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Πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας 

 

Τίτλος: Τα δημόσια μνημεία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αθήνα και το 

Βερολίνο από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα.  

 

Η μελέτη των μνημείων στον δημόσιο χώρο παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση τις 

τελευταίες δεκαετίες διεθνώς. Ακαδημαϊκοί και ερευνητές από τα πεδία της Ιστορίας, 

της Δημόσιας Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Κοινωνικής και Πολιτισμικής 

Ανθρωπολογίας και των Σπουδών Μνήμης, εξετάζουν, ο καθένας από τη δική του 

σκοπιά, τη σχέση της δημόσιας γλυπτικής με τη δημόσια ιστορία και τη διαχείριση της 

μνήμης και της λήθης.  

Επιπλέον, τα φαινόμενα αποκαθήλωσης αγαλμάτων με ρατσιστικές και αποικιακές 

συνδηλώσεις στις Η.Π.Α. αλλά και ο πρόσφατος βανδαλισμός σοβιετικών μνημείων 

για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, καταδεικνύουν ότι η κριτική και στοχαστική προσέγγιση του φαινομένου 

είναι όχι μόνο σημαντική αλλά και εξόχως επίκαιρη. Παρόλα αυτά, η ελληνική 

βιβλιογραφία παραμένει μέχρι σήμερα αποσπασματική, καθώς οι περισσότερες 

σχετικές μελέτες επικεντρώνονται στα μνημεία για την Ελληνική Επανάσταση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα θα 

εξετάσει τα δημόσια μνημεία που αφορούν στη «δύσκολη» δεκαετία του 1940. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον των ελλήνων ιστορικών για την εν λόγω περίοδο 

αυξήθηκε με αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός αξιόλογου corpus κειμένων για την 

ιστορία της περιόδου, που σε μεγάλο βαθμό διαπλέκεται με την ιστορία του ναζισμού 

(Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση). Ωστόσο, οι περισσότερες προσεγγίσεις μέχρι τώρα 

επικεντρώθηκαν είτε στην πολιτική ιστορία της δεκαετίας είτε στη δημόσια ιστορία 

είτε στο σημείο διασταύρωσής τους. Η παρούσα έρευνα, διασταυρώνοντας την ιστορία 

της τέχνης με τη δημόσια ιστορία, θα επιχειρήσει να εξετάσει για πρώτη φορά 

συστηματικά τα μνημεία για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην ελληνική πρωτεύουσα 

και το  Βερολίνο από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα.  
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Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των μνημείων τον B΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, τα οποία ανεγείρονται στον αθηναϊκό δημόσιο χώρο από τη δεκαετία του 1970 

και ειδικότερα από την πτώση της Χούντας (1974) και έπειτα. Παράλληλα, 

εγγράφοντας την ελληνική περίπτωση στη διεθνή εμπειρία, θα εξετάσω τα μνημεία 

κατά του Ναζισμού και του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, που ανεγείρονται την ίδια 

περίοδο στο Δυτικό και Ανατολικό Βερολίνο. Έτος ορόσημο θεωρείται εδώ το 1972, 

καθώς τότε η δυτική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (BRD) και η 

ανατολική Λαοκρατική Γερμανική Δημοκρατία (DDR) αλληλοαναγνωρίζονται με τη 

Βασική Συνθήκη (Grundlagenvertrag) και ομαλοποιούν τις διμερείς σχέσεις τους.  

Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη έρευνα θα εξετάσει την ιστορία και υποδοχή 

σαράντα (40) μνημείων στην Αθήνα και στο Βερολίνο ανιχνεύοντας και σχολιάζοντας 

με κριτικό τρόπο τις αισθητικές, ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις 

των υπό εξέταση παραδειγμάτων. Επιπλέον, θα εξεταστούν ο ρόλος και οι στοχεύσεις 

του εκάστοτε παραγγελιοδότη όπως είναι π.χ. οι ελληνικές και γερμανικές 

κυβερνήσεις, δήμαρχοι στην Αθήνα αλλά και στο ανατολικό και δυτικό Βερολίνο, 

πολιτικά κόμματα, αντιστασιακές οργανώσεις κ.ά. Μερικά από τα ερωτήματα που θα 

επιχειρήσω να απαντήσω κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου είναι τα εξής: Με ποιους 

τρόπους αναπαρίσταται το ναζιστικό παρελθόν μέσα από τα συγκεκριμένα μνημεία; 

Ποια πρόσωπα επιλέγονται να τιμηθούν στον δημόσιο χώρο και ποια παραμερίζονται; 

Επιπλέον, ποια είναι η σημασία της χωροθεσίας των μνημείων; Υπάρχουν γλυπτά που 

στήνονται σε κεντρικά σημεία και άλλα που σχεδόν «εξοβελίζονται»; Ποια είναι η 

ομόχρονη και υστερόχρονη υποδοχή των μνημείων αυτών από τον Τύπο και τις 

πολιτικές παρατάξεις; Διαπιστώνονται άραγε αντιδράσεις στον δημόσιο λόγο, που 

πυροδοτούνται από την ανίδρυση τέτοιων μνημείων; Ακόμη, σε ποιο βαθμό τα μνημεία 

αυτά μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε πτυχές της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα 

στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία κατά τη δεκαετία του 1980 αλλά και αργότερα; 

Ποια είναι η στάση των κομμάτων της Αριστεράς και ιδιαίτερα του ΚΚΕ; Από την 

άλλη μεριά, σε ποιο βαθμό τα μνημεία που ανεγείρονται στο Βερολίνο την υπό εξέταση 

περίοδο αντικατοπτρίζουν τις γερμανο-γερμανικές αφηγήσεις για το ναζιστικό 

παρελθόν και τη γερμανική αντίσταση;  
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Βασική θέση της παρούσας έρευνας είναι ότι τα εν λόγω μνημεία θα πρέπει να 

εξεταστούν λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους που συνδέονται με τα 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της εκάστοτε δεκαετίας:  

Α) την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ και το προοδευτικό κλίμα που 

επικρατεί στη χώρα την δεύτερη περίοδο της Μεταπολίτευσης,  

Β) τον Ψυχρό Πόλεμο ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετα μπλοκ,  

Γ) τις ψυχροπολεμικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα δύο μεταπολεμικά γερμανικά 

κράτη και  

Δ) τις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο, την Ελλάδα και τη Γερμανία μετά το 

1990.  

 

Η παρούσα πρόταση θα επιχειρήσει να διερευνήσει το υπό εξέταση ζήτημα 

διεπιστημονικά διασταυρώνοντας την ιστορία της τέχνης με τη δημόσια ιστορία και 

την πολιτική ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσω τα δημόσια μνημεία αφενός ως 

έργα τέχνης στον δημόσιο χώρο και αφετέρου ως μνημονικούς τόπους.  

Ειδικότερα, θα εξετάσω τις καλλιτεχνικές διαστάσεις των μνημείων, καθώς εκείνα 

προσδοκούν, μεταξύ άλλων, την αισθητική εμπειρία. Ειδικότερα, θα μελετήσω την 

τυπολογία των μνημείων (ανδριάντες, έφιπποι ανδριάντες, προτομές, ηρώα, στήλες, 

γλυπτικά συμπλέγματα, γλυπτικά σύνολα, επιγραφές κ.ά.), τη μορφή και το 

περιεχόμενό τους Αν και στην ελληνική περίπτωση δεσπόζουσα θέση έχουν το 

παραστατικό ύφος και οι ρεαλιστικές αποδόσεις, θα ανιχνεύσω ενδεχόμενα 

μοντερνιστικά-αφαιρετικά παραδείγματα που πιθανόν να λειτούργησαν υπονομευτικά 

απέναντι στους σκοπούς της ανίδρυσής τους. Από την άλλη μεριά, στη γερμανική 

περίπτωση δεσπόζουν ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός και η αφαίρεση στο ανατολικό και 

δυτικό Βερολίνο αντίστοιχα.  

Επιπρόσθετα, τα υπό εξέταση μνημεία θα ιδωθούν ως «τόποι μνήμης» που 

διαπλέκονται με άλλους αντίστοιχους μνημονικούς τόπους, Ειδικότερα, θα μελετήσω 

τις διάφορες επιτελέσεις που λαμβάνουν χώρα στα υπό εξέταση μνημεία όπως π.χ. 

εκδηλώσεις μνήμης με επισκέψεις από έλληνες και γερμανούς πολιτικούς, κατάθεση 

στεφάνων, ομιλίες, αλλά και φωτογραφίσεις πολιτών. Μερικά από τα ερωτήματα που 
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θα εξετάσω εδώ είναι τα εξής: Ποιοι λόγοι εκφωνούνται και από ποιους; Διαπιστώνεται 

εδώ η παρουσία και συμμετοχή πολιτικών από τα δύο μεταπολεμικά γερμανικά κράτη 

και, μετά την επανένωση, από την ενιαία πλέον Γερμανία; Επιπλέον, σε ποιον βαθμό 

οι μνημονικοί αυτοί τόποι συμβάλλουν στην ανακίνηση του θέματος περί γερμανικών 

αποζημιώσεων προς την Ελλάδα κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης και αργότερα 

και ποια είναι η στάση των δύο μεταπολεμικών γερμανικών κρατών. Με άλλα λόγια, 

μέσα από τη συγκριτική προσέγγιση των μνημείων για τον Πόλεμο και τον Ναζισμό 

στην Αθήνα και το Βερολίνο, θα εξετάσω τις ελληνογερμανικές διασταυρώσεις στο 

πεδίο της δημόσιας τέχνης και της πολιτικής.  

Τέλος, εκτός από την επιτόπια μελέτη στους μνημονικούς αυτούς τόπους, το 

τεκμηριωτικό υλικό για την παρούσα πρόταση θα συμπληρωθεί από την έρευνα σε 

διάφορα αρχεία, όπως π.χ. στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Εικαστικό 

Επιμελητήριο αλλά και σε αντίστοιχα αρχεία στη γερμανική πρωτεύουσα. Θα πρέπει 

να σημειωθεί εδώ ότι θα εξεταστούν και πιθανές προτάσεις για δημόσια μνημεία που 

δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 
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