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Περίληψη  
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των μνημείων, μνημειακών 

συμπλεγμάτων και θρησκευτικών μνημείων που ανεγέρθησαν σε πρώην στρατόπεδα 

συγκέντρωσης εις μνήμην των θυμάτων του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Με 

βασικό πεδίο μελέτης το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, εξετάζεται 

πώς οι πολιτικές μνήμης επηρεάζουν και καθορίζουν τις μνημονικές πρακτικές και το 

μνημειακό τοπίο, αποδεικνύοντας ότι τα μνημεία μάς φανερώνουν περισσότερα για την 

εποχή που φτιάχτηκαν, παρά για το γεγονός στο οποίο αναφέρονται. Στο δεύτερο μέρος 

μελετάται η περίπτωση  των  «ξεχασμένων» θυμάτων, δηλαδή των επιζώντων των 

ναζιστικών εγκλημάτων που μετά το πέρας του πολέμου δεν έλαβαν την αναγνώριση 

που προσδοκούσαν. Αναλύονται οι λόγοι αποκλεισμού τους από το ιστορικό αφήγημα 

και πώς αυτός διαφαίνεται στα μνημεία που δημιουργήθηκαν, καθώς και οι 

προσπάθειές τους για ίση μεταχείριση. Ακόμη, εξετάζεται ποια είναι η θέση των 

σύγχρονων καλλιτεχνών απέναντί τους, αν υπάρχουν σήμερα μνημεία που 

αναφέρονται σε αυτά τα «ξεχασμένα» θύματα, καθώς και ποιες είναι οι καλλιτεχνικές 

πρακτικές που επιλέγουν οι δημιουργοί για να πραγματώσουν τη μνημόνευσή τους. 

Τέλος, θίγεται το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού αλλά και το κατά πόσο η 

αυξημένη επισκεψιμότητα των πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης έχει απασχολήσει 

τη σύγχρονη τέχνη.  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά 

μνημείο-αντιμνημείο, εθνικοσοσιαλισμός, «ξεχασμένα» θύματα, πρώην στρατόπεδο 

συγκέντρωσης - τόπος μνήμης Νταχάου, πολιτικές μνήμης και μνημεία σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, «σκοτεινός τουρισμός»  
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Memorials, sculptures and contemporary art interventions in 

former concentrations camps: the case of Dachau, the 

“forgotten” victims and the phenomenon of “dark tourism”.  

 

 

Evangelia Dalamitrou 

 

Abstract 
 

The central purpose of this thesis is to explore the memorials, sculptural installations 

and religious monuments that have been built on the ground of former concentrations 

camps to honor the victims of the NS regime. With the former concentration camp of 

Dachau being the main case of study, I am trying to explain how politics of memory 

affect or even determine a nation’s mnemonic practices and its commemorative 

landscape, proving that memorials reveal us more about the time and people that created 

them than the historical events they commemorate. The second part of this study is 

about the “forgotten” victims, namely those camp survivors who were not recognized 

as victims after the end of World War II. After analyzing the reasons that lead to their 

exclusion and how this exclusion is mirrored in the existing memorials, I am laying out 

their struggle for equality. As another essential factor of their recognition, this thesis 

also examines contemporary artistic interventions dealing with the “forgotten” victims 

and whether artists are ready and willing to create contemporary memorials that 

commemorate these minorities, as well as the artistic practices they choose to use. The 

final chapter of this study addresses the concept of dark tourism and discusses 

contemporary art works commenting upon increased visitors’ numbers at former 

concentration camps memorial sites.  

 

Keywords 

monument/counter-monument, National Socialism, “forgotten” victims, Dachau 

Concentration Camp Memorial Site, KZ Gedenkstätte Dachau, memory politics and 

Concentration camps memorial sites, memorial sites, “dark tourism” 
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Εισαγωγή 
 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρείται μία εντατικοποίηση στις μνημονικές 

πρακτικές που εκφράστηκε μέσα από τη σημαντική ανάπτυξη των μουσείων, των 

εκθέσεων, του ντοκιμαντέρ και του ιστορικού φιλμ, παράλληλα με την ανάδειξη 

ιστορικών κέντρων ή τόπων μνήμης (Εξερτζόγλου, 2020: 49). Από αυτή τη μνημονική 

διαδικασία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η καλλιτεχνική έκφραση της μνήμης 

μέσω των δημόσιων μνημείων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα 

μνημεία δεν αποτελούν απλώς στατικά υλικά στοιχεία, αλλά ενεργητικούς παράγοντες 

μνήμης (Εξερτζόγλου, 2020: 170). Ένα μνημείο δεν είναι απλώς η αναπαράσταση ενός 

γεγονότος ή αποκρυστάλλωση της μνήμης που αναφέρεται σε αυτό. Αντιθέτως γίνεται 

κάθε φορά αφορμή για επαναδιαπραγμάτευση και κάθε ομάδα επιθυμεί να σχηματίσει 

τη δική της εκδοχή για το παρελθόν,1 το οποίο με τη σειρά του θα της εξασφαλίσει τα 

μέσα να αποκτήσει τον έλεγχο στο παρόν και το μέλλον (Τενεκετζής, 2011: 283).  

Η εμβληματική μνήμη του Ολοκαυτώματος, κεντρικού συμβάντος της νεωτερικό-

τητας αλλά παραγνωρισμένου τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες στην ευρωπαϊκή 

ιστορική συνείδηση, γέννησε πλήθος δημόσιων μνημείων, τόσο στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο, όσο και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Μπορεί κανείς να τα συναντήσει σε μέρη 

και τοποθεσίες που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά 

και σε σημεία που δεν φαίνεται να σχετίζονται με αυτόν. Κι ενώ βασική επιδίωξη κάθε 

φορά είναι η μνημόνευση των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού, παρουσιάζει εξαιρε-

τικό ενδιαφέρον να μελετηθεί ποιοι είναι οι παραγγελιοδότες τους, ποιες ομάδες θυμά-

των εκπροσωπούν -καθότι διώχθηκαν πολλές και ετερογενείς ομάδες πληθυσμών-, 

ποιες ομάδες θυμάτων παραλείπονται και γιατί, ποια χαρακτηριστικά φέρει το κάθε 

μνημείο ανάλογα με την τοποθεσία ανέγερσής του, καθώς και ποια γλώσσα επιλέγει 

κάθε φορά ο καλλιτέχνης για να επικοινωνήσει το μήνυμά του.  

Τα μνημεία έχουν παίξει διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην τόνωση της εθνικής 

συνοχής και στη διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης. Πώς μπορεί όμως κάποιος να 

αναμετρηθεί με το επώδυνο ιστορικό παρελθόν του όταν βρίσκεται στον ρόλο του θύτη 

                                                           
1 Σχετικά με τυπολογίες της μνήμης και την κεντρική σημασία της μνήμης στη δημόσια σφαίρα βλ. 

Γιώργος Κόκκινος, Η δυναμική της μνήμης και της λήθης στη δημόσια σφαίρα και οι νόμοι για τη μνήμη 

στη Γαλλία και ειδικότερα τα υποκεφάλαια Τυπολογίες και περιπέτειες της μνήμης (σελ. 33-53) και Η 

θρησκειοποίηση της μνήμης (σελ. 54-62) στο Γιώργος Κόκκινος, Έλλη Λεμονίδου και Βλάσης Αγτζίδης, 

Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης: Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και 

τη Μνήμη (σελ. 11-127), Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010.  
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και όχι του θύματος; Μετά την ήττα του πολέμου η Γερμανία κλήθηκε να κατασκευά-

σει μνημεία που θα της θύμιζαν συνεχώς το αδιανόητο έγκλημά της και είναι πραγμα-

τικά σπάνιο ένας λαός να ενσωματώνει στο εθνικό του αφήγημα και στο μνημονικό 

του τοπίο τα εγκλήματα που διέπραξε εναντίον άλλων (Young, 1992: 270). Τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια και μέχρι τη δεκαετία του 1960 η μνημόνευση των θυμάτων 

γινόταν κυρίως με συμβατικούς και λιτούς τρόπους, όπως η τοποθέτηση αναθηματικών 

πλακών σε σημεία όπου προηγουμένως υπήρχαν εβραϊκές συναγωγές, νεκροταφεία ή 

γειτονιές (Harris, 2010: 34).  Όταν ξεκίνησε η συστηματική ανέγερση μνημείων σε 

πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης παρατηρήθηκε μία στροφή προς την αφηρημένη και 

τη συμβολική γλώσσα, που θα κυριαρχήσει τις δεκαετίες 1960-1970. Κατά τον James 

Young (1993) η γλώσσα αυτή προτιμήθηκε, διότι είναι παγκόσμιας εμβέλειας και 

μπορούσε να διεγείρει θετικά αισθήματα ενσυναίσθησης και συμπάθειας. Από την 

άλλη, ο Αλέξανδρος Τενεκετζής (2011: 278) θεωρεί πως η αφηρημένη και αφαιρετική 

τέχνη εν προκειμένω εξυπηρετούσε καλύτερα τις πολιτικές μνήμης που υιοθετήθηκαν 

μεταπολεμικά, καθώς έτσι απωθούνταν μνήμες και ευθύνες και ετίθεντο εκ νέου τα 

θεμέλια της διεκδίκησης της εξουσίας από συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις που είχαν 

βρεθεί στο περιθώριο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αόριστες μνημονεύσεις 

εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος συσκότιζαν όχι μόνο την ταυτότητα των 

θυμάτων, αλλά ενδεχομένως και των θυτών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο κοινό να 

κατασκευάσει μία νέα εκδοχή του παρελθόντος και να φορτίσει τα μνημεία με νοήματα 

που ανταποκρίνονται στην πραγματική ιστορία ελάχιστα ή αποσπασματικά 

(Τενεκετζής, 2011: 279).2  

                                                           
2 Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Τενεκετζή υπήρχαν συμπληρωματικοί λόγοι που οδήγησαν την 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στην υιοθέτηση της μη παραστατικής τέχνης, οι οποίοι δεν 

σχετίζονται τόσο με το πρόβλημα της αναπαράστασης του τραγικότερου συμβάντος της σύγχρονης 

ιστορίας αλλά με τις πολιτικές μνήμης που εφάρμοσε τότε η Δυτική Γερμανία. Η αναβάθμιση της 

μοντέρνας αφηρημένης τέχνης που είχε αποκλειστεί από τα ναζιστικά καλλιτεχνικά ιδεώδη 

ισοδυναμούσε με καταδίκη των καλλιτεχνικών επιλογών των εθνικοσοσιαλιστών, μετατρέποντας έτσι 

την αφηρημένη τέχνη στις συνειδήσεις της κοινής γνώμης ως την κατεξοχήν δημοκρατική εικαστική 

έκφραση. Επιπλέον, μία τέτοια έκφραση εξυπηρετούσε και την επιθυμία των Αμερικανών που στο 

πλαίσιο του ψυχροπολεμικού κλίματος απέβλεπαν στην προώθηση μίας τέχνης που θα αντιπροσώπευε 

ακριβώς τις αντίθετες αξίες από τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Για περισσότερα βλ. Αλέξανδρος 

Τενεκετζής, Τα μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη του ψυχρού πολέμου: το πρόβλημα 

της μνήμης του πολέμου μέσω της επίσημης δημόσιας τέχνης την πρώτη περίοδο του ψυχρού πολέμου, 

1945-1970, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2011, σελ.  486-494.  

Διαθέσιμη στο: https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30568?lang=el#page/494/mode/2up 

(τελευταία προσπέλαση 19/2/2022).  

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30568?lang=el#page/494/mode/2up
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Στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από τα συμβατικά μνημεία που με την 

επιβλητικότητά τους πραγματεύονταν εξιδανικευτικά το παρελθόν και αναπαριστού-

σαν τις μεγάλες στιγμές και τις νίκες, υπαγορεύοντας στον θεατή τι και κυρίως πώς και 

ποια πτυχή του αξιομνημόνευτου παρελθόντος να θυμηθεί, οι Γερμανοί καλλιτέχνες 

εισάγουν τη δεκαετία του 1980 τις αντιμνημειακές καλλιτεχνικές πρακτικές (Αλεξάκη, 

2020: 387). Η ηθική επιταγή που ένιωθαν ως προς το χρέος μνήμης απέναντι στα 

θύματα, σε συνδυασμό με τη δικαιολογημένη επιφύλαξη έναντι των παραδοσιακών 

μνημειακών εγκαταστάσεων που εργαλειοποιήθηκαν ευρέως από τους εθνικοσοσιαλι-

στές, οδήγησαν την τότε νέα γενιά καλλιτεχνών να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές 

αναπαράστασης του παρελθόντος (Young, 1992: 271). Ο όρος αντιμνημείο εισάγεται 

για πρώτη φορά στην ιστοριογραφία των μνημείων από τον James E. Young, ο οποίος 

υποστήριξε ότι το αντιμνημείο δεν παγιδεύεται στην ψευδότητα της υλικότητας και της 

μονιμότητας, αμφισβητεί την ίδια του την ύπαρξη, κοιτά προς τον θεατή και επιστρέφει 

το βάρος της μνήμης σε αυτόν (Αλεξάκη, 2020: 392).3 Πρόκειται για εναλλακτικές 

αναπαραστάσεις του επώδυνου παρελθόντος που αντιτίθενται και πολεμούν το μνη-

μείο, καθώς δεν προσφέρονται για μονοσήμαντες ερμηνείες. Με «παράξενες», προκλη-

τικές, ενίοτε αυτοϋπονομευτικές προτάσεις προσωρινών, εξαφανιζόμενων, άυλων, α-

νεστραμμένων, συμμετοχικών, αποκεντρωμένων, διάχυτων στην πόλη, επιτελεστικών 

και γενικά «ασυνήθιστων» έργων στον δημόσιο χώρο (Αλεξάκη, 2020: 388), τα αντι-

μνημεία έρχονται να «διορθώσουν» αυτό που ισχυριζόταν ο Young (1992: 273), ότι 

δηλαδή η ύπαρξη των μνημείων μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να θυμόμαστε, 

εφόσον η εργασία αυτή μετατίθεται σε αυτά. Τα αντιμνημεία ενσωματώνουν αντιφά-

σεις, ποικίλες και συχνά αντιμαχόμενες εκδοχές της μνήμης, ενώ παράλληλα στοχεύ-

ουν στη δημιουργία αλληλεπίδρασης με τις μνημονικές κοινότητες (Αλεξάκη, 2020: 

387).  

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται μνημεία, μνημειακά συμπλέγματα και μνημεία 

θρησκευτικού περιεχομένου που στήθηκαν σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης 

έπειτα από επίσημες παραγγελίες, διαγωνισμούς και αναθέσεις και τα οποία έχουν ως 

βασικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης τη μνημόνευση των θυμάτων του εθνικοσοσια-

λιστικού καθεστώτος που κρατήθηκαν σε αυτούς τους χώρους εγκλεισμού. Η έρευνα 

                                                           
3 Η συγγραφέας παραπέμπει στο: James Young, The Counter-Monument: Memory against Itself in 

Germany Today, Critical Inquiry, 18 (2) (1992) σελ. 277.  
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επικεντρώνεται στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, το οποίο παρου-

σιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη μελέτη μας: η 

λειτουργία του ξεκίνησε το 1933, αρκετά χρόνια πριν από την έναρξη του πολέμου∙ 

αρχικά προοριζόταν μόνο για πολιτικούς κρατούμενους, συνθήκη που ασφαλώς δεν 

τηρήθηκε μέχρι τέλους∙ υπήρχε μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των ομάδων που φυλακί-

στηκαν στο Νταχάου -από πολιτικούς κρατούμενους και ιερείς, μέχρι Ρομά και ομο-

φυλόφιλους-, ενώ μεγάλος αριθμός των επιζώντων ήταν Γερμανοί πολίτες. Επιπλέον, 

είναι ένας τόπος μνήμης άρρηκτα συνδεδεμένος με τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος, 

χωρίς να σχετίζεται στενά με τη βασική ομάδα δίωξης των ναζί, δηλαδή του Εβραίους. 

Μεταπολεμικά βρέθηκε στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα-

νίας, επομένως τα μνημεία που συναντούμε αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτι-

κές μνήμης που υιοθετήθηκαν εκεί. Κατά την παρουσίαση των μνημείων λαμβάνονται 

υπόψιν όλες οι παραπάνω παράμετροι, σε συνάρτηση με τη χρονική στιγμή ανέγερσης 

των επιμέρους μνημείων που απαντώνται σήμερα στο πρώην στρατόπεδο, καθώς και 

με το ποια ομάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη φιλοτέχνησή τους. Η επίσκεψη της 

γράφουσας στο Νταχάου τον Φεβρουάριο του 2007 και η προσωπική εμπειρία και 

επαφή με τον συγκεκριμένο τόπο μνήμης έπαιξαν κι αυτά τον ρόλο τους στην επιλογή 

του συγκεκριμένου πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να διερευνηθεί ποιες από 

τις ομάδες πληθυσμών που διώχθηκαν και φυλακίστηκαν συστηματικά από τους ναζί 

δεν μνημονεύθηκαν επαρκώς στα δημόσια μνημεία μετά το τέλος του πολέμου. 

Εξετάζονται οι λόγοι αποκλεισμού αυτών των θυμάτων, ο αγώνας που έδωσαν για ίση 

μεταχείριση και αποζημίωση και αν τελικά κατάφεραν μέσα από τις διεκδικήσεις τους 

να πετύχουν, έστω και καθυστερημένα, την αναγνώριση που τους αξίζει. Βαρύτητα 

δίνεται στον αγώνα των ομοφυλόφιλων, καθώς υπήρξε από τις πλέον δραστήριες 

ομάδες αναφορικά με την επίσημη συμπερίληψή τους στα θύματα του 

Ολοκαυτώματος. Ιδωμένο μέσα από το πρίσμα αυτών των «ξεχασμένων» θυμάτων, το 

Διεθνές Μνημείο Νταχάου -στόχος του οποίου ήταν η απόδοση τιμών σε όλους 

ανεξαιρέτως τους κρατούμενους- ίσως να χάνει μέρος της «διεθνούς» και καθολικής 

του διάστασης. Πέραν αυτών, εξετάζεται αν σε μεταγενέστερο χρόνο έχουν γίνει 

βήματα για την εξάλειψη των αδικιών εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων θυμάτων, ποια 

είναι η θέση σύγχρονων καλλιτεχνών σχετικά με το ζήτημα του αποκλεισμού αυτών 

αλλά και πώς τοποθετούνται απέναντι στο θέμα με τη χρήση αντιμνημειακών 

καλλιτεχνικών πρακτικών. Τέλος, επιχειρείται μία σύνδεση της ολοένα αυξανόμενης 



12 
 

επισκεψιμότητας των πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης με το φαινόμενο του 

σκοτεινού τουρισμού και επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που υπόκεινται οι τόποι 

μνήμης προκειμένου να ενταχθούν επιτυχώς στη τουριστική βιομηχανία αλλά και πώς 

αυτό το φαινόμενο σχολιάζεται από σύγχρονους καλλιτέχνες που δουλεύουν πάνω σε 

θέματα μνήμης και διεργασίας του επίμαχου παρελθόντος.   
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Μνημεία και γλυπτά σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης 
 

Η συζήτηση για το αν μπορεί τελικά να υπάρξει αναπαράσταση του Ολοκαυτώμα-

τος έχει απασχολήσει ευρέως όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα αλλά και τον 

κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση. Κατά τους Belpoliti και Gordon 

(2007:51) η αδυναμία της απόδοσής του αποτελεί κοινό τόπο στη λογοτεχνική 

συγγραφή, διότι είναι αδύνατο να ειπωθεί το ανείπωτο, να περιγραφεί το απερίγραπτο, 

να συλληφθεί το ασύλληπτο. Για τον Friedländer (1992) η εμπειρία του 

Ολοκαυτώματος βρίσκεται στα όρια της αναπαράστασης, ενώ ο Χάρης Εξερτζόγλου 

αναφέρει πως η κατανόηση του Ολοκαυτώματος είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς κινείται 

εκτός των αναγνωρίσιμων νοητικών συμβάσεων του πολιτισμού μας: υπήρξε απλώς ως 

αναίτια βία (Εξερτζόγλου, 2020:137). Ωστόσο, και παρά τις δυσκολίες στην 

αναπαράστασή του, οι πηγές απ’ όπου μπορεί πλέον να αντλήσει κανείς πληροφορίες 

για τα γεγονότα που σήμερα είναι γνωστά με τον όρο Ολοκαύτωμα έχουν πολλαπλα-

σιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά, εκτός από την ακα-

δημαϊκή έρευνα και ιστοριογραφία, και η δημόσια ιστορία. Ταινίες, ιστορικά ντοκιμα-

ντέρ, μουσεία, λογοτεχνικά έργα, αυτοβιογραφικά έργα επιζώντων είναι μόνο μερικά 

από τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τα γεγονότα 

εκείνης της εποχής (Marcuse, 2010:53). Από τη σφαίρα της δημόσιας ιστορίας αναφο-

ρικά με την απόδοση του Ολοκαυτώματος δε θα μπορούσε να λείπει και η τέχνη και 

συγκεκριμένα η γλυπτική.  

Η καλλιτεχνική αναπαράσταση του Ολοκαυτώματος και η ανέγερση μνημείων προς 

τιμήν των ανθρώπων που βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας του εθνικοσοσιαλισμού ήταν μία 

ανάγκη που γεννήθηκε πολύ νωρίς, στην περίπτωση του πρώην στρατοπέδου του Μα-

ϊντάνεκ (Majdanek) ακόμη και πριν από τη λήξη του πολέμου (Marcuse, 2010:56). Το 

1995, μόνο στη Γερμανία, υπήρχαν ήδη πάνω από 3000 τόποι μνήμης και μνημεία για 

τα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, τα οποία αναλύονται στο βιβλίο των Puvogel και 

Stankowski (1995), ενώ ανάλογη μέριμνα, προφανώς μικρότερης έκτασης, έχει 

υπάρξει και σε άλλες χώρες όπως στην Πολωνία, την Αυστρία, την Ολλανδία αλλά και 

τις ΗΠΑ (Marcuse, 2010:53). Τα μνημεία αυτά τα συναντούμε στους πραγματικούς 

χώρους όπου έλαβε χώρα η εξόντωση των θυμάτων, όπως σε πρώην στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, αλλά και σε σημεία που φαινομενικά δεν είχαν σχέση με την τέλεση 

εγκλημάτων κατά των διωκόμενων ομάδων, όπως σε πλατείες και σε διάφορα άλλα 

σημεία του αστικού ιστού. Κατά την Ulrike Puvogel, αυτή η δεύτερη κατηγορία 
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μνημείων, εκείνη δηλαδή που σχετίζεται με την ύπαρξή τους στην καθημερινότητά 

μας, στη γειτονιά μας, αποτελεί μία διαρκή υπενθύμιση των συνεπειών του 

εθνικοσοσιαλισμού και μπορεί και αυτή να συνεισφέρει εποικοδομητικά στη 

διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης (Puvogel & Stankowski, 1995:12). Και στην 

Ελλάδα πλέον υπάρχουν μνημεία για τους εκτοπισμένους Εβραίους, οι περισσότεροι 

εκ των οποίων θανατώθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης στην 

κεντρική Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρουμε το μνημείο που συναντούμε από το 2006 

στην Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη4 και το Μνημείο Ολοκαυτώματος της 

Αθήνας που εγκαινιάστηκε το 2010.   

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάγκη για ανέγερση μνημείων προς τιμήν των θυμάτων 

του εθνικοσοσιαλισμού εμφανίστηκε πριν ακόμη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, με τρεις περιπτώσεις να πρωταγωνιστούν: το μνημείο που φτιάχτηκε το 1943 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Μαϊντάνεκ,5 το μνημείο για την 

εξέγερση του 1943 στο γκέτο της Βαρσοβίας, μία ιδέα που προέκυψε κατά τη διάρκεια 

των κινητοποιήσεων και υλοποιήθηκε τελικά το 1948,6 και το μνημείο της Νέας 

Υόρκης που, αν και η πρόθεση ανέγερσής του υπήρξε από το 1944, τελικά ανεγέρθη 

τη δεκαετία του 19907 (Marcuse, 2010: 55).  

                                                           
4 Αρχικά, το 1997, το γλυπτό τοποθετήθηκε σε πάρκο όπου βρισκόταν ο εβραϊκός συνοικισμός «151», 

κοντά στο νοσοκομείο Χιρς (Ιπποκράτειο), στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Λόγω κατασκευής υπόγειου 

πάρκινγκ σε εκείνον τον χώρο, το μνημείο μεταφέρθηκε στην πλατεία Ελευθερίας. Για λεπτομερή 

παράθεση των γεγονότων που οδήγησαν στην ανέγερση και μεταφορά του εβραϊκού μνημείου στη 

Θεσσαλονίκη βλ. Άννα-Μαρία Δρουμπούκη, Μνημονικοί τόποι και δημόσια ιστορία του B' Παγκοσμίου 

Πολέμου στην Ελλάδα: μια συγκριτική προσέγγιση, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014, σελ. 252-256.  

Διαθέσιμη στο: https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/40611?lang=el#page/256/mode/2up 

(τελευταία προσπέλαση 5/5/2022).   
5 Το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Μαϊντάνεκ λειτούργησε από τον 

Οκτώβριο του 1941 μέχρι τις 22 Ιουλίου του 1944. Βρισκόταν πολύ κοντά στην πόλη Λούμπλιν της 

Πολωνίας και αρχικά θα μεταφέρονταν εκεί μόνο αιχμάλωτοι πολέμου. Στην πορεία, το στρατόπεδο 

επεκτάθηκε και αποτέλεσε κομμάτι της «Τελικής λύσης», δηλαδή της συστηματικής εξόντωσης του 

εβραϊκού πληθυσμού της Ευρώπης.  

Για περισσότερα βλ. https://www.majdanek.eu/en/history/general_information/1 (τελευταία 

προσπέλαση 30/1/2022).  
6 Πρόκειται για το Μνημείο για τους εξεγερθέντες του γκέτο της Βαρσοβίας, έργο του Πολωνοεβραίου 

καλλιτέχνη Nathan Rapoport (1911-1987). Βρίσκεται στην πόλη της Βαρσοβίας, στην τοποθεσία που 

βρισκόταν το ίδιο το γκέτο, αποτελείται από πέτρα και χαλκό και οι διαστάσεις του είναι περίπου 23μ. 

x 27μ. Για περισσότερα βλ. Harold Marcuse, Holocaust Memorials: The Emergence of a Genre, The 

American historical review, 2010, σελ. 59-60 και James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust 

Memorials and Meaning, New Haven, Yale University Press, 1993, σελ. 155-184.  
7 Στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, υπήρξε από το 1942 κινητοποίηση σχετικά με 

την ανάδειξη της γενοκτονίας που συντελούνταν στην Ευρώπη. Τον Απρίλιο του 1944, έναν χρόνο μετά 

από την εξέγερση στο γκέτο της Βαρσοβίας, διοργανώθηκε μαζική διαδήλωση στο δημαρχείο της πόλης 

και εκφράστηκε η πρόθεση να ανεγερθεί ένα μνημείο προς τιμήν των δολοφονημένων Εβραίων. Τελικά, 

στις 19 Οκτωβρίου 1947 τοποθετήθηκε μία αναθηματική πλάκα στην τοποθεσία Riverside Park, πλησίον 

της 84ης λεωφόρου. Η πλάκα αυτή θα αποτελούσε το θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα ανεγείρονταν ένα 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/40611?lang=el#page/256/mode/2up
https://www.majdanek.eu/en/history/general_information/1
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Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθούμε εκτενέστερα στο 

μνημείο του Μαϊντάνεκ, και 

αυτό γιατί ο τρόπος και η χρο-

νική στιγμή που φιλοτεχνή-

θηκε καθόρισαν κατά κάποιον 

τρόπο και την ανέγερση πολ-

λών εκ των μνημείων που ακο-

λούθησαν. Ένας Πολωνός 

καλλιτέχνης, κρατούμενος του 

στρατοπέδου, κατάφερε να 

πείσει τη διοίκηση των Ες-Ες να επιτρέψει τη δημιουργία κάποιων γλυπτών με πρό-

φαση τον εξωραϊσμό του στρατοπέδου (Marcuse, 2010:56).8 Ο Maria Albin Boniecki 

(1908-1995) λοιπόν έφτιαξε τους «Τρεις αετούς», μία σύνθεση από τρία πουλιά που 

στέκονταν με ανοιχτά φτερά πάνω σε μία δίμετρη στήλη (Εικ. 1).  Η στήλη αυτή βρι-

σκόταν πάνω σε μία τσιμεντένια βάση στο εσωτερικό της οποίας οι κρατούμενοι τοπο-

θέτησαν κρυφά ένα δοχείο με ανθρώπινες στάχτες. Καθότι ο αετός υπήρξε ναζιστικό 

σύμβολο, η διοίκηση δεν είδε τα έργα με καχυποψία. Η πρόθεση του δημιουργού 

ωστόσο δεν ήταν να εκθειάσει τον εθνικοσοσιαλισμό. Στην πραγματικότητα, ο αετός 

αποτελεί εθνικό σύμβολο της Πολωνίας και οι τρεις αετοί που πετούσαν συμβόλιζαν 

τις τρεις ομάδες κρατουμένων, άνδρες, γυναίκες και παιδιά που κάποια στιγμή θα πε-

τούσαν προς την ελευθερία. Σε αυτό το κεντρικό μνημείο προστέθηκαν και μία σαύρα 

(Εικ. 2), που ήταν στραμμένη προς τη μεριά των φρουρών και έδειχνε τα δόντια της 

και μία χελώνα, που συμβόλιζε την αντίσταση των κρατουμένων (Εικ. 3) (Marcuse, 

                                                           
μεγαλύτερο μνημείο. Παρά τις προτάσεις διαφόρων καλλιτεχνών για πολλά χρόνια, το μνημείο δεν 

κατασκευάστηκε ποτέ σε εκείνο το σημείο, καθότι δεν εξασφαλίστηκε επαρκής χρηματοδότηση. Τελικά, 

οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να αλλάξουν την τοποθεσία ανέγερσής του. Το 1997 εγκαινιάζεται στην 

τοποθεσία Battery Park του Manhattan το Μουσείο Εβραϊκής κληρονομιάς. Για περισσότερα βλ. Harold 

Marcuse, Holocaust Memorials: The Emergence of a Genre, ό.π., σελ. 60-63 και 

https://www.nycgovparks.org/parks/riverside-park/highlights/14356 (τελευταία προσπέλαση 1/2/2022).  
8 Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο καλλιτέχνης δεν χρειάστηκε να πείσει τη διοίκηση του στρατοπέδου. 

Αντιθέτως, του ανατέθηκε η κατασκευή των γλυπτών με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη 

κλιμακίου του Ερυθρού Σταυρού. Πρόθεση της διοίκησης ήταν ο εξωραϊσμός του στρατοπέδου, ώστε 

να δημιουργηθεί στους επισκέπτες μία θετική εντύπωση τάξης, καθαριότητας και ανθρώπινων συνθηκών 

διαβίωσης. Πηγή:  

https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354 (τελευταία 

προσπέλαση 1/2/2022).  

Εικόνα 1: Maria Albin Boniecki, Οι Τρεις αετοί, 1943 (καταστράφηκε το 
1945), τσιμέντο, 2μ., Μαϊντάνεκ © State Museum at Majdanek 
Στη φωτογραφία είναι η ανακατασκευασμένη εκδοχή του 
πρωτότυπου έργου από τον Witold Marcewicz, 2013.  

https://www.nycgovparks.org/parks/riverside-park/highlights/14356
https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354
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2010:56).9 Αυτή λοιπόν η πρώτη προσπάθεια για τη διαφύλαξη της μνήμης των νεκρών 

του εθνικοσοσιαλισμού φέρει δύο πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αντιπροσωπευ-

τικά ενός νέου, ανερχόμενου τότε είδους για την αναπαράσταση των εγκλημάτων του 

Ολοκαυτώματος: τη χρήση συμβολικών υλικών, όπως μάρμαρα από συγκεκριμένες 

τοποθεσίες ή οι στάχτες που προαναφέρθηκαν, και τη δημιουργία νέων συμβολισμών, 

τέτοιων που θα γίνονταν κατανοητοί από το κοινό στο οποίο απευθύνονταν (Marcuse, 

2010).     

Το μνημείο αυτό επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξε η απαρχή για την 

ανάδυση ενός νέου είδους, The Emergence of a Genre, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Marcuse. Ενός είδους που διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές, ρεαλιστικές 

απεικονίσεις του πολέμου και υιοθετεί τη συμβολική και αφηρημένη γλώσσα προκει-

μένου να αποδώσει τα γεγονότα. Το είδος αυτό θα κυριαρχήσει στα μνημεία για το 

Ολοκαύτωμα τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν (Marcuse, 2010: 54).   

Με το τέλος του πολέμου και την ήττα της Γερμανίας υπήρξαν πολλές ανάλογες 

πρωτοβουλίες για ανέγερση μνημείων σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης, κυρίως 

από πρώην κρατούμενους που επέζησαν. Οι προσπάθειες αυτές, όσο αυτονόητες κι αν 

φαίνονται σήμερα, πολλές φορές συνάντησαν εμπόδια και δεν έλαβαν την υποστήριξη 

                                                           
9 Με την απελευθέρωση του στρατοπέδου ήρθε και οι καταστροφή των Τριών Αετών, καθώς οι ντόπιοι 

και οι στρατιώτες θεώρησαν πως αντιπροσώπευαν τα ιδανικά του Τρίτου Ράιχ. Από το 1969 ξεκίνησαν 

ενέργειες για να αντικατασταθεί το γλυπτό που βρισκόταν στην κορυφή της στήλης με μία ρεπλίκα. 

Τελικά την εκτέλεση του έργου ανέλαβε ο Witold Marcewicz, γλύπτης από το Λούμπλιν, ο οποίος 

βασίστηκε σε σχέδια που εκπόνησε ο Maria Albin Boniecki πριν πεθάνει. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια 

έγιναν τον Μάιο του 2013, στο πλαίσιο της 70ης επετείου από την κατασκευή του πρωτότυπου έργου. 
Τα γλυπτά που απεικονίζουν τη χελώνα και τη σαύρα εκτίθενται σήμερα στον χώρο του πρώην 
στρατοπέδου που έχει διαμορφωθεί ως μουσείο. 

 Πηγή: 

https://www.majdanek.eu/en/pow/one_of_a_kind__sculptures_created_in_kl_lublin_in_1943__the_col

umn_of_three/70 και 

https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354 (τελευταία 

προσπέλαση 1/2/2022).  

Εικόνα 2: Maria Albin Boniecki, Η Χελώνα, 1943, 
τσιμέντο, Μαϊντάνεκ 

Εικόνα 3: Maria Albin Boniecki, Η Σαύρα, 1943, 
τσιμέντο, Μαϊντάνεκ 

https://www.majdanek.eu/en/pow/one_of_a_kind__sculptures_created_in_kl_lublin_in_1943__the_column_of_three/70
https://www.majdanek.eu/en/pow/one_of_a_kind__sculptures_created_in_kl_lublin_in_1943__the_column_of_three/70
https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354
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που χρειάζονταν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκαν τελικά αρκετά χρόνια 

προτού δημιουργηθεί ένα μόνιμο μνημείο (Marcuse, 2010: 63). Απαραίτητη ήταν η 

στήριξη της τοπικής κοινωνίας ή των αρμόδιων αρχών, η εύρεση πόρων, ενώ 

ανασταλτικά λειτούργησε και η ύπαρξη των ίδιων των εγκαταστάσεων των 

στρατοπέδων, που από μόνες τους αποτελούσαν μία διαρκή και αδιαμφισβήτητη 

υπενθύμιση των γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί (Marcuse, 2010:58). Επιπλέον, 

κάποια στρατόπεδα συνέχισαν να λειτουργούν και μετά τον πόλεμο για να καλύψουν 

άλλες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τη στέγαση ανθρώπων που είχαν χάσει τα σπίτια 

τους ή είχαν εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου.  

Ωστόσο, και παρά τις αντιξοότητες, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε τα πρώτα μνημεία. Στο Μπούχενβαλντ (Buchenwald), 

μόλις τέσσερις ημέρες μετά την απελευθέρωση, στις 19 Απριλίου 1945, υψώνεται ένας 

ξύλινος οβελίσκος περίπου 8 μέτρων με τον αριθμό 51.000, δηλαδή τον αριθμό των 

κρατουμένων που υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους στο στρατόπεδο. Αργότερα θα 

δημιουργηθεί εδώ ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του Ολοκαυτώματος (Marcuse, 

2010: 63). Το 1946 έχουμε στο Νταχάου τη δημιουργία μίας ξύλινης Αγίας Τράπεζας 

και ενός σταυρού, πρωτοβουλία των καθολικών πρώην κρατουμένων που κατά την 

απελευθέρωση αποτελούσαν μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες επιζώντων.10 Στο 

Μπέργκεν-Μπέλζεν ανεγείρεται τον Απρίλιο του 1946 μία ορθογώνια στήλη 2 μέτρων 

που φέρει το αστέρι του Δαυίδ και μία επιγραφή στην εβραϊκή γλώσσα. Το 1952, στο 

ίδιο στρατόπεδο κατασκευάζεται ένας πέτρινος οβελίσκος ύψους 25 μέτρων. Δίπλα του 

εκτείνεται ένας τοίχος που φέρει επιγραφές από δεκατέσσερις χώρες.11 Το μνημείο 

αυτό, μαζί με το μνημείο στο Φλόσσενμπεργκ, είναι από τα πρώτα που αναδεικνύουν 

τις διαφορετικές χώρες προέλευσης των θυμάτων.  

Κι ενώ στην αρχή ακόμη και οι ίδιοι οι επιζήσαντες δεν είχαν ξεκαθαρίσει με ποια 

μέσα ήθελαν να επικοινωνήσουν την εμπειρία τους στο ευρύ κοινό, με την πάροδο του 

                                                           
10 Το 1940 και στο Νταχάου  κρατούνταν περισσότεροι από 1.000 ιερωμένοι, αριθμός που αντιστοιχούσε 

στο 4% επί του συνόλου των εγκλείστων. Μέχρι το τέλος του πολέμου είχαν περάσει συνολικά από το 

στρατόπεδο του Νταχάου 2.762 κληρικοί, η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών καθολικοί. Για 

περισσότερα βλ. Harold Marcuse, Legacies of Dachau: the uses and abuses of a concentration camp, 

1933-2001, Cambridge University Press, New York, 2001, σελ. 43-44.  
11 Υπάρχει επιγραφή στην αγγλική, τη γερμανική, τη δανική, την πολωνική, τη βελγική, την ολλανδική, 

την τσέχικη, την εβραϊκή, τη γαλλική, τη νορβηγική, την ιταλική, τη ρωσική και την ουγγρική γλώσσα, 

καθώς και στα γίντις. Παράλληλα, μία λατινική επιγραφή αποσκοπεί στη μνημόνευση όλων των 

θυμάτων, ανεξαρτήτως από τη χώρα καταγωγής. Το 1982 προστέθηκε στον τοίχο μία δεύτερη γερμανική 

επιγραφή αφιερωμένη στους Ρομά και τους Σίντι θύματα του εθνικοσοσιαλισμού. Για περισσότερα βλ. 

Puvogel Ulrike & Stankowsi Martin, Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus: Eine 

Dokumentation, Verlag Edition Hentrich Berlin, Βόννη 1995, σελ. 385.  
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χρόνου το Ολοκαύτωμα αποκτά διεθνή διάσταση, γεγονός που αποτυπώνεται και στα 

μνημεία που φιλοτεχνούνται. Έτσι, για την αναπαράστασή του επιστρατεύονται αρχικά 

σύμβολα που παραπέμπουν άμεσα στα γεγονότα, όπως το συρματόπλεγμα, οι καμινά-

δες, τα βαγόνια τρένων, τα χρωματιστά τρίγωνα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατη-

γοριοποίηση των κρατουμένων, θρησκευτικά σύμβολα (σταυροί, μενορά), για να πε-

ράσουμε αργότερα και σε πιο αφηρημένες αναπαραστάσεις. Κοινό χαρακτηριστικό ό-

λων των παραπάνω είναι ότι μπορούν να γίνουν διεθνώς κατανοητά και να πυροδοτή-

σουν θετικά αισθήματα συμπάθειας και ενσυναίσθησης (Marcuse, 2010:58). Ωστόσο, 

η χρήση αφηρημένων συμβολισμών για την απόδοση του Ολοκαυτώματος δεν υπήρξε 

πάντοτε ευπρόσδεκτη. Ο James Young αναφέρει πως δεν ήταν λίγοι οι επιζώντες που 

θεώρησαν πως τα δεινά τους έπρεπε να αποδοθούν όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται προκει-

μένου να γίνουν πιστευτά: «Δεν βασανιστήκαμε, ούτε χάσαμε τις οικογένειές μας α-

φηρημένα. Όλα ήταν αληθινά» (Young, 1993:9). Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στην 

ετερογένεια που χαρακτηρίζει πολλά από αυτά τα μνημεία, απότοκο της εκδίωξης δια-

φορετικών ομάδων πληθυσμού. Τα θρησκευτικά σύμβολα διαφόρων ομάδων αναμει-

γνύονται με τα εθνικά, ενώ δε λείπουν και οι πολιτικές προεκτάσεις (Young, 1993:2).  

Στην παρούσα εργασία μελετώνται διεξοδικότερα τα μνημεία που συναντούμε στο 

χώρο του πρώην κεντρικού στρατοπέδου συγκέντρωσης του Νταχάου (Dachau). Για 

να γίνει κατανοητό το τοπίο του πρώην στρατοπέδου σήμερα, πρέπει να ιδωθεί μέσα 

από το πρίσμα των πολιτικών μνήμης που υιοθετήθηκαν μεταπολεμικά στην 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ). Το Νταχάου, μαζί με τα στρατόπεδα 

στο Μπέργκεν-Μπέλζεν (Bergen-Belsen), στο Φλόσσενμπεργκ (Flossenbürg) και στο 

Νόιενγκαμμε (Neuengamme), αποτελεί ένα από τα βασικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 

που βρίσκονταν στη δυτική Γερμανία μετά τον κατακερματισμό της χώρας. Η ΟΔΓ 

που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1949, αναγνωρίστηκε επισήμως το 1955, 

ανοικοδομήθηκε ταχέως, εδραίωσε την οικονομία της, επανεξοπλίστηκε το 1954, 

εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1955 και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ΕΟΚ (1957) δεν 

επιχείρησε να επουλώσει ουσιαστικά το τραύμα της με όρους εθνικής αυτογνωσίας και 

διάθεση ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, επέβαλε στους πολίτες της ένα αίσθημα 

ντροπής σε συνδυασμό με μία οδυνηρή σιωπή (Κόκκινος, 2020:238). Αυτή η 

στρατηγική της συγκάλυψης, της πλασματικής ομαλοποίησης, του κατευνασμού και 
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της επιλεκτικής αποσιώπησης (normalization frame/culture)12 (Κόκκινος, 2020:210) 

έγινε μάλιστα με τη συναίνεση των Αμερικάνων οι οποίοι επέλεξαν να προσπεράσουν 

τη γερμανική ευθύνη προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ιδεολογικές σκοπιμότητες του 

Ψυχρού Πολέμου που ξεκινούσε.13 Για τις ΗΠΑ ο εχθρός δεν ήταν πλέον η ηττημένη 

Γερμανία αλλά η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη-δορυφόροι της (Κόκκινος, 2020:239). 

