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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να παρουσιάσει ορισμένες κριτικές σκέψεις σχετικά 

με τις προκλήσεις, τις ισχύουσες πολιτικές και τις πιθανές μελλοντικές προοπτικές της 

«ιστορικής μνήμης» σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να διατείνεται ότι εξαντλεί το 

ζήτημα. Το κείμενο υποδιαιρείται στα ακόλουθα μέρη: 
1) εισαγωγή, στην οποία περιγράφονται εν συντομία τα χαρακτηριστικά και οι συνδέσεις 

των εννοιών της «ιστορικής μνήμης» και της «ανάμνησης»· 

2) περιγραφή των ιδιαίτερων προκλήσεων που παρουσιάζει η δημιουργία μορφών 

πανευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης και παρουσίαση των τρεχουσών πρακτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3) διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μελλοντικές πολιτικές σχετικά με την ευρωπαϊκή 

μνήμη μπορούν να αναπτυχθούν με δεδομένες τις υφιστάμενες ελλείψεις, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση σε εκπαιδευτικά μέτρα·  και 

4) σειρά καταληκτικών συστάσεων. 

 

1.  Εισαγωγή: Ιστορική μνήμη και ανάμνηση – μια σύνθετη έννοια 

Η «ιστορική μνήμη» θεωρείται ευρέως στη βιβλιογραφία ως μια ειδική μορφή συλλογικής 

μνήμης και, ως εκ τούτου, διαχωρίζεται από μεμονωμένες πρακτικές ανάμνησης του 

παρελθόντος. Δεδομένου ότι βοηθά στην κατανόηση και την αντιμετώπιση του παρελθόντος, 

η ιστορική μνήμη συμβάλλει πρωτίστως στη λειτουργία της συγκρότησης της κοινότητας, 

ιδίως στο πλαίσιο των ταχέων αλλαγών που σημειώνονται στην κοινωνία, την πολιτική, την 

οικονομία και τον πολιτισμό. Ωστόσο, παρόλον ότι χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι, όπως 

αναγνωρίζεται, η στροφή προς τον παρελθόν, η συλλογική θεώρηση καθώς και η αίσθηση 

του ανήκειν, η έννοια της ιστορικής μνήμης παραμένει απροσδιόριστη και θέτει πολλές 

προκλήσεις. Πρώτον και κύριον, η ιστορική μνήμη δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την 

ιστορική πραγματικότητα αλλά, αντιθέτως, περιέχει και έναν ευδιάκριτο βαθμό 

υποκειμενικότητας, δεδομένου ότι η επιλογή του τρόπου με τον οποίο αναλογιζόμαστε το 

παρελθόν ενέχει απαραιτήτως και αξιολογικές κρίσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ιστορική 

μνήμη μπορεί ενδεχομένως να διαδραματίσει λειτουργικό ρόλο, ο οποίος θα την εκθέσει όχι 

μόνο στο πολιτικό παιχνίδι της μνήμης, αλλά και στον κίνδυνο να αποτελέσει εργαλείο 

εκούσιας παρερμήνευσης ή παραποίησης της ιστορίας. 
 

2.  Ευρωπαϊκή ιστορική ανάμνηση: Προκλήσεις και τρέχουσες 

πρακτικές 

Παραδοσιακά, η συλλογική ιστορική μνήμη αναπτύχθηκε σε στενή αλληλεπίδραση με 

μεμονωμένες διαδικασίες οικοδόμησης κράτους ή έθνους. Εν προκειμένω, τρία στοιχεία 

θεωρήθηκαν ως χαρακτηριστικά: 
I) υφίσταται σε μεγάλο βαθμό θετικός συσχετισμός μεταξύ της ιστορικής μνήμης και 

της οικοδόμησης έθνους, με την έννοια ότι ορισμένες στιγμές του παρελθόντος 

ενός έθνους λαμβάνονται ως θετικά ορόσημα ή, σπανιότερα, ορισμένες αρνητικές 

ή ακόμα και τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος χρησιμεύουν για να δείξουν 

την αντίθεση με το παρόν ή ως δικαιολογία για αυτό· 

II) η ιστορική μνήμη αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα του παρελθόντος και όχι 

στην ιστορία αυτή καθεαυτή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για καλύτερη 

πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις ιστορικές εξελίξεις αλλά, ταυτοχρόνως 

αναδεικνύοντας την ουσία και απλουστεύοντας τον περίπλοκο χαρακτήρα της, 

ιστορίας των διαφόρων κρατών· εν προκειμένω, 
III) η ιστορική μνήμη τείνει να εξυψώνει την ιστορία των κρατών και να δημιουργεί 

μύθους, μετατρέποντας το παρελθόν ενός έθνους σε ιερό αντικείμενο. 
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Ωστόσο, η οικοδόμηση της ιστορικής μνήμης δεν συνιστά εύκολο έργο ούτε καν σε εθνικό 

επίπεδο, δεδομένης της επίμονης παρουσίας πολλαπλών πολιτιστικών, κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών διαφορετικών ομάδων που συχνά συνενώνονται μόνον από τη γλώσσα του 

«ενιαίου έθνους (κράτους)». Σε υπερεθνικό πλαίσιο, η αντίληψη του παρελθόντος 

αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο ανομοιογενής και τα προβλήματα για τη δημιουργία 

συλλογικής μνήμης ή ακόμα και για τον προσδιορισμό κοινών ιστορικών ορόσημων 

πολλαπλασιάζονται. 
 

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών έχουν ωστόσο καταβληθεί προσπάθειες για την 

ενίσχυση της «ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης», προκειμένου να προστεθεί νομιμότητα στο 

ευρωπαϊκό σχέδιο και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα.  Παρότι ορισμένα παραδοσιακά 

σημεία αναφοράς αποτελούσαν ευρωπαϊκή «κληρονομιά» με την ευρεία έννοια του όρου – ο 

δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ως μοχλός για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και τα 

επιτεύγματά της αυτά καθεαυτά – κατά τα τελευταία έτη έχει ανακύψει ένα νέο και πιο 

συγκεκριμένο σημείο εστίασης, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάμνηση των απολυταρχικών 

καθεστώτων του 20ού αιώνα - κυρίως του εθνικοσοσιαλισμού και του σταλινισμού. Με 

προηγούμενο τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί ήδη από τη δεκαετία του '90, ιδίως 

εκείνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για το 

Ολοκαύτωμα και, από την περίοδο της διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς, και για τα 

εγκλήματα του σταλινικού καθεστώτος, τις προσπάθειες για τη διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης στηρίζει ιδιαιτέρως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» που δρομολογήθηκε 

το 2006. Έμφαση στην ευρωπαϊκή ιστορική ανάμνηση όσον αφορά τον απολυταρχισμό 

εξακολουθεί να δίνεται στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» για την περίοδο 2014-2020, στο οποίο το σκέλος 

της ανάμνησης έχει λάβει μεγαλύτερη σημασία, η οποία αντικατοπτρίζεται στη σημαντική 

αύξηση των πόρων που προορίζονται για δράσεις στον τομέα αυτόν. 
 

3. Ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτικών ευρωπαϊκής μνήμης 

Εάν εξεταστεί πιο εμπεριστατωμένα, μια πολιτική της ΕΕ σχετικά με τη μνήμη, που εκ 

πρώτης όψεως φαίνεται συνεκτική, αποδεικνύεται κάθε άλλο παρά αδιαμφισβήτητη. 

Αντιθέτως, εξακολουθεί να υφίσταται σαφής ανταγωνισμός μεταξύ τουλάχιστον δύο, έστω 

και μερικώς, αντίρροπων πλαισίων μνήμης: του πλαισίου της «μοναδικότητας του 

Ολοκαυτώματος», το οποίο έχει διαμορφώσει τη δυτικοευρωπαϊκή μεταπολεμική κουλτούρα 

και αυτό εντός του οποίου «ο εθνικοσοσιαλισμός και ο σταλινισμός είναι εξίσου κακά», 

πλαίσιο που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών να 

συμφιλιωθούν με το κομμουνιστικό παρελθόν τους. Οι διαφορές αυτές υπενθυμίζουν τις 

δυσκολίες όσον αφορά τον συμβιβασμό των αποκλινουσών ερμηνειών του παρελθόντος όχι 

μόνο στο πλαίσιο των ποικίλων πολιτικών πεποιθήσεων αλλά και μεταξύ των διαφόρων 

κρατών μελών. 
 

Ταυτόχρονα, η επικέντρωση των ευρωπαϊκών προσπαθειών για διεθνική ιστορική ανάμνηση 

όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και τον εθνικοσοσιαλισμό καθώς και τον σταλινισμό 

αποδεικνύεται προβληματική από δύο απόψεις. Πρώτον, η προσέγγιση αυτή ευνοεί μία 

μεροληπτική, περιοριστική αντίληψη της ιστορίας, τύπου «ή μαύρο ή άσπρο», που εμφανίζει 

το «σκοτεινό παρελθόν» της Ευρώπης ως τον αντίποδα του «φωτεινού παρόντος» της. Η 

τελεολογική και ταυτόχρονα απλουστευτική αυτή άποψη όχι μόνο αδικεί τον πλούτο και τη 

σύνθετη φύση της ευρωπαϊκής ιστορίας και παραβλέπει ζητήματα καίριας σημασίας όπως ο 

αποικισμός, αλλά παρεμποδίζει επίσης μια καλύτερα τεκμηριωμένη κατανόηση της 

διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεύτερον, ο περιορισμός της ιστορικής μνήμης 

στον εθνικοσοσιαλισμό και τον σταλινισμό, οι οποίοι λαμβάνουν διαστάσεις αρνητικού 

κοσμογονικού μύθου, μειώνει τα κίνητρα για κριτική εξέταση των στερεοτύπων και των 

ιερών αγελάδων της εθνικής ιστορίας του καθενός μας.  
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Λόγω των ανωτέρω εκείνο που πρέπει να προωθηθεί είναι μια κριτική «ευρωπαϊκή 

καλλιέργεια της ανάμνησης» κι όχι να επιβληθεί μία ενιαία «καλλιέργεια της ανάμνησης», με 

τυποποιημένες απόψεις και σημεία αναφοράς για το παρελθόν της Ευρώπης. Η προσέγγιση 

αυτή απαιτεί ικανότητες για τη διενέργεια μιας κριτικής «επανεξέτασης του παρελθόντος» σε 

εθνικό επίπεδο με βάση τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Βασικές απαιτήσεις αυτής της 

«καλλιέργειας της ανάμνησης» είναι: 
 η προσέγγιση του ευρωπαϊκού παρελθόντος με βάση τις ευρωπαϊκές βασικές αξίες, 

όπως ο ανθρωπισμός, η ανεκτικότητα και η δημοκρατία· 

 η δημιουργία ανοικτού χώρου συζήτησης που να παρέχει ευκαιρίες για αμοιβαία 

κατανόηση και συμφιλίωση τόσο εντός όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών· 

 η αντιμετώπιση των αμήχανων στιγμών της ιστορίας των διαφόρων κρατών· 

 η θεμελίωση των κρίσεων για το παρελθόν αποκλειστικά στην εξέταση των ιστορικών 

γεγονότων, αποκηρύσσοντας ταυτόχρονα την έννοια της «ιστορικής αλήθειας»· και 

 η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων της έγκρισης νομοθεσίας επί συγκεκριμένης 

θεώρησης ή μνήμης του παρελθόντος. 

Η προσέγγιση αυτή θα ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ιστορικές μνήμες που υπάρχουν επί 

του παρόντος στην Ευρώπη, παρέχοντας ταυτοχρόνως ένα κίνητρο για την εξέτασή τους 

μέσω μιας ενιαίας διεθνικής προσέγγισης. 

 

Για την ανάπτυξη αυτής της «καλλιέργειας της ανάμνησης» ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα 

πρέπει να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη, οι οποίες θα πρέπει: 

 να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολυμορφία τόσο στο 

παρελθόν όσο και στο παρόν· 

 να διαθέσουν σε καθηγητές και σπουδαστές τα μέσα που απαιτούνται για την 

αντικειμενική θεώρηση της ιστορίας της χώρας τους σε ευρύτερο (δι-) ευρωπαϊκό 

πλαίσιο· και έτσι 

 να ενθαρρύνουν τους νέους της Ευρώπης να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση για 

την ιστορία και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης ιστορικής μνήμης. 

 

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: 

I) στην προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων 

διδασκαλίας, στρέφοντας την προσοχή από εθνικές σε ευρωπαϊκές και οικουμενικές 

ιστορικές προσεγγίσεις και στην παροχή στους νέους της Ευρώπης δυνατοτήτων 

διαμόρφωσης κριτικής ιστορικής συνείδησης μέσω ανοικτών και διαλογικών 

διδακτικών μεθόδων· και 

II) στην παροχή προσαρμοσμένης κατάρτισης στους καθηγητές (ιστορίας) η οποία να 

καλύπτει τις ανάγκες αυτές. 

 

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προβεί σε «επανεξέταση του παρελθόντος» για 

λογαριασμό των κρατών μελών, είναι σίγουρα σε θέση να προωθήσει ενεργά και να στηρίξει 

τις εθνικές προσπάθειες για τον σκοπό αυτό. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει μόνο την «πειθώ» της, προκειμένου να ωθήσει τα κράτη μέλη να 

αναλάβουν δράση, αλλά πρέπει να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε 

αυτά περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», μέσω του οποίου μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν έργα για την πολυεθνική ιστορία και μνήμη, καθώς και το πρόγραμμα 

Erasmus, το οποίο παρέχει στήριξη για προγράμματα διεθνικών ανταλλαγών και επισκέψεων 

μελέτης τόσο σε σπουδαστές όσο και σε εργαζομένους. Εξάλλου, τίποτα δεν εμποδίζει την 

παράταση των προγραμμάτων αυτών και στο μέλλον ή, ενδεχομένως, τη συμπλήρωσή τους 

από άλλες ευρωπαϊκές δράσεις. 
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4. Συστάσεις και συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα του παρόντος υπομνήματος συνοψίζονται σε επτά συγκεκριμένες 

προτάσεις: 

1) αναγνώριση της ιστορικής μνήμης ως απροσδιόριστης έννοιας· 

2) ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δυσκολίες της διευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης· 

3) αναγνώριση των επιτευγμάτων της ΕΕ όσον αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

σχετικά με το παρελθόν· 

4) συνεκτίμηση των ελλείψεων των υφιστάμενων πολιτικών μνήμης της ΕΕ· 

5) ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής «καλλιέργειας της ανάμνησης»· 

6) αναγνώριση του κεντρικού ρόλου της εκπαίδευσης· και 

7) βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μέσων για τη στήριξη των εθνικών 

πολιτικών. 

 

 


