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Τόποι μνήμης

Με τον όρο τόπος μνήμης εννοείται «κάθε σημαντική οντότητα, υλική ή

μη, η οποία, είτε χάρη στην ανθρώπινη βούληση είτε χάρη στην

επίδραση του χρόνου, έχει καταστεί συμβολικό στοιχείο της

κληρονομιάς μνήμης σε μια κοινότητα» (Pierre Nora).

Η έννοια μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε τόπο, αντικείμενο ή

έννοια με ιστορική σημασιοδότηση για τη συλλογική μνήμη, όπως, για

παράδειγμα, ένα μνημείο, ένα μουσείο, ένα συμβάν.

©© Έλλη Λεμονίδου



Τόποι μνήμης

Βασική λειτουργία ενός τόπου μνήμης είναι η δημιουργία μνήμης για

το παρελθόν, μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων εκδοχών και

αφηγήσεων για αυτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Nora, η υποδοχή του όρου εντός της

κοινότητας των ιστορικών και στη δημόσια σφαίρα οδήγησε σε μια

ουσιαστική διεύρυνση και ποιοτική διαφοροποίηση του αντικειμένου

του, έτσι ώστε να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή του

περιεχομένου και των διαδικασιών οικοδόμησης της μνήμης.
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• Υπάρχει ένας πολύ στενός δεσμός μεταξύ εθνικής ιστορίας,

Κινηματογράφου και κοινωνίας.

• Ο Κινηματογράφος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη

διαδικασία της ιστορικής συνειδητοποίησης μιας κοινωνίας.

• Στη διάρκεια του 20ού αι., ο Κινηματογράφος πρωτοστατεί συχνά

στις μεταλλάξεις που αφορούν το περιεχόμενο της εθνικής

ταυτότητας και της εθνικής μνήμης.

Ιστορία, κινηματογράφος και μνήμη
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Ο κινηματογράφος ως φορέας Δημόσιας Ιστορίας

• Οι γνώσεις και η αντίληψη που αποκτά ο μέσος δυτικός

άνθρωπος για ιστορικά γεγονότα προέρχονται σε συντριπτικό

ποσοστό από την πολιτιστική βιομηχανία και τη Δημόσια

Ιστορία, κυρίως από τον Κινηματογράφο και τη Λογοτεχνία.
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Η τραυματική μνήμη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: 

Γαλλία - Γερμανία
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Το παράδειγμα της Γαλλίας

Το «σύνδρομο του Βισύ»



✓ 1940-1944: άτυπος εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία μεταξύ του καθεστώτος

του Βισύ, που εγκαθιδρύεται στα μη κατακτημένα τμήματα της νότιας

Γαλλίας, και της Αντίστασης, με κύριους εκφραστές τον στρατηγό Ντε

Γκωλ και την Αριστερά.

✓ Αυτή η διένεξη γεννά ένα συλλογικό τραύμα, το «σύνδρομο του Βισύ»

(Henry Rousso), που είναι παρόν με ποικίλους τρόπους στη

μεταπολεμική ζωή της χώρας.

✓ Για τρεις δεκαετίες επιβάλλεται ως κεντρική πολιτική επιλογή η λήθη για

το σκοτεινό παρελθόν της συνεργασίας, μέσω της υιοθέτησης ενός

αντιστασιοκεντρικού μύθου, που κάνει λόγο για σύσσωμη Εθνική

Αντίσταση εναντίον των Γερμανών.

✓ Στο πλαίσιο αυτό, και η κινηματογραφική παραγωγή της περιόδου έχει

ως στόχο την ενίσχυση της ηρωικής αυτοεικόνας των Γάλλων.
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Η αλλαγή στα τέλη της δεκαετίας του 1960

- Κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό κίνημα του Μάη του 1968

- 1971: προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ Le Chagrin et la pitié
(Η θλίψη και ο οίκτος, Marcel Ophuls) στις παρισινές

κινηματογραφικές αίθουσες.
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Le Chagrin et la Pitié (Η θλίψη και ο οίκτος)
Marcel Ophuls (1968)



Στον απόηχο της ταινίας…

• 1974-1978: γυρίστηκαν 45 ταινίες για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,

που αναλύουν το γεγονός στην ουσία του και θίγουν άγνωστες

πτυχές της περιόδου της Κατοχής.

Παραδείγματα:

- Louis Malle, Lacombe Lucien (1974)

- Ταινίες αναφερόμενες στον εκτοπισμό Γάλλων Εβραίων στα

ναζιστικά στρατόπεδα θανάτου (Michel Mitrani, Les Guichets du

Louvre, 1974 / Joseph Losey, Monsieur Klein, 1976).

Την ίδια εποχή: 

• Έκδοση βιβλίου του Robert Paxton, Η Γαλλία του Βισύ (1973).

• Δημόσια διαμάχη μετά τη χορήγηση χάριτος στον Paul Touvier,

υπεύθυνο της Milice, από τον Πρόεδρο Pompidou (1971).
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Η παλινδρόμηση της δεκαετίας του 1980

«H ταινία του Truffaut σημαδεύει το 

τέλος της εποχής της εθνικής 

ενδοσκόπησης που είχε ξεκινήσει με 

την ταινία Η θλίψη και ο οίκτος.»

Le dernier métro (Το τελευταίο μετρό)
François Truffaut (1980) ©© Έλλη Λεμονίδου



Shoah (Σοά)

Claude Lanzmann (1985)



Το παράδειγμα της Γερμανίας 

Το τραύμα του Ναζισμού και του Ολοκαυτώματος



Μεταπολεμική Γερμανία

ΟΧΙ

✓ Στην ριζική αποναζιστικοποίηση

✓ Στην οδυνηρή «εργασία συλλογικού πένθους»

ΝΑΙ

✓ Αίσθημα ντροπής και ενοχής

✓ Ψυχαναγκαστική λήθη
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• Υιοθέτηση μιας «μυθολογίας» που βοηθούσε καταρχάς τον γερμανικό
λαό να αυτο-μετασχηματιστεί από λαό-θύτη σε λαό-θύμα.

• Η αυτο-θυματοποίηση του λαού-θύτη οδηγεί:

α) στην αναζήτηση της διεθνούς αναγνώρισης των δεινών που έχει
υποστεί ο ίδιος (= συμψηφισμός δεινών).

β) στον διαχωρισμό της Γερμανίας από τον εθνικοσοσιαλισμό:

Γερμανοί VS Εθνικοσοσιαλιστές

Βέρμαχτ VS SS
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Προς μια αλλαγή του σκηνικού…

α) Έκδοση του βιβλίου του Fritz Fischer Griff nach der
Wehrmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen
Deutschland 1914-1918 (1961-1962), στο οποίο τεκμηριώνεται
η υπαιτιότητα της Γερμανίας για την έναρξη του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου.

β) Δίκη του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ (1961)

γ) Προβολή από τη γερμανική τηλεόραση της αμερικανικής
σειράς Ολοκαύτωμα (τέλη δεκαετίας 1970).

δ) Η «διαμάχη των ιστορικών», η οποία ξέσπασε το 1986 στα
ΜΜΕ και την ακαδημαϊκή σκηνή της Δυτικής Γερμανίας:
αναθεωρητές ιστορικοί VS κριτικοί ιστορικοί, για το νόημα και
την ουσία του Ναζισμού και του Ολοκαυτώματος.
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Όμως ο κινηματογράφος μένει αδιαπέραστος… 

Στον κινηματογράφο, ακόμη και στις αβανγκαρντίστικες ή πολυβραβευμένες

ταινίες της δεκαετίας του 1970 (αλλά και σε αυτές του 1980), υπάρχει μια

δυστοκία στη διαχείριση του ναζιστικού παρελθόντος και στην ουσιαστική

ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο.

Βλ. ενδεικτικά:

✓ Χίτλερ, μία ταινία από τη Γερμανία του Χανς Γίργκεν Ζίμπερμπεργκ

(Hans Jürgen Syberberg) (1977).

✓ Το ταμπούρλο του Φόλκερ Σλόντορφ (Volker Schlöndorff) (1979) -

βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Günter Grass (1959).

✓ Lili Marleen του Ράινερ Βέρνερ

Φασμπίντερ (Rainer Werner

Fassbinder) (1981)
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1990- έως σήμερα

• Σήμερα στη Γερμανία υπάρχει η πεποίθηση πως το
Ολοκαύτωμα αποτελεί ένα μοναδικά αποτρόπαιο
ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν επιδέχεται
αμφισβήτησης ή σύγκρισης.

• Επίσης, γίνεται πλέον ανοιχτά λόγος για τις
πραγματικές διαστάσεις του Ναζισμού και για τη
δύσκολη διαδικασία της αποναζιστικοποίησης στη
μεταπολεμική Γερμανία.
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Από την πρόσφατη κινηματογραφική παραγωγή

Im Labyrinth des Schweigens
(Ο λαβύρινθος της σιωπής)

Giulio Ricciarelli (2014)

Der Staat gegen Fritz Bauer (Υπόθεση 
Φριτς Μπάουερ: Μυστική ατζέντα)

Lars Kraume (2015)



• Για τα στάδια της μνήμης στη Γερμανία βλ. Γιώργος Κόκκινος,

Το Ολοκαύτωμα και η ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση,

Παπαζήσης, Αθήνα 2020.



Διδασκαλία της Ιστορίας 
μέσω του κινηματογράφου στο σχολείο



Ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την προσέγγιση 

του ιστορικού παρελθόντος

- Μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία, καθώς διεγείρει

περισσότερες από μία αισθήσεις του θεατή.

- Μια εμπειρία που έρχεται σε αντίθεση με τις γραμμικές αφηγήσεις

των παραδοσιακών ιστορικών αφηγήσεων - οι ταινίες με ιστορικό

περιεχόμενο έχουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν

πολυδιάστατα μια στιγμή ή ένα γεγονός του ιστορικού παρελθόντος,

κάνοντας τον θεατή να νιώσει ότι μετέχει πλήρως στη δράση.

- Ο κινηματογράφος είναι το πλέον πρόσφορο μέσο για την ανάπτυξη

της κριτικής ικανότητας στο πλαίσιο του οπτικού γραμματισμού

των μαθητών.
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Κινηματογράφος και επίμαχα/τραυματικά γεγονότα

- Τα επίμαχα και τραυματικά ζητήματα της Ιστορίας επιτρέπουν, αλλά και

απαιτούν μια πολυδιάστατη και πολύπλευρη ανάγνωση του παρελθόντος,

σε αντιδιαστολή με τη μονολιθική ανάγνωση, που εδράζεται στην

αντιπαράθεση αρνητικού/θετικού, άσπρου/μαύρου.

- Ο κινηματογράφος θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορο μέσο για τη μελέτη των

ευαίσθητων και τραυματικών ζητημάτων του παρελθόντος, καθώς η

δυνατότητα ενισχυμένης εμπλοκής του θεατή με όσα συμβαίνουν στην

οθόνη ευνοεί μια πιο σύνθετη διαδικασία πρόσληψης των αναπαριστώμενων

γεγονότων.

- Ο Κινηματογράφος μπορεί να συμβάλει στην απο-τραυματοποίηση

τραγικών ή επίμαχων γεγονότων της Ιστορίας και, επομένως, στη

διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
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Κινηματογράφος και μνήμη

- Το κινηματογραφικό έργο αποτελεί αποτύπωση της μνήμης ενός

ιστορικού γεγονότος σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά χωροχρονικό

πλαίσιο, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει και το ίδιο στη διατήρηση

ενός υπάρχοντος ή στη δημιουργία ενός νέου μνημονικού

αφηγήματος.

- Αυτή η ιδιότητα του ως φορέα και, συγχρόνως, ως

συνδημιουργού της μνήμης καθιστά τον κινηματογράφο ένα

ιδιαίτερα προνομιακό μέσο για τη μελέτη των σχέσεων και την

κατανόηση των διακριτών χαρακτηριστικών μεταξύ ιστορίας και

μνήμης.
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Διδακτική πρόταση

❑ Η πρόταση αρθρώνεται σε πέντε συναντήσεις με τους μαθητές,

διάρκειας δύο διδακτικών ωρών η καθεμία.
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▪ Η πρώτη συνάντηση είναι αφιερωμένη στα εξής θέματα: 

- Εισαγωγή των μαθητών στις βασικές αρχές κριτικής παρακολούθησης

μιας κινηματογραφικής ταινίας και, ειδικότερα, στην ανάγκη διάκρισης

των αμιγώς μυθοπλαστικών στοιχείων σε ένα έργο και στην ανάγκη

σφαιρικής γνώσης τόσο της εποχής στην οποία αναφέρεται η ταινία

όσο και της εποχής κατά την οποία παράγεται.

- Συζήτηση γύρω από το αντικείμενο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και

της μνήμης του στη Γαλλία ή τη Γερμανία.

- Διάκριση μεταξύ ιστορίας και μνήμης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα

των μαθησιακών στόχων της συγκεκριμένης δράσης.
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▪ Οι ενδιάμεσες συναντήσεις είναι αφιερωμένες στην προβολή των

ταινιών. Μπορούν να είναι δύο ή τρεις, ανάλογα με τις επιλογές του

εκπαιδευτικού, τις διδακτικές ώρες κτλ. Οι προβολές θα πρέπει να

είναι τουλάχιστον δύο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους

μαθητές να αντιληφθούν την εξελικτική διαδικασία της μνήμης

μέσα από ταινίες που γυρίστηκαν σε διαφορετικές εποχές.

©© Έλλη Λεμονίδου



▪ Καταληκτική συνάντηση:

- Συζήτηση με τους μαθητές για το περιεχόμενο και το συμβολικό

βάρος των ταινιών, ενδεχομένως με βάση ορισμένα ερωτήματα που

θα τους έχουν διανεμηθεί εκ των προτέρων.

- Εκ νέου συζήτηση για τη διάκριση ιστορίας και μνήμης με βάση τα

στοιχεία των ταινιών, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι οι μαθητές θα

έχουν ξεκάθαρη αυτή τη διάκριση μετά την παρακολούθηση των

έργων.

- Επισήμανση της εξελικτικής πορείας στη διαχείριση της

τραυματικής μνήμης.
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