Αποτέλεσμα τούτων, ήταν τα μνημεία που ανεγέρθηκαν στα τέσσερα προαναφερθέντα 

πρώην στρατόπεδα μέχρι και τη δεκαετία του 1960 να πιστώνονται αποκλειστικά σε 

πρωτοβουλίες οργανώσεων πρώην κρατουμένων, οι οποίες πολλές φορές συνάντησαν 

ακόμη και την αντίδραση των κρατικών φορέων σε αυτή τους την προσπάθεια 

(Marcuse, 1993:12). Για την κυβέρνηση της δυτικής Γερμανίας ο μόνος τρόπος για να 

διασφαλιστεί ότι η θανάτωση χιλιάδων εγκλείστων είχε τελικά κάποιο νόημα, ήταν η 

μνημόνευσή τους να μην ανακινεί συνεχώς το παλαιό μίσος εναντίον των Γερμανών, 

αλλά να συμβάλλει εποικοδομητικά στην ομαλή ενσωμάτωση της ΟΔΓ στη διεθνή 

σκηνή (Marcuse, 1999:151).14 Έτσι, οι πρώτοι τόποι μνήμης που δημιουργήθηκαν κατά 

                                                           
12 Αυτή η στρατηγική παραπέμπει ευθέως στην πολιτική μνήμης που ακολούθησε με συνέπεια καθ’ όλη 

τη μεταπολεμική περίοδο η γερμανική Δεξιά (συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος και 

Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης), με εκφραστή τον καγκελάριο Κόνραντ Αντενάουερ. Παράλληλα, η 

γερμανική Αριστερά (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και Πράσινοι) επέλεξε μία δεύτερη στρατηγική 

δημόσιας διαχείρισης της επίμαχης και τραυματικής μνήμης στην ΟΔΓ. Αυτή της ενδελεχούς, 

πολυδιάστατης και συστηματικής διερεύνησης, του καταλογισμού ποινικών ευθυνών, της εσωτερικής 

μεταστροφής, της συλλογικής μεταμέλειας και της διαρκούς υπενθύμισης, ώστε το παρελθόν να πάψει 

να «στοιχειώνει» το παρόν και να υπονομεύει το μέλλον (contrition frame/culture). Και στην περίπτωση 

αυτή, η επίκληση του παρελθόντος δεν έγινε με όρους διαπίστωσης των ατομικών ευθυνών, αλλά με 

όρους αυτοαθώωσης και αυτοδιακαιωτικής συγκάλυψης. Για περισσότερα βλ. Γιώργος Κόκκινος, Το 

Ολοκαύτωμα και η ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2020, σελ.210-223.  
13 Στον αντίποδα, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ) που ήταν στη σφαίρα ελέγχου της 

Σοβιετικής Ένωσης κυριάρχησε η ιδέα της νίκης σε συνδυασμό με την ιδέα της αντίστασης και του 

αντιφασιστικού αγώνα και γύρω από αυτές οργανώθηκε και η μνήμη του πολέμου. Σε αυτούς τους τρεις 

πυλώνες βασίστηκε το οικοδόμημα της επίσημης μνήμης που οι διοικούντες ευελπιστούσαν να 

μετατρέψουν σε συλλογική, προκειμένου να εδραιωθεί και να γίνει αποδεκτή η παρουσία ενός ξένου 

κατακτητή αλλά και μίας άγνωστης μέχρι τότε κοσμοθεωρίας. Οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας ήταν έτοιμοι 

να ξεχάσουν και να αποτινάξουν από πάνω τους τις ενοχικές μνήμες του παρελθόντος, εναποθέτοντας 

τις ελπίδες τους στην πλευρά των νικητών. Αυτή η επίσημη εκδοχή της σοβιετικής ηρωικής και 

αντιφασιστικής μνήμης αποκρυσταλλώθηκε και στις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Η εικαστική λύση του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού προτιμήθηκε ως το καταλληλότερο στυλ για την προώθηση αυτής της 

πολιτικά χρωματισμένης δημόσιας μνήμης. Για περισσότερα βλ. Αλέξανδρος Τενεκετζής, Τα μνημεία 

για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη του ψυχρού πολέμου: το πρόβλημα της μνήμης του πολέμου 

μέσω της επίσημης δημόσιας τέχνης την πρώτη περίοδο του ψυχρού πολέμου, 1945-1970, ό.π., σελ. 477-

494.  
14 Οι Αμερικανοί στρατιώτες, αμέσως μετά την απελευθέρωση, είχαν φροντίσει να στηθεί στο χώρο του 

πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Νταχάου μία έκθεση φωτογραφίας με σκηνές από την 

καθημερινότητα του στρατοπέδου όσο αυτό λειτουργούσε. Με παρέμβαση των γερμανικών τοπικών 

αρχών, που θεώρησαν ότι οι εικόνες αυτές πέρα από αντιαισθητικές ήταν και τροχοπέδη στην 

αποκατάσταση των σχέσεων της δυτικής Γερμανίας με τη διεθνή κοινότητα, η έκθεση έκλεισε το 1955. 

Για περισσότερα βλ. James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New 

Haven, Yale University Press, 1993, σελ. 63.  
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τις δεκαετίες του 1950 και 1960 ακολουθούσαν συγκεκριμένο μοτίβο: τα υλικά 

ιστορικά κατάλοιπα (κοιτώνες, έγγραφα κ.ά.) ελαχιστοποιούνταν, οι νεκροί 

παρουσιάζονταν ως ήρωες που πέθαναν στον αγώνα της αντίστασης, ενώ τα δεινά τους 

έπρεπε να αποτελέσουν το έναυσμα για ένα καλύτερο αύριο (Knoch, 2020:63). Ενδει-

κτικό είναι επίσης το γεγονός ότι μέχρι το 1955, χρονιά κατά την οποία ο Γερμανός 

καγκελάριος Κόνραντ Αντενάουερ κατάφερε μέσω συμφωνίας να επαναπατρίσει Γερ-

μανούς αιχμαλώτους πολέμου που βρίσκονταν ακόμη στη Σοβιετική Ένωση, οι μνη-

μονικές τελετές που αφορούσαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και  λάμβαναν χώρα στην 

ΟΔΓ περιστρέφονταν κυρίως γύρω από αυτούς τους απόντες/αιχμαλώτους, ενώ οι α-

ναφορές από δημόσια και θεσμικά πρόσωπα στα γεγονότα του Ολοκαυτώματος ήταν 

ελάχιστες και επιλεκτικές (Marcuse, 1999:149).  

Κι αν τα παραπάνω αναφέρονται στο σύνολο των πρώην στρατοπέδων που βρίσκο-

νταν στην επικράτεια της ΟΔΓ, η περίπτωση του Νταχάου παρουσιάζει ακόμη περισ-

σότερες ιδιαιτερότητες. Έχοντας υπάρξει το παλαιότερο και μακροβιότερο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος και έχοντας χαρακτηριστεί από 

τον Young (1993:67) ως το πιο «γερμανικό» στρατόπεδο (the most German of camps) 

που «παρήγαγε» ως επί το πλείστον Γερμανούς θύματα, στην πλειοψηφία τους χρι-

στιανούς, υπήρξε ιδανική περίπτωση, ώστε να περάσει αρχικά στις συνειδήσεις των 

Γερμανών ως το «καθαρό/αναμορφωτικό στρατόπεδο συγκέντρωσης», μία εκδοχή των 

στρατοπέδων που συμβάδιζε ικανοποιητικά με την επίσημη εικόνα τους όπως την προ-

ωθούσαν οι ναζί. Με τον όρο clean concentration camps ο Marcuse (1993:5) αναφέρε-

ται στα πρώιμα στρατόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου. 

Σκοπός τους ήταν -μέσα από την πειθαρχία, την τάξη και την σκληρή εργασία- να 

«βοηθήσουν» τους «κοινωνικά περιθωριοποιημένους» αλλά και όσους δεν μπορούσαν 

να προσαρμοστούν επαρκώς στις επιταγές της κοινωνικής πραγματικότητας της 

εποχής, να «θεραπευτούν» και να γίνουν χρήσιμα και παραγωγικά μέλη της 

κοινότητας. Παράλληλα, οι «ανίατες» περιπτώσεις, θα απομακρύνονταν από τον υγιή 

κοινωνικό ιστό. Στόχος δεν ήταν η εξόντωση αλλά η αναμόρφωση, όπως διαφαίνεται 

και σε αποσπάσματα άρθρων από τον γερμανικό τύπο της εποχής:  

 

«Μέλη του έθνους που έχουν πέσει θύματα ξένων δυνάμεων [...] 

εκπαιδεύονται, με τη βοήθεια των θεραπευτικών ιδιοτήτων της σκληρής 
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εργασίας και της αυστηρής πειθαρχίας, ώστε να γίνουν ξανά χρήσιμα μέλη 

του εθνικοσοσιαλιστικού μας κράτους» (Marcuse, 1993:5).15  

 

Η αντίληψη αυτή που υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 

από μία ένοχη πλειοψηφία, σε συνδυασμό με τις επίσημες πολιτικές μνήμης που 

εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της ΟΔΓ, επηρέασαν καθοριστικά 

τόσο τις τελετές μνήμης που πραγματοποιούνταν όσο και τα μνημεία που 

φιλοτεχνήθηκαν στο Νταχάου για τη μνημόνευση των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.  

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και μία ακόμη παράμετρος που έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μνημείων του Νταχάου: οι πολλές και 

ετερογενείς ομάδες που πέρασαν από το στρατόπεδο, καθώς και η δύναμη αλλά και η 

επιρροή που απέκτησαν αυτές μετά το πέρας του πολέμου. Κάθε ομάδα, με τις δικές 

της προσλαμβάνουσες και τις δικές της μνήμες, θέλησε να ερμηνεύσει τον εγκλεισμό 

της μέσα από το δικό της αξιακό σύστημα, και η ερμηνεία αυτή αποτυπώνεται και στα 

μνημεία που δημιούργησε. Έτσι, για τους πολιτικούς κρατούμενους των πρώτων 

χρόνων, οι οποίοι έτυχαν καλύτερης αντιμετώπισης από άλλες ομάδες κρατουμένων, 

το πρώην στρατόπεδο του Νταχάου αποτελούσε σύμβολο της ηρωικής αντίστασης μίας 

μερίδας ανθρώπων που εναντιώθηκαν στο καθεστώς. Για τους ξένους κρατούμενους 

που μεταφέρθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και βίωσαν πολύ πιο σκληρή 

μεταχείριση, το ίδιο μέρος ερμηνεύτηκε ως τόπος άκρατης βαρβαρότητας και αναίτιας 

βίας (Marcuse, 1999:156), ενώ για τους Εβραίους επιζώντες ήταν αναπόφευκτη η 

σύνδεσή του με τα στρατόπεδα εξόντωσης και θανάτου της ανατολικής Ευρώπης, 

παρότι στο Νταχάου δεν πραγματοποιήθηκαν συστηματικές εκτελέσεις Εβραίων 

κρατουμένων. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι υπήρξαν ομάδες κρατουμένων 

που για πολλά χρόνια δεν αναγνωρίζονταν επίσημα ως θύματα με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει καμία μνεία σε αυτές, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει μέχρι σήμερα.     

                                                           
15 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: "Die Wahrheit über Dachau," Münchner Illustrierte Zeitung. 16 

Ιουλίου 1933. Η μετάφραση έχει γίνει από τη συγγραφέα.  
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Μνημεία στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου 
 

Σύντομη ιστορική αναδρομή του στρατοπέδου 
 

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, περίπου στα 20χλμ. από την πόλη του 

Μονάχου, λειτούργησε για πρώτη φορά στις 22 Μαρτίου του 1933 και αρχικά 

προοριζόταν αποκλειστικά για πολιτικούς κρατούμενους. Με τη γενικόλογη διάταξη 

της 28ης Φεβρουαρίου 1933 Περί προστασίας του έθνους και του κράτους (Verordnung 

zum Schutz von Volk und Staat) άνοιξε ο δρόμος για τη σύλληψη οποιουδήποτε 

μπορούσε να θεωρηθεί επικίνδυνος από το καθεστώς. Οι πρώτοι κρατούμενοι ήταν 

περίπου 60 κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες, ενώ μέχρι τα τέλη του ίδιου μήνα ο 

αριθμός των κρατουμένων ανέρχονταν ήδη στους 170. Στο τέλος του έτους το 

στρατόπεδο μετρούσε ήδη 4821 έγκλειστους (Puvogel & Stankowski, 1995: 122), 

ενδεικτικό του ρυθμού συλλήψεων και εκκαθαρίσεων που είχε υιοθετήσει ο 

εθνικοσοσιαλισμός.16  

Παρά τις αρχικές προθέσεις το στρατόπεδο γρήγορα άλλαξε προσανατολισμό. Ενώ 

προοριζόταν για 5000 πολιτικούς αντιφρονούντες, ήδη μέχρι το τέλος του 1938 ο 

αριθμός των κρατουμένων είχε ξεπεράσει τους 30.000 (Puvogel, Stankowski, 1995: 

122). Μεταξύ τους έβρισκε κανείς Εβραίους, Ρομά, κληρικούς που δε συμμορφώθηκαν 

στο καθεστώς, ομοφυλόφιλους αλλά και ανθρώπους του «περιθωρίου» ή άτομα που 

είχαν διαπράξει κοινά ποινικά αδικήματα. Αργότερα, και με την έναρξη του πολέμου, 

θα μεταφερθούν εδώ και σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου και γενικά οποιαδήποτε 

ομάδα πληθυσμού ήταν ανεπιθύμητη από το ναζιστικό καθεστώς. Το στρατόπεδο 

επεκτάθηκε και ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο εγκαταστάσεων 

προκειμένου να στεγαστεί ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των νεοαφιχθέντων. Από το 

1944 και μετά, οι αυξημένες ανάγκες του πολέμου οδήγησαν στη δημιουργία πολλών 

μικρότερων στρατοπέδων κοντά σε εργοστάσια παραγωγής πολεμικού εξοπλισμού σε 

όλη τη νότια Γερμανία. Το Νταχάου μόνο διέθετε περισσότερα από 140 στρατόπεδα-

δορυφόρους, όπου οι κρατούμενοι εργάζονταν στην παραγωγή πολεμοφοδίων κάτω 

από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.17 

                                                           
16 Μέχρι την τελευταία φάση του πολέμου το στρατόπεδο του Νταχάου αποτέλεσε τόπο εγκλεισμού 

ανδρών κρατουμένων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1944 μεταφέρθηκαν εκεί 

περίπου 7000 γυναίκες κρατούμενες, οι περισσότερες Εβραίες, με σκοπό την καταναγκαστική εργασία. 

Πηγή: https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/09/09_11/09_11_01.PDF (τελευταία προσπέλαση 5/2/2022).  
17 Πηγή: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/dachau (τελευταία προσπέλαση 2/4/2022).  

https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/09/09_11/09_11_01.PDF
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/dachau
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Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι από 27 διαφορετικές χώρες 

φυλακίστηκαν στο Νταχάου κατά τη δωδεκάχρονη λειτουργία του, ενώ στο διάστημα 

1940-1945 έχασαν τη ζωή τους από τις κακουχίες, τις ασθένειες, τα ιατρικά πειράματα 

και τις εκτελέσεις περίπου 30.000 κρατούμενοι (Puvogel & Stankowski, 1995: 122). 

Εάν σε αυτούς υπολογίσουμε και αυτούς που απεβίωσαν μεταξύ 1933-1939, ο αριθμός 

των θυμάτων ανέρχεται σε 41.500.18 Μαζικές εκτελέσεις σε θαλάμους αερίων δεν 

συντελέστηκαν στο συγκεκριμένο στρατόπεδο παρά την ύπαρξη ανάλογων 

εγκαταστάσεων. Ωστόσο πολλοί ήταν οι έγκλειστοι, ειδικά οι σοβιετικοί στρατιώτες, 

που εκτελέστηκαν με άλλες μεθόδους (Puvogel & Stankowski, 1995: 123).  

Στις 29 Απριλίου 1945 οι αμερικανικές δυνάμεις απελευθερώνουν το στρατόπεδο 

και βρίσκουν περισσότερους από 30.000 επιζώντες. Όσα μέλη των Ες-Ες δεν πρόλαβαν 

να διαφύγουν κρατήθηκαν στο Νταχάου μέχρι την ολοκλήρωση των δικών που διεξή-

χθησαν στους χώρους του ίδιου του στρατοπέδου (Puvogel & Stankowski, 1995: 123). 

Μέχρι τη δεκαετία του 1960 οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου χρησιμοποιήθηκαν για 

τη στέγαση φυγάδων και άστεγων, καθώς λόγω του πολέμου πολλοί είχαν χάσει τις 

περιουσίες τους.19 Από το 1955 η Διεθνής Επιτροπή Νταχάου (Comitè International de 

Dachau)20 άρχισε να κινεί διαδικασίες για την ανάδειξη του πρώην στρατοπέδου ως 

ιστορικού τόπου μνήμης. Τελικά το 1962 έρχεται σε συμφωνία με την κυβέρνηση του 

κρατιδίου της Βαυαρίας και αποφασίζεται η ανέγερση μνημείου για τα θύματα. 

Μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων κατεδαφίζεται,21 ο χώρος διαμορφώνεται εκ νέου 

                                                           
18 Πηγή: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/ (τελευταία 

προσπέλαση 6/2/2022).  
19 Επιπλέον, πολλοί πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία αλλά και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης 

κατέφυγαν στη Βαυαρία λόγω της ψυχροπολεμικής ατμόσφαιρας η οποία είχε αρχίσει να διαμορφώνε-

ται. Έτσι, το φθινόπωρο του 1948 η Βαυαρική κυβέρνηση μετέτρεψε το πρώην στρατόπεδο σε καταυλι-

σμό προσφύγων. Οι 32 κοιτώνες των πρώην κρατουμένων μετατράπηκαν σε μικρά διαμερίσματα για 

οικογένειες, τα συρματοπλέγματα και τα φράγματα απομακρύνθηκαν, δημιουργήθηκε ένα υποτυπώδες 

σχολείο, κάποια εργαστήρια και γενικά υπήρξαν πολλές αλλαγές και αλλοιώσεις στο τοπίο του πρώην 

στρατοπέδου, καθότι οι βαυαρικές αρχές δεν θεώρησαν απαραίτητο να διατηρήσουν υλικά κατάλοιπα 

της στρατοπεδικής ζωής για μελλοντικούς επισκέπτες. Για περισσότερα βλ. Harold Marcuse, Reshaping 

Dachau for visitors: 1933-2000 στο Greg Ashworth και Rudi Hartmann (eds.), Horror and Human 

Tragedy Revisited: The Management of Sites of Atrocities for Tourism, New York: Cognizant Commu-

nications, Sept. 2005, σελ. 118-148. 
20 Η Comitè International de Dachau (CID) είναι μία διεθνής επιτροπή που δημιουργήθηκε από πρώην 

κρατούμενους του Νταχάου αμέσως μετά την απελευθέρωσή τους. Το 1958 συντάσσεται το καταστατικό 

της, ενώ αποστολή της μεταξύ άλλων είναι η εκπροσώπηση όλων των κρατουμένων, από 37 

διαφορετικές χώρες, που πέρασαν από το στρατόπεδο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και η 

συμβολή της στην ανάδειξη του πρώην στρατοπέδου ως ιστορικού τόπου μνήμης υπήρξε καίρια. Από 

το 1966 έχει υπογράψει διμερή συμφωνία με το κρατίδιο της Βαυαρίας και λαμβάνει χρηματοδότηση 

προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της. Για περισσότερα βλ.  

https://www.comiteinternationaldachau.com/en/about-cid (τελευταία προσπέλαση 15/8/2021).  
21 Οι κοιτώνες όπου διέμεναν οι κρατούμενοι κατεδαφίστηκαν όλοι. Σήμερα στη θέση τους υπάρχουν 

τοιχία, γεμισμένα με χαλίκι, που υποδεικνύουν τη θέση των παλαιών κτισμάτων. Έχουν χτιστεί εκ νέου 

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/about-cid
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και τελικά στις 9 Μαΐου 1965 το Νταχάου ανοίγει πλέον ως επισκέψιμος χώρος. Τα 

πρώην κτίρια της διοίκησης μετατρέπονται σε μουσείο και φιλοξενούν εκθέματα και 

φωτογραφικό υλικό που απεικονίζουν τη ζωή στο στρατόπεδο.22 Με την πάροδο των 

χρόνων αρχίζουν να ανεγείρονται μνημεία προς τιμήν διαφορετικών ομάδων πληθυ-

σμού που κρατήθηκαν στο Νταχάου και το 1968 έχουμε τα εγκαίνια του Διεθνούς 

Μνημείου, σε μία προσπάθεια να αναδειχθούν όλα τα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, 

ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας και πολιτικών πεποιθήσεων. Σήμερα το πρώην 

στρατόπεδο, αλλά και η γύρω περιοχή, αριθμούν πλήθος μνημείων αφιερωμένα στα 

θύματα.23 

 

Τα μνημεία στον χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης 
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ομάδες πληθυσμού που πέρασαν από το Νταχάου ήταν 

πολλές. Απότοκο αυτής της ποικιλομορφίας είναι και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών 

μνημείων και επιγραφών που αναφέρονται σε διαφορετικές ομάδες-θύματα. Ξεκινώ-

ντας θα γίνει μία αναφορά σε θρησκευτικούς ναούς που χτίστηκαν εντός του χώρου 

μετά την απελευθέρωση, ναοί από διαφορετικά δόγματα, όπως και οι κρατούμενοι που 

πέρασαν από εκεί. Αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των κληρικών που φυλακίστηκαν 

στο Νταχάου, η θρησκευτική διάσταση του εγχειρήματος απόδοσης τιμών στους 

νεκρούς είναι δικαιολογημένη και αναμενόμενη.  

 

 

                                                           
δύο ρεπλίκες τις οποίες ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί και να δει πώς ήταν εξωτερικά 

και εσωτερικά, τα αυθεντικά κτίρια ωστόσο δεν υπάρχουν. Επιπλέον, έχουν επιδιορθωθεί τα φυλάκια 

των φρουρών, ενώ ένα τμήμα του συρματοπλέγματος αντικαταστάθηκε και διαμορφώθηκε με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να θυμίζει το στρατόπεδο όπως ήταν όσο λειτουργούσε. Απόρροια των παραπάνω 

παρεμβάσεων είναι να εγείρονται ερωτήματα σχετικά με ζητήματα αυθεντικότητας και μνήμης. Για 

περισσότερα βλ. Jenny Edkins, Authenticity and memory at Dachau, Journal for Cultural Research, 5:4, 

2001. 
22 Σύμφωνα με τον οδηγό του πρώην στρατοπέδου, στο κτίριο σήμερα θα βρει κανείς μόνιμη έκθεση, 

αίθουσα προβολής ταινιών, αίθουσα αρχείου, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο. Τα χρόνια λειτουργίας του 

στρατοπέδου στο ίδιο κτίριο στεγάζονταν το μαγειρείο, η ιματιοθήκη, διάφορα εργαστήρια και το 

λουτρό.  
23 Πέρα από τα μνημεία στον βασικό χώρο του στρατοπέδου, στη γύρω περιοχή υπάρχουν και άλλοι 

τόποι μνήμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σκοπευτήριο Χερμπερτχάουζεν όπου θανατώθηκαν κυρίως 

σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου και το μνημείο αφιερωμένο στην «πορεία θανάτου» που ακολούθησαν 

πολλοί κρατούμενοι όταν οι ναζί θέλησαν να τους μετακινήσουν λίγο πριν από την απελευθέρωση. Άξιο 

αναφοράς είναι επίσης το μοναστήρι των Καρμελιτών το οποίο ουσιαστικά εφάπτεται στη βόρεια πλευρά 

του στρατοπέδου. Η είσοδος στο μοναστήρι γίνεται μέσω ενός πρώην φυλακίου σκοπιάς που 

διαμορφώθηκε ανάλογα. Για περισσότερα βλ. https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/historical-

site/virtual-tour-of-the-surrounding-area/ (τελευταία προσπέλαση 15/8/2021).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/historical-site/virtual-tour-of-the-surrounding-area/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/historical-site/virtual-tour-of-the-surrounding-area/
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Καθολικό παρεκκλήσιο Επιθανάτιας Αγωνίας του Χριστού 

 

Πρόκειται για το πρώτο παρεκκλήσιο που λειτούργησε στο χώρο (Εικ. 4) με πρω-

τοβουλία του καθολικού επισκόπου Johann Neuhäusler, ο οποίος υπήρξε ο ίδιος κρα-

τούμενος στο στρατόπεδο για 

τέσσερα χρόνια. Είναι α-

φιερωμένο στον φόβο του 

Χριστού μπροστά στον θάνατο 

(Mortal Agony of Christ 

Chapel) και τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια ανήκουν στον Josef 

Wiedemann. Τα θυρανοίξια 

πραγματοποιήθηκαν στις 5 

Αυγούστου 1960 παρουσία 

50.000 επισκεπτών, στην 

πλειοψηφία τους ντόπιων καθολικών (Young, 1993:64). Ο ναός βρίσκεται στο τέλος 

της κεντρικής οδού του πρώην στρατοπέδου και έχει κυλινδρικό σχήμα ύψους 12,5 

μέτρων και διαμέτρου 13,7 μέτρων. Στο κέντρο του υψώνεται ένας ξύλινος σταυρός, 

στην κορυφή υπάρχει ένα αγκάθινο στεφάνι, ενώ το καμπαναριό που βρίσκεται 

ακριβώς απ’ έξω χτυπάει μία φορά τη μέρα, λίγο πριν τις τρεις, ώρα που υπολογίζεται 

ότι εξέπνευσε ο Χριστός. Ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος: η θυσία των κρατουμένων 

παραπέμπει στα πάθη και τη θυσία του Χριστού. Πρόκειται για ένα «μνημείο 

εξιλέωσης» (Young, 1993:64), όπως διαφαίνεται και από την επιγραφή που υπάρχει 

στο ιερό: Προς τιμήν των θυμάτων, με την ελπίδα της εξιλέωσης, (ας λειτουργήσει) ως 

μάθημα για τους επισκέπτες και ως έναυσμα για την ειρήνη των λαών.24 Αργότερα 

προστέθηκε στο πίσω μέρος του ναού μία επιγραφή προς τιμήν των Πολωνών, που 

αποτέλεσαν μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες του στρατοπέδου κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας του.  

 

 

 

 

                                                           
24 Μετάφραση από τη συγγραφέα.   

Εικόνα 4: Josef Wiedemann, Καθολική Εκκλησία Επιθανάτιας 
Αγωνίας του Χριστού, 1958, πέτρα, 12,5μ. x 13,7μ., Νταχάου © KZ-
Gedenkstätte Dachau 
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Προτεσταντικό παρεκκλήσιο της Συμφιλίωσης 

 

Με πρωτοβουλία Ολλανδών επιζώντων και τη συνδρομή του Παγκόσμιου Συμβουλίου 

Εκκλησιών εγκαινιάζεται 

τον Απρίλιο του 1967 η 

προτεσταντική εκκλησία 

Συμφιλίωσης (Εικ.5), ένα 

έργο του Helmut Striffler. 

Πρόκειται για ένα κτίσμα 

λιτό, φτιαγμένο από τσιμέ-

ντο, χωρίς σαφή συμμε-

τρία, με καμπυλόγραμμα τμήματα. Κατά τον Marcuse (1999:161) είναι το πιο σύνθετο 

θρησκευτικό μνημείο στο χώρο του πρώην στρατοπέδου. Πρόθεση του δημιουργού 

ήταν να έρθει σε αντίθεση με την ορθογώνια κατασκευή του στρατοπέδου που χαρα-

κτηριζόταν από απόλυτη συμμετρία και καθαρές γραμμές. Το μνημείο προσεγγίζεται 

μέσω ενός κατηφορικού δρόμου, καθώς τα 2/3 του ναού βρίσκονται κάτω από την 

επιφάνεια της γης. Στο εξωτερικό μέρος του παρεκκλησίου, προς τη μεριά του 

κρεματορίου, υπάρχει μία επιγραφή από τη Βίβλο: Κάτω από τη σκιά των πτερύγων σου 

είμαι ασφαλής. Εδώ διαφαίνεται η πρόθεση του δημιουργού να παρέχει στον επισκέπτη 

που περιδιαβαίνει το πρώην στρατόπεδο μία ανάσα ανακούφισης (Marcuse, 1999:162). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκρι-

μένο ναό. Το εντευκτήριο διατίθεται κυρίως για συναντήσεις όπου οι νεότερες γενιές 

θα εκφράσουν και θα λύσουν τις απορίες τους σχετικά με τα γεγονότα που διαδραμα-

τίστηκαν κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλισμού, αλλά και τον ρόλο που έπαιξε η 

προτεσταντική εκκλησία σε αυτά τα γεγονότα. Οι παραπάνω δράσεις, σε συνδυασμό 

με την ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική του ναού αλλά και το ίδιο το όνομά του καταδεικνύ-

ουν ότι η γερμανική προτεσταντική εκκλησία αντιλαμβάνεται το Ολοκαύτωμα ως μία 

δύσκολη κληρονομιά που μας καλεί σε έμπρακτη συμφιλίωση (Marcuse, 1999:162).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Helmut Striffler, Προτεσταντική Εκκλησία Συμφιλίωσης, 1967, 
Νταχάου © KZ-Gedenkstätte Dachau 
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Εβραϊκό μνημείο 

 

Τον Μάιο του 1967 

εγκαινιάζεται και 

το εβραϊκό μνημείο 

στο Νταχάου (Εικ. 

6), έπειτα από πρω-

τοβουλία της Ισ-

ραηλιτικής Κοινό-

τητας Βαυαρίας. 

Σχεδιάστηκε από 

τον Hermann Zvi 

Gutmann και σύμ-

φωνα με τον Young (1993:67) το σχήμα του εξωτερικά θυμίζει έντονα τους φούρνους 

των κρεματορίων. Για να εισέλθει κανείς στο κτίσμα χρειάζεται να βαδίσει ένα κατη-

φορικό μονοπάτι 18 μέτρων, που συμβολίζει τον δρόμο των Εβραίων προς το θάνατο. 

Δεξιά και αριστερά υπάρχει φράχτης που θυμίζει τα συρματοπλέγματα των στρατοπέ-

δων, ενώ παρόμοια μορφή έχει και η σιδερένια πόρτα του μνημείου (Marcuse, 

1999:159). Εντός του μνημείου επικρατεί σκοτάδι και το μοναδικό κυκλικό άνοιγμα 

απ’ όπου μπαίνει το φως του ήλιου υπάρχει στη κορυφή του κτιρίου. Κοιτώντας κανείς 

ψηλά μπορεί να δει ένα κομμάτι ουρανού, ενώ παράλληλα δημιουργείται η αίσθηση 

ότι βρίσκεται σε μία από τις καμινάδες των κρεματορίων. Στην εξωτερική πλευρά του 

κτίσματος, στο ψηλότερο σημείο, υπάρχει μία μενορά που προσομοιάζει με φλόγα που 

βγαίνει από την καμινάδα. Η μενορά αυτή είναι κατασκευασμένη από μάρμαρο που 

προέρχεται από την ισραηλιτική πόλη Peki’in.25 Κατά τον Marcuse (1999:159), η οπή 

στην οροφή πέρα από το γεγονός ότι παραπέμπει σαφώς στις καμινάδες των 

κρεματορίων, συμβολίζει και την ελπίδα, τη λύτρωση, την ελευθερία. Δεδομένου ότι 

στο Νταχάου η εξόντωση των Εβραίων δεν υπήρξε συστηματική σε σύγκριση με άλλα 

                                                           
25 Η πόλη αυτή για τους Ισραηλίτες συμβολίζει τη συνέχιση του εβραϊκού στοιχείου ανά τους αιώνες.  

Εικόνα 6: Hermann Gutmann, Εβραϊκό Μνημείο, 1967, Νταχάου © KZ-Gedenkstätte 
Dachau 



28 
 

στρατόπεδα, το μνημείο αυτό μάλλον παραπέμπει στα στρατόπεδα θανάτου της 

ανατολικής Ευρώπης (Young, 1993:69).  

 

 

Ρωσικό ορθόδοξο παρεκκλήσιο 

 

Αρκετά αργότερα, συγκεκρι-

μένα το 1994, ανεγείρεται 

στο χώρο του στρατοπέδου, 

κοντά στο κρεματόριο, ένα 

ορθόδοξο παρεκκλήσιο προς 

τιμήν των σοβιετικών κρα-

τουμένων που πέρασαν από 

το Νταχάου (Εικ. 7). Το έργο 

του Valentin Utkin υλοποιή-

θηκε έπειτα από πρωτοβου-

λία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βαυαρίας, σε συνεργασία με τη Ρωσική 

Πρεσβεία στη Γερμανία. Πρόκειται για έναν ξύλινο ναΐσκο, σε σχήμα οκτάγωνου, στα 

θεμέλια του οποίου ρίχτηκε χώμα φερμένο από τα εδάφη της Ρωσίας. Ο ναός είναι 

αφιερωμένος στην Ανάσταση του Κυρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Εικόνα 8: Valentin Utkin, Ορθόδοξη Εκκλησία Ανάστασης του 
Κυρίου, 1994, Νταχάου © KZ-Gedenkstätte Dachau 
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Μνημείο του άγνωστου κρατούμενου 

 

Ένα εξίσου σημαντικό μνημείο που 

συναντούμε σήμερα στο Νταχάου εί-

ναι και το Μνημείο του Άγνωστου 

κρατούμενου (Εικ. 8), ένα από τα πα-

λαιότερα του στρατοπέδου, καθώς α-

νεγέρθη το 1949, μετά από τις προ-

σπάθειες του Phillip Auerbach,26 στο 

χώρο μπροστά από το κρεματόριο. 

Πρόκειται για ένα μπρούντζινο γλυ-

πτό του Fritz Koelle,27 περίπου 1,5μ. 

ύψους, που απεικονίζει έναν εμφα-

νώς καταβεβλημένο άνδρα, χωρίς ω-

στόσο να χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως 

σκληρή γλώσσα από τον καλλιτέχνη. 

Πέρα από το πρόσωπο της φιγούρας, 

όλο το υπόλοιπο σώμα του είναι κα-

λυμμένο με ρούχα, ενώ ακόμη και τα 

χέρια του κρύβονται στις τσέπες του πανωφοριού του. Στη βάση του διαβάζουμε την 

επιγραφή: Για να τιμήσουμε τους νεκρούς και να προειδοποιήσουμε τους ζωντανούς.28  

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι αρχική πρόταση του Koelle για την περιοχή του 

                                                           
26 Ο Phillip Auerbach ήταν Γερμανοεβραίος επιχειρηματίας που επέζησε τον εγκλεισμό του σε στρατό-

πεδα συγκέντρωσης και με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στο Μόναχο για να ηγηθεί της Βαυαρικής 

Υπηρεσίας Αποζημιώσεων. Ταύτιζε τον εαυτό του περισσότερο με τους πολιτικούς κρατούμενους, παρά 

την εβραϊκή του καταγωγή. Για περισσότερα βλ. Harold Marcuse, Dachau: The Political Aesthetics of 

Holocaust Memorials, στο: Peter Hayes (ed.), Lessons and Legacies III (Evanston, IL: Northwestern 

Univ. Press, 1999), σελ. 147-148.  
27 Ο Fritz Koelle (1895-1953) ήταν Γερμανός γλύπτης. Το 1934 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος 

του, εξαιτίας των «μπολσεβίστικων απόψεων» που εξέφραζε μέσω των έργων του. Αφέθηκε ελεύθερος 

έπειτα από λίγες μέρες. Ωστόσο, από το 1937 κι έπειτα, ο καλλιτέχνης συμμετείχε με έργα του στις 

διοργανώσεις για την «Μεγάλη Έκθεση Γερμανικής Τέχνης».  

Πηγή: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/fritz-koelle-

inferno.html (τελευταία προσπέλαση 8/2/2022).  
28 Μετάφραση από τη συγγραφέα.  

Εικόνα 8: Fritz Koelle, Μνημείο του άγνωστου κρατούμενου, 
1949, χαλκός, 1,5μ., Νταχάου 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/fritz-koelle-inferno.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/fritz-koelle-inferno.html
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κρεματορίου, η οποία βρήκε σύμφωνο και τον 

Auerbach, ήταν ένα άλλο έργο του, με τον τίτλο  

Inferno (Εικ. 9). Εμπνευσμένο από το μοτίβο της 

Πιετά,29 απεικόνιζε με πολύ πιο ρεαλιστικό τρόπο 

έναν γυμνό, αποστεωμένο άνδρα να κουβαλάει έναν 

νεκρό συγκρατούμενό του. Η αναπαραστατική του 

ακρίβεια παρέπεμπε ξεκάθαρα τόσο στα μαρτύρια 

των κρατουμένων, όσο και στα αισθήματα αλληλεγ-

γύης που αναπτύσσονταν μεταξύ τους. Το εν λόγω 

έργο τελικά απορρίφθηκε, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν 

υπερβολικά περιγραφικό και αντί για αισθήματα συ-

μπάθειας και ενσυναίσθησης θα προκαλούσε στον 

επισκέπτη αισθήματα αποτροπιασμού και φρίκης. 

Ίσως ο Auerbach, στην προσπάθειά του να κερδίσει 

την αποδοχή του ευρύτερου γερμανικού κοινού, 

απέρριψε την αρχική πρόταση του Koelle και επέ-

λεξε τελικά ένα γλυπτό με το οποίο θα μπορούσε να 

ταυτιστεί ως ένα βαθμό ο μέσος Γερμανός επισκέ-

πτης (Marcuse, 1999:148). Η επιλογή αυτή ωστόσο θα πρέπει να ιδωθεί μέσα από το 

γενικότερο πλαίσιο των πολιτικών μνήμης που υιοθετήθηκαν στη Δυτική Γερμανία 

μεταπολεμικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Η Pietà (Πιετά) στη δυτική παράδοση είναι μια εικαστική αναπαράσταση της Παναγίας που κρατάει 

στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της που μόλις έχει αποκαθηλωθεί από τον σταυρό.  

Εικόνα 9: Fritz Koelle, Inferno, 1946, 
χαλκός, 1,80 μ., Γερμανικό Ιστορικό 
Μουσείο (Deutsches Historisches 
Museum) 
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Το Διεθνές Μνημείο στο Νταχάου 

 

Από τη δεκαετία του 1950 η Διεθνής Επιτροπή Νταχάου είχε ξεκινήσει τις διαδικα-

σίες για την ανέγερση ενός διεθνούς μνημείου, που, σε αντίστιξη με τα μνημεία που 

σχεδιάζονταν από μεμονωμένες ομάδες, θα αναφέρονταν στο σύνολο των θυμάτων που 

πέρασαν από το στρατόπεδο. Σύμφωνα με την επιτροπή, αυτό το μνημείο θα αποτε-

λούσε μία διαρκή υπενθύμιση της συνεργασίας και της συντροφικότητας που αποδείχτη-

καν ανίκητες κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, παρά τις προσπάθειες των ναζί για το 

αντίθετο (Young, 1993:65). Για την ανάθεση του έργου διεξήχθησαν δύο διεθνείς δια-

γωνισμοί. Ο πρώτος, όπου παρουσιάστηκαν 63 προτάσεις, έγινε το 1959, ενώ ο δεύτε-

ρος το 1965.30 Οι θεματικές στις οποίες έπρεπε να κινηθούν οι καλλιτέχνες δόθηκαν εκ 

των προτέρων: το πνεύμα της αντίστασης, η οδύνη των θυμάτων, η ελπίδα για ένα κα-

λύτερο μέλλον (Young, 1993:66). Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν κυρίως από 

πρώην κρατούμενους, ωστόσο για λόγους εύρεσης οικονομικών πόρων συμπεριλήφ-

θηκαν και Αμερικανοί που ήταν παρόντες στην απελευθέρωση του στρατοπέδου. Επι-

πλέον οικονομική ενίσχυση δόθηκε από τους δήμους Μονάχου, Νταχάου και Παρισίων 

αλλά και από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου (Young, 1993:66). Νικητής του δια-

γωνισμού αναδείχτηκε ο Nandor Glid,31 Εβραίος από την Γιουγκοσλαβία που είχε χά-

σει την οικογένειά του μετά από τον εκτοπισμό της στο Άουσβιτς. Στις 9 Σεπτεμβρίου 

1968 έγινε η επίσημη τελετή για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου.32 

Αδιαμφισβήτητα το κεντρικό γλυπτό τραβάει πρώτο την προσοχή του επισκέπτη. 

Στην ουσία όμως το Διεθνές Μνημείο αποτελεί ένα μνημειακό σύνολο που απαρτίζεται 

                                                           
30 Για περισσότερα βλ. Andrea Riedle, Lukas Schretter (Hrsg.), Das Internationale Mahnmal von Nandor 

Glid - Idee, Wettbewerbe, Realisierung. Katalog zur Sonderausstellung, Metropol Verlag, Βερολίνο 

2015 και https://www.comiteinternationaldachau.com/en/news-archive-english/280-eroeffnung-der-

sonderausstellung-eng (τελευταία προσπέλαση 19/8/2021).  
31 Ο ίδιος καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει και άλλα μνημεία για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Έργα 

του συναντούμε στο Μαουτχάουζεν, στο Βελιγράδι, ενώ το μνημείο που υπάρχει στην πλατεία 

Ελευθερίας για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης είναι επίσης δικό του έργο. Το ξεκίνησε ο ίδιος αλλά 

προτού προλάβει να το τελειώσει έφυγε από τη ζωή. Την ολοκλήρωση του γλυπτού ανέλαβαν οι γιοι 

του.  
32 Οι εορτασμοί για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου συνοδεύτηκαν από διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και 

αναταραχές. Η Διεθνής Επιτροπή Νταχάου είχε προσκαλέσει στρατιωτικές μπάντες από την Γαλλία, τη 

Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο και τις ΗΠΑ, προκειμένου να αποδώσουν τιμές στους νεκρούς. Ομάδες 

φοιτητών, στο πλαίσιο του κινήματος του Μάη του ’68, θεώρησαν ότι ο έντονος μιλιταριστικός 

χαρακτήρας των εκδηλώσεων δεν ταίριαζε σε μία τέτοια διοργάνωση. Επιπλέον, το γεγονός ότι υπήρχαν 

μόνο μπάντες από χώρες του δυτικού κόσμου οδήγησε ορισμένους στο συμπέρασμα ότι στην ουσία 

επρόκειτο για καθαρή επίδειξη δύναμης του ΝΑΤΟ. Ακολούθησαν συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ και του 

πολέμου στο Βιετνάμ, καθώς και συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών, αστυνομίας, επιζώντων και θεατών. 

Η έκβαση αυτή άφησε μία αίσθηση πικρίας και απογοήτευσης στους επιζώντες που είχαν έρθει για να 

τιμήσουν τους νεκρούς συγκρατούμενούς τους, ειδικά στους ξένους που δεν ήταν σε θέση να 

https://www.comiteinternationaldachau.com/en/news-archive-english/280-eroeffnung-der-sonderausstellung-eng
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/news-archive-english/280-eroeffnung-der-sonderausstellung-eng
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από τρεις διακριτούς σταθμούς: μία αναθηματική πλάκα στην είσοδο του πρώην στρα-

τοπέδου, το κεντρικό γλυπτό που εκτείνεται εκεί που άλλοτε βρισκόταν η πλατεία 

συγκέντρωσης των κρατουμένων (Appellplatz) και τον «βωμό», που κι αυτός συνοδεύ-

εται από μία αναθηματική πλάκα. Οι τρεις αυτοί σταθμοί κρύβουν από πίσω τους μία 

ολόκληρη φιλοσοφία με διδακτικό περιεχόμενο.  

Εισερχόμενος ο επισκέπτης στο πρώην στρατόπεδο33 αρχικά συναντάει έναν 

ορθογώνιο τοίχο με μία επιγραφή σε τέσσερις γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, 

ρωσικά):  

 

Είθε το παράδειγμα αυτών 

που θανατώθηκαν εδώ με-

ταξύ 1933-1945 επειδή αντι-

στάθηκαν στο ναζισμό, να ε-

νώσει τους ζωντανούς στον 

αγώνα για την υπεράσπιση 

της ειρήνης και της ελευθε-

ρίας και στον σεβασμό προς 

τον συνάνθρωπο34(Εικ. 10). 

 

 Η επιλογή του καλλιτέχνη να 

επικοινωνήσει το μήνυμα σε περισσότερες γλώσσες δεν παραπέμπει μόνο στις 

διαφορετικές χώρες προέλευσης των θυμάτων, αλλά στοχεύει και στην ένωση των 

επισκεπτών με αφετηρία τη δημιουργία μίας κοινής μνήμης (Young, 1993:67).  

Αφού λοιπόν ο επισκέπτης κληθεί να ακολουθήσει το παράδειγμα των κρατουμένων 

και να υπερασπιστεί μία κοινωνία χωρίς τρομοκρατία και απολυταρχία, συνεχίζει προς 

                                                           
καταλάβουν τα συνθήματα και κατ’ επέκταση τον λόγο της αναταραχής. Για περισσότερα βλ. Aline 

Sierp, Memory, Identity, and a Painful Past. Contesting the Former Dachau Concentration Camp στο 

Maria Theresia Starzmann και John R. Roby, Excavating Memory: Sites of Remembering and Forgetting 

(σελ. 317-335). University Press Scholarship Online, 2016, εδώ σελ.331-332 και Lucas Schretter, 

Anmerkungen zum Winkelrelief im Internationalen Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Dachau στο Der 

Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 30-38). Splitter 

13, Forum Homosexualität München, Νοέμβριος 2015, εδώ σελ. 32-33.  
33 Από το 2005 η είσοδος στο πρώην στρατόπεδο γίνεται από το Jourhaus, από το ίδιο σημείο δηλαδή 

που εισέρχονταν οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο, με την μεταλλική πόρτα και τη χαρακτηριστική 

επιγραφή “Arbeit macht frei”.  
34 Μετάφραση από τη συγγραφέα. Η φράση στα αγγλικά έχει ως εξής: May the example of those who 

were exterminated here between 1933-1945 because they resisted Nazism help to unite the living for the 

defense of peace and freedom and in respect for their fellow men.  

Εικόνα 10: Nandor Glid, Διεθνές Μνημείο Νταχάου, 1968, Νταχάου © 
Jessica Lynn 
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τον δεύτερο σταθμό και το κεντρικό γλυπτό, ακολουθώντας ουσιαστικά την πορεία που 

ακολουθούσαν οι νεοαφιχθέντες κρατούμενοι στο στρατόπεδο. Για να φτάσει κανείς 

εκεί διασχίζει ένα 

τεθλασμένο μονο-

πάτι, με ελαφρώς 

κατηφορική κλίση, 

που συμβολίζει 

την οδύνη και τα 

βάσανα των κρα-

τουμένων (Εικ. 

11). Φτάνοντας 

στο χαμηλότερο 

σημείο του δρόμου 

υψώνεται μπροστά του το έργο του Nandor Glid, εκεί που άλλοτε συγκεντρώνονταν οι 

κρατούμενοι για την πρωινή και βραδινή αναφορά. Πρόκειται για ένα μπρούντζινο 

γλυπτό μαύρου χρώματος που στο ύψος φτάνει τα 6,3μ και στο πλάτος τα 16μ. Ο 

επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος με σκελετωμένες ανθρώπινες μορφές, μπλεγμένες σε 

συρματόπλεγμα. Τα άκρα τους τεντωμένα και λεπτά θυμίζουν και τα ίδια  σύρματα, 

ενώ όπως μπλέκονται με το συρματόπλεγμα σχηματίζουν ιδιαίτερες γωνίες. Τα διατε-

ταμένα δάχτυλα των άνω άκρων θυμίζουν καρφιά, ενώ από τα ανοιχτά στόματα βγαί-

νουν σιωπηλές κραυγές: των θυμάτων, του καλλιτέχνη και του επισκέπτη  (Young, 

1993:66).   Δεξιά και αριστερά, δύο τσιμεντένιοι στύλοι, συμβολίζουν τα φυλάκια των 

σκοπών (Εικ. 12).  Πρόκειται για ένα έργο που ακροβατεί μεταξύ αφηρημένου και ρε-

αλιστικού. 

Από τη μία 

απουσιάζουν 

τα πολύ πα-

ραστατικά 

στοιχεία, από 

την άλλη ο 

τρόπος από-

δοσης των 

ανθρώπινων μορφών παραπέμπει ξεκάθαρα στο μαρτύριο των θυμάτων. Κάτω από το 

Εικόνα 11: Nandor Glid, Διεθνές μνημείο Νταχάου, 1968, χαλκός, 6,3μ. x 16μ., 
Νταχάου 

Εικόνα 12: Nandor Glid, Διεθνές μνημείο Νταχάου, 1968, χαλκός, 6,3μ. x 16μ., Νταχάου, 
Πίσω όψη, λεπτομέρεια 
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γλυπτό υπάρχει μία επιγραφή με τις χρονολογίες 1933-1945, τα χρόνια λειτουργίας του 

στρατοπέδου.  

Απέναντι και 

διαγώνια από το 

κεντρικό γλυπτό, 

βρίσκεται ένα α-

κόμη τμήμα του 

Διεθνούς Μνη-

μείου. Εδώ πρέ-

πει να υπογραμ-

μίσουμε ότι το 

συμπληρωματικό 

αυτό έργο σχεδιάστηκε από τον Nandor Glid, την κατασκευή του όμως ανέλαβε μία 

γυναίκα καλλιτέχνις, η Ana Bešlić (1912-2008) (Schretter, 2015: 35). Πρόκειται για 

ένα δεύτερο μπρούντζινο γλυπτό: τρεις κρίκοι μίας αλυσίδας, ενωμένοι, συμβολίζουν 

την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατουμένων (Εικ. 13). Πάνω τους βλέ-

πουμε μεταλλικά πλαίσια που φέρουν χρωματιστά τρίγωνα, όμοια με τα διακριτικά που 

έφεραν οι φυλακισμένοι βάσει της κατηγοριοποίησης που είχαν καθιερώσει οι ναζί. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πως κάποια από τα χρώματα απουσιάζουν. 

Το πράσινο (για τους «καθ’ έξιν εγκληματίες» / “Berufsverbrecher” ή 

“Gewohnheitsverbrecher”), το μαύρο (για τους «κοινωνικά περιθωριοποιημένους» / 

“Asoziale”) αλλά και το ροζ (για τους ομοφυλόφιλους / Homesexuelle) δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στο έργο, διότι μέχρι τη δεκαετία του 1980 δεν είχαν χαρακτηριστεί 

επίσημα ως ομάδες που διώχθηκαν από το καθεστώς του εθνικοσοσιαλισμού.  

Στα αριστερά του 

κεντρικού γλυπτού 

και αρκετά μέτρα 

μακριά, φτάνει κα-

νείς στον τελευταίο 

σταθμό του Διεθνούς 

Mνημείου (Εικ. 14). 

Πρόκειται για άλλη 

μία επιγραφή, σε πέ-

Εικόνα 13: Nandor Glid και Ana Bešlić, Διεθνές Μνημείο Νταχάου, 1968, χαλκός, 
Νταχάου © KZ-Gedenkstätte Dachau 

Εικόνα 14: Nandor Glid, Διεθνές Μνημείο Νταχάου, 1968, Νταχάου 
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ντε γλώσσες (εβραϊκά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά): Ποτέ ξανά. Μπροστά 

από τον τοίχο που φέρει την επιγραφή υπάρχει μία σαρκοφάγος που περιέχει τις 

στάχτες ενός άγνωστου κρατούμενου. Από τη μία, η ύπαρξη του «βωμού» αναδεικνύει 

την αναγκαιότητα οι δολοφονίες που διαπράχθηκαν εκεί να θεαθούν ως θυσία, από την 

άλλη η επιγραφή μας καλεί να μην ενδώσουμε ξανά στον πειρασμό της στοχοποίησης 

διάφορων ομάδων πληθυσμού (Hoffmann-Curtius και Nurmi-Schomers, 1998:42). 

Στην πλαϊνή όψη του τοίχου υπάρχει η επιγραφή:  

 

Το μνημείο αυτό ανεγέρθη από τη Διεθνή Επιτροπή Νταχάου προς τιμήν 

των δεκάδων χιλιάδων μαρτύρων που πέθαναν εδώ ως θύματα της 

τυραννίας του εθνικοσοσιαλισμού. Εγκαινιάστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 

1968.35  

 

 

 

 

 

  

                                                           
35 Μετάφραση από τη συγγραφέα.  



 
 

 

Εικόνα 15: Αεροφωτογραφία του πρώην στρατοπέδου Νταχάου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα © KZ-Gedenkstätte Dachau 

                    1. Αναμνηστική επιγραφή        4. Εβραϊκό μνημείο        7. Παρεκκλήσιο ορθοδόξων 

      2α. Κεντρικό γλυπτό Nandor Glid       5. Παρεκκλήσιο καθολικών       8. Μνημείο άγνωστου κρατούμενου 

      2β. Γλυπτό Glid και Bešlić           6. Παρεκκλήσιο προτεσταντών       9. Μοναστήρι Καρμελιτών 

      3. «Βωμός»            

                       Διεθνές Μνημείο Νταχάου



 
 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα μνημεία του πρώην 

στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Νταχάου απαντώνται αρκετά από τα χαρακτηριστικά 

των μνημείων του Ολοκαυτώματος που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Η 

ανέγερση για παράδειγμα ενός ορθόδοξου ναού για τους σοβιετικούς αιχμαλώτους, μία 

ομάδα που βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η εθνικότητά τους, υποδηλώνει με 

σαφή τρόπο την ανάμειξη του θρησκευτικού με το εθνικό στοιχείο. Επιπλέον, πρόθεση 

των δημιουργών ήταν να επικοινωνήσουν ένα μήνυμα με διεθνή διάσταση, γεγονός που 

γίνεται έντονα αντιληπτό στο έργο του Nandor Glid, ενώ δεν απουσιάζει και η 

ενσωμάτωση συμβολικών υλικών, όπως στάχτη, χώμα και μάρμαρο από 

συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η γλώσσα που επιλέχθηκε είναι κατά κύριο λόγο επίσης 

συμβολική και αφαιρετική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το εβραϊκό 

μνημείο, που -όπως προαναφέρθηκε- θυμίζει τους φούρνους των κρεματορίων αλλά 

και το μνημείο του άγνωστου κρατούμενου, που δεν απεικονίζει με γλαφυρό τρόπο τα 

μαρτύρια των κρατουμένων, προκειμένου να διεγείρει θετικά συναισθήματα 

ενσυναίσθησης. Μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται στο κεντρικό γλυπτό, όπου 

συναντούμε μεν μία αφαιρετική προσέγγιση που παράλληλα παραπέμπει ξεκάθαρα στα 

δεινά των εγκλείστων. Δεδομένου ότι κάθε καλλιτεχνική δημιουργία αντανακλά πέρα 

από τις εκάστοτε πολιτικές μνήμης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και την προσωπικότητα 

του ίδιου του καλλιτέχνη (Young, 1993:8), είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί ο 

Nandor Glid θέλησε να προσδώσει πιο ρεαλιστικό τόνο στο έργο του. Ο εκτοπισμός 

και η θανάτωση της οικογένειάς του από τους ναζί ενδέχεται να συνέβαλαν στην 

επιλογή αυτής της γλώσσας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη ενός δίπολου μεταξύ των μνημείων που 

συναντούμε στις δύο πλευρές του στρατοπέδου. Από τη μία έχουμε τη νότια πλευρά με 

το Διεθνές Μνημείο, το οποίο είναι το πρώτο που συναντάει ο επισκέπτης μετά την 

είσοδό του, αν ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδρομή. Εκεί ο σκοπός του 

δημιουργού είναι πρωτίστως η ενημέρωση των επισκεπτών, η πληροφόρηση σχετικά 

με τα εγκλήματα που έλαβαν χώρα στο συγκεκριμένο μέρος, η παρότρυνση για αγώνα, 

ώστε να μην επαναληφθούν ξανά παρόμοιες πρακτικές απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα 

πληθυσμού. Επισημαίνεται με σαφή τρόπο η θυσία των προηγούμενων γενεών, με 

στόχο όχι μόνο την απόδοση τιμών αλλά και την προειδοποίηση των σημερινών 

γενεών, που καλούνται να αναπτύξουν μηχανισμούς αντίστασης απέναντι σε 

οποιαδήποτε μορφή απολυταρχίας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρωτοβουλία 

ανέγερσης του μνημείου ανήκει στη CID, επιτροπή που αποτελούνταν από πρώην 
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κρατούμενους, γίνονται εύκολα κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε η 

ιστορική ακρίβεια έναντι της θρησκευτικής διάστασης (Hoffmann-Curtious & Nurmi-

Schomers, 1998:43). Προχωρώντας προς τη βόρεια πλευρά όπου υπάρχουν τα 

εκκλησιαστικά μνημεία, εκτός από τα παραπάνω, διαφαίνεται και η ανάγκη των 

δημιουργών, και κατ’ επέκταση ίσως και των πιστών, για συγχώρεση, εξιλέωση, 

κάθαρση. Η παράθεση των ιστορικών γεγονότων στη νότια πλευρά αναμειγνύεται με 

την ανάγκη εύρεσης δρόμων για συμφιλίωση στη βόρεια (Hoffmann-Curtious & 

Nurmi-Schomers, 1998:42-43) και όλα μαζί συνθέτουν την εικόνα του πρώην 

στρατοπέδου συγκέντρωσης σήμερα, ως τόπου μνήμης αλλά και ως χώρου 

προσέλκυσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών.  

Ο Harold Marcuse (1999:141), προχωρώντας την ανάλυση των μνημείων του Ντα-

χάου ακόμη περισσότερο, δεν περιορίζεται στο δίπολο μεταξύ βόρειας και νότιας πλευ-

ράς, αλλά κάνει λόγο για μνημόνευση οχτώ διαφορετικών «Ολοκαυτωμάτων» στο 

χώρο του πρώην στρατοπέδου. Προφανώς η πρόθεση του ερευνητή δεν είναι να αμφι-

σβητήσει τη μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος αλλά να καταδείξει οχτώ διαφορετι-

κούς τύπους ανάκλησης/μνημόνευσης των γεγονότων που σχετίζονται με το Ολοκαύ-

τωμα. Αυτοί οι τύποι ανάκλησης διαφοροποιούνται τόσο ως προς τις πτυχές της ιστο-

ρίας που αναδεικνύονται κάθε φορά, όσο και ως προς τις ομάδες που επιλέγουν να τις 

αναδείξουν. Κάθε ομάδα με κοινές μνήμες και εμπειρίες που θέλησε να ανεγείρει ένα 

μνημείο στο χώρο του πρώην στρατοπέδου, φωτίζει μία ή έστω κάποιες πτυχές ενός 

τόσο σύνθετου φαινομένου, όπως το Ολοκαύτωμα. Ακόμη και το Διεθνές Μνημείο δεν 

εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες κρατουμένων που πέρασαν από εκεί. Κάτι τέτοιο είναι 

συνηθισμένο για πολλά μνημεία του Ολοκαυτώματος, κατά τον Marcuse όμως, η περί-

πτωση του Νταχάου, με τις ιδιαιτερότητές της, αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα. Οι οχτώ διαφορετικοί τύποι ανάκλησης των γεγονότων είναι οι εξής: 

 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων ως «καθαρών/αναμορφωτικών ιδρυμάτων» 

(clean concentration camps). Η αντίληψη αυτή δεν διαφοροποιείται δραστικά σε 

σχέση με την προπαγάνδα του ίδιου του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος αναφορικά 

με την ύπαρξη και τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και επικράτησε 

στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι τη δεκαετία του 1960. Η 

σιωπηλή πλειοψηφία του γερμανικού λαού υιοθέτησε κατά τα πρώτα μεταπολεμικά 

χρόνια την εικόνα των στρατοπέδων ως αναμορφωτικών ιδρυμάτων που στόχο είχαν 

την επανένταξη των κοινωνικά περιθωριοποιημένων και απροσάρμοστων πολιτών.  
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 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων ως χώρων κράτησης πολιτικών αντιπάλων 

του καθεστώτος, που ξεκίνησε ήδη από το 1933. Η εικόνα αυτή υπήρξε δημοφιλής 

μεταξύ των επιζώντων πολιτικών κρατουμένων, των μελών του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Γερμανίας αλλά και των Σοσιαλδημοκρατών ακόμη και κάποιων μελών 

συντηρητικότερων παρατάξεων.  

 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων ως στρατοπέδων εξόντωσης και θανάτου. 

Αφορά πρωτίστως τους Εβραίους θύματα, που βίωσαν τη συστηματικότερη και 

σκληρότερη δίωξη, και βρίσκει μεγαλύτερο αντίκρισμα στα στρατόπεδα της 

ανατολικής Ευρώπης και όχι τόσο στα στρατόπεδα που βρίσκονταν σε γερμανικό 

έδαφος.  

 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων ως στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας. 

Υπήρξε δημοφιλής μεταξύ ξένων κρατουμένων, οι οποίοι κυρίως από το 1943 και 

μετά κλήθηκαν να δουλέψουν σε αυτά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.  

 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων όπως αποτυπώθηκαν στις συνειδήσεις των 

Βρετανών και Αμερικανών στρατιωτών κατά την απελευθέρωσή τους: στρατόπεδα 

θανάτου, όπου επικρατούσε το χάος, η αναρχία και οι λοιμώδεις ασθένειες, μία 

πραγματικότητα που διαμορφώθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο στην τελευταία φάση του 

πολέμου. 

 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων μέσα από το πρίσμα της θρησκείας και της 

«θείας βούλησης». Τόσο η καθολική, όσο και η προτεσταντική εκκλησία θέλησαν 

να εξηγήσουν το φαινόμενο του Ολοκαυτώματος μέσα από το δικό τους αξιακό 

σύστημα. Για τους μεν αποτέλεσε μέρος ενός θεϊκού σχεδίου, για τους δε το εμπόδιο 

του οποίου η προσπέλαση θα οδηγούσε στην εξιλέωση.  

 Η ανάκληση των πρώην στρατοπέδων ως ιστορικών τόπων μνήμης που αντιπροσω-

πεύουν μία σύνθετη και πολυεπίπεδη πραγματικότητα. Υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής 

από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα και διαδόθηκε κυρίως μεταξύ των νεότερων 

γενεών που δεν είχαν άμεση σχέση τόσο με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα 

στρατόπεδα, όσο και με τους επιζώντες τους (Marcuse, 1999:141-143).  

Τα διαφορετικά μνημεία που συναντούμε σήμερα στο πρώην στρατόπεδο του 

Νταχάου και εκπροσωπούν τους παραπάνω τύπους ανάκλησης/μνημόνευσης, γίνονται 

ακόμη περισσότερο κατανοητά εάν προχωρήσουμε  στον χωρισμό των μεταπολεμικών 

χρόνων σε πέντε επιμέρους περιόδους: οι πρώτοι μήνες μετά την απελευθέρωση, η 

χρονική περίοδος 1946-1955, οπότε και προτιμήθηκε η λήθη, η αποσιώπηση, ακόμη 
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και η εξάλειψη αποδείξεων για το τι πραγματικά συνέβη στο Νταχάου, η χρονική 

περίοδος από το 1955 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν πολιτικές αλλά και 

θρησκευτικές ομάδες ανέλαβαν δράση και ανέγειραν τα δικά τους μνημεία, 

αποτυπώνοντας έτσι τη δική τους ερμηνεία των γεγονότων, η μεταβατική δεκαετία του 

1970 και τέλος η χρονική περίοδος από το 1980 και μετά, οπότε και ξεκίνησε η 

ανάδειξη του πρώην στρατοπέδου ως τόπου μνήμης με όρους ιστορικοποίησης των 

γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη δωδεκάχρονη λειτουργία του (Marcuse, 

1999:143). Επομένως, κάθε μνημείο που υπάρχει στο πρώην στρατόπεδο είναι 

συνάρτηση της ομάδας που ανέλαβε να το ανεγείρει -με στόχο να αναδείξει πρωτίστως 

τα συμβάντα από τα οποία αντλεί στοιχεία της ταυτότητάς της- και της χρονικής 

στιγμής που αυτά φιλοτεχνήθηκαν, καθώς τα μνημεία δε μας μιλούν μόνο για το 

παρελθόν στο οποίο αναφέρονται αλλά και για την εποχή η οποία τα δημιούργησε -τις 

περισσότερες φορές κυρίως γι’ αυτήν (Εξερτζόγλου, 2020:214).  

Σήμερα, υπεύθυνη για τη συντήρηση και την ανάδειξη του στρατοπέδου, των 

μνημείων του αλλά και του ευρύτερου δικτύου μνημείων Ολοκαυτώματος της περιοχής 

είναι η Διεθνής Επιτροπή Νταχάου (CID) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μνημείων 

Βαυαρίας36 (Stiftung Bayerische Gedenkstätten). Αποστολή τους μεταξύ άλλων είναι 

η μετατροπή αυτού του τόπου μαρτυρίου σε τόπο μνήμης και η συστηματική 

ενημέρωση των μεταγενέστερων γενεών για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 

ναζιστικό καθεστώς, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Στη 

νομοθετική πράξη ίδρυσης του Ιδρύματος Μνημείων Βαυαρίας αναφέρεται 

συγκεκριμένα: Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διατήρηση των μνημείων ως απόδειξης 

των εγκλημάτων του εθνικοσοσιαλισμού, ως τόπων μνήμης του μαρτυρίου των θυμάτων 

και ως τόπων ενημέρωσης για τις νέες γενιές, καθώς και η ενίσχυση και υποστήριξη της 

                                                           
36 Από το 1966 η CID έχει συνάψει διμερή συμφωνία με τη βαυαρική κυβέρνηση. Μέχρι το 1991 

συνεργαζόταν με τη Βαυαρική διοίκηση των κρατικών ανακτόρων, κήπων και λιμνών (Bayerischen 

Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen), οπότε και η βαυαρική κυβέρνηση μετακύλισε 

την εποπτεία των μνημείων στο Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Έρευνας και Τεχνών 

(Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst). Το 2003 έχουμε την 

ίδρυση του Ιδρύματος Μνημείων Βαυαρίας, ενός ανεξάρτητου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για όλα 

τα μνημεία που αναφέρονται στα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού εντός των πρώην στρατοπέδων 

συγκέντρωσης του Νταχάου και του Φλόσσενμπεργκ, καθώς και των μνημείων που βρίσκονται στο 

δίκτυο που εκτείνονταν εκτός των στρατοπέδων και των νεκροταφείων όπου έχουν ταφεί κρατούμενοι 

που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τους ή και μεταπολεμικά ως απόρροια αυτού. Για 

περισσότερα βλ. Puvogel Ulrike & Stankowsi Martin, Gedenkstätten für die Opfer des 

Nationalsozialismus: Eine Dokumentation, ό.π, σελ. 124 και https://www.stiftung-bayerische-

gedenkstaetten.de/die-stiftung (τελευταία προσπέλαση 20/8/2021).  

https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung
https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung
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ιστορικής έρευνας, ώστε η γνώση του ιστορικού παρελθόντος να παραμείνει ζωντανή στη 

συνείδηση των ανθρώπων και να μεταδοθεί στις επόμενες γενιές37 (άρθρο 2).  

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω οι δύο οργανισμοί εργάζονται από κοινού για την 

έκδοση δημοσιεύσεων αλλά και τη σύναψη συνεργασιών με φορείς που έχουν 

παρόμοια αποστολή, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.  

  

                                                           
37 Μετάφραση από τη συγγραφέα. Πηγή: https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-

stiftung/gesetz-satzung (τελευταία προσπέλαση 20/8/2021).  

https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung/gesetz-satzung
https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung/gesetz-satzung
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Τα «ξεχασμένα» θύματα του εθνικοσοσιαλισμού 
 

Η άνοδος του εθνικοσοσιαλισμού στην εξουσία συνδέθηκε άρρηκτα με τη στέρηση 

ελευθεριών και την εκδίωξη πολλών ομάδων πολιτών. Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με 

την ναζιστική ιδεολογία, θα έπρεπε να είναι η δημιουργία μίας «νέας Γερμανίας», 

απαλλαγμένης από οποιονδήποτε δεν ταίριαζε στα πρότυπα που οραματίζονταν οι 

εθνικοσοσιαλιστές. Αυτή η ιδέα της «εθνικής αναγέννησης» δεν προέκυψε εν μία 

νυκτί∙ πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος είχαν μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη 

εκκαθάρισης της χώρας από τους «παρίες» (Gemeinschaftsfremde), ενώ ο ίδιος ο Χίτ-

λερ, σε λόγο που εκφώνησε το 1932, κατέστησε σαφές πως η ανάκαμψη της χώρας 

εξαρτώνταν από τη δημιουργία μίας υγιούς, δυνατής, εθνικής κοινότητας, στην οποία 

δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι: όσοι απειλούσαν τον κοινωνικό ιστό θα 

έπρεπε να αποκλειστούν από αυτόν με κάθε τρόπο (Wachsmann, 2008:122).38 Έτσι, 

πριν ακόμη αναλάβουν τα ηνία της χώρας, οι ναζί είχαν οραματιστεί το κράτος που 

ήθελαν να φτιάξουν, τους μηχανισμούς καταπίεσης που σκόπευαν να αναπτύξουν και 

τις τρεις βασικές ομάδες πληθυσμών που θα βρίσκονταν στο στόχαστρο: πολιτικοί 

αντίπαλοι (κυρίως αριστεροί), κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα και φυλετικοί 

εχθροί (με τους Εβραίους να αποτελούν τη μεγαλύτερη «απειλή»). Η εθνική σωτηρία 

ήταν εφικτή μόνο με τον αποκλεισμό αυτών των ομάδων από τον κοινωνικό ιστό 

(Wachsmann, 2008:123).  

Όσα είχαν εξαγγελθεί σε επίπεδο προθέσεων, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στην 

πράξη με την ανάληψη της εξουσίας από τους εθνικοσοσιαλιστές. Η πρώτη νομοθετική 

ρύθμιση που περιόρισε σημαντικά τα δικαιώματα κάποιων κοινωνικών ομάδων ήρθε 

με αφορμή τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ το βράδυ της 27ης προς 28η Φεβρουαρίου του 

1933. Την ίδια μέρα εκδόθηκε η Διάταξη περί προστασίας του έθνους και του κράτους 

(Verordnung zum Schutz von Volk und Staat39), σύμφωνα με την οποία κρίθηκε νόμιμη 

η δίωξη και η φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων. Πολλοί κομμουνιστές, σοσιαλδημο-

κράτες και αριστεροί διανοούμενοι βρέθηκαν σύντομα υπό κράτηση, τις περισσότερες 

φορές χωρίς να τηρηθεί κάποια νομική διαδικασία. Οι φυλακές δεν επαρκούσαν πλέον 

για να στεγάσουν τον όλο αυξανόμενο αριθμό κρατουμένων, κι έτσι έχουμε τη 

                                                           
38 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Speech at the Dusseldorf Industry Club, 27 Jan. 1932 στο Max 

Domarus, Hitler: Reden und Proklamationen 1932–1945 (Wiesbaden, 1973), i/1. 90. 
39 Διαθέσιμο στο: 

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0101_rbv&object=pdf&st=&

l=de (τελευταία προσπέλαση 28/11/2021).  

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0101_rbv&object=pdf&st=&l=de
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0101_rbv&object=pdf&st=&l=de
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δημιουργία των πρώτων στρατοπέδων συγκέντρωσης.40 Ακολούθησαν ρυθμίσεις που 

περιόριζαν την κοινωνική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα των Εβραίων, ενώ το 

1935, με μία σειρά νόμων -γνωστοί και ως Νόμοι της Νυρεμβέργης41- ορίζεται πλέον 

ξεκάθαρα ποιος θεωρείται Γερμανός πολίτης και ποιος όχι, καθώς και με ποιους 

τρόπους θα διασφαλιζόταν η καθαρότητα του γερμανικού έθνους. Η προώθηση των 

πολιτικών αποκλεισμού και τρομοκρατίας μέσω νόμων και διαταγμάτων προσέφερε 

στο κόμμα μία φαινομενική νομιμοφροσύνη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούσε 

ευεργετικά για τη διατήρηση του κύρους του, καθώς η τρομοκρατία βαφτιζόταν νόμος 

του κράτους (Wachsmann, 2008:126).  

Παράλληλα με την εκδίωξη του βασικού εχθρού, δηλαδή των Εβραίων, οι ναζί προ-

χώρησαν στην εκκαθάριση της γερμανικής κοινωνίας και από άλλες ανεπιθύμητες 

ομάδες πληθυσμών. Ο Richard Plant (1986:15), παραπέμποντας στον γλωσσολόγο 

Richard J. Deppe, αναφέρει τον όρο contragenics, για να περιγράψει όλες εκείνες τις 

ομάδες που κατέληξαν θύματα του ναζιστικού καθεστώτος: Εβραίοι, αντιφασίστες, ο-

μοφυλόφιλοι, μάρτυρες του Ιεχωβά, κληρικοί που δεν συμμορφώθηκαν, τσιγγάνοι, 

άτομα με διανοητικά και γενετικά προβλήματα κλπ. Πολλοί απ’ αυτούς βρέθηκαν 

σύντομα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αργότερα, με την έναρξη του πολέμου, η 

πολιτική του αποκλεισμού μετατρέπεται σύντομα σε πολιτική της εξόντωσης, με τις 

μαζικές εκτελέσεις να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη (Wachsmann, 2008:143).  

Το 1937 υιοθετείται από το καθεστώς η κατηγοριοποίηση των κρατουμένων με τη 

χρήση χρωματιστών τριγώνων που έπρεπε να φέρει ο καθένας απ’ αυτούς στη στολή 

του: το κόκκινο για τους πολιτικούς κρατούμενους, το πράσινο για τους «καθ’ έξιν 

                                                           
40 Πηγή: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/265402/reichstagsbrand 

 (τελευταία προσπέλαση 28/11/2021).  
41 Νόμος για τη γερμανική σημαία: η σβάστικα γίνεται νέα εθνική σημαία της Γερμανίας. Απαγορεύεται 

Εβραίος να σηκώσει τη νέα γερμανική σημαία.  

Νόμος για τη γερμανική υπηκοότητα: μόνο άτομα «γερμανικού ή συγγενικού αίματος» μπορούσαν να 

είναι πολίτες της Γερμανίας. Ο νόμος καθόριζε ποιος ήταν και ποιος όχι Γερμανός, καθώς και ποιος ήταν 

και ποιος όχι Εβραίος. Οι Εβραίοι μετατρέπονται σε μη-πολίτες στην ίδια τους τη χώρα.  

Νόμος για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής: απαγόρευε το γάμο μεταξύ 

Εβραίων και μη Εβραίων Γερμανών. Επίσης, ποινικοποιούσε τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τους, διότι 

χαρακτηρίζονταν ως «φυλετική μόλυνση». Τέλος, ο νόμος απαγόρευε σε Εβραίους να προσλαμβάνουν 

Γερμανίδες κάτω των 45 ετών ως οικιακές βοηθούς. Για περισσότερα βλ. Anthony M. Platt και Cecilia 

E. O’Leary, Bloodlines. Recovering Hitler’s Nuremberg Laws, from Patton’s Trophy to Public 

Memorial, Routledge, New York, 2016, σελ. 6-9. 

και https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nuremberg-laws (τελευταία προσπέλαση 

29/11/2021).  

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/265402/reichstagsbrand
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nuremberg-laws
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εγκληματίες», το μαύρο για τους 

«κοινωνικά περιθωριοποιημέ-

νους», το ροζ για τους ομοφυλό-

φιλους, το μοβ για τους μάρτυρες 

του Ιεχωβά, το μπλε για τους κρα-

τούμενους από άλλες χώρες, ενώ 

οι Εβραίοι ξεχώριζαν χάρις σε δύο 

τρίγωνα -ένα κίτρινο και ένα ανά-

λογο με την αιτία εγκλεισμού 

τους- τα οποία σχημάτιζαν το 

αστέρι του Δαυίδ (Schretter, 

2015:34) (Εικ. 16). Τα διακριτικά 

αυτά συνέβαλαν στην περαιτέρω 

κατηγοριοποίηση των εγκλεί-

στων, αυτή τη φορά εντός της 

στρατοπεδικής κοινότητας. Με 

λίγα λόγια, τα χρωματιστά τρί-

γωνα υπήρξαν το μέσο για να δη-

μιουργηθεί εντός των λάγκερ42 

μία άτυπη ιεραρχία μεταξύ των κρατουμένων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονταν 

οι «προνομιούχοι κρατούμενοι»43, ενώ όσο κατέβαινε κανείς συναντούσε τις ομάδες 

που ήταν πιο πιθανό να βρεθούν στο στόχαστρο, είτε των Ες Ες, είτε ακόμη και των 

συγκρατούμενών τους (Lehnstaedt, 2020:34). Η μανιχαϊστική ερμηνεία των 

στρατοπέδων, όπου υπήρχε το καλό εναντίον του κακού, οι αθώοι εναντίον των 

ενόχων, είναι μία απλουστευτική προσέγγιση που δεν ευνοεί την κατανόηση ενός τόσο 

                                                           
42 Η λέξη λάγκερ αποτελεί την ηχητική μετεγγραφή της γερμανικής λέξης Lager, δεύτερου συνθετικού 

της λέξης Konzentrationslager, που σημαίνει στρατόπεδο συγκέντρωσης. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

μεταξύ επιζώντων που ήθελαν να επικοινωνήσουν την εμπειρία τους και σήμερα έχει επικρατήσει η 

χρήση της. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και παραπέμπει 

ξεκάθαρα στη ναζιστική θηριωδία. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος  Matthew Karnitschnig σε άρθρο του με 

τίτλο “Whatever you do, don’t call it a camp” στην ιστοσελίδα Politico τον Ιούνιο του 2018, παροτρύνει 

του Γερμανούς γραφειοκράτες να βρούνε ένα όνομα για τα σύγχρονα καμπ των προσφύγων που δεν θα 

περιλαμβάνει τη λέξη Lager, καθότι αυτή φέρει ένα ιδιαίτερα αρνητικό πρόσημο ακόμη και σήμερα. 

 Για περισσότερα βλ: https://www.politico.eu/article/germany-migration-policy-what-terms-to-use/ 

(τελευταία προσπέλαση 5/2/2022).  
43 Πρόκειται για τους λεγόμενους Funktionshäftlinge, θεσμός που αναλύεται σε επόμενη ενότητα της 

παρούσας εργασίας.  

Εικόνα 16: Πίνακας επεξήγησης των χρωματιστών τριγώνων που 
έφεραν οι κρατούμενοι στην ενδυμασία τους 

https://www.politico.eu/article/germany-migration-policy-what-terms-to-use/
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σύνθετου φαινομένου (Walter, 2016:154)44. Όποιος έβρισκε τον εαυτό του κρατούμενο 

σε τέτοιους χώρους εγκλεισμού, καταλάβαινε γρήγορα ότι και εντός των λάγκερ 

υπήρχαν άτυποι κανόνες, ιεραρχία, ενώ η αλληλεγγύη από τους συγκρατούμενους 

εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από τον λόγο εγκλεισμού του.    

Μετά τη λήξη του πολέμου και την απελευθέρωση των επιζώντων, αρχικά επικρά-

τησε σε μεγάλο βαθμό σιωπή γύρω από τα γεγονότα που είχαν διαδραματιστεί κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αφορούσαν τη συστηματική εκδίωξη και 

εξόντωση συγκεκριμένων ομάδων. Η απροθυμία αυτή προερχόταν τόσο από τη μερίδα 

του κόσμου που είχε βιώσει την πραγματικότητα των στρατοπέδων ως παρατηρητές, 

όσο και από τους ίδιους τους επιζώντες, βασική μέριμνα των οποίων ήταν η επανένταξή 

τους στην κοινωνία και η επιστροφή στην κανονικότητα. Εξάλλου, ακόμη κι αν κάποιοι 

ήθελαν να επικοινωνήσουν την εμπειρία τους, δεν υπήρχε πρόθυμο κοινό να τους 

ακούσει (Friedländer, 2000:5). Στις 18 Οκτωβρίου 1953 θεσπίζεται ο Νόμος περί 

αποζημιώσεων των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού45 (Bundesentschädigungsgesetz 

[BEG]) όπου ορίζεται με σαφήνεια ποιοι θεωρούνται επίσημα θύματα της ναζιστικής 

ιδεολογίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται:  

 

«Ως θύμα του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος ορίζεται οποιοσδήποτε 

διώχθηκε βάσει πολιτικής ιδεολογίας, φυλετικής καταγωγής και θρησκευτι-

κών πεποιθήσεων και ως εκ τούτου κατέληξε ή υπέστη σωματικές βλάβες, 

βλάβες στην υγεία του, στερήθηκε την ελευθερία του, την ακίνητη και κινητή 

περιουσία του και την επαγγελματική και οικονομική του εξέλιξη».46  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο νόμος δεν υπήρξε ιδιαίτερα συμπεριληπτικός, σε 

σχέση με το πλήθος των διαφορετικών ομάδων που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Η ρητή 

διατύπωση ότι μόνο όσοι διώχθηκαν βάσει πολιτικών, θρησκευτικών ή φυλετικών 

κριτηρίων, μοιραία αφήνει στο περιθώριο έναν καθόλου ευκαταφρόνητο αριθμό πρώην 

                                                           
44 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο έργο του Πρίμο Λέβι Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, και 

συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Η γκρίζα ζώνη», όπου ο Ιταλός επιζών 

αναλύει για ποιον λόγο τα απλουστευτικά δίπολα όπως «εμείς vs αυτοί», «καλό vs κακό» δεν 

εξυπηρετούν την ερμηνεία των γεγονότων του Ολοκαυτώματος. Για περισσότερα βλ. Brian Walter, The 

Offense of the Memory: Memory and Metaphor in The Drowned and the Saved στο Minna Vuohelainen 

και Arthur Chapma, Interpreting Primo Levi. Interdisciplinary Perspectives, (σελ.147-160), Palgrave 

Macmillan, Λονδίνο, 2016, εδώ σελ. 154.  
45 Διαθέσιμος στο: https://www.gesetze-im-internet.de/beg/BEG.pdf (τελευταία προσπέλαση 

1/12/2021).  
46 Μετάφραση από τη συγγραφέα.  

https://www.gesetze-im-internet.de/beg/BEG.pdf


46 
 

κρατουμένων. Έτσι, κάποιοι από τους διωχθέντες αναγνωρίστηκαν σχετικά γρήγορα 

ως επίσημα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, ενώ ορισμένες άλλες ομάδες αποκλείστη-

καν από το αφήγημα των γεγονότων του Ολοκαυτώματος. Τόσο η διεκδίκηση αποζη-

μιώσεων, όσο και η μνημόνευση σε επίσημες τελετές δεν ήταν πάντοτε αυτονόητη για 

όλους. Πολλοί πρώην κρατούμενοι στρατοπέδων συγκέντρωσης στερήθηκαν οποιασ-

δήποτε ηθικής ή υλικής επανόρθωσης. Κάποιοι οργανώθηκαν και διεκδίκησαν την α-

ναγνώριση που προσδοκούσαν, ενώ κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο 

περιθώριο μέχρι και σήμερα. Στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε τη δίωξη αυτών των 

«ξεχασμένων» θυμάτων, καθώς και την ελλιπή μνημόνευσή τους,  και συγκεκριμένα 

των ομοφυλόφιλων, των «καθ’ έξιν εγκληματιών» και των «κοινωνικά 

περιθωριοποιημένων». Μνεία γίνεται και στους Ρομά, καθώς κι αυτοί υπήρξαν μία 

ομάδα θυμάτων που μεταπολεμικά χρειάστηκε να προβούν σε διάφορες ενέργειες 

προκειμένου να αναγνωριστεί η συστηματική εξόντωσή τους. Τα θύματα του 

προγράμματος «Ευθανασία», γνωστού και ως πρόγραμμα Τ4, δεν εξετάζονται εδώ, 

καθότι δεν κρατήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά θανατώθηκαν με άλλες 

μεθόδους.47 

 

Οι ομοφυλόφιλοι θύματα του Ολοκαυτώματος 
 

Η ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στη Γερμανία δεν αποτέλεσε καινοτομία του 

εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, αντιθέτως προϋπήρχε χρόνια. Με νόμο του 1871, 

και συγκεκριμένα με την παράγραφο 175, απαγορεύονταν ρητά οι παρά φύσιν 

σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ανδρών, καθώς και η κτηνοβασία, και προβλεπόταν η 

φυλάκιση των παραβατών (Spurlin, 2020:80). Ωστόσο, στα χρόνια της Δημοκρατίας 

της Βαϊμάρης υπήρξε ένα κίνημα σεξουαλικής απελευθέρωσης. Ειδικότερα το 

Βερολίνο μετατράπηκε σε ευρωπαϊκό κέντρο των ομοφυλόφιλων ανδρών και 

γυναικών, αποκτώντας παγκόσμια φήμη ως η φιλελεύθερη πρωτεύουσα που 

                                                           
47 Η «φυλετική» κάθαρση στράφηκε πρώτα εναντίον των ατόμων με σοβαρά γενετικά προβλήματα, που 

κρίθηκαν «ανάξια να ζουν». Το πρόγραμμα Τ4 ξεκίνησε το 1939 και στόχος του ήταν η εκκαθάριση της 

άριας φυλής από άτομα με διανοητικές και ψυχικές νόσους και γενετικά προβλήματα. Υπολογίζεται ότι 

μέχρι το τέλος του πολέμου ο αριθμός των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη είχε ανέλθει σε 275.000 περίπου. 

Για περισσότερα βλ. Γιώργος Κόκκινος, Το Ολοκαύτωμα και η ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση, ό.π. , 

σελ.71-73 και Γιώργος Κόκκινος, «Άξια» και «ανάξια» ζωή. Ευγονική, εκφυλισμός, βιοπολιτική: ο 

γιατρός στο ρόλο του κοινωνικού θεραπευτή και του εθνικού αναμορφωτή, Ταξιδευτής, Αθήνα, 2021, σελ. 

157-171.  
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αποδέχεται τις μη συμβατικές σεξουαλικές επιλογές.48 Κατά τη δεκαετία του 1920, οι 

αστυνομικές αρχές περιορίστηκαν στην πάταξη της ανδρικής πορνείας και της 

αποπλάνησης ανήλικων αγοριών από ενήλικες ομοφυλόφιλους. Η ανεκτικότητα αυτή 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι εκείνο το διάστημα λειτουργούσαν στην πόλη 

πολλά γκέι μπαρ και κλαμπ49 (Spurlin, 2020:78). Ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να 

μεταβάλλεται τη στιγμή που η οικονομία της Γερμανίας ξεκίνησε να καταρρέει. Από 

το 1929 και μετά οι διώξεις ομοφυλόφιλων έγιναν συχνότερες και οι γκέι αποτέλεσαν 

τον αποδιοπομπαίο τράγο μίας κοινωνίας σε κρίση (Plant, 1986:29).  

Με την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ η κατάσταση άλλαξε δραστικά. Κατά 

τους εθνικοσοσιαλιστές, η μαλθακότητα που χαρακτήριζε πολλούς Γερμανούς μετά 

από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, έπρεπε να δώσει τη θέση της στην 

αρρενωπότητα. Μόνο έτσι θα μπορούσε να αναγεννηθεί το έθνος και να επικρατήσει η 

Άρια φυλή. Τον Φεβρουάριο του 1933 απαγορεύεται η πορνογραφία∙ το Ινστιτούτο 

Σεξολογίας Magnus Hirschfeld50 βανδαλίζεται και πυρπολείται, ενώ τα βιβλία, το 

φωτογραφικό υλικό και τα χειρόγραφα που βρέθηκαν εντός του καταστρέφονται. Τα 

                                                           
48 Προφανώς αυτή η ελευθερία δεν υπήρχε στο σύνολο της επικράτειας. Ο Albert Knoll υποστηρίζει πως 

ειδικά στο Μόναχο οι ομοφυλόφιλοι διώχθηκαν συστηματικά τη δεκαετία του 1920. Παραπέμποντας 

στον τύπο της εποχής (Das Freundschaftsblatt, “Folter und Todestrafen für Homoeroten”, 27 Μαΐου 

1927) αναφέρει πως, ενώ στο Βερολίνο και στις υπόλοιπες μεγαλουπόλεις της χώρας οι ομοφυλόφιλοι 

απολάμβαναν πλέον κάποια προνόμια, στη Βαυαρία η κατάσταση ήταν χειρότερη απ’ ότι προπολεμικά 

και οι ομοφυλόφιλοι που συλλαμβάνονταν αντιμετωπίζονταν ως ειδεχθείς εγκληματίες. Για περισσότερα 

βλ. Albert Knoll, Verfolgung homosexueller Männer in Bayern στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die 

Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 11-22). Splitter 13, Forum Homosexualität 

München, Νοέμβριος 2015, εδώ σελ. 11-12.  
49 Κατά τον Willian J. Spurlin μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξωτερίκευση της γυναικείας 

ομοφυλοφιλίας εκείνη την περίοδο στην πόλη του Βερολίνου. Συχνά παραγκωνισμένες σε επίπεδο 

ακαδημαϊκής έρευνας σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους άνδρες, οι λεσβίες γυναίκες κατάφεραν εκείνη 

τη εποχή να αναπτύξουν τη δική τους υπο-κουλτούρα. Για περισσότερα βλ. William J. Spurlin, Queering 

Holocaust Studies: New Frameworks for Understanding Nazi Homophobia and the Politics of Sexuality 

under National Socialism στο Simone Gigllioti, S. και Hilary Earl, H. {επιμ.} A Companion to the 

Holocaust (σελ. 75-93), John Wiley & Sons Ltd, 2020, εδώ σελ. 78-79.  
50 Ο Magnus Hirschfeld όντας γιατρός, Εβραίος, ομοφυλόφιλος και σοσιαλδημοκράτης, ενσάρκωνε στο 

πρόσωπό του το «απόλυτο κακό» για τους εθνικοσοσιαλιστές. Από το 1897 είχε ιδρύσει την Επιστημο-

νική-Ανθρωπιστική Επιτροπή (Wissenschaftlich-humanitäre Komitee [WhK]) με σκοπό την επιστημο-

νική μελέτη και την απενοχοποίηση της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς, στοχεύοντας ουσια-

στικά στην κατάργηση της παραγράφου 175. Μέσα σε λίγα χρόνια διεξήγαγε πολυάριθμες πρωτοπορια-

κές μελέτες σχετικές με ζητήματα ταυτότητας φύλου. Tο 1918 ιδρύει στο Βερολίνο το Ινστιτούτο Σεξο-

λογίας (Institut für Sexualwissenschaft), ενώ ήδη από την δεκαετία του 1920 γίνονται απόπειρες δολο-

φονίας εναντίον του. Στις 6 Μαΐου 1933 οργισμένοι υποστηρικτές του Χίτλερ βάζουν φωτιά στο Ινστι-

τούτο, το οποίο καταστρέφεται ολοσχερώς. Ο ίδιος ο Hirschfeld βρισκόταν στη Γαλλία, στο πλαίσιο 

μίας διάλεξης. Δεν επέστρεψε ποτέ στη Γερμανία και πέθανε στη Γαλλία το 1935. Το 2011 ιδρύθηκε 

στη Γερμανία το Ίδρυμα Magnus Hirschfeld (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld) προς τιμήν του σεξο-

λόγου ερευνητή. Για περισσότερα βλ. Richard Plant, The pink triangle, Holt Paperbacks, New York, 

1986, σελ. 22-52 και 207-210 και Daniel Baranowski, Magnus Hirschfelds Kampf gegen den §175 bis 

zur Anerkennung und Entschädigung des Unrechts an §175-Opfern heute στο Joanna Ostrowska και 

Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten, (σελ.206-210), 

Querverlag, Βερολίνο, 2020.  
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γκέι μπαρ κλείνουν και η καθημερινότητα των ομοφυλόφιλων αλλάζει άρδην (Spurlin, 

2020:79). Ακολούθησαν το πραξικόπημα του Ρεμ και η Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών 

όπου δολοφονήθηκε ο ομοφυλόφιλος αρχηγός των Ταγμάτων Εφόδου (Sturmabteilung 

[SA]) Ernst Röhm,51 καθώς και άλλοι γνωστοί ομοφυλόφιλοι. Παρόλο που τα κίνητρα 

για τις παραπάνω δολοφονίες ήταν κατά βάθος πολιτικά, η σεξουαλική ταυτότητα των 

θυμάτων εργαλειοποιήθηκε προκειμένου να χαρακτηριστούν όλοι οι ομοφυλόφιλοι ως 

εχθροί του κράτους, με την κατηγορία της προδοσίας και της υπονόμευσης της 

σταθερότητας της δημόσιας ζωής (Spurlin, 2020:80).52  

Τον Ιούνιο του 1935 αυστηροποιείται η παράγραφος 175 και ο όρος παρά φύσιν 

σεξουαλική πράξη αντικαθίσταται από το σεξουαλικό αδίκημα. Αυτή η αναθεωρημένη 

εκδοχή προέβλεπε μέχρι και δεκαετή φυλάκιση για άνδρες που συνευρίσκονταν με 

άλλους άνδρες με σκοπό την σεξουαλική πράξη, για άνδρες που εκμεταλλεύονταν τη 

θέση ισχύος τους για να εξαναγκάσουν άλλους σε συνουσία, για άνδρες που 

αποπλανούσαν ομόφυλούς τους κάτω των 21 ετών, για ομόφυλα ζευγάρια που 

διέπρατταν σεξουαλικά αδικήματα δημόσια και για άνδρες που επιδίδονταν στην 

ανδρική πορνεία. Πέραν όμως της φυσικής επαφής, η αναθεώρηση της παραγράφου 

ποινικοποιούσε και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ακόμη και σε επίπεδο 

προθέσεων. Οποιαδήποτε υπόνοια για σεξουαλική επιθυμία μεταξύ ανδρών, 

οποιαδήποτε φαντασίωση, ασπασμός ή εναγκαλισμός μπορούσε να θεωρηθεί σημάδι 

«αφύσικων» σεξουαλικών προτιμήσεων. Ακόμη και οι προσωπικές συζητήσεις, η 

αλληλογραφία ή τα ημερολόγια μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη κάποιου 

άνδρα (Spurlin, 2020:81).53 Μάλιστα, ο νόμος αυτός είχε και αναδρομική ισχύ, για 

παραπτώματα που είχαν διαπραχθεί πριν από το 1935. Ο δρόμος για τον μαζικό 

εγκλεισμό των ομοφυλόφιλων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης έχει ανοίξει.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην αντιμετώπιση που έτυχαν οι 

ομοφυλόφιλες γυναίκες στο ναζιστικό καθεστώς. Παρόλο που υπήρξε προβληματισμός 

                                                           
51 Ο Ernst Röhm υπήρξε από το 1919 φίλος και έμπιστος του Χίτλερ, καθώς και αρχηγός των Ταγμάτων 

Εφόδου (Sturmabteilung [SA]), μίας παραστρατιωτικής οργάνωσης προσκείμενης στο εθνικοσοσιαλι-

στικό κόμμα. Όντας ανοιχτά ομοφυλόφιλος, με το πέρασμα των χρόνων δεν ήταν ιδιαίτερα αρεστός 

στους κύκλους του κόμματος. Το 1934 κατηγορήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος. Ακολούθησε ένα 

τριήμερο μαζικών δολοφονιών (30/6-2/7/1934), γνωστό και ως Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, κατά τη 

διάρκεια του οποίου δολοφονήθηκε ο ίδιος ο Röhm, ολόκληρη η ηγεσία των SA, καθώς και άλλοι αντί-

παλοι του Χίτλερ. Για περισσότερα βλ. Richard Plant, The pink triangle, ό.π., σελ. 54-69.  
52 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Stefan Micheler, “Homophobic Propaganda and the Denunciation of 

Same‐Sex Desiring Men under National Socialism,” Journal of the History of Sexuality 11, nos. 1–2 

(2002): 106–07. 
53 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Günter Grau, ed., Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution 

in Germany 1933–1945, 1993, trans. Patrick Camiller (London: Cassell, 1995), 64. 
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σχετικά με την συμπερίληψή τους ή όχι στην παράγραφο 175, αποφασίστηκε ότι οι 

λεσβίες δεν θα διώκονταν ποινικά.54 Οι εθνικοσοσιαλιστές πίστευαν ότι οι ερωτικές 

σχέσεις μεταξύ γυναικών δεν απειλούσαν σε μεγάλο βαθμό τη δημογραφική και 

πληθυσμιακή πολιτική που ήθελαν να υιοθετήσουν. Ακόμη και αν μία γυναίκα ενέδιδε 

στον πειρασμό να επιδοθεί σε σεξουαλική πράξη με μία ομόφυλή της, εξακολουθούσε 

να είναι εν δυνάμει «χρήσιμη», καθώς μπορούσε να κυοφορήσει και να φέρει στον 

κόσμο άριους Γερμανούς πολίτες, συμβάλλοντας έτσι στην πληθυσμιακή ανάπτυξη του 

έθνους (Spurlin, 2020:81). Επιπλέον, η ροπή για τρυφερότητα και θέρμη που 

επιδεικνύουν οι γυναίκες εκ φύσεως, αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για τον 

εντοπισμό των ομοφυλόφιλων γυναικών (Plant, 1986:114). Η αντίληψη αυτή 

συμβαδίζει με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της ναζιστικής Γερμανίας. Αν δεν 

συντρέχαν πολιτικοί, θρησκευτικοί, φυλετικοί ή γενετικοί λόγοι για την εκδίωξή της, 

αποστολή της ήταν η τεκνοποίηση και η ανατροφή υγιών Γερμανών (Spurlin, 2020:85).  

Η ίδρυση του Κεντρικού Γραφείου για την καταπολέμηση της ομοφυλοφιλίας και των 

αμβλώσεων (Reichszentrale für die Bekämpfung der Homosexualität und der 

Abtreibung) από τον Heinrich Himmler το 1936, αποδεικνύει πώς η ομοφυλοφιλία δεν 

αποτελούσε απλώς ένα ξεχωριστό «κακό» το οποίο είχε μπει στο στόχαστρο των ναζί 

από ιδιοτροπία, αλλά ήταν βαθιά συνυφασμένη με τη φυλετική αναγέννηση την οποία 

οραματίζονταν. Από κοινού με τις αμβλώσεις και την αντισύλληψη, αποτελούσαν τη 

βασική τροχοπέδη στην αύξηση του ρυθμού των γεννήσεων. Η ομοφυλοφιλία έπρεπε 

να εξαλειφθεί από τη δημόσια σφαίρα και οι σεξουαλικές σχέσεις όφειλαν να ταχθούν 

στην υπηρεσία της αύξησης του πληθυσμού και της ευγονικής. Μόνο έτσι η Γερμανία 

θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους της για οικουμενική κυριαρχία (Spurlin, 

2020:81-85). Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν, οι σεξουαλικές επαφές έπαψαν να ανήκουν 

στην σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και έγιναν αντικείμενο εθνικής σημασίας.  

Εντός των στρατοπέδων συγκέντρωσης η ζωή των ομοφυλόφιλων ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη. Αποτελώντας ένα σχετικά μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εγκλείστων 

και ευρισκόμενοι σε ένα από τα τελευταία σκαλοπάτια της άτυπης στρατοπεδικής 

ιεραρχίας ήταν πολύ πιθανό να τους ανατίθενται οι πιο επικίνδυνες και εξουθενωτικές 

εργασίες. Πολλές φορές υπήρξαν αντικείμενο ιατρικών πειραμάτων, ενώ οι 

                                                           
54 Πολλές ομοφυλόφιλες γυναίκες ωστόσο διώχθηκαν με την κατηγορία ότι υπήρξαν «κοινωνικά 

περιθωριοποιημένες» και έφεραν το μαύρο τρίγωνο ως κρατούμενες στα κατά τόπους στρατόπεδα. 

Πηγή: William J. Spurlin, Queering Holocaust Studies: New Frameworks for Understanding Nazi 

Homophobia and the Politics of Sexuality under National Socialism, ό.π., σελ. 86.  
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ξυλοδαρμοί από τους φύλακες αλλά και από άλλους κρατούμενους -οι οποίοι πολλές 

φορές κατέληγαν ακόμη και στον θάνατο- ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Η πιθανότητα 

να αναλάβουν κάποιο πόστο ευθύνης ήταν μηδαμινή, ενώ η αλληλεγγύη που 

αναπτύχθηκε μεταξύ άλλων ομάδων κρατουμένων δεν περιλάμβανε και αυτούς. Η 

εχθρότητα των συγκρατούμενών τους ήταν τις περισσότερες φορές δεδομένη, 

αποτέλεσμα της γενικότερης ομοφοβίας που ήταν διάχυτη στην κοινωνία της εποχής 

(Spurlin, 2020:84-85). Βέβαια, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι βασικός στόχος της 

εκδίωξης των ομοφυλόφιλων δεν ήταν η εξόντωση αλλά η αναμόρφωση. Σε αντίθεση 

με τους Εβραίους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα για να σωθούν, 

οι ομοφυλόφιλοι είχαν τη δυνατότητα να σώσουν τον εαυτό τους αποδεικνύοντας ότι 

θεραπεύτηκαν από την «ασθένειά» τους (Berenbaum, 2020:27). Για να το πετύχουν 

αυτό, πολλές φορές εξαναγκάζονταν να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με γυναίκες 

(Plant, 1986:18). Ωστόσο, οι εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κράτησής τους είχαν ως 

αποτέλεσμα οι ομοφυλόφιλοι να αποτελούν μία από τις ομάδες με την υψηλότερη 

θνησιμότητα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπολογίζεται ότι κατά τις χρονιές 1933-

1945 καταδικάστηκαν περίπου 50.00055 ομοφυλόφιλοι σε εγκλεισμό, ενώ κατά τη 

διάρκεια του πολέμου 5-7.000 έχασαν τη ζωή τους, οι μισοί από αυτούς σε στρατόπεδα 

κράτησης (Κόκκινος, 2020:75-76).  

Αυτό που κάνει την ιστορία των ομοφυλόφιλων ακόμη τραγικότερη όμως, είναι ότι 

η λύτρωσή τους δεν ήρθε με το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση, όπως για τις 

περισσότερες ομάδες κρατουμένων. Το τέλος της ναζιστικής θηριωδίας δεν σήμαινε 

και το τέλος της ομοφοβίας. Η παράγραφος 175 εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ 

κι έτσι οι ομοφυλόφιλοι εξακολουθούσαν να θεωρούνται παραβάτες. Ο Albert Knoll 

(2015:23) υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι σύμμαχοι αποφάσισαν 

πως όσοι είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα βάσει της παραγράφου 175, θα έπρεπε να 

εκτίσουν την ποινή τους μέχρι τέλους σε κάποιο άλλο κατάστημα κράτησης.56 Από την 

                                                           
55 Ο Albert Knoll και ο Richard Plant υποστηρίζουν πως ο αριθμός των εκδιωχθέντων ομοφυλόφιλων 

κυμαίνεται μεταξύ 50.000-63.000. Για περισσότερα βλ. Albert Knoll, Verfolgung homosexueller Männer 

in Bayern, ό.π., σελ. 17 και Richard Plant, The pink triangle, ό.π., σελ. 149.   
56 Δίνεται το παράδειγμα του κρατούμενου «R.», ο οποίος μετά την απελευθέρωση του Νταχάου από 

τους συμμάχους έπρεπε να εκτίσει έναν ακόμη χρόνο φυλάκισης στο κατάστημα κράτησης του 

Λάντσμπεργκ. Ο ίδιος εξομολογείται: «[...] Μετά από μερικά χρόνια, όταν άνοιξαν ξανά μαγαζιά για 

ομοφυλόφιλους, γνώρισα πολύ κόσμο, αλλά κανέναν που να παραδεχόταν ότι κρατήθηκε σε στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Γι’ αυτά τα θέματα δεν μιλούσε πια κανείς. Ποτέ».  Πηγή:  Albert Knoll, Kriegsende - 

Zeitzeugen στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau 

(σελ. 23-29). Splitter 13, Forum Homosexualität München, Νοέμβριος 2015, εδώ σελ. 23-24.  
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άλλη, όσοι απελευθερώθηκαν, πολλές φορές δεν είχαν πού να πάνε. Η επιστροφή στις 

οικογένειές τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση, μιας και τις περισσότερες φορές δεν τους 

αποδέχονταν, κι έτσι πολλοί από αυτούς απλώς «εξαφανίστηκαν» (Knoll, 2015:23). 

Για πολλά χρόνια, η παραδοχή ότι κάποιος είχε φυλακιστεί με την κατηγορία της 

ομοφυλοφιλίας αποτελούσε ταμπού.  

Η αυστηροποιημένη εκδοχή της παραγράφου 175, που ποινικοποιούσε τις 

σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ συναινούντων ενηλίκων, εξακολούθησε να ισχύει στην 

ΟΔΓ με αυτή τη μορφή μέχρι το 1969. Το 1959 μάλιστα, οι νέες υποθέσεις δίωξης 

ομοφυλόφιλων έφτασαν τα ποσοστά του 1938 (Knoll, 2015:22). Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, η διεκδίκηση αποζημιώσεων και αναγνώρισης ήταν εκτός συζήτησης. Η 

τροποποίηση της παραγράφου το 1969, που έκρινε πλέον νόμιμη την ερωτική επαφή 

μεταξύ ανδρών άνω των 21 ετών, άνοιξε τον δρόμο για τη σύσταση συλλόγων, 

ενώσεων και μαγαζιών διασκέδασης, καθώς και για την διακίνηση τύπου σχετικού 

περιεχομένου (Knoll & Richter, 2015:39). Οι ομοφυλόφιλοι όμως απείχαν ακόμη πολύ 

από την αναγνώριση που αποζητούσαν. Δεδομένου ότι ο Νόμος περί αποζημιώσεων 

των θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού δεν τους συμπεριλάμβανε στα επίσημα θύματα, 

οποιαδήποτε απαίτηση από πλευράς τους ήταν έωλη. Το 1974 η παράγραφος 175 

ελαστικοποιείται ακόμη περισσότερο, ορίζοντας ως ηλικιακό όριο για τη σύναψη 

ομοφυλοφιλικών σχέσεων τα 18 έτη, ενώ οριστικά αποσύρεται μόλις το 1994, στο 

πλαίσιο της ενοποίησης της Γερμανίας, δεδομένου ότι θα έπρεπε πλέον να υπάρχει 

κοινή νομοθεσία. Το αίσθημα ανακούφισης ήταν μεγάλο, συνοδεύτηκε όμως και από 

αισθήματα αναδρομικού θυμού, καθώς για πάνω από 50 χρόνια οι ομοφυλόφιλοι 

ζούσαν υπό καθεστώς φόβου, λόγω ενός αναχρονιστικού νόμου (Middelhof, 2015:63).  

Οι αγώνες των ομοφυλόφιλων για αναγνώριση υπήρξαν διαρκείς και επίπονοι, όχι 

μόνο επειδή προϋπέθεταν αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας προκειμένου να δικαιω-

θούν, αλλά επειδή για πολλά χρόνια δεν ήταν ευπρόσδεκτοι και από μεγάλο κομμάτι 

της κοινωνίας. Ο Jürgen Wenke (2015:67) αναφέρει πως κατά τη διάρκεια μίας διαδή-

λωσης στο Μόναχο το 1987, ένας άνδρας του είπε πως δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκο-

νται εκεί και να διαμαρτύρονται, διότι δεν αντιστάθηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό, παρά 

δέχτηκαν τη μοίρα τους στωικά, επιχείρημα που συχνά χρησιμοποιήθηκε και για τους 

Εβραίους θύματα.  

Στις 7 Δεκεμβρίου 2000 το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας καταδίκασε 

επίσημα τη δίωξη των ομοφυλόφιλων από το ναζιστικό καθεστώς και αποφάσισε την 

αποκατάσταση των παθόντων. Το 2011 ιδρύθηκε με κρατική πρωτοβουλία το Ίδρυμα 
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Magnus Hirschfeld (Bundesstiftung Magnus Hirschfeld),57 βασική αποστολή του 

οποίου είναι η διατήρηση της μνήμης των ομοφυλόφιλων θυμάτων του εθνικοσο-

σιαλισμού. Από το 2017 δόθηκε η δυνατότητα σε όλους όσοι είχαν διωχθεί βάσει της 

παραγράφου 175, να καταθέσουν αίτηση για αποζημίωση. Μέχρι τις αρχές του 2020 

υπήρχαν 258 αιτήματα, εκ των οποίων τα 209 ικανοποιήθηκαν (Baranowski, 2020:206-

208).  

Για ποιον λόγο όμως είναι απαραίτητη η θέαση του Ολοκαυτώματος μέσα από το 

πρίσμα αυτών των ξεχασμένων θυμάτων; Μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικές 

ερμηνείες για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν; Για πολλά χρόνια υπήρχε η 

πεποίθηση ότι η συμπερίληψη και άλλων ομάδων θυμάτων στις μελέτες του 

Ολοκαυτώματος θα μετατόπιζε το βάρος από την βασική ομάδα δίωξης, δηλαδή τους 

Εβραίους. Η μεγαλύτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στη συστηματική και με κρατική 

εντολή εξόντωση μίας ολόκληρης πληθυσμιακής ομάδας, όλων των ανδρών, γυναικών 

και παιδιών της, όχι επειδή διέπραξαν κάποιο έγκλημα, αλλά επειδή γεννήθηκαν 

Εβραίοι. Η σύγκριση με άλλα θύματα θα μπορούσε να οδηγήσει στη σχετικοποίηση 

του γεγονότος και να υπονομεύσει τη μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος (Berenbaum, 

2020:26). Το τελευταίο διάστημα όμως έχουν αρχίσει να διατυπώνονται διαφορετικές 

απόψεις. Κατά τον William Spurlin (2020:76-82) η θέαση των γεγονότων μέσα από το 

πρίσμα της δίωξης των ομοφυλόφιλων μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικές 

ερμηνείες για το Ολοκαύτωμα. Ο νέο-αναδυόμενος αυτός κλάδος, που στη διεθνή 

βιβλιογραφία απαντάται με τον όρο queering Holocaust studies, δεν στοχεύει στην 

υποβάθμιση της δίωξης των Εβραίων, αλλά στην ανάδειξη των στενών δεσμών που 

συνδέουν όλες τις ομάδες που διώχθηκαν, προκειμένου να επιτευχθεί μία σφαιρική και 

εις βάθος κατανόηση, τόσο της ναζιστικής ιδεολογίας, όσο και των ίδιων των 

γεγονότων. Τόσο η εξόντωση των Εβραίων, όσο και η εκδίωξη των ομοφυλόφιλων 

στόχευαν στη φυλετική καθαρότητα του γερμανικού έθνους, και είναι αυτό ακριβώς το 

σημείο τομής των δύο διαφορετικών ομάδων που πρέπει να διερευνηθεί, προκειμένου 

να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο το ναζιστικό όραμα. Επομένως, θα μπορούσαμε 

να κάνουμε λόγο όχι απαραίτητα για έναν ξεχωριστό τομέα έρευνας, αλλά περισσότερο 

για μία υποενότητα εντός των σπουδών του Ολοκαυτώματος, που θα μπορούσε ακόμη 

και να συμβάλλει στην ανάδειξη των Εβραίων ως βασικών θυμάτων, μιας και όλα τα 

θύματα των ναζί δεν ήταν Εβραίοι, αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι Εβραίοι ήταν θύματα. 

                                                           
57 Διαθέσιμο στο: https://mh-stiftung.de/ueber-die-stiftung/ (τελευταία προσπέλαση 4/12/2020).  

https://mh-stiftung.de/ueber-die-stiftung/
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Παράλληλα, κατά τις Joanna Ostrowska και Joanna Talewicz-Kwiatkowska,58 η 

ανάδειξη της ιστορίας των ομοφυλόφιλων (queer History) δεν αποκαθιστά απλώς τις 

αδικίες του παρελθόντος, αλλά βοηθάει στην κατανόηση και κατ’ επέκταση στην 

ευνοϊκότερη μεταχείριση των ομοφυλόφιλων σήμερα. Αναφερόμενες κυρίως στη 

συντηρητική πολωνική κοινωνία, όπου η LGBT+ κοινότητα συχνά γίνεται αντικείμενο 

επιθέσεων ακόμη και σήμερα, θεωρούν πως η διάχυτη ομοφοβία στη χώρα τους 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ιστορία των 

ομοφυλόφιλων. Τοποθετώντας του ομοφυλόφιλους, αλλά και άλλα ξεχασμένα θύματα 

όπως τους Ρομά και τους Σίντι, στο επίκεντρο, προσπαθούν να αναδείξουν την 

αναγκαιότητα της θέασης του Ολοκαυτώματος μέσα από το πρίσμα των αφηγήσεων 

αυτών των θυμάτων, διότι θεωρούν πως το παρελθόν μπορεί να εξηγήσει συμπεριφορές 

του παρόντος. Η προκατάληψη και η περιθωριοποίηση αυτών των κοινωνικών ομάδων 

σήμερα, μπορεί να ενεργοποιήσει παρόμοιους μηχανισμούς με τότε, με τα 

αποτελέσματα να είναι απρόβλεπτα. Μόνο η βαθιά κατανόηση του παρελθόντος και η 

αποτίναξη τέτοιων αντιλήψεων μέσω της ενημέρωσης μπορούν να συμβάλλουν 

εποικοδομητικά στην αποδοχή αυτών των κοινωνικών ομάδων.59 

 

Οι «κοινωνικά περιθωριοποιημένοι» θύματα του Ολοκαυτώματος (“Asoziale”) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, για τους εθνικοσοσιαλιστές, το κύρος της Γερμανίας θα μπο-

ρούσε να εξασφαλιστεί μόνο με τη φυλετική κάθαρση του έθνους. Η κάθαρση αυτή 

δεν αφορούσε αποκλειστικά τους φυλετικούς εχθρούς, αλλά και τους παρίες εντός της 

γερμανικής κοινότητας. Έτσι, η πολιτική αποκλεισμού που υιοθέτησαν περιλάμβανε 

εκτός των άλλων και τα άτομα που θεωρούνταν κοινωνικά περιθωριοποιημένα, 

                                                           
58 Πρόκειται για τις συγγραφείς του βιβλίου Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten 

(Μνήμες στο Άουσβιτς και για τις σεξουαλικές μειονότητες) που κυκλοφόρησε στα γερμανικά το 2020, 

ενώ η πολωνική έκδοση ακολούθησε το 2021. Πρόκειται για έναν συλλογικό τόμο που αναφέρεται 

περισσότερο στην πολωνική κοινωνία, όπου ακόμη και σήμερα το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας παραμένει 

ταμπού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των σύγχρονων Πολωνών θεωρεί ακόμη πως οι 

ομοφυλόφιλοι έγκλειστοι του Άουσβιτς ήταν αποκλειστικά γερμανικής ή αυστριακής καταγωγής, μιας 

και η ομοφυλοφιλία δεν υπήρχε στη Πολωνία εκείνα τα χρόνια. Προσπερνώντας όμως τις ιδιαιτερότητες 

της πολωνικής κοινωνίας, στο βιβλίο παρουσιάζονται απόψεις που αφορούν τη γενικότερη αντιμετώπιση 

αυτών των θυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
59 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από συνέντευξη των συγγραφέων. Ολόκληρη η συνέντευξη είναι 

διαθέσιμη στο:  

https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-

history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-

08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439 (τελευταία προσπέλαση 5/12/2021).  

https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439
https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439
https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439
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εκείνους που για διάφορους λόγους δεν ταίριαζαν στα ναζιστικά ιδεώδη και δεν συμ-

βάδιζαν με την υπόλοιπη κοινωνία. Η δικαιολογία που προβάλλονταν ήταν η πρόληψη 

της παραβατικότητας αλλά κατά τον Nikolaus Wachsmann (2008:133;137), είναι πολύ 

πιθανό η τακτική αυτή να εξυπηρετούσε και την αυξημένη ζήτηση για φθηνό εργατικό 

δυναμικό στην πολεμική βιομηχανία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, οι αστυνομικές 

επιδρομές εναντίον των «περιθωριακών», στόχευαν κυρίως άνδρες οι οποίοι από 

άποψη σωματικής διάπλασης, φαίνονταν να ήταν σε θέση να εργαστούν στις δύσκολες 

συνθήκες των λάγκερ.  

Αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη ομάδα θυμάτων από τις υπόλοιπες, είναι 

ότι τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος ως «κοινωνικά απροσάρμοστος» ήταν 

ιδιαιτέρως ρευστά. Ενώ για παράδειγμα οι Εβραίοι και οι πολιτικοί αντίπαλοι ήταν 

εύκολο να εντοπιστούν και να απομονωθούν, οι παρίες δεν συλλαμβάνονταν βάσει 

κάποιου σαφώς καθορισμένου χαρακτηριστικού τους. Ως εκ τούτου, η ομάδα των 

«αντικοινωνικών» περιλάμβανε μία ευρεία γκάμα «παραβατών». Σύμφωνα με την 

Επιστημονική υπηρεσία του γερμανικού κοινοβουλίου (Wissenschaftliche Dienste des 

Bundestages [WD], 2016:660), ως κοινωνικά περιθωριοποιημένοι στιγματίστηκαν με-

ταξύ άλλων οι άστεγοι, οι επαίτες, όσοι ακολουθούσαν έναν νομαδικό τρόπο ζωής, 

όπως οι τσιγγάνοι, οι εξαρτημένοι από ουσίες ή αλκοόλ, όσοι έπασχαν από μεταδοτικές 

ασθένειες, όσοι αρνούνταν να εργαστούν, όσοι εργάζονταν περιστασιακά και μόνο, 

όσοι ζούσαν από προνοιακά επιδόματα, οι προαγωγοί, οι ιερόδουλες, όσοι ήταν 

υπόχρεοι διατροφής και καθυστερούσαν την αποπληρωμή της, όσοι δούλευαν στην 

πολεμική βιομηχανία και κρίθηκαν ανεπαρκείς, άτομα που είχαν προβάλλει αντίσταση 

κατά της αρχής, πολυμελείς οικογένειες που χρειάζονταν κρατική οικονομική βοήθεια, 

καθότι θεωρήθηκαν βάρος για τη γερμανική κοινωνία. Σε κάποιες πόλεις μάλιστα 

υιοθετήθηκε η τακτική αυτές οι οικογένειες να απομονώνονται και να διαμένουν σε 

συγκεκριμένα σημεία του αστικού ιστού, ώστε να μην αναμειγνύονται με τους 

υπόλοιπους πολίτες (Wachsmann, 2008:134). Πριν από τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων για τη συστηματική δίωξη των Εβραίων και των ομοφυλόφιλων, συχνά και 

αυτοί κατέληγαν να συλλαμβάνονται ως «περιθωριακά στοιχεία». Αυτή η τόσο ανοιχτή 

ερμηνεία σχετικά με το ποιος θεωρούνταν και ποιος όχι κοινωνικά απροσάρμοστος, 

καταδεικνύει την αυθαιρεσία βάσει της οποίας φυλακίστηκε ένας μεγάλος αριθμός 

                                                           
60 Διαθέσιμο στο:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-

pdf-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 8/11/2021).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf
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κρατουμένων. Οποιοσδήποτε μπορούσε να πληροί τις προϋποθέσεις, αρκεί να το 

επιθυμούσε ο εκάστοτε διώκτης του (WD, 2016:7).  

Το ζήτημα της ένταξης ή της απομάκρυνσης των περιθωριοποιημένων ατόμων από 

την κοινωνία απασχολούσε τη γερμανική πολιτεία ήδη από τα χρόνια της Δημοκρατίας 

της Βαϊμάρης. Με την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού όμως έγινε βασικός πυλώνας της 

εσωτερικής πολιτικής και ριζοσπαστικοποιήθηκε ταχέως. Ένα από τα πρώτα μέτρα που 

πάρθηκαν ήταν η στείρωση και ο ευνουχισμός, δηλαδή η πρόληψη μέσω ιατρικής 

πράξης, βάσει του Νόμου για την πρόληψη κληρονομικών ασθενειών (Gesetz zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses61) τον Ιούλιο του 1933. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 

1933-1939 υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις στείρωσης62 περίπου 300.000 άνδρες και 

γυναίκες. Επρόκειτο για άτομα με διανοητικές ή κινητικές αναπηρίες, άτομα με 

προβλήματα αλκοολισμού, εξαρτημένα άτομα και γενικά οποιονδήποτε θα μπορούσε 

να φέρει στον κόσμο «εκφυλισμένους» απογόνους και να «μολύνει» την καθαρότητα 

του γερμανικού έθνους. Η συνηθέστερη διάγνωση ήταν η «περιορισμένη ευφυΐα»,63 

που τις περισσότερες φορές οφείλονταν στην ανύπαρκτη μόρφωση, την κοινωνική 

απομόνωση ή την ακραία φτώχεια που βίωναν αυτά τα άτομα, παρά σε ελλιπείς 

διανοητικές δυνατότητες  (Wachsmann, 2008:133-134).  

Οι πρώτες μαζικές συλλήψεις «αντικοινωνικών» έγιναν τον Σεπτέμβριο του 1933. 

Το επεισόδιο , κατά τη διάρκεια του οποίου συνελήφθησαν χιλιάδες ζητιάνοι και άτομα 

χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, έμεινε γνωστό με την ονομασία Εβδομάδα των επαιτών 

(Bettlerwoche). Οι περισσότεροι εξ αυτών αφέθησαν ελεύθεροι μερικές εβδομάδες αρ-

γότερα (WD, 2016:9). Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε η πρώτη νομοθετική 

ρύθμιση που προέβλεπε την κράτηση ατόμων που θα χαρακτηρίζονταν ως αντικοινω-

νικά. Ο Νόμος κατά των επικίνδυνων καθ’ έξιν εγκληματιών και υπέρ της λήψης μέτρων 

για την ασφάλεια και τη βελτίωση (Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher 

                                                           
61 Διαθέσιμος στο: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0136_ebn_de.pdf (τελευταία προσπέλαση 

12/12/2021).  
62 Σε κάποιους εγκληματίες επιβλήθηκε ο ευνουχισμός, ο οποίος διαφέρει από τη στείρωση ως προς τη 

διαδικασία. Θεωρείται πιο παρεμβατική μέθοδος και στοχεύει πρωτίστως στην εξάλειψη των 

σεξουαλικών ορμών, για τον λόγο αυτό αφαιρούνται οι ανδρικοί όρχεις. Η στείρωση από την άλλη 

αποσκοπεί καθαρά στην παρεμπόδιση της αναπαραγωγής.  
63 Στην αγγλική βιβλιογραφία απαντάται ο όρος feeble-minded, που έχει ταυτιστεί με την ευγονική του 

19ου και 20ου αιώνα. Πλέον θεωρείται προσβλητικός και δεν χρησιμοποιείται σχεδόν σε κανένα 

συγκείμενο. Πηγή: https://www.merriam-webster.com/dictionary/feebleminded (τελευταία προσπέλαση 

12/12/2021).  

https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0136_ebn_de.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/feebleminded
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und über Maßregeln der Sicherung und Besserung64) άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μέ-

χρι και ισόβιας κράτησης των κοινωνικά περιθωριοποιημένων σε φυλακές, εργοτάξια 

ή προνοιακές δομές, όποτε οι αρχές το έκριναν απαραίτητο (WD, 2016:9-10). Το 1937 

η πολιτική αποκλεισμού επεκτείνεται ακόμη περισσότερο. Με τη Διάταξη περί πρόλη-

ψης της εγκληματικότητας από την αστυνομία (Grundlegender Erlaß über die 

vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei) οι αστυνομικές αρχές απέ-

κτησαν τη δικαιοδοσία να συλλαμβάνουν πέραν των εγκληματιών και τα άτομα που 

θεωρούσαν κοινωνικά απροσάρμοστα. Εκτός από την κράτησή τους σε ειδικές δομές 

και εργοτάξια που είχαν δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, ήταν πλέον εφικτός ο 

εγκλεισμός τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, πράγμα που από το 1938 και έπειτα 

αποτέλεσε τον κανόνα (WD, 2016:10). Με την επιχείρηση Arbeitsscheu Reich την 

άνοιξη και το καλοκαίρι του 1938 (σε ελεύθερη απόδοση θα μπορούσαμε να την ονο-

μάσουμε επιχείρηση κατά της φυγοπονίας) βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 

περίπου 10.000 άτομα που χαρακτηρίστηκαν αντικοινωνικά, μεταξύ των οποίων Ρομά 

και Εβραίοι.  

Εντός των στρατοπέδων οι «κοινωνικά περιθωριοποιημένοι» αποτελούσαν μία 

διακριτή ομάδα που έφερε το μαύρο τρίγωνο. Υπήρξαν περίοδοι που σε ορισμένα 

λάγκερ η συγκεκριμένη ομάδα ήταν η πολυπληθέστερη (Wachsmann, 2008:136), 

απότοκο της εύκολης «διάγνωσης» οποιουδήποτε διέφερε ως «αντικοινωνικού» αλλά 

και ενδεικτικό του ρυθμού εκκαθαρίσεων της γερμανικής κοινωνίας από τους παρίες. 

Η ανομοιογένεια της συγκεκριμένης ομάδας λόγω διαφορετικής αιτίας σύλληψης αλλά 

και διαφορετικής καταγωγής, κοινωνικής θέσης και κοσμοθεωρίας, λειτούργησε 

ανασταλτικά στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των κρατουμένων με τα 

μαύρα τρίγωνα. Τις περισσότερες φορές η απομόνωση και η περιθωριοποίηση που ήδη 

βίωναν πριν συλληφθούν έφτανε στην κορύφωσή της εντός των στρατοπέδων. Σε 

αντίθεση με άλλες ομάδες, οι «κοινωνικά περιθωριοποιημένοι» αδυνατούσαν να 

συσπειρωθούν και να αναπτύξουν στρατηγικές επιβίωσης ενάντια στις δύσκολες 

συνθήκες των λάγκερ (WD, 2016:12).  

Σε σχέση με τη θέση τους στην στρατοπεδική ιεραρχία, οι άνθρωποι του περιθωρίου 

βρίσκονταν και αυτοί πολύ χαμηλά, όπως οι ομοφυλόφιλοι. Τόσο το προσωπικό των 

στρατοπέδων, όσο και οι συγκρατούμενοί τους, τους θεωρούσαν αναξιόπιστους και 

                                                           
64 Διαθέσιμος στο: https://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_995_G_Gewohnheitsverbrecher.pdf 

(τελευταία προσπέλαση 11/12/2021).  

https://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_995_G_Gewohnheitsverbrecher.pdf
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καιροσκόπους και τους συμπεριφέρονταν με εχθρότητα ή στην καλύτερη περίπτωση 

με αδιαφορία. Για πολλούς μάλιστα, ο κοινός εγκλεισμός με τέτοια άτομα αποτελούσε 

μία επιπλέον ταπείνωση (WD, 2016:12). Όπως και οι ομοφυλόφιλοι, οι κρατούμενοι 

με το μαύρο τρίγωνο, ήταν πολύ πιθανό να γίνουν στόχος επιθέσεων και ξυλοδαρμών, 

πράγμα που εξηγεί το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας της συγκεκριμένης ομάδας. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο στρατόπεδο του Φλόσσενμπεργκ 4 στους 5 

κρατούμενους που μεταφέρθηκαν εκεί ως αποτέλεσμα της επιχείρησης Arbeitsscheu 

Reich, πέθαναν μέσα σε δύο χρόνια (WD, 2016:12). Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων 

που εκδιώχθηκαν με την κατηγορία της αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν έχει 

διασταυρωθεί βάσει ερευνών, υπάρχει ωστόσο η εκτίμηση ότι κυμαίνεται μεταξύ 

34.000-70.000 ατόμων (WD, 2016:17). Οι περισσότεροι ήταν γερμανικής καταγωγής, 

υπήρχαν όμως και κάποιοι που μεταφέρθηκαν από τις κατακτημένες περιοχές.65 

 Με το τέλος του πολέμου, η συγκεκριμένη ομάδα θυμάτων ανήκει σε αυτές που 

ξεχάστηκαν αμέσως και δεν συμπεριλήφθηκε στον νόμο περί αποζημιώσεων. Η 

διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους συνεχίστηκε, καθώς δεν υπήρξε κάποια 

οργανωμένη προσπάθεια για επίσημη αναγνώρισή τους ως θυμάτων, ενώ οι επιτροπές 

και οι σύλλογοι που ιδρύθηκαν γρήγορα από άλλες ομάδες κρατουμένων, αρνήθηκαν 

να ενσωματώσουν τους «αντικοινωνικούς» και τους «εγκληματίες» στους κόλπους 

τους (WD, 2016:19). Η ανομοιογένεια που χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη ομάδα, το 

στίγμα που εξακολουθούσαν να φέρουν αλλά και το γεγονός ότι δεν αποτελούσαν μία 

ομάδα με δύναμη και επιρροή εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί οι επιζώντες εξ αυτών 

δεν ίδρυσαν οι ίδιοι κάποια επιτροπή που θα διεκδικούσε όσα θεωρούσαν ότι τους 

αναλογούσαν. Πολλές φορές μάλιστα τα θύματα κρατούσαν κρυφό το γεγονός ότι 

είχαν κρατηθεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή -στην καλύτερη περίπτωση- δεν 

αποκάλυπταν τον λόγο εγκλεισμού τους.66 Έτσι, οποιαδήποτε συζήτηση για συλλογική 

αποζημίωση ή αναγνώριση ήταν άκαιρη. Επιπλέον, πολλά αιτήματα για αποζημίωση 

απορρίφθηκαν, διότι οι επιζώντες προσπάθησαν να αποκρύψουν τους πραγματικούς 

λόγους που οδήγησαν στον εγκλεισμό τους. Έτσι, κάποιος που έφερε το μαύρο τρίγωνο 

ως κρατούμενος αλλά πρόβαλλε ως αιτιολογία της κράτησής του την τσιγγάνικη 

καταγωγή του δεν θεωρούνταν δικαιούχος αποζημίωσης μετά τη διασταύρωση των 

                                                           
65 Πηγή: https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/ (τελευταία 

προσπέλαση 12/12/2021).  
66 Στο ίδιο.  

https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/
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στοιχείων.67 Σε αυτή την περίπτωση εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με το αν είναι 

ορθό για τη διεκπεραίωση τέτοιων ζητημάτων να λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά 

τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς. Σύμφωνα με τον 

Henning Borggräfe, είναι λάθος να δεχόμαστε άκριτα οποιοδήποτε έγγραφο 

συντάχθηκε από τους διώκτες χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψιν η γνώμη των 

διωχθέντων. Οι πρωτογενείς πηγές που χρονολογούνται από την περίοδο των ναζί θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με καχυποψία και να υποβάλλονται σε ενδελεχή έρευνα.68 

Τα πρώτα βήματα επανορθώσεων έγιναν πολλά χρόνια μετά. Σύμφωνα με την 

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το 2008 έλαβαν χρηματική αποζημίωση 205 επιζώντες της 

συγκεκριμένης ομάδας θυμάτων, ενώ το 2015 αποζημιώθηκαν άλλοι 181, βάσει της 

παραγράφου 4 του αναθεωρημένου Νόμου περί αποζημιώσεων των θυμάτων του 

εθνικοσοσιαλισμού (Neufassung der Richtlinien der Bundesregierung über 

Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im Rahmen 

des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes [AKG-Härterichtlinien]69) (WD, 2016:18). Το 

2015 ιδρύθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο των «αντικοινωνικών» Γερμανίας (Zentralrat der 

Asozialen in Deutschland [ZAiD]),70 ένας οργανισμός που έχει ως αποστολή την 

εκπροσώπηση και τη μνημόνευση της εν λόγω ομάδας αλλά και την εξάλειψη 

                                                           
67 Στο ίδιο.  
68 Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από συνέντευξη του Henning Borggräfe, επικεφαλής του ιδρύματος 

Arolsen Archives, του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού που ασχολείται με τη συλλογή, τη μελέτη και 

τη διάθεση πρωτογενών πηγών από την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού και εδρεύει στη Γερμανία. Η 

συλλογή του έχει συμπεριληφθεί στον διεθνή κατάλογο της Unesco «Μνήμη του κόσμου» (Memory of 

the world), καθώς διαθέτει πληροφορίες για 17,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Διεθνής Επιτροπή που 

επιβλέπει τις εργασίες του οργανισμού αποτελείται από εκπροσώπους 11 κρατών-μελών, μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα. Η χρηματοδότησή του γίνεται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. 

Ολόκληρη η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο:  

https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/ (τελευταία προσπέλαση 

12/12/2021).  
69 Διαθέσιμος στο: 

 https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28032011_BMF.htm  

(τελευταία προσπέλαση 11/12/2021). Η πρώτη αναθεώρηση του νόμου έγινε το 1987, με έναρξη ισχύος 

την 7η Μαρτίου 1988. Στις 28 Μαρτίου 2011 δημοσιεύτηκε η δεύτερη αναθεώρηση του νόμου που ισχύει 

σε αυτή τη μορφή μέχρι σήμερα. Η αποζημίωση επιζώντων από την κατηγορία των «κοινωνικά 

περιθωριοποιημένων» δεν αφορά το σύνολο των διωχθέντων, αλλά κάποιες κατηγορίες που 

συμπεριλαμβάνονται στην αναθεωρημένη εκδοχή του νόμου, όπως αυτούς που υπέστησαν στείρωση, 

όσους υπέστησαν βλάβες από το πρόγραμμα ευθανασίας, τους νομάδες και τους «κατ’ επιλογήν 

άνεργους» (Arbeitsscheu).   
70 Με κεντρικό σύνθημα το: Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, παρά μόνο τη ντροπή που νιώθουμε (Wir 

haben nichts zu verlieren, außer unserer Scham), ο οργανισμός διοργανώνει δράσεις που προωθούν την 

ανάδειξη της ξεχασμένης αυτής ομάδας θυμάτων, όπως φυτεύσεις μαύρου τριφυλλιού σε σχήμα 

τριγώνου, αλλά και πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν τη στήριξη ευάλωτων ανθρώπων σήμερα, όπως τα 

προϊόντα σε αναμονή σε διάφορα καταστήματα εστίασης, μία τακτική που έγινε ευρύτερα γνωστή στην 

Ελλάδα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την επίσημη 

ιστοσελίδα του οργανισμού, διαθέσιμη στο: https://zentralrat-der-asozialen.de/ (τελευταία προσπέλαση 

11/2/2022).  

https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28032011_BMF.htm
https://zentralrat-der-asozialen.de/
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αντιλήψεων και προκαταλήψεων παρόμοιων με αυτές που οδήγησαν στον εγκλεισμό 

και τη θανάτωση των κοινωνικά περιθωριοποιημένων κατά τη διάρκεια του 

εθνικοσοσιαλισμού. Ωστόσο, η επίσημη αναγνώριση των ατόμων που διώχθηκαν με 

την κατηγορία της «αντικοινωνικότητας» ήρθε μόλις το 2020, από κοινού με την 

αναγνώριση των «καθ’ έξιν εγκληματιών» ως θυμάτων, στο πλαίσιο της παραδοχής 

πως σε κανέναν άνθρωπο δεν άξιζε αυτή η μεταχείριση, μία άποψη που φαίνεται 

αυτονόητη σήμερα, χρειάστηκε όμως να περάσουν αρκετές δεκαετίες για να γίνει 

κοινώς αποδεκτή.  

Η πρωτοβουλία ανήκει στον ακαδημαϊκό Frank Nonnemacher, ανιψιό ενός τέτοιου 

επιζώντα, ο οποίος τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε μία καμπάνια στην ιστοσελίδα 

Change.org. Σύντομα κατάφερε να έχει 20.000 υποστηρικτές, ενώ οι παρατάξεις του 

κοινοβουλίου πήραν άμεσα θέση. Πρώτοι οι Πράσινοι και το FPD (Ελεύθερο Δημο-

κρατικό Κόμμα), ακολουθούμενοι από τους die Linke (Η Αριστερά) και τα τότε κυβερ-

νητικά κόμματα CDU/CSU (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση Γερμανί-

ας/Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαυαρίας) και SPD (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερ-

μανίας), κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Το φθινόπωρο του 2019 έγινε η πρώτη επίσημη 

ακρόαση στο κοινοβούλιο και τελικά τον Φεβρουάριο του 2020 πέρασε με κοινοβου-

λευτική πλειοψηφία η πρόταση των SPD και CDU/CSU.71 Σύμφωνα με αυτήν,72 το 

γερμανικό κοινοβούλιο αναγνωρίζει επίσημα ως θύματα του εθνικοσοσιαλισμού τους 

«κοινωνικά περιθωριοποιημένους» και τους «καθ’ έξιν εγκληματίες» και η γερμανική 

κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, από κοινού με φορείς 

και ιδρύματα, προκειμένου να υλοποιηθεί μία περιοδική έκθεση σχετική με το θέμα, η 

οποία θα ταξιδέψει σε διάφορα σημεία της χώρας. Επιπλέον, οφείλει να χρηματοδοτή-

σει την έρευνα και να προβεί στη ψηφιοποίηση όλου του παραγόμενου έργου, προκει-

μένου αυτό να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Επιβάλλεται ακόμη η υποστήριξη των κατά τόπους ιδρυμάτων, τόπων μνή-

μης και κέντρων τεκμηρίωσης προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορία των συγκεκριμέ-

νων ομάδων θυμάτων και η χρηματοδότηση προγραμμάτων και ερευνών που καταπιά-

νονται με τη συγκεκριμένη θεματολογία (Deutscher Bundestag [DB], Φύλλο 

19/14342:3). Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η επίσημη αναγνώριση από πλευράς της 

                                                           
71 Πηγή: https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/ (τελευταία 

προσπέλαση 12/12/2021).  
72 Διαθέσιμη στο: https://dserver.bundestag.de/btd/19/143/1914342.pdf (τελευταία προσπέλαση 

12/12/2021).  

https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/143/1914342.pdf
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γερμανικής πολιτείας των συγκεκριμένων θυμάτων δεν αφορά την οικονομική 

αποζημίωση, αλλά αποτελεί μάλλον μία συμβολική κίνηση που στοχεύει στην ηθική 

επανόρθωση.73  

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η αναγνώριση σε συμβολικό επίπεδο δεν είναι άνευ 

σημασίας. Οι ελάχιστοι εν ζωή επιζώντες, αλλά και οι οικογένειές τους, περίμεναν 

καιρό αυτή την κίνηση. Για πολλά χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου τα άτομα αυτά 

εξακολουθούσαν να ζούνε στο περιθώριο. Οι οικογένειές τους έκρυβαν το παρελθόν 

τους, καθώς ο εγκλεισμός σε στρατόπεδο συγκέντρωσης με την κατηγορία της 

«αντικοινωνικότητας» ή της παραβατικότητας συνέχιζε να είναι θέμα ταμπού. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός, σύμφωνα με τον Henning Borggräfe, ότι πολλοί σύγχρονοι 

Γερμανοί αρνούνται να παραλάβουν τα προσωπικά αντικείμενα των συγγενών τους 

που είχαν φυλακιστεί στα λάγκερ είτε ως «μαύροι», είτε ως «πράσινοι» κρατούμενοι, 

σε μία προσπάθεια να διαγράψουν αυτό το κεφάλαιο από την ιστορία της οικογένειάς 

τους. Πέραν τούτου όμως, μεγάλη σημασία έχει και η γενικότερη προσπάθεια των 

τελευταίων δεκαετιών για ανάδειξη όλου του εύρους των ατόμων που εκδιώχθηκαν. 

Όπως και στην περίπτωση των ομοφυλόφιλων, έτσι κι εδώ, η συμπερίληψη των 

ξεχασμένων θυμάτων δεν στοχεύει στην υποβάθμιση των πολυπληθέστερων ομάδων 

θυμάτων, αλλά στη σφαιρικότερη μελέτη και στη βαθύτερη κατανόηση ενός τόσο 

σύνθετου φαινομένου όπως το Ολοκαύτωμα. Η κατανόηση του παρελθόντος μας δίνει 

εφόδια για την κατανόηση του παρόντος και θα ήταν αναληθές να ισχυριστούμε ότι 

σήμερα δεν υπάρχουν ομάδες πληθυσμών στην Ευρώπη που βιώνουν την 

περιθωριοποίηση και την απομόνωση. Ίσως η διαφορετική ανάγνωση του παρελθόντος 

μας εξοπλίσει με τους απαραίτητους μηχανισμούς, προκειμένου να διαχειριστούμε 

αυτά τα ζητήματα στο παρόν.74  

 

Οι «καθ’ έξιν εγκληματίες» θύματα του Ολοκαυτώματος (“Berufsverbrecher”) 
 

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ομάδες θυμάτων, η δίωξη των οποίων δεν έχει 

ερευνηθεί επαρκώς, είναι αυτή των «εγκληματιών». Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της 

γερμανικής κοινωνίας από τα άτομα που αποτελούσαν απειλή για το κοινωνικό σύνολο, 

δεν θα μπορούσε να λείπει η δίωξη όσων είχαν διαπράξει κοινά ποινικά αδικήματα. 

                                                           
73 Πηγή: https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/ (τελευταία 

προσπέλαση 12/12/2021).  
74 Στο ίδιο.  

https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/lebenslang-stigmatisiert/
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Και σε αυτήν την περίπτωση η ανομοιογένεια ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

ομάδας. Συχνά μάλιστα, όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική έρευνα, οι δύο κατηγο-

ρίες θυμάτων των «αντικοινωνικών» και των «εγκληματιών» εξετάζονται από κοινού, 

καθότι τα κριτήρια για να καταλήξει κανείς στη μία ομάδα ή στην άλλη ήταν ιδιαιτέρως 

ρευστά σε ορισμένες περιπτώσεις.75 Πέρα από τα άτομα που είχαν διαπράξει σοβαρά 

αδικήματα, όπως φόνο ή βιασμό, με την κατηγορία του εγκληματία μπορούσε να συλ-

ληφθεί οποιοσδήποτε είχε στο ενεργητικό του εγκλήματα ήσσονος σοβαρότητας, όπως 

η κλοπή τροφής ή ρουχισμού, πράξεις που τις περισσότερες φορές οφείλονταν στην 

ακραία φτώχεια αυτών που τις διέπρατταν (Wachsmann, 2008:135).  

Η δίωξη των παραβατών του κοινού ποινικού κώδικα δεν χρειαζόταν -όπως είναι 

προφανές- τη θέσπιση κάποιας ιδιαίτερης νομοθεσίας, καθώς οι πράξεις τους ήταν 

ούτως ή άλλως έκνομες. Ωστόσο, με την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού τα μέτρα 

αυστηροποιήθηκαν. Οι νόμοι που αφορούσαν την δίωξη και τον περιορισμό των 

κοινωνικά περιθωριοποιημένων, αναφέρονταν και στην στενότερη επιτήρηση των 

εγκληματιών. Λειτουργούσαν δηλαδή ως ομπρέλα, ώστε να απομακρυνθεί από τους 

κόλπους της «υγιούς κοινωνίας» οποιοσδήποτε αποτελούσε κίνδυνο, είτε επρόκειτο για 

άτομα που δεν συμβάδιζαν με τις επιταγές των καιρών, είτε για άτομα που 

αποδεδειγμένα είχαν επιδείξει εγκληματική συμπεριφορά.  

Έτσι, ο Νόμος για την πρόληψη κληρονομικών ασθενειών (Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses76) οδηγεί κατά το διάστημα 1933-1939 στον ευνουχισμό πε-

ρίπου 2.000 ανδρών που είχαν διαπράξει σεξουαλικά αδικήματα, κυρίως παιδόφιλων, 

βιαστών αλλά και επιδειξιομανών (Wachsmann, 2008:133). Ο Νόμος κατά των επικίν-

δυνων καθ’ έξιν εγκληματιών και υπέρ της λήψης μέτρων για την ασφάλεια και τη βελτί-

ωση (Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der 

Sicherung und Besserung) του 1934 προβλέπει πλέον βαρύτερες ποινές για τους «καθ’ 

                                                           
75 Ξεχωριστή μνεία γίνεται από τον Nikolaus Wachsmann σε μία υβριδική κατηγορία κρατουμένων που 

φορούσαν ως διακριτικό έναν συνδυασμό του μαύρου και του πράσινου τριγώνου. Πρόκειται για  

κρατούμενους που απομακρύνθηκαν βίαια από τα κρατικά σωφρονιστικά ιδρύματα και βρέθηκαν σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης, με απώτερο σκοπό την εξόντωσή τους μέσω της εργασίας. Στα τέλη του 

1942 πραγματοποιήθηκε μία επιχείρηση, κατά την οποία πάνω από 20.000 κρατούμενοι των φυλακών, 

πολλοί εξ΄ αυτών χαρακτηρισμένοι ως «αντικοινωνικοί», βρέθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, κυρίως 

στο Μαουτχάουζεν. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι έμπαιναν στο στόχαστρο των φρουρών άμα τη 

αφίξει. Βρίσκονταν πολύ χαμηλά στην στρατοπεδική ιεραρχία, σχεδόν στην ίδια θέση με τους Εβραίους, 

και οι περισσότεροι απεβίωσαν μέσα σε λίγους μήνες εξαιτίας ξυλοδαρμών, επιθέσεων ή εξαντλητικής 

εργασίας. Για περισσότερα βλ. Nikolaus Wachsmann, “Annihilation through labor”: The killing of state 

prisoners in the Third Reich, The Journal of Modern History, Vol. 71, No. 3, The University of Chicago 

Press, Σεπτέμβριος 1999, σελ. 624-659.  
76 Διαθέσιμος στο: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0136_ebn_de.pdf (τελευταία προσπέλαση 

12/12/2021).  

https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0136_ebn_de.pdf
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έξιν εγκληματίες», ενώ τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος ως «επικίνδυνος για 

τη δημόσια ασφάλεια» γίνονται πιο χαλαρά. Το 1937, με τη Διάταξη περί πρόληψης της 

εγκληματικότητας από την αστυνομία (Grundlegender Erlaß über die vorbeugende 

Verbrechensbekämpfung durch die Polizei), οι αρχές αποκτούν πλέον το δικαίωμα να 

επιτηρούν χωρίς δικαστική εντολή οποιονδήποτε έκριναν επικίνδυνο (WD, 2016:10). 

Την ίδια χρονιά μεταφέρονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης περίπου 2.000 πρώην 

κατάδικοι και ύποπτοι για τέλεση αδικημάτων (Wachsmann, 2008:136). Ο δρόμος για 

την απευθείας μεταφορά των εγκληματιών σε στρατόπεδα έχει πλέον ανοίξει.  

Εντός των λάγκερ οι «καθ’ έξιν εγκληματίες» υποχρεούνταν να φέρουν στη στολή 

τους το πράσινο τρίγωνο. Κατά τον Richard Plant (1986:160), κάποιοι από τους κρα-

τούμενους αυτής της κατηγορίας, έχοντας στο ενεργητικό τους χρόνια εγκλεισμού σε 

φυλακές και καταστήματα κράτησης, είχαν μάθει να αναπτύσσουν μηχανισμούς επιβί-

ωσης. Μεταξύ τους υπήρχε μία ιδιότυπη αλληλεγγύη, που τους εξασφάλιζε τα εφόδια 

να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις δύσκολες συνθήκες. Όσον αφορά τη θέση τους 

στη στρατοπεδική ιεραρχία, το ζήτημα παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι υπόλοι-

ποι κρατούμενοι δεν επιθυμούσαν να τους συναναστρέφονται, ενώ η σύναψη σχέσεων 

αλληλεγγύης μαζί τους ήταν εκτός συζήτησης. Εκείνο όμως που περιπλέκει την κατά-

σταση, είναι ο ρόλος που είχαν ορισμένοι από τους εν λόγω κρατούμενους εντός των 

στρατοπέδων. Οι φορείς των πράσινων τριγώνων κατηγορήθηκαν μεταπολεμικά για τη 

διάπραξη εγκλημάτων εις βάρος των συγκρατούμενών τους.  

Πράγματι, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης υπήρχαν ορισμένοι κρατούμενοι που α-

πολάμβαναν περισσότερα προνόμια. Ο θεσμός αυτός θεσπίστηκε από τις διοικήσεις 

των στρατοπέδων, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος του 

μεγάλου αριθμού εγκλείστων. Στη γερμανική βιβλιογραφία απαντάται ο όρος 

Funktionshäftling, ο οποίος αναφέρεται στους κρατούμενους που είχαν θέση ευθύνης 

στους κοιτώνες και στα μπλοκ και μεριμνούσαν για την τάξη στο λάγκερ. Η πιο γνωστή 

κατηγορία ήταν αυτή των Kapos, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την επίβλεψη των ερ-

γασιών των υπόλοιπων κρατουμένων. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες επιζώντων, οι 

κρατούμενοι αυτοί προέρχονταν κατά κανόνα από την κατηγορία των «καθ’ έξιν 

εγκληματιών» και ήταν στην πλειοψηφία τους Γερμανοί ή Αυστριακοί πολίτες.77 Οι 

«υψηλόβαθμοι» αυτοί κρατούμενοι πολλές φορές κατηγορήθηκαν ότι υπήρξαν 

                                                           
77 Πηγή: https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-

1938-1945/Das-System-der-Funktionshaeftlinge (τελευταία προσπέλαση 6/11/21).  

https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945/Das-System-der-Funktionshaeftlinge
https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945/Das-System-der-Funktionshaeftlinge
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ιδιαιτέρως σκληροί με τους συγκρατούμενούς τους. Η εξασφάλιση περισσότερης 

τροφής, ρουχισμού αλλά και η ψευδαίσθηση της διασφάλισης της ίδιας τους της 

επιβίωσης για όσο καιρό ασκούσαν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, ώθησε μεγάλη 

μερίδα εξ’ αυτών να υιοθετήσει μεθόδους και πρακτικές ανάλογες των Ες-Ες, όσον 

αφορά την επιβολή εξουσίας στα λάγκερ. Η προτίμηση των κρατουμένων με το 

πράσινο τρίγωνο σε αυτόν τον ρόλο προφανώς εξηγείται, καθότι ένας άνθρωπος που 

είχε επιδείξει παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν, έχοντας υπάρξει ενδεχομένως 

και ακραία βίαιος, ήταν πιθανότερο να μην διστάσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

μέσο προκειμένου να μην χάσει τα προνόμια που του παρέχονταν εξαιτίας της θέσης 

του.  

Ο αμφιλεγόμενος αυτός ρόλος τους εντός των στρατοπέδων, σε συνδυασμό με τους 

λόγους που φυλακίστηκαν, αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για την διεξοδικό-

τερη διερεύνηση της ιστορίας τους. Σε αντίθεση με όσους εκδιώχθηκαν βάσει πολιτι-

κών ή φυλετικών κριτηρίων, οι «καθ’ έξιν εγκληματίες» δεν μπορούσαν να θεωρηθούν 

εξ ’ορισμού αθώα θύματα, κάτι που απέτρεψε πολλούς ιστορικούς απ’ το να καταπια-

στούν με την έρευνα αυτής της πτυχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Wachsmann, 

1999:626). Τα ίδια σχεδόν επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν και μεταπολεμικά, 

προκειμένου να μην αναγνωριστούν οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι ως θύματα του 

εθνικοσοσιαλισμού. Δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε στον Νόμο περί αποζημιώσεων για τα 

θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, αλλά ούτε και στους συλλόγους που συστάθηκαν από 

άλλες ομάδες κρατουμένων. Η ανομοιογένεια της συγκεκριμένης ομάδας, σε συνδυα-

σμό με το στίγμα του πράσινου τριγώνου, αποτέλεσαν τους βασικότερους λόγους που 

και οι ίδιοι οι επιζώντες δεν επιχείρησαν να συστήσουν δικούς τους συλλόγους και να 

εγείρουν αξιώσεις για αποδοχή και αποζημίωση.  

Η αναγνώριση των «εγκληματιών» ως επίσημων θυμάτων του εθνικοσοσιαλιστικού 

καθεστώτος ήρθε το 2020, από κοινού με την αναγνώριση των «κοινωνικά 

περιθωριοποιημένων». Βασικό επιχείρημα των πέντε κομμάτων που κατέθεσαν τις 

προτάσεις στους στο γερμανικό κοινοβούλιο, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, ήταν ότι σε κανέναν άνθρωπο δεν άξιζε να βιώσει τη φρίκη των στρατοπέδων, 

καθώς και ότι ακόμη και αυτοί που υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης εντός των λάγκερ, 

το έκαναν χωρίς να έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Διορισμένοι απευθείας απ’ τα Ες-

Ες, η υπακοή και η εκτέλεση των εντολών ήταν μονόδρομος για την επιβίωσή τους.  
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Οι τσιγγάνοι θύματα του Ολοκαυτώματος 
 

Οι διακρίσεις κατά των τσιγγάνων κατοίκων της Γερμανίας είχαν μακρά παράδοση 

πολύ πριν αναλάβει την εξουσία ο Χίτλερ. Ήδη από την εποχή της Δημοκρατίας της 

Βαϊμάρης υπήρχαν αρκετοί νόμοι και διατάξεις που ρύθμιζαν τα εργασιακά τους 

δικαιώματα και περιόριζαν την ελευθερία μετακίνησής τους (WD, 2009: 478). Με την 

έλευση των εθνικοσοσιαλιστών οι νόμοι αυτοί επεκτάθηκαν και αυστηροποιήθηκαν, 

μέχρι τελικά να οδηγήσουν στον εκτοπισμό, τη γκετοποίηση, τον εγκλεισμό σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη μαζική εξόντωση μεγάλου μέρους των Ρομά και των 

Σίντι της Ευρώπης.  

Ο Νόμος για την πρόληψη κληρονομικών ασθενειών του 1933 αλλά και οι Νόμοι της 

Νυρεμβέργης του 1935, που καθόριζαν ποιος θεωρείται Γερμανός πολίτης και ποιος όχι 

και διασφάλιζαν τη «φυλετική καθαρότητα» του έθνους βρήκαν αντίκρισμα και σε 

αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα. Απόρροια τούτου ήταν η στείρωση πολλών τσιγγάνων 

και η δημιουργία των πρώτων καμπ αποκλειστικά για Ρομά και Σίντι σε πολλές πόλεις. 

Στο Βερολίνο συγκεκριμένα, εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών αγώνων του 

1936, κατασκευάστηκε στα περίχωρα της πόλης μία κλειστή δομή όπου μεταφέρθηκαν 

περίπου 600 τσιγγάνοι (WD, 2009: 179). Το 1935 ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα το Εργα-

στήριο φυλετικής καθαρότητας και κληρονομικότητας της υγειονομικής υπηρεσίας του 

Ράιχ (Rassenhygienische und erbbiologische Forschungsstelle im 

Reichsgesundheitsamt). Με επικεφαλής τον Robert Ritter διεξήχθησαν «επιστημονι-

κές» έρευνες∙ η εξέταση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κατάρτιση γενεαλογικών 

καρτελών αλλά και η διεξαγωγή ανθρωπομετρικών μετρήσεων αποσκοπούσαν στην 

εύρεση συσχετισμών μεταξύ φυλής και εγκληματικότητας. Επιπλέον, στόχος ήταν να 

επιτευχθεί μία κατηγοριοποίηση των τσιγγάνων σε «καθαρόαιμους» και «νόθους», 

καθότι οι γνήσιοι τσιγγάνοι απήλαυσαν για κάποιο διάστημα μία ευνοϊκότερη μεταχεί-

ριση, χάρις στο προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξε γι’ αυτούς ο Heinrich Himmler.80 

                                                           
78 Διαθέσιμο στο:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-

09-pdf-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  
79 Διαθέσιμο στο:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismu

s-und-Porrajmos-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  
80 Ο Χάινριχ Χίμλερ (1900-1945) ήταν από τους γνωστότερους πολιτικούς του εθνικοσοσιαλιστικού 

καθεστώτος και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ναζιστικής πολιτικής. Διετέλεσε Ανώτατος 

Αρχηγός των Ες Ες (Reichsführer) και θεωρείται ο ιθύνων νους του Ολοκαυτώματος. Σε σχέση με την 

τσιγγάνικη φυλή ήταν υποστηρικτής της ψευδοεπιστημονικής θεωρίας ότι αυτή προερχόταν από την 

Ινδία και ότι όσοι τσιγγάνοι δεν είχαν προβεί σε επιμιξίες έφεραν άρια χαρακτηριστικά, γι’ αυτό κι 

https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf
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Αντιθέτως, οι μη καθαρόαιμοι θεωρήθηκαν επιρρεπείς στην εγκληματικότητα 

(Talewicz-Kwiatkowska, 2020: 42-43) και αποτέλεσαν αρχικά το επίκεντρο του 

τσιγγάνικου ζητήματος (Zigeunerfrage), μέχρι αυτό να αποκτήσει καθολικά 

χαρακτηριστικά. Το 1938 περίπου 2.000 Γερμανοί και Αυστριακοί Ρομά και Σίντι 

μεταφέρονται στα στρατόπεδα του Νταχάου, του Μπούχενβαλντ, του Σαξενχάουζεν, 

του Ράβενσμπρουκ και του Μαουτχάουζεν.81 

Η έναρξη του πολέμου σήμανε τη σκληρότερη μεταχείριση και αυτής της ομάδας 

θυμάτων. Από το 1940 οι τσιγγάνοι της Γερμανίας άρχισαν να εκτοπίζονται στις 

κατεχόμενες χώρες, κυρίως στην Πολωνία (Talewicz-Kwiatkowska, 2020: 44). Το 

1942 ο Himmler διατάζει τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όλων των 

«νόθων» τσιγγάνων, των Ρομά και όσων είχαν συγγενική σχέση με τσιγγάνους 

βαλκανικής προέλευσης και ως εκ τούτου δεν διέθεταν γερμανικό αίμα (WD, 2009, 2). 

Από τις αρχές του 1943 οι Ρομά και οι Σίντι όλης της Ευρώπης άρχισαν να 

μεταφέρονται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς ΙΙ-

Μπιρκενάου. Για τη διαμονή τους εκεί είχε κατασκευαστεί ένας ειδικός χώρος, το 

μπλοκ των τσιγγάνων, όπου έμεναν ολόκληρες οικογένειες κάτω από απάνθρωπες 

συνθήκες (Talewicz-Kwiatkowska, 2020: 44). Υπολογίζεται ότι περίπου 23.000 

τσιγγάνοι μεταφέρθηκαν από το 1943 και μετά στο Άουσβιτς, εκ των οποίων μόνο οι 

6.000 βρίσκονταν ακόμη στη ζωή την άνοιξη του 1944. Όσοι κρίθηκαν ικανοί για 

εργασία μεταφέρθηκαν σε άλλα στρατόπεδα, ενώ οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα 

παιδιά έμειναν πίσω. Στις 2 Αυγούστου του 1944 το μπλοκ των τσιγγάνων 

«εκκαθαρίστηκε» και όσοι είχαν επιβιώσει μέχρι τότε θανατώθηκαν στους θαλάμους 

αερίων του στρατοπέδου (WD, 2011: 482). Η εξόντωση των τσιγγάνων όμως δεν έλαβε 

χώρα μόνο στους χώρους των στρατοπέδων. Πολλοί εξ’ αυτών, ιδιαίτερα στην 

Ουκρανία, τη Λευκορωσία, στη Γιουγκοσλαβία και την Πολωνία εκτελέστηκαν από τα 

Τάγματα θανάτου (Einsatzgruppen) σε περίπου διακόσιες διαφορετικές τοποθεσίες 

(Talewicz-Kwiatkowska, 2020: 45). Ως εκ τούτου παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής 

αριθμός των συγκεκριμένων θυμάτων. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου έχασαν τη ζωή τους περίπου μισό εκατομμύριο Ρομά και Σίντι.  

                                                           
έπρεπε να προστατευτούν. Για περισσότερα βλ. Guenter Lewy, Himmler and the 'Racially Pure Gypsies', 

Journal of Contemporary History, 34, 2, Sage Publications 1999, σελ. 201-214.  
81 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-

ermordeten-sinti-und-roma-europas/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  
82 Διαθέσιμο στο:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-

pdf-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  

https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
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Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η δίωξη των τσιγγάνων φέρει τα 

ίδια χαρακτηριστικά με αυτή των Εβραίων. Συγκεκριμένα, η Sybil Milton (1991: 375) 

υποστήριξε ότι η εστίαση στην εξόντωση των Εβραίων άφησε στο περιθώριο άλλες 

κατηγορίες θυμάτων που επίσης διώχθηκαν βάσει ενός βιολογικά προσδιορισμένου 

χαρακτηριστικού τους, δηλαδή τους τσιγγάνους και τα άτομα με αναπηρίες. Οι υπόλοι-

πες κατηγορίες θυμάτων διώχθηκαν εξαιτίας των πράξεων, των αντιλήψεων και του 

κοινωνικού τους στάτους και ως εκ τούτου είχαν μία μικρή έστω πιθανότητα να σώ-

σουν τον εαυτό τους. Μόνο σε τρεις κατηγορίες θυμάτων δεν δινόταν αυτή η δυνατό-

τητα, διότι δεν διώκονταν για κάτι που έπραξαν αλλά για κάτι που ήταν, και αυτοί ήταν 

οι Εβραίοι, οι τσιγγάνοι και τα άτομα με αναπηρίες (Milton, 1992: 516). Κατά την 

έρευνα της δίωξης των τσιγγάνων λοιπόν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω 

ιδιαιτερότητες και να γίνουν οι απαραίτητοι συσχετισμοί. Σε απάντηση της Milton ο 

Yehuda Bauer (1992) υποστήριξε πως ναι μεν το τσιγγάνικο ζήτημα χρήζει 

προσεκτικότερης μελέτης και μεγαλύτερης ανάδειξης, οι παραλληλισμοί και η εξίσωση 

όμως με τη δίωξη των Εβραίων θα έπρεπε να γίνονται με σύνεση, καθότι η δίωξή τους 

δεν υπήρξε το ίδιο συστηματική και οργανωμένη, ενώ για μεγάλο διάστημα δεν 

υπήρξαν θύματα όλοι ανεξαιρέτως οι τσιγγάνοι.83 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε 

να πούμε πως οι τσιγγάνοι είχαν σε γενικές γραμμές την ίδια αντιμετώπιση με τους 

Εβραίους, αλλά οι ναζί δεν έδειξαν τον ίδιο φανατικό ζήλο για την εξόντωσή τους. 

Τους θεωρούσαν περισσότερο «ενοχλητικά παράσιτα» και όχι δημιουργούς μίας 

«διεθνούς συνωμοσίας» που στόχο είχε τη διάλυση του γερμανικού έθνους και την 

υπονόμευση της άριας φυλής (Κόκκινος, 2020: 75). Σε κάθε περίπτωση οι ζωές τους 

τελικά κρίθηκαν ως ανάξιες να βιωθούν (Lebensunwertes Leben).  

Δεδομένου ότι μέχρι το 1943, οπότε και η δίωξη των Ρομά έγινε συστηματικότερη, 

πιο οργανωμένη και μαζική, πολλοί εξ’ αυτών διώχθησαν με την κατηγορία της 

«αντικοινωνικής συμπεριφοράς» (WD, 2016: 6), το τρίγωνο που έφεραν ως διακριτικό 

εντός των στρατοπέδων ήταν το μαύρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θέση τους στη 

στρατοπεδική ιεραρχία. Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε και το καφέ χρώμα για τη 

συγκεκριμένη ομάδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας των στρατοπέδων (Schretter, 

2015:37), ενώ -όπως προαναφέρθηκε- στην περίπτωση του Άουσβιτς οι τσιγγάνοι 

                                                           
83 Για μία διεξοδικότερη παρουσίαση των θέσεων και αντιπαραθέσεών τους βλ. Sybil Milton, Gypsies 

and the Holocaust, The History Teacher, 24, 4, Society for History Education, 1991, σελ. 375-387 και 

Yehuda Bauer και Sybil Milton, Correspondence: "Gypsies and the Holocaust", The History Teacher, 

25, 4, Society for History Education, 1992, σελ. 513-521.  
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βρίσκονταν σε ξεχωριστό χώρο και δεν αναμειγνύονταν εύκολα με τους υπόλοιπους 

κρατούμενους.  

Με το τέλος του πολέμου η αναγνώριση της εν λόγω ομάδας θυμάτων δεν ήρθε 

εύκολα. Ελλείψει πολιτικής εκπροσώπησης και οργάνωσης τα βιώματα της μειονότητας 

δεν λήφθηκαν υπόψιν από την πλειοψηφία. Όσοι διώχθησαν πριν από το 1943 

θεωρήθηκε ότι δεν διώχθησαν βάσει φυλετικών κριτηρίων, οπότε δεν μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στον Νόμο περί αποζημιώσεων. Οι εκτοπισμένοι του 1940, όσοι 

βρέθηκαν στα γκέτο αλλά και οι τσιγγάνοι που χαρακτηρίστηκαν ως «αντικοινωνικοί» 

δεν προσμετρήθηκαν στους δικαιούχους. Ωστόσο, δόθηκε η δυνατότητα στα θύματα να 

καταθέσουν αίτηση αποζημίωσης. Κάθε αίτημα εξεταζόταν χωριστά, με αποτέλεσμα 

να προκύπτουν πολλές αδικίες. Η βασική αρχή ήταν ότι αποζημίωση θα δινόταν στους 

επιζώντες που διώχθησαν από την πρώτη μαζική μεταφορά στο Άουσβιτς κι έπειτα 

(WD, 2011: 784). Με την προσθήκη ενός χωρίου στον νόμο, επετράπη από το 1965 να 

αποζημιωθεί μεγαλύτερο μέρος επιζώντων. Η τροποποίηση αφορούσε απορριφθείσες 

αιτήσεις προηγούμενων ετών που μπορούσαν να κατατεθούν εκ νέου από επιζώντες 

που είχαν κρατηθεί τουλάχιστον ένα έτος σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και είχαν 

υποστεί σωματικές βλάβες. Λόγω των περιορισμών που εξακολούθησαν να ισχύουν, 

ένα μεγάλο ποσοστό επιζήσαντων αποκλείστηκε τελικά από οποιαδήποτε αξίωση για 

οικονομικές επανορθώσεις (WD, 2011: 8).  

Όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, που συνοδεύονταν από πολύχρονη 

ταλαιπωρία για τα θύματα, ανέδειξαν σε μεγάλο βαθμό τη διακριτική μεταχείριση εις 

βάρος των τσιγγάνων και συνέβαλαν αποτελεσματικά στη συσπείρωση και τη σύσταση 

των πρώτων συλλόγων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ρομά και Σίντι και την 

ανάδειξη των δεινών τους από τη δεκαετία του 1970 και μετά (Talewicz-Kwiatkowska, 

2020: 46). Καθοριστικό ρόλο στη γνωστοποίηση των αιτημάτων τους έπαιξε και η 

απεργία πείνας δώδεκα Σίντι το 1980 στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του 

Νταχάου.85 Η συμμετοχή επιζώντων του Ολοκαυτώματος πυροδότησε το ενδιαφέρον 

μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης. Τον Φεβρουάριο του 1982 ιδρύθηκε από τον 

Romani Rose86 το Κεντρικό Συμβούλιο των Γερμανών Σίντι και Ρομά (Zentralrat 

                                                           
84 Διαθέσιμο στο:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-

pdf-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  
85 Αναλύεται διεξοδικότερα σε επόμενη ενότητα της παρούσας εργασίας.  
86 Πρόκειται για Ρομά ακτιβιστή με έντονη δράση στον τομέα της ανάδειξης της μειονότητας των Ρομά 

και των Σίντι. Γεννημένος στη Χαϊδελβέργη το 1946, δεν υπήρξε ο ίδιος θύμα των εθνικοσοσιαλιστών, 

πολλοί πρόγονοί του όμως βρήκαν τον θάνατο στα στρατόπεδα εξόντωσης της ανατολικής Ευρώπης.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
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Deutscher Sinti und Roma87), ενώ στις 17 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς ήρθε και η επίσημη 

αναγνώριση των τσιγγάνων ως θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού από τη γερμανική 

κυβέρνηση και τον τότε καγκελάριο Helmut Schmidt.88 Απόρροια τούτης της κίνησης 

ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς κινήματος υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων των 

Ρομά και Σίντι και η εντατικοποίηση της προσπάθειας ανάδειξης της ιστορίας τους και 

σε άλλες χώρες του κόσμου (Talewicz-Kwiatkowska, 2020: 47). Το 1993 η μνημόνευση 

των Ρομά και Σίντι συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στις τελετές μνήμης που διε-

ξάγονται στο πρώην στρατόπεδο του Άουσβιτς και το 2001 εγκαινιάζεται στο μουσείο 

του στρατοπέδου μόνιμη έκθεση με θέμα τη δίωξη και την εξόντωση των τσιγγάνων. 

Το 2012 παραδίδεται στο κοινό το Μνημείο για τους δολοφονημένους Ρομά και Σίντι 

της Ευρώπης που βρίσκεται στο Βερολίνο,89 ενώ το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ανακήρυξε την 2η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης Ολοκαυτώματος για τους 

Σίντι και Ρομά (European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma).90 

 

 

  

 

 

 

  

                                                           
87 Ο οργανισμός εδρεύει στη Χαϊδελβέργη και βασική αποστολή του είναι η διασφάλιση της συμμετοχής 

των Ρομά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας και η προάσπιση των δικαιωμάτων της 

μειονότητας. Έχει συσταθεί με πρότυπο το αντίστοιχο συμβούλιο των Γερμανών Εβραίων και 

συμμετέχουν σε αυτόν μέλη από 19 χώρες. Σε σχέση με τη δίωξη των τσιγγάνων από τους ναζί συνέβαλε 

καθοριστικά στη διεκδίκηση αποζημιώσεων από πλευράς των θυμάτων και δημιούργησε το πρώτο 

κέντρο τεκμηρίωσης που αναφέρεται στη δίωξη και τη θανάτωση των τσιγγάνων. Για περισσότερα βλ. 

https://zentralrat.sintiundroma.de/ (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  
88 Πηγή: https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-

dachau/ (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  
89 Πηγή: https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/geschichte-der-organisation/ (τελευταία 

προσπέλαση 27/2/2022).  
90 Πηγή: https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  

https://zentralrat.sintiundroma.de/
https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-dachau/
https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-dachau/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/geschichte-der-organisation/
https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/
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Τα ξεχασμένα θύματα στο Διεθνές Μνημείο Νταχάου 
 

Η περίπτωση του Νταχάου είναι ίσως από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορικά με τις 

αντικρουόμενες μνήμες που αναδύονται κατά τη μετατροπή ενός πρώην στρατοπέδου 

συγκέντρωσης σε τόπο μνήμης. Το Διεθνές Μνημείο αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα του πώς η δημόσια μνήμη, οι διαφορετικές ταυτότητες αλλά και ο αγώνας 

για πολιτική επικράτηση μπλέκονται μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζονται και ενίοτε 

συγκρούονται (Sierp, 2016:317).  

Όπως προαναφέρθηκε, τον Σεπτέμβριο του 1968 έγιναν τα εγκαίνια του Διεθνούς 

Μνημείου Νταχάου, σκοπός του οποίου ήταν η μνημόνευση όλων των θυμάτων του 

εθνικοσοσιαλισμού και η ανάδειξη της αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε μεταξύ των 

κρατουμένων. Κι ενώ το κεντρικό γλυπτό αφήνει στον θεατή ανοιχτή οποιαδήποτε 

ερμηνεία θέλει να του προσδώσει αναφορικά με την ταυτότητα των θυμάτων, το έργο 

που φιλοτέχνησε η Bešlić βασιζόμενη στα σχέδια του Glid (βλ. Εικ. 13), δεν παρέχει 

την ίδια ελευθερία. Αντιθέτως, προσδιορίζει με σαφή τρόπο την ταυτότητα των 

κρατουμένων που μνημονεύονται.  

Οι τρεις κρίκοι της αλυσίδας, που συμβολίζουν την αλληλοϋποστήριξη και την ενό-

τητα των κρατουμένων τα χρόνια του εγκλεισμού τους, φέρουν πάνω τους τα χρωμα-

τιστά τρίγωνα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατηγοριοποίηση των εγκλείστων, ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις δύο τρίγωνα διαφορετικού χρώματος συνθέτουν ένα αστέρι για 

να καταδείξουν την διπλή ταυτότητα του κρατουμένου, για παράδειγμα πολιτικός κρα-

τούμενος και Εβραίος. Τρία 

χρώματα όμως απουσιάζουν 

από το γλυπτό: το πράσινο, 

που αναφερόταν στους 

«καθ’ έξιν εγκληματίες», το 

μαύρο, που αναφερόταν 

στους «κοινωνικά περιθω-

ριοποιημένους» και το ροζ, 

που αναφερόταν στους ομο-

φυλόφιλους. Με μία προσε-

κτικότερη ματιά στο έργο τέ-

χνης μάλιστα, αντιλαμβάνε-

ται κανείς ότι υπάρχουν 

Εικόνα 17: Nandor Glid και Ana Bešlić, Διεθνές Μνημείο Νταχάου, 1968, 
χαλκός, Νταχάου. Στην παραπάνω λεπτομέρεια διακρίνονται τα 
μεταλλικά πλαίσια που παρέμειναν κενά.  © Ευγενία Αλεξάκη 
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κάποια μεταλλικά τριγωνικά πλαίσια τα οποία έχουν παραμείνει κενά (Εικ. 17). Τα 

κενά αυτά πλαίσια δεν αποτελούν κομμάτι του αρχικού σχεδιασμού των καλλιτεχνών, 

τόσο του Glid, όσο και της Bešlić που το φιλοτέχνησε,91 αλλά πρέπει να ιδωθούν ως 

απότοκο των αποφάσεων της Διεθνούς Επιτροπής Νταχάου και των πολιτικών μνήμης 

που αυτή επέλεξε να υιοθετήσει.  

Στα αρχικά σχέδια του γλυπτού, ο καλλιτέχνης είχε μεριμνήσει ώστε να συμπερι-

ληφθούν όλα τα χρώματα των τριγώνων στο έργο του (Εικ. 18), ωστόσο η πρόθεση 

αυτή βρήκε αντίθετη την Διεθνή Επι-

τροπή Νταχάου, που στην πλειοψη-

φία της αποτελούνταν από πρώην πο-

λιτικούς κρατούμενους του στρατο-

πέδου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τεκ-

μηριωμένες πληροφορίες για τις συ-

ζητήσεις που έλαβαν χώρα στις συνε-

δριάσεις της Επιτροπής κεκλεισμέ-

νων των θυρών, ενώ η πρόσβαση 

στους άμεσα εμπλεκόμενους δεν εί-

ναι πλέον εφικτή. Το μοναδικό τεκ-

μήριο που σώζεται είναι τα πρακτικά 

μίας διήμερης συνάντησης της 

Επιτροπής στο Μόναχο (24-26/10/1963), όπου αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των 

επίμαχων τριγώνων από το προς ανέγερση γλυπτό και κατ’ επέκταση από τη 

μνημόνευση των θυμάτων (Schretter, 2015:35). Βάσει πρακτικών λοιπόν, ο τότε 

γενικός γραμματέας της Επιτροπής, Georges Walraeve, πρότεινε τη μη συμπερίληψη 

των «εγκληματιών», «αντικοινωνικών» και ομοφυλόφιλων στο Διεθνές Μνημείο 

Νταχάου:  

 

«[...] όσον αφορά τη βάση του μνημείου, η πρόταση του γλύπτη για 

συμπερίληψη όλων των χρωμάτων στους κρίκους μίας αλυσίδας που θα 

βρίσκεται στον τοίχο της βάσης, συζητήθηκε από τη γραμματεία της 

Επιτροπής, η οποία κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: Θα συμπεριληφθούν 

                                                           
91 Πηγή: https://forummuenchen.org/blog/2020/07/30/kz-dachau-homosexuelle-opfer-kampf-gedenken/ 

(τελευταία προσπέλαση 9/12/2021).  

Εικόνα 18: Σύμφωνα με σχέδια που κατατέθηκαν το 1960 στη 
Διεθνή Επιτροπή Νταχάου, τα οποία σήμερα εκτίθενται στο 
μουσείο του πρώην στρατοπέδου, επιβεβαιώνεται το γεγονός 
ότι αρχική πρόθεση των δημιουργών ήταν να 
συμπεριληφθούν όλα τα χρώματα των τριγώνων στο έργο. © 
Ευγενία Αλεξάκη 

https://forummuenchen.org/blog/2020/07/30/kz-dachau-homosexuelle-opfer-kampf-gedenken/


71 
 

όλα τα τρίγωνα με εξαίρεση το πράσινο, που αναφέρεται στους εγκληματίες, 

το ροζ, που αναφέρεται στους ομοφυλόφιλους και το μαύρο, που αναφέρεται 

στους κοινωνικά περιθωριοποιημένους. Είμαστε της άποψης ότι τα 

συγκεκριμένα τρίγωνα δεν έχουν θέση στο μνημείο, σκοπός του οποίου είναι 

η απόδοση τιμών στα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού και όχι σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο διώχθηκε βάσει του κοινού ποινικού κώδικα ως 

ομοφυλόφιλος ή κοινωνικά απροσάρμοστος» (Schretter, 2015:35).92 

 

Επαρκής αιτιολόγηση του αποκλεισμού από πλευράς της Διεθνούς Επιτροπής 

Νταχάου δεν υπήρξε. Συγκεκριμένα για τους ομοφυλόφιλους δεν δόθηκε καμία 

τεκμηρίωση, χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσο συζητήθηκε το 

ζήτημα σε προφορικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ για τους 

κρατούμενους που έφεραν το πράσινο τρίγωνο βρίσκουμε στα πρακτικά την εξής 

πρόταση:  

 

«Μέχρι τώρα σιωπούσαμε, φανταστείτε όμως να επιστρέψουμε μετά από 

μερικά χρόνια στο Νταχάου και να αντικρύσουμε στο μνημείο τα πράσινα, 

ροζ και μαύρα τρίγωνα∙ τα πράσινα τρίγωνα που τα φορούσαν οι άνθρωποι 

που μας σκότωναν στο Μπούχενβαλντ, το Μαουτχάουζεν και σε άλλα 

στρατόπεδα. Κάτι τέτοιο ξεπερνάει τη φαντασία μας» (Schretter, 

2015:36).93 

 

Προφανώς η Επιτροπή αναφέρεται στον θεσμό των Funktionshäftlinge και στην 

ανάληψη καθηκόντων Kapos από πλευράς των κρατούμενων με τα πράσινα τρίγωνα.94 

Ο ρόλος που είχαν εντός των στρατοπέδων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχαν 

                                                           
92 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Comitè International de Dachau, Procès verbal integral d’assemblèe 

gènèrale des 24/25/26 mai 1963 à Munich, DaA 42263, III. Η μετάφραση έχει γίνει από τη συγγραφέα.  
93 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Comitè International de Dachau, ό.π. Η μετάφραση έχει γίνει από τη 

συγγραφέα.  
94 Σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήθηκαν από πίνακα πληροφοριών που εκτίθεται σήμερα στην 

αίθουσα της μόνιμης έκθεσης του πρώην στρατοπέδου, το Νταχάου ήταν από τα ελάχιστα στρατόπεδα 

όπου τις θέσεις ευθύνης τις κατείχαν σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικοί κρατούμενοι και όχι οι κρατούμενοι 

με τα πράσινα τρίγωνα. Κι ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, πολλοί εξ αυτών 

χρησιμοποίησαν αυτό τους το προνόμιο προκειμένου να βελτιώσουν όσο μπορούσαν τη ζωή των 

συγκρατούμενών τους. Εγείρονται λοιπόν ερωτήματα ως προς την επιμονή της Διεθνούς Επιτροπής 

Νταχάου στον αποκλεισμό των «καθ’ έξιν εγκληματιών» από οποιονδήποτε τρόπο μνημόνευσης, μιας 

και αυτοί δεν φαίνεται να διαδραμάτισαν τόσο καθοριστικό ρόλο όσο σε άλλα στρατόπεδα. Ο πίνακας 

πληροφοριών είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/08/08_04/08_04_01.PDF 

(τελευταία προσπέλαση 5/2/2022).   

https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/08/08_04/08_04_01.PDF
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διωχθεί για πράξεις που παραβίαζαν τον κοινό ποινικό κώδικα, αποτέλεσαν επαρκείς 

λόγους για την Διεθνή Επιτροπή Νταχάου, ώστε να μην θεωρηθούν θύματα της 

συστηματικής δίωξης των ναζί εναντίον συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού. Μία 

ανάλογη εξήγηση δόθηκε και για τους έγκλειστους που έφεραν το μαύρο τρίγωνο:  

 

«Το μαύρο τρίγωνο το φορούσαν οι κρατούμενοι που κακοποιούσαν τις 

γυναίκες τους και παραμελούσαν τα παιδιά τους. Γι’ αυτούς τους λόγους 

είχαν κριθεί κοινωνικά απροσάρμοστοι» (Schretter, 2015:37).95 

 

Με τον παραπάνω ισχυρισμό, η Επιτροπή ουσιαστικά εξισώνει μερικώς τα πράσινα 

και τα μαύρα τρίγωνα, υπονοώντας έμμεσα πως οι λόγοι που διώχθηκαν θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ως ένα βαθμό δικαιολογημένοι, καθότι επρόκειτο για παραβάτες της 

νομοθεσίας, για άτομα που είχαν διαπράξει εγκλήματα και ενδεχομένως να είχαν βρεθεί 

σε κάποιο κατάστημα κράτησης ακόμη και χωρίς την επικράτηση του εθνικοσοσιαλι-

σμού στη Γερμανία. Αυτό που δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν ωστόσο είναι η ανο-

μοιογένεια που χαρακτήριζε αυτές τις ομάδες κρατουμένων. Το πράσινο τρίγωνο μπο-

ρούσε να το φοράει κάποιος που είχε διαπράξει δολοφονία, αλλά και κάποιος που είχε 

καταδικαστεί για μικροκλοπές και απάτη. Παρομοίως, το μαύρο τρίγωνο κάλυπτε ένα 

ευρύ φάσμα «παραπτωμάτων» και το έφεραν ως διακριτικό άτομα που παρουσίαζαν 

παραβατική συμπεριφορά μέχρι ιερόδουλες, άνεργους και επαίτες. Εξάλλου, βλέποντας 

τα γεγονότα από την ασφαλή απόσταση που μας εξασφαλίζει η παρέλευση τόσων ετών 

αλλά και υπό το πρίσμα των ερευνών και των μαρτυριών που έριξαν φως στις συνθήκες 

κράτησης, εργασίας και διαβίωσης των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 

είναι ορθό να ισχυριστούμε ότι σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να βιώσει την εμπειρία 

των λάγκερ (Ostrowska & van Dijk, 2020:114).  

Προβληματισμό φαίνεται να προκάλεσε στα μέλη της Επιτροπής το ζήτημα των 

τσιγγάνων κρατουμένων, οι οποίοι έφεραν επίσης το μαύρο τρίγωνο, διώχθηκαν όμως 

συστηματικά βάσει φυλετικών κριτηρίων και όχι εξαιτίας διάπραξης εγκλημάτων. 

Θέλοντας να τους συμπεριλάβουν στο μνημείο, αποφασίστηκε να εκπροσωπηθούν από 

το καφέ τρίγωνο, που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε ως διακριτικό για τη συγκεκρι-

μένη ομάδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας των στρατοπέδων (Schretter, 2015:37).  

                                                           
95 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Comitè International de Dachau, ό.π. Η μετάφραση έχει γίνει από τη 

συγγραφέα.  
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Η άποψη ότι δεν αξίζουν όλα τα θύματα μνημόνευση φαίνεται πως δεν ήταν δημο-

φιλής μόνο μεταξύ των μελών της Διεθνούς Επιτροπής Νταχάου, αλλά έβρισκε εύφορο 

έδαφος και στα θεσμικά πρόσωπα που εμπλέκονταν στη ανάδειξη του πρώην στρατο-

πέδου ως τόπου μνήμης. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ΟΔΓ υιοθετήθηκε 

μεταπολεμικά η τακτική της εξάλειψης στοιχείων, της άμβλυνσης της πραγματικότητας 

και της παρουσίασης των πρώην στρατοπέδων -στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό- ως  

καθαρών αναμορφωτικών ιδρυμάτων που στόχο είχαν την επανένταξη των κρατουμέ-

νων στην κοινωνία. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε το 1959 ο τότε δή-

μαρχος του Νταχάου σε Βρετανό δημοσιογράφο: 

 

«Σας παρακαλώ, μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι στο Νταχάου 

πέθαναν μόνο ήρωες. Πολλοί κρατούμενοι βρέθηκαν εκεί, επειδή 

εναντιώθηκαν παράνομα στο καθεστώς της εποχής. Πρέπει επίσης να 

θυμάστε ότι στο Νταχάου υπήρχαν πολλοί εγκληματίες και ομοφυλόφιλοι. 

Θέλουμε πράγματι ένα μνημείο γι’ αυτούς τους ανθρώπους;» (Marcuse, 

1999:151).96 

 

Όλες οι παραπάνω απόψεις νομιμοποιούνταν ως ένα βαθμό από τον νόμο του 1953, 

ο οποίος προέβλεπε ποιοι εκδιωχθέντες δικαιούνταν αποζημίωση και κατ’ επέκταση 

ποιοι επιζώντες θεωρούνταν επίσημα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού και ποιοι όχι. 

Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τελικά ένα μνημείο που δεν 

ανταποκρινόταν στις αρχικές δηλώσεις της Επιτροπής, δηλαδή στην καθολική 

μνημόνευση όλων ανεξαιρέτως των θυμάτων. Ο αποκλεισμός ορισμένων ομάδων από 

το γλυπτό καταδείκνυε όχι μόνο την έλλειψη αλληλεγγύης και την ύπαρξη ιεραρχίας 

μεταξύ των κρατουμένων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του στρατοπέδου, αλλά και τη 

συνέχιση αυτής της κατηγοριοποίησης μεταπολεμικά, θεωρώντας κάποια θύματα άξια 

και κάποια άλλα ανάξια μνημόνευσης (Sierp, 2016:330). Για την ακρίβεια, με το έργο 

των Glid και Bešlić, η Επιτροπή κατάφερε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επεδίωκε: 

αντί να αναδείξει την ενότητα, ανέδειξε τον διαχωρισμό των θυμάτων. Κατά την Aline 

Sierp (2016:330) είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πώς μία ομάδα ανθρώπων που είχε 

βιώσει τη δίωξη και τον αποκλεισμό για χρόνια, επιστράτευσε τελικά παρόμοιους 

                                                           
96 Ο συγγραφέας παραπέμπει στο: Llew Gardner, “So Stark the Memories-But They Say 'Let's Forget”  

Sunday Express (London), 10 Ιανουαρίου 1960; επανακυκλοφόρησε ως “How Can Germany Forget?” 

Washington Daily News, 18 Ιανουαρίου 1960, σελ. 14. Η μετάφραση έχει γίνει από τη συγγραφέα.  
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μηχανισμούς αποκλεισμού, αποσιώπησης και περιθωριοποίησης με τους διώκτες της. 

Η επικράτηση ορισμένων ομάδων θυμάτων έναντι κάποιων άλλων και η θέαση του 

παρελθόντος αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των δικών τους εμπειριών, 

αποδεικνύουν πως τα μνημεία δεν είναι απλώς υλικά αντικείμενα αλλά λειτουργούν ως 

αντανάκλαση των επίσημων πολιτικών μνήμης, μαρτυρώντας ταυτόχρονα τη δύναμη 

των επιμέρους φορέων μνήμης. Επομένως, είναι θεμελιώδους σημασίας να εξετάζονται 

κάθε φορά όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα στα οποία αυτά αναφέρονται αλλά και οι 

προθέσεις πίσω από την ανέγερσή τους. Το Διεθνές Μνημείο Νταχάου αποτελεί μία 

χαρακτηριστική περίπτωση, διότι δεν εκπροσωπεί τελικά όλα τα θύματα, αλλά τα 

θύματα που μπόρεσαν να έχουν τη δική τους φωνή στη Διεθνή Επιτροπή Νταχάου.  

 

 

Ο αγώνας για μνημόνευση στο Νταχάου 
 

Οι δεκαετίες 1970-1980 σηματοδοτούν την έναρξη μίας έντονης κινητικότητας από 

πλευράς των ξεχασμένων θυμάτων σε σχέση με τον αποκλεισμό τους από το βασικό 

αφήγημα των γεγονότων του Ολοκαυτώματος και κατ’ επέκταση από την επίσημη α-

ναγνώριση και τη μνημόνευσή τους. Ιδρύονται σύλλογοι και οργανώσεις, ή ισχυροποι-

ούνται οι ήδη υπάρχοντες, με στόχο την εκπροσώπηση των παραγκωνισμένων ομάδων 

και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βοηθούσαν στην -έστω και καθυστερημένη- 

επίσημη ανάδειξή τους ως θυμάτων του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Τα μνημεία 

του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης του Νταχάου δεν θα μπορούσαν να μείνουν 

άνευ κριτικής ως προς τη μη συμπερίληψη συγκεκριμένων ομάδων θυμάτων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των ομοφυλόφιλων, οι οποίοι μετά από την 

τροποποίηση της παραγράφου 175 μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν νόμιμα την α-

ναγνώριση που είχαν στερηθεί για πολλά χρόνια. Η απουσία του ροζ τριγώνου από το 

Διεθνές Μνημείο Νταχάου αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη μίας μακράς και επί-

πονης διαδρομής, μέχρι την επίσημη αναγνώριση της συγκεκριμένης ομάδας ως θυμά-

των των ναζί. Ήδη από την δεκαετία του 1970 μέλη του Συλλόγου για την εξάλειψη 

σεξουαλικών ανισοτήτων (Verein für die sexuelle Gleichberechtigung97 [VSG]) διορ-

γάνωνε επισκέψεις και κατέθετε στεφάνια στον χώρο του πρώην στρατοπέδου στο 

                                                           
97 Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1974 με βασική αποστολή την εξάλειψη των προκαταλήψεων εις βάρος των 

ομοφυλόφιλων, την εξ’ ολοκλήρου απόσυρση της παραγράφου 175, την αρωγή στους νοσούντες από 

AIDS -ζήτημα που προέκυψε αργότερα- και την μνημόνευση των ομοφυλόφιλων θυμάτων του 
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Νταχάου, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες πάρθηκαν και από άλλες οργανώσεις ομοφυ-

λόφιλων98 (Knoll & Richter, 2015:39-41). Ωστόσο, στον διαμορφωμένο πια τόπο μνή-

μης, τίποτα δεν μαρτυρούσε τον εγκλεισμό των ομοφυλόφιλων κατά τη διάρκεια λει-

τουργίας του στρατοπέδου. Τόσο στα μνημεία του εξωτερικού χώρου, όσο και στη μό-

νιμη έκθεση του μουσείου δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά σε αυτή την ομάδα πλη-

θυσμού.  

Αφορμή για περαιτέρω ενέργειες στάθηκαν τόσο μία περιοδική έκθεση με τίτλο «Ο-

μοφυλοφιλία και πολιτική από το 1900» (“Homosexualität und Politik seit 1900”), όσο 

και η ανέγερση μίας αναθηματικής πλάκας εις μνήμην των ομοφυλόφιλων θυμάτων 

του εθνικοσοσιαλισμού στο πρώην στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν. Η επίμαχη έκθεση, 

που φιλοξενήθηκε από τις 4 Δεκεμβρίου 1984 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 1985 στην 

προτεσταντική εκκλησία εξιλέωσης, στον χώρο του πρώην λάγκερ, αποτέλεσε την 

πρώτη απόπειρα για ανάδειξη της συγκεκριμένης θεματολογίας στο Νταχάου και 

προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επιτυχία των 

αυστριακών οργανώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και 

την τοποθέτηση της αντίστοιχης πλάκας στο Μαουτχάουζεν τον Δεκέμβριο του 1984, 

έδωσε στο κίνημα των ομοφυλόφιλων της Βαυαρίας την ώθηση που χρειαζόταν προ-

κειμένου να διεκδικήσει το μερίδιο που του αναλογούσε στη μνημόνευση των θυμάτων 

του Ολοκαυτώματος (Knoll & Richter, 2015:40-41).  

Η πρώτη κίνηση έγινε από την Οικουμενική ομάδα εργασίας ομοφυλόφιλων και 

εκκλησίας (Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche [HuK]), η οποία, 

εκπροσωπώντας όλες τις τοπικές οργανώσεις ομοφυλόφιλων, απηύθυνε αίτημα στον 

τότε πρόεδρο της CID, Albert Guerisse, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανέγερση 

μίας πλάκας για την 40η επέτειο από την απελευθέρωση του στρατοπέδου τον Απρίλιο 

του 1985. Ταυτόχρονα δόθηκε η παραγγελία για την κατασκευή του έργου (Knoll & 

                                                           
εθνικοσοσιαλισμού. Στόχος των μελών του ήταν το αντικείμενο των εργασιών τους να γνωστοποιηθεί 

σε πολιτικές παρατάξεις, εκκλησίες, σχολεία και τύπο, ώστε να γίνουν ευρέως γνωστές οι επιδιώξεις 

τους. Η λειτουργία του σταμάτησε το 1998. Πηγή: https://forummuenchen.org/lgbtiq-chronik/ 

(τελευταία προσπέλαση 13/11/2021).  
98 Μέλη της Κίνησης ομοφυλόφιλων δυτικού Βερολίνου (Homosexuelle Aktion Westberlin [HAW]) 

επισκέφτηκαν το στρατόπεδο το 1976, ενώ η Εθνική ομάδα εργασίας ενάντια στην καταπίεση των 

ομοφυλόφιλων (Nationale Arbeitsgruppe Repression gegen Schwule [NARGS]) που έδρευε στη 

Χαϊδελβέργη απηύθυνε ερώτηση στη Διεθνή Επιτροπή Νταχάου αναφορικά με την απουσία του ροζ 

τριγώνου από το Διεθνές Μνημείο, για να λάβει την απάντηση πως «η επιλογή των τριγώνων 

καθορίστηκε από την ποιότητα των εκάστοτε κρατουμένων». Για περισσότερα βλ. Albert Knoll και 

Burghard Richter, Initiative zu dem Rosa-Winkel-Gedenkstein στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die 

Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 39-55). Splitter 13, Forum Homosexualität 

München, Νοέμβριος 2015, σ. 39-40.  

https://forummuenchen.org/lgbtiq-chronik/


76 
 

Richter, 2015:42). Επρόκειτο για ένα ανεστραμμένο μαρμάρινο τρίγωνο ροζ χρώματος, 

με μήκος πλευράς 90 εκ., που πάνω του έφερε την ίδια επιγραφή με αυτό του 

Μαουτχάουζεν: Totgeschlagen-Totgeschwiegen, που σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει 

«Θανατωθήκαμε και αποσιωπήθηκε».99 

Η πρώτη αντίδραση της Διεθνούς Επιτροπής ήταν, σύμφωνα με τους Knoll και 

Richter (2015:42), να κερδίσει χρόνο. Ο τότε γενικός γραμματέας, Georges Walraeve, 

επικαλούμενος την σοβαρότητα του αιτήματος, παρέπεμψε το ζήτημα στο Ανώτατο 

Συμβούλιο της CID, το οποίο συνήλθε τον Μάρτιο του 1985, χωρίς ωστόσο να 

καταλήξει σε κάποια απόφαση. Έτσι, η ψηφοφορία μετατέθηκε για την επόμενη 

συνεδρίαση που θα πραγματοποιούνταν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Στο μεταξύ, η 

τοποθέτηση μίας αναθηματικής πλάκας για τους ομοφυλόφιλους θύματα του 

εθνικοσοσιαλισμού στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νόιενγκαμμε κοντά στο 

Αμβούργο, αναπτέρωσε τις ελπίδες των οργανώσεων του Μονάχου για θετική 

απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής. Πρόκειται για μία μαρμάρινη, τετράγωνη πλάκα 

ροζ χρώματος, με χαραγμένο το χαρακτηριστικό τρίγωνο που φέρει την επιγραφή: Για 

τους ομοφυλόφιλους θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, 1985. Αποτέλεσε την πρώτη 

επίσημη αναφορά της συγκεκριμένης ομάδας θυμάτων σε δημόσιο τόπο μνήμης στην 

επικράτεια της ΟΔΓ, και ως εκ τούτου λειτούργησε και σαν έναυσμα για περισσότερες 

διεκδικήσεις και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε διάφορα μέρη της χώρας (Puvogel 

και Stankowski, 1995:237-238).  

Αναμένοντας την συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, οι τοπικές οργανώσεις του Μονάχου 

δεν έμειναν ανενεργές. Ζήτησαν στήριξη από σημαίνοντα πρόσωπα της διανόησης και 

της πολιτικής, προχώρησαν σε συλλογή υπογραφών για ικανοποίηση του αιτήματός 

τους, ενώ παράλληλα απέστειλαν μία επιστολή προς την CID με την οποία ζητούσαν 

ίση μεταχείριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατουμένων: 

 

«[...] Η εβραϊκή συναγωγή, η αναθηματική πλάκα για τους Σίντι και τους 

Ρομά και η εκτενής παρουσίαση της ιστορίας όσων διώχθηκαν βάσει 

πολιτικών, φυλετικών και θρησκευτικών κριτηρίων αποτελούν αδιάψευστα 

                                                           
99 Ολόκληρη η επιγραφή της πλάκας έχει ως εξής: Totgeschlagen – totgeschwiegen, Den homosexuellen 

Opfern des Nationalsozialismus, Die homosexuellen Initiativen Münchens 1985 που μεταφράζεται ως: 

Θανατωθήκαμε και αποσιωπήθηκε, Για τους ομοφυλόφιλους θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, 

Πρωτοβουλία των οργανώσεων για τους ομοφυλόφιλους Μονάχου 1985. Πηγή: Puvogel Ulrike & 

Stankowsi Martin, Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus: Eine Dokumentation, ό.π., σελ. 

126. 
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τεκμήρια ότι οι φωνές των διαφόρων ομάδων-θυμάτων για γνωστοποίηση 

των δεινών τους εισακούστηκαν. Δεν θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και για 

τους ομοφυλόφιλους; [...] Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι: όποιος 

αποσιωπεί μέχρι και σήμερα τα εγκλήματα των ναζί εναντίον των 

ομοφυλόφιλων, στην ουσία τα εγκρίνει» (Knoll & Richter, 2015:46).100  

 

Η Βαυαρική διοίκηση των κρατικών ανακτόρων, κήπων και λιμνών (Bayerische 

Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen), που από κοινού με την CID 

ήταν υπεύθυνη για τα μνημεία του πρώην στρατοπέδου, επέλεξε να τηρήσει την 

πολιτική των ίσων αποστάσεων∙ δεν έδωσε την έγκρισή της για την τοποθέτηση της 

πλάκας, ωστόσο δεν άσκησε και βέτο εναντίον της. Τελικά τον Μάιο του 1986, έπειτα 

από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, το αίτημα για μνημόνευση των 

ομοφυλόφιλων απορρίφθηκε ομόφωνα από την Διεθνή Επιτροπή χωρίς να δοθεί καμία 

εξήγηση. Οι οργανώσεις των ομοφυλόφιλων δεν έλαβαν ποτέ καμία επίσημη, γραπτή 

απάντηση στο αίτημά τους. Η Barbara Distel, που τότε εκτελούσε χρέη διευθύντριας 

στον τόπο μνήμης, ενημερώθηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ότι η συζήτηση 

για την έγκριση ή όχι του αιτήματος υπήρξε ιδιαίτερα φορτισμένη. Συγκεκριμένα, τα 

μέλη που προέρχονταν από την Σοβιετική Ένωση και από άλλες χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης φάνηκε να έχουν τις σοβαρότερες ενστάσεις, καθότι εκεί η ομοφυλοφιλία 

διώκονταν ακόμη ποινικά (Knoll & Richter, 2015:47).  

Η άρνηση αυτή στάθηκε η αφορμή να γνωστοποιηθεί το γεγονός σε όλο τον 

κόσμο.101 Οι οργανώσεις HuK και VSG κατηγόρησαν ανοιχτά την CID ότι υιοθετεί 

ιδεολογήματα που δεν παρεκκλίνουν από αυτά των διωκτών τους (Knoll & Richter, 

2015:47). Πράγματι, δεδομένου ότι στην κοινωνία είχαν γίνει τα πρώτα βήματα για να 

μιλήσει κανείς ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία, η απόρριψη του αιτήματος προκάλεσε 

έντονες αντιδράσεις. Οι πλάκες στο Μαουτχάουζεν και το Νόιενγκαμμε αποτελούσαν 

την έμπρακτη απόδειξη ότι είχε φτάσει η ώρα για διεκδικήσεις και αλλαγές, ακόμη και 

στους κόλπους της συντηρητικής CID. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 42ης 

                                                           
100 Η μετάφραση έχει γίνει από τη συγγραφέα.  
101 Η μεγαλύτερη εφημερίδα για ομοφυλόφιλους του Καναδά με το όνομα “The Body Politics” υπήρξε 

ιδιαίτερα δηκτική σε άρθρο της, όπου αναφέρονταν: Η απόφαση των πρώην κρατουμένων να αρνηθούν 

την επίδειξη αλληλεγγύης απέναντι στους συγκρατούμενούς τους είναι εμπνευσμένη από τη ναζιστική 

ιδεολογία. Για περισσότερα βλ.  Albert Knoll και Burghard Richter, Initiative zu dem Rosa-Winkel-

Gedenkstein, ό.π., σελ. 48.  
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επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου πραγματοποιήθηκε πορεία 

διαμαρτυρίας από ενώσεις ομοφυλόφιλων με κεντρικό σύνθημα: Όποιος αποσιωπεί 

μέχρι και σήμερα τα εγκλήματα των ναζί εναντίον των ομοφυλόφιλων, στην ουσία τα 

εγκρίνει. Παράλληλα, με δράσεις στην πόλη του Μονάχου, οι οργανώσεις θέλησαν να 

ενημερώσουν το ευρύ κοινό για τους λόγους που διαμαρτύρονταν (Knoll & Richter, 

2015:48-49). Το ζήτημα πήρε διαστάσεις και απασχόλησε τον εγχώριο αλλά και διεθνή 

τύπο. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι η δημοσιότητα που 

έλαβε το γεγονός εξυπηρέτησε περισσότερο το κίνημα για χειραφέτηση των 

ομοφυλόφιλων απ’ ότι αν είχε τοποθετηθεί εξ’ αρχής η πλάκα χωρίς εμπόδια.  

Οι διαμάχες συνεχίστηκαν και στα χρόνια που ακολούθησαν. Για πέντε έτη, οι 

τοπικές οργανώσεις ομοφυλόφιλων διοργάνωναν πορείες διαμαρτυρίας με πλακάτ και 

συνθήματα σε κάθε ετήσιο εορτασμό για την απελευθέρωση (Middelhof, 2015:60). Το 

1988 η HuK απηύθυνε ερώτημα στην προτεσταντική εκκλησία εξιλέωσης, που εδρεύει 

εντός του πρώην στρατοπέδου, για τοποθέτηση της πλάκας στον χώρο της εκκλησίας 

(Puvogel και Stankowski, 1995:126). Το αίτημα έγινε δεκτό και τρία χρόνια μετά την 

κατασκευή της, η πλάκα τέθηκε επιτέλους στη διάθεση του κοινού για μία εβδομάδα. 

Η προτεσταντική εκκλησία φαίνεται να διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην έκβαση 

της υπόθεσης. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της εκκλησίας εξιλέωσης, ζητώντας 

στήριξη από την Προτεσταντική Εκκλησία Γερμανίας (Knoll & Richter, 2015:50), 

τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αγώνα των ομοφυλόφιλων, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισε την 

παράταση της προσωρινής παραμονής της πλάκας στον περίβολο του θρησκευτικού 

μνημείου. Παράλληλα, θετική ανταπόκριση υπήρξε και από πρόσωπα της πολιτικής, 

με αποτέλεσμα το θέμα να παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ωστόσο, αυτά τα 

ημίμετρα δεν φαίνεται να ικανοποιούσαν τις οργανώσεις των ομοφυλόφιλων, οι οποίες 

απαιτούσαν ίση μεταχείριση με τα υπόλοιπα θύματα. Από την πλευρά της η Διεθνής 

Επιτροπή είχε καταστήσει σαφές ότι βασική επιδίωξή της ήταν η μνημόνευση των 

πολιτικών αντιφρονούντων και των Εβραίων∙ οποιαδήποτε άλλη κατηγορία θυμάτων 

θα έπρεπε να βρίσκεται χαμηλότερα σε αυτήν την άτυπη ιεραρχία που είχε θεσπίσει 

και να μην επισκιάζει τους «βασικούς» εκδιωχθέντες. Επιπλέον, ένα ακόμη σημείο 

προβληματισμού απ’ την πλευρά των μελών της CID ήταν οι εμπειρίες σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης που υποστήριζαν ότι βίωσαν κάποιοι συγκρατούμενοί τους κατά τη 

διάρκεια εγκλεισμού τους στο λάγκερ (Knoll & Richter, 2015:51). Πράγματι, από τη 

βιβλιογραφία προκύπτει πως σε κάποιες περιπτώσεις αναπτύχθηκαν ομοφυλοφιλικές 

σχέσεις -είτε συναινετικές, είτε όχι- μεταξύ κρατουμένων. Αυτό που δημιούργησε όμως 
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σύγχυση και επέτεινε τον αποκλεισμό των ομοφυλόφιλων από την επίσημη 

αναγνώρισή τους ως θυμάτων, είναι ότι πολλοί πρώην έγκλειστοι ταύτιζαν τα άτομα 

που κακοποιούσαν σεξουαλικά τους πιο αδύναμους συγκρατούμενούς τους102 με τα 

άτομα που είχαν διωχθεί βάσει της παραγράφου 175, γεγονός που δεν ανταποκρινόταν 

πάντα στην πραγματικότητα (Ostrowska & van Dijk, 2020:114).  

Τον Απρίλιο του 1990, ο επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας της CID, 

Eugen Kessler, σε μία ένδειξη καλής θέλησης, απέστειλε στις οργανώσεις των ομοφυ-

λόφιλων πρόσκληση για να συμμετέχουν με κατάθεση στεφάνων στην 45η επέτειο ε-

ορτασμού από την απελευθέρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να μην εμφανιστούν 

κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πλακάτ διαμαρτυρίας, πανό και γενικότερα οτιδή-

ποτε θύμιζε την υφέρπουσα διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρόσκληση έγινε 

δεκτή και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε επίσημη προσφώνηση των εκπρο-

σώπων της κοινότητας ομοφυλόφιλων. Από το 1991 και έπειτα, η συμμετοχή των ορ-

γανώσεων στους ετήσιους εορτασμούς γινόταν χωρίς να συνοδεύονται από διαμαρτυ-

ρίες κανενός είδους (Knoll & Richter, 2015:52).  

Στο μεταξύ, η πλάκα εξακολουθούσε να εκτίθεται στην προτεσταντική εκκλησία 

εξιλέωσης. Το 1994 καταστράφηκε, έπειτα από μία ισχυρή καταιγίδα, και 

αντικαταστάθηκε από καινούρια. Κατά τα εγκαίνια της νέας πλάκας ο ιερέας και 

οικοδεσπότης διαβεβαίωσε τις οργανώσεις των ομοφυλόφιλων ότι μπορούσαν να χρη-

σιμοποιούν τον χώρο της εκκλησίας για όσο καιρό αυτό ήταν απαραίτητο (Knoll & 

Richter, 2015:53). Ωστόσο, η αρχική επιδίωξη των ομοφυλόφιλων δεν ήταν να τραβή-

ξουν την προσοχή από τις άλλες ομάδες θυμάτων, αλλά να πετύχουν ίση μεταχείριση 

και αναγνώριση. Η έκταση που είχε πάρει το ζήτημα συνέβαλε μεν στην ανάδειξη του 

προβλήματός τους, ταυτόχρονα όμως τους άφηνε ανικανοποίητους, όπως ακριβώς και 

η αποσιώπηση χρόνων που είχε προηγηθεί. Για τον λόγο αυτόν, το 1995, απέστειλαν 

εκ νέου αίτημα στη CID για τη μεταφορά της πλάκας στον χώρο του μουσείου. 

                                                           
102 Κατά τους Ostrowska & van Dijk, έχει προκύψει από μαρτυρίες πως στο στρατόπεδο του Άουσβιτς 

υπήρχαν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης νεαρών ανδρών και αγοριών από 

μεγαλύτερους και ισχυρότερους κρατούμενους. Οι δράστες ήταν στην πλειοψηφία τους Funktionshäft-

linge, ενώ τα θύματα πολλές φορές αντιμετωπίζονταν σαν συνένοχοι και όχι σαν θύματα. Οι δράστες 

δεν είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί πάντοτε με την κατηγορία της ομοφυλοφιλίας. Για την ακρίβεια 
πολλοί εξ’ αυτών προέρχονταν από την κατηγορία των εγκληματιών. Για περισσότερα βλ. Joanna Os-

trowska και Lutzvan Dijk, Pippels und Puppenjungen. Über sexuellen Missbrauch an Jungen und Män-

nern in Auschwitz στο Joanna Ostrowska και Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Erinnern in Auschwitz 

auch an sexuelle Minderheiten, (σελ.113-126), Querverlag, Βερολίνο, 2020.  
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Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης φαίνεται να διαδραμάτισε ο Max Mann-

heimer,103 τότε πρόεδρος του Συλλόγου πρώην κρατουμένων του Νταχάου 

(Lagergesellschaft) και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής. Αποφασισμένος να δώσει λύση 

στο αδιέξοδο εισήγαγε το θέμα 

στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης της CID στην οποία 

προέδρευε ο αναπληρωτής 

πρόεδρος Albert Theis αντί του 

Andrè Delpech που γνώριζε όλες 

τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ο 

αναπληρωτής πρόεδρος, μην έχο-

ντας γνώση του θέματος, 

συμφώνησε εύκολα στη μεταφορά 

της αναθηματικής πλάκας από την 

προτεσταντική εκκλησία στον 

χώρο του μουσείου (Knoll & 

Richter, 2015:54). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε επομένως πως η συμφωνία ήταν 

περισσότερο αποτέλεσμα ευνοϊκών συγκυριών και όχι συνειδητή απόφαση εκ μέρους 

της CID. Τελικά, τον Ιούνιο του 1995, 7 ολόκληρα χρόνια από την αρχική τοποθέτησή 

της στον περίβολο της προτεσταντικής εκκλησίας, η αναθηματική πλάκα για τους 

ομοφυλόφιλους θύματα του Ολοκαυτώματος μεταφέρθηκε στον χώρο του μουσείου, 

πλάι στις αναθηματικές πλάκες για τις υπόλοιπες ομάδες κρατουμένων (Εικ. 19). 

Πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή μεταφοράς, με ομιλίες και προσκεκλημένους. Το 

μνημείο για τους ομοφυλόφιλους ήταν το τελευταίο που τοποθετήθηκε στην αίθουσα 

μνήμης (Gedenkraum)104 του μουσείου και έκτοτε εκτίθεται μόνιμα εκεί (Knoll & 

Richter, 2015:55).  

                                                           
103 Εβραϊκής καταγωγής επιζών του Ολοκαυτώματος, πέρασε από τα στρατόπεδα Τερέσιενστατ, 

Άουσβιτς και Νταχάου. Μεταπολεμικά αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα ενάντια στην ακροδεξιά και 

τον αντισημιτισμό. Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας του πρώην στρατοπέδου (Lagergesellschaft) και 

αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Νταχάου. Για περισσότερα βλ. https://www.kz-gedenkstaette-

dachau.de/nachrichten/max-mannheimer-1920-2016/ (τελευταία προσπέλαση 14/10/21).   
104 Πρόκειται για μία ξεχωριστή αίθουσα στο τέλος της κεντρικής έκθεσης όπου φιλοξενούνται 

περισσότερες από 130 αναθηματικές πλάκες που μνημονεύουν είτε ομάδες κρατουμένων, είτε 

μεμονωμένα άτομα που κρατήθηκαν στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στον ίδιο χώρο υπάρχει και 

το Βιβλίο μνήμης για τους νεκρούς του Νταχάου (Gedenkbuch für die Toten des Konzentrationslagers 

Dachau), όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες για 33.205 

κρατούμενους που έχασαν τη ζωή τους εκεί. 8.300 επιπλέον θύματα δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. 

Για περισσότερα βλ.  

Εικόνα 19: Μνημείο για τους ομοφυλόφιλους θύματα του 
εθνικοσοσιαλισμού, 1995, γρανίτης, μήκος πλευράς 
90εκ.,Νταχάου © Albert Knoll.  
Πρόκειται για τη δεύτερη αναθηματική πλάκα, καθώς η πρώτη με 
έτος κατασκευής το 1985 καταστράφηκε λόγω κακοκαιρίας. 

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/nachrichten/max-mannheimer-1920-2016/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/nachrichten/max-mannheimer-1920-2016/
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Ελλείψει σύστασης συλλόγων,105 οι άλλες δύο ομάδες κρατουμένων που έχουν απο-

κλειστεί από το Διεθνές Μνημείο Νταχάου, δηλαδή οι «κοινωνικά 

περιθωριοποιημένοι» με το μαύρο τρίγωνο και οι «καθ’ έξιν εγκληματίες» με το 

πράσινο τρίγωνο, εξακολουθούν να μην μνημονεύονται μέχρι και σήμερα με κανέναν 

τρόπο στον τόπο μνήμης του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Νταχάου. Το 

γεγονός όμως ότι η επίσημη αναγνώρισή τους από το γερμανικό κοινοβούλιο ήρθε 

τελικά τον Φεβρουάριο του 2020, θα μπορούσε να σημαίνει πως δεν αποκλείονται 

μελλοντικές ενέργειες και διεκδικήσεις. Εξάλλου, η γερμανική κυβέρνηση έχει 

δεσμευτεί στο πλαίσιο της επίσημης αναγνώρισης, να προωθήσει και να 

χρηματοδοτήσει την έρευνα γύρω από την ιστορία των εν λόγω ομάδων θυμάτων, αλλά 

και να συμβάλλει στη δημιουργία μίας κουλτούρας μνήμης που θα συμπεριλαμβάνει 

όλα ανεξαιρέτως τα θύματα των εθνικοσοσιαλιστών, ακόμη και αυτά που για πολλές 

δεκαετίες βρίσκονταν στην αφάνεια.  

Τέλος, αξίζει να γίνει μία σύντομη αναφορά στις διεκδικήσεις των Ρομά και των 

Σίντι που χρησιμοποίησαν τον τόπο μνήμης του πρώην στρατοπέδου ως σκηνικού του 

αγώνα τους για αναγνώριση, παρόλο που τα κίνητρά τους δεν σχετίζονταν με το 

Διεθνές Μνημείο Νταχάου, καθώς οι καλλιτέχνες είχαν φροντίσει για τη μνημόνευσή 

τους. Στις 4 Απριλίου του 1980, δώδεκα Σίντι -μεταξύ των οποίων και επιζώντες των 

στρατοπέδων- ξεκίνησαν απεργία πείνας στον χώρο της προτεσταντικής εκκλησίας 

εντός του πρώην στρατοπέδου. Βασικά αιτήματα των απεργών ήταν η επίσημη 

αναγνώριση των τσιγγάνων ως θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού αλλά και η παράδοση 

των αρχείων που είχαν καταρτιστεί επί εθνικοσοσιαλισμού από το Κεντρικό γραφείο 

ασφαλείας του Ράιχ (Reichssicherheitshauptamt) και συνέχισαν να εμπλουτίζονται και 

μεταπολεμικά. Οι φάκελοι αυτοί περιείχαν προσωπικά δεδομένα και δακτυλικά 

αποτυπώματα των Ρομά και Σίντι της γερμανικής επικράτειας και σύμφωνα με τους 

απεργούς χρησιμοποιούνταν ακόμη από τα εγκληματολογικά γραφεία της Βαυαρίας.106 

                                                           
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/gedenkraum/ (τελευταία 

προσπέλαση 5/2/2022).  
105 Πέραν του νεοσύστατου Κεντρικού Συμβουλίου των «αντικοινωνικών» Γερμανίας που αναφέρθηκε 

σε προηγούμενη ενότητα, στην ιστοσελίδα του πρώην στρατοπέδου υπάρχει μία αναφορά για τη 

σύσταση ενός συλλόγου το 1946 με την ονομασία Ομάδα εργασίας στρατοπέδου συγκέντρωσης «Οι 

ξεχασμένοι» (K.Z.-Arbeitsgemeinschaft ,Die Vergessenen”), αποστολή του οποίου ήταν η υπεράσπιση 

και η επίσημη αναγνώριση των ξεχασμένων θυμάτων. Η ύπαρξη του συλλόγου κρίθηκε παράνομη και 

η λειτουργία του διακόπηκε λίγους μόνο μήνες μετά την ίδρυσή του.  

Πηγή: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-

des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/ (τελευταία προσπέλαση 5/2/2022).  
106 Πηγή: https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-

dachau/ (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/gedenkraum/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/
https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-dachau/
https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-dachau/
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Έναν χρόνο μετά από την απεργία πείνας, μέρος αυτών των αρχείων κατασχέθηκε από 

το Πανεπιστήμιο του Tübingen και παραδόθηκε στα Αρχεία του κράτους (Talewicz-

Kwiatkowska, 2020: 47). Ο Romani Rose ωστόσο εμφανίζεται σίγουρος ότι στα 

εγκληματολογικά γραφεία της Βαυαρίας υπάρχουν μέχρι σήμερα κρυμμένα αρχεία ή 

αρχεία που προέκυψαν από αυτά των εθνικοσοσιαλιστών.  

Η απεργία ξεσήκωσε κύμα συμπαράστασης σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο και 

αποτέλεσε σταθμό στη διεκδίκηση ίσης μεταχείρισης και στην ανάδειξη των βιωμάτων 

και της ιστορίας της τσιγγάνικης μειονότητας.107 Το γεγονός αυτό, μαζί με τις 

διαμαρτυρίες των ομοφυλόφιλων κατά τους εορτασμούς των επετείων μέχρι τη 

συμπερίληψή τους και τα επεισόδια κατά τα εγκαίνια του Διεθνούς Μνημείου, είναι οι 

τρεις μεγάλες αναταραχές που γνώρισε το πρώην λάγκερ κατά την μεταπολεμική του 

λειτουργία ως τόπου μνήμης. 

 

 

Η ιστοσελίδα του πρώην στρατοπέδου σήμερα 
 

Ανατρέχοντας κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του στρατοπέδου σήμερα,108 θα 

διαπιστώσει ότι πρόκειται για μία σύγχρονη και εύχρηστη ιστοσελίδα που προσφέρει 

στον επισκέπτη πολλές δυνατότητες πληροφόρησης. Πλαισιωμένη από πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό, τόσο από την περίοδο λειτουργίας του, όσο και μεταπολεμικά,  

και παρέχοντας μέχρι και εικονική περιήγηση σε κάποια σημεία του σημερινού τόπου 

μνήμης, υποστηρίζει την ενημέρωση με τη χρήση πολλών εργαλείων (κειμένου, 

εικόνας και σύγχρονων ψηφιακών μέσων), και μάλιστα σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες 

(γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, εβραϊκά, ιταλικά, πολωνικά, ρωσικά και ισπανικά).109 

Με τη χρήση ενός υπερσυνδέσμου, ο επισκέπτης μπορεί να μεταφερθεί σε μία δεύτερη 

ιστοσελίδα, όπου παρατίθενται με τη μορφή αρχείων pdf όλοι οι πίνακες και οι 

φωτογραφίες που υπάρχουν στην έκθεση του μουσείου.110 Πέραν των ιστορικών 

στοιχείων και των πληροφοριών σχετικά με τις εκθέσεις του μουσείου αλλά και των 

                                                           
107 Πηγή: Στο ίδιο.  
108 Διαθέσιμη στο: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/ (τελευταία προσπέλαση 5/2/2022).  
109 Στην προσπάθεια μετάβασης στη ρωσική έκδοση της σελίδας στις 5/2/2022 διαπιστώθηκε ότι αυτή 

δεν λειτουργεί. Ίσως αυτή η ενότητα να βρίσκεται προς το παρόν υπό κατασκευή.  
110 Πρόκειται για την ιστοσελίδα “Haus der Bayerischen Geschichte” (Οίκος της βαυαρικής ιστορίας), 

που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Επιστημών και Τέχνης του ομοσπονδιακού κρατιδίου της 

Βαυαρίας (Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst). Οι πίνακες είναι προσβάσιμοι 

στη διεύθυνση: https://www.hdbg.de/dachau/dachau_die-ausstellung_01.php (τελευταία προσπέλαση 

5/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
https://www.hdbg.de/dachau/dachau_die-ausstellung_01.php
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μνημείων που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του πρώην στρατοπέδου, δίνονται 

αναλυτικές πληροφορίες για τις μέρες και ώρες λειτουργίας του τόπου μνήμης, τον 

προγραμματισμό εκπαιδευτικών εκδρομών, τη δυνατότητα παροχής ξεναγήσεων και 

τους τρόπους πρόσβασης της τοποθεσίας από την πόλη του Μονάχου.  

Εκείνο που απασχολεί την παρούσα έρευνα ωστόσο, είναι το κατά πόσο θίγεται στην 

ιστοσελίδα το ζήτημα των «ξεχασμένων» θυμάτων και της μνημόνευσής τους στις 

μέρες μας. Οι κατασκευαστές της έχουν χωρίσει την ιστορία του στρατοπέδου σε δύο 

χρονικές περιόδους: από το 1933 μέχρι το 1945, οπότε και λειτουργούσε ως 

στρατόπεδο συγκέντρωσης, και από το 1945 μέχρι σήμερα, δηλαδή από την 

απελευθέρωσή του και μετά. Για κάθε μία από τις δύο περιόδους παρατίθεται ένα 

συνοπτικό χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα.111 Στο πρώτο χρονολόγιο 

αναφέρεται η μεταφορά και η κράτηση ομοφυλόφιλων, «αντικοινωνικών» και 

«εγκληματιών» κρατουμένων στο στρατόπεδο, σε δίκαιη αναλογία σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες θυμάτων. Στο δεύτερο χρονολόγιο όμως υπάρχει αναφορά μόνο 

στους ομοφυλόφιλους, ενώ οι άλλες δύο ομάδες παραλείπονται. Για την ακρίβεια, στην 

ενότητα που σχετίζεται με την μεταπολεμική περίοδο, υπάρχει μία υποενότητα για τις 

χρονιές 1975-1985, όπου αναφέρεται ότι τα «ξεχασμένα» θύματα, όπως οι Ρομά και 

Σίντι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι ομοφυλόφιλοι διεκδίκησαν τη συμπερίληψή τους 

στη μνημόνευση των θυμάτων. Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στην απεργία πείνας 

των Ρομά που έλαβε χώρα στο πρώην στρατόπεδο το 1980. Καμία μέριμνα δεν έχει 

υπάρξει για την παράθεση του πολυετούς αγώνα των ομοφυλόφιλων για αναγνώριση 

και την τοποθέτηση της αναθηματικής πλάκας το 1995 στον χώρο του μουσείου. 

Αντιθέτως, τα περισσότερα εξωτερικά μνημεία (καθολικό παρεκκλήσιο, μοναστήρι 

Καρμελιτών, προτεσταντικό παρεκκλήσιο, εβραϊκό μνημείο, Διεθνές Μνημείο 

Νταχάου και ορθόδοξο παρεκκλήσιο) αποτελούν διακριτούς σταθμούς του 

χρονολογίου και συνοδεύονται από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την ημέρα των 

εγκαινίων τους. Επιπλέον, στην ενότητα που αφορά το Διεθνές Μνημείο, αναφέρεται 

η απουσία των ροζ, μαύρων και πράσινων τριγώνων, με την αιτιολογία ότι τη χρονιά 

κατασκευής του γλυπτού των Glid και Bešlić οι ομάδες αυτές δεν είχαν αναγνωριστεί 

επίσημα ως θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται 

περισσότερες λεπτομέρειες.  

                                                           
111 Διαθέσιμα στο: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/ και 

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-gedenkstaette-dachau-1945-heute/ 

αντίστοιχα (τελευταία προσπέλαση 6/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-gedenkstaette-dachau-1945-heute/
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Παρά την απουσία αναλυτικών πληροφοριών σε σχέση με τις παραπάνω ομάδες, 

μέσω της αναζήτησης στην ιστοσελίδα, εντοπίστηκαν κάποιες εκδηλώσεις που έχουν 

λάβει χώρα στο πρώην στρατόπεδο και αφορούν τα εν λόγω θύματα. Στις 20 Ιουλίου 

2011 εκφωνήθηκε από τον Ολλανδό ιστορικό Hans de Vries ομιλία για τα «ξεχασμένα» 

θύματα. Το διάστημα 29/4/2016-28/2/2017 φιλοξενήθηκε στο μουσείο του πρώην 

στρατοπέδου έκθεση με θέμα: Αποδείξεις για τις επόμενες γενιές. Τα σκίτσα του 

επιζώντα Γκέοργκ Τάουμπερ (Beweise für die Nachwelt. Die Zeichnungen des Dachau-

Überlebenden Georg Tauber112), στόχος της οποίας ήταν να στρέψει την προσοχή του 

κοινού στην τύχη των «αντικοινωνικών» και των «εγκληματιών» κρατουμένων. Η 

έκθεση έκλεισε με την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο της Beate Schäfer 

“Weiße Nelken für Elise” (Λευκά γαρύφαλλα για την Ελίζε), όπου εξιστορείται η ζωή 

της ιερόδουλης γιαγιάς της, που από ένα σημείο και μετά εξαναγκάστηκε να δουλεύει 

σε πορνείο της Wehrmacht, και του παππού της, ο οποίος συνελήφθη και μεταφέρθηκε 

στο Νταχάου με την κατηγορία του «καθ’ έξιν εγκληματία».113 

Σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, διοργανώνονται 

κατά καιρούς θεματικές ξεναγήσεις στο πρώην στρατόπεδο που στόχο έχουν να 

ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τη δίωξη και τον εγκλεισμό αυτής της ομάδας. 

Η πρώτη που βρέθηκε, έπειτα από αναζήτηση, έγινε το 2013 και η τελευταία τον 

Αύγουστο του 2021, ενώ εισηγητής είναι πάντοτε ο Albert Knoll.114 Ο ίδιος είχε 

παρουσιάσει σε εκδήλωση εντός του πρώην στρατοπέδου το βιβλίο του με τίτλο: Το 

μνημείο με το ροζ τρίγωνο. Η μνημόνευση των ομοφυλόφιλων στο στρατόπεδο του 

Νταχάου (Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Erinnerung an die Homosexuellen im KZ 

Dachau).  

Τέλος, ανατρέχοντας στην ενότητα με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για το 

2022, βλέπουμε ότι υπάρχουν διοργανώσεις όπως: Ρατσισμός στο Νταχάου και 

                                                           
112 Ο Γκέοργκ Τάουμπερ (1901-1950) ήταν καλλιτέχνης ο οποίος κατά τα έτη 1940-1945 φυλακίστηκε 

στο Νταχάου με την κατηγορία του «αντικοινωνικού» εξαιτίας της εξάρτησής του απ’ τη μορφίνη. Κατά 

τη διάρκεια του εγκλεισμού του ζωγράφιζε παράνομα εντός του στρατοπέδου και το 1941 κατάφερε να 

«φυγαδεύσει» μερικά σκίτσα του εκτός στρατοπέδου. Το 1946 υπήρξε συνιδρυτής της Ομάδας εργασίας 

στρατοπέδου συγκέντρωσης «Οι ξεχασμένοι». 

Πηγή: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-

des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/ (τελευταία προσπέλαση 6/2/2022).  
113 Πηγή: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/finissage-der-sonderausstellung-

mit-lesung/ (τελευταία προσπέλαση 6/2/2022).  
114 Ο Albert Knoll εργάζεται στον τόπο μνήμης του πρώην στρατοπέδου Νταχάου από το 1997 και είναι 

υπεύθυνος για τη διατήρηση και την επέκταση του αρχείου και των βάσεων δεδομένων του πρώην 

στρατοπέδου. Επιπλέον, έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και αρκετά άρθρα του έχουν ως θέμα 

τη δίωξη, τον εγκλεισμό και τον αγώνα για αναγνώριση των ομοφυλόφιλων. 

 Πηγή: https://hac.bard.edu/scone15 (τελευταία προσπέλαση 6/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/finissage-der-sonderausstellung-mit-lesung/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/finissage-der-sonderausstellung-mit-lesung/
https://hac.bard.edu/scone15
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Έγχρωμοι κρατούμενοι στο στρατόπεδο του Νταχάου. Καταγωγή, βιογραφία και λόγοι 

εγκλεισμού.115 Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι παρόλο που τα 

«ξεχασμένα» θύματα απουσιάζουν ως ένα βαθμό από το αφήγημα της ιστοσελίδας, σε 

επίπεδο εκδηλώσεων οργανώνονται ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις που 

σχετίζονται με την ανάδειξη των μειονοτήτων. Μάλιστα, στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισμού αλλά και της αποφυγής μετάδοσης του covid-19, πολλές από αυτές 

τις διοργανώσεις προσφέρονται πλέον και μέσω ψηφιακών εφαρμογών, όπως zoom, 

facebook και YouTube, κάνοντας έτσι την προσβασιμότητα ακόμη μεγαλύτερη.  

  

                                                           
115 Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο: https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/ (τελευταία 

προσπέλαση 6/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
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Μνημεία και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις για τα ξεχασμένα 

θύματα 
 

LGBT+ μνημεία  
 

Κατά τον Pierre Nora (1989) η συλλογική μνήμη είναι συνδεδεμένη με μνημονικούς 

τόπους, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ίδια η θέληση για μνήμη για κάτι 

που έχει παρέλθει οριστικά. Τα δημόσια μνημεία, ως ανθρώπινες κατασκευές, 

στοχεύουν ακριβώς σε αυτή τη μνήμη. Κι ενώ παλαιότερα λειτουργούσαν επικουρικά 

στην ενδυνάμωση της εξουσίας, των προνομίων και του λόγου (discourse) των ήδη 

προνομιούχων ομάδων, στις μέρες μας παρατηρείται όλο και περισσότερο το 

φαινόμενο τα δημόσια μνημεία να προκαλούν, να διαταράσσουν και να αμφισβητούν 

αυτά τα προνόμια, προβάλλοντας κομμάτια της ιστορίας των μειονοτήτων (Orangias, 

Simms και French, 2018:705).  

Πώς όμως θα μπορούσε να προβληθεί η ιστορία των συγκεκριμένων μειονοτήτων 

σε γερμανικό έδαφος; Πώς θα μπορούσε το έθνος που διέπραξε τη μεγαλύτερη και 

συστηματικότερη μαζική εξόντωση ολόκληρων πληθυσμών να αναλάβει τις ευθύνες 

του και να τιμήσει τους νεκρούς, χωρίς να διαταράξει όλες τις γνωστές συμβάσεις που 

διέπουν τα κλασικά μνημεία (Harris, 2010: 34); Χρειάστηκε λοιπόν να βρεθούν νέοι 

τρόποι αναπαράστασης του παρελθόντος, προκειμένου να αποδοθούν -στον βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό- τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος. Από το 1980 και μετά αρχίζει να 

παρατηρείται μία στροφή σε σχέση με την κατασκευή των μνημείων. Στην ελληνική 

γλώσσα, ελλείψει διαφορετικών όρων, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν οι διαφορές. 

Αν ανατρέξουμε όμως στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία θα παρατηρήσουμε τη μετάβαση 

από το “monument” στο “memorial”. Αντίστοιχα στη γερμανική παρατηρούμε τη 

σταδιακή ανάδυση του “Mahnmal” που έρχεται να συμπληρώσει  το “Denkmal”.116 

Και στις δύο περιπτώσεις, η αλλαγή στην ορολογία σηματοδοτεί τη φθίνουσα πορεία 

των ηρωικών, εξιδανικευτικών μνημείων που στόχο είχαν την εξύμνηση του λαμπρού 

παρελθόντος και τη στροφή σε μνημεία που πραγματεύονται συναισθήματα όπως ο 

φόβος, η ντροπή και ο πόνος (Knoch, 2020: 14). Ο όρος που επικράτησε για να 

περιγραφεί αυτό το νέο είδος μνημείων ανήκει στον James E. Young και είναι το 

αντιμνημείο. Οι αντιμνημειακές καλλιτεχνικές πρακτικές που  εισήχθησαν από 

                                                           
116 Η λέξη Mahnmal προέρχεται από το ρήμα mahnen που σημαίνει υπενθυμίζω, προτρέπω. Αντίστοιχα, 

η λέξη Denkmal προέρχεται από το ρήμα denken που σημαίνει σκέφτομαι, θυμάμαι.  
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Γερμανούς καλλιτέχνες τη δεκαετία του 1980 θα κυριαρχήσουν και στην επόμενη 

δεκαετία. Οι εναλλακτικές αυτές αναπαραστάσεις του επώδυνου παρελθόντος δεν 

προσφέρονται για μονοσήμαντες ερμηνείες και κυρίως δεν υπαγορεύουν στον θεατή τι 

και πώς να νιώσει. Αντίθετα, ενσωματώνουν αντιφάσεις, ποικίλες και συχνά 

αντιμαχόμενες εκδοχές της μνήμης, ενώ παράλληλα στοχεύουν στη δημιουργία 

αλληλεπίδρασης με τις μνημονικές κοινότητες (Αλεξάκη, 2020: 387).  

Η LGBT+ κοινότητα,117 έχοντας υπάρξει από τις πιο δραστήριες ομάδες των 

ξεχασμένων θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού -αν όχι η πιο δραστήρια- διεκδίκησε 

σθεναρά το μερίδιο που της αναλογεί στον χώρο των δημόσιων μνημείων. Με τον όρο 

LGBT+ μνημεία αναφερόμαστε σε όλα τα δημόσια μνημεία που σχετίζονται με την 

πορεία της LGBT+ κοινότητας, είτε αυτά αφορούν την εκδίωξη των ομοφυλόφιλων 

από το ναζιστικό καθεστώς, είτε άλλες πτυχές της ιστορίας τους. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία απαντάται ο όρος queer monuments και σύμφωνα με τους Orangias, 

Simms και French (2018:706) ως τέτοια ορίζονται όλα τα μνημεία και οι μνημονικοί 

τόποι που είναι επίσημα αφιερωμένοι σε σεξουαλικές μειονότητες και μειονότητες που 

σχετίζονται με ζητήματα ταυτότητας φύλου, όπως διεμφυλικά άτομα (τρανς), λεσβίες, 

αμφιφυλόφιλοι (μπάισεξουαλ), γκέι, queer άτομα,118 ιντερσέξ και ασέξουαλ άτομα.  

Τα LGBT+μνημεία μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: μνημεία που 

αναφέρονται σε μεμονωμένα άτομα της LGBT+κοινότητας, τα οποία για διάφορους 

λόγους αξίζουν να μνημονευθούν, μνημεία που φέρουν το ροζ τρίγωνο και αναφέρο-

νται στην εκδίωξη των ομοφυλόφιλων από τους ναζί κατά τα έτη 1933-1945, μνημεία 

που σχετίζονται με την προσπάθεια και την πάλη της εν λόγω κοινότητας για 

δικαιοσύνη και ίσα δικαιώματα και μνημεία εναλλακτικών μορφών δημόσιας τέχνης 

που στόχο έχουν την ανάδειξη πτυχών της ιστορίας της κοινότητας που μέχρι σήμερα 

                                                           
117 Ο όρος αποτελεί ακρωνύμιο για τις λέξεις Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual. Στην ελληνική βιβλιο-

γραφία συναντούμε τον όρο ΛΟΑΤ που αντίστοιχα αποτελεί ακρωνύμιο των: Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, 

Αμφιφυλόφιλος, Τρανς. Το + μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται στα): ασέξουαλ, ίντερσεξ, 

πανσέξουαλ, κουήρ, questioning. Για περισσότερα βλ. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Φίλιππος Παγάνης, Η 

ΛΟΑΤ κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης: οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ, ΚΜΟΠ Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας & Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Αθήνα, 2019, σελ. 16-17.  
118 Έχει γίνει ένας ακαδημαϊκός όρος που είναι συμπεριληπτικός για τα άτομα που δεν είναι ετεροφυλό-

φιλα και περιλαμβάνει λεσβίες, ομοφυλόφιλους άνδρες, αμφιφυλόφιλα και τρανς άτομα. Η queer θεωρία 

αμφισβητεί τις ετεροκανονικές κοινωνικές νόρμες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα και ισχυ-

ρίζεται ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι κοινωνικές κατασκευές. Παραδοσιακά ο όρος ήταν κακοποιητικός και 

ως εκ τούτου για ορισμένους εξακολουθεί να έχει αρνητική χροιά. Πολλά ΛΟΑΤ+ άτομα ωστόσο έχουν 

δεχτεί τον όρο ως σύμβολο περηφάνειας. Και στην ελληνική πλέον συναντούμε την ηχητική μετεγγραφή 

της λέξης (κουήρ). Για περισσότερα βλ. Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Φίλιππος Παγάνης, Η ΛΟΑΤ κοινό-

τητα και τα μέσα ενημέρωσης: οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ, ό.π., σελ. 17. Οι συγγραφείς παραπέμπουν 

στο ILGA Europe, διαθέσιμο στο: https://www.ilga-europe.org/ (τελευταία προσπέλαση 2/10/2021).  

https://www.ilga-europe.org/
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αγνοούνταν από το ευρύ κοινό, με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στη δημόσια μνήμη 

(Newton-Jackson, 2020:92).  

Οι τρεις βασικές λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν τα LGBT+μνημεία εί-

ναι οι ακόλουθες: να συμβάλλουν στην απαλοιφή του στίγματος που συνοδεύει συνή-

θως τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από τον συνηθισμένο, να 

μνημονεύσουν όσους θανατώθηκαν ή εκδιώχθηκαν εξαιτίας της σεξουαλικής τους ταυ-

τότητας και να αφυπνίσουν ακτιβιστές και ανθρώπους που χαράσσουν πολιτικές, ώστε 

να επιτευχθεί ισότητα (Orangias et.al., 2018:709). Μέχρι το 2018 υπήρχαν παγκοσμίως 

46 μνημεία αφιερωμένα στην LGBT+κοινότητα (Orangias et. al., 2018:706), ωστόσο 

σε ορισμένα κράτη η νομοθεσία δεν επιτρέπει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ακόμη και 

σήμερα. Από αυτά, τα 22 φέρουν ή είναι εμπνευσμένα από το ροζ τρίγωνο, 

παραπέμποντας στα γεγονότα του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 

κι έπειτα, το ροζ τρίγωνο έπαψε να συσχετίζεται αποκλειστικά με τα γεγονότα του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου κι άρχισε να μετατρέπεται σε διεθνές σύμβολο κατά των 

διακρίσεων εις βάρος σεξουαλικών μειονοτήτων και ομάδων με μη τυπική ταυτότητα 

φύλου. Έχοντας τις ρίζες του στην πλέον σκοτεινή περίοδο του 20ου αιώνα, μετα-

σχηματίστηκε από σύμβολο στιγματισμού σε σύμβολο μνημόνευσης, ενδεχομένως και 

υπερηφάνειας. Η χρήση ενός άλλοτε αρνητικά φορτισμένου διακριτικού, που ταυτό-

χρονα παραπέμπει σε τόσο ειδεχθή εγκλήματα, έχει την ικανότητα να ανακινεί μνήμες 

και να διεγείρει συναισθήματα συμπάθειας στους θεατές (Newton-Jackson, 2020:97). 

Παρόλο που το κάθε μνημείο παρέχει πληροφορίες για το πολιτιστικό, πολιτικό, 

κοινωνικό και  οικονομικό περιβάλλον το οποίο το γέννησε, η χρήση ενός συμβόλου 

που είναι διεθνώς κατανοητό βοηθάει στην αφύπνιση του κόσμου σε σχέση με την 

καταπολέμηση εκδηλώσεων ομοφοβικών αισθημάτων (Orangias et.al., 2018:718). 

Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις όπου επιχειρείται η σύνδεσή του με το παρόν. Χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τα εγκαίνια του μνημείου στη Βαρκελώνη (Pink Trian-

gle Memorial) που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της 20ης επετείου για τη δολοφονία 

της διεμφυλικής Sonia Rescalvo το 1991 από ομάδα ακροδεξιών. Η συσχέτιση του ροζ 

τριγώνου με ένα γεγονός που δεν σχετίζεται με το Ολοκαύτωμα θέλει να καταδείξει ότι 

τα εγκλήματα μίσους119 εναντίον των ομοφυλόφιλων δεν σταμάτησαν σε καμία 

                                                           
119 Ως «έγκλημα μίσους» νοείται η σωματική ή λεκτική επίθεση εις βάρος ενός ατόμου, η οποία 

υποκινείται από προκαταλήψεις εναντίον του εν λόγω ατόμου εξαιτίας συγκεκριμένου χαρακτηριστικού 

του, π.χ. του γενετήσιου προσανατολισμού του ή της ταυτότητας του φύλου του. Για περισσότερα βλ. 

European Union Agency for Fundamental Rights, διαθέσιμο στο: 
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περίπτωση με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Newton-Jackson, 2020:97). 

Σύμφωνα με την Elizabeth Newton-Jackson (2020:98) ωστόσο, υπάρχει και μία άλλη 

εκδοχή ως προς την ευρεία χρήση του ροζ τριγώνου στα δημόσια μνημεία για την 

LBTG+ κοινότητα∙ ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να νιώθει πιο άνετα 

να μνημονεύσει τα θύματα ενός κοινά αποδεκτού αποτρόπαιου συμβάντος. Από τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν παρέλθει πια πολλά χρόνια και η απόδοση τιμών στα θύματά 

του, συμπεριλαμβανομένων και των ομοφυλόφιλων, φαντάζει πιο εύκολη υπόθεση από 

την προσωπική μας εμπλοκή σε σχέση με την απάθεια ή και τη διακριτική μεταχείριση 

που βιώνουν σήμερα τα άτομα με διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Την εκδοχή 

αυτή έρχεται να στηρίξει και η έλλειψη μνημείων για πιο πρόσφατα εγκλήματα μίσους.  

Οι πρώτες απόπειρες για μνημόνευση των ομοφυλόφιλων θυμάτων του εθνικοσο-

σιαλισμού ξεκίνησαν με την εγκατάσταση αναθηματικών πλακών σε πρώην στρατό-

πεδα συγκέντρωσης. Το 1984 έχουμε την πρώτη πλάκα στο Μαουτχάουζεν, το 1985 

στο Νταχάου και το Νόιενγκαμμε, όλες έπειτα από πρωτοβουλία των τοπικών οργανώ-

σεων για τα δικαιώματα και την ίση μεταχείριση των ομοφυλόφιλων. Ωστόσο, το 

πρώτο μεγάλο δημόσιο μνημείο σε αστικό ιστό αφιερωμένο στους ομοφυλόφιλους ε-

γκαινιάζεται το 1987 στο Άμ-

στερνταμ. Πρόκειται για το 

Homomonument της Karin 

Daan (Εικ. 20), το οποίο λει-

τούργησε ως πρότυπο για τα 

επόμενα μνημεία. Αποτελεί-

ται από 3 ροζ τρίγωνα κατα-

σκευασμένα από γρανίτη, τα 

οποία συνθέτουν ένα μεγαλύ-

τερο τρίγωνο. Το ένα από τα 

τρία είναι υπερυψωμένο για να λειτουργεί ως βάθρο εκφώνησης λόγων και είναι 

στραμμένο προς τα γραφεία της COC, της παλαιότερης ένωσης για τα δικαιώματα των 

ομοφυλόφιλων παγκοσμίως. Το δεύτερο είναι στραμμένο προς το Μουσείο της Άννας 

Φρανκ και το τρίτο είναι μερικώς βυθισμένο στο νερό, λειτουργώντας ως προβλήτα, 

και δείχνει προς το Πολεμικό Μουσείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Zebracki, 

                                                           
 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-

crime_EL.pdf (τελευταία προσπέλαση 3/10/2021).  

Εικόνα 20: Karin Daan, Homomomument, 1987, γρανίτης, μήκος 
πλευράς 36μ., Άμστερνταμ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_EL.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_EL.pdf
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2016:3). Το γεγονός ότι το μνημείο κατασκευάστηκε και ενσωματώθηκε σε μία πολυ-

σύχναστη πλατεία της πρωτεύουσας δείχνει την πρόθεση της καλλιτέχνιδος να επικοι-

νωνήσει το μήνυμα πως όπως το έργο της ενσωματώθηκε στην καθημερινότητα των 

κατοίκων, έτσι θα πρέπει να ενσωματωθούν και οι σεξουαλικές μειονότητες (Zebracki, 

2016:2). Πράγματι, ανατρέχοντας κανείς σε εικόνες στο διαδίκτυο, θα δει ανθρώπους 

να κάθονται στο τρίγωνο-προβλήτα πίνοντας καφέ και συζητώντας, γεγονός που 

δείχνει ότι το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι του αστικού ιστού. 

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι αρχική του αποστολή ήταν η μνημόνευση των ομοφυ-

λόφιλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, στις μέρες μας επιτελεί και συμπληρωματικό 

έργο∙ το 2016 χρησιμοποιήθηκε από τους κατοίκους της πόλης προκειμένου να πενθή-

σουν για τα 49 θύματα του Ορλάντο.120 

Σήμερα συναντούμε μνημεία LGBT+σχεδόν σε όλες τις ηπείρους, ενώ η 

πρωτοβουλία για την ανέγερσή τους καλύπτει μία ευρεία γκάμα: ιδιώτες, οργανώσεις 

που μάχονται για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, εκκλησίες, δήμοι, μουσεία και 

πανεπιστήμια είναι μερικοί από τους χρηματοδότες (Orangias et.al., 2018:706). Η 

ύπαρξή τους κρίνεται ευεργετική για την κοινότητα την οποία εκπροσωπούν, όχι μόνο 

επειδή τους έβγαλαν από τη λήθη και ανέδειξαν τη βία που έχουν υποστεί κατά 

καιρούς, όχι μόνο επειδή συμβάλλουν, ώστε τα άτομα με διαφορετική ταυτότητα 

φύλου να μην περνούν στις συνειδήσεις των υπόλοιπων ως επικίνδυνα ή περιθωριακά 

αλλά κι επειδή πυροδοτούν τον δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα ισότητας, 

διακριτικής μεταχείρισης και ασφαλούς διαβίωσης των ατόμων αυτών στις σύγχρονες 

κοινωνίες (Orangias et.al., 2018:723). Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε έκθεσή του κατά 

των διακρίσεων το 2011 παρουσίασε αποδείξεις ότι η ελλιπής αναπαράσταση των 

σεξουαλικών μειονοτήτων στη δημόσια σφαίρα και στα ΜΜΕ είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων για τις συγκεκριμένες ομάδες. 

Επιπλέον, στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεσή τους στη 

δημόσια ζωή -ακόμη και η αρνητική- τόσο πυροδοτείται ο διάλογος, βελτιώνεται η 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και υιοθετείται ορθότερη αναπαράστασή τους στα 

δημόσια μνημεία (Συμβούλιο της Ευρώπης [ΣτΕ], 2011).121  

  

                                                           
120 Πρόκειται για ένα έγκλημα μίσους που διαπράχθηκε το 2013 στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, 

όπου ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε σε ένα γκέι κλαμπ και εκτέλεσε 49 άτομα. Τα κίνητρα του δράστη 

φαίνεται πως ήταν ομοφοβικά.  
121 Διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/docid/4eb8f53f2.html (τελευταία προσπέλαση 20/2/2022).  

https://www.refworld.org/docid/4eb8f53f2.html
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Το μνημείο για τους ομοφυλόφιλους θύματα του εθνικοσοσιαλισμού στο 

Βερολίνο 
 

Στις 27 Μαΐου 2008 εγκαινιάζεται στο Βερολίνο, έπειτα από δραστηριοποίηση της 

Πρωτοβουλίας για τη μνημόνευση των ομοφυλόφιλων-θυμάτων του εθνικοσοσιαλισμού 

(Initiative “Der homosexuellen NS-Opfer gedenken”) καθώς και της Ένωσης ομοφυλό-

φιλων ανδρών και γυναικών Γερμανίας (Lesben- und Schwulenverband in Deutschland  

[LSVD]), το μνημείο για τους ομοφυλόφιλους-θύματα του εθνικοσοσιαλισμού. Πρό-

κειται για ένα έργο των Michael Elmgreen και Ingar Dragset122 που βρίσκεται σε κε-

ντρικό σημείο του Βερολίνου, πολύ κοντά στο αντίστοιχο μνημείο για τους Ρομά και 

τους Σίντι, καθώς και στο Μνημείο για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης 

του Peter Eisenman123 και το μνημείο για τα θύματα του προγράμματος ευθανασίας. 

Στην πραγματικότητα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μνημονικού τοπίου, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Συγκεκριμένα, μεταξύ 

του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Βερολίνου, της Καγκελαρίας και της 

Πότσνταμερ Πλατς εκτείνεται σήμερα ένα τόξο που περιλαμβάνει επίσημα μνημεία και 

τόπους μνήμης (κτίρια, γλυπτά, ονόματα οδών) αλλά και εμπορικότερα σημεία 

τουριστικού ενδιαφέροντος (Oettler, 2017:10). Η ανέγερσή του στη συγκεκριμένη 

περιοχή, γνωστή και ως Regierungsviertel (περιοχή/συνοικία της κυβέρνησης), έχει 

από μόνη της τη δική της σημασία. Πρόκειται ενδεχομένως για το πιο πολυσύχναστο 

κομμάτι του Βερολίνου, επίκεντρο των πολιτικών αλλά και πολιτιστικών εξελίξεων. 

Εδώ συναντάει κανείς μερικά από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης124 και 

αδιαμφισβήτητα μιλάμε για μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Το γεγονός ότι ένα 

μνημείο για τους ομοφυλόφιλους δεσπόζει ανάμεσα σε άλλα σημαντικά μνημεία και 

δεν προτιμήθηκε για την ανέγερσή του κάποιο απομονωμένο σημείο του αστικού 

ιστού, φανερώνει ενδεχομένως την καλή διάθεση των αρχών να αποδώσουν τις δέουσες 

                                                           
122 Το καλλιτεχνικό δίδυμο, που συνεργάζεται από το 1995, ανέλαβε την κατασκευή του μνημείου έπειτα 

από διαγωνισμό που προκήρυξε η Καγκελαρία το 2005-2006.  
123 Πρόκειται για ένα μνημείο το οποίο καταλαμβάνει έκταση 19.073m2 και αποτελείται από 2711 στήλες 

από σκυρόδεμα (διαστάσεων  0,95m και 2,38m), το ύψος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 0 και 4,7m. Η 

διαφοροποίηση στο ύψος δίνει την αίσθηση ενός κυματισμού στο μνημείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και 

ο χώρος είναι προσβάσιμος και από τις τέσσερις πλευρές του, προσφέροντας στους επισκέπτες τη 

δυνατότητα να περιηγηθούν ανάμεσα στήλες. Για περισσότερα βλ.  

https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-murdered-jews-of-europe/ (τελευταία 

προσπέλαση 25/8/2021).  
124 Πέρα από τα υπόλοιπα μνημεία που αναφέρονται στα θύματα του Ολοκαυτώματος (για τους 

Εβραίους, τους Σίντι, τους Ρομά και τα θύματα του προγράμματος ευθανασίας), στην ίδια περιοχή 

συναντούμε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Ράιχσταγκ που στεγάζει το γερμανικό κοινοβούλιο, ενώ 

ακόμη και το Νησί των Μουσείων βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση.  

https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-murdered-jews-of-europe/
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τιμές και σε αυτή την κατηγορία θυμάτων και ταυτόχρονα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη 

ότι ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της ιστορίας των μειονοτήτων. Η «ισότιμη» μετα-

χείριση του μνημείου σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι μία λεπτομέρεια που έχει τη δική 

της βαρύτητα. Εξάλλου, το γεγονός ότι η ανέγερση του μνημείου έγινε από τη 

γερμανική κυβέρνηση και δεν ανήκει σε κάποια ιδιωτική ή συλλογική πρωτοβουλία 

μαρτυρά ακριβώς την πρόθεση για αναγνώριση, ανάδειξη και επανόρθωση από το 

επίσημο κράτος. Έπειτα από πρόταση των οργανώσεων Initiative Der homosexuellen 

NS-Opfer gedenken και LSVD Μάιο του 2001 αποφασίζεται από το γερμανικό 

κοινοβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003 η ανέγερση ενός μνημείου για τους 

ομοφυλόφιλους θύματα του εθνικοσοσιαλισμού.125 Ο διαγωνισμός για την ανάθεση 

του έργου διεξήχθη τα έτη 2005-2006 και το καλλιτεχνικό δίδυμο των Elmgreen και 

Dragset παρέδωσε το έργο στο κοινό το 2008.  

 Στόχος του μνημείου, πέραν της μνημόνευσης των ομοφυλόφιλων που 

εκδιώχθηκαν και θανατώθηκαν από τους ναζί, είναι να αποτελέσει μία διαρκή 

υπενθύμιση ενάντια στη διακριτική μεταχείριση, την εχθρότητα και τον αποκλεισμό 

που υφίστανται μέχρι και σήμερα οι άνδρες και οι γυναίκες που έλκονται σεξουαλικά 

από άτομα του ίδιου φύλου.126 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση, οι βασικές επιδιώξεις του μνημείου θα έπρεπε να είναι οι εξής πέντε: να 

αποτελέσει αφορμή να θυμηθούμε τους ομοφυλόφιλους που εκδιώχθηκαν και 

θανατώθηκαν απ’ τους ναζί, να λειτουργήσει ως σύμβολο ενάντια στη στοχοποίηση, 

την εχθρότητα και τη βία που βιώνουν οι ομοφυλόφιλοι ως σήμερα, να διεγείρει 

συζητήσεις -ακόμη και αντιπαραθέσεις- γύρω από το ζήτημα των δικαιωμάτων των 

ομοφυλόφιλων, για τους ίδιους τους ομοφυλόφιλους να λειτουργήσει ως τόπος 

αυτογνωσίας, συμφιλίωσης με τον εαυτό τους και γνωριμίας με την ιστορία των 

ανθρώπων με τις ίδιες ιδιαιτερότητες και τέλος, να εναρμονίζεται με το περιβάλλον, 

προκαλώντας ταυτόχρονα την προσοχή των περαστικών (Tomberger, 2012:195-

196).127 

                                                           
125 Η απόφαση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://dserver.bundestag.de/btd/15/021/1502101.pdf (τελευταία προσπέλαση 20/12/2021).  
126 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-

under-national-socialism/ (τελευταία προσπέλαση 25/8/2021).  
127 Η συγγραφέας παραπέμπει στο: Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Kunst im 

Stadtraum und am Bau: Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. 

Eingeladener Kunstwettbewerb. Auslobung, Berlin 2005, σελ. 35.  

https://dserver.bundestag.de/btd/15/021/1502101.pdf
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/


93 
 

Πρόκειται για μία σχετικά λιτή κατασκευή που θυμίζει έντονα το έργο του 

Eisenman, ενώ κατά την Oettler (2017:9) αποτελεί την 2712η στήλη128 (Εικ. 21).129 

 

Εικόνα 21: Michael Elmgreen και Ingar Dragset, Μνημείο για τους ομοφυλόφιλους-θύματα του 
εθνικοσοσιαλισμού, 2008, σκυρόδεμα, Βερολίνο ©picture-alliance/dpa/D. Hofmann 

Πράγματι, το καλλιτεχνικό δίδυμο που φιλοτέχνησε το έργο, επηρεασμένο από τον 

περιβάλλοντα χώρο που θα φιλοξενούσε το μνημείο, δημιούργησε μία ορθογώνια 

κατασκευή από σκυρόδεμα που προσομοιάζει τις στήλες του Eisenman, είναι όμως πιο 

ογκώδης και ελαφρώς κεκλιμένη. Αυτό που τη διαφοροποιεί περαιτέρω από το 

Μνημείο για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης είναι ότι οι δημιουργοί της 

πρόσθεσαν ένα επιπλέον μέσο, το οποίο τίθεται στη διάθεση του κοινού. Σύμφωνα με 

τους Elmgreen και Dragset, τα μνημεία δεν πρέπει να είναι στατικά αλλά δεκτικά στις 

δυναμικές αλλαγές.130 Για τον λόγο αυτό ενσωμάτωσαν στη μία πλευρά της 

                                                           
128 Από τον Μάιο του 2021, στην επίσημη ιστοσελίδα του μνημείου αναφέρεται ως αριθμός των στηλών 

ο 2710 αντί του 2711. Έπειτα από επικοινωνία της γράφουσας με το αρμόδιο τμήμα διασαφηνίστηκαν 

οι λόγοι αυτής της διαφοροποίησης. Λόγω φθορών που δεν μπορούσαν να διορθωθούν επί τόπου, μία 

στήλη απομακρύνθηκε από την αρχική της θέση προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές. Έτσι, προς 

το παρόν το μνημείο μετράει μία στήλη λιγότερη. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του τμήματος η στήλη θα 

αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Το δελτίο τύπου με τις λεπτομέρειες των εργασιών βρίσκεται 

στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.stiftung-denkmal.de/aktuelles/arbeiten-am-holocaust-denkmal/ 

(τελευταία προσπέλαση 20/12/2021).  
129 Ενδιαφέρον προκαλεί ένα άρθρο του Nikolaus Bernau στην Berliner Zeitung που είχε κυκλοφορήσει 

στις 10/04/2006 με τίτλο: Ο ογκόλιθος είναι ομοφυλόφιλος; (Der Block ist schwul?) όπου μεταξύ άλλων 

αναφέρονταν: Μοιάζει σαν ένας από τους πλίνθους του μνημείου Ολοκαυτώματος να πέρασε τον δρόμο 

και να στήθηκε στο δάσος διαλαλώντας: Κοιτάξτε! Είμαι κι εγώ μέρος της ιστορίας αλλά ταυτόχρονα είμαι 

και κάτι διαφορετικό. Είμαι ομοφυλόφιλος. Για περισσότερα βλ. Corinna Tomberger, Das Berliner 

Homosexuellen-Denkmal: Ein Denkmal für Schwule und Lesben? στο Insa Eschebach, Homophobie und 

Devianz. Weibliche und männliche Homosexualität im Nationalsozialismus (σελ.187-207). Metropol 

Verlag, Berlin, 2012, εδώ σελ. 187-188.  
130 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-

under-national-socialism/ (τελευταία προσπέλαση 25/8/2021).  

https://www.stiftung-denkmal.de/aktuelles/arbeiten-am-holocaust-denkmal/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
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ορθογώνιας κατασκευής ένα μικρό άνοιγμα απ’ όπου μπορεί κανείς να παρακολουθή-

σει ένα ολιγόλεπτο φιλμ που απεικονίζει ένα ερωτικό φιλί μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών 

(Εικ. 22). Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί συνολικά 3 διαφορετικά βίντεο. Το πρώτο131 

ήταν αυτό που επέλεξαν οι 

δημιουργοί, το δεύτερο132 

άρχισε να προβάλλεται το 

2012 και ανήκει στους 

Gerald Backhaus, Bernd 

Fischer και Ibrahim 

Gülnar, ενώ το τρίτο,133 

που δημιουργήθηκε από 

τον Ισραηλινό καλλιτέχνη 

πολυμέσων Yael Bartana, 

προβλήθηκε για πρώτη 

φορά το 2018, χρονιά 

κατά την οποία εορτάστηκε η 10η επέτειος του μνημείου προς τιμήν των διωχθέντων 

ομοφυλόφιλων του εθνικοσοσιαλισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή την 

παραπάνω επέτειο ο Frank-Walter Steinmeier υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που εκφώνησε λόγο μπροστά στο συγκε-

κριμένο μνημείο.134 Κι ενώ το πρώτο και το τρίτο φιλμ εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη 

ερωτική έλξη μεταξύ των πρωταγωνιστών, στο δεύτερο διακρίνονται και οι 

αντιδράσεις του κόσμου όταν βλέπουν δύο άτομα του ίδιου φύλου να φιλιούνται 

δημόσια, αλλά και το πώς επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις αυτές οι 

εκάστοτε πρωταγωνιστές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο σημείο αυτό, το μνημείο, 

πέρα από τον πρωταρχικό του σκοπό ίσως να θέτει και ζητήματα που σχετίζονται με 

τη χειραφέτηση των ομοφυλόφιλων στη σύγχρονη εποχή. Μία ακόμη λεπτομέρεια που 

                                                           
131 Διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=MtL5FSKv4Y0 (τελευταία προσπέλαση 

22/9/2021).  
132 Διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=hpalpKEbVSw&t=1s (τελευταία προσπέλαση 

22/9/2021).  Ο τίτλος του φιλμ είναι Kuss ohne Ende που σημαίνει Φιλί δίχως τέλος.  
133 Διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=3m8cV37k_BM&t=4s (τελευταία προσπέλαση 

22/9/2021). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στο φιλμ αυτό ο δημιουργός έχει φροντίσει το πρώτο 

πλάνο κάθε ζευγαριού να λειτουργεί παραπλανητικά. Στην πρώτη σκηνή κάθε λήψης εμφανίζεται το 

πίσω μέρος του κεφαλιού ενός άντρα με μακριά μαλλιά και μίας γυναίκας με κοντά αντίστοιχα. 

Δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι πρόκειται για ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Μόνο όταν γυρίσει η κάμερα 

γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για άτομα του ιδίου φύλου.  
134 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-

under-national-socialism/ (τελευταία προσπέλαση 22/9/2021).  

Εικόνα 22: Michael Elmgreen και Ingar Dragset, Μνημείο για τους 
ομοφυλόφιλους-θύματα του εθνικοσοσιαλισμού, 2008, σκυρόδεμα, 
Βερολίνο. Στιγμιότυπο από το φιλμ στην οθόνη του μνημείου ©Stiftung 
Denkmal, Foto: Marko Priske 

https://www.youtube.com/watch?v=MtL5FSKv4Y0
https://www.youtube.com/watch?v=hpalpKEbVSw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3m8cV37k_BM&t=4s
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
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αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στο πρώτο φιλμ διακρίνονται μόνο άντρες ομοφυλόφι-

λοι,135 ενώ στα δύο επόμενα έχουν προστεθεί και ανάλογες σκηνές με γυναίκες πρωτα-

γωνίστριες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με τις αντιδράσεις του 

κόσμου όταν επισκέπτεται το συγκεκριμένο μνημείο, δεδομένου ότι σε ένα σεβαστό 

κομμάτι της κοινωνίας τα αισθήματα ομοφοβίας δεν έχουν εξαλειφθεί μέχρι και σή-

μερα.136 Έγινε λοιπόν μία προσπάθεια να καταγραφούν οι αντιδράσεις των επισκεπτών 

όταν παρακολουθήσαν για πρώτη φορά το φιλμ που προβάλλεται στο «παράθυρο» του 

μνημείου. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα που δεν επισκέπτονται 

το μνημείο στοχευμένα, με γκρουπ ή στο πλαίσιο κάποιου εργαστηρίου (workshop), 

είναι πολύ πιθανό να είναι ανυποψίαστα για το τι θα αντικρίσουν. Εξάλλου, η δημόσια 

τέχνη συμβαδίζει με την ξαφνική, ίσως και μη συναινετική, έκθεσή μας σε κάποιο μνη-

μείο (Senie, 2014:240). Αν αναλογιστεί κανείς την ομοιότητά του με το μνημείο του 

Eisenman αλλά και το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα τμήμα της πόλης που βρίθει μνη-

μείων, είναι πολύ εύκολο να βρεθεί κανείς εκεί εκ παραδρομής. Μάλιστα, η ενημερω-

τική πλάκα που βρίσκεται πλησίον του μνημείου, ελάχιστα προϊδεάζει τον επισκέπτη 

για το τι θα δει κι έτσι το φιλμ θα μπορούσαμε να πούμε πως λειτουργεί σαν «έκπληξη» 

για τον επισκέπτη (Oettler, 2017:22). Ωστόσο, η παρακολούθησή του αποτελεί μία 

καθαρά προσωπική υπόθεση. Η κατασκευή του μνημείου είναι τέτοια, που κατά τη 

                                                           
135 Η συγκεκριμένη κίνηση υπήρξε αφορμή για διαμαρτυρίες από πλευράς των ομοφυλόφιλων γυναικών. 

Στη γερμανική γλώσσα υπάρχουν διαφορετικές λέξεις για τον χαρακτηρισμό των ομοφυλόφιλων ανδρών 

και γυναικών. Έτσι έχουμε τη λέξη Schwul για τους άνδρες και Lesbe για τις γυναίκες. Επομένως, ακόμη 

και η επιλογή του λεξιλογίου για την επίσημη ονομασία του μνημείου αντανακλούσε τις πολιτικές 

μνήμης που επικράτησαν. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι λεσβίες γυναίκες δεν διώχθηκαν συστηματικά 

βάσει της παραγράφου 175, η αντίδραση αυτή δεν νομιμοποιείται απόλυτα. Ωστόσο, λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι ένας από τους στόχους του μνημείου ήταν να λειτουργήσει σαν μέρος αυτογνωσίας και 

αποδοχής του εαυτού για οποιονδήποτε διαθέτει μία μη τυπική ταυτότητα φύλου, είναι δικαιολογημένη 

μία τέτοια αξίωση. Επιπλέον, αποδεδειγμένα υπήρξαν λεσβίες γυναίκες που διώχθηκαν από τους ναζί 

με την κατηγορία της αντικοινωνικότητας ή λόγω ποινικών αδικημάτων. Πρόκειται όμως για έναν μικρό 

αριθμό σε σχέση με τους άνδρες ομοφυλόφιλους που φυλακίστηκαν. Με το σύνθημα «Και οι γυναίκες 

στο μνημείο των ομοφυλόφιλων», η διαδικτυακή εφημερίδα EMMA προχώρησε στη συλλογή 

υπογραφών για την ικανοποίηση του εξής αιτήματος: Διαμαρτύρομαι για την αποκλειστική  επίδειξη 

ομοφυλόφιλων ανδρών στο μνημείο [για τους ομοφυλόφιλους] και απαιτώ την συμπερίληψη γυναικείων 

ομόφυλων ζευγαριών και την ισότιμη μεταχείρισή τους. Για περισσότερα βλ. Corinna Tomberger, Das 

Berliner Homosexuellen-Denkmal: Ein Denkmal für Schwule und Lesben? ό.π. σελ. 198-199 και Corinna 

Tomberger, Wessen Gedenken? Geschlechterkritische Fragen an das geplante Homosexuellen-Mahnmal 

στο Invertito – Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten (σελ. 136-155). Fachverband 

Homosexualität und Geschichte, 2007.  
136 Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 06/11/2019, στο μνημείο επρόκειτο να τοποθετηθεί 

κάμερα ασφαλείας, έπειτα από μία σειρά επιθέσεων και βανδαλισμών. Οι δράστες τις περισσότερες 

φορές πασάλειψαν το παράθυρο με χρώμα, ώστε να είναι αδύνατη η παρακολούθηση του φιλμ. Για 

περισσότερα βλ. https://www.queer.de/detail.php?article_id=34829 (τελευταία προσπέλαση 26/9/2021).  

https://www.queer.de/detail.php?article_id=34829
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διάρκεια της παρακολούθησης το πρόσωπο του θεατή είναι κρυμμένο και οι αντιδρά-

σεις του δεν γίνονται ορατές από τους παρευρισκόμενους. Προσφέρεται δηλαδή κά-

ποιου είδους ιδιωτικότητας που δίνει στον παρατηρητή τον χώρο και τον χρόνο να δια-

χειριστεί το περιεχόμενο του βίντεο. Οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν ποικίλλουν: 

από βαθιά συγκίνηση, μέχρι αμηχανία και βιαστικό τράβηγμα των παιδιών, προκειμέ-

νου να μην δούνε το περιεχόμενο του φιλμ (Oettler, 2017:22).  

Υπεύθυνο για τη συντήρηση και την ανάδειξη του μνημείου είναι το Ίδρυμα Μνη-

μείων για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης (Stiftung Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas), το οποίο φροντίζει και για τα υπόλοιπα τρία μνημεία της 

περιοχής που αναφέρονται στα θύματα του εθνικοσοσιαλισμού. Πρόκειται για έναν 

οργανισμό δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 και στον οποίο συμ-

μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, της ο-

μοσπονδιακής κυβέρνησης, του κρατιδίου του Βερολίνου καθώς και της ένωσης για 

την ανέγερση μνημείου για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης. Στην επι-

τροπή συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των μνημείων, του κεντρικού συμβουλίου Ε-

βραίων Γερμανίας αλλά και εκπρόσωποι των θυμάτων. Αποστολή του ιδρύματος είναι 

η διατήρηση της μνήμης όλων των θυμάτων του ναζιστικού καθεστώτος, καθώς και η 

πρέπουσα μνημόνευσή τους. Για το σκοπό αυτό, πέρα από τη φροντίδα των ίδιων των 

μνημείων, έχει αναλάβει να διατηρεί μόνιμη έκθεση στο μνημείο του Eisenman,137 να 

φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, να διεξάγει σεμινάρια, workshops και ημερίδες και να 

χρηματοδοτεί δημοσιεύσεις σχετικού περιεχομένου και προσανατολισμού. Για την 

οικονομική κάλυψη των αναγκών του λαμβάνει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ε-

τήσια τακτική επιχορήγηση κυμαινόμενου ύψους που εξαρτάται από τον ετήσιο κρα-

τικό προϋπολογισμό.138 

 

Μνημεία για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες θύματα του εθνικοσοσιαλισμού 

 

Δεδομένου ότι οι ομοφυλόφιλες γυναίκες δεν διώχθηκαν συστηματικά από το 

εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς, η μνημόνευσή τους και η συμπερίληψή τους στα 

                                                           
137 Πρόκειται για την μόνιμη έκθεση που βρίσκεται κάτω από το μνημείο με τις στήλες και φέρει το 

όνομα Τόπος της ενημέρωσης (Ort der Information). Εκεί παρουσιάζονται ντοκουμέντα για τον 

εκτοπισμό και την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο την επισκέπτονται 

περίπου 500.000 άτομα. Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-

ermordeten-juden-europas-mit-ausstellung-im-ort-der-information/ (τελευταία προσπέλαση 26/9/2021).  
138 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/stiftung/gesetz-und-gremien/ (τελευταία προσπέλαση 

26/9/2021).  

https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas-mit-ausstellung-im-ort-der-information/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas-mit-ausstellung-im-ort-der-information/
https://www.stiftung-denkmal.de/stiftung/gesetz-und-gremien/
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μνημεία που αναφέρονται στους άντρες ομοφυλόφιλους θύματα του ναζισμού 

αποτέλεσε κατά καιρούς σημείο τριβής και αιτία αντιπαραθέσεων. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του τόπου μνήμης του πρώην 

στρατοπέδου συγκέντρωσης του Ravensbrück.139 Στις 14 Ιουλίου 2021, το Ίδρυμα 

Μνημείων Βρανδεμβούργου (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten)140 ανακοίνωσε 

την τοποθέτηση μίας αναθηματικής πλάκας, για την ακρίβεια μίας κεραμικής σφαίρας, 

προς τιμήν των ομοφυλόφιλων γυναικών που κρατήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους στο 

πρώην στρατόπεδο.141 Το μνημείο πρόκειται να εγκαινιαστεί στο πλαίσιο της 77ης 

επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου την άνοιξη του 2022. Η απόφαση 

αυτή ωστόσο είναι απότοκο μία μακρόχρονης προσπάθειας από πλευράς οργανώσεων 

για τα δικαιώματα των λεσβιών. 

 Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τελετών μνήμης για την 70η επέτειο 

απελευθέρωσης του στρατοπέδου το 2015, η Φεμινιστική πρωτοβουλία λεσβιών 

γυναικών Γερμανίας και Αυστρίας (Initiative feministischen FrauenLesben aus 

Deutschland und Österreich) προέβη στην τοποθέτηση μίας κεραμικής σφαίρας με την 

εξής επιγραφή: Προς ανάμνηση και ανάδειξη των ομοφυλόφιλων γυναικών και 

κοριτσιών στα στρατόπεδα Ravensbrück και Uckermark. Διώχθηκαν και θανατώθηκαν 

ως πνευματικά ασταθείς, αντιστασιακές και κοινωνικά περιθωριοποιημένες.142 Ωστόσο, 

επειδή για την τοποθέτηση της σφαίρας δεν είχε ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, 

όπως αυτή προβλέπεται από τους κανονισμούς του σημερινού τόπου μνήμης, η σφαίρα 

απομακρύνθηκε και ζητήθηκε από τις εκπροσώπους να καταθέσουν την πρότασή τους 

επίσημα (Eschebach, 2020: 54). Έκτοτε, έγιναν διάφορες προτάσεις αναφορικά με το 

κείμενο που θα συνόδευε την κεραμική σφαίρα, χωρίς να μπορεί να βρεθεί μία χρυσή 

τομή. Τα επιχειρήματα που πρόβαλαν όσοι διαφωνούσαν με τη μνημόνευση των 

ομοφυλόφιλων γυναικών ήταν τα εξής: μία αναθηματική πλάκα με κείμενο αναφοράς 

                                                           
139 Το στρατόπεδο του Ravensbrück λειτούργησε κατά τα έτη 1939-1945 και υπήρξε το μεγαλύτερο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης αποκλειστικά για γυναίκες. Το 1941 κατασκευάστηκε πλησίον του κι ένας 

χώρος κράτησης ανδρών, ενώ σε κοντινή απόσταση υπήρχε και το στρατόπεδο Uckermark, όπου 

κρατούνταν ανήλικα κορίτσια. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φυλακίστηκαν εκεί περίπου 120.000 

γυναίκες και παιδιά, 20.000 άνδρες και 1.200 έφηβα κορίτσια από 30 διαφορετικές χώρες. Για 

περισσότερα βλ. https://www.ravensbrueck-sbg.de/geschichte/1939-1945/ (τελευταία προσπέλαση 

12/2/2022).  
140 Πρόκειται για έναν οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την ανάδειξη και τη συντήρηση όλων των 

μνημείων και τόπων μνήμης του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου που σχετίζονται με τα εγκλήματα του 

εθνικοσοσιαλισμού. Για περισσότερα βλ. https://www.stiftung-bg.de/die-stiftung/aufgaben/ (τελευταία 

προσπέλαση 12/2/2022).  
141 Πηγή: https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/gedenkzeichen-fuer-die-lesbischen-haeftlinge-

im-frauen-konzentrationslager-ravensbrueck/ (τελευταία προσπέλαση 12/2/2022).  
142 Η μετάφραση έχει γίνει από τη συγγραφέα.  

https://www.ravensbrueck-sbg.de/geschichte/1939-1945/
https://www.stiftung-bg.de/die-stiftung/aufgaben/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/gedenkzeichen-fuer-die-lesbischen-haeftlinge-im-frauen-konzentrationslager-ravensbrueck/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/gedenkzeichen-fuer-die-lesbischen-haeftlinge-im-frauen-konzentrationslager-ravensbrueck/
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τις λεσβίες θα μπορούσε να λειτουργήσει παραπλανητικά για τους επισκέπτες, οι οποίοι 

θα οδηγούνταν στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι η γυναικεία ομοφυλοφιλία από μόνη 

της αποτελούσε λόγο εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επιπλέον, ο χώρος 

του πρώην στρατοπέδου δεν θεωρήθηκε κατάλληλος ώστε να λειτουργήσει σαν τόπος 

ανάδειξης της διακριτικής μεταχείρισης και του αποκλεισμού που βίωσαν και 

ενδεχομένως βιώνουν οι γυναίκες που έλκονται σεξουαλικά από άτομα του ίδιου 

φύλου. Εξάλλου, η τότε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ράβενσμπρουκ, υποστήριζε 

πως παρά την ύπαρξη ομοφυλοφιλικών σχέσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

στρατοπέδου, οι εμπλεκόμενες γυναίκες δεν θα επιθυμούσαν και οι ίδιες τη 

μνημόνευσή τους γι’ αυτούς τους λόγους (Eschebach, 2020: 55-56). Στον αντίποδα, οι 

υποστηρικτές της ανάδειξης αυτής της κατηγορίας κρατουμένων είχαν τα δικά τους 

επιχειρήματα: οι ομοφυλόφιλες γυναίκες δεν διώχθηκαν μεν με την κατηγορία της 

ομοφυλοφιλίας, αλλά πολλές κατέληξαν σε στρατόπεδα ως «αντικοινωνικές», αντιστα-

σιακές ή «εγκληματίες». Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που κατέληξαν και σε προνοια-

κές δομές ή ψυχιατρικές κλινικές, προκειμένου 

να «ιαθούν» από την αρρώστια τους. Η σύναψη 

ομοφυλοφιλικών σχέσεων εντός του 

στρατοπέδου ή η μη αναφορά αυτών σε περί-

πτωση που έπεφταν στην αντίληψη κάποιας συ-

γκρατούμενης τιμωρούνταν από τη διεύθυνση 

του στρατοπέδου, γεγονός που φανερώνει ότι 

παρόλο που δεν υπήρχε ειδική νομοθετική διά-

ταξη, η γυναικεία ομοφυλοφιλία εξακολου-

θούσε να αποτελεί απαράδεκτη πράξη 

(Eschebach, 2020: 55). Επιπλέον, στο πρώην 

στρατόπεδο υπάρχουν και άλλες πλάκες που αναφέρονται σε κατηγορίες κρατουμένων 

χωρίς να λαμβάνουν απαραίτητα υπόψη τον λόγο δίωξης. Για παράδειγμα, οι Γαλλίδες, 

Πολωνές ή Ολλανδές κρατούμενες που μνημονεύονται δεν διώχθηκαν εξαιτίας της 

εθνικότητάς τους, ωστόσο παρουσιάζονται ομαδοποιημένες κατά χώρα προέλευσης. 

Εφόσον λοιπόν επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση, η μνημόνευση των λεσβιών 

γυναικών δεν θα έπρεπε να αποτελέσει εξαίρεση. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της 

διακριτικής μεταχείρισης και του αποκλεισμού, οι υποστηρικτές της μνημόνευσης 

πρόβαλαν σαν επιχείρημα την περιθωριοποίηση που βίωσαν οι λεσβίες κρατούμενες 

εντός του στρατοπέδου, όπου καταλάμβαναν μία από τις χαμηλότερες θέσεις της 

Εικόνα 23: Petra Abel, Μνημείο για τις 
ομοφυλόφιλες γυναίκες θύματα του 
εθνικοσοσιαλισμού, 2015, πηλός, Spinnboden 
Lesbenarchiv und Bibliothek 
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στρατοπεδικής ιεραρχίας λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού (Eschebach, 

2020: 56).  

Έπειτα από επικοινωνία της γράφουσας με μία ομάδα που δραστηριοποιείται στο 

χώρο και διεκδικεί την ανάδειξη της εν λόγω κατηγορίας θυμάτων, έγινε γνωστό ότι 

μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί συνολικά τρεις κεραμικές σφαίρες με τρεις 

διαφορετικές επιγραφές, ακριβώς επειδή για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να υπάρξει 

συμφωνία ως προς το κείμενο που θα συνοδεύει το έργο τέχνης.143 Τελικά, για την 

τελετή και την επίσημη τοποθέτηση του μνημείου την άνοιξη του 2022 θα 

κατασκευαστεί μία τέταρτη σφαίρα με την εξής επιγραφή: Εις μνήμην όλων των 

λεσβιών γυναικών και κοριτσιών των γυναικείων στρατοπέδων Ravensbrück και 

Uckermark. Διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και θανατώθηκαν. Δεν θα ξεχαστείτε.144  

Σε αυτή την κατηγορία μνημείων οφείλουμε να εντάξουμε και μία ακόμη πρόσφατη 

καλλιτεχνική δημιουργία, το Μνημείο για τις λεσβίες και τους ομοφυλόφιλους που 

διώχθηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό (Denkmal für die von den Nationalsozialisten 

verfolgten Lesben und Schwulen) που εγκαινιάστηκε στο Μόναχο στις 27 Ιουνίου 

2017. Ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραμάτισε η πόλη του Μονάχου κατά τη διάρκεια του 

ναζισμού, το γεγονός ότι η δίωξη των ομοφυλόφιλων υπήρξε εξαιρετικά αυστηρή εκεί 

αλλά και η εγγύτητα του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης του Νταχάου, συντέλεσαν 

ώστε η ανέγερση ενός τέτοιου μνημείου να αποτελέσει πάγιο αίτημα τα τελευταία 

χρόνια. Την κατασκευή του ανέλαβε η εικαστικός Ulla von Brandenburg,145 έπειτα από 

διαγωνισμό του τμήματος πολιτισμού του Δήμου Μονάχου στον οποίο συμμετείχαν 

οχτώ διεθνείς καλλιτέχνες.146 Ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από τσιμεντένιες πλάκες (Εικ. 

24) εκτείνεται σε 70 περίπου τ.μ, καταλαμβάνοντας μέρος των οδών Dultstraße και 

Oberanger μέχρι τη συμβολή τους, σχηματίζοντας γωνία.147 Σύμφωνα με την καλ-

λιτέχνη, πρόκειται για έναν τάπητα, ένα patchwork, ένα κιλτ, μία διαμελισμένη σημαία 

(von Brandenburg, 2015: 82), τα χρώματα του οποίου παραπέμπουν στο ουράνιο τόξο 

                                                           
143 Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μία σφαίρα βρίσκεται σήμερα σε χώρο του πρώην στρατοπέδου, χωρίς 

να είναι επισκέψιμη από το κοινό, η δεύτερη εκτίθεται στο Μουσείο Ομοφυλόφιλων στο Βερολίνο 

(Schwules Museum Berlin) και η τρίτη φιλοξενείται στον Αρχειακό φορέα και βιβλιοθήκη λεσβιών 

γυναικών Spinnboden (Spinnboden Lesbenarchiv und Bibliothek) στο Βερολίνο.  
144 Πηγή: https://www.lsvd.de/de/ct/3599-KZ-Ravensbrueck-Gedenkkugel-fuer-die-dort-inhaftierten-

lesbischen-Frauen (τελευταία προσπέλαση 20/2/2022). Η μετάφραση έχει γίνει από τη συγγραφέα.  
145 Η Ulla von Brandenburg (1974-σήμερα) είναι Γερμανίδα εικαστικός που ζει και εργάζεται στο 

Παρίσι.  
146 Πηγή: https://www.queer.de/detail.php?article_id=22747 (τελευταία προσπέλαση 16/2/2022).  
147 Πηγή: https://forummuenchen.org/blog/2017/06/27/mahnmalseroeffnung-nachlese/#more-3476 

(τελευταία προσπέλαση 16/2/2022).  

https://www.lsvd.de/de/ct/3599-KZ-Ravensbrueck-Gedenkkugel-fuer-die-dort-inhaftierten-lesbischen-Frauen
https://www.lsvd.de/de/ct/3599-KZ-Ravensbrueck-Gedenkkugel-fuer-die-dort-inhaftierten-lesbischen-Frauen
https://www.queer.de/detail.php?article_id=22747
https://forummuenchen.org/blog/2017/06/27/mahnmalseroeffnung-nachlese/#more-3476
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και τη σημαία της 

LGBT+ κοινότητας. 

Σε δύο από τις  πλά-

κες διακρίνονται το 

ροζ και το μαύρο τρί-

γωνο. Κι ενώ το 

πρώτο έχει καταστεί 

πλέον σύμβολο της 

γκέι κοινότητας και 

του αγώνα της για 

προάσπιση των δι-

καιωμάτων των ομοφυλόφιλων, το δεύτερο απαντάται για πρώτη φορά σε δημόσιο 

μνημείο.148 Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια στόχος ήταν η μνημόνευση των 

λεσβιών γυναικών που διώχθηκαν και υποχρεώθηκαν να το φορέσουν ως διακριτικό 

εντός των στρατοπέδων, ωστόσο οφείλουμε να τονίσουμε πως το σύμβολο των «αντι-

κοινωνικών», που τόσες δεκαετίες έχει παραμείνει στην αφάνεια, κάνει τελικά αισθητή 

την παρουσία του στη δημόσια σφαίρα. Στο σημείο υπάρχει και ένα μικρό ταμπλό απ’ 

όπου μπορεί να ενημερωθεί ο επισκέπτης σχετικά με το έργο.  

Η χωροθέτηση του μνημείου δεν είναι τυχαία. Η δημιουργός επέλεξε αυτήν την 

τοποθεσία, καθώς εκεί βρισκόταν παλαιότερα το κτίριο με την ονομασία 

«Schwarzfischer», ένα από τα γνωστότερα -αν όχι το γνωστότερο- γκέι μπαρ του 

Μονάχου κατά τη δεκαετία του 1920. Αποτελώντας τόπο συνάντησης της κοινότητας 

των ομοφυλόφιλων, μπήκε από πολύ νωρίς στο στόχαστρο των εθνικοσοσιαλιστών. 

Εδώ συντελέστηκε το πρώτο μεγάλο πογκρόμ εναντίον των γκέι στις 20 Οκτωβρίου 

1934 που κατέληξε σε μαζικές συλλήψεις.149  

                                                           
148 Από τη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε πως στην επικράτεια της Γερμανίας υπάρχουν σήμερα μόνο 

δύο γνωστά μνημεία που αναφέρονται και στις λεσβίες διωχθείσες. Το ένα βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, 

φέρει την ονομασία Frankfurter Engel, δηλαδή Άγγελος της Φρανκφούρτης, και στην επιγραφή του 

γίνεται λόγος για τους ομοφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες. Το δεύτερο μνημείο εντοπίστηκε στην 

Κολονία. Πρόκειται για μία λιτή κατασκευή που συμπεριλαμβάνει το ροζ τρίγωνο και μνημονεύει τους 

ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες θύματα του εθνικοσοσιαλισμού. Σε κανένα από τα δύο μνημεία ωστόσο 

δεν συναντούμε το μαύρο τρίγωνο. 

 Για περισσότερα βλ. http://queerexhibition.org/en/totgeschwiegen/denkmaeler (τελευταία προσπέλαση 

17/2/2022).  
149 Πηγή: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/denkmal-enthuellt-die-zeichen-lesen-1.3563923 

(τελευταία προσπέλαση 16/2/2022).  

Εικόνα 24: Ulla von Brandenburg, Μνημείο για τις λεσβίες και τους 
ομοφυλόφιλους που διώχθηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό, 2017, τσιμέντο, Μόναχο 

http://queerexhibition.org/en/totgeschwiegen/denkmaeler
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/denkmal-enthuellt-die-zeichen-lesen-1.3563923
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Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ένα συμβατικό μνημείο ως προς το θέμα, τη θέση 

στο δημόσιο χώρο, της σχέση του με τον αστικό ιστό και την εμπειρία του θεατή 

(Αλεξάκη, 2020: 395)150, το Μνημείο για τις λεσβίες και τους ομοφυλόφιλους που 

διώχθηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό φέρει αντιμνημειακά χαρακτηριστικά. Είναι ένα 

μνημείο που ενσωματώνεται στην πόλη και την καθημερινότητα των κατοίκων, 

«περπατιέται» και φέρνει στην επιφάνεια ξεχασμένες πτυχές του επώδυνου ιστορικού 

παρελθόντος, χωρίς να προσπαθεί να επιβληθεί με την υλικότητά του. Ακόμη και η 

γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε από την καλλιτέχνη για την ονομασία του είναι η 

καθομιλουμένη. Έτσι βλέπουμε τις λέξεις Schwul και Lesbe, αντί του Homosexuelle∙ 

δύο λέξεις καθημερινές που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι για να 

αυτοπροσδιοριστούν. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως υπενθύμιση της διαχρονικής 

δίωξης των ομοφυλόφιλων που ξεπέρασε τα χρονικά όρια του εθνικοσοσιαλισμού και 

σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αγγίζει μία όψη του 

παρελθόντος που σχετίζεται με την απάνθρωπη στάση που τηρήθηκε από το 

μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τον γείτονα, τον συνάδελφο, ακόμη και τον συγγενή, 

οι οποίοι, βιώνοντας ένα καταπιεστικό καθεστώς, έσπευσαν να αποδώσουν μεταξύ 

άλλων και στους ομοφυλόφιλους τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Κάθε 

«διαβάτης», κάθε δημότης καλείται να γίνει μέρος αυτής της ιστορίας, η οποία φτάνει 

μέχρι τις μέρες μας και δεν πρέπει να ξεχαστεί (von Brandenburg, 2015: 82-83). 

Σύμφωνα με τη δημιουργό, καθένας έχει τη θέση του στην κοινωνία και με το έργο της 

στόχευσε να περάσει αυτό ακριβώς το μήνυμα.151 

Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές του πώς τα ιστορικά 

γεγονότα αντανακλούν τις σημερινές πολιτικές μνήμης, εν προκειμένω αυτές που 

σχετίζονται με ζητήματα της ισότητας φύλων και των δικαιωμάτων συγκεκριμένων 

ομάδων στο παρόν, αποδεικνύοντας πως κάθε μνημείο, κάθε έργο τέχνης, είναι 

ιστορικά προσδιορισμένο, ενώ διασταυρώνονται σε αυτό ποικίλες ιδεολογικές, 

πολιτικές και κοινωνικοπολιτισμικές παράμετροι (Αλεξάκη, 2020: 395).  

                                                           
150 Η συγγραφέας παραπέμπει στην προσέγγιση των Quentin Stevens, Karen A. Frank και Ruth 

Fazakerley στο Quentin Stevens, Karen A. Frank & Ruth Fazakerley, “Countermonuments: the Anti-

monumental and the Dialogic”, Journal of Architecture, 17 (6) (2012), 951-972. Για περισσότερα βλ. 

Αλεξάκη Ευγενία, Η τέχνη ως ιστορία, ως καθημερινότητα και ως μνήμη: Αντιμνημειακές καλλιτεχνικές 

πρακτικές μνημόνευσης και επεξεργασίας του επώδυνου ιστορικού παρελθόντος στο Γιώργος Κόκκινος & 

Παναγιώτης Γατσωτής {επιμ.}, Για μια σφαιρική και πολυδιάστατη ιστορική εκπαίδευση (σελ. 386-421), 

Πεδίο, Αθήνα, 2020, εδώ σελ. 395 υπ. 36.  
151 Πηγή: https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-

zeit-zr-8436162.html (τελευταία προσπέλαση 17/2/2022).  

https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html
https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html
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Το μνημείο για τους δολοφονημένους Σίντι και Ρομά της Ευρώπης 
 

Στις 24 Οκτωβρίου 2012 εγκαινιάστηκε στο Βερολίνο το Μνημείο για τους δολοφο-

νημένους Σίντι και Ρομά της Ευρώπης (Denkmal für die im Nationalsozialismus 

ermordeten Sinti und Roma Europas). Όπως προαναφέρθηκε αποτελεί κι αυτό κομμάτι 

ενός ευρύτερου μνημειακού συνόλου που συναντούμε στο κέντρο της γερμανικής πρω-

τεύουσας. Μαζί με τα μνημεία που αναφέρονται στους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους 

και τα θύματα του προγράμματος Τ4, συνθέτει μέρος του μνημονικού τοπίου του 

Βερολίνου, το οποίο από πρωτεύουσα της ενορχήστρωσης των μαζικών διωγμών και 

εκτελέσεων έχει πλέον μετατραπεί σε κέντρο μνημόνευσης των θυμάτων του εθνικο-

σοσιαλισμού. Βρίσκεται στην περιοχή Tiergarten, πολύ κοντά στο Κτήριο του 

Ράιχσταγκ (Reichstaggebäude), δηλαδή στο γερμανικό κοινοβούλιο.  

Την κατασκευή του ανέλαβε ο Ισραηλινός καλλιτέχνης Dani Karavan152 και 

σύμφωνα με τον ίδιο προσπάθησε να εντοπίσει ένα ξέφωτο, ένα  ήρεμο σημείο στο 

κέντρο, περιστοιχισμένο από δέντρα, όπου δεν θα φτάνει ο θόρυβος της πόλης. Εκεί ο 

επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει  λίγες στιγμές γαλήνης και περισυλλογής και να 

βιώσει τον πόνο των διωχθέντων.153 Αποτελείται από μία τεχνητή λίμνη στρογγυλού 

σχήματος και διαμέτρου 12μ. Ο πάτος της κατασκευής είναι μαύρος, σε μία 

προσπάθεια να δίνει την εντύπωση ενός απύθμενου βάθους. Με τον κατάλληλο 

φωτισμό καθρεφτίζονται στα νερά της οι επισκέπτες, τα δέντρα, ο ουρανός, ακόμη και 

το μεγαλόπρεπο κτήριο του κοινοβουλίου. Στη μέση της εγκατάστασης, στην 

επιφάνεια της λίμνης, υπάρχει μία τριγωνική πλατφόρμα, όμοια με τα τρίγωνα που 

έφεραν οι κρατούμενοι των στρατοπέδων, με ένα φρέσκο λουλούδι πάνω της. Το 

λουλούδι αυτό, που έρχεται να υποκαταστήσει τα ανύπαρκτα ταφικά μνημεία για τους 

χιλιάδες νεκρούς, αντικαθίσταται με ειδικό υπόγειο μηχανισμό κάθε μέρα στη 1μ.μ. Η 

πλατφόρμα βυθίζεται για να αναδυθεί εκ νέου στην επιφάνεια με ένα φρέσκο άνθος 

πάνω της. Σύμφωνα με την κόρη του δημιουργού, Noa Karavan, αυτή η τελετουργία 

έχει αναδειχθεί σε καρδιά του μνημείου, καθώς προσδίδει στο έργο μία δυναμική, 

                                                           
152 Ο Dani Karavan (1930-2021) γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ όπου δραστηριοποιήθηκε έντονα, αφήνοντας 

το στίγμα του στο αρχιτεκτονικό τοπίο της πόλης. Το 1976 εκπροσώπησε το Ισραήλ στη Μπιενάλε της 

Βενετίας, ενώ το 1977 κλήθηκε να συμμετέχει στη Ντοκουμέντα 6 που διοργανώθηκε στο Κάσσελ. Έργα 

του συναντούμε μεταξύ άλλων στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Κορέα, την Ταιβάν και την 

Ιαπωνία. Για περισσότερα βλ. https://www.danikaravan.com/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).   
153 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-

ermordeten-sinti-und-roma-europas/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  

https://www.danikaravan.com/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
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απεγκλωβίζοντάς το από τη στατικότητά του.154 Επιπλέον, αυτή η καθημερινή 

τελετουργία συμβάλλει ώστε να υπάρχει συστηματική φροντίδα του μνημείου. Έτσι, 

κάθε ημέρα μετατρέπεται σε ημέρα μνήμης. Περιμετρικά της μεταλλικής κατασκευής 

που σχηματίζει τη λίμνη ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει στην αγγλική και τη 

γερμανική γλώσσα τους στίχους του ποιήματος «Άουσβιτς»:  

 

Πρόσωπο βυθισμένο 

μάτια σβησμένα 

χείλη παγωμένα 

Σιωπή 

καρδιά ραγισμένη 

δίχως ανάσα 

δίχως λέξη 

δίχως δάκρυα.155 

 

 

 

Το μέρος γύρω από τη λίμνη είναι πλακόστρωτο. Οι πλάκες έχουν ακανόνιστο 

σχήμα, με μυτερές γωνίες και παραπέμπουν στην καταστροφή, τον κατακερματισμό 

και την απώλεια. Σε κάποιες από αυτές συναντούμε ονόματα τοποθεσιών, συνολικά 

69, όπου βρήκαν τον θάνατο οι τσιγγάνοι της Ευρώπης με διάφορους τρόπους. 

Ολόκληρη η τοποθεσία περικλείεται από γυάλινους τοίχους, δηλαδή γυάλινες 

κατασκευές όπου αναγράφεται συνοπτικά η ιστορία της δίωξης και θανάτωσης των 

τσιγγάνων της Ευρώπης. Τέλος, στον χώρο ακούγεται μόνιμα μουσική, και 

συγκεκριμένα ο ήχος ενός βιολιού που παίζει το κομμάτι »Mare Manuschenge« (Οι 

δικοί μας άνθρωποι) του Romeo Franz.156 

                                                           
154 Πηγή: Session about the Memorial to the Murdered Sinti and Roma of Europe, Διαδικτυακή ημερίδα 

για το μνημείο που διοργανώθηκε στις 10/4/2021 και προβλήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας 

YouTube. Όλη η ημερίδα είναι διαθέσιμη στο: https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws 

(τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  
155 Πρόκειται για ποίημα του Ιταλού Ρομά Santino Spinelli, μουσικού και συνθέτη. Περιμετρικά του 

μνημείου, στους γυάλινους πίνακες το συναντάμε και σε δύο διαλέκτους των Ρομά. Η μετάφραση έχει 

γίνει από τη συγγραφέα.  
156 Όλες οι πληροφορίες για το μνημείο έχουν αντληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του, διαθέσιμη στο: 

https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-

sinti-und-roma-europas/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  

Εικόνα 25: Dani Karavan, Μνημείο για τους δολοφονημένους Σίντι και Ρομά, 
2012, γρανίτης, σίδηρος, γυαλί , νερό, 2,5 x 60 x 60, Βερολίνο.  

https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
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Πρόκειται για ένα λιτό μνημείο, που αποτελείται από πολλά διαφορετικά στοιχεία 

και ενσωματώνεται αρμονικά στον αστικό ιστό. Όπως αναφέρει και ο Romani Rose, 

επικεφαλής του Συμβουλίου των Σίντι και Ρομά, και η ίδια η κοινότητά τους δεν 

επιθυμούσε ένα επιβλητικό, πομπώδες μνημείο, αλλά ένα έργο όπου ο επισκέπτης θα 

μπορούσε να σκεφτεί και να ενημερωθεί αβίαστα για τη δίωξη και τη μοίρα της εν λόγω 

μειονότητας.157 Ο ίδιος ο δημιουργός αναφέρει πως αν μπορούσε θα δημιουργούσε έναν 

κενό χώρο, το απόλυτο τίποτα, χωρίς ονόματα, μέταλλο και πέτρα∙ μόνο με νερό, για να 

συμβολίζει τα δάκρυα αυτών που βίωσαν τη φρίκη και άντεξαν και αυτών που δεν τη 

γνώρισαν και πάλι θρηνούν.158  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστορία ανέγερσης του μνημείου, καθώς 

χρειάστηκαν συνολικά 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση της Γερμανίας αποφάσισε την ανέγερση ενός εθνικού μνημείου για τους 

Ευρωπαίους τσιγγάνους που διώχθηκαν επί εθνικοσοσιαλισμού το 1992, επί 

καγκελαρίας Helmut Kohl. Οι ιθύνοντες ωστόσο δεν επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο ως προς 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Η πρώτη διαφωνία προέκυψε σε σχέση 

με την τοποθεσία ανέγερσής του. Ενώ ορισμένα μέλη της κυβέρνησης του κρατιδίου 

του Βερολίνου είχαν συμφωνήσει για την περιοχή Tiergarten, ο τότε δήμαρχος της 

πόλης, Eberhard Diepgen, επιθυμούσε την ανέγερσή του σε κάποιο πιο απόμερο σημείο 

του αστικού ιστού. Έπειτα από ενέργειες του Συμβουλίου των Σίντι και Ρομά, ο τοπικός 

άρχοντας υποχώρησε.159 Η δεύτερη κωλυσιεργία οφείλεται σε τριβές μεταξύ των 

θυμάτων με αφορμή την επιγραφή που θα υπήρχε στο μνημείο. Το Συμβούλιο των Σίντι 

και Ρομά είχε αποφασίσει να χρησιμοποιηθεί μία ρήση του Roman Herzog, πρώτου 

Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μετά την ενοποίηση: Η 

γενοκτονία των Σίντι και Ρομά είχε τα ίδια ρατσιστικά/φυλετικά κίνητρα όπως αυτή των 

Εβραίων και χαρακτηριζόταν από την ίδια αποφασιστικότητα.160 Η πρόταση αυτή βρήκε 

αντίσταση από έναν μικρό σύλλογο της Κολωνίας, ο οποίος υποστήριζε ότι δεν είναι 

ιδιαίτερα συμπεριληπτική, καθώς υπάρχουν και άλλες μειονότητες πέραν των Σίντι και 

των Ρομά. Αντ’ αυτού πρότεινε τη λέξη τσιγγάνοι (Zigeuner) που θα λειτουργούσε σαν 

ομπρέλα για όλες τις «φυλές» εντός της μειονότητας. Όμως η συγκεκριμένη λέξη στη 

                                                           
157 Πηγή: https://www.bpb.de/mediathek/video/178685/das-denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-

ermordeten-sinti-und-roma-europas/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  
158 Πηγή: https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-

ermordeten-sinti-und-roma-europas/ (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  
159 Πηγή: https://www.deutschlandfunk.de/spaete-wuerdigung-von-ns-opfern-100.html (τελευταία 

προσπέλαση 1/3/2022).  
160 Στο ίδιο.  

https://www.bpb.de/mediathek/video/178685/das-denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.bpb.de/mediathek/video/178685/das-denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.deutschlandfunk.de/spaete-wuerdigung-von-ns-opfern-100.html
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γερμανική γλώσσα έχει αρνητική χροιά κι εκτός αυτού χρησιμοποιήθηκε και από τους 

ίδιους τους εθνικοσοσιαλιστές προκειμένου να υποτιμήσουν και να εκδιώξουν τα 

άτομα αυτής της φυλετικής ομάδας. Ξεκίνησε λοιπόν μία αντιπαράθεση μεταξύ των 

θυμάτων που διήρκεσε μέχρι το 2008, οπότε και αποφασίστηκε σαν συμβιβαστική 

λύση να μην υπάρξει επιγραφή στον χώρο του μνημείου, αλλά ένα σύντομο χρονολόγιο 

με τα βασικά σημεία-σταθμούς της δίωξης των τσιγγάνων.161 Τέλος, και η συνεργασία 

του καλλιτέχνη με τους αρμόδιους φορείς δεν ήταν εύκολη και ανεμπόδιστη. Για την 

ακρίβεια, η Noa Karavan αναφέρει πως παρόλο που ο πατέρας της ανέλαβε το 

συγκεκριμένο έργο με μεγάλη χαρά, καθώς πάντοτε πίστευε στους «παράλληλους 

δρόμους» που αναγκάστηκαν να βαδίσουν Εβραίοι και τσιγγάνοι κατά τη διάρκεια του 

εθνικοσοσιαλισμού, η περάτωσή του ήταν μία δύσκολη, έως και επώδυνη 

διαδικασία.162 Υπήρχαν διαφωνίες ως προς τα υλικά, το σχέδιο και το κόστος, ενώ η 

εταιρία που είχε αναλάβει την ανέγερσή του χρεωκόπησε και για κάποιο διάστημα 

διεκόπησαν οι εργασίες.163  

Το 2020 το μνημείο θα βρεθεί εκ νέου στη δίνη διαφωνιών και διαπραγματεύσεων, 

καθώς το Συμβούλιο των Σίντι και Ρομά ενημερώθηκε ότι λόγω της επικείμενης 

επέκτασης των γραμμών του μετρό, το έργο θα έπρεπε να υποστεί κάποιες 

τροποποιήσεις. Τόσο η αντίδραση του Συμβουλίου, όσο και του καλλιτέχνη Dani 

Karavan ήταν άμεσες: δεν διαπραγματευόμαστε ολόκληρη την τοποθεσία που φιλοξενεί 

τη μαύρη, γρανιτένια λίμνη. Έχουμε ιστορική υποχρέωση απέναντι στη μνημόνευση 

αυτών των θυμάτων.164 Ακολούθησαν αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ 

Συμβουλίου, καλλιτέχνη, κυβέρνησης του Βερολίνου και Εταιρείας γερμανικών 

σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), χωρίς να μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή. Οι κατά 

τόπους σύλλογοι των Ρομά και Σίντι οργάνωσαν πορείες διαμαρτυρίας και καμπάνιες 

ενημέρωσης, με το ζήτημα να παίρνει διαστάσεις. Με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό 

παραλληλισμό μεταξύ της σημερινής Εταιρείας γερμανικών σιδηροδρόμων και της 

προγόνου εταιρείας των Γερμανικών κρατικών σιδηροδρόμων του Ράιχ (Deutsche 

Reichsbahn), οι διαδηλωτές εντόπισαν και επεσήμαιναν ομοιότητες: η απόγονος της 

εταιρείας που μας μετέφερε με τα βαγόνια της στα στρατόπεδα θανάτου της ανατολικής 

                                                           
161 Στο ίδιο.  
162 Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws (τελευταία προσπέλαση 27/2/2022).  
163 Πηγή: https://www.deutschlandfunk.de/spaete-wuerdigung-von-ns-opfern-100.html (τελευταία 

προσπέλαση 1/3/2022).  
164 Πηγή: https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-

schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-

prioritaet/ (τελευταία προσπέλαση 2/3/2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws
https://www.deutschlandfunk.de/spaete-wuerdigung-von-ns-opfern-100.html
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
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Ευρώπης, θέλει τώρα να καταστρέψει το μνημείο μας.165 Την ίδια στιγμή ο καλλιτέχνης 

ξεκαθαρίζει ότι το μνημείο δεν είναι μόνο η τεχνητή λίμνη αλλά ολόκληρος ο 

περιβάλλων χώρος. Το πλακόστρωτο, οι γυάλινες κατασκευές αλλά ακόμη και τα 

δέντρα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κατάλληλης ατμόσφαιρας και αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Για τον λόγο αυτόν, 

οποιοσδήποτε σχεδιασμός και οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί 

με τον δημιουργό και το Συμβούλιο των Σίντι και Ρομά.166 Ο ίδιος ο Romani Rose 

διαβεβαιώνει πως η προστασία του μνημείου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 

προτεραιότητα για τον ίδιο και για το Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας παράλληλα την 

αναγκαιότητα της επέκτασης της γραμμής του μετρό που θα διευκολύνει την 

καθημερινότητα των πολιτών του Βερολίνου. Έτσι, η ανάγκη εύρεσης μίας κοινά 

αποδεκτής λύσης είναι επιτακτική ανάγκη.167 

 
  

                                                           
165 Πηγή: https://www.dw.com/de/sinti-und-roma-bangen-um-denkmal/a-54392684 (τελευταία 

προσπέλαση 2/3/2022).  
166 Στο σημείο αυτό ο Dani Karavan αφήνει αιχμές κατά των τοπικών αρχών, καθώς ο ίδιος, όπως και ο 

Romani Rose, ενημερώθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2020 για τα σχέδια των Γερμανικών σιδηροδρόμων, 

ενώ οι συζητήσεις για την εν λόγω γραμμή είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2017-2018. Για μία πιο αναλυτική 

παρουσίαση του χρονικού αλλά και της οπτικής των κοινοτήτων των Ρομά βλ. 

 https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-

denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/ 

(τελευταία προσπέλαση 2/3/2022) και https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws (27/2/2022).  
167 Πηγή: https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-

ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-sein/ (τελευταία προσπέλαση 2/3/2022).  

https://www.dw.com/de/sinti-und-roma-bangen-um-denkmal/a-54392684
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws
https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-sein/
https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-sein/
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Πρόταση-σχέδιο για τη μνημόνευση των «κοινωνικά περιθωριοποιημένων» και 

των «καθ’ έξιν εγκληματιών». Willem de Rooij: μια καλλιτεχνική παρέμβαση 

 

Από τις 28/11/2019 μέχρι τις 18/10/2020 φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Τεκμηρίωσης 

για τον Εθνικοσοσιαλισμό του Μονάχου168 μία διεθνής έκθεση με τίτλο: Tell me about 

yesterday tomorrow.169 Περισσότεροι από 40 καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσμο συμμε-

τείχαν με τα έργα τους, σε μία προσπάθεια να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ παρελθό-

ντος, παρόντος και μέλλοντος. Με φόντο τη μόνιμη ιστορική έκθεση του Κέντρου 

τεκμηρίωσης και κεντρικό μότο Μία έκθεση για το μέλλον του παρελθόντος (Eine 

Ausstellung über die Zukunft der Vergangenheit), έγινε προσπάθεια να ανοιχτούν 

δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της σύγχρονης τέχνης και των πολιτικών μνήμης, καθώς 

οι δημιουργοί επιχείρησαν μέσα από τα έργα τους να αποκωδικοποιήσουν το παρελθόν 

και να καταδείξουν τη σύνδεσή του με την εποχή μας.170 Σύμφωνα με την Mirjam 

Zadoff, διευθύντρια του Κέντρου τεκμηρίωσης σήμερα, πρόκειται για μία έκθεση που 

αφορούσε πρωτίστως το παρόν αλλά και τις αντιλήψεις μας για το πώς θα πραγματευ-

όμαστε τη μνήμη και τη μνημόνευση στο μέλλον.171 Μέσω της ζωγραφικής, της φωτο-

γραφίας, των εγκαταστάσεων (installation art), του βίντεο και των καλλιτεχνικών 

επιτελέσεων (performance art), καλλιτέχνες που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές -από 

την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού, μέχρι τη σύγχρονη εποχή- αποκάλυψαν πτυχές της 

ιστορίας μέσα από το πρίσμα των προσωπικών τους εμπειριών.172 Πολλοί από τους 

δημιουργούς που συμμετείχαν εργάζονται παρόμοια με τους ιστορικούς, θέτοντας 

ερωτήματα σχετικά με το τι οφείλουμε να αποκομίσουμε από την ιστορία και ποιος 

είναι ο ρόλος της σε συλλογικό αλλά και προσωπικό επίπεδο.173 Έτσι, προέκυψαν έργα 

                                                           
168 Το Κέντρο τεκμηρίωσης για τον εθνικοσοσιαλισμό (NS-Dokumentationszentrum München) εγκαινιά-

στηκε στο Μόναχο τον Μάιο του 2015, με σκοπό να λειτουργήσει ως τόπος ενημέρωσης για τα εγκλή-

ματα του εθνικοσοσιαλισμού. Το σύγχρονο κτίριο βρίσκεται πλησίον των άλλοτε κεντρικών γραφείων 

του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (NSDAP), σε μία προσπάθεια να μετατραπεί αυτή η τοποθεσία με 

το αρνητικό πρόσημο σε τόπο ενημέρωσης, πληροφόρησης και γόνιμου διαλόγου. Στους χώρους του 

στεγάζεται μόνιμη έκθεση με θέμα την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού, τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδρα-

μάτισε η πόλη του Μονάχου εκείνη την εποχή, καθώς και τη δύσκολη διαχείριση του παρελθόντος από 

το 1945 και μετά. Για περισσότερα βλ.: https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/zentrum/ueber-uns/ 

(τελευταία προσπέλαση 6/2/2022).  
169 Υιοθετήθηκε αυτός ο τρόπος γραφής, καθώς έτσι ήταν το επίσημο λογότυπο της έκθεσης.  
170 Πηγή: https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/ 

(τελευταία προσπέλαση 9/2/2022).  
171 Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=ctnQhoYSvzI&t=23s (τελευταία προσπέλαση 9/2/2022).  
172 Πηγή: https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/ 

(τελευταία προσπέλαση 9/2/2022). 
173 Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=ctnQhoYSvzI&t=23s (τελευταία προσπέλαση 9/2/2022). 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/zentrum/ueber-uns/
https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/
https://www.youtube.com/watch?v=ctnQhoYSvzI&t=23s
https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/
https://www.youtube.com/watch?v=ctnQhoYSvzI&t=23s
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ως αποτέλεσμα έρευνας με κύρια θεματολογία την ανάδυση του εθνικισμού, τον 

ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, τη βίαιη εκμετάλλευση των ανθρώπων και της φύσης, 

τις πολιτισμικές και πολιτικές συνέπειες του πολέμου, την καταπίεση, το τραύμα και 

τους εθνικούς μύθους.174 Με αφετηρία την ιστορία της Γερμανίας, η έκθεση επιχείρησε 

να αναδείξει τις παγκόσμιες διαστάσεις αυτών των ζητημάτων.  

Ένα από τα έργα που παρουσιάστηκε και αφορά την παρούσα εργασία, είναι αυτό 

του Ολλανδού καλλιτέχνη Willem de Rooij,175 με τίτλο: Πρόταση για τη μνημόνευση 

των «αντικοινωνικών» και των 

«καθ’ έξιν εγκληματιών» (Vorhaben 

zum Gedenken an “Asoziale” und 

“Berufsverbrecher”, 2019). Δεν 

πρόκειται για κάποια καλλιτεχνική 

δημιουργία με την κλασική έννοια 

του όρου, αλλά για μία πινακίδα με 

κείμενο (Εικ. 26), όπου ο καλλιτέ-

χνης τάσσεται υπέρ της ανέγερσης 

αναθηματικών πλακών προς τιμήν 

των «κοινωνικά περιθωριοποιημέ-

νων» και «καθ’ έξιν εγκληματιών» 

θυμάτων του Ολοκαυτώματος στο 

πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης 

του Νταχάου. Παραθέτοντας σε 

αδρές γραμμές τα βασικά σημεία 

της δίωξης των «αντικοινωνικών» 

και των «εγκληματιών» αλλά και 

της εξαίρεσής τους από το μνημείο 

των Glid και Bešlić καταλήγει στις 

                                                           
174 Πηγή: https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/ 

(τελευταία προσπέλαση 9/2/2022). 
175 Ο Willem de Rooij (1969-σήμερα) είναι Ολλανδός καλλιτέχνης και από το 1996 διδάσκει στη Σχολή 

καλών Τεχνών της Φρανκφούρτης ( Hochschule für Bildende Künste–Städelschule). Ήδη από τη 

δεκαετία του 1990 η καλλιτεