίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέµου 

και το οποίο µεταλαµπαδεύτηκε στο εσωτερικό της Γερµανίας, η οποία διαθέτει και 

ενδογενείς δυνάµεις. Στην επιγραφή στην πύλη του µνηµείου, απέναντι από το 

κεντρικό άγαλµα, διαβάζουµε και στα γερµανικά για πρώτη φορά: ‘Αιώνια δόξα για 

τους µαχητές του σοβιετικού στρατού που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την 

απελευθέρωση από τη φασιστική δουλεία’ 1175. Η επιλογή του όρου φασισµός και όχι 

ναζισµός ή ακόµα περισσότερο εθνικοσοσιαλισµός, που θα προκαλούσε ενδεχοµένως 

συνειρµούς µε το σοσιαλισµό της Σοβιετικής Ένωσης, δίνει µια επιπλέον ιδεολογική 

χροιά στον αγώνα τον οποίο έδωσαν τα σοβιετικά στρατεύµατα.  

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε λίγο πριν την οριστική ρήξη µε τους δυτικούς 

συµµάχους και την ίδρυση των δύο Γερµανιών, σε µια περίοδο όξυνσης των διεθνών 

σχέσεων. Μέσα σε αυτές το νέο µνηµείο έλαβε εξέχουσα θέση και παρέπεµπε ευθέως 

στο νέο ιδεολογικό πόλεµο που ξεκίνησε και στον οποίο συνεχιστής της φασιστικής 

ιδεολογίας παρουσιάζεται ο δυτικός καπιταλιστικός κόσµος και ειδικότερα η ∆υτική 

Γερµανία. ∆εν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η αρχική πρόθεση των αρχών ήταν να 

ολοκληρωθεί το έργο µέχρι τις εορταστικές εκδηλώσεις του Νοεµβρίου του 19481176, 

τον εορτασµό δηλαδή των 30 χρόνων της κατάληψης της εξουσίας από τους 

                                                 
1175 Ο όρος φασισµός εµφανίζεται όπως είδαµε και στο µνηµείο του Tiergarten, όµως εκεί η επιγραφή 
είναι γραµµένη µόνο στα ρωσικά.  
1176 Βλ. την απόφαση ν. 139-3/4 Ιουνίου 1947, στο Ditting, Wolfgang κ.α., Sowjetische Gräberstätten 
und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. π., σελ. 154. 
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Μπολσεβίκους στη Ρωσία και την ίδρυση της ΕΣΣ∆ µετά την επιτυχηµένη 

Οκτωβριανή Επανάσταση, και όχι στον εορτασµό κάποιας επετείου για τον Β΄Π.Π. 

 

• Το σοβιετικό νεκροταφείο στο Pankow 

 

Ένα µήνα ακριβώς µετά την ίδρυση της Λ∆Γ, στις 7 Νοεµβρίου 1949, θα 

εγκαινιαστεί και το τελευταίο αλλά µεγαλύτερο σοβιετικό νεκροταφείο, το οποίο 

κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε την ίδια απόφαση του 1947 για το Treptow, στην οδό 

Germanenstraße στο προάστιο του Pankow, στην περιοχή Schönholz, η οποία κατά τη 

διάρκεια του πολέµου είχε µετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και 

αναγκαστικής εργασίας. Εδώ, σε µία έκταση 30000τ.µ., κείτονται 11000 περίπου 

νεκροί, εκ των οποίων οι 7875 προέρχονται από την επιχείρηση του Βερολίνου στην 

αρχή του 1945 και οι υπόλοιποι ήταν αιχµάλωτοι πολέµου. Υπεύθυνοι αρχιτέκτονες 

ήταν οι Konstantin Solowjow, M. D. Belawenzew και Boris Koroljow, γλύπτης ο 

Iwan Perschutschew και ζωγράφος ο Alexander A. Gorpenko. Τα δοµικά υλικά 

προέρχονταν για µία ακόµα φορά από την πρώην καγκελαρία και από τα υλικά που 

προορίζονταν για την ανοικοδόµηση του ‘Παλατιού της Νίκης’ του Χίτλερ1177. 

  
(Iwan Perschutschew Konstantin Solowjow γλύπτης/ M. D. Belawenzew και Boris Koroljow 

αρχιτέκτονες/ Alexander A. Gorpenko ζωγράφος, Σοβιετικό µνηµείο-νεκροταφείο, 1949, 

Germanenstraße, Pankow-Schönholz, Βερολίνο) 

Η ιδέα της θυσίας για ένα µεγάλο σκοπό, για µια µεγάλη ιδέα, για έναν ιερό 

περίπου πόλεµο, η ιδέα του θύµατος, έρχεται πλέον να αντικαταστήσει την κυρίαρχη 

στα άλλα δύο µνηµεία ιδέα της νίκης. Σε αυτόν εδώ τον τόπο µνήµης, που λόγω του 

                                                 
1177 Βλ. Ditting, Wolfgang κ.α., όπ. π., σελ. 42. 
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οβελίσκου και της αρχιτεκτονικής του περισσότερο θυµίζει αιγυπτιακό ταφικό 

µνηµείο και τόπο ανάπαυσης βασιλέων παρά µέρος για πανηγυρισµούς και 

εορτασµούς, το κεντρικό γλυπτικό σύµπλεγµα αναπαριστά το θρήνο και την 

υπερηφάνεια της µητέρας για το νεκρό υιό που κείτεται στα πόδια της νεκρός, αλλά 

δοξασµένος και σκεπασµένος µε τη σηµαία της πατρίδας του. Το µοτίβο της Pietá, 

παρµένο από τη χριστιανική εικονογραφική παράδοση, χρησιµοποιείται εδώ 

προκειµένου να αναδειχθεί το µέγεθος της θυσίας των Σοβιετικών στρατιωτών για το 

καλό όλης της ανθρωπότητας, κατά αντιστοιχία µε τη θυσία του Ιησού Χριστού.  

Εάν στο Treptow έγινε το πρώτο βήµα της µετατόπισης της µνήµης από τη 

νίκη και το θρίαµβο στον αντιφασιστικό αγώνα και τα θύµατά του, στο Schönholz η 

κυρίαρχη µνήµη, λόγω και της χρήσης του χώρου κυρίως ως µαζικού κοιµητηρίου, 

έφερε στο πρώτο επίπεδο την ιδέα της θυσίας στη µάχη του σοσιαλισµού κατά του 

φασισµού και την ανάγκη της συνέχισης αυτού του διαρκούς αγώνα και του κοινού 

διεθνούς αντιφασιστικού µετώπου. Τα κοµµουνιστικά σύµβολα του άστρου της 

επανάστασης και του σφυροδρέπανου είναι διάσπαρτα σε πολλά µέρη µέσα στο 

χώρο, ενώ διαβάζουµε στην επιγραφή στη βάση της κεντρικής παράστασης του 

µνηµείου που απεικονίζει τη µάνα να θρηνεί ως άλλη Παναγία το σκεπασµένο µε τη 

σοβιετική σηµαία νεκρό γιο της, πως ‘δεν ήταν µάταιος ο θάνατος και το αίµα που 

έχυσαν οι Σοβιετικοί ήρωες. ∆εν ήταν µάταιη η λύπη και ο θρήνος από τις µητέρες, τις 

χήρες και τα ορφανά. Κάνουν έκκληση για διαρκή ειρήνη των λαών’ . 

  
(Iwan Perschutschew Konstantin Solowjow κ.α, Σοβιετικό µνηµείο-νεκροταφείο, λεπτ. Της κεντρικής 

παράστασης στο εσωτερικό του µνηµείου) 
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Η ιδέα της συµπόρευσης των λαών, ειδικότερα του σοβιετικού µε το 

γερµανικού, είναι πάλι παρούσα, όπως διαβάζουµε στη ρήση του Στάλιν που 

βρίσκεται στον τοίχο του ειδικού χώρου για την κατάθεση στεφάνων και 

διαβεβαιώνει πως, ‘οι δυνάµεις του Κόκκινου Στρατού είναι παρούσες για να 

διασφαλίσουν ότι κανένα ρατσιστικό µίσος δε θα εµφανισθεί και δε θα είναι δυνατόν να 

εµφανισθεί εναντίον άλλων λαών, όπως επίσης και εναντίον του γερµανικού λαού’. Η 

θυσία των σοβιετικών στρατιωτών, οι ‘οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για το µέλλον σας’ , 

όπως διαβάζουµε στην είσοδο του µνηµείου, έγινε για χάρη ολόκληρης της 

ανθρωπότητας, επαναλαµβάνοντας τα ουµανιστικά και φιλογερµανικά συνθήµατα 

της διακήρυξης του Κ.Κ. το 1945 και του όρκου στο Buchenwald. 

Στον ύψους 33µ. οβελίσκου, που εκτός των άλλων σηµατοδοτεί τη χρήση του 

χώρου ως ταφικού µνηµείου, διαβάζουµε στα ρωσικά και στα γερµανικά: ‘Αιώνια 

δόξα των ηρωικών υιών του µεγάλου Σοβιετικού λαού, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους 

στη µάχη κατά του φασισµού για την τιµή και την ανεξαρτησία της σοσιαλιστικής 

πατρίδας τους, για την ελευθερία και την πρόοδο της ανθρωπότητας’ . Σοσιαλισµός και 

φασισµός τίθενται αντιµέτωποι σε µια πανανθρώπινη µάχη, στην οποία ήδη υπάρχουν 

τα πρώτα θύµατα και οι πρώτοι ήρωες, οι θυσίες των οποίων δεν πρέπει να πάνε 

χαµένες. Μία ακόµη επιγραφή στην είσοδο συµπυκνώνει το παραπάνω νόηµα: ‘Η 

ευγνωµονούσα ανθρωπότητα δε θα ξεχάσει ποτέ τους ήρωές της’ . 

    
(Iwan Perschutschew Konstantin Solowjow κ.α, Σοβιετικό µνηµείο-νεκροταφείο, λεπτ. µε τις 

παραστάσεις στους εξωτερικούς τοίχους στην είσοδο του µνηµείου) 
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Στις ανάγλυφες παραστάσεις που υποδέχονται τον επισκέπτη δε δίνεται πλέον 

η εντύπωση πως ο πόλεµος έχει τελειώσει. Αντίθετα, η γυναικεία φιγούρα µιας 

Σοβιετικής µαχήτριας, σε µια στάση που παραπέµπει σε γνωστές πολεµικές αφίσες 

όπου η µάνα Ρωσία καλεί τους γιους της στη µάχη, γεµάτη σφρίγος, ένταση, 

δυναµισµό και αποφασιστικότητα, µοιάζει να δίνει το σύνθηµα για νέους αγώνες. Στο 

πολεµικό αυτό κάλεσµα ανταποκρίνεται ο στρατιώτης δίπλα της που δεν έχει 

κατεβάσει το όπλο του παρά ρίχνεται και αυτός στη µάχη µε τη σηµαία του 

κοµµουνισµού ανά χείρας, την οποία, µάλιστα, κρατά ακόµα και ο πεσµένος στο 

έδαφος σύντροφός τους που δίνει όσες δυνάµεις του έχουν αποµείνει. Στη διπλανή 

αναπαράσταση γυναίκες, εργάτες και ανώτατοι αξιωµατούχοι του στρατού τιµούν και 

αναγνωρίζουν τους παλαιούς αγώνες µε σκυµµένο το κεφάλι. Με τη ζωτικότητα και 

την ένταση όµως που διαγράφεται στα πρόσωπα και τη στάση τους, δείχνουν έτοιµοι 

για νέες θυσίες εάν χρειαστεί. Οι δεσµεύσεις των επιζώντων κοµµουνιστών για 

διαρκή αντιφασιστικό αγώνα και η αισιοδοξία για ένα ειρηνικό και εύπορο µέλλον 

βρίσκουν τώρα πρόσφορο έδαφος. Άλλωστε, ο σοσιαλισµός συνδέεται εδώ µε την 

‘πρόοδο και την ελευθερία’ αλλά και µε µια αίσθηση αυτοπεποίθησης και 

αισιοδοξίας που πηγάζει από τη νικηφόρα έκβαση του τελευταίου πολέµου. 

Η πολυπλοκότητα και το πλήθος των νοηµάτων και των µηνυµάτων σε 

συνδυασµό µε τη βούληση των αρχών για διαπαιδαγώγηση και καθοδήγηση των 

µαζών και την πεποίθηση ότι ο παραδοσιακός ρεαλισµός και ειδικότερα ο απλοϊκός 

σοσιαλιστικός ρεαλισµός µεταδίδει καλύτερα τις αξίες και τα πιστεύω της εξουσίας 

έδωσαν προτεραιότητα σε καλλιτέχνες που ασπάζονταν τις αρχές αυτής της 

τεχνοτροπίας. Η µνήµη του ‘Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου’ χρησιµοποιήθηκε ως 

όχηµα για την ανάδειξη και προώθηση της πολιτικής και της ιδεολογίας της 

σοβιετικής εξουσίας παρά ως ένα είδος ιστορικής αφήγησης, ερµηνείας και 

αποτίµησης του παρελθόντος. 

Κοιτώντας τα παραπάνω τρία µνηµεία της πρώτης µεταπολεµικής φάσης της 

ιστορίας της Ανατολικής Γερµανίας πριν την ίδρυση της Λ∆Γ, παρατηρεί κανείς τη 

γέννηση και την ανάπτυξη της µνήµης του πολέµου όπως τη συνέλαβαν και 

καλλιέργησαν κυρίως οι σοβιετικές κατοχικές δυνάµεις, αλλά συγχρόνως και τους 

ιδρυτικούς µύθους του νέου κράτους που θα προκύψει. Τα κοινά σηµεία της 

δηµόσιας τέχνης που παράχθηκε από αυτή τη µνήµη είναι πολλά, όπως αρκετές και οι 

διαφορές που µπορεί να εντοπίσει κανείς, τόσο στο περιεχόµενο όσο και στην 

τεχνοτροπία. Για παράδειγµα, όσο κι αν κυριαρχεί και προωθείται ο σοσιαλιστικός 
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ρεαλισµός και συνεχίζεται µια µνηµειακή παράδοση που έχει τις ρίζες της σε 

κινήµατα που υποστήριζαν τον ακαδηµαϊκό ρεαλισµό το 19ο αιώνα αλλά 

κορυφώθηκαν σε αξία και χρήση τα χρόνια της εξουσίας του Στάλιν, άλλο τόσο 

διαπιστώνουµε ότι, εσκεµµένα ή µη, στοιχεία του µοντερνισµού, που σηµειωτέον 

καταδικάζονταν συλλήβδην από τις δυνάµεις εξουσίας, παρεισφρέουν και κάνουν 

αισθητή την παρουσία τους και στις τρεις εκδοχές της επίσηµης και δηµόσιας 

µνήµης.  Τα διδάγµατα της Ρωσικής Πρωτοπορίας δεν εγκαταλείφθηκαν πλήρως 

στην καλλιτεχνική σοβιετική παράδοση, µε αποτέλεσµα να γίνονται εύκολα 

αντιληπτά, ειδικά όσα εµπεριέχουν δυναµικά και γεµάτα ενέργεια στοιχεία που 

προωθούσαν τη βασική ιδέα της προόδου, της αισιοδοξίας και της στροφής στο 

µέλλον που υπόσχονταν οι κεκτηµένες νίκες και η ανωτερότητα του σοσιαλισµού.  

   
(αριστερά Vera Ignatyevna Mukhina, Εργάτης και Αγρότισσα, στο κέντρο Kazimir Malevich, Gota 

(αρχιτεκτόνηµα), δεξιά Lew Efimovich Kerbel κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ.) 

Η κεντρική στήλη που λειτουργεί ως βάθρο για το στρατιώτη στο Tiergarten 

είναι το πρώτο σηµείο όπου είναι εµφανής η επίδραση του Malevich 1178. Τόσο το 

µνηµείο για την παγκόσµια έκθεση του Παρισιού το 1937 όσο και τα πολυάριθµα 

σχέδια που κατατέθηκαν για το σχεδιαζόµενο Παλάτι των Σοβιέτ, το οποίο τελικά 

ποτέ δεν κατασκευάστηκε, µετέφεραν σε διάφορες παραλλαγές µέσα στο χρόνο το 

αρχιτεκτονικό µοτίβο που χρησιµοποιήθηκε τελικά στο µνηµείο και το οποίο 

                                                 
1178 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 117-
125 και 128. 
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εικονογραφικά τουλάχιστον παρέπεµπε σε έργα ή µοντέλα του δασκάλου του 

µοντερνισµού στη Ρωσία1179. 

Ακόµα και η χρήση του παραδοσιακού ταφικού συµβόλου του οβελίσκου στο 

Schönholz δεν µπορεί παρά να ειδωθεί µέσα σε αυτό το πλαίσιο της χρήσης 

µοντέρνων κατασκευών, καθώς µε το λιτό και αφαιρετικό του σχήµα διαφοροποιείται 

αισθητά από τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού που ήθελε να επιβάλει η 

άρχουσα τάξη και οι οποίες ισχύουν για όσα αφηγηµατικά έργα δηµιουργήθηκαν. 

Πέραν όµως του γεγονότος ότι ο οβελίσκος συµβολίζει από την αρχαιότητα το 

θάνατο και σηµειώνει στο χώρο µια περιοχή µε αναµνηστικό χαρακτήρα, το δυναµικό 

του σχήµα, γεµάτο ένταση και ενέργεια, συνέπιπτε ευχάριστα µε το δυναµικό 

πρόσωπο του σοσιαλισµού που επιθυµούσαν να παρουσιάσουν οι φορείς του. Αυτός 

είναι µάλλον ο λόγος για τον οποίο το µοτίβο αυτό επιλέχθηκε ως κεντρικό σύµβολο 

για αµέτρητα µνηµεία σε όλη την Ανατολική Γερµανία αλλά και ολόκληρη την 

Ανατολική Ευρώπη1180. 

 
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch κ.α., Σοβιετικό µνηµείο, άποψη της εισόδου από το εσωτερικό) 

Στο Treptow, τέλος, οι δύο γρανιτένιοι κόκκινοι όγκοι, σαν δύο σηµαίες στο 

έδαφος µε τα σύµβολα του κοµµουνισµού πάνω τους, οι οποίες προσδιορίζουν 

χωροταξικά το µνηµείο και λειτουργούν ως πύλες, παραπέµπουν απευθείας σε 

κονστρουκτιβιστικά σχήµατα και κατασκευές της προεπαναστατικής περιόδου και 

των πρώτων χρόνων  της ΕΣΣ∆ µέχρι το θάνατο περίπου του Λένιν. Το κόκκινο 

χρώµα τους µε τις διαφορετικές αποχρώσεις και οι µεγάλοι τετράγωνοι πλίνθοι από 

τους οποίους είναι κατασκευασµένοι οι δύο τοίχοι συνθέτουν ένα σκηνικό 

                                                 
1179 Το ίδιο αρχιτεκτονικό µοτίβο θα χρησιµοποιηθεί πολλάκις στο µέλλον σε διάφορα σοβιετικά 
µνηµεία όπως ήδη είδαµε στη Βιέννη και θα δούµε και στη συνέχεια. 
1180 Για τα µνηµεία στην Ανατολική Γερµανία βλ. τον κατάλογο των έργων στο Ditting, Wolfgang κ.α., 
Sowjetische Gräberstätten und Ehrenmale in Ostdeutschland heute, όπ. π., σελ. 46-142, ενώ για τη 
χρήση των οβελίσκων στην Ανατολική Ευρώπη βλ. τις φωτογραφίες στην παρούσα µελέτη.  
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γεωµετρικής αφαίρεσης. Οι έντονες διαγώνιες γραµµές, οι οξείες γωνίες και οι 

απότοµες ακµές δηµιουργούν δύο ξεχωριστά ορθογώνια σχεδόν τρίγωνα και ένα 

τεράστιο νοητό και δυναµικό ισοσκελές τρίγωνο που είχαν χρησιµοποιήσει πολλοί 

εκπρόσωποι της Ρωσικής Πρωτοπορίας.  

   
(αριστερά El Lissitzky, Χτυπάµε το λευκό µε κόκκινη σφήνα, δηµοσιεύτηκε από την UNOVIS το 1919, 

έγχρωµη λιθογραφία, ιδιωτική συλλογή, δεξιά Nikolai Kolli, Σχέδιο για µνηµείο αφιερωµένο στη νίκη 

του στρατηγού Krasnov, 1918, Κρατικό µουσείο αρχιτεκτονικής A.V. Schusev, Μόσχα) 

Το κόκκινο τρίγωνο αποτελούσε άλλωστε το σύµβολο των Μπολσεβίκων και 

χρησιµοποιήθηκε πολλάκις στο παρελθόν, όπως για παράδειγµα στη διάσηµη αφίσα 

του El (Lazar Markovich) Lissitzky (1890-1941) του 1919 ή ακόµα και σε ένα σχέδιο 

του Nikolai Kolli (1894-1966) για ένα µνηµείο για την νίκη του στρατηγού Krasnov 

το 1918, προκειµένου πάντα να τονισθεί ο δυναµικός και αισιόδοξος χαρακτήρας της 

επανάστασης και του κοµµουνισµού. Επιπροσθέτως, όµως, µετά το Β΄Π.Π. το 

κόκκινο τρίγωνο θα παραπέµπει απευθείας στους πολιτικούς κρατούµενους στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και θα γίνει το σύµβολο αυτής της οµάδας των θυµάτων 

της ναζιστικής βαρβαρότητας. Η πρόθεση των παραγγελιοδοτών να τονισθεί στο 

Treptow η σύνδεση της µνήµης της νίκης στον Β΄Π.Π. µε τις διεκδικήσεις και τα 

κατορθώµατα του σοσιαλισµού1181, να κατασκευασθεί δηλαδή µια πολιτική µνήµη, 

µοιάζει να είναι ο καταλυτικός παράγοντας που επέτρεψε τη χρήση αυτών των 

µοντέρνων και αφηρηµένων µοτίβων σε τέτοιο βαθµό και τέτοια έκταση. 
                                                 
1181 Στόχος ήταν, όπως είδαµε, να είναι έτοιµο για τους εορτασµούς της 30ης επετείου στις 7 Νοεµβρίου 
1948 της νικηφόρας κατάληξης της Οκτωβριανής Επανάστασης, βλ. τη σχετική απόφαση της 
σοβιετικής διοίκησης στο Ditting, Wolfgang κ.α., Sowjetische Gräberstätten und Ehrenmale in 
Ostdeutschland heute, όπ. π., σελ. 154. 
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� Η µνήµη αυτονοµείται: τα µνηµεία της νεαρής Λ∆Γ και οι τόποι 

µνήµης των στρατοπέδων συγκέντρωσης 

 

Το µοτίβο του σοβιετικού στρατιώτη µε τα σύµβολα του κοµµουνισµού που 

ρίχνεται στη µάχη και καταφέρνει µια περήφανη νίκη ενάντια στον µεγάλο και 

θανάσιµο εχθρό επαναλήφθηκε δεκάδες φορές και σε διάφορες περιστάσεις στην 

Ανατολική Γερµανία, ειδικά τον πρώτο χρόνο µετά τη λήξη του πολέµου – 

υποχωρώντας όµως σταδιακά και δίνοντας τη θέση του σε µια πιο ήπια εκδοχή της 

νίκης του Κόκκινου Στρατού όπου άρχισαν να παρεισφρέουν και άλλες πτυχές της 

µνήµης και του παρελθόντος. Το πρώτο µνηµείο που φιλοτέχνησε γερµανός 

καλλιτέχνης στο Βερολίνο είναι και το πρώτο µνηµείο µε εµφανώς διαφορετικό 

προσανατολισµό. Πρόκειται για µια ‘Γυναίκα που θρηνεί’  του Fritz Cremer του 1948, 

µε µικρές, ασφαλώς, διαστάσεις και σε έναν οριοθετηµένο χώρο στο νεκροταφείο του 

Baumschulenweg στο δήµο Treptow, µακριά από το κέντρο της πόλης. Το µικρό 

ενδιαφέρον που έδειχναν οι νέες αρχές για τη δηµόσια καλλιέργεια µιας εναλλακτικής 

εκδοχής της µνήµης σε αστικό περιβάλλον και µάλιστα από γερµανική οπτική γωνία 

φαίνεται και από το γεγονός ότι το έργο δεν ήταν τίποτε άλλο από το αντίγραφο µιας 

µορφής που προορίζονταν για το αυστριακό µνηµείο για τα θύµατα του πολέµου στο 

πασίγνωστο νεκροταφείο της Βιέννης.  

      
(αριστερά Fritz Cremer, Γυναίκα που θρηνεί, 1948, µπρούντζος, ύψος περίπου 2 µ., νεκροταφείο του 

Baumschulenweg, Treptow-Βερολίνο, δεξιά του ίδιου, µία από τις τρεις µορφές του Μνηµείου για τα 

θύµατα για µια ελεύθερη Αυστρία 1934-1945, 1948, Κεντρικό νεκροταφείο, Βιέννη)  
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Η ιδέα του ενιαίου αντιφασιστικού µετώπου των λαών και η έννοια της 

θυµατοποίησης του πολέµου άρχισαν να κερδίζουν έδαφος καθώς άλλαζαν οι διεθνείς 

συνθήκες και συγκυρίες. Όσο γινόταν εµφανέστερο ότι στο νέο παγκόσµιο 

ανταγωνισµό η µνήµη του πολέµου και πιο συγκεκριµένα οι παραπάνω δυο πλευρές 

της µπορούσαν να δηµιουργήσουν το κατάλληλο κλίµα και το κατάλληλο έδαφος, 

ώστε να αποφέρουν πολιτικά οφέλη, τόσο πιο µαζικά καλλιεργήθηκε δηµοσίως, 

προσαρµοσµένη φυσικά πάντα στις κατά καιρούς απαιτήσεις και διεκδικήσεις. Ειδικά 

για την πλευρά των Σοβιετικών, που είχε πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες του 

πολέµου και υστερούσε σε οικονοµική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα καλούνταν να 

νοµιµοποιήσει το δικό της µονοκοµµατικό καθεστώς στη σφαίρα επιρροής της, η 

χρήση της µνήµης µιας µεγαλειώδους νίκης φάνταζε ως ο κυµατοθραύστης των 

όποιων διεθνών και εσωτερικών αντιρρήσεων ή αντιδράσεων. Επρόκειτο ουσιαστικά 

για το δηµόσιο όπλο και όχηµα που δικαιολογούσε οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνονταν 

µε επίσηµο – και σε αρκετές περιπτώσεις υποθετικό – γνώµονα την αποφυγή της 

επανάληψης µιας θανάσιµης απειλής για την ίδια την υπόστασή τους. Με την ίδρυση 

της Λ∆Γ το 1949 η κατάσταση αυτή έµοιαζε να παγιώνεται για τα επόµενα 50 χρόνια 

– γεγονός που ισχύει και στο επίπεδο της µνήµης, όχι βέβαια σε απόλυτο βαθµό. 

Με την ίδρυση της Λ∆Γ στις 7 Οκτωβρίου 1949 άνοιγε µια νέα σελίδα στην 

ιστορία ολόκληρης της Ευρώπης. Το νέο ανεξάρτητο, θεωρητικά, κράτος κλήθηκε να 

κάνει µια καινούρια αρχή βασισµένο στις αρχές του σοσιαλισµού που είχε διδαχθεί 

και αποδεχθεί από τους µέχρι πριν λίγο αντιπάλους και εισβολείς. Η νεοσύστατη 

λαϊκή δηµοκρατία, οι ηγέτες και οι πολίτες της, κρίθηκαν έτοιµοι και ώριµοι να 

αναλάβουν οι ίδιοι της τύχες τους και τις τύχες της κατεστραµµένης ακόµα πατρίδας 

τους. Η νοµιµοποίηση, όµως, του νέου καθεστώτος, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Η πρόταση του Στάλιν το 1952 για µια 

ενιαία Γερµανία και η ακόλουθη απόρριψη του σχεδίου επέφερε νέα ένταση στις 

σχέσεις Λ∆Γ και Ο∆Γ και την ανάγκη να ισχυροποιηθούν τα επιχειρήµατα υπέρ της 

ανεξαρτησίας της Ανατολικής Γερµανίας. Οι νωπές µνήµες του πολέµου θα 

χρησιµοποιηθούν τελικά και θα επαναπροσδιορισθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

καµφθούν οι όποιες ενστάσεις για τη σύσταση του νέου κράτους και να δοθεί η 

ευκαιρία στους πολίτες, αλλά κατά κύριο λόγο στις πολιτικές αρχές, να 

συγκροτήσουν µια ταυτότητα που θα τους έδινε το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης.  

Στην πρωτεύουσα, πάντως,  του νέου κράτους δε θα κατασκευασθεί κανένα 

νέο µνηµείο τα επόµενα χρόνια, αντίθετα από ότι θα περίµενε κανείς. Η αµηχανία για 
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το νέο περιεχόµενο της µνήµης, που αυτή τη φορά όφειλε να φέρει τη σφραγίδα του 

νέου καθεστώτος υπό γερµανική πλέον διοίκηση, να εξυπηρετεί θεωρητικά τις 

ανάγκες και τα συµφέροντα του νέου ανεξάρτητου κράτους και να εκφράζει τελικά 

τους πολίτες του, οδήγησε πιθανότατα σε στασιµότητα στην παραγωγή µνηµείων. 

Στο µεταβατικό αυτό στάδιο της παράδοσης της εξουσίας στους Γερµανούς 

συντρόφους, η εικόνα του Σοβιετικού κατακτητή και της ανωτερότητας µιας άλλης 

χώρας που εµπεριείχαν τα µέχρι τότε µνηµεία δεν άρµοζε στη µυθολογία στην οποία 

επιθυµούσαν να στηρίξουν την ύπαρξή τους οι νέοι φορείς της εξουσίας. Από την 

άλλη µεριά, ο Στάλιν τα τελευταία αυτά χρόνια της εξουσίας του δεν έδειχνε κανένα 

σηµάδι χαλάρωσης του ελέγχου που είχε επιβάλει µε τη δύναµη των όπλων και καµία 

διάθεση να επιτρέψει να εµφανιστούν ρήγµατα στο οικοδόµηµά του, σε πολιτικό, 

ιδεολογικό ή άλλο επίπεδο. Ο αποκλεισµός του Βερολίνου για έναν περίπου χρόνο 

(24 Ιουλίου 1948 – 11 Μαΐου 1949) αποτελεί την πιο πειστική απόδειξη της 

βούλησης των Σοβιετικών να περιφρουρήσουν τη ζώνη ελέγχου τους και τα 

κεκτηµένα από τον πόλεµο.   

 
(Fritz Cremer, Γυναίκα των Ερειπίων, 1954, µπρούντζος, συνολικό ύψος µε τη µαρµάρινη βάση 

περίπου 2 µ., πλατεία του Κόκκινου ∆ηµαρχείου, Βερολίνο) 

Έπρεπε να περάσει µια πενταετία ώστε να στηθεί κάποιο νέο µνηµείο στην 

πρωτεύουσα του κράτους, το οποίο να διαπραγµατεύεται τα γεγονότα του πολέµου. 

Το µικρών διαστάσεων µνηµείο του Fritz Cremer που απεικονίζει µια ‘Γυναίκα των 

Ερειπίων’  (1954) και το οποίο στήθηκε µπροστά από το Κόκκινο ∆ηµαρχείο του 

Βερολίνου, δεν είχε τίποτα από το µεγαλείο και τη λάµψη των προκατόχων του – 

λαµβάνοντας, φυσικά, την ανάλογη σηµασία και βαρύτητα στην πολιτική και 

κοινωνική ζωή της πόλης. Η µνήµη του πολέµου συνέχισε να αποτελεί δοµικό 
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στοιχείο του νέου καθεστώτος, τώρα, όµως, αποκτούσε νέο περιεχόµενο. Στις 

επίσηµες εκδηλώσεις, η ερµηνεία του παρελθόντος περιχαρακωνόταν σε 

συγκεκριµένα πια όρια, όπως αυτά των πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης, 

προκειµένου να ελεγχθεί πλήρως, να αναπροσδιορισθεί και να επανασηµασιοδοτηθεί 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις. 

Ο θάνατος του Στάλιν το Μάρτιο του 1953 θα επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις και 

ανατροπές όχι µόνο στη Σοβιετική Ένωση αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι 

ανακατατάξεις που προέκυψαν επηρέασαν άµεσα όσα κράτη ανήκαν στη σφαίρα 

επιρροής της Μόσχας. Οι αντιδράσεις στη συσσωρευµένη καταπίεση και οι ελπίδες 

που γεννήθηκαν για χαλάρωση του αυταρχικού καθεστώτος από την αλλαγή ηγεσίας 

στο Κ.Κ.Σ.Ε. και την αποκαθήλωση του συµβόλου που έφερε το όνοµα Στάλιν και 

σταλινισµός, ήδη από τους πρώτους µήνες που ακολούθησαν το θάνατό του,  

προκάλεσαν πολλαπλές εντάσεις στο εσωτερικό της Λ∆Γ µε αποκορύφωµα την 

εξέγερση του Βερολίνου στις 17 Ιουνίου του ίδιου έτους, την πρώτη στο Ανατολικό 

Μπλοκ.  

Τα πραγµατικά, βέβαια, αίτια της εξέγερσης ήταν οι αποφάσεις για το 

σχεδιαζόµενο χτίσιµο του σοσιαλισµού του 2ου συνεδρίου του κόµµατος ένα χρόνο 

πριν, που ουσιαστικά ισοδυναµούσε µε σοβιετοποίηση της κοινωνίας και της 

οικονοµίας και σκληρότερο κρατικό έλεγχο στα πρότυπα της ΕΣΣ∆. Η απόφαση της 

Κ.Ε. το Μάιο του 1953 να αυξήσει τις ώρες εργασίας χωρίς παράλληλη αύξηση των 

µισθών, µε σκοπό να βελτιωθεί η εικόνα της οικονοµίας µέχρι τα 60α γενέθλια του 

γ.γ. Walter Ulbricht στις 30 Ιουνίου, προκάλεσε τις µαζικές απεργίες και λίγο 

αργότερα την έκρηξη των επεισοδίων, καθώς πολλοί πίστεψαν πως ο θάνατος του 

σοβιετικού δικτάτορα θα σηµατοδοτούσε την έναρξη µιας νέας, πιο δηµοκρατικής 

περιόδου.  

Πολύ σύντοµα, όµως, οι προσδοκίες και οι ελπίδες όλων διαψεύστηκαν µε τον 

πιο κατηγορηµατικό τρόπο. Η εµφάνιση των ρωσικών αρµάτων µάχης στο κέντρο 

του Βερολίνου, έσβησε τις όποιες ψευδαισθήσεις για περιορισµό του απολυταρχικού 

συστήµατος. Ο σοβιετικός στρατός µπορεί να είχε αποτραβηχτεί από το προσκήνιο 

και η δηµόσια παρουσία του να ήταν περιορισµένη, ήταν όµως πάντα παρών και 

έτοιµος να επιβεβαιώσει την ισχύ και τη µακροηµέρευση του καθεστώτος. Η  

µυστική έκθεση του Χρουστσόφ στο 20ο συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. το 1956, που 

θεωρητικά σήµανε το τέλος του σταλινισµού, το µόνο που τελικά προσέφερε στα 

κράτη δορυφόρους, µετά τον αρχικό ενθουσιασµό για µεγαλύτερη αυτονοµία, ήταν 
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µια ευκαιρία για ξεκαθάρισµα παλαιών λογαριασµών και αναπροσαρµογή της 

σοβιετικής προπαγάνδας. Οι εικόνες συµφιλίωσης και οι ευκαιρίες ανάπτυξης 

εθνικών µύθων, θα προωθούσαν, συγκαλυµµένα πλέον, τη σοβιετική εκδοχή για το 

παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, αλλά θα ισχυροποιούσαν παρά θα άλλαζαν τις 

υπάρχουσες συνθήκες και το συσχετισµό δυνάµεων. 

Η εθνική µνήµη της αντίστασης κατά του χιτλερικού καθεστώτος και η 

δηµόσια εκδοχή ενός ενιαίου αντιφασιστικού αγώνα και µετώπου προκρίθηκαν τη 

µεταβατική αυτή µετα-σταλινική περίοδο του Ψυχρού Πολέµου µε σκοπό να 

διασφαλισθεί η υποταγή των χωρών που ήταν υπό σοβιετικό ζυγό. Η εικόνα του 

Σοβιετικού στρατιώτη, που εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια του κράτους και η 

οποία κυριαρχούσε στην εικονογραφία των δηµόσιων εκδηλώσεων µνήµης, 

προκαλούσε περισσότερες µάλλον αντιδράσεις, παρά καθησύχαζε τους πολίτες των 

χωρών αυτών που επιζητούσαν µεγαλύτερη αυτονοµία από τη Μόσχα. Ο 

βανδαλισµός και η βιαιότητα κατά των σοβιετικών µνηµείων και ειδικά όσων έφεραν 

τη µορφή του Στάλιν, τόσο στη Βουδαπέστη όσο και στην Πράγα, ήταν πρωτοφανείς. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο συγκερασµός των εννοιών φιλία και πυγµή έµοιαζε 

περισσότερο από ποτέ επιτακτικός1182. Η καλλιέργεια µιας συµβολικής µνήµης που 

θα τις προωθούσε θεωρήθηκε η ενδεδειγµένη λύση που θα εξασφάλιζε την τάξη και 

την πειθαρχία στην Ανατολική Γερµανία. 

 

• Το µνηµείο στο Buchenwald 

 

Ένα χρόνο µετά το θάνατο του Στάλιν και την εξέγερση του Βερολίνου, 

πάρθηκε η οριστική απόφαση για την κατασκευή του πρώτου δηµόσιου και επίσηµου 

τόπου µνήµης της Λ∆Γ, δίπλα στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης στο 

Buchenwald, κοντά στην ιστορική πόλη της Βαϊµάρης. Εκεί έλαβε δηµόσιες 

διαστάσεις ο µύθος της αντίστασης και του αντιφασιστικού αγώνα που είχε 

συστηµατικά καλλιεργηθεί από τις πρώτες ήδη στιγµές της µεταπολεµικής ιστορίας 

και εκεί η επίσηµη κρατική µνήµη αποκρυσταλλώθηκε σε µέταλλο και πέτρα, ώστε 

να γίνει ο θεµέλιος λίθος της νέας συλλογικής εθνικής ταυτότητας του νεαρού 

κράτους.  

                                                 
1182 Βλ. Nothnagle, A. Alan, Building the East German Myth, Historical Mythology and Youth 
Propaganda in the German Democratic Republic, 1945-1989, The University of Michigan Press, 
Μίσιγκαν 1999, σελ 145. 
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Ο µύθος της αυτοαπελευθέρωσης, χάρις στις ενέργειες µιας µυστικής 

οργάνωσης υπό κοµµουνιστική ηγεσία µέσα στο στρατόπεδο, η οποία συγκέντρωσε 

όπλα και ανέλαβε τον έλεγχο λίγο πριν φτάσουν τα συµµαχικά στρατεύµατα, παρείχε 

το απαιτούµενο ιστορικό υλικό για να υφανθεί πάνω του µια διαφορετική, 

αντιφασιστική εκδοχή της µνήµης για τη ναζιστική περίοδο. Τίποτα, όµως, δε θα 

προωθούσε και δε θα ευνοούσε αυτό το σενάριο και καµία τέτοιου είδους µνήµη δε 

θα ευδοκιµούσε εάν δεν είχε στο εν τω µεταξύ ξεσπάσει ο Ψυχρός Πόλεµος, µέσα 

στον οποίο η θέση και η τύχη της Γερµανίας είχε ειδικό βάρος, τόσο από 

γεωπολιτικής απόψεως στα όρια των δύο συµµαχιών όσο και σε επίπεδο εντυπώσεων 

και δηµόσιας προβολής των θέσεων των δύο αντιπάλων. Για αυτό, όπως σηµειώνει ο 

Nothnagle, «η λατρεία του Μπούχενβαλντ δεν είχε παρά µια πολλή αργή 

εκκίνηση»1183.  

Το 1954, όµως, οι διεθνείς συγκυρίες και οι εσωτερικές ανάγκες είχαν ως 

αποτέλεσµα η συγκεκριµένη µνήµη να παγιωθεί στις συνειδήσεις πρώτα της ηγεσίας 

και ως εκ τούτου, να λάβει επίσηµες και δηµόσιες διαστάσεις, προκειµένου να 

παγιωθεί εν συνεχεία και στις συνειδήσεις των πολιτών της Λ∆Γ. Η αµφισβήτηση του 

καθεστώτος ένα χρόνο πριν και η ρευστότητα της κατάστασης µε µια ακέφαλη προς 

το παρόν Σ.Ε., επέβαλλαν τη λήψη δραστικών µέτρων για τη βελτίωση της εικόνας 

της χώρας, ως ισχυρό και ανεξάρτητο κράτος µε δικαίωµα αυτοδιάθεσης. Η 

κατασκευή µιας νέας εθνικής ταυτότητας και η εθνική οµογενοποίηση αποτελούσαν 

πρωτεύοντα πολιτικό στόχο, του οποίου όµως µέρος έπρεπε να είναι και η στόχευση 

για την αλληλεγγύη µε τους Σοβιετικούς αδερφούς της. Τη στιγµή αυτή το να είναι 

κανείς Γερµανός πατριώτης ισοδυναµούσε µε το να είναι φίλος µε τη Σ.Ε. και 

κοµµουνιστής. Συνεκτικός δε κρίκος των δύο δεν ήταν άλλος από τη µνήµη του 

πολέµου και την καλλιέργεια του µύθου του κοινού αντιφασιστικού αγώνα. 

Το σχεδιασµό του µνηµείου ανέλαβε ο γερµανός γλύπτης Fritz Cremer, ο 

οποίος είχε ήδη δώσει δείγµατα γραφής της τέχνης του και ο οποίος έµελλε να γίνει ο 

εθνικός καλλιτέχνης της Ανατολικής Γερµανίας. Η κατασκευή του γλυπτού συνόλου 

που επρόκειτο να ενσαρκώνει την ιδεολογία και τις φιλοδοξίες της νεαρής Λ∆Γ θα 

περάσει από πολλά στάδια και ο Cremer θα παρουσιάσει πολλές παραλλαγές µέχρι 

κάποια να γίνει αποδεκτή, να κατασκευασθεί και να εγκαινιαστεί τελικά στις 14 

Σεπτεµβρίου 1958 από το µέλος της Κ.Ε. του Σ.Ε.Κ. και πρωθυπουργού της Λ∆Γ 

                                                 
1183 Nothnagle, A. Alan, Building the East German Myth, Historical Mythology and Youth Propaganda 
in the German Democratic Republic, 1945-1989, όπ. π., σελ. 109. 
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Otto Grotewohl1184. Η παρουσία του Grotewohl, ο οποίος είχε παραµείνει στη 

Γερµανία και είχε µάλιστα φυλακιστεί από τους Ναζί, και όχι του πραγµατικού 

αρχηγού του κράτους, του Ulbricht, ο οποίος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, είχε, όπως 

σωστά παρατηρεί ο Nothnagle, οπωσδήποτε συµβολική αξία, σε µια προσπάθεια να 

τονιστεί ο αντιστασιακός αγώνας που διεξαγόταν στο εσωτερικό της χώρας1185. 

    
(Fritz Cremer, Προπλάσµατα για το µνηµείο στο Μπούχενβαλντ, αριστερά το πρώτο του 1952 και δεξιά 

το δεύτερο του 1953, µπρούντζος, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Βερολίνο) 

 

(Fritz Cremer, Σχέδιο για την 3η πρόταση για το µνηµείο στο Μπούχενβαλντ, 1957, χαλκογραφία 

υπογεγραµµένη µε µολύβι, Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora) 

Η κατασκευή ενός κρατικού µνηµείου, που σκοπό είχε να εξυπηρετήσει 

πολιτικά πρωτίστως συµφέροντα και επιδιώξεις, αναγκαστικά περιόρισε τη µνήµη 
                                                 
1184 Υπήρξαν τουλάχιστον δύο προτάσεις για την κεντρική παράσταση και αντίστοιχες για την 
αρχιτεκτονική του χώρου. Μάλιστα είχε προηγηθεί και η από κοινού πρόταση µε το  Bertolt Brecht για 
τη δηµιουργία ενός αµφιθεατρικού χώρου που επίσης απορρίφθηκε. 
1185 Βλ. Nothnagle, A. Alan, Building the East German Myth, Historical Mythology and Youth 
Propaganda in the German Democratic Republic, 1945-1989, όπ. π., σελ. 110. 
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στις πτυχές εκείνες που ταυτίζονταν µε τα πολιτικά πιστεύω και τα πολιτικά οράµατα 

των φορέων της εξουσίας, αποκλείοντας άλλες που δεν ταίριαζαν στο οικοδόµηµα 

της δηµόσιας ερµηνείας του παρελθόντος. Το σύµπλεγµα των προσώπων, που 

φιλοτέχνησε ο Cremer µετά από πολλές αλλαγές και συγκρούσεις µε τις αρχές1186, 

αντιπροσωπεύει συνεκδοχικά την πολιτική µνήµη του Σ.Ε.Κ., την πολιτική µνήµη 

που συµπεριλαµβάνει µόνο την πτυχή του αγώνα και το µαρτύριο των πολιτικών 

κρατουµένων. Η ηµεροµηνία στον πύργο του ρολογιού ακριβώς από πίσω, 

αναφέρεται σε µία και µόνο χρονολογία, το 1945, και όχι σε όλη την σκοτεινή 

ναζιστική περίοδο ή έστω στην περίοδο 1941-1945, η ενθύµηση και ανάκρουση της 

οποίας κυριαρχούσε µέχρι πριν από λίγα χρόνια σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις 

µνήµης και παρέπεµπε στο ‘Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο’. Ήταν στην ουσία εκείνη η 

χρονική στιγµή που άρχιζε η δηµόσια ανάπτυξη του εθνικού µύθου της γερµανικής 

αντιφασιστικής αντίστασης πέρα από τα όρια της σοβιετικής δηµοσιότητας. 

   
(Fritz Cremer/ René Graetz/ Waldemar Grzimek/ Hans Kies,  Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ. 

αριστερά µε το σύνολο των µορφών των κρατουµένων από µπρούντζο και δεξιά µε τον Πύργο της 

ελευθερίας, 1958, δίπλα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ) 

Η ιδέα της ανέγερσης ενός τόπου µνήµης στο Μπούχενβαλντ δεν ήταν, 

βέβαια, του 1954. Η πρώτη απόπειρα είχε ήδη γίνει µόλις µερικές µέρες µετά την 

απελευθέρωση, στις 19 Απριλίου 1945, µε ένα προσωρινό ξύλινο οβελίσκο στην 

κεντρική πλατεία του στρατοπέδου, µε τα αρχικά K.L.B. (Konzentrationslager 

Buchenwald – Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ) και τον αριθµό 51000, που 

υποτίθεται ότι ήταν τα θύµατα, χωρίς περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά 

                                                 
1186 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 134 
και Knigge, Volkhard, «Opfer, Tat, Aufstieg, Vom Konzentrationslager Buchenwald zur Nationalen 
Mahn- und Gedenkstätte der DDR», όπ. π., σελ. 58-70. 
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τους. Κορυφαία στιγµή της εκδήλωσης αυτής ήταν ο όρκος που δόθηκε, καθιστώντας 

µονοπωλιακή την πολιτική και αντιφασιστική πλευρά της µνήµης1187. Οι εκδηλώσεις 

που ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια και οι προσωρινές κατασκευές µε το κόκκινο 

τρίγωνο που ανεγείρονταν, σύµβολο των πολιτικών κρατουµένων, δεν 

αποµακρύνθηκαν ποτέ από τον πυρήνα αυτής της ερµηνείας, που στο κέντρο της 

ήταν µια πολιτική µνήµη1188. 

  
(αριστερά το πρώτο προσωρινό ξύλινο µνηµείο στο Μπούχενβαλντ του 1945 και δεξιά κάτοψη του 

στρατοπέδου και του µνηµείου στο νοτιοανατολικό άκρο) 

Τα γεγονότα του 1952 µε την απόρριψη του σχεδίου του Στάλιν για µια ενιαία 

Γερµανία και η συνειδητοποίηση – ή η επιδίωξη – πως η ύπαρξη δυο ξεχωριστών 

κρατών ήταν αναπόφευκτη, οδήγησαν στην αναζήτηση των µέσων εκείνων, ώστε η 

χώρα να φαίνεται τουλάχιστον αδιαίρετη και ισχυρή. Τότε εµφανίστηκαν τα πρώτα 

σχέδια από διάφορες οµάδες, αλλά µάλλον η ρευστή και κρίσιµη κατάσταση µετά το 

1953 επιτάχυνε τη λήψη οριστικών αποφάσεων. Στις 20 Σεπτεµβρίου 1955 η Λ∆Γ 

αποκτούσε, τυπικά τουλάχιστον, την πλήρη ανεξαρτησία της από τη Σ.Ε. και η 

Σ.Σ.∆.Γ έπαυε τη λειτουργία της. Το 1956 ο Εθνικός Λαϊκός Στρατός γινόταν µέλος 

του Συµφώνου της Βαρσοβίας και το 1957 η Ανατολική Γερµανία αποκτούσε τον 

πρώτο της πυρηνικό αντιδραστήρα. Το 1958, τη χρονιά δηλαδή των εγκαινίων του 

κεντρικού µνηµείου της χώρας, η ΕΣΣ∆, υπό την πίεση των διεθνών εξελίξεων και 

                                                 
1187 Βλ. Knigge, Volkhard, «Opfer, Tat, Aufstieg, Vom Konzentrationslager Buchenwald zur Nationalen 
Mahn- und Gedenkstätte der DDR», όπ. π., σελ. 7 και Fibich, Peter, «Buchenwald – Ravensbrück – 
Sachsenhausen, Die städtbaulich-architektonische und landschaftsarchitektonische Gestaltung der 
Nationalen Mahn- und Gedenkstätten», Die Sprache des Gedenkens, Zur Geschichte der Gedenkstätte 
Ravensbrück 1945-1995, Eschebach, Insa/ Jacobeit, Sigrid/ Landwerd, Susanne (επιµ.). Edition 
Heintrich, Βερολίνο 1999, σελ. 263. 
1188 Βλ. Knigge, Volkhard, όπ. π., σελ. 19-22.  
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την κρίση του Βερολίνου, στάθµευσε για πρώτη φορά πυρηνικά όπλα εκτός της 

επικράτειάς της, καθιστώντας σαφές ότι, παρά τις όποιες εξαγγελίες περί άµβλυνσης 

των αντιθέσεων µε τη ∆ύση και χαλάρωσης του ελέγχου στη σφαίρα επιρροής της, δε 

µπορούσε να επιτρέψει µε κανέναν τρόπο την αµφισβήτηση των δικαιωµάτων και της 

κυριαρχίας της σε αυτό το µέρος του πλανήτη. Το νέο µνηµείο τοποθετήθηκε τελικά 

περίπου ένα χιλιόµετρο πριν την κεντρική πύλη του στρατοπέδου, στο δρόµο που 

φτάνει από την πόλη της Βαϊµάρης και ουσιαστικά υποδέχεται τον επισκέπτη στον 

τόπο αυτό της µνήµης, δίνοντας από την αρχή το µήνυµα και το περιεχόµενο της 

επίσηµης εκδοχής που προωθούσαν οι κρατικοί φορείς. 

 
(Fritz Cremer/ Bertold Brecht,  Μακέτα για το µνηµείο στο Μπούχενβαλντ, 1952, Stiftung 

Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora) 

Ο  Cremer, που αρχικά είχε τη συνδροµή ακόµα και του Bertold Brecht, και η 

οµάδα του, αποτελούµενη από τους René Graetz (1908-1974), Waldemar Grzimek 

(1918-1984) και Hans Kies (1910-1984), κατέληξαν σε 11 φιγούρες που 

αντιπροσώπευαν τις διαφορετικές πλευρές του µαρτυρίου των ‘ενοίκων’ του 

στρατοπέδου. Το ριζοσπαστικό σε σχέση µε τα µνηµεία της περιόδου της σοβιετικής 

κατοχής ήταν το γεγονός πως δεν υπήρχε πλέον καµία αναφορά στη συνδροµή και το 

ρόλο των Σοβιετικών στον πόλεµο και στην ‘απελευθέρωση’ της Γερµανίας από το 

ναζισµό. ∆εν υπήρχε πλέον κανένας θριαµβικός τόνος και δεν υπήρχε ανάµεσα στις 

µορφές κανένας νικητής-ήρωας του πολέµου, παρά µόνο οι ηρωικές φιγούρες 

θυµάτων και αγωνιστών της αντίστασης, συγγενικές προς τις µορφές των Karl Hofer 

και Wilhelm Lachnit (1899-1962), των οποίων η τεχνοτροπία και τα έργα έχαιραν 

µεγάλης εκτίµησης και προβολής στην Ανατολική Γερµανία1189. 

                                                 
1189 Τα έργα και των δύο συµπεριελήφθησαν επανειληµµένα σε κρατικές εκθέσεις και µάλιστα στην πιο 
σηµαντική, αυτή της ∆ρέσδης, βλ. Feist, Günter/ Gillen, Eckhart, Stationen eines Weges: Daten und 
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(Fritz Cremer, αριστερά ∆εύτερο πρόπλασµα για το µνηµείο στο Μπούχενβαλντ, δεξιά Μνηµείο στο 

Μπούχενβαλντ, λεπτ. µε τις µορφές των κρατουµένων) 

  
(αριστερά Auguste Rodin, Οι αστοί του Καλέ, 1884-89, µπρούντζος, ύψος 2 µ., µια εκδοχή υπάρχει 

στον κήπο του Rodin Museum στο Παρίσι, δεξιά Fritz Cremer,  Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ.) 

Με µια πυραµιδοειδή διάταξη πάνω σε µια τριγωνική βάση, εµφανής ήδη από 

το δεύτερο προσχέδιό του, ο Cremer τοποθέτησε στο κέντρο και πιο ψηλά από τις 

υπόλοιπες φιγούρες τον άνδρα που υψώνει το δεξί του χέρι και δίνει τον όρκο πως θα 

συνεχίσει τον αγώνα. Επηρεασµένος εµφανώς από τους Αστούς του Καλέ του Rodin, 

από την απόγνωση και την εξαθλίωση των ηρώων του Γάλλου δασκάλου1190, θέλησε 

να δηµιουργήσει ένα ανάλογο σύνολο από τραγικές προσωπικότητες. Έστησε έτσι τις 

φιγούρες του πάνω σε µια κοκκινωπή  τριγωνική βάση που παραπέµπει στο γνωστό 

σύµβολο των πολιτικών κρατουµένων, δίνοντας όµως µε αυτόν τον τρόπο ένα 

δυναµισµό στο όλο έργο που φυσικά δεν υπάρχει στους Αστούς.  
                                                                                                                                            

Zitate zur Kunst und Kunstpolitik der DDR 1945-1988, όπ. π., σελ. 8-39. Παραµένει πάντως γεγονός 
ότι ο Hofer δεν µπόρεσε να σταδιοδροµήσει στην Ανατολική Γερµανία. 
1190 Όπως ο ίδιος ο Cremer παραδέχτηκε σε άρθρο του το 1954, µε την υποσηµείωση µάλιστα πως από 
την πρώτη στιγµή είχε κατά νου το έργο του Γάλλου δασκάλου, βλ. Fritz Cremer, «Über die Arbeit an 
den plastischen Entwürfen meiner Buchenwald-Gruppe», Das Blatt des Verbandes Bilder Künstler 
Deutschlands, τχ, 7, Ιούλιος 1954, χ. σελ. 
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(αριστερά Fritz Cremer, Οι δύσπιστοι, Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ., δεξιά Auguste Rodin, Οι 

αστοί του Καλέ, 1884-89, λεπτ.)  

Τα βάσανα των αδικηµένων και των κατατρεγµένων βρίσκουν και πάλι τη 

εικαστική τους αναπαράσταση, ιδιαίτερα στους ‘δύσπιστους’ , όπως αποκαλούνται οι 

δύο µορφές στα δεξιά, όπου ο Cremer προσπαθεί να αποδώσει µε το δικό του τρόπο 

την τραγική µοίρα των θυµάτων του ναζισµού, χωρίς βέβαια να επαναλαµβάνει την 

εκφραστικότητα και η ένταση του δασκάλου του 19ου αιώνα, καθώς οι µορφές στο 

Μπούχενβαλντ µοιάζουν παγωµένες, ανέκφραστες, χωρίς πνοή και κενές από ζωή. Ο 

εξπρεσιονισµός των µορφών στους Αστούς του Καλέ παραλείπεται εδώ και τη θέση 

του παίρνει ένας πιο στεγνός και καθαρός ρεαλισµός που δεν αποπνέει τον ίδιο 

δραµατικό τόνο, αντίθετα είναι πιο αποστεωµένος και ψυχρός, χωρίς την έντονη 

λάξευση του Rodin. Ο ρεαλισµός του Γάλλου καλλιτέχνη ήταν βέβαια πολύ κοντά 

και κάλυπτε τις αισθητικές επιλογές των κρατικών λειτουργών της Λ∆Γ, όπως κοντά 

ήταν και το περιεχόµενο του συγκεκριµένου έργου που αναπαριστούσε τα δεινά των 

αδυνάτων, µε µια ‘σοσιαλιστική’ όµως αυτή τη φορά φόρτιση που ισοδυναµούσε µε 

την ουτοπική προσέγγιση του παρόντος και του µέλλοντος και την υπόσχεση για έναν 

καλύτερο κόσµο µε τη συνέχιση του αντιφασιστικού, εγγυητής του οποίου υπήρξε το 

κόµµα και η πολιτική ηγεσία.  

Η χρήση βέβαια εδώ ενός ρεαλισµού µε µεγαλύτερη συναισθηµατική φόρτιση 

και ένταση, µε πιο περίπλοκες κινήσεις και σύνθετες στάσεις είναι µια 

πραγµατικότητα που ξεφεύγει από το στεγνό και στατικό, µεταπολεµικό σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό και στρέφει το βλέµµα στη δυτική παράδοση του ρεαλισµού του 19ου αιώνα 

και τους µεγάλους δασκάλους της τέχνης που ήταν το πρότυπο για όλα τα µετέπειτα 

ρεαλιστικά κινήµατα. Γεγονός επίσης παραµένει ότι παραποµπές και συνάφειες 

υπάρχουν και µε το γερµανικό ρεαλισµό του µεσοπολέµου, µε τα έργα του Barlach 

και κυρίως της Käthe Kollwitz, της οποίας το σχέδιο του 1924 µε τίτλο ‘ποτέ ξανά 
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πόλεµος’  αποτέλεσε επίσης εικονογραφικό αλλά και ιδεολογικό πρότυπο του Cremer, 

που θα γίνει µάλιστα γραµµατόσηµο στην Ανατολική Γερµανία τη δεκαετία του ’70. 

  
(Käthe Kollwitz, Ποτέ ξανά πόλεµος, 1924, λιθογραφία, 0,935 x 0,71 µ., Ιστορικό Μουσείο Βερολίνου, 

δεξιά φάκελος µε το υδατογράφηµα του πορτραίτου της Kollwitz και γραµµατόσηµα µε το έργο του 

1924, Ιστορικό Μουσείο Βερολίνου,) 

Η ανοδική φορά όλης της σύνθεσης και η διάταξή της θυµίζει, άλλωστε, και 

τη ‘Σχεδία της Μέδουσας’ του Géricault, η οποία πολλές αντιδράσεις είχε προκαλέσει 

την εποχή που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Salon του Παρισιού και αποτέλεσε έκτοτε 

σύµβολο αντίστασης στο αστικό κατεστηµένο. Ειδικότερα η δεύτερη από τις 

προτάσεις που απορρίφθηκαν έχει ακόµα περισσότερα κοινά στοιχεία. Η τριγωνική 

βάση πάνω στην οποία βρίσκονται οι κρατούµενοι του στρατοπέδου είναι η δική τους 

σχεδία του µαρτυρίου, αλλά συγχρόνως, ως πολιτικό σύµβολο, η µοναδική σανίδα 

σωτηρίας τους. Κοιτώντας τη σύνθεση τόσο από πίσω όσο και από το πλάι, µε την 

πεδιάδα του Türingen να ανοίγεται µπροστά ως άλλος επικίνδυνος ωκεανός, ο θεατής 

επιβιβάζεται νοερά σε αυτή τη νέα σχεδία µαρτυρίου και ελπίδας.  

  
(δεξιά Théodore Géricault, Η σχεδία της Μέδουσας, 1818-19, λάδι σε καµβά, 4,91 x 7,16 µ., Musée du 

Louvre, Παρίσι, αριστερά Fritz Cremer,  Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ.) 
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Ως άλλοι ναυαγοί, οι κρατούµενοι του Μπούχενβαλντ αναζητούν τη σωτηρία 

και εκφράζουν την επιθυµία για επιβίωση όπως οι επιβάτες της γνωστής σχεδίας, 

προσωποποιούν την ίδια αντίσταση ενάντια στις κακουχίες και το µαρτύριο που 

προκάλεσε ένα άδικο καθεστώς. Η ίδια ιδέα του θύµατος και της διαµαρτυρίας του 

Géricault είναι παρούσα και στον Cremer, σε τρεις διαστάσεις αυτή τη φορά. Ο 

Γερµανός γλύπτης είχε περάσει µεγάλο διάστηµα στο Παρίσι και δεν µπορεί παρά να 

γνώριζε τόσο το παραπάνω έργο όσο και αυτό του δασκάλου της γλυπτικής Rodin. 

  
(Fritz Cremer,  Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ. της σύνθεσης µε τους κρατούµενους από διάφορες 

οπτικές γωνίες) 

   
(στο κέντρο Théodore Géricault, Η σχεδία της Μέδουσας, αριστερά και δεξιά Fritz Cremer,  Μνηµείο 

στο Μπούχενβαλντ, λεπτ. της σύνθεσης µε τους κρατούµενους από διάφορες οπτικές γωνίες) 

Ο συνεπιβάτης σε αυτή τη νέα σχεδία, ο σύντροφος και συνοδοιπόρος στον 

αντιφασιστικό αγώνα καλεί ακόµα και τους ‘δύσπιστους’  να τον πιστέψουν και να τον 

ακολουθήσουν σε µια πορεία προς το µέλλον γεµάτη ελπίδα για επιβίωση, όπως 

ακριβώς και στη ‘Σχεδία της Μέδουσας’ . Ο άνδρας που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο 

ψηλά καλεί τους εξαχρειωµένους συντρόφους του να δώσουν και τις τελευταίες 

δυνάµεις του και να µην χάνουν την ελπίδα τους για την τελική νίκη. Τη φορά αυτή 
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όµως ο αγώνας για επιβίωση και διαµαρτυρία συνδυάζεται µε τον όρκο των 

επιζώντων για διαρκή αγώνα κατά των αιτιών και των υπευθύνων που προκάλεσαν 

την ανθρωπιστική τραγωδία, κατά της πολιτικής και της ιδεολογίας που επέτρεψαν τη 

µεγαλύτερη τραγωδία που προκάλεσαν άνθρωποι σε ανθρώπους. Το υψωµένο χέρι 

της κεντρικής φιγούρας δίνει για µία ακόµα φορά την ίδια υπόσχεση που έδωσαν 

προπολεµικά οι σύντροφοί του και βλέπουµε στα αντιπολεµικά έργα της Kollwitz. 

Η ιδέα του µαρτυρίου, της αλληλεγγύης, της θυσίας και της πρόσκλησης σε 

µια µάχη γεµάτη ελπίδα για επιβίωση και σε νέους αγώνες διαµορφώνει µια µνήµη 

που έχει ισχύ και στο παρόν. Η δηµόσια αντιφασιστική µνήµη του πολέµου έχει 

πλέον µεγαλύτερη αξία ως έµπνευση στους θεατές, οι οποίοι οφείλουν να ταυτιστούν 

µε τα ιδανικά αυτών των ηρώων, να αναγνωρίσουν στο πρόσωπό τους την κοινή 

ταυτότητά τους, για την οποία θα κλιθούν να αγωνιστούν εκ νέου. Ο αντιφασιστικός 

αγώνας, ο ιδεολογικός και πολιτικός δηλαδή αγώνας που ξεκίνησαν οι συµπατριώτες 

τους δεν έχει ακόµα βρει την πλήρη δικαίωσή του. Η θυσία και ο ηρωισµός την ίδια 

στιγµή, που απεικονίζονται στη σκυµµένη σε πρώτο πλάνο µορφή, συνεχίζουν την 

παράδοση των ηρώων-θυµάτων οι οποίοι προτάσσουν τον εαυτό τους αψηφώντας τον 

κίνδυνο. Η παράδοση αυτή πάει πίσω µέχρι τον Goya1191 και το έργο του Η 3η Μαΐου 

1808, Η εκτέλεση των αντιστασιακών της Μαδρίτης, µε το οποίο, εικονογραφικά 

τουλάχιστον, αν όχι και νοηµατικά ως προς τον επαναστατικό µήνυµα του αγώνα 

κατά της τυραννίας, συγγενεύει η συγκεκριµένη ηρωική µορφή του Cremer.  

    
(αριστερά Francisco José de Goya y Lucientes, Η 3η Μαΐου 1808, Η εκτέλεση των αντιστασιακών της 

Μαδρίτης (λεπτ.), 1814, λάδι σε καµβά, 2,66 x 3,45 µ., Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη, δεξιά Fritz Cremer,  

Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ. από την οµάδα των µορφών των κρατουµένων) 
                                                 
1191 Για την παράδοση αυτή που ξεκινά από το Goya βλ. Hoffmann, Werner, «Die Kräfte wachsen», 
Schrecken und Hoffnung, Künstler sehen Frieden und Krieg, Werner Hoffmann (επιµ.), κατάλογος 
έκθεσης Hamburger Kunsthalle/ Münchener Stadtmuseum/ Staatliche Gemäldegalerie, Moskau/ 
Staatliche Eremitage, Leningrand, Druckerei J. P. Bachem, Κολωνία 1987, σελ. 25-26. 
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(Fritz Cremer, αριστερά Ο κατεστραµµένος (µορφή για το Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ), 1958, 

µπρούντζος, 0,68 x 0,54 µ., Galerie Schwind, Φρανκφούρτη στο Μάιν, δεξιά Μνηµείο στο 

Μπούχενβαλντ, λεπτ. από την οµάδα των µορφών των κρατουµένων) 

Η σηµαία της επανάστασης κυµατίζει ακόµα στο χέρι της φιγούρας αριστερά, 

ενώ η µορφή του Ισπανού συντρόφου µε το χαρακτηριστικό µπερέ δηλώνει την 

αλληλεγγύη όλων των λαών στον αντιφασιστικό αγώνα, του οποίου η Λ∆Γ ως 

συνεχιστής έχει κληθεί να ηγηθεί. Κοιτώντας από ψηλά, από το λόφο του Ettersberg, 

προς τα δυτικά, προς τη Γερµανία του Adenauer, όπου αναβίωνε σύµφωνα µε την 

κοµµουνιστική προπαγάνδα ένας νεοφασισµός, η προτροπή του Brecht το 1952 προς 

τον Cremer περικλείει πλήρως το νόηµα των πολιτικών συµβολισµών και επιδιώξεων 

που έπρεπε να φέρει το νέο µνηµείο: «Προτείνω την ανέγερση εδώ µιας 

αµφιθεατρικής θεατρικής σκηνής σε πέτρα και την τοποθέτηση, στην πλαγιά δίπλα 

στο παλιό στρατόπεδο, µονού αριθµού γιγάντιων µορφών των ελεύθερων τροφίµων 

του στρατοπέδου συγκέντρωσης που να κοιτούν νοτιοδυτικά όπου υπάρχουν ακόµα 

περιοχές που πρέπει να απελευθερωθούν»1192. 

                                                 
1192 Από το ηµερολόγιο εργασίας του Brecht στις 3 Φεβρουαρίου 1952, στο Michalski, Sergiusz, Public 
Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 136.  
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(αριστερά Fritz Cremer/ Bertold Brecht,  Μακέτα για το µνηµείο στο Μπούχενβαλντ, 1952, δεξιά Fritz 

Cremer,  Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, η πεδιάδα του Türingen από την κορυφή του µνηµείου) 

 

• Ο τόπος µνήµης στο Ravensbrück 

 

∆ιαφορετικό εκ πρώτης όψεως µοιάζει το µνηµείο που ανεγέρθηκε την 

επόµενη χρονιά στον τρίτο πιο σηµαντικό τόπο µνήµης στο έδαφος της Λ∆Γ, στο 

πρώην γυναικείο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ravensbrück, µια ώρα βόρεια του 

Βερολίνου, κοντά στην πόλη του Fürstenberg. Μέρος και αυτό της απόφασης του 

1954 για τη δηµιουργία της ‘Επιτροπής Μπούχενβαλντ και την ανάδειξη των τόπων 

µαρτυρίου, εγκαινιάστηκε επισήµως στις 12 Σεπτεµβρίου 1959. Κεντρικό σηµείο του 

είναι το έργο του Will Lammert (1892-1957), ο οποίος µετά την αυτοεξορία του στην 

ΕΣΣ∆ είχε επιστρέψει το 1951 και ανέλαβε την παραγγελία του µνηµείου το 1957, 

αλλά δεν πρόλαβε, βέβαια, να το ολοκληρώσει και την αποπεράτωσή του ανέλαβε ο 

µαθητής του και ήδη καταξιωµένος γλύπτης, Fritz Cremer1193. Η υπερφυσική 

γυναικεία φιγούρα που κρατά στην αγκαλιά της µια συντρόφισσά της, τοποθετηµένη 

πάνω σε µια στήλη 8 περίπου µέτρων, φαίνεται αρχικά ότι δεν φέρει κανένα στοιχείο 

του µύθου και της µνήµης της επίσηµης ιδεολογίας. Η ιστορία όµως της κατασκευής 

και µια πιο προσεχτική µατιά αποδεικνύουν ότι ακόµα και αυτή η χριστιανικής 

                                                 
1193 Βλ. Weidemann, Friedegund, «1945 ‘Stunde Null’», όπ. π., σελ. 119. 
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έµπνευσης στάση του θρήνου, αυτή η Pietá, φέρει την επίσηµη εκδοχή της µνήµης 

και εµπεριέχει όλες τις πολιτικές σκοπιµότητες και επιδιώξεις της εξουσίας. 

 
(Will Lammert (το ολοκλήρωσε ο Fritz Cremer), Η µεταφορά της συντρόφισσας, 1959, συνολικό ύψος 

περίπου 10 µ., γυναικείο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ravensbrück, Schwedtsee) 

Η χρήση της ιδέας της Pietá στη δηµιουργία πολεµικών µνηµείων και στην 

αναπαράσταση της θυσίας και των µαρτυρίων αγωνιστών, πολεµιστών ή απλών 

πολιτών είχε ήδη χρησιµοποιηθεί από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και µε 

µεγαλύτερη συχνότητα, φυσικά, µετά τον Α΄Π.Π.1194. Όπως, όµως, στην περίπτωση 

του σοβιετικού µνηµείου στο Schönholz Heide, έτσι και εδώ, η ιδέα του θρήνου 

λαµβάνει ηρωικές διαστάσεις, µε κινήσεις και στάσεις γεµάτες υπερηφάνεια και 

δυναµισµό που παραπέµπουν στο µέλλον παρά µοιρολατρούν για το παρελθόν1195. 

∆εν πρόκειται πλέον για τη στατική φιγούρα της κλασικής εικονογραφίας µε την 

Παναγία-µητέρα να θρηνεί τον χαµό του αγαπηµένου γιου σε στάση απόγνωσης ή 

µελαγχολίας, όπως συχνά συναντάµε σε έργα που κεντρικό τους θέµα είναι ο 

                                                 
1194 Βλ. Hoffmann-Curtius, Kathrin, «Caritas und Kampf: Die Mahnmale in Ravensbrück», Die 
Sprache des Gedenkens. Zur Geschichte der Gedenkstätte Ravensbrück 1945-1995, Eschebach, Insa/ 
Jacobeit, Sigrid/ Landwerd, Susanne (επιµ.), Heintrich, Βερολίνο 1999, σελ. 56. Το µοτίβο της Pietá 
επαναλαµβάνεται µε µεγάλη συχνότητα µετά τον Α΄Π.Π. βλ. το µνηµείο για τα θύµατα της Ιταλίας και 
για όλους του εθελοντές στο Père La chaise του Alberto Cappabianca στα 1934 όπως και το πολεµικό 
µνηµείο του 1923 του Friedrich Bagdons στην πόλη Freudenstadt, από το 1930 αναπαραγωγή του στη 
Στουτγάρδη από τον Karl von Seeger.  
1195 Βλ. Hoffmann-Curtius, Kathrin, όπ. π., σελ. 59-63 και Lanwerd, Susanne, «Skulpturales Gedenken, 
Die „Tragende“ des Bildhauers Will Lammert», Die Sprache des Gedenkens. Zur Geschichte der 
Gedenkstätte Ravensbrück 1945-1995, Eschebach, Insa/ Jacobeit, Sigrid/ Landwerd, Susanne (επιµ.), 
Heintrich, Βερολίνο 1999, σελ. 47. 
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θάνατος, η θυσία ή το µαρτύριο των εκλιπόντων1196. Αντίθετα βλέπουµε τη δυναµική 

µορφή µιας γυναίκας που όσο καταβεβληµένη κι αν είναι, όσο βάρος και αν 

κουβαλάει µεταφέροντας το σώµα της συντρόφισσά της, κάτι που σε συνδυασµό µε 

τις µεγάλες κάθετες λαξεύσεις κάνουν όλη τη σύνθεση να πηγαίνει προς τα κάτω και 

να µοιάζει ότι θα καταρρεύσει, ωστόσο η στάση της όρθιας γυναίκας είναι σίγουρη 

και ευθυτενής, ενώ µε το σταθερό της πάτηµα κάνει το πρώτο βήµα προς τα εµπρός, 

προς το µέλλον, σε µια αντιστοιχία µε το Σοβιετικό στρατιώτη στο Tiergarten. Η 

λίµνη που ανοίγεται µπροστά από το µνηµείο ενισχύει ακόµα περισσότερο αυτό το 

αίσθηµα της ελευθερίας, της αισιοδοξίας και µιας νέας πορείας σε ένα δρόµο χωρίς 

εµπόδια και κακουχίες, χωρίς πισωγυρίσµατα, αφήνοντας πίσω το στρατόπεδο και ότι 

συµβολίζει αυτό για το παρελθόν. Η άποψη, που εξέφρασε η Ingrid Beyer το 1959 

στο περιοδικό Bildende Kunst, καλλιτεχνικό όργανο της Κ.Ε. στην Ανατολική 

Γερµανία, συγκρίνοντας την πρόταση που είχε καταθέσει ο Fritz Cremer για ένα νέο 

µνηµείο στην είσοδο του στρατοπέδου, ότι το έργο του Lammert «στέκεται στο τέλος 

του παρελθόντος, όχι στην αρχή του µέλλοντος»1197 µοιάζει να είναι σωστή, αλλά 

µόνο ως προς το πρώτο µέρος της. 

    
(Will Lammert, Η µεταφορά της συντρόφισσας, λεπτ. και άποψη από την πίσω πλευρά) 

Το αρχικό, ωστόσο, µοντέλο του Lammert δεν περιελάµβανε µόνο το 

σύµπλεγµα των δύο αυτών µορφών που τοποθετήθηκαν πάνω στην 8 µέτρων ύψους 

στήλη. Στη βάση της ο καλλιτέχνης είχε προβλέψει να τοποθετηθεί ακόµα ένα 

                                                 
1196 Το µοτίβο αυτό της µελαγχολικής στάσης του θρήνου επαναλαµβάνεται από το Père La chaise και 
το ταφικό µνηµείο του Albert Bartolomé για τους άγνωστους νεκρούς στα 1899 µέχρι την Pietá της 
Kollwitz και τα µεταπολεµικά έργα του Wilhelm Lachnit.   
1197 Beyer, Ingrid, «Parteilichkeit – Wichtiges Kriterium des sozialistischen Realismus», Bildende 
Kunst, τόµος 1, 1959, σελ. 4.  
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σύνολο 20 περίπου µορφών, ανάµεσά τους και παιδιά1198, αφαιρώντας όµως έτσι 

µεγάλο µέρος του ηρωικού χαρακτήρα του µνηµείου και προσδίδοντας αντίθετα µια 

πιο προσγειωµένη εκδοχή της πραγµατικότητας της ζωής του στρατοπέδου και τελικά 

ένα ρεαλισµό που αποµακρυνόταν από τα διδάγµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού 

για στροφή στο µέλλον και θετική θέαση του κόσµου χάρη στο νέο σοσιαλιστικό 

καθεστώς της χώρας1199. Λίγες µέρες µετά το θάνατό του στις 30 Οκτωβρίου 1957 

και πριν προλάβει να δει ολοκληρωµένο το έργο του, σε µια συνάντηση του 

υπουργείου πολιτισµού, του τοµέα εικαστικών τεχνών, µε τη συµµετοχή του γλύπτη 

Fritz Cremer και της χήρας Hette Lammert, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν οι µορφές 

τις βάσεις και οι µορφές των δύο γυναικών που αποτέλεσαν την πρώτη πρόταση του 

Lammert να τοποθετηθούν σε άλλο, πιο αποµακρυσµένο, σηµείο, όπως και οι µορφές 

της µάνας µε την κόρη της1200. 

   
(Will Lammert, αριστερά η αρχική πρόταση για το µνηµείο Η µεταφορά της συντρόφισσας, στο κέντρο 

οι δύο γυναικείες µορφές που αποτελούσαν την πρώτη πρόταση για το µνηµείο και δεξιά οι µορφές 

που αφαιρέθηκαν και τοποθετήθηκαν σε άλλο σηµείο µέσα στο στρατόπεδο του Ravensbrück) 

                                                 
1198 Μια εκδοχή αυτών των µορφών τοποθετήθηκε το 1985 στην οδό Große Hamburgerst. στο 
ανατολικό Βερολίνο, στο µέρος όπου κάποτε υπήρχε ένα εβραϊκό νεκροταφείο. Ο τίτλος του µνηµείου 
ήταν τώρα, Μνηµείο για τα εβραϊκά θύµατα του Φασισµού.    
1199 Ο Michalski υποστηρίζει ότι ακριβώς το στοιχείο ενός συνόλου ανθρώπων θα έδινε έναν επιπλέον 
δυναµικό τόνο στη σύνθεση. «Η µορφή πάνω στον πυλώνα – αν και θεωρείται παραλλαγή της Pietá – 
εξέφραζε,  λόγω της θέσης της και περιστοιχισµένη ρυθµικά από τις µικρότερες µορφές στη βάση, 
έναν σχεδόν θριαµβικό και ενεργητικό δυναµισµό. Η πορεία προς τα εµπρός αποτελεί έτσι ένα λάιτ 
µοτίφ των πρώιµων µνηµείων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ανατολική Γερµανία. Οι πολίτες 
οδηγούνταν σε ένα καλύτερο µέλλον, αυτή τη φορά κάτω από τη δικτατορία του προλεταριάτου». 
Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 137-138.  
1200 Βλ. Lanwerd, Susanne, «Skulpturales Gedenken, Die „Tragende“ des Bildhauers Will Lammert», 
όπ. π., σελ. 45. 
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Το τελικό αποτέλεσµα αποτελούσαν τελικά οι δύο γυναικείες µορφές της 

πρώτης πρότασης του 1956, όχι όµως η µία δίπλα στην άλλη, αλλά η µία να 

µεταφέρει νεκρή ή αποκαµωµένη τη συντρόφισσά της. Με αυτή ακριβώς την επιλογή 

από όλα όσα προτάθηκαν αποδεικνύεται η βούληση να τονισθεί πάνω από όλα το 

στοιχείο της αυταπάρνησης, της αλληλεγγύης και τελικά της ελπίδας. Η σκληρή 

µνήµη του στρατοπέδου λαµβάνει θετικό πρόθεµα και δείχνει το δρόµο στους 

επιζώντες µέσα στο νέο τους κράτους. Αλληλεγγύη, αυταπάρνηση, θετική σκέψη και 

ελπίδα για το µέλλον ήταν τα στοιχεία στα οποία οι αξιωµατούχοι της Λ∆Γ στήριζαν 

την πολιτική και τους στόχους τους, τόσο για τη διαµόρφωση µιας κοινής εθνικής και 

ιδεολογικής ταυτότητας και το δικαίωµα της διεθνούς αναγνώρισης της χώρας, όσο 

και για την επιτυχία των οικονοµικών τους πλάνων και των κοινωνικών 

µεταρρυθµίσεων µε την ελάχιστη κοινωνική αντίδραση.  

Αντίδραση, όµως, υπήρξε και µάλιστα µε εκρηκτικές διαστάσεις. Στις 27 

Νοεµβρίου 1958 ξεκίνησε µια κρίση που επρόκειτο να διαρκέσει 30 ακόµα χρόνια 

και που επρόκειτο να σκληρύνει ακόµα περισσότερο την αντιπαράθεση ανάµεσα σε 

Ανατολή και ∆ύση. Η κρίση του Βερολίνου ήταν γεγονός και οι διαχωριστικές 

γραµµές ξεκάθαρες όσο ποτέ. Η ρήξη θα ολοκληρωθεί 3 χρόνια αργότερα µε την 

κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου, που σηµατοδοτεί εκ νέου το πάγωµα των 

διπλωµατικών και διεθνών σχέσεων και τη διαπίστωση ότι ο Ψυχρός Πόλεµος, παρά 

την παροδική και µάλλον τεχνητή ύφεση που παρουσίασε µετά το θάνατο του Στάλιν, 

συνεχιζόταν πάλι, µε αυξηµένη µάλιστα ένταση. Από την αρχή ήδη του έτους οι 

µεγάλες δυνάµεις είχαν επιδοθεί σε έναν άτυπο διαγωνισµό για τα παγκόσµια 

πρωτεία µε τον πυρηνικό και το διαστηµικό ανταγωνισµό στην κορυφή της ατζέντας, 

πράγµα που φυσικά υπέκρυπτε πολλές περισσότερες πολιτικές σκοπιµότητες1201. Η 

στάθµευση πυρηνικών κεφαλών στο έδαφος της Γερµανίας, στην καρδιά της 

Ευρώπης δεν µπορούσε παρά να προκαλεί εντάσεις, αµηχανία και φυσικά αυξηµένη 

ανασφάλεια σε όλες τις πλευρές. 

 

 

 

 

                                                 
1201 Η ΕΣΣ∆ ανακοίνωσε τη επιτυχηµένη επιστροφή του Σπούτνικ στις 4 Ιανουαρίου 1958, ενώ τους 
επόµενους µήνες και οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν τις επιτυχηµένες εκτοξεύσεις πολλών δορυφόρων και 
διαστηµικών πυραύλων. Ταυτόχρονα, ανακοινώνονταν συνεχώς και νέες επιτυχηµένες πυρηνικές 
δοκιµές και από τα δύο στρατόπεδα.  
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• Το µνηµείο στο στρατόπεδο του Oranienburg-Sachsenhause 

 

Μέσα σε αυτό το νέο κλίµα αβεβαιότητας και ανταγωνισµού η ‘Επιτροπή του 

Μπούχενβαλντ, µετά από µία επίσκεψη επιτόπου τον Απρίλιο του 1958, έλαβε την 

οριστική απόφαση για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του µνηµείου στο 

δεύτερο πιο σηµαντικό τόπο µνήµης στη Λ∆Γ, στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης 

στο Oranienburg-Sachsenhause, λίγα µόλις λεπτά µε το τοπικό τρένο από το κέντρο 

του Βερολίνου, από το θέατρο δηλαδή όλων αυτών των εικονικών και σύντοµα 

πραγµατικών συγκρούσεων1202. Με εδραιωµένο πλέον το µύθο της αντίστασης και τη 

νέα εθνική της ταυτότητα τόσο στο Μπούχενβαλντ όσο και στο υπό κατασκευή 

µνηµείο στο Ravensbrück, η Ανατολική Γερµανία, ως ανεξάρτητο κράτος και 

ενθαρρυµένη από το µυστικό λόγο του Χρουτσώφ, έτρεχε ήδη από το 1956 το πρώτο 

της πενταετές οικονοµικό πλάνο στα πρότυπα της Σ.Ε., προσπαθώντας να 

ισορροπήσει ανάµεσα στους δύο κόσµους, χωρίς φυσικά να διαταράξει τις σχέσεις 

της µε τους Σοβιετικούς, στην ισχύ των οποίων στηριζόταν εν πολλοίς η επιβίωση 

του γερµανικού καθεστώτος. 

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους ο γλύπτης René Graetz ξεκίνησε αµέσως την 

κατάθεση των προτάσεών του προς έγκριση στην επιτροπή. Ήταν τέτοια φαίνεται η 

κρισιµότητα και η σηµασία της ανέγερσης του νέου µνηµείου για την πολιτική 

ηγεσία, που οι επικεφαλείς του υπουργείου πολιτισµού επισκέπτονταν σε τακτική 

βάση το ατελιέ του Graetz προκειµένου να δουν την πρόοδο του έργου αλλά και να 

παρέµβουν, εάν χρειαζόταν, ώστε να διορθώσουν τυχόν παρατυπίες ή αστοχίες στο 

σχεδιασµό που δε συµβάδιζαν µε την επίσηµη εκδοχή της µνήµης. Ο υπεύθυνος 

κοµισάριος Rudi Wunderlich σε επιστολή του στις 23.9.1958 «δήλωνε 

απογοητευµένος µετά από µια επίσκεψη, πως είχε την εντύπωση ‘ότι ο γλύπτης 

Graetz δεν είχε κατανοήσει καθόλου τον ειρµό των σκέψεών µας. ∆εν πρόκειται απλά 

για την αναπαράσταση κάποιων µορφών, αλλά για την απεικόνιση µιας οµάδας που 

θα αναπαριστούσε τη νίκη κατά του φασισµού’. Επίσης η επιτροπή συµβούλεψε τον 

                                                 
1202 Η απόφαση για την ανέγερση του µνηµείου είχε ήδη ληφθεί από το ∆εκέµβριο του 1956, βλ. στο 
υπόµνηµα της επιτροπής «Kollektiv Buchenwald, Berlin, Zur Gestaltung der Gedenkstätte 
Sachsenhausen», παρατίθεται στο Von der Erinnerung zum Monument, Die Entstehungsgeschichte der 
Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, Morsch, Günter (επιµ.), Hentrich, Βερολίνο 1996, 
σελ. 164-216. Η οριστική, όµως, απόφαση ελήφθη µετά την παραπάνω επίσκεψη, βλ. Köpp, Ulrike, 
«Die Projektierung der Gedenkstätte Sachsenhausen und die Diskussionen im Wissenschaftlichen-
Künstlerischen Bereit beim Ministerium für Kultur», Von der Erinnerung zum Monument, Die 
Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, Morsch, Günter 
(επιµ.), Hentrich, Βερολίνο 1996, σελ. 224.  
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Graetz ‘να επεξεργαστεί περισσότερο τη µορφή του Σοβιετικού στρατιώτη ως 

ένοπλου αδερφού’»1203. 

     
(René Graetz, αριστερά το γλυπτό της πρώτης πρότασης που απορρίφθηκε, σήµερα στο εσωτερικό 

αίθριο του µουσείου στο Oranienburg-Sachsenhause, δεξιά η τελική στήλη, σχέδια της οποίας υπήρχαν 

ήδη στις πρώτες προτάσεις) 

Ο Σοβιετικός στρατιώτης επιστρέφει στην επίσηµη εικονογραφία της 

κρατικής µνήµης για να δηλωθεί δηµοσίως για µία ακόµα φορά ότι δίπλα στη σκληρή 

µνήµη των κρατουµένων βρίσκεται πάντα η µνήµη του νικητή Κόκκινου 

Στρατού· για να δηλωθεί τελικά η συνεχιζόµενη παρουσία του και η εξουσία του 

µέχρι τα όρια της δικαιοδοσίας του στα σύνορα µε τη ∆ύση. Τα πρώτα σχέδια που 

έδιναν βαρύτητα στο µαρτύριο και τον αγώνα των πολιτικών κρατουµένων και από 

όπου απουσίαζε κάθε στοιχείο της σοβιετικής συνδροµής, όπως στην περίπτωση του 

πυλώνα µε τα 18 κόκκινα τρίγωνα που συµβολίζουν την πολιτική τους µόνο 

ταυτότητα και µε τις ανάγλυφες παραστάσεις κρατουµένων που στηρίζουν ο ένας τον 

άλλο, απορρίφθηκαν γρήγορα. Στη θέση τους προκρίθηκε µια εκδοχή όπου σε ένα 

ξεχωριστό, προκειµένου να τονισθεί περισσότερο το νόηµά του,  γλυπτό, µπροστά 

από αυτόν τον πυλώνα της αλληλεγγύης, θα προστίθονταν οι φιγούρες δυο πρώην 

κρατουµένων τους οποίους ελευθερώνει, στηρίζει αλλά συγχρόνως ελέγχει ένας 

στρατιώτης. Οι Σοβιετικοί ήθελαν να ξανακάνουν µε κάθε τρόπο αισθητή την 

παρουσία τους και να διασκεδάσουν τις όποιες λανθασµένες εντυπώσεις χαλάρωσης 

και αδυναµίας ελέγχου είχαν ενδεχοµένως δηµιουργηθεί τα προηγούµενα χρόνια, 

ειδικότερα µετά τα γεγονότα σε χώρες δορυφόρους όπως για παράδειγµα στην 

                                                 
1203 Köpp, Ulrike, «Die Projektierung der Gedenkstätte Sachsenhausen und die Diskussionen im 
Wissenschaftlichen-Künstlerischen Bereit beim Ministerium für Kultur», όπ. π., σελ. 225. 
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Ουγγαρία και την εξέγερση του 1956 στη Βουδαπέστη. Η δυναµική και 

αποφασιστική επέµβαση στην κρίση του Βερολίνου λίγο καιρό αργότερα δεν άφησε 

καµία αµφιβολία για τη νέα σκληρή φάση στην οποία εισέρχονταν οι διεθνείς σχέσεις 

και οι συνθήκες µέσα στο σοβιετικό µπλοκ. 

  
(René Graetz, Μνηµείο κατά του Φασισµού, 1961, Oranienburg-Sachsenhause, Βρανδεµβούργο) 

Στα αποκαλυπτήρια του νέου µνηµείου στις 24 Απριλίου 1961, λίγους µόνο 

µήνες πριν την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου, έλαβε µέρος σύσσωµη η 

πολιτική ηγεσία σε µια προσπάθεια επικύρωσης της εξουσίας της και επικύρωσης της 

δικής της ερµηνείας του παρελθόντος και του παρόντος. Στην τελετή παρευρέθηκαν 

αντιπροσωπείες από πολλές χώρες και το γεγονός απέκτησε διεθνή προβολή και 

δηµοσιότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους κυβερνώντες να επιδείξουν το µεγαλείο 

της χώρας και του σοσιαλισµού, ο οποίος βρήκε συνέχεια και πραγµάτωση εδώ στη 

Γερµανία. Συγχρόνως δόθηκε η αφορµή να παρουσιάσουν τις αδελφικές σχέσεις ή 

καλύτερα σχέσεις γονέα και παιδιού που είχαν µε τη Σ.Ε., ολοκληρώνοντας µε αυτόν 

τον τρόπο την κατασκευή του συλλογικού µύθου και της νέας ταυτότητας της χώρας. 

Η δηµόσια προβολή της µνήµης του πολέµου κλήθηκε να συνδράµει στη 

νοµιµοποίηση και στερέωση του αντιφασιστικού εθνικού µύθου, από το Buchenwald, 

το Ravensbrück και εν συνεχεία στο Sachsenhausen. Σε λίγο η ανέγερση του Τείχους 

θα δικαιολογηθεί ακριβώς από την ανάγκη να περιφρουρηθούν η χώρα, το ένδοξο 

παρελθόν, η νέα ταυτότητα, ο αυτόνοµος και διακριτός τελικά χαρακτήρας της από το 

δυτικό ανάλογό της. 
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Το κεντρικό µνηµείο µε το µοντερνιστικό και µε γεωµετρικά σύµβολα πάνω 

στον πυλώνα ύψους 30µ. και το ρεαλιστικό σύµπλεγµα των µορφών του Σοβιετικού 

στρατιώτη και των δύο εργατών, αποδεικνύει τη δεδοµένη βούληση του γερµανικού 

και του σοβιετικού καθεστώτος για συµπόρευση και συνεργασία, αλλά και τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, της Σ.Ε. ως χωροφύλακα και της Λ∆Γ ως 

προστατευόµενου, αλλά και ως µιας σοσιαλιστικής χώρας. Ο ρεαλισµός εδώ 

µειώνεται στον ελάχιστο βαθµό και έχουν απαλειφθεί οποιαδήποτε σύµβολα που θα 

προκαλούσαν ενδεχοµένως παρανοήσεις, εντάσεις ή θα αποπροσανατόλιζαν το θεατή 

από το ξεκάθαρο µήνυµα που επιθυµούσαν να περάσουν οι κατασκευαστές του. 

Όπως και στον πόλεµο έτσι και τώρα, τα σοβιετικά στρατεύµατα στηρίζουν την 

εργατική τάξη και τις επιδιώξεις της, ώστε να την ελευθερώσουν από οποιαδήποτε 

δεσµά, έτοιµα να την ‘καθοδηγήσουν’, ότι και αν σηµαίνει αυτό.  

Η απουσία των κοµµουνιστικών συµβόλων ή κάποιας θριαµβικής επιγραφής 

σε συνδυασµό µε τα 18 κόκκινα τρίγωνα, σύµβολο των πολιτικών κρατουµένων που 

κατά κύριο λόγο βρισκόταν στο Sachsenhausen, µετριάζουν συνεπώς το συµβολισµό 

της νίκης των Σοβιετικών, αλλά και όλων των άλλων πτυχών του πολέµου, ενώ 

προτάσσουν την αλληλεγγύη των δύο κρατών, δίνοντας πρωτίστως χαρακτήρα 

πολιτικό, ιδεολογικό και διαχρονικό στη µνήµη για τη µάχη και στη µάχη για τη 

µνήµη. Ο στρατιώτης δεν βρίσκεται πλέον µπροστά, δεν διεκδικεί µε το όπλο του νέα 

εδάφη ή νέα δικαιώµατα, είναι όµως πάντα εδώ, έστω και στο παρασκήνιο, για να 

εγγυηθεί την επιτυχία και τη συνοχή του αγώνα. Το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πια 

στην κορυφή της στήλης αλλά στη βάση µαζί µε τους συντρόφους του, αφαιρεί 

ακόµα περισσότερο κάποιο θριαµβικό τόνο, δίνοντας έµφαση µάλλον στο στοιχείο 

της σταθερότητας.  

Ο ρεαλισµός, εξάλλου, των µορφών, στα όρια της αφαίρεσης, µε τους 

συµπαγείς όγκους και τα κυβιστικά χαρακτηριστικά, έχει χάσει τον ουτοπικό του 

χαρακτήρα που διέκρινε το σταλινικό ρεαλισµό. Μοιάζει πιο προσγειωµένος αλλά 

ταυτόχρονα και πιο σκληρός και αυστηρός, αν όχι αυταρχικός, όπως είναι η 

πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουν οι θεατές. Η στατικότητα, επιπροσθέτως, του 

έργου παραπέµπει στη στασιµότητα και την παγίωση της δεδοµένης διεθνούς και 

εσωτερικής κατάστασης και την επιθυµία των κυβερνώντων για τη διατήρησή της. 

Ειδικά µετά την επιτυχηµένη δοκιµή της βόµβας υδρογόνου τον Αύγουστο του 1953, 

η σοβιετική πολιτική ηγεσία, τόσο ο Χρουστσόφ όσο και ο Μαλένκοφ, ήταν 
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πεπεισµένη πως «µια κάποια σταθερότητα είχε επιτευχθεί»1204 και πως ήδη «το 1956 

η δοµή του Ψυχρού πολέµου µε τα δύο µπλοκ είχε σταθεροποιηθεί»1205.  

Το µόνο ίσως προοδευτικό και αισιόδόξο στοιχείο σε όλο το έργο είναι ο 

πυλώνας πίσω από το γλυπτό µε το δυναµικό σχήµα του. Ο δυναµισµός του, όµως, 

µειώνεται από το γεγονός ότι τα τρίγωνα τα οποία φέρει έχουν κατεύθυνση προς το 

έδαφος, συµπιέζοντας το όλο σύνολο προς τα κάτω, προς τη σταθερή και πιο φαρδιά 

βάση του, οδηγώντας το βλέµµα του θεατή στο κεντρικό σηµείο όλου του 

συµπλέγµατος, στις γλυπτές µορφές του Graetz, εκεί που συµπυκνώνεται όλη η 

πολιτική σκέψη, η προσέγγιση και ερµηνεία της άρχουσας τάξης για το παρελθόν, το 

παρόν και το µέλλον. Η παγιωµένη και σταθερή στάση των τριών εκπροσώπων του 

καθεστώτος στο στρατόπεδο του Sachsenhausen απεικονίζει την παγιωµένη 

κατάσταση σε ολόκληρο το Ανατολικό Μπλοκ και µαζί τη βούληση των 

κυβερνώντων να διατηρηθεί η κατάσταση αυτή που ισοδυναµούσε µε παγίωση της 

δικής τους εξουσίας και οριστική διαίρεση της χώρας, αποµονώνοντας και τη 

µνηµονική διαδικασία αναφορικά µε τον πόλεµο που συντελούνταν αυτόνοµα όλη τη 

µεταπολεµική και ψυχροπολεµική περίοδο στις δύο Γερµανίες.  

                                                 
1204 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War: Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
181-182. 
1205 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, όπ. π., σελ. 186. 



602 
 

� Τα µνηµεία για τον πόλεµο στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

 
Η ιστορία και η ιστορία της µνήµης των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης τη 

µεταπολεµική περίοδο είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την ιστορία και τους στόχους της 

Σοβιετικής Ένωσης, κυρίαρχης πλέον σε αυτό το κοµµάτι της ηπείρου και νέας 

παγκόσµιας δύναµης – µε µόνη ίσως εξαίρεση, αν και όχι από την πρώτη στιγµή, τη 

Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Το κοινό στρατόπεδο που πολύ γρήγορα οικοδοµήθηκε 

ανατολικά του ποταµού Έλβα ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσµα της κατάληξης του 

πολέµου που έφερε τον Κόκκινο Στρατό σε εδάφη εκτός των συνόρων της ΕΣΣ∆, 

καθώς και των διεθνών συµφωνιών και συµµαχιών που, αρχικά τουλάχιστον, 

απαιτούσαν την παρουσία των σοβιετικών δυνάµεων για λόγους ασφαλείας στα 

εδάφη άλλων κρατών. ∆ίπλα σε αυτούς τους γεωστρατηγικούς και γεωπολιτικούς 

παράγοντες η µνήµη του πολέµου, ή καλύτερα η καλλιέργεια και προβολή µιας 

συγκεκριµένης επίσηµης δηµόσιας εκδοχής για το πρόσφατο παρελθόν, επρόκειτο 

από την πρώτη σχεδόν στιγµή να αποτελέσει το συντελεστή εκείνον, µέσω του 

οποίου επιχειρήθηκε να νοµιµοποιηθούν στη δηµόσια σφαίρα των χωρών αυτών οι 

νέες συνθήκες και το νέο πλέγµα των σχέσεων ανάµεσα στην κυρίαρχη ΕΣΣ∆ και τα 

κράτη που βρέθηκαν να ελέγχονται από αυτή, αλλά και µεταξύ τους. Η Μόσχα πλέον 

χάραζε τις κατευθυντήριες γραµµές και έθετε τους βασικούς άξονες πάνω στους 

οποίους όφειλαν να κινούνται τα κράτη που τέθηκαν υπό την προστασία και τον 

έλεγχό της. Αποτελούσε δηλαδή το νέο κέντρο εξουσίας για τη διαµόρφωση και τον 

έλεγχο τόσο της πολιτικής ζωής και της εξουσίας όσο και της καλλιτεχνικής 

παραγωγής και της δηµοσιότητας, συνεπώς και της δηµόσιας µνήµης, δηµιουργώντας 

κατά κάποιον τρόπο µια σοβιετική µυθολογία µέσα στο χώρο και το συνασπισµό που 

ελεγχόταν από το Κρεµλίνο, φυσικά µε παραλλαγές ανά περίπτωση και 

µεταµορφώσεις µε το πέρασµα του χρόνου. 

Η µορφή που έλαβε πάντως ο συνασπισµός αυτός δεν ήταν καθόλου δεδοµένη 

τη στιγµή που υπογράφονταν οι συνθήκες ανακωχής και ειρήνης, όπως καθόλου 

δεδοµένος δεν ήταν και ο κοινός χαρακτήρας των νέων καθεστώτων που 

επιβλήθηκαν, πολύ σύντοµα είναι η αλήθεια, στα κράτη του Ανατολικού Μπλοκ. Το 

γεγονός ότι σε ορισµένα από αυτά, όπως η Πολωνία, η Ρουµανία, η σοβιετική ζώνη 

κατοχής στην Ανατολική Γερµανία και κυρίως η Ουγγαρία, ο νέος σοβιετικός τύπος 

πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης επιβλήθηκε από πάνω και από έξω µε την 

ελάχιστη εσωτερική υποστήριξη και αποδοχή, αλλά πάντως µε την απαραίτητη 
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κοινωνική ανοχή, επέβαλε εν µέρει διαφορετικές πολιτικές επιλογές και διαφορετικού 

τύπου συγκρότηση και ανάπτυξη της επίσηµης και δηµόσιας µνήµης του πολέµου. 

Συχνά, όπως θα δούµε, η µνήµη αυτή αποτελούσε το συνεκτικό κρίκο ανάµεσα στις 

νέες ηγεσίες µε τους πολίτες τους και µε τα άλλα αδερφά κράτη, σε αντιδιαστολή µε 

ότι συνέβαινε στις υπόλοιπες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ – Γιουγκοσλαβία, 

Αλβανία, Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία – όπου, είτε τα κοµµουνιστικά κόµµατα 

κέρδισαν από µόνα τους τον πόλεµο, είτε αµέσως µετά είχαν για διάφορους λόγους 

ευρεία κοινωνική και πολιτική αποδοχή1206.  

Γεγονός, όµως, παραµένει ότι στο νέο αυτό συνασπισµό κρατών, η 

οικοδόµηση του οποίου είχε προαποφασιστεί ήδη πριν τη λήξη των εχθροπραξιών, 

πολλά ήταν εκείνα τα κοινά σηµεία στο εσωτερικό κάθε χώρας, αυτής της άτυπης 

µέχρι το 1947 συµµαχίας, όσον αφορά τη διαµόρφωση µιας επίσηµης και δηµόσιας 

πολιτικής της µνήµης του πρόσφατου παρελθόντος, η οποία απέρρεε ακριβώς από 

τους βασικούς στόχους που είχε θέσει η σοβιετική πολιτική εξουσία. «Η διατήρηση 

της συµµαχικής ενότητας, η αποτροπή επανάκαµψης της γερµανικής ισχύος, η 

δηµιουργία ζώνης σοβιετικής επιρροής στην ανατολική Ευρώπη, ο µετασχηµατισµός 

της Ευρώπης σε χώρο ‘νέων’ ή ‘λαϊκών’ δηµοκρατιών, η διατήρηση της ιδιότητας, 

των δικαιωµάτων και των συµφερόντων της Σοβιετικής Ένωσης ως µεγάλης δύναµης, 

τέλος, η µεταπολεµική ανασυγκρότηση της σοβιετικής οικονοµίας και η επανέναρξη 

της οικοδόµησης του σοσιαλισµού»1207 υπήρξαν οι άµεσοι και επιτακτικοί στόχοι της 

Μόσχας.  

Σε όλα εποµένως τα κράτη της σοβιετικής σφαίρας επιρροής ο Κόκκινος 

Στρατός, η µεγαλειώδης προέλαση και η τελική του νίκη, καθώς και η ένδοξη µνήµη 

του, σε συνδυασµό µε την πίστη στην ανωτερότητα του κοµµουνισµού και την 

πρόθεση της έναρξης της πορείας προς το σοσιαλισµό, αποτέλεσαν τους ιδεολογικούς 

και ιστορικούς πυλώνες για τη δηµιουργία των πολεµικών µνηµείων σχεδόν αµέσως 

µετά την κατάπαυση του πυρός. Αντίθετα µε τα όσα υποστηρίζει ο Θανάσης 

Σφήκας1208, ο Ψυχρός Πόλεµος άρχισε να αναπτύσσεται στις χώρες αυτές, µε την 

                                                 
1206 Βλ. Eric, Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, Ο σύντοµος εικοστός αιώνας, όπ. π., σελ. 297 και Tony, 
Judt, Postwar, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 129-133. 
1207 Θανάσης ∆., Σφήκας, Το «Χωλό Άλογο», Οι διεθνείς συνθήκες της ελληνικής κρίσης, 1941-1949, όπ. 
π., σελ. 53-54. 
1208 Θανάσης ∆., Σφήκας, Το «Χωλό Άλογο», Οι διεθνείς συνθήκες της ελληνικής Κρίσης 1941-1949, όπ. 
π., σελ. 22-25, όπου υποστηρίζει ότι ο όρος Ψυχρός Πόλεµος είναι αποκλειστικά δυτική κατασκευή 
και αυτό ακριβώς περιγράφει την επιθετικότητα αποκλειστικά από την πλευρά των Αγγλοαµερικάνων 
τοποθετώντας τους Σοβιετικούς στην πλευρά του θύµατος θα έλεγα και υποστηρίζοντας την άποψη 
που κυκλοφορεί και διεθνώς ότι η Σ.Ε. ήταν συνεχώς σε αµυντική θέση και οι ενέργειές της απείχαν 
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υποκίνηση πάντα και την παρακίνηση των Σοβιετικών, από πολύ νωρίς και µε τα 

ιδιότυπα όπλα που απαιτούσε αυτός ο νέου τύπου πόλεµος. Η επιθετικότητα των 

δυτικών συµµάχων, σύµφωνα πάλι µε όσα υποστηρίζει ο Σφήκας,  µπορεί να ήταν 

βέβαια εντονότερη και προφανέστερη και οι διεκδικήσεις τους να διατυπώνονταν 

σαφέστερα στο δηµόσιο χώρο, ωστόσο και στην Ανατολική Ευρώπη τα µνηµεία για 

το Β΄Π.Π. λειτούργησαν εξ αρχής ως ένδειξη των προθέσεων του Κρεµλίνου να 

οριοθετήσει τη σφαίρα επιρροής του, να προστατέψει τα κεκτηµένα του, τα οποία 

εκτείνονταν πέραν από τα εσωτερικά σύνορα, και τελικά να δηµοσιοποιήσει την 

πρόθεσή του να διεκδικήσει κάτι περισσότερο εάν οι συνθήκες επέτρεπαν 

αναπροσαρµογή των όρων και των διεθνών συσχετισµών, χωρίς πάντως να γίνεται 

απευθείας λόγος για την ύπαρξη ενός επιθετικού σχεδίου.  

Ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού, που αποτελεί το κεντρικό µοτίβο όλων 

των µνηµείων της πρώτης τουλάχιστον περιόδου µέχρι το θάνατο του Στάλιν, µπορεί 

να παρουσιάζεται ως απελευθερωτής των κρατών αυτών από το ναζισµό, εντούτοις 

την ίδια στιγµή, όπως γρήγορα θα αντιληφθούν όλοι, θα πάρει τη θέση του κατακτητή 

και νέου χωροφύλακα, όπως είχε άλλωστε συµφωνηθεί µε τους δυτικούς συµµάχους. 

Η επιθετικότητα έτσι της Σ.Ε. έφτανε στα όρια των δυνατοτήτων της και φυσικά 

πρόθεσή της προς το παρόν ήταν η διατήρηση αυτών των κεκτηµένων. Ο µανδύας 

του φιλικού καθεστώτος που συναντάµε σε πολλά µνηµεία µε τη µορφή των πολιτών 

ή των ντόπιων στρατιωτών που υποδέχονται τους Σοβιετικούς ως σωτήρες και 

απελευθερωτές, δεν αρκούσε για να καλύψει τις επεκτατικές βλέψεις της Μόσχας που 

επιθυµούσε όσο τίποτα, όπως θα δούµε, να στερεώσει τη δύναµή της πέρα από τα 

δυτικά σύνορά της και να στήσει αυτό το αµυντικό ανάχωµα προς τη Γερµανία και τη 

∆ύση γενικά – κάτι που αρχικά δεν ήταν καθόλου βέβαιο πως θα ήταν σε θέση να 

κατορθώσει. Άλλωστε, η παρουσία του Κόκκινου Στρατού σε αυτά τα κράτη 

αποτελούσε και ένα είδος εγγύησης για τη διατήρηση της τάξης και της ειρήνης, 

καθώς ανάµεσα σε γειτονικά έθνη υπήρξαν και συνέχιζαν µετά τον πόλεµο να 

υπάρχουν εδαφικές διεκδικήσεις και έντονα εχθρικά συναισθήµατα, καθώς µάλιστα 

µέχρι πριν από λίγο δεν ήταν λίγες οι µεταξύ τους πολεµικές συγκρούσεις1209. Όπως 

υπογραµµίζει και ο Mazower, τη δεκαετία του 1940 ενηµερωµένοι και αµερόληπτοι 

παρατηρητές, «θυµόνταν τη µεσοπολεµική κληρονοµιά της αποτυχίας της 

δηµοκρατίας, της οικονοµικής ύφεσης και των εθνοτικών συγκρούσεων – ζοφερές 

                                                                                                                                            
µάλλον από µια επιθετική συµπεριφορά. 
1209 Βλ. τις εδαφικές ανακατατάξεις στους χάρτες στο παράρτηµα εδώ σελ. 772-773. 
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αναµνήσεις που αδυνάτιζαν την αντίσταση στον κοµµουνισµό τόσο µέσα όσο και έξω 

από την περιοχή…[Άλλωστε σε πολλές χώρες] οι εθνικιστές είχαν κάθε λόγο να 

εξευµενίζουν τη Μόσχα ως εγγυήτρια των νέων εδαφών»1210.  

∆εν µπορούσε έτσι να υπάρξει χώρος στη δηµοσιότητα για τη µνήµη της 

σκοτεινής περιόδου πριν από την τελική σοβιετική νίκη, για µια µνήµη δηλαδή 

συγκρούσεων των νέων πια συµµάχων, εθνικής ήττας και κατοχής για κάθε κράτος, 

αντιηρωική και ενίοτε αρνητική για την ίδια την ΕΣΣ∆. Η Μόσχα είχε, άλλωστε, θίξει 

σε αρκετές περιπτώσεις κυριαρχικά δικαιώµατα άλλων κρατών και είχε συµβάλει µε 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη διαµόρφωση συνθηκών που τα υπέσκαπταν. Η 

παρουσία του στρατιώτη στη δηµόσια µνηµειακή γλυπτική σε συνδυασµό µε το όπλο 

που κρατά, έστω και κατεβασµένο, αλλά και το µοτίβο των ντόπιων κάθε φορά 

κατοίκων να είναι οπλισµένοι µε σοβιετικά όπλα, δεν µπορεί παρά να ερµηνευτεί ως 

η πρόθεση των παραγγελιοδοτών να υπενθυµίσουν δηµοσίως, ότι στην κορυφή της 

πολιτικής και διεθνούς ατζέντας ήταν τα σοβιετικά συµφέροντα. Η χρήση 

επιπροσθέτως και η υιοθέτηση των αρχών και των τεχνικών του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού στα περισσότερα µνηµεία αυτών των χωρών, στις οποίες µάλιστα 

προπολεµικά ο µοντερνισµός είχε ισχυρές ρίζες και είχε εξαπλωθεί σε όλες τις 

µορφές των εικαστικών τεχνών, συνεχίζοντας ως ένα βαθµό, όσο και όπου το 

επέτρεπαν οι συνθήκες, και µεταπολεµικά1211, αποδεικνύει το εύρος της σοβιετικής 

διείσδυσης και κυριαρχίας στις δηµόσιες εκδηλώσεις της πνευµατικής ζωής.  

Από αυτήν την προτεραιότητα πηγάζει ακριβώς το γεγονός, ότι όλες οι 

υπόλοιπες τοπικές και εθνικές µνήµες θάφτηκαν και απαξιώθηκαν, καθώς δεν υπήρχε 

χώρος για την ανάπτυξη εναλλακτικών εκδοχών του παρελθόντος, το οποίο 

ενδεχοµένως θα αµφισβητούσε τη σοβιετική κυριαρχία και τις επιδιώξεις που είχε 

θέσει το Κρεµλίνο ή θα έθιγε τα συµφέροντα των τοπικών ηγετών. Ειδικά µετά το 

1947 «στον οικονοµικό σχεδιασµό, στην πολιτική, στην αρχιτεκτονική, σε όλους 

γενικά τους τοµείς εµφανίστηκε µια αύξουσα δουλοπρέπεια προς τη Μόσχα»1212. 

Φωνές αντίστασης προς τη σοβιετική κυριαρχία θα ήταν δυνατό να υπάρξουν µόνο 

πολύ αργότερα µετά το θάνατο του Στάλιν και το ‘Λιώσιµο των Πάγων’ . Τότε για 

συγκεκριµένους λόγους άρχισε να προβάλλεται και να αναδύεται σε κάθε κράτος-

                                                 
1210 Mazower, Mark, Σκοτεινή ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, όπ. π., σελ. 244-245 και 251. 
1211 Βλ. τον τετράτοµο κατάλογο της έκθεσης Europa-Europa, Das Jahrhundert der Avantgarde in 
Mittel- und Osteuropa, Stanislawski, Ryszard/ Brockhaus, Christoph (επιµ.), Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Βόννη 1994. 
1212 Mazower, Mark, Σκοτεινή ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, όπ. π., σελ. 255. 
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δορυφόρο, έστω και προσωρινά ή µε πολλούς περιορισµούς, µια εθνικά 

χρωµατισµένη εκδοχή του σοσιαλισµού µέσα σε ένα πιο ανεκτικό και φιλελεύθερο 

περιβάλλον, καθώς από τα χείλη του ίδιου του Χρουστσόφ εκφράστηκε δηµόσια, ήδη 

από το 1955, η παραδοχή ότι ήταν δυνατόν να υπάρξουν και ‘διαφορετικοί δρόµοι 

προς το σοσιαλισµό’, σε µια προσπάθεια να τα ξαναβρεί µε τον Τίτο, όπως παρατηρεί 

πάλι ο Mazower 1213. Φυσικά και στις δύο αυτές φάσεις ούτε λόγος να γίνεται για την 

ανάπτυξη της µνήµης για τα εκατοµµύρια θύµατα της γενοκτονίας των Εβραίων 

πολιτών αυτών των κρατών, καθώς στην πρώτη περίπτωση θάφτηκε µαζί µε τις άλλες 

εθνικές εκδοχές και στη δεύτερη, απόρροια και ενός αυξανόµενου σοβιετικού 

αντισηµιτισµού, ξεχάστηκε για δεύτερη φορά, προκειµένου να προκριθεί η καθαρά 

εθνική εκάστοτε µνήµη για τον πόλεµο.  

 
 
 

                                                 
1213 Βλ. συνοπτικά για τη φάση αυτή της φιλελευθεροποίησης και του «εθνικού κοµµουνισµού» 
Mazower, Mark, Σκοτεινή ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, όπ. π., σελ. 264-275 και Berstein, 
Serge/ Milza, Pierre, Ιστορία της Ευρώπης, ∆ιάσπαση και Ανοικοδόµηση της Ευρώπης 1919 έως 
Σήµερα, όπ. π., σελ. 233-250. 
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� Τα µνηµεία του ‘Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου’ στην Ένωση 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών (ΕΣΣ∆) 

 
 

Το 1937 στο Παρίσι, στη ∆ιεθνή Έκθεση Τεχνών και Τεχνολογίας στη 

Μοντέρνα Ζωή, η Σοβιετική Ένωση, µετά από πολύχρονη απουσία1214, έλαβε µέρος 

σε ένα παγκόσµιο γεγονός, σε µια περίοδο µε πυρετώδεις διαδικασίες, προετοιµασίες 

και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και κυρίως σε αυτό των εξοπλισµών. Στην ιστορική 

αυτή έκθεση για πρώτη φορά δύο ιδεολογίες, δυο κοσµοθεωρίες και δύο νέα πολιτικά 

συστήµατα τέθηκαν απέναντι το ένα από το άλλο στην περίοδο της ακµής τους και 

του άκρατου ανταγωνισµού για την κυριαρχία τους σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως 

οι ίδιοι οι εκπρόσωποί τους προσδοκούσαν και διακήρυτταν.  

 
(φωτογραφία της εποχής τραβηγµένη από το Τροκαντερό) 

Το σοβιετικό περίπτερο κατασκευάστηκε απέναντι από το ναζιστικό της 

Γερµανίας και µαζί τα δύο δηµιούργησαν µια εντυπωσιακή όσο και προφητική εικόνα 

της επερχόµενης αντιπαράθεσης όχι απλά δύο κρατών. Παραµένει βέβαια γεγονός ότι 

ο αντιφασιστικός χαρακτήρας του σοβιετικού περιπτέρου δεν ήταν καθόλου εµφανής, 

όπως άλλωστε και η αντιπαράθεση µε τα καπιταλιστικά κράτη που αποκρύφτηκε 

τεχνηέντως, καθώς η ΕΣΣ∆ επιθυµούσε να χτίσει µια συµµαχία µε το δυτικό κόσµο 

                                                 
1214 Η προηγούµενη επίσηµη εµφάνιση σε διεθνή έκθεση ήταν και πάλι στο Παρίσι το 1925 στη ∆ιεθνή 
Έκθεση ∆ιακοσµητικών και Μοντέρνων Βιοµηχανικών Τεχνών, βλ. Mudrak, M. Myroslava / Hagelstein 
Marquadrat, Virginia, «Environments of Propaganda: Russian and Soviet Expositions and Pavilions in 
the West», The Avant-Garde Frontier, Russia Meets the West, 1910-1930, Harrison Roman, Gail / 
Hagelstein Marquadrat, Virginia (επιµ.), University Press of  Florida, Φλόριντα 1992, σελ. 65-101. 
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ενάντια στην ανερχόµενη ναζιστική Γερµανία και να εισέλθει στη χωρία των 

δηµοκρατικών εθνών και στην Κοινότητα των Εθνών, την οποία παλαιότερα 

απέρριπτε1215.  

Σε αυτό το διεθνούς εµβέλειας γεγονός, η πριν από 20 χρόνια ιδρυµένη 

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών παρουσίασε σε όλο τον πλανήτη την 

κοµµουνιστική κοσµοθεωρία της και το πως αυτή προσδιοριζόταν και είχε 

εφαρµοστεί από τους Σοβιετικούς στο πρώτο και µοναδικό σοσιαλιστικό κράτος στον 

κόσµο. Ωστόσο, «αν και η Σοβιετική Ένωση ήρθε στις ∆ιεθνείς Εκθέσεις µε το 

ενδιαφέρον κυρίως για µια πραγµατιστική πολιτική (Realpolitik), η πολιτική της 

ιδεολογία ήταν άφωνη, όχι απούσα»1216. Για πρώτη φορά εκφράστηκε καλλιτεχνικά 

εκτός συνόρων η πίστη στην πρόοδο και στο ‘Νέο Άνθρωπο’, στην ιδέα του ‘τέλειου 

µέλλοντος’ που θα έρθει µε τη συνδροµή του σοσιαλισµού όπως αναπτύχθηκε στο 

σοβιετικό µοντέλο και στο επίπεδο των τεχνών χάρη στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό. 

Αντίθετα στις προηγούµενες διεθνείς παρουσίες δινόταν έµφαση κυρίως στους 

δεσµούς ανάµεσα στην επανάσταση και την πρωτοπορία, όπως στη Biennale της 

Βενετίας το 1924 µε τα σουπρεµατιστικά έργα των Malevich και Rodcenko, στο 

Παρίσι το 1925 στη ∆ιεθνή Έκθεση ∆ιακοσµητικών και Μοντέρνων Βιοµηχανικών 

Τεχνών µε το κονστρουκτιβιστικό περίπτερο του Konstantin Melnikov, στην 

Κολωνία το 1928 µε το περίπτερο του El Lissitzky ή στη ‘Ρωσική Έκθεση’ του 1929 

στη Ζυρίχη, της οποίας το πλακάτ είχε σχεδιάσει και πάλι ο Lissitzky1217. Στην  

επίσηµη µάλιστα ανακοίνωση για τη συµµετοχή στην έκθεση µε ηµεροµηνία 10 

Σεπτεµβρίου 1933 διαβάζουµε: «Το περίπτερο της ΕΣΣ∆ πρέπει να είναι το ίδιο ένα 

αντικείµενο έκθεσης, εκφράζοντας την άνοδο του σοσιαλιστικού πολιτισµού, της 

τέχνης, της τεχνολογίας και της δηµιουργικότητας των ανθρώπων χάρις το 

σοσιαλισµό»1218. Οι τέχνες που µέχρι τώρα προσλαµβάνονταν και αντιµετωπίζονταν 

                                                 
1215 Βλ. Swift, Antony, «Soviet Socialism on Display at the Paris and New York World’s Fairs, 1937 
and 1939», Kunst und Propaganda, Im Streit der Nationen 1930-1945, Czech, Hans-Jörg / Doll, 
Nikola, (επιµ.), Deutsches HIstorisches Museum Berlin, Βερολίνο 2007, σελ. 182-185. 
1216 Swift, Antony, «Soviet Socialism on Display at the Paris and New York World’s Fairs, 1937 and 
1939», όπ. π., σελ. 182. 
1217 Βλ. βλ. Mudrak, M. Myroslava / Hagelstein Marquadrat, Virginia, «Environments of Propaganda: 
Russian and Soviet Expositions and Pavilions in the West», The Avant-Garde Frontier, Russia Meets 
the West, 1910-1930, Harrison Roman, Gail / Hagelstein Marquadrat, Virginia (επιµ.), University Press 
of  Florida, Φλόριντα 1992, σελ. 65-101, Swift, Antony, «Soviet Socialism on Display at the Paris and 
New York World’s Fairs, 1937 and 1939», όπ. π., σελ. 182 και Degot, Ekaterina, «The collectivization 
of modernism», Dream Factory Communism, The Visual Culture of the Stalin Era, Groys, Boris/ 
Hollein, Max (επιµ.), Schrin Kunsthalle Frankfurt/ Hatje Cantz, Όστφιλντερ 2003, σελ. 86. 
1218 Παράθεµα στο Wilson, Sarah, «The Soviet Pavilion in Paris», Art of the Soviets: Painting, 
sculpture and architecture in a one-party state, 1917-1992, Brown, Matthew Cullerne, / Taylor, 
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ως το µέσο για ένα ‘µελλοντικό τέλειο κόσµο’, ως η απεικόνιση των επιτευγµάτων 

της Επανάστασης και είχαν το πρόθεµα και το επίθετο ‘επαναστατικές’ 1219, γίνονται 

πλέον σοσιαλιστικές, καθώς ο ουτοπικός αυτός κόσµος θεωρείται πλέον δεδοµένος 

και υπαρκτός και ως τέτοιος αναπαρίσταται στις τέχνες. 

∆ύναµη, αισιοδοξία, όραµα και ουτοπία αποτελούσαν τους κεντρικούς άξονες 

για το σοβιετικό περίπτερο, οι οποίοι είχαν έτσι κι αλλιώς παράδοση στη ρωσική 

διανόηση ήδη από το 19ο αιώνα και µεταβιβάστηκαν στο σοβιετικό κράτος µέσα από 

τα διδάγµατα της Ρωσικής Πρωτοπορίας. «Σχεδιασµένο από τον Boris Iofan σα µια 

συγκεντρωµένη µάζα από αφηρηµένους όγκους σε ένα µοντέρνο κλασικό τρόπο, το 

δυναµικό σχήµα του περιπτέρου προέβαλε εικόνες ενός ουτοπικού δυναµισµού, µιας 

µαζικής κοινωνίας, µιας τεχνολογικής και αγροτικής προόδου, εν συντοµία έναν 

ολόκληρο κόσµο που προέρχεται από το υψηλά συγκεντρωτικό και ιεραρχικό κράτος 

το οποίο παρουσιάζεται να οργανώνει τη µαζική κοινωνία σύµφωνα µε τις 

κοµµουνιστικές οδηγίες…συµβολίζοντας τη µεγάλη ελπίδα της ένωσης της 

βιοµηχανίας και της γεωργίας που αποτελούσε κοµµατική πολιτική από το 1928 και 

την έναρξη του πενταετούς πλάνου»1220. Σύµφωνα µε τα λόγια της επίσηµης 

περιγραφής στο βιβλίο της έκθεσης το περίπτερο εξέφραζε «την ορµητική και 

δυναµική ανάπτυξη του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στον κόσµο»1221.  

«Ο βιοµηχανικός ονειρικός κόσµος του σοσιαλισµού που γεννήθηκε µέσα από 

τους ιδεολογικούς αγώνες της Επανάστασης και της δεκαετίας του 1920 είχε στο 

µεταξύ εξαντληθεί από µια µόνιµη φθορά και µια εικονική πραγµατικότητα αλλά 

πραγµατώθηκε µε µια ασφαλώς λογική αναπαραστατική µορφή»1222. Οι οπαδοί και οι 

εκπρόσωποι του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ενστερνίστηκαν αυτήν την παράδοση της 

αισιοδοξίας και της πίστης στην πρόοδο και την ουτοπία µε όχηµα κυρίως την 

                                                                                                                                            
Brandon, (επιµ.), Manchester University Press, Μάντσεστερ/ Νέα Υόρκη 1993, σελ. 111. 
1219 Βλ. Gaßner, Hubertus/ Gillen, Erckhart, «Vom Utopischen Ordnungsentwurf zur 
Versöhnungsideologie im ästhetischen Schein. Beispiele sowjetischer Kunst zwischen dem 1. 
Fünfjahrplan und Verfassungskampagne 1936/37», Stalinismus, Probleme der Sowjetgesellaschaft 
zwischen Kollektivierung und Weltkrieg, Erler, Gernot/ Süß, Walter (επιµ.), Campus Verlag Frankfurt/ 
New York Verlag Ästhetik und Kommunikation, Φρανκφούρτη στο Μάιν 1982, σελ 272. 
1220 Wilson, Sarah, «The Soviet Pavilion in Paris», όπ. π., σελ. 106. 
1221 Από το Livre d’or officiel de l’exposition internationale des arts et techniques dans le vie moderne, 
Παρίσι 1937, σελ. 495, παρατίθεται στο Swift, Antony, «Soviet Socialism on Display at the Paris and 
New York World’s Fairs, 1937 and 1939», όπ. π., σελ. 183. 
1222 Hille, Nicola, «Konzepte vom „Neuen Menschen“. Die Visualisierung von Ideologien, Theorien 
und Utopien in der sowjetischen Bildpropaganda der 1930er Jahre», Kunst und Propaganda, Im Streit 
der Nationen 1930-1945, Czech, Hans-Jörg/ Doll, Nikola, (επιµ.), Deutsches Historisches Museum 
Berlin, Βερολίνο 2007, σελ.170. 



610 
 

τεχνολογία και αργότερα και την τέχνη «ως πρότυπο για την πολιτική»1223, παράδοση 

που προέρχεται από το θετικισµό του 19ου αιώνα, τις φιλοσοφικές απόψεις του 

Νικολάι Φεντόροβιτς Φεντόροφ και τα διδάγµατα της Ρωσικής Πρωτοπορίας1224. 

Τώρα, όµως, χρησιµοποιούσε άλλα εκφραστικά και καλλιτεχνικά µέσα και για 

διαφορετικούς, πραγµατιστικούς, πολιτικούς κυρίως, σκοπούς, πάντα βέβαια µε τον 

ίδιο θεωρητικό, ιδεολογικό, επαναστατικό και φαντασιακό στόχο της δηµιουργίας 

ενός ολοκληρωτικού και δίκαιου κοινωνικού συστήµατος, απόλυτα οργανωµένου και 

λειτουργικού, ένα καλλιτεχνικό αριστούργηµα – ολικό έργο τέχνης 

(Gesamtkunstwerk) το ονοµάζει ο Boris Groys1225 – που εγγυάται τη δηµιουργία και 

διατήρηση ενός κράτους δικαίου.  

Σύµφωνα πάλι µε το Groys «η εποχή του Στάλιν εκπλήρωσε το κύριο αίτηµα 

της Avant-garde, ότι η τέχνη έπρεπε να περάσει από την αναπαράσταση της ζωής σε 

µια µετατόπιση στο χώρο ενός ολοκληρωτικού αισθητικού και πολιτικού πλάνου»1226. 

Αντίθετα ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός «προσανατολίζεται προς κάτι το οποίο δεν 

υπάρχει ακόµα αλλά πρέπει να δηµιουργηθεί και σε αυτό το σηµείο συνέπιπτε επίσης 

σε πολιτικό και αισθητικό επίπεδο µε την κληρονοµιά της Avant-garde»1227. Τα 

µνηµεία που κατασκευάστηκαν µε ευθύνη των Σοβιετικών αµέσως µετά τον πόλεµο 

και µέχρι το τέλος της σταλινικής περιόδου σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτύπωσαν 

ακριβώς αυτή την επίσηµη ουτοπική εκδοχή της πραγµατικότητας που επιτυγχάνεται 

µε την εφαρµογή και την εγκαθίδρυση του σοσιαλισµού, σοβιετικού τύπου.  

Η απρόβλεπτη, όµως, και ξαφνική γερµανική εισβολή και η αυτόµατη 

ακύρωση της προηγούµενης συµφωνίας που επρόκειτο να συγκλονίσει το σοβιετικό 

µύθο, που είχε εν τω µεταξύ καλλιεργηθεί από το σταλινικό καθεστώς, για την 

παντοδυναµία του σοσιαλισµού και τις νέες δυνατότητες του σοβιετικού κράτους. Η 

πραγµατικότητα µε τα εκατοµµύρια των νεκρών και των θυµάτων από τη γερµανική 

προέλαση, η ήττα για δύο σχεδόν χρόνια και η υπαρκτή απειλή εξόντωσης και 

εξάλειψης της ΕΣΣ∆ µε τα στρατεύµατα της Βέρµαχτ έξω από κάθε µεγάλη ρωσική 

                                                 
1223 Groys, Boris, «Unsterbliche Körper», Die neue Menschheit, Biopolitische Utopien in Russland zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, Groys, Boris/ Hagemeister, Michael (επιµ.), Suhrkamp, Φρανκφούρτη 
στο Μάιν 2005, σελ. 15. 
1224 Βλ. Groys, Boris, «Unsterbliche Körper», όπ. π., σελ. 9-15 και Hille, Nicola, «Konzepte vom 
„Neuen Menschen“. Die Visualisierung von Ideologien, Theorien und Utopien in der sowjetischen 
Bildpropaganda der 1930er Jahre», όπ. π., σελ. 164-169. 
1225 Βλ. Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, Leupold, 
Gabriele (µτφρ.), Carl Hanser Verlag, Μόναχο/ Βιέννη 1988.  
1226 Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, όπ. π., σελ. 42. 
1227 Groys, Boris, όπ. π., σελ. 58. 
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πόλη, ακόµα και από την πρωτεύουσα Μόσχα, διέψευσαν µε κατηγορηµατικό τρόπο 

την εικόνα της αήττητης χώρας, όµως φαίνεται ότι δε διέλυσαν την προσδοκία και 

την πίστη της προηγούµενης περιόδου για διαρκή πρόοδο και επίτευξη ενός επίγειου 

παράδεισου µε τη βοήθεια του σοσιαλισµού, όπως εφαρµόστηκε υπό την καθοδήγηση 

του Στάλιν, ούτε την πεποίθηση, τουλάχιστον στα υψηλά κυβερνητικά κλιµάκια για 

τελική νίκη στον πόλεµο. Σε αντίθεση µε τους Βρετανούς και πολύ περισσότερο µε 

τους Αµερικανούς, ήταν οι Σοβιετικοί που κυνηγήθηκαν και πολεµήθηκαν σκληρά 

και έφτασαν στο χείλος της απόλυτης καταστροφής από το χιτλερικό καθεστώς. Ήταν 

αυτοί που υπέστησαν τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό αλλά και σε 

οικονοµικό επίπεδο και αυτοί τελικά που µε την πολεµική τους µηχανή έδωσαν το 

αποφασιστικό χτύπηµα και υπέταξαν τη φονική ναζιστική µηχανή, σταµατώντας τη 

θηριωδία του Ράιχ. Με τις θυσίες του o Κόκκινος Στρατός και τα στρατεύµατα των 

συµµάχων είχαν σώσει την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα του Χίτλερ, 

εγγράφοντας τα κατορθώµατα του σοβιετικού καθεστώτος σε ένα παγκόσµιο 

δηµοκρατικό αντιφασιστικό µέτωπο, διαγράφοντας συγχρόνως τις αµαρτίες του 

σταλινισµού του µεσοπολέµου και προσδίνοντάς του, έστω προσωρινά, µια θετική 

πτυχή. 

Τα γεγονότα βέβαια αυτά προσδιόρισαν σε µεγάλο βαθµό τις πολιτικές 

επιλογές µετά την οριστική νίκη και εξόντωση του θανάσιµου εχθρού, αλλά την ίδια 

στιγµή επηρέασαν την πρόσληψη αυτού του παρελθόντος που καθόρισε το παρόν και 

τις στρατηγικές µνήµης µέσα σε ένα νέο ιστορικό περιβάλλον. Στην κορυφή της 

πολιτικής ατζέντας θα είναι στο εξής «η προτεραιότητα της εθνικής ασφάλειας από 

µια εξωτερική επανάσταση. Η εµπειρία της εισβολής των Ναζί ήταν τραυµατική και 

σηµάδεψε µια ολόκληρη γενιά σοβιετικών ηγετών»1228.  

Όταν το 1942 µε τις ηρωικές προσπάθειες της Σοβιετικής Ένωσης η 

κατάσταση του πολέµου στην Ευρώπη άρχισε να µεταστρέφεται, ο Στάλιν ξεκίνησε 

να θέτει και να προωθεί τις σοβιετικές διεκδικήσεις για τη µεταπολεµική περίοδο. 

Αυτό έγινε µε δύο τρόπους: από τη µια αναζητώντας πολιτικές συµµαχίες µε τους 

Βρετανούς και τους Αµερικάνους εξασφάλιζε µε διεθνείς συµφωνίες, επίσηµες ή 

ανεπίσηµες, τον έλεγχο της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης και από την άλλη 

χρησιµοποιώντας τα σοβιετικά στρατεύµατα επιβεβαίωνε και επικύρωνε αυτές τις 

συµφωνίες µέσω της στρατιωτικής κατοχής των εν λόγω εδαφών. Ήδη στη σύσκεψη 

                                                 
1228 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, Manchester 
University Press, Μάντσεστερ/ Νέα Υόρκη 1995, σελ. 27. 
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της Τεχεράνης και λίγο αργότερα στη Γιάλτα εγκρίθηκε η αρχή να περιέρχονται στη 

δικαιοδοσία ελέγχου της Μόσχας όσα εδάφη και όσες χώρες απελευθερώνονταν από 

τον Κόκκινο Στρατό, ενώ οι δυτικοί σύµµαχοι θα ήταν υπεύθυνοι για την Ιταλία. «Ο 

πρωταρχικός σοβιετικός στόχος παρέµεινε ίδιος – η εγκαθίδρυση και διατήρηση των 

λεγόµενων ‘φιλικών’ κυβερνήσεων στην Ανατολική Ευρώπη»1229…«Τον Απρίλιο και 

το Μάιο του 1945 η σοβιετική στρατηγική είχε δύο κυρίαρχους στόχους. Ο πρώτος 

ήταν να σταθεροποιηθεί η σοβιετική επιρροή στην Ανατολική Ευρώπη και να 

αποκλεισθεί η αγγλοαµερικανική επέµβαση…Ο δεύτερος στόχος ήταν να 

‘καταληφθεί’ η περιοχή που αν χρειαζόταν θα χρησιµοποιούταν ως ‘αντάλλαγµα’ 

προς τη ∆ύση»1230 – κάτι που αρχικά σήµαινε τη χρήση αυτών των περιοχών ως 

ανάχωµα απέναντι σε ενδεχόµενες ρεβανσιστικές γερµανικές κινήσεις αλλά γρήγορα 

µεταλλάχθηκε σε ανάχωµα σε µια ενδεχόµενη αµερικάνική ‘ιµπεριαλιστική’ απειλή.  

 

� Η παράδοση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού 

 

Από πολύ νωρίς πάντως οι επαναστατικές σοβιετικές αρχές κατάλαβαν τη 

δύναµη, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που µπορούσαν να παρέχουν στην 

πιεστική ανάγκη της εδραίωσης του νέου καθεστώτος οι τέχνες και οι καλλιτέχνες 

που τις εξασκούσαν. Ήδη στο ‘∆εύτερο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ’ στις 26 

Οκτωβρίου 1917, ταυτόχρονα µε την εγκαθίδρυση της νέας κυβέρνησης και του 

Συµβουλίου των Κοµισάριων µε επικεφαλή το Λένιν, ο Λουνατσάρσκι αναλαµβάνει 

επικεφαλής Κοµισάριος για τη Λαϊκή ∆ιαφώτιση, ενώ τελικά στις 9 Νοεµβρίου του 

ίδιου έτους ιδρύεται η ‘Κρατική Επιτροπή ∆ιαφώτισης’ µε επικεφαλή τον ίδιο1231. Ο 

Λουνατσάρσκι επρόκειτο να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

καλλιτεχνικού τοπίου τα επόµενα χρόνια, τόσο αναφορικά µε τη χρήση και το ρόλο 

των καλλιτεχνών και των τεχνών µέσα στην επαναστατική και σοσιαλιστική 

Σοβιετική Ένωση, όσο αναφορικά και µε το ύφος και το περιεχόµενό τους, δίνοντας 

από την πρώτη στιγµή το στίγµα του µε το γράµµα του στις 15 Νοεµβρίου 1917 προς 

την ‘Ένωση Ακτιβιστών της Τέχνης’ στο Πέτρογκραντ, αναφέροντας τα εξής: 

«Μπροστά µας βρίσκεται το έργο της δηµιουργίας νέων, ελεύθερων µορφών 

                                                 
1229 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
58. 
1230 Kennedy-Pipe, Caroline, όπ. π., σελ. 66. 
1231 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, Yale University Press, Νιού Χαίβεν/ 
Λονδίνο 1998, σελ. 43. 
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καλλιτεχνικής ζωής αποκλειστικά για το λαό. Σε αυτό το πιο σηµαντικό κοµµάτι της 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας ο εργαζόµενος λαός έχει ανάγκη τη βοήθειά σας και εσείς 

θα του την παρέχετε»1232. Την επόµενη χρονιά µε το πρόγραµµα της αποµάκρυνσης 

των δηµόσιων µνηµείων του παλαιού καθεστώτος και της ανέγερσης νέων µε νέους 

ήρωες, οι ιδέες του Κοµισάριου για το ρόλο των τεχνών στη δηµόσια σφαίρα άρχισαν 

να λαµβάνουν πραγµατικές διαστάσεις και η εθνικοποίηση του δηµόσιου βίου έφτανε 

στο χώρο της διανόησης και των τεχνών1233.  

Η ιστορία του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως ξεχωριστή τεχνοτροπική  µέθοδος 

ξεκινάει ήδη τη δεκαετία του ’20 µε τη σφοδρή αντιπαράθεση για το τι είναι 

ρεαλιστικό στην τέχνη. Στην πρώτη κρατική έκθεση τέχνης στο Πέτρογκραντ τον 

Απρίλιο του 1919 συµπεριλήφθησαν καλλιτέχνες από ολόκληρο το εικαστικό φάσµα, 

συχνά ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους αντιλήψεις, σε ένα πολιτιστικό γεγονός 

όπου στα 2000 έργα βρίσκουµε όλες τις τάσεις, από τον ακαδηµαϊκό ρεαλισµό µέχρι 

την πρωτοπορία1234, ενώ µέχρι και το 1924, όταν και η Ρωσία επέστρεψε ως ΕΣΣ∆ 

στη Biennale της Βενετία µετά από την απουσία του 1922, στάλθηκαν, για τελευταία 

όµως φορά, σουπρεµατιστικά έργα των Malevich και Rodcenko1235.  

Το ρεαλισµό λοιπόν διεκδικούσαν για λογαριασµό τους τόσο οι εκπρόσωποι 

της ρωσικής πρωτοπορίας, διατρανώνοντας ότι η τέχνη τους ήταν από µόνη της και 

αυθύπαρκτα πραγµατική, άρα και ρεαλιστική, όσο και οι οπαδοί της προλεταριακής 

τέχνης που προωθούσαν µια πιο ορθόδοξη εκδοχή του ρεαλισµού και της απεικόνισης 

της πραγµατικότητας και η οποία είχε τις ρίζες της στο ρεαλισµό και τα ροµαντικά 

κινήµατα του 19ου αιώνα. Η τελευταία κατέληξε το 1922 στον ‘ηρωικό ρεαλισµό’ της 

‘Ένωσης Καλλιτεχνών για τη Μελέτη της Επαναστατικής Ζωής’ (AKhRR), 

ουσιαστικά πρόγονο του σοβιετικού σοσιαλιστικού ρεαλισµού που εδραιώθηκε την 

επόµενη δεκαετία1236. Το πρώτο πάντως συνθετικό του σοσιαλιστικού ρεαλισµού 

οφείλεται ή έστω είχε βρει, όπως είδαµε, πρακτική, δηµόσια και ευρεία διάχυση µε το 

Σχέδιο Μνηµειακής Προπαγάνδας του Λένιν το 1918, όπου έγινε προσπάθεια σε 

ευρεία κλίµακα να τεθούν οι τέχνες στην υπηρεσία της πολιτικής, της προπαγάνδας 

και της διαπαιδαγώγησης των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα τέθηκαν υπό κρατική 

                                                 
1232 Παρατίθεται στο Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 44. 
1233 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 44-45. 
1234 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 46. 
1235 Βλ. Di Martino, Enzo, Storia della Biennale di Venezia 1895-2003, Arti Visive – Architettura – 
Cinema – Danza – Musica – Teatro, όπ. π., σελ. 30. 
1236 Βλ. Fer, Brion/ Batchelor, David/ Wood, Paul, Realism, Rationalism, Surrealism, Art between the 
Wars,  Yale University Press, Νιού Χαίβεν/ Λονδίνο 1993, σελ. 264-283 και 312. 
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κηδεµονία και απαιτήθηκε από τους καλλιτέχνες η συµµόρφωση µε τις αρχές και τις 

επιταγές του κόµµατος αναφορικά µε το τι σήµαινε κοµµουνιστική εκπαίδευση των 

εργατών µέσω των τεχνών1237. 

Μέχρι πάντως το ‘Α΄ Πανενωσιακό Συνέδριο των Σοβιετικών Συγγραφέων’ 

το 1934, η µέθοδος του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, που ως όρος πρωτοεµφανίστηκε 

δύο χρόνια νωρίτερα στη Λιτερατούρναγια Γκαζέτα (Λογοτεχνική Εφηµερίδα), αλλά  

αποδόθηκε εθιµοτυπικά στο Στάλιν1238, δεν είχε τα αποστεωµένα και τυποποιηµένα 

χαρακτηριστικά της µετέπειτα περιόδου που διαρκεί περίπου µέχρι το θάνατο του 

Σοβιετικού ηγέτη το 1953. Στην προπαρασκευαστική πρώτη περίοδο µέχρι την πλήρη 

επικράτηση και κανονικοποίησή του, ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός στη ζωγραφική, µε 

κύριο πρωταγωνιστή το Deineka, διακρίνεται από µια εκφραστικότητα και έναν 

εξπρεσιονισµό που θα εγκαταλειφθεί αµέσως µετά το ’341239.  

Οι οπαδοί του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, παλεύοντας αυτήν την περίοδο 

προκειµένου να καταξιωθούν και να καταστήσουν το δικό τους στυλ κυρίαρχο στη 

δηµόσια καλλιτεχνική ζωή «ως ειδική παραλλαγή των αντιµοντερνιστικών τάσεων, 

που επικρατούσαν παγκοσµίως στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στη δεκαετία 

του 1930»1240, υιοθέτησαν τόσο τα διδάγµατα του ρεαλισµού του προηγούµενου 

αιώνα, όπου η ατοµική ψυχολογική κατάσταση των προσώπων-πρωταγωνιστών των 

έργων είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά ταυτόχρονα και τεχνάσµατα της ρωσικής 

πρωτοπορίας, καθώς και στοιχεία από τη παραδοσιακή ρωσική µυθολογία, που ειδικά 

µετά το ’34 και την εισήγηση του Γκόρκυ έλαβε και επίσηµη αναγνώριση1241. Πολλοί 

άλλωστε πρωταγωνιστές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού είχαν ξεκινήσει την καριέρα 

τους µε έργα αφηρηµένα και αργότερα πέρασαν σε ένα ρεαλισµό όπου όλα γινόταν 

λιγότερο εκφραστικά και λαµπερά, λιγότερο ασαφή και περισσότερο λακωνικά1242. 

                                                 
1237 Βλ. Morozov, Aleksander, «Socialist Realism: Factory of the New Man», Dream Factory 
Communism, The Visual Culture of the Stalin Era, Groys, Boris/ Hollein, Max (επιµ.), Schrin 
Kunsthalle Frankfurt/ Hatje Cantz, Όστφιλντερ 2003, σελ. 67. 
1238 Βλ. Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 
1900, µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 260. 
1239 Για αυτές του τις επιλογές και τη χρήση τεχνικών που είχαν συγγένιες µε τον ευρωπαϊκό 
µοντερνισµό ο Deineka θα δεχθεί επανηληµένως σκληρή κριτική τα επόµενα χρόνια, ειδικά µετά το 
1934, βλ. Elliott, David, «Sozialistischer Realismus», Europa-Europa, Das Jahrhundert der 
Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Stanislawski, Ryszard/ Brockhaus, Christoph (επιµ.), τόµος 1, 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Βόννη 1994, σελ. 275. 
1240 Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 1900, 
µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 260. 
1241 Βλ. Γκόρκυ, Μαξίµ, «Η Σοβιετική Λογοτεχνία (Έκθεση του Μ. Γκόρκυ για τη λογοτεχνία της 
ΕΣΣ∆ το 1934)», Ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός, Σαραντόπουλος, Αντρέας (µτφρ.), Μόρφωση, Αθήνα 
1957, σελ. 26. 
1242 Βλ. Degot, Ekaterina, «The collectivization of modernism», όπ. π., σελ. 100. 
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Όλα αυτά όµως εγκαταλειφθήκαν µετά το συνέδριο του ’34, όταν ο κρατικός 

και κοµµατικός µηχανισµός, υπό την σταθερή πλέον ηγεσία του Στάλιν, θέλησε να 

ελέγξει πλήρως και ριζικά όλη την καλλιτεχνική παραγωγή και κυρίως τη 

λογοτεχνική, θέτοντάς την στην υπηρεσία της επανάστασης, του κράτους και τελικά 

του κόµµατος, πολιτικοποιώντας δηλαδή πλήρως την καλλιτεχνική ζωή. Για τις 

εικαστικές τέχνες, ειδικότερα, η διαδικασία αυτή είχε ήδη ξεκινήσει δύο χρόνια 

νωρίτερα, ως µέρος και της διαµάχης κατά του µοντερνισµού και της επικράτησης 

του ρεαλισµού, µε την κατάργηση όλων των ανεξάρτητων καλλιτεχνικών συνδέσµων 

ή οµάδων και την ίδρυση µίας και µοναδικής Ένωσης Σοβιετικών Καλλιτεχνών, την 

Οργκοµιτέτ1243. Την εποµένη άλλωστε χρονιά, το 1933, ο Osip Beskin µε το βιβλίο 

του Φορµαλισµός στη ζωγραφική κατονόµασε µια σειρά καλλιτεχνών οι οποίοι 

σύµφωνα µε το συγγραφέα είχαν παραπλανηθεί και λοξοδροµήσει, θέτοντας µε τον 

τρόπο αυτό τη θεωρητική βάση για την επιστηµονική προσέγγιση των εικαστικών 

τεχνών1244. Μια διαµάχη συνεπώς µε όρους εικαστικούς, έλαβε σύντοµα πολιτικές 

συνδηλώσεις, όπου καταδικάστηκε οτιδήποτε µοντέρνο και αφηρηµένο ως αστικό και 

παρακµιακό και οδήγησε τελικά τη σοβιετική τέχνη σε έναν αποµονωτισµό που στην 

παγκόσµια καλλιτεχνική πραγµατικότητα εκφράστηκε µε την απόσυρση της 

Σοβιετικής Ένωσης τα έτη 1934-1954 από την πιο σηµαντική ίσως εκδήλωση για τα 

εικαστικά, τη Biennale της Βενετίας1245. 

Τον προγραµµατικό ορισµό για το σοσιαλιστικό ρεαλισµό θα δώσει τελικά 

στο συνέδριο ο Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής Αντρέι Ζντάνοφ, θέτοντας ως 

κύριο ζητούµενο την εφαρµογή της παραίνεσης του Στάλιν προς τους καλλιτέχνες και 

τους συγγραφείς να γίνουν ‘οι µηχανικοί των ανθρώπινων ψυχών’ και 

επαναλαµβάνοντας στην πραγµατικότητα τη θεωρία του «αισθητικού Αλεξάντρ 

Μπογκντάνοφ, ο οποίος είχε αναφερθεί στη λογοτεχνία ως µια πρακτική που θα 

έπρεπε ‘να οργανώσει τους εργάτες και τους καταπιεσµένους στον αγώνα για την 

τελική καταστροφή κάθε µορφής εκµετάλλευσης’»1246. Επιπροσθέτως, ο Μαξίµ 

Γκόρκυ µε την εισήγησή του έδωσε το στίγµα της πολιτικής βούλησης της κρατικής 

                                                 
1243 Βλ. Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, όπ. π., σελ. 265 και 
Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 134-136. 
1244 Βλ. Elliott, David, «Sozialistischer Realismus», όπ. π., σελ. 274. 
1245 Βλ. Di Martino, Enzo, Storia della Biennale di Venezia 1895-2003, Arti Visive – Architettura – 
Cinema – Danza – Musica – Teatro, όπ. π., σελ. 35 και τον αναλυτικό πίνακα µε τις συµµετοχές της 
χώρας σελ. 125. 
1246 Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ Buchloh, H. D. Benjamin, Η τέχνη από το 1900, 
µοντερνισµός, αντιµοντερνισµός, µεταµοντερνισµός, όπ. π., σελ. 260. 
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και κοµµατικής ηγεσίας για το ρόλο που θα καλούνταν στο εξής να διαδραµατίσουν 

οι καλλιτέχνες µέσα στο επαναστατικό και σοσιαλιστικό κράτος των Σοβιέτ, όπου 

«το κράτος των προλετάριων πρέπει να εκπαιδεύσει εξαίρετους ‘τεχνίτες του 

πολιτισµού’, ‘ αρχιτέκτονες των ψυχών’»1247, ενώ «η Ένωση πρέπει να πάρει στα 

χέρια της, ως ένα βαθµό βέβαια, την καθοδήγηση της στρατιάς των αρχάριων 

συγγραφέων»1248. ∆ιαβάζουµε επίσης χαρακτηριστικά στο κείµενό του για το 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό αναφορικά µε τον πολιτικό και διαφωτιστικό ρόλο αυτών των 

‘τεχνιτών’ «πως είναι ανάγκη να µελετήσουν, να πλατύνουν τις γνώσεις τους, ν’ 

αναπτύξουν τη σπουδαστική τους ικανότητα, να µάθουν την τεχνική της 

σπουδαιότατης και υπεύθυνης επαναστατικής δουλειάς που διάλεξαν»1249, ενώ στην 

εναρκτήρια οµιλία του αναφέρει χωρίς περιστροφές πως «σκοπός µας είναι να 

οργανώσουµε τη λογοτεχνία σαν µια ενιαία πολιτιστική – επαναστατική δύναµη»1250. 

   
 (αριστερά Vera Ignatyevna Mukhina, Εργάτης και Αγρότισσα, 1937, ανοξείδωτο ατσάλι, ύψος 24,5 µ., 

Σοβιετικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση ‘Arts et Techniques dans la Vie Moderne’ του Παρισιού, δεξιά 

Aleksandr Gerasimov, Ο Στάλιν και ο Βοροσίλοφ στο Κρεµλίνο, 1938, λάδι σε καµβά, 2,96 x 3,86 µ., 

Πινακοθήκη Τρετιάκοφ, Μόσχα) 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδείχθηκε σταδιακά στα έργα τέχνης ο τύπος µιας 

ηρωική µορφής απαραίτητης για το χτίσιµο του σοσιαλιστικού κράτους1251, το οποίο 

                                                 
1247 Γκόρκυ, Μαξίµ, «Η Σοβιετική Λογοτεχνία (Έκθεση του Μ. Γκόρκυ για τη λογοτεχνία της ΕΣΣ∆ το 
1934)», όπ. π., σελ. 52. 
1248 Γκόρκυ, Μαξίµ, «Η Σοβιετική Λογοτεχνία (Έκθεση του Μ. Γκόρκυ για τη λογοτεχνία της ΕΣΣ∆ το 
1934)», όπ. π., σελ. 54. 
1249 Γκόρκυ, Μαξίµ, «Ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός», Ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός, Σαραντόπουλος, 
Αντρέας (µτφρ.), Μόρφωση, Αθήνα 1957, σελ. 14. 
1250 Γκόρκυ, Μαξίµ, «Εναρκτήρια Οµιλία», Ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός, Σαραντόπουλος, Αντρέας 
(µτφρ.), Μόρφωση, Αθήνα 1957, σελ. 17. 
1251 Βλ. Günther, Hans, «The Heroic Myth in Sosialist Realism», Dream Factory Communism, The 
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πάντως σύµφωνα µε τον ίδιο το Στάλιν είχε ήδη επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα, όπως 

ανακοίνωνε στο Όγδοο Συνέδριο των Σοβιέτ το 19361252. Αρχικά ο ήρωας αυτός είχε 

τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της εργατικής και αγροτικής τάξης που απέµειναν 

οι µόνες τάξεις του θεωρητικά αταξικού σοσιαλιστικού κράτους και αντικατέστησαν 

έτσι τις µορφές των ηρώων-ατόµων της αστικής τάξης. Γρήγορα, όµως, προστέθηκαν 

και οι µορφές της κοµµατικής ηγεσίας και του Κόκκινου Στρατού που κατέστησαν 

την Ένωση το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος και µεταφορικά ή συµβολικά πήραν τη 

θέση των εργατών και των αγροτών. Πιο γνωστό παράδειγµα υπήρξε ο πίνακας του 

Aleksandr Gerasimov, Ο Στάλιν και ο Βοροσίλοφ στο Κρεµλίνο, όπου ο πρώτος 

συµβολίζει το µέσο Σοβιετικό πολίτη και ο δεύτερος παίρνει τη θέση ενός τυπικού 

στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού, αντικαθιστώντας τους ήρωες εργάτες και αγρότες 

οι οποίοι είχαν βρει στο έργο της Mukhina για την έκθεση του ’37 στο Παρίσι την 

υψηλότερη αναγνώριση αλλά στη συνέχεια µια θέση δευτερεύουσας σηµασίας στο 

δηµόσιο µνηµειακό πρόγραµµα εντός Σοβιετικής Ένωσης1253. 

Την ίδια περίοδο οι εκθέσεις τέχνης µε εκατοντάδες έργα για τις επετείους του 

Κόκκινου Στρατού έδιναν κύρος και νοµιµοποιούσαν το ρόλο του στη δηµόσια 

ζωή1254. Κυρίως, όµως, κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά το Β΄Π.Π., οι µορφές των 

ηρώων στρατιωτών θα κυριαρχήσουν πλήρως στο εικονογραφικό πρόγραµµα του 

σοβιετικού σοσιαλιστικού ρεαλισµού1255, είτε ως απεικονίσεις µαχών σε 

προπαγανδιστικά έργα, όπως του Deineka Η υπεράσπιση της Σεβαστούπολης, είτε ως 

αναπαραστάσεις ενός φωτογραφικού ρεαλισµού σαν κινηµατογραφικό στιγµιότυπο 

της ευτυχισµένης καθηµερινής ζωής την οποία προσέφεραν οι θυσίες των 

στρατιωτών, όπως στο έργο του Laktionov Γράµµα από το µέτωπο1256. Αυτή η 

θεµατογραφία και αυτά τα εικονογραφικά µοτίβα και πρότυπα θα εξαχθούν 

µεταπολεµικά σε όλη την υπόλοιπη σοβιετική σφαίρα επιρροής, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, καθώς ακολουθώντας την εδαφική επέκταση της ΕΣΣ∆ µετά τη Γιάλτα, το 

Πότσνταµ και την παράδοση της Ιαπωνίας στην Άπω Ανατολή, «τα σύνορα του ίδιου 

του σοσιαλιστικού ρεαλισµού επεκτάθηκαν όταν αυτός επιβλήθηκε στους 

                                                                                                                                            
Visual Culture of the Stalin Era, Groys, Boris/ Hollein, Max (επιµ.), Schrin Kunsthalle Frankfurt/ Hatje 
Cantz, Όστφιλντερ 2003, σελ. 106-109. 
1252 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 133. 
1253 Βλ. Morozov, Aleksander, «Socialist Realism: Factory of the New Man», όπ. π., σελ. 80-82. 
1254 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 136. 
1255 Βλ. Günther, Hans, «The Heroic Myth in Sosialist Realism», όπ. π., 109-112, 117-119. 
1256 Βλ. Lindey, Cristine, Art in the Cold War, From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962, The Herbert 
Press, Λονδίνο 1990, σελ. 39. 
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καλλιτέχνες της Ανατολικής Ευρώπης και όταν µετά το 1949 υιοθετήθηκε από τη 

φιλικά προσκείµενη Κίνα»1257. 

  
(αριστερά, Alexander Alexandrovich Deineka, Η υπεράσπιση της Σεβαστούπολης, 1942, λάδι σε καµβά, 

2 x 4 µ., Ρωσικό Μουσείο, Αγία Πετρούπολη, δεξιά Alexander Laktionov, Γράµµα από το µέτωπο, 

1947, λάδι σε καµβά, 2,25 x 1,24 µ., Πινακοθήκη Τρετιάκοφ, Μόσχα) 

Μαζί εποµένως µε τις πρώτες επιτυχίες στο πολεµικό µέτωπο και την τελική 

νίκη κατά του ναζισµού άρχισε να επιστρέφει στη Σοβιετική Ένωση και η αισιοδοξία 

για το µέλλον και την ανασυγκρότηση της χώρας. Η παράδοση του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού για πίστη στην πρόοδο και στην πραγµάτωση της σοβιετικής ουτοπικής 

κοινωνίας υπό την καθοδήγηση του ‘πατερούλη’ τέθηκε εκ νέου στο προσκήνιο και 

καλλιεργήθηκε µε εντατικότερους ρυθµούς από ότι προπολεµικά, µε άµεσο στόχο την 

επιβεβαίωση της κυριαρχίας του νικηφόρου καθεστώτος. Η σοβιετική, άλλωστε, νίκη 

κατά του εθνικοσοσιαλισµού ήταν η απόδειξη της ορθότητας και της ανωτερότητας 

του σοσιαλισµού και της ιδεολογία του και κατακτήθηκε σε µεγάλο βαθµό λόγω της 

ύπαρξης του κόµµατος και του υπέρτατου στρατηγού Στάλιν. Η ιδέα της 

σοσιαλιστικής ουτοπίας και της «αθάνατης κοµµουνιστικής κοινωνίας»1258 επέστρεψε 

µετά την καθολική ήττα του ‘απόλυτου κακού’-ναζισµού. Η σοβιετική εξουσία 

παρουσιάστηκε ως ο µοναδικός εγγυητής της δηµιουργίας αλλά και της διατήρησης 

του επίγειου παράδεισου τον οποίο προφητικά είχε αναφέρει και προσδοκούσε η 

αναρχική οµάδα των Βιοκοσµικών µετά από κάποια µεγάλη καταστροφή1259 –  προς 

                                                 
1257 Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 221. 
1258 Groys, Boris, «Unsterbliche Körper», όπ. π., σελ. 14. 
1259 Βλ. Hagemeister, Michael, «‘Unser Körper muss unser Werk sein.’ Beherrschung der Natur und 
Überwindung des Todes in russischen Projekten des frühen 20. Jahrhunderts», Die neue Menschheit, 
Biopolitische Utopien in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Groys, Boris/ Hagemeister, Michael 
(επιµ.), Suhrkamp, Φρανκφούρτη στο Μάιν 2005, σελ. 27 και Groys, Boris, «Unsterbliche Körper», 
όπ. π., σελ. 14-15.  
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αναλογία ίσως µε το χριστιανικό µύθο του Νώε και της καθαρτικής πληµµύρας που 

άφησε στη γη µόνο τον ‘περιούσιο λαό της ιστορίας’. Πολύ περισσότερο επρόκειτο 

για το τελικό στάδιο όπου «ο πολιτισµός της εποχής του Στάλιν δεν γινόταν 

αντιληπτός ως ουτοπία, αλλά ως υπαρκτός πολιτισµός µετά το τέλος της ιστορίας»1260 

και «ο άνθρωπος ως ‘νικητής του θανάτου’ θα επεκτείνει την εξουσία του πάνω σε 

όλα, θα κατασκευάσει µια πραγµατική ‘Κοσµοκρατορία και Παντοκρατορία’, (όπου) 

το τέλος της γήινης ιστορίας µε αυτό το νόηµα γίνεται η αρχή της ιστορίας του Ήλιου 

και στη συνέχεια είναι η ιστορία του Κόσµου»1261. 

Σε αυτό το ‘βασίλειο του Ήλιου’ η µοναδική επιτρεπόµενη αναπαράσταση 

ακόµα και της µνήµης του πολέµου ήταν ίδιος ο Στάλιν, το σύµβολο ενός καλύτερου 

µέλλοντος1262. Συνήθως απεικονιζόταν ως ο φωτεινός ηγέτης-βασιλιάς Ήλιος, όπως 

στο έργο του Schurpin Το πρωινό της πατρίδας, µε ένα απόκοσµο και µεταφυσικό 

φως να τον περιβάλει ή µε ένα είδος φωτοστέφανου από την χριστιανική παράδοση 

στην οποία συχνά στρέφονταν οι καλλιτέχνες του σοσιαλιστικού ρεαλισµού για τη 

δηµιουργία ‘σοσιαλιστικών’ και ‘ρεαλιστικών’ εικόνων. «Εκτός από την προφανή 

θρησκευτική ερµηνεία πολλών πορτραίτων του Στάλιν και του Λένιν, ειδικά τη 

δεκαετία του ’40 όταν η λατρεία του Στάλιν ήταν στο απόγειό της, η σοσιαλιστική 

ρεαλιστική τέχνη ήταν γενικά πλούσια σε σύµβολα και αλληγορίες…Με όρους 

πολιτικής ερµηνείας του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, αυτό το υπερβολικό ‘επουράνιο 

φως’ το οποίο πέφτει στα πρόσωπα των µορφών πρέπει να εκληφθεί σηµειολογικά σε 

συνάρτηση µε τη σχεδιασµένη ουτοπία των πενταετών πλάνων. Το φως έτσι 

συµβολίζει συγχρόνως το τελικό στάδιο της σοσιαλιστικής έκστασης ή την πρόοδο 

του σοσιαλιστικού ανθρώπου προς αυτή την κατάσταση, µια εικόνα της ‘προόδου’ 

συνδεδεµένη ακριβώς µε τους στόχους του πενταετούς πλάνου»1263.  

                                                 
1260 Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, όπ. π., σελ. 48. 
1261 Hagemeister, Michael, «„Unser Körper muss unser Werk sein.“ Beherrschung der Natur und 
Überwindung des Todes in russischen Projekten des frühen 20. Jahrhunderts», όπ. π., σελ. 55. 
1262 Βλ. Morozov, Aleksander, «Socialist Realism: Factory of the New Man», όπ. π., σελ. 82. 
1263 Holz, Wolfgang, «Allegory and iconography in Socialist Realist painting», Art of the Soviets: 
Painting, sculpture and architecture in a one-party state, 1917-1992, Brown, Matthew Cullerne/ 
Taylor, Brandon (επιµ.), Manchester University Press, Μάντσεστερ/ Νέα Υόρκη 1993, σελ. 76. 
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(Fjodor S. Schurpin, Το πρωινό της πατρίδας, 1946-48, λάδι σε καµβά, 1,67 x 2,32 µ., Πινακοθήκη 

Τρετιάκοφ, Μόσχα) 

Ο Στάλιν στο έργο του Schurpin κοιτάζει µε υπερηφάνεια, δικαιολογηµένη σε 

µεγάλο βαθµό, τα επιτεύγµατα του σοβιετικού σοσιαλισµού, τα µηχανήµατα και τα 

ηλεκτροφόρα καλώδια στο βάθος, όπως ο Θεός κοιτούσε τα δηµιουργήµατά του και 

ένιωθε ικανοποιηµένος. «Το κοµµουνιστικό ‘αύριο’ – ο υποσχόµενος αιώνιος 

παράδεισος επί γης – δεν καθυστερήθηκε από τον πόλεµο. Στην επίσηµη ρητορική 

εµφανίστηκε µάλιστα να έχει έρθει πιο κοντά. Η δεκαετία του ’30 είδε τα 

επιτεύγµατα του σοσιαλισµού· στη δεκαετία του ’50 η σοβιετική τέχνη περιέγραφε τη 

σύγχρονη  κατάσταση ως την ‘άνοιξη του κοµµουνισµού’»1264. 

Και σε αυτόν φυσικά τον επίγειο παράδεισο δεν υπήρχε κανένας λόγος να 

αλλάξει κάτι στη µέθοδο και πρακτική µε την οποία προσέγγιζαν τα έργα τέχνης 

συνολικά. Κάποιες πρώτες µεταπολεµικές προσπάθειες φιλελευθεροποίησης των 

τεχνών, ακόµα και στυλιστικό επίπεδο, κατά αναλογία µε την απελευθέρωση της 

ίδιας της χώρας, έπεσαν στο κενό από τη στιγµή που το πολιτικό σύστηµα έµεινε 

αµετάβλητο και πολλοί µάλιστα καλλιτέχνες επέστρεψαν στο προπολεµικό καθεστώς 

της πλήρους κρατικής εξάρτησης1265. Αντιθέτως αυτό που συνέβη µετά τον πόλεµο 

ήταν η σκλήρυνση κατά κάποιο τρόπο του στυλ, η απολυτοποίηση των δογµάτων του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού και η τυποποίηση της θεµατολογίας, τουλάχιστον των 

δηµόσιων έργων, µε τη σχηµατοποίηση και την υιοθέτηση στερεοτυπικών µοτίβων 

και της κανονιστικής αισθητικής που επιβλήθηκαν ήδη από το 1936 µε την 

παρέµβαση κυρίως του Ζντάνοφ, από τον οποίο πήρε τελικά και το όνοµά της 

ολόκληρη η περίοδος, κυρίως µετά το 1946, στο πεδίο των τεχνών, γνωστή ως 

                                                 
1264 Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 221. 
1265 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 223. 
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ζντανοφτσίνα1266. Έτσι το 1949 ο διευθυντής της Πινακοθήκης Τρετιάκοφ δήλωνε µε 

αυτοπεποίθηση πως «όποιος καλλιτέχνης δεν ακολουθεί το παράδειγµα της 

σοβιετικής τέχνης είναι εχθρός του σοσιαλισµού»1267, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα 

την επικράτηση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως επίσηµης τεχνοτροπίας σε όλες τις 

χώρες του Ανατολικού Μπλοκ1268. 

Μόνο τελικά µε το θάνατο του Στάλιν και την καταδίκη της προσωπολατρίας 

από το Χρουστσόφ ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός θα µετεξελιχθεί εκ νέου, αν και ποτέ 

δεν έπαψε να δίνεται έµφαση στο θετικό, να υπογραµµίζει την αισιόδοξη πλευρά της 

ζωής, αγνοώντας ταυτόχρονα την αρνητική και πεσιµιστική1269. Αυτό πρακτικά 

σήµαινε τελικά µια καλλιτεχνική επανάσταση, µέσα πάντα στα όρια του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού1270, µε την άρνηση των καλλιτεχνών απέναντι σε ρητορικές 

και σχηµατοποιηµένες εικόνες των τελευταίων ετών της σταλινικής περιόδου και σε 

έναν αδικαιολόγητο οπτιµισµό1271.  

 
(Gely Korzhev, Σηκώνοντας τη σηµαία (κεντρικό τµήµα του τρίπτυχου Οι κοµµουνιστές), 1957-60, 

λάδι σε καµβά, 1,56 x 2,90 µ., Ρωσικό Μουσείο, Αγία Πετρούπολη) 

                                                 
1266 Βλ. Günther, Hans, «The Heroic Myth in Sosialist Realism», όπ. π., σελ. 119, Elliott, David, 
«Sozialistischer Realismus», όπ. π., σελ. 275 και Foster, Hall/ Krauss, Rosalind/ Bois, Yve-Alain/ 
Buchloh, H. D. Benjamin, όπ. π., σελ 260. Για την παρέµβαση του Ζντάνοφ στα καλλιτεχνικά 
πράγµατα χαρακτηριστική είναι η έκθεσή του για τα περιοδικά Ζβέζντα και Λένινγκραντ, όπου 
κατακεραυνώνει τα αστικά πρότυπα και την ηττοπάθεια των έργων του συγγραφέα Mikhail 
Zoshchenko και της ποιήτριας Anna Akhmatova που δηµοσιεύτηκαν εκεί και υπογραµµίζει και πάλι το 
διδακτικό ρόλο των τεχνών για τους πολίτες, βλ. Ζντάνοφ, Αντρέι, Τέχνη και Πολιτική, Κοµµουνιστική 
Οργάνωση ∆ιανοουµένων Καλλιτεχνών Αθήνας, Αθήνα 1946. 
1267 Παρατίθεται στο Ruhrberg, Karl, «Original und Fälschung oder Die Banalisierung der Utopie, 
Anmerkungen zum sozialkritischen und zum Sozialistischen Realismus», Europa-Europa, Das 
Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Stanislawski, Ryszard/ Brockhaus, Christoph 
(επιµ.), τόµος 1, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Βόννη 1994, σελ. 270. 
1268 Βλ. Elliott, David, «Sozialistischer Realismus», όπ. π., σελ. 275. 
1269 Βλ. Lindey, Cristine, Art in the Cold War, From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962, όπ. π., 
σελ.60 και 65-66. 
1270 Βλ. Lindey, Cristine, Art in the Cold War, From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962, όπ. π., σελ. 
40. 
1271 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Kunst unter Stalin, 1924-1956, όπ. π., σελ. 265. 
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Αντίθετα οδήγησε στην επιστροφή σε πιο εκφραστικές µεθόδους 

αναπαράστασης µιας ιδεατής πραγµατικότητας, κάτι που πρακτικά ισοδυναµούσε µε 

τις υφολογικές εξπρεσιονιστικές επιλογές του Deineka πριν το ’34, τις οποίες ο ίδιος 

χρησιµοποίησε σε νέα έργα του που βρήκαν ενθουσιώδη υποδοχή1272, ή µε τις λύσεις 

γεµάτες συναισθηµατική φόρτιση όπως στα έργα των Boris Prorokov και Gely 

Korzhev. Επρόκειτο όµως, για µια ιδεατή πραγµατικότητα όπου πρωταγωνιστής δεν 

ήταν πλέον ο Στάλιν, ενώ εγκαταλείφτηκαν και τα σχέδια ανέγερσης ‘τεράστιων και 

ποµπωδών, ψευτο-µνηµειωδών έργων’, όπως τα χαρακτήριζε σε άρθρο της η Pravda, 

που θα δόξαζαν υποτίθεται την κρατική δύναµη των χρόνων του Στάλιν1273. Η ιδέα 

επίσης της απαραίτητης ύπαρξης ενός υπερήρωα στρατιώτη υποχώρησε αισθητά και 

περιορίστηκε, όπως σηµειώνει ο Hans Günther, σε πολεµικές και κατασκοπευτικές 

σειρές και ταινίες για την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο1274. 

 

� Η σταλινική εκδοχή της µνήµης του πολέµου 

 

Αµέσως µετά τον πόλεµο και την ολοκληρωτική νίκη ενάντια στο ναζισµό µε 

την κατάληψη του Βερολίνου, η σοβιετική ηγεσία και ο ίδιος ο Στάλιν πίστεψαν 

δικαίως ότι κατήγαγαν την οριστική νίκη του σοσιαλισµού και ότι πλέον 

αποτελούσαν υπερδύναµη και ως τέτοια είχαν το δικαίωµα να συµπεριφέρονται. Η 

νίκη είχε λειτουργήσει σωτήρια για το σοβιετικό καθεστώς που συχνά είχε 

κατηγορηθεί στο παρελθόν, ειδικά από τη ∆ύση, για ανικανότητα και υπέρµετρη 

σκληρότητα απέναντι στους ίδιους τους πολίτες της, κυρίως απέναντι σε όσους δεν 

προέρχονταν από τη Ρωσία. Ο σοβιετικός θρίαµβος αποτέλεσε ένα είδος κάθαρσης 

από τα εγκλήµατα του παρελθόντος, τόσο προπολεµικά όσο και κατά τα τη διάρκεια 

των εχθροπραξιών, παραγράφοντας σκοτεινές και ντροπιαστικές πράξεις του 

καθεστώτος, δίνοντας από τη µια άφεση αµαρτιών για τα προηγούµενα ‘λάθη’ και 

νοµιµοποιώντας από την άλλη εκ νέου το σταλινικό σύστηµα. Η ταύτιση της νίκης 

και της σωτηρίας της χώρας µε το πρόσωπο του ίδιου του αρχηγού του κράτους και 

του κόµµατος,  που τώρα πλέον απέκτησε τον τιµητικό τίτλο και προσφωνούνταν ως 

ο υπερστρατάρχης Στάλιν, αποτέλεσε έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες της 

διαµόρφωσης της µνήµης γύρω από την περίοδο 1939-1945, στην ουσία της 

                                                 
1272 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, όπ. π., σελ. 266. 
1273 Βλ. Bown, Cullerne Matthew, Socialist Realist Painting, όπ. π., σελ. 306 και Bown, Cullerne 
Matthew, Kunst unter Stalin, 1924-1956, όπ. π., σελ. 266. 
1274 Βλ. Günther, Hans, «The Heroic Myth in Sosialist Realism», όπ. π., σελ. 120. 
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διαδικασίας αποδόµησής της και της καταδίκης σε λήθη πολλών πτυχών των 

γεγονότων που σηµάδεψαν το ‘Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο’. «Το πρόσωπο του 

Στάλιν κυριαρχούσε πάνω από δέκα χρόνια στην εικόνα του πολέµου και όλες οι 

επιτυχίες και οι νίκες προήλθαν από τη δική του έµπνευση»1275. 

Σύµφωνα µε τα διδάγµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και της ουτοπικής 

σταλινικής µυθολογίας «ο παλαιός διεφθαρµένος κόσµος πρέπει να καταρρεύσει ή να 

εξοντωθεί ώστε να µπορέσει να έρθει στη θέση του ο τέλειος ‘Νέος Κόσµος’»1276. 

Μετά το θάνατο του θανάτου, όπου ο ναζισµός ήταν η προσωποποίησή του, ο τέλειος 

αυτός κόσµος είχε φτάσει στη Σοβιετική Ένωση και ο παλιός µε τη µνήµη του δεν 

είχαν πλέον καµία θέση στο επίσηµο δηµόσιο λεξιλόγιο. Με εξαίρεση ίσως την 

πρώτη επέτειο της σοβιετικής νίκης στις 9 Μαΐου του 1946 καµία επίσηµη εκδήλωση 

δε θα πραγµατοποιηθεί ξανά για τον πόλεµο και τη σοβιετική νίκη µέχρι το 19651277. 

Η µνήµη αυτού του θριάµβου, η υπόσχεση και η έκφραση της προσδοκίας του 

ερχοµού του τέλειου κόσµου µετά την οριστική νίκη και η δηµιουργία δηµόσιων 

µνηµείων ήταν περιττά καθώς οι ευτυχείς πολίτες, ο ‘περιούσιος λαός της ιστορίας’, 

όπως τον παρουσίαζε η σοβιετική προπαγάνδα και όπως τον φαντάστηκε µε κάποιο 

τρόπο και η σοβιετική διανόηση, ζούσε ήδη την ουτοπία που έγινε πραγµατικότητα 

στη συγχρονία. Ο πολιτισµός της σταλινικής περιόδου «υποσχόταν τη δηµιουργία 

ενός νέου, αιώνιου βασιλείου πέρα από την ανθρώπινη ιστορία, ένα βασίλειο της 

αποκαλύψεως, το οποίο οριστικά προσλάµβανε όλα τα θετικά του παρελθόντος και 

όλα τα αρνητικά θα πετιόνταν»1278.  

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στη σταλινική περίοδο ελάχιστες ιστορικές 

µελέτες γράφτηκαν και εκδόθηκαν, ενώ στην πραγµατικότητα το µόνο ιστορικό έργο 

που κυκλοφορούσε σε εκατοµµύρια αντίτυπα ήταν του ίδιου του Στάλιν µε τίτλο ‘Για 

τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο της Σοβιετικής Ένωσης’1279. Οποιαδήποτε άλλη 

µνήµη του παρελθόντος δεν ήταν πλέον συµβατή µε το σταλινικό µύθο και έτσι 

λησµονήθηκε εξ ολοκλήρου η προηγούµενη περίοδος ώστε να αποφευχθούν 

                                                 
1275 Jahn, Peter (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der 
Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 20. 
1276 Hagemeister, Michael, «„Unser Körper muss unser Werk sein.“ Beherrschung der Natur und 
Überwindung des Todes in russischen Projekten des frühen 20. Jahrhunderts», όπ. π., σελ. 27. 
1277 Scherrer, Jutta, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., 
σελ. 627. 
1278 Groys, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, όπ. π., σελ. 81. 
1279 Βλ. Bonwetsch, Bernd, «Der „Große Vaterländische Krieg“ und seine Geschichte», Die 
Umwertung der sowjetischen Geschichte, Geyer, Dietrich (επιµ.), Vandenhoeck und Ruprecht, 
Γκαίτινγκεν 1991, σελ. 168. 
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ενδεχόµενες νέες ρωγµές στο ουτοπικό σταλινικό κατασκεύασµα, από τη στιγµή 

µάλιστα που στην πρόσφατη ιστορία υπήρχαν αρκετές µαύρες κηλίδες και σκοτεινές 

πλευρές. Ειδικά «το να ξεκινήσει µια συζήτηση για τη σηµασία της ιστορίας και της 

µνήµης στις µη ρωσικές δηµοκρατίες θα άνοιγε το ανεξέλεγκτο ζήτηµα του 

εθνικισµού», καθώς «θα µπορούσε να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο για τη σηµασία της 

µνήµης για κάθε εθνοτική οµάδα»1280, µε απρόβλεπτες φυσικά επιπτώσεις για τη 

συνοχή της, έτσι κι αλλιώς, εύθραυστης Ένωσης. 

Πολύ σύντοµα, άλλωστε, οι νέες µεταπολεµικές συνθήκες του Ψυχρού 

Πολέµου επέβαλλαν τον επαναπροσδιορισµό και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 

της σοβιετικής ηγεσίας που µπροστά της είχε να αντιµετωπίσει το νέο, σύγχρονο και 

µελλοντικό, από ότι έδειχναν τα πράγµατα, ‘ιµπεριαλιστικό’ εχθρό, τις ΗΠΑ. Το 

γεγονός αυτό την υποχρέωνε να αφήσει κατά µέρους το πρόσφατο παρελθόν µε τα 

επιπλέον προβλήµατα ερµηνείας του και να ασχοληθεί µε τη δηµιουργία των 

προϋποθέσεων που θα επέτρεπαν στη Σ.Ε. να διατηρήσει τη θέση της παγκόσµιας 

υπερδύναµης. Αυτό που επήγε τότε ήταν να φανεί η ανωτερότητα του σοσιαλισµού 

έναντι του δυτικού ιµπεριαλισµού στον σκληρό ανταγωνισµό που είχε ήδη ξεσπάσει 

πριν το τέλος των εχθροπραξιών και οριστικοποιήθηκε και επισηµοποιήθηκε αµέσως 

µετά. Αντιθέτως, η αναµόχλευση της µνήµης του πολέµου ενδεχοµένως θα µπορούσε 

να πλήξει το διεθνές γόητρο της Σ.Ε. και να προσφέρει αφορµές για αµφισβήτηση της 

κυριαρχίας του σοβιετικού συστήµατος.  

Όπως ήδη είδαµε, η τραυµατική εµπειρία της ναζιστικής εισβολής καθόρισε 

σε µεγάλο βαθµό τη συνολική στάση της σοβιετικής πολιτικής ηγεσίας και του 

τρόπου που αντιµετώπιζαν την πραγµατικότητα, θέτοντας στην κορυφή των 

πολιτικών προτεραιοτήτων την εξωτερική ασφάλεια της χώρας, από τη στιγµή 

µάλιστα που η εσωτερική θεωρούνταν δεδοµένη µετά τη νίκη στο πολεµικό µέτωπο. 

Γρήγορα, βέβαια, αντιλήφθηκαν όλοι στην κεντρική επιτροπή του κόµµατος ότι ο 

εχθρός δεν ήταν πλέον η Γερµανία. Αυτό κάθε άλλο παρά άλλαξε τη στρατηγική της 

δηµιουργίας ενός ‘σοσιαλιστικού φράχτη’ από φιλικά κράτη γύρω από τη Σ.Ε. στα 

δυτικά σύνορά της, ειδικά µετά και την ανακοίνωση του ‘Σχεδίου Μάρσαλ’. Με την 

επικράτηση άλλωστε στο εσωτερικό του κόµµατος της οµάδας του Ζντάνοφ, ο οποίος 

έστρεφε το βλέµµα του στο εξωτερικό αντίθετος προς την εσωστρέφεια του 

                                                 
1280 Reid, Susan, «The ‘art of memory’: retrospectivism in Soviet painting of the Brezhnev era», Art of 
the Soviets: Painting, sculpture and architecture in a one-party state, 1917-1992, Brown, Matthew 
Cullerne/ Taylor, Brandon (επιµ.), Manchester University Press, Μάντσεστερ/ Νέα Υόρκη 1993, σελ. 
162. 
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Μαλένκοφ, και την εφαρµογή του λεγόµενου ‘δόγµατος Ζντάνοφ’, υιοθετήθηκε «µια 

γραµµή που απαιτούσε την ενεργή ενθάρρυνση του σοσιαλισµού πέρα από τα 

σοσιαλιστικά σύνορα…Ο Ζντάνοφ υποστήριξε ότι δεν υπήρχε λόγος να παραµείνουν 

στην αποµόνωση όταν ο σοσιαλισµός εξαπλωνόταν…Ο Ζντάνοφ στην 

πραγµατικότητα φαίνεται ότι είχε συνηγορήσει για αυτό που θα µπορούσε να ορισθεί 

ως στρατηγική της σοβιετοποίησης»1281.  

Τα πολεµικά µνηµεία δεν εξυπηρετούσαν ή ίσως έβλαπταν κιόλας την 

ουτοπική εικόνα του καθεστώτος στο εσωτερικό και αποτελούσαν εν δυνάµει εστίες 

έντασης µε τις µη ρωσικές εθνότητες και έθνη. Αντίθετα όσα ανεγέρθηκαν εκτός 

σοβιετικών συνόρων ήταν απαραίτητα στο µηχανισµό προπαγάνδας στα κράτη που 

είχαν διαµορφώσει την περίµετρο ασφαλείας, η διατήρηση της οποίας εκείνη τη 

στιγµή φαινόταν ζωτικής σηµασίας για το σταλινικό καθεστώς του Ψυχρού Πολέµου. 

Μόνο που τώρα η στρατιωτική κατοχή έπρεπε να ‘καλυφθεί’, για λόγους διεθνούς 

κύρους και εσωτερικής οµαλότητας στην εκάστοτε χώρα, µε το πρόσχηµα της 

επιλογής της πορείας προς το σοσιαλισµό, τον οποίο είχε επιλέξει δήθεν αυτοβούλως 

η κάθε µια από αυτές µε τη συνδροµή των Σοβιετικών. Ας µην ξεχνάµε, µάλιστα, ότι 

το κόστος των εν λόγων πολυέξοδων µνηµείων το αναλάµβανε το ίδιο το κράτος 

δορυφόρος και όχι οι σοβιετικές αρχές οι οποίες δεν είχαν του πόρους για την 

ανέγερση καν των δικών τους µνηµείων στο εσωτερικό την πρώτη περίοδο της 

ανασυγκρότησης. Εποµένως «η ενσωµάτωση στο κοµµουνιστικό µπλοκ ήταν κρίσιµη 

για το Στάλιν σε µια περίοδο που η Ουάσινγκτον είχε αρχίσει να ασκεί αυτό που 

φαινόταν ως µεγαλύτερη επιρροή στη ∆υτική Ευρώπη»1282. 

 

� Τα πρώτα µνηµεία σε σοβιετικό έδαφος 

 

Τα µοναδικά δύο µνηµεία για το Β΄Π.Π. που ανεγέρθηκαν σε σοβιετικό 

έδαφος τοποθετήθηκαν στα δυτικά σύνορα της χώρας, στο Καλίνινγκραντ – πρώην 

Königsberg – και στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν, σε δύο περιοχές δηλαδή 

µε ιδιαίτερη ιστορία και σηµασία για το νέο καθεστώς και µέσα σε ειδικές συνθήκες 

όπως είχαν διαµορφωθεί ήδη πριν τον πόλεµο. «Για τους Σοβιετικούς, το Königsberg 

αποτελούσε το απώτατο δυτικό σύνορο της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Αυτός ήταν ο 

                                                 
1281 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
94-96. 
1282 Kennedy-Pipe, Caroline, όπ. π., σελ. 121. 
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λόγος που το επέλεξαν για το πρώτο τους πολεµικό µνηµείο»1283. Το µνηµειακό 

συγκρότηµα που ανεγέρθηκε σε σχέδια των Innokenty Melchakov και J. Mikunas και 

ήταν ήδη έτοιµο το Σεπτέµβριο του 1945 στην Ανατολική Πρωσία φέρει όλα εκείνα 

τα χαρακτηριστικά, τον οβελίσκο µε το κόκκινο αστέρι και τους στρατιώτες µε τη 

σηµαία που προχωρούν προς τα εµπρός, τα οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν 

ευρέως τα επόµενα χρόνια, σε διάφορες φυσικά παραλλαγές ανάλογα µε την 

περίσταση και τις συνθήκες µέσα στις οποίες κάθε φορά θα κατασκευαστούν.  

   
(Innokenty Melchakov/ J. Mikunas, Σοβιετικό µνηµείο, 1945, Καλίνινγκραντ) 

Στο µνηµείο υπάρχει όλη η ρητορεία της µεγαλειώδους νίκης κατά του 

φασισµού που κατόρθωσαν οι σοβιετικές δυνάµεις. Ο οβελίσκος µπορεί να είναι ένα 

από τα πιο αναγνωρίσιµα ταφικά σύµβολα, προκειµένου να αποδοθούν τιµές στους 

νεκρούς, την ίδια όµως στιγµή είναι ένα από τα πιο δυναµικά σχήµατα, σύµβολα της 

προόδου και της ανάτασης. Σε συνδυασµό µε τη δυναµική κίνηση των στρατιωτών 

στα πλαϊνά που σηκώνουν στον αέρα τα όπλα τους µετά τον τελικό θρίαµβο 

συγκροτούν ένα σύνολο γεµάτο ζωτικότητα και ενέργεια, στοιχεία που υπήρξαν 

καταλυτικά για την έκβαση του πολέµου και τα οποία και τώρα διατηρεί το καθεστώς 

που οδήγησε στη νίκη τη χώρα. Ο ενθουσιασµός και το πανηγυρικό κλίµα µετά από 

έναν πόλεµο που λίγο έλειψε να είναι θανατηφόρος για ολόκληρη τη Σ.Ε. είναι 

διάχυτος στις µορφές των στρατιωτών, που σε µέγεθος µεγαλύτερο από το φυσικό και 

τοποθετηµένες πάνω σε ένα βάθρο άνω των 2 µέτρων µοιάζουν να είναι οι απόλυτοι 

και δικαιωµατικά φυσικοί ήρωες και πλέον προστάτες της πολύτιµης ειρήνης. 

                                                 
1283 Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 126.  
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(Enn Roos γλύπτης/ Arnold Alas αρχιτέκτονας, Σοβιετικό µνηµείο, 1947, µπρούντζος-πέτρα, Ταλίν)  

Στο Ταλίν από την άλλη, χρησιµοποιήθηκε το µοτίβο του Σοβιετικού 

στρατιώτη, φύλακα και υπερασπιστή της πατρίδας, µε το όπλο κρεµασµένο στην 

πλάτη ως ένδειξη του τέλους του πολέµου, όπως είχε γίνει ήδη και στα µνηµεία του 

Βερολίνου και της Βιέννης. Το έργο του Εσθονού γλύπτη Enn Roos (1908-1990) και 

του Εσθονού επίσης αρχιτέκτονα Arnold Alas (1911-1990) εγκαινιάστηκε στις 22 

Σεπτεµβρίου 1947, τρία χρόνια µετά την ανακατάληψη της πόλης από τον Κόκκινο 

Στρατό. Τοποθετηµένο στο κέντρο της πόλης δίπλα σε ένα χώρο όπου 

χρησιµοποιήθηκε για την ταφή των νεκρών στρατιωτών, το µνηµείο αποτελούσε 

µέχρι και το 2007, όταν και µετεγκαταστάθηκε, το σύµβολο της σοβιετικής, 

ουσιαστικά ρωσικής, κυριαρχίας στη βαλτική αυτή χώρα, όπου οι πεσόντες, τους 

οποίους τιµά µε τη στάση του ο στρατιώτης, αποτελούσαν για το κεντρικό κράτος και 

την τοπική κοµµουνιστική ηγεσία τους ήρωες και τους θεµατοφύλακες του νέου 
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καθεστώτος και µαζί τον παράγοντα νοµιµοποίησης και προέλευσης της εξουσίας 

τους. 

Ο τεράστιος, σε µέγεθος µεγαλύτερο από το φυσικό, στρατιώτης του 

Κόκκινου Στρατού, σκύβει το κεφάλι σε ένδειξη τιµής προς τους συντρόφους του που 

θυσιάστηκαν και τώρα κείτονται λίγα µέτρα παραδίπλα. Αυτή όµως η στάση του 

καθόλου δεν υποδηλώνει αδυναµία ή παραίτηση, αλλά αντίθετα ο άνδρας που 

στέκεται αποφασισµένος και σίγουρος στα σταθερά του πόδια, µοιάζει να δίνει όρκο 

ότι θα υπερασπιστεί τα ιδανικά για τα οποία χάθηκαν οι συµπολεµιστές του. Και αυτά 

φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο από τα κοµµουνιστικά ιδεώδη, τα σύµβολα των οποίων 

δεσπόζουν πάνω από τη µορφή του και τα οποία εγγυώνται την ίδια στιγµή την 

ευηµερία των πολιτών ολόκληρης της ΕΣΣ∆, άρα και της Εσθονίας. Ο σοβιετικός 

στρατιώτης, µε βλέµµα βλοσυρό και τη γροθιά σφιγµένη, είναι εποµένως εγγυητής 

αλλά συγχρόνως και φύλακας της ίδιας της υπόστασης του σοβιετικού κράτους, το 

οποίο ενωµένο µπόρεσε να νικήσει το φασισµό.   

Μέχρι το θάνατο του Στάλιν το 1953 ελάχιστα µνηµεία ανεγέρθηκαν γύρω 

από την ιστορία του πρόσφατος παρελθόντος και κανένα από αυτά δεν προσέλαβε 

επίσηµο εθνικό χαρακτήρα. Στον τέλειο ουτοπικό σοβιετικό σοσιαλιστικό παράδεισο 

που προσέφερε ο υπερήρωας Στάλιν µε τη µεγάλη πατριωτική νίκη δεν υπήρχε χώρος 

για καµία άλλη αναπαράσταση της µνήµης πέρα από την καλλιέργεια της 

προσωπικής του αποθέωσης µέσα στο νέο προσωποκεντρικό πολιτικό σύστηµα, όπου 

δεν είχε καµία θέση η µνήµη των θυµάτων που αποδείκνυε την ύπαρξη αδυναµιών ή 

η µνήµη άλλων ηρώων που θα διεκδικούσαν ενδεχοµένως µερίδιο στην εξουσία. «Το 

ερώτηµα της δηµιουργικής σχέσης µε την παράδοση δεν τέθηκε στην 

πραγµατικότητα έντονα παρά µόνο στα τέλη της δεκαετίας του ’50, δηλαδή κατά τη 

διάρκεια του ‘Λίωσιµου των Πάγων’ από τον Χρουστσόφ»1284.  

Πέρα, µάλιστα, από το γεγονός των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, µέσα 

στις οποίες η ανέγερση δηµόσιων µνηµείων θα προκαλούσε τη θυµηδία και την οργή 

την περίοδο που η χώρα επιχειρούσε να αναστήσει τις οικονοµικές τις 

δραστηριότητες, οι προσωπικές µνήµες των επιζώντων, των βετεράνων του πολέµου, 

συνήθως µε βαριά τραύµατα, και των συγγενών των εκατοµµυρίων νεκρών θα 

έρχονταν σε ευθεία αντιπαράθεση µε οποιοδήποτε µνηµείο νίκης και θριάµβου. ∆εν 

ήταν, εξάλλου, δυνατόν οι ίδιοι οι πολιτικοί που είχαν την εξουσία και ήταν 

                                                 
1284 Reid, Susan, «The ‘art of memory’: retrospectivism in Soviet painting of the Brezhnev era», όπ. π., 
σελ. 163. 
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υπεύθυνοι για την αδυναµία υπεράσπισης των αθώων τα πρώτα χρόνια του πολέµου 

να ανεγείρουν µνηµεία προς τιµή των πεσόντων1285, ούτε και να ηρωοποιήσουν 

κάποιους εκτός κόµµατος που θα αποτελούσαν µε τη δηµόσια αναγνώρισή τους εν 

δυνάµει πολιτικό κίνδυνο. Το σοβιετικό καθεστώς, µέσα σε αυτή την «κοινωνία 

θυµάτων» όπως την ονοµάζει η Catherine Merridale1286, είχε τη ικανότητα να 

καταστρέφει τις υλικές βάσεις της συλλογικής µνήµης και ήταν πρόθυµο να 

µνηµονεύει επιλεγµένους πεσόντες για τη Μητέρα Ρωσία, ή όπως υποστηρίζει ο 

Michalski, «ο Στάλιν είχε αποφασίσει ότι η Ρωσία δεν χρειαζόταν να ασχοληθεί µε το 

έργο της ανάµνησης των ανθρώπινων απωλειών του άµαχου πληθυσµού στον 

πόλεµο»1287. 

Για το λόγο αυτό η µνήµη την περίοδο του Στάλιν επρόκειτο να είναι 

µονοδιάστατη και «τα µνηµεία µπορεί να µνηµονεύουν αποκλειστικά µια πλευρά των 

γεγονότων…Τα µνηµεία για το Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο και οι ιστορίες 

απεικόνιζαν τους νεαρούς, όµορφους και αθώους στρατιώτες, θύµατα που έπεσαν στη 

µάχη αντικρούοντας τους εισβολείς Ναζί. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονταν οι 

ηλικιωµένοι άνθρωποι και τα παιδιά, οι γυναίκες και τα θύµατα από τις αρρώστιες, τα 

ατυχήµατα και τις µαζικές εκτελέσεις που συχνά διαπράττονταν από τη σοβιετική 

πλευρά. Αποκλείονταν επίσης οι άνθρωποι που έπεσαν πίσω από τις γραµµές, 

συµπεριλαµβανοµένου και αναρίθµητων θυµάτων της αστυνοµικής καταπίεσης»1288. 

Από τη στιγµή που οποιοδήποτε δηµόσιο έργο τέχνης µετά την έκθεσή του µπορεί εν 

δυνάµει να υπόκειται σε πολλαπλές ερµηνείες, διαφορετικές από τις προθέσεις των 

παραγγελιοδοτών και του καλλιτέχνη, η εκ νέου διαπραγµάτευση του παρελθόντος µε 

απρόβλεπτες συνέπειες µε αφορµή ένα δηµόσιο γλυπτό θα µπορούσε να προκαλέσει 

τριγµούς στο σύστηµα και αµφισβήτηση στο εσωτερικό αλλά και αφορµή για 

πικρόχολα σχόλια στο εξωτερικό όπου δινόταν ένας σκληρός αγώνας εντυπώσεων. 

 

 

                                                 
1285 Βλ. Kämpfer, Frank, «Vom Massengrab zum Heroen-Hügel. Akkulturationsfuktionen sowjetischer 
Kriegsdenkmäler», Der politische Totenkult: Kriegsdenkmäler in der Moderne, Koselleck, Reinhart/ 
Jeismann, Michael (επιµ.), Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 331, ο οποίος χρησιµοποιεί τον 
όρο «γενιά των επιζώντων» για να περιγράψει ακριβώς την αδυναµία τους να κατασκευάσουν µνηµεία 
για τις συµφορές για τις οποίες οι ίδιοι ήταν υπεύθυνοι. 
1286 Merridale, Catherine, «War, death, and remembrance in Soviet Russia», War and Remembrance in 
the Twentieth Century, Winter, Jay/ Sivan, Emmanuel (επιµ.), Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 
1999, σελ. 76. 
1287 Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 131. 
1288 Merridale, Catherine, «War, death, and remembrance in Soviet Russia», όπ. π., σελ. 62. 
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� Οι ανακατατάξεις της µνήµης µετά το θάνατο του Στάλιν 

 

Αµέσως πάντως µετά το θάνατο του Στάλιν η κατάσταση όσον αφορά τη 

µνηµειακή πολιτική της Σ.Ε. δε φαίνεται να αλλάζει δραµατικά. Αντιθέτως, «ενώ η 

κατάσταση στο εσωτερικό ήταν αβέβαιη, η Μόσχα επιχείρησε να σταθεροποιήσει την 

κατάσταση στο εξωτερικό»1289, απόφαση που έδωσε νέα µνηµεία στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης – συχνά και για ειδικούς λόγους σε κάθε χώρα όπως για 

παράδειγµα µετά την εξέγερση στη Βουδαπέστη, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Η 

ανέγερση αντίθετα πολεµικών µνηµείων µέσα στη Σ.Ε. συνέχισε να θεωρείται 

περιττή ή ακόµα και επικίνδυνη από τη νέα ηγεσία, καθώς κάθε αφορµή για 

συσχετισµό µε το προηγούµενο σταλινικό καθεστώς, όπως ήταν ο ‘Μεγάλος 

Πατριωτικός Πόλεµος’, ήταν ανεπιθύµητη την πρώτη αυτή περίοδο της 

αποσταλινοποίησης. «Ήδη στις 9 Μαΐου 1953 έπρεπε κανείς µάταια να αναζητά στον 

τύπο τίτλους όπως ‘Η ηµέρα της νίκης’ ή ‘Νίκη’»1290. Η εξέγερση τον ίδιο χρόνο στο 

Βερολίνο, η κατάρρευση της ‘φιλικής κυβέρνησης’ και η επέµβαση των σοβιετικών 

στρατευµάτων για την ανάκτηση του ελέγχου, αποκάλυψαν πόσο εύθραυστη ήταν η 

κατάσταση στο ανατολικό µπλοκ και πόσο επισφαλής η σοβιετική κυριαρχία. Η 

ανάγκη λήψης επιπρόσθετων µέτρων, όχι απαραίτητα στρατιωτικών, από τη στιγµή 

µάλιστα που υπήρχαν ανοικτά µέτωπα και σε άλλα πλέον µέρη του πλανήτη, τέθηκε 

ως πρώτη προτεραιότητα της προπαγανδιστικής πολιτικής, καθώς στο εσωτερικό η 

απειλή διάλυσης του συστήµατος φάνταζε µάλλον απίθανη αυτή τη στιγµή και η 

µετάβαση στη νέα ηγεσία και στη νέα εποχή δε διέτρεχε κάποιο θανάσιµο κίνδυνο. 

Τα µνηµεία που παραγγέλθηκαν την πρώτη περίοδο µετά το θάνατο του 

Στάλιν ανεγέρθηκαν αποκλειστικά στις χώρες δορυφόρους, µε διαφορετικό 

περιεχόµενο από τα παλαιότερα όπως θα δούµε στη συνέχεια, προκειµένου να 

στηρίξουν τη νέα κατάσταση που διαµορφωνόταν µε την εφαρµογή των συνθηκών 

του Παρισιού το 1955 και την ταυτόχρονη αποχώρηση όλων των στρατευµάτων από 

την Αυστρία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό φυσικά µε την ίδρυση του ΝΑΤΟ, είχε 

οδηγήσει τη Σ.Ε. στην απόφαση δηµιουργίας του Συµφώνου της Βαρσοβίας τον ίδιο 

χρόνο ώστε να δικαιολογηθεί η παραµονή του Κόκκινου Στρατού στις υπόλοιπες 

χώρες. Τώρα τη θέση του Σοβιετικού Στρατιώτη–τοποτηρητή στο επίσηµο λεξιλόγιο 

                                                 
1289 Reid, Susan, «The ‘art of memory’: retrospectivism in Soviet painting of the Brezhnev era», όπ. π., 
σελ. 172. 
1290 Scherrer, Jutta, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., 
σελ. 633. 
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της µνήµης πήρε η Φιλία των λαών, οι οποίοι έδιωξαν το ναζιστικό κατακτητή και 

έφεραν το σοσιαλισµό, όπως στην περίπτωση των µνηµείων τόσο της Ουγγαρίας όσο 

και της Τσεχοσλοβακίας και της Βουλγαρίας, ή η εικόνα του εκάστοτε εθνικού 

στρατιώτη χωρίς τα διακριτικά όµως του Κόκκινου Στρατού, όπως για παράδειγµα 

στην περίπτωση της Ρουµανίας. 

Πολύ σύντοµα βέβαια η νέα πολιτική ηγεσία κατόρθωσε να εξασφαλίσει τον 

απόλυτο έλεγχο τόσο µέσα στο κόµµα όσο και στο σύνολο της Σ.Ε. και της 

Ανατολικής Ευρώπης. Ήδη λίγους µήνες µετά το θάνατο του Στάλιν, τον Αύγουστο 

του 1953, η επιτυχής δοκιµή της βόµβας υδρογόνου έδωσε την αφορµή στο 

Μαλένκοφ να ισχυριστεί πως «η πρόσφατη σοβιετική επιτυχία της έκρηξης ενός 

όπλου µαζικής καταστροφής σήµαινε ότι µια κατάσταση προληπτικής ισορροπίας 

υπήρχε ανάµεσα σε Ανατολή και ∆ύση…µια βέβαιη σταθερότητα είχε επιτευχθεί και 

η εξωτερική απειλή είχε εξαλειφθεί»1291.  

Έτσι άµεσα η νέα ηγεσία άρχισε την προσπάθεια αποσταλινοποίησης που 

τελικά οδήγησε στην ανάληψη της εξουσίας από το Χρουστσόφ και τη µυστική 

έκθεση του στο 20ο συνέδριο το 1956, όταν πια η δοµή του Ψυχρού Πολέµου µε τα 

δύο µπλοκ είχε παγιωθεί και αναζητούνταν τρόποι εκτόνωσης των εντάσεων µε τη 

∆ύση. Η αµφισβήτηση του σταλινικού συστήµατος µπορεί προς στιγµή να κλόνισε 

την αυτοπεποίθηση για την ανωτερότητα του σοσιαλισµού και του σοβιετικού 

µοντέλου της µονοκοµµατικής δικτατορίας, ωστόσο το γεγονός της µετάθεσης των 

ευθυνών για ‘τα λάθη και τις παρεκκλίσεις του παρελθόντος’ αποκλειστικά στο 

πρόσωπο του Στάλιν, λόγω και της συγκεντρωτικής εξουσίας που ασκούσε και του 

απόλυτου ελέγχου των πολεµικών επιχειρήσεων, είχε ως συνέπεια να ισχυροποιηθεί 

περισσότερο η θέση του ίδιου του αναβαθµισµένου πλέον κόµµατος ως συλλογικού 

οργάνου ελέγχου και εξουσίας. Με την καταδίκη της προσωπολατρίας του Στάλιν 

αυτό που στο εξής θα αλλάξει σε σχέση µε την πρόσληψη του παρελθόντος, παρά τις 

όποιες οικονοµικές και κοινωνικές κρίσεις και ιδιαίτερα µέσα στον  Ψυχρό Πόλεµο, 

ήταν η προβολή πλέον του κοµµουνιστικού κόµµατος ως οδηγού και σχεδιαστή στον 

πόλεµο και στις νίκες του Κόκκινου Στρατού στη θέση του πρώην δικτάτορα1292. 

Τώρα για πρώτη φορά υπήρξε και στο πεδίο της ιστορίας µια πραγµατική 

ενασχόληση µε την περίοδο του πολέµου «που έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι της 

                                                 
1291 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
181-182. 
1292 Βλ. Jahn, Peter (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der 
Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 20. 
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αποσταλινοποίησης…Με απόφαση της κεντρικής επιτροπής του Κ.Κ.Σ.Ε. στις 17 

Σεπτεµβρίου 1957 ‘Η ιστορία του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου της Σοβιετικής 

Ένωσης’ ήταν το θέµα ενός συγγραφικού έργου σε 6 τόµους»1293. 

∆ίπλα στην επίσηµη ιστορία και ιστοριογραφία, η µνήµη του Β΄Π.Π. θα τεθεί 

στο εξής και αυτή στην υπηρεσία αποδόµησης της σταλινικής ιδεολογίας και του 

σταλινικού κόσµου εν γένει που είχε προκαλέσει τόσα δεινά και τόσα διεθνή 

προβλήµατα1294. «Η µυστική έκθεση του Χρουστσόφ το 1956, στην οποία αποκάλυψε 

κάποια από την αλήθεια του σταλινικού παρελθόντος, έθεσε σε κίνηση την 

αποκατάσταση της αµνησίας»1295. Ο δηµιουργός και ‘παντοκράτορας’ του παλαιού 

κόσµου επρόκειτο να εξαφανιστεί πλήρως από την οπτική γλώσσα και 

αναπαράσταση και την επίσηµη εικόνα του κράτους, ενώ σταδιακά άρχισε να 

παρουσιάζεται αποκλειστικά ως αρνητικός πρωταγωνιστής του πολέµου και 

αποκλειστικός υπεύθυνος για τις εκατοµµύρια ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκειά 

του. Η µνήµη ακριβώς των θυµάτων, των βετεράνων και των επιζώντων θα εισέλθει 

επιτέλους, µετά από 11 χρόνια σιωπής, στο δηµόσιο διάλογο1296 και θα διαδραµατίσει 

στο εξής σηµαντικό ρόλο στην µνηµειακή πολιτική της νέας µετά-Στάλιν περιόδου.  

Η ουτοπική και ειδυλλιακή εικόνα του προηγούµενου καθεστώτος, το οποίο 

διαµήνυε ότι είχε δηµιουργήσει τον επίγειο παράδεισο µιας προοδευτικής κοινωνίας 

και ενός κράτους δικαίου, διαλυόταν τώρα µε κάθε µέσο µε στόχο να θεµελιωθεί εκ 

νέου ένα άλλο σύστηµα σύµφωνα µε τις επιταγές των νέων αρχόντων. Η καταδίκη 

των αδυναµιών του πρόσφατου παρελθόντος ανήκε σε αυτή τη στρατηγική ‘ενός 

διαφορετικού δρόµου για το σοσιαλισµό’. Πολύ γρήγορα όµως αποδείχτηκε πως 

παρά το σπάσιµο µε τα δεσµά του παρελθόντος και τη νέα προσέγγιση της ιστορικής 

µνήµης αυτό γινόταν µε τρόπο «αποσπασµατικό, περιορισµένο και νεφελώδη»1297 και 

µε µια κατ’ ουσία επίφαση µιας προοδευτικής και φιλελεύθερης πολιτικής πρακτικής. 

Η προσωρινή, πάντως, ‘φιλελευθεροποίηση’ της καθηµερινότητας, σε 

συνδυασµό µε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και µια οικονοµική ανάπτυξη 

                                                 
1293 Bonwetsch, Bernd, «Der „Große Vaterländische Krieg“ und seine Geschichte», όπ. π., σελ. 168. 
1294 Βλ. Bonwetsch, Bernd, όπ. π. 
1295 Reid, Susan, «The ‘art of memory’: retrospectivism in Soviet painting of the Brezhnev era», όπ. π., 
σελ. 164. 
1296 Αυτή την περίοδο επιτράπηκε για πρώτη φορά να συσταθούν σωµατεία και σύλλογοι βετεράνων 
και θυµάτων του πολέµου, ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν µυθιστορήµατα και ιστορικές µελέτες και να 
γυρίζονται κινηµατογραφικές ταινίες µε θέµα ακριβώς τη µνήµη του πολέµου και τα θύµατά του, 
πράγµα ασύλληπτο τη σταλινική εποχή. Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos 
versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., σελ. 634-637. 
1297 Afanassjew, Juri, «Gedächtnis und Geschichte in der Sowjetunion», Transit, τχ. 2, 1991, σελ. 112. 
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πρωτόγνωρη µεταπολεµικά για τους πολίτες της Σ.Ε., έδωσε τον απαραίτητο χώρο 

στους κυβερνώντες να προβάλλουν τα επιτεύγµατα της πολιτικής του Κ.Κ. και του 

σοσιαλισµού. Η νοµιµοποίηση του καθεστώτος φαίνεται ότι για κάποιο τουλάχιστον 

διάστηµα υπήρξε απαγκιστρωµένη από τη µνήµη του νικηφόρου πολέµου και 

µάλιστα ίσως ενάντια σε αυτή, η οποία τότε παρουσιαζόταν ζοφερή και γεµάτη 

θύµατα που είχαν προέλθει από έναν πόλεµο ο οποίος µνηµονευόταν κάθε άλλο παρά 

ως νικηφόρος και µεγαλειώδης.  

Η επέτειος των 20 χρόνων της Μάχης του Στάλινγκραντ το 1963 αποτελεί ένα 

καλό παράδειγµα της νέας αντιµετώπισης του παρελθόντος, καθώς και του 

περιεχοµένου της συλλογικής µνήµης που προβαλλόταν αλλά και της ταυτότητας της 

ίδιας της νέας ηγεσίας και των στόχων που είχε θέσει όσον αφορά τη σχέση των 

πολιτών µε την ιστορία και την παράδοση. Η µετονοµασία, άλλωστε, της πόλης το 

1961 µε το νεολογισµό Βόλγκογκραντ και της ίδιας της πολιορκίας της πόλης, ήδη 

από το 1958, σε ‘Μάχη του Βόλγα’, υπήρξε η πιο σαφής ένδειξη της αποκήρυξης της 

σταλινικής οπτικής και µιας προσωποκεντρικής ερµηνείας και την αντικατάστασή της 

από την ευρύτερη, αλλά πάντα στενή και πολιτικά ελεγχόµενη, της πρωτοκαθεδρίας 

και της απόδοσης των ευσήµων στην κεντρική επιτροπή και στο κόµµα που ήταν 

πλέον το ανώτατο πολιτικό όργανο. Όπως και στην πρώτη µεγάλη επέτειο των δέκα 

χρόνων, η πόλη είχε σηµαιοστολιστεί µε τα κόκκινα χαρακτηριστικά λάβαρα της 

κοµµουνιστικής επανάστασης, είχαν οργανωθεί παρελάσεις και επετειακές 

εκδηλώσεις και εκφωνήθηκαν επίσηµοι λόγοι, µόνο που τώρα πουθενά δεν 

αναφέρθηκε το όνοµα Στάλιν και πουθενά δεν αναρτήθηκε κάποιο πορτραίτο ή 

φωτογραφία του πρώην δικτάτορα όπως είχε γίνει την πρώτη φορά. Αντίθετα το 

σταλινικό καθεστώς καταδικάστηκε εµµέσως και υποβαθµίστηκε ο ρόλος του Στάλιν 

στην τελική νικηφόρα έκβαση της πολιορκίας της πόλης, ενώ επισηµάνθηκαν 

στρατηγικά λάθη και η αδυναµία του να υπερασπιστεί και να φροντίσει τους πολίτες 

του κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη του πολέµου1298. Ο πρώην γενικός διοικητής 

του Στάλινγκραντ, Andrej Jeremenko, εξήρε από τις σελίδες της Πράβδα στις 

27.1.1963 τη συµβολή µόνο του «πραγµατικού λενινιστή, που στεκόταν στην κορυφή 

                                                 
1298 Βλ. Scheliha von, Wolfram, «“Stalingrad“ in der sowjetischen Erinnerung», Stalingrad erinnern, 
Stalingrad im deutschen und im russischen Gedächtnis, Jahn, Peter, (επιµ.), Museum Berlin-Karlhorst/ 
Christoph Links Verlag, Βερολίνο 2003, σελ. 25-27. 
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των Κοµµουνιστών που πολεµούσαν µέχρι θανάτου στις όχθες του Βόλγα, του 

αρχηγού του κόµµατος και του κράτους, του συντρόφου Ν. Σ. Χρουστσόφ»1299. 

∆υστυχώς το ιντερλούδιο αυτό της ελευθερίας και της εναλλακτικής 

ερµηνείας και χρήσης της ιστορίας δεν διήρκησε παρά λίγα µόνο χρόνια. Με την 

πτώση του Χρουστσόφ και την αντικατάστασή του στη θέση του γενικού γραµµατέα 

του κόµµατος από τον Μπρέζνιεφ οι συσχετισµοί µέσα στην κεντρική επιτροπή 

άλλαξαν άρδην όπως και η σχέση µε το παρελθόν. Εν µέσω µιας διαφαινόµενης 

οικονοµική κρίσης, µε µέτωπα ανοιχτά τόσο στην κοινωνία όσο και σε διεθνές 

επίπεδο1300, οι προβλέψεις για το µέλλον ήταν δυσοίωνες και «η ελπίδα για µια 

κοµµουνιστική κοινωνία ευηµερίας διαψευδόταν µέσα στις επόµενες µακράς 

διάρκειας φάσεις οικονοµικής στασιµότητας και οπισθοχώρησης»1301. Άµεσος 

αντίκτυπος αυτής της κατάστασης ήταν η επαναπροσέγγιση του παρελθόντος και η 

συντηρητική στροφή στην παράδοση και σε µια ένδοξη ιστορία που µόνο αυτή 

έµοιαζε να µπορεί να νοµιµοποιήσει τη στιγµή εκείνη τις επιδιώξεις και την ίδια την 

υπόσταση της νέας ηγεσίας. Εξάλλου, και ο κύκλος των διανοούµενων, των 

καλλιτεχνών και των επιστηµόνων, απογοητευµένος από την παρούσα κατάσταση και 

την πρακτική κατάρρευση κάθε οράµατος και ουτοπίας φάνηκε πρόθυµος να 

ανατρέξει στο παρελθόν για να ανακαλύψει εκεί την αίσθηση ενός νέου 

προσανατολισµού και να αναζητήσει τις βάσεις ενός νέου ξεκινήµατος1302.  

Η επιστροφή σε ένα ‘νεοσταλινισµό’ ή ένα ‘σταλινισµό χωρίς το Στάλιν’ και 

σε µια πιο ‘φιλική’ αντιµετώπιση εκείνου του καθεστώτος ήταν µια πρώτη 

προσπάθεια ελέγχου του κράτους και της κοινωνίας1303. Μέθοδοι και τακτικές που 

είχαν στο παρελθόν χρησιµοποιηθεί επανεισάχθηκαν στον επίσηµο λόγο και την 

επίσηµη πολιτική πρακτική, γεγονός που είχε ως άµεσο αποτέλεσµα τον τερµατισµό 

της αποσταλινοποίησης και κάθε αρνητικής αναφοράς στον πρώην σοβιετικό ηγέτη 

και τα ‘κατορθώµατά’ του1304. Ακόµα και το όνοµα Στάλινγκραντ που είχε αφαιρεθεί 

                                                 
1299 Παρατίθεται στο Scheliha von, Wolfram, «“Stalingrad“ in der sowjetischen Erinnerung», όπ. π., 
σελ. 25. 
1300 Τόσο για την οικονοµική κρίση όσο και για την γενικότερη αστάθεια στο εσωτερικό αλλά και στις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΣΣ∆ βλ. Eric, Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, Ο σύντοµος εικοστός αιώνας 
1914-1991, όπ. π., σελ. 511-512. 
1301 Jahn, Peter, (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der 
Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 12. 
1302 Βλ. Reid, Susan, «The ‘art of memory’: retrospectivism in Soviet painting of the Brezhnev era», 
όπ. π., σελ. 162. 
1303 Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. 
π., σελ. 639-640. 
1304 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της επίσηµης ιστοριογραφίας του πολέµου και της εκ νέου 
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από το επίσηµο λεξιλόγιο της µνήµης και οποιαδήποτε τελετή ή αναφορά επέστρεψε 

αµέσως µετά την πτώση του Χρουστσόφ τον Οκτώβριο του 19641305. Η µόνη 

διαφοροποίηση παρατηρείται στο επίσηµο λεξιλόγιο, όπου τελικά δεν επέστρεψε η 

προσωπολατρία, χωρίς όµως αυτό να εµποδίσει τους νέους κυβερνώντες να προβούν 

στην κατασκευή ενός προπαγανδιστικού µηχανισµού που θα εξήρε αυτή τη φορά τις 

αρετές συνολικά του κόµµατος. Συνέπεια αυτής της πολιτικής ενός αναγεννηµένου 

σταλινισµού ήταν στο επίπεδο της στρατηγικής της µνήµης και της µνηµειακής 

πολιτικής η κατασκευή των γνωστών υπερκατασκευών και µνηµειακών 

συγκροτηµάτων που ανάµεσα σε άλλα σκοπό είχαν και τη διαµόρφωση ενός 

µηχανισµού µε διδακτικό χαρακτήρα.  

 

� Τα µνηµεία της αντιφασιστικής νίκης µετά το Στάλιν 

 

• Το νεκροταφείο του Piskarevskoe στο Λένινγκραντ 

 

Η ανέγερση βέβαια µνηµειακών συγκροτηµάτων για τον πόλεµο, τα οποία 

διαδόθηκαν ευρέως µετά το 1965, είχε ήδη αρχίσει µε το τέλος των µαχών, µόνο που 

αυτή την πρώτη µεταπολεµική περίοδο όλα, όπως είδαµε, είχαν κατασκευαστεί εκτός 

των σοβιετικών συνόρων, καθώς προτεραιότητα τότε ήταν οι εξωτερικοί 

προπαγανδιστικοί στόχοι σε βάρος των θεµάτων της εσωτερικής πολιτικής. Το πρώτο 

τέτοιου είδους συγκρότηµα µνήµης στη Σ.Ε. και µάλιστα σε ρωσικό έδαφος 

δηµιουργήθηκε µόνο µετά την σταθεροποίηση του Χρουστσόφ στην εξουσία και 

µέσα στα πλαίσια της αποσταλινοποίησης που προωθούσε η νέα ηγεσία. Πρόκειται 

για την ανάπλαση σε σχέδια του αρχιτέκτονα Vasilyev Alexander Viktorovich (1913-

1976) του νεκροταφείου Piskarevskoe στο Λένινγκραντ για τα 400000 χιλιάδες 

θύµατα της πολιορκίας της πόλης που ήταν εκεί θαµµένα και το οποίο εγκαινιάστηκε 

στην επέτειο της σοβιετικής νίκης στις 9 Μαΐου 19601306. 

                                                                                                                                            

συγγραφής µιας επίσηµης ιστορίας που αντίθετα µε αυτή της περιόδου Χρουστσόφ δεν καταδίκαζε τις 
ενέργειες του Στάλιν παρά εξυµνούσε τις ικανότητές του και απέδιδε αποκλειστικά σε αυτόν το 
νικηφόρο τελικό αποτέλεσµα, ενώ αποµνηµονεύµατα όπως αυτά του στρατηγού Ζούκωφ και 
εναλλακτικές ιστορικές ερµηνείες και προσπάθειες δεν βρήκαν ποτέ το δρόµο τους για το 
τυπογραφείο, βλ. Bonwetsch, Bernd, «Der „Große Vaterländische Krieg“ und seine Geschichte», όπ. 
π., σελ. 168-169 και Afanassjew, Juri, «Gedächtnis und Geschichte in der Sowjetunion», όπ. π.,  σελ. 
112.  
1305 Βλ. Scheliha von, Wolfram, «“Stalingrad“ in der sowjetischen Erinnerung», όπ. π., σελ. 26. 
1306 Βλ. Kämpfer, Frank, «Vom Massengrab zum Heroen-Hügel. Akkulturationsfuktionen sowjetischer 
Kriegsdenkmäler», όπ. π., σελ. 332 και Jutta, Scherrer, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos versus 
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(αριστερά Vera Vasilievna Isaeva και Robert Karlovich Tauri γλύπτες, Μητέρα Ρωσία, 1960, 

µπρούντζος, συνολικό ύψος περίπου 8 µ., δεξιά Vasilyev Alexander Viktorovich αρχιτέκτονας, 

Μνηµείο για τα 400000 χιλιάδες θύµατα της πολιορκίας του Λένινγκραντ, 1960, νεκροταφείο 

Piskarevskoe, Λένινγκραντ) 

Για πρώτη φορά σε δηµόσιο χώρο, έστω και αν αυτός δεν βρίσκεται µέσα 

στον αστικό ιστό της πόλης παρά στον περιφραγµένο χώρο ενός νεκροταφείου εκτός 

των ορίων της, γίνεται µε τον πιο επίσηµο τρόπο λόγος για την ύπαρξη θυµάτων στο 

‘Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο’. Η διπλή υπόσταση της Σ.Ε., ως ηττηµένης µε 

εκατοµµύρια θύµατα αρχικά και µεγάλης νικήτριας τελικά, για πρώτη φορά 

δηλώνεται επίσηµα µε τη χρήση της δηµόσιας γλυπτικής, καθώς η πρώτη πτυχή του 

παρελθόντος είχε αποκρυφτεί και λησµονηθεί τεχνηέντως µέχρι εκείνη τη στιγµή.  

Στην άκρη ενός άξονα που σχηµατίζουν ταφικές πλάκες που φέρουν µόνο τις 

ηµεροµηνίες ‘1941’, ‘1942’, ‘1943’, συνδέεται από τη µία η ‘αιώνια φλόγα’ την 

οποία άναψε την ηµέρα των εγκαινίων ένας επιζήσας της πολιορκίας και από την 

άλλη το κεντρικό µνηµείο του συγκροτήµατος. Πάνω σε ένα τσιµεντένιο βάθρο 4 

περίπου µέτρων τοποθετήθηκε µια γυναικεία µορφή ανάλογου ύψους να κρατάει ένα 

ανθισµένο κλαδί µιας βελανιδιάς, σύµβολο της αιώνιας ζωής, έργο των Ρώσων 

καλλιτεχνών Vera Vasilievna Isaeva και Robert Karlovich Taurit. Στο τοιχίο πίσω 

ακριβώς από το άγαλµα βρίσκεται η εξής επιγραφή: «Κανέναν δε ξεχνάµε, τίποτα δε 

ξεχνάµε»1307.  

Η γυναίκα, σύµβολο της ίδιας της πατρίδας, στέκεται εκεί ψηλά, αγέρωχη και 

αποφασισµένη, έτοιµη να προσφέρει τις τιµές που αναλογούν σε όσους θυσιάστηκαν, 

                                                                                                                                            
Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., σελ. 638. 
1307 Βλ. στο Jutta, Scherrer, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos versus 
Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., σελ. 638. 
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µε µια στάση που παραπέµπει όµως στα διδάγµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού της 

σταλινικής περιόδου, στην στατικότητα και την τυποποιηµένη κίνηση των ηρώων της 

εποχής εκείνης. Το βλέµµα της µπορεί να έχει µια θλίψη και έναν µελαγχολικό τόνο 

λόγω της απώλειας των ίδιων της των τέκνων, ωστόσο λείπει η εκφραστικότητα και ο 

δυναµισµός άλλων έργων σοσιαλιστικού ρεαλισµού της εποχής, όπως για παράδειγµα 

του Deineka, ενώ όλη της η στάση είναι σίγουρη και σταθερή, υποδεικνύοντας την 

αποφασιστικότητα µε την οποία διεξήχθη ο αγώνας και την πίστη ότι όλες οι θυσίες 

βρήκαν τώρα ανταπόκριση. Το στιβαρό της σώµα υποδεικνύει ότι ολόκληρη η χώρα 

είναι και πάλι δυνατή και πανέτοιµη να αντιµετωπίσει κάθε δυσκολία, να σηκώσει 

κάθε βάρος, όπως η γυναίκα σηκώνει το βαρύ ένδυµά της, χωρίς αυτό να την 

εµποδίζει να κάνει την κίνηση προς τα εµπρός. 

Σε αντίθεση, βέβαια, µε όλα τα προηγούµενα µνηµειακά συγκροτήµατα που 

κατασκευάστηκαν τη σταλινική περίοδο µε σοβιετική εντολή και εποπτεία σε όλη την 

ανατολική Ευρώπη, εδώ η µορφή του νικητή στρατιώτη στο µέτωπο που ήταν ο 

εγγυητής της µεταπολεµικής κατάστασης, ουσιαστικά της εφαρµογής του υπαρκτού 

σοσιαλισµού, έχει αντικατασταθεί από τη ‘µητέρα Ρωσία’ που θρηνεί τα παιδιά της. 

Η επιλογή ασφαλώς να ανεγερθεί σε ένα µαζικό νεκροταφείο άµαχων πολιτών το 

πρώτο πολεµικό µνηµείο της εποχής Χρουστσόφ επέβαλε εξ αντικειµένου την 

αλλαγή περιεχοµένου του µνηµείου, πράγµα όµως που φαίνεται ότι ήταν ακριβώς ο 

στόχος των παραγγελιοδοτών, ενώ σε άλλα σοβιετικά νεκροταφεία µε πεσόντες 

στρατιώτες η πρακτική ήταν να τοποθετείται η µορφή ενός στρατιώτη του Κόκκινου 

Στρατού, όπως για παράδειγµα στο Ταλίν, το Βερολίνο ή τη Βιέννη.  

 

• Το µνηµειακό συγκρότηµα στο λόφο Mamai του Βόλγκογκραντ 

 

Στα πλαίσια της αποσταλινοποίησης η νέα ηγεσία είχε από την αρχή δείξει 

ενδιαφέρον να επαναδιαπραγµατευθεί την ιστορία ώστε να παρουσιάσει τις αρνητικές 

πλευρές της εξουσίας του πρώην ηγέτη. ∆εν είναι τυχαίο ότι τότε για πρώτη φορά 

γινόταν λόγος για µεγαλύτερο και ρεαλιστικότερο αριθµό νεκρών που από τα 7 

εκατοµµύρια της εποχής Στάλιν ανέβηκε στα 20 εκατοµµύρια1308. Το 1956, άλλωστε, 

µε την ίδρυση της Σοβιετικής Επιτροπής Βετεράνων Πολέµου, οι ανάπηροι πολέµου 

κατέλαβαν ένα επίσηµο βήµα προκειµένου να αρθρώσουν δηµόσιο λόγο γύρω από τη 

                                                 
1308 Βλ. Jahn, Peter (επιµ.),  Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der 
Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 11. 
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µνήµη τους και να αποκτήσουν προνόµια όπως η δωρεάν ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη και η δωρεάν µεταφορά µε τα δηµόσια µέσα συγκοινωνίας1309.   

Η υπόσταση της Σ.Ε. ως θύµα του πολέµου, µε µεγάλες ανθρώπινες και 

υλικές απώλειες, συνέχισε να παίζει καθοριστικό ρόλο στη συλλογική µνήµη, 

ανεξάρτητα από την επίσηµη νικηφόρα εκδοχή που προέβαλε το σταλινικό καθεστώς. 

Μόλις υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες µετά το θάνατο του Στάλιν, η ιδέα αυτή 

εκφράστηκε ποικιλοτρόπως, δηµοσίως και µε διάφορα εικαστικά και καλλιτεχνικά 

µέσα1310. Η εκδοχή αυτή είχε φυσικά τις ευλογίες της νέας πολιτικής ηγεσίας που 

ευελπιστούσε να αποσπάσει τη θετική γνώµη και τη δηµόσια στήριξη µέσω της 

αποκήρυξης του προηγούµενου αντιλαϊκού και ελάχιστα δηµοφιλούς καθεστώτος. Η 

πρόταση του δηµιουργού του µνηµείου στο Treptow στο Βερολίνο, του Jewgeni 

Wiktorovich Wutschetitsch (1908-1974), για ένα µνηµειακό συγκρότηµα στο λόφο 

του Mamai είχε ήδη κατατεθεί το 1951, όµως, για λόγους που ήδη έχω αναφέρει, 

παρέµενε ανεκτέλεστη αν και είχε προβλεφθεί η ανέγερσή του και από τις σταλινικές 

αρχές. Μετά το µυστικό, όµως, λόγο του Χρουστσόφ το 1956 η µνήµη των θυµάτων 

και των βετεράνων ή ανάπηρων του πολέµου µπορούσε πλέον να κυκλοφορεί 

δηµοσίως πόσο µάλλον τη στιγµή που η νέα κοµµατική ηγεσία στήριξε την εξουσία 

της και στην αντιπαραβολή της µε τις ενέργειες πριν από αυτήν. 

 
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα (λεπτ.), 1961-67, Βόλγκογκραντ) 
                                                 
1309 Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjetunion/ Rußland. Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. 
π., σελ. 637 και Peter, Jahn (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung 
an der Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 63. 
1310 Το θέµα των θυµάτων και των αναπήρων πολέµου ανακινήθηκε τόσο στη λογοτεχνία και στον 
κινηµατογράφο όσο και στους ακαδηµαϊκούς κύκλους και έγινε µια προσπάθεια προσέγγισης µιας 
ιστορίας που µέχρι τότε ήταν απαγορευµένη. Βλ. Scherrer, Jutta, «Sowjetunion/ Rußland. 
Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung», όπ. π., σελ. 633-638 και Jahn Peter, (επιµ.), 
Stalingrad erinnern, Stalingrad im deutschen und im russischen Gedächtnis, όπ. π., σελ. 130-137. 
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Η περίπτωση της ‘Μάχης του Στάλινγκραντ’ αποτέλεσε έτσι το πιο πρόσφορο 

έδαφος για την ανάδειξη αυτής της τραγικής πτυχής και µνήµης του ‘Μεγάλου 

Πατριωτικού Πολέµου’, αλλά την ίδια στιγµή και την ανάδειξή της σε σύµβολο του 

µαζικού ηρωισµού και της σοσιαλιστικής αλληλεγγύης1311. Η απόφαση του 1957 για 

την κατασκευή του µνηµείου για τα θύµατα και τους ήρωες αυτού της κρισιµότερης 

µάχης στην ιστορία του πολέµου για τη Σ.Ε. και για ολόκληρο ίσως τον κόσµο 

σηµατοδοτεί τη µεταστροφή στη δηµόσια µνηµειακή πολιτική από την απόλυτη 

σιωπή στην υπό όρους διαπραγµάτευση του παρελθόντος. «Το γεγονός ότι το µνηµείο 

αυτό που επαινεί τη µεγαλύτερη και πιο ηρωική νίκη της Ρωσίας ανεγέρθηκε 20 

χρόνια µετά από αυτά στο Βερολίνο, τη Βιέννη και το Καλίνινγκραντ δείχνει 

ξεκάθαρα την προτεραιότητα των εξωτερικών προπαγανδιστικών στόχων σε 

αντιδιαστολή µε τις απαιτήσεις της εσωτερικής πολιτικής. Το Βόλγκογκραντ 

βρισκόταν βαθιά στην ενδοχώρα ενώ τα άλλα µέρη επικύρωναν τα νέα όρια της 

εσωτερικής και εξωτερικής αυτοκρατορίας»1312. Το παρελθόν όµως στο µνηµειακό 

αυτό έργο απεικονιζόταν µε πολλές πτυχές και διαστάσεις µέσα από την ανέγερση 

πολλών και διαφορετικών έργων γλυπτικής και αρχιτεκτονικής. ∆ικαίως εποµένως «η 

κοµµατική ιδεολογία νοηµατοδότησε την επιτυχία στο Στάλινγκραντ ως το 

αποτέλεσµα της ενότητας του κόµµατος, του στρατού και του λαού, ως συλλογική 

πάλη των στρατιωτών όλων των σωµάτων στο µέτωπο, των γυναικών, των µελών των 

συντεχνιών, των εργατριών και των αγροτών πίσω από τις γραµµές και όλων των 

πολιτών όλων των εθνικοτήτων της Σοβιετικής Ένωσης»1313· αυτή η πολυδιάστατη 

ερµηνεία του παρελθόντος υιοθετήθηκε και για το περιεχόµενο του µνηµείου, σε 

αντιδιαστολή µε την προσωπολατρία του Στάλιν, η οποία είχε ήδη καταδικαστεί.  

Η ανέγερση, βέβαια, του µνηµείου κάθε άλλο παρά απλή αποδείχτηκε. Η 

αρχική απόφαση µπορεί να πάρθηκε επισήµως από το υπουργικό συµβούλιο στις 27 

Ιανουαρίου 1958 αλλά οι εργασίες, µετά από πολλές αλλαγές των σχεδίων, δεν 

ξεκίνησαν παρά το 19611314. Οι παρεµβάσεις των πολιτικών και οι τροποποιήσεις στα 

τελικά σχέδια δεν σταµάτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών που διήρκησαν 

τελικά µέχρι το 1967. Οι δυσκολίες πρόσληψης και προσέγγισης µιας τόσο 

πολυδιάστατης και ποικιλόµορφης µνήµης, όπως αυτής του ‘Μεγάλου Πατριωτικού 

                                                 
1311 Βλ. Scheliha von, Wolfram, «“Stalingrad“ in der sowjetischen Erinnerung», όπ. π., σελ.31. 
1312 Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 142. 
1313 Scheliha von, Wolfram, «“Stalingrad“ in der sowjetischen Erinnerung», όπ. π., σελ. 31. 
1314 Πλήθος πληροφοριών µπορεί κανείς να βρει στην επίσηµη ιστοσελίδα για το µνηµείο, 
http://mamayevhill.volgadmin.ru 
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Πολέµου’, και η εικαστική δηµόσια απόδοσή της ώστε να καλύπτει πάνω απ’ όλα τις 

φιλοδοξίες, τους στόχους και την ιδεολογία της πολιτικής ηγεσίας, προκαλούσαν 

συνεχείς επεµβάσεις στην καλλιτεχνική δηµιουργία και ανάλογα µε τις πολιτικές 

συνθήκες και συσχετισµούς επέβαλαν τον επαναπροσδιορισµό της µνήµης µε τον 

απαραίτητο κάθε φορά επανασχεδιασµό του µνηµείου.  

Έτσι όταν άρχισαν οι εορτασµοί της 20ης επετείου το 1963 οι καθυστερήσεις 

στην αποπεράτωση του έργου δεν επέτρεψαν την ταυτόχρονη τελετή εγκαινίων του 

µεγαλεπήβολου σχεδίου. Αυτό πιθανότατα βόλευε εκείνη τη στιγµή το ίδιο το 

καθεστώς που αρνούνταν ακόµα τη σύνδεση της µνήµης του πολέµου και όποια 

θετική πτυχή είχε αυτός µε τον πρώην σοβιετικό ηγέτη. Οι ηρωικές µορφές δίπλα 

στην εικόνα των θυµάτων και µια µεγαλειώδης αναφορά στο νικηφόρο αποτέλεσµα 

της µάχης, του πολέµου και των θυσιών του σοβιετικού λαού θα ακύρωνε ουσιαστικά 

την επίσηµη προσπάθεια υποβάθµισης της σηµασίας της νίκης και της υπονόµευσης 

των ηγετών που την κατέκτησαν. Το µόνο µέρος του συγκροτήµατος που ήταν ήδη 

έτοιµο ήταν η µορφή του ηµίγυµνου στρατιώτη, του ‘Αγωνιστή για τη ζωή και το 

θάνατο’ , του συµβόλου του ηρωισµού και της αυτοθυσίας, ένα σύµβολο όµως µε 

ονοµατεπώνυµο, ενός απλού φαντάρου και όχι ως σύµβολο της εξουσίας του Στάλιν 

ή του κόµµατος. Με το µνηµείο και µε την προβολή της θυσίας των απλών 

στρατιωτών και πολιτών και τη συνδροµή αφηρηµένα της Μητέρας πατρίδας ή της 

προσωποποίησής µε τον ποταµό Βόλγα, η νέα πολιτική ηγεσία επιθυµούσε ακριβώς 

την αποσύνδεση της Μάχης του Στάλινγκραντ – Βόλγκογκραντ πλέον – από το 

πρόσωπο του πρώην ηγέτη. 

  
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, η πλατεία µε τίτλο Αντίσταση µέχρι θανάτου, σε πρώτο πλάνο ο 

Αγωνιστής για τη ζωή και το θάνατο) 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίστηκε, παρά την αλλαγή ηγεσίας τόσο στο 

κόµµα όσο και στην κυβέρνηση, η κατασκευή του µνηµειακού συγκροτήµατος στο 

λόφο Mamai. Ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια και µετά από πολλές αλλαγές και 

τροποποιήσεις στα αρχικά σχέδια του Wutschetitsch, το µνηµείο εγκαινιάστηκε 

τελικά µε κάθε λαµπρότητα και επισηµότητα, παρουσία του ίδιου του Μπρέζνιεφ, 

στις 15 Οκτωβρίου 1967, λίγες µόνο µέρες πριν από την έναρξη των επίσηµων 

εορτασµών για την 50η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η κλίµακα, το ύφος 

και το περιεχόµενό του επρόκειτο να σηµατοδοτήσουν το έναυσµα για την 

κατασκευή µιας σειράς υπερµεγεθών µνηµείων και συγκροτηµάτων, 

χαρακτηριστικών της περιόδου που ακολούθησε. Τα νέα υλικά και τεχνικές που 

χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά εδώ, όπως ήταν το τσιµέντο και το οπλισµένο, 

σκυρόδεµα τόσο για τα αρχιτεκτονικά µέρη όσο και για τις γλυπτές συνθέσεις, αλλά 

και ο συνδυασµός της γλυπτικής µε την αρχιτεκτονική και το ίδιο το φυσικό 

περιβάλλον θα αποτελέσουν το γενικό πρότυπο και για τις επόµενες µνηµειακές 

υπερκατασκευές. Η χρήση της ιστορίας και της µνήµης µέσω της δηµόσιας γλυπτικής 

έλαβε νέες διαστάσεις ως µέρος της επίσηµης προπαγάνδας, µε στόχο την 

ανατροφοδότηση µιας συλλογικής µνήµης µέσα από ένα επίσηµο κρατικό πρίσµα 

προκειµένου οι πολίτες να αποδεχθούν µε τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις και 

αντιστάσεις, ή σε ένα ιδεατό επίπεδο ακόµα και να ενστερνιστούν, την ιδεολογία, τις 

πολιτικές και τις πρακτικές του νέου καθεστώτος. 

   
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα (λεπτ.), άποψη προς τη λεωφόρο και το Βόλγα 

και δεξιά Η µητέρα Ρωσία) 

Η τελική µορφή αυτού του πάρκου της µνήµης και ενός µέρος όπου οι 

νεότερες µεταπολεµικές γενιές, χωρίς άµεσες εµπειρίες από τον πόλεµο, επρόκειτο να 

διδαχθούν και να µάθουν τα ένδοξα κατορθώµατα των προγόνων τους, αποτέλεσε το 
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πρώτο παράδειγµα της προπαγανδιστικής µηχανής της εποχής Μπρέζνιεφ και του 

τρόπου αντιµετώπισης και χρήσης του παρελθόντος. Με 17 διαφορετικά επίπεδα και 

την είσοδο να αποτελεί ουσιαστικά προέκταση µιας από τις µεγαλύτερες λεωφόρους 

του Στάλινγκραντ, το συγκρότηµα αποτελούσε τµήµα της πόλης και υποδεχόταν τον 

επισκέπτη προκαλώντας του εξ αρχής συναισθήµατα δέους και θαυµασµού, λόγω 

κυρίως του µεγέθους και της προοπτικής που ανοιγόταν µπροστά του. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνονταν από την πρώτη στιγµή ο στόχος του µνηµείου για σύνδεση του 

µεγαλείου του παρελθόντος µε την ικανότητα και το µεγαλείο του σύγχρονου 

κράτους που συνέχιζε, υποτίθεται, επάξια την παράδοση και ανταποκρινόταν στο 

µέγιστο βαθµό στο πνεύµα, στις θυσίες και τις προσδοκίες όσων συµµετείχαν στο 

‘Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο’. Το παράδειγµα αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η λατρεία 

των θυµάτων του πολέµου κατά τη διάρκεια της εποχής Μπρέζνιεφ έλαβε πολιτικό 

χαρακτήρα και εξελίχθηκε σε σηµαντικό κοµµάτι της πολιτικής διαπαιδαγώγησης 

των νέων προκειµένου «να καλυφθεί το χάσµα ανάµεσα στο σύστηµα αξιών των 

επιζώντων του πολέµου και αυτό των απογόνων τους µέσα από την αγιοποίηση των 

νεκρών»1315. 

«Επρόκειτο λοιπόν από τη µια µεριά για τη χειραγώγηση κάθε γενιάς και τη 

διαπαιδαγώγηση της επερχόµενης από την κυρίαρχη αυτή τη στιγµή γενιά»1316. Η 

επέτειος έτσι των 20 χρόνων το 1965, µε την ταυτόχρονη αλλαγή στην κορυφή της 

εξουσίας, ισοδυναµούσε µε τοµή στην ιστορία της µνήµης του πολέµου και 

σηµατοδοτούσε την έναρξη µιας νέας περιόδου στη µνηµειακή πολιτική της Σ.Ε. και 

την αφορµή για την εισαγωγή µιας νέας ερµηνείας και σύλληψης του παρελθόντος. 

Το πέρασµα από τη λιτή και απλή ενθύµηση µε τη σποραδική και περιστασιακή 

χρήση κάποιων στηλών και οβελίσκων στη γιγαντιαία εκδοχή των µνηµείων, 

ανταποκρινόταν στην πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να παρουσιαστεί µε 

µεγαλεπήβολο τρόπο, αρχικά µε τη χρήση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και εν 

συνεχεία και µε την προσθήκη πιο αφηρηµένων στοιχείων, η θυσία των στρατιωτών 

του Κόκκινου Στρατού. Ο αγώνας, η αυτοθυσία και ο ηρωισµός τους, ως ύψιστη 

εκδήλωση αφοσίωσης στο κόµµα, στις αρχές του σοσιαλισµού και την προστασία της 

πατρίδας από τη µια και ως υποχρέωση όλων να αποδειχθούν αντάξιοι συνεχιστές και 

τιµητές των ηρωικών πράξεων από την άλλη, βρίσκονταν στο επίκεντρο της 

                                                 
1315 Kämpfer, Frank, «Vom Massengrab zum Heroen-Hügel. Akkulturationsfuktionen sowjetischer 
Kriegsdenkmäler», όπ. π., σελ. 337. 
1316 Kämpfer, Frank, όπ. π., σελ. 335. 
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πολιτικής και της στρατηγικής της µνήµης και της σοβιετικής προπαγάνδας. «Μέσω 

µιας τέτοιας ερµηνείας των θυµάτων του πολέµου έγιναν όλοι προστάτες των 

προτύπων που έθεσε η γενιά του πολέµου»1317. 

Η δηµόσια ιστορία της µνήµης που κατασκευάστηκε και στήθηκε στο λόφο 

του Mamai διαρθρώνεται και απεικονίζεται σε πέντε µέρη: την αναπαράσταση των 

επιζώντων, των ηρώων-νικητών, των νεκρών, των θυµάτων-τραυµατιών του πολέµου 

και της µητέρας πατρίδας. Φθάνοντας λοιπόν κανείς στο µνηµείο αντιλαµβάνεται 

αµέσως τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του. Με τη ρεαλιστική αναπαράσταση των 

επιζώντων πάνω στον τοίχο µήκους 17 µ., ύψους 8 µ. και πλάτους 3 µ. και την 

υπόδειξη της υποχρέωσής τους να τιµούν τη µνήµη της µάχης του Στάλινγκραντ και 

όσων συµµετείχαν και έπεσαν σε αυτή, τα ανάγλυφα µε τις µορφές νέων γυναικών 

και ανδρών να καταθέτουν λουλούδια και στεφάνια και να κρατούν σηµαίες, υπό 

τους ήχους, µάλιστα, του επιθανάτιου ύµνου του Σοπέν1318, καλωσορίζουν τον 

επισκέπτη σε ένα άκρως σκηνοθετηµένο περιβάλλον και τον αποκόπτουν σταδιακά 

από την καθηµερινότητα, τους ήχους της πόλης και της πολύβουης λεωφόρου που 

περνάει µπροστά από το πάρκο, εισάγοντάς τον σε ένα επιβλητικό σκηνικό και µια 

ιστορία που η µνηµειακών διαστάσεων και δυναµική προς τα επάνω σκάλα τον 

προετοιµάζει και τον προϊδεάζει για µια υπερβατική εµπειρία. 

  
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα (λεπτ.), άποψη της εισόδου) 

Στο επόµενο ακριβώς επίπεδο, στο τέλος της πρώτης αυτής σκάλας, στην 

πλατεία µε τίτλο ‘Αντίσταση µέχρι θανάτου’  βρίσκεται το πρώτο, όπως είδαµε, 

χρονολογικά κατασκευασµένο γλυπτό όπου αναπαρίσταται η µορφή του στρατιώτη 

                                                 
1317 Kämpfer, Frank, όπ. π., σελ. 335. 
1318 Βλ. Για την περιγραφή του µνηµείου Arnold, Sabine Rosamarie, «Das Beispiel der Heldenstadt 
wird ewig die Herzen der Völker erfüllen», Der politische Totenkult: Kriegsdenkmäler in der Moderne, 
Koselleck, Reinhart/ Jeismann, Michael (επιµ.), Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1994, σελ. 351-352. 
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ήρωα και συγχρόνως νικητή που ο Wutschetitsch ανακάλυψε στο πρόσωπου του 

τιµηµένου από τον Στάλιν το 1948 στρατηγό Tschujkov.  

 
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, η πλατεία µε τίτλο Αντίσταση µέχρι θανάτου, σε πρώτο πλάνο ο 

Αγωνιστής για τη ζωή και το θάνατο, 1961, ύψος 16 µ.) 

Με συνολικό ύψος 16 µ., στο κέντρο µιας λίµνης που συµβολίζει τα νερά του 

Βόλγα, το σώµα του ηµίγυµνου στρατιώτη κυριαρχεί στη σύνθεση και µε τη 

δυναµική του στάση περίπου σε κόντρα-πόστο, µε τα µαλλιά τραβηγµένα προς τα 

πίσω από τον δυνατό αέρα που πνέει πάνω από τον ποταµό και το αποφασιστικό 

βλέµµα και ύφος του πρωταγωνιστή, αναπαρίσταται η µαχητικότητα όσων 

υπερασπίστηκαν την πόλη. Το γυµνό άλλωστε σώµα του άνδρα παραπέµπει στην 

αυτοθυσία και τον ηρωισµό των πολεµιστών που είναι έτοιµοι να αγωνιστούν ακόµα 

και µε γυµνά χέρια δίχως να λογαριάζουν τις αντιξοότητες της µάχης. Η 

χειροβοµβίδα, πάντως, και το οπλοπολυβόλο ρωσικής κατασκευής υπενθυµίζουν στο 

θεατή ότι όλα αυτά ήταν εφικτά και λόγω της σοβιετικής τεχνολογικής και 

στρατιωτικής υπεροχής.  

Η ρεαλιστική αναπαράσταση της µορφής βοηθάει µάλλον στη µετάδοση 

αυτών των ιδανικών που, θεωρητικά τουλάχιστον, αποτελούν τις αξίες της νέας 

ηγεσίας και τα οποία επιθυµούν να εµφυσήσουν και στις γενιές που δεν είχαν 

προσωπικές εµπειρίες και µνήµες από τον πόλεµο. Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιγραφές που 

βρίσκονται στη βάση του γλυπτού και οι οποίες µοιάζουν να χαράχτηκαν κατά τρόπο 

ερασιτεχνικό και αυθόρµητο περιλαµβάνουν γνωστά συνθήµατα του πολέµου και της 

µάχης του Στάλινγκραντ, ενδεικτικά όµως του νοήµατος και της ερµηνείας αυτού του 

γεγονότος από το σύγχρονο κράτος και της σηµασίας που αυτό έδινε στη µετάδοση 

της επίσηµης εκδοχής της µνήµης στους πολίτες: ‘Αντίσταση µέχρι θανάτου’, ‘Ούτε 
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ένα βήµα πίσω’, Πίσω από το Βόλγα δεν υπάρχει καµία πατρίδα’, ‘Κάθε σπίτι είναι 

και ένα οχυρό’1319. 

Σε αντίθεση πάντως µε την εικονογραφική προσέγγιση του µνηµείου στην 

οποία προβαίνει η Sabine Rosamarie Arnold και την ερµηνεία της απόφασης 

αποπεράτωσής του ως µία φυσιολογική ενέργεια του καθεστώτος του Μπρέζνιεφ για 

την επέτειο των 20 χρόνων της λήξης του πολέµου1320, η ανάδειξη της µνήµης της 

µάχης του Στάλινγκραντ και εµµέσως του προσώπου του οποίου το όνοµα έφερε για 

κάποια χρόνια η πόλη, αποτέλεσε πολιτική απόφαση µε ιστορικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις. Η επιστροφή της µνήµης του πολέµου στο πολιτικό προσκήνιο και 

κυρίως η υπερβολική προβολή του νικηφόρου αποτελέσµατός του, συνιστούσαν 

κοµβική επιλογή του πολιτικού κατεστηµένου στην προσπάθειά του να αρθρώσει 

έναν δηµόσιο πολιτικό λόγο που να πείθει τους πολίτες για τις αγαθές του προθέσεις, 

όπως όταν υπερασπίστηκε την πατρίδα. Την ώρα µάλιστα που, µην έχοντας άλλου 

είδους πολιτικά δεκανίκια, οι αρχές επιδόθηκαν σε µια προσπάθεια πολιτικής 

επιβίωσης µέσα από την προώθηση αυταρχικών πρακτικών του παρελθόντος, οι 

θετικές πλευρές του καθεστώτος που τις είχε πρωτοεφαρµόσει ο Στάλιν, τονίστηκαν 

και αυτές µε κάθε ευκαιρία και µε τον πιο εµφατικό τρόπο. Πρόκειται, άλλωστε, για 

ένα καθεστώτος το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη µεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της 

χώρας, νίκη που παρουσίαζαν τώρα ως ο θεµέλιος λίθος της υπερδύναµης που 

απέκτησε η Σ.Ε. αµέσως µετά. Ειδικά µέσα στις νέες συνθήκες του Ψυχρού Πολέµου 

και του ανταγωνισµού µε τη ∆ύση, η καλλιέργεια τουλάχιστον αυτής της θετικής 

εικόνας µιας υπερδύναµης, τόσο κατά τη διάρκεια του πολέµου όσο και στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα, αποτελούσε προτεραιότητα προκειµένου να διατηρηθούν 

οι διεθνείς ισορροπίες στο εξωτερικό αλλά και οι κοινωνικές στο εσωτερικό.  

Προχωρώντας πίσω από τη µικρή αυτή λίµνη φτάνει κανείς µπροστά σε µια 

νέα σκάλα που στις δυο πλευρές της βρίσκονται, ως ένα είδος προπύλαια, δυο 

µνηµειακοί τοίχοι, οι ‘Τοίχοι των ερειπίων’ , µε ανάγλυφες παραστάσεις, συνεχίζοντας 

µε αυτό τον τρόπο το νικηφόρο διθύραµβο και την ανοδική πορεία προς την κορυφή 

του λόφου και µεταφορικά της αιώνιας φήµης. Σε σχήµα τριγωνικό, µε τους τοίχους 

να συγκλίνουν στο κέντρο µε µήκος 46 µέτρα και ύψος 18, τα ανάγλυφα που 

υπάρχουν πάνω τους αναφέρονται σε ηρωικές στιγµές και σε γνωστά επεισόδια από 

                                                 
1319 Η µετάφραση από τα γερµανικά στο Arnold, Sabine Rosamarie, «Das Beispiel der Heldenstadt 
wird ewig die Herzen der Völker erfüllen», όπ. π., σελ. 352. 
1320 Βλ. Arnold, Sabine Rosamarie, «Das Beispiel der Heldenstadt wird ewig die Herzen der Völker 
erfüllen», όπ. π., σελ. 
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την πολιορκία και την υπεράσπιση της πόλης. Μάλιστα, οι ήρωες έχουν πλέον 

ονοµατεπώνυµο, κάνοντας µε αυτό τον τρόπο ακόµα πιο προσιτή την ιστορία στο 

θεατή που έρχεται σε επαφή µε τα γεγονότα µιας µυθικής, κατά τ’ άλλα, περιόδου. 

  
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα, λεπτ. οι Τοίχοι των ερειπίων) 

 Στο τέλος αυτής της σκάλας υπάρχει το επόµενο πλάτωµα, η ‘Πλατεία των 

ηρώων’ . Για µία ακόµα φορά στο κέντρο υπάρχει µια ορθογώνια λίµνη, σύµβολο και 

πάλι του ποταµού Βόλγα που έτσι κι αλλιώς αποτελεί σήµα κατατεθέν της πόλης και 

πραγµατικά ζωτικό κοµµάτι της. Εξάλλου, τα νερά συµβολίζουν για τους 

δηµιουργούς του µνηµείου τη ζωή πάνω στη γη, την αιωνιότητα και το θρίαµβο της 

ίδιας της ζωής ενάντια στην καταστροφή και το θάνατο. Στα αριστερά υπάρχει ένας 

τοίχος µήκους 112 µέτρων, σα µια αναµνηστική στήλη πάνω στην οποία υπάρχει η 

εξής επιγραφή: ‘Το χαλάζι από σίδηρο τους χτύπησε στο πρόσωπο και όµως εκείνοι 

προχωρούσαν συνεχώς µπροστά και συνεχώς ασκούσαν στον εχθρό µια µεταφυσική 

πίεση, όπως όταν κανονικοί άνθρωποι πηγαίνουν στη µάχη σαν να ήταν ήδη νεκροί’ . Ο 

ηρωισµός και η αδιαφορία για τη ζωή τους µπροστά στο κοινό συµφέρον αποτελεί 

την ύψιστη θυσία των πολιτών απέναντι στο κράτος και την πατρίδα που είναι πάνω 

από όλους και όλα. Το ατοµικό συµφέρον έρχεται σε δεύτερη µοίρα και οι πολίτες 

πρέπει να διδαχθούν να υπακούουν στους νόµους και τις διαταγές της εξουσίας που, 

όπως και στην περίπτωση του ‘Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου’, οδήγησε το έθνος 

από την καταστροφή στον απόλυτο θρίαµβο.  

Στη δεξιά πλευρά αυτής της υπαίθριας έκθεσης υπάρχουν έξι γλυπτά, έξι 

συνθέσεις που αναπαριστούν έξι ζευγάρια ηρωικών µορφών που συνυπάρχουν µε 

θύµατα και τραυµατίες των µαχών. Η αυτοθυσία και ο ηρωισµός συνυπάρχουν και η 

θυσία γίνεται τελικά το εφαλτήριο για νέες ηρωικές πράξεις, ενώ τίποτα δεν φαίνεται 

ικανό να σταµατήσει τη νικηφόρα πορεία που χάραξε ο αρχιστράτηγος Στάλιν. Με 

τρόπο και ύφος πάντα ρεαλιστικό, αλλά όχι πια αυστηρά σοσιαλιστικό, το µήνυµα 
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των γλυπτών αυτών συνθέσεων περνάει άµεσα στο θεατή. Η συµβολική γλώσσα 

µπορεί να υποτάσσεται, όπως παρατηρεί ο Peter Jahn, στον κανόνα του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού1321, ωστόσο η αυστηρότητα και ο ουτοπικός δυναµικός 

χαρακτήρας του ρεαλισµού της σταλινικής περιόδου έχουν εδώ υποχωρήσει σε µια 

πιο κλασική και νατουραλιστική µορφή, πιο κοντά στα πρότυπα του ρωσικού 

ακαδηµαϊκού ρεαλισµού 19ου αιώνα.  

Στην πρώτη σύνθεση ο στρατιώτης στηρίζοντας τον πληγωµένο 

συµπολεµιστή του δίνει το σύνθηµα της συνέχισης του αγώνα µέχρι τελικής πτώσης, 

ενώ στη διπλανή µια νοσοκόµα παίζει το ρόλο του τραυµατιοφορέα και µε δύναµη 

µάλλον υπερφυσική κουβαλάει στους ώµους της κάποιον τραυµατισµένο ή 

ετοιµοθάνατο. Η µάχη πρέπει να συνεχιστεί µε κάθε κόστος και αυτό ακριβώς είναι 

το περιεχόµενο και της επόµενης παράστασης όπου τη θέση του τραυµατία 

στρατιώτη παίρνει αυτός που ακολουθεί και χωρίς δεύτερη σκέψη ορµάει στον 

αγώνα. Ο ηρωισµός και η πίστη στη νίκη είναι εµφανείς και στις υπόλοιπες τρεις 

συνθέσεις. Στην πρώτη ο αξιωµατικός δίνει τη διαταγή και το σύνθηµα της συνέχισης 

του αγώνα µέχρις εσχάτων ακόµα και τη στιγµή που πέφτει, ενώ στην επόµενη ο 

στρατιώτης παίρνει τη θέση του νεκρού συναδέλφου του και το λάβαρο της πατρίδας 

που µόνο µπροστά µπορεί να πάει στη µάχη. Στην τελευταία από αυτές δύο 

στρατιώτες, ένας νεαρός και ένας πρεσβύτερος, πετούν στα νερά του Βόλγα 

φασιστικά σύµβολα και ένα φίδι συµβολίζοντας την τελική νίκη κατά του εχθρού.  

   
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα, λεπτ. µε συνθέσεις στην Πλατεία των ηρώων) 

                                                 
1321 Βλ. Jahn Peter, (επιµ.), Stalingrad erinnern, Stalingrad im deutschen und im russischen 
Gedächtnis, όπ. π., σελ. 146. 
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(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, λεπτ. µε τις συνθέσεις στην Πλατεία των ηρώων) 

Ανηφορίζοντας το λόφο πλησιάζει κανείς το κεντρικό τµήµα του µνηµείου, το 

κεντρικό σηµείο της ιστορικής αυτής αφήγησης µιας ηρωικής µνήµης, εκεί όπου 

καταλήγει η πορεία νίκης και όπου συµπυκνώνεται το νόηµα ολόκληρου του τόπου 

αυτού της µνήµης. Λίγο πριν την τελευταία ανηφόρα, στο τελευταίο πλάτωµα 

βρίσκεται η ‘πλατεία του θρήνου’  µε το γλυπτό της µάνας που κλαίει για τα χαµένα 

παιδιά της, και ο θόλος της µνήµης, της ‘δόξας του στρατιώτη’ , µε την αιώνια φλόγα 

που φωτίζει το εσωτερικό ενός είδους ναού µε τα ονόµατα όσων έπεσαν στη µάχη. Οι 

επιχρυσωµένοι τοίχοι αντανακλούν έτσι το τεχνητό φως και προσδίδουν στις πλάκες 

µε τα ονόµατα ένα είδος µεταφυσικής δόξας.  

    
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα, δεξιά λεπτ. Η πλατεία του θρήνου, αριστερά 

άποψη του θόλου µε τη  ∆όξα του στρατιώτη) 

Ο θρήνος της µάνας και η θυσία όσων έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα 

αποτελούν ενεργό κοµµάτι της επίσηµης δηµόσιας µνήµης που πρέπει να γίνει και 

συλλογική, ώστε αν χρειαστεί οι πολίτες να είναι πρόθυµοι να προσφέρουν και πάλι 

τη ζωή τους για κάποιο ιερό σκοπό και κυρίως πρόθυµοι να υπακούσουν στις 

προσταγές της πολιτικής ηγεσίας η εξουσία της οποίας πρέπει να είναι 
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αδιαµφισβήτητη. Το κόµµα και η κεντρική επιτροπή διεκδικούσαν αυτή την 

κληρονοµιά καθώς µε την κατασκευή του µνηµείου και τη µνήµη της νίκης εµµέσως 

πλην σαφώς επιδίωκαν να καρπωθούν τις θυσίες του σοβιετικού λαού και 

παρουσίαζαν εαυτόν ως το συνεχιστή και ως το µόνο φορέα που µπορούσε να 

προσφέρει τα εχέγγυα για τη διατήρηση της ειρήνης και της προστασίας της χώρας. 

   
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα (λεπτ.), αριστερά η Μητέρα Ρωσία, ύψος 85 

µ., δεξιά σχέδιο της τελικής µορφής του µνηµείου το 1965)  

Το όραµα και η ουτοπία ενός επίγειου παράδεισου που ευαγγελιζόταν η 

σοβιετική εξουσία επί Στάλιν για το σοσιαλιστικό κράτος της Σ.Ε. και τα οποία είχαν 

έτσι κι αλλιώς ήδη κατακερµατιστεί από τη ‘ρεαλιστική’ προσέγγιση και πολιτική του 

Χρουστσόφ, έδωσαν εδώ τη θέση τους στη χρήση της µνήµης του πολέµου ως το 

φορτίο που κουβαλάει η νέα ηγεσία και το οποίο όφειλαν όλοι να διαφυλάσσουν 

ανεξάρτητα από το τίµηµα που έπρεπε η κοινωνία να πληρώσει και τις δηµοκρατικές 

ελευθερίες που έπρεπε να θυσιάσουν οι πολίτες στο βωµό της εθνικής ασφάλειας. Το 

κράτος, και κατ’ επέκταση το κόµµα, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και ο λόγος της 

κεντρικής επιτροπής ισχύει και επιβάλλεται αξιωµατικά. Το άγαλµα συνολικού ύψους 

85 περίπου µέτρων είναι στην ουσία το σύµβολο της ίδιας της χώρας και η 

προσωποποίηση της πολιτικής εξουσίας που κολοσσιαία όπως είναι επιβάλλεται και 

είναι πάνω από όλες τις άλλες κοινωνικές ή άλλες οµάδες. Εκτός εποµένως από την 

προσωποποίηση της ‘µητέρας πατρίδας’ , όπως είναι και ο τίτλος του, το µνηµείο 

συµβολίζει την κυριαρχία του κράτους στους απλούς πολίτες, η αξία των οποίων 

είναι πολύ µικρή µπροστά στα ύψιστα πατριωτικά ιδανικά που φέρει. Όπως άλλοτε 
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απαίτησε τη συνδροµή τους και κάποιοι την προσέφεραν για να είναι τώρα ελεύθεροι 

όσοι αντικρίζουν τη µορφή της, εκ νέου τώρα πρέπει οι πολίτες να υποταχθούν στις 

βουλές της κρατικής εξουσίας που µόνη αυτή γνωρίζει, όπως και στο παρελθόν, ποιες 

πρέπει να είναι οι πολιτικές επιλογές για την ειρήνη και την ευηµερία της χώρας. 

Όπως µας δείχνουν τα αρχικά σχέδια και οι πρώτες µακέτες που είχαν γίνει 

για το µνηµείο, η γυναικεία φιγούρα δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Wutschetitsch 

ακόµα και το 19611322. Η λύση που προκρίθηκε τελικά, και παρά τις αντιδράσεις που 

προκάλεσε η προκλητική επίδειξη του γυναικείου σώµατος, ήταν πάντως, σύµφωνα 

µε τον ίδιο τον καλλιτέχνη, µέρος της δικής του ‘τριλογίας των σπαθιών’ µετά τα 

µνηµεία στο Treptow και στο Πάρκο των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη1323.  

  
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, Η µάχη του Βόλγα , µακέτα του µνηµείου το 1961) 

        
(Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch, αριστερά ο Σοβιετικός στρατιώτης στο Treptow του Βερολίνου 

και δεξιά Κτυπήστε τα ξίφη στα ηνία, 1959, Πάρκο των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη)  

                                                 
1322 Βλ. Jahn, Peter (επιµ.), Stalingrad erinnern, Stalingrad im deutschen und im russischen 
Gedächtnis, όπ. π., σελ. 149. 
1323 Βλ. Jahn, Peter (επιµ.), Stalingrad erinnern, Stalingrad im deutschen und im russischen 
Gedächtnis, όπ. π., σελ. 148. 



651 
 

Η κίνηση της ‘Μητέρας Πατρίδας που φωνάζει’ φαίνεται πως συγκεντρώνει 

όλες τις πτυχές της επίσηµης µνήµης και αποτελεί το δηµόσιο εκείνο χώρο όπου 

συγκλίνουν η ιδιωτική µε την κρατική σφαίρα, οι προσωπικές µε την κοµµατική 

µνήµη και τελικά το παρελθόν µε το παρόν. Αυτή η στάση της µορφής φέρει την 

επίσηµη διττή ερµηνεία της υπεράσπισης του Στάλινγκραντ: από τη µια συµβολίζει 

το κάλεσµα της πατρίδας προς τους στρατιώτες για συνέχιση του αγώνα και από την 

άλλη την αυτοθυσία της ίδιας που µε γυµνά σχεδόν στήθη ρίχνεται στη µάχη µε 

µοναδικό στόχο την τελική νίκη. Ο κάθε πολίτης όπως και ο κάθε στρατιώτης 

καλείται στη µάχη και έχει την ιερή υποχρέωση να ξεπεράσει τους φόβους και το 

άγχος του και να ανταποκριθεί στο κάλεσµα της πατρίδας όποτε χρειαστεί, γιατί 

γνωρίζει ότι αυτή µε τις αστείρευτες δυνάµεις της και το µέγεθός της είναι σε θέση να 

τον προστατέψει και να τον οδηγήσει στον τελικό θρίαµβο.  

Η ίδια έτσι η µητέρα πατρίδα, µε αυτή την κίνηση προς τα εµπρός, γίνεται 

συγχρόνως σύµβολο της νίκης, καθώς ο καλλιτέχνης είχε πιθανότατα κατά νου το 

αρχαιοελληνικό πρότυπο της Νίκης της Σαµοθράκης στο οποίο παραπέµπουν πολλά 

στοιχεία, όπως η δυναµική κίνηση, το γυµνό µπούστο και το ρούχο που σχηµατίζει 

ένα είδος φτερών που δίνει νέα ώθηση στο τεράστιο διαστάσεων άγαλµα. Η Sabine 

Rosamarie Arnold προχωράει επιπλέον στη παρατήρηση πως «σε αυτή τη στάση δεν 

πρόκειται φυσικά για την αναπαράσταση της µικρής βασανισµένης µητερούλας 

Ρωσίας του 19ου αιώνα παρά για τη µαχητική και ισχυρή Σοβιετική Ένωση»1324, µια 

εικόνα που ασφαλώς συµβάδιζε µε την επίσηµη προπαγάνδα της ανάδειξης του 

πολεµικού θριάµβου του Στάλιν, πάντα βέβαια µε έµµεσο τρόπο, αλλά την ίδια 

στιγµή και την επικύρωση της παρούσας πολιτικής εξουσίας ως αντάξιου συνεχιστή 

και θεµατοφύλακα του µεγαλείου της χώρας.  

Η διάσηµη πολεµική αφίσα του Toidze Iraklii Moiseevich (1902-1985), όπου 

µια γυναίκα µε κόκκινο ένδυµα, σύµβολο της µητέρας Σοβιετικής Ένωσης, καλεί 

στον πόλεµο τους γιους της κρατώντας στο ένα χέρι το πολεµικό ανακοινωθέν και 

σηκώνοντας το άλλο επιβλητικά στο αέρα, είναι το πιο κοντινό εικονογραφικό 

πρότυπο για το Wutschetitsch, θέλοντας µε τον τρόπο αυτό να συνδέσει συνειρµικά 

τα δύο έργα και τις δύο εποχές στο υποσυνείδητο του θεατή και να ταυτίσει την ίδια 

στιγµή το νικηφόρο καθεστώς µε την ίδια την πατρίδα της οποίας τώρα 

θεµατοφύλακας είναι η εξουσία του Μπρέζνιεφ – αποκαθιστώντας παράλληλα τη 

                                                 
1324 Arnold, Sabine Rosamarie, «Das Beispiel der Heldenstadt wird ewig die Herzen der Völker 
erfüllen», όπ. π., σελ. 353-354. 
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φήµη και της σταλινικής ηγεσίας που οδήγησε τη χώρα στη νίκη. Η εκφραστικότητα 

πάντως και ο δυναµισµός του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, που οι µελετητές 

διαπιστώνουν στην τέχνη µετά το Στάλιν, είναι και εδώ παρόντες1325, για να εκφράσει 

πάντως και πάλι τους προπαγανδιστικούς στόχους του ίδιου του κράτους. Με το 

βλέµµα στραµµένο προς τα πίσω, προς το παρελθόν που νοµιµοποιεί το παρόν, η 

γυναίκα-γίγαντας κραδαίνει µε άνεση το τεράστιο σπαθί µην αφήνοντας περιθώρια 

αµφισβήτησης της δύναµης και της εξουσίας της, µε ότι αυτό αντιπροσώπευε και 

συµβόλιζε τότε.  

    
(αριστερά Toidze Iraklii Moiseevich, Η µητέρα πατρίδα σε καλεί, 1941, αφίσα σε χαρτί, 0,58 x 0,45 µ., 

Hoover Institution/ Poster Collection, δεξιά, Jewgeni Wiktorovich Wutschetitsch,  Μητέρα Ρωσία) 

Το πρότυπο άλλωστε µιας γυναικείας φιγούρας που καλεί το λαό προέρχεται 

από το διάσηµο πίνακα του Delacroix Η Ελευθερία οδηγεί το λαό και πιθανότατα και 

από το έργο του Gustave Doré Η Μασσαλιώτιδα, παραπέµποντας µε αυτόν τον τρόπο 

και συνδέοντας το µνηµείο µε την ιδέα της επανάστασης – σε αυτήν την περίπτωση 

κυρίως µε την Οκτωβριανή Επανάσταση – υποδηλώνοντας έτσι ότι το σύγχρονο 

κράτος, εκτός των άλλων, είναι  ο συνεχιστής και ο υπερασπιστής των 

επαναστατικών ιδανικών1326. Η σοβιετική ‘µητέρα πατρίδα’ σύµβολο της πίστης και 

της δέσµευσης των πολιτών απέναντι στις υποχρεώσεις προς το κυρίαρχο κράτος 

                                                 
1325 Βλ. εδώ παραπάνω το κεφάλαιο για το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, σελ.  
1326 Για τη σχέση µε το έργο του Gustave Doré βλ. Arnold, Sabine Rosamarie, όπ. π., σελ. 355. 
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στεκόταν τώρα αντίβαρο στο αµερικάνικο φιλελεύθερο και δηµοκρατικό σύµβολο 

στο ‘άγαλµα της Ελευθερίας’ στη Νέα Υόρκη.  

  
(αριστερά Gustave Doré, Η Μασσαλιώτιδα, 1870, έγχρωµη λιθογραφία, 0,75 x 0, 99 µ., ιδιωτική 

συλλογή, δεξιά Ferdinand Victor Eugène Delacroix, Η Ελευθερία οδηγεί το λαό, 1830, λάδι σε καµβά, 

3,25 x 2,60 µ., Musée du Louvre, Παρίσι) 

 

� Η µνήµη γιγαντώνεται: τα µνηµεία της εποχής Μπρέζνιεφ 

 

Το τεράστιο µέγεθος και οι κολοσσιαίες διαστάσεις είναι τελικά αυτές που 

µπορούσαν, σύµφωνα µε το αυταρχικό καθεστώς του Μπρέζνιεφ, να αποδώσουν 

καλύτερα το νόηµα της ‘Μάχης του Στάλινγκραντ’ και το νόηµα του πολέµου 

συνολικά και εµµέσως να υποδείξουν φυσικά τη δύναµη, το µεγαλείο και την ισχύ 

που συνεχίζει να απολαµβάνει η χώρα χάρις την ηγεσία του κόµµατος και του 

σοσιαλισµού που δεν επιδέχονται αµφισβήτηση. ∆εν είναι έτσι τυχαίο ότι τώρα 

αρχίζει η δηµιουργία µιας σειρά από υπερκατασκευές και από ολόκληρα µνηµειακά 

συγκροτήµατα µε στόχο την καλλιέργεια µιας συγκεκριµένης εκδοχής της µνήµης και 

την εκµετάλλευση της για πολιτικούς και προπαγανδιστικούς λόγους. Μόνη διαφορά 

από την περίπτωση του Στάλινγκραντ είναι η τεχνοτροπική αλλαγή και το νέο στυλ 

που εισάγεται στο λεξιλόγιο της µνήµης, πιθανότατα λόγω της αρχικής παραγγελίας 

και σχεδιασµού από την προηγούµενη κοµµατική εξουσία υπό τον Χρουστσόφ. 

∆ιατηρήθηκαν όµως οι υπερφυσικές διαστάσεις που παραπέµπουν σε ένα καθεστώς 

που επενδύει πολλά στην εικόνα και τη χρήση του παρελθόντος µέσα από την 

υπερµεγένθυση των ηρωικών πράξεων των προγόνων. 

∆ίπλα στις µικρού µεγέθους αναµνηστικές στήλες και τους οβελίσκους της 

πρώτης περιόδου µέχρι το 1965 άρχισαν σταδιακά να προστίθενται τα µνηµεία που, 

αφού εγκαταλείφθηκε οριστικά η απεικόνιση του Στάλιν, εµπεριέχουν ανθρώπινες 
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φιγούρες γνωστών προσώπων και ηρώων της ιστορίας, όπως στην περίπτωση του 

Στάλινγκραντ. Οι κολοσσιαίες όµως διαστάσεις που υιοθετήθηκαν ήταν κάτι 

πρωτόγνωρο για τη µνηµειακή πολιτική της ψυχροπολεµικής Σ.Ε. και παρέπεµπαν 

µάλλον στις υπερκατασκευές και τις ουτοπικές συλλήψεις του προπολεµικού 

σταλινικού κράτους, καθώς και στα µνηµεία εκείνα που κατασκευάστηκαν εκτός των 

συνόρων της χώρας. Ακόµα και οι οβελίσκοι υψώνονται τώρα πολλά µέτρα πάνω από 

το έδαφος και λαµβάνουν σχήµα που απέχει πολύ από τις αρχές του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού παραπέµποντας σε γεωµετρικά σύµβολα και σχήµατα σύµφωνα ίσως µε 

τις αρχές τις Ρωσικής Πρωτοπορίας, όπως αυτά στο ‘λόφο της δόξας’  στο λόφο Slavi 

στο Μινσκ της Λευκορωσίας του 1969 ή στο ‘µνηµείο για τα θύµατα του φασισµού’  

στο Donezk της Ουκρανίας του 1965. 

    
(αριστερά Ο λόφος της δόξας, 1969, ύψος 35 µ., λόφος Slavi στο Μινσκ, δεξιά Μνηµείο για τα θύµατα 

του φασισµού, 1965, Donezk) 

Η αµηχανία της προσέγγισης της µνήµης του πολέµου τα πρώτα χρόνια της 

εξουσίας του καθεστώτος Μπρέζνιεφ έστρεψε µάλλον τους ιθύνοντες στη χρήση 

ουδέτερων συµβόλων. ∆όθηκαν πάντως τα πρώτα δείγµατα των προθέσεών τους να 

παρουσιάσουν µέσα από το τεράστιο µέγεθος των µνηµείων το µεγαλείο και τη 

δύναµη της δικής τους εξουσίας και να νοµιµοποιήσουν στα µάτια των πολιτών το 

δικαίωµά τους να διοικούν το κράτος. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στο 

παρελθόν, ο δηµόσιος χώρος και η δηµόσια σφαίρα χρησιµοποιήθηκαν και εδώ από 

την κρατική εξουσία ως διαµεσολαβητικός παράγοντας προκειµένου η κρατική 

ιδεολογία να διαχυθεί στην ιδιωτική σφαίρα και τελικά ο κάθε πολίτης να την 

ενστερνιστεί ξεχωριστά. 
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∆είγµα αυτής της ιδιότυπης µεγαλοµανίας είναι και η ευρεία στο εξής 

κατασκευή των τεχνητών λόφων, σαν άλλες πυραµίδες, στην κορυφή των οποίων 

στήνονται τελικά τα πανύψηλα µνηµεία1327. Όταν µάλιστα πρόκειται ‘ για τη µνήµη 

των θυµάτων του φασισµού’ , όπως στην περίπτωση του µνηµείου στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης του Donezk της Ουκρανίας το 1965, η χρήση γεωµετρικών όγκων 

φαίνεται η πιο κατάλληλη επιλογή. Πρόθεση του καθεστώτος ήταν µεν να 

µνηµονεύσει για πρώτη φορά τις πολεµικές απώλειες, τις οποίες έτσι κι αλλιώς είχε 

φέρει στο προσκήνιο µε τρόπο δυναµικό ο Χρουστσόφ, και να αντεπεξέλθει στο 

θεσµικό του καθήκον, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε µετά την ολοκλήρωση του 

µνηµείου και την τυπική αφιέρωσή του στους νεκρούς η µνήµη αυτή να υποβιβαστεί 

και να περιθωριοποιηθεί ώστε να µην υπάρχουν σύµβολα και παραστάσεις που να 

την ενεργοποιούν άµεσα. Ο αφηρηµένος χαρακτήρας των µνηµείων αυτών και η 

τοποθεσία ανέγερσής τους εκτός του αστικού ιστού, συµβαδίζουν µε την ίδια λογική 

της χρήσης της γεωµετρικής αφαίρεσης των µνηµείων στη ∆ύση, µε µόνη ίσως 

διαφορά τη διαφορετική κλίµακα, απόρροια της πρόθεσης ανάδειξης σε κάθε 

ευκαιρία του µεγαλείου του κρατικού µηχανισµού που τα παρήγγειλε.  

 Σε καλλιτεχνικό, άλλωστε, επίπεδο βρισκόµαστε σε µια περίοδο, ήδη από τα 

τέλη της δεκαετίας του 50’ και τη γενικότερη προσπάθεια αποσταλινοποίησης, 

έντονης αµφισβήτησης των αρχών του σοσιαλιστικού ρεαλισµού της σταλινικής 

περιόδου και µιας προσπάθειας επανασύνδεσης µε την προηγούµενη από αυτήν  

παράδοση. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά σήµαινε την επαναπροσέγγιση του ρωσικού 

µοντερνισµού, της αφαίρεσης και µιας τέχνης µε φορµαλιστικούς προσανατολισµούς, 

ξανακοιτώντας δηλαδή τα διδάγµατα και της Ρωσικής Πρωτοπορίας, τα έργα της 

οποίας αρχίζουν εκ νέου να εκτίθενται στο κοινό και στους καλλιτέχνες, όπως για 

παράδειγµα η συλλογή Κωστάκη1328. Τώρα πλέον «νεαροί καλλιτέχνες που οι 

φιλοδοξίες τους βρίσκονταν µέσα στις καθιερωµένες δοµές αλλά ήταν απρόθυµοι να 

ζωγραφίσουν µε έναν τρόπο που συνδεόταν µε τη Σταλινική Ακαδηµία, άρχισαν να 

κοιτάζουν µακρύτερα και σταδιακά άλλες µορφές ‘ρεαλιστικής’ τέχνης κέρδιζαν το 

σεβασµό τους»1329. 

                                                 
1327 Βλ. Kämpfer, «Frank, Vom Massengrab zum Heroen-Hügel. Akkulturationsfuktionen sowjetischer 
Kriegsdenkmäler», όπ. π., σελ. 333. 
1328 Βλ. Lindey, Cristine, Art in the Cold War, From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962, The Herbert 
Press, Λονδίνο 1990, σελ. 145-154. 
1329 Reid, Susan, «The ‘art of memory’: retrospectivism in Soviet painting of the Brezhnev era», όπ. π., 
σελ. 163. 
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Στις περιπτώσεις έτσι των µνηµείων τόσο στο κατεστραµµένο από τους Ναζί 

χωρίο Κατύν (Khatyn) της Λευκορωσίας, έργο του γλύπτη Sergei Ivanovich 

Selikhanov (1917-1976) και των αρχιτεκτόνων Yuri Gradov (1934-), Valentin 

Zankovich (1937-), Leonid Levin του 1969 όσο και του στρατοπέδου συγκέντρωσης 

στο Σαλάσπιλς (Salaspils) της Λετονίας, έργο του Ernst Neizvestny (1925-) του 1967, 

επιλέχθηκαν για την ανέγερση των µνηµείων ‘διαφορετικοί ρεαλισµοί’ από την 

κλασική εκδοχή του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, στην πρώτη περίπτωση ενός 

ρεαλισµού πιο κοντά στις αρχές του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού και µιας 

ψυχολογικής προσέγγισης και στη δεύτερη στο στυλ της κυβιστικής αφαίρεσης.  

     
(Sergei Ivanovich Selikhanov γλύπτης/ Yuri Gradov/ Valentin Zankovich/ Leonid Levin αρχιτέκτονες, 

Μνηµείο για θύµατα του Φασισµού, 1969, Khatyn) 

   
(Ernst Neizvestny, Μνηµείο για θύµατα του στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Salaspils της Λετονίας, 

1967) 
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Το περιεχόµενο βέβαια της µνήµης που φέρουν τα δύο µνηµεία καθόρισε εν 

πολλοίς τόσο το χαρακτήρα και τις τεχνοτροπικές επιλογές όσο και το µέγεθός τους. 

Ο συµβιβασµός µε την ιδέα της ύπαρξης θυµάτων και το γεγονός ότι τα µνηµεία 

βρισκόταν πάλι, όπως και στην περίπτωση του Donezk, στα σύνορα της Σ.Ε. και 

οπωσδήποτε εκτός ρωσικού εδάφους, επέτρεψε τόσο την ανέγερσή τους όσο και τη 

ρεαλιστική αναπαράσταση µιας δύσκολης µνήµης – σε αντίθεση αυτή τη φορά µε το 

παλαιότερο χρονικά µνηµείο στο Donezk. Για την περίπτωση µάλιστα του Khatyn ο 

Sergiusz Michalski φτάνει στο συµπέρασµα ότι η επιλογή του από όλα τα άλλα 

κατεστραµµένα χωριά και πόλεις έχει να κάνει και µε την εγγύτητα και ηχητική 

τουλάχιστον οµοιότητα µε το Κατύν της Πολωνίας όπου εκτελέστηκαν 4000 

Πολωνοί αξιωµατικοί από το Στάλιν1330. Οι Σοβιετικοί είχαν κατηγορήσει αρχικά 

τους Ναζί για προβοκάτσια και µε την ανακίνηση του θέµατος εκείνη την περίοδο 

προσπαθούσαν εκ νέου να εξοστρακίσουν, θα έλεγα, από τη δηµόσια σφαίρα τη 

δυσάρεστη µνήµη των σοβιετικών εγκληµάτων πολέµου κατά συµµαχικών πλέον 

κρατών. Μπορεί έτσι ο ρεαλισµός να βοηθάει το θεατή να ταυτιστεί ευκολότερα µε 

περιεχόµενο του έργου και να έχει την ευκαιρία να θρηνήσει τα θύµατα, όµως και 

εδώ αυτό γίνεται ιδιωτικά, σε χώρο ελεγχόµενο, ενώ και το µέγεθος των γλυπτών δεν 

πλησιάζει καν τις τεράστιες θριαµβικές κατασκευές άλλων µνηµείων που είναι 

αφιερωµένες στις νίκες του Κόκκινου Στρατού ή στην ηρωική αντίσταση, τα οποία 

επιπροσθέτως είχαν ανεγερθεί σε ρωσικό έδαφος.  

Την ίδια χρονιά πάντως µε τα επίσηµα εγκαίνια στο λόφο του Mamai 

κατασκευάζεται και το πρώτο πολεµικό µνηµείο στην πρωτεύουσα της Σ.Ε., στη 

Μόσχα, αφιερωµένο στον άγνωστο στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού και στη µνήµη 

των µεγάλων και νικηφόρων µαχών που διεξήχθησαν την περίοδο του ‘Μεγάλου 

Πατριωτικού Πολέµου’. Ακριβώς έξω από τα τείχη του Κρεµλίνου και δίπλα στην 

κεντρική πύλη τοποθετήθηκε το 1967 η ‘αιώνια φλόγα της νίκης’  και δίπλα ακριβώς 

τα σύµβολα του θριάµβου του Κόκκινου Στρατού και του κοµµουνισµού, η σηµαία 

δηλαδή της επανάστασης και ένα κράνος µε το κόκκινο αστέρι. Παραδίπλα πάνω σε 

ένα είδος κενοταφίων τοποθετήθηκαν οι επιγραφές µε τα ονόµατα των πιο θρυλικών 

µαχών ολοκληρώνοντας έτσι το σκηνικό αυτό του πολεµικού σοβιετικού θριάµβου τη 

συνέχιση του οποίου εγγυάται τώρα η δύναµη και η πυγµή της σοσιαλιστικής 

εξουσίας εντός των τειχών. 

                                                 
1330 Βλ. Michalski, Sergiusz, Public Monuments, Art in Political Bondage 1870-1997, όπ. π., σελ. 132. 
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(αγνώστου, Η αιώνια φλόγα της νίκης, 1967, Κρεµλίνο, Μόσχα) 

Οι τεράστιες και υπερφυσικές διαστάσεις των σοβιετικών µνηµείων θα 

διατηρηθούν µέχρι την πτώση της Σ.Ε. και θα είναι το χαρακτηριστικό όλων όσων θα 

κατασκευαστούν τα επόµενα χρόνια. Η συσσώρευση οικονοµικών και κοινωνικών 

προβληµάτων στο εσωτερικό της χώρας έστρεφε την ηγεσία στην κατασκευή ολοένα 

και περισσότερων δηµόσιων έργων τέχνης προκειµένου να κατακτήσει και να 

κυριαρχήσει στο δηµόσιο χώρο και στη δηµόσια ζωή προκειµένου να νοµιµοποιήσει 

και να στερεώσει την απολυταρχική της εξουσία µε τις µικρότερες δυνατές 

αντιδράσεις και κοινωνικές εξεγέρσεις, προβάλλοντας ταυτόχρονα το µέγεθος της 

δύναµής της που δεν επιδέχονταν αµφισβήτηση. Κάνοντας, µάλιστα, δηµόσια χρήση 

της νικηφόρας µνήµης ενός ένδοξου παρελθόντος επεδίωκε να καπηλευτεί τη δόξα 

των προγόνων ώστε να προβάλλει ως νόµιµο το δικαίωµα στην άσκηση της εξουσίας 

του παρόντος. 
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� Η µνήµη υπό σοβιετική κατοχή (Ι): τα µνηµεία στην Ουγγαρία 

 

Το τέλος του Β΄Π.Π. βρήκε τη χώρα της Ουγγαρίας, πρώην συµµάχου των 

Ναζί, στην ίδια άθλια κατάσταση µε τα υπόλοιπα κράτη της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και υπό τον έλεγχο των Συµµάχων µε τον ανώτατο έλεγχο υπό 

σοβιετική εποπτεία. Η γεωγραφική θέση, όπως άλλωστε η ιστορία και οι συνέπειες 

µετά τον Α΄Π.Π. του µικρού αυτού κράτους στην καρδιά της ηπείρου, εν πολλοίς 

είχαν ήδη καθορίσει τους όρους και το πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο αµέσως µετά την 

κατάπαυση του πυρός. Η απώλεια εδαφών µε τη συνθήκη του Trianon το 1920, το 

διεθνές οικονοµικό κραχ, η ολοένα αυξανόµενη οικονοµική και πολιτική σύνδεση και 

εξάρτηση από τη Γερµανία προκειµένου να ορθοποδήσει η χώρα και η προοπτική της 

αντιστροφής των προηγούµενων συνθηκών και της επιστροφής των χαµένων εδαφών 

µε την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, κατέστησαν το ναζιστικό καθεστώς συµπαθές 

στην πλειοψηφία των Ούγγρων, τόσο σε κοινωνικό όσο και πολιτικό επίπεδο. Ο νέος 

σύµµαχος, το ναζιστικό καθεστώς, αποτέλεσε το πολιτικό εκείνο εργαλείο στα χέρια 

του δικτατορικού ουγγρικού καθεστώτος του µεσοπολέµου που νοµιµοποιούσε την 

κατάληψη και διατήρηση της εξουσίας. Η προσκόλληση αυτή στη Γερµανία και η 

στρατηγική θέση στο δρόµο προς τη Γιουγκοσλαβία, ειδικά µετά την ανατροπή του 

φιλογερµανού αντιβασιλέα Παύλου και την ανάδυση στο θρόνο του φιλοβρετανού 

βασιλιά Πέτρου Β΄ της Γιουγκοσλαβίας, αποδείχθηκε κεντρικής σηµασίας στον 

πολεµικό σχεδιασµό των Ναζί, που απαίτησαν τη συµµαχία και συµµετοχή της 

Ουγγαρίας στον Άξονα. Η λύση αυτή φάνηκε το λογικό επακόλουθο τόσο της µέχρι 

τότε πολιτικής όσο και των ιδεολογικών πεποιθήσεων της άρχουσας τάξης στη χώρα 

των Μαγυάρων.  

Η εισβολή των Σοβιετικών και η κατάρρευση του µετώπου και της 

αντίστασης του Β΄ Σώµατος Στρατού της Ουγγαρίας, ισοδυναµούσε µε την κατά 

αρχήν κατάληψη της χώρας από τον Κόκκινο Στρατό. Ο τελευταίος ανέτρεψε 

ολοκληρωτικά, τουλάχιστον προς στιγµήν, το υπάρχον καθεστώς και το αυταρχικό 

σύστηµα που είχε επιβληθεί στην τελευταία φάση του πολέµου µε την γερµανική 

κατοχή και την κυβέρνηση ανδρείκελων του τοπικού φασιστικού κόµµατος. Ο 

πόλεµος τελείωνε µε µία ακόµα ήττα και µε µεγάλη ανησυχία, τόσο για την εδαφική 

ακεραιότητα της χώρας όσο και τη διάδοχη πολιτική κατάσταση που θα επιβαλλόταν, 

όπως όλα έδειχναν, από τα σοβιετικά στρατεύµατα. Η παρουσία των Σοβιετικών ήταν 

ελάχιστα δηµοφιλής εκείνη τη στιγµή, µετά από την σειρά ετών αντιµπολσεβικής και 
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αντικοµµουνιστικής προπαγάνδας που, µεταξύ άλλων, χρέωνε στην κοµµουνιστική 

επανάσταση του 1919 τη µετέπειτα καταστροφική συνθήκη του Trianon. 

Ο πρώην ‘θανάσιµος’ εχθρός ήταν πλέον κάτοχος και ρυθµιστής της εξουσίας 

και αυτός που θα αναλάµβανε την ανασυγκρότηση της διαλυµένης χώρας και του 

εξαθλιωµένου κράτους, θέτοντας ασφαλώς του δικούς του όρους, µε τους οποίους 

έπρεπε στο εξής να συµµορφωθούν και να συµβιώσουν οι κάτοικοι της ηττηµένης και 

ανίσχυρης Ουγγαρίας. Η ιστορία συνεπώς του µεσοπολέµου σε συνδυασµό µε τις 

νέες συνθήκες που προέκυψαν όρισαν το µέλλον της, από το τέλος του πολέµου και 

το γεγονός της ολοκληρωτικής και άνευ όρων παράδοσης της πρωτεύουσας 

Βουδαπέστης στις 13 Φεβρουαρίου.  

Ο ερχοµός των Σοβιετικών θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των Ούγγρων ως 

η επιβολή ενός νέου δυνάστη, µετά τα τελευταία δύσκολα χρόνια του πολέµου, στη 

σειρά που είχε αρχίσει ήδη από τον µεσοπόλεµο και ως µέρος της συνέχειας µε τη 

ναζιστική κατοχή της τελευταίας περιόδου του πολέµου. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες, 

ώστε οι απλοί πολίτες, αγρότες στην πλειοψηφία τους, συνηθισµένοι και 

συµβιβασµένοι µε τέτοια καταπιεστικά καθεστώτα, παρουσιάζονται ανήµποροι στη 

συγκρότηση εκείνων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων και κινηµάτων που 

ενδεχοµένως θα µπορούσαν να προβάλουν κάποιου είδους αντίσταση στην έτσι κι 

αλλιώς δεδοµένη και ισχυρή βούληση της Σ.Ε. για πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο 

µιας χώρας, η οποία σηµειωτέων άνηκε στη χωρία των ηττηµένων. Οι Ούγγροι, 

άλλωστε, κοµµουνιστές καλωσόρισαν τη νέα πολιτική ηγεσία, η παρουσία της οποίας 

εγγυούνταν τη δική τους επιστροφή στην εξουσία και την αντικατάσταση των 

συντηρητικών δυνάµεων της αντεπανάστασης του 1919, η οποία είχε καταλύσει τα 

Ουγγρικά Σοβιέτ. Τέλος, µια µερίδα του πολιτικού κόσµου αλλά και της κοινωνίας 

αντιλήφθηκε εγκαίρως και µε ρεαλισµό ότι οι Σοβιετικοί θα µπορούσαν να 

εγγυηθούν, ως απόλυτοι κυρίαρχοι της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, 

τα εύθραυστα σύνορα της χώρας που πολλάκις είχαν καταπατηθεί τα προηγούµενα 

ακριβώς χρόνια και για τα οποία γειτονικά και αντίπαλα κράτη θα έγειραν, 

ενδεχοµένως, νέες αξιώσεις και διεκδικήσεις για εδαφικές επεκτάσεις1331. 

Η νοµιµοποίηση της παρουσίας, παραµονής και ελέγχου στην Ανατολική 

Ευρώπη από τους Σοβιετικούς, βασιζόταν ακριβώς στο γεγονός της ολοκληρωτικής 

τους νίκης – ειδικά απέναντι σε κράτη που αποτελούσαν το αντίπαλο αλλά πλέον 

                                                 
1331 Για την άµεση µεταπολεµική κατάσταση βλ. Tony, Judt, Postwar. A history of Europe since 1945, 
όπ. π., σελ. 136-137. Για τις συνοριακές µεταβολές βλ. εδώ τους χάρτες σελ. 679-80.. 
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διαλυµένο στρατόπεδο του Άξονα, όπως η Γερµανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η 

Ρουµανία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Η απόφαση να διατηρήσουν την υψηλή 

εποπτεία σε ξένα κράτη σε περίοδο ειρήνης, στηρίχθηκε εξ αρχής στη δηµόσια 

καλλιέργεια της µνήµης του πολέµου και του νικηφόρου τέλους του υπέρ του 

σοβιετικού στρατού, που µόνον αυτός δικαιούταν να επιβάλλει τους όρους ειρήνης 

και το νέο σύστηµα, δηλαδή τον κοµµουνισµό, στις χώρες επιρροής του. Η παρουσία 

όµως αυτής της στρατιωτικής δύναµης ήταν που την ίδια στιγµή µπορούσε να 

εξασφαλίσει και να προσφέρει τα εχέγγυα ότι στα έθνη της Ευρώπης, και ειδικά 

στους πρώην συµµάχους των Ναζί, δε θα αναβίωναν ρεβανσιστικές τάσεις και 

αντικοινωνικά φαινόµενα που θα στρέφονταν ενάντια στην ίδια τη Σ.Ε.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο – για µερικούς πλαίσιο απελευθέρωσης και για 

άλλους κατοχής, αλλά οπωσδήποτε καινούριο – άρχισε να διαµορφώνεται και το 

πλαίσιο της µνήµης για την περίοδο που µόλις έκλεινε. Άρχισε συνεπώς να 

σχηµατίζεται µια πολιτική πρόσληψης της πρόσφατης ιστορίας και της συνεργασίας 

µε τους Ναζί και του ίδιου του πολέµου και των συνεπειών του. Το σηµαντικότερο 

πάντως στοιχείο για την ιστορία της δηµόσιας µνηµονικής διαδικασίας µέσα σε αυτές 

τις νέες συνθήκες, ήταν η απόφαση των Σοβιετικών να εισάγουν στις κατακτηµένες 

χώρες το δικό τους οικονοµικο-κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα και να οικοδοµήσουν 

ανάλογα συστήµατα και κοινωνικές δοµές σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης και 

ελέγχου τους. Με το τέλος των εχθροπραξιών και την επικράτηση του κύκλου του 

Ζντάνοφ έναντι αυτού του Μαλένκοφ, προωθήθηκε το δόγµα του πρώτου «για τη 

δυναµική ενθάρρυνση του σοσιαλισµού πέρα από τα σοβιετικά σύνορα. Ο Μαλένκοφ 

υπογράµµισε την ανάγκη για αυτάρκεια και µίλησε για την ανάγκη ενδυνάµωσης της 

ΕΣΣ∆. Ο Ζντάνοφ έλεγε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να παραµείνουν αποµονωµένοι όσο ο 

σοσιαλισµός εξαπλωνόταν. Ο Ζντάνοφ συγκεκριµένα φαίνεται ότι είχε υποστηρίξει 

αυτό που θα µπορούσε να ορισθεί ως στρατηγική σοβιετοποίησης»1332.  

Αυτό είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την ανάπτυξη της δηµόσιας µνήµης στην 

Ανατολική Ευρώπη και µάλιστα την αποκλειστικά θετική θέαση της προηγούµενης 

περιόδου και µιας µατιάς από τη θέση του νικητή – την οποία βεβαίως οι Σοβιετικοί 

δικαίως κατείχαν. Συνεπώς νοµιµοποιούνταν εκείνη τη στιγµή να έχουν αυτήν την 

οπτική γωνία, την οποία επιθυµούσαν να επιβάλουν στις χώρες δορυφόρους, που µε 

τη σειρά τους καλούνταν να την ενστερνιστούν και να την προσαρµόσουν στην 

                                                 
1332 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
94-95. 



662 
 

εκάστοτε τοπική ιστορία, αλλά κυρίως στους εθνικούς τους µύθους. «Ο ουγγρικός 

σταλινισµός ανάµεσα στο 1948 και 1953 είχε επίγνωση αυτού του πράγµατος και 

δηµιούργησε, ως εναλλακτικό σχέδιο στις παλαιές επικρατούσες ιστορικές 

προσεγγίσεις, το δικό του µύθο της υπεράσπισης της πατρίδας µέσα από το δικό του 

πρίσµα»1333. 

Καταλυτικός παράγοντας για ολόκληρη τη µετέπειτα µνηµειακή πολιτική 

ήταν το γεγονός πως «από το 1945 µέχρι το 1989 κανείς στην Ουγγαρία δε θυµόταν 

τον πόλεµο αλλά το τέλος του. Η µνήµη του προσλαµβανόταν από τους κυβερνώντες 

µέχρι την αλλαγή ως απελευθέρωση από το φασισµό, ωστόσο από το λαό έγινε 

αισθητή ως η απαρχή µιας εναλλασσόµενης διαρκούς σοβιετικής καταπίεσης…Η 

χώρα ήταν θύµα µιας τραγωδίας, στην οποία η οπτική ως θύτης δεν είχε καµία 

θέση»1334. Εν µέρει, εξάλλου, αυτή ακριβώς η µνήµη, που η ιστορία της αρχίζει µε το 

τέλος του πολέµου και αποκρύπτει τόσο την προηγούµενη ατιµωτική συµφωνία µε 

τους Ναζί όσο και την ιστορία των θυµάτων και των δεινών των πολιτών µε κύρια 

στόχευση τη µονοδιάστατη προβολή της τελικής νίκης, αποτελούσε τη µοναδική 

επίσηµη εκδοχή του Β΄Π.Π. στο εσωτερικό της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης1335. 

Μέχρι την υπογραφή των Συνθηκών Ειρήνης του Παρισιού και την εφαρµογή 

τους στις 15 Σεπτεµβρίου του 1947, µε την ταυτόχρονη διάλυση της Συµµαχικής 

Επιτροπής Ελέγχου, οι Σοβιετικοί ήταν αυτοί που άµεσα ασκούσαν την εξουσία και 

προετοίµαζαν το έδαφος για τη διάδοχη κατάσταση. «Αλλά παρ’ ότι τα χρόνια 

ανάµεσα στο 1945 και 1948 έδειξαν τη σταδιακή εγκατάσταση ενός σοβιετικού τύπου 

πολιτικού συστήµατος, αυτή η περίοδος ήταν σχετικά δηµοκρατική και όσον αφορά 

τις τέχνες πλουραλιστική…Ωστόσο, εξαιτίας συγκεκριµένων στυλιστικών 

προϋποθέσεων, όπως του χώρου, του κόστους και των πολιτικών προσδοκιών, η 

επίδραση αυτής της φιλελεύθερης ατµόσφαιρας δεν επεκτάθηκε στη δηµόσια 

γλυπτική…Όπως και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες είχαν 

απελευθερωθεί από σοβιετικά στρατεύµατα, στην Ουγγαρία τα πρώτα µεταπολεµικά 

γλυπτά ήταν σοβιετικά ηρωικά µνηµεία…Η πλειοψηφία από αυτά χρηµατοδοτήθηκε 

από το ουγγρικό κράτος στο πνεύµα των αποζηµιώσεων»1336.  

                                                 
1333 Szabó, Miklós, «Restauration oder Aufarbeitung Geschichte und politische Kultur in Ungarn», 
Transit, τχ. 2, 1991, σελ. 72. 
1334 Kovács, Éva/ Seewann, Gerhard, «Ungarn, Der Kampf um das Gedächtnis», Mythen der Nationen, 
1945 Arena der Erinnerungen, Monika Flacke (επιµ.), τόµος 2, Deutsches Historisches Museum, 
Βερολίνο 2005, σελ. 818. 
1335 Juri, Afanassjew, «Gedächtnis und Geschichte in der Sowjetunion», όπ. π.,  σελ. 118-122. 
1336 Boros, Géza, «The metamorphosis of Liberty: the monument to Hungarian liberation», Figuration/ 
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Η δηµόσια πολιτική της µνήµης στην Ουγγαρία αποφασιζόταν στο εξής µε τη 

συγκατάθεση των σοβιετικών αρχών «µε το βλέµµα πίσω σε µια εποχή όπου είχε 

ανθίσει η ουγγρική ακροδεξιά µε αποκορύφωµα το 1944 µε τη γερµανική 

κατοχή»1337. Η επίσηµη πρόσληψη του παρελθόντος επρόκειτο εποµένως να 

προσαρµοστεί στο νέο στόχο που δεν ήταν άλλος από το να µπει η χώρα στο δρόµο 

προς το σοσιαλισµό, έστω κι αν αυτό σήµαινε διαγραφή του παρελθόντος και όποιων 

σκοτεινών σηµείων, τετελεσµένων γεγονότων, ακόµα και εγκληµάτων.  

Από τη στιγµή µάλιστα που η εµπειρία της ναζιστικής εισβολής ήταν 

τραυµατική και διαµόρφωσε τις πεποιθήσεις των επόµενων Σοβιετικών ηγετών, 

πρώτη προτεραιότητα, πάνω και πριν από οτιδήποτε άλλο, ήταν η εθνική ασφάλεια 

της Σοβιετικής Ένωσης. Ήδη από τη συνδιάσκεψη στην Τεχεράνη και µε τον πόλεµο 

να έχει πάρει νικηφόρα τροπή για τους Συµµάχους, ο Στάλιν είχε αρχίσει να 

σκιαγραφεί τις µεταπολεµικές απαιτήσεις του που περιελάµβαναν τον απόλυτο 

έλεγχο των χωρών που θα απελευθέρωνε ο Κόκκινος Στρατός, προκειµένου να 

σχηµατιστεί ένα είδος αναχώµατος γύρω από τη Σοβιετική Ένωση απέναντι σε 

µελλοντικούς κινδύνους. «Ο πρωταρχικός σοβιετικός στόχος παρέµενε αναλλοίωτος 

– η εγκαθίδρυση και διατήρηση των αποκαλούµενων ‘φιλικών’ κυβερνήσεων στην 

ανατολική Ευρώπη»1338. Στη δηµόσια εκδοχή της ιστορίας «ο πόλεµος ο ίδιος 

τελείωσε µε ήττα η οποία µετά το 1945 µετονοµάστηκε σε απελευθέρωση»1339, όµως 

«µε τις συνθήκες ειρήνης του 1947 η Σοβιετική Ένωση εξουσιοδοτούνταν να 

διατηρεί στρατεύµατα στην Ουγγαρία και τη Ρουµανία για τους ίδιους λόγους µέχρι 

να αποσύρουν οι Σύµµαχοι τις δυνάµεις από την Αυστρία»1340. 

Μέσα σε µια ενθουσιώδη και θριαµβευτική ατµόσφαιρα από την πλευρά του 

Κόκκινου Στρατού, τα δεινά και οι απώλειες κάθε χώρας τέθηκαν στο περιθώριο και 

αντιθέτως προβλήθηκε ο δυναµισµός και η αισιοδοξία για πρόοδο και για την 

οικοδόµηση ενός νέου τύπου κοινωνίας, στοιχεία που θεωρητικά αποτελούσαν την 

ουσία του σοσιαλισµού. Εξάλλου, σε αυτή την ατµόσφαιρα συνηγορούσε η απόφαση 

να παρουσιάζεται ο ίδιος ο Στάλιν ως ο απόλυτος ηγέτης, ο απόλυτος θεµελιωτής της 

                                                                                                                                            
Abstraction. Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968, Benton, Charlotte (επιµ.), Ashgate, 
Λιντς 2004, σελ. 69. 
1337 Szabó, Miklós, «Restauration oder Aufarbeitung Geschichte und politische Kultur in Ungarn», όπ. 
π., σελ. 77. 
1338 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
58. 
1339 Kovács, Éva/ Seewann, Gerhard, «Ungarn, Der Kampf um das Gedächtnis», όπ. π., σελ. 824. 
1340 Király, Béla, Art of Survival: Hungarian National Defense and Society in Modern Times, Columbia 
University Press, Νέα Υόρκη 2003, σελ. 73. 
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νίκης και των βάσεων για ένα νέο ξεκίνηµα, ένα οικοδόµηµα όπου «οι ήττες, οι 

τεράστιες απώλειες και καταστροφές του πολέµου δεν αποτελούσαν θέµα της µνήµης 

διότι θα έριχναν ‘σκιές’ στην εικόνα του και στην εικόνα του κόµµατος»1341, το οποίο 

εγγυούταν την επιτυχή έκβαση της εδραίωσης του νέου συστήµατος. Η απόλυτα 

θετική εικόνα του πολέµου και της αδιαµφισβήτητης σοβιετικής επικράτησης, 

στήριζε την απόλυτα θετική εικόνα που επιδίωκαν οι Σοβιετικοί για τον εκτός των 

δικών τους συνόρων ρόλο και για τις αλλαγές που προωθούσαν σε κάθε χώρα. 

Οποιαδήποτε έτσι κριτική ανάλυση που αναπτύχθηκε για την προηγούµενη σκοτεινή 

περίοδο της ουγγρικής ιστορίας, τελείωσε οριστικά µε τη σταδιακή εδραίωση του 

νέου κοµµουνιστικού καθεστώτος, ειδικά µετά το 19481342. 

Παραµένει, πάντως, γεγονός πως οι Σοβιετικοί είχαν πολεµήσει για την 

υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης, της ‘µητέρας πατρίδας’ και όχι απαραίτητα για 

την υπεράσπιση του σοσιαλισµού. Στις χώρες, όµως, εκτός Σοβιετικής Ένωσης µια 

τέτοια εκδοχή της µνήµης και της ιστορίας δεν ήταν δυνατόν να ισχύσει και δεν 

αποτελούσε ελκυστική απεικόνιση ενός, ούτως ή άλλως, δύσκολου παρελθόντος. 

Αντί, λοιπόν, για τη µνήµη του ‘πατριωτικού πολέµου’ προβλήθηκε η εικόνα του 

Κόκκινου Στρατού, ως απελευθερωτή από το φασισµό και ταυτόχρονα ως ιδεολογικό 

προασπιστή του σοσιαλισµού. Εκτός συνόρων ο πόλεµος δεν ήταν απλά πατριωτικός 

αλλά πρωτίστως και κυρίως ιδεολογικός και η προοπτική ενός νέου σοσιαλιστικού 

ξεκινήµατος «θεωρήθηκε η καλύτερη απάντηση στην πρόκληση της γερµανικής 

επίθεσης. Οι ηρωικές πράξεις έπρεπε τώρα να επαναληφθούν στην παραγωγική 

διαδικασία»1343. Η µνήµη του πολέµου τέθηκε στη υπηρεσία της εδραίωσης του νέου 

συστήµατος σε κάθε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, ως δήλωση των νέων ηγετών 

για τη θέση και το χαρακτήρα κάθε µιας, αλλά και για το ρόλο των Σοβιετικών µέσα 

σε αυτόν τον υπερεθνικό και διεθνικό σύνδεσµο κρατών. «Οι αρχικές συµφωνίες που 

υπογράφτηκαν υπό την απειλή των Σοβιετικών αµέσως µετά την απελευθέρωση της 

Ανατολικής Ευρώπης, συνέδεσαν όλα αυτά τα κράτη σε µια στρατιωτική συµµαχία 

                                                 
1341 Jahn, Peter (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der 
Krieg 1941-1945,  όπ. π., σελ. 11. 
1342 Ο Miklós Szabó υποστηρίζει ότι το νέο καθεστώς δεν είχε ιστορικές καταβολές, ούτε πολιτική 
παράδοση στην Ουγγαρίας και για το λόγο αυτό µπόρεσε εύκολα να απαρνηθεί το σκοτεινό παρελθόν 
και τις δύσκολες µνήµες του πολέµου. Φαίνεται ότι µάλλον λησµονεί το ιστορικό προηγούµενο µε την 
κοµµουνιστική επανάσταση του 1919, η οποία όσο σύντοµη κι αν ήταν, προκάλεσε παρ’ όλα αυτά 
σηµαντικές πολιτικές εξελίξεις και αποτελούσε διαρκώς σηµείο αναφοράς της πολιτικής τάξης που την 
ανέτρεψε και αποτέλεσε τη λεγόµενη ‘αντεπανάσταση’. Αντίθετα µοιάζει να έχει δίκιο όταν 
υποστηρίζει πως το πολιτικό σύστηµα που εδραιώθηκε το 1948 επιβλήθηκε από έξω. Βλ. Szabó, 
Miklós, «Restauration oder Aufarbeitung Geschichte und politische Kultur in Ungarn», όπ. π., σελ. 77. 
1343 Όπ. π. σελ. 11. 
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και τα συνέδεσαν απευθείας µε τη Σοβιετική Ένωση…Ήταν ένα πλήρως ενοποιηµένο 

σύστηµα. Όλα τα κράτη µέλη υιοθέτησαν τους σοβιετικούς κανόνες και τα εγχειρίδια 

εκπαίδευσης, τον εξοπλισµό, ακόµα και το στυλ των στολών…Τα περισσότερα κράτη 

τη στιγµή της υπογραφής των συνθηκών ήταν ακόµα υπό την κατοχή των σοβιετικών 

στρατευµάτων, τα οποία η Μόσχα µπορούσε και πράγµατι µετακινούσε σύµφωνα µε 

τη θέλησή της, χωρίς να αναζητά τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων στο έδαφος των 

οποίων είχαν αυτά αναπτυχθεί»1344.  

Η επιβολή αυτής της πρόσληψης του πολέµου, µιας µνήµης µε ιδεολογικό 

προσανατολισµό, µιας µνήµης αντιφασιστικής και σοσιαλιστικής, κρίθηκε αναγκαίο 

να κυριαρχήσει µε κάθε µέσο, ειδικά σε περιπτώσεις όπως η Ουγγαρία, όπου για 

χρόνια κυριαρχούσε ο πιο θανάσιµος εχθρός του σοσιαλισµού, του οποίου η 

οικοδόµηση, ως προτεραιότητα της σοβιετικής πολιτικής στα πλαίσια του 

µεταπολεµικού και ψυχροπολεµικού σκηνικού, καθόρισε το περιεχόµενο και τον 

τρόπο αναπαράστασης του παρελθόντος. Στην επίσηµη ‘εθνική’ ουγγρική διήγηση, ο 

Κόκκινος Στρατός αντικατέστησε τους τοπικούς ‘εθνικούς ήρωες’ και µέσω αυτού 

επιχειρήθηκε να αποκατασταθεί το ‘σπασµένο νήµα’ µε την κοµµουνιστική 

επανάσταση του 1919. Ολόκληρος ο πολιτικός και προπαγανδιστικός µηχανισµός, 

εποµένως και τα δηµόσια µνηµεία, τέθηκαν στην υπηρεσία «της σοβιετοποίησης της 

κοινωνίας…που υποδηλώνει τη µοίρα που αντιµετώπισε η υπόλοιπη κοινωνία υπό 

σοβιετική κυριαρχία»1345. Το παρελθόν πλέον προσεγγιζόταν µέσα από το 

κοµµουνιστικό πρίσµα και ολόκληρη η προηγούµενη περίοδος και η ουγγρική 

παράδοση αναπροσδιορίστηκαν και νοηµατοδοτήθηκαν, ώστε η ουγγρική ιστορία να 

συντονιστεί µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της νέας κυρίαρχης ιδεολογίας1346.  

Η συµµαχία µε τη ναζιστική Γερµανία, η στρατιωτική κατοχή της χώρας από 

το Μάρτιο του 1944 και η ανάδειξη της φασιστικής κυβέρνησης του Ferenc Szálasi 

από τις 15 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, είχαν, όπως είδαµε παραπάνω, καθορίσει εν 

µέρει και το µέλλον της Ουγγαρίας, η οποία αµέσως µετά το τέλος του πολέµου 

                                                 
1344 Király, Béla, Art of Survival: Hungarian National Defense and Society in Modern Times, όπ. π., 
σελ. 70-71. 
1345 Όπ. π. σελ. 367. 
1346 Στους λόγους του οι νέοι ηγέτες του ανασυσταθέντος κοµµουνιστικού κόµµατος προσπαθούσαν να 
συνδέσουν την ιστορία και τους αγώνες ανεξαρτησίας της Ουγγαρίας κατά το 19ο αιώνα µε τον 
τελευταίο πόλεµο και την εγκαθίδρυση του κοµµουνισµού στη χώρα, όπως για παράδειγµα ο λόγος του 
Mihály Farkas, µέλους του πολιτικού γραφείου του Κ.Κ., που µάλιστα συνέδεσε κατά την επέτειο της 
ουγγρικής επανάστασης του 1848, τα γεγονότα εκείνα µε τις δήθεν προσπάθειες των οπαδών του Τίτο 
για κατάλυση του καθεστώς και υπονόµευση της ανεξαρτησίας της Ουγγαρίας. Βλ. Király, Béla, Art of 
Survival: Hungarian National Defense and Society in Modern Times, όπ. π., σελ. 372. 
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κατελήφθη ταχύτατα από σοβιετικά στρατεύµατα που αναπτύχθηκαν σε όλη την 

επικράτεια. Ο έλεγχος «ασκούνταν µέσω της Συµµαχικής Επιτροπής Ελέγχου, ένα 

όργανο αποτελούµενο από αντιπροσώπους των Τριών Μεγάλων, υπό την προεδρία 

ενός υψηλά ιστάµενου Σοβιετικού αξιωµατούχου, στην περίπτωση της Ουγγαρίας του 

στρατηγού Kliment Voroshilov»1347.  

 

� Το Μνηµείο για την Απελευθέρωση (;) 

 

Ήταν ο στρατηγός Voroshilov που σε συνεργασία µε τον Ούγγρο υπουργό 

άµυνας János Vörös ανέθεσαν την 1η Σεπτεµβρίου 1945, ως δηµόσιο έργο της 

ουγγρικής κυβέρνησης, στο Zsigmond Kisfaludi Strobl την ανέγερση του µνηµείου 

για τους πεσόντες του Κόκκινου Στρατού1348. «Η ανάγκη να παγιωθεί η σοβιετική 

επιρροή στην Ουγγαρία, που θεωρούνταν κοινωνικά αντιδραστική και 

προσανατολισµένη προς τη ∆ύση, σήµαινε ότι η µνηµειακή πολιτική 

αντιµετωπιζόταν ως προπαγανδιστικό εργαλείο στον αγώνα να εδραιωθεί στη χώρα ο 

κοµµουνισµός και η σοβιετική φιλία»1349. Η µεταβίβαση της εξουσίας σε µια 

κυβέρνηση και σε ένα καθεστώς φιλικό και υπάκουο στις σοβιετικές εντολές και η 

απόδοση της ελευθερίας σε µια κοινωνία, που τουλάχιστον θα ανεχόταν την 

σοβιετική κυριαρχία, ήταν ο κεντρικός πολιτικός στόχος του Voroshilov. Οι διώξεις 

από τους κοµµουνιστές είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από το 1947 και την επίσηµη 

ανεξαρτησία της χώρας, όπως και οι δίκες παρωδία των πολιτικών αντιπάλων και 

αντιφρονούντων1350. Στο στρατηγικό σχεδιασµό της Σ.Ε. η παραµονή στρατευµάτων 

στην Ουγγαρία, ως ενδιάµεσος σταθµός προς την Αυστρία, παρέµενε πρωταρχικής 

σηµασίας. Ένα πειθήνιο κοµµουνιστικό καθεστώς και µια ανεκτική κοινωνία 

                                                 
1347 Király, Béla, Art of Survival: Hungarian National Defense and Society in Modern Times, όπ. π., 
σελ. 369. 
1348 Βλ. Fowkes, Reuben, «Soviet war memorials in Eastern Europe, 1945-1974», Figuration/ 
Abstraction. Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968, Benton, Charlotte (επιµ.), Ashgate, 
Λιντς 2004, σελ. 13 και στον κατάλογο του πάρκου µε τα πρώην σοβιετικά µνηµεία που 
δηµιουργήθηκε το 1993, Réthly, Ákos, Statue Park, Gigantic monuments from the age of communist 
dictatorship, Publications of the Statue Park, Βουδαπέστη 1994, χ.σελ. 
1349 Fowkes, Reuben, «Soviet war memorials in Eastern Europe, 1945-1974», όπ. π., σελ. 12-13. Ο 
Miklós Szabó υποστηρίζει µάλιστα ότι η χώρα από το 1945 ταλαντευόταν ανάµεσα στην Ανατολή και 
τη ∆ύση και ενώ «η ουγγρική κοινωνία είχε ξεκάθαρα αποφασίσει µετά το τέλος του Β΄Π.Π. ότι ανήκει 
στη ∆ύση, το 1948 κάτι τέτοιο διακόπηκε», βλ. Szabó, Miklós, «Restauration oder Aufarbeitung 
Geschichte und politische Kultur in Ungarn», όπ. π., σελ. 79. 
1350 Βλ. Király, Béla, Art of Survival: Hungarian National Defense and Society in Modern Times, όπ. π., 
σελ. 370. 
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εξασφάλιζαν ακριβώς τη διαρκή στάθµευση των κατοχικών δυνάµεων σε ουγγρικό 

έδαφος.  

Λίγους µήνες πριν την οριστική εφαρµογή των συνθηκών ειρήνης του 

Παρισιού και της τυπικής µεταβίβασης της εξουσίας στις εγχώριες πολιτικές 

δυνάµεις, εν όψει µάλιστα των εθνικών εκλογών του Αυγούστου, όπου οι 

κοµµουνιστές ήθελαν µε κάθε τρόπο να αποφύγουν µια νέα αποτυχία1351, 

εγκαινιάστηκε στις 5 Απριλίου, ηµέρα εορτασµού της λήξης του πολέµου και της 

απελευθέρωσης της χώρας από το φασισµό, το ‘Μνηµείο της Απελευθέρωσης’ . 

Τοποθετηµένο στο πιο ορατό σηµείο της πόλης και ένα από τα πιο φορτισµένα 

ιστορικά µέρη της Βουδαπέστης, στο λόφο Gellért1352, αποτέλεσε σύµβολο όχι τόσο 

της ιστορικής µνήµης όσο κυρίως της σύγχρονης κατάστασης. Ένα χρόνο αργότερα, 

µε τη συγχώνευση στις 12-14 Ιουνίου 1948 του Κ.Κ. και µέρους του Σοσιαλιστικού 

∆ηµοκρατικού Κόµµατος και τη µετονοµασία του σε Ουγγρικό Εργατικό Κόµµα µε 

ηγέτη τον φιλοσταλινικό Mátyás Rákosi, η Ουγγαρία υποτάχθηκε οριστικά στη 

σοβιετική ηγεµονία και αποδόθηκε στη σφαίρα επιρροής της τελευταίας. 

Η επιλογή του Zsigmond Kisfaludi Strobl, αναγνωρισµένου γλύπτη όχι µόνο 

στη χώρα του αλλά και στο εξωτερικό και κυρίως στην Αγγλία1353, φαίνεται ότι 

πηγαίνει πέρα από τις ανεκδοτολογικού χαρακτήρα διηγήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες 

ο στρατηγός Voroshilov κάνοντας µια βόλτα στην πόλη µε το αµάξι του είδε το έργο 

του καλλιτέχνη ‘Ο τοξοβόλος’  και αποφάσισε να αναθέσει σε αυτόν το µνηµείο χωρίς 

να γνωρίζει τον ίδιον από πριν. Το γεγονός, µάλιστα, ότι χρειάστηκαν επτά µήνες για 

την τελική ανάθεση στο Strobl από την ουγγρική κυβέρνηση, αποδεικνύει ότι οι 

αρχές ασχολήθηκαν σοβαρά µε την τελική επιλογή του καλλιτέχνη που επρόκειτο να 

αναλάβει την πρώτη επίσηµη παραγγελία για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα και 

µάλιστα υπό σοβιετική εποπτεία. Οι σοβιετικές αρχές «αναγνωρίζοντας ότι δεν 

                                                 
1351 Μέσα σε κλίµα φόβου και τροµοκρατίας το Κ.Κ. αναδείχθηκε τελικά στις 31 Αυγούστου 1947 η 
µεγαλύτερη πολιτική δύναµη στο κοινοβούλιο. Βλ. Király, Béla, Art of Survival: Hungarian National 
Defense and Society in Modern Times, όπ. π., σελ. 370.  
1352 Για την ιστορία του λόφου όπου µάλιστα έγινε µια από τις σηµαντικότερες µάχες για την 
ανεξαρτησία της χώρας ενάντια στην Αυστρία των Αψβούργων βλ. Pető, Mária, A Gellérthegy, 
története az őskortól napjainkig, Gemini Budapest Kiadó, Βουδαπέστη 1997, και κυρίως τις σελίδες 
85-110, σε αγγλική και γερµανική µετάφραση  
1353 Για µια σύντοµη βιογραφία βλ. Kontha, S., «Kisfaludi Strobl, Zsigmond», The Dictionary of Art, 
τόµος 18, Grove, Νέα Υόρκη 1996, σελ. 86, καθώς και στο Boros, Géza, «The metamorphosis of 
Liberty: the monument to Hungarian liberation», όπ. π., σελ. 70-78. Για το έργο του βλ. Cifka, Péter, 
Sculptura Hungarica, Kultura, Βουδαπέστη 1970 και στα ουγγρικά Kopp, Jenő, Kisfaludi Strobl 
Zsigmond, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Βουδαπέστη 1956, όπου περιλαµβάνεται ένας πλήρης 
κατάλογος των µέχρι τότε έργων του. 
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υπήρχαν ούτε οι πόροι ούτε ο χρόνος να αναζητήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις 

µέσω της διοργάνωσης ενός διαγωνισµού, επέλεξαν τη σιγουριά»1354. 

  
(Zsigmond Kisfaludi Strobl, Μνηµείο της Απελευθέρωσης, 1947, λόφος Gellért, Βουδαπέστη, αριστερά 

όπως είναι σήµερα, δεξιά παλαιότερη φωτογραφία µε το Σοβιετικό στρατιώτη στη βάση) 

Τόσο, όµως, η µέχρι τότε καριέρα του Strobl, που συνίστατο κυρίως σε 

δηµόσιες κρατικές παραγγελίες στην Ουγγαρία και αλλού, αλλά και η διάθεσή του να 

υποστηρίξει την εκάστοτε πολιτική εξουσία, όσο και οι τεχνοτροπικές του επιλογές 

µε έµφαση στο ρεαλισµό και την παραστατική ακαδηµαϊκή µνηµειακή γλυπτική, 

φαίνεται ότι του έδωσαν το προβάδισµα έναντι άλλων καλλιτεχνών, τόσο Ούγγρων 

όσο και Σοβιετικών. Η επιθυµία, άλλωστε, να δείξουν οι σοβιετικές αρχές 

αλληλεγγύη προς τους πολίτες της κατεχόµενης χώρας, τη στιγµή µάλιστα που η 

τελική εγκαθίδρυση ενός τοπικού έµπιστου καθεστώτος δεν ήταν ακόµα καθόλου 

βέβαιη, επικρότησε επιπροσθέτως την επιλογή ενός ντόπιου καλλιτέχνη, έστω κι αν 

αυτός είχε εργαστεί για το προηγούµενο φασιστικό καθεστώς.  

Από διάφορες πάντως πλευρές προωθούνταν συστηµατικά ο σοσιαλιστικός 

ρεαλισµός και κατακρίνονταν µε σφοδρότητα όλα τα µοντέρνα κινήµατα της 

αφηρηµένης τέχνης. Η τελευταία όµως είχε ισχυρή παράδοση στην προπολεµική 

Ουγγαρία, µε καλλιτέχνες όπως οι Lajos Kassák, László Moholy-Nagy και Viktor 

Vasarely, αλλά µεταπολεµικά συνδέθηκε µε τις αστικές και φιλοδυτικές κυβερνήσεις 

του µεσοπολέµου, αν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες του µοντερνισµού είχαν λάβει µέρος 

                                                 
1354 Boros, Géza, «The metamorphosis of Liberty: the monument to Hungarian liberation», όπ. π., σελ. 
70. 
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στην κοµµουνιστική επανάσταση του 19191355. Μέσα στο ανεκτικό κλίµα των 

πρώτων χρόνων δεν έλειπαν, ωστόσο, τα κείµενα υπέρ µιας αφηρηµένης τέχνης, όταν 

«ακολουθώντας τις καλλιτεχνικές αξίες του µεσοπολέµου…τουλάχιστον υπήρχε η 

πιθανότητα για τη δηµιουργία µιας ουγγρικής τέχνης ανοιχτής στις σύγχρονες 

ευρωπαϊκές εξελίξεις»1356. ∆εν έλειπαν, όµως, και οι συχνές επιθέσεις εναντίον της, 

αρχικά µε καθαρά αισθητικά κριτήρια, αλλά προϊόντος του χρόνου κυρίως µε 

πολιτικά, από καλλιτέχνες, διανοούµενους και αξιωµατούχους σε δηµόσιες θέσεις 

που απέδιδαν χαρακτηρισµούς όπως ‘αντιδραστική’ ή ‘τέχνη της περιόδου της 

Βαϊµάρης’ σε διάφορα κινήµατα, τα οποία τελικά τέθηκαν στο περιθώριο1357.  

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Ούγγρου γλύπτη János Kurta 

Andrássy ήδη από το 1946: «Η ερώτηση, που τίθεται απλά και µε εµφατικό τρόπο, 

είναι εάν η αφηρηµένη έχει το δικαίωµα να υφίσταται σε µια Λαϊκή δηµοκρατία. 

Πιθανόν µπορούµε να δώσουµε άµεσα µια απάντηση στην ερώτηση· δεν έχει κανένα 

δικαίωµα»1358. Ο ίδιος ο György Lukács, που θεωρούνταν ο επίσηµος εκφραστής της 

ιδεολογίας του ουγγρικού Κ.Κ., υποστήριζε τη θέση, τουλάχιστον την πρώτη περίοδο 

µετά τον πόλεµο, σχετικά µε την «αντίθεση µεταξύ ρεαλιστικής και πρωτοποριακής 

τέχνης»1359 και σχετικά µε τον αστικό χαρακτήρα της φορµαλιστικής, ‘ως µη 

οργανικό µόρφωµα’ όπως την ονοµάζει ο Peter Bürger1360, πρωτοποριακής τέχνης 

«που διαχωρίζει το υποκείµενο από τον αντικειµενικό κόσµο»1361. Αρχικά ο ίδιος την 

είχε βέβαια ασπαστεί1362, αλλά µεταπολεµικά, ύστερα και από την επέµβαση του 

Ζντάνοφ στην πνευµατική ζωή της Σοβιετικής Ένωσης, την αποκήρυξε και την 

καταδίκασε µε την αυτοκριτική του το 19491363. Η τέχνη εποµένως, η οποία «επιµένει 

                                                 
1355 Βλ. Mansbach, A. Steren, «Confrontation and Accommodation in the Hungarian Avant-Garde», Art 
Journal, τόµος 49, τχ. 1, 1990, σελ. 10-18. Βλ. επίσης συνολικά για τον προπολεµικό µοντερνισµό 
στην Ουγγαρία Mansbach, A. Steren, Modern Art in Eastern Europe: From the Baltik to the Balkans, 
ca. 1890-1939, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1999, σελ. 267-313. 
1356 Andrási, Gábor/ Pataki, Gábor/ Szücs, György/ Zwickl, András, The History of Hungarian Art in 
the Twentieth Century, Corvina, Βουδαπέστη 1999, σελ. 123. 
1357 Όπ. π., σελ. 123-124. 
1358 Andrássy, János Kurta, «Abstract art in a People’s Democracy?», Szabad Szó, τχ. 16, 1946, το 
οποίο παρατίθεται σε µετάφραση του Fowkes Reuben, στο Benton, Charlotte (επιµ.), Figuration/ 
Abstraction. Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968, Ashgate, Λιντς 2004, σελ. 256-257. 
1359 Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, Σαγκριώτης, Γιώργος (µτφρ.), Λοϊζίδη, Νίκη (πρόλογος), 
Νεφέλη, Αθήνα 2010 (α΄ γερµανική έκδοση 1974), σελ. 179. 
1360 Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, όπ. π., σελ. 177.  
1361 Robinet, André/ Arvon, Henri (επιµ.), Λούκατς, Σκάρα, Μαρία (µτφρ.), Πλέθρον, Αθήνα 1987 (α΄ 
γαλλική έκδ. 1968), σελ. 88. 
1362 Βλ. Mansbach, A. Steren, «Confrontation and Accommodation in the Hungarian Avant-Garde», όπ. 
π., σελ. 9. 
1363 Βλ. Robinet, André/ Arvon, Henri (επιµ.), Λούκατς, όπ. π., σελ. 82-84. 
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στο οργανικό (στην ορολογία του [Lukács], ρεαλιστικό) έργο τέχνης»1364, δεν είχε 

θέση µέσα σε µια λαϊκή δηµοκρατία.  

Ο Lukács στη διαµάχη του µε τον Adorno, η οποία συνέχισε εν πολλοίς τη 

διαµάχη για τον εξπρεσιονισµό των µέσων της δεκαετίας του ’301365, απέρριπτε τους 

αστούς αισθητικούς και κριτικούς, ανάµεσα στους οποίους ήταν κάποτε και ο ίδιος, 

διότι «δεν έβλεπαν κανένα δρόµο που να φέρνει έξω από το σκοτάδι»1366 και διότι 

«µε το τέλος του αστικού κινήµατος χειραφέτησης, που σηµατοδοτείται από την 

Επανάσταση του Ιουνίου του 1948, ο αστός διανοούµενος χάνει κι αυτός την 

ικανότητα να αποδώσει στην ολότητα ενός ρεαλιστικού έργου τέχνης την αστική 

κοινωνία ως µεταβαλλόµενη»1367. Απέρριπτε επιπροσθέτως και τις «φιλολογικές 

µόδες που ταλαντεύονται ανάµεσα στον ψευτοαντικειµενισµό της νατουραλιστικής 

σχολής και τον απατηλό υποκειµενισµό της αφηρηµένης φορµαλιστικής σχολής»1368 

και θεωρούσε παραµόρφωση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού το νατουραλισµό ως 

τρόπο παρουσίασης, ο οποίος «αφαιρεί κάθε ποιητικότητα της πραγµατικότητας»1369. 

Υποστήριζε ακόµα ότι «η αισθητική απόλαυση ολοκληρώνεται µέσα από την 

επιτυχία του περιεχοµένου»1370, ενώ παράλληλα «απέρριπτε την τέχνη κάθε περιόδου 

στην οποία η µορφή αναπτυσσόταν ανεξάρτητα από το περιεχόµενο»1371 και επέµενε 

«πως δεν υπάρχει καµία τέχνη πιο πλούσια, σε καµία νέα καλλιτεχνική µορφή 

[εννοώντας το µοντερνισµό], από την ρεαλιστική τέχνη»1372. Ήδη από το 1936 είχε 

υποστηρίξει στον επικήδειο λόγο για το Γκόρκυ πως «είναι εξαιτίας της ενότητας της 

ζωής και της λογοτεχνίας που αυτός [ο Γκόρκυ] έγινε ένας από τους κλασικούς του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού»1373, ενώ µετά τον πόλεµο επανέλαβε περίπου τα ίδια στον 

πρόλογο της µελέτης για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµό, λέγοντας πως «η κοινωνική βάση 

                                                 
1364 Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, όπ. π., σελ. 178. 
1365 Βλ. Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, όπ. π., σελ. 184. 
1366 Λούκατς, Γκέοργκ, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµό,Αισθητική και κοινωνιολογική ανάλυση του 
έργου των: Μπαλζάκ, Σταντάλ, Ζολά, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Γκόρκι κ.α., Πατρίκιος, Τίτος (µτφρ. από 
τα αγγλικά), Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών, Αθήνα 1957 (α΄ αγγλική έκδοση 1950, α΄ γερµανική 
έκδοση 1948, α΄ ουγγρική έκδοση 1946), σελ. 15. 
1367 Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, όπ. π., σελ. 179. 
1368 Λούκατς, Γκέοργκ, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµό,Αισθητική και κοινωνιολογική ανάλυση του 
έργου των: Μπαλζάκ, Σταντάλ, Ζολά, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Γκόρκι κ.α., όπ. π., σελ. 19. 
1369 Robinet, André/ Arvon, Henri (επιµ.), Λούκατς, όπ. π., σελ. 138. 
1370 Királyfalvi, Béla, The Aesthetics of György Lukács, Princeton University Press, Πρίνστον/ Λονδίνο 
1975, σελ. 103. 
1371 Όπ. π., σελ. 108. 
1372 Όπ. π., σελ. 111. 
1373 Lukács, György,  Maxim Gorky 1868-1936: Eulogies from his funeral on the Red Square, Kogan, 
S. D. (µτφρ.), Red Flag/ Journal of the CP (MLM), τχ. 1, 2007, από την ηλεκτρονική πηγή New 
Orleans Indy Media στο http://www.marxists.org/archive/lukacs/works/1936/gorky.htm 
(πρωτοδηµοσιεύτηκε στο International Literature, τχ. 8 Αύγουστος 1936). 
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της µεγαλοσύνης ενός µυθιστορήµατος είναι η ενότητα του εξωτερικού και του 

εσωτερικού κόσµου»1374. Ο ρεαλισµός εξάλλου στην Ουγγαρία είχε µακρά παράδοση 

ήδη από τον 19ο αιώνα µε την ανάπτυξη της εθνικής ουγγρικής σχολής και µε 

εξαιρετικά παραδείγµατα κυρίως από το Mihály Munkácsy µε τις ιστορικές του 

σκηνές και µε µια ροµαντική διάθεση, ενώ και για τον ίδιο το Lukács «οι µεγάλοι 

ρεαλιστές συγγραφείς της φάσης ανόδου της αστικής τάξης γίνονται πρότυπα του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού»1375. 

 
(Mihály Munkácsy, Η καταδίκη, 1869-72, λάδι σε ξύλο, 87,5 x 115,7 εκ., Ουγγρική Εθνική 

Πινακοθήκη, Βουδαπέστη) 

Στη διαµάχη για την εδραίωση ενός σοβιετικού τύπου και εµπνεύσεως 

συστήµατος, όπου ο έλεγχος θα διασφαλιζόταν από την παρουσία του Κόκκινου 

Στρατού, η τέχνη έλαβε και αυτή τη θέση της στο µηχανισµό προπαγάνδας µε την 

αναβάθµιση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, της τεχνοτροπίας που ήταν σε θέση, 

σύµφωνα µε το λόγο του Ζντάνοφ στο 1ο συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων το 1934, 

«να παρουσιάσει την πραγµατικότητα της προόδου της Επανάστασης»1376. Και σε 

αυτό συµφωνούσε και ο Lukács, δηλαδή µε τις επιταγές των θεωρητικών του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, που ήθελε όχι απλώς την παρουσίαση του κόσµου όπως 

                                                 
1374 Λούκατς, Γκέοργκ, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµό,Αισθητική και κοινωνιολογική ανάλυση του 
έργου των: Μπαλζάκ, Σταντάλ, Ζολά, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Γκόρκι κ.α., όπ. π., σελ. 15. 
1375 Bürger, Peter, Θεωρία της Πρωτοπορίας, όπ. π., σελ. 180. Βλ. επίσης Robinet, André/ Arvon, Henri 
(επιµ.), Λούκατς, όπ. π., σελ. 135.  
1376 Παράθεµα σε γερµανική µετάφραση στο Becker, Lutz, «Optimistisher Realismus, Film», Kunst 
und Macht im Europa der Diktatoren 1930 bis 1945, Ades, Dawn/ Benton, Tim/ Elliot, David/ Whyte, 
Iain Boyd (επιµ.), Hayward Gallery/ Oktagon, Λονδίνο 1996, σελ. 200. 
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είναι µε τρόπο νατουραλιστικό, αλλά την αποτύπωση µιας εξιδανικευµένης αλλά 

χωρίς µεταφυσικές συνδηλώσεις πραγµατικότητας1377, «πάνω από µιαν απλά 

συγκινησιακή, άλογη, µυστική οµίχλη».1378 Το σηµαντικότερο στοιχείο για τον 

Ούγγρο διανοούµενο ήταν ακριβώς η «σύγκρουση ανάµεσα στο ρεαλισµό και το 

νατουραλισµό»1379, ενώ καθοριστικό είναι το γεγονός πως «ο αληθινά µεγάλος 

ρεαλισµός απεικονίζει τον άνθρωπο και την κοινωνία σαν αρτιωµένες οντότητες, αντί 

να δείχνει απλώς τη µια ή την άλλη από τις όψεις τους»1380. Όπως και για το 

σοβιετικό σοσιαλιστικό ρεαλισµό της σταλινικής περιόδου, έτσι και για το Lukács 

«το κεντρικό αισθητικό πρόβληµα του ρεαλισµού είναι η επαρκής προβολή της 

άρτιας ανθρώπινης προσωπικότητας»1381, προκειµένου η λογοτεχνία, αλλά και 

συνολικά ο πολιτισµός, να παίξει «τον ηγετικό ρόλο, που ως τώρα της τον αρνιόνταν, 

στη δηµοκρατική αναγέννηση των εθνών[…]Η πολιτική και κοινωνική 

απελευθέρωση απ’ αυτές τις δυνάµεις είναι κιόλας τετελεσµένο γεγονός, αλλά η 

σκέψη των µεγάλων µαζών βασανίζεται ακόµα από την καταχνιά των αντιδραστικών 

ιδεών, που τις εµπόδιζαν να δουν καθαρά»1382. Ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός έγινε κατά 

µία έννοια η επίσηµη τεχνοτροπία του ουγγρικού καθεστώτος αµέσως µετά τον 

πόλεµο, η πιστοποίηση της οποίας ήταν η προαγωγή της µε τη χρήση της στα 

δηµόσια µνηµεία – σύµφωνα, άλλωστε, µε τη σοβιετική πρακτική. 

Η τυπολογία του µνηµείου στη Βουδαπέστη συµβαδίζει µε τα υπόλοιπα 

µνηµεία που ανεγέρθηκαν µε σοβιετικές οδηγίες σε άλλα µέρη της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, όπως στο Βερολίνο, τη ∆ρέσδη, τη Βιέννη και τη Βαρσοβία, 

αµέσως µε τη λήξη του πολέµου. Και εδώ κυριαρχούν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, 

όπως και στις πόλεις παραπάνω, αποµεινάρια ενός ιδιότυπου µοντερνισµού που 

φτάνει από το Malevich µέσω των προτάσεων του αρχιτέκτονα Boris Iofan για το 

Παλάτι του Λαού και του περίπτερου της Σοβιετικής Ένωσης στη διεθνή έκθεση στο 

Παρίσι το 1937, έργο πάλι του Iofan και της γλύπτριας Vera Mukhina1383. Μια 

                                                 
1377 Βλ. σχετικά Ruhrberg, Karl, «Original und Fälschung oder Die Banalisierung der Utopie, 
Anmerkungen zum sozialkritischen und zum Sozialistischen Realismus», όπ. π., σελ. 271. 
1378 Λούκατς, Γκέοργκ, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµό,Αισθητική και κοινωνιολογική ανάλυση του 
έργου των: Μπαλζάκ, Σταντάλ, Ζολά, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Γκόρκι κ.α., όπ. π., σελ. 13. 
1379

Λούκατς, Γκέοργκ, Μελέτες για τον ευρωπαϊκό ρεαλισµό,Αισθητική και κοινωνιολογική ανάλυση του 
έργου των: Μπαλζάκ, Σταντάλ, Ζολά, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Γκόρκι κ.α., όπ. π., σελ. 19. 
1380 Όπ. π., σελ. 19-20. 
1381 Όπ. π., σελ. 20. 
1382 Όπ. π., σελ. 36. 
1383 Για τα εικονογραφικά αυτά πρότυπα που πιθανότατα επηρέασαν και το µνηµείο στη Βουδαπέστη 
και τη συγκεκριµένη εικονογραφική παράδοση βλ. στο Kasus, A.Igor, «Die große Illusion, Der 
Generalplan zur Stadterneuerung Moskaus 1935», Kunst und Macht im Europa der Diktatoren 1930 bis 
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βαθµιδωτή βάση και κυρίως ένα υψηλό βάθρο µε τη µορφή οβελίσκου αποτελούν τον 

πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι διάφορες ρεαλιστικές παραστάσεις, οι 

οποίες συµφωνούν µε το εκάστοτε µήνυµα και τη µνήµη που προβάλλεται. Όπως και 

στο Παρίσι, όπου σύµφωνα µε τον Iofan «το περίπτερο ενέχει τη θέση µιας 

θριαµβικής κατασκευής, η οποία µε το δυναµισµό της αντανακλά τη γρήγορη και 

ισχυρή άνοδο των δυνατοτήτων του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στον κόσµο»1384 

και στο οποίο σύµφωνα µε τη Mukhina «για πρώτη φορά ένας αρχιτέκτονας πρότεινε 

ένα συνολικό έργο µε την ίδια αφετηρία από την αρχιτεκτονική και ένα υπέροχο 

γλυπτό»1385, έτσι και τώρα το έργο συνολικά θέλει µε το δυναµισµό της γλυπτικής και 

τη συνδροµή της αρχιτεκτονικής να µεταφέρει το νικηφόρο µήνυµα από τον πόλεµο, 

σε συνδυασµό µε την ουτοπία και την υπεροχή  του σοσιαλιστικού συστήµατος που η 

νίκη αυτή εισήγαγε στην Ουγγαρία. Στην περίπτωση µάλιστα της Βουδαπέστης, παρά 

το γεγονός ότι ο σχεδιασµός και η ευθύνη για την ανέγερση ανατέθηκαν στο Strobl, 

εντούτοις το σχεδιασµό του χώρου και των αρχιτεκτονικών µερών είχαν αναλάβει 

Σοβιετικοί αρχιτέκτονες1386.  

Η παρουσία της φιγούρας του Σοβιετικού στρατιώτη κρίθηκε και σε αυτή την 

περίπτωση επιτακτική, το διαφορετικό, όµως, εδώ είναι η επιλογή της τοποθέτησής 

της όχι στην κορυφή όλης της παράστασης, πάνω δηλαδή σε αυτόν τον µοντερνιστικό 

οβελίσκο, αλλά χαµηλά στη βάση του, προσδίδοντάς του έτσι δευτερεύουσα µάλλον 

σηµασία στο συνολικό συµβολισµό. Σε αντίθεση µε άλλες περιπτώσεις, όπου οι 

Σοβιετικοί στρατιώτες έχουν µια επιθετική ή τουλάχιστον πιο επιβλητική θέση µέσα 

στο µνηµείο και αποτελούν οι ίδιοι την κεντρική µορφή της σύνθεσης, εδώ ο 

επιθετικός αυτός τόνος φαίνεται να χαµηλώνει. 

                                                                                                                                            

1945, Ades, Dawn/ Benton, Tim/ Elliot, David/ Whyte, Iain Boyd (επιµ.), Hayward Gallery/ Oktagon, 
Λονδίνο 1996, σελ. 190-194, Hille, Nicola, «Konzepte vom „Neuen Menschen“. Die Visualisierung 
von Ideologien, Theorien und Utopien in der sowjetischen Bildpropagnanda der 1930er Jahre», όπ. π., 
σελ. 169 και Swift, Anthony, «Soviet Socialism on Display at the Paris and New York World’s Fairs, 
1937-1939», όπ. π., σελ. 182-184, 187. 
1384 Παράθεµα σε γερµανική µετάφραση στο Kasus, A. Igor, «Die große Illusion, Der Generalplan zur 
Stadterneuerung Moskaus 1935», όπ. π., σελ. 192. 
1385 Παράθεµα σε γερµανική µετάφραση στο Kasus, A. Igor, «Die große Illusion, Der Generalplan zur 
Stadterneuerung Moskaus 1935», όπ. π., σελ. 192. 
1386 Boros, Géza, «The metamorphosis of Liberty: the monument to Hungarian liberation», όπ. π., σελ. 
71. 
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(Zsigmond Kisfaludi Strobl, Μνηµείο της Απελευθέρωσης, λεπτ. µε το Πνεύµα της Ελευθερίας) 

Η πρόθεση να προταχθεί στην περίπτωση της Ουγγαρίας η ιδέα του Κόκκινου 

Στρατού ως απελευθερωτή και όχι να σηµατοδοτηθεί µόνο η κυριαρχία της 

Σοβιετικής Ένωσης µέχρι εκεί όπου έφτασαν οι δυνάµεις της, όπως συνέβη στη 

Γερµανία ή την Αυστρία, βάρυνε περισσότερο στην απόφαση να επιλεγεί ως 

κυρίαρχο εικονογραφικό µοτίβο το ‘Πνεύµα της Ελευθερίας’ , µια γυναικεία µορφή 

στην κορυφή της στήλης. Επρόκειτο, άλλωστε, για ένα ηρώο πεσόντων, για ένα 

ταφικό ουσιαστικά µνηµείο, όπου καλούνταν οι πολίτες να τιµήσουν και να 

θρηνήσουν νεκρούς, οι οποίοι άρµοζε καλύτερα να µνηµονεύονται ως απελευθερωτές 

παρά ως κατακτητές. Η επιγραφή που τοποθετήθηκε αρχικά συµβάδιζε και εξέφραζε 

το πνεύµα όλων των παραπάνω: ‘Φόρος τιµής του ουγγρικού λαού προς τους 

απελευθερωτές του’ 1387. Το εικονογραφικό πρότυπο µοιάζει έτσι κι αλλιώς να είναι 

παρµένο από το ταφικό µνηµείο του ‘∆ρ. Sipőcz Jenő ∆ηµάρχου της Πρωτεύουσας 

Βουδαπέστης 1878-1937 – γλυπτό του Ferenc Krausz’, στο κεντρικό νεκροταφείο, το 

οποίο σίγουρα είχε επισκεφθεί ο Strobl, καθώς αποτελούσε, και αποτελεί και σήµερα, 

τη σηµαντικότερη υπαίθρια και δηµόσια συλλογή γλυπτικής στην πόλη. 

                                                 
1387 Η επιγραφή, που ήταν γραµµένη τόσο στα ουγγρικά όσο και στα ρώσικα, αντικαταστάθηκε µετά 
την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος µε την πιο γενική και αφηρηµένη, µόνο στα ουγγρικά, που 
υπάρχει µέχρι σήµερα, ‘Στη µνήµη όλων όσων θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία, την ελευθερία 
και την ευηµερία της Ουγγαρίας’ και η οποία σε συνδυασµό µε την αποµάκρυνση της µορφής του 
σοβιετικού στρατιώτη έδωσε ένα νέο, τελείως διαφορετικό νόηµα στο µνηµείο, παραπέµποντας πλέον 
στις ηρωικές πράξεις κατά του καθεστώτος των προηγούµενων 50 χρόνων. Για όλες τις µεταφράσεις 
από τα ουγγρικά είµαι υπόχρεος στο Robert Varga από το Βερολίνο. 
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(αριστερά Ferenc Krausz, ταφικό µνηµείο ∆ρ. Sipőcz Jenő ∆ηµάρχου της Πρωτεύουσας Βουδαπέστης 

1878-1937, κεντρικό νεκροταφείο Βουδαπέστης, δεξιά Zsigmond Kisfaludi Strobl, Μνηµείο της 

Απελευθέρωσης, λεπτ. µε τη γυναικεία µορφή, το Πνεύµα της Ελευθερίας) 

Οι σοβιετικές δυνάµεις, ως άλλος Ηρακλής που σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα ή 

ως Άγιος Γεώργιος που σκοτώνει το δράκο από τη χριστιανική εικονογραφία, µοτίβο 

που είχε υιοθετηθεί έτσι κι αλλιώς για πολλά µνηµεία ήδη από τον 14ο αιώνα1388, ή 

απλά ως ήρωας που σκοτώνει το θηρίο, απελευθέρωσαν τον ουγγρικό λαό από το 

φασισµό, αλλά διακήρυτταν παράλληλα την πρόθεση να παραµείνουν στη χώρα ως οι 

σταθεροί θεµατοφύλακες της νίκης αλλά και της νέας κατάστασης και του 

συστήµατος που έφεραν µαζί τους. Ο Σοβιετικός στρατιώτης µε την άκαµπτη αλλά 

σίγουρη στάση του, µε την κίνηση του δεξιού του ποδιού προς τα εµπρός να 

υποδεικνύει αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα να επέµβει εν νέου αν χρειαστεί, 

αλλά και µε το όπλο του κρεµασµένο από τον ώµο, σηµάδι ότι οι µάχες έχουν 

σταµατήσει και βρισκόµαστε εν καιρώ ειρήνης, ήταν ο εγγυητής της ελευθερίας που 

κατακτήθηκε στη χώρα αλλά και της προόδου την οποία συµβόλιζε µε τη δυναµική 

του κίνηση ο νεαρός άντρας µε τον πυρσό. Σε αντίθεση όµως µε το γλυπτό της 

Mukhina, τα σύµβολα του σοσιαλισµού έχουν τώρα αντικατασταθεί µε το γενικότερο 

και ουµανιστικό σύµβολο της φωτιάς-γνώσης, το οποίο φέρεται ότι κουβαλάει µαζί 

της, ως άλλος Προµηθέας, η νέα πολιτική ηγεσία. 

                                                 
1388 Koselleck, Reinhart, «Die Transformation der politischen Totenmale im 20. Jahrhundert», Transit, 
τχ. 22, 2001-2002, σελ. 59-61. 
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(Zsigmond Kisfaludi Strobl, Μνηµείο της Απελευθέρωσης, λεπτ. µε τα τρία γλυπτά του µνηµείου, 

αριστερά ο Σοβιετικός στρατιώτης, αρχικά στη βάση του µνηµείου, σήµερα στο Statue Park, Gigantic 

monuments from the age of communist dictatorship έξω από τη Βουδαπέστη) 

Το εκκρεµές ανάµεσα σε µια µνήµη για το εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης 

και µια σοβιετικού τύπου δηµόσια µνήµη για τις κατεχόµενες χώρες λειτούργησε 

τόσο ως προς την επιλογή του καλλιτέχνη όσο και στην επιλογή των συµβόλων που 

φέρει το µνηµείο. ∆ίπλα σε καθιερωµένα εικονογραφικά µοτίβα του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού, προστέθηκαν τώρα νέα σύµβολα µε λιγότερη ή περισσότερη ιδεολογική 

φόρτιση και νέο περιεχόµενο. Ενώ λοιπόν απουσιάζουν πλέον τα σύµβολα της 

Οκτωβριανής Επανάστασης και το σφυρί µε το δρεπάνι έγιναν πυρσός προόδου που 

θα ‘φωτίσει’ τις νέες κοινωνίες, ήταν το κόκκινο αστέρι πάνω στη στήλη και η 

σηµαία της νίκης1389, σύµβολα του Κόκκινου Στρατού, που υπενθύµιζαν σε όλους τη 

στρατιωτική ισχύ, την πυγµή και την αποφασιστικότητα για την εφαρµογή των 

σοβιετικών εντολών. Η ταυτότητα του νέου συστήµατος που θέλουν να επιβάλουν οι 

νικητές µπορεί ακόµα να µην προβάλλεται δηµοσίως και τα σοσιαλιστικά σύµβολα 

να αντικαταστάθηκαν, καθώς µέσα σε αυτή την ταραγµένη κατάσταση ίσως να µην 

έχει καν παγιωθεί στους επικεφαλείς των σοβιετικών αρχών ο µελλοντικός 

χαρακτήρας µιας κατεχόµενης κοινωνίας, είναι ωστόσο βέβαιο ότι αυτοί επρόκειτο 

να αποφασίσουν για το µέλλον της χώρας στην οποία βρίσκονταν. 

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι το ‘Πνεύµα της Ελευθερίας’  αποτελεί την 

κεντρική παράσταση του έργου το πραγµατικό περιεχόµενο αυτής της ελευθερίας 

προσφέρεται και επεξηγείτε από το δυναµισµό ή τη σταθερότητα των παραστάσεων 
                                                 
1389 Έχουν αφαιρεθεί και αυτά όπως άλλωστε και ο ίδιος ο στρατιώτης. 
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που την πλαισιώνουν, δίνοντας έτσι τις διαστάσεις της νέας πραγµατικότητας. Μέσα 

στη νέα κοινωνική και πολιτική κατάσταση, την ευθύνη της οποίας έχουν οι δυνάµεις 

κατοχής και ο Σοβιετικός στρατιώτης που στέκεται άγρυπνος φρουρός του 

‘Πνεύµατος της ελευθερίας’ , τα σηµαντικότερα ιδεολογικά σηµεία είναι ο 

αντιφασιστικός αγώνας και η δυναµική πρόοδος.  

 

� Η επαναληπτικότητα στη µνήµη: σοβιετικά µνηµεία στη Βουδαπέστη 

 

Ο τύπος του µνηµείου στο λόφο του Gellért, το µοτίβο του οβελίσκου σε 

συνδυασµό µε τις ρεαλιστικές αναπαραστάσεις και το περιεχόµενό του, το οποίο 

παρέπεµπε αποκλειστικά σε µια σοβιετική µνήµη και ειδικότερα στο τέλος του 

πολέµου, εντοπίζεται µε σχεδόν πανοµοιότυπο τρόπο σε δύο ακόµα µνηµεία στην 

ουγγρική πρωτεύουσα. Το ένα, έργο του Antal Károly (1909 – 1994), αποπερατώθηκε 

ταχύτατα µέσα στο 1946, πριν ακόµα ολοκληρωθεί το µνηµείο του Strobl, και 

τοποθετήθηκε στην ‘Πλατεία Ελευθερίας’ στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στο 

κοινοβούλιο, όπου άλλοτε στεκόταν το µνηµείο για την απελευθέρωση της 

Ουγγαρίας από τους Αψβούργους.  

   
(Antal Károly, Σοβιετικό µνηµείο, 1946, µάρµαρο και µπετόν, ύψος οβελίσκου 15 µ., Πλατεία 

ελευθερίας, Βουδαπέστη) 

Το µνηµείο δεν διεκδικεί δάφνες για την καλλιτεχνική του αξία, αποτελεί 

ωστόσο άλλη µία ξεκάθαρη απεικόνιση της νέας κατάστασης στη χώρα µετά την 

απελευθέρωση από το φασισµό και τη µετάβαση της εξουσίας στους Σοβιετικούς – οι 

οποίοι, όπως είδαµε πριν, σχεδίαζαν να την επιστρέψουν σε ουγγρικά χέρια αλλά 

µόνο σε µια πειθήνια πολιτική ηγεσία. Επαναλαµβάνεται εποµένως το µοτίβο µε τον 

οβελίσκο ύψους 15 µέτρων στο κέντρο ενός αρχιτεκτονήµατος, ενός ηρώου που 

καταλαµβάνει το κέντρο µιας κυκλικής πλατείας. Στη βάση του δεν υπάρχει παρά 
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µόνο µία ηµεροµηνία: ‘1945’. Με τον τρόπο αυτό διαγράφεται ολόκληρη η 

προηγούµενη σκοτεινή περίοδος, τόσο της συµµαχίας στο φασιστικό Άξονα όσο και 

η ένοπλη µάχη κατά των Σοβιετικών, ολόκληρος δηλαδή ο πόλεµος ρίχνεται στη 

λήθη και η ιστορία της χώρας αρχίζει πλέον µε τη νίκη του Κόκκινου Στρατού. Η 

επιγραφή στις δύο πλευρές του µνηµείου, στα ρώσικα και στα ουγγρικά, µνηµονεύει 

τους νέους ήρωες, ‘∆όξα για τους Σοβιετικούς ήρωες για την ελευθερία’, ενώ τα 

ανάγλυφα στη βάση του οβελίσκου αναπαριστούν µάχες του Κόκκινου Στρατού. 

     
(αριστερά και δεξιά προπολεµικές φωτογραφίες της Πλατείας Ελευθερίας µε το µνηµείο για την 

απελευθέρωση της Ουγγαρίας από τους Αψβούργους, κέντρο Antal Károly, Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ.) 

Η τοποθεσία, στο κέντρο της πόλης, ίσως έχει µάλιστα µεγαλύτερη συµβολική 

σηµασία και από το περήφανο µνηµείο στην κορυφή του λόφου της Πέστης που 

επρόκειτο να γίνει το νέο σήµα κατατεθέν της πόλης. Εκεί ακριβώς όπου υπήρχε το 

µνηµείο του προηγούµενου καθεστώτος, σύµβολο της ανεξαρτησίας της χώρας, 

ανεγέρθηκε, το µνηµείο που υποδείκνυε ακριβώς την αλλαγή των συνθηκών και την 

εγκαθίδρυση µιας νέας τάξης πραγµάτων. Το αστέρι στην κορυφή του οβελίσκου και 

το σφυροδρέπανο σε χρυσό φόντο πάνω στη στήλη ήταν πλέον τα νέα σύµβολα της 

χώρας που έµπαινε σε µια νέα περίοδο της ιστορίας της και άφηνε πίσω της τον αετό 

και το βασιλικό στέµµα, σύµβολα µιας εποχής που τελείωνε µε τρόπο τραγικό για την 

Ουγγαρία. Η νέα σοβιετική-κοµµουνιστική µνήµη ήρθε να αντικαταστήσει την 

προηγούµενη εθνική ουγγρική και µοναρχοφασιστική του «φεουδαλικού και 

πρωτοφασιστικού σε στιλ καθεστώτος»1390 του ναυάρχου του Αυτοκρατορικού και 

Βασιλικού Πολεµικού Ναυτικού της Αυστρο-Ουγγαρίας Miklós Horthy. 

                                                 
1390 Deák, István, «A Fatal Compromise? The Debate over Collaboration and Resistance in Hungary», 
The Politics of Retribution in Europe, World War and its Aftermath, Deák, István/ Gross, T. Jan/ Judt, 
Tony, (επιµ.), Princeton University Press, Πρίνστον, Νιού Τζέρσεϊ 2000, σελ. 40.  
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Σε κανένα, πάντως, από τα δύο προηγούµενα µνηµεία δε θα βρούµε πεσόντες 

στρατιώτες και κανένα µνηµείο µέσα στην πόλη δεν θα έχει ταφικό χαρακτήρα – 

αντίθετα από τη συνήθη πρακτική των σοβιετικών αρχών σε άλλες χώρες τις 

Ευρώπης, όπου τα µνηµεία λειτουργούσαν και ως οµαδικοί τάφοι. Στην περίπτωση 

της Ουγγαρίας οι σοροί των πεσόντων του Κόκκινου Στρατού θα τοποθετηθούν στο 

κεντρικό νεκροταφείο, όπου θα ανεγερθεί και µνηµείο προς τιµήν τους από το 

ουγγρικό κράτος µε ηµεροµηνία 1947. 

 
(Μνηµείο για τους πεσόντες Σοβιετικούς στρατιώτες, 1947, κεντρικό νεκροταφείο Βουδαπέστης, λεπτ.) 

Και σε αυτό ακολουθήθηκε το παράδειγµα των δύο προηγούµενων της ίδιας 

περιόδου, µε την κατασκευή ενός οβελίσκου που φέρει µόνο µια επιγραφή και τα 

σύµβολα του κόκκινου άστρου στην κορυφή και του σφυροδρέπανου σε χρυσό φόντο 

στις τέσσερις πλευρές του.  Όπως άλλωστε και στην περίπτωση του νεκροταφείου 

στο Βερολίνο, η επιλογή εδώ του οβελίσκου συνάδει µε τον χαρακτήρα του µνηµείου 

που προοριζόταν για την µνηµόνευση των πεσόντων στη µάχη, τοποθετηµένο 

µάλιστα στον χώρο που αρµόζει για αυτή την περίσταση. Γεγονός, βέβαια, παραµένει 

ότι και αυτό το πολεµικό µνηµείο παραπέµπει στο τέλος της τραγικής προηγούµενης 

περιόδου και επιπροσθέτως αναφέρεται αποκλειστικά στη  µνήµη των Σοβιετικών 

νεκρών στρατιωτών ως απελευθερωτών, αφήνοντας στη λήθη όλες τις υπόλοιπες 

πτυχές του σκοτεινού παρελθόντος και όλα τα υπόλοιπα θύµατα στο µέτωπο και δη 

των νεκρών συγγενών και φίλων των κατοίκων της ίδιας της Ουγγαρίας. Στην 

επιγραφή και στις δύο γλώσσες διαβάζουµε: ‘Αναπαυτείτε εν ειρήνη, άξιοι σύντροφοι./ 

Αυτά για τα οποία αγωνιστήκατε, αυτή τη σηµαία που κουβαλάτε,/ τα ανδραγαθήµατά 
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σας και οι ηρωικές σας πράξεις µας ενέπνευσαν./ Κάθε σταγόνα που χύθηκε από το 

ζεστό σας αίµα αναζωπύρωσε σα σπίθα τις καρδιές των επιζώντων και φώτισε τον 

περήφανο αγώνα για έναν ελεύθερο κόσµο./ Αυτό το µνηµείο ανεγέρθηκε υπό την 

επίβλεψη του διοικητή φρουράς I.T. Zamergev την περίοδο που ήταν διοικητής στην 

πόλη από τον ευγνωµωνούντα λαό της πρωτεύουσας της χώρας το 1947’. 

 
(Barna Megyeri, Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο, 1948, πωρόλιθος, αρχικά στην οδό Rákosliget, Kasztel 

A. u. 4, Βουδαπέστη, σήµερα στο Statue Park έξω από τη Βουδαπέστη) 

Το ίδιο ακριβώς ύφος παρατηρούµε σε ένα ακόµα έργο, µικρότερο σε 

διαστάσεις, καθώς τοποθετήθηκε σε ένα συνοικιακό δρόµο της Βουδαπέστης το 

1948, του άγνωστου κατά τ’ άλλα καλλιτέχνη Barna Megyeri (1920-1966)1391. Αυτή 

την πρώτη µεταβατική περίοδο οι κεντρικές ιδέες της σοβιετικής µνήµης για την 

Ουγγαρία συµπυκνώνονται σε δύο σηµεία, τα οποία και εµπεριέχονται συνοπτικά στο 

εν λόγω µνηµείο µε τον τίτλο: ‘Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο’ . Πρώτο σηµείο είναι η 

ξεκάθαρη δήλωση ότι ο Κόκκινος Στρατός είναι παρών και δυναµικός. Τόσο η µορφή 

του στρατιώτη µε το σηκωµένο στον αέρα όπλο, δήλωση της χαράς για τη νίκη στον 

πόλεµο που µόλις τελείωσε, όσο και το κόκκινο αστέρι που υπήρχε κάποτε στην 

κορυφή του µνηµείου, υποδηλώνουν το δικαίωµα των νικητών να παρατείνουν την 

παρουσία σε ξένα εδάφη, προκειµένου να διασφαλίσουν την αποτροπή αναγέννησης 

εχθρικών και ρεβανσιστικών φαινοµένων. ∆εύτερο σηµείο είναι η προσπάθεια 

καλλιέργειας µιας µνήµης που θα νοµιµοποιεί τόσο την παράταση της παραµονής του 

όσο και τον χαρακτήρα του νέου συστήµατος, την προβολή της ιδέας δηλαδή ότι οι 
                                                 
1391 Βλ. Réthly, Ákos, Statue Park, Gigantic monuments from the age of communist dictatorship, όπ. π., 
χ. σελ. 
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Ρώσοι στρατιώτες ήταν οι απελευθερωτές από ένα τυραννικό καθεστώς και οι 

τροφοδότες εποµένως ενός αγαστού νέου κοινωνικού και πολιτικού συστήµατος. 

Στην επιγραφή στα ρώσικα και στα ουγγρικά διαβάζουµε: ‘Με ευγνωµοσύνη προς 

τους Σοβιετικούς απελευθερωτές για την ελευθερία’ . 

Με την εδραίωση του µονοκοµµατικού συστήµατος και την τελική 

επικράτηση των κοµµουνιστών το 1949 υπό τον φιλοσταλινικό Mátyás Rákosi, η 

Ουγγαρία εισήλθε στην πιο σκληρή φάση της σοβιετικής κυριαρχίας και του 

αναπροσανατολισµού ολόκληρης της χώρας προς τα ανατολικά. Εισήλθε, όµως, και 

σε µια περίοδο σχετικής σταθερότητας, όπου πλέον η µνήµη του πολέµου και 

σοβιετική επικράτηση δεν αποτελούσαν πλέον το µοναδικό παράγοντα 

νοµιµοποίησης των νέων συνθηκών και σχέσεων, τόσο στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή όσο και στις σχέσεις µε τους Σοβιετικούς τοποτηρητές. Νέα µεγαλόπνοα σε 

µέγεθος και σηµασία µνηµεία για τον πόλεµο δεν αποτελούσαν πλέον πρώτη 

προτεραιότητα της νέας ηγεσίας και τα επόµενα χρόνια ένα µόνο ακόµα θα 

εκτελεστεί στη Βουδαπέστη συµβαδίζοντας µε τη νέα κατάσταση. 

 
(Péter László, Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο, 1951, τσιµεντένιοι λίθοι/ πωρόλιθος, αρχικά στο πάρκο 

Rege, Széchenyi hegy, Βουδαπέστη, σήµερα στο Statue Park έξω από τη Βουδαπέστη) 

Πρόκειται για το έργο του γλύπτη Péter László του 1951 µε τίτλο, όπως και το 

προηγούµενο, ‘Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο’  στο πάρκο Rege, Széchenyi hegy1392. Για 

µία ακόµη φορά το µοτίβο του Σοβιετικού Στρατιώτη δεν απουσιάζει από τη 

σύνθεση. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η στατικότητα και ακαµψία 

στην κίνηση, αλλά και η ανάλογη στάση µιας γυναικείας µορφής που εισάγεται πλέον 

                                                 
1392 Βλ. Réthly, Ákos, Statue Park, Gigantic monuments from the age of communist dictatorship, όπ. π., 
χ. σελ. 
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ως ισάξιος συνοµιλητής σε έναν ιδιότυπο διάλογο µέσα στο έργο. Η γυναίκα που 

κρατάει στα χέρια ένα στεφάνι, αναπαράσταση πιθανότητα της ίδιας της Ουγγαρίας, 

στέκεται απέναντι πλέον από το στρατιώτη µε µια ελαφρά κίνηση προς τα εµπρός, σε 

µια συµβολική κίνηση να πλησιάσει ο ένας τον άλλον. Γεγονός πάντως παραµένει 

πως η χρήση µιας γυναικείας φιγούρας και ενός στρατιώτη, στόχο έχει να δείξει για 

µία ακόµα φορά τη σοβιετική πυγµή και δύναµη απέναντι σε µια ανίσχυρη Ουγγαρία 

και συγχρόνως την πρόθεση να λάβουν οι σοβιετικές δυνάµεις το ρόλο του 

θεµατοφύλακα της ελευθερίας που διακυβεύεται και δηλώνεται µε την επιγραφή που 

καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του ανάγλυφου: ‘Αιώνια ευγνωµοσύνη για την 

ελευθερία από τη Σοβιετική Ένωση, για την ανεξαρτησία της και για τους πεσόντες 

ήρωες στη µάχη για την απελευθέρωση της Ουγγαρίας’ . Η ελευθερία, λοιπόν, πρώτα 

της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία της Ουγγαρίας είναι το ζητούµενο και µε 

αυτό το µνηµείο οι σοβιετικές αρχές και η νέα κυβέρνηση Rákosi δίνουν το στίγµα 

του νέου πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται πλέον η χώρα. 

 

� Μεταµορφώσεις της µνήµης: τα µνηµεία στη µετά-Στάλιν εποχή 

 

Θα περάσουν πέντε χρόνια µέχρι την ανέγερση κάποιου µνηµείου για την 

περίοδο του πολέµου. Το 1956, µε το Στάλιν πλέον νεκρό και την αλλαγή στην 

Ουγγαρία στην ηγεσία του Κ.Κ. µε την ανάδειξη του Imre Nagy1393, λίγο πριν την 

εξέγερση ενάντια στην σοβιετική κατοχή, ο Kisfaludi Strobl, επίσηµος πλέον γλύπτης 

του κράτους και καταξιωµένος καλλιτέχνης µε επίσηµες διακρίσεις, αναλαµβάνει την 

αποπεράτωση του πρώτου µνηµείου µε τίτλο, ‘Μνηµείο για την Ουγγρικό-Σοβιετική 

Φιλία’ .  

Πάνω σε ένα «οβελίσκο 7,7 µέτρων ύψους που αρχικά είχε κατασκευαστεί για 

να µνηµονεύει τον τάφο των Σοβιετικών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη µάχη της 

Βουδαπέστης»1394, τοποθετήθηκε η σύνθεση που αναπαριστά δύο άνδρες, έναν 

πολίτη, πιθανότατα εργάτη, και ένα Σοβιετικό στρατιώτη. 

                                                 
1393 Βλ. Deák, István, «A Fatal Compromise? The Debate over Collaboration and Resistance in 
Hungary», όπ. π., σελ. 39.  
1394 Réthly, Ákos, Statue Park, Gigantic monuments from the age of communist dictatorship, όπ. π., χ. 
σελ. 
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(Zsigmond Kisfaludi Strobl, Μνηµείο για την Ουγγρικό-Σοβιετική Φιλία, 1956, µπρούντζος, αρχικά στο 

κεντρικό νεκροταφείο, σήµερα στο Statue Park έξω από τη Βουδαπέστη) 

Οι δύο µορφές δίνουν µάλιστα τα χέρια µε µια κίνηση ευγνωµοσύνης από τον 

πολίτη προς τον απελευθερωτή στρατιώτη. Εάν στο προηγούµενο µνηµείο του Péter 

László οι µορφές στέκονταν απέναντι η µία από την άλλη µε πρόθεση να κινηθούν 

προς τα εµπρός, εδώ τώρα φαίνεται ότι η απόσταση αυτή έχει διανυθεί και οι δύο 

λαοί έχουν επισήµως σταθεί ισάξια απέναντι στην ιστορία. Η χρήση µιας εύρωστης 

ανδρικής µορφής ενός εργάτη και όχι µιας γυναίκας που µοιάζει απροστάτευτη, 

υποδηλώνει ότι η χώρα είναι πια ισχυρή, έχοντας µπει στο δρόµο του σοσιαλισµού. Η 

Ουγγαρία σύµφωνα µε την επίσηµη εκδοχή που φέρει το µνηµείο έχει πια 

ενστερνιστεί τις απόψεις της Σοβιετικής Ένωσης και έχει πλήρως ενσωµατωθεί στο 

δικό της σύστηµα αξιών – πάντα βέβαια µε την προϋπόθεση της αναγνώρισης της 

σοβιετικής θυσίας και ανωτερότητας, όπως άλλωστε, υποδηλώνεται από την 

ευχαριστήρια κίνηση του Ούγγρου άνδρα προς τον πάντα παρόντα στρατιώτη, οποίος 

όµως τώρα είναι πιο προσιτός και, το πιο σηµαντικό, πλέον όχι τόσο απειλητικός 

καθώς είναι πια άοπλος. Τα πρώτα χρόνια µετά το θάνατο του Στάλιν είχαν γεννηθεί 

παντού στην Ανατολική Ευρώπη ελπίδες για βελτίωση και χαλάρωση των σκληρών 

συνθηκών, για ισονοµία και σεβασµό ανάµεσα στα υπό σοβιετικό έλεγχο κράτη και 

τη Μόσχα. 

Λίγους µόλις µήνες αργότερα οι παραπάνω προσδοκίες και ελπίδες δεν 

αποδείχτηκαν παρά ευχολόγια και όνειρα των καταπιεσµένων πολιτών και κάποιων 

πιο διαλλακτικών εγχώριων ηγετών, όπως ο Nagy. Στην προοπτική µιας αλλαγής και 
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µπροστά στον κίνδυνο της διάβρωσης του συστήµατος, τη στιγµή µάλιστα που οι 

σχέσεις µε τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο είχαν εισέλθει σε κρίσιµη καµπή, οι Σοβιετικοί 

ηγέτες αποφάσισαν να λάβουν σκληρά µέτρα προκειµένου να επιβάλουν την 

πειθαρχία σε πολίτες και πολιτικούς. Η διάψευση των ονείρων για µεγαλύτερη 

αυτονοµία και ανεξαρτησία των κρατών δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης µετά τα 

γεγονότα της Βουδαπέστης το 1956, αποκάλυψε µε δραµατικό, αλλά 

αδιαµφισβήτητο, τρόπο το πραγµατικό πρόσωπο του συστήµατος που είχε επιβάλλει 

η Μόσχα και διέλυσε ταυτόχρονα όποιες αυταπάτες για πρόοδο προς 

δηµοκρατικότερες λύσεις. 

Συγχρόνως, όµως, αποκαλύφθηκε ο προπαγανδιστικός χαρακτήρας των λόγων 

που προβάλλονταν ως οι νοµιµοποιητικοί παράγοντες του κοµµουνιστικού 

συστήµατος και του δικαιώµατος της διατήρησης ελέγχου και εξουσίας από τους 

Σοβιετικούς. Ήταν πλέον ξεκάθαρο στις συνειδήσεις όλων, ότι ο Κόκκινος Στρατός 

που είχε φτάσει µέχρι την καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης, από απελευθερωτικός είχε 

γίνει κατοχικός. Η εικόνα του µετά την εισβολή στην Ουγγαρία είχε πληγεί 

ανεπανόρθωτα, πλήττοντας µαζί τη µνήµη του πολέµου και την καλλιέργεια της 

επίσηµης και δηµόσιας εκδοχής της ιστορίας του. Τα γεγονότα, οι νέες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και σχέσεις επέβαλαν τη µεταµόρφωση της µνηµονικής 

διαδικασίας και την αναζήτηση νέων επίσηµων εκδοχών πρόσληψης του 

παρελθόντος.  

Στη δηµόσια µνηµειακή πολιτική οι συνέπειες των γεγονότων του 1956 δεν 

άργησαν να εµφανιστούν. Ένα πρώτο σύµπτωµα θα µπορούσε να πει κανείς ότι ήταν 

η οπισθοχώρηση στην παραγωγή δηµόσιων γλυπτών γενικά, αλλά και ειδικά για τη 

µνήµη γύρω από το Β΄Π.Π. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης πολλά ήταν τα σοβιετικά 

εκείνα µνηµεία που καταστράφηκαν ή βανδαλίστηκαν σε µεγάλο ποσοστό. Τα 

επόµενα χρόνια τα µόνα µνηµεία που κατασκευάστηκαν σε δηµόσιο χώρο δεν ήταν 

άλλα από την εκ νέου ανέγερση ορισµένων από αυτά και συγκεκριµένα τα ακριβή 

αντίγραφα των δύο µνηµείων του Kisfaludi, ο Σοβιετικός στρατιώτης από το ‘Μνηµείο 

της Ελευθερίας’  και το ‘Μνηµείο για την Ουγγρικό-Σοβιετική Φιλία’ . Αντίθετα το 

γιγάντιο άγαλµα του Στάλιν του 1953, από τον άσηµο µέχρι εκείνη τη στιγµή γλύπτη 

Sándor Mikus (1903-1982), δεν αντικαταστάθηκε ποτέ – πράγµα φυσιολογικό µετά 

τη µυστική έκθεση του Χρουστσόφ «Περί της προσωπολατρίας και των συνεπειών 

της» στο 20ο συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. 25 Φεβ. 1956, που εν µέρει άνοιξε το δρόµο και 

για την ίδια την εξέγερση στην Ουγγαρία. 



685 
 

Είναι βέβαιο πάντως ότι ο θάνατος του Στάλιν αποτέλεσε ένα σηµείο καµπής 

για τη σοβιετική εξωτερική πολιτική σε πολλά επίπεδα. Οι νέοι ηγέτες, τόσο ο 

Μαλένκοφ όσο και ο Χρουστσόφ, υιοθέτησαν µια πολιτική µειωµένων εντάσεων, 

τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές σχέσεις και γενικά ήταν υπέρ µιας 

στάσης που θα εξάλειφε τις εντάσεις µε τη ∆ύση και θα σταθεροποιούσε τις σχέσεις 

τους. Ειδικά µε τις συνθήκες ειρήνης του Παρισιού το 1954 και την ίδρυση την 

επόµενη χρονιά του Συµφώνου της Βαρσοβίας, λίγες µόνο µέρες µετά την ένταξη της 

∆υτικής Γερµανίας στη Βορειοατλαντική Συµµαχία, οι Σοβιετικοί πολιτικοί 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το κεντρικό µέτωπο στην Ευρώπη είχε 

σταθεροποιηθεί από τη de facto δηµιουργία δύο στρατοπέδων. Με την επιτυχηµένη 

ήδη δοκιµή της βόµβας υδρογόνου, ο Μαλένκοφ αρχικά και στη συνέχεια και 

Χρουστσόφ πίστεψαν, όπως είδαµε και νωρίτερα, πως «µέχρι το 1956 η δοµή του 

Ψυχρού Πολέµου είχε παγιωθεί…το ανατολικό µπλοκ ήταν ενωµένο κάτω από το 

Σύµφωνο της Βαρσοβίας και υπό τον οριστικό έλεγχο της Μόσχας»1395. Οι νέοι 

συνθήκες, µε την αποσταλινικοποίηση και την οπισθοχώρηση του δόγµατος του 

Ζντάνοφ, έκαναν µάλλον εντελώς περιττή την κατασκευή νέων δηµόσιων µνηµείων, 

πόσο µάλλον όσων µνηµόνευαν έναν πόλεµο ο οποίος συνειρµικά συνδεόταν µε την 

αποδιοποµπαία πλέον µορφή του Στάλιν. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η µοναδική επίσηµη κρατική παραγγελία που 

δόθηκε για την ανέγερση κάποιου δηµόσιου µνηµείου και είχε σχέση µε τη µνήµη του 

πολέµου ήταν αυτή για την κατασκευή του µνηµείου ‘Για τα θύµατα του 

Μάουτχαουζεν’  στον ελληνικής καταγωγής Μέµο Μακρή. Η παραγγελία αυτή δόθηκε 

στον αντίποδα του άλλου επίσηµου γλύπτη, του Kisfaludi Strobl και της τεχνοτροπίας 

που αυτός αντιπροσώπευε. Αυτό πιθανότατα ήταν δυνατόν για δύο λόγους: πρώτον 

γιατί το µνηµείο διαπραγµατευόταν, εξ αντικειµένου λόγω της θέσης για την οποία 

προοριζόταν, µια µνήµη ακίνδυνη και ουδέτερη, αυτή των θυµάτων σε ένα 

στρατόπεδο συγκέντρωσης. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν αναφορά στα γεγονότα του 

πολέµου χωρίς ωστόσο να θίγεται πουθενά ο διφορούµενος πλέον ρόλος του 

Κόκκινου Στρατού και χωρίς να την ίδια στιγµή να δίνονται αφορµές για την 

αµφισβήτηση της σοβιετικής επικυριαρχίας µε την ανάδειξη κάποιας αποκλειστικής 

ουγγρικής ηρωικής µνήµης. Το δεύτερο βέβαια στοιχείο που επέτρεψε την 

ολοκλήρωση του µνηµείου ήταν το γεγονός ότι αυτό θα γινόταν εκτός των ουγγρικών 

                                                 
1395 Kennedy-Pipe, Caroline, Stalin’s Cold War, Soviet strategies in Europe, 1943 to 1956, όπ. π., σελ. 
183-187. 
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συνόρων, εκτός της ουγγρικής δηµοσιότητας και της ουγγρικής καθηµερινότητας, σε 

έναν τόπο ελεγχόµενο στην καρδιά της αυστριακής υπαίθρου. 

 

 
(Μέµος Μακρής, Ουγγρικό µνηµείο για τα θύµατα του Μάουτχαουζεν, 1959-1962, µπρούντζος, 3,5 x 7 

µ., Μάουτχαουζεν – Αυστρία) 

Το γεγονός βέβαια της κατασκευής του µνηµείου στο εξωτερικό και µάλιστα 

σε µια χώρα που τυπικά δεν άνηκε σε κανένα στρατόπεδο και δεν είχε λάβει µέρος σε 

κανέναν διεθνή οργανισµό των δύο ψυχροπολεµικών αντιπάλων προσδιόρισε ίσως τη 

µορφή του ή τουλάχιστον επέτρεψε στον καλλιτέχνη να αναζητήσει διαφορετικές 

υφολογικές και τεχνοτροπικές λύσεις «από το ρεαλισµό των χωρών που είχαν 
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ενταχθεί και στο καλλιτεχνικό τόξο – πρόγραµµα της τότε Σοβιετικής Ένωσης»1396, 

ένα ρεαλισµό που όπως είδαµε είχε καταχωρηθεί ως η επίσηµη τεχνοτροπία και ως η 

επίσηµη έκφραση στη δηµόσια µνηµειακή γλυπτική, µε κύριο πρωταγωνιστή της τον 

Kisfaludi Strobl. Ο διεθνής χαρακτήρας της ανάθεσης, σε ένα µέρος µάλιστα όπου 

πολλές άλλες χώρες είχαν κατασκευάσει ή προγραµµάτιζαν να κατασκευάσουν δικά 

τους εθνικά µνηµεία, σε ένα ιδιότυπο πάρκο µνήµης και µνηµειακής γλυπτικής και σε 

έναν ανεπίσηµο διεθνή εικαστικό διαγωνισµό, όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα την 

επιλογή ενός καλλιτέχνη µη Ούγγρου και οπαδό ενός διαφορετικού δρόµου από το 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό, ενός καλλιτέχνη µε καταγωγή από µια χώρα δυτική αλλά και 

µε παγκόσµιο κύρος λόγω του λαµπρού αρχαίου παρελθόντος της ως µήτρα της 

δηµοκρατίας. Το άνοιγµα πιθανότατα προς τη ∆ύση που είχε γίνει µετά το θάνατο του 

Στάλιν επέδρασε και σε αυτήν την παραγγελία, µε την οποία οι ουγγρικές αρχές 

θέλησαν να δώσουν το στίγµα της ανανέωσης και της πρωτοπορίας, από τη στιγµή 

µάλιστα που το θέµα της µνήµης προς διαπραγµάτευση ήταν σίγουρα εύκολα 

διαχειρίσηµο και είχε λίγες πιθανότητες να προκαλέσει συγκρούσεις. 

   
(Μέµος Μακρής, Ουγγρικό µνηµείο για τα θύµατα του Μάουτχαουζεν, 1959-1962, µπρούντζος, 3,5 x 7 

µ., Μάουτχαουζεν – Αυστρία) 

Μέτα από αίτηση της ‘Επιτροπής και οργάνωσης των θυµάτων του ναζισµού 

της Ουγγαρίας’, διαµέσου της πρεσβείας στη Βιέννη στις 7 Οκτωβρίου 1957 προς το 

Οµοσπονδιακό Υπουργείο των Μνηµείων της Αυστρίας, ζητήθηκε η άδεια για την 

                                                 
1396 Παπαστάµος, ∆ηµήτρης, «Μνήµη», Μέµος Μακρής (Αναδροµική έκθεση γλυπτικής, ∆ήµος 
Πατρέων/ ∆ηµοτική πινακοθήκη, 27 Μαΐου – 5 Ιουλίου 1995), Πάτρα 1995, σελ. 13. 
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ανέγερση ενός µνηµείο στο τόπο της τελευταίας κατοικίας 30000 Ούγγρων µαρτύρων 

στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάουτχαουζεν1397. Το µνηµείο του 

Μακρή για τους Ούγγρους µάρτυρες στήθηκε τελικά στα 1964 και τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασµό είχε αναλάβει ο Ίστβαν Γιάνακυ.  

Το έργο αποτελείται από εννιά υπερµεγέθη φιγούρες, τοποθετηµένες πάνω σε 

µία βάση από πωρόλιθο ώστε να φαίνονται ακόµα µεγαλύτερες και σε απόσταση από 

το θεατή, οι οποίες στέκονται η µία δίπλα στην άλλη µε τις γροθιές σφιγµένες και 

υψωµένες προς τον ουρανό, ενώ το κεφάλι τους γέρνει ελαφρώς προς το στήθος. 

Πρόκειται για µία «δεµένη ενότητα», την οποία διαβλέπει ο Παπαστάµος στα έργα 

του Μακρή, ενώ «οι µορφές του είναι, αντίστοιχα µε αυτά όλα τα στοιχεία που 

αποτελούν την προσωπικότητά του, πλαστικά ισορροπηµένες, στιβαρές σε όγκο, 

περιεκτικές σε µηνύµατα και πότε µνηµειώδεις πότε διακοσµητικές, σύµφωνα µε 

αυτό που θέλουν να αποδώσουν»1398. Όλες οι µορφές έχουν την πλάτη τους 

στραµµένη προς τα µέσα, σχηµατίζοντας κατά κάποιο τρόπο ένα αδιαπέραστο τείχος, 

ένα ‘µέτωπο’ αντίστασης αγωνιστών για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη1399. Με τα 

τεράστια, επιπλέον, σώµατά τους, όσο ισχνά κι αν είναι, οι µορφές του Μακρή 

µεταδίδουν µια ένταση στο θεατή, η οποία επιτείνεται από την έκταση των άκρων, 

από το X οποίο σχηµατίζεται, αλλά και από τις έντονες γωνίες και τα απότοµα 

κοψίµατα της αξίνας του καλλιτέχνη, σε µια προσπάθεια να αποδοθεί η 

αποφασιστικότητα των ηρώων-θυµάτων να αντισταθούν στο άδικο και στην τραγική 

τους µοίρα. Τα τεράστια επιπροσθέτως πέλµατά τους δείχνουν ότι οι πρωταγωνιστές 

του έργου στέκονται στέρεα και αποφασισµένα στη θέση τους, χωρίς να λυγίζουν 

µπροστά στον κίνδυνο, σίγουροι για την επιλογή τους παρά το όποιο τίµηµα. ∆εν 

πρόκειται εποµένως σε καµία περίπτωση για θύµατα που απλώς υπέµειναν τα 

βασανιστήρια και τις κακουχίες στις οποίες τους οδήγησε ένα άδικο καθεστώς, αλλά 

έδωσαν µε τη στιβαρή τους στάση ένα αγωνιστικό µήνυµα, το µήνυµα του ίδιου του 

κράτους και των πολιτών της σοσιαλιστικής Ουγγαρίας που αντιπροσωπεύει το 

                                                 
1397 Για τις πολύχρονες διαπραγµατεύσεις και τις αρχικές αρνήσεις των αυστριακών αρχών, καθώς και 
για το χρονικό της τελικής αδειοδότησης βλ. Hildegard, Schmid/ Dobrowolskij, Nikolai (φωτογραφία), 
Kunst, die einem Kollektiv entspricht…Der international Denkmalhain in der KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen, Bundesministerium für Inneres/ Mauthausen Memorial, Βιένη 2007, σελ. 93. 
1398 Παπαστάµος, ∆ηµήτρης, Αγαµέµνων Μακρής (Ξενοδοχείο Φιλοξενία Λευκωσίας, Φεβρουάριος 
1980), Μορφωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, Λευκωσία 1980, χ. σελ.   
1399 Βλ. Hildegard, Schmid/ Dobrowolskij, Nikolai (φωτογραφία), Kunst, die einem Kollektiv 
entspricht…Der international Denkmalhain in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, όπ. π., σελ. 93. 
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µνηµείο, συνεχίζοντας να αγωνίζονται όπως οι πρόγονοί  τους, σύµφωνα άλλωστε και 

µε την προτροπή-επιγραφή που υπάρχει στη βάση του έργου, ‘Μην ξεχάσεις ποτέ’ . 

Παρά την αφαιρετική του διάθεση και µια τάση αποδέσµευσης από το στεγνό 

ή εξιδανικευµένο ρεαλισµό – µια τάση που θα ενταθεί αργότερα όπως φαίνεται στο 

Μνηµείο για την Απελευθέρωση στο Πετς (1974-75)1400 – ο ανθρωποµορφισµός 

παραµένει κυρίαρχο στοιχείο του µνηµείου, αν και, όπως παρατηρεί ο Γκαµπόρ 

Πογκάνι, «αντίθετα µε άλλα γνωστά γλυπτά έργα αυτού του τύπου µε πολλές 

φιγούρες, στο έργο του Μακρή, δεν επιδιώκεται τόσο να εκφραστούν οι ψυχολογικές 

αποχρώσεις των αντιδράσεων των θυµάτων, όσο να δοθεί η συνολική εικόνα»1401. Η 

στάση βέβαια του σώµατος, µε τα χέρια υψωµένα, παραπέµπει εικονογραφικά, όπως 

υποστηρίζει ο Schmid, στο έργο του Zadkine1402, ωστόσο εδώ ο Μακρής «χωρίς 

ρητορισµούς, µας δίνει τη σπαρακτική εικόνα µιας από τις πιο τροµακτικές τραγωδίες 

της ανθρωπότητας»1403. Αν και δεν απουσιάζει η έντονη συναισθηµατική φόρτιση του 

µνηµείου στο Ρότερνταµ, όπου ο καλλιτέχνης ήθελε να τονίσει περισσότερο την 

πλευρά του θύµατος, ο Μακρής µε µεγάλη εκφραστική δύναµη αποτυπώνει την 

ηρωική πλευρά της αντίστασης των πολιτών – χωρίς βέβαια άµεσες πολιτικές 

προεκτάσεις.  

Η πρόθεση των παραγγελιοδοτών ή/και του καλλιτέχνη να µην προκληθούν 

αντιδράσεις και συγκρούσεις σε µια ευαίσθητη χρονική στιγµή και µε τις διεθνείς και 

εσωτερικές ισορροπίες σε οριακό σηµείο, η ουδετερότητα αυτή των µορφών 

συµβάδιζε µε την ουδετερότητα που επιθυµούσε να κρατήσει η ουγγρική κυβέρνηση 

απέναντι στη µνήµη του πολέµου, ο οποίος µπορεί µεν να έδιωξε το φασιστικό 

κατακτητή, έφερε ωστόσο τους Σοβιετικούς µέσα στη χώρα. Με την ακύρωση της 

εικόνας του Σοβιετικού Στρατιώτη στη δηµόσια σφαίρα µετά τα γεγονότα του ’56, 

χωρίς πάντως η χώρα να ξεφύγει πλήρως από τον έλεγχο της Μόσχας, δεν είναι 

τυχαίο ότι τώρα «δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει την εθνική προέλευση των 

µορφών που εικονίζονται, δεν φαίνεται ο ατοµικός τους χαρακτήρας, δεν ξεχωρίζει 

τίποτα από την ιδεολογική διαφορά που µπορεί να έχουν»1404.  

                                                 
1400 Βλ. εδώ σελ. 
1401 Πογκάνι, Γκαµπόρ, Αγαµέµνων Μακρής, Ακµών, Αθήνα, σελ. 131. Ο Schmid καταλήγει στο ίδιο 
συµπέρασµα για την αντίθεση για την ψυχολογικές προεκτάσεις του µνηµείου και αντιπαραβάλει 
µάλιστα το έργο του Μακρή µε τους Αστούς του Καλαί του Rodin, βλ. Hildegard, Schmid/ 
Dobrowolskij, Nikolai (φωτογραφία), Kunst, die einem Kollektiv entspricht…Der international 
Denkmalhain in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, όπ. π., σελ. 95. 
1402 Βλ. Hildegard, Schmid/ Dobrowolskij, Nikolai (φωτογραφία), όπ. π., σελ. 95. 
1403 Σπητέρης, Τώνης, Η τέχνη στην Ελλάδα µετά το 1945, όπ. π., σελ. 83 
1404 Πογκάνι, Γκαµπόρ, Αγαµέµνων Μακρής, όπ. π., σελ. 131. 
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Στο εσωτερικό πάντως της Ουγγαρίας χρειάστηκαν δέκα ολόκληρα χρόνια για 

να επανέλθει το θέµα της µνήµης του πολέµου στη δηµόσια σφαίρα και να ανεγερθεί, 

µε νέο πλέον περιεχόµενο και σε τελείως διαφορετική κλίµακα, το επόµενο µνηµείο 

για τον πόλεµο στην ουγγρική πρωτεύουσα. Με αφορµή την 20ή επέτειο από το τέλος 

των εχθροπραξιών και στη µνήµη ακριβώς της έναρξης της νέας εποχής, ο γλύπτης 

Viktor Kalló (1931-) θα αναλάβει την ανέγερση του ‘Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο’  το 

οποίο αρχικά τοποθετήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας (Béke tér)1405.  

     
(Viktor Kalló, Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο, 1965, µπρούντζος, αρχικά στο Πάρκο Ελευθερίας (Béke 

tér), Βουδαπέστη, σήµερα στο Statue Park έξω από τη Βουδαπέστη) 

Σε αυτό το µνηµείο συναντάµε εκ νέου ακριβώς το ίδιο κείµενο µε το µνηµείο 

του 1951 του Péter László: ‘Αιώνια ευγνωµοσύνη για την ελευθερία από τη Σοβιετική 

Ένωση, για την ανεξαρτησία της και για τους πεσόντες ήρωες στη µάχη για την 

απελευθέρωση της Ουγγαρίας 1945-1965’. Για µια ακόµα φορά οι δύο πυλώνες της 

µνήµης, η ανάµνηση δηλαδή αποκλειστικά του τέλους του πολέµου και η µνήµη της 

Σοβιετικής Ένωσης ως απελευθερωτή της χώρας από το φασισµό, επανέρχονται. 

Μάλιστα, µε την προσθήκη της ηµεροµηνίας, ‘1945-1965’, προσδιορίζεται 

επακριβώς τόσο η έναρξη αυτής της µνηµονικής διαδικασίας όσο και το χρονικό 

εκείνο διάστηµα µέσα στο οποίο αυτή διατηρήθηκε ζωντανή, ενεργή και αµετάβλητη, 

όπως εν ενεργεία υπάρχει και το σύστηµα που τη στήριζε και την προωθούσε.  
                                                 
1405 Βλ. Réthly, Ákos, Statue Park, Gigantic monuments from the age of communist dictatorship, όπ. π., 
χ. σελ. 
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Αυτό που φαινόταν πια για πρώτη φορά να αλλάζει ήταν η διακριτική, όσο 

γινόταν, παρουσία ή αλλιώς η απουσία του στρατιώτη και του Κόκκινου Στρατού εν 

γένει. Τα γεγονότα του 1956 επηρέασαν βαθύτατα την κοινή γνώµη και διαµόρφωσαν 

µια αρνητική εικόνα για το ρόλο του µέσα στην ουγγρική κοινωνία, ρόλος που είχε 

έτσι κι αλλιώς από πριν αρνητικό πρόσηµο, αλλά µε τη χρήση ωµής βίας έλαβε 

οριστικά ‘σατανικό’ χαρακτήρα. Είχε εποµένως ακυρωθεί ο όποιος χαρακτηρισµός 

του απελευθερωτή προσπαθούσε να προωθήσει η επίσηµη προπαγάνδα και καθίστατο 

απαγορευτική πλέον τη χρήση οποιουδήποτε εικονογραφικού µοτίβου µε τη φιγούρα 

ενός  σοβιετικού στρατιώτη σε ρεαλιστική αναπαράσταση, ειδικά σε δηµόσια έργα. 

Αυτό που τώρα προβαλλόταν, ήταν η ιδέα της συνεργασίας και της φιλίας των λαών, 

παράδειγµα που είχε έτσι κι αλλιώς προσπαθήσει να εισάγει στο επίσηµο λεξιλόγιο 

του καθεστώτος ήδη λίγο πριν την εξέγερση ο µεταρρυθµιστής Imre Nagy – όπως 

είδαµε και στο ‘Μνηµείο για την Ουγγρικό-Σοβιετική Φιλία’  του Kisfaludi Strobl.  

Οι δύο ανδρικές µορφές, λίγο µεγαλύτερες από το φυσικό µέγεθος, δε φέρουν 

κανένα διακριτικό και κανένα σύµβολο, ενώ αντιθέτως είναι κατασκευασµένες µε 

έναν τολµηρό αφαιρετισµό, ειδικά η µορφή µε τα κατεβασµένα χέρια, τοποθετηµένες 

µάλιστα µπροστά από έναν τεράστιο γεωµετρικό όγκο, σύµβολο δυναµισµού και 

ανανέωσης. Τώρα πια γίνεται προσπάθεια η σοβιετική µνήµη να παρουσιαστεί µε 

τρόπο συγκαλυµµένο και µάλλον αόριστο. Το µόνο ίσως διακριτικό, το οποίο 

δικαιολογεί πιθανότατα και τον τίτλο, είναι το ένδυµα της άλλης µορφής, που 

θριαµβικά σηκώνει τα χέρια στο αέρα, και το οποίο παραπέµπει σε στρατιωτική 

στολή – αλλά µε πολύ αφηρηµένο τρόπο και κατά αναλογία µε το µνηµείο του 

Μακρή που είδαµε νωρίτερα. Όπως άλλωστε και στο τελευταίο έργο του Strobl, ο 

άνδρας δεν κρατά κανένα όπλο και ο µόνος συνειρµός που δηµιουργείται στο θεατή 

προέρχεται από την κίνησή του που µνηµονεύει τη νίκη στον πόλεµο και, σε 

συνδυασµό µε τη διπλανή, στο ίδιο µέγεθος µορφή, τη νίκη πλέον και του 

σοσιαλισµού. Κάθε απευθείας αναφορά στη σοβιετική στρατιωτική επικράτηση στο 

Β΄Π.Π. αποκλείσθηκε από τη δηµόσια σφαίρα και άντ’ αυτού προωθούνταν η µνήµη 

και οι εικόνες µε περιεχόµενο ειρηνευτικό και ουµανιστικό αλλά συγχρόνως πιο 

αθώο και εύκολο, όπως ήταν η περίπτωση της απόσυρσης µιας σειράς από 

γραµµατόσηµα µε το ‘Μνηµείο Ελευθερίας’  για την 20η επέτειο και την 

αντικατάστασή της από µια σειρά γραµµατοσήµων µε λουλούδια1406. 

                                                 
1406 Βλ. Kovács, Éva/ Seewann, Gerhard, «Ungarn, Der Kampf um das Gedächtnis», όπ. π., σελ. 820. 
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Πέντε χρόνια αργότερα, το 1970, ο γλύπτης του αγάλµατος του Στάλιν, 

Sándor Mikus, θα λάβει την παραγγελία για το τελευταίο µνηµείο στην Ουγγαρία 

αναφορικά µε τον Β΄Π.Π. και τη δηµόσια διαπραγµάτευσή του µε τίτλο, ‘Σοβιετικό 

Ηρωικό Μνηµείο’ . Σε αυτή την περίπτωση ο καλλιτέχνης, και παρά το γεγονός ότι το 

έργο ήταν αφιερωµένο στη µνήµη του Κόκκινου Στρατού, θα χρησιµοποιήσει το πιο 

ουδέτερο από τα σύµβολα που συνδέεται µε τη µνήµη του πολέµου και µάλιστα µόνο 

έµµεσα και µε µια δεύτερη ανάγνωση. Η γυναικεία φιγούρα µε το κλαδί φοίνικα στο 

δεξί χέρι συνδέεται πιθανότατα µε τη µνήµη του πολέµου, αλλά αποφεύγει να 

µνηµονεύσει άµεσα το ίδιο το γεγονός ή καλύτερα το τέλος του, ανοίγοντας µε αυτό 

τον τρόπο νέα σελίδα για τη δηµόσια χρήση του ίδιου του ιστορικού παρελθόντος και 

της µνήµης του.  

     
(Sándor Mikus, Σοβιετικό Ηρωικό Μνηµείο, 1970, µπρούντζος, αρχικά στο Rákosszentmihály, Hősök 

tere, Βουδαπέστη, σήµερα στο Statue Park έξω από τη Βουδαπέστη) 

Η παραποµπή στο σήµα κατατεθέν της Βουδαπέστης, στο ‘Μνηµείο 

Ελευθερίας’  είναι µεν ευδιάκριτη αλλά προσδίδει οπωσδήποτε στο νέο µνηµείο έναν 

νέο χαρακτήρα. Το έργο του Mikus νοηµατοδοτείται πλέον µέσω µιας ήδη 

διαµορφωµένης µνήµης και πρόσληψης του παρελθόντος, αδυνατίζοντας έτσι το 

αυθεντικό µήνυµα και παρουσιάζοντας µια πιο ουδέτερη εκδοχή της ιστορίας που σε 

συνδυασµό µε την αθώα µορφή µιας γυναίκας αποκτά χαρακτήρα ειρηνικό και 

ουµανιστικό. Η στάση άλλωστε της γυναίκας σε τίποτα δε θυµίζει από το δυναµισµό  

και τον θριαµβικό τόνο του έργου του Kisfaludi, παρά αντίθετα τώρα η µορφή είναι 
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εντελώς στατική και µε τα χέρια κατεβασµένα δείχνει µάλιστα ότι τιµά τη µνήµη των 

νεκρών µε πολύ πιο σεµνό και διακριτικό τρόπο, όπως πρόσταζαν οι νέες συνθήκες 

όπου οι Σοβιετικοί επιθυµούσαν να αποκρύψουν τον πραγµατικό ρόλο του στρατού 

και φυσικά κάθε δηµόσια αναφορά σε αυτόν. Η κίνηση µάλιστα του αριστερού 

χεριού που δείχνει προς τα κάτω τονίζει περισσότερο τη στατικότητα της µορφής και 

µαζί τη στασιµότητα της κατάστασης συνολικά στην Ουγγαρία. Το µόνο κοµµάτι του 

έργου που φαίνεται να συνδέεται µε τον τίτλο είναι το κλαδί φοίνικα, καθώς 

πρόκειται για ταφικό σύµβολο και παραπέµπει µε τον τρόπο αυτό στη µνήµη των 

πεσόντων Σοβιετικών στρατιωτών – για τελευταία πάντως φορά σε δηµόσιο µνηµείο. 

Οι αλλαγές που προκάλεσε η εξέγερση του 1956 και οι συνέπειές της πήραν 

τελικά κατακλυσµιαίες διαστάσεις και σηµάδεψαν µε τρόπο εµφατικό τα υπόλοιπα 

χρόνια µέχρι και την πτώση του καθεστώτος. Η νέα ηγεσία που ανέλαβε µε 

εξουσιοδότηση της Μόσχας υπό την καθοδήγηση του έµπιστου János Kádár, έδωσε 

το δικό της στίγµα στη πολιτική ζωή και στη δηµόσια διαπραγµάτευση της ιστορίας. 

Στην πραγµατικότητα αυτό που προσπάθησε να επιβάλλει ήταν η λήθη συλλήβδην 

του παρελθόντος, µε κύριο µέληµα να ξεχαστούν πρωτίστως τα γεγονότα της 

εξέγερσης, µε αφορµή των οποίων είχε έρθει και ο ίδιος στην εξουσία. Ο Kádár 

µάλιστα διαµόρφωσε την ιδεολογία του πάνω στην ολοκληρωτική άρνηση της 

ιστορίας που έµεινε γνωστή ως ‘αποϊστορικοποίηση της πολιτικής’ 1407, πρώτο σηµάδι 

της οποίας ήταν και το µνηµείο του Mikus το 1965 µε το ουδέτερο περιεχόµενό του. 

«Η αποϊστορικοποίηση ήταν ασφαλώς µόνο ένα µέρος της νοµιµοποίησης του 

καθεστώτος και η ουγγρική κοινωνία στην πράξη δεν ήταν αµέτοχη…Ποτέ, όµως, η 

δηµόσια ζωή στην Ουγγαρία δεν ήταν τόσο αϊστορική όπως τη θλιβερή περίοδο του 

Kádárismus»1408. 

Το 1975, τους εορτασµούς της επετείου των 30 χρόνων από τη λήξη του 

πολέµου, κατασκευάστηκε το δηµόσιο γλυπτό στο 10ο διαµέρισµα της πόλης στο 

‘Πάρκο της Φιλίας’ (Barátság park) «µε βάση την πρόταση του Kisfaludi Strobl και 

του Σοβιετικού καλλιτέχνη Vucsetics και εκτελέστηκε από τους István Zilahy (1917-

1993) και Barna Buza (1910-)»1409. Εκεί δε θα γίνει καµία αναφορά συγκεκριµένα 

στο γεγονός και την ιστορία ή τη µνήµη του πολέµου αυτού κάθε αυτού. Αντιθέτως, 
                                                 
1407 Βλ. Szabó, Miklós, «Restauration oder Aufarbeitung Geschichte und politische Kultur in Ungarn», 
όπ. π., σελ. 72. 
1408 Rásky, Béla, «Beredtes Schweigen. Einschreibungen ungarischer Gedächtnisse», Europäische 
Rundschau, τχ. 4, 2001, σελ. 107. 
1409 Βλ. Réthly, Ákos, Statue Park, Gigantic monuments from the age of communist dictatorship, όπ. π., 
χ. σελ. 
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τόσο στον τίτλο και την επιγραφή όσο και στο περιεχόµενο, θα αναφέρεται γενικά ως 

‘Μνηµείο για την Σοβιετικό-Ουγγρική Φιλία’ , ως το µνηµείο των σχέσεων που 

οικοδοµήθηκαν µετά τον Β΄Π.Π. µέσα στο πλαίσιο του σοσιαλιστικού κόσµου, 

απόδειξη των αγαθών πλέον προθέσεων του Κρεµλίνου.  

   
(István Zilahy και Barna Buza, Μνηµείο για την Σοβιετικό-Ουγγρική Φιλία, 1975, τσιµέντο και 

επιχρωµατισµένος γύψος, αρχικά στο ‘Πάρκο της Φιλίας’ (Barátság park), Βουδαπέστη, σήµερα στο 

Statue Park έξω από τη Βουδαπέστη) 

Οι δύο γυναικείες φιγούρες, σε απόλυτα ρεαλιστικό στυλ για την αποφυγή 

παρεξηγήσεων, σύµβολα έτσι κι αλλιώς της ειρήνης, απελευθερώνουν το πιο διάσηµο 

σύµβολο για αυτήν, τα περιστέρια, ενώ στην επιγραφή διαβάζουµε: ‘Τεκµήριο της 

ελευθερίας και της ειρήνης. Ουγγρικό-Σοβιετική φιλία, 1945-1975/ Οι εργάτες και οι 

πολίτες του 10ου διαµερίσµατος της Βουδαπέστης ανέγειραν αυτό το µνηµείο’ .  

Ένα παράδειγµα, αν και σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα, αυτού του είδους της 

ουµανιστικής και βολικής πρόσληψης του πολέµου, είναι και το Μνηµείο για την 

Απελευθέρωση του Μέµου Μακρή στο Πετς, σε µια επαρχιακή, παρ’ όλα αυτά 

σηµαντική, ουγγρική πόλη στα νότια της χώρας και όχι στην πρωτεύουσα 

Βουδαπέστη, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1975 µε αφορµή και πάλι την επέτειο των 30 

χρόνων από το τέλος του πολέµου. Πρόκειται για µια µεγάλη κρατική παραγγελία, 

άρα και για επίσηµη έκφραση της µνήµης του πολέµου, αλλά και για ένα έργο που σε 

µεγάλο βαθµό χρηµατοδοτήθηκε από τις εισφορές των πολιτών και συνεπώς είχε τη 

νοµιµοποίηση όχι µόνο της κρατικής εξουσίας.  
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(Μέµος Μακρής, Μνηµείο για την Απελευθέρωση, 1974-75, χαλκός και µπετόν, 8,5 µ. ύψος της 

µορφής, Πετς – Ουγγαρία) 

Ο εγκατεστηµένος από χρόνια στην Ουγγαρία Μακρής ανέλαβε άλλη µία 

κρατική παραγγελία µετά από αυτή για το µνηµείο στο Μάουτχαουζεν και το 

Μνηµείο των Ούγγρων εθελοντών της ∆ιεθνούς Ταξιαρχίας στην Ισπανία (1969-70), 

όπου βέβαια απέδειξε τις ικανότητές του και κατοχυρώθηκε ως ένας µεγάλος 

καλλιτέχνης διεθνώς. Για άλλη µία φορά οι ουγγρικές αρχές επέλεξαν ένα γλύπτη ο 

οποίος αρνείται πρακτικά το σοσιαλιστικό ρεαλισµό και κινείται µάλιστα στα όρια 

της εννοιολογικής τέχνης. Στη συγκεκριµένη βέβαια περίπτωση οι συνθήκες στη 

χώρα, όπως και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη έχουν διαµορφωθεί µε 

συγκεκριµένο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την αποδέσµευση από την ΕΣΣ∆ και την 

πλήρη προσκόλληση στις αρχές και τις αξίες που η τελευταία επέβαλε, µε συνέπεια 

τη χάραξη µια πιο αυτόνοµης πορείας, γεγονός που µπορούµε να διαγνώσουµε και 

στις τέχνες, άρα και στη δηµόσια µνηµειακή γλυπτική. 

Στην περίπτωση του µνηµείου στο Πετς η αποµάκρυνση από το σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό, ο οποίος είχε επιλεγεί για προηγούµενα µνηµεία για το Β΄Π.Π., επικρατεί 

πλήρως. Με µια µόνο επισήµανση· εδώ πλέον εκτός από τη στιγµή και το γεγονός της 
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απελευθέρωσης γιορτάζεται και το διάστηµα που µεσολάβησε από τότε, τα 30 χρόνια 

ειρηνικής διακυβέρνησης από το κοµµουνιστικό καθεστώς. Η µοναδική άλλωστε 

επιγραφή που υπήρχε στο µνηµείο ήταν η ηµεροµηνία ‘1945-1975’, υπονοώντας της 

αυτονοµία της χώρας και την εθνική κυριαρχία που κατέκτησε όλα αυτά τα χρόνια µε 

το σοσιαλισµό – ειδικά µετά τα γεγονότα του 1956 και χωρίς να υποδηλώνεται µε 

κανέναν τρόπο η συνδροµή κάποιας άλλης, ξένης δύναµης1410. 

Η απουσία των Σοβιετικών από την αφήγηση είναι, για λόγους που ήδη 

εκτέθηκαν παραπάνω, λογική και αναµενόµενη, από τη στιγµή µάλιστα που το 

µνηµείο, περισσότερο από το να δώσει το µήνυµα της νίκης των Σοβιετικών και των 

συµµάχων τους, αυτό που προάγει σε πρώτο βαθµό είναι η απελευθέρωση τη χώρας 

από τους εξωτερικούς εχθρούς, υπονοώντας ίσως και την επικυριαρχία των ίδιων των 

Σοβιετικών. Το έργο του Μακρή φιλοδοξεί να γίνει ένα σύµβολο της ιδέας της 

Ελευθερίας που η Ουγγαρία σταδιακά προσπαθούσε να αποκτήσει από τις εξωτερικές 

της πιέσεις ύστερα από έναν αιώνα περίπου συνεχών πολέµων για την ανεξαρτησία 

της και συνεχών κοινωνικών συγκρούσεων για τη διαµόρφωση ενός ισχυρού 

κράτους. 

Για το λόγο αυτό ο ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης επέστρεψε στις ρίζες 

του για να αναζητήσει τα πρότυπά του και επέλεξε ένα αιώνιο σύµβολο της 

ελευθερίας, τη Νίκη της Σαµοθράκης. Στο 8,5 µ. γλυπτό του από φύλλα κόκκινου 

χαλκού, η φτερωτή γυναικεία µορφή αναδύεται, όπως και το ελληνιστικό πρωτότυπο, 

προς τον ουρανό για να µεταδώσει το αιώνιο σύµβολο της νίκης και της 

ανεξαρτησίας. Τοποθετηµένο στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει πάνω από την 

πόλη, η Νίκη του Μακρή µοιάζει να αιωρείται και να πετάει ήδη στους αιθέρες, όπως 

ακριβώς ήταν τοποθετηµένη και η Νίκη της Σαµοθράκης στη φυσική της θέση στο 

νησί του Βόρειου Αιγαίου. «Οι χαράδρες της [της πόλης του Πετς] µε τη θαµνώδη, 

ακανθώδη βλάστησή τους, θυµίζουν τοπία της νοτιοευρωπαϊκής χερσονήσου, στα 

οποία οι αρχαίοι έκτιζαν τα κοίλα των κυκλικών τους θεάτρων. Ο Μακρής ένιωσε 

αµέσως αυτή την αναλογία και µαζί µε τον συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα Γκιέργκ 

Γιάνοσσυ, µετέτρεψε όλο το χώρο που θα στηνόταν το µνηµείο, σε τόπο υπαίθριων 

γιορταστικών εκδηλώσεων. Το τεράστιο βάθρο από µπετόν, που στην αρχή χωρίζεται 

σε δύο και ύστερα σε τρεις ανοιχτούς βραχίονες και το σύστηµα των κλιµακώσεων 

                                                 
1410 Η ηµεροµηνία αυτή όπως και δύο µικρότερα µέρη της σύνθεσης έχουν αφαιρεθεί, πιθανότατα µετά 
την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος, και έχει αποµείνει µόνο η κεντρική µορφή, ουµανιστικό 
σύµβολο της ελευθερίας – πρακτική που είδαµε ότι ακολουθήθηκε και στο αντίστοιχο µνηµείο στη 
Βουδαπέστη. 
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που εντάσσονται επίσης σ’ αυτό, κυριάρχησαν απάνω σε όλο το τοπίο µε τέτοιο όµως 

τρόπο, που το πανόραµα της πόλης, όπως απλώνεται από κάτω, γίνεται το φόντο της 

αρχιτεκτονικής – πλαστικής σύνθεσης. Τη θέση λοιπόν της σκηνής παίρνουν τα 

κτίρια, τα φώτα της πόλης, η πόλη ολόκληρη»1411. 

    
(Μέµος Μακρής, λεπτ. Μνηµείο για την Απελευθέρωση, Πετς) 

Ο Μακρής εποµένως µετέγραψε µε δηµιουργικό τρόπο τις δικές του 

προσλαµβάνουσες και τις µετέτρεψε σε ένα εντυπωσιακό µοντέρνο µνηµείο. Οι 

συνθήκες του επέτρεψαν να αποµακρυνθεί ακόµη περισσότερο από το ρεαλισµό και 

την παραστατικότητα, που είχαν άλλωστε συνδεθεί µε ένα καθεστώς στο οποίο ο 

ίδιος ο καλλιτέχνης ασκούσε κριτική. Εδώ η αφαίρεση είναι αυτή που κυριαρχεί και η 

πραγµατικότητα µόνο υπαινικτικά δηλώνεται µε το γενικό περίγραµµα του έργου. 

 
(Μέµος Μακρής, λεπτ. Μνηµείο για την Απελευθέρωση, Πετς) 
                                                 
1411 Πογκάνι, Γκαµπόρ, Αγαµέµνων Μακρής, όπ. π., σελ. 74. 



698 
 

Η γυναικεία µορφή αποκαλύπτεται στο σύνολό της, µε όλες όµως τις 

λεπτοµέρειες να έχουν αποδοθεί µε µια πλαστικότητα που ελάχιστα παραπέµπει στην 

πραγµατικότητα και περισσότερο τις αποδίδει µε διακοσµητική διάθεση χωρίς αυτό 

βέβαια να αφαιρεί κάτι από τη συνολική δοµή και τον όγκο του έργου. «Ο Μακρής 

χρησιµοποίησε τις επιφάνειες, τα κυµατοειδή σχήµατα που βρίσκονται ανάµεσα στα 

µετρηµένα µε ακρίβεια µετάλλινα φύλλα, για να υποδηλώσει τα φτερά και τις πτυχές 

του µανδύα. Το σύµβολό του Πετς δεν έχει ωστόσο τίποτα κοινό µε την ελληνιστική 

αντίληψη της Θεάς της Νίκης. Στον όγκο του, στις γραµµές του, στη συγκρότησή 

του, στη σύνθεσή του και στην αναλυτική του δοµή, ενσαρκώνεται η καλαισθησία 

των δικών µας ηµερών, ο διαρκώς ανανεούµενος εικαστικός τρόπος σκέψης του 

αιώνα µας…Ο Μακρής µε το έργο του αυτό εξέφρασε απόλυτα τον κόσµο του»1412.  

Μέχρι το τέλος της σοβιετικής κατοχής και την αποχώρηση και του τελευταίου 

στρατιώτη από το έδαφος της Ουγγαρίας το 1991, κανένα νέο µνηµείο για τη µνήµη 

του πολέµου ή του τέλους του δε θα κατασκευαστεί δηµοσία δαπάνη και σε δηµόσιο 

χώρο. 

 

 

                                                 
1412 Πογκάνι, Γκαµπόρ, Αγαµέµνων Μακρής, όπ. π., σελ. 74. 



699 
 

� Η µνήµη υπό σοβιετική κατοχή (ΙΙ): Πολωνία – Τσεχοσλοβακία – 

Ρουµανία – Βουλγαρία 

 

� Οι συγκρούσεις της µνήµης στα µνηµεία της Πολωνίας 

 

Η πολύπαθη Πολωνία, που είχε ζήσει την εµπειρία της διπλής εισβολής, της 

ήττας και της κατοχής και που µετά τον πόλεµο ήταν η µοναδική της οποίας τα 

σύνορα και η σύσταση του πληθυσµού είχαν αλλάξει τόσο δραµατικά, ήταν 

αναγκασµένη να υιοθετήσει ένα νέο, ξένο και εν πολλοίς εχθρικό καθεστώς, το οποίο 

άµεσα αναζήτησε τρόπους νοµιµοποίησης και εδραίωσης της εξουσίας του και 

κυρίως ελέγχου του κρατικού και διοικητικού µηχανισµού. Οι νέοι ηγέτες στράφηκαν 

έτσι στο µοναδικό συνεκτικό κρίκο µε τους πολίτες, που δεν ήταν άλλος από τη 

διαπραγµάτευση της κοινής εµπειρίας του πολέµου. Οι νέοι συσχετισµοί και οι νέες 

σχέσεις οδήγησαν, ωστόσο, σε µια ακρωτηριασµένη και µονοδιάστατη επίσηµη 

προσέγγιση της ιστορίας και, όπως συµβαίνει πάντα, η δηµόσια µνήµη που 

αναπτύχθηκε περισσότερο αλληλεξαρτόταν από το παρόν, παρά από το παρελθόν που 

υποτίθεται ότι µνηµόνευε. 

Μέσα στο νέο περιβάλλον, όπου η ηγεσία και η κοινωνία προσδοκούσαν να 

αναδιοργανωθούν και να ανασυγκροτηθούν µετά από µια καταστροφική περίοδο της 

ιστορίας τους, αυτό που προτάθηκε ή καλύτερα επιβλήθηκε ως µονόδροµος ήταν η 

λύση της προοδευτικής και δυναµικής πορείας προς την κατασκευή του σοσιαλισµού. 

Χώρος για µια µνήµη που θα παρέπεµπε στην ήττα της πρώτης περιόδου, στο 

προπολεµικό αστικό και βασιλικό καθεστώς, το οποίο άλλωστε ήταν υπεύθυνο για 

την αρχική ήττα, αλλά και για τη µνήµη των χιλιάδων θυµάτων ανάµεσα κυρίως 

στους απλούς πολίτες, µια µνήµη δηλαδή αντιηρωική, δεν υπήρχε. Χώρος επίσης δεν 

υπήρχε και για τη µνήµη της Αντίστασης, η οποία έτσι κι αλλιώς οργανώθηκε 

συστηµατικά πολύ αργά και είχε ελάχιστα αποτελέσµατα. Εξάλλου, η αρχική 

αντίσταση, που οργανώθηκε από την εξόριστη κυβέρνηση και διάφορες εθνικές 

οµάδες στο εσωτερικό, αποσιωπήθηκε σύσσωµη, καθώς συνδεόταν µε το 

προηγούµενο, αντίπαλο πλέον ιδεολογικά και πολιτικά, καθεστώς. Άλλωστε, 

επιβλήθηκε συνολικά η σιωπή για την περίοδο πριν τη σοβιετική επέµβαση το 1945, 

όταν και είχε συσταθεί µια κυβέρνηση συνεργασίας µε τους Ναζί1413. Η 

                                                 
1413 Βλ. Dimitrów, Edmund, «Polen», Verbrechen erinnern, Die Auseinandersetzung mit Holocaust und 
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ολοκληρωτική αυτή σιωπή επιβλήθηκε για τον επιπρόσθετο λόγο της ύπαρξης 

πολωνικής αντίστασης στην παράλληλη µε τη ναζιστική σοβιετική εισβολή του 1939 

– γεγονός που η νέα ηγεσία επίσης επιθυµούσε να λησµονηθεί συλλήβδην. Η 

αντίσταση που οργανώθηκε αργότερα µε τη συµµετοχή του Κ.Κ., είχε, όπως είπα και 

πριν, ελάχιστα αποτελέσµατα στην τελική έκβαση του πολέµου. Εποµένως, για την 

αποφυγή ανάπτυξης µιας ηρωικής εθνικής συλλογικής µνήµης, η οποία εν δυνάµει θα 

υπονόµευε τον καταλυτικό, όπως επιθυµούσαν να δείχνουν οι σοβιετικές αρχές, 

σοβιετικό παράγοντα, κάθε αναφορά στην περίοδο πριν από τη σοβιετική εµπλοκή, 

καθώς και στο εσωτερικό αντιφασιστικό µέτωπο, τέθηκε στο περιθώριο.  

 

• Η σοβιετική εκδοχή της µνήµης του πολέµου 

 

Αυτό που τελικά ήταν δυνατό να µνηµονεύεται δηµοσίως, ήταν ο σοβιετικός 

θρίαµβος, η απελευθέρωση µε τη βοήθεια του Κόκκινου Στρατού από το ναζισµό και 

ο φόρος αίµατος που πλήρωσε η Σ.Ε. για αυτό το σκοπό, ουσιαστικά δηλαδή «η 

χωρίς κριτική εξύµνηση της Σοβιετικής Ένωσης»1414 και η προβολή µιας µνήµης που 

θα νοµιµοποιούσε το δικαίωµα της σοβιετικής ηγεσίας να ελέγχει τις εσωτερικές 

υποθέσεις στη χώρα. Αυτή η εκδοχή σύµφωνα µε τη νέα ηγεσία θα καθιστούσε 

αληθοφανή και αποδεκτή την αιτιολογία της διασφάλισης της ειρήνης µόνο µέσω της 

ύπαρξης ενός καθεστώτος που θα ήταν φιλικό προς τη Μόσχα, κυρίως µε την 

υιοθέτηση του σοβιετικού τύπου σοσιαλισµού και µιας αντιφασιστικής ιδεολογίας. 

Μετά την εξασφάλιση του ελέγχου από τον Κόκκινο Στρατό, η σοβιετική 

αποφασιστικότητα για την προώθηση των συµφερόντων και των διεθνών 

γεωστρατηγικών τους θέσεων και η δηµόσια επίδειξή της, ειδικά σε ένα κράτος µε 

έντονα αντισοβιετικά συναισθήµατα µέσα στην κοινωνία, καταγράφηκε άµεσα στην 

απόφαση για την ανέγερση το 1945 του µνηµείου στο κέντρο της Βαρσοβίας στη 

µνήµη της νίκης τους και ως φόρος τιµής στα ηρωικά σοβιετικά στρατεύµατα που 

ήταν ακόµα παρόντα για την επικύρωση της νέας κατάστασης1415. Η µοναδική 

επιγραφή µε την ηµεροµηνία ‘1939-1944’ σηµατοδοτεί ακριβώς τα ηρωικά και 

µαρτυρικά χρόνια του πολέµου στην Πολωνία, η οποία όµως σύµφωνα µε το 

περιεχόµενο του µνηµείου µαχόταν µαζί µε τη Σ.Ε. ενάντια στο φασισµό. Τα έτη 
                                                                                                                                            

Volkermord, Knigge, Volkhard/ Frei, Norbert (επιµ.), Beck, Μόναχο 2002, σελ. 179. 
1414 Edmund, Dimitrów, «Polen», όπ. π., σελ. 178. 
1415 Βλ. Jahn, Peter (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische Erinnerung an der 
Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 94. 
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αυτά οριοθετούν τη γερµανική εισβολή το ’39 και την απελευθέρωση από τις 

ναζιστικές δυνάµεις κατοχής µε τη συνδροµή του Κόκκινου Στρατού το ’44, 

διαγράφοντας µε τον τρόπο αυτό την προηγούµενη σοβιετική κατοχή των ανατολικών 

επαρχιών και το διαµελισµό της χώρας. 

       
(Stefan Momot γλύπτης/ Bohdan Lachert αρχιτέκτονας, Μνηµείο για τους πεσόντες στρατιώτες του 

Κόκκινου Στρατού, 1945-47, µπρούντζος/ µάρµαρο, πλατεία Wileński, Βαρσοβία) 

Το ‘Μνηµείο για τους πεσόντες στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού’ 

σηµατοδοτούσε, όµως, τα όρια της σφαίρας επιρροής της Μόσχας και της διακήρυξης 

προς όλους, ότι οι θυσίες έγιναν για την εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου που η 

Σ.Ε. θεωρούσε αναγκαίο για τη δική της προστασία. Τοποθετηµένο στην παλαιότερη 

περιοχή της Βαρσοβία, την Praski (Πράγα), στα όρια της παλιάς πόλης και απέναντι 

από τον ποταµό Βιστούλα, το έργο του Ρώσου στρατιώτη και γλύπτη Stefan Momot 

χυτεύθηκε τελικά σε µπρούντζο το 1947 από την εταιρεία Capital Reconstructions 

Organization BOS στο Βερολίνο, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός του βαθµιδωτού 

βάθρου ήταν του Πολωνού αρχιτέκτονα Bohdan Lachert (1900-1987). Επίστεψη 

αυτής της γεωµετρικής στήλης αποτελούν τρεις µορφές, δύο Σοβιετικοί στρατιώτες 

και ένας Πολωνός αντιστασιακός. Στις τέσσερις γωνίες της βάσης βρίσκονται 

αντίστοιχες µορφές στρατιωτών, δύο Σοβιετικών και δύο Πολωνών, γνωστές στους 

κατοίκους της πρωτεύουσας ως οι ‘Στρατιώτες που κοιµούνται’ .  
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Η ταυτόχρονη παρουσία στρατιωτών και των δύο χωρών υπογραµµίζει 

ακριβώς το πνεύµα της συνεργασίας των δύο χωρών, της πίστης στα ίδια 

αντιφασιστικά και κοµµουνιστικά ιδεώδη, της συµµαχίας στον πόλεµο, της κοινής 

νίκης, αλλά τελικά και το δικαίωµα των Σοβιετικών να διατηρούν στρατιωτικές 

δυνάµεις σε ξένο έδαφος. Προηγούµενες σκοτεινές σελίδες της ιστορίας έχουν 

διαγραφεί και αυτό που προτάσσεται είναι η ηρωική πλευρά του αντιφασιστικού 

αγώνα του Κόκκινου Στρατού, τον οποίο ενστερνίστηκαν κάποια στιγµή και οι 

Πολωνοί που ενώθηκαν µαζί του, παραβλέποντας τις προπολεµικές διενέξεις και 

κατανοώντας πως τα συµφέροντά τους ταυτίζονταν µε αυτά της κοµµουνιστικής 

παγκόσµιας δύναµης. 

Οι δύο Σοβιετικοί στρατιώτες στην κορυφή έχουν, ωστόσο, µια άκρως 

επιθετική στάση και σε αντίθεση µε άλλα µνηµεία στην Ανατολική Ευρώπη δεν 

έχουν καταθέσει τα όπλα, παρά µοιάζουν έτοιµοι να ριχτούν στη µάχη – µε δεδοµένο 

πάντα το σοβιετικό ακόµα φόβο απέναντι στη γείτονα Γερµανία και το ενδεχόµενο 

ρεβανσιστικών τάσεων και πράξεων από τον ηττηµένο πια αντίπαλο. ∆εν είναι ίσως 

τυχαίο ότι τα άλλα µνηµεία που απεικονίζουν στρατιώτες µέσα στη µάχη ή µε µια 

δυναµική κίνηση προς τα εµπρός ως δήλωση ότι ο πόλεµος δεν έχει τελειώσει 

οριστικά αλλά αναµένονται και νέες µάχες στις οποίες ο Κόκκινος Στρατός δε θα 

διστάσει να λάβει µέρος για την υπεράσπιση των κεκτηµένων, είναι σε µέρη πολιτικά 

και στρατιωτικά ευαίσθητα. Τέτοια είναι το µνηµείο στη ∆ρέσδη της ίδια χρονιάς, 

όπου µάλιστα η κίνηση µε την οβίδα στο χέρι είναι πανοµοιότυπη, στη Βιέννη στις 

πλαϊνές παραστάσεις του µνηµείου, στα όρια όπως είπαµε της σοβιετικής σφαίρας 

επιρροής, στο Βουκουρέστι µε τη δυναµική κίνηση προς τα εµπρός του Σοβιετικού 

στρατιώτη, όπως θα δούµε στη συνέχεια, όπου προϋπήρχε ένα φιλοναζιστικό 

καθεστώς και στο Καλίνινγκραντ – σε πρώην γερµανικό έδαφος – όπου οι στρατιώτες 

είναι έτοιµοι να προχωρήσουν και να ριχτούν στη µάχη µε τα όπλα τεταµένα.  

Η πίεση άλλωστε του χρόνου ώθησε τις αρχές, όπως είχε γίνει και σε άλλες 

περιπτώσεις, να καταφύγουν σε έναν άγνωστο Ρώσο γλύπτη, ο οποίος ήταν µέλος του 

Κόκκινου Στρατού, φαίνεται όµως ότι γνώριζε τα διδάγµατα του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού. Σε συνεργασία εποµένως µε τον Πολωνό αρχιτέκτονα Bohdan, ο οποίος 

ασπαζόταν τα διδάγµατα του µοντερνισµού, έδωσε ένα εικαστικό αποτέλεσµα, το 

οποίο και εδώ ακολουθεί το µεγάλο υπόδειγµα του σοβιετικού περιπτέρου στη διεθνή 

έκθεση του Παρισιού το 1937, δηλαδή την επιλογή ρεαλιστικών αναπαραστάσεων 

για τα γλυπτά και γεωµετρικών λύσεων για τα αρχιτεκτονικά µέρη. 
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• Μνηµονεύοντας την αντιφασιστική νίκη ή την εβραϊκή γενοκτονία; 

Το µνηµείο του Nathan Rapoport για το Γκέτο της Βαρσοβίας 

 

Το ηρωικό πάντως στοιχείο, η θετική και νικηφόρα πλευρά της µνήµης του 

πολέµου φαίνεται ότι ήταν ένα από τα κύρια σηµεία για την απόφαση ανέγερσης ενός  

ακόµα µνηµείου και για την επιλογή του θέµατός του. Ο ηρωικός χαρακτήρας της 

εξέγερσης στο εβραϊκό γκέτο ήταν σε αυτή την περίπτωση το κρίσιµο εκείνο 

χαρακτηριστικό που, ανάµεσα σε άλλα, κατέστησαν δυνατή την ανέγερση του 

µοναδικού, από όσο γνωρίζω, µνηµείου, το οποίο, έστω και µε τρόπο τεθλασµένο, 

έχει σχέση µε µια µνήµη εβραϊκή και αποτελεί την εξαίρεση στην επίσηµη µνηµειακή 

πολιτική ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης και φυσικά της Σ.Ε.1416.  

  
(Nathan Jakow Rapoport, Μνηµείο της εξέγερσης στο Γκέτο της Βαρσοβίας (Ο τοίχος της µνήµης), 

1948, µπρούντζος/ γρανίτης, Ulica Zamenhofa/ Plac Bohaterów, στην περιοχή Muranow, Βαρσοβία) 

Η ανεκτικότητα τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια από το σοβιετικό καθεστώς 

απέναντι στους Εβραίους και οι ψευδείς, όπως αποδείχτηκε πολύ σύντοµα, ελπίδες 

για την προστασία τους από ένα σοσιαλιστικό σύστηµα, ήταν η ρωγµή εκείνη στον 

παραδοσιακό σοβιετικό αντισηµιτισµό, που έδωσε την ευκαιρία, µε την ανοχή των 

αρχών, στην εβραϊκή κοινότητα και τις τοπικές πολωνικές αρχές, να προχωρήσουν, 

µε έσοδα που συγκεντρώθηκαν από 20 διαφορετικά έθνη, στην ανέγερση του 

περίφηµου µνηµείου του Nathan Rapoport (1911-1987) στη Βαρσοβία και τα 

εγκαίνιά του στις 19 Απριλίου 1948, την ηµέρα της 5ης επετείου από την εξέγερση1417. 

                                                 
1416 Βλ. Gitelman, Zvi, «The Soviet Politics of the Holocaust», The Art of Memory: Holocaust 
Memorials in History, James E., Young (επιµ.), The Jewish Museum-New York/ Prestel, Μόναχο/ Νέα 
Υόρκη 1994, σελ. 139-147 και Gitelman, Zvi, «History, Memory and Politics: Holocaust in the Soviet 
Union», Holocaust and Genocide Studies, τόµος 5, τχ. 1, 1990, σελ. 23-37. 
1417 Βλ. Kosmala, Beate, «Polen, Lange Schatten der Erinnerung: Der Zweite Weltkrieg im kollektiven 
Gedächtnis», Mythen der Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 2, 
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Πρέπει, εντούτοις, εξ αρχής να σηµειώσω ότι στην πραγµατικότητα δεν 

πρόκειται για ένα µνηµείο για την γενοκτονία των Εβραίων πολιτών από τους Ναζί, 

παρά για τη δηµόσια µνηµόνευση ενός περιστατικού µε αυτούς πρωταγωνιστές, 

ενάντια στις κατοχικές δυνάµεις και τελικά µε νόηµα αντιφασιστικό. Επιπροσθέτως, 

τα µέλη της Εβραϊκής Αγωνιστικής Οργάνωσης ανήκαν σε αριστερές και 

σοσιαλιστικές οργανώσεις της Πολωνίας και µάλιστα είχαν ήδη συγκρουστεί µε 

αντίστοιχες συντηρητικές αντιστασιακές οργανώσεις στα όρια του γκέτο για τον 

χαρακτήρα της αντίδρασής τους. Οι ίδιοι οι εξεγερµένοι είχαν δει τους εαυτούς τους 

ως µέλη µιας ευρύτερης αντιφασιστικής επανάστασης στην Ευρώπη, όπως 

διαβάζουµε στις εβραϊκές εφηµερίδες της εποχής, ενώ και οι Πολωνοί στη Βαρσοβία 

δέχτηκαν τα νέα για την εξέγερση µε ενθουσιασµό, ως αντιστασιακή πράξη µε 

ευρύτερο νόηµα και περιεχόµενο. Σύµφωνα µε το Young, «στη συνείδηση των ίδιων 

των µαχητών οι εβραϊκές, σιωνιστικές και σοσιαλιστικές ταυτότητες ήταν τόσο 

συνδεδεµένες µεταξύ τους, ώστε έγιναν αδιαίρετες και στα µάτια του γλύπτη»1418.  

     
(Nathan Jakow Rapoport, Μνηµείο της εξέγερσης στο Γκέτο της Βαρσοβίας, λεπτ.) 

Στην µπροστινή πλευρά του µεγάλου σε διαστάσεις µνηµείου, τοποθετήθηκε 

το ανάγλυφο όπου απεικονίζονταν οι συµµετέχοντες στην εξέγερση µε τεχνοτροπικά 

                                                                                                                                            

Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 521 και Young, E. James, «The Biography of a 
Memorial Icon: Nathan Rapoport’s Warsaw Ghetto Monument», Representations, τχ. 26, 1989, σελ. 69. 
1418 Young, E. James, «The Biography of a Memorial Icon: Nathan Rapoport’s Warsaw Ghetto 
Monument», όπ. π., σελ. 77. 
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στοιχεία που πλησίαζαν σε ένα ρεαλισµό, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στην 

παράδοση του Rodin. Ο ρεαλισµός αποτελούσε και για τον Πολωνό γλύπτη τη 

µοναδική εκείνη τη στιγµή δυνατή λύση, αποτυπώνοντας µε τρόπο ιδεατό ένα 

ιστορικό γεγονός σύµφωνα µε τα διδάγµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Ωστόσο 

το µνηµείο, παρά τον ηρωικό του χαρακτήρα και παρά την εξιδανίκευση της πράξης 

που απεικονίζει, συνθέτει µια πιο περίπλοκη πραγµατικότητα. Εποµένως 

αποµακρύνεται από τα διδάγµατα και την πρακτική του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως 

προς το ότι πρόκειται για µια δυναµική και έντονα εκφραστική σκηνή, µε στάσεις 

περίπλοκες και εκφράσεις πολύ πιο ζωντανές από τη στεγνή και τυποποιηµένη 

απόδοση παρόµοιων θεµάτων σε άλλα δηµόσιας µνηµεία, πιθανότατα βέβαια λόγω 

και του γεγονότος ότι οι ήρωες δεν είναι Σοβιετικοί αλλά Πολωνοεβραίοι.  

Η επιγραφή και µόνο, ωστόσο, δηµοσιοποιεί την ταυτότητά τους, ενώ στα 

εβραϊκά, στα ιουδαϊκά και στα πολωνικά διαβάζουµε: ‘Για τον Ιουδαϊκό Λαό – τους 

Αγωνιστές και τους Μάρτυρές του’1419. Η αγέρωχη και αποφασιστική στάση της 

κεντρικής µορφής και οι νεαροί µε τα όπλα στα χέρια δικαιολογούν το ένα µέρος του 

τίτλου, ενώ οι πεσµένες µορφές στη βάση του έργου το δεύτερο και δευτερεύον 

µάλλον στοιχείου του µαρτυρίου. Όπως και να έχει, το κεντρικό µοτίβο αναφέρεται 

απλώς στην ηρωική πράξη κατά των κατακτητών Ναζί και στο αντιφασιστικό µήνυµα 

και όχι στην τραγωδία των Εβραίων.  

Ο Πολωνοεβραίος γλύπτης στα χρόνια του πολέµου είχε καταφύγει στη Σ.Ε. 

και είχε εξασφαλίσει την εύνοια τοπικών αξιωµατούχων ώστε να επιβιώσει ο ίδιος 

και η οικογένειά του, ενώ είχε αναλάβει µάλιστα επίσηµες παραγγελίες από το 

σοβιετικό καθεστώς1420. Επέλεξε εποµένως πολύ φυσιολογικά το ακαδηµαϊκό 

ρεαλιστικό εκείνο ύφος που είχε τόσα χρόνια χρησιµοποιήσει, εκείνο δηλαδή που 

ήταν κοντά στις αισθητικές προτιµήσεις και τους κανόνες των νέων αρχών. Η 

µαθητεία του, άλλωστε, στο Παρίσι και τη Ρώµη, τα διδάγµατα του Rodin και του 

Michelangelo, ενίσχυσαν το πάθος του για την ανθρώπινη µορφή και την 

προσωπογραφία. Σταδιακά, βέβαια, υιοθέτησε στο λεξιλόγιό του στοιχεία του 

µοντερνισµού, όπως είναι ο γεωµετρικός όγκος που στηρίζει τη σύνθεση στο 

µνηµείο, ωστόσο «προσέγγιζε την καλλιτεχνική του αποστολή και µε πολιτικούς 

                                                 
1419 Στο Kosmala, Beate, «Polen, Lange Schatten der Erinnerung: Der Zweite Weltkrieg im kollektiven 
Gedächtnis», όπ. π., σελ. 521. 
1420 Βλ. στην αυτοβιογραφία του, Rapoport, Nathan, «Memoir of the Warsaw Ghetto Monument», The 
Art of Memory: Holocaust Memorials in History, Young, E. James, (επιµ.), The Jewish Museum-New 
York/ Prestel, Νέα Υόρκη/ Μόναχο 1994, σελ. 103-107. 
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όρους· ως Εβραίος ήταν επίσης σοσιαλιστής και µετά ως καλλιτέχνης θα ήταν 

ρεαλιστής»1421. Το περιεχόµενο ήταν φυσικά προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες, 

µέσα στις οποίες η µνήµη της γενοκτονίας ήταν αδύνατον να παρουσιαστεί αυτόνοµη 

δηµοσίως. Η µόνη τελικά παραποµπή σε αυτή την τραγωδία ήταν η διαπραγµάτευση, 

έµµεση οπωσδήποτε, µε την αναπαράσταση της εκδίωξης του εβραϊκού πληθυσµού 

και τη µεταφορά του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το γεγονός αυτό όµως, το 

οποίο συνδεόταν µε την εξέγερση ως αντίποινα σε αυτή, αποτυπώθηκε σε ένα πολύ 

µικρότερο ανάγλυφο, στην πίσω πλευρά του µνηµείου, αποφεύγοντας φυσικά την 

απευθείας αναφορά στην ίδια την πράξη της εξόντωσης. 

  
(Nathan Jakow Rapoport, Μνηµείο της εξέγερσης στο Γκέτο της Βαρσοβίας, λεπτ.) 

Άλλωστε, η µνήµη της συστηµατικής εξόντωσης των Πολωνοεβραίων ήταν 

δύσκολη και για τους ίδιους τους Πολωνούς, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που όλα 

αυτά συνέβησαν εν γνώσιν τους ή τουλάχιστον µε την ανοχή τους. Το γεγονός αυτό 

βάραινε φυσικά τις συνειδήσεις τους αργότερα, χωρίς αυτό ασφαλώς να τους 

εµποδίσει, όπως γινόταν και σε άλλες χώρες, να στραφούν εναντίον των πρώην 

συµπολιτών τους µετά τη λήξη του πολέµου, είτε κατηγορώντας τους για τα δικά τους 

δεινά, είτε ερχόµενοι αντιµέτωποι για περιουσιακά ζητήµατα, καθώς πολλοί Πολωνοί 

έσπευσαν να καρπωθούν τις εβραϊκές περιουσίες µετά την εξόντωση των Εβραίων ή 

την προσωρινή εκδίωξή τους από τις εστίες τους.  

                                                 
1421 Young, E. James, «The Biography of a Memorial Icon: Nathan Rapoport’s Warsaw Ghetto 
Monument», όπ. π., σελ. 73. 
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Σηµείο πάντως κλειδί στην ερµηνεία της απροθυµίας όλων των φορέων και 

των πολιτών να διαπραγµατευτούν δηµοσίως το ζήτηµα της εξόντωσης πρώην 

συµπολιτών τους στο πολωνικό έδαφος για ρατσιστικούς λόγους, πρέπει να ήταν και 

η πρόνοια από πολωνικής πλευράς για την αποκλειστικότητα στο θέµα των θυµάτων, 

φροντίζοντας δηλαδή να παρουσιάζουν τη χώρα ως το πρώτο και σηµαντικότερο 

θύµα των Ναζί. Στον αριθµό των συνολικά έξι εκατοµµυρίων νεκρών δόθηκε µόνο 

πολωνική ταυτότητα, παραβλέποντας ότι οι µισοί ήταν Εβραίοι, κάτι που φυσικά 

µπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για την πολωνική πλευρά σε διεθνές επίπεδο και 

να ενισχύει την εθνική ενότητα, τη συνείδηση και την ταυτότητα στο εσωτερικό. Κάτι 

τέτοιο όµως είχε ως συνέπεια την περιθωριοποίηση της εβραϊκής µνήµης, ειδικά µετά 

το πραξικόπηµα του 1948 και την επιβολή του µονοκοµµατικού συστήµατος µε τη 

µονοδιάστατη πλέον κοµµουνιστική δηµόσια µνήµη. 

 

• Η διεθνής µνήµη στα µνηµεία των στρατοπέδων συγκέντρωσης  

 

Τα επόµενα δέκα χρόνια, µε την παγιοποίηση της κατάστασης στην Πολωνία, 

κανένα νέο µνηµείο αφιερωµένο στον Β΄Π.Π. δεν επρόκειτο να ανεγερθεί σε δηµόσιο 

χώρο από τις σοβιετικές ή τις πολωνικές αρχές. Μόνο τελικά µε το θάνατο του Στάλιν 

και το ‘Λιώσιµο των Πάγων’  άρχισε να διαφοροποιούνται οι συνθήκες και να βγαίνει 

η χώρα από το λήθαργο και τη λήθη των προηγούµενων ετών, µε νέους φυσικά όρους 

στη δηµόσια διαπραγµάτευση του παρελθόντος. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη έτσι 

και στην Πολωνία εµφανίστηκαν σταδιακά τάσεις προβολής της εθνικής ιστορίας και 

ταυτότητας, τάσεις δηλαδή σταδιακής απεξάρτησης από τα αυστηρά σοβιετικά δεσµά 

µέσα στο νέο ανεκτικότερο περιβάλλον που άφησε να διαφανεί η Μόσχα. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα την εκ νέου ενεργοποίηση της µνήµης του πολέµου που τόσο είχε 

στιγµατίσει τη συλλογική ταυτότητα των Πολωνών, τον επαναπροσδιορισµό και την 

επανερµηνεία των γεγονότων της περιόδου 1939-1945, µέσα πλέον από ένα εθνικό 

πρίσµα σύµφωνα µε τα δεδοµένα που επέβαλε η νέα τάξη πραγµάτων τόσο στο 

εσωτερικό όσο και διεθνώς.  

Τα γεγονότα βέβαια της Ουγγαρίας, η εξέγερση στη Βουδαπέστη και η 

ένοπλη καταστολή της µε την επέµβαση των σοβιετικών στρατευµάτων, απέδειξαν 

άµεσα την ύπαρξη περιορισµών και ορίων σε αυτή την πιο ελεύθερη ατµόσφαιρα στο 

Ανατολικό Μπλοκ. ∆εν ήταν έτσι δυνατή ούτε στην Πολωνία η επεξεργασία ή η 

δηµόσια προβολή µιας µνήµης, που θα συγκρουόταν µε τη σοβιετική εκδοχή και θα 
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αµφισβητούσε, έστω και εµµέσως, τα σοβιετικά συµφέροντα. Μια ηρωική µνήµη ή 

µια µνήµη αντιστασιακή, η οποία θα αφαιρούσε τη σοβιετική αποκλειστικότητα ή 

έστω την πρωτοκαθεδρία στον αντιφασιστικό αγώνα και θα υποβάθµιζε τα πολιτικά 

και ιδεολογικά εκείνα επιχειρήµατα που νοµιµοποιούσαν τη σοβιετική παρουσία σε 

ξένα εδάφη, ήταν φυσικά αδύνατη. Ο µόνος χώρος έτσι που απέµεινε για την υπό 

όρους ανάπτυξη µιας εθνικής µνήµης του πολέµου ήταν ο χώρος της 

διαπραγµάτευσης της µνήµης των θυµάτων, που άλλωστε και πολυάριθµα ήταν και η 

ιστορία τους είχε εντυπωθεί έντονα στο συλλογικό νου. 

  
(Pietro και Andrea Cascella/ Jerzy Jarnuszkiewicz/ Julian Palka/ Maurizio Vitale/ Giorgio Simoncini/ 

Tommaso Valle, Μνηµείο για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπίρκεναου-

Άουσβιτς, 1967, στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπίρκεναου, κοντά στην Κρακοβία της Πολωνίας) 

Αυτή ακριβώς είναι η εποχή που αρχίζουν οι συζητήσεις για την ανέγερση 

µνηµείων στα πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης σε πολωνικό έδαφος 

αφιερωµένα στα εκατοµµύρια νεκρών από τους Ναζί. Το 1957, πέντε χρόνια µετά τη 

σύστασή της, η ‘∆ιεθνής Επιτροπή του Άουσβιτς’ προκήρυξε διεθνή διαγωνισµό για 

την κατασκευή του µνηµείου στο στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Την 

ίδια χρονιά συστάθηκε επιτροπή µε έδρα τη Βιέννη για την αξιολόγηση των 

προτάσεων µε πρόεδρο το Henry Moore, ο οποίος έχαιρε ιδιαίτερης εκτίµησης και 

αναγνώρισης στην Πολωνία1422, και σε συνεργασία µε τη ‘∆ιεθνή ένωση 

αρχιτεκτόνων’. Μέλη της επιτροπής αξιολόγησης υπήρξαν κάποια από τα µέλη 

‘∆ιεθνής Επιτροπή του Άουσβιτς’, συµπεριλαµβανοµένου της Γαλλίδας Odette Elina, 

του αρχιτέκτονα Giuseppe Perugini από το Μιλάνο και του επίσης αρχιτέκτονα Jacob 

                                                 
1422 Βλ. Osęka, Andrzej, «Transformations of Form», Contemporary Polish Sculpture, Osęka, Andrzej/ 
Skrodzki, Wojciech (επιµ.), Krystyna, Kęplicz (µτφρ.), Arkady, Βαρσοβία 1977, σελ. 7. 
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Bakema από το Rotterdam, του Πολωνού γλύπτη August Zamoyski που ζούσε στη 

Γαλλία και του Γάλλου τεχνοκρίτη Pierre Courthion.  

Ο διαγωνισµός ήταν ανοιχτός σε καλλιτέχνες από όλες τις χώρες του κόσµου, 

µε την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είχαν συνεργαστεί µε κανέναν τρόπο µε τους Ναζί. 

Αυτό δεν απέκλειε, βέβαια, του καλλιτέχνες από τη ∆υτική Γερµανία, των οποίων 

µάλιστα η εθνική συµµετοχή υπήρξε τελικά η δεύτερη µεγαλύτερη από τις χώρες που 

έλαβαν µέρος. Από τις 426 προτάσεις από 36 χώρες που κατατέθηκαν, η επιτροπή, 

που συνεδρίασε στα τέλη Απριλίου 1958 στο Άουσβιτς, πρόκρινε 7 στη δεύτερη 

φάση1423. Στην τελική φάση του διαγωνισµού προκρίθηκαν τελικά 3 προτάσεις από 

διαφορετικά αρχιτεκτονικά γραφεία. Η πρώτη κατατέθηκε από την οµάδα των Ιταλών 

Julio Lafuente, Pietro και Andrea Cascella, οι οποίοι πρότειναν την κατασκευή 23 

πέτρινων βαγονιών που θα συνδέονταν µεταξύ τους µε σιδηροδροµικές ράγες οι 

οποίες θα κατέληγαν σε έναν τεράστιο τοίχο, το τέρµα του αδιέξοδου και µακάβριου 

ταξιδιού, συµβολίζοντας την ταυτότητα των αντίστοιχων εθνών και εθνοτήτων, οι 

πολίτες των οποίων µεταφέρθηκαν, υπέφεραν και βρήκαν τραγικό θάνατο στο 

στρατόπεδο. Μια άλλη ιταλική οµάδα, αποτελούµενη από τους Maurizio Vitale, 

Giorgio Simoncini, Tommaso Valle, και Pericle Fazzini (1913-1987), πρότεινε την 

κατασκευή ενός δρόµου που θα βυθιζόταν, οδηγώντας σε µια τετράγωνη βάση, 

τοποθετηµένη µέσα στο έδαφος, ανάµεσα στα κρεµατόρια, στο κέντρο της οποίας θα 

υπήρχε µια τεράστια ανθρώπινη µορφή. Η τελευταία πρόταση ήταν µιας πολωνικής 

οµάδας, αποτελούµενη από τους Oskar (1922-2005) και Zofia Hansen, Jerzy 

Jarnuszkiewicz (1919-2005), Edmund Kupiecki, Lechosław Rosiński και Julian Palka 

(1923-2002), που πρότεινε την κατασκευή από µαύρο γρανίτη ενός διαγώνιου 

δρόµου, ο οποίος θα διέσχιζε και θα έκοβε το στρατόπεδο στα δύο, σαν ένα µαχαίρι 

που προκαλεί ένα έντονο τραύµα, το σηµάδι του οποίου µένει για πάντα χαραγµένο 

στο σώµα και στη µνήµη όλων όσων βιώσαν την εµπειρία, αλλά και όσων 

επισκέπτονταν τον τόπο του µαρτυρίου.  

Ωστόσο ήταν τέτοια η σηµασία του θέµατος και τέτοια η φύση της ιστορίας 

του στρατοπέδου που ο ίδιος ο Moore στη συνεδρίαση της επιτροπής στο Παρίσι το 

Νοέµβριο του ίδιου έτους διατύπωσε την άποψη ότι κανένα από τα 3 σχέδια που 

                                                 
1423 Για την ιστορία του διαγωνισµού και την ανέγερση του µνηµείου βλ. Spielmann, Jochen, 
«Auschwitz is Debated in Oświęcim, The Topography of Remembrance», The Art of Memory: 
Holocaust Memorials in History, Young, E. James, (επιµ.), The Jewish Museum-New York/ Prestel, 
Νέα Υόρκη/ Μόναχο 1994, σελ. 169-173 και Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust 
Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 128-154. 
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επιλέχτηκαν στην τελική φάση δεν ήταν αρκούντως ικανοποιητικό για να εκφράσει 

το µέγεθος και τη φύση της τραγωδίας που διαδραµατίστηκε στα περίχωρα της 

Κρακοβίας: «Το έγκληµα ήταν τέτοιων τεράστιων αναλογιών που οποιοδήποτε έργο 

τέχνης πρέπει να έχει ανάλογη κλίµακα. Αλλά εκτός από αυτό, είναι στα αλήθεια 

δυνατόν να δηµιουργηθεί ένα έργο τέχνης που να µπορεί να εκφράσει τα 

συναισθήµατα που γεννιούνται από το Άουσβιτς; Η πεποίθησή µου είναι ότι ένας 

πολύ σπουδαίος γλύπτης – ένας νέος Michelangelo ή ένας νέος Rodin – ίσως 

µπορούσε να το κατορθώσει. Οι πιθανότητες για ένα τέτοιο σχέδιο ανάµεσα στις 

πολυάριθµες  µακέτες που κατατέθηκαν είναι καταφανώς εναντίον»1424. Τελικά το 

1959 αποφασίστηκε, µε τον Moore να έχει ήδη αποχωρήσει, να δοθεί και στις 3 

οµάδες η δυνατότητα να συνεργαστούν και είτε να βελτιώσουν τις υπάρχουσες 

προτάσεις είτε να καταθέσουν κάποια νέα. Τελικά το 1961 η ∆ιεθνής Επιτροπή του 

Άουσβιτς δέχτηκε την τελική πρόταση των καλλιτεχνικών οµάδων και µετά από 

πολλές αλλαγές και βελτιώσεις το µνηµείο εγκαινιάστηκε στις 16 Μαΐου 19671425.  

Το Άουσβιτς είχε, όµως, εξ αρχής εγγραφεί στην πολωνική µνήµη ως ο τόπος 

µαρτυρίου των δικών τους θυµάτων, κάτι που ίσχυε αλλά εν µέρει καθώς µόνο την 

πρώτη περίοδο οι τρόφιµοι ήταν Πολωνοί πολίτες που φυλακίζονταν και εκτελούνταν 

ή αφήνονταν να πεθάνουν σε συνθήκες εξαθλίωσης για πολιτικούς αποκλειστικά 

λόγους. Ήδη το 1947 «το πολωνικό κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι τα υπολείµµατα του 

στρατοπέδου ‘θα διατηρούνταν για πάντα ως µνηµείο για το µαρτύριο του πολωνικού 

έθνους και των άλλων ανθρώπων’. Πέντε χρόνια αργότερα, µια οµάδα από επιζώντες 

και συγγενείς των θυµάτων οργάνωσαν τη ∆ιεθνή Επιτροπή του Άουσβιτς η οποία θα 

επέβλεπε τα σχέδια για το µνηµείο. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των µελών της 

ήταν Εβραίοι, η ταυτότητα ως επιζήσαντες προσδιοριζόταν κυρίως από την εµπειρία 

τους ως αντιστασιακοί αγωνιστές και σοσιαλιστές»1426.   

Η ταυτότητα των µελών της Επιτροπής καθόρισε εν µέρει την ταυτότητα, 

τόσο των θυµάτων και της επίσηµης µνήµης γύρω από το Άουσβιτς, όσο και το 

περιεχόµενο και την τεχνοτροπία του σχεδιαζόµενου µνηµείου. Στην αφηρηµένη 

αναπαράσταση νεκρικών κασών µε τη χρήση γεωµετρικών σχηµάτων δεν υπάρχει 

                                                 
1424 Παρατίθεται στο Wilkinson, Alan (επιµ.), Henry Moore, Writings and Conversations, Lund 
Humphries, Άλντερσοτ 2002, σελ. 134-135. 
1425 Για την τελική αυτή απόφαση της επιτροπής βλ. Young, E. James, The Texture of Memory: 
Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 135-141. 
1426 Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 130. 



711 
 

πουθενά κανένα σύµβολο που να αποδεικνύει την εβραϊκή ταυτότητα των θυµάτων 

και τη ρατσιστική φύση των εγκληµάτων και των θανάτων.  

  
(Pietro Cascella κ.α., Μνηµείο για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπίρκεναου-

Άουσβιτς, λεπτ. των γλυπτών-σαρκοφάγων) 

Αυτή ήταν εξάλλου η περίοδος που «γύρω στο 1955 συνέβη στην 

καλλιτεχνική ζωή της Πολωνίας µια αλλαγή, µια τοµή, η οποία δεν οφειλόταν µόνο 

σε καλλιτεχνικά γεγονότα αλλά και σε πολιτικά, όπως για παράδειγµα το Λιώσιµο 

των Πάγων, και η οποία ισοδυναµούσε µε οπισθοχώρηση από τα σχήµατα του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού και την ταυτόχρονη µερική απελευθέρωση των 

τεχνών»1427. Η καλλιτεχνική ζωή της Πολωνίας προσπαθούσε να ξαναβρεί τους 

δεσµούς της µε τα πρωτοποριακά κινήµατα τα οποία οι Πολωνοί καλλιτέχνες 

ακολουθούσαν προπολεµικά αλλά και µεταπολεµικά ποτέ δεν εγκατέλειψαν 

πλήρως1428, να ακολουθήσουν δηλαδή τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύµατα που έδιναν 

έµφαση στο µοντερνισµό και την αφηρηµένη τέχνη1429 – ας µη ξεχνάµε ότι την 

περίοδο αυτή διεθνώς βρίσκεται στο απόγειό της η µη νατουραλιστική και µη 

παραστατική τέχνη και κυρίως ο µινιµαλισµός1430. Φαίνεται άλλωστε ότι η µη 

                                                 
1427 Wojciechowski, Aleksander, «Tadeusz Brzozowski, Jerzy Tchórzewski, Jerzy Nowosielski, Jan 
Lebenstein, Alina Szapcznikow, Stefan Gierowski, Stanislaw Fijalkowski, Die zeitgenossische 
polnische Avantgarde», Europa-Europa, Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 
Stanislawski, Ryszard/ Brockhaus, Christoph (επιµ.), τόµος 1, Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, Βόννη 1994, σελ. 312. 
1428 Για τα πρωτοποριακά κινήµατα και το µεταπολεµικό µοντερνισµό στην Πολωνία βλ. Rottenberg, 
Anda, Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor, Βαρσοβία 2005, κυρίως τις σελ. 9-111.  
1429 Βλ. Osęka, Andrzej, «Transformations of Form», όπ. π., σελ. 7-10 και Kotkowska-Bareja, Hanna, 
Polish Contemporary Sculpture, Interpress Publishers, Βαρσοβία 1974, σελ. 5-15. 
1430 Βλ. Goldwater, Robert, What Is Modern Sculpture?, The Museum of modern Art, Νέα Υόρκη 1969, 
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ρεαλιστική αναπαράσταση της µνήµης ευνοούσε την πρόθεση των παραγγελιοδοτών, 

ακόµα και αν αυτοί ανήκαν σε άλλη εθνότητα από την πολωνική, αλλά και των 

τοπικών αρχών να συσκοτίσουν την ταυτότητα των θυµάτων προκειµένου να 

διατηρηθούν οι διεθνείς και εσωτερικές ισορροπίες. 

Η ιδιότητα του Πολωνού πολίτη ήταν τη στιγµή αυτή πιο σηµαντική από την 

εβραϊκή καταγωγή και οποιαδήποτε άλλη αναφορά θεωρήθηκε µεµπτή. Στην 

επιγραφή που συνόδευε το µνηµείο γραµµένη σε 20 διαφορετικές γλώσσες, ανάµεσά 

τους εβραϊκά και ιουδαϊκά, διαβάζουµε: ‘Τέσσερα εκατοµµύρια άνθρωποι υπέφεραν 

και πέθαναν εδώ στα χέρια των  δολοφόνων Ναζί µεταξύ των ετών 1940 και 

1945’1431. Η απόκρυψη της αληθινής ταυτότητας της πλειοψηφίας και του λόγου που 

εκτελέστηκαν συµβάδιζε µε την προσπάθεια του επίσηµου κράτους να προβληθεί η 

πλευρά της Πολωνίας ως το µεγαλύτερο θύµα του πολέµου και της αντιφασιστικής 

και κοµµουνιστικής φύσης της θυσίας των πολιτών της.  

    
(Pietro Cascella κ.α., Μνηµείο για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπίρκεναου-

Άουσβιτς, λεπτ. µε τις επιγραφές, αριστερά πριν το 1989, δεξιά η σηµερινή) 

Η τεχνοτροπική επιλογή της αφαίρεσης διευκόλυνε την πολιτική απόφαση της 

καλλιέργειας µιας εθνικής συλλογικής µνήµης γύρω από την ιδέα της χώρας θύµα ως 

εναλλακτική εκδοχή της πρόσληψης της ιστορίας απέναντι στην ηρωική και 

αυτοευλογούµενη σοβιετική επίδειξη του ζωτικού ρόλου του Κόκκινου Στρατού στην 

προσπάθεια απελευθέρωσης από τον ναζιστικό κατακτητή. Ακόµα και εκείνα τα 

στοιχεία που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τον παραµικρό συνειρµό και σύνδεση 

µε µια µνήµη διαφορετική από την επίσηµη εκδοχή της αφαιρέθηκαν έστω και την 

τελευταία στιγµή.  
                                                                                                                                            

σελ. 102-113 και Causey, Andrew, Sculpture since 1945, Oxford University Press, Οξφόρδη 1998, σελ. 
109-129. 
1431 Σήµερα οι επιγραφές έχουν αντικατασταθεί και αναφέρεται πλέον και η εβραϊκή γενοκτονία. Η 
παλιά επιγραφή στο Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. 
π., σελ. 141. 
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(Pietro Cascella κ.α., φωτογραφία του τελικού προπλάσµατος για το Μνηµείο για τα θύµατα των Ναζί 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπίρκεναου-Άουσβιτς, 1967, όπου διακρίνεται η κεντρική σύνθεση µε 

τις αφηρηµένες και γεωµετρικές µορφές, Κρατικό µουσείο του Άουσβιτς) 

    
(αριστερά Pietro Cascella κ.α., Μνηµείο για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 

Μπίρκεναου-Άουσβιτς, λεπτ. της κεντρικής σύνθεσης, δεξιά πρόπλασµα για την ίδια σύνθεση πριν την 

αντικατάσταση των µορφών, 1967, φωτογραφία του Κρατικού µουσείου του Άουσβιτς) 

Αυτό συνέβη στην περίπτωση των κεντρικών µορφών της σύνθεσης, καθώς 

µέχρι και την τελευταία βδοµάδα πάνω στο βάθρο επρόκειτο να τοποθετηθούν τρεις 

µορφές που αναπαριστούσαν, πάντα µε τρόπο µη νατουραλιστικό, µια οικογένεια. 

Ωστόσο, αποφασίστηκε την τελευταία κυριολεκτικά στιγµή, όπως µας ενηµερώνει ο  

James Young, λίγες ώρες πριν από την επίσηµη τελετή των αποκαλυπτηρίων, η 

αντικατάστασή τους από µια γρανιτένια πλάκα µε ένα τρίγωνο στη µέση1432, σύµβολο 

των πολιτικών κρατουµένων στο στρατόπεδο – για αυτό άλλωστε είναι και από 

διαφορετικό υλικό. Φαίνεται έτσι πολύ λογική η υπόθεση του Young πως κάτι τέτοιο 

                                                 
1432 Βλ. Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 139-
140. 
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συνέβη διότι η παρουσία του παιδιού θα υπενθύµιζε σε όλους την εβραϊκή πτυχή της 

τραγωδίας, καθώς ένα παιδί δε θα µπορούσε να φέρει µια πολιτική ταυτότητα, όπως 

όµως επιθυµούσαν οι αρχές να προσδώσουν στα θύµατα του Άουσβιτς1433. Τα 

αντισηµιτικά αισθήµατα δεν είχαν εξάλλου καταλαγιάσει, ειδικά σε µια τεταµένη 

περίοδο µε διεθνείς εξελίξεις λίγο πριν την τελετή των αποκαλυπτηρίων στις 16 

Μαΐου 1967, λίγες δηλαδή µόνο µέρες πριν ξεσπάσει ο Πόλεµος των Έξι Ηµερών στα 

εδάφη της Παλαιστίνης.  

  

    
(Adam Haupt/ Franciszek Duszeńko, Μνηµείο για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο της Treblinka, 

1964, Treblinka, Πολωνία) 

Η µνήµη των θυµάτων θα παίξει αυτή την περίοδο σηµαντικό ρόλο στην 

ανέγερση των νέων µνηµείων που όλα θα κατασκευαστούν µέσα στα ελεγχόµενα 

πλαίσια των πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης. Ο γενικός και αόριστος χαρακτήρας 

                                                 
1433 Βλ. Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 141. 
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αυτής της µνήµης θα προκρίνει και την επιλογή της αφηρηµένης ή µη παραστατικής 

γλυπτικής για όλα ανεξαιρέτως τα µνηµεία αυτής της δεκαετίας, αλλά µε «µια 

αόριστη και επιφανειακή µοντερνικότητα που συχνά συνοδευόταν από ένα 

συνδυασµό στοιχείων από τη νατουραλιστική απόδοση των µνηµείων του 19ου 

αιώνα»1434, συσκοτίζοντας παράλληλα την ταυτότητα των θυµάτων που δεν 

αναγράφεται πουθενά – µε µόνη εξαίρεση το µνηµείο των Adam Haupt (1920-2006) 

και Franciszek Duszeńko (1925-2008)  του 1964 στο στρατόπεδο της Treblinka, όπου 

υπάρχει και το εβραϊκό σύµβολο µε το κηροπήγιο ή menorah, ενώ οι διάσπαρτες στο 

χώρο ακανόνιστα κοµµένες πέτρες δηµιουργούν ένα παράξενο αλλά γεµάτο ένταση 

τοπίο, σε έναν πάντως ελεγχόµενο και πάλι χώρο. Αφήνοντας εποµένως να εννοηθεί 

στα πολωνικά πολεµικά µνηµεία ότι όλοι όσοι εκτελέστηκαν ήταν κατά κύριο λόγο 

Πολωνοί ή έστω αντιφασίστες και κοµµουνιστές, δίνοντας δηλαδή µια εθνική ή 

πολιτική ταυτότητα στους ήρωες ή τα θύµατα, ενισχυόταν η πολωνική εθνική 

συνείδηση και αυτοσυνείδηση, ενώ την ίδια στιγµή κάθε σχόλιο ή αναφορά στους 

υπαίτιους της τραγωδίας και στην απόδοση ευθυνών τέθηκε στο περιθώριο την ώρα 

που οι διεθνείς συνθήκες του Ψυχρού Πολέµου απαιτούσαν νέες συµµαχίες µε πρώην 

εχθρούς και κατακτητές. 

 

� Η αντιφασιστική µνήµη παράγοντας ενοποίησης στην Τσεχοσλοβακία   

 

Οι εθνικές εκδοχές, πάντως, της µνήµης και γενικότερα ολόκληρη η περίοδος 

του πολέµου, στάθηκε αδύνατον αρχικά να ενσωµατωθούν στην εθνική διήγηση και 

την επίσηµη µνηµειακή πολιτική και στο νεαρό κράτος της Τσεχοσλοβακίας. Τα νέα 

δεδοµένα που προέκυψαν αµέσως µετά την αποχώρηση των ναζιστικών 

στρατευµάτων έπειτα από 7 χρόνια κατοχής, επέβαλαν τους όρους µε τους οποίους το 

επίσηµο κράτος επρόκειτο να προσεγγίσει τα χρόνια της διαίρεσης. Τα κοινά σύνορα 

µε την ΕΣΣ∆ και η άφιξη του Κόκκινου Στρατού µέχρι την Πράγα καθόρισαν τις 

πολιτικές εξελίξεις στην αναγεννηµένη ∆ηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. 

Καθόρισαν, όµως, παράλληλα και την οπτική γωνία, που η νέα πολιτική ηγεσία υπό 

τον απόλυτο πολύ σύντοµα έλεγχο του Κ.Κ. διάλεξε να ερµηνεύσει το πρόσφατο 

παρελθόν, µακριά από µια εθνική ιστορία, αλλά βασισµένη στην πρόσληψη του 

πολέµου σύµφωνα µε τις ανάγκες και απαιτήσεις της νέας µεγάλης δύναµης που 

                                                 
1434 Βλ. Skrodzki, Wojciech, «Works and Exploration», Contemporary Polish Sculpture, Osęka, 
Andrzej/ Skrodzki, Wojciech (επιµ.), Krystyna, Kęplicz (µτφρ.), Arkady, Βαρσοβία 1977, σελ. 29. 
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ασκούσε τον έλεγχο στη χώρα, των σοβιετικών δηλαδή αρχών. Ακόµα και τα µνηµεία 

που σχεδιάστηκαν για τον ηγέτη και πρώτο πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της 

Τσεχοσλοβακίας, Tomáš Garrigue Masaryk, το σύµβολο δηλαδή της ενότητας του 

κράτους που είχε αποβιώσει το 1937, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ενώ µετά το 

κοµµουνιστικό πραξικόπηµα του 1948 πολλά από τα ήδη υπάρχοντα καταστράφηκαν 

ή µετακινήθηκαν για να λάβουν τη θέση τους άλλα πιο συµβατά µε την 

κοµµουνιστική εκδοχή της µνήµης του πολέµου1435. 

Η είσοδος, άλλωστε, στον πόλεµο και τα γεγονότα κατά τη διάρκειά του, 

όρισαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο επρόκειτο να αναπτυχθεί τόσο η συλλογική όσο 

και η επίσηµη και δηµόσια µνήµη. Η Συµφωνία του Μονάχου και η απόφαση να 

διαλυθεί ουσιαστικά η χώρα και να µοιραστεί, όπως και στην περίπτωση της 

Πολωνίας, ανάµεσα στο γερµανικό Ράιχ, την Ουγγαρία και τη Σ.Ε., καθόρισε το 

χαρακτήρα και το ύφος των εµπειριών των πολιτών της Τσεχοσλοβακίας και τις 

µετέπειτα εξελίξεις µέχρι και το 19451436, καθώς η τραυµατική µνήµη του 

διαµελισµού παραµένει ζωντανή µέχρι και σήµερα1437. Η σύνδεση και υποταγή στη 

Γερµανία και η ίδρυση αυτόνοµου, αλλά συνεργαζόµενου µε τους Ναζί, σλοβακικού 

κράτους, εντυπώθηκαν στη συλλογική µνήµη, διαµορφώνοντας από πολύ νωρίς το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθεί µεταπολεµικά η επίσηµη µνηµειακή πολιτική1438.  

Τα ιστορικά αυτά δεδοµένα προκαθόρισαν µετέπειτα σιωπές ή αφαίρεσαν τη 

δυνατότητα µιας διαφορετικής από τη σοβιετική εκδοχή µνήµης. Η ανυπαρξία 

ισχυρής αντίστασης και η παθητικότητα1439, τα ελάχιστα θύµατα, σε αντιδιαστολή µε 

την εκτεταµένη συνεργασία µε τις δυνάµεις κατοχής από διάφορες κοινωνικές και 

εθνικές οµάδες µέχρι το 1945, αλλά κυρίως ο υποβόσκων αλλά υπαρκτός 

ανταγωνισµός ανάµεσα σε Τσέχους και Σλοβάκους, ανάµεσα σε κοµµουνιστές και 

αντικοµµουνιστές σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και σε κάθε ένα από τα δύο έθνη την 
                                                 
1435 Βλ. Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», Mythen der 
Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 2, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 773-774. 
1436 Βλ. Rzchlík, Jan, «Die Tschecho-Slowakei», Deutsche und Tschechen, Geschichte – Kultur – 
Politik, Koschmal, Walter/ Nekula, Marek/ Rogall, Joachim (επιµ.), Beck, Μόναχο 2001, σελ. 102-111 
και Mastny, Vojtech, The Czechs under Nazi Rule, The Failure of National Resistance, 1939-1942, 
Columbia University Press, Νέα Υόρκη/ Λονδίνο 1971, σελ. 9-28. 
1437 Βλ. Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», όπ. π., σελ. 774. 
1438 Για την αυτονόµηση του σλοβακικού κράτους και τη µνήµη της βλ. Tönsmeyer, Tatjana, 
«Slowakei, Der Zweite Weltkrieg: Erfahrung und Erinnerung», Mythen der Nationen, 1945 Arena der 
Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 2, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 
799-800. 
1439 Βλ. Mastny, Vojtech, The Czechs under Nazi Rule, The Failure of National Resistance, 1939-1942, 
όπ. π., σελ. 207-225 και Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», όπ. 
π., σελ. 778. 
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περίοδο αµέσως µετά την εισβολή του Κόκκινου Στρατού, οδήγησαν στην εύκολη, 

αλλά λογική εκείνη τη στιγµή, επιλογή να τεθούν συνολικά οι εθνικές µνήµες του 

Β΄Π.Π. στο περιθώριο, αφήνοντας έτσι χώρο για την ανάπτυξη µιας διαφορετικής 

εκδοχής που, όπως και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη, δεν ήταν άλλη από την 

ηρωική ανάµνηση της νικηφόρας προέλασης του Κόκκινου Στρατού. 

 

• Ο σοβιετικός παράγοντας εγγυητής του σοσιαλισµού και της 

εθνικής ενότητας (Ι): τα µνηµεία στην Πράγα 

 

Η εξαιρετικά τραυµατική εµπειρία της Συµφωνίας του Μονάχου και όσα 

επακολούθησαν, σηµάδεψαν την πολιτική και κοινωνική ζωή του νεαρού κράτους και 

διατήρησαν στο συλλογικό υποσυνείδητο όσα έλαβαν χώρα την περίοδο της κατ’ 

ευφηµισµό ∆εύτερης ∆ηµοκρατίας. Η απροθυµία της Σ.Ε. να επέµβει και να 

καταγγείλει τη συµφωνία, καθώς µάλιστα δεν είχε προσκληθεί στις 

διαπραγµατεύσεις, έριχνε σκιές στο νέο, σοβιετικού τύπου και ελέγχου, καθεστώς, το 

οποίο προτίµησε τελικά, µε την υπόδειξη της Μόσχας, αρχικά να µην προχωρήσει 

στην ανέγερση κανενός µνηµείου για την περίοδο του πολέµου και αργότερα, µε την 

οριστική κατάληψη της εξουσίας από την κοµµουνιστική ηγεσία, στην ανέγερση ενός 

µνηµείου για τη φιλία των δύο λαών. Άλλωστε, ο πόλεµος από µια άποψη 

ισοδυναµούσε µε το διχασµό του κράτους και την ανάδειξη εθνικιστικών τάσεων, 

ειδικά από τη σλοβάκικη πλευρά, γεγονός που ήδη από το 1939 αντιµαχόταν η 

αριστερά και το Κ.Κ., το οποίο τασσόταν υπέρ της ύπαρξης µίας κρατικής οντότητας 

και για τα δύο έθνη. Αυτό εξυπηρετούσε φυσικά τα σοβιετικά συµφέροντα, καθώς 

γινόταν ευκολότερος ο έλεγχος της περιοχής που έφτανε µέχρι τα γερµανικά σύνορα. 

Οι όποιες λοιπόν αντισοβιετικές, διχαστικές, διασπαστικές, αρνητικές, φιλοδυτικές, 

εθνικιστικές ή φιλοφασιστικές µνήµες, συνολικά δηλαδή η µνήµη της λεγόµενης 

∆εύτερης ∆ηµοκρατίας, τέθηκαν στο περιθώριο1440. Ειδικά µετά το Φεβρουάριο του 

1948, η σταλινικής εµπνεύσεως µνήµη πήρε µορφή σε µπρούντζο και πέτρα 

προκειµένου να προωθήσει τις αρχές του σοσιαλισµού στην επανενωµένη 

Τσεχοσλοβακία, όπως τις είχε ορίσει το Κρεµλίνο και είχε υιοθετήσει η πιστή στο 

Στάλιν κοµµουνιστική ηγεσία της χώρας. 

                                                 
1440 Βλ. Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», όπ. π., σελ. 777. 
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Μετά το πραξικόπηµα το Φεβρουάριο του 1948, όταν οι κοµµουνιστές 

κατέλαβαν οριστικά την εξουσία, η χώρα ανακηρύχθηκε Λαϊκή ∆ηµοκρατία και παρά 

το γεγονός ότι το πολυκοµµατικό σύστηµα διατηρήθηκε στη θεωρία κάτω από το 

ψευδεπίγραφο Εθνικό Μέτωπο, εντούτοις την εξουσία ασκούσε αποκλειστικά το 

κοµµουνιστικό κόµµα επιβάλλοντας ένας σκληρό γραφειοκρατικό συγκεντρωτισµό. 

Οι ιδεολογικές αρχές του µαρξισµού-λενινισµού και του σοσιαλιστικού ρεαλισµού 

εισχώρησαν στην πολιτιστική και πνευµατική ζωή. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα υποβλήθηκε στον κρατικό έλεγχο και η οικονοµία ήταν δεµένη στον 

αυστηρό κεντρικό προγραµµατισµό και την κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Η 

Τσεχοσλοβακία έγινε δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ιδρυτικό µέλος του 

Συµβουλίου για την αµοιβαία οικονοµική βοήθεια (Comecon) το 1949 και του 

Συµφώνου της Βαρσοβίας το 1955. Η επίτευξη του σοβιετικού ύφους ‘σοσιαλισµού’ 

έγινε η κυβερνητική πολιτική προτεραιότητα. 

Μετά λοιπόν από την πρώτη προπαρασκευαστική περίοδο, µέσα στην οποία 

οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την ανέγερση κάποιου µνηµείου για το Β΄Π.Π., και ενώ 

παγιώθηκε πια η πολιτική και διεθνής θέση της Τσεχοσλοβακίας, η νέα 

κοµµουνιστική ηγεσία αποφάσισε, µε την άδεια της σοβιετικής αρχής, την κατασκευή 

ενός δηµόσιου έργου για να σφραγίσει ακριβώς τη νέα κατάσταση και τη φιλία των 

δύο κρατών. Αντίθετα µε άλλα µνηµεία που κατασκευάστηκαν µέχρι το 1948 στην 

υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη και εικονογραφικά αναπαρήγαγαν το ίδιο πρότυπο µε 

το νικητή και νέο κυρίαρχο Σοβιετικό Στρατιώτη, στην Πράγα όπου το νέο σύστηµα 

και πιστό ήταν στο Στάλιν και είχε σχετικά ευρεία αποδοχή στην κοινωνία, δεν 

χρειαζόταν ένα επιθετικό και ποµπώδες άγαλµα που να θυµίζει σε όλους τα νέα 

δεδοµένα και να αποτελεί δηµόσιο φόβητρο για την αποτροπή ενδεχόµενων 

αντιδράσεων.  

Στην πρωτεύουσα της χώρας αυτό που τελικά προκρίθηκε, ήταν το µοτίβο του 

νικητή ήρωα στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού που τον καλωσορίζει ως 

απελευθερωτή και φίλο ο Τσέχος αντιστασιακός και σύντροφος του κόµµατος. 

Άλλωστε, όπως είδαµε, ιδιαίτερη βαρύτητα στη µνηµονική διαδικασία είχε η 

Συµφωνία του Μονάχου, για την οποία οι Τσέχοι αισθάνονταν προδοµένοι από τους 

Βρετανούς και κυρίως τους Γάλλους και δεν έτρεφαν αυταπάτες για το ρόλο της 

∆ύσης στο εξής, την εξουσία της εξόριστης κυβέρνησης του Edvard Beneš και την 

κυριαρχία της Μόσχας. Τη µεταστροφή αυτή στην πορεία της χώρας διέβλεπε και ο 

ίδιος ο Beneš, ενώ και το κοµµουνιστικό κόµµα είχε ισχυρή απήχηση στους πολίτες, 
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λόγος που οδήγησε τελικά  στην αποχώρηση του Κόκκινου Στρατού, ο οποίος έτσι 

πήρα το χαρακτήρα του απελευθερωτή1441.  

 
(Ποτέ ξανά Μόναχο, 1948, αφίσα, αρχείο Všeodborový, Πράγα) 

Αυτή ήταν η µνήµη που κυριαρχούσε στη δηµόσια σφαίρα και στη συλλογική 

συνείδηση, σύµφωνα µε την οποία το τσεχοσλοβάκικο κράτος θα έκανε πλέον τα 

πάντα για να µην υπάρξει ένα νέο Μόναχο, όπως χαρακτηριστικά διαβάζουµε σε µια 

αφίσα του 1948, καθώς και σε σχολικά εγχειρίδια1442. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα 

δεινά για τη χώρα και η γερµανική εισβολή, από την οποία λυτρώθηκαν µε τη 

συνδροµή της ΕΣΣ∆, η οποία ως νέος σύµµαχος και φίλος προσέφερε και θα 

συνεχίσει να προσφέρει τα µέσα και τα όπλα, όπως το σοβιετικό τανκ, το οποίο φέρει 

την τσεχοσλοβάκικη σηµαία, προκειµένου να παραµείνει η χώρα ελεύθερη και 

ενωµένη. 

Την παραγγελία για το νέο µνηµείο είχε εξασφαλίσει ήδη από το 1945 ο 

ακαδηµαϊκός γλύπτης, καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Πράγας και 

τιµηµένος και από τη σοβιετική Ακαδηµία Pokorný Karel (1891-1962), µέσα σε ένα 

πανηγυρικό κλίµα όπου µε διάφορους τρόπους, όπως σε αφίσες, νοµίσµατα και 

γραµµατόσηµα, εκφράζονταν οι ευχαριστίες προς τις σοβιετικές δυνάµεις1443. το έργο 

όµως ολοκληρώθηκε το 1950 και τα εγκαίνια τελικά έγιναν µε την τοποθέτησή του 

                                                 
1441 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 137-139. 
1442 Βλ. Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», όπ. π., σελ. 774-775. 
1443 Βλ. Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», όπ. π., σελ. 786-787. 
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στην περιοχή Sbratření κοντά στον κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό µόνο το 1951. 

Το γλυπτό ύψους δύο µέτρων τοποθετήθηκε σε µια στήλη ίδιου περίπου ύψους σε 

σχετικά κεντρικό σηµείο της πόλης, όχι όµως και στο πιο πολυσύχναστο. Το µνηµείο 

είναι προσιτό µόνο αν κάποιος επιθυµεί να το επισκεφτεί, καθώς βρίσκεται µέσα στην 

πλατεία απέναντι από το σταθµό, στα όρια του ιστορικού και συγχρόνως εµπορικού 

κέντρου της πόλης.  

    

(Karel Pokorný, Σοβιετικό µνηµείο, 1950-1, µπρούντζος, ύψος 2 µ., Sbratření, Πράγα – αριστερά 

σηµερινή κατάσταση µετά τη συντήρηση και την αντικατάσταση του βάθρου, δεξιά παλιότερη 

φωτογραφία πριν τη συντήρηση) 

Η προβολή της αδελφοσύνης των δύο λαών και της εκούσιας υιοθέτησης του 

συστήµατος που ο νικητής-απελευθερωτής επέβαλε, ήταν δύσκολο ακόµα και για µια 

χώρα, όπου το σταλινικό καθεστώς επιβλήθηκε µε σχετική ευκολία, να καταλάβει 

κεντρική θέση, τη στιγµή που όλοι αντιλαµβάνονταν ότι ουσιαστικά δεν επρόκειτο 

απλώς για έναν σύµµαχο αλλά ο πανίσχυρος γείτονας επρόκειτο να γίνει ο νέος 

αφέντης και ρυθµιστής σε κάθε τοµέα της πραγµατικότητας. Όσο και αν 

υποδηλώνεται η ειρηνευτική διάθεση µε το µπουκέτο λουλούδια µε το οποίο γίνεται 

δεκτός ο σοβιετικός στρατιώτης, όλοι καταλάβαιναν ότι πολύ εύκολα, όπως είχε ήδη 

αποδειχτεί µε το πραξικόπηµα του ’48 και θα επαναληφθεί αργότερα και το ’68, τα 

όπλα που έχει µαζί και βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

προκειµένου να επιβληθεί η πολιτική της Μόσχας, γεγονός που αποδυνάµωνε το 
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συµφιλιωτικό µήνυµα του έργου και αφαιρούσε τη δυνατότητα µια πιο κεντρικής 

τοποθέτησης και επισηµότερης ανάδειξής του στην κρατική µνηµειακή πολιτική και 

προπαγάνδα. 

Ο Τσέχος γλύπτης επέλεξε φυσικά να αποτυπώσει τη σκηνή αυτή µε το 

µέγιστο ρεαλισµό. Τα επιµέρους µέρη αλλά και συνολικά η σύνθεση αποδόθηκαν µε 

κάθε λεπτοµέρεια, από τα λουλούδια µέχρι τις έντονες πτυχώσεις και την αέρινη και 

ζωντανή κίνηση των ενδυµάτων. Την ίδια άλλωστε ζωντάνια και δυναµισµό 

διακρίνουµε και στην κίνηση των δύο πρωταγωνιστών, οι οποίοι ενωµένοι 

σχηµατίζουν ένα κλειστό σύνολο, ένα σύνολο που µε τη φορά που έχει κάνει τις δύο 

µορφές να φαίνονται να στροβιλίζονται µε µια ανοδική κίνηση που δίνει ακόµα 

µεγαλύτερη ένταση στη σύνθεση. Αυτή ακριβώς η ζωτικότητα είναι η ειδοποιός 

διαφορά από τις τυποποιηµένες, ηρωικές αλλά στατικές µορφές του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού, τον οποίο ο Pokorný ακολουθεί ως προς το ηρωικό στοιχείο αλλά µε 

µεγαλύτερη εκφραστική δύναµη και µε µια κίνηση που υπαγορεύεται ίσως και από το 

γεγονός ότι ο Σοβιετικός στρατιώτης σκύβει τώρα για να συναντήσει το σύντροφό 

του από ένα άλλο κράτος, µειώνοντας έτσι την υπεροπτική, θα λέγαµε, στάση άλλων 

µνηµείων, όπως για παράδειγµα αυτά στο Βερολίνο.  

Η κοινωνική και πολιτική, όµως, απήχηση του κοµµουνιστικού κόµµατος, η 

επικράτηση του, η εφαρµογή σταλινικών µεθόδων και η δεδηλωµένη υποταγή του 

νέου καθεστώτος στο Σοβιετικό ηγέτη, προσέδωσαν και στη µνήµη το ύφος και το 

περιεχόµενο που ο Στάλιν είχε προκρίνει για το ‘Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο’, την 

προσωπολατρία δηλαδή του ίδιου και τη µονοδιάστατη απόδοση της νίκης στις δικές 

του επιλογές και δυνατότητες. Έτσι το πιο πιστό από τα καθεστώτα της Ανατολικής 

Ευρώπης για κεντρικό πολεµικό µνηµείο επέλεξε να κατασκευάσει στο πιο εµφανές 

σηµείο της πόλης, στο λόφο στο Letná Park, ο οποίος είχε συνδεθεί στο παρελθόν µε 

την απεικόνιση ηρωικών πράξεων, το πελώριο άγαλµα του Στάλιν. Με µια ηγεµονική 

στάση, ως άλλος Ναπολέων, ο Σοβιετικός ηγέτης αποτελούσε για το νεαρό κράτος 

τον πεφωτισµένο αρχηγό, απελευθερωτή από τους Ναζί και αδιαµφισβήτητο νέο 

ηγεµόνα και συγχρόνως εγγυητή της ενότητας της χώρας και προστάτη από ένα νέο 

Μόναχο, από εξωτερικές δηλαδή απειλές από τα γειτονικά κράτη που στο πρόσφατο 

παρελθόν είχαν προβάλει εδαφικές διεκδικήσεις και ανά περιόδους είχαν αφαιρέσει 

εδάφη από τη νεαρή οµοσπονδία.  
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(Otakar Švec, Σοβιετικό µνηµείο, 1952-55/ µέχρι το 1962, Letná Park, Πράγα, δεξιά όψη από το κέντρο 

της πόλης) 

  
(Letná Park, Πράγα, σηµερινή κατάσταση, δεξιά άποψη από το κέντρο της πόλης) 

Το µνηµείο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952 από το γλύπτη Otakar 

Švec (1892-1955) εγκαινιάστηκε τελικά το 1955, µετά το θάνατο του Στάλιν, και 

απεικονίζει το Σοβιετικό αρχηγό να ηγείται µιας οµάδας στρατιωτών του Κόκκινου 

Στρατού που παρελαύνει νικηφόρα. Η εικονογραφία και οι τεχνοτροπικές επιλογές 

µας δίνουν ένα από τα πιο κλασικά παραδείγµατα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού της 

σταλινικής περιόδου. Το µέγεθος, το περιεχόµενο και ένας ρεαλισµός που 

αποτυπώνει τη θετική και αισιόδοξη πλευρά µιας ιδεατής σοσιαλιστικής 

πραγµατικότητας την οποία ατενίζει ο Στάλιν αποτελούν τα στοιχεία εκείνα της 

µεθόδου του σοσιαλιστικού ρεαλισµού που έδιναν βαρύτητα στο ξεκάθαρο 

περιεχόµενο και στην προπαγανδιστική λειτουργία των τεχνών. Όπως και στον 

πίνακα του Schurpin έτσι και εδώ, ο Σοβιετικός ηγέτης ατενίζει από ψηλά, τεράστιος 

σε όγκο και δύναµη, σταθερός και χωρίς περιττές εκφραστικές λεπτοµέρειες και 

χωρίς ένταση, σχεδόν ανέκφραστος, όπως και οι υπόλοιπες µορφές της σύνθεσης, όλα 
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όσα πέτυχε Κόκκινος Στρατός που τον ακολουθεί και όσα όλα θα πετύχουν οι πολίτες 

της Τσεχοσλοβακίας µε το σοσιαλισµό, ο οποίος είχε νικήσει το φασισµό. Το γεγονός 

µάλιστα ότι από τις 8 µορφές που τον συνοδεύουν δεξιά και αριστερά, µόνο οι δύο 

τελευταίες είναι σοβιετικοί στρατιώτες, οι οποίοι έχουν γυρισµένο το κεφάλι τους 

προς τα πίσω και φυλάσσουν τα νώτα του αρχηγού τους, παραπέµπει συµβολικά 

δηλαδή στο ένδοξο παρελθόν από το οποίο γεννήθηκε ο σοσιαλιστικός κόσµος στην 

Τσεχοσλοβακία, τον οποίο πλέον συµβολίζουν οι άλλες µορφές των αγροτών, των 

εργατών και των αντιστασιακών αγωνιστών που κρατούν την κοµµουνιστική σηµαία 

και είναι στραµµένοι προς το µέλλον υπό την ηγεσία του Στάλιν. 

  
(αριστερά Otakar Švec, Σοβιετικό µνηµείο, 1952-55/ µέχρι το 1962, Letná Park, Πράγα, δεξιά Fjodor S. 

Schurpin, Το πρωινό της πατρίδας, 1946-48, λάδι σε καµβά, 1,67 x 2,32 µ., Πινακοθήκη Τρετιάκοφ, 

Μόσχα) 

Το θετικό και νικηφόρο µήνυµα και η αποκλειστική απόδοση στο πρόσωπο 

του Στάλιν της αντιφασιστικής νίκης και της δηµιουργίας του σοσιαλιστικού 

παράδεισου τον οποίο κοιτά υπερήφανα, αποτελεί κεντρική ιδεολογική και πολιτική 

επιλογή όχι µόνο του Κρεµλίνου αλλά και του νεοσύστατου σταλινικού καθεστώτος 

της Τσεχοσλοβακίας. Αποσιωπώντας όλες τις υπόλοιπες πτυχές της πολεµικής 

περιόδου από το Μόναχο και µετά, η νέα ηγεσία επιθυµούσε να διακόψει κάθε 

σύνδεση µε την παράδοση και τη µνήµη του παρελθόντος και της προηγούµενης 

πολιτικής κατάστασης, που όπως είδαµε σε αρκετές περιπτώσεις και δύσκολη 

πολιτικά στη διαπραγµάτευσή της ήταν και επικίνδυνη για τη βιωσιµότητα του 

κράτους. Ακόµα και περιπτώσεις όπως η σφαγή στο Lidice και η εξόντωση των 

Εβραίων στο στρατόπεδο του Terezín αποκόπηκαν από µια εβραϊκή µνήµη και 

δόθηκε µόνο η εθνική εκδοχή των θυµάτων της Τσεχίας1444. Η αναπαράσταση του 

Στάλιν ως θεµέλιο λίθο της χώρας αποτελούσε επικύρωση της διεθνής θέση της και 

                                                 
1444 Βλ. Iggers, Wilma, «Tschechoslowakei/ Tschechien, Das verlorene Paradies», όπ. π., σελ. 780-785. 
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του χαρακτήρα της νέας ηγεσίας και συγχρόνως  σηµατοδοτούσε το τέλος του 

πολέµου, την ήττα των Ναζί και των εθνικιστών συνεργατών τους στο εσωτερικό, ως 

το χρονικό εκείνο σηµείο της έναρξης της πορείας προς το σοσιαλισµό και 

οριοθετούσε το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της νέας πραγµατικότητας υπό 

σοβιετική κυριαρχία1445. 

 

• Ο σοβιετικός παράγοντας εγγυητής του σοσιαλισµού και της 

εθνικής ενότητας (ΙI): τα µνηµεία στη Μπρατισλάβα 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, που σηµαντικότερη παράµετρος, τόσο για την 

ηγεσία της χώρας όσο και για τις σοβιετικές αρχές, ήταν η επιβίωση και η ενότητα 

του κράτους η επίσηµη µνήµη στη συµπρωτεύουσα, στη Μπρατισλάβα, 

συµπορεύτηκε µε τον εθνικό µύθο και υποτάχθηκε στις τρέχουσες πολιτικές 

συγκυρίες και απαιτήσεις, στο αντίποδα της πολιτικής που αποφασιζόταν στην 

Πράγα. Έτσι, το ένοχο παρελθόν της Σλοβακίας, µε τις εθνικιστικές και διασπαστικές 

τάσεις να είναι ακόµα εν ενεργεία και τις µνήµες από τη συνεργασία µε τους Ναζί και 

την ίδρυση αυτόνοµου κράτους νωπές, σκεπάστηκε από το πέπλο σιωπής κατ’ 

αναλογία µε το ίδιο πέπλο σιωπής που σκέπασε ένοχες και δύσκολες µνήµες σε 

ολόκληρη την ήπειρο. Άλλωστε δεν υπήρξε µια ισχυρή αντίσταση, παρά 

µεµονωµένες ενέργειες υπό κοµµουνιστική ηγεσία που καταπνίγηκαν γρήγορα από 

τις γερµανικές δυνάµεις και οδήγησαν τη χώρα σε καθεστώς κατοχής την τελευταία 

περίοδο του πολέµου1446, οπότε δεν µπορούσε να υπάρξει αντίστοιχα ένας ηρωικός 

και  ένδοξος εθνικός µύθος. Η σοβιετοποιηµένη εκδοχή της µνήµης, όπως είχε 

εκφραστεί στη δηµόσια γλυπτική στην Πράγα, αρκούσε µέχρι το 1960 και για τη 

Σλοβακία, οπότε κανένα µνηµείο δεν ανεγέρθηκε στη Μπρατισλάβα µέχρι τότε.  

                                                 
1445 Το µνηµείο, που µετά το θάνατο του Στάλιν και µέσα στα πλαίσια της αποσταλινικοποίησης 
δέχτηκε µεγάλη κριτική και αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου για τις νέες σχέσεις µε τη Σ.Ε., 
ανατινάχτηκε τελικά το 1962 µε τη χρήση µάλιστα 800 κιλών εκρηκτικών. 
1446 Βλ. Tönsmeyer, Tatjana, «Slowakei, Der Zweite Weltkrieg: Erfahrung und Erinnerung», όπ. π., σελ. 
800. 
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(Alexander Trizuljaka, Σοβιετικό µνηµείο, 1960, µπετόν/ µπρούντζος, ύψος κεντρικής µορφής 11 µ./ 

στήλης 40 µ., Μπρατισλάβα) 

Με αφορµή, όµως, εκείνη τη χρονιά την επικύρωση και εφαρµογή του νέου 

συντάγµατος της χώρας που επαναπροσδιόριζε τις σχέσεις ανάµεσα στην τσέχικη και 

τη σλοβάκικη πλευρά, οι σοβιετικές αρχές και η κοµµουνιστική ηγεσία αποφάσισαν 

την ανέγερση του πρώτου δηµόσιου µνηµείου σε σλοβακικό έδαφος για το Β΄Π.Π. 

στο λόφο του Slavin, στην καρδιά της σλοβακικής πρωτεύουσας. Οι πολεµικές 

µνήµες έρχονταν εκ νέου στο προσκήνιο προκειµένου να διαδραµατίσουν το ρόλο 

συνδετικού κρίκου ανάµεσα στα δύο έθνη τα οποία ένωνε η τελική αντιφασιστική 

νίκη. Εγγυητής και κεντρική µορφή του µνηµείου ήταν και πάλι ο Σοβιετικός 

στρατιώτης, έργο του Alexander Trizuljaka (1921-1990) ύψους 11 µέτρων, που 

συνεχίζει να επιβλέπει, συµβολικά και ουσιαστικά από τη στήλη των 40 περίπου 

µέτρων, ότι συµβαίνει στο Ανατολικό Μπλοκ, παρά την προς στιγµήν χαλάρωση 

µετά το θάνατο του Στάλιν και το ‘Λιώσιµο των Πάγων’. Μπορεί έτσι στη βάση του 

µνηµείου να αναπαριστώνται οι µορφές των στρατιωτών µαζί µε τους κοµµουνιστές 

συντρόφους τους από την Τσεχοσλοβακία, έργα των Ladislav Snopek (1919-), Tibor 

Bartfay (1922-), Jan Kulich (1930-), Jozef Kostka (1912-1996) και Ján Svetlík (1912-

1997), ωστόσο η εξουσία του Κόκκινου Στρατού παραµένει αδιαµφισβήτητη. Οι 

ανάγλυφες παραστάσεις είναι δηµιουργία του Rudolf Pribiš (1913-1984). 
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(Ladislav Snopek/ Tibor Bartfay/ Jan Kulich/ Jozef Kostka/ Ján Svetlík, παραστάσεις µε Σοβιετικούς 

στρατιώτες και Τσεχοσλοβάκους αντιστασιακούς στο Σοβιετικό µνηµείο, Μπρατισλάβα) 

Από τη µια λοιπόν προβάλλεται η σοβιετική κυριαρχία, αλλά την ίδια στιγµή 

προβάλλεται και η µοναδική κοινή θετική µνήµη, που δεν είναι άλλη από την 

κοµµουνιστική εκδοχή του αντιφασιστικού αγώνα, του οποίου η τελική επιτυχία 

σηµατοδότησε και την επανίδρυση του κράτους της Τσεχοσλοβακίας. Όπως 

σηµειώνει εξάλλου και η Tatjana Tönsmeyer, µέχρι το 1989 η αντίσταση ταυτιζόταν 

σχεδόν ολοκληρωτικά µε τους Παρτιζάνους του παράνοµου τότε κοµµουνιστικού 

κόµµατος που είχαν αγωνιστεί στο πλευρό του Κόκκινου Στρατού για τη νίκη κατά 

του φασισµού και τη δηµιουργία µια µελλοντικής σοσιαλιστικής κοινωνίας1447. 

Ειδικά την περίοδο αυτή που έρχονταν στο προσκήνιο εθνικές διεκδικήσεις, προνόµια 

και µεγαλύτερη αυτονοµία από τη Μόσχα και κατ’ αναλογία οι εθνικές εκδοχές της 

ιστορίας και της µνήµης βρίσκονταν σε άνοδο σε όλες τις χώρες του Συµφώνου της 

Βαρσοβίας, οποιοδήποτε ενωτικό στοιχείο ήταν ζωτικής σηµασίας για τη συνέχιση 

της συνύπαρξης των δύο εθνών µέσα στον ίδιο κρατικό σχηµατισµό. Η επιβίωση του 

τελευταίου ήταν καίριας σηµασίας και για τα σοβιετικά συµφέροντα, τα οποία, µετά 

την απώλεια της Αυστρίας και την απόσυρση από εκεί των σοβιετικών 

στρατευµάτων, υποβαθµίστηκαν στην περιοχή, εποµένως η Μόσχα δεν επιθυµούσε 

σε καµία περίπτωση τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας ή νέες εντάσεις µετά τα 

γεγονότα της Βουδαπέστης και την πιθανότητα αποχώρησης µιας εκ των δύο χωρών 

από το σοβιετικό συνασπισµό. 
                                                 
1447 Βλ. Tönsmeyer, Tatjana, «Slowakei, Der Zweite Weltkrieg: Erfahrung und Erinnerung», όπ. π., σελ. 
800-801. 
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Το µοτίβο εποµένως της αποτύπωσης της φιλίας των δύο κρατών 

ενεργοποιείται εκ νέου και επαναλαµβάνεται µέσα σε νέο πλαίσιο στο µνηµείο της 

Μπρατισλάβας. Οι υπερµεγέθεις µορφές που υποδέχονται τον επισκέπτη µεταδίδουν 

άµεσα µε το ρεαλισµό τους το θετικό µήνυµα της αλληλεγγύης, της δικαίωσης του 

αντιφασιστικού αγώνα που διεξήγαγαν από κοινού οι Σοβιετικοί στρατιώτες και οι 

Σλοβάκοι κοµµουνιστές, αλλά και της ελπίδας για το σοσιαλιστικό µέλλον της χώρας 

που συµβολίζει το παιδί που είναι παρόν και στις δύο συνθέσεις. Και οι δύο 

συνθέσεις διακρίνονται βέβαια για τη στατικότητα και την ακινησία των µορφών, σα 

να βρίσκονται σε στάση αναµονής, καθώς το πιο σηµαντικό για τους καλλιτέχνες και 

τους παραγγελιοδότες δεν ήταν η στυλιστική και αισθητική πληρότητα όσο η άρτια 

παρουσίαση του θέµατος και η αµεσότητα στη µετάδοση των συµβολισµών και του 

περιεχοµένου.  

  
(Alexander Trizuljaka, Σοβιετικός στρατιώτης, µπρούντζος, ύψος 11 µ., Μπρατισλάβα) 

Την αντιφασιστική αυτή µνήµη, σε αντίθεση µε µια εθνική σλοβακική εκδοχή 

που θα υπενθύµιζε τις εθνικιστικές και αυτονοµιστικές τάσεις, καθώς και τις 

φασιστικές παλινωδίες των Σλοβάκων ηγετών την περίοδο του πολέµου, εγγυήθηκε ο 

Σοβιετικός ήρωας που βρίσκεται στην κορυφή του οβελίσκου, γεγονός που του δίνει 

ακόµα µεγαλύτερη ένταση λόγω της απόστασης από το θεατή και του συνολικού 

ύψους που αποκτά. Με µια δυναµική κίνηση προς τα εµπρός, σε αντίθεση µε τις 

στατικές µορφές της βάσης, ο στρατιώτης δίνει το στίγµα της αποφασιστικότητας και 

της ετοιµότητας για νέους αγώνες, ανεµίζοντας σταθερά τη σηµαία και ανοίγοντας 

διάπλατα τα χέρια του µε σιγουριά και συνείδηση των δυνατοτήτων που του δίνουν 

τα όπλα που φέρει και η στρατιωτική δύναµη του Κόκκινου Στρατού. Η σηµαία 

φουσκώνει περήφανα και κυµατίζει πάνω από ολόκληρη την πρωτεύουσα, µην 
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αφήνοντας περιθώρια αµφισβήτησης της κοµµουνιστικής και φιλοσοβιετικής 

ταυτότητας της χώρας. 

 
(Kulich Jan, Μνηµείο της σλοβακικής αντίστασης, 1974, µπρούντζος/ µπετόν, Μπρατισλάβα) 

Η Άνοιξη της Πράγας, αλλά κυρίως το αποτέλεσµα µε τη διάψευση των 

δηµοκρατικών ονείρων και την επικύρωση του σοβιετικού ελέγχου, επρόκειτο να 

σφραγίσει και το περιεχόµενο και το ύφος της µνήµης της περιόδου 1939-1945. Το 

µνηµείο που ανεγέρθηκε το 1974 και πάλι στη Μπρατισλάβα, έργο του Kulich Jan 

που φιλοτέχνησε µία από τις παραστάσεις και στο µνηµείο στο Slavin, εµπεριέχει 

όλες τις συνιστώσες της σοβιετικής και κοµµουνιστικής µνήµης που υπήρχαν και στα 

προηγούµενα µνηµεία. Απλώς πλέον, µε τις εθνικιστικές και αυτονοµιστικές 

σλοβακικές τάσεις εντονότερες, αυτό που προκρίθηκε ήταν ο κοινός 

τσεχοσλοβάκικος αντιστασιακός αγώνας, στον οποίο είχαν πάρει µέρος συνολικά οι 

πολίτες της χώρας, άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη µάλιστα φορά συνδυάστηκε το 

ηρωικό θέµα της αντίστασης µε τη µνήµη των θυµάτων της, τα οποία στο έργο 

θρηνούν οι δύο γυναικείες µορφές µε τις παραδοσιακές στολές που βρίσκονται σε 

δεύτερο πλάνο. Η εισαγωγή αυτής της πλευράς του πολέµου, των ανθρώπινων 

δηλαδή απωλειών, ενισχύει το ενωτικό µήνυµα του µνηµείου, καθώς πέρα από τα 

θύµατα µε πολιτική ταυτότητα που υπονοούνται, θύµατα στον πόλεµο είχαν και οι 

υπόλοιπες πλευρές, ενώ συγχρόνως δεν κατονοµάζονται ευθέως οι θύτες, οι οποίοι 

απλά παραµένουν µε το χαρακτηρισµό ‘φασίστες’, είτε εννοούνται οι Γερµανοί, είτε 

οι συνεργάτες τους πολιτικοί Σλοβάκοι1448. 

                                                 
1448 Βλ. Tönsmeyer, Tatjana, «Slowakei, Der Zweite Weltkrieg: Erfahrung und Erinnerung», όπ. π., σελ. 
807. 
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Ο αγώνας όµως αυτός δινόταν πάντα µέσα στα πλαίσια του κοµµουνιστικού 

κόµµατος, ένας αγώνας που καθοδηγήθηκε από τους Σοβιετικούς και η επιτυχία του 

οποίο οφειλόταν στα σοβιετικής προέλευσης όπλα που κρατά µε δύναµη και 

αποφασιστικότητα η ανδρική µορφή του µνηµείου. Έµµεσα αλλά ξεκάθαρα, µε ένα 

στεγνό ρεαλισµό δίχως συναισθηµατικές εξάρσεις και περιττή ρητορεία, 

υποδηλωνόταν ότι, όση αυτονοµία και αν κέρδισαν οι χώρες δορυφόροι, οι δυνάµεις 

του Κόκκινου Στρατού θα ήταν πάντα παρούσες για να προασπίσουν τα σοβιετικά 

κεκτηµένα και να αποκρούσουν οποιαδήποτε αµφισβήτηση της πρωτοκαθεδρίας της 

Μόσχας σε αυτό το κοµµάτι του πλανήτη. Κάθε άλλη πτυχή της ιστορίας του 

πολέµου, ακόµα και αυτή των θυµάτων της γενοκτονίας των Εβραίων που υπήρξαν 

πολλά στη διάρκεια του αυτόνοµου σλοβακικού πολεµικού κράτους1449, τέθηκε στο 

περιθώριο προκειµένου να αναδειχθεί ο αντιφασιστικός χαρακτήρας του αγώνα και η 

σοσιαλιστική και φιλοσοβιετική ταυτότητα µιας ενωµένης λαϊκής δηµοκρατίας στην 

καρδιά της ηπειρωτικής Ευρώπης. 

         
(Kulich Jan, Μνηµείο της σλοβακικής αντίστασης, 1974, Μπρατισλάβα, λεπτ. αριστερά µε τη µορφή 

του αντιστασιακού σε πρώτο πλάνο και δεξιά µε τις µορφές των γυναικών που θρηνούν στο βάθος) 

 

                                                 
1449 Την περίοδο 1939-1944, σε συνεργασία των ηγεσιών Βερολίνου και Μπρατισλάβας, στάλθηκαν 
στα στρατόπεδα εξόντωσης περίπου 75000 Εβραίοι της Σλοβακίας, από τους οποίους οι 60000 µόνο το 
1942. Βλ. Tönsmeyer, Tatjana, «Slowakei, Der Zweite Weltkrieg: Erfahrung und Erinnerung», όπ. π., 
σελ. 799. 
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� Ανάµεσα στη σοβιετική και την εθνική µνήµη: η περίπτωση της 

Ρουµανίας 

 

Σε αντίθεση µε την Τσεχοσλοβακία, η κατάσταση στη γειτονική Ρουµανία 

αµέσως µετά τον πόλεµο ήταν πολύ διαφορετική, κυρίως λόγω του γεγονότος της 

συνεργασίας την περίοδο του πολέµου µε τη ναζιστική Γερµανία. Αυτό ουσιαστικά 

σήµαινε ότι η χώρα αντιµετωπίστηκε ως ηττηµένη και κατακτηµένη από τους 

Συµµάχους και πιο συγκεκριµένα από τους Σοβιετικούς. Παρά την αλλαγή 

στρατοπέδου τους τελευταίους οκτώ µήνες του πολέµου και την κήρυξη του πολέµου 

στη Γερµανία, ο Κόκκινος Στρατός εισέβαλε στη χώρα µε σκοπό την απελευθέρωση 

από τη γερµανική και την εσωτερική φασιστική κατοχή. Η επιβολή αµέσως µετά τη 

λήξη των εχθροπραξιών του κοµµουνιστικού κόµµατος και της κυβέρνησης που είχε 

ήδη σχηµατιστεί στη Μόσχα, καθόρισε τόσο την ιστορία της Λαϊκή ∆ηµοκρατίας της 

Ρουµανίας από τότε και στο εξής, αλλά και την ιστορία της µνήµης του Β΄Π.Π. που 

έλαβε έναν µονοδιάστατο, σοβιετικής προέλευσης και έµπνευσης, χαρακτήρα. 

«Για χρόνια στα σχολικά βιβλία οι νεαροί Ρουµάνοι εφοδιάζονταν µε 

‘αδιαπραγµάτευτες αλήθειες’. Οι εικόνες από τον πόλεµο δείχνουν µόνο την 

‘αντιχιτλερική’ φάση και τη σύνδεση µε τη Σοβιετική Ένωση. Φυλακισµένοι 

Γερµανοί στρατιώτες, η ενθουσιώδης υποδοχή του Κόκκινου Στρατού στο 

Βουκουρέστι ή ανάλογα µοτίβα, τα οποία δείχνουν τη σχέση του Κόκκινου Στρατού 

µε τους Ρουµάνους»1450. Οι ένοχες µνήµες της περιόδου πριν από τις 23 Αυγούστου 

1944, πριν δηλαδή την σοβιετική εισβολή, θάφτηκαν και στο προσκήνιο έµειναν µόνο 

όσες συνδέονταν µε τον αντιφασιστικό αγώνα που οργανώθηκε από εκείνη τη µέρα 

µε το πραξικόπηµα από το βασιλιά Mihai I και τη σύλληψη του αρχηγού της 

κυβέρνησης µαριονέτας του Ion Victor Antonescu. Η αεροπορική επιδροµή των 

Γερµανών στο Βουκουρέστι έδωσε το πρόσχηµα στο βασιλιά να κηρύξει τον πόλεµο 

στη Γερµανία στις 25 Αυγούστου και να σχηµατίσει µια συµβολική κυβέρνηση 

συνεργασίας µε του κοµµουνιστές.  

Τα γεγονότα αυτά δεν ήταν, όµως, αρκετά για να αλλάξουν το κλίµα τόσο 

µέσα στην ίδια τη Ρουµανία όσο και στο εξωτερικό. Παρά τις δηλώσεις των 

Ρουµάνων αξιωµατούχων ότι η αλλαγή στρατοπέδου, έστω και την τελευταία στιγµή, 

                                                 
1450 Boia, Lucian, «Rumänien. Unterschiedliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg», Mythen der 
Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 2, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 541. 
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είχε ως αποτέλεσµα τη συντόµευση του τέλους του πολέµου τουλάχιστον κατά έξι 

µήνες, οι Σύµµαχοι αποφάνθηκαν ότι η Ρουµανία θα αντιµετωπιζόταν ως εχθρική και 

ηττηµένη χώρα. Η ευρείας, άλλωστε, κλίµακας συνεργασία µε τους Ναζί και η 

επιλογή της Ρουµανίας να πάρει µέρος στις πολεµικές επιχειρήσεις στο έδαφος της 

Σ.Ε., προκειµένου να ανακτηθούν τα χαµένα εδάφη της περιόδου 1939-1941, 

καθόρισε και την επιλογή της δηµόσιας τουλάχιστον σιωπής από µεγάλη µερίδα της 

κοινωνίας για τη φάση του πολέµου πριν την 23η Αυγούστου, καθώς και της 

οπισθοχώρησης στην ιδιωτική σφαίρα. Αυτό όµως άφησε ελεύθερο το δηµόσιο χώρο 

στην επίσηµη πολιτική µνήµης και προπαγάνδας, η οποία καθορίστηκε εξ ολοκλήρου 

από τη σοβιετική αρχή. Ως κύριο θέµα δεν ορίστηκε τίποτα λιγότερο από τη 

σοβιετική και κοµµουνιστική νίκη και τη θερµή και ευρεία λαϊκή υποδοχή και 

στήριξη του Κόκκινου Στρατού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τα αντισοβιετικά 

και αντικοµουνιστικά συναισθήµατα που αναπτύχθηκαν την περίοδο του πολέµου και 

της νέας κατοχής µετά το ’45 µε την άµεση επιβολή του κοµµουνιστικού καθεστώτος, 

προσέδωσε συγκεκριµένο χαρακτήρα στην επίσηµη εκδοχή της µνήµης, τη στιγµή 

µάλιστα που οργανωνόταν µια έντονη αντικοµµουνιστική αντίσταση. Η σοβιετική 

µνήµη χρησιµοποιήθηκε από τη νέα ηγεσία τόσο ως παράγοντας νοµιµοποίησης και 

επικύρωσης της εξουσίας της όσο και ως µέσο ένδειξης της νέας εσωτερικής και 

διεθνής πραγµατικότητας της Ρουµανίας, της πυγµής δηλαδή και της δύναµης µε την 

οποία οι νέοι άρχοντες ήταν έτοιµοι να υπερασπιστούν τη διαµορφωµένη µέσα από 

τον πόλεµο κατάσταση. 

 

• Η σοβιετοποίηση µιας ένοχης µνήµης 

 

Σε αντίθεση µε άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, όπου το κοµµουνιστικό 

κόµµα είχε τουλάχιστον ένα ελάχιστο ποσοστό κοινωνικής και πολιτικής στήριξης, 

στη Ρουµανία το νέο καθεστώς επιβλήθηκε στην ηττηµένη χώρα από το µεγάλο 

σοβιετικό νικητή και ως εκ τούτου αναζητήθηκαν εξ αρχής τρόποι καθιέρωσης και 

νοµιµοποίησής του. Το γεγονός µάλιστα της συνεργασίας µε τους Ναζί δεν άφηνε 

πολλά περιθώρια στη διαχείριση της µνήµης του πρόσφατος παρελθόντος και της 

ιστορικής παράδοσης, προβάλλοντας ως µόνη θετική µνήµη την απελευθέρωση από 

τον Κόκκινο Στρατό, ο οποίος πλέον ήταν ο εγγυητής της ειρήνης και της συνέχισης 

του αντιφασιστικού αγώνα.  
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Αµέσως µετά τη λήξη του πολέµου το µνηµείο που κατασκευάζεται στο 

κέντρο της πρωτεύουσας από το Ρουµάνο γλύπτη, οπαδό του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού, Constantin Baraschi (1902-1966) το 1945, αποτελεί το σήµα κατατεθέν 

τόσο της νέας ταυτότητας της χώρας όσο και της αποφασιστικότητας να παγιωθούν οι 

νέες φιλοσοβιετικές συνθήκες. Ο Baraschi, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του 

στη ζώνη του σοβιετικού ελέγχου, εγκαταλείπουν την όποια µοντέρνα παράδοση 

υπήρχε προπολεµικά, είτε είναι το Dada είτε ο κονστρουκτιβισµός και ο κυβισµός 

που κυριαρχούσαν στη Ρουµανία1451, προκειµένου να επιλέξουν τα διδάγµατα του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού και µε αυτόν τον τρόπο να αναδείξουν, να νοµιµοποιήσουν 

και να τον καταστήσουν τελικά επίσηµη τέχνη. Το οικείο µοτίβο σε όλες σχεδόν τις 

χώρες του Ανατολικού Μπλοκ µε το άγαλµα του Σοβιετικού στρατιώτη – το οποίο 

µετακινήθηκε αργότερα τη δεκαετία του ’80 από το καθεστώς Τσαουσέσκου και 

τελικά αφαιρέθηκε µετά το 1989 και τοποθετήθηκε στο σοβιετικό στρατιωτικό 

νεκροταφείο1452 – να κραδαίνει περήφανα τη σηµαία της νίκης από τη µια και το 

πολυβόλο από την άλλη, αποκαλύπτει δηµόσια το περιεχόµενο που επιθυµούσε η νέα 

αρχή να δώσει στη µνήµη του Β΄Π.Π. προκειµένου να δηµοσιοποιήσει και να 

εδραιώσει στη συλλογική µνήµη το χαρακτήρα του νέου καθεστώτος και µάλιστα σε 

βάθος χρόνου, όπως βλέπουµε από το γραµµατόσηµο που εκδόθηκε στη 10η επέτειο. 

       
(Constantin Baraschi, Μνηµείο της σοβιετικής νίκης, 1945, µπρούντζος/ µάρµαρο/ γρανίτης, συνολικό 

ύψος περίπου 4 µ., αριστερά – αρχικά στο κέντρο του Βουκουρεστίου, κέντρο – σήµερα στο σοβιετικό 

νεκροταφείο εκτός πόλης, δεξιά – το γραµµατόσηµο που απεικονίζει το εν λόγω µνηµείο µε αφορµή 

την επέτειο το 1954) 
                                                 
1451 Για τον προπολεµικό µοντερνισµό στη Ρουµανία βλ. Mansbach, A. Steren, «The “Foreignness” of 
Classical Modern Art in Romania», The Art Bulletin, τόµος 80, τχ. 3, 1998, σελ. 534-554 και 
Mansbach, A. Steren, Modern Art in Eastern Europe: From the Baltik to the Balkans, ca. 1890-1939, 
όπ. π., σελ. 243-266. 
1452 Σήµερα βρίσκεται στο σοβιετικό στρατιωτικό νεκροταφείο έξω από το Βουκουρέστι, βλ. Boia, 
Lucian, «Rumänien. Unterschiedliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg», όπ. π., σελ. 544. 
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Με την ανέγερση του µνηµείου αυτού το 1945, το οποίο έµελλε να είναι για 

δεκαετίες ο τόπος της µνήµης και του επίσηµου εορτασµού του καθεστώτος, 

επιβλήθηκε στο δηµόσιο χώρο η λήθη του ένοχου εθνικού παρελθόντος πριν το 1945 

και απέµεινε µόνο η ταξική προσέγγιση της ιστορίας της Ρουµανίας την περίοδο του 

πολέµου. Η απουσία κάποια εναλλακτικής θετικής µνήµης, που ενδεχοµένως θα 

προέκυπτε από µια οργανωµένη εθνική και κοµµουνιστική αντίσταση, περιόρισε τις 

επιλογές το νέου καθεστώτος που επιθυµούσε να σπάσει τα δεσµά µε το ένοχο 

παρελθόν, τη συνεργασία, την ήττα και την αντιµετώπιση της χώρας ως ένοχης. Η 

µοναδική εκδοχή της δηµόσιας ιστορίας και της επίσηµης µνήµης στρεφόταν γύρω 

από το ρόλο της Σ.Ε. στην απελευθέρωση της χώρας από τους Ναζί και στην είσοδο 

στη χορεία όσων βρίσκονται στο δρόµο προς το σοσιαλισµό.  

     
(Constantin Baraschi, Μνηµείο της σοβιετικής νίκης, λεπτ., δεξιά Vera Ignatyevna Mukhina, Εργάτης 

και Αγρότισσα, 1937, ανοξείδωτο ατσάλι, ύψος 24,5 µ., Σοβιετικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση ‘Arts 

et Techniques dans la Vie Moderne’ του Παρισιού ) 

Ο Ρουµάνος γλύπτης κινήθηκε σύµφωνα µε τις αρχές του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού και ο στρατιώτης του απεικονίστηκε µε κάθε λεπτοµέρεια, κενός όµως και 

πάλι συναισθηµατικής και ψυχολογικής φόρτισης που θεωρήθηκαν περιττά για το 

νικηφόρο µήνυµα του αντιφασιστικού αγώνα. Σε αντίθεση όµως µε τη στατικότητα 

άλλων πολεµικών µνηµείων, εδώ η δυναµική κίνησή του υποδηλώνει τόσο τη θετική 

εντύπωση της πορείας προς τα εµπρός, προς το µέλλον και το σοσιαλισµό, 

παραπέµποντας και πάλι στο εικονογραφικό πρότυπο του έργου της Mukhina, όσο 

και την πρόθεση να φανεί η δύναµη της νέας ηγεσίας, ειδικά σε µια χώρα µε ένοχο 
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παρελθόν συνεργασίας µε τον εχθρό και µε ισχυρές φιλοφασιστικές δυνάµεις στο 

εσωτερικό, όπως είδαµε νωρίτερα στα µνηµεία στη Μπρατισλάβα και στη ∆ρέσδη.  

Τα λάθη, τα εγκλήµατα και οι δύσκολες µνήµες αυτού του παρελθόντος 

παραγράφηκαν για χάρη της προόδου και της ουτοπίας, στην οποία σκοτεινά σηµεία, 

όπως η συνεργασία µε τους Ναζί, η εισβολή στη Σ.Ε. και η γενοκτονία των Εβραίων 

µε ρουµανική υπαιτιότητα ή τουλάχιστον η ρουµανική ανοχή, δεν είχαν θέση στο 

επίσηµο λεξιλόγιο της πολιτικής εξουσίας. Ακολουθώντας αυστηρά σταλινικά 

πρότυπα, οι τοποτηρητές του Κρεµλίνου ενδιαφέρονταν µόνο για τη διατήρηση του 

ελέγχου της χώρας και την απόδειξη της υποταγής στη Μόσχα, της οποίας η 

προάσπιση και προώθηση των συµφερόντων, µε τη χρήση και της δηµόσιας 

µνηµειακής γλυπτικής, αποτελούσε πολιτική προτεραιότητα στην πρώτη εκείνη φάση 

της µεταπολεµικής περιόδου και τουλάχιστον µέχρι το θάνατο του Στάλιν. 

 

• Η εθνικοποίηση της µνήµης 

 

Από τα µέσα πάντως της δεκαετίας του ’50, η πολιτική ηγεσία στη Ρουµανία 

φαίνεται ότι αλλάζει εν µέρει πολιτικό προσανατολισµό, γεγονός που συµπαρασύρει 

και την µνηµειακή πολιτική του επίσηµου κράτους. Σε µια περίοδο που η 

φαινοµενική χαλάρωση του ελέγχου από το Κρεµλίνο αποτέλεσε το έναυσµα για τη 

διεκδίκηση περισσότερων εθνικών προνοµίων και την ταυτόχρονη εκδήλωση µιας 

αναγέννησης των εθνικισµών στην ανατολική Ευρώπη, η χώρα των Καρπαθίων θα 

ακολουθήσει έναν ιδιότυπο δρόµο αποσταλινικοποίησης, καθώς οι τοπικοί ηγέτες 

ποτέ δε θα απαρνηθούν τις σταλινικές µεθόδους και πολιτικές, ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι απαίτησαν µεγαλύτερη αυτονοµία από τη Μόσχα. Η εκ νέου 

ενεργοποίηση και διαβούλευση παγιωµένων δηµόσιων και επίσηµων αντιλήψεων για 

το Β΄Π.Π. εντάχθηκε στη στρατηγική των τοπικών σταλινίσκων, στην προσπάθειά 

τους να πιέσουν τους Σοβιετικούς να τους εκχωρήσουν µεγαλύτερο µερίδιο εξουσίας. 

Αρνούµενοι την ίδια στιγµή να εκχωρήσουν µεγαλύτερες ελευθερίες σε ευρύτερα 

κοινωνικά στρώµατα και να αποποιηθούν το σταλινισµό που είχαν υιοθετήσει την 

προηγούµενη περίοδο, συνέχιζαν να ασκούν µε αυτόν τον τρόπο την απόλυτη 

εξουσία και έλεγχο του κράτους1453. 

                                                 
1453 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 431. 
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Στη γραµµή αυτή, η ηγεσία του κοµµουνιστικού κόµµατος της χώρας υπό τον 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, στην οποία ήδη ανήκε ο Νικολάε Τσαουσέσκου από το 

1952, έκρινε ότι η αντιµετώπιση της Ρουµανίας ως ηττηµένης στον πόλεµο ήταν 

τουλάχιστον άδικη και η Σ.Ε. θεωρήθηκε υπεύθυνη για την εξέλιξη αυτή. Η 

σοβιετική στάση σε όλη την περίοδο από το 1939 και µετά τέθηκε εκ νέου στο 

πολιτικό µικροσκόπιο και αντιµετωπίστηκε υπό νέο πρίσµα. Οι εδαφικές απώλειες 

που υπέστη σε όλη εκείνη την περίοδο η Ρουµανία και οι οποίες την οδήγησαν 

αρχικά στο πλευρό των Ναζί, αποδόθηκαν επιπροσθέτως στην πολιτική του Στάλιν µε 

τη συµφωνία Ρίµπεντροπ-Μολότοφ. Θεωρήθηκε εποµένως ότι οι τελικές εδαφικές 

διευθετήσεις ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσµα της εξωτερικής πολιτικής των 

Σοβιετικών αµέσως µετά τον πόλεµο και µέσα στο νέο ψυχροπολεµικό κλίµα.  

Αντίθετα, οι όποιες εδαφικές επανακτήσεις, κυρίως οι βορειοδυτικές επαρχίες 

που είχαν προσωρινά περάσει στην Ουγγαρία, ήταν αποκλειστικά στρατιωτική 

επιτυχία του ρουµάνικου στρατού που ανέλαβε δράση ενάντια στη ναζιστική 

Γερµανία µετά το πραξικόπηµα της 23ης Αυγούστου. Ιστορικές µελέτες που 

κυκλοφόρησαν εκείνη την περίοδο υπό την καθοδήγηση του αδερφού του 

Τσαουσέσκου, στρατηγού Ίλια Τσαουσέσκου, προωθούσαν τη θεωρία των 

‘διακοσίων µερών’, σύµφωνα µε την οποία υποτίθεται ότι η ρουµανική επέµβαση 

συντόµευσε το τέλος του πολέµου, καθώς και το γεγονός του οκτάµηνου αγώνα στο 

πλευρό των συµµάχων, σε αντιδιαστολή µε τους 38 µήνες της συνεργασίας µε τους 

Ναζί, την οποία επιχειρούσαν έτσι να προσπεράσουν1454. «Βήµα βήµα οι Ρουµάνοι θα 

διευρύνουν την αυτονοµία τους, συνάπτοντας σχέσεις µε αντιπάλους της ΕΣΣ∆, 

βάζοντας τους ιστορικούς τους να ξαναγράψουν την πρόσφατη ιστορία της χώρας, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των ρουµανικών στρατευµάτων στον ‘αντιναζιστικό 

αγώνα’, καταργώντας την υποχρεωτική διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας, κρατώντας 

τις αποστάσεις από τους Σοβιετικούς κατά τις ψηφοφορίες στον ΟΗΕ και 

ξαναθέτοντας διακριτικά το ζήτηµα της Βεσσαραβίας που είχε προσαρτηθεί στην 

ΕΣΣ∆ το 1940. Με ηγέτη τον Τσαουσέσκου, που διαδέχθηκε τον Γκεοργκίου-Ντεζ 

µετά το θάνατό του, η Ρουµανία συνέχισε αυτή την πολιτική και το 1968 αρνήθηκε 

να πάρει µέρος στην επέµβαση των δυνάµεων του Συµφώνου της Βαρσοβίας στην 

Τσεχοσλοβακία»1455.  

                                                 
1454 Βλ. Boia, Lucian, «Rumänien. Unterschiedliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg», όπ. π., 
σελ. 546. 
1455 Berstein, Serge/ Milza, Pierre, Ιστορία της Ευρώπης, ∆ιάσπαση και Ανοικοδόµηση της Ευρώπης 
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Το µνηµείο στη βορειοδυτική επαρχία του Siebenbürgen στο Carei στα 

σύνορα µε την Ουγγαρία, έργο του γλύπτη της περιοχής Vida Géza (1913-1980) που 

ξεκίνησε µετά το 1955, είναι αφιερωµένο ακριβώς στην εκδίωξη των γερµανικών 

στρατευµάτων από το έδαφος της Ρουµανίας χάρις στις ενέργειες του στρατού της και 

όχι σε κάποια εξωτερική επέµβαση ή µε τη συνδροµή του Κόκκινου Στρατού. Το 

µνηµείο είναι ένα από τα διασηµότερα αξιοθέατα στο Carei, όπου ακόµα και σήµερα 

η πλειοψηφία του πληθυσµού είναι ουγγρικής καταγωγής, και βρίσκεται στο κέντρο  

της πόλης, στη µέση ενός µεγάλου πάρκου. Χωρίς να απαρνηθεί το σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό στις ανθρώπινες µορφές και στις παραστάσεις, όπως η χώρα δεν 

απαρνήθηκε το σοσιαλισµό, ο Ρουµάνος καλλιτέχνης εισάγει τώρα µοντέρνα 

γεωµετρικά στοιχεία, ξαναβρίσκοντας τις προπολεµικές συγγένειες του ρουµάνικου 

µοντερνισµού µε τις κονστρουκτιβιστικές και κυβιστικές τάσεις, αλλά κατά αναλογία 

ίσως και µε τις γεωµετρικές υπερκατασκευές που είχαν αρχίσει να εµφανίζονται 

σταδιακά στην ΕΣΣ∆. 

 
(Vida Géza, Ρουµάνικο µνηµείο της απελευθέρωσης, 1955-1964, γρανίτης, Carei) 

Η ηµέρα της απελευθέρωσης της πόλης από τα ουγγρικά και τα γερµανικά 

στρατεύµατα µε τη συνδροµή ρουµάνικων και σοβιετικών δυνάµεων στις 25 

Οκτωβρίου 1944 έγινε η επίσηµη ηµεροµηνία εορτασµού του στρατού της 

Ρουµανίας. Η απουσία, ωστόσο, οποιουδήποτε σοβιετικού συµβόλου σε ένα µνηµείο 

                                                                                                                                            
1919 έως Σήµερα, όπ. π., σελ. 243-244. 
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που κατασκευάστηκε για να τιµήσει τους ήρωες που απελευθέρωσαν τη χώρα από τη 

γερµανική κατοχή αποτελεί τοµή στη µνηµειακή πολιτική ολόκληρης της Ανατολικής 

Ευρώπης και ένδειξη της νέας εθνική ταυτότητας που προωθούσαν οι τοπικές αρχές 

σε βάρος της απόλυτης εξάρτησης από τη Μόσχα. Η είσοδος της χώρας το 1955 στον 

ΟΗΕ προσέδιδε διεθνή αναγνώριση της εθνικής ανεξαρτησίας της, αλλά η 

ταυτόχρονη είσοδος στο Σύµφωνο της Βαρσοβίας την ίδια χρονιά αποδείκνυε ότι 

τελικά ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κοπεί ο οµφάλιος λώρος µε τη Σ.Ε. και να 

αποδεσµευτεί από την, τόσο σηµαντική για τους Σοβιετικούς, σφαίρα επιρροής του 

Ανατολικού Μπλοκ. 

Τα επίσηµα αποκαλυπτήρια του µνηµείου έγιναν τελικά αρκετά χρόνια 

αργότερα, το 1964, και µόνο όταν ο Τσαουσέσκου είχε εξασφαλίσει πρακτικά την 

εξουσία στο εσωτερικό του κόµµατος, ενώ οι διεθνείς συνθήκες µε την ανάδειξη του 

Μπρέζνιεφ στην ηγεσία της Σ.Ε. έστρεφαν τα πράγµατα προς έναν αναγεννηµένο 

τοπικό σταλινισµό και στη Ρουµανία1456. Μια εθνική εκδοχή της µνήµης 

εξυπηρετούσε εκείνη τη στιγµή τις πολιτικές επιδιώξεις της κοµµουνιστικής ηγεσίας, 

η οποία προωθούσε µια πολιτική βασισµένη σε ένα σταλινικού τύπου σύστηµα 

διακυβέρνησης µε τη µεγαλύτερη το δυνατόν ελευθερία κινήσεων από τις σοβιετικές 

αρχές, οι οποίες έπρεπε να ανεχθούν αυτή την πολύ ιδιόµορφη συµπεριφορά των 

ηγετών της Ρουµανίας1457. Τρεις µέρες µετά το θάνατο του Gheorghiu-Dej το Μάρτιο 

του 1965, ο Τσαουσέσκου έγινε γενικός γραµµατέας του Ρουµανικού Εργατικού 

Κόµµατος όντας αρκετά δηµοφιλής στο εσωτερικό και στην κεντρική επιτροπή λόγω 

της διαφαινόµενης ανεξάρτητης στάσης έναντι της Μόσχας. Μετονόµασε το κόµµα 

σε «Κοµµουνιστικό Κόµµα Ρουµανίας» και ανακήρυξε τη χώρα «Σοσιαλιστική 

∆ηµοκρατία της Ρουµανίας» (από Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Ρουµανίας), 

προετοιµάζοντας την αποχή από την ενεργό συµµετοχή στο Σύµφωνο της Βαρσοβίας 

χωρίς να αποχωρήσει από αυτό. 

                                                 
1456 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 430. 
1457 Βλ. Eric, Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, Ο σύντοµος εικοστός αιώνας, όπ. π., σελ. 324. 
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� Τα µνηµεία ενός πιστού συµµάχου: η περίπτωση της Βουλγαρίας 

 

Σχολιάζοντας την πολιτική του Στάλιν αναφορικά µε τη Βουλγαρία ο Tony 

Judt σηµειώνει πως ο Σοβιετικός ηγέτης προτιµούσε τη νόµιµη οδό, «όπου οι 

κοµµουνιστές είχαν βάσιµες ελπίδες ότι θα εξασφάλιζαν την εξουσία µε νόµιµα ή µε 

φαινοµενικά νόµιµα µέσα, τουλάχιστον στη διάρκεια του φθινοπώρου του 1947, αλλά 

το ζητούµενο σε κάθε περίπτωση ήταν η εξουσία και όχι η νοµιµότητα»1458. Όπως 

στη Ρουµανία έτσι και στη Βουλγαρία «το σοβιετικό χέρι ήταν βαρύ – εν µέρει διότι 

και οι δύο χώρες είχαν υπάρξει σε πόλεµο µε τη Σ.Ε., εν µέρει εξαιτίας της αδυναµίας 

των τοπικών κοµµουνιστών, αλλά κυρίως απλά γιατί και οι δύο συνδέονταν από την 

αρχή, µε εµφανώς γεωγραφικά κριτήρια, στη σοβιετική σφαίρα επιρροής»1459. Η 

Μόσχα περίµενε, ωστόσο, µέχρι την υπογραφή των συνθηκών ειρήνης, δηλαδή µέχρι 

το 1947 και τις συνθήκες του Παρισιού, προκειµένου να επέµβει ανοιχτά και να 

επιβάλλει τα σταλινικού τύπου καθεστώτα, πολιτική που εφάρµοσε και στην 

υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. 

Στην περίπτωση, µάλιστα, της Βουλγαρίας το Κρεµλίνο είχε έναν ισχυρό 

σύµµαχο, που δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον ηγέτη του Κ.Κ., το Γκεόργκι 

Ντιµιτρόφ, τον ήρωα του κοµµουνιστικού κινήµατος την περίοδο του µεσοπολέµου 

µε την υπόθεση της πυρκαγιάς στο Reichstag και τη δίκη της Λειψίας1460. Ο 

Ντιµιτρόφ είχε περάσει µεγάλο µέρος της ζωής του στη Μόσχα, όντας στενός φίλος 

του Στάλιν, είχε διατελέσει γραµµατέας της Comintern, είχε προσπαθήσει να 

οργανώσει µια υποτυπώδη αντιφασιστική αντίσταση στη διάρκεια του πολέµου µέσω 

κυρίως του παράνοµου ραδιοφωνικού σταθµού “Cristo Botev” και τελικά είχε 

κατορθώσει να συγκροτήσει στη Ρωσία µια κυβέρνηση εξορίας, που αµέσως µετά τον 

πόλεµο ανέλαβε την εξουσία στη Βουλγαρία. Πιστοί στο Στάλιν, ο Ντιµιτρόφ και οι 

συνεργάτες γύρω από αυτόν, Kostov, Koralov, Dragojčeva, Červenkov και Jugov, 

εφάρµοσαν τις σοβιετικές πρακτικές για την εξασφάλιση της εξουσίας από το 

φιλοσοβιετικό κοµµουνιστικό κόµµα, ειδικά µετά την υπογραφή της συνθήκης του 

Παρισιού, την έγκρισή της από το αµερικάνικο κογκρέσο και τη διεθνή αναγνώριση 

των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Βουλγαρίας το καλοκαίρι του 1946. Λίγες µόνο 

                                                 
1458 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π., σελ. 134. 
1459 Βλ. Judt, Tony, Post War, A History of Europe since 1945, όπ. π. 
1460 Tzvetanov, Tzvetan, «Bulgarien, Meilensteine einer kontroversen Selbstfindung», Mythen der 
Nationen, 1945 Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches 
Museum, Βερολίνο 2005, σελ. 99-101. 



739 
 

µέρες αργότερα η πολιτική καταδίκη του µοναδικού πολιτικού τους αντιπάλου, του 

ηγέτη των σοσιαλιστών Nikola Petkov, και η εκτέλεσή του αποτέλεσαν τοµή στην 

ιστορία της χώρας, όπου εφαρµόστηκαν οριστικά οι σταλινικές πρακτικές του 

µεσοπολέµου µε τις δίκες παρωδία, ενώ συγχρόνως γινόταν αποδεκτή ως δεδοµένη η 

σοβιετική επικυριαρχία και ο σοβιετικός έλεγχος1461. 

Η δυσµενής διεθνής θέση της Βουλγαρίας ήταν επίσης δεδοµένη, λόγω των 

επιλογών της πολιτικής της ηγεσίας στη διάρκεια του πολέµου. Η πολεµική εποµένως 

ιστορία επρόκειτο εν µέρει να καθορίσει την πολιτική και διεθνή πραγµατικότητα για 

τη χώρα µεταπολεµικά, αλλά και τη στάση της νέας ηγεσίας απέναντι στο πρόσφατο 

θλιβερό παρελθόν. Για ακόµα µία φορά, όπως και µετά τον Α΄Π.Π., η Βουλγαρία 

ήταν από την πλευρά των ηττηµένων και ως τέτοια επρόκειτο να αντιµετωπιστεί από 

τους Συµµάχους. Η συνεργασία µε τους Ναζί, η κήρυξη του πολέµου στις ΗΠΑ, στη 

Βρετανία και τελικά και από την Σ.Ε. ενάντια στη Βουλγαρία, καταγράφηκαν στη 

συλλογική µνήµη ως αρνητικές εµπειρίες, ειδικά µε την έναρξη των συµµαχικών 

βοµβαρδισµών. Το γεγονός αυτό δεν κατέστη δυνατόν να αντιστραφεί ακόµα και µε 

την κήρυξη του πολέµου κατά της Γερµανίας λίγο πριν τη σοβιετική εισβολή, ενώ ο 

Κόκκινος Στρατός βρισκόταν στα βόρεια σύνορα της χώρας, πιέζοντας και 

επιταχύνοντας τις εξελίξεις. 

Με την άφιξη του Ντιµιτρόφ και την κυριαρχία των κοµµουνιστών στις 

εκλογές του 1946, πάντα βέβαια υπό τη σοβιετική απειλή, το νέο σοσιαλιστικό 

καθεστώς θέλησε να σπάσει τα δεσµά µε την προηγούµενη ‘µοναρχοφασιστική’1462, 

όπως την χαρακτήρισε, εξουσία και παράδοση, στην οποία αποδόθηκαν αποκλειστικά 

όλα τα δεινά της Βουλγαρίας. Το προηγούµενο καθεστώς είχε αποτύχει να ασκήσει 

την πολιτική εκείνη και να προχωρήσει σε εκείνες τις επιλογές σε διπλωµατικό και 

διεθνές επίπεδο, προκειµένου µε τη σωστή εκτίµηση των συνθηκών και των 

συµµάχων να είναι σε θέση να προστατέψει τη χώρα από ενδεχόµενη εισβολή ή 

κατοχή. Απορρίπτοντας την πρώτη φάση του πολέµου, την ένοχη δηλαδή συνεργασία 

µε τους Ναζί, και ταυτόχρονα οποιαδήποτε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς, η 

νέα ηγεσία της Βουλγαρίας αποποιήθηκε τις όποιες ευθύνες για πράξεις και 

εγκλήµατα του παρελθόντος, χαρακτηρίζοντας απλά τους κυβερνώντες πριν το 1944 

                                                 
1461 Βλ. Geier, Wolfgang, Bulgarien zwischen West und Ost vom 7. bis 20. Jahrhundert. Sozial- und 
kulturhistorisch bedeutsame Epochen, Ereignisse und Gestalt, Harrassowitz Verlag, Βισµπάντεν 2001, 
σελ. 199-204. 
1462 Βλ. Stoikov, Athanas/ Koshucharov, Stoiko, Bulgarien 1878-1978: 100 Jahre seit der Befreiung 
Bulgariens, Sofia-Press, Σόφια 1978, χ. σελ. 
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ως εθνικούς προδότες1463. Αρνούµενη ταυτόχρονα την καταβολή πολεµικών 

αποζηµιώσεων και τη δηµόσια προβολή της τιµωρίας των εγκληµατιών πολέµου, το 

νέο καθεστώς επιχειρούσε να καλλιεργήσει µια µνήµη και µια ιστορία που άρχιζε 

µετά το 1944 και να προβάλει ένα παρελθόν χωρίς ευθύνη, στη θέση του οποίου 

αναπτύχθηκε απλά η πολύ βολική για όλους σοβιετική εκδοχή της αντιφασιστικής 

νίκης. 

Αντίθετα, στο πρόσωπο του ίδιου του Ντιµιτρόφ η νέα πολιτική ηγεσία είδε 

τη µόνη θετική παράδοση από την περίοδο του µεσοπολέµου. Ο ηγέτης του 

κοµµουνιστικού κόµµατος ενσάρκωσε, µε τις ευλογίες της Μόσχας και σύµφωνα µε 

τα σταλινικά πρότυπα της προσωπολατρίας, ολόκληρο τον αντιφασιστικό αγώνα, 

καθιστώντας περιττή οποιαδήποτε άλλη αναφορά στην περίοδο πριν από τη σοβιετική 

εισβολή και την κήρυξη του πολέµου στη Γερµανία. Ελλείψει, άλλωστε, κάποιας 

εσωτερικής αντίστασης και ελλείψει µεγάλου αριθµού θυµάτων από τη βουλγάρικη ή 

την εβραϊκή πλευρά1464, η σοβιετική εκδοχή της ‘κόκκινης’ τελικής νίκης στον 

πόλεµο και του άφθαρτου νέου καθεστώτος, που προέκυψε και διαδέχτηκε τη 

µειοδοτική κυβέρνηση, απέµεινε η µόνη επίσηµη δηµόσια εικόνα του Β΄Π.Π., 

σηµατοδοτώντας την έναρξη µιας νέας περιόδου στην ιστορία της Βουλγαρίας1465. 

Η εκδοχή, όµως, αυτή της µνήµης του Β΄Π.Π. δεν αποτυπώθηκε δηµοσίως µε 

την άµεση ανέγερση επίσηµων µνηµείων, όπως είχε γίνει σε άλλες χώρες της 

σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Εκ πρώτης όψεως κάτι τέτοιο µοιάζει παράδοξο, µε 

δεδοµένο µάλιστα ότι στη Βουλγαρία η διείσδυση και η απήχηση του 

κοµµουνιστικού κόµµατος στην κοινωνία ήταν εξαιρετικά περιορισµένες, εντούτοις 

υπαρκτές. Θα ήταν εποµένως λογικό, το νέο καθεστώς που επιβλήθηκε µε τα όπλα 

από τους νικητές Σοβιετικούς να χρησιµοποιήσει κάθε δυνατό µέσο για τη 

νοµιµοποίηση της εξουσίας του και για τη νοµιµοποίηση των συµφερόντων και των 
                                                 
1463 Πρόκειται για σταθερή πολιτική πρακτική και στρατηγική της µνήµης όλων των κοµµουνιστικών 
κυβερνήσεων µέχρι και την οριστική πτώση τους, όπως άλλωστε διαπιστώνουµε στην επίσηµη 
συνοπτική ιστορία που εκδόθηκε το 1978, Stoikov, Athanas/ Koshucharov, Stoiko, Bulgarien 1878-
1978: 100 Jahre seit der Befreiung Bulgariens, όπ. π., χ. σελ. 
1464 Ο εβραϊκός πληθυσµός της Βουλγαρίας προστατεύθηκε για ευκαιριακούς πολιτικούς λόγους από 
τη εθνικιστική ηγεσία της χώρας και δεν υπήρξαν έτσι οι απώλειες που συναντάµε σε άλλα κράτη. 
Ωστόσο, η βουλγαρική πλευρά άφησε ή καλύτερα βοήθησε στην εξάλειψη του εβραϊκού στοιχείου 
στην περιοχή ευθύνης και ελέγχου της την περίοδο του πολέµου, στη ‘Μεγάλη’ δηλαδή Βουλγαρία που 
περιελάµβανε περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας και της ∆υτικής Θράκης, σε µια προσπάθεια 
εκβουλγαρισµού της περιοχής. Βλ. Geier, Wolfgang, Bulgarien zwischen West und Ost vom 7. bis 20. 
Jahrhundert. Sozial- und kulturhistorisch bedeutsame Epochen, Ereignisse und Gestalt, όπ. π., σελ. 
197-199 και Tzvetanov, Tzvetan, «Bulgarien, Meilensteine einer kontroversen Selbstfindung», όπ. π., 
σελ. 109-113. 
1465 Βλ. Tzvetanov, Tzvetan, «Bulgarien, Meilensteine einer kontroversen Selbstfindung», όπ. π., σελ. 
95. 
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επιδιώξεων των πραγµατικών εξουσιαστών του κράτους, του Κόκκινου δηλαδή 

Στρατού και της Μόσχας. Παρατηρώντας όµως καλύτερα τις πολιτικές επιλογές του 

Ντιµιτρόφ, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αντιλαµβάνεται κανείς 

εύκολα ότι οι προτεραιότητες του σε επίπεδο διαχείρισης της δηµόσιας σφαίρας δεν 

συνέπιπταν µε αυτές της σοβιετικής ηγεσίας. 

Ο ήρωας της Λειψίας, µετά το τέλος της δίκης και της δικαίωσής του για την 

υπόθεση του Reichstag, προτίµησε να µεταβεί στη Μόσχα και στον πνευµατικό του 

πατέρα Στάλιν, παρά να επιστρέψει στην πατρίδα του και σε ένα αντιδραστικό 

περιβάλλον. Καταλαµβάνοντας τη θέση του γενικού γραµµατέα της Comintern από 

το 1934 µέχρι τη διάλυσή της το 1943, έδειξε τις ηγετικές του ικανότητες και 

φιλοδοξίες σχηµατίζοντας ήδη στη Μόσχα µια εξόριστη βουλγαρική κυβέρνηση. 

Έχοντας πάρει και τη σοβιετική υπηκοότητα, ο Ντιµιτρόφ επέστρεψε µετά το τέλος 

του πολέµου στη Σόφια ως ο απόλυτος θριαµβευτής και αδιαµφισβήτητος ηγέτης, 

επιβάλλοντας σύντοµα την απόλυτη εξουσία του κοµµουνιστικού κόµµατος σε µια 

χώρα που είχε έτσι κι αλλιώς ελάχιστη δηµοκρατική παράδοση, κοινοβουλευτική, 

αστική ή άλλη, την προηγούµενη περίοδο του µεσοπολέµου1466.  

Ωστόσο, µετά τον εκλογικό θρίαµβο το 1946, έστω και χαλκευµένο, ο 

Ντιµιτρόφ, που ποτέ δεν απαρνήθηκε τη σοβιετική υπηκοότητα, ανέλαβε ως γενικός 

γραµµατέας του Κ.Κ.Β. την απόλυτη εξουσία του κράτους και ξεκίνησε τις πολιτικές 

τους κινήσεις για την απεξάρτηση από τον πλήρη έλεγχο της Μόσχας, εφαρµόζοντας 

ακριβώς στην πράξη τις σταλινικές µεθόδους που είχε τόσα χρόνια διδαχθεί. Οι 

κινήσεις αυτές, που αρχικά στόχο είχαν ακόµα και την είσοδο στη γιουγκοσλάβικη 

οµοσπονδία, οδήγησαν τελικά στην υπογραφή της συµφωνίας του Bled τον Αύγουστο 

του 1947, που πρακτικά προωθούσε την ίδρυση µιας βαλκανικής οµοσπονδίας 

κοµµουνιστικών κρατών. Τέτοιες κινήσεις τακτικής, ειδικά µετά τη ρήξη της Μόσχας 

µε το Βελιγράδι το 1948 και το λόγο του Ντιµιτρόφ στο Βουκουρέστι τον ίδιο χρόνο 

που καλούσε τη Ρουµανία να υπογράψει τη συµφωνία του Bled, αποτελούσαν φυσικά 

εµπόδιο στα σοβιετικά σχέδια απόλυτης κυριαρχίας στην περιοχή1467.  

Τέτοιες διπλωµατικές κινήσεις λάµβαναν µεγαλύτερες διαστάσεις µέσα σε ένα 

κλίµα έντονων διπλωµατικών και διεθνών διεργασιών, µετά τις συνθήκες του 
                                                 
1466 Βλ. Geier, Wolfgang, Bulgarien zwischen West und Ost vom 7. bis 20. Jahrhundert. Sozial- und 
kulturhistorisch bedeutsame Epochen, Ereignisse und Gestalt, όπ. π., σελ. 209. 
1467 Για τις κινήσεις του Ντιµιτρόφ και του Τίτο και την ίδρυση µιας ‘Βαλκανικής Οµοσπονδίας’, 
καθώς και για τις διαπραγµατεύσεις του Bled βλ. Geier, Wolfgang, Bulgarien zwischen West und Ost 
vom 7. bis 20. Jahrhundert. Sozial- und kulturhistorisch bedeutsame Epochen, Ereignisse und Gestalt, 
όπ. π., σελ. 209-210. 
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Παρισιού, το Σχέδιο Μάρσαλ και την ίδρυση της Comecon. Με την ταυτόχρονη 

έκρηξη του εµφυλίου πολέµου στη γειτονική Ελλάδα που επρόκειτο να επικυρώσει 

συµβολικά την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τη Μόσχα 

να επέµβει δυναµικά, δηλαδή µε στρατιωτικά µέσα, προκειµένου να επιβάλει τη δική 

της πολιτική. Η Βουλγαρία για κάποιο διάστηµα, µέχρι δηλαδή το θάνατο του 

Ντιµιτρόφ, έµοιαζε να ακολουθεί µια, εκ πρώτης όψεως, πιο αυτόνοµη πορεία προς 

το σοσιαλισµό, τουλάχιστον στην εξωτερική της πολιτική, καθιστώντας, όπως είναι 

σαφές, πρακτικά ασύµβατη µια δηµόσια µνηµειακή πολιτική που θα παρέπεµπε στον 

απόλυτο σοβιετικό θρίαµβο και θα εξυµνούσε το σοβιετικό σύστηµα και τα 

δικαιώµατα της Μόσχας. ∆εν ήταν, συνεπώς, αυτή η µοναδική αντιφασιστική και 

νικηφόρα εναλλακτική επιλογή για την βιωσιµότητα του βουλγαρικού κράτους υπό 

την προστασία του Κόκκινου Στρατού. Εξάλλου, κάτι τέτοιο θα µείωνε και την όποια 

θετική µνήµη για τη συνδροµή του ίδιου του Ντιµιτρόφ στην απελευθέρωση της 

χώρας και θα επανέφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στη δηµοσιότητα ζητήµατα 

ακόµα δύσκολα για δηµόσια διαπραγµάτευση, όπως ήταν η κατοχή και η συνεργασία 

µε τους Ναζί από µεγάλη µερίδα του πληθυσµού. 

 

• Το σοβιετικό µνηµείο στη Σόφια 

 

Με το θάνατο του Ντιµιτρόφ το 1949 και τον επόµενο χρόνο και του Vasil 

Kolarov, στην ηγεσία του κόµµατος και του κράτους ήρθε µε τις σοβιετικές ευλογίες 

ο φιλοσταλινικός, απόφοιτος της Ακαδηµίας της Μόσχας, Vulko Červenkov, γνωστός 

ως ‘Στάλιν της Βουλγαρίας’, ακολουθώντας στο εσωτερικό µια πολιτική όµοια µε 

αυτή του σοβιετικού ηγέτη, µε την υιοθέτηση της προσωπολατρίας και των πολιτικών 

εκκαθαρίσεων. Με την έναρξη της εκβιοµηχάνισης της χώρας, ο Červenkov θα 

ξεκινήσει παράλληλα, πιο δυναµικά από πριν, τον εκσταλινισµό της πολιτικής και 

κοινωνικής ζωής της χώρας, που θα διαρκέσει περίπου µέχρι και το 1956 και την 

έναρξη της αποσταλινοποίησης.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ανεγέρθηκε τελικά στην πρωτεύουσα της 

Βουλγαρίας το ‘Σοβιετικό Μνηµείο για τον Πόλεµο’ .  Χτισµένο το 1953 από µια 

οµάδα αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών που εργάζονταν κάτω από την επίβλεψη του 

αρχιτέκτονα Danko Mitov, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα 

‘σοσιαλιστικής’ γλυπτικής στα Βαλκάνια και επίσης ένα από τα πιο αµφισβητούµενα. 

Στο κεντρικό τµήµα βρίσκεται ένας στύλος µε 34 µ. ύψος που αποτελεί τη βάση για 
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ένα εντυπωσιακό µπρούντζινο άγαλµα µε ύψος 3 µ. ενός στρατιώτη του Κόκκινου 

Στρατού που οδηγεί ένα ζεύγος Βουλγάρων πολιτών προς την ελευθερία, τη οποίας 

ήταν και εγγυητής. Οι ολόγλυφες παραστάσεις από χαλκό σε κάθε πλευρά του 

στύλου παρουσιάζουν σκηνές από την Οκτωβριανή Επανάσταση, τις µάχες του 

∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου και την είσοδο των σοβιετικών στρατευµάτων στη 

Βουλγαρία ενώ γίνονται δεκτά µε ενθουσιασµό από τους ντόπιους, ταυτίζοντας έτσι 

την απελευθέρωση από το φασισµό και την επιβολή του κοµµουνισµού. 

Η κεντρική παράσταση πάνω στο στύλο είναι έργο των γλυπτών Mara 

Georgieva (1905-1988) και Vaska Emanuilova (1905-1985), οι ολόγλυφες 

παραστάσεις των Liubomir Dalchev (1902-2002) ‘Οκτώβρης’ , Vasil Zidarov 

‘Πατριωτικός Πόλεµος’  και Petur Doichinov (1909-) ‘Πατριωτικό Μέτωπο’ , ενώ τα 

δύο συµπλέγµατα των µορφών στην είσοδο του µνηµείου που απεικονίζουν τη 

‘Συνάντηση µε τον Κόκκινο Στρατό’  του Ivan Funev (1900-1983). 

   
(Danko Mitov αρχιτέκτονας κ.α., Σοβιετικό Μνηµείο για τον Πόλεµο, 1953, γρανίτης/ µπρούντζος, 

ύψος στήλης 34 µ., Σόφια, αριστερά συνολική άποψη του µνηµείου, δεξιά Mara Georgieva και Vaska 

Emanuilova, Σοβιετικός στρατιώτης µε Βούλγαρους πολίτες, µπρούντζος, ύψος 3 µ.) 

Οι γλύπτες, πιστοί στις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, αποκήρυτταν 

κάθε µοντερνιστική αντίληψη και αντιµετώπιση των τεχνών, οι οποίες προπολεµικά 

είχαν κάνει, έστω και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, την εµφάνισή τους στην 

καλλιτεχνική ζωή της Βουλγαρίας, αρχικά µε το συµβολισµό και αργότερα µε τον 

εξπρεσιονισµό, τον κονστρουκτιβισµό και το φουτουρισµό1468. Ξανάπιασαν εποµένως 

                                                 
1468 Για τον προπολεµικό µοντερνισµό στη Βουλγαρία βλ. Mansbach, A. Steren, «An Introduction to 
the Classical Modern Art of Bulgaria», The Art Bulletin, τόµος 81, τχ. 1, 1999, σελ. 149-162 και 
Genova, Irina, «Beyond Modernity, Historicizing Modern Art (In Bulgaria)», προγραµµατισµένη 
εισήγηση για το συνέδριο Βαλκανικοί Μοντερνισµοί, 23-25 Απριλίου 2010, Ίδρυµα Β. & Μ. 
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το νήµα της παραστατικής και ακαδηµαϊκής τέχνης που είχε τις ρίζες της στην 

ιστορική ζωγραφική που αναπτύχθηκε ήδη από το 19ο αιώνα και την απελευθέρωση 

του 1878 µε την ανάπτυξη του εθνικισµού και της εθνικής βουλγαρικής τέχνης, η 

οποία µε πρωταγωνιστές τους Ivan Mărkvička (1856-1938), Boris Mikhailov (1868-

1921), Konstantin Veličkov (1855-1907) και Anton Mitov (1862-1930), µέλη όλοι 

του ‘Συνδέσµου για την προώθηση των τεχνών’  που ιδρύθηκε το 1893, είχε συνδεθεί 

µε την ευρωπαϊκή παράδοση1469.  

Επέλεξαν όµως όχι το νατουραλισµό για την αναπαράσταση των κεντρικών 

µορφών και των υπολοίπων συνθέσεων αλλά ένα ρεαλισµό ελεύθερο από περιττές 

λεπτοµέρειες και διακοσµήσεις. Όλο είναι υπολογισµένα και µελετηµένα στο µνηµείο 

και τόσο η σύνθεση στην κορυφή της στήλης όσο και οι άλλες παραστάσεις 

αποτελούν κλειστά σύνολα µε αρχή µέση και τέλος, χωρίς πάντως ιδιαίτερες εντάσεις 

και εξάρσεις αν και ορισµένες είναι πολεµικές σκηνές µάχης. Όλοι οι πρωταγωνιστές 

µοιάζουν να γνωρίζουν το ρόλο τους µέσα στο προγραµµατισµένο πλαίσιο του 

σοσιαλισµού, καθώς κάποιος αναλαµβάνει να σχεδιάσει τις επιχειρήσεις, κάποιος να 

σηκώσει τη σηµαία και κάποιοι να εκτελέσουν τις εντολές, όπως συµβαίνει στις 

πλαϊνές παραστάσεις, χωρίς να εµπλέκεται ο ένας στη δουλειά του άλλου, σε ένα 

απολύτως τακτοποιηµένο και σαφές περιβάλλον χωρίς συγχύσεις και εξεζητηµένες 

στάσεις και στιλιστικά τεχνάσµατα. Αν και υπάρχουν κάποιοι νοητοί διαγώνιοι 

άξονες, όπως για παράδειγµα στον Οκτώβρη του Liubomir Dalchev και στον 

Πατριωτικό Πόλεµο του Vasil Zidarov, ωστόσο αυτό που διακρίνει όλες τις συνθέσεις 

είναι η στατικότητα και η σταθερότητα, µια αίσθηση ακινησίας που ενδυναµώνεται 

από την καθετότητα στην παράταξη των µορφών, ειδικά στην κεντρική παράσταση 

και σε αυτές στην είσοδο του µνηµείου, όπου οι µορφές έχουν τοποθετηθεί 

παράλληλα σε κάθετους άξονες, σαν να είναι αποκοµµένες και χωρίς επαφή η µία µε 

την άλλη, εκτός από εκείνες που µεταξύ του σχηµατίζουν ένα µικρό, ξεχωριστό και 

πάλι, παράλληλο υποσύνολο.  

                                                                                                                                            
Θεοχαράκη, στα πλαίσια της έκθεσης Πρόσωπα της µοντέρνας τέχνης στα Βαλκάνια, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα http://www.balkanmodernisms.net/symposium.aspx?Menu1=8&sid=1.  
1469 Βλ. Mansbach, A. Steren, όπ. π., σελ. 150. 
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(Liubomir Dalchev, Οκτώβρης, µπρούντζος, 2 x 5 µ.) 

   
(Vasil Zidarov, Πατριωτικός Πόλεµος, µπρούντζος, 2 x 5 µ.) 

  
(Petur Doichinov, Πατριωτικό Μέτωπο, µπρούντζος, 2 x 5 µ.) 
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(Ivan Funev, Συνάντηση µε τον Κόκκινο Στρατό, µάρµαρο/ µπρούντζος, 3 x 4,5 µ., τα δύο συµπλέγµατα 

των µορφών βρίσκονται αριστερά και δεξιά στη νοητή είσοδο του µνηµείου) 

Μετά την περίοδο αµφισβήτησης από τον ίδιο το Ντιµιτρόφ, η νέα πολιτική 

ηγεσία επιθυµούσε να δείξει και να αποδείξει τη νοµιµοφροσύνη της στον 

πραγµατικό ρυθµιστή της κατάστασης, στη Μόσχα, µε τις ευλογίες άλλωστε, την 

άδεια και τη στήριξη της οποίας, ήρθε στην εξουσία ο Červenkov. Τώρα πια ο 

σοβιετικός µύθος της λαµπρής νίκης του Κόκκινου Στρατού µπορούσε να εκφραστεί 

δηµoσίως και στη Βουλγαρία και µάλιστα σε µια δύσκολη για ολόκληρο το σύστηµα 

περίοδο, µε πολλές διεθνείς κρίσεις, ενώ ο θάνατος σε λίγο του Στάλιν επρόκειτο να 

αλλάξει άρδην τα δεδοµένα και τους συσχετισµούς. Το νέο καθεστώς, υποκινούµενο 

από τις σοβιετικές αρχές, προέβη στην κατασκευή του µνηµείου στο κέντρο της 

πρωτεύουσας, από τη µια ως ένδειξη ευγνωµοσύνης για τη στήριξη που παρείχε για 

την κατάληψη της εξουσίας και από την άλλη ως δηµόσια απεικόνιση της νέας 

κατάστασης που επιβλήθηκε, του απόλυτου δηλαδή και αδιαµφισβήτητου ελέγχου 

από το Κρεµλίνο. Η ρευστότητα της προηγούµενης περιόδου οδήγησε στη χρήση του 

µοτίβου µε το Σοβιετικό στρατιώτη σε πρώτο πλάνο να σηκώνει στον αέρα το όπλο 

µιας µάχης που πιθανότατα δεν έχει λήξει ακόµα. Αντίθετα µε αντίστοιχα µνηµεία 

που κατασκευάστηκαν στα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και στα οποία 

ο στρατιώτης έχει κατεβασµένα τα όπλα του, εδώ η εµφατική επίδειξη διακηρύττει σε 

όλους τους τόνους την αποφασιστικότητα των κυβερνώντων για µηδενική ανοχή σε 

τυχόν νέες διασπαστικές τάσεις και κινήσεις. Άλλωστε, στόχος πλέον ήταν ο 

ουτοπικός παράδεισος του κοµµουνισµού, η νέα πραγµατικότητα που υπόσχεται ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισµός του µνηµείου και στην οποίο η Βουλγαρία δεν είχε 

προφανώς φτάσει τα προηγούµενα χρόνια. Τώρα όµως µε τη βοήθεια των Σοβιετικών 

και της νέας ηγεσίας του κόµµατος, η χώρα βρισκόταν στη σωστή πορεία, την οποία 
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ηγείται και εγγυάται οι στρατιώτες που ατενίζουν µε χαµόγελο το µέλλον και µε το 

βλέµµα γεµάτο αισιοδοξία να στρέφεται προς τον ουρανό. 

    
(αριστερά Mara Georgieva και Vaska Emanuilova, Σοβιετικός στρατιώτης µε Βούλγαρους πολίτες, 

δεξιά Ivan Funev, Συνάντηση µε τον Κόκκινο Στρατό, η παράσταση στη δεξιά πλευρά της εισόδου) 

Όπως και στις άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ που είχαν συνεργαστεί µε 

τους Ναζί, για παράδειγµα η Ρουµανία και η Ουγγαρία, έτσι και στη Βουλγαρία, ο 

σοβιετικός µύθος και η καλλιέργεια µιας δηµόσιας µνήµης αποκλειστικά στραµµένης 

στη σοβιετική νίκη, ήταν απολύτως συµβατά, τόσο µε την πρόθεση του καθεστώτος 

να αποκοπεί η δηµόσια ιστορία και µνήµη από τις σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος 

και να αποποιηθεί η νέα εξουσία την ευθύνη για τα παλαιά λάθη, όσο και µε τη 

βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών που δεν επιθυµούσαν φυσικά να θυµούνται τη 

συνεργασία µε τους ‘σατανικούς’ πλέον Ναζί και την επακόλουθη ήττα. Η απουσία 

φυσικά ισχυρής αντιφασιστικής και κοµµουνιστικής αντίστασης και πολύ 

περισσότερο η απουσία οργανωµένης επίσηµης στρατιωτικής αντίδρασης, πόσο 

µάλλον η συνδροµή στις πολεµικές επιχειρήσεις κατά της Σοβιετικής Ένωσης, 

αφαίρεσε από το επίσηµο λεξιλόγιο και την επίσηµη απεικόνιση τη µορφή του 

Βούλγαρου φαντάρου που πολεµά στο µέτωπο. Τώρα οι µόνες αποδεκτές µορφές 

είναι αυτές των απλών πολιτών, κυρίως εργατών και αγροτών, οι οποίοι αποτελούν το 

‘λαό’ και τη µεγάλη µάζα που θεωρητικά στηρίζει τον κοµµουνισµό, στηρίζεται και 

εκφράζεται από αυτόν. Αυτοί είναι που υποδέχονται πανηγυρικά τους Σοβιετικούς ως 

απελευθερωτές και λυτρωτές, κάτι που γενικά ίσχυε καθώς µε την απόφαση της 

κατοχικής κυβέρνησης ο στρατός παρέδωσε τα όπλα. Επρόκειτο όµως για 

απελευθέρωση όχι µόνο από τους Ναζί, αλλά από τα δεινά εν γένει του φασισµού, της 

φτώχειας και της ανέχειας, εναποθέτοντας τελικά στους νέους άρχοντες την ελπίδα 

για ένα καλύτερο µέλλον.  
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Παραδόθηκε σε αυτούς και τους τοπικούς εκπροσώπους τους, στην ουσία στο 

υπέρτατο όργανο που είναι το κόµµα, η πολιτική εξουσία, η αµφισβήτηση της οποίας 

θα µπορούσε να ρίξει σε νέα δεινά τη χώρα, κάτι που ήταν έξω και πέρα από κάθε 

λογική – η απειλή του υψωµένου άλλωστε όπλου όπως είδαµε πριν εξάλειφε ακόµα 

και τη σκέψη άλλης εναλλακτικής πορείας. Η ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον 

εκφράστηκε ακριβώς µε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, που περισσότερο ως εικαστικός 

τρόπος δηµιουργίας παρά ως στυλ, δίνει έµφαση στην κατασκευή µιας τεχνητής και 

ουτοπικής πραγµατικότητας, αυτής του κόµµατος, σε αντίθεση µε τον νατουραλισµό 

ή την αφηρηµένη τέχνη. Πρόκειται στην ουσία για µια πραγµατικότητα όπου όλες οι 

τάξεις είναι ενωµένες, όπως φαίνεται και στο µνηµείο όπου υποδέχονται όλοι οι 

πολίτες µαζί τον Κόκκινο Στρατό.  

Το κλίµα τελικά θα αλλάξει µόνο µε το θάνατο του Στάλιν, ο οποίος θα 

συµπαρασύρει τη Βουλγαρία και την ηγεσία της και θα µεταβάλει τα δεδοµένα στη 

δηµόσια απεικόνιση και χρήση της µνήµης του πολέµου. Κατά αναλογία µε ότι 

συνέβη στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη µε την έναρξη της αποσταλινοποίησης, 

περίπου όπως είδαµε το 1956, άρχισε και εδώ σταδιακά να αναπτύσσεται µια τοπική 

και εσωτερική, πάντα όµως κοµµουνιστική, εκδοχή της δηµόσιας µνήµης του 

πολέµου. Το όνοµα και η εικόνα του Στάλιν, που ούτως ή άλλως δε χρησιµοποιήθηκε 

σε ευρεία κλίµακα στη Βουλγαρία λόγω της άµεσης αντιπαράθεσης µε το Ντιµιτρόφ, 

απαλείφεται οριστικά από κάθε επίσηµο έγγραφο και εκδήλωση αναφορικά µε τα 

γεγονότα της περιόδου ’40-’45 και τη θέση του παίρνει συνολικά ο σοβιετικός 

στρατός και το κόµµα.  

Με αφορµή τα εκατό χρόνια από την ανεξαρτησία της Βουλγαρίας το 1978 

κυκλοφόρησε µια συνοπτική ιστορία από τις βουλγαρικές αρχές, η οποία 

µεταφράστηκε και στα γερµανικά και κυκλοφόρησε στην Ανατολική Γερµανία, 

σύµφωνα µε την οποία ήταν το εσωτερικό αντιφασιστικό µέτωπο υπό την ηγεσία του 

Ντιµιτρόφ που έδιωξε τους Ναζί από τη χώρα µε τη συνδροµή του σοβιετικού 

στρατού και όχι οι προσπάθειες του υπερήρωα Στάλιν. Μετά το Σεπτέµβριο του ’44 ο 

επόµενος πιο σηµαντικός και συµβολικός µήνας ήταν ο Απρίλιος του ’56, όταν και 

επισήµως η Βουλγαρία εισήλθε στη φάση της αποσταλινοποίησης. ∆ιαβάζουµε  

σχετικά: «Ο Απρίλιος είναι ο µήνας της ιστορικής ολοµέλειας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Β. 

του έτους 1956 που επανέφερε στη ζωή του κόµµατος και της βουλγαρικής κοινωνίας 

τις λενινιστικές αξίες και αρχές…Αυτή η γραµµή, γνωστή στη Βουλγαρία ως ‘η 

γραµµή του Απριλίου’, τις επόµενες δύο δεκαετίες εξελίχθηκε και εµπλουτίστηκε από 
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τις αποφάσεις του Κ.Κ.Β. και τα πλάνα της Κ.Ε. του, η οποία ανέλυε δηµιουργικά 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής της σοσιαλιστικής κοινωνίας τις συλλεγµένες 

εµπειρίες και τις δηµοσιοποιούσε και έθετε τις σωστές κατευθυντήριες γραµµές για 

την πρόοδο της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας»1470.  

 

• Η εθνικοποίηση της µνήµης µε όχηµα την Αντίσταση 

  

Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης ήταν η ανέγερση του µνηµείου την ίδια 

χρονιά για την Αντίσταση, το αποκαλούµενο ‘Όρος της αλληλεγγύης’ , λίγα µόλις 

µέτρα από το κεντρικό µνηµείο που είδαµε αµέσως παραπάνω. Μάλιστα πολλοί από 

τους καλλιτέχνες που ήταν αρµόδιοι για το µνηµείο του σοβιετικού στρατού 

εργάστηκαν και εδώ, σηµατοδοτώντας τη µεταστροφή εν γένει του συστήµατος και 

την προσαρµογή όλων στις νέες συνθήκες. Με ύψος τρία µέτρα οι µορφές, έργο του 

Iordan Kruchmarov, είναι τοποθετηµένες πάνω σε µια βάση ύψους ενός µέτρου 

µπροστά από έναν οβελίσκο 42 µ. που αναπτύσσεται εντυπωσιακά σα µια 

κορυφογραµµή προς τον ουρανό και βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνία του 

πάρκου Borisova στο κέντρο της Σόφιας. Χτισµένο, όπως είπαµε, το 1956, 

προορίζεται για τη µνήµη εκείνων που πάλεψαν και έπεσαν στα διάφορα στάδια της 

αντίστασης ενάντια στο φασισµό – από τη βουλγαρική κοµµουνιστική έγερση το 

Σεπτέµβριο του 1923 (µια πρόχειρα και βιαστικά προγραµµατισµένη προσπάθεια που 

κατέληξε µε τους περισσότερους από τους συµµετέχοντες να εκτελούνται), έως τις 

επιθέσεις του Κόκκινου Στρατού του Β΄Π.Π. – συνδέοντας µε αυτόν τον τρόπο το 

κίνηµα του Ντιµιτρόφ µε τα γεγονότα του πολέµου σε µια προσπάθεια αναζήτησης 

και τεκµηρίωσης µιας κοµµουνιστικής και αντιφασιστικής παράδοσης στη 

Βουλγαρία1471. Το µνηµείο απεικονίζει τους παρτιζάνους µε τα όπλα κατεβασµένα 

πλέον να στέκονται στη βάση του οβελίσκου, ενώ οι ολόγλυφες παραστάσεις 

απεικονίζουν από κάθε πλευρά τους απεργούς εργαζοµένους και τα σοβιετικά 

στρατεύµατα που για µια ακόµη φορά γίνονται δεκτά µε θέρµη και ενθουσιασµό από 

τους Βούλγαρους πολίτες.  

                                                 
1470 Stoikov, Athanas/ Koshucharov, Stoiko, Bulgarien 1878-1978: 100 Jahre seit der Befreiung 
Bulgariens, όπ. π., χ. σελ. 
1471 Βλ. Tzvetanov, Tzvetan, «Bulgarien, Meilensteine einer kontroversen Selbstfindung», όπ. π., σελ. 
105. 
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(Iordan Kruchmarov (κεντρική παράσταση)/ Funev Ivan και Liubomir Dalchev (ανάγλυφα), Μνηµείο 

της βουλγαρικής αντίστασης, 1956, µπρούντζος/ µπετόν/ µάρµαρο, ύψος µορφών 3 µ., ύψος οβελίσκου 

42 µ., Όρος της αλληλεγγύης/ πάρκο Borisova, Σόφια) 

Όπως και στις υπόλοιπες χώρες του Συµφώνου της Βαρσοβίας, έτσι και εδώ, 

δίνεται τώρα προτεραιότητα στην κατασκευή και καλλιέργεια ενός εθνικού µύθου για 

τη δηµόσια απεικόνιση του πολέµου και τη θέση του Σοβιετικού στρατιώτη παίρνει ο 

Βούλγαρος αντιστασιακός. Στο κεντρικό τµήµα του µνηµείου δίπλα στον Παρτιζάνο 

παίρνει τώρα ισάξια θέση η γυναίκα, συµβολίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον κοινό 

αγώνα όλων των Βουλγάρων και υπογραµµίζοντας τον εθνικό χαρακτήρα της 

αντίστασης. Το κοµµουνιστικό αστέρι ακριβώς από πάνω δίνει πολιτική και 

ιδεολογική ταυτότητα σε αυτόν τον αγώνα και συγχρόνως καταδεικνύει το γεγονός 

ότι η επιτυχία οφείλεται στην πίστη στις κοµµουνιστικές αρχές που νίκησαν το 

φασισµό. Αυτές είναι οι αρχές που οδηγούν και τώρα τη βουλγαρική κοινωνία και οι 

οποίες, παρά την ελαφριά µεταστροφή τόσο της ΕΣΣ∆ όσο και της βουλγαρικής 

ηγεσίας, συνεχίζουν να εµπνέουν τη χώρα, όπως ακριβώς εµπνέονται οι 

πρωταγωνιστές του µνηµείου και κοιτάζουν µπροστά το µέλλον µε αισιοδοξία και 

δυναµισµό, χαρακτηριστικό στοιχείο των περισσότερων έργων σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού. Όπως και στις άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ που σταδιακά µετά το 

θάνατο του Στάλιν άρχισαν να στρέφονται προς το εθνικό τους παρελθόν, χωρίς όµως 

να απαρνούνται τις κοµµουνιστικές αρχές και οι αξίες, οι οποίες φυσικά τις έδεναν µε 

τον τρόπο αυτό µε την ΕΣΣ∆, έτσι και στη Βουλγαρία αναζητήθηκε εκείνος ο εθνικός 

µύθος που µέσα στα πλαίσια του κοµµουνιστικού κόσµου θα έφερνε στην επιφάνεια 

εθνικές πτυχές της πορείας προς το σοσιαλισµό, προκρίνοντας κατά συνέπεια την 

κοµµουνιστικής ταυτότητας αντίσταση και την τεχνοτροπική επιλογή του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού. 
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Είναι βέβαια αλήθεια ότι κάποιου είδους αντίσταση υπήρξε οργανωµένη από 

τους κοµµουνιστικούς κύκλους, ενώ αποτελεί γεγονός ότι ο ντόπιος πληθυσµός 

υποστήριζε, ειδικά προς το τέλος του πολέµου, τις προσπάθειές των αντιστασιακών, 

ενώ δέχτηκε µε ενθουσιασµό τους παρτιζάνους όταν αυτοί έφταναν στα διάφορα 

χωριά και πόλεις, όπως άλλωστε είχαν πράξει και στην περίπτωση που έφταναν εκεί 

οι Σοβιετικοί στρατιώτες1472. Τα γεγονότα µάλιστα αυτά αποθανατίστηκαν από 

φωτογράφους και κινηµατογραφιστές της εποχής και τα ντοκουµέντα αυτά 

χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια για να ενισχύσουν το µύθο της εσωτερικής 

αντίστασης και της φιλίας µε τους Σοβιετικούς. Μια φωτογραφία και ένα στιγµιότυπο 

από το φιλµ του Georgi Parlapanov που απεικονίζει τον αρχηγό της βουλγαρικής 

αντίστασης να επιστρέφει από το Belovo στις 9 Σεπτεµβρίου 1944, του Aleksandǎr 

Piponkov-Čapaj,φαίνεται ότι αποτέλεσε το εικονογραφικό πρότυπο για το µνηµείο 

της Αντίστασης στο πάρκο Borisova1473. Όπως ο  Piponkov-Čapaj έτσι και ο 

αντιστασιακός σηκώνει τη σφιγµένη γροθιά στον αέρα ως σύµβολο της 

απελευθέρωσης από το φασισµό αλλά και ως σύµβολο πίστης στον Κοµµουνισµό και 

όρκου για συνέχιση του αντιφασιστικού αγώνα, κάτω από την προστασία του οποίου 

είχε µπει συνολικά το βουλγαρικό έθνος στην προσπάθειά του να βρει κοινές ρίζες 

και θετικές συλλογικές µνήµες για να χτίσει µια νέα εθνική και συλλογική ταυτότητα 

σύµφωνα µε τις προσταγές της νέας πολιτικής και πνευµατικής του ηγεσίας.  

     
(αριστερά φωτογραφικό στιγµιότυπο από την ταινία του Georgi Parlapanov, Belovo στις 9 

Σεπτεµβρίου 1944, δεξιά αφίσα µε το ίδιο στιγµιότυπο αντεστραµµένο για τους εορτασµούς της 

επετείου το 1979, έργο των Radosvet Kolev και Simeon Krăstev, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Σόφια) 
                                                 
1472 Βλ. Tzvetanov, Tzvetan, «Bulgarien, Meilensteine einer kontroversen Selbstfindung», όπ. π., σελ. 
105-106 και Stoikov, Athanas/ Koshucharov, Stoiko, Bulgarien 1878-1978: 100 Jahre seit der 
Befreiung Bulgariens, όπ. π., χ. σελ. 
1473 Βλ. Tzvetanov, Tzvetan, «Bulgarien, Meilensteine einer kontroversen Selbstfindung», όπ. π., σελ. 
105-106, από όπου προέρχεται και το φωτογραφικό υλικό. 
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Μαζί µε τη φάση της αποσταλινοποίησης άρχιζε φαινοµενικά η φάση της 

απαγκίστρωσης από τον ασφυκτικό έλεγχο της Μόσχας και της αυτόνοµης πορείας 

προς το σοσιαλισµό. Ωστόσο, οι ανάγλυφες παραστάσεις και το κόκκινο αστέρι της 

επανάστασης πάνω στον οβελίσκο υπενθύµιζαν σε όλους ότι οι Σοβιετικοί ήταν 

πάντοτε παρόντες και έτοιµοι να αναλάβουν δράση εάν τυχόν υπήρχαν προσπάθειες 

πλήρους ανατροπής των συσχετισµών εξουσίας. Με πρόσχηµα ακριβώς την 

επικράτηση του κοµµουνισµού διατήρησαν πρακτικά τον έλεγχο της Βουλγαρίας και 

την υποταγή της στη σοβιετική γεωπολιτική στρατηγική, καθώς είχαν πάντοτε τον 

πρώτο λόγο στην επιλογή της κοµµατικής ηγεσίας, η οποία ακολουθούσε πιστά τις 

υποδείξεις και προσάρµοζε ανάλογα τόσο την πολιτική όσο και την ιδεολογία της. 
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� Στα όρια των δύο κόσµων: τα µνηµεία του τρίτου δρόµου στη 

Γιουγκοσλαβία 

 

Οι προτεραιότητες της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας, κυρίως µετά τη ρήξη Τίτο- 

Στάλιν, σε πολλά σηµεία µοιάζουν µε αυτές τις  ΕΣΣ∆· µόνο που τώρα οι πρακτικές 

και η πολιτική της µνήµης επρόκειτο να εφαρµοστούν στα γεωγραφικά όρια και τα 

πολιτικά πλαίσια ενός µόνο πολυεθνικού κρατικού σχηµατισµού. Όπως παρατηρεί, 

άλλωστε, ο Holm Sundhaussen για το σύνολο των κρατικών δραστηριοτήτων και των 

πολιτικών επιλογών, «στην πράξη η ‘Οµοσπονδιακή Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας’ ελάχιστα διέφερε από τη Σοβιετική Ένωση τα πρώτα χρόνια µετά 

τον πόλεµο. Όλες οι εξουσίες του κράτους είχαν αφεθεί στα χέρια του Josip Broz Tito 

(Τίτο) και των πιο στενών συνεργατών του»1474. Η γιουγκοσλαβική κοµµουνιστική 

ηγεσία, που σχεδόν µόνη της είχε οδηγήσει τη χώρα στην απελευθέρωση, κατόρθωσε 

στην άµεση µεταπολεµική περίοδο να ενώσει τους πληθυσµούς µιας περιοχής κάτω 

από τη σηµαία ενός κράτους, καταστέλλοντας επιτυχώς τα εθνικιστικά συναισθήµατα 

των διαφόρων εθνών υπέρ της ανοχής του κοινού γιουγκοσλαβικού στόχου, ο οποίος 

είχε υποστεί και συνέχιζε να επηρεάζεται από πολύ σοβαρές εθνικιστικές αναταραχές 

και την πολεµική ερήµωση.  

Παρακάµπτοντας κάθε εθνική διαφορά, το καθεστώς του Τίτο έδωσε έµφαση 

και προτεραιότητα στον κοµµουνιστικό χαρακτήρα του νέου κράτους, παράγοντας 

ενοποιητικός της νέας κρατικής οντότητας και ταυτόχρονα νοµιµοποιητικός του 

καθεστώτος. Από αυτήν την προτεραιότητα πηγάζει ακριβώς το γεγονός, όπως 

συνέβη σε µεγάλο βαθµό και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη που ανήκε στη 

σοβιετική σφαίρα επιρροής, ότι όλες οι διαφορετικές, τοπικές και εθνικές µνήµες 

θάφτηκαν και απαξιώθηκαν. Στο προσκήνιο αφέθηκε αρχικά µόνο η ηρωική µνήµη 

του αντιφασιστικού αγώνα των κοµµουνιστών Παρτιζάνων και στη συνέχεια, µετά το 

1948-49, η µνήµη των θυµάτων του πολέµου και του φασισµού. Η πρωτοτυπία 

µάλιστα του αυτόνοµου και χειραφετηµένου αντιστασιακού αγώνα, που µόνο προς το 

τέλος δέχτηκε τη συνδροµή των Συµµάχων, και η τελική συγκρότηση µιας πολιτικής 

και κρατικής εξουσίας βασισµένη σε ίδιες δυνάµεις και υπερεθνικά χαρακτηριστικά, 

αφαίρεσαν από τη δηµοσιότητα την υποχρέωση µνηµόνευσης µιας ενδεχόµενης 

εξωτερικής βοήθειας, δηλαδή τη συνδροµή των συντρόφων Σοβιετικών, όπως είχε 

                                                 
1474 Sundhaussen, Holm, Experiment Jugoslawien: Von der Staatsgründung bis Staatszerfall, BI-
Taschenbuchverlag, Μάνχαϊµ/ Λειψία/ Βιέννη/ Ζυρίχη 1993, σελ. 102. 
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γίνει στα υπόλοιπα κράτη που είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο του Στάλιν. Η πολιτική της 

µνήµης και η µνηµειακή πολιτική εντάχθηκαν ακριβώς στο µεταπολεµικό πλαίσιο 

των αναγκών, των σχέσεων και των συσχετισµών της ‘δεύτερης’ Γιουγκοσλαβίας. 

Όταν οι εκπρόσωποι των κοµµουνιστικών, αντιφασιστικών, αντιστασιακών 

οµάδων συγκεντρώθηκαν στην πόλη Bihac στη σηµερινή Βοσνία το Νοέµβριο του 

1942, µε εξαίρεση τους Σλοβένους συντρόφους τους που δεν µπόρεσαν να 

παρευρεθούν λόγω των µαχών που διεξήγαγαν και λόγω της απόστασης που τους 

χώριζε, υιοθέτησαν την αρχή της ίδρυσης ενός οµοσπονδιακού κράτους, ως λύση για 

τις εθνικές συγκρούσεις που είχαν οδηγήσει στη διάλυση του προηγούµενου 

‘Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας’ και ως το αντίδοτο που θα τους έβγαζε από το 

αδιέξοδο ενός εµφυλίου πολέµου. Όλοι πάντως έβλεπαν εκείνη την ώρα τους εαυτούς 

τους ως τους νόµιµους συνεχιστές του προπολεµικού καθεστώτος, του ιδρυτές 

δηλαδή αυτού που αποκαλείται πλέον ‘δεύτερη Γιουγκοσλαβία’, φυσικά µε νέο 

περιεχόµενο και νέα ταυτότητα, πάντοτε όµως στα πλαίσια ενός ενιαίου 

οµοσπονδιακού κράτους και όχι χωρισµένοι σε αυτόνοµα έθνη-κράτη.  

Το παλαιό ‘Βασίλειο της Σερβίας, Κροατίας και Σλοβενίας’ που έδωσε τη 

θέση του στο ‘Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας’, σε έναν δηλαδή κρατικό σχηµατισµό 

από τους Νότιους Σλάβους, είχε παύσει να υπάρχει αµέσως µετά την εισβολή των 

ναζιστικών δυνάµεων και τις αυτονοµιστικές τάσεις κυρίως των εθνικιστών 

Κροατών, µε αιχµή την οµάδα Ustasha, την ώρα που και οι Σέρβοι εθνικιστές Chetnik 

µπήκαν σε αυτή τη διαµάχη ως αντίπαλοι των Κροατών άρα και των Γερµανών 

συµµάχων τους. Αυτοί όµως που δυναµικά στράφηκαν ενάντια και των δύο και 

φυσικά ενάντια στους εισβολείς, ήταν οι κοµµουνιστές µε αρχηγό τον Κροάτη Τίτο 

και µε τη συµµετοχή πολιτών από όλες τις επαρχίες του διαιρηµένου εκείνη τη στιγµή 

κράτους. Πίστεψαν τότε οι τελευταίοι ότι µόνο µια δυναµική ‘γιουγκοσλαβική’ 

αντίσταση θα µπορούσε να διώξει τις δυνάµεις κατοχής και θα επέτρεπε την ύπαρξη 

των προϋποθέσεων για τη δηµιουργία ενός βιώσιµου οµοσπονδιακού κράτους κατά 

τα πρότυπα της ΕΣΣ∆, στο οποίο όλα τα έθνη θα ήταν ισότιµα. Θα απέφευγαν έτσι 

ένα νέο γύρο συγκρούσεων και οι ίδιοι θα κρατούσαν την εξουσία µέσα σε ένα 

σοσιαλιστικό κράτος. Όταν το συµβούλιο συνεδρίασε εκ νέου ένα χρόνο αργότερα 

και πάλι σε βοσνιακό έδαφος, στην πόλη Jajce, οι εκπρόσωποι της Κροατίας και της 

Σλοβενίας δήλωναν µε αυτοπεποίθηση πως το εθνικό συναίσθηµα είχε παγιωθεί και 

είχε µάλιστα αποτυπωθεί µε συντάγµατα σε κάθε χώρα και πως είχαν κατακτήσει µε 

τις θυσίες τους και τον αγώνα τους το δικαίωµα της εθνικής ανεξαρτησίας τους, την 
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οποία βέβαια τώρα παρέδιδαν οικιοθελώς σε µια ανώτερη παν-γιουγκοσλαβική αρχή, 

αποσαφηνίζοντας όµως την ίδια στιγµή ότι δε θα ανέχονταν µια σερβική υπονόµευση 

και έλεγχο όπως γινόταν στα προπολεµικά κρατικά µορφώµατα.  

Η αποδοχή φυσικά της αρχής της ισοτιµίας εκείνη τη στιγµή ήταν απαραίτητη 

για τη συνέχιση του αγώνα και οδήγησε ακριβώς στην ίδρυση της ‘∆ηµοκρατικής 

Οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας’ µε ένα σύνταγµα που έγινε αργότερα δεκτό ως 

πρώτο σύνταγµα της χώρας στις 31 Ιανουαρίου 19461475. Στο άρθρο 4, µε το οποίο 

ιδρυόταν η ‘δεύτερη Γιουγκοσλαβία’ και απαγορευόταν στο βασιλιά Petar 

Karañorñević να επιστρέψει στη χώρα, διαβάζουµε: «η Γιουγκοσλαβία ιδρύθηκε 

πάνω σε δηµοκρατικές και οµοσπονδιακές αρχές, ως κρατική συνοµοσπονδία 

ισότιµων λαών»1476.  

Σε αντίθεση έτσι µε τις πολιτοφυλακές των Ustasha και Chetnik «που 

πολεµούσαν για καθαρά εθνικά κράτη, οι κοµµουνιστές προσέφεραν σε όλα τα 

σλαβικά έθνη της πρώην Γιουγκοσλαβίας, αναγνωρισµένα ή όχι, ένα νέο 

οµοσπονδιακό κράτος στο οποίο επρόκειτο να είναι ίσοι»1477. Τη νοµιµοποίηση για 

να το πράξουν την άντλησαν ακριβώς από αυτόν το ‘γιουγκοσλαβικό’ λαϊκό 

απελευθερωτικό αγώνα, την εµπειρία δηλαδή και τη µνήµη ενός κοινού πολέµου, ο 

οποίος όµως τώρα έπρεπε να ξεπερνά τα κοινωνικά όρια και να λάβει έναν εθνικό θα 

έλεγα χαρακτήρα. Οι νέοι ηγέτες κλήθηκαν να δώσουν πειστική απάντηση στο 

κρίσιµο ερώτηµα της συνύπαρξης ξεχωριστών εθνών και εθνοτήτων και τα δηµόσια 

µνηµεία που ανεγέρθηκαν για τον πόλεµο χρησιµοποιήθηκαν ως ένα από τα δηµόσια 

εργαλεία για την προώθηση της κεντρικής πολιτικής επιλογής της ίδρυσης και 

διατήρησης του οµοσπονδιακού κράτους και της κεντρικής οµοσπονδιακής 

κυβέρνησης και εξουσίας.  

 

 

 

                                                 
1475 Για τις συνεδριάσεις του Αντιφασιστικού Συµβουλίου για την Ελευθερία των Λαών της 
Γιουγκοσλαβίας (AVNOJ), τις αποφάσεις και το περιεχόµενο των πρώτων συνταγµάτων βλ. Lukic 
Reneo/ Lynch Allen, Europe from the Balkans to the Urals : the disintegration of Yugoslavia and the 
Soviet Union, Oxford University Press, Οξφόρδη 1996, σελ. 72-74. 
1476 Παρατίθεται στο Sundhaussen, Holm, «Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten: Konstruktion, 
Dekonstruktion und Neokonstruktion von „Erinnerungen“ und Mythen», Mythen der Nationen, 1945 
Arena der Erinnerungen, Flacke, Monika (επιµ.), τόµος 1, Deutsches Historisches Museum, Βερολίνο 
2005, σελ. 376. 
1477 Lukic Reneo/ Lynch Allen, Europe from the Balkans to the Urals : the disintegration of Yugoslavia 
and the Soviet Union, όπ. π., σελ. 72. 
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� Η εθνοποιοητική λειτουργία της µνήµης 

 

Περνώντας από διάφορες φάσεις, που συµβαδίζουν µε ιστορικά και πολιτικά 

γεγονότα, όπως η ρήξη µε την ΕΣΣ∆ ή οι συνταγµατικές αναθεωρήσεις, η µνήµη της 

περιόδου 1941-1945 καλλιεργήθηκε πάντα µε γνώµονα την καταπολέµηση 

φυγόκεντρων τάσεων και τη στήριξη του οµοσπονδιακού χαρακτήρα του κράτους, 

από το οποίο άλλωστε αντλούσαν την εξουσία τους οι κοµµατικοί ηγέτες. Όπως 

σηµειώνει η Sabrina Petra Ramet, «ο Τίτο κυβέρνησε τη Γιουγκοσλαβία για περίπου 

37 χρόνια, οδηγώντας τη χώρα µέσα από τη µεγάλη κρίση στις σχέσεις µε τη 

Σοβιετική Ένωση, διευθύνοντάς την µέσα από 4 συντάγµατα και δηµιουργώντας µια 

πολιτική φόρµουλα επικεντρωµένη στην αυτοδιοίκηση (στην οικονοµία), στην 

αδελφοσύνη και την ενότητα (στην πολιτική απέναντι στους εθνικισµούς) και της µη-

συµµαχίας (στην εξωτερική πολιτική)»1478. Οι τρεις αυτοί πυλώνες της πολιτικής του 

θα ενισχυθούν ανά τακτά διαστήµατα µε ‘δόσεις’ από τη µνήµη του πολέµου, η οποία 

µετά από µια σύντοµη ‘ηρωική’ φάση πέρασε µετά το 1948-49 στη φάση της 

θυµατοποίησης του αγώνα και της διατήρησης στη δηµοσιότητα της µνήµης των 

πεσόντων, η οποία µε τον αφηρηµένο και υπεράνω εθνών χαρακτήρα της µπήκε στην 

υπηρεσία της οµογενοποίησης και της δηµιουργίας µιας ενιαίας γιουγκοσλαβικής 

ταυτότητας. 

Αυτή η ενιαία ταυτότητα τέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής της νέας ηγεσίας 

και η δηµόσια µνήµη του πολέµου χρησιµοποιήθηκε για να επικυρώσει την ύπαρξή 

της. Το σύνθηµα των νικητών κοµµουνιστών ήταν ‘αδελφοσύνη και ενότητα’ και υπό 

αυτό το πρίσµα προσεγγίσθηκε και αποτυπώθηκε το πρόσφατο παρελθόν. Η 

στρατηγική ενσωµάτωσης και αφοµοίωσης όλων των εθνικών ταυτοτήτων σε µία και 

µοναδική ‘γιουγκοσλαβική’ διαδικασία, που ξεκίνησε στα µέσα του πολέµου 

προκειµένου να ενισχυθεί και να ευοδωθεί τελικά η αντίσταση κατά των Ναζί αλλά 

και κατά κάθε φυγόκεντρης εθνικιστικής τάσης, συνεχίστηκε δυναµικά και µετά τη 

λήξη του. Οι ριζοσπαστικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα, η κοµµουνιστική 

κυριαρχία και η ανοικοδόµηση σύµφωνα µε τις σοσιαλιστικές αρχές, συµβάδιζαν και 

εξαρτιόνταν από την επιτυχία του οµοσπονδιακού µοντέλου µιας πολυεθνικής και 

αποκεντρωµένης διοίκησης. Οι ρίζες αυτού του µοντέλου υπήρχαν στο νικηφόρο 

αποτέλεσµα της αντιφασιστικής αντίστασης, της οποίας η µνήµη επικροτήθηκε σε 

                                                 
1478 Ramet, Sabrina Petra, Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to 
Ethnic War, Westview Press, Κολοράντο/ Οξφόρδη 1996, σελ. 7. 
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βάρος κάθε άλλης διαφορετικής, εθνικής ή επιλήψιµης εκδοχής. Νοµιµοποιήθηκε 

έτσι το δικαίωµα των νικητών να εξουσιάζουν και µαζί η ανωτερότητα του 

κοµµουνισµού έναντι κάθε άλλης ιδεολογίας και κοσµοθεωρίας, καθώς όπως 

σηµειώνουν οι Reneo Lukic και Allen Lynch, «αν και στα χαρτιά οι θεσµοί της 

γιουγκοσλαβικής οµοσπονδίας συγκροτούσαν ένα αυθεντικό οµοσπονδιακό κράτος, 

το κέντρο της πολιτικής εξουσίας δε βρισκόταν στους κρατικούς θεσµούς αλλά στο 

πολιτικό γραφείο και την κεντρική επιτροπή του Κ.Κ.Γ.»1479.  

Σε αυτό το γεγονός εδράζεται και η επιλογή της λήθης τα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια σκοτεινών πτυχών του παρελθόντος, όπως οι εµφύλιες διαµάχες 

και οι εθνικιστικές εξάρσεις· οι τελευταίες άλλοτε οδήγησαν σε σύµπνοια µε τον 

ηττηµένο πλέον ναζισµό και άλλοτε σε εµφύλιες συγκρούσεις και βαρβαρότητες. 

Όπως παρατηρεί και πάλι ο  Sundhaussen, «στη σκηνοθεσία του µύθου του πολέµου 

χρησίµευε η ξεκάθαρη και απλή διχοτόµηση του καλού και του κακού, του φίλου και 

του εχθρού, του αντιστασιακού και του συνεργάτη. Τα γεγονότα από το 1941 µέχρι 

το 1945 κωδικοποιήθηκαν αναλογικά σε αυτό το ακραίο διπολικό, δυαδικό και 

σχεδόν µανιχαϊστικό ερµηνευτικό σχήµα. Από τη µια µεριά στέκονται οι επιτιθέµενοι 

και οι δυνάµεις κατοχής, καθώς και οι συνεργάτες τους…Από την άλλη µεριά 

βρίσκεται ο ‘Λαός’, οι εργάτες και οι αγρότες, οι οποίοι οργανώθηκαν σε ένοπλη 

αντίσταση υπό την καθοδήγηση του Τίτο και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Οι 

διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στην Αντίσταση και τη Συνεργασία ήταν, σύµφωνα 

µε την αξίωση των ιδρυτών αυτών των µύθων, πέρα και πάνω από τις εθνικές 

διαχωριστικές γραµµές…Εξαιτίας αυτού του διαχωρισµού δεν είχε υπάρξει εµφύλιος 

πόλεµος. ∆εν είχε υπάρξει επίσης κανενός είδος περιεχόµενο, το οποίο βρισκόταν 

έξω από το άκαµπτο διπολικό σχήµα της Συνεργασίας και της Αντίστασης»1480. Και 

στη µεταπολεµική κοµµουνιστική Γιουγκοσλαβία εφαρµόστηκε έτσι ότι και στην 

υπόλοιπη σοβιετική σφαίρα επιρροής, η καλλιέργεια και προώθηση δηλαδή µίας 

ηρωικής, θετικής και ενωτικής µνήµης που χρησιµοποιήθηκε τόσο ως συνεκτική 

ουσία αντίρροπων και διαφορετικών στοιχείων µέσα σε έναν κρατικό και πολιτικό 

σχηµατισµό, όσο και ως νοµιµοποιητικός παράγοντας της πρωτοκαθεδρίας µιας 

κοµµουνιστικής εξουσίας. Μόνη τώρα διαφορά ήταν ότι η εφαρµογή αυτού του 

σοβιετικού τύπου µνήµης έγινε στην πραγµατικότητα εκτός ελέγχου και ορίων της 

                                                 
1479 Lukic Reneo/ Lynch Allen, Europe from the Balkans to the Urals : the disintegration of Yugoslavia 
and the Soviet Union, όπ. π., σελ. 74. 
1480 Sundhaussen, Holm, «Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten: Konstruktion, Dekonstruktion und 
Neokonstruktion von „Erinnerungen“ und Mythen», όπ. π., σελ. 377-378. 
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σοβιετικής σφαίρας και µε την αναγκαστική, αλλά σίγουρα όχι µε ευχαρίστηση, 

συγκατάθεση του Στάλιν, ο οποίος έβλεπε να αναπτύσσεται στα νότια της 

αυτοκρατορίας του ένας νέος πόλος στο διπλωµατικό διεθνές πεδίο. 

 

� Τα µνηµεία της ‘ηρωικής’ περιόδου 1945-1950 

 

Όπως και να ‘χει πάντως, την πρώτη αυτή άµεση µεταπολεµική περίοδο, 

κανείς από τους δύο δεν αµφισβητούσε τη δύναµη και τη νοµιµοποίηση του άλλου, 

πόσο µάλλον όταν τη ρήξη µε το Στάλιν «δεν την είχε προβλέψει, ούτε θελήσει ο 

Τίτο»1481.  Τόσο ο Στάλιν όσο και ο Τίτο σέβονταν αλλήλους και το διεθνές Status 

Quo και παρά το γεγονός ότι ήδη από το 1945 υπήρχαν τριβές ανάµεσα στις δύο 

πλευρές1482, εντούτοις ο ρόλος του καθενός στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο δεν 

αµφισβητούνταν αρχικά, σε σηµείο µάλιστα που η γιουγκοσλαβική πλευρά να 

αναγνωρίζει δηµοσίως την πρωτοκαθεδρία της Μόσχας στο κοµµουνιστικό 

στρατόπεδο και «να προσπαθεί να πείσει το Στάλιν ότι ήταν καλοί κοµµουνιστές»1483. 

Σε αυτή την ηρωική, όπως προείπα, φάση βρίσκουµε διάσπαρτα στοιχεία της 

σύµπνοιας µε τη Σ.Ε., συχνά µε τη µορφή δηµόσιων µνηµείων που υιοθετούν τις 

αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού, αν και είναι αλήθεια ότι όλα κατασκευάζονται 

εκτός Βελιγραδίου και τις περισσότερες φορές στην επαρχία των επαρχιών. Μάλιστα 

η εύθραυστη αυτή συµπόρευση φτάνει να αποτυπωθεί σε ένα µνηµείο, έστω και 

περιθωριακό, στην επικράτεια της Σλοβενίας, όπου γίνεται µνεία στη φιλία και τη 

συνεργασία Γιουγκοσλαβίας και Σ.Ε. και στον κοινό αντιφασιστικό τους αγώνα. 

Στη σλοβένικη πόλη Murska Sobota, στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας 

βρίσκεται ένα µνηµείο, το µοναδικό που ανεγέρθηκε προς τιµή ενός ξένου 

στρατεύµατος και συγκεκριµένα των Σοβιετικών, όπως άλλωστε αναφέρει και ο 

τουριστικός οδηγός της Σλοβενίας1484. Η περίσταση βέβαια είναι εξαιρετικά ειδική 

τόσο εξαιτίας της ιστορίας και της θέσης της ίδιας της µικρής αυτής πόλης όσο και 

                                                 
1481 Mazower, Mark, Σκοτεινή ήπειρος, Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, όπ. π., σελ. 255. 
1482 Για τις  πρόωρες προστριβές και τις ρίζες της ρήξης των δύο καθώς και την απροθυµία πολλών 
στελεχών του Κ.Κ.Γ. να προχωρήσουν δυναµικά προς µια µετωπική κόντρα µε τη Σ.Ε. βλ., Ramet, 
Sabrina Petra, The three Yugoslavias: state-building and legitimation, 1918-2005, Indiana University 
Press, Ιντιάνα 2006, σελ. 175-179. 
1483 Ramet, Sabrina Petra, «Yugoslavia», Eastern Europe: politics, culture, and society since 1939, 
Ramet, Sabrina Petra (επιµ.), Indiana University Press, Ιντιάνα 1998, σελ. 163.  
1484 ∆ιαβάζουµε σχετικά: «Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι αυτό είναι το µοναδικό σοβιετικό µνηµείο στη 
Σλοβενία και η επαρχία του Prekmurje η µοναδική περιοχή όπου τα σοβιετικά στρατεύµατα εισέβαλαν 
στη χώρα ως µέρος µιας συµµαχικής απελευθερωτικής επιχείρησης», McKelvie, Robin/ McKelvie, 
Jenny, Slovenia, Bradt Travel Guides, Μπακς  2008 (α΄ έκδ. 2005), σελ. 215. 
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εξαιτίας του τρόπου απελευθέρωσής της από τους Γερµανούς. Μέλος του Βασιλείου 

της Ουγγαρίας µέχρι το 1918 και εκ νέου κατά τη διάρκεια του Β΄Π.Π. η πρωτεύουσα 

της επαρχίας Prekmurje µε τους 20000 περίπου κατοίκους, που βρίσκεται στα σύνορα 

µε τη Ρουµανία και την Ουγγαρία και η οποία ακόµα και σήµερα έχει µια αρκετά 

µεγάλη κοινότητα Ούγγρων που αριθµούν περίπου 3000, απελευθερώθηκε τελικά όχι 

µόνο από τη γιουγκοσλαβική αντίσταση αλλά και από τον Κόκκινο Στρατό που 

έφτασε µέχρι εκεί. Αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα µιας πόλης της περιοχής, που 

συχνά βρέθηκε από µία διαφορετική πλευρά των συνόρων. Όταν µάλιστα το 1919 

γεννήθηκαν αυτονοµιστικές τάσεις στην περιοχή, ‘το Κίνηµα ή η ∆ηµοκρατία του 

Prekmurje’,  υποκινηµένες από την ουγγρική πλευρά και από το σλοβένικο εθνικισµό 

που έκανε σχέδια για µια ‘Μεγάλη Σλοβενία’, η Murska Sobota αποτέλεσε το 

επίκεντρο των µαχών που τελικά κατέληξαν µε την οριστική ενσωµάτωση στο 

νεοϊδρυθέν ‘Βασίλειο Σερβίας, Κροατίας και Σλοβενίας’.  

   
(Arončik αρχιτέκτονας/ Boris και Zdenko Kalin, Μνηµείο της απελευθέρωσης, 1945, µπρούντζος/ 

µπετόν/ µάρµαρο, Murska Sobota, Σλοβενία) 

Στην ‘πλατεία νίκης’, στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης, µπροστά από το 

κάστρο και µοναδικό ίσως αξιοθέατο της περιοχής, τοποθετήθηκε τελικά τον 

Αύγουστο του 1945 το µνηµείο ‘της νίκης και του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα’, 

λίγο πριν την οριστική αποχώρηση των Σοβιετικών. Πρόκειται για έργο που τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασµό είχε ο Ρώσος αρχιτέκτονας Arončik και τα γλυπτά 

φιλοτέχνησαν οι Σλοβένοι γλύπτες αδερφοί Boris (1905-1975) και Zdenko Kalin 

(1911-1990). Στο µνηµείο βρίσκουµε ένα τυπικό δείγµα γλυπτικής του σοβιετικού 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, ενώ η αρχιτεκτονική σχεδίαση ακολουθεί το πρότυπο τόσο 
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των προτάσεων του Μάλεβιτς και του Iofan για το Παλάτι των Σοβιέτ, όσο και για το 

επίσης πασίγνωστο σοβιετικό περίπτερο στη διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937. 

Συνδυασµός γεωµετρικής αφαίρεσης για τα αρχιτεκτονικά µέρη και ρεαλισµού για τη 

γλυπτική, το µνηµείο µάλλον ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις των Σοβιετικών, που 

όπως προείπα δεν είχαν ακόµα αναχωρήσει. Η επιβολή άλλωστε ενός κατά τ’ άλλα 

παντελώς άγνωστου Ρώσου αρχιτέκτονα, ο οποίος πιθανότατα ακολουθούσε το 

στράτευµα, αποδεικνύει τη σοβιετική συµµετοχή στην ανέγερση και πιθανότατα και 

τη σοβιετική επιθυµία για την κατασκευή του, όπως και τον τελικό έλεγχο της 

παραγγελίας. Το µήνυµα βέβαια της αδελφοσύνης µεταξύ των δύο χωρών και ίσως η 

βιασύνη για την εκτέλεση του έργου σε συνδυασµό µε την έλλειψη άλλων επιλογών, 

επέβαλαν πιθανότητα την απασχόληση ντόπιων καλλιτεχνών, πάντα όµως υπό 

σοβιετική επίβλεψη. 

Το µοναδικό έτσι παράδειγµα συνύπαρξης της γιουγκοσλαβικής µε τη 

σοβιετική µνήµη περνάει µάλλον περισσότερο στη σφαίρα της σοβιετικής 

δηµοσιότητας, η οποία πρόσκαιρα επιβλήθηκε σε σλοβένικο έδαφος. Αυτός είναι 

πιθανότατα ο λόγος που, τόσο όσον αφορά την επιλογή της τεχνοτροπίας και των 

εικαστικών λύσεων που δόθηκαν όσο και το ίδιο το περιεχόµενο και το θέµα του 

µνηµείου, διαπιστώνονται παραποµπές και συµφωνίες µε αντίστοιχα σοβιετικής 

παραγγελίας ή εποπτείας µνηµεία που βρίσκουµε σε άλλες χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. Ο Σοβιετικός στρατιώτης µε το όπλο στέκει και εδώ αγέρωχος φύλακας 

των κεκτηµένων, σηµάδι της πορείας του Κόκκινου Στρατού και συγχρόνως εχέγγυο 

της ελευθερίας ενός άλλου κράτους. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγµα 

στη γειτονική Βουλγαρία, κοντά στο Σοβιετικό στρατιώτη στέκεται και ο ντόπιος 

σύντροφος, δείγµα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των δύο χωρών, τόσο κατά 

τη διάρκεια του αντιφασιστικού αγώνα όσο και µετά σε περίοδο ειρήνης, δηλώνοντας 

συγχρόνως την πίστη τους στα ίδια ιδανικά και τη βούληση να τα υπερασπιστούν 

απέναντι σε νέες ενδεχόµενες απειλές. Μόνο που στην περίπτωση της 

Γιουγκοσλαβίας ο Αντιστασιακός δεν στέκεται κάτω από το Σοβιετικό, όπως 

συµβαίνει συνήθως στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη, αλλά πλέον βρίσκεται 

εµφατικά ακριβώς δίπλα του, ως ισάξιος πολεµιστής και διεκδικητής της τύχης του, 

ως νόµιµος κάτοχος του δικαιώµατος της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης 

περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση, τοποθετώντας σηµειολογικά και συµβολικά 

στο ίδιο επίπεδο τον αγώνα που έδωσαν και οι δύο χώρες και τα ίσα δικαιώµατα 

µεταπολεµικά.  
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Η απεικόνιση επιπροσθέτως ενός αντιστασιακού κοµµουνιστή παρτιζάνου 

δίπλα στον ήρωα Σοβιετικό, που αποτελεί το πρότυπο και αντιπροσωπεύει τα 

επιτεύγµατα του κοµµουνισµού, δεν αφήνει αµφιβολίες για το ποιος ήταν ο νικητής 

και ποιο καθεστώς πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό προκρινόταν εκείνη τη 

στιγµή, σε βάρος φυσικά κάθε άλλου διαχωρισµού εθνικού, εθνοτικού ή ιδεολογικού 

και σε βάρος κάθε σκοτεινής και διασπαστικής εκδοχής της πολεµικής µνήµης. 

Ακόµα και σε αυτό το διπλής σηµασίας µνηµείο, εµφανίζεται πειστικά η επίσηµη 

πολιτική της ηρωική µνήµης των πρώτων µεταπολεµικών ετών υπέρ της ύφανσης 

ενός µύθου. Πλέον θα εορταζόταν ένας κοινός αντιστασιακός αγώνας σε βάρος 

άλλων εθνικών διεκδικήσεων, ένα καθαρά γιουγκοσλαβικό αντιφασιστικό µέτωπο σε 

αντιδιαστολή µε το σοβιετικό και ένα κοµµουνιστικό µέλλον γιουγκοσλαβικού 

χαρακτήρα σε αντιδιαστολή µε το δυτικό καπιταλισµό και το σοβιετικό υπαρκτό 

σοσιαλισµό. 

Μέχρι το 1950 περίπου συνέχισαν να ανεγείρονται σε όλη τη γιουγκοσλαβική 

επικράτεια και συνήθως στην επαρχία µικρής κλίµακας αντιστασιακά µνηµεία που 

απεικόνιζαν ρεαλιστικά τη µορφή ενός µαχόµενου Παρτιζάνου, αποτυπώνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο τη µαχητικότητα και το δυναµισµό του αντιστασιακού κινήµατος 

που έκανε πραγµατικότητα την κοινωνική και πολιτική αλλαγή και έφερε στην 

εξουσία του ηγέτες του Κ.Κ., το οποίο έγινε πλέον το ανώτατο πολιτικό όργανο. 

Τόσο τα µνηµεία στις πόλεις της Κροατίας Kraljevica και Trogir1485 και τα µνηµεία 

στις σερβικές πόλεις Gornje Podgora του Ivan Mirkovic και στο Kraljevo του Lojse 

Dolinar στα 1946-55 όσο και το µνηµείο στη φωτογραφία του ίδιου του Τίτο από 

άγνωστη περιοχή αποτυπώνουν τη µνήµη του πολέµου ως ανάµνηση του δυναµικού 

αντιστασιακού αγώνα που έδωσαν ενωµένοι οι Παρτιζάνοι ανεξαρτήτως εθνικής 

καταγωγής και νοµιµοποιούν ακριβώς το νέο καθεστώς, οι φορείς του οποίου ήταν οι 

ίδιοι οι ήρωες της απελευθέρωσης. Η µετατροπή των παράνοµων αντιστασιακών 

οµάδων σε φορείς της εξουσίας πραγµατοποιήθηκε µέσω της κατασκευής και της 

χρήσης του µύθου του πολέµου των Παρτιζάνων, των ηρωικών συµβόλων του και 

του επαναστατικού του χαρακτήρα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε σε οµιλία του το 

1951 ο ίδιος ο Edvard Kardelj, υπουργός εξωτερικών και δεξί χέρι του Τίτο, «η 

κυριαρχία του λαού µας προέρχεται από την επανάσταση. Στη διάρκεια της 

                                                 
1485 ∆υστυχώς πέρα από την τοποθεσία και το γεγονός ότι όλα κατασκευάστηκαν πριν το 1950 δεν 
κατόρθωσα να συλλέξω κανένα άλλο στοιχείο για τα συγκεκριµένα µνηµεία ή έστω να βρω τον 
καλλιτέχνη που τα φιλοτέχνησε.  
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επανάστασης η θέληση του λαού µπορεί να βρει την πλήρη έκφρασή της και αυτός 

είναι ο λόγος γιατί η δηµοκρατία και η επαναστατική δικτατορία σηµαίνουν το ίδιο 

πράγµα»1486. 

  

  
(πάνω αριστερά αγνώστου, Μνηµείο για την Αντίσταση, Kraljevica 1946-50, πάνω δεξιά Lojse Dolinar, 

Μνηµείο για την Αντίσταση, 1946-49, Kraljevo, κάτω αριστερά Ivan Mirkovic, Μνηµείο για την 

Αντίσταση, 1946-55, Gornje Podgora, κάτω δεξιά φωτογραφία του Τίτο µπροστά από κάποιο µνηµείο 

µε τη µορφή ενός παρτιζάνου) 

Το 1948 όµως ήρθε η αρχή του τέλους για τις σχέσεις Γιουγκοσλαβίας-ΕΣΣ∆ 

και για τις σχέσεις Τίτο-Στάλιν, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και 

ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε 

παγκόσµιο επίπεδο, και φυσικά επηρέασε καταλυτικά και τη µνηµειακή πολιτική. Η 

άρνηση των Γιουγκοσλάβων συντρόφων να παραστούν στη συνέλευση της 

Κοµινφόρµ στις 28 Ιουνίου 1948 και η οριστική διαγραφή της Γιουγκοσλαβίας από 

το σοβιετικό στρατόπεδο, επρόκειτο να έχουν µακροχρόνιες επιπτώσεις και στα δύο 

µέρη. Πρώτη φυσικά και πιο απτή επίπτωση ήταν η διαπίστωση από τον ίδιο τον Τίτο 

ότι η χώρα του, που µέχρι εκείνη τη στιγµή ήταν δεµένη µε τη σοβιετική δύναµη 
                                                 
1486 Παρατίθεται στο Ramet, Sabrina Petra, The three Yugoslavias: state-building and legitimation, 
1918-2005, όπ. π., σελ. 185. 
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οικονοµικά και πολιτικά, έπρεπε εκ των πραγµάτων και µάλιστα άµεσα να στραφεί 

προς άλλες κατευθύνσεις προκειµένου να βρει πολιτική στήριξη για την επερχόµενη 

πίεση των Σοβιετικών, αλλά και να αντικαταστήσει τους παλιούς εµπορικούς 

εταίρους. Η µόνη ορατή διέξοδος δεν ήταν άλλη από τη ∆ύση και συγκεκριµένα τις 

ΗΠΑ, που φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία να επέµβουν και να δηµιουργήσουν νέα 

δίκτυα επιρροής στη βαλκανική χερσόνησο, από τη στιγµή µάλιστα που οι 

γιουγκοσλαβικές αρχές το ζήτησαν οικιοθελώς και επιτακτικά για λόγους επιβίωσης.  

Ενστάσεις και αντιδράσεις σε αυτόν το νέο προσανατολισµό υπήρξαν 

ασφαλώς πολλές και στο εσωτερικό της Γιουγκοσλαβίας και µάλιστα πήραν τη 

µορφή δυναµικής κίνησης, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν είδαν µε καλό µάτι 

τη ρήξη µε τον παραδοσιακό σύµµαχο Στάλιν, τον οποίο µέχρι προ ολίγου υµνούσαν 

ως το πρότυπο της ενσάρκωσης ενός κοµµουνιστή ηγέτη. Οι λεγόµενοι ‘Οπαδοί της 

Κοµινφόρµ (Cominformists)’ υπήρξαν πολυάριθµοι και, όπως σχολιάζει η Sabrina 

Ramet, το ίδιο το Κρεµλίνο πίστευε τουλάχιστον µέχρι τα µέσα του 1949 ότι αυτοί οι 

πιστοί οπαδοί του Στάλιν που είχαν εκπαιδευτεί να υπακούουν στις εντολές της 

Μόσχας θα κινούνταν δυναµικά για την ανατροπή του Τίτο, φθάνοντας πραγµατικά 

στο σηµείο να οργανώνουν απόπειρες δολοφονίας του πρώην συντρόφου τους1487. 

Τελικά όµως, έπειτα από ανελέητο κυνηγητό και διώξεις των αντίθετων φωνών, οι 

όποιες αντιστάσεις κάµφθηκαν, από τη στιγµή µάλιστα που η οικονοµική βοήθεια 

ερχόταν γενναιόδωρη από τη ∆ύση και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ανέβαινε 

διαρκώς. Εξάλλου, οι αρχικές σκέψεις του Κρεµλίνου για στρατιωτική επέµβαση 

ποτέ δεν πραγµατοποιήθηκαν, καθώς µια ένοπλη σύγκρουση θα αποτελούσε νέα 

πληγή για το σοβιετικό γόητρο και επικίνδυνο παιχνίδι, από τη στιγµή που οι ΗΠΑ 

έσπευσαν σχεδόν άµεσα να δηλώσουν τη συµπαράστασή τους στον Τίτο και µάλιστα 

έµπρακτα, στέλνοντας στρατιωτικό υλικό. Το ξέσπασµα του πολέµου στην Κορέα το 

1950 και η ηχηρή αυτή έκφραση της βούλησης των Αµερικανών για δυναµική 

επέµβαση όποτε χρειαστεί, απενεργοποίησε οριστικά κάθε σκέψη για σοβιετική 

εισβολή στη Γιουγκοσλαβία, ανοίγοντας το δρόµο για την πραγµάτωση ενός 

εναλλακτικού δρόµου για το σοσιαλισµό, όπως δήλωναν οι γιουγκοσλαβικές αρχές. 

Το τελευταίο από τα µνηµεία εκείνα για τον πόλεµο που ανήκαν ακόµα στην 

πρώτη ‘ηρωική περίοδο’ και ακολουθούσαν, µε όποιες παραλλαγές, τις αρχές του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού ήταν αυτό στην κροατική πρωτεύουσα, που εγκαινιάστηκε 

                                                 
1487 Βλ. Ramet, Sabrina Petra, The three Yugoslavias: state-building and legitimation, 1918-2005, όπ. 
π., σελ. 178-180. 
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τελικά το 1951. Έργο του Κροάτη ακαδηµαϊκού Frane Kršinić (1897-1982), ο οποίος 

υπήρξε στη συνέχεια δάσκαλος πολλών νέων καλλιτεχνών, το µνηµείο για τους 

επονοµαζόµενους ‘Οµήρους’  ή αλλιώς το ‘Μνηµείο για τους Παρτιζάνους’  είναι 

κατασκευασµένο, ώστε να συνδυάζει τη ρεαλιστική αναπαράσταση των ανθρώπινων 

µορφών µε τα διδάγµατα της γεωµετρικής αφαίρεσης στα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά 

µέρη, ακολουθώντας πιθανότατα εδώ το παράδειγµα του µνηµείου του Rapoport στη 

Βαρσοβία του 1948, µε το οποίο οι οµοιότητες είναι παραπάνω από εµφανείς. 

    
(αριστερά Frane Kršinić, Μνηµείο για τους παρτιζάνους (Όµηροι), 1951, γρανίτης/ µπρούντζος, 

Ζάγκρεµπ, δεξιά Nathan Rapoport, Μνηµείο της εξέγερσης στο Γκέτο της Βαρσοβίας, 1948, Βαρσοβία) 

Οι αλλαγές που ήρθαν µε τη ρήξη Τίτο – Στάλιν δεν έκαναν βέβαια άµεσα την 

εµφάνισή τους στο επίπεδο της πολιτισµικής και καλλιτεχνικής ζωής και επακόλουθα 

και στο επίπεδο της δηµόσιας τέχνης – αν και η µεταµόρφωση ολόκληρου του 

καλλιτεχνικού κλίµατος πραγµατοποιήθηκε τελικά σε σχετικά σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Εξάλλου, ο ανταγωνισµός και η πολεµική 

ατµόσφαιρα που επικρατούσε τα πρώτα χρόνια µετά τη ρήξη και τουλάχιστον µέχρι 

τον πόλεµο στην Κορέα αλλά µε µεγαλύτερη σαφήνεια µέχρι το θάνατο του Στάλιν, 

δεν επέτρεπε την υιοθέτηση µιας τέχνης και µιας τεχνοτροπίας ουδέτερης εξωτερικά 

ή εν πάση περιπτώσει ανατρεπτικής και ριζικά ρηξικέλευθης που δε θα µπορούσε να 

υπαχθεί στο µηχανισµό της παραδοσιακά προπαγανδιστικής δηµόσιας γλυπτικής. Την 

ώρα µάλιστα που ακόµα υπήρχε έντονη η διαµάχη µε τους υπέρµαχους της 

παραµονής στο σοβιετικό στρατόπεδο αλλά και µε τους διάφορους εθνικισµούς, η 

διατήρηση της χρήσης της εικόνας των Παρτιζάνων – πλέον και των θυµάτων γύρω 

από αυτούς – και του ρεαλισµού, για προπαγανδιστικούς λόγους άµεσης προβολής 

συγκεκριµένων µηνυµάτων, ανέβαλε για το µέλλον την απόρριψή του ή την 

ταυτόχρονη χρήση πιο αφαιρετικών λύσεων. Μόνο το 1952 στο Συνέδριο της 

Ένωσης Γιουγκοσλάβων Συγγραφέων που πραγµατοποιήθηκε στη Λουµπλιάνα της 
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Σλοβενίας θα δοθεί, όπως σηµειώνει ο Ješa Denegri, «το οριστικό τέλος στη βασιλεία 

του σοσιαλιστικού ρεαλισµού µε την έκθεση του Miroslav Krleža»1488.  

Τη σύντοµη αυτή περίοδο που κυριαρχούσε ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός, 

µεταξύ περίπου 1945 και 1950, την περίοδο που, όπως παρατηρεί και πάλι ο Denegri, 

κατά κοινή οµολογία σήµερα δέχονται οι περισσότεροι ως «το ιστορικό κενό που 

χωρίζει τη γιουγκοσλαβική τέχνη του 20ου αιώνα σε δύο µακρές ‘κανονικές’ 

περιόδους»1489, στη δηµόσια τέχνη, ή ειδικά σε αυτήν, επιλέχθηκε το πρότυπο που, 

όπως και στους άλλους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής, 

ερχόταν από τους σοβιετικούς συντρόφους. Ο Kršinić που σπούδασε στην Ακαδηµία 

Τεχνών της Πράγας, αλλά επέστρεψε στο Ζάγκρεµπ, όπου έγινε µέλος της Κροατικής 

Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών από το 1948, ακολούθησε στο µνηµείο του τις 

αρχές της επίσηµης εκείνη της στιγµή ιδεολογίας και τεχνοτροπίας, που δεν ήταν 

άλλη από αυτή µιας µανιέρας, που είχε ως πρότυπο το σοβιετικό σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό. Εξάλλου, είχαν ήδη κατασκευαστεί στην Ανατολική Ευρώπη µια σειρά 

από πολεµικά µνηµεία τα οποία έδιναν τον τόνο και τη γραµµή που όφειλαν, έστω 

και θεωρητικά, να ακολουθήσουν και οι Γιουγκοσλάβοι σύντροφοι.  

Το µνηµείο συνεπώς του Kršinić εγγράφεται στην παράδοση της µνηµειακής 

γλυπτικής που είχε ως αφετηρία τη ρεαλιστική αναπαράσταση ανθρώπινων µορφών 

και γεγονότων, αποδίδοντας µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια το µήνυµα και το 

συµβολισµό του περιεχοµένου του εκάστοτε έργου, εποµένως και της εκάστοτε 

εκδοχής της επίσηµης µνήµης. Οι ‘Όµηροι’ του Kršinić και της Αντίστασης έγιναν 

πλέον και οι όµηροι του Στάλιν, αλλά όπως οι πρόγονοί τους έτσι και οι σύγχρονοι 

Γιουγκοσλάβοι όφειλαν να σπάσουν τα δεσµά τους από κάθε εξωτερική καταπίεση 

και ενωµένοι να αγωνιστούν για το νέο τους κράτος. Ο Τίτο είχε ήδη απευθυνθεί στο 

2ο Συνέδριο του Κ.Κ. Σερβίας στις αρχές του 1949 στο εθνικό φρόνηµα των λαών της 

Γιουγκοσλαβίας και είχε δηλώσει ότι είναι εξίσου σηµαντικό για κάθε σοσιαλιστική 

χώρα ο σεβασµός της αρχής της ισονοµίας ανάµεσα στα µικρά και στα µεγάλα κράτη, 

ανάµεσα στους µικρούς και µεγάλους λαούς1490.  

                                                 
1488 Denegri, Ješa, «Inside or Outside "Socialist Modernism"?: Radical Views on the Yugoslav Art 
Scene, 1950-1970», Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-
gardes in Yugoslavia, 1918-1991, Dubravka, Djurić (επιµ.), MIT Press, Κέιµπριτζ Μασαχουσέτης 
2003, σελ. 172. 
1489 Denegri, Ješa, «Inside or Outside "Socialist Modernism"?: Radical Views on the Yugoslav Art 
Scene, 1950-1970», όπ. π., σελ. 172. 
1490 Βλ. Sundhaussen, Holm, Experiment Jugoslawien: Von der Staatsgründung bis Staatszerfall, όπ. π., 
σελ. 109. 
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Άλλωστε, η κοινή εξωτερική απειλή, παλιά ή νέα, αποτελούσε έναν από τους 

πιο ισχυρούς δεσµούς ενότητας που προέτασσε το τιτοϊκό καθεστώς, προκειµένου να 

αντιµετωπίσει κάθε φυγόκεντρο τάση. Την περίοδο 1940-1945 ήταν οι κοµµουνιστές 

ενάντια στους φασίστες και τους εχθρούς τους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, που 

µάχονταν για την απελευθέρωση της χώρας, ενώ το 1950 ήταν οι ανεξάρτητοι 

κοµµουνιστές κατά των καταπιεστικών Σοβιετικών αλλά και της καπιταλιστικής 

∆ύσης, οι οποίοι µάχονταν για έναν τρίτο δρόµο, του οποίου πολύ σύντοµα θα 

διεκδικήσουν την αρχηγία πάνω στον άξονα της µη-συµµαχίας µε κανένα από τα δύο 

ψυχροπολεµικά στρατόπεδα. Η δηµόσια αποτύπωση της µνήµης για τις ηρωικές 

πράξεις και τα δεινά των παρτιζάνων εξυπηρετεί στο µνηµείο του Ζάγκρεµπ τόσο τις 

εσωτερικές πολιτικές ανάγκες της συσπείρωσης των πολιτών κάτω από το ενιαίο 

γιουγκοσλαβικό κράτος όσο και την εξωτερική πολιτική του Τίτο που λειτουργούσε 

µε γνώµονα την καλλιέργεια της εικόνας µιας χώρας που αποτίναξε τον κατοχικό 

ζυγό και προσπαθούσε να ορθοποδήσει και πάλι µόνο µε δικές της δυνάµεις. 

Απεικονίσθηκε, όµως, ταυτόχρονα η ύπαρξη και διατήρηση του γιουγκοσλαβικού 

κράτους και του κοµµουνιστικού καθεστώτος ως η µοναδική λύση επιβίωσης όλων 

των εθνών και πολιτών που το αποτελούσαν. 

 
(Frane Kršinić, Μνηµείο για τους παρτιζάνους (Όµηροι), λεπτ.) 

Πλέον στη δηµόσια εικόνα και στη δηµόσια απεικόνιση της µνήµης 

εισαγόταν, δίπλα στη µορφή του αποφασισµένου Παρτιζάνου, η εικόνα των 

βασανισµένων πολιτών-θυµάτων του πολέµου και σε πρώτο πλάνο έµπαινε µαζί µε 

τις πράξεις αντίστασης και η τραγωδία της καθηµερινής ζωής. Το ‘αντιηρωικό’ θέµα 

ενός µνηµείου αφιερωµένου στα θύµατα του φασισµού επέβαλε στο έργο του Kršinić 

όχι έναν ‘ηρωικό’ σοσιαλιστικό ρεαλισµό τεραστίων διαστάσεων, επιτηδευµένων 
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κινήσεων και θριαµβικών στάσεων, αλλά ένα ρεαλισµό πιο κοντά στις αρχές της 

παράδοσης του Rodin, όπως και στην περίπτωση του Rapoport. Τόσο στη Βαρσοβία 

όσο και στο Ζάγκρεµπ, το θέµα δεν ήταν τα ηρωικά κατορθώµατα και η νίκη του 

Κόκκινου Στρατού, παρά τα βάσανα και η ηρωική στάση των ντόπιων πληθυσµών, 

γεγονός που ασφαλώς προσδιόρισε την κλίµακα και την οριστική εικαστική δηµόσια 

αποτύπωση αυτής της µνηµονικής εκδοχής. 

Βλέπουµε έτσι και στις δύο περιπτώσεις ότι οι καλλιτέχνες αποµακρύνονται 

από την παραδοσιακή λύση της τοποθέτησης των µορφών πάνω σε ένα βάθρο – σε 

αντίθεση τόσο µε τα σοβιετικά µνηµεία αλλά και µε τα µνηµεία των Παρτιζάνων που 

είδαµε παραπάνω – και επιλέγουν την ενδιάµεση λύση µιας ιδιόµορφης ανάγλυφης 

αναπαράστασης, όπου ο επισκέπτης µπορεί να έχει την εµπειρία της θέασης του 

έργου µόνο από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία, από µπροστά σαν ένας δισδιάστατος 

ζωγραφικός πίνακας, τοποθετηµένου µάλιστα περίπου στο ίδιο επίπεδο µε το θεατή. 

Οι Αστοί του Καλαί είναι και πάλι το µορφολογικό και εικονογραφικό πρότυπο, ως 

προς τη δύναµη της εκφραστικότητας της σύνθεσης και το περιεχόµενο µε τους 

εξαθλιωµένους πολίτες. Το έργο όµως του Κροάτη γλύπτη διακρίνεται από 

µεγαλύτερη ένταση εξαιτίας της χρήσης παραδοσιακών τεχνικών, όπως οι διαγώνιες 

γραµµές που σχηµατίζουν µε τα σώµατά τους οι µορφές στα αριστερά, µια γραµµή 

που ξεκινάει από το αριστερό πόδι του πεσµένου άνδρα, συνεχίζει στο κεφάλι της 

γυναίκας από πάνω του και στη µορφή που βάζει τα χέρια στο πρόσωπό της για 

καταλήξει στο σηµείο πάνω από το κεφάλι της κεντρικής ανδρικής µορφής, η οποία 

µε αυτό τον τρόπο συγκεντρώνει το βλέµµα του θεατή, αλλά την ίδια στιγµή κρατά 

σε αρµονία ολόκληρη τη σύνθεση. Με το νοητό αυτό τρίγωνο ο Kršinić πετυχαίνει να 

ισορροπήσει το έργο του και να δώσει µεγαλύτερη σταθερότητα στο σύνολό του, 

δίνοντας έτσι µεγαλύτερη σιγουριά στον πρωταγωνιστή του και µεγαλύτερη έµφαση 

στην αίσθηση της αποφασιστικότητας που επιδιώκει. Αυτή την αίσθηση υποστηρίζει 

και µε τις τραχιές, αλλά όχι εξεζητηµένες, κινήσεις κάθε µιας από τις µορφές και 

κυρίως µε αυτή της κεντρικής µορφής που µε τα πόδια ανοιχτά δείχνει στέρεη στο 

έδαφος αλλά και δυναµική, ικανή να στηρίξει και την υπόλοιπη σύνθεση, καθώς οι 

άλλες µορφές µοιάζουν να συγκλίνουν πάνω του.   

Ο Κροάτης ακαδηµαϊκός, γνώστης της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής παράδοσης, 

δανείζεται όµως και από άλλους καλλιτέχνες του ευρωπαϊκού ρεαλισµού 

εικονογραφικά µοτίβα και αρκεί να κοιτάξει κανείς τη γυναικεία φιγούρα στο πρώτο 

πλάνο της σύνθεσης που µε τα γυµνά της στήθη αλλά µε στεντόρεια φωνή καλεί τους 
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πολίτες στον αγώνα για την ελευθερία όπως η Ελευθερία του Delacroix, ενώ και η 

µορφή πάνω αριστερά µοιάζει αποφασισµένη να θυσιαστεί για αυτόν τον αγώνα όπως 

ο ήρωας της 3ης Μαΐου του Coya, τον οποίο θα δούµε και στο µνηµείο στο 

Buchenwald. Η επιλογή εποµένως του ρεαλισµού δεν είναι διαπραγµατεύσιµη και 

αποτελεί σταθερή επιλογή όλων των καλλιτεχνών στη Γιουγκοσλαβία της πρώτης 

µεταπολεµικής περιόδου, ακολουθώντας σε αυτό τα διδάγµατα των Σοβιετικών 

θεωρητικών, όµως απέχει πολύ από τον ιδεαλισµό και την κανονικοποίηση του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, δίνοντας αποτελέσµατα που έχουν τις ρίζες του στον 

ευρωπαϊκό ρεαλισµό του προηγούµενου αιώνα και γενικότερα στην ευρωπαϊκή 

ρεαλιστική παράδοση, αποτελέσµατα που αποδεικνύουν µια διαφορετική εικαστική 

αντιµετώπιση µέσα στα πλαίσια µιας διαφορετικής καλλιτεχνικής, κοινωνικής, 

πολιτικής και τελικά εθνικής πραγµατικότητας. 

   
(αριστερά Frane Kršinić, Μνηµείο για τους παρτιζάνους (Όµηροι) λεπτ., δεξιά Ferdinand Victor Eugène 

Delacroix, Η Ελευθερία οδηγεί το λαό, 1830, λάδι σε καµβά, 3,25 x 2,60 µ., Musée du Louvre, Παρίσι) 

     
(αριστερά Francisco José de Goya y Lucientes, Η 3η Μαΐου 1808, Η εκτέλεση των αντιστασιακών της 

Μαδρίτης (λεπτ.), 1814, λάδι σε καµβά, 2,66 x 3,45 µ., Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη, στο κέντρο Fritz 

Cremer,  Μνηµείο στο Μπούχενβαλντ, λεπτ. από την οµάδα των µορφών των κρατουµένων, δεξιά Frane 

Kršinić, Μνηµείο για τους παρτιζάνους (Όµηροι), λεπτ.) 
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Ο Kršinić θα εισάγει επιπροσθέτως µοντερνιστικά στοιχεία µε έµφαση στα 

γεωµετρικά σχήµατα, αναζητώντας νέους δρόµους στη µνηµειακή γλυπτική και στη 

διαχείριση του δηµόσιου χώρου. Το ουδέτερο γεωµετρικό φόντο προσπαθεί να 

περιορίσει το βλέµµα µας στην ίδια την αναπαράσταση, σαν ένας τοίχος που δε µας 

αφήνει να έχουµε επαφή µε τον υπόλοιπο εξωτερικό χώρο και µε το υπόλοιπο 

παρελθόν, ενώ επιβάλει ως µοναδική ανάµνηση και εκδοχή της ιστορίας αυτή που 

βλέπουµε ακριβώς µπροστά µας. ∆εµένες όλες µαζί οι µορφές, 

αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλεξαρτώνται, µε κεντρικό φυσικά άξονα τον 

παρτιζάνο που στέκει αγέρωχος και αποφασισµένος και κοιτά, όπως ο σύντροφός του 

ακριβώς από πίσω, µε πίστη και ελπίδα προς τα εµπρός. 

Εδώ οι πολίτες και ο ηγέτης τους αντιστασιακός γίνονται ένα σύνολο, χωρίς 

την ύπαρξη άλλων συµβόλων και απελευθερωµένοι από άλλες ιδεολογικές ή εθνικές 

διαχωριστικές γραµµές. Όλοι µαζί αντιµετωπίζουν το τραγικό παρελθόν τους, 

νιώθουν κοινά τα βάσανα που προκάλεσαν όσοι ήταν αντίθετοι µε τους παρτιζάνους 

και ουσιαστικά νοµιµοποιούν και αναγνωρίζουν στο πρόσωπό τους και σε αυτούς 

που τους εκπροσωπούσαν το δικαίωµα και τη δυνατότητα να χτίσουν πλέον ένα νέο 

κράτος. Είναι η κεντρική µορφή του παρτιζάνου µε τα στιβαρά µπράτσα του που 

στηρίζει τις υπόλοιπες και δεν επιτρέπει την κατάρρευσή τους, έχοντας µάλιστα δίπλα 

του και υπό την προστασία του µια γυναικεία µορφή, αναπαράσταση της ελευθερίας 

ή της ίδιας της Γιουγκοσλαβίας, την οποία καλείται να υπερασπιστεί, ενώ είναι 

έτοιµος να σπάσει από στιγµή σε στιγµή τα δεσµά του και µαζί τα δικά της.   

Για τις γιουγκοσλαβικές πάντως αρχές η περίοδος αυτή αποτελεί µεταίχµιο 

µέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι η ‘ηρωική φάση’ της δηµόσιας απεικόνισης της 

µοναχικής ηρωικής µορφής του Παρτιζάνου έφτανε στο τέλος της. Πλέον ο 

κοµµουνιστικός χαρακτήρας του καθεστώτος είχε επιβληθεί και οι εχθροί και οι 

αντίπαλοι του είχαν πρακτικά ηττηθεί ή έστω δραστικά περιοριστεί, ενώ στο 

εξωτερικό είχε αποκρυσταλλωθεί η ιδέα του ηρωικού και εγγενούς γιουγκοσλαβικού 

απελευθερωτικού αγώνα και του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης. Ήταν η περίοδος 

που δίπλα στο διαρκή αγώνα του καθεστώτος για την καταπολέµηση των 

φυγόκεντρων εθνικιστικών τάσεων ήρθε να προστεθεί η ανάγκη παρουσίασης της 

δυνατότητας επιβίωσης µιας, ανεξάρτητης από την ΕΣΣ∆, Γιουγκοσλαβίας.  Ήταν η 

περίοδος τελικά που «τη νοµιµοποίηση της εξουσίας εξυπηρετούσε επίσης η 

επίκληση των θυµάτων, τα οποία έπεσαν ακριβώς για αυτό το σκοπό, σύµφωνα µε το 
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σύνθηµα: ‘όσο πιο µεγάλος ο αριθµός των θυµάτων τόσο πιο απαραβίαστο το 

αποτέλεσµα’»1491 – νοµιµοποίηση και εντός και εκτός των συνόρων.  

Ο τοίχος λαµβάνει πολλαπλές ιδιότητες και ερµηνείες και στέκεται έτσι 

συµβολικά ανάµεσα στο θεατή και στο παρελθόν, ανάµεσα στην προηγούµενη µνήµη 

των παρτιζάνων και αυτή των θυµάτων, αλλά και ανάµεσα στην προηγούµενη τέχνη 

του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και αυτή της γεωµετρικής αφαίρεσης που υπονοείται, 

σα µια γέφυρα ουσιαστικά µε τη σηµαντική µοντερνιστική προπολεµική παράδοση. 

Ο µοντερνισµός και η αφηρηµένη τέχνη είχαν µακρά παράδοση στην ‘πρώτη’ 

Γιουγκοσλαβία και µάλιστα το καθεστώς εκείνο είχε ευνοήσει την ανάπτυξή τους 

προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα σύγχρονο κράτος στα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. 

Τόσο στο επίπεδο των εικαστικών τεχνών όσο και στην αρχιτεκτονική, αλλά και στην 

έκδοση αντίστοιχων περιοδικών, καλλιεργήθηκαν δυναµικά οι ευρωπαϊκές 

καλλιτεχνικές τάσεις την περίοδο του µεσοπολέµου στο αντίποδα του ακαδηµαϊσµού 

που αντιπροσώπευε τις κατά τόπους εθνικές σχολές πριν την ενοποίηση του 

‘Βασιλείου Σερβίας, Κροατίας και Σλοβενίας’ αρχικά και στη συνέχεια της 

Γιουγκοσλαβίας 1492.  

Η παραγωγή πάντως µνηµείων µε θέµα τους ήρωες της Αντίστασης υποχωρεί 

σηµαντικά τα επόµενα χρόνια και κάποια λίγα δείγµατα τα εντοπίζουµε και πάλι µόνο 

στην περιφέρεια µε τις τελευταίες παραγγελίες να δίνονται περίπου µέχρι το θάνατο 

του Στάλιν1493. Με το ‘Λιώσιµο των Πάγων’ και την προσπάθεια επαναπροσέγγισης 

µε τη Μόσχα, µε τη διαρκή επικοινωνία πλέον µε τη ∆ύση αλλά και τη συνταγµατική 

µεταρρύθµιση µε το ‘Βασικό Νόµο’ του 1953, που έδινε περισσότερα δηµοκρατικά 

δικαιώµατα και ελευθερίες και που άρχισε σταδιακά να εφαρµόζεται τα επόµενα 

χρόνια, θα ολοκληρωθεί σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα η µετάβαση από το 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό που απορρίφθηκε, από «την ιδεολογία του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού» όπως λέει ο Denegri, στον αποκαλούµενο σοσιαλιστικό µοντερνισµό1494. 

                                                 
1491 Sundhaussen, Holm, Experiment Jugoslawien: Von der Staatsgründung bis Staatszerfall, όπ. π., 
σελ. 94. 
1492 Βλ. σχετικά τα κείµενα των Uzelac, Sonia Briski, «Visual Arts in the Avant-gardes between the 
Two Wars», Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes 
in Yugoslavia, 1918-1991, Dubravka, Djurić (επιµ.), MIT Press, Κέιµπριτζ Μασαχουσέτης 2003, σελ. 
122-169, στο ίδιο Krečič, Peter, «Architecture in former Yugoslavia: From the Avant-garde to 
Postmodern», σελ. 322-374 και στο ίδιο Šimičić, Darko, «From Zenit to Mental Space: Avant-garde, 
Neo-avant-garde, and Post-avant-garde Magazines and Books in Yugoslavia, 1921-1987», σελ. 294-
330. 
1493 Πρόκειται για τα µνηµεία των Sreten Stojanovic στο Irski Venac (1951), Lojse Dolinar στην είσοδο 
της πόλης Prijepolje (1952-53), Ivan Sabolic στην Tuzla (1953-56). 
1494 Denegri, Ješa, «Inside or Outside "Socialist Modernism"?: Radical Views on the Yugoslav Art 
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Η νέα τέχνη αποτελούσε «κατ’ ουσία ένα διαφορετικό φαινόµενο» και άνηκε στη 

δυτική παράδοση του µεταπολεµικού µοντερνισµού ή των µεταπολεµικών 

µοντερνισµών «διότι ήταν µέσα σε αυτήν την πολιτισµική και πολιτική σφαίρα 

συµφερόντων µε σαφείς στόχους και αντίκτυπο»1495. Με την ίδρυση της οµάδας Exat 

51 το 1951 στο Ζάγκρεµπ ανοίγει ουσιαστικά ο δρόµος προς την αφαίρεση, 

ακολουθώντας τα διδάγµατα του Bauhaus και De Stijl και δίνοντας έµφαση στις 

γεωµετρικές λύσεις, ενώ την ίδια περίπου περίοδο αρχίζει συστηµατικά και η θεσµική 

υποστήριξη της αφηρηµένης τέχνης µε τη συµµετοχή το 1950 µε δικό της περίπτερο 

στη Biennale της Βενετίας και µε την πραγµατοποίηση µιας σειράς από εκθέσεις 

δυτικής τέχνης µε τη συµβολή και τη συµµετοχή πρωταγωνιστών της αφαίρεσης 

όπως ο Herbert Read, ο Will Grohmann και ο Henry Moore και µια σειρά εκθέσεων 

του ίδιου του MOMA της Νέας Υόρκης1496. 

 

� Τα εθνικά µνηµεία για τα θύµατα του πολέµου στη Γιουγκοσλαβία 

του Τίτο 

 

Μετά από µια παύση περίπου µιας πενταετίας, όταν το γιουγκοσλαβικό 

µοντέλο της αυτοδιαχείρισης γνωρίζει την πλήρη και µεγαλύτερη άνθισή του, µε 

ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς χάρις και τη στήριξη της ∆ύσης, µε ανάπτυξη του 

βιοτικού επιπέδου και µε δραµατική πτώση της ανεργίας στο εσωτερικό, µε σταθερή 

τη διεθνή θέση της χώρας ύστερα από τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ και µετά την 

πρωτοβουλία του Τίτο για ανάπτυξη ενός ενδιάµεσου δρόµου ανάµεσα στα δύο 

ψυχροπολεµικά στρατόπεδα, η δεκαετία του ’60 θα αποδειχθεί η δεκαετία νέων 

κρίσεων για τη Γιουγκοσλαβία, αλλά και η δεκαετία ανάπτυξης ενός εκτεταµένου 

προγράµµατος ανέγερσης µνηµείων γύρω από την περίοδο του πολέµου.  Η πίεση για 

µεγαλύτερη αποκέντρωση και για παραχώρηση περισσότερων προνοµίων στις 

εκάστοτε εθνικές οµάδες εντός των ορίων του γιουγκοσλαβικού κράτους ή ακόµα και 

για αυτονοµία κάποιων περιοχών, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή οπισθοχώρηση της 

σοβιετικής διπλωµατίας από µια πολιτική προσέγγισης που υπήρχε µέχρι τότε και 

επιστροφή σε ένα κλίµα σύγκρουσης, οδήγησαν τελικά την κοµµουνιστική ηγεσία 

                                                                                                                                            

Scene, 1950-1970», όπ. π., σελ. 172. 
1495 Denegri, Ješa, όπ. π., σελ. 172 και 174. 
1496 Για την οµάδα Exat 51 και για τις εκθέσεις και το ρόλο που διαδραµάτισαν βλ. Denegri, Ješa, 
«Inside or Outside "Socialist Modernism"?: Radical Views on the Yugoslav Art Scene, 1950-1970», όπ. 
π., σελ. 178-183 και 173-174 αντίστοιχα. 
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στη λήψη δραστικών µέτρων που εκφράστηκαν στο νέο σύνταγµα του 1963. Αυτό 

προέβλεπε µεγαλύτερο βαθµό αυτοδιαχείρισης στην οικονοµία, σε τοπικό µάλιστα 

επίπεδο, καθώς και πληθώρα διευκρινιστικών και ρυθµιστικών νόµων, οι οποίοι 

προσπαθούσαν να θέσουν µε κάθε λεπτοµέρεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

τη συνέχιση και την επιβίωση της οµοσπονδίας1497. Όπως όµως παρατηρούν οι Lukic 

και Lynch αυτή «η πλήρης εφαρµογή της αυτοδιαχείρισης σήµαινε βαθµιαία 

αποκέντρωση του πολιτικού συστήµατος και συνεπώς περισσότερο χώρο για την 

πολιτισµική αυτονοµία των µη Σέρβων»1498, ενώ και ο Sundhaussen παρατηρεί πως 

«η επανανακάλυψη των εθνικών ζητηµάτων βρίσκεται σε µια στενή χρονική 

συνάφεια µε τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις»1499. Ο Τίτο και οι σύντροφοί του 

κλήθηκαν να επανασχεδιάσουν την επιθετική πολιτική της εθνικής οµογενοποίησης 

όπως είχε εκφραστεί την προηγούµενη δεκαετία και να αναζητήσουν άλλου ύφους 

και περιεχοµένου νοµιµοποιητικούς µηχανισµούς της ίδιας της γιουγκοσλαβικής 

οντότητας και κατά συνέπεια του τιτοϊκού καθεστώτος προκειµένου να διατηρήσουν 

ενωµένη και ισχυρή την οµοσπονδία που ανατροφοδοτούσε και ανατροφοδοτούνταν 

από την κεντρική εξουσία.  

Σε µια προσπάθεια έτσι διαγραφής και αποφυγής κάθε διασπαστικού εν 

δυνάµει ζητήµατος, η κεντρική διοίκηση ανακάλυψε εκ νέου τα θύµατα αόριστα του 

πολέµου, δίνοντας όµως ακριβώς βάρος µόνο σε αυτή τους την ταυτότητα και 

αδιαφορώντας για οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση ή για την ταυτότητα των θυτών. 

Η µορφή του δυναµικού παρτιζάνου εξαφανίστηκε πλήρως από τη δηµόσια σφαίρα, 

όπως και ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός που παρέπεµπε σε άλλα ιδεολογικο-πολιτικά 

συστήµατα και διαχωρισµούς, τη θέση των οποίων πήραν ο σοσιαλιστικός 

µοντερνισµός και οι αφηρηµένες γεωµετρικές και ουτοπικές κατασκευές, σε µια 

προσπάθεια επανασύνδεσης µε τον ιδιαίτερα ανεπτυγµένο προπολεµικό 

µοντερνισµό1500. Ήταν µάλλον πιο εύκολο και βολικό να συζητά κανείς για τα 

θύµατα που υπήρξαν γενικά στον πόλεµο κατά του φασισµού παρά για τους ήρωες 

παρτιζάνους που συχνά είχαν στραφεί κατά των εθνικιστικών οργανώσεων και 

                                                 
1497 Για τις εσωτερικές αυτές πιέσεις αλλά και την αναπροσαρµογή της σοβιετικής διπλωµατίας βλ. 
Ramet, Sabrina Petra, The three Yugoslavias: state-building and legitimation, 1918-2005, όπ. π., σελ. 
199-205. 
1498 Lukic Reneo/ Lynch Allen, Europe from the Balkans to the Urals : the disintegration of Yugoslavia 
and the Soviet Union, όπ. π., σελ. 89. 
1499 Sundhaussen, Holm, Experiment Jugoslawien: Von der Staatsgründung bis Staatszerfall, όπ. π., 
σελ. 117. 
1500 Για τον µοντερνισµό του µεσοπολέµου στη Γιουγκοσλαβία βλ. Mansbach, A. Steren, Modern Art in 
Eastern Europe: From the Baltik to the Balkans, ca. 1890-1939, όπ. π., σελ. 204-242. 
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τάσεων. Οι τελευταίες µπορεί να είχαν στρατιωτικά και πολιτικά συντριβεί, άρα και 

για αυτό το λόγο η παρουσία του Παρτιζάνου κρινόταν περιττή, ωστόσο σε τοπικό 

εθνικό επίπεδο διατηρούσαν µια δυναµική που αν θιγόταν εκείνη τη στιγµή ίσως 

οδηγούσε σε αντίθετα αποτελέσµατα. 

Το 1963, την ίδια χρονιά µε τη συνταγµατική µεταρρύθµιση, εγκαινιάστηκε 

το πρώτο µνηµείο της νέας δεκαετίας στην περιοχή Šumarice κοντά στην πόλη 

Kragujevac για τα θύµατα του φασισµού, έργο του Σέρβου γλύπτη Miodrag Živković 

(1928-), ο οποίος κέρδισε το διαγωνισµό το 1961. Το Kragujevac αποτελεί έναν από 

τους δύο µαρτυρικούς τόπους µνήµης στην πρώην Γιουγκοσλαβία – ο άλλος είναι το 

στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Jasenovac της Κροατίας. Στο Kragujevac, µια 

βιοµηχανική πόλη στη κεντρική Σερβία, εκτελέστηκαν από τη Βέρµαχτ στις 21 

Οκτωβρίου 1941 πάνω από 2000 πολίτες, στην πλειοψηφία τους Σέρβοι και Ρόµα, 

ανάµεσά τους µαθητές και καθηγητές από το τοπικό γυµνάσιο, ως αντίποινα για την 

αντιστασιακή δράση των Παρτιζάνων1501. Στο κέντρο έτσι της χώρας ανεγέρθηκε το 

‘Μνηµείο για τους εκτελεσµένους καθηγητές και µαθητές’  για να θυµίζει τους αφανείς 

ήρωες, τη βιαιότητα των εχθρών και να κρατά ζωντανή τη µνήµη των θυµάτων η 

οποία ένωνε ακόµα τη χώρα.  

 
(Miodrag Živković, Μνηµείο για τους εκτελεσµένους καθηγητές και µαθητές, 1961-63, µπετόν, 

Šumarice κοντά στη σερβική πόλη Kragujevac) 

                                                 
1501 Sundhaussen, Holm, «Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten: Konstruktion, Dekonstruktion und 
Neokonstruktion von „Erinnerungen“ und Mythen», όπ. π., σελ. 379. 
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Σε αυτό το πρώτο ουσιαστικά ‘εθνικό γιουγκοσλαβικό’ µνηµείο, σε µια 

περίοδο που όπως είδαµε αναπτύσσονταν αυτονοµιστικές τάσεις και δίνονταν 

συνταγµατικά πια περισσότερα δικαιώµατα σε κάθε µέλος της οµοσπονδίας, το 

καθεστώς προσπάθησε µέσω της µνήµης του πολέµου να παρουσιάσει µια ενωτική 

εικόνα, να καλλιεργήσει µια νέα ενωτική µνήµη, όπου τα θύµατα από τους 

εξωτερικούς εχθρούς δεν είχαν καµία εθνική ταυτότητα, παρά ήταν απλοί πολίτες που 

αποδείχθηκαν µάρτυρες ενός αγώνα κατά των ξένων κατακτητών και έχασαν τη ζωή 

τους για την απελευθέρωση όλης της χώρας. Στο πρώτο πλάνο δεν είναι πια οι 

παρτιζάνοι, σε αντίθεση µε όλα τα προηγούµενα µνηµεία, ακόµα και αυτό στο 

Ζάγκρεµπ που ναι µεν µνηµονεύει αθώα θύµατα αλλά ωστόσο στο κέντρο βρίσκεται 

η µορφή του Αντιστασιακού, ούτε καν υπάρχει η οποιαδήποτε παραποµπή σε κάποιο 

ηρωικό γεγονός από την ιστορία της Αντίστασης.  Στο αφαιρετικό αυτό έργο τέχνης 

από µπετόν, που παροµοιάζεται µε τα σπασµένα φτερά ενός πουλιού1502 ή και µε το 

σήµα της νίκης, η µόνη παράσταση που υπάρχει είναι οι ανάγλυφες, αλλά παρ’ όλα 

αυτά δυσδιάκριτες, µορφές στο µπροστινό τµήµα, όπου απεικονίζονται µε εντελώς 

σχηµατικό τρόπο τα θύµατα σε παράταξη και συµβολίζεται η πράξη της εκτέλεσης. 

Κανένα άλλο διακριτικό της ταυτότητάς τους δεν υπάρχει και φυσικά κανένα εθνικό 

διακριτικό, αν και όπως είπαµε είναι γνωστή η εθνική καταγωγή των περισσοτέρων. 

∆εν είναι οι παρτιζάνοι που είχαν πολεµήσει ενάντια σε άλλες εθνικές οµάδες στο 

εσωτερικό της χώρας σε έναν ιδιότυπο εµφύλιο πόλεµο, αλλά τα ανώνυµα θύµατα 

του φασισµού και των εξωτερικών απειλών που µνηµονεύονται εδώ και των οποίων η 

µνήµη ανήκει σε όλους τους κατοίκους της χώρας που υπέστησαν τη φασιστική 

βαρβαρότητα.  

Σε αντίθεση µε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό των προηγούµενων µνηµείων, ο 

οποίος ιδεολογικά και πολιτικά είχε πλέον de facto καταδικαστεί, η επιλογή της 

αποτύπωσης της ιδέας των θυµάτων του πολέµου γενικά, εξυπηρετούνταν καλύτερα 

από την αφηρηµένη τέχνη του σοσιαλιστικού µοντερνισµού, που είχε έτσι κι αλλιώς 

κυριαρχήσει στο καλλιτεχνικό επίπεδο στη Γιουγκοσλαβία. Η νέα µνήµη των απλών 

πολιτών-θυµάτων καλλιεργήθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποσυνδεθεί από αυτή 

των παρτιζάνων. Χρησιµοποιήθηκε συνεπώς µια τεχνοτροπία που δε θα ταυτιζόταν 

µε τη µνήµη του πολέµου, όπως αυτή είχε αποτυπωθεί δηµοσίως πριν τη ρήξη µε το 

Στάλιν. Η ανανεωµένη ένταση µε τη Μόσχα, αλλά και η συστηµατική πλέον 

                                                 
1502 Sundhaussen, Holm, όπ. π., σελ. 379. 
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προώθηση της ιδέας της δηµιουργίας ενός ανεξάρτητου µπλοκ ανάµεσα στα δύο 

ψυχροπολεµικά, της ιδέας της ελευθερίας θεωρητικά από κάθε είδους πολιτικές και 

ιδεολογικές εξαρτήσεις, ήταν πιο κοντά στη χρήση της αφηρηµένης τέχνης, όπως είχε 

καλλιεργηθεί στην καπιταλιστική ∆ύση και στην οποία είχαν ήδη στραφεί και 

πολλαπλώς εντρυφήσει οι Γιουγκοσλάβοι καλλιτέχνες στη δεκαετία του ’50. Το 

µνηµείο του Živković αποτελεί ένα από τα πρώτα δηµόσια δείγµατα της επίσηµης πια 

τεχνοτροπίας του σοσιαλιστικού µοντερνισµού, ο οποίος µέσα από διάφορες τοπικές 

εθνικές παραλλαγές παρουσιαζόταν επισήµως σε κάθε διεθνή εκδήλωση ή 

διαγωνισµό. Αυτή η εικαστική επιλογή θα κυριαρχήσει στη χώρα τις επόµενες 

δεκαετίες, σηµατοδοτώντας τόσο τη ρήξη µε το Ανατολικό Μπλοκ όσο και την 

προσέγγιση µε τη ∆ύση – χωρίς πάντως να ισοδυναµεί µε πλήρη ενσωµάτωση1503. Η 

πρακτική πάντως στις χώρες της ∆ύσης της σύνδεσης της µνήµης των θυµάτων µε 

αφηρηµένα ή αφαιρετικά έργα τέχνης και ειδικά µε τις αρχές της γεωµετρικής 

αφαίρεσης, εφαρµόστηκε και στη Γιουγκοσλαβία όταν το επίσηµο κράτος θέλησε να 

αποτυπώσει δηµοσίως µια µνήµη που θα παρέπεµπε αφηρηµένα και αόριστα στα 

θύµατα του πολέµου χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για την ακριβή ταυτότητά τους. 

 
(Miodrag Živković, Μνηµείο για τους πεσόντες στη µάχη του Sutjeska, 1963-71, µπετόν, περιοχή 

Sutjeska στη νοτιοανατολική Βοσνία) 

Τις ίδιες αρχές ακολούθησε ο Živković και στην επόµενη παραγγελία του για 

το µνηµείο στο Sutjeska στη νοτιοανατολική Βοσνία, όπου παρουσίασε και πάλι µια 

αφηρηµένη σύνθεση µε δυο αγκύλες ή δυο φτερά να µνηµονεύουν αόριστα τη νίκη 

των αντιστασιακών οµάδων κατά των δυνάµεων του Άξονα στη µάχη του ποταµού 

Sutjeska το 1943. Η κατασκευή του µνηµείου που άρχισε το 1963, τη στιγµή που 

εγκαινιάστηκε το προηγούµενο, ολοκληρώθηκε τελικά το 1971 και πάλι εν µέσω 

                                                 
1503 Βλ. Denegri, Ješa, «Inside or Outside "Socialist Modernism"?: Radical Views on the Yugoslav Art 
Scene, 1950-1970», όπ. π., σελ. 173. 



776 
 

ταραχών και αποσχιστικών τάσεων – αυτή τη φορά στην Κροατία µε τη γνωστή ως 

‘άνοιξη της Κροατίας’. Η δηµόσια µνηµόνευση αυτού του εξαιρετικά σηµαντικού 

ιστορικού γεγονότος για την πορεία του αντιστασιακού αγώνα, σε µια µάχη που 

κινδύνευσε η ζωή του ίδιου του Τίτο ο οποίος τραυµατίστηκε στο χέρι από βόµβα που 

εξερράγη µόλις µερικά µέτρα µακρυά του, µε τη χρήση και εδώ του σοσιαλιστικού 

µοντερνισµού, αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση του καθεστώτος τόσο για τον αυτόνοµο 

χαρακτήρα του αγώνα, τότε αλλά και τώρα, όσο και για το καθολικό νόηµα του 

αντιφασιστικού πολέµου υπεράνω εθνικών διαχωρισµών. Η ‘δεύτερη Γιουγκοσλαβία’ 

υπό της οδηγίες του Τίτο και την καθοδήγηση του κόµµατος ήταν έτοιµη σύµφωνα µε 

την ουτοπική αυτή κατασκευή να ανοίξει τα φτερά της προς το µέλλον ελεύθερη από 

κάθε καταπίεση ή δεσµά, τόσο προς την Ανατολή όσο και προς τη ∆ύση.  

Μπορεί, βέβαια, ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός να καταδικάστηκε επισήµως και 

να εγκαταλείφθηκε η χρήση του, ωστόσο κάποια στοιχεία του συνέχισαν να 

εµφανίζονται στα µνηµεία για τον πόλεµο. Τόσο το µέγεθος όσο και ο ουτοπικός 

χαρακτήρας αυτών των κατασκευών, που προµηνύουν και συµβολίζουν τον 

αναπτυξιακό τρίτο δρόµο της Γιουγκοσλαβίας µέσω του τεχνολογικού θριάµβου, της 

υπεροχής του µοντέλου της αυτοδιαχείρισης και της ανεξαρτησίας από 

ψυχροπολεµικές δεσµεύσεις, αποτελούν στοιχεία που εντοπίζονται συχνά σε 

αντίστοιχα µνηµεία τόσο της προπολεµικής περιόδου όσο και στις νέες υπερµεγέθεις 

κατασκευές της ΕΣΣ∆ της εποχής Μπρέζνιεφ, σε έναν µάλλον άτυπο ανταγωνισµό 

για την κυριαρχία στο κοµµουνιστικό στρατόπεδο και τη δηµόσια προβολή της 

ορθότητας των δυο παραλλαγών του.  

Στα επόµενα έτσι µνηµεία που ανεγέρθηκαν µε αφορµή τη µνήµη του 

πολέµου, το στοιχείο της µεγαλοµανίας και της πίστης στον ουτοπικό σοσιαλιστικό 

παράδεισο που υποσχόταν ο τρίτος δρόµος του γιουγκοσλαβικού µοντέλου, έκανε την 

παρουσία του αισθητή τόσο µε το µέγεθος όσο και µε την αντιπαράθεσή του µε τη 

χρήση της αφαίρεσης ή/και της γεωµετρικής αφαίρεσης ως αντιστάθµισµα στο 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό των αντίστοιχων υπερκατασκευών στη Σοβιετική Ένωση. Στα 

έργα για παράδειγµα του Dušan Džamonja στο Podgaric της Κροατίας και στην 

Kozara της Βοσνίας το 1967 και 1972 αντίστοιχα, η µνήµη αποτυπώνεται σε 

τεραστίων διαστάσεων ανεικονικά έργα που βασίζονται σε γεωµετρικούς όγκους και 

αφηρηµένες κατασκευές που αποτελούν τη µετεξέλιξη του σοσιαλιστικού 

µοντερνισµού στο λεγόµενο σοσιαλιστικό αισθητισµό, µια παραλλαγή του πρώτου µε 
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συγγένειες που φτάνουν µέχρι τον κονστρουκτιβισµό, χωρίς φυσικά καµία ρεαλιστική 

παράσταση ή κάποιο σύµβολο. 

   
(Dušan Džamonja, αριστερά Μνηµείο για τη µάχη του Moslavina, 1967, µπετόν/ ατσάλι, Podgaric της 

Κροατίας, δεξιά Μνηµείο για τη µάχη της Kozara, 1972, οπλισµένο σκυρόδεµα, Kozara της Βοσνίας) 

Έτσι κι αλλιώς αυτή ακριβώς την περίοδο έκανε την εµφάνισή του ο 

σοσιαλιστικός αισθητισµός, πρώτα στη λογοτεχνία µε το θεωρητικό Sveta Lukić το 

1963 και στη συνέχεια µε τη µεταφορά του στις εικαστικές τέχνες από τον ιστορικό 

τέχνης και τεχνοκρίτη Lazar Trifunović. Ο τελευταίος περιγράφοντας τις αρχές του 

νέου κινήµατος γράφει τα εξής: «προσανατολισµένος σύµφωνα µε τις αρχές της 

φόρµας και των παραστατικών προβληµάτων της ζωγραφικής ο αισθητισµός ήταν 

επιτυχηµένα ‘µοντέρνος’ στο να κατευνάσει το γενικό κόµπλεξ για ‘το άνοιγµα στον 

κόσµο’, αρκετά παραδοσιακός – σα µια µεταµορφωµένη αισθητική του Ιντιµισµού 

του ’30 – ώστε να ικανοποιήσει το νέο αστικό γούστο µέσα σε ένα κοινωνικό 

κοµφορµισµό και αρκετά εσωτερικός ώστε να ταιριάζει µε το µύθο µιας ευτυχισµένης 

και ενωµένης κοινωνίας. Έχει ότι χρειάζεται ώστε να αναµιγνύεται µε την πολιτικά 

προβαλλόµενη εικόνα της κοινωνίας. Από την άλλη µεριά, ο αισθητισµός 

συνεισέφερε στην καθαρότητα της γλώσσας της ζωγραφικής και στην απελευθέρωσή 

της από φιλολογικές αναφορές, αν και κατ’ ουσία δεν άλλαξε τη σειρά των 

παραδοσιακών αξιών»1504.  

Η µνήµη για τις δύο σηµαντικές µάχες που διεξήχθησαν στην περιοχή 

Moslavina και Kozara αντίστοιχα, η µνήµη δηλαδή δύο γεγονότων της ιστορίας του 

αντιφασιστικού και απελευθερωτικού αγώνα των παρτιζάνων, αποτυπώνεται µε τον 

πιο ουδέτερο τρόπο σε δύο έργα που µπορεί να εντυπωσιάζουν µε το µέγεθος και τη 

µορφή τους – αν όχι και µε το εξεζητηµένο σχήµα τους –, δεν παύουν ωστόσο να 

                                                 
1504 Παρατίθεται στο Denegri, Ješa, «Inside or Outside "Socialist Modernism"?: Radical Views on the 
Yugoslav Art Scene, 1950-1970», όπ. π., σελ. 176. 
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αφήνουν ανοιχτό το ζήτηµα της ερµηνείας αυτών των γεγονότων που αφηρηµένα και 

αόριστα αποτελούν ένδοξες στιγµές όλης της Γιουγκοσλαβίας. Καµία νύξη δε γίνεται 

για τη συνεργασία των Ναζί µε τους Κροάτες εθνικιστές που µάχονταν κατά των 

παρτιζάνων, καµία νύξη και καµία παραποµπή ή συµβολισµός για τις εµφύλιες 

διαµάχες που προϋπήρχαν του πολέµου και προκάλεσαν χιλιάδες θύµατα λόγω του 

εθνικού µίσους την περίοδο της γερµανικής κατοχής. Και αυτά τα δύο µνηµεία 

εγγράφονται στον εθνικό µύθο της Γιουγκοσλαβίας και της κοµµουνιστικής 

Αντίστασης που απελευθέρωσε τη χώρα από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. 

   
(Ivan Sabolic, Μνηµείο για τους πεσόντες παρτιζάνους και τα θύµατα του Φασισµού, 1960-64, µπετόν, 

Bubanj στην επαρχία Niš της Σερβίας) 

Στο έργο επίσης του Ivan Sabolic (1921-1986) στα 1960-64 στο Bubanj στην 

επαρχία Niš της Σερβίας, όπου περίπου 10000 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο από τις 

δυνάµεις κατοχής, οι τρεις υψωµένες τεράστιες γροθιές µπορεί να δίνουν ένα 

δυναµικό τόνο στο ‘µνηµείο για τους πεσόντες παρτιζάνους και τα θύµατα του 

φασισµού’ , ωστόσο οι γεωµετρικοί αυτοί όγκοι στερούνται οποιασδήποτε άλλης 

σύνδεσης µε τα ιστορικά γεγονότα, πέραν του αόριστου τίτλου που τους δόθηκε. 

Πρόκειται για θύµατα χωρίς ταυτότητα, πέραν της γιουγκοσλαβικής, για θύµατα µιας 

ιδεολογίας, της αντιφασιστικής και κοµµουνιστικής, αλλά συγχρόνως και για ήρωες 

του κοινού αντιφασιστικού αγώνα που διεξήχθη για τη δηµιουργία της δεύτερης 

Γιουγκοσλαβίας, σύµφωνα µε τις κοµµουνιστικές αρχές που διατύπωσαν ο Τίτο και 

οι σύντροφοί του. Η ιδέα έτσι των θυµάτων συνδέεται µε το δυναµισµό που αποπνέει 

το µνηµείο, δυναµισµό που πρέπει όµως όλοι µαζί ανεξαιρέτως οι κάτοικοι της 

Γιουγκοσλαβίας να επιδείξουν εκ νέου ενάντια σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή και 

σε οποιαδήποτε διασπαστική κίνηση που θα υπονόµευε το επιτυχηµένο, εκείνη τη 

στιγµή, σοσιαλιστικό µοντέλο της αυτοδιαχείρισης της χώρας, της αδελφοσύνης 

µεταξύ των εθνών της οµοσπονδίας και της ανεξαρτησίας σε διεθνές επίπεδο. 
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(Bogdan Bogdanović, Για τα θύµατα της Αντίστασης και των παρτιζάνων, 1961, πωρόλιθος, Prilep)  

   
(Bogdan Bogdanović, Για τα θύµατα της Αντίστασης και των παρτιζάνων, 1965, Mostar) 

Τα µνηµεία τέλος του αρχιτέκτονα Bogdan Bogdanović (1922-) ‘για τα 

θύµατα της Αντίστασης και των παρτιζάνων’  στο Prilep κοντά στα Σκόπια του 1961 

και στο Mostar στη δυτική Βοσνία-Ερζεγοβίνη του 1965, αλλά κυρίως για τα θύµατα 

των Ustaša στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Jasenovac στα νότια σύνορα της 

Κροατίας µε τη Σερβία του 1966, αποτελούν το πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα τόσο 

της επίσηµης µνήµης για τον πόλεµο όσο και της επίσηµης τέχνης του σοσιαλιστικού 

αισθητισµού που άρχισε να κυριαρχεί στον καλλιτεχνικό κόσµο αλλά να στηρίζεται 

και σταθερά από το τιτοϊκό καθεστώς ως επίσηµη τεχνοτροπία – χωρίς όµως σε αυτή 

την περίπτωση την αυστηρή επιβολή της όπως συνέβαινε σε άλλα σοσιαλιστικά 

κράτη, παρά µε την έµµεση στήριξη και προώθηση και τη φαινοµενική ανεξαρτησία 

των καλλιτεχνών. Ο Bogdanović διετέλεσε, άλλωστε, δήµαρχος Βελιγραδίου, 

αποτελούσε ηγετική και δηµοσίως αναγνωρισµένη φυσιογνωµία της Αντίστασης, άρα 

έναν από τους διακεκριµένους φορείς της επίσηµης ιδεολογίας, τόσο σε εικαστικό και 

καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και στην επίσηµη δηµόσια σφαίρα της µνήµης του 

πολέµου, για τον οποίο ανέλαβε την κατασκευή πάνω από είκοσι µνηµείων. 
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(Bogdan Bogdanović, Για τα θύµατα στο Jasenovac (Πέτρινο λουλούδι), 1965, µπετόν, Jasenovac) 

Το στρατόπεδο συγκέντρωση του Jasenovac αποτελεί έναν από τους πιο 

µαρτυρικούς τόπους στην ιστορία της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ίσως την πιο µαύρη 

σελίδα στις σχέσεις µεταξύ Κροατίας και Σερβίας και γενικότερα για τις σχέσεις 

µεταξύ των διαφόρων εθνικών οµάδων που απάρτιζαν την πρώην οµοσπονδία. Στο 

µεγαλύτερο αυτό στρατόπεδο εξόντωσης στο κράτος δορυφόρο της Ναζιστικής 

Γερµανίας, στο ‘Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας’, δολοφονήθηκαν από το 1941 

µέχρι το 1945 εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του πρώην Βασιλείου της 

Γιουγκοσλαβίας, Σέρβοι, Σλοβένοι, Βόσνιοι µουσουλµάνοι, Ρόµα, Εβραίοι αλλά και 

Κροάτες κοµµουνιστές1505. Η ιστορία του υπήρξε το πιο επικίνδυνο αγκάθι στις 

σχέσεις της Κροατίας µε τα υπόλοιπα µέλη της γιουγκοσλαβικής οµοσπονδίας, 

κυρίως φυσικά µε τους Σέρβους, και συγχρόνως την πιο επικίνδυνη και δύσκολη 

µνήµη της πολεµικής περιόδου, η διαχείριση και η χρήση της οποίας αποτέλεσε ένα 

από τα πιο εύθραυστα ζητήµατα για την εξοµάλυνση και άµβλυνση των διαφορών και 

την εξυγίανση των σχέσεων µεταξύ των εθνικών οµάδων.  

Από τη στιγµή, όµως, που η άµεση προβολή της ηρωικής µνήµης των 

Παρτιζάνων, που στην πλειοψηφία τους αποτελούνταν από Σέρβους, τέθηκε στο 

περιθώριο, ακριβώς για να µην υποδαυλίζει νέα πάθη και µίση, η µόνη νόµιµη µνήµη 

και αυτή που θεωρητικά µπορούσε να γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των 

Γιουγκοσλάβων, ήταν αυτή της ιστορίας των θυµάτων αφηρηµένα και αόριστα του 

φασισµού.  Η καλλιέργεια µιας εκδοχής της ιστορίας, όπου συνολικά η χώρα είχε 

πέσει θύµα εξωτερικών εχθρών και µιας ξένης προς το γιουγκοσλαβικό χαρακτήρα 

                                                 
1505 Για τον ακριβή αριθµό και την ταυτότητα των θυµάτων βλ. την επίσηµη ιστοσελίδα του µνηµείου 
http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx καθώς και στο Sundhaussen, Holm, «Jugoslawien und seine 
Nachfolgestaaten: Konstruktion, Dekonstruktion und Neokonstruktion von „Erinnerungen“ und 
Mythen», όπ. π., σελ. 399-400.  
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και ταυτότητα ιδεολογίας, όπως θεωρήθηκε ο φασισµός, αποτελούσε έναν από τους 

πιο ισχυρούς παράγοντες ενότητας και νοµιµοποίησης της ίδιας της ύπαρξης της 

οµοσπονδίας. Με τη στρατηγική της θυµατοποίησης του παρελθόντος εφευρέθηκε 

και κατασκευάστηκε µια απολύτως θετική µνήµη για όλες τις εθνικές οµάδες, την 

οποία όλοι µπορούσαν να ενστερνιστούν και στην οποία όλοι µπορούσαν να 

προσχωρήσουν, καθώς η κρατική ενότητα αποτελούσε διαρκές ζητούµενο του 

οµοσπονδιακού καθεστώτος µέσω της κατασκευής µιας γιουγκοσλαβικής ταυτότητας 

δίπλα στις άλλες εθνικές. 

Τα έργα έτσι του Bogdanović, µε τον αφαιρετικό χαρακτήρα τους και 

ελεύθερα θεωρητικά από ιδεολογικές και συµβολικές συνδέσεις και αγκιστρώσεις, 

συµβαδίζουν ακριβώς µε την επίσηµη ιδεολογία και θέση απέναντι στη µνήµη του 

πολέµου. Το επίσηµο κράτος θέλησε να κατασκευάσει την αποτύπωση του 

παρελθόντος µε τέτοιο τρόπο, ώστε από τη µια να µη θίγει την εθνική συνείδηση 

κανενός και από την άλλη να παράγει και να προβάλλει την ίδια στιγµή µια ενιαία, 

αλλά αφηρηµένη, ταυτότητα, σύµφωνα µε το κεντρικό σύνθηµα για αλληλεγγύη και 

αδελφοσύνη. Όπως αναφέρει ο Delanty Gerard, σχολιάζοντας τις εθνικές διενέξεις 

και τη δηµιουργία εθνικών µύθων, «στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό που επέζησε 

της λήθης δεν ήταν το ίδιο το παρελθόν αλλά µια επινοηµένη µορφή του»1506.  

Το µνηµείο στο Jasenovac αποτελεί ταυτόχρονα κεντρικό πεδίο της κεντρικής 

διοίκησης σε αυτή την προσπάθεια της ιδεολογικής κατασκευής της µνήµης και 

ταυτόχρονα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα της εικαστικής µνηµειακής 

αποτύπωσης της δηµόσιας παρέµβασης και της πολιτικής µέσω της µνήµης, προς 

όφελος των στόχων του τιτοϊκού καθεστώτος. Πρόκειται για την µνήµη των κοινών 

θυµάτων που συνδυάστηκε µε την ιδέα της κοινής εξωτερικής απειλής και του 

µοναχικού, αλλά υπερήφανου και αποτελεσµατικού, γιουγκοσλαβικού δρόµου που 

προωθούσε η κοµµατική ηγεσία. Στόχος ήταν η συσπείρωση όλων των πολιτών και η 

προβολή στο εξωτερικό µιας ισχυρής και ενωµένης χώρας η οποία στεκόταν επί ίσοις 

όροις απέναντι στα δύο ψυχροπολεµικά µέτωπα, έτοιµη να αντιµετωπίσει κάθε 

εξωτερική επιβουλή και παρέµβαση. Σε αυτό το δύσκολο, εύθραυστο και επικίνδυνο 

διεθνές σκηνικό κάθε εσωτερική διαµάχη και ανατρεπτική κίνηση αποτελούσε 

στοιχείο υπονόµευσης της κοινής προσπάθειας όλων των εθνών της οµοσπονδίας.  

                                                 
1506

 Delanty, Gerard, Επινοώντας την Ευρώπη. Ιδέα, ταυτότητα, πραγµατικότητα, Μπαχάρας, Γιάννης 
(µτφρ.), Ασίνη, Αθήνα 2010 (α΄ αγγλική εκδ. 1995), σελ 135. 
 



782 
 

     

 
(Bogdan Bogdanović, Σχέδια για το µνηµείο στο Jasenovac) 

   
(Bogdan Bogdanović, αριστερά σχέδιο για το µνηµείο του Jasenovac, δεξιά συνολική άποψη του 

µνηµείου Για τα θύµατα στο Jasenovac) 

Η σουρεαλιστικής εµπνεύσεως κατασκευή του Bogdanović, σύµφωνη µε τις 

αρχές του σοσιαλιστικού αισθητισµού για ‘καθαρότητα στη γλώσσα και ελευθερία 

από φιλολογικές αναφορές’, εκφράζει µε τον καλύτερο τρόπο την πολιτική της 

µνήµης του επίσηµου κράτους για την κατασκευή µιας αθώας, αόριστης και ενωτικής 

εκδοχής του παρελθόντος, που όχι µόνο απενοχοποιεί πράξεις και συµπεριφορές αλλά 

ταυτόχρονα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και το κοινό έδαφος για την κατασκευή 

ενός κοινού και µε θετική πλευρά µύθου. Το ‘πέτρινο λουλούδι’ , όπως είναι γνωστό 

το µνηµείο, αποτελεί περισσότερο ουµανιστικό έµβληµα και ειρηνευτικό σύµβολο 



783 
 

για το µέλλον µέσα στο ουτοπικό σοσιαλιστικό περιβάλλον του γιουγκοσλαβικού 

κράτους, παρά ευκαιρία για µνηµόνευση και δηµόσια διαπραγµάτευση της ιστορίας 

του πολέµου. Ακόµα και αναφορές ή συσχετισµοί µε κάποια συγκεκριµένη µνήµη, 

όπως για παράδειγµα αυτής των Εβραίων που άρχισε διεθνώς να βγαίνει στο 

προσκήνιο, απαλείφθηκαν από το τελικό έργο. Αρκεί να συγκρίνει κανείς τα 

προκαταρτικά σχέδια του Bogdanović που παραπέµπουν στην εβραϊκή Μενορά, µε 

την τελική επιλογή της σύνθεσης και του σχεδίου µε το λουλούδι – ας µην ξεχνάµε 

ότι ο Bogdanović ήταν ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε το µοναδικό έργο αφιερωµένο 

στη µνήµη των Εβραίων στο νεκροταφείο του Βελιγραδίου. 

Περισσότερο αποτελεί τελικά ένα σύµβολο ζωής παρά ανάµνηση των 

θυµάτων στα οποία είναι αφιερωµένο, συσκοτίζοντας µε τον αόριστο χαρακτήρα του 

την ταυτότητα των θυµάτων αλλά και των θυτών, το ρόλο των τελευταίων στην 

ιστορία και τις ευθύνες συγκεκριµένων οµάδων ή πολιτικών επιλογών. 

Παρουσιάζοντας µε τη χρήση µη-παραστατικών τεχνικών, σύµφωνα µε την πρακτική 

που είδαµε σε πολλές περιπτώσεις στη ∆υτική Ευρώπη, µια ουµανιστική εκδοχή της 

µνήµης, το µνηµείο περισσότερο παραπέµπει σε ένα κοινό όραµα και την προσδοκία 

για ειρηνική ζωή στο µέλλον, παρά στη µνήµη του παρελθόντος.  

Με το µνηµείο του αντιστασιακού καλλιτέχνη, ο µαρτυρικός τόπος του 

Jasenovac, µέχρι εκείνη τη στιγµή διεθνώς άγνωστος1507, µπήκε στο λεξιλόγιο και την 

οµάδα των τόπων µνήµης όπου διαπραγµατεύεται η ιστορία αθώων θυµάτων, δίπλα 

σε διάσηµα µέρη όπως το Oradour και το Lidice, ακόµα και τα δικά µας Καλάβρυτα. 

Έχοντας φυσικά ως στόχο τη διεθνή αναγνώριση του µαρτυρίου του 

Γιουγκοσλαβικού λαού για την αποκόµιση διπλωµατικών κερδών, την ώρα µάλιστα 

που γινόταν διαπραγµατεύσεις για νέες πολεµικές αποζηµιώσεις από τη ∆υτική 

Γερµανία και εκατοντάδες πολίτες της Γιουγκοσλαβίας περίµεναν την άδεια να 

εργαστούν ως µετανάστες στην αναγεννηµένη οικονοµικά πρώην εχθρική χώρα, οι 

παραγγελιοδότες του µνηµείου απέβλεπαν την ίδια στιγµή στην εσωτερική 

αναγνώριση του κοινού µαρτυρικού παρελθόντος, άρα και της κοινής ταυτότητας, 

ώστε να αποτρέψουν κάθε πιθανή αποσχιστική τάση και κάθε προσδοκία για εθνική 

ανεξαρτησία που είχε προκύψει από το σύνταγµα του 1963.  

Η ‘άνοιξη της Κροατίας’ το 1970 ήρθε δυστυχώς να επιβεβαιώσει αυτούς 

τους φόβους και συγχρόνως να επιφέρει µια ακόµα συνταγµατική µεταρρύθµιση µε 

                                                 
1507 Sundhaussen, Holm, «Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten: Konstruktion, Dekonstruktion und 
Neokonstruktion von „Erinnerungen“ und Mythen», όπ. π., σελ. 400. 
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γνώµονα την ακόµα µεγαλύτερη αποκέντρωση, κάνοντας παράλληλα επιτακτικότερη 

την ανάγκη για το επίσηµο κεντρικό κράτος της χρήσης κάθε µέσου που θα 

διασφάλιζε την ενότητα και τη συνέχεια της ‘δεύτερης Γιουγκοσλαβίας’ – ανάµεσά 

τους φυσικά και της δηµόσιας µνήµης του πολέµου. Τα µνηµεία που το καθεστώς 

συνέχισε να κατασκευάζει τα επόµενα χρόνια, τουλάχιστον µέχρι και το θάνατο του 

Τίτο το 1980, διακρίνονται από τις ίδιες αρχές τόσο σε τεχνοτροπικό όσο και σε 

θεµατικό επίπεδο.  

Η καλλιτεχνική µάλιστα πορεία του Vojin Bakić, ο οποίος ανέλαβε αρκετές 

δηµόσιες παραγγελίες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ολόκληρης της 

µεταπολεµικής περιόδου στη πρώην Γιουγκοσλαβία, τόσο όσον αφορά την εξέλιξη 

της µνήµης και της καλλιέργειας της δηµόσιας αποτύπωσής της µέσα στον Ψυχρό 

Πόλεµο, όσο και για την εξέλιξη και την πορεία των εικαστικών τεχνών και των 

καλλιτεχνικών επιλογών πριν και µετά τη ρήξη  µε τη Μόσχα. Η πορεία του Κροάτη 

γλύπτη από το σοσιαλιστικό ρεαλισµό του δασκάλου του Frano Kršinić και του δικού 

µνηµείου στο Kolasin για τους παρτιζάνους έως το µνηµείο στη Petrova Gora το 1978 

καταδεικνύει και υπογραµµίζει το δρόµο που διανύθηκε από τους καλλιτέχνες και το 

κράτος ανάµεσα στην πρώτη ηρωική φάση της µνήµης των παρτιζάνων, του ηρωικού 

αντιστασιακού αγώνα και της δηµόσιας απεικόνισής της σύµφωνα µε τις αρχές της 

τέχνης που πρότυπο υπήρξε η Σοβιετική Ένωση, έως τη µνήµη της περιόδου της 

θυµατοποίησης του παρελθόντος και της αόριστης και ουµανιστικής αναφοράς στο 

παρελθόν, µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον µε τη χρήση της αφαίρεσης του 

σοσιαλιστικού αισθητισµού – ουσιαστικά σύµφωνα µε τις αρχές και τις αξίες που 

αυτή η εκδοχή του µεταπολεµικού µοντερνισµού ενσάρκωνε στη ∆ύση.  

  
(Vojin Bakić, αριστερά Μνηµείο για τους παρτιζάνους, 1949, µπρούντζος/ γρανίτης, συνολικό ύψος 

περίπου 5 µ., Kolasin, δεξιά πρόπλασµα για το µνηµείο για τους παρτιζάνους στην  Petrova Gora, 1978, 

Αλουµίνιο/ ξύλο, 0,70 x 0,63 x 0,60 µ., συλλογή της οικογένειας Bakić)  
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(Vojin Bakić, Μνηµείο για τους παρτιζάνους, 1978, µεταλλική κατασκευή, Petrova Gora, φωτογραφίες 

της κατάστασης του µνηµείου µετά τον πόλεµο στην πρώην Γιουγκοσλαβία) 
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� Η δηµόσια τέχνη για το Β΄Π.Π. µετά το 1970 – ύφεση στην παραγωγή 

µνηµείων και αλλαγή προσανατολισµού/ το εβραϊκό ζήτηµα  

 

Στα πρώτα κεφάλαια αυτής της µελέτης είδαµε ότι τα τέλη της δεκαετίας 

του ’60 και οι αρχές του ’70 αποτελούν ιστορικά µια µεταβατική περίοδο στη 

µεταπολεµική και ψυχροπολεµική περίοδο, µια περίοδο στην οποία διαπιστώνονται 

τοµές, τόσο στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης, όσο και 

στην ιστορία της δηµόσιας µνήµης και τέχνης γύρω από το θέµα του Β΄Π.Π. 

Γεγονότα όπως ο ‘Μάης του ’68’ στη ∆ύση και η ‘Άνοιξη της Πράγας’ στον 

κοµµουνιστικό κόσµο, αποτέλεσαν µόνο τις πιο γνωστές εκφάνσεις µιας ιστορικής 

αλλαγής που σηµατοδοτήθηκε από αντίστοιχα γεγονότα εκείνη περίπου την περίοδο. 

Ο ερχοµός στο προσκήνιο µιας γενιάς που είχε γεννηθεί περίπου στον πόλεµο, αλλά 

δεν είχε άµεσες εµπειρίες της βίας, της καταστροφής και των κακουχιών, σε 

συνδυασµό µε τη σταδιακή υποχώρηση της γενιάς στην οποία ανήκαν οι υπεύθυνοι 

για την τραγωδία και τα εγκλήµατα του παρελθόντος, καθώς και οι νέες διεθνείς 

πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες ύστερα από τα πρώτα χρόνια της έντονης 

ανάπτυξης και του σκληρού ψυχροπολεµικού ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε την 

οικονοµική ύφεση και την εµφάνιση νέων πιεστικών αναγκών και αιτηµάτων στις 

καταναλωτικές ή τις κοµµουνιστικές κοινωνίες σε ολόκληρη την ήπειρο, οδήγησαν 

σταδιακά στον περιορισµό ή την εγκατάλειψη της ιστορίας της περιόδου ’39-’45 και 

της δηµόσιας αναπαράστασής της, έστω και προσωρινά. 

Στην ΕΣΣ∆ η σταθεροποίηση του Μπρέζνιεφ στην εξουσία επέφερε την 

παγίωση και αποκρυστάλλωση µιας συγκεκριµένης εκδοχής της µνήµης του πολέµου, 

την προβολή και αποτύπωση δηλαδή µε γιγαντιαία γλυπτά και µνηµειακά πάρκα, από 

τη µία ενός ηρωικού χαρακτήρα της µάχης που έδωσε ολόκληρη η ΕΣΣ∆ υπό την 

ηγεσία του Κ.Κ. και από την άλλη µιας συλλογικής ταυτότητας της χώρας ως το 

µεγάλο θύµα αυτής της µάχης. Στο εσωτερικό της ΕΣΣ∆, µετά την ανέγερση µέχρι τα 

τέλη του ’60 των τεράστιων µνηµειακών συγκροτηµάτων στο Βόλγκογκραντ, στο 

Μινσκ, στο Ντόνετσκ ή στο Σαλάσπις, η κατασκευή ανάλογων έργων περιορίστηκε 

δραστικά, ίσως λόγω και των σηµαντικών οικονοµικών δυσκολιών που άρχισε να 

αντιµετωπίζει η χώρα. Με εξαίρεση το ‘Μνηµείο των ηρωικών υπερασπιστών του 

Λένινγκραντ’ , έργο του αρχιτέκτονα Sergei Speransky (1914-1983) και του γλύπτη 

Mikhail Konstantinovich Anikushin (1917-1997), το οποίο βέβαια είχε προβλεφθεί 

από το 1958 αλλά ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 1971 και 
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η κατασκευή του µνηµείου στα µέσα του ’70, µόνο σποραδικά και σε δευτερευούσης 

σηµασίας τοποθεσίες εµφανίστηκαν κάποια νέα µνηµεία για τον πόλεµο.  

  

  

  
(Sergei Speransky αρχιτέκτονας/ Mikhail Konstantinovich Anikushin γλύπτης, Μνηµείο των ηρωικών 

υπερασπιστών του Λένινγκραντ, 1975, γρανίτης/ µπρούντζος, Ploshchad Pobedy (Πλατεία νίκης), Αγ. 

Πετρούπολη, πάνω αριστερά πανοραµική άποψη του µνηµείο και δεξιά της κεντρικής παράστασης µε 

τον οβελίσκο ύψους 48 µ. και τη σύνθεση µε τους Νικητές ύψους 5 µ., στο κέντρο αριστερά λεπτ. της 

παράστασης στη βάση και την ηµεροµηνία ‘1941-1945’και δεξιά άποψη της βάσης του µνηµείου 

συνολικά, κάτω αριστερά λεπτ. από το εσωτερικό του µνηµείου και δεξιά η υπογραφή του γλύπτη M. 

Anikushin µε την ηµεροµηνία ανέγερσης ‘1975’) 
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Στη µέση του κεντρικού οδικού άξονα που οδηγεί από το διεθνές αεροδρόµιο 

στην πόλη, κατασκευάστηκε αυτή η τεχνητή πλατεία στα όρια του αστικού ιστού, 

από την οποία κάθε ξένος επισκέπτης πρέπει να περάσει, δίνοντας στο µνηµείο το 

χαρακτήρα της πύλης εισόδου. Παρά την πάροδο των ετών και την 

επαναδιαπραγµάτευση της µνήµης του πολέµου, κυρίως στη µετά Στάλιν εποχή, το 

θέµα και το περιεχόµενο εντούτοις της µνήµης του ‘Μεγάλου Πατριωτικού 

Πολέµου’, που συµπυκνώνεται στην ηµεροµηνία η οποία δεσπόζει στον κόκκινο 

οβελίσκο, ‘1941-1945’, δε φαίνεται να αλλάζει δραµατικά και στόχο έχει τη 

µονοδιάστατη αποτύπωση αυτής της εκδοχής, διαγράφοντας παράλληλα τις 

υπόλοιπες πτυχές της πολεµικής ιστορίας.  

    
(αριστερά Sergei Speransky, Μνηµείο των ηρωικών υπερασπιστών του Λένινγκραντ, δεξιά, Aleksander 

Mikhailovich Rodchenko, Composition 88, 1919, λάδι σε καµβά, 1,22 x 0,74 µ., Πινακοθήκη 

Tretyakov, Αγ. Πετρούπολη) 

Στο µνηµείο όµως στην Αγ. Πετρούπολη βλέπουµε τη σταδιακή µετατόπιση 

από τις αυστηρές και κωδικοποιηµένες αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού της 

σταλινικής περιόδου σε ένα ρεαλισµό πιο χαλαρό και πιο απελευθερωµένο, ενώ η 

εισαγωγή γεωµετρικών σχηµάτων και συµβόλων καταλαµβάνει µεγαλύτερες και 

κυρίαρχες διαστάσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Το σχήµα ενός ιδιόµορφου 

ρολογιού ή η κυριαρχία του κύκλου, του τριγώνου και ενός περίεργου διαβήτη ή 

χάρακα, όπως βλέπουµε στην πανοραµική άποψη του µνηµείου, δίνουν το δυναµικό 

στοιχείο της ανανέωσης σε σχέση µε το προηγούµενο µνηµειακό συγκρότηµα στο 

Βόλγκογκραντ. Επανέρχονται συνεπώς στο προσκήνιο οι στυλιστικές λύσεις πριν την 

άνοδο του Στάλιν, δηλαδή τα διδάγµατα της Ρωσικής Πρωτοπορίας, όπως βλέπουµε 
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για παράδειγµα στο έργο του Aleksander Mikhailovich Rodchenko, Composition 88, 

ενώ και πάλι γίνεται πράξη το ζητούµενο της συνεργασίας όλων των τεχνών.  

Η αεροδυναµική σχεδίαση, η διάσπαση του κύκλου, η συµµετρία και τα 

γεωµετρικά σχήµατα που παραπέµπουν στις βασικές µαθηµατικές αρχές και στις 

αρχές της φυσικής επιστήµης συµβαδίζουν εκείνη την εποχή µε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις σε µια Σοβιετική Ένωση, η οποία κατόρθωσε πρώτη να στείλει τον 

άνθρωπο στο διάστηµα και η οποία συνέχιζε να αναπτύσσει δυναµικά το πυρηνικό 

της πρόγραµµα. Όπως την περίοδο της Ρωσικής Πρωτοπορίας η πίστη στην 

τεχνολογία και στις δυνατότητες της ανθρώπινης εξέλιξης αποτυπώθηκε στα έργα 

τέχνης, έτσι και στο µνηµείο το ‘διαστηµικό’ του αρχιτεκτονικό σχέδιο παραπέµπει 

στη διάσπαση του ατόµου και στο διαστηµικό πρόγραµµα της χώρας, που 

αποτελούσε την αιχµή της προόδου, συνδέοντας µε αυτόν τον τρόπο υπόρρητα τα 

κατορθώµατα του Κόκκινου Στρατού στο Β΄Π.Π. µε τα σύγχρονα επιτεύγµατα. Οι 

µορφές, εξάλλου, του Anikushin είναι πλέον πιο εκφραστικές και οι κινήσεις πιο 

περίπλοκες και πιο ζωντανές, εγκαταλείποντας την αρτηριοσκλήρυνση της 

προηγούµενης περιόδου και των διδαγµάτων της Mukhina, του Laktionov ή του 

Wutschetitsch, πλησιάζοντας πιο πολύ τις προπολεµικές λύσεις του Alexander 

Alexandrovich Deyneka, τις οποίες και ο ίδιος επανέφερε και επανέλαβε αργότερα, 

µετά το θάνατο του Στάλιν. 

  
(αριστερά Mikhail Konstantinovich Anikushin γλύπτης, Μνηµείο των ηρωικών υπερασπιστών του 

Λένινγκραντ, λεπτ. της σύνθεσης στα δεξιά του οβελίσκου, δεξιά Alexander Alexandrovich Deyneka, 

Η υπεράσπιση του Petrograd, 1956, λάδι σε καµβά, 2,18 x 3,54 µ., Πινακοθήκη Tretyakov, Αγ. 

Πετρούπολη – η πρώτη εκδοχή αυτού του έργου έγινε το 1928 και βρίσκεται στο Κεντρικό Μουσείο 

των Πολεµικών ∆υνάµεων στη Μόσχα) 

Εκτός, επίσης, των συνόρων της Σ.Ε. αλλά µέσα στα όρια της σοβιετικής 

σφαίρας επιρροής, τα σοβιετικά πολεµικά µνηµεία είτε άλλαξαν περιεχόµενο και 
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µορφή, είτε περιορίστηκαν δραµατικά όσο υποχωρούσε το ενδιαφέρον από τις 

νεώτερες γενιές και όσο η ήδη υπάρχουσα παραγωγή επέφερε τον κορεσµό στη 

δηµόσια µνηµειακή πολιτική. Η σοβιετική υπεροχή και έλεγχος είχαν σε µεγάλο 

βαθµό εξασφαλισθεί, συνήθως µε αυταρχικό τρόπο ή µέσω φιλικών καθεστώτων, 

οπότε δεν υπήρχε η επιτακτική ανάγκη για δηµόσια δικαιολόγηση ή νοµιµοποίηση 

της εξουσίας και της παρέµβασης της Μόσχας στις εσωτερικές και εξωτερικές 

υποθέσεις άλλων κρατών, αν και µετά το ’56 οι φωνές και οι ενέργειες για 

περισσότερη δηµοκρατία, ελευθερία και απαγκίστρωση από το σοβιετικό έλεγχο 

είχαν πληθύνει. Αυτό που καλλιεργήθηκε στο εξής ήταν η δηµόσια αποτύπωση των 

φιλικών σχέσεων µε τη ‘µητρόπολη’ Μόσχα, η εικόνα δηλαδή της συνεργασίας των 

χωρών του ‘Συµφώνου της Βαρσοβίας’, που υποτίθεται ότι λειτουργούσε υπέρ όλων 

των συµβαλλόµενων µερών. Άλλωστε, όπως ήδη είδαµε, σταδιακά άρχισε να 

αναπτύσσεται η εκδοχή µιας εθνικής µνήµης γύρω από τα γεγονότα του πολέµου µε 

τοπικούς εθνικούς ήρωες και θύµατα, µια δηµόσια µνήµη ανεξάρτητη από τη 

σοβιετική πρόσληψη και ερµηνεία, η οποία αποτυπώθηκε σε ήσσονος σηµασίας και 

µικρής κλίµακας επαρχιακά µνηµεία. Η παγίωση, επιπροσθέτως, της διάστασης µε τη 

Γιουγκοσλαβία, που εµφανιζόταν υπέρµαχος ενός διαφορετικού, πιο φιλελεύθερου 

και δηµοκρατικού δρόµου προς το σοσιαλισµό, αλλά και η ρήξη µε την Κίνα, 

απέτρεψαν τις σοβιετικές αρχές από το να παρουσιάζουν πλέον δηµοσίως στο έδαφος 

άλλων χωρών τη στρατιωτική τους ισχύ ή να επιδεικνύουν εκεί την παρουσία και την 

αυταρχική τους εξουσία, την ώρα που η παγκόσµια µάχη των εντυπώσεων και της 

κοινής γνώµης κορυφωνόταν µε διαρκώς νέα θερµά µέτωπα και επεισόδια. 

  
(Zurab Konstantines dze Tsereteli κ.α., Πάρκο της νίκης, 1983-1995, Poklonnaja Gora, Μόσχα, 

αριστερά άποψη από την µπροστινή πλευρά του θόλου µε τη σύνθεση του Tsereteli και δεξιά λεπτ.) 
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Η κατάσταση δε φαίνεται να άλλαξε ριζικά ούτε µετά το θάνατο του 

Μπρέζνιεφ το 1982 και την ανάδειξη στη θέση του νέου Γ.Γ. στην ηγεσία του ΚΚΣΕ 

διαδοχικά των Γιούρι Αντρόποφ και Κωνσταντίν Τσερνένκο. Μέσα στη δεκαετία 

του ’80 τίποτε δεν προοιώνιζε άλλωστε την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και για το λόγο 

αυτό συνεχίστηκε ο σχεδιασµός του ‘Πάρκου της νίκης’ , λίγο έξω από το κέντρο της 

Μόσχας, στο λόφο Poklonnaja Gora, το πιο µεγαλειώδες ίσως από τα έργα του 

σοβιετικού καθεστώτος. Το µνηµειακό αυτό πάρκο που είχε αρχίσει να 

κατασκευάζεται σταδιακά ήδη από το 1960, αρχικά στη µνήµη της νίκης επί του 

Ναπολέοντα, ο οποίος περίµενε µάταια στο συγκεκριµένο σηµείο να του παραδώσουν 

οι Ρώσοι τα κλειδιά του Κρεµλίνου, τελικά συµπεριέλαβε µετά το 1983 και τα 

µνηµεία που κατασκευάστηκαν για το ‘Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο’ σε σχέδια του 

Γεωργιανού γλύπτη Zurab Konstantines dze Tsereteli (1934-). Επισήµως το 

µνηµειακό αυτό πάρκο άνοιξε τις πύλες του τελικά µόνο το 1995, µε απόφαση του 

τότε προέδρου Μπόρις Γέλτσιν για την επέτειο των 50 χρόνων από τη λήξη του 

πολέµου, περιλαµβάνει το ‘θόλο της δόξας’, µια χριστιανική εκκλησία, ένα 

µουσουλµανικό τέµενος, µια εβραϊκή συναγωγή, ένα µνηµείο-µουσείο για το 

Ολοκαύτωµα και την ιστορία των Εβραίων της Ρωσίας, τα οποίο εγκαινιάστηκε το 

2002, ενώ το τελευταίο µνηµείο, µια σειρά από 15 µπρούντζινες στήλες, µία για κάθε 

σηµαντική µάχη, εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο Πούτιν το 2005 στην επέτειο των 

60 χρόνων1508. Οι σαρωτικές ασφαλώς αλλαγές που επέφερε το τέλος του Ψυχρού 

Πολέµου και οι νέοι διεθνείς συσχετισµοί γίνονται αντιληπτοί µε τον καλύτερο και 

διαυγέστερο τρόπο στις ηρωικές µορφές του Tsereteli, στις οποίες, δίπλα πλέον στο 

στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού, προστέθηκαν ως αντάξιοι συµπολεµιστές και 

συνοδοιπόροι στο παρελθόν αλλά και στο παρόν, οι στρατιώτες των υπόλοιπων 

Συµµάχων στο Β΄Π.Π., δηλαδή των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. 

Κάποια σταδιακή αλλαγή στην πρόσληψη του παρελθόντος παρουσιάστηκε 

µόνο λίγο πριν το τέλος του Ψυχρού Πολέµου στα πλαίσια της Περεστρόικα του 

Μιχαήλ Γκορµπατσόφ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία µετά το 1985. Τότε για πρώτη 

φορά έγινε ουσιαστικά λόγος για τις σοβιετικές ευθύνες και τα εγκλήµατα την 

περίοδο του πολέµου και τότε µόνο το σοβιετικό καθεστώς ανέλαβε την ευθύνη για 

τη σφαγή των Πολωνών αξιωµατικών στο Κατύν της Λευκορωσίας. Μετά βέβαια 

από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού οι προσπάθειες των περισσότερων 

                                                 
1508 Βλ. για το µνηµείο, Jahn, Peter (επιµ.), Triumph und Trauma, Sowjetische und Postsowjetische 
Erinnerung an der Krieg 1941-1945, όπ. π., σελ. 190-193. 
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κυβερνήσεων των πρώην κοµµουνιστικών κρατών επικεντρώθηκαν στη διατήρηση 

και καλλιέργεια µιας αρνητικής µνήµης για τα χρόνια του κοµµουνισµού και την 

ταυτόχρονη απαξίωση και λήθη των ηρωικών πράξεων και των θυµάτων του 

Κόκκινου Στρατού και της σοβιετικής ηγεσίας1509.  

Στη δυτική τώρα πλευρά του Τείχους, η οπισθοχώρηση στην παραγωγή 

πολεµικών µνηµείων περίπου µετά το 1970 ήταν και εκεί ευδιάκριτη, για τελείως 

όµως διαφορετικές αιτίες. Όπως, άλλωστε είδαµε, η καλλιέργεια της µνήµης του 

πολέµου και πολύ περισσότερο η µόνιµη αποτύπωση σε δηµόσιο χώρο µιας 

εικαστικής εκδοχής των πολεµικών γεγονότων, ποτέ δεν αποτέλεσε πρώτη 

προτεραιότητα των πολιτικών ηγεσιών στη ∆υτική Ευρώπη. Οι ευθύνες και οι τύψεις 

µεγάλης µερίδας των πολιτών αυτών των χωρών, για εγκλήµατα, συνεργασία ή ανοχή 

της ναζιστικής θηριωδίας, έκαναν εξ αντικειµένου δύσκολη τη δηµόσια διαβούλευση 

των ενοχλητικών αυτών ζητηµάτων, πόσο µάλλον την απόφαση της ανέγερσης ενός 

δηµόσιου µνηµείου που θα εξέθετε σε κοινή θέα και θα αποτελούσε διαρκή 

παράγοντα ενεργοποίησης της µνήµης γεγονότων που πολλοί ήθελαν να διαγράψουν. 

Η έλλειψη, επιπροσθέτως, ηρωικών και νικηφόρων γεγονότων στο πολεµικό µέτωπο, 

η ήττα τελικά και η κατοχή, αφαίρεσαν την αφορµή και την ευκαιρία από τις 

εκάστοτε αρχές, προκειµένου να κατασκευάσουν ηρώα, όπως µετά τον Α΄Π.Π. 

Ηρωικές πράξεις ασφαλώς και υπήρξαν, ειδικά προς το τέλος του πολέµου µε την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη µιας στοιχειώδους αντίστασης κατά των κατοχικών δυνάµεων, 

ωστόσο το γεγονός της κυριαρχίας των κοµµουνιστών στις οµάδες που απάρτιζαν την 

Αντίσταση, σε συνδυασµό µε την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, ακύρωσαν µια 

διαδικασία δηµόσιας µνηµόνευσης των κατορθωµάτων, των αντιπάλων πλέον του 

κρατικού µηχανισµού, σε ολόκληρη τη ∆υτική Ευρώπη.  

Αυτό τελικά που αποτυπώθηκε µε δηµόσια έργα τέχνης ήταν η εικόνα του 

θύµατος µε εθνική κάθε φορά ταυτότητα, γεγονός που και πάλι ισοδυναµούσε µε 

περιορισµένη απήχηση στις δυτικές κοινωνίες, καθώς ο αριθµός των ‘εθνικών’ 

θυµάτων σε σχέση µε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένος και συνήθως πολιτικά ή φυλετικά προσδιορισµένος. Τα µνηµεία 

                                                 
1509 Υπενθυµίζω τη µεταφορά όλων των κοµµουνιστικών µνηµείων της Βουδαπέστης εκτός πόλης, σε 
ένα χωράφι σε απόσταση µιας ώρας στο ‘Πάρκο των αγαλµάτων του σοβιετικού τρόµου’, ενώ στην 
ουγγρική πρωτεύουσα ιδρύθηκε το 2002 τελικά το ‘Μουσείο του τρόµου’ που ασχολείται µε τα 
εγκλήµατα του κοµµουνιστικού καθεστώτος. Στη Ρωσία επίσης ιδρύθηκε το 1991 η οργάνωση µε το 
όνοµα ‘Μνηµείο’ , η οποία είχε αρχίσει τη δράση της ήδη στα χρόνια της Περεστρόικα και η οποία 
ασχολείται ακριβώς µε την περίοδο της κυριαρχίας του κοµµουνισµού στη χώρα, όπως διαβάζουµε και 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της οργάνωσης, βλ. http://www.memo.ru/eng/index.htm (16.3.2010). 
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συνεπώς που ανεγέρθηκαν τις δύο πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες ανέπτυσσαν 

δηµοσίως µια πτυχή του πολέµου, όπου η κάθε χώρα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, 

παρουσίαζε τον εαυτό της ως το πρώτο ή το µεγάλο θύµα της περιόδου ’39-’45, 

αφήνοντας εκτός άλλες, πολιτικά και ιδεολογικά δύσκολες, εκδοχές και κυρίως όσες 

αποτελούσαν αγκάθια στις διεθνείς σχέσεις µεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών 

που εντάχθηκαν στο καπιταλιστικό σύστηµα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ πάσχιζαν 

την ίδια στιγµή να δηµιουργήσουν θεσµούς µέσα στην Ευρώπη προκειµένου να 

πετύχουν το γρηγορότερο τους στόχους της ανασυγκρότησης αλλά και να εξαλείψουν 

κάθε κίνδυνο επανάληψης στο εσωτερικό της ηπείρου µιας νέας σύγκρουσης.  

Η οριστική, αλλά επιλεκτική, αυτή µετατόπιση προς τη µνήµη κάποιων 

θυµάτων του πολέµου, αποτυπώθηκε µέχρι το 1970 σε ορισµένα αφηρηµένα έργα 

τέχνης, αδιαφορώντας αρχικά για την τύχη της κύριας οµάδας που υπέστη τις 

ρατσιστικές διώξεις των Ναζί, δηλαδή των Εβραίων. Η διαδικασία αυτή τελικά όµως 

και σε βάθος χρόνου αποδείχτηκε καταλυτική, καθώς µε τον τρόπο αυτό άνοιξε 

σταδιακά ο δρόµος για τη µνήµη του Ολοκαυτώµατος και των δικών του θυµάτων, µε 

καθυστέρηση ασφαλώς αρκετών ακόµα χρόνων. Όπως άλλωστε και στις ΗΠΑ, ή 

ίσως λόγω της µη ανάπτυξης εκεί, στο κέντρο πλέον του δυτικού κόσµου, µιας 

‘εβραϊκής δηµοσιότητας’ για τον πόλεµο, η ιστορία της γενοκτονίας των Εβραίων της 

Ευρώπης, δεν καλλιεργήθηκε στη δυτικοευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα, παρά µόνο προς 

τα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν πλέον οι πολιτικές ηγεσίες τόσο της Αµερικής 

όσο και του Ισραήλ θέλησαν για δικούς τους λόγους να εκµεταλλευτούν δηµοσίως 

την τραγική αυτή ιστορία. Την ίδια ώρα, εξάλλου, στην Ευρώπη, οι εβραϊκές 

κοινότητες άρχισαν να ανακτούν την κοινωνική, πολιτική και οικονοµική τους ισχύ 

και θέλησαν να προωθήσουν για δικούς τους λόγους τη µνήµη των θυµάτων τους, 

ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι ηγεσίες τους µετά το 1980, ήταν πλέον έτοιµες να 

δεχτούν την ένοχη µνήµη των προγόνων τους, παρουσιάζοντας ένα νέο δηµόσιο– 

ίσως για πρώτη φορά ως οµοιογενής δηµοσιότητα και έκφραση της µνήµης του 

πολέµου – πρόσωπο, αυτό του µετανοηµένου και αποφασισµένου να µην επαναλάβει 

τα ίδια εγκλήµατα. Έχουµε έτσι τα πρώτα µνηµεία για τα θύµατα των Εβραίων, όπως 

είδαµε σε ∆υτική Γερµανία, Αυστρία, Ολλανδία, αλλά και στη Γαλλία και την Ιταλία.  

Στην αντίπερα βέβαια όχθη του Ατλαντικού το φαινόµενο της ανάπτυξης της 

µνήµης του Ολοκαυτώµατος απέκτησε κατακλυσµιαίες διαστάσεις, σαρώνοντας όλες 

τις άλλες τοπικές και εθνικές εκδοχές και κυριαρχώντας πλήρως στη δηµοσιότητα 

γύρω από το Β΄Π.Π., τουλάχιστον µέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, µε τη 
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διοργάνωση εκδηλώσεων µνήµης, την κινηµατογραφική απόδοση της ιστορίας, την 

ανέγερση µνηµείων και µουσείων1510 και την εισαγωγή του µαθήµατος της ιστορίας 

της γενοκτονίας στα σχολεία και τα πανεπιστήµια, αρχικά των ΗΠΑ και σύντοµα και 

της ∆υτικής Ευρώπης. Ο αµερικάνικός µάλιστα κινηµατογράφος συνέχισε να 

ασχολείται συστηµατικά µε το θέµα και Εβραίοι ή εβραϊκής καταγωγής σκηνοθέτες 

παγκόσµιας εµβέλειας, όπως ο Steven Spielberg1511, γύρισαν αρκετές ταινίες, οι 

οποίες έγιναν µάλιστα εµπορικές επιτυχίες, συµβάλλοντας στην παγκόσµια διάδοση 

της µνήµης της τραγικής τύχης αυτών των ανθρώπων, αλλά συγχρόνως στην 

κατοχύρωση και των δικαιωµάτων των απογόνων τους σήµερα και πιο συγκεκριµένα 

του κράτους του Ισραήλ.  

Τη δεκαετία του ’80 θα κατασκευαστεί και το πρώτο δηµόσιο µνηµείο 

αφιερωµένο στο Ολοκαύτωµα, ύστερα από το µνηµείο του Rapoport στη 

Φιλαδέλφεια. Αυτή τη φορά όµως διοργανώθηκε ένας διεθνής διαγωνισµός, στον 

οποίο µάλιστα κλήθηκαν κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως οι Henry Moore, Joan Miró 

κ.α., ενώ το γεγονός έλαβε τεράστια δηµοσιότητα και απασχόλησε την κοινή γνώµη 

και τους πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους, τόσο στην Αµερική όσο και στην 

Ευρώπη και το Ισραήλ1512. Το διαγωνισµό, ο οποίος διοργανώθηκε από τη δήµαρχο 

του Σαν Φραντσίσκο Dianne Feinstein το 1981, κέρδισε ο εβραϊκής καταγωγής, 

                                                 
1510 Το Εβραϊκό Μουσείο στη Νέα Υόρκη, που βασιζόταν στο µικρής εµβέλειας ίδρυµα που είχε 
ιδρυθεί ήδη από το 1904, αναδιοργανώθηκε και επεκτάθηκε ώστε να αποκτήσει κεντρική θέση στο 
χώρο των µουσείων το 1989, βλ. την ιστοσελίδα του µουσείου http://www.thejewishmuseum.org/ 
(15.3.2010). Το αντίστοιχο µουσείο στο Βερολίνο άνοιξε τις πύλες του το 2003. Το Εθνικό Μουσείο 
της Αµερικάνικης Εβραϊκής Ιστορίας ιδρύθηκε το 1976 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, βλ. την 
ιστοσελίδα http://www.nmajh.org/ (15.3.2010). Ή οργάνωση Holocaust Survivors που ιδρύθηκε το 
1977 στο Ντάλας, εγκαινίασε τελικά το 1984 το Dallas Holocaust Museum/Center for Education & 
Tolerance. Την ίδια χρονιά εγκαινιάστηκε το Holocaust Memorial Center στο Μίτσιγκαν κοντά στο 
Ντιτρόιτ, βλ. την ιστοσελίδα  http://holocaustcenter.org/ (15.3.2010). Τέλος το 1993 ιδρύθηκε το 
United States Holocaust Memorial Museum, βλ. την ιστοσελίδα httpQ//www.ushmm.org/ (15.3.2010). 
Μνηµειακά µουσεία και µνηµεία για το Ολοκαύτωµα ιδρύθηκαν σε όλες τις µεγάλες αµερικάνικες 
πόλεις της δεκαετία του ’90, ενώ την ίδια δεκαετία κατασκευάστηκαν αντίστοιχα µουσεία σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, βλ. σχετικά τη λίστα στην ιστοσελίδα 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Holocaust_memorials_and_museums (15.3.2010). 
1511 Η πρώτη ταινία του Steven Spielberg εµφανίστηκε το 1993 µε τίτλο Η λίστα του Σίντλερ, µε την 
οποία µάλιστα κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας, ενώ η τελευταία υπήρξε το Μόναχο του 2005, που ναι 
µεν πραγµατεύεται τα γεγονότα της τροµοκρατικής επίθεσης κατά της ολυµπιακής αποστολής του 
Ισραήλ και την αντίδραση των ισραηλινών αρχών που θέλησαν να πάρουν εκδίκηση, ωστόσο πολλές 
ήταν οι φορές όπου µέσα στην ταινία έγιναν απευθείας αναφορές και συνδέσεις της τύχης του 
σύγχρονου εβραϊκού κράτους και αυτή των Εβραίων προγόνων µε ευρωπαϊκή καταγωγή, ενώ και η 
ισραηλινή εκδίκηση νοµιµοποιήθηκε στη βάση της συνέχισης του αγώνα κατά του αντισηµιτισµού που 
είχε κορυφωθεί το Β΄Π.Π. Ο ίδιος ίδρυσε µάλιστα το 2002 το Εβραϊκό Αρχείο Κινηµατογράφου µε 
σκοπό τη διάσωση οπτικού υλικού γύρω από το θέµα της γενοκτονίας και την διάδοσή του µέσω του 
διαδυκτίου, βλ. την ιστοσελίδα http://www.spielbergfilmarchive.org.il/ (15.3.2010).  
1512 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό βλ. Young, E. James, The Texture of 
Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. π., σελ. 309-312. 
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Αµερικάνος ζωγράφος και γλύπτης, οπαδός της Pop Art, George Segal (1924-2000) 

και το µνηµείο για το Ολοκαύτωµα που τοποθετήθηκε στο Lincoln Park Palace of the 

Legion of Honor στο Σαν Φραντσίσκο, µε θέα προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, λίγο 

δυτικότερα από τη Χρυσή Πύλη, εγκαινιάστηκε στις 8 Νοεµβρίου 1984, στην επέτειο 

της Νύχτας Κρυστάλλων, για να εκφράσει µε τρόπο παραστατικό, περιγραφικό και 

εκφραστικό µια συγκεκριµένη εκδοχή της µνήµης. 

   
(George Segal, Ολοκαύτωµα, 1984, γύψος/ σύρµα, Palace of the Legion of Honor στο Σαν 

Φραντσίσκο) 

Τελικά η µνήµη για τη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης θα εισχωρήσει 

βαθιά στη δηµόσια σφαίρα και στη δηµόσια µνήµη της αµερικάνικης κοινωνίας και 

θα αποτελέσει, από τη δεκαετία του ’80 και µετά, ενεργό µέρος της απεικόνισης του 

Β΄Π.Π. στο δηµόσιο χώρο. Η ιστορία της δηµόσιας γλυπτικής στις ΗΠΑ µε θέµα τον 

πόλεµο που άρχισε µε το Μνηµείο για τους πεζοναύτες του Felix Weihs de Weldon, 

έκλεισε µε ένα µνηµείο όπου η ηρωική αµερικάνικη εκδοχή συµπορεύτηκε µε την 

αναπτυσσόµενη εβραϊκή εκδοχή του θύµατος. Σε ένα από τα πιο κεντρικά και 

πολυσύχναστα µέρη της πρωτεύουσας του ‘ελεύθερου κόσµου’, στο ‘Κρατικό Πάρκο 

της Ελευθερίας’ στο New Jersey της Νέας Υόρκης, µε θέα στο πασίγνωστο σύµβολο 

του Αγάλµατος της Ελευθερίας, ο γλύπτης που πήρε την πρώτη παραγγελία το 1964 

για ένα µνηµείο για το Ολοκαύτωµα, ο Nathan Rapoport, ανέλαβε την παραγγελία 

από την πολιτεία του New Jersey και από την επιτροπή, όπου συµµετείχαν πολλές 

ενώσεις βετεράνων του πολέµου, για την ανέγερση του µνηµείου µε τίτλο 

‘Απελευθέρωση’ ή ‘Ολοκαύτωµα’ . 



796 
 

       
(Nathan Rapoport, Απελευθέρωση/ Ολοκαύτωµα, 1987, µπρούντζος, Liberty State Park, Jersey City, 

New Jersey-Νέα Υόρκη) 

 Το επίσηµο πόρισµα της επιτροπής για την ανέγερση του µνηµείου στις 30 

Μαΐου 1985 προσδιορίζει,  όπως σχολιάζει ο James Young, τη θέση του µέσα στην 

αµερικάνικη ιστορία, «εκτιµώντας ότι η επιτροπή για το µνηµείο στο Πάρκο της 

Ελευθερίας σχηµατίστηκε από τον κυβερνήτη Thomas H. Kean προκειµένου να 

συγκεντρώσει πόρους και για να επιβλέπει την κατασκευή ενός µνηµείου στη µνήµη 

όσων Αµερικανών υπηρέτησαν στο Β΄Π.Π. ως απελευθερωτές των καταπιεσµένων 

ανθρώπων και εκτιµώντας ότι το θέµα του µνηµείου ήταν να αναγνωρίσει ότι οι 

στρατιώτες µας αγωνίστηκαν, όχι για να κατακτήσουν ούτε ως επιτιθέµενοι, αλλά 

περισσότερο για να σώσουν και να αποκαταστήσουν την ελευθερία σε όσους 

διώκονταν και βασανίζονταν από τις φασιστικές δυνάµεις»1513. Όπως καταλήγει πάλι 

ο Young, «το µνηµείο ανακαλεί την ίδια στιγµή την αµερικάνική εµπειρία ως 

απελευθερωτές και την εβραϊκή της καταστροφής»1514. Ο µύθος της Αµερικής 

υπέρµαχου της ελευθερίας και της δηµοκρατίας που εξ αρχής είχε αποτυπωθεί στη 

δηµόσια σφαίρα και στη δηµόσια τέχνη της Αµερικής και καλλιεργήθηκε στη 

συνέχεια και παγκοσµίως, συνδυάστηκε πλέον µε τη στρατηγική της θυµατοποίησης 

της µνήµης από τους Εβραίους και της αποκλειστικότητας αυτής της ταυτότητας. 

Έτσι στο µνηµείο δεν γίνεται καµία αναφορά σε άλλου είδους θύµατα του πολέµου, 

ενώ ο χαραγµένος αριθµός, σύµβολο της παραµονής στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
                                                 
1513 Παρατίθεται στο Young, E. James, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, όπ. 
π., σελ. 321. 
1514 Ο.π. π., σελ. 321. 
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στο αριστερό χέρι και το αστέρι του ∆αυίδ στο ένδυµα του εξαντληµένου ανθρώπου 

που σώζει ο Αµερικάνος στρατιώτης, δεν αφήνουν περιθώρια αµφιβολίας για την 

εβραϊκή ταυτότητα του θύµατος. Όπως στο γλυπτό του Rapoport οι δύο µορφές 

ενώνονται και τα δύο σώµατα µοιάζουν να λιώνουν το ένα µέσα στο άλλο, έτσι και οι 

δύο εκδοχές, η ηρωική αµερικάνικη και η τραγική εβραϊκή, ενσωµατώνεται η µία 

στην άλλη σε ένα µνηµείο που τοποθετήθηκε σε ένα κεντρικότατο σηµείο, σε διάλογο 

µε το πιο γνωστό σύµβολο ελευθερίας της αµερικάνικης κοινωνίας και ιστορίας. 

Σε αντίθεση βέβαια µε το µνηµείο του στη Φιλαδέλφεια, ο Rapoport επέλεξε 

εδώ να εγκαταλείψει τις όποιες αφαιρετικές του αναζητήσεις και να επιστρέψει σε µια 

πιο ανθρωποµορφική και παραστατική λύση. Η συγκεκριµένη ταυτότητα του θύµατος 

και η συγκεκριµένη ιδιότητα του σωτήρα πριµοδότησαν τον Ευρωπαίο καλλιτέχνη 

και προσδιόρισαν τις στυλιστικές του επιλογές, προκειµένου να µην υπάρχουν 

σκοτεινά σηµεία και ασάφειες στο περιεχόµενο και το συµβολισµό του µνηµείου, σε 

αντίθεση, τόσο µε τις κυρίαρχες στυλιστικές εκείνη την περίοδο όσο και µε τη 

µνηµειακή τέχνη της ∆υτικής Ευρώπης. Οι στενές διπλωµατικές και στρατιωτικές 

σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ επικυρώθηκαν δηµοσίως µέσω της αποτύπωσης 

ενός κοινού, πολυετή και ιστορικά δίκαιου αγώνα για την ελευθερία. Ήταν ένας 

αγώνας που συνέχιζε µε την ίδια ένταση στη Μέση Ανατολή, όπου η εξωτερική 

πολιτική και η παρουσία των ΗΠΑ, εκ νέου ως απελευθερωτή των δοκιµαζόµενων 

Εβραίων, είχε την ανάγκη για νοµιµοποίηση, την οποία βρήκε στο γλυπτό του 

Rapoport.  

Η κυριαρχία της εβραϊκής µνήµης για τον πόλεµο θα επιβεβαιωθεί τελικά και 

στην Ευρώπη, έστω και µε κάποια καθυστέρηση, µε την κατασκευή του ‘Μνηµείου 

για τους δολοφονηµένους Εβραίους της Ευρώπης’  στην καρδιά της ενωµένης πλέον 

πρωτεύουσας της Γερµανίας, του άλλοτε µεγάλου θύτη της ιστορίας. Η σχέση 

ανάµεσα στην ιστορία, τη µνήµη και την πολιτική ζωή µε την επίσηµη δηµόσια τέχνη 

παρέµεινε για πολλά χρόνια εξαιρετικά χαλαρή στη ∆υτική Γερµανία, παρά, όπως 

είδαµε, τον έντονο κατά περιόδους δηµόσιο διάλογο γύρω από τη ναζιστική περίοδο. 

Μέχρι και την επανένωση της χώρας τα πολεµικά µνηµεία κατείχαν µόνο µια 

δευτερεύουσα θέση στην πολιτική ατζέντα. Άλλωστε, το πρόβληµα της 

αναπαράστασης ενός δυσάρεστου και γεµάτου εγκλήµατα παρελθόντος έκανε 

εξαιρετικά δύσκολη κάθε απόπειρα να δηµιουργηθεί µια κατάλληλη εικόνα και ένα 

εικαστικό λεξιλόγιο που θα αντιπροσώπευε όλες τις πτυχές της µνήµης και θα 

ικανοποιούσε την πλειοψηφία των κοινωνικών και πολιτικών οµάδων µετά των 
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πόλεµο και µέσα στο τεταµένο πολιτικό κλίµα του Ψυχρού Πολέµου. 

 
(Peter Eisenman, Μνηµείο για τους δολοφονηµένους Εβραίους της Ευρώπης, 2005, µπετόν, Tiergarten-

Βερολίνο) 

Μόνο µικρής κλίµακας έργα κατασκευάστηκαν µε δηµόσιες παραγγελίες και 

χρήµατα σε δηµόσιο χώρο και πάντα µε διφορούµενο και αφηρηµένο χαρακτήρα. 

Στην πραγµατικότητα κανένα εθνικό µνηµείο σε οποιοδήποτε στυλ δεν ανεγέρθηκε 

στη Γερµανία µέχρι το 2005, πέρα από τις όποιες ανακατασκευές παλαιότερων 

κτηρίων ή µνηµείων, όπως η ‘Εκκλησία της Μνήµης’  στο δυτικό τοµέα πριν την 

πτώση του Τείχους και την ανέγερση µιας νέας εκκλησίας δίπλα αλλά χωρίς την 

προσθήκη κάποιου µνηµείου όπως στο Κόβεντρυ ή το Φρουραρχείο στην κεντρική 

λεωφόρο του Ανατολικού Βερολίνου µε την τοποθέτηση της Pietá της Käthe Kollwitz 

αµέσως µετά για τα θύµατα αυτή τη φορά των απολυταρχικών καθεστώτων του 20ού 

αιώνα, µνηµεία δηλαδή τα οποία παρέπεµπαν πάλι αόριστα στις καταστροφές και τις 

συµφορές του πολέµου και µάλιστα αποκλειστικά σε αυτές του γερµανικού έθνους. 

  
(Franz Schwechten 1891-1895/ Egon Eiermann 1959-1963, Kaiser-Wilhelm Εκκλησία της Μνήµης, 

Europaplatz, Βερολίνο, δεξιά φωτογραφία του 1945 µετά το βοµβαρδισµό) 
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(αριστερά Karl Friedrich Schinkel, Νέο Φρουραρχείο (εξωτερικά), 1816, δεξιά Käthe Kollwitz, Μητέρα 

µε το νεκρό γιό της (εσωτερική διαµόρφωση), 1993, Unter der Linden, Βερολίνο) 

Σε αντίθεση βέβαια µε το µνηµείο του Rapoport και τη θετική µνήµη ηρώων 

και θυµάτων, το µνηµείο στο Βερολίνο του Εβραίου αρχιτέκτονα Peter Eisenman, 

συνέχισε την παράδοση της απουσίας συµβόλων και παραστάσεων στα µνηµεία που 

διαπραγµατεύονται την ιστορία του πολέµου. Η γεωµετρική αντιµετώπιση του 

θέµατος της εβραϊκής γενοκτονίας εντάσσεται στην παράδοση της 

ουδετεροποιηµένης απεικόνισης δύσκολων και ύποπτων για ένοχες ενέργειες 

ζητηµάτων, καθώς η αφαίρεση και ο φορµαλισµός δύσκολα επιδέχονται συζητήσεις 

για το περιεχόµενο και το θέµα τους. Το µνηµείο όµως του Eisenman δεν παύει να 

είναι ένα εξαιρετικό αρχιτεκτόνηµα που ίσως λόγω αυτής της µορφής του µπορεί και 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα γλυπτά µνηµεία. Εδώ ο θεατής-επισκέπτης έχει την 

ευκαιρία να εισβάλει στο έργο, να γίνει µέρος του και να βιώσει µια εµπειρία, όχι 

µόνο µε τα µάτια του αλλά και µε το ίδιο του το σώµα, να βυθιστεί σε ένα άλλο 

επίπεδο, να νιώσει να ασφυκτιά, χωρίς πάντως να νιώθει εγκλωβισµένος. Ο 

συνδυασµός της µετάδοσης του αισθήµατος της καταπίεσης και της στενότητας µε 

αυτό της ελπίδας που γεννούν οι άπειρες διέξοδοι που έχει κανείς από οποιοδήποτε 

σηµείο κι αν βρεθεί, αποτελούν το µεγάλο προσόν του έργου και το κλειδί της 

επιτυχίας του σε αντίθεση µε τη γλυπτική. 

Η ενωµένη και ανερχόµενη παγκόσµια δύναµη Γερµανία έκλεινε ‘αθόρυβα’ 

και ‘αναίµακτα’ µε αυτό το αφηρηµένο µνηµείο, όπου έµφαση δίνεται µόνο στα 

θύµατα και όχι στους θύτες, στην επέτειο των 60 χρόνων από το τέλος του πολέµου, 

τον κύκλο της ιστορίας και της µνήµης του πολέµου που προκάλεσε εκατοµµύρια 

θύµατα και γέννησε τον Ψυχρό Πόλεµο. Κάνοντας εποµένως το καθήκον της 

απέναντι στην ανθρωπότητα και την κοινή γνώµη, εισήλθε στη νέα χιλιετία 

αποδεχόµενη τα λάθη του παρελθόντος, αλλά πλέον απαλλαγµένη από αυτά. 

Το πρώτο αυτό κρατικό και εθνικό µνηµείο της Γερµανίας για την περίοδο 

των Ναζί, κατασκευάστηκε στη νέα και ενωµένη πλέον πρωτεύουσα, στο σηµείο από 
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όπου άλλοτε περνούσε το Τείχος, εγγεγραµµένο στο ίδιο πάντα γεωµετρικό στυλ της 

µνηµειακής γλυπτικής της ψυχροπολεµικής περιόδου. Για µία όµως ακόµη φορά, η 

αφιέρωση ήταν ιδεολογικά χρωµατισµένη και πολιτικά προσδιορισµένη, 

καταλήγοντας να είναι µονοδιάστατη και αφιερωµένη σε µία και µόνο από τις πολλές 

πτυχές της µνήµης και της ιστορίας των χρόνων του πολέµου, αυτή της γενοκτονίας 

των Εβραίων. Η µνήµη της τραγικής µοίρας των υπόλοιπων κοινωνικών, πολιτικών, 

εθνικών ή άλλων οµάδων, όπως για παράδειγµα οι οµοφυλόφιλοι ή οι Ρόµα και οι 

Σίντι, έπρεπε να περιµένει ακόµη µερικά χρόνια, καθώς µάλιστα οι προτεραιότητες 

στη ανέγερση δηµόσιων µνηµείων είχαν ήδη µετατοπιστεί εκ νέου µε την ανάπτυξη 

πλέον της δηµοσιότητας γύρω από τα θύµατα του κοµµουνισµού και της συζήτησης 

για την ανέγερση νέων αντίστοιχων µνηµείων1515.  

Στην περίπτωση πάντως της Ελλάδας ούτε καν αυτή η παγκοσµιοποιηµένη 

εβραϊκή µνήµη δεν έφτασε να δώσει κάποιο µνηµείο σε δηµόσιο χώρο, παρά λίγα 

χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη και µόλις λίγους µήνες πριν στην πρωτεύουσα µε το 

Μνηµείο για το Ολοκαύτωµα που ανεγέρθηκε στον Κεραµικό. Κάποια άλλα µνηµεία 

για την εβραϊκή γενοκτονία και κυρίως για όσα συνέβησαν στη βόρεια Ελλάδα 

κατασκευάστηκαν πάντοτε στον προστατευµένο και περιφραγµένο χώρο των 

εβραϊκών νεκροταφείων, µε πιο γνωστό το µνηµείο στο νεκροταφείο στη 

Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. 

Μετά τη µεταπολίτευση το κεντρικό κράτος είχε άλλα πιο επείγοντα ζητήµατα 

µνήµης προς επίλυση και κυρίως αυτό της αποκατάστασης της µνήµης της 

Αντίστασης. ∆εν είναι έτσι καθόλου τυχαίο ότι αµέσως µετά την αναγνώρισή της από 

την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου τέθηκε το ζήτηµα της ανέγερσης µνηµείων 

σε κάθε ελληνική πόλη και χωριό, όπου συχνά εµφανίστηκαν προβλήµατα τόσο για 

το περιεχόµενο και το θέµα του µνηµείου, όσο και για τον τίτλο, πρόβληµα που είχε 

φυσικά να κάνει µε τις πολιτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις της εκάστοτε τοπικής 

αρχής, καθώς και µε το χρηµατοδότη του έργου1516. 

                                                 
1515 Το απείρως µικρότερο µνηµείο για του οµοφυλόφιλους (3,6 x 1,9 µ.), έργο του καλλιτεχνικού 
διδύµου, του ∆ανού Michael Elmgreen και του Νορβηγού Ingar Dragset, εγκαινιάστηκε απέναντι από 
το εβραϊκό, µέσα στο Tiergarden το 2008, ενώ των Ρόµα και Σίντι είναι ακόµη υπό κατασκευή. 
1516 Χαρακτηριστική και παραδειγµατική είναι η περίπτωση του µνηµείου για την αντίσταση στις 
Σέρρες, το οποίο κατασκευάστηκε µετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις µεταξύ των δηµοτικών 
παρατάξεων που αντιστοιχούσαν στα πανελλαδικά κόµµατα και αφού άλλαξε πολλάκις χέρια η 
εξουσία του δήµου. Οι αντιπαραθέσεις και οι αντεγκλήσεις για το εάν θα αναφέρεται η αντίσταση ως 
‘εθνική’ και εάν θα µνηµονεύεται το ΕΑΜ ήταν εντονότατες, όπως καταγράφονται στα πρακτικά των 
συνελεύσεων του δηµοτικού συµβουλίου, από την ανάληψη της δηµοτική αρχής από το δήµαρχο-
υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ το 1986 µέχρι και την αποπεράτωση του έργου µετά το 1989. 
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� Επίλογος/ συµπεράσµατα. Το ζήτηµα της µνήµης-πρόσληψης του 

παρελθόντος (για τον πόλεµο και όχι µόνο) σήµερα και η επικαιρότητα 

της διαχείρισης της µνήµης 

 

Οι ‘µεταµορφώσεις’ της δηµόσιας µνήµης, οι ιδεολογικές και πολιτικές 

µετατοπίσεις και µεταλλάξεις της πρόσληψης του παρελθόντος σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ιστορικές συνθήκες και συσχετισµούς, επηρέασαν και αποτυπώθηκαν µε 

έργα τέχνης, κατασκευάζοντας µια ιστορία της δηµόσιας µνήµης και τέχνης µε θέµα 

το Β΄Π.Π., στην οποία οι δύο τελευταίες συµπλέκονται µεταξύ τους και ταυτόχρονα 

µε τη γενικότερη πολιτική, ιδεολογική, οικονοµική και κοινωνική ιστορία της 

µεταπολεµικής και ψυχροπολεµικής περιόδου. Η κατασκευή αυτής της δηµόσιας 

µνήµης, µέρος της οποίας είναι και τα µνηµεία, µε ετερογενή και συγκρουόµενα 

πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια, τα οποία στάθµισαν τους παράγοντες που 

προσδιόρισαν το περιεχόµενο και τη µορφή της, δηµιούργησαν τελικά ετερόκλητα 

αποτελέσµατα και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις και 

απεικονίσεις αυτής της πρόσληψης σε δηµόσιο χώρο, µε ευθύνη τις περισσότερες 

φορές των κρατικών παραγόντων, αποδεικνύουν εν µέρει τη διαφορετικότητα των 

εµπειριών που βίωσαν διαφορετικές κοινωνίες και οµάδες, κυρίως όµως 

αποδεικνύουν τη διάσταση που υπάρχει στην ερµηνεία και τη δηµόσια αποτύπωση 

του παρελθόντος σε κάθε χώρα και από κάθε κυβέρνηση, που µέσω αυτής της 

διαδικασίας επιχειρούν να επιτύχουν και να προωθήσουν πολιτικούς στόχους ή 

ακόµα και να νοµιµοποιήσουν την ίδια την ύπαρξή τους ή το δικαίωµα στην εξουσία. 

Ο Ψυχρός Πόλεµος παγίωσε δύο κύρια στρατόπεδα και µια αντιπαράθεση, 

που τουλάχιστον στην Ευρώπη, έπαψε να προκαλεί ‘θερµά’ επεισόδια, αλλά 

διεξαγόταν στο επίπεδο της δηµόσιας σφαίρας, σηµαντικό µέρος της οποίας υπήρξαν 

και τα µνηµεία στα οποία γινόταν η διαπραγµάτευση της περιόδου 1939-1945. Η 

διαπίστωση, στην οποία καταλήγει κανείς µετά τη σύγκριση των εθνικών ή κρατικών 

µνηµείων που ανεγέρθηκαν σε ολόκληρη την ήπειρο, είναι η ύπαρξη διαφορετικών 

και πολλές φορές άνισων µεταξύ τους εθνικών δηµοσιοτήτων γύρω από τη µνήµη του 

πολέµου και τη διαµόρφωση δύο γενικών κατηγοριών στην ερµηνεία του, µία για την 

καπιταλιστική ∆ύση και µία για την κοµµουνιστική Ανατολή. Αυτό βέβαια δεν 

ισοδυναµεί τελικά µε στεγανοποιηµένες εκδοχές του παρελθόντος και αποστεωµένες 

καλλιτεχνικές δηµιουργίες που ορίστηκαν µία φορά, αλλά αντίθετα διαπιστώσαµε τις 

διαφορές µέσα σε κάθε ψυχροπολεµικό στρατόπεδο, την προσαρµοστικότητα και τη 
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ζωτικότητα της δηµόσιας µνήµης και της καλλιτεχνικής της απόδοσης ανάλογα µε τις 

εκάστοτε πολιτικές και εικαστικές περιστάσεις και τις εθνικές διεκδικήσεις, καθώς 

και την αλληλεπίδραση σε ιδεολογικό και καλλιτεχνικό επίπεδο µεταξύ των εθνών 

που συναποτελούσαν το κάθε µπλοκ και µεταξύ των δύο. Το διακύβευµα της 

κατάληψης και διατήρησης της πολιτικής κυριαρχίας και εξουσίας, περνούσε συχνά, 

στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, από τη δηµοσιότητα και την αποτύπωση του 

Β΄Π.Π., ο οποίος ούτως ή άλλως είχε σε µεγάλο βαθµό προσδιορίσει τις νέες 

ψυχροπολεµικές συνθήκες, ενώ µέρος αυτής της δηµοσιότητας υπήρξαν τα µνηµεία 

που ανεγέρθηκαν σε όλες σχεδόν τις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. 

Στη ∆υτική Ευρώπη ο αυτοπροσδιορισµός των νέων κυβερνήσεων, ως οι 

υπέρµαχοι της ελευθερίας και της αστικής δηµοκρατίας, επικυρώθηκε δηµοσίως την 

πρώτη µεταπολεµική περίοδο από την ταυτοποίηση των κοινωνιών τους ως το θύµα 

του παγκόσµιου πολέµου και σπανιότερα ως µέρος µιας ηρωικής αντίστασης κατά 

του κατακτητή. Αυτό φυσικά ισοδυναµούσε µε την απενοχοποίηση συνολικά των 

πολιτών τους, που νοµικά πραγµατοποιήθηκε µέσω των αλλεπάλληλων πράξεων 

αµνηστίας, ισοδυναµούσε όµως και µε ‘κάθαρση’ των ίδιων του κυβερνώντων, οι 

οποίοι συχνά έφεραν µεγάλο µερίδιο ευθύνης, τόσο για την έναρξη του πολέµου όσο 

και την τραγική κατάληξή του και για πλήθος εγκληµατικών λαθών ή παραλείψεων.  

Αναζητώντας τρόπους επιστροφής στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 

οµαλότητα και συγχρόνως νοµιµοποίησής τους στην εξουσία, οι πολιτικοί φορείς των 

δυτικών κοινωνιών προτίµησαν να ‘ξεχάσουν’ το σκοτεινό παρελθόν των χωρών τους 

ή, όπου δεν ήταν δυνατό, να κατασκευάσουν µια αθώα, επιλεκτική και συχνά αόριστη 

δηµόσια µνήµη µε τη θυµατοποίηση συνήθως της ιστορίας. Η στρατηγική αυτή της 

µνήµης βρήκε διέξοδο στην ανέγερση µνηµείων ή µνηµειακών συγκροτηµάτων που 

µε τον αφηρηµένο και αόριστο χαρακτήρα τους, την αφηρηµένη και γενική 

αφιέρωση, θέµα και τίτλο και τελικά µε την επιλογή της αφηρηµένης, µη 

παραστατικής τέχνης, εξέφρασαν µε τον καλύτερο τρόπο την επιλογή της επιλεκτικής 

λήθης και της προβολής µιας συγκεχυµένης απόδοσης του σκοτεινού παρελθόντος, το 

οποίο έτσι, όχι µόνο δεν έθιγε προνόµια του παρόντος, αλλά πολύ περισσότερο 

αποτελούσε αφορµή και όργανο στον προπαγανδιστικό µηχανισµό των κυβερνώντων 

για την κατοχύρωση νέων δικαιωµάτων και στόχων. Στα συγκριτικά λίγα µνηµεία, σε 

σχέση τόσο µε τον προηγούµενο παγκόσµιο πόλεµο όσο και µε την Ανατολική 

Ευρώπη, επικράτησε η επιλογή αρχιτεκτόνων έναντι των γλυπτών στις αναθέσεις και 

τους διαγωνισµούς, των νέων υλικών και µεθόδων µε την ταυτόχρονη αποφυγή της 
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παραδοσιακής µνηµειακής τέχνης της ανέγερσης ηρώων ή προτοµών, σε µια 

προσπάθεια τελικά να διαρραγούν τα δεσµά µε το ένοχο και επιλήψιµο παρελθόν. 

Την ίδια στιγµή βέβαια, µέσω των αφηρηµένων ή αφαιρετικών στυλιστικών 

επιλογών, υπογραµµίστηκε η εικαστική ελευθερία, η οποία ισοδυναµούσε µε την 

αντίθεση σε κάθε καταπιεστικό και αυταρχικό καθεστώς στο παρόν. Η απουσία, 

εξάλλου, µεγάλων ηρωικών γεγονότων και µαχών και η περιορισµένη σχετικά 

αντίσταση, η οποία µάλιστα συνδέθηκε µε τους κοµµουνιστές αντιπάλους της 

κυρίαρχης καπιταλιστικής ιδεολογίας της ∆ύσης, αφαίρεσε από το ιδεολογικό και 

εικαστικό οπλοστάσιο την ευκαιρία αποτύπωσης µιας θετικής ηρωικής µνήµης και 

‘επέβαλε’ τη χρήση ανεικονικών συνθέσεων. Όταν πάντως κάποιες φορές η θετική 

µνήµη της αντίστασης επιτράπηκε ή κρίθηκε ότι µπορεί να αποτυπωθεί δηµοσίως 

προς όφελος των διοικούντων, η προσφυγή σε ρεαλιστικές αναπαραστάσεις υπήρξε η 

πρώτη επιλογή ή συνδυάστηκε µε την αφαίρεση, όπως για παράδειγµα στην 

περίπτωση του µνηµείου στο Mont-Valérien στο Παρίσι ή στο Fosse Ardeatine στη 

Ρώµη. 

Στην Ανατολική Ευρώπη, αντιθέτως, η καθολική επικράτηση του Κόκκινου 

Στρατού και η απόδοση εκείνων των χωρών στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, έδωσε 

την ευκαιρία στη Μόσχα να επεκτείνει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα και τις 

διπλωµατικές της επιδιώξεις ως την καρδιά της Ευρώπης. Η ΕΣΣ∆ είχε αποκτήσει το 

ηθικό πλεονέκτηµα ως ο µεγάλος νικητής του πολέµου και ειδικά στην περίοδο µέχρι 

το θάνατο του Στάλιν το πλεονέκτηµα και τα δικαιώµατα που πήγαζαν από αυτό 

αποκρυσταλλώθηκαν στα δηµόσια µνηµεία στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ που 

σχεδόν πάντα κατασκευάστηκαν µε σοβιετική επίβλεψη και αισθητική. Παράλληλα, 

η πολιτική ηγεσία νοµιµοποίησε µε τη σειρά της την εξουσία της στο εσωτερικό, 

βασιζόµενη στην εικόνα της φωτισµένης και νικηφόρας καθοδήγησης στο µέτωπο, 

ενώ την ίδια ώρα διαγράφονταν τα προπολεµικά εγκλήµατα και ο αυταρχικός 

χαρακτήρας του καθεστώτος.  

Ο ηρωικός αυτός χαρακτήρας της µνήµης του ‘Μεγάλου Πατριωτικού 

Πολέµου’ και ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός µε τον οποίο αποδόθηκε, δεν 

εγκαταλείφθηκαν ποτέ στα χρόνια του Ψυχρού Πολέµου, αν και κατά καιρούς 

εισήχθησαν και συνδυάστηκαν στοιχεία, θεµατικά και στυλιστικά, που διεύρυναν τον 

ιδεολογικό-πολιτικό και εικαστικό ορίζοντα των έργων, κυρίως µε την καλλιέργεια 

της ιδέας του θύµατος. Στην περίπτωση βέβαια της Σ.Ε., επρόκειτο για την 

απεικόνιση συγκεκριµένων θυµάτων, αυτά του αντιφασιστικού αγώνα, µε πολιτική 
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και ιδεολογική εποµένως ταυτότητα, και όχι αφηρηµένα τα θύµατα της ναζιστικής 

βίας όπως στη ∆ύση. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η ρεαλιστική απεικόνισή τους και 

εκείνη η επίσηµη τεχνοτροπία που από χρόνια είχε επιλεγεί τόσο για τις υποτιθέµενες 

παιδαγωγικές της αρετές όσο και διότι εξέφραζε καλύτερα τη σταθερότητα και το 

συντηρητισµό του καθεστώτος και µάλιστα ως αντίβαρο στην πολιτικά και κοινωνικά 

άχρηστη, όπως τη θεωρούσαν, αφηρηµένη τέχνη της ∆ύσης. Η αγωνία της σοβιετικής 

ηγεσίας να αποτρέψει µια νέα παραβίαση των συνόρων της, νοµιµοποιώντας την 

παρουσία του στρατού της σε ξένα εδάφη, σε συνδυασµό µε τον παγκόσµιο 

ανταγωνισµό που προέκυψε µε την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου, στη σφαίρα αυτή 

τη φορά της δηµοσιότητας, αλλά και η ανάγκη για εσωτερική ηρεµία, προσδιόρισαν 

τον χαρακτήρα, το ύφος, το περιεχόµενο και τη µορφή των πολεµικών µνηµείων. 

Άλλωστε, η ΕΣΣ∆ ως νικήτρια δύναµη δεν είχε κανένα λόγο να απορρίψει τις 

πρακτικές και τις στυλιστικές επιλογές του παρελθόντος, συνέχισε εποµένως να 

προωθεί το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, αρχικά σταλινικού τύπου και αργότερα µε πιο 

χαλαρά και αφαιρετικά στοιχεία. Η ουτοπία που υποσχόταν προπολεµικά η σοβιετική 

ιδεολογία και ηγεσία, βρήκε αρχικά στο πρόσωπο του νικητή Στάλιν και αργότερα 

στο κόµµα γενικότερα την ενσάρκωση του οράµατος για µια σοσιαλιστική κοινωνία 

υπό την ηγεσία του, συνεπώς την αποτύπωση της ιδανικής κοινωνίας, η οποία 

προέκυψε από τα ηρωικά τους κατορθώµατα, µε τα µέσα που αυτή η κοσµοθεωρία 

πρόκρινε, δηλαδή µε τη χρήση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Οι αναζητήσεις στη 

µετασταλινική εποχή µπορεί να ώθησαν πολιτικούς και καλλιτέχνες να ξαναπιάσουν 

το νήµα µε τις ιδεολογικές και καλλιτεχνικές αρχές της προσταλινικής περιόδου, 

έστω και προσωρινά, ωστόσο ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε η χρήση της δηµόσιας 

µνήµης του αντιφασιστικού αγώνα και η αντίστοιχη ανέγερση µνηµείων ως 

µηχανισµός επικύρωσης της εξουσίας του κόµµατος στο εσωτερικό και της υπεροχής 

του κοµµουνισµού στο διεθνές επίπεδο. Όπως και στη ∆υτική Ευρώπη έτσι και στις 

χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού, αλλά και στη Γιουγκοσλαβία που θεωρητικά 

ακολούθησε έναν άλλο δρόµο, τα δηµόσια πολεµικά µνηµεία έγιναν αφορµή και 

πεδίο άσκησης προπαγάνδας των κυβερνώντων. 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου επέφερε ριζικές αλλαγές, όχι µόνο στα ίδια τα 

πρώην κοµµουνιστικά κράτη, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη, καθώς και στον 

παγκόσµιο ιδεολογικό και πολιτικό χάρτη. Μπορεί βέβαια η ιδιότυπη αυτή µάχη που 

διεξήχθη µε λίγα θερµά επεισόδια και κυρίως στο ιδεολογικό επίπεδο των 

εντυπώσεων και της δηµόσιας αντιπαράθεσης, µέρος των οποίων ήταν και τα 
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πολεµικά µνηµεία, να έλαβε τέλος, η χρήση ωστόσο της δηµόσιας τέχνης και η 

ανέγερση µνηµείων δεν έπαψε, απλά αναπροσαρµόστηκε και άλλαξε περιεχόµενο, 

ενίοτε και µορφή. Σταδιακά η µνήµη του Β΄Π.Π. πέρασε στο περιθώριο και την 

εµφάνισή της έκανε η νικήτρια, θα λέγαµε, δηµόσια αρνητική µνήµη της 

κοµµουνιστικής περιόδου, της επιλεκτικής, όµως πάλι, λήθης του παρελθόντος1517.  

Ένα από τα πιο ενδεικτικά παραδείγµατα της αντικοµµουνιστικής αυτής 

µνήµης είναι η περίπτωση της ενωµένης πλέον Γερµανίας και ειδικότερα του 

Βερολίνου, όπου οι διαξιφισµοί γύρω από την τύχη του Palast der Republik, της 

παλιάς βουλής της Ανατολικής Γερµανίας, και το ενδεχόµενο – πραγµατικό πλέον 

γεγονός – της κατεδάφισής του ή όχι και την αντικατάστασή του από το παλαιό 

πρωσικό παλάτι, το Berliner Schloss αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν µέρος 

της δηµοσιότητας για τη µεταπολεµική µνήµη και ιστορία1518. Μέχρι και σήµερα η 

τύχη του οικοπέδου όπου βρισκόταν το Palast der Republik δεν έχει κριθεί οριστικά 

και παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισµός έχει ολοκληρωθεί διεξάγεται νέος γύρος 

συζητήσεων για την αναπροσαρµογή και βελτίωση της νικήτριας πρότασης, καθώς 

πρόκειται ίσως για το πιο κεντρικό σηµείο πλέον της ενωµένης πρωτεύουσας µε 

τεράστια συµβολική και εµπορική αξία. 

   
(αριστερά Heinz Graffunder/ Karl-Ernst Swora, Palast der Republik, 1973-76, Schloßplatz, Βερολίνο, 

δεξιά η κατάστασή του στις 24 Σεπτεµβρίου 2007) 

                                                 
1517 Σύντοµα επρόκειτο να αντικατασταθεί ή να παραµερισθεί, τουλάχιστον στις χώρες της ∆ύσης, από 
τη µνήµη των θυµάτων στον αποκαλούµενο ‘πόλεµο κατά της τροµοκρατίας’ που ξέσπασε µε ένταση 
µετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, κατά ειρωνική σύµπτωση, ή για άλλους σύµφωνα µε 
συντεταγµένο σχέδιο, πάλι ανάµεσα στο δυτικό κόσµο και στην Ανατολή, η οποία ασφαλώς τώρα 
έλαβε νέα ταυτότητα – χωρίς πάντως να εκλείψει η αντικοµουνιστική µνήµη που συνεχίζει να 
κυριαρχεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διπλωµατικές σχέσεις των πρώην κοµµουνιστικών χωρών, 
λαµβάνοντας συχνά αντιρωσικό χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση για παράδειγµα της ανάληψης της 
ευθύνης για τα θύµατα στο Κατύν που αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις Πολωνίας-Ρωσίας. 
1518 Τενεκετζής, Ν. Αλέξανδρος, «Από τη µνήµη για τον πόλεµο, στον πόλεµο για τη µνήµη», Μνήµων, 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, τόµος 29, 2008, σελ. 292. 
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Στην ουσία, βέβαια, πρόκειται για τη διαµάχη γύρω από την τύχη του 

κοµµουνιστικού παρελθόντος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, το οποίο οι 

κυβερνήσεις µετά την πτώση του τοίχους, τόσο οι συντηρητικές όσο και οι 

σοσιαλιστικές, επιθυµούν διακαώς να εξαλείψουν1519. Όπως εύστοχα παρατηρούν οι 

Knischewski και Spittler, η διαπραγµάτευση της µνήµης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας και του σοσιαλισµού-κοµµουνισµού, σύµφωνα µε το νέο πνεύµα εθνικής 

ενότητας και ταυτότητας που προωθούν οι συντηρητικοί κυρίως κύκλοι, τείνει να 

αντικαταστήσει τη δύσκολη µνήµη του πολέµου1520. Το 2009, στη στρογγυλή επέτειο 

των 20 χρόνων από την πτώση του Τείχους, πραγµατοποιήθηκαν εκατοντάδες 

εκδηλώσεις, µε αποκορύφωµα την πρόσκληση των πολιτικών ηγετών των 4 µεγάλων 

δυνάµεων του Β΄Π.Π. και του πρώην σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορµπατσόφ, οι 

οποίοι µε τους λόγους τους µπροστά από την Πύλη του Βρανδεµβούργου µίλησαν για 

τη νίκη της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, επικυρώνοντας έτσι το τέλος του 

Ψυχρού Πολέµου και την καταδίκη, όχι της ίδιας της αντιπαράθεσης που είχε 

προκαλέσει προβλήµατα και κρίσεις, αλλά µόνο της κοµµουνιστικής πλευράς. 

  
 (Enn Roos γλύπτης/ Arnold Alas αρχιτέκτονας, Μνηµείο για τους απελευθερωτές του Ταλίν, 1947, 

µπρούντζος/ γρανίτης, ύψος αγάλµατος 2 µ., αριστερά µέχρι το 2007, δεξιά µετά τη µετεγκατάστασή 

του στο στρατιωτικό νεκροταφείο του Ταλίν, µε τον τίτλο Για τους πεσόντες στο Β΄Π.Π.) 

Η ίδια διαµάχη γύρω από το δύσκολο παρελθόν του Β΄Π.Π. αλλά και της 

µεταπολεµικής περιόδου, που συνδέεται όµως άµεσα µε αυτόν, µοιάζει να διεξάγεται 

και ανατολικότερα της γραµµής Oder- Neisse. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις τα 

                                                 
1519 Η οριστική απόφαση για την έναρξη των εργασιών της κατεδάφισης και την αντικατάσταση µε το 
κτήριο που προϋπήρχε του Palast der Republik, δηλαδή µε το παλαιό παλάτι, πάρθηκε το 2000 από την 
κυβέρνηση συνεργασίας σοσιαλιστών και οικολόγων-πράσινων και τον σοσιαλιστή καγκελάριο 
Γκέρχαρντ Σρέντερ. Βλ. Flamm, Stefanie «Der Palast der Republik», Deutsche Erinnerungsorte, 
François, Etienne/ Schulze, Hagen (επιµ.), τόµος 2, C.H. Beck, Μόναχο 2003 (α΄ έκδ. 2001), σελ. 667-
682. 
1520 Βλ. Knischewski, Gerd/ Spittler, Ulla, «Memories of the Second World War and National Identity 
in Germany», War and Memory in the Twentieth Century, Evans, Martin/ Lunn, Ken (επιµ.), Berg, 
Οξφόρδη/ Νέα Υόρκη 1997, σελ. 249. 
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παρελθόντα γεγονότα φαίνεται ότι συνεχίζουν να επηρεάζουν ακόµα τη σύγχρονη 

πολιτική και κοινωνική ζωή και αποτελούν πεδίο πολιτικής διαµάχης µε ζωτική 

σηµασία τόσο για τις διακρατικές και διπλωµατικές σχέσεις, όσο και για την 

εσωτερική πολιτική ζωή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της µεταφοράς του 

µνηµείου για τους πεσόντες Ρώσους στρατιώτες στο Ταλίν της Εσθονίας (1947), από 

την αρχική του θέση στην κεντρική πλατεία του (φωτογραφία αριστερά) στο 

στρατιωτικό νεκροταφείο (σηµερινή του θέση, φωτογραφία δεξιά), και η 

διπλωµατική κρίση που προκλήθηκε µε τη Ρωσία το καλοκαίρι του 20071521.  

Ανάλογα προβλήµατα και αντιδράσεις αντιµετωπίζει, επίσης, η κυβέρνηση 

όσο και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας σχετικά µε το ενδεχόµενο της 

µεταφορά ή αντικατάστασης του αντίστοιχου µνηµείου στη Βουδαπέστη µε το 

προπολεµικό Μνηµείο για την απελευθέρωση της Ουγγαρίας από τους Αψβούργους, 

σύµβολο όµως εκείνο του µοναρχικού και φιλοφασιστικού καθεστώτος. Το εν λόγω 

µνηµείο, υπέστη µάλιστα δύο φορές προσπάθεια βανδαλισµού, µία αµέσως µετά την 

πτώση του κοµµουνισµού και µία πιο πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2006, όταν και 

καταστράφηκαν οι παραστάσεις  στη  βάση  του – αυτό είναι το τελευταίο 

εναποµείναν σοβιετικό µνηµείο µέσα στην πόλη, καθώς όλα τα υπόλοιπα και ο 

Ρώσος στρατιώτης από το ‘Μνηµείο της Ελευθερίας’  έχουν µεταφερθεί σε ένα 

χωράφι-πάρκο µια ώρα έξω από την πόλη1522. 

   
(αριστερά και δεξιά προπολεµικές φωτογραφίες της Πλατείας Ελευθερίας µε το Μνηµείο για την 

απελευθέρωση της Ουγγαρίας από τους Αψβούργους, κέντρο Antal Károly, Σοβιετικό µνηµείο, λεπτ.) 

                                                 
1521 Βλ. ενδεικτικά τα σχετικά δηµοσιεύµατα στον ελληνικό και γερµανικό τύπο, Καθηµερινή, 28-04-
2007 και Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28-04-2007. 
1522 Ο επίσηµος τίτλος είναι, «Πάρκο αγαλµάτων, Γιγαντιαία µνηµεία από την εποχή της 
κοµµουνιστικής δικτατορίας». 
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(Antal Károly, Σοβιετικό µνηµείο, αριστερά φωτογραφία του 1990 µε την πρώτη απόπειρα 

αποκαθήλωσης των σοβιετικών συµβόλων, δεξιά ο δεύτερος βανδαλισµός του µνηµείου το 2006) 

«Αυτό που ξεκίνησε θεωρητικά ως κοινή εµπειρία ή ως κοινή µνήµη του 

Β΄Π.Π., κατέληξε σε έναν διαρκή ‘πόλεµο’ για την πρόσληψη των όσων συνέβησαν 

την περίοδο ’39-’45, έναν πόλεµο που άφησε το εικαστικό του αποτύπωµα µε την 

ανέγερση διαµετρικά αντίθετων, σε µορφή και περιεχόµενο, δηµόσιων µνηµείων και 

µε πολιτικές προεκτάσεις που φτάνουν ως τις µέρες µας»1523. Η ανοµοιογένεια των 

καλλιτεχνικών αποτυπώσεων στο δηµόσιο χώρο αποτελεί την πιο τρανταχτή 

απόδειξη της ζωτικότητας και της διαρκούς αναπροσαρµογής της δηµόσιας µνήµης, 

καθώς και της τεχνητής και κατασκευασµένης αποτύπωσής της ανάλογα µε το 

σύγχρονό της περικείµενο. ∆ικαιώνεται συνεπώς πλήρως η άποψη ότι ένα δηµόσιο 

µνηµείο λέει πολλά περισσότερα για την εποχή στην οποία κατασκευάστηκε παρά για 

αυτή την οποία µνηµονεύει.  

Είναι όµως γεγονός ότι από τα αναρίθµητα δηµόσια µνηµεία που 

κατασκευάστηκαν µεταπολεµικά κανένα δεν έφτασε σε ποιότητα αντίστοιχα δηµόσια 

µνηµεία προηγούµενων αιώνων και κανένα δεν µπόρεσε να ανοίξει ένα νέο δικό του 

δρόµου στην τέχνη της γλυπτικής. Αν όχι όλες, σίγουρα πάντως τις περισσότερες 

φορές, στα πολεµικά µνηµεία σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, ανεξάρτητα 

σε ποιον από τους δύο µεγάλους συνασπισµούς ανήκε κάθε µία, χρησιµοποιήθηκαν 

εικονογραφικές, τεχνοτροπικές και υφολογικές λύσεις ήδη αποκρυσταλλωµένες και 

καταξιωµένες στις εκάστοτε εθνικές εικαστικές σχολές, χωρίς να υπάρχει κάποιο 

στοιχείο πρωτοποριακό ή νεωτερικό. Συνήθως, µάλιστα, η χρήση ήδη γνωστών 

µοτίβων και στυλιστικών αποδόσεων γινόταν µε τρόπο µηχανιστικό, στεγνό που 

καταντούσε µανιεριστικός.  

                                                 
1523 Τενεκετζής, Ν. Αλέξανδρος, «Από τη µνήµη για τον πόλεµο, στον πόλεµο για τη µνήµη», όπ. π., 
σελ. 295. 



809 
 

Κανένα εποµένως µνηµείο δεν αποτέλεσε σηµείο αναφοράς, τουλάχιστον 

µέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, µε εξαίρεση ίσως όσα δηµιουργούσαν έναν 

αρχιτεκτονικό χώρο, όπως αυτό του Παρισιού όπου ο επισκέπτης µπαίνει µέσα και 

γίνεται µέρος του, ή στον αιώνα µας το εβραϊκό µνηµείο στο Βερολίνο. Παρά την 

αυξανόµενη πολιτική και οικονοµική δύναµη των ευρωπαϊκών κρατών, ειδικά στη 

∆ύση, οι καλλιτέχνες και κυρίως οι γλύπτες σπανίως µπόρεσαν να εµπνευστούν κάτι 

µεγαλειώδες από τα γεγονότα του πολέµου και σπανίως µπόρεσαν να αποδώσουν µε 

τρόπο υψηλό της τραγικότητά ή την ηρωικότητά του, δικαιώνοντας  όσους 

υποστήριξαν ότι καµία τέχνη δεν ήταν ικανή να απεικονίσει την πρωτοφανή θηριωδία 

και βαρβαρότητα, στην περίπτωσή µας το Henry Moore που απογοητευµένος από τις 

προτάσεις για το µνηµείο στο Άουσβιτς δήλωνε ότι δεν υπήρξε κάποιος νέος Rodin ή 

Michelangelo. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο, πως στις περισσότερες µελέτες για αυτά τα 

µνηµεία σπανίως γίνεται αναφορά στην αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία, ενώ το 

βάρος δίνεται κυρίως στο περιεχόµενο και τον πολιτικό ή ιδεολογικό τους 

συµβολισµό, στα πολιτικό-ιδεολογικά και όχι τα εικαστικά τους συµφραζόµενα. 

Αντίθετα, αναπαράγονταν και ανακυκλώνονταν εικαστικές λύσεις που είχαν 

τις ρίζες ήδη στο µεσοπόλεµο, µόνο που τώρα εφαρµόζονταν σε ένα νέο περικείµενο, 

στο οποίο επιπροσθέτως κυριαρχούσαν πλέον άλλα είδους µέσα δηµόσιας µετάδοσης 

νοηµάτων και ιδεών, µε κυριότερο φυσικά εκφραστή την τηλεόραση και τον 

κινηµατογράφο, τα οποία µε την αµεσότητα και τη ζωντάνια τους, µέσα στην εποχή 

της ταχύτητας, έκαναν τις παραδοσιακές καλλιτεχνικές εκφράσεις να φαίνονται και 

πραγµατικά να είναι παρηκµασµένες και ξεπερασµένες. Τα µνηµεία µε το πέρασµα 

των ετών αποτελούσαν περισσότερο αφορµή για ανακίνηση κάποιου δύσκολου 

ζητήµατος της µνήµης, το οποίο στη συνέχεια θα εµφανιζόταν είτε στον τύπο, έντυπο 

και ηλεκτρονικό, είτε στην κυρίαρχη πλέον µορφή τέχνης, τον κινηµατογράφο. Η 

δήλωση τελικά του Μίκαελ Στούρµερ, συµβούλου του πρώην καγκελάριου της Ο∆Γ 

Χέλµουτ Κωλ, ότι «όποιος παράγει µνήµη, διαµορφώνει συνειδήσεις και 

προσλαµβάνει το παρελθόν, αυτός θα κερδίσει και το µέλλον»1524, δεν αφήνει 

περιθώρια για παρανοήσεις, µόνο που στη δηµοσιότητα της πολεµικής µνήµης η 

γλυπτική καταλαµβάνει ολοένα και µειωµένη θέση. 

                                                 
1524 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25-04-1986. 
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Αλφαβητικός κατάλογος καλλιτεχνών1525 

 

� Αλεξανδράκης ∆. Αλέξανδρος (1913-1968): Έλληνας ζωγράφος, σπούδασε 

ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κοντά στο Σπυρίδωνα 

Βικάτο και τον Ουµβέρτο Αργυρό. Αργότερα, παρακολούθησε µαθήµατα 

χαρακτικής κοντά στο Γιάννη Κεφαλληνό. Υπηρέτησε στα βουνά της 

Ηπείρου ως δεκανέας του πυροβολικού και τις εντυπώσεις του τις αποτύπωσε 

σε µία σειρά σκίτσων και ελαιογραφιών που έγιναν ευρέως γνωστές στο 

κοινό, µιας και ανατυπώθηκαν σε αφίσες και χρησιµοποιήθηκαν σε 

πάµπολλες σχολικές εορτές. Περίπου εκατό έργα του από τον πόλεµο 

δηµοσιεύθηκαν επίσης µεταπολεµικά σε ένα λεύκωµα µε τίτλο Έτσι 

πολεµούσαµε (1968). Μετά τον πόλεµο, ασχολήθηκε πολύ µε το γυµνό. Η 

φήµη του ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και άρχισε να συνεργάζεται µε 

µεγάλα ιδρύµατα, όπως το Μουσείο Γκουγκενχάιµ και η Βιβλιοθήκη της 

Γερουσίας των ΗΠΑ.  

 

� Απέργης Αχιλλέας (1909-1986): Έλληνας γλύπτης, το 1918 γράφτηκε στη 

Νυχτερινή Καλλιτεχνική Σχολή της Κέρκυρας, όπου για δύο χρόνια 

παρακολούθησε µαθήµατα σχεδίου. Το 1937, µετά από µια περίοδο 

ενασχόλησης µε το εµπόριο, γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας, όπου, ως το 1939, σπούδασε γλυπτική κοντά στο Θωµά Θωµόπουλο, 

                                                 
1525 Τα βιογραφικά στοιχεία των καλλιτεχνών προέρχονται από τα λεξικά Turner, Jane (επιµ.), The 
Dictionary of Art, Grove, Νέα Υόρκη 1996, Mathiew, H. C. G./ Harrison, Brian (επιµ.), Oxford 
Dictionary of National Biography, Oxford University Press, Οξφόρδη 2004, Buckman, David, Artists 
in Britain since 1945, Art Dictionaries, Μπρίστολ 2006 (α΄ έκδ. 1998), Milner, John, A Dictionary of 
Russian and Soviet Artists 14201970, Antique Collectors’ Club, Σούφολκ 1993, Bown, Matthew 
Cullerne, A Dictionary of Twentieth Century Russian and Soviet Painters 1900-1980s, Izomar, 
Λονδίνο1998, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Ρώµη 1973-, 
Portoghesi, Paolo (επιµ.), Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, Istituto Editoriale 
Romano, Ρώµη 1968, Olmo, Carlo (επιµ.),Dizionario dell’ Architettura del XX Secolo, Umberto 
Allemandi, Τορίνο/ Λονδίνο 2000, Enciclopedia Universale dell’ Arte, Istituto per la Collaborazione 
Culturale, Βενετία/ Ρώµη 1958, Benezit: Dictionary of Artists, Gründ, Παρίσι 2006, Allgemeines 
Künstlerlexikon, Saur, Μόναχο/ Λειψία 1992, Dictionaire de Biographie Française, Librairie Letouzey 
et Ané, Παρίσι 1933-2003, Malá, Alena (επιµ.), Slovník Českých a Slovenských Výtvarných Umělců, 
Výtvarné Centrum Chagall, Οστράβα 2006 και Killy, Walther (επιµ.), Deutsche Biographische 
Enzyklopädie, Saur, Μόναχο1995, καθώς και από το διαδύκτιο. Για τους Έλληνες καλλιτέχνες άντλησα 
στοιχεία κυρίως από το Κοµίνη-∆ιαλέτη, ∆ώρα/ Ματθιόπουλος, ∆. Ευγένιος (επιµ.), Λεξικό Ελλήνων 
καλλιτεχνών: ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες, 16ος-20ος αιώνας, 4 τόµοι, Μέλισσα, Αθήνα 1997, Λυδάκης, 
Στέλιος, Οι Έλληνες γλύπτες. Η νεοελληνική γλυπτική, ιστορία, τυπολογία, λεξικό γλυπτών, Μέλισσα, 
Αθήνα 1981, Αντωνοπούλου, Ζέτα, Τα γλυπτά της Αθήνας: Υπαίθρια Γλυπτική 1834-2004, Ποταµός, 
Αθήνα 2003, καθώς και από το διαδίκτυο. Βλ. τέλος τις µονογραφίες των καλλιτεχνών που περιέχονται 
στην αναλυτική βιβλιογραφία που ακολουθεί. 
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τον Κώστα ∆ηµητριάδη και το Μιχάλη Τόµπρο. Η καλλιτεχνική του διαδροµή 

ξεκίνησε από την παραστατική απεικόνιση, που περιλαµβάνει προτοµές και 

ολόσωµα αγάλµατα, κυρίως γυµνά. Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, και 

ιδιαίτερα από το 1950, άρχισε να στρέφεται αρχικά σε πιο αφαιρετικές 

µορφές, παραµένοντας στο πλαίσιο του ανθρωποκεντρισµού, για να 

καταλήξει τελικά στην αφαίρεση. Μετά από ένα διάστηµα περισυλλογής και 

αδράνειας, θα εγκαταλείψει την καθαρά γλυπτική απεικόνιση, για να στραφεί 

σε µια εννοιολογική προσέγγιση των προβληµάτων που τον απασχολούν. 

 

� Alas Arnold Aleksandrovič (1911-1990): Εσθονός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, 

γλύπτης, καθηγητής αρχιτεκτονικής κήπων, µέλος της ένωσης καλλιτεχνών 

της Εσθονικής ΣΣ∆ και από το 1943 και της ένωσης καλλιτεχνών της ΕΣΣ∆, 

υπεύθυνος για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό το 1947 του σοβιετικού µνηµείου 

για την απελευθέρωση στο Ταλίν µε το γλύπτη Enn Roos, 1951 µνηµείο στο 

Καλίνινγκραντ µε το γλύπτη A. Kaasik. 

 

� Albiker Karl (1878-1961): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε το 1898 στην 

Καρλσρούη µε το Herman Volz. Πήγε αργότερα στο Παρίσι όπου γνώρισε το 

έργο του Rodin, στη Ρώµη όπου επηρεάστηκε από την κλασική αρχαιότητα 

και τον ύστερο ροµαντισµό, καθώς και στο Μόναχο και το Βερολίνο. 

 

� Andrei René  Jean Louis (1906-1987): Γάλλος γλύπτης, ζωγράφος, χαράκτης, 

γιος γάλλου γλύπτη, παρακολούθησε µαθήµατα χαρακτικής και σχεδίου στο 

εργαστήρι του Louis Aimé Lejeune το 1920 και το 1926 µπήκε στην École des 

Beaux-Arts στο Παρίσι. Έλαβε πολλές παραγγελίες για µνηµεία, ανάµεσα σε 

αυτές και στο Mont Valérien.  

 

� Andriessen Mari(e) Silvester (1897-1979): Ολλανδός γλύπτης, σπούδασε στη 

Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών του Χάρλεµ και αργότερα στην Ακαδηµία 

Καλών Τεχνών του Άµστερνταµ µε δάσκαλο τον Jan Bronnercompuso, το 

έργο του οποίου είχε ως σηµείο αναφοράς για την ανέγερση των δικών του 

µνηµείων. Ο Andriessen άντλησε κυρίως έµπνευση από τους Γάλλους 

ρεαλιστές Meunier, Dalou και Rodin και αποδείχθηκε ο εθνικός γλύπτης της 

Ολλανδίας για τα µνηµεία του Β΄Π.Π.  
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� Anikushin Mikhail Konstantinovich (1917-1997): Ρώσος γλύπτης, σπούδασε 

στην Ακαδηµία των Τεχνών της Αγ. Πετρούπολης µε τους V.A. Sinaisky και 

A.T. Matveev µεταξύ 1937-47 και στη συνέχεια διετέλεσε καθηγητής. 

∆ιακρίθηκε για την κατασκευή προτοµών, µένοντας πιστός στις ακαδηµαϊκές 

ρεαλιστικές αρχές. Υπήρξε πλήρες µέλος της Ακαδηµίας των Τεχνών της 

ΕΣΣ∆ από το 1963 και διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της Ένωσης 

Καλλιτεχνών του Λένινγκραντ (1962-82 και 1986-90). Φιλοτέχνησε τα 

γλυπτά στο ‘Μνηµείο των ηρωικών υπερασπιστών του Λένινγκραντ’ . 

 

� Aprile Nello : άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, Ιταλός αρχιτέκτονας, συµµετείχε 

στο µνηµείο στο Fosse Ardeatine. 

 

� Arončik: Ρώσος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, πήρε µέρος 

στην ανέγερση του Μνηµείου για την απελευθέρωση στην πόλη Murska 

Sobota, της Σλοβενίας. 

 

� Arp Hans (1886-1966): Γάλλος γλύπτης, χαράκτης, κολάζ, ποιητής, 

συνδέθηκε µε την οµάδα των ντανταϊστών στη Ζυρίχη, µε τους σουρεαλιστές 

και την οµάδα Abstraction-Création. Σπούδασε στην École des Arts et Métiers 

στο Στρασβούργο το 1902 σε ηλικία 16 ετών και αργότερα µαθήτευσε στο 

εργαστήρι του Ludwig von Hoffmann στη σχολή καλών τεχνών της 

Βαϊµάρης.  

 

� Augustinčić Antun (1900–1979): Κροάτης γλύπτης, σπούδασε στο Κολέγιο 

των Τεχνών στο Ζάγκρεµπ αρχικά µε τους Rudolf Valdec και Robert Franges 

και αργότερα µε τον Ivan Meštrović. Στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι και 

παρακολούθησε µαθήµατα στις École des Arts décoratifs και Académie des 

Beaux-Arts. Φιλοτέχνησε µνηµεία τόσο για τον εθνικιστή Ante Pavelić κατά 

τη διάρκεια του πολέµου όσο και για τον ίδιο τον Τίτο. Το 1946 έγινε 

καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και το 1947 πλήρες µέλος της 

Γιουγκοσλαβικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών µε δικό του εργαστήριο. 
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� Bakić Vojin (1915-1992): Κροάτης γλύπτης, σπούδασε στην Ακαδηµία του 

Ζάγκρεµπ µέχρι το 1939 µε τους Frano Krsinic και Robert Franges-

Mihanovic. Το έργο του καταλαµβάνει καίρια θέση στην τέχνη της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και διακρίνεται για τις αφαιρετικές του τάσεις, µε τις οποίες 

στάθηκε απέναντι στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό που κυριαρχούσε στο 

Ανατολικό Μπλοκ. Συµµετείχε στη Biennale της Βενετίας το 1956 και στη 

Documenta 2 στο Κάσσελ το 1959, ενώ δέχτηκε πολλές δηµόσιες παραγγελίες 

κυρίως για µνηµεία για τον πόλεµο.  

 

� Banfi Gian Luigi (1910-1945): Ιταλός αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, πολεοδόµος, 

σπούδασε στο πολυτεχνείο του Μιλάνου. Οπαδός του κινήµατος του 

ρασιοναλισµού, του Gropius και της µοντέρνας τέχνης, ήταν ιδρυτικός µέλος 

του αρχιτεκτονικού γραφείου BBPR, που αργότερα κατασκεύασε το µνηµείο 

στο κοιµητήριο του Μιλάνου προς τιµήν του, καθώς είχε πεθάνει στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ματχάουζεν.  

 

� Baraschi Constantin (1902-1966): Ρουµάνος γλύπτης, σπούδασε από το 1921-

1923 στη σχολή καλών τεχνών στο Βουκουρέστι και ταξίδεψε σε όλη σχεδόν 

την Ευρώπη, κυρίως στο Παρίσι. Μετά τον πόλεµο υιοθέτησε το σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό και έλαβε µέρος στην ανέγερση του σοβιετικού µνηµείου στο 

Βουκουρέστι.  

 

� Bartfay Tibor (1922-): Σλοβάκος γλύπτης, σπούδασε στη σχολή καλών 

τεχνών της Βουδαπέστης και της Πράγας και µετά τον πόλεµο έλαβε πλήθος 

δηµόσιων παραγγελιών, ανάµεσα στις οποίες και για το σοβιετικό µνηµείο 

στη Μπρατισλάβα.  

 

� Basaldella Mirko (1910-1969): Ιταλός γλύπτης, σπούδασε στα τέλη της 

δεκαετίας του ’20 στη σχολή καλών τεχνών στη Φλωρεντία και στις αρχές 

του ’30 υπήρξε µαθητής του Arturo Martini στο Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche στη Μόντσα. Το 1934 µετακόµισε στη Ρώµη και έκτοτε 

άνηκε στη λεγόµενη ‘Σχολή της Ρώµης’. Επηρεάστηκε από το µοντερνισµό 

και κυρίως από τον Πικάσο και έργα του βρίσκονται στο µνηµείο στο Fosse 

Ardeatine. 
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� Belawenzew M. D.: Ρώσος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία. 

Ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες στο σοβιετικό µνηµείο του Schönholze 

Heide στο Βερολίνο. 

 

� Belgiojoso Lodovico Barbiano di (1909-2004): Ιταλός αρχιτέκτονας και 

πολεοδόµος, σπούδασε στο πολυτεχνείο του Μιλάνου από το 1927-32 και 

ήταν µέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου BBPR. Οπαδός του ρασιοναλισµού, 

του Gropius, του Mies van der Rohe, του Le Corbusier και του µοντερνισµού 

γενικά, υπήρξε αργότερα καθηγητής αρχιτεκτονικής στο πανεπιστήµιο της 

Βενετίας και στο πολυτεχνείο του Μιλάνου. 

 

� Belopolski S. Yakov (1916-1993): Ρώσος αρχιτέκτονας, υπεύθυνος για τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασµό του µνηµειακού συγκροτήµατος του Treptower Park 

στο Βερολίνο. 

 

� Benk Johannes (1844-1914): Αυστριακός γλύπτης, σπούδασε στη Βιέννη και 

στη ∆ρέσδη µε το Franz Bauer και ταξίδεψε στη Ρώµη. Υπήρξε οπαδός του 

ύστερου ιστορικισµού, του νεοµπαρόκ και του ρεαλισµού. 

 

� Bergmann Gertrud (1910-1985): Γερµανίδα γλύπτρια και χαράκτρια, έζησε 

και δίδαξε στο δυτικό Βερολίνο. 

 

� Bill Max (1908-1994): Ελβετός γλύπτης, ζωγράφος και αρχιτέκτονας, 

µαθητής του Μπάουχαουζ, µέλος της οµάδας Abstraction-Création και οπαδός 

της Κονκρέτ τέχνης, προσπάθησε µεταπολεµικά να αναβιώσει τη σχολή του 

Μπάουχαουζ και να προωθήσει την ιδέα της συνεργασίας όλων τεχνών και 

ενός ολιστικού έργου τέχνης. 

 

� Bizette-Lindet Aimé: Γάλλος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

φιλοτέχνησε µία από τις ανάγλυφες παραστάσεις στο Mont Valérien 

 

� Boeckh von Tzoschoppe Gisela (1887-1981): Γερµανίδα γλύπτρια, µαθήτευσε 

κοντά στους Lewin Funke και August Kraus.  
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� Bogdanović Bogdan (1922-), Σέρβος αρχιτέκτονας, πολεοδόµος και γλύπτης, 

σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου, πήρε µέρος 

στην Αντίσταση και αργότερα έγινε δήµαρχος στο Βελιγράδι. Υπήρξε µέλος 

της Σερβικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών και έλαβε επίσης πολλές 

δηµόσιες παραγγελίες για διάφορα µνηµεία, ανάµεσά τους και για το 

στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Jasenovac στην Κροατία. Ενστερνίστηκε και 

αυτός τις αρχές της αφαίρεσης ως αντίδοτο στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό του 

σταλινισµού. 

 

� Bottoni Piero (1903-1973): Ιταλός αρχιτέκτονας, οπαδός του ιταλικού 

ρασιοναλισµού, µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ιταλίας, κέρδισε το 

διαγωνισµό για το µνηµείο των θυµάτων από το φασισµό στη Μπολώνια.  

 

� Brunau Félix: Γάλλος αρχιτέκτονας, µετά τον πόλεµο εργάστηκε δυναµικά για 

την οργάνωση µιας κοινότητας καλλιτεχνών στις όχθες του Σηκουάνα, τη Cité 

Internationale des Arts. Φίλος του Πιέρ Ντε Γκωλ, αδερφού του προέδρου της 

γαλλικής δηµοκρατίας, υπήρξε επίτιµος γενικός επιθεωρητής των αστικών 

κτηρίων και των εθνικών παλατιών και ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας για την 

ανέγερση του µνηµείου στο Mont Valérien. 

 

� Butler (Cotterell Reginald) Reg (1913-1981): Βρετανός γλύπτης, γραφίστας 

και αρχιτέκτονας, µέλος του Royal Institute of British Architects, κατά τη 

διάρκεια του πολέµου έµαθε τη χρήση του σιδήρου και το 1944 άρχισε τη 

γλυπτική. Ακολούθησε την παράδοση του Gonzalez και δέχτηκε την επίδραση 

του έργου του Henry Moore. Πήρε δύο φορές µέρος στη Biennale της 

Βενετίας (1952 και 1954) και ήταν ο νικητής του διεθνούς διαγωνισµού για το 

µνηµείο για τον Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο που διοργανώθηκε από το 

Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης του Λονδίνου το 1953. 

 

� Búza (Barnabá) Barna (1910-): Ούγγρος γλύπτης, σπούδασε µε τους Ferenc 

Sidló και István Szentgyörgyi στη σχολή καλών τεχνών της Βουδαπέστης και 

κατασκεύασε πάνω από 60 δηµόσια µνηµεία, τα περισσότερα σύµφωνα µε τις 

αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. 
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� Γραµµατόπουλος Κωνσταντίνος (1916-2003): Έλληνας ζωγράφος και 

χαράκτης, άρχισε τις σπουδές του το 1934 στην ΑΣΚΤ, στα εργαστήρια 

ζωγραφικής του Ο. Αργυρού και χαρακτικής Γ. Κεφαλληνού. Το 1940 του 

απονέµεται το Χρυσοβέργειο βραβείο και την ίδια χρονιά, πριν ακόµη 

τελειώσει τις σπουδές του, προτείνεται για την εκτέλεση αφισών µε θέµα τον 

ελληνοϊταλικό πόλεµο. Το 1954 φεύγει µε υποτροφία του ΙΚΥ στο Παρίσι, 

όπου σπουδάζει ζωγραφική, χαρακτική, ξυλογραφία και χαλκογραφία και 

γραφικές τέχνες, στις École des Beaux-Arts, École Estienne και École d’ Arts 

et Métiers. Το 1959 εκλέγεται καθηγητής της ΑΣΚΤ, στην έδρα της 

χαρακτικής, όπου θα διδάξει µέχρι το 1985. Το 1972 παίρνει Χρυσό Μετάλλιο 

Χαρακτικής στη Biennale της Φλωρεντίας και το 1974 φιλοτεχνεί το 

εθνόσηµο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

 

� Calcaprina Cino: Ιταλός αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, έχει 

εκδώσει το 1946 µαζί µε το Mario Ridolfi το σηµαντικό για την αρχιτεκτονική 

ζωή της Ιταλίας Il manuale dell' architetto, ενστερνίστηκε τις αρχές του 

κινήµατος του αρχιτεκτονικού νεορεαλισµού στην Ιταλία και εργάστηκε στο 

µνηµείο του Fosse Ardeatine. 

 

� Calder Alexander (1898-1976): Αµερικάνος γλύπτης και ζωγράφος, σπούδασε 

στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι, οπαδός του µοντερνισµού και της αφηρηµένης 

τέχνης. Επηρεάστηκε από το κίνηµα του Abstraction-Création και το 

βιοµορφισµό των Miró, Arp και Giacometti. 

 

� Calka Maurice (1921-1999): Γάλλος γλύπτης και σχεδιαστής, έλαβε το 

βραβείο Grand Prix de Rome και πλήθος παραγγελιών για δηµόσια γλυπτά 

και µνηµεία. ∆ίδαξε στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι. 

  

� Carasso Frederico Antonio (1899-1969): Ιταλικής καταγωγής γλύπτης, µετά 

την αναρρίχηση του Μουσολίνι στην εξουσία κατέφυγε στο Παρίσι και εν 

συνεχεία στις Βρυξέλλες και τελικά στην Ολλανδία. Εµπνεύστηκε από το 

έργο του Le Corbusier και προσπάθησε να συνδυάσει την αρχιτεκτονική µε 

στοιχεία από τις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες. Το 1956 διορίστηκε καθηγητής 
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γλυπτικής στην Ακαδηµία Jan van Eyck στο Μάαστριχτ, διαδεχόµενος τον 

Oscar Jespers. 

 

� Cardelli Aldo: Ιταλός αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, µέλος του 

κινήµατος του αρχιτεκτονικού νεορεαλισµού στην Ιταλία, εργάστηκε στο 

µνηµείο του Fosse Ardeatine. 

  

� Cascella Andrea (1920-1990): Ιταλός γλύπτης, γιος του ζωγράφου Tommaso 

Cascella και αδερφός του Pietro, σπούδασε µε τον πατέρα του, δούλεψε για 

αρκετά χρόνια µε τον αδερφό του στη Ρώµη κατασκευάζοντας ανάγλυφα για 

αρχιτεκτονικά µέρη και διακρίθηκε για τις ικανότητές του στη µνηµειακή 

τέχνη.  

 

� Cascella Pietro (1921-2008): Ιταλός γλύπτης, σπούδασε και αυτός µε τον 

πατέρα του και αργότερα στη σχολή καλών τεχνών της Ρώµης. Ήταν µέλος, 

όπως και ο αδερφός του, οµάδας καλλιτεχνών που κατέθεσε πρόταση το 1957 

για το µνηµείο του Άουσβιτς και επελέγη για την τελική κατασκευή µαζί µε 

δύο άλλες. 

 

� Coccia Francesco (1902-1982): Ιταλός γλύπτης και χαράκτης, σπούδασε στη 

Ρώµη µε τους Giovanni Prini και Cataldi. Πιο γνωστό του έργο οι Μάρτυρες 

στο Fosse Ardeatine.  

 

� Corbin Raymond (1907-2002): Γάλλος γλύπτης και χαράκτης µεταλλίων, 

σπούδασε µε το Robert Wlérick και αργότερα δούλεψε στην École Nationale 

des Beaux-Arts στο Παρίσι ως µαθητής του χαράκτη Henri Dropsy. 

Φιλοτέχνησε ένα από τα ανάγλυφα στο Mont Valérien. 

 

� Cremer Fritz (1906-1993): Γερµανός γλύπτης και χαράκτης, µέλος του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος από το 1926, δούλεψε µε τους Will Lammert, 

Ludwig Gies και Joseph Enseling. Ταξίδεψε στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη 

Ρώµη και επηρεάστηκε κυρίως από τους Rodin, Maillol, Kollwitz και Barlach. 

Ήταν από τους πρωταγωνιστές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού στην Ανατολική 

Ευρώπη µετά τον πόλεµο και ανέλαβε πλήθος δηµόσιων παραγγελιών εντός 
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και εκτός Γερµανίας, µε σπουδαιότερη αυτή του µνηµείου στο 

Μπούχενβαλντ.  

 

� Dalčev Liubomir (1902-2002): Βούλγαρος γλύπτης, ζωγράφος και 

σχεδιαστής, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έζησε στη Σόφια και το 1979 

µετανάστευσε στην Αµερική. 

 

� Damboise Marcel (1903-1966): Γάλλος γλύπτης, φίλος του Albert Camus, 

έγινε δεκτός δούλεψε στην École des Beaux-Arts στη Μασσαλία σε ηλικία 13 

ετών και αργότερα µπήκε στο εργαστήρι του Louis Dideron. Έλαβε 

παραγγελίες για µνηµεία πεσόντων του Α΄Π.Π. και δούλευε κυρίως σε πέτρα, 

ενώ έγινε τελικά και καθηγητής δούλεψε στην École des Beaux-Arts στο 

Παρίσι. 

 

� Daucher Elmar (1932-1989): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στη Στουτγάρδη 

µε τον Otto Baum και κέρδισε το διαγωνισµό για το µνηµείο για τα θύµατα 

του εθνικοσοσιαλισµού στη Στουτγάρδη, ενώ αργότερα ασχολήθηκε µε την 

εισαγωγή της µουσικής στα έργα γλυπτικής, µε τα οποία και έγινε γνωστός.  

 

 

� Dideron Louis Jules (1901-1980): Γάλλος γλύπτης, µαθητής του Jules Coutan, 

του Aristide Maillol και του Isaac-Edmond Boisson υπήρξε θαυµαστής του 

Rodin και οπαδός της παραστατικής τέχνης, του ρεαλισµού και του 

κλασικισµού. Φιλοτέχνησε µία από τις ανάγλυφες παραστάσεις στο µνηµείο 

του Mont Valérien. 

 

 

� Doichinov Petur (1909-): Βούλγαρος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

εργάστηκε στο σοβιετικό µνηµείο στη Σόφια.  

 

� Dufresne Charles-Paul (1885-1956): Γάλλος χαράκτης, µαθήτευσε κοντά 

στους ζωγράφους George Roussin, Bouguereau, Marcel Baschet και Cormon. 

Είχε εκθέσει στο Salon des Artistes Français στο Παρίσι το 1908 όπου έλαβε 

και τιµητική διάκριση, καθώς και στη διεθνή έκθεση στο Παρίσι του 1937. 
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� Duroux Pierre: Γάλλος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, φιλοτέχνησε 

µία από τις ανάγλυφες παραστάσεις στο µνηµείο του Mont Valérien. 

 

� Duszeńko Franciszek (1925-2008): Πολωνός γλύπτης, σπούδασε στην 

ανώτατη σχολή καλών τεχνών του Gdánsk, όπου αργότερα δίδαξε ως 

καθηγητής, και έγινε γνωστός µε τη συµµετοχή του στην κατασκευή του 

µνηµείου στην Treblinka µαζί µε τους Adam Haupt και Franciszek 

Strynkiewicz. 

 

� Džamonja Dušan (1928-2009): Βόσνιος γλύπτης, σπούδασε στην Ακαδηµία 

Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήµιο του Ζάγκρεµπ µε τους Vanja Radauš, Fran 

Kršinić και Antun Augustinčić. Υπήρξε µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών και 

Τεχνών της Κροατίας και της Σερβίας και εντάχθηκες και αυτός στον κύκλο 

των υπέρµαχων της αφαίρεσης και συγκεκριµένα της γεωµετρικής. Από το 

1987 ζούσε στις Βρυξέλλες.  

 

� Elhanani Aryeh (1898–1985): Εβραϊκής καταγωγής αρχιτέκτονας, σχεδίασε 

το  Θόλο της Μνήµης στο Yad Vashem. 

 

� Eloul Kosso (1920-1995): Εβραϊκής καταγωγής γλύπτης γεννηµένος στη 

Ρωσία, ξεκίνησε τις σπουδές του το 1938 στο Τελ Αβίβ. Την επόµενη χρονιά 

µετανάστευσε στις ΗΠΑ και στο Art Institute of Chicago όπου σπούδασε 

κοντά στο Frank Lloyd Wright καθώς και στο Chicago School of Design µε το 

Laszlo Moholy-Nagy. Μετά τη θητεία του στον Πόλεµο της Ανεξαρτησίας 

στην Παλαιστίνη, επέστρεψε στα καλλιτεχνικά του καθήκοντα και το 1959 

εκπροσώπησε το Ισραήλ στην 29η Biennale της Βενετίας. Τα έργα του 

διακρίνονται για τις αυστηρές γραµµές, τις γεωµετρικές φόρµες, τη 

στιλπνότητα των υλικών και των επιφανειών και το µινιµαλισµό τους.   

 

� Emanuilova Vaska (1905-1985): Βουλγάρα γλύπτρια και χαράκτρια, 

σπούδασε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Σόφιας µε τον Ivan 

Lazarov. Το 1939 πήγε µε υποτροφία στο Παρίσι όπου δέχτηκε την επιρροή 

της γαλλικής γλυπτικής των Bourdelle, Despiau, Gimond και Maillol, καθώς 
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και από το έργο της Vera Mukhina και των Βούλγαρων Andrej Nikolov και 

Marko Markov. Υπήρξε πολύ δηµιουργική και δραστήρια, πρωτοστάτησε σε 

φεµινιστικά κινήµατα καλλιτεχνών στη Βουλγαρία και έλαβε µέρος στην 

κατασκευή του σοβιετικού µνηµείου στη Σόφια. 

 

� Epstein Jacob (1880-1959): Αµερικάνος γλύπτης και ζωγράφος, έζησε στην 

Αγγλία. Σπούδασε στην Arts Sudenets League της Νέας Υόρκης και αργότερα 

µετακόµισε στο Παρίσι όπου παρακολούθησε µαθήµατα στην École Nationale 

des Beaux-Arts και γνώρισε το Rodin. Το 1905 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. 

Οπαδός του µοντερνισµού επηρεάστηκε αρχικά από τα διδάγµατα του 

ιταλικού φουτουρισµού και αργότερα και από τον Εξπρεσιονισµό και τη 

γλυπτική της Αφρικής που είχε γνωρίσει στο Παρίσι.   

 

� Φαληρέας Βάσος (1905-1979): Αποφοίτησε το 1929 µε "άριστα" από τη 

Σχολή Καλών Τεχνών µε δασκάλους του Θωµόπουλο και Ιακωβίδη και την 

επόµενη χρονιά έφυγε για σπουδές στο Παρίσι κερδίζοντας το κληροδότηµα 

Βόλτου. Εκεί έµεινε έξι χρόνια περίπου και προσανατολίστηκε στη µνηµειακή 

γλυπτική, µε δασκάλους τους Despiau, Maillol και Wlerick. Παράλληλα 

παρουσίαζε έργα του σε διάφορες εκθέσεις του Παρισιού και µαθήτευσε 

χαρακτική στο εργαστήριο του Γαλάνη και µελέτησε την τέχνη των µετάλλων 

κοντά στο Dropsy. Στην Ελλάδα ασχολήθηκε µε σπουδές µνηµειακών έργων 

και εξέθεσε έργα του σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις.  Τον Ιανουάριο του 

1967 έγινε µέλος της Γαλλικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών, η οποία τον 

εξέλεξε για το πλούσιο έργο του µε τη "χαρακτηριστική στερεότητα" και το 

1976 εκλέχτηκε µέλος της Ακαδηµίας της Αθήνας. 

 

� Fazzini Pericle (1913-1987): Ιταλός ζωγράφος και γλύπτης, σπούδασε σχέδιο 

σε µια ελεύθερη ακαδηµία της Ρώµης και ήταν µέλος της λεγόµενης Σχολής 

της Ρώµης που υποστήριζε τα µοντέρνα κινήµατα. Ήταν µέλος οµάδας Ιταλών 

καλλιτεχνών που κέρδισε ένα από τα βραβεία για το µνηµείο στο Άουσβιτς. 

 

� Fehrenbach Gerson (1932-2004): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στο 

εργαστήριο του Karl Hartung στη σχολή καλών τεχνών του Βερολίνου και 

αργότερα πήγε µε υποτροφία στο Παρίσι. Κινήθηκε µέσα στα πλαίσια της 
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αφαίρεση και τα θέµατά του επικεντρώνονται στην ανθρώπινη µορφή 

δίνοντάς τους µνηµειακές διαστάσεις. 

 

� Fenaux Lucien (1921-): Γάλλος γλύπτης, σπούδασε στη Villa Medici στη 

Ρώµη και στην Casa de Velázquez στη Μαδρίτη. Το πιο γνωστό του έργο 

είναι η ανάγλυφη παράσταση στο εσωτερικό του µνηµείο στο Natzweiler-

Struthof που κατασκεύασε ο Bertand Monnet.  

 

� Fink Bernie (1942-): Ισραηλινός γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

φιλοτέχνησε το Μνηµείο για τους Εβραίους Στρατιώτες στο Yad Vashem. 

 

� Fiorentino Mario (1918-1982): Ιταλός αρχιτέκτονας, σπούδασε αρχιτεκτονική 

στη Ρώµη και υπήρξε ένα από τα βασικά µέλη της λεγόµενης Σχολής της 

Ρώµης που υποστήριζε τα µοντέρνα κινήµατα. Προσπάθησε να εισάγει την 

επιστήµη της πολεοδοµίας στις αρχιτεκτονικές του αναζητήσεις και µαζί µε το 

Bruno Zevi σχεδίασαν το αρχιτεκτονικό µέρος στο µνηµείο του Fosse 

Ardeatine. 

 

� Floyd John Ashton: Βρετανός γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

βρέθηκε στο εργαστήρι του John Cassidy, αλλά ανέλαβε και προσωπικές 

παραγγελίες όπως αυτή για το µνηµείο του Ashton-under-Lyne war memorial. 

  

� Funev Ivan (1900-1983): Βούλγαρος γλύπτης, εκδότης και ποιητής, σπούδασε 

στη Σόφια κοντά στον Žeko Spiridonov, έναν από τους ιδρυτές της µοντέρνας 

γλυπτικής στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στη Ρώµη 

και το Παρίσι και αργότερα ταξίδεψε στη Γερµανία, την Ελλάδα και την Κίνα, 

όπου ήρθε σε επαφή µε την τέχνη της αρχαιότητας, του µεσαίωνα και της 

αναγέννησης, καθώς και του µοντερνισµού. Τη δεκαετία του ’20 έγινε µέλος 

του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και πήρε µέρος στη δηµόσια συζήτηση γύρω 

από το θέµα µιας προλεταριακής τέχνης. Τον απασχόλησε ιδιαίτερα το 

ανθρώπινο σώµα και έλαβε µέρος στην ανέγερση πολλών δηµόσιων 

µνηµείων. 
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� Gabo Naum (1890-1977): Ρωσοεβραίος γλύπτης, αρχιτέκτονας, ζωγράφος και 

θεωρητικός της τέχνης, µετακόµισε στις ΗΠΑ. Σπούδασε αρχικά ιατρική στο 

Μόναχο και αργότερα φιλολογία και ιστορία της τέχνης και σταδιακά 

ασχολήθηκε µε τα µαθηµατικά τα οποία τον έστρεψαν προς τη γλυπτική. Το 

1912 πήγε στο Παρίσι και στον αδερφό του Antoine Pevsner και εκεί ήρθε σε 

επαφή µε τη µοντέρνα τέχνη. Μέλος της οµάδας Abstraction-Création, τα 

έργα του διακρίνονται ως δείγµατα του κονστρουκτιβισµού και της Kinetic 

Art. 

 

� Gemignani Ulysse Jean-Baptiste Antonin Marin (1906-1973): Γάλλος 

γλύπτης, σπούδασε στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι µε τον Antoine 

Injalbert µέχρι το 1933, όταν και κέρδισε για πρώτη φορά το Prix de Rome. Η 

γλυπτική, κλασικής εµπνεύσεως, παραστατική και ουµανιστική, είναι 

αφιερωµένη κυρίως στην ανθρώπινη µορφή που παρουσιάζεται µε ρεαλιστική 

ακρίβεια και σε µεγάλη κλίµακα. Φιλοτέχνησε ένα από τα ανάγλυφα στο 

µνηµείο του Mont Valerién. 

 

� Georgieva Mara (1905-1988): Βουλγάρα γλύπτρια, σπούδασε στη σχολή 

καλών τεχνών της Σόφιας µε το Marin Vasilev και ανέπτυξε τις αισθητικές 

και τεχνοτροπικές τις προτιµήσεις σε συνεργασία µε τους Emanuilova Vaska 

και Funev Ivan, µε τους οποίους αργότερα συνεργάστηκε και στο σοβιετικό 

µνηµείο στη Σόφια. Υπήρξε θαυµάστρια του έργου των Rodin, Bourdelle, 

Maillol και Mukhina, ενώ από την αρχή ήταν οπαδός του Ρεαλισµού και 

αργότερα και του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. 

 

� Géza Vida (1913-1980): Ρουµάνος γλύπτης, αυτοδίδακτος, πολέµησε στον 

Εµφύλιο της Ισπανίας, έλαβε µέρος το 1958 στη Biennale της Βενετίας και σε 

πολλούς διεθνείς διαγωνισµούς στην Ανατολική Ευρώπη. Έργο του το 

µνηµείο στο Carei.  

 
� Gilioli Émile (1911-1977): Γάλλος γλύπτης, χαράκτης και σχεδιαστής 

ταπισερί, είχε ιταλικές ρίζες που επηρέασαν το έργο του. Ξεκίνησε τις 

σπουδές του το 1931 στην École nationale supérieure des beaux-arts de Paris 

και ανήκει στους σηµαντικότερους εκπροσώπους της αφηρηµένης τέχνης και 
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συγκεκριµένα της Λυρικής Αφαίρεσης στη γαλλική γλυπτική, ενώ 

µεταπολεµικά εξέθεσε στη Galerie Denise René και στα Salons Realité 

Nouvelle. 

 

� Gorpenko A. Alexander (ή µήπως Anatoli Andreevich- 1916-1980, σπούδασε 

στο ινστιτούτο τεχνών του Kharkov, τιµήθηκε µε το βραβείο Στάλιν το 1949?) 

(1919-): Ρώσος ζωγράφος, πήρες µέρος στην κατασκευή του µνηµείου στο 

Treptower Park στο Βερολίνο. 

 

� Gradov Yury (1934-): Λευκορώσος αρχιτέκτονας, ήταν ένας από τους 

αρχιτέκτονες για το µνηµείο στο Khatyn της Λευκορωσίας.   

 

� Graetz René Charles (1908-1974): Γερµανός γλύπτης, ζωγράφος και 

χαράκτης, τα πρώτα του µαθήµατα γραφιστικής και σχεδίου τα πήρα στο 

Kapstadt και αργότερα στην Αβάνα. Ήταν µέλος του Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος και πολέµησε µάλιστα στον Εµφύλιο της Ισπανίας. Ήταν ένας από 

τους θεµελιωτές της ανώτατης σχολής καλών τεχνών της Βαϊµάρης αµέσως 

µετά το τέλος του πολέµου και µέλος της ένωσης καλλιτεχνών της 

Ανατολικής Γερµανίας. Ασχολήθηκε µε το έργο του Πικάσο, του 

νεορεαλισµού και καταπιάστηκε κυρίως µε τη δηµόσια γλυπτική. Ανάµεσα 

στα έργα του είναι και η προτοµή του Νίκου Μπελογιάννη. 

 

� Grange Claude (1883-1971): Γάλλος γλύπτης, σπούδασε στην École des 

Beaux-Arts της Λυών µε τον Antoine-Pierre Aubert και αργότερα και στην 

École Nationale des Beaux-Arts στο Παρίσι µε τον Antoine Injalbert. 

Ασχολήθηκε µε τη µνηµειακή τέχνη ήδη από τον Α΄Π.Π. 

 

� Grausam Leopold: Αυστριακός γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

φιλοτέχνησε το µνηµείο στη Morzinplatz της Βιέννης.  

 

� Grzimek Waldemar (1918-1984): Γερµανός γλύπτης και λιθογράφος, 

µαθήτευσε κοντά στο Richard Scheibe και αργότερα είχε επαφές µε τους 

Gustav Seitz, Fritz Cremer και Gerhard Marcks. Οπαδός του σοσιαλιστικού 
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ρεαλισµού, ήταν από τα πιο δραστήρια µέλη της ένωσης καλλιτεχνών της 

Ανατολικής Γερµανίας. 

 

� Haase Volkmar (1930-): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στη σχολή καλών 

τεχνών του Βερολίνου. Ταξίδεψε τόσο στην Ανατολική Ευρώπη όσο και στις 

ΗΠΑ και διακρίνεται για την προσήλωσή του στη γεωµετρική αφαίρεση. 

 

� Hansen Oskar Nikolai (1922-2005): Πολωνός γλύπτης και αρχιτέκτονας, 

κέρδισε το πρώτο βραβείο για το µνηµείο στο Άουσβιτς και το έργο έλαβε 

µάλιστα πολλές θετικές κριτικές αν και ποτέ δεν κατασκευάστηκε σύµφωνα 

µε τα αρχικά σχέδιά του. 

 

� Hansen Zofia: Πολωνή αρχιτέκτονας, σύζυγος του Oskar Nikolai Hansen, τον 

βοήθησε στη συµµετοχή του στο διεθνή διαγωνισµό για το µνηµείο στο 

Άουσβιτς. 

 

� Hartung Karl (1908-1967): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στη σχολή τεχνών 

στο Αµβούργο µέχρι το 1929 και αργότερα πέρασε 3 χρόνια ως µαθητής του 

Bourdelle  στο  Παρίσι, αν και φαίνεται ότι επηρεάστηκε περισσότερο από 

τους Maillol και Despiau. Υπήρξε µια από τις ηγετικές µορφές της 

αφηρηµένης γλυπτικής στη ∆υτική Γερµανία, αν και ποτέ δεν έκοψε τους 

δεσµούς του µε την παραστατικότητα και την εκφραστικότητα της γερµανικής 

παράδοσης, ακολούθησε τα διδάγµατα των Brancusi και Arp που 

ενδιαφέρονταν περισσότερο για την πλαστικότητα και τον όγκο παρά για το 

χώρο. 

 

� Haupt Adam (1920-2006): Πολωνός αρχιτέκτονας, σπούδασε αρχικά στο 

πολυτεχνείου του Lvov και αργότερα στο πολυτεχνείο της Κρακοβίας. 

Υπήρξε καθηγητής στην κρατική ανώτατη σχολή καλώς τεχνών του Gdańsk 

και ανέλαβε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό για το µνηµείο στην Treblinka.  

 

� Heiliger Bernhard (1915-1995): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στο Stettin 

(σήµερα στην Πολωνία) και αργότερα στη σχολή καλών τεχνών στο 

Βερολίνο. Πήγε αργότερα στο Παρίσι όπου γνώρισε τους Maillol και Despiau. 
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Τα έργα του Heiliger είναι εµπνευσµένα από την ανθρώπινη µορφή, πάντα 

όµως µε µια δόση µινιµαλισµού και αφαίρεσης. Ο Heiliger δεν εξέθετε µέχρι 

το 1945, αλλά στη συνέχεια πήρε µέρος τόσο στη Documenta του Κάσσελ 

όσο και στη Biennale της Βενετίας., ενώ ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που 

προκρίθηκαν από τον προκριµατικό διαγωνισµό της Γερµανίας για να 

συµµετάσχουν στο διεθνή διαγωνισµό για το µνηµείο για τον Άγνωστο 

Πολιτικό Κρατούµενο. 

 

� Hepworth Barbara (1903-1975) : Βρετανίδα γλύπτρια, Leeds School of Art, 

όπου γνώρισε και έγινε φίλη µε το Henry Moore. Αργότερα σπούδασε µε 

υποτροφία στο Royal College of Art  και ταξίδεψε στην Ιταλία. Οπαδός του 

µοντερνισµού και της αφηρηµένης τέχνης, ενδιαφέρθηκε κυρίως για την 

ανθρώπινη µορφή και συνέβαλε στην προώθηση της µοντέρνας τέχνης. 

 

� Herbrich Peter (1939-2008): Γερµανός γλύπτης, φιλοτέχνησε το µνηµείο στην 

πρώην συναγωγή στη Levetzowstraße στο Βερολίνο. 

 

� Hofer Carl (Karl) Christian Ludwig (1878-1955): Γερµανός ζωγράφος, 

σπούδασε στην Ακαδηµία των Τεχνών της Καρλσρούης µε τους Leopold von 

Kalckreuth και Hans Thoma, επηρεάστηκε αρχικά από το συµβολισµό και 

τους Odilon Redon, Arnold Böcklin, Edvard Munch. Το 1909 υπήρξε ένα από 

τα ιδρυτικά µέλη της Neue Künstlervereinigung München και έκτοτε 

κινήθηκε στο χώρο του γερµανικού εξπρεσιονισµού που ακολούθησε και µετά 

το Β΄Π.Π., όταν και έγινε διευθυντής της ανώτατης σχολής καλών τεχνών του 

Βερολίνου.  

 

� Hönigsfeld Rudolf (1902-1977): Αυστριακός αρχιτέκτονας, φιλοτέχνησε το 

µνηµείο για τα θύµατα των αυστριακών σιδηροδρόµων το 1946. 

 

� Hrdlicka Alfred (1928-2009): Αυστριακός γλύπτης, σπούδασε αρχικά στη 

σχολή καλών τεχνών της Βιέννης και αργότερα γλυπτική µε το Fritz Wotruba. 

Το 1964 πήρε µέρος στη Biennale της Βενετίας και το πιο γνωστό του έργο 

είναι το Μνηµείο κατά του Πολέµου και του Φασισµού του 1988-91 στο κέντρο 

της αυστριακής πρωτεύουσας.  
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� Intisarjan Avakovič Michail: Αρµενικής καταγωγής Λετονός γλύπτης, 

άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, δούλεψε κοντά στη Vera Mukhina στη διεθνή 

έκθεση του Παρισιού το 1937 και φιλοτέχνησε το µπρούντζινο άγαλµα του 

Σοβιετικού στρατιώτη στο µνηµείο της Βιέννης το 1945.  

 

� Janniot Auguste Alfred (1889-1969): Γάλλος γλύπτης, σπούδασε στην École 

des Beaux-Arts µε το Jean-Antoine Injalbert και επηρεάστηκε από τον 

Antoine Bourdelle. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που δηµιούργησαν τις 

ανάγλυφες παραστάσεις στο Mont Valérien.  

 

� Jarnuszkiewicz Jerzy (1919-2005): Πολωνός γλύπτης, σπούδασε στη σχολή 

διακοσµητικών τεχνών και βιοµηχανικού σχεδίου στην Κρακοβία και 

αργότερα στη δηµοτική σχολή διακοσµητικών τεχνών και ζωγραφικής στη 

Βαρσοβία, καθώς και στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Από το 1957 ήταν 

καθηγητής γλυπτικής στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών και βραβεύτηκε 

επανειληµµένως από το πολωνικό κράτος. Ήταν µέλος της οµάδας του Oskar 

Hansen για το µνηµείο του Άουσβιτς.  

 

� Juvin Robert: Γάλλος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, ήταν ένας από 

τους καλλιτέχνες που δηµιούργησαν τις ανάγλυφες παραστάσεις στο Mont 

Valérien. 

 

� Καλαµάρας ∆ηµήτρης (1924-1997): Έλληνας γλύπτης, σπούδασε στην ΑΣΚΤ 

(1947-1953) µε δασκάλους τον Επαµεινώνδα Θωµόπουλο, το ∆ηµήτρη 

Μπισκίνη, τον Ουµβέρτο Αργυρό και το Μιχάλη Τόµπρο. Συνέχισε τις 

σπουδές του στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας (1954-1957) και 

της Ρώµης (1958-1961) µε δασκάλους τους Pericle Fazzini και V. Crocetti. 

∆ίδαξε γλυπτική στη Σχολή από το 1969 ώς το 1984. Έθεσε τις βάσεις για τη 

δηµιουργία Γλυπτοθήκης γύψινων εκµαγείων για διδακτικούς λόγους. 

∆ιετέλεσε αντιπρύτανης της ΑΣΚΤ από το 1977 ώς το 1978, ενώ το 1996 

υπήρξε υποψήφιος για την Ακαδηµία Αθηνών. Οµότιµος καθηγητής της 

ΑΣΚΤ. 
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� Καπράλος Χρήστος (1909-1993): Έλληνας γλύπτης, σπούδασε (1929-34) 

ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε τη βοήθεια των 

συµπατριωτών Αγρινιωτών καπνοβιοµηχάνων αδελφών Παπαστράτου και µε 

δάσκαλο τον Ουµβέρτο Αργυρό. Εργάστηκε στο εργαστήριο του γλύπτη 

Φαληρέα. Το 1934 µε ετήσια υποτροφία των τελευταίων πήγε στο Παρίσι 

όπου έµεινε ως το 1940 σπουδάζοντας γλυπτική στις Ακαδηµίες Grand 

Chaumière και Colarossi ως επιµελητής του Gimond. Επέστρεψε στην 

Ελλάδα και στο Παναιτώλιο το 1940 και από τότε και ως το 1946 έµεινε και 

εργάστηκε στο χωριό του έχοντας για κύριο µοντέλο του τη µάνα του. 

Εργάστηκε επίσης σειρές από ανάγλυφα σε γύψο µε θέµατα σκηνές από την 

καθηµερινή ζωή καθώς και από τον Πόλεµο, την Κατοχή κτλ. Το όλο έργο, 

ένα επικό σύνολο µε καθολικό περιεχόµενο, είναι γνωστό µε το όνοµα 

Μνηµείο της Πίνδου. Το 1962 υπήρξε ο µόνος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην 

Biennale της Βενετίας όπου παρουσίασε χάλκινα έργα του και το 1972 

τιµήθηκε µε το Α΄ Εθνικό Βραβείο Εικαστικών Τεχνών.  

 

� Κυδωνιάτη Εθέλ (1914-1970): Αρχιτέκτων, σπούδασε αρχιτεκτονική στο 

ΕΜΠ και διετέλεσε Επιµελήτρια στην έδρα της Οικοδοµικής. Εργάστηκε στο 

Υπουργείο Ανοικοδόµησης και για το µνηµείο στο Πεδίον του Άρεως.  

  

� Κυδωνιάτης Φαίδων (1910-1989): Αρχιτέκτων, σπούδασε αρχιτεκτονική στο 

ΕΜΠ και διετέλεσε Επιµελητής στην έδρα της Οικοδοµικής. Το 1952-63 

διετέλεσε τεχνικός σύµβουλος του Κ. Καραµανλή και εργάστηκε για το 

µνηµείο στο Πεδίον του Άρεως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

εκκλησιαστικά του σχέδια. 

 

� Kalin Boris  (1905-1975): Σλοβένος γλύπτης, σπούδασε µέχρι το 1929 στην 

Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Ζάγκρεµπ µε τους Rudolf Valdec, Frano 

Kršinić, Ivo Kredić και Ivan Meštrović και διακρίθηκε για τα έργα του σε 

πέτρα. Από το 1945 µέχρι το 1970 δίδασκε στη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Λουµπλιάνας και υπήρξε µέλος της Σλοβένικης Ακαδηµίας Επιστηµών και 

Τεχνών από το 1953.  
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� Kalin Zdenko (1911-1990): Σλοβένος γλύπτης, µικρότερος αδερφός του Kalin 

Boris, σπούδασε στην Ακαδηµία του Ζάγκρεµπ µέχρι το 1934 µε τους Frano 

Kršinić και Robert Franges-Mihanovic και ενδιαφέρθηκε κυρίως για την 

ανθρώπινη µορφή την οποία προσπάθησε να αποδώσει ρεαλιστικά.   

 

� Kalló Viktor (1931-): Ούγγρος γλύπτης, σπούδασε µε τους Beck András και 

Szabó Iván και έλαβε µεταπολεµικά αρκετές δηµόσιες παραγγελίες. 

 

� Károly Antal (1909 – 1994): Ούγγρος γλύπτης, σπούδασε στη σχολή καλών 

τεχνών της Βουδαπέστης István Szentgyörgyi ανάµεσα στο 1928-3, πήγε µε 

υποτροφία στη Ρώµη και πραγµατοποίησε εκθέσεις στην Ιταλία, υιοθέτησε το 

Νεοκλασικισµό και αργότερα το σοσιαλιστικό ρεαλισµό. Φιλοτέχνησε τις 

ανάγλυφες παραστάσεις στο σοβιετικό µνηµείο στην πλατεία Ελευθερίας της 

Βουδαπέστης.  

 

� Kerbel Efimovich Lev (1917-2003): Ρώσος γλύπτης του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού, έλαβε αρκετές δηµόσιες παραγγελίες από το σοβιετικό καθεστώς 

και δραστηριοποιήθηκε κυρίως στην Ανατολική Γερµανία, όπου ανέπτυξε 

φιλία µε τον αρχηγό του κράτους Erich Honecker.  

 

� Kienholz Edward (1927-1994): Αµερικάνος αυτοδίδακτος καλλιτέχνης που 

ασχολήθηκε κυρίως µε τις εγκαταστάσεις. Σπούδασε στο Eastern Washington 

College of Education, αλλά δεν έλαβε ακαδηµαϊκή καλλιτεχνική παιδεία. 

 

� Kies Hans (1910-1984): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στην κρατική σχολή 

εικαστικών τεχνών στο Βερολίνο, τα έργα του διακρίνονται από την 

προσήλωσή τους στο ρεαλισµό και ορισµένες φορές στο σοσιαλιστικό 

ρεαλισµό, ήταν µέλος της οµάδας που κατασκεύασε το µνηµείο στο 

Μπούχενβαλντ.  

 

� Kitamura Seibo (1884-1987): Ιάπωνας γλύπτης, ακολούθησε τις αρχές του 

ρεαλισµού και φιλοτέχνησε το µνηµείο στο Ναγκασάκι.  
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� Koenig Fritz (1924-): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στην ακαδηµία τεχνών 

του Μονάχου, ενστερνίστηκε τις αρχές του µοντερνισµού και κυρίως της 

γεωµετρικής αφαίρεσης.  

 

� Korczynska Stella: Πολωνή γλύπτρια, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, σύζυγος 

του Piero Bottoni, φιλοτέχνησε κάποιες από τις µορφές στο µνηµείο του 

νεκροταφείου της Certosa στη Μπολώνια.  

 

� Koroljow Boris: (Korolev Boris Danilovich, 1884-1963, σπούδασε στο 

πανεπιστήµιο της Μόσχας, ταξίδεψε σε όλη τη δυτική Ευρώπη, όπου 

εντυπωσιάστηκε από το έργο του Rodin και δούλεψε µε τον Archipenko. Από 

το 1917 ήταν µέλος της Ένωσης Ρώσων Καλλιτεχνών και µετά την 

Οκτωβριανή Επανάσταση πήρε µέρος στο πρόγραµµα δηµόσιας προπαγάνδας 

του Λένιν)  

 

� Kostka Jozef (1912-1997): Σλοβένος γλύπτης, σπούδασε αρχικά στην Πράγα 

και αργότερα στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι. Οπαδός του ρεαλισµού 

και της παραστατικής τέχνης, επηρεάστηκε από το Rodin αλλά και το 

Brancusi και ήταν ένας από τους γλύπτες στο σοβιετικό µνηµείο στη 

Μπρατισλάβα.  

 

� Kramreiter Robert (1905-1965): Αυστριακός αρχιτέκτονας, σπούδασε στην 

Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βιέννης µε τον Peter Behrens, έλαβε µέρος σε 

πολλούς διεθνείς διαγωνισµούς, διακρίθηκε στην εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική προωθώντας τις αρχές του µοντερνισµού. 

 

� Krausz Ferenc: Ούγγρος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, φιλοτέχνησε 

το ταφικό µνηµείο του ∆ηµάρχου ∆ρ. Sipőcz Jenő 1878-1937 στο κεντρικό 

νεκροταφείο της Βουδαπέστης. 

 

� Kršinić Frano ή Frane (1897-1982): Κροάτης γλύπτης, σπούδασε στην 

Ακαδηµία Τεχνών της Πράγας, αλλά επέστρεψε στο Ζάγκρεµπ όπου έγινε 

µέλος της Κροατικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών από το 1948. Το 

έργο του διακρίνεται για τον προσανατολισµό του προς την αφαίρεση, χωρίς 
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όµως να εγκαταλείψει ποτέ το ρεαλισµό και το πάθος του για την ανθρώπινη 

µορφή.  

  

� Kruchmarov Iordan: Βούλγαρος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

φιλοτέχνησε µία από τις παραστάσεις στο σοβιετικό µνηµείο στη Σόφια. 

  

� Kulich Jan (1930-): Σλοβάκος γλύπτης, σπούδασε στην ακαδηµία τεχνών της 

Πράγας και αργότερα και στη Μπρατισλάβα, φιλοτέχνησε το µνηµείο της 

αντίστασης στη σλοβακική πρωτεύουσα και µία από τις παραστάσεις στο 

σοβιετικό µνηµείο στο λόφο του Slavin.  

 

� Λαµέρας Λάζαρος (1913-1988): Τηνιακής καταγωγής γλύπτης, σπούδασε 

αρχικά κοντά στο Θωµά Θωµόπουλο στη Σχολή Καλών Τεχνών (1932-1938). 

Με υποτροφία της Ακαδηµίας Αθηνών συνέχισε στην École des Beaux-Arts  

του Παρισιού, κοντά στο Boucher, κερδίζοντας το 1939 το Α΄ βραβείο. Η 

έκρηξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου τον ανάγκασε να διακόψει τις σπουδές 

του και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Υπήρξε ιδρυτικό µέλος της 

πρωτοποριακής οµάδας "Ακραίοι", µε επικεφαλής τον Αλέκο Κοντόπουλο, 

που δηµιουργήθηκε το 1949. Το 1953 το µνηµείο του για τον Άγνωστο 

Πολιτικό Κρατούµενο βραβεύθηκε σε διεθνή διαγωνισµό και εκτέθηκε στην 

Tate Gallery. Το 1956 εξελέγη τακτικό µέλος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου 

Γραµµάτων και Τεχνών και το 1957 βραβεύθηκε από τον ∆ήµο Αθηναίων µε 

το Α' βραβείο γλυπτικής. Το διάστηµα 1960-1987 διετέλεσε καθηγητής στην 

έδρα της Πλαστικής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. Ανέπτυξε 

πλούσια εκθεσιακή δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε µε συµµετοχή σε 

οµαδικές εκθέσεις. 

 

� Ληµναίος Αθανάσιος (1908-1977): Γεννηµένος στη Μυτιλήνη, αλλά µε 

απώτερη καταγωγή από τη Λήµνο, όπως φανερώνει και το επώνυµό του, ο 

γλύπτης Αθανάσιος Ληµναίος υπήρξε µαθητής του σηµαντικού δασκάλου της 

νεοελληνικής γλυπτικής Κώστα ∆ηµητριάδη και σύγχρονος των Χρήστου 

Καπράλου, Λάζαρου Λαµέρα και Κλέαρχου Λουκόπουλου. 
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� Lachert Bohdan (1900-1987): Πολωνός αρχιτέκτονας, σπούδασε 

αρχιτεκτονική στο πολυτεχνείο της Βαρσοβίας µεταξύ 1919 µε 1926 και 

διετέλεσε εκεί καθηγητής από το 1948. Οπαδός του φονξιοναλισµού, 

προσπάθησε να προωθήσει τις αρχές του µοντερνισµού στην Πολωνία. 

 

� Lachnit Wilhelm Karl (1899-1962): Γερµανός ζωγράφος, σπούδασε στην 

ακαδηµία της ∆ρέσδης και διακρίθηκε κυρίως για τα πορτραίτα του.  

 

� Lafuente Julio (1921-2008): Ισπανός αρχιτέκτονας, ήταν µέλος της οµάδας 

του Pietro Cascella που έλαβε µέρος στο διεθνή διαγωνισµό για την ανέγερση 

του µνηµείου στο Άουσβιτς. 

 

� Lagriffoul Henri Albert (1907-1981): Γάλλος γλύπτης, σπούδασε στην École 

des Beaux-Arts στο Παρίσι, όπου το 1944 έγινε καθηγητής. ∆ιακρίθηκε 

επίσης για την µεταλλίων.  

 

� Lammert Will (1892-1957): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε γλυπτική στη 

σχολή εφαρµοσµένων τεχνών του Αµβούργου µε το συµβολιστή γλύπτη 

Richard Luksch. Ήταν µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος από το 1932 και 

καθηγητής στο πολυτεχνείο του Ανατολικού Βερολίνου, κατασκεύασε το 

µνηµείο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης γυναικών στο Ravensbrück.  

 

� Leleu René Marie Joseph (1911-1984): Γάλλος γλύπτης, σπούδασε στην 

École des Beaux-Arts στη Λιλ και αργότερα και στο Παρίσι. Το 1939 κέρδισε 

το Grand Prix de Rome αλλά δε µπόρεσε να πάει στη Ρώµη λόγω του 

πολέµου. Αν και είχε πίσω του την ακαδηµαϊκή παράδοση, σύντοµα 

στράφηκε προς τον εξπρεσιονισµό.  

 

� Lemagny Paul-Pierre (1905-1977): Γάλλος χαράκτης, σπούδασε µε µεγάλη 

επιτυχία στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι, όπου τελικά έγινε καθηγητής 

χαρακτικής.  
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� Levin Leonid: Λευκορώσος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

σχεδίασε µαζί µε τους αρχιτέκτονες Zankovich Valentin και Yury Gradov και 

το γλύπτη Sergey Selikhanov το µνηµείο στο Khatyn. 

 

� Ludwig Eduard (1906-1960): Γερµανός αρχιτέκτονας, σπούδασε στο 

Μπάουχαουζ µεταξύ 1928-1933 και ήταν βοηθός του Mies van der Rohe.  

 

� Lusignoli Guglielmo (1920-2003): Ιταλός γλύπτης, κατασκεύασε µαζί µε το 

Marino Mazzacurati το µνηµείο για την αντίσταση στην Πάρµα.  

 

� Lüttwitz Baronin Lidy von (1902-1996): Γερµανίδα γλύπτρια, σπούδασε το 

1928 γλυπτική στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι και στα 1928-1932 

στην Ακαδηµία στο Βερολίνο. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την ανθρώπινη 

µορφή, πάντοτε όµως µε µια τάση αφαίρεσης.  

 

� Μακρής Μέµος (1913-1993): Σπούδασε στην ΑΣΚΤ κοντά στους 

Θωµόπουλο, ∆ηµητριάδη και Τόµπρο. Υπήρξε µέλος του ΚΚΕ, συµµετείχε 

στην Εθνική Αντίσταση. Το 1950 εγκαταστάθηκε στη Βουδαπέστη. 

Φιλοτέχνησε το εθνικό µνηµείο της Ουγγαρίας για το Ματχάουζεν και 

τιµήθηκε µε τα βραβεία Μούνκατσι (1959) και Κόσσουτ (1974). Στα τέλη 

του ’70 επέστρεψε οριστικά στην Αθήνα. 

 

� Marcks Gerhard (1889-1981): Γερµανός γλύπτης, µαθήτευσε κοντά στους 

August Gaul και Georg Kolbe, δούλεψε µαζί µε το Richard Scheibe και δίδαξε 

στη σχολή του Μπάουχαουζ. Αργότερα ήταν µέλος της ακαδηµίας των τεχνών 

στο δυτικό Βερολίνο. 

 

� Martin Raymond (1910-1992): Γάλλος γλύπτης, σπούδασε στην École des 

Arts Appliqués στο Παρίσι και στη συνέχεια δούλεψε µε τους Wlérick και 

Despiau. Επηρεάστηκε από το έργο του Rodin και τα έργα του διακρίνονται 

για τον κλασικισµό τους. Το 1949 έγινε καθηγητής στην École des Arts 

Décoratifs στο Παρίσι. 
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� Mazzacuratti Marino (1907-1969): Ιταλός γλύπτης και ζωγράφος, διδάχθηκε 

τη γλυπτική από τοπικούς καλλιτέχνες στη γενέτειρά του Μπολώνια. 

Αργότερα σπούδασε στην ακαδηµία τεχνών στη Ρώµη και σύντοµα στράφηκε 

προς τον κυβισµό και τον εξπρεσιονισµό.  

 

� Megyeri Barna (1920-1966): Ούγγρος γλύπτης γεννηµένος στη Ρουµανία, 

σπούδασε αργότερα στη σχολή καλών τεχνών της Βουδαπέστης µε τον 

Kisfaludi Strobl Zsigmond, αν και θεωρούσε µέντορά του το Ferenc 

Medgyessy, στο εργαστήριο του οποίου εργάστηκε για κάποιο διάστηµα. 

 

� Melchakov Innokenty: Ρώσος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

πήρε µέρος στην ανέγερση του Σοβιετικού µνηµείου στο Καλίνινγκραντ. 

 

� Mikunas J.: Ρώσος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, πήρε µέρος 

στην ανέγερση του Σοβιετικού µνηµείου στο Καλίνινγκραντ. 

 

� Mikus Sándor (1903-1982): Ούγγρος ζωγράφος και γλύπτης, ήταν µαθητής 

του Pál Pátzay και αργότερα σπούδασε στην Ιταλία. Υπήρξε καθηγητής στην 

ανώτατη εκπαίδευση και από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού στην Ουγγαρία.  

 

� Mitov Danko: Βούλγαρος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, ήταν 

υπεύθυνος για την ανέγερση του σοβιετικού µνηµείου στη Σόφια. 

  

� Momot Stefan: Ρώσος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, φιλοτέχνησε 

τα γλυπτά για το Μνηµείο για τους πεσόντες στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού 

στη Βαρσοβία. 

  

� Monnet Bertrand (1910-1989): Γάλλος αρχιτέκτονας, σπούδασε στην École 

des Beaux-Arts στο Παρίσι στο εργαστήρι των Pontrémoli και Leconte, 

γίνεται προϊστάµενος αρχιτέκτονας των ιστορικών µνηµείων το 1942, 

προϊστάµενος αρχιτέκτονας των αστικών κτηρίων και των εθνικών παλατιών, 

και συνεργάτης αρχιτέκτονας για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων για το 

υπουργείο εθνικής εκπαίδευσης. 
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� Navarre Henri Édouard (1885-1971): Γάλλος γλύπτης και υαλοτεχνίτης. 

 

� Neizvestny Iosipovich Ernst (1925-): Ρώσος γλύπτης, δραστηριοποιήθηκε και 

στις ΗΠΑ. Σπούδασε φιλοσοφία και παρακολούθησε τα µαθήµατα στην 

ακαδηµία καλών τεχνών στη Ρίγα. Αν και πάλεψε για να ανανεώσει το 

επίσηµο στυλ στη διάρκεια της σταλινικής περιόδου, ωστόσο έγινε δεκτός 

στην Ένωση Σοβιετικών Καλλιτεχνών και συµµετείχε στην ανέγερση πολλών 

δηµόσιων µνηµείων, τελικά όµως ήρθε σε σύγκρουση µε το σοβιετικό 

καθεστώς και εγκατέλειψε τη χώρα.  

 

� Oud Jacobus Johannes Pieter (1890-1963): Ολλανδός αρχιτέκτονας, η φήµη 

του ξεκίνησε ως οπαδός του De Stijl. Νεαρός επηρεάστηκε από το έργο του 

Berlage και αργότερα σπούδασε κοντά στον Theodor Fischer στο Μόναχο. 

∆ούλεψε µαζί µε το W.M. Dudok στο Leiden, όπου γνώρισε επίσης τον Theo 

van Doesburg. Απέκτησε µεγάλη φήµη στις ΗΠΑ και το έργο του 

υποστηρίχτηκε σθεναρά στην έκθεση του Philip Johnson για το ∆ιεθνές Στυλ. 

Μετά το Β΄Π.Π. σχεδίασε το εθνικό µνηµείο στο Άµστερνταµ. 

 

� Palka Julian (1923-2002): Πολωνός σχεδιαστής και δηµιουργός αφισών, 

σπούδασε στην ακαδηµία καλών τεχνών της Βαρσοβίας, όπου επέστρεφε ανά 

τακτά διαστήµατα για να διδάξει. 

 

� Percy Howard: Βρετανός αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

σχεδίασε το πολεµικό µνηµείο στο Ashton-Under-Lyne.  

  

� Peressutti Enrico (1908-1976): Ιταλός αρχιτέκτονας, σπούδασε στο 

πολυτεχνείο του Μιλάνου. Οπαδός του κινήµατος του ρασιοναλισµού στην 

Ιταλία, ήταν ιδρυτικός µέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου BBPR, που 

αργότερα κατασκεύασε το µνηµείο στο κοιµητήριο του Μιλάνου. 

 

� Perschutschew (Pershudchev) Iwan (Ivan) Gavrilovich (1915-): Ρώσος 

γλύπτης, δραστηριοποιήθηκε τη δεκαετία του ’40. 
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� Perugini Giuseppe (1914-1995): Ιταλός αρχιτέκτονας γεννηµένος στο 

Μπουένος Άιρες, ενστερνίστηκε τις αρχές του ιταλικού ρασιοναλισµού, ήταν 

ένας εκ των αρχιτεκτόνων του µνηµείου στο Fosse Ardeatine.  

 

� Petrucci Mario (1893-1972): Ιταλός γλύπτης, σπούδασε στην Ακαδηµία 

Καλών Τεχνών της Βιέννης µε τον ακαδηµαϊκό γλύπτη Hans Bitterlich και 

έζησε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην Αυστρία, όπου µεταπολεµικά 

έλαβε πολλές δηµόσιες παραγγελίες. 

 

� Pevsner Antoine (1886-1962): Ρώσος γλύπτης και ζωγράφος, 

δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη Γαλλία. Σπούδασε αρχικά στο Κίεβο και 

αργότερα στην ακαδηµία καλών τεχνών της Αγ. Πετρούπολης. Ακολούθησε 

τις αρχές του κυβισµού και του κονστρουκτιβισµού, επηρεάστηκε από το έργο 

των Tatlin, Kandinsky και Malevich και έγινε µέλος των οµάδων Cercle et 

Carré και Abstraction-Création.  

 

� Pingusson George-Henri (1894-1978): Γάλλος αρχιτέκτονας, σπούδασε 

αρχιτεκτονική στα 1919-1925 στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι στα 

εργαστήρια των Gustave Umbdenstock και Paul Tournon. Ακολούθησε το 

κίνηµα της µοντέρνας τέχνης και του ∆ιεθνούς Στυλ, ήταν µέλος της Union 

des Artistes modernes (UAM), υπήρξε συνεργάτης του Le Corbusier και 

µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού του µοντερνισµού 

L'Architecture Aujourd'hui. Ανέλαβε πολλές δηµόσιες παραγγελίες ανάµεσα 

σε αυτές και το µνηµείο στο Ile de la Cité στο Παρίσι. 

 

� Pokorný Karel (1891-1962): Τσέχος ακαδηµαϊκός γλύπτης, καθηγητής στη 

Σχολή Καλών Τεχνών της Πράγας και τιµηµένος και από τη σοβιετική 

Ακαδηµία υιοθέτησε το σοσιαλιστικό ρεαλισµό και φιλοτέχνησε το µνηµείο 

φιλίας µε τους Σοβιετικούς στην Πράγα. 

 

� Popielaty Dieter: Γερµανός γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

κατασκεύασε το µνηµείο για το Τείχος στο Βερολίνο το 1965. 
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� Pribiš Rudolf (1913-1984): Σλοβάκος γλύπτης, σπούδασε στην Πράγα µε τον 

Otakara Španiela. Έλαβε µέρος στην ανέγερση του σοβιετικού µνηµείου στο 

Slavin της Μπρατισλάβας.  

 

� Rädecker Johannes Anton (1885-1956): Ολλανδός γλύπτης, σπούδασε στην 

Ακαδηµία Καλών Τεχνών του Ρότερνταµ και αργότερα στη Βασιλική 

Ακαδηµία του Άµστερνταµ. Έµεινε πιστός στο ρεαλισµό και το πιο γνωστό 

του έργο είναι οι παραστάσεις για το µνηµείο στο Άµστερνταµ. 

 

� Rapoport Nathan (1911-1987): Πολωνο-εβραίος γλύπτης, σπούδασε σε 

Γαλλία και Ιταλία, ενώ την περίοδο του πολέµου διέφυγε µε την οικογένειά 

του στην ΕΣΣ∆ όπου λόγω της ιδιότητάς του µπόρεσε να εξασφαλίσει την 

επιβίωσή του. Στα έργα του έµεινε πιστός στο ρεαλισµό, προσπαθώντας 

ενίοτε να εισάγει εξπρεσιονιστικά στοιχεία. 

 

� Rivière Jacques: Γάλλος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, φιλοτέχνησε 

µία από τις ανάγλυφες παραστάσεις στο Mont Valérien. 

 

� Rogers Ernesto Nathan (1909-1969): Ιταλός αρχιτέκτονας, σπούδασε στο 

πολυτεχνείο του Μιλάνου µέχρι το 1932. Οπαδός του κινήµατος του 

ρασιοναλισµού στην Ιταλία, ήταν ιδρυτικός µέλος του αρχιτεκτονικού 

γραφείου BBPR, που αργότερα κατασκεύασε το µνηµείο στο κοιµητήριο του 

Μιλάνου. Ήταν επίσης από τα ιδρυτικά µέλη δύο σηµαντικών περιοδικών 

αρχιτεκτονικής στην Ιταλία, των "Domus" (1946 - 1947) και "Casabella" 

(1953 - 1965), ενώ ταυτόχρονα δίδασκε και στο πολυτεχνείο του Μιλάνου. 

 

� Roos Enn (1908-1990): Εσθονός γλύπτης, φιλοτέχνησε το 1947 το Σοβιετικό 

στρατιώτη στο µνηµείο για την απελευθέρωση στο Ταλίν. 

 

� Rost Otto (1887-1970): Γερµανός γλύπτης, µαθητής του Georg Wrba στη 

∆ρέσδη. 
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� Ruscheweyh Heinz – Jürgen (1911-?): Γερµανός αρχιτέκτονας, κέρδισε το 

διαγωνισµό για την ανέγερση του µνηµείου κατά του εθνικοσοσιαλισµού στο 

νεκροταφείο του Ohlsdorf στο Αµβούργο. 

 

� Sabolić Ivan (1921-1986): Κροάτης γλύπτης, ακαδηµαϊκός, καθηγητής της 

Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών του Ζάγκρεµπ από το 1975, θέλησε να 

ξεφύγει από το αυστηρό πλαίσιο του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και να 

αποδώσει τις συνθέσεις και τις µορφές του µε καθαρά γεωµετρικούς όρους.  

 

� Safdie Moshe (1938-): Ισραηλινός αρχιτέκτονας, σπούδασε στο McGill 

University και αργότερα µαθήτευσε κοντά στο Louis Kahn στη Φιλαδέλφεια 

των ΗΠΑ. Απέκτησε διεθνή φήµη και το αρχιτεκτονικό του γραφείο έλαβε 

πολλές παραγγελίες παγκοσµίως. 

 

� Saupique Laurent Georges (1889-1961): Γάλλος γλύπτης, µαθητής των Jules-

Félix Coutan, Hippolyte Lefebvre και Aristide Rousand.  

 

� Scheibe Richard (1879-1964): Γερµανός ακαδηµαϊκός γλύπτης, σπούδασε 

ζωγραφική στη ∆ρέσδη και στο Μόναχο και σε ηλικία 20 ετών πήγε για 

σπουδές γλυπτικής στη Ρώµη. ∆ίδαξε σε πολλές πανεπιστηµιακές σχολές και 

σχολές τεχνών και δεν έπαψε να εργάζεται ούτε την περίοδο του ναζισµού, 

από το καθεστώς του οποίου έλαβε µάλιστα αρκετές τιµές για το έργο του. 

Ήταν καθηγητής στο Βερολίνο από το 1939. 

 

� Schultze-Seehof Gerhard (1919-1976): Γερµανός γλύπτης, ανέλαβε πολλές 

δηµόσιες παραγγελίες στο Βερολίνο. 

 

� Schütte Wilhelm (1900-1968): Γερµανο-αυστριακός αρχιτέκτονας, σπούδασε 

στις πολυτεχνικές σχολές του Ντάρµσταντ και του Μονάχου. Το 1947 

µετακόµισε στην Αυστρία και πήρε την αυστριακή υπηκοότητα, αλλά ως 

µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος έλαβε ελάχιστες παραγγελίες.  

 

� Schütte-Lihotzky Margarete Grete (1897-2000): Αυστριακή αρχιτέκτονας, 

υπήρξε η πρώτη διπλωµατούχος γυναίκα αρχιτέκτονας, απόφοιτος της Σχολής 
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Εφαρµοσµένων Τεχνών της Βιέννης µε καθηγητή τον Oskar Strnad. Υπήρξε 

µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος από το 1939 και µετά τον πόλεµο έλαβε 

παραγγελίες στη Βουλγαρία, στην Κίνα, στην Κούβα και στην Ανατολική 

Γερµανία. 

 

� Schwartz Buky (1932-2009): Ισραηλινός γλύπτης και παραγωγός video-art, 

σπούδασε γλυπτική µε τον Yitzhak Danziger στο Avni Institute of Art and 

Design του Τελ Αβίβ µεταξύ 1956 και 1958. Το 1959 µετακόµισε στο 

Λονδίνο και συνέχισε τις σπουδές του µέχρι το 1962 στο St. Martin's School 

of Art. Το 1963 επέστρεψε στο Ισραήλ και εργάστηκε στο µνηµείο του Yad 

Vashem. 

 

� Segal George (1924-2000): Αµερικάνος ζωγράφος και γλύπτης µε Εβραίους 

γονείς που µετανάστευσαν στις ΗΠΑ από την Ανατολική Ευρώπη και 

εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε στο New York University µέχρι 

το 1949 και εκεί συνάντησε πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς του. γνώρισε 

όλους τους πρωταγωνιστές του κινήµατος της Pop Art, από όπου εκκινεί η 

δική του τέχνη, ωστόσο έµεινε πιστός στην παραστατική απεικόνιση του 

κόσµου.  

 

� Selikhanov Sergei Ivanovich (1917-1976): Λευκορώσος γλύπτης, άγνωστα 

βιογραφικά στοιχεία, εργάστηκε στο Μνηµείο για θύµατα του φασισµού στο 

Khatyn της Λευκορωσίας.  

 

� Sergijewski W. Nikolai (1875-1955): Ρώσος αρχιτέκτονας, πήρε µέρος στην 

ανέγερση του σοβιετικού µνηµείου στο Tiergarten του Βερολίνου. 

 

� Sidur Abramovich Vadim (1924-1986): Ρώσος γλύπτης εβραϊκής καταγωγής, 

σπούδασε αρχικά στο Stroganov Moscow State University of Arts and 

Industry στη Μόσχα. Τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας 

επιδόθηκε στην παραγωγή ρεαλιστικών κεραµικών. Το 1957 έγινε µέλος της 

Ένωσης Σοβιετικών Καλλιτεχνών αλλά από το 1959 έπεσε σε δυσµένεια λόγω 

της σταδιακής απόκλισής του από την επίσηµη εικαστική γλώσσα προς 

αφαιρετικές τεχνοτροπικές λύσεις και έκτοτε δεν εκτέθηκαν ποτέ έργα του 
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στη Σοβιετική Ένωση. Από το 1960 έγινε όµως γνωστός στη ∆ύση, χωρίς να 

εγκαταλείψει τη χώρα του.  

 

� Simoncini Giorgio: Ιταλός αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, ήταν 

µέλος της οµάδας του Cascella Pietro στο διαγωνισµό για το µνηµείο στο 

Άουσβιτς. 

  

� Snopek Ladislav (1919-): Σλοβάκος γλύπτης, έλαβε µέρος στην ανέγερση του 

µνηµείου στο Slavin της Μπρατισλάβας. 

 

� Solowjow Konstantin: Ρώσος αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

ήταν µέλος της αρχιτεκτονικής οµάδας που σχεδίασε το µνηµείο στο 

Schönholzer Heide του Βερολίνου. 

  

� Spence Basil (1907-1976): Σκωτσέζος αρχιτέκτονας, σπούδασε αρχιτεκτονική 

στο Κολέγιο των Τεχνών του Εδιµβούργου, αρχικά επηρεάστηκε από το Art 

Deco, αλλά στη συνέχεια στράφηκε προς πιο αφηρηµένες γεωµετρικές λύσεις. 

Μεταξύ 1961-1968 ήταν καθηγητής στη Βασιλική Ακαδηµία. Το πιο γνωστό 

του έργο είναι ο καθεδρικός στο Κόβεντρυ του 1956-1962. 

 

� Sergei (Borisovich) Speransky (1914-1983): Ρώσος αρχιτέκτονας και 

πολεοδόµος, σπούδασε στη σχολή αρχιτεκτονικής της Ακαδηµίας των Τεχνών 

του Λένινγκραντ µε τους Noy Trotsky και Lev Rudnev, όπου το 1947 

ξεκίνησε να διδάσκει. Τα πρώιµα έργα του διακρίνονται από νεοκλασικισµό 

και διακοσµητικότητα, την οποία διατήρησε και αργότερα. Εργάστηκε κυρίως 

στο Λένινγκραντ, όπου ανέλαβε από τις αρχές του ’50 πολλές κρατικές 

παραγγελίες για την κατασκευή δηµόσιων κτηρίων και κατοικιών και κέρδισε 

το διαγωνισµό για το ‘Μνηµείο των ηρωικών υπερασπιστών του Λένινγκραντ’ . 

Από το 1971 έλαβε τον τίτλο του ‘Αρχιτέκτονα του λαού’ και από το 1979 

υπήρξε πλήρες µέλος της Ακαδηµίας των Τεχνών της ΕΣΣ∆, ενώ τιµήθηκε το 

1973 µε το κρατικό µνηµείο της ΕΣΣ∆ και το 1978 µε το βραβείο Λένιν. 
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� Stemolak Karl (1875-1954): Αυστριακός γλύπτης, σπούδασε µε τον Edmund 

Hellmer στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βιέννης και ανέλαβε πολλές 

δηµόσιες παραγγελίες.  

 

� Stojanovic Sreten (1898-1960): Βόσνιος – Σέρβος γλύπτης, σπούδασε αρχικά 

γλυπτική στη Βιέννη και στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι όπου έµεινε µέχρι το 

τέλος του Β΄Π.Π. και δέχτηκε µεγάλη επιρροή από το συµπατριώτη του 

γνωστό ιστορικό τέχνης Lazar Trifunović. Ο Stojanovic αναδείχθηκε σε 

δυναµική προσωπικότητα στη δηµόσια ζωή της Γιουγκοσλαβίας και σε 

υπέρµαχο του σοσιαλισµού και ανέλαβε πλήθος δηµόσιων παραγγελιών, ίσως 

λόγω και της στενής σχέσης του αδερφού του Mladen Stojanović µε τον ίδιο 

τον Τίτο. 

 

� Strobl Kisfaludi Zsigmond (1884-1975): Ούγγρος γλύπτης, σπούδασε στη 

Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών µε τους Mátrai και Antal Lóránfi, ενώ 

επηρεάστηκε από την αισθητική του Γερµανού Adolf Hildebrand. Υπήρξε 

οπαδός του ρεαλισµού και της ακαδηµαϊκής τέχνης και διακρίθηκε για τις 

δηµόσιες παραγγελίες και τη συνεργασία του µε την εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία της Ουγγαρίας, πριν και µετά τον πόλεµο, ενώ φιλοτέχνησε πλήθος 

προτοµών πολιτικών προσωπικοτήτων. 

 

� Strynkiewicz Franciszek (1893-1996): Πολωνός γλύπτης, σπούδασε στην 

Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας από το 1923 µέχρι το 1927 και πήρε 

µέρος στην ανέγερση του µνηµείου στην Treblinka.  

 

� Sutherland Scott (1910-1984): Βρετανός γλύπτης, σπούδασε στο Εδιµβούργο 

µε τον Alexander Carrick και στη συνέχεια το 1934 στην École des Beaux-

Arts στο Παρίσι. 

 

� Švec Otakar (1892-1955): Τσέχος γλύπτης, µαθητής των Josef Myslbek και 

Jan Stursa στην Ακαδηµία Τεχνών της Πράγας. 
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� Svetlík Ján (1912-1997): Σλοβάκος αρχιτέκτονας, σπούδασε αρχιτεκτονική 

στην Πράγα, τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, εργάστηκε για το σοβιετικό 

µνηµείο στο Slavin της Μπρατισλάβας. 

 

� Tange Kenzo (1913-2005): Ιάπωνας αρχιτέκτονας, καθηγητής στο 

πανεπιστήµιο του Τόκιο και οπαδός του µοντερνισµού, ήταν ο κύριος 

υπεύθυνος για τη συνολική ανέγερση του µνηµείου της Χιροσίµα. 

 

� Taurit Robert Karlovich: Ρώσος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

συµµετείχε στο µνηµείο του νεκροταφείου Piskarevskoye στην Αγ. 

Πετρούπολη. 

 

� Trizuljaka Alexander ή Alexandra (1921-1990): Σλοβάκος γλύπτης, 

φιλοτέχνησε το Σοβιετικό στρατιώτη για το µνηµείο στο Slavin της 

Μπρατισλάβας. 

 

� Tsereteli, Zurab Konstantines dze (1934-): Γεωργιανός ζωγράφος, γλύπτης και 

αρχιτέκτονας, αποφοίτησε από την Ακαδηµία των Τεχνών της Τιφλίδας αλλά 

σύντοµα εγκαταστάθηκε στη Μόσχα. Έχει αναλάβει πολλές κρατικές 

παραγγελίες, µένοντας πιστός στο σοσιαλιστικό ρεαλισµό. Κέρδισε το 

βραβείο Λένιν το 1976 και από το 1997 είναι πρόεδρος της Ρωσικής 

Ακαδηµίας των Τεχνών. Έλαβε µέρος στην κατασκευή του ‘Πάρκου της 

νίκης’ έξω από τη Μόσχα. 

 

� Tumarkin Yigal (1933-): Ισραηλινός ζωγράφος και γλύπτης γεννηµένος στη 

∆ρέσδη. Σε ηλικία δύο ετών η οικογένειά του µετακόµισε στην Παλαιστίνη 

και αργότερα σπούδασε γλυπτική µε το γλύπτη Rudi Lehmann στο Ein Hod, 

ένα καλλιτεχνικό χωριό κοντά στο βουνό Carmel. Από το 1955 µέχρι το 1957 

απασχολήθηκε ως βοηθός του Karl von Appen στο Berliner Ensemble. Από το 

1958 ταξίδεψε συστηµατικά σε Ευρώπη και Αµερική και στο Παρίσι 

γνωρίστηκε µε τους César Baldaccini, Alberto Giacometti και Yves Klein. 

Πειραµατίστηκε µε την ανθρώπινη µορφή και κινήθηκε σταθερά προς την 

αφαίρεση µε πιο γνωστό του έργο αυτό για το Ολοκαύτωµα στο Τελ Αβιβ.  
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� Valerius S. Sarra: Ρωσίδα µηχανικός, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, έλαβε 

µέρος στην κατασκευή του Σοβιετικού µνηµείου στο Treptow. 

 

� Valle Tommaso: Ιταλός αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, έλαβε 

µέρος στην κατασκευή του Μνηµείου για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης Μπίρκεναου-Άουσβιτς. 

 

� Vasilievna Isaeva Vera: Ρωσίδα γλύπτρια, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

συµµετείχε στην κατασκευή του µνηµείου στο νεκροταφείο της Αγ. 

Πετρούπολης Piskarevskoye. 

 

� Vasilyev Alexander Viktorovich (1913-1976): Ρώσος αρχιτέκτονας και 

ζωγράφος, αποφοίτησε από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Αγ. 

Πετρούπολης το 1938 και στα χρόνια του πολέµου διακρίθηκε για τις αφίσες 

και τα προπαγανδιστικά πλακάτ του. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 

στράφηκε προς το νεοκλασικισµό χωρίς πάντως να εγκαταλείψει εντελώς το 

σοσιαλιστικό ρεαλισµό. Σηµαντικότερη δηµόσια παραγγελία αυτή για το 

µνηµείο στο νεκροταφείο της Αγ. Πετρούπολης Piskarevskoye.  

 

� Veysset Raymond (1913-1967): Γάλλος γλύπτης και χαράκτης, σπούδασε 

στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι και στη συνέχεια µαθήτευσε κοντά 

στους Malfray, Derain και Wlerick. Αρχικά ήταν παραστατικός γλύπτης, αλλά 

µετά από µια µακρά περίοδο αναζήτησης κατέληξε ως ένας από τους 

πρωτοπόρους της αφαίρεσης στη Γαλλία τις δεκαετίες ’50 και ’60. 

 

� Vitale Maurizio: Ιταλός αρχιτέκτονας, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, έλαβε 

µέρος στην κατασκευή του Μνηµείου για τα θύµατα των Ναζί στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης Μπίρκεναου-Άουσβιτς. 

  

� Vuchetich Yevgeny Viktorovich (1908-1974): Ρώσος γλύπτης, µέλος της 

Ένωσης Σοβιετικών Καλλιτεχνών, υπήρξε µια από τις ηγετικές φυσιογνωµίες 

του καλλιτεχνικού κόσµου της Σοβιετικής Ένωσης, τιµήθηκε πολλές φορές µε 

τα βραβεία Στάλιν και Λένιν, ήταν οπαδός του σοσιαλιστικού ρεαλισµού και 
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ανέλαβε πλήθος δηµόσιων παραγγελιών, ανάµεσα στις οποίες και το 

σοβιετικό µνηµείο στο Treptower Park.  

 

� Weldon, Felix Weihs de (1907-2003): Αµερικάνος γλύπτης, γεννηµένος στη 

Βιέννη, σπούδασε στην Ακαδηµία Εφαρµοσµένων Τεχνών και 

Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, από όπου αποφοίτησε το 

1929 ως διδάκτωρ. Ακολούθησε διάφορες καλλιτεχνικές οµάδες σε Γαλλία, 

Ιταλία και Ισπανία, πέρασε από το Λονδίνο και τελικά εγκαταστάθηκε στις 

ΗΠΑ. Έλαβε πλήθος δηµόσιες παραγγελίες, ακολουθώντας πάντοτε την 

ακαδηµαϊκή παραστατική γλυπτική. Πιο γνωστό του έργο είναι το Μνηµείο 

για τους πεζοναύτες του 1954 στο Πολεµικό νεκροταφείο του Arlington, 

Ουάσινγκτον. 

 

� Wenke Karl (1911-1971): Γερµανός γλύπτης, σπούδασε στη Σχολή 

Εφαρµοσµένων Τεχνών του Βερολίνου στα 1935-1938 και το 1937 

πραγµατοποίησε ένα ταξίδι στο Παρίσι. 

 

� Wiegmann-Mucchi Jenny (1895-1969): Γερµανίδα γλύπτρια, διακρίθηκε στην 

υαλουργία και εξέθεσε στο Βερολίνο, το Μόναχο, τη Ρώµη, το Σικάγο, τη 

Νέα Υόρκη και το Μπουένος Άιρες.  

 

� Wimmer Hans (1907-1992): Γερµανός γλύπτης, µεταξύ 1928 και 1935 

σπούδασε στην Ακαδηµία Ελευθέριων Τεχνών του Μονάχου. Ακολούθησε 

συγκεκριµένες τάσεις του κλασικού µοντερνισµού, όπως για παράδειγµα τη 

γλυπτική του Wilhelm Lehmbruck, πάντοτε όµως µένοντας πιστός στην 

παραστατική τέχνη και µεταπολεµικά ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την 

αρχαιότητα. 

 

� Wotruba Fritz (1907-1975): Αυστριακός γλύπτης και ζωγράφος, σπούδασε µε 

τον Anton Hanak στην Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βιέννης. Η τέχνη 

κινήθηκε ανάµεσα στο ρεαλισµό και την αφαίρεση.  

 

� Ζογγολόπουλος Γιώργος (1903-2004): Σπούδασε γλυπτική στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών  µε δάσκαλο το Θωµά Θωµόπουλο, ενώ το 1937 
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ταξιδεύει στο Παρίσι. Εκεί γνωρίζει και µελετά το έργο του Ch. Despiau. 

Μελετά έργα ρωµανικής, γοτθικής και σύγχρονης γλυπτικής. Tα χρόνια 1949-

50, µε υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης, εργάστηκε στο ατελιέ του γλύπτη 

Marcel Gimond στο Παρίσι. Το 1952-1953 µε υποτροφία του Ελληνικού 

Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, (ΙΚΥ) πήγε στην Ιταλία όπου µελέτησε τις 

τεχνικές της χαλκοχυτικής (Fonderia Nicci, Pώµη και Fonderia Domeniccini, 

Pistoia). Πήρε επίσης µέρος στο διεθνή διαγωνισµό για το µνηµείο για τον 

Άγνωστο Πολιτικό Κρατούµενο. O Zογγολόπουλος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για 

την αρµονική συνύπαρξη των γλυπτών του µε τον περιβάλλοντα χώρο και 

συνεργάστηκε συχνά µε αρχιτέκτονες. Στην τελευταία περίοδο του έργου του 

από το 1972 το στοιχείο της κίνησης παραµένει βασικό χαρακτηριστικό σε 

αρκετές συνθέσεις του, µαζί µε το νερό και τον ήχο που προστίθενται. 

 

� Zadkine Ossip (1890-1967): Ρώσος γλύπτης από πατέρα εβραϊκής καταγωγής 

και µητέρα µε σκοτσέζικες ρίζες, έζησε στη Γαλλία. Αρχικά σπούδασε στη 

Σχολή Τεχνών στο Sunderland και στη συνέχεια πήγε Regent Street 

Polytechnicum στο Λονδίνο. Από το 1910 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι όπου 

ήρθε σε επαφή µε όλους τους καλλιτέχνες της µοντέρνας τέχνης. Ακολούθησε 

από την αρχή τα διδάγµατα του κυβισµού επεκτείνοντας τις τεχνοτροπικές του 

λύσεις προς την απόλυτη αφαίρεση, ενώ η θεµατογραφία του αναλώθηκε 

κυρίως στην ανθρώπινη µορφή, τα βιβλικά και µυθολογικά θέµατα και το 

θέµα του πολέµου.  

 

� Zankovich Valentin Pavlovich (1937-): Λευκορώσος γλύπτης και 

αρχιτέκτονας, σχεδίασε µαζί µε τους αρχιτέκτονες Leonid Levin και Yury 

Gradov και το γλύπτη Sergey Selikhanov το µνηµείο στο Khatyn. 

 

� Zidarov Vasil: Βούλγαρος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, 

φιλοτέχνησε µια από τις παραστάσεις στο σοβιετικό µνηµείο στη Σόφια. 

 

� Zigal E. Wladimir: Ρώσος γλύπτης, άγνωστα βιογραφικά στοιχεία, ήταν ένας 

από τους γλύπτες στο σοβιετικό µνηµείο στο Tiergarten του Βερολίνου. 
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� Zilahy István (1917-1993): Ούγγρος αρχιτέκτονας, σπούδασε στη 

Βουδαπέστη  

 

� Živković Miodrag (1928-), Σέρβος γλύπτης, το 1948 εγγράφεται στη Σχολή 

Εφαρµοσµένων Τεχνών στο Βελιγράδι από όπου αποφοίτησε το 1952. 

Ενστερνίζεται τις αρχές του κλασικού µοντερνισµού µε κύρια τάση προς τη 

γεωµετρική αφαίρεση και αναλαµβάνει πλήθος δηµόσιων παραγγελιών για 

µνηµεία. Από το 1968 είναι καθηγητής στη σχολή όπου σπούδασε. 
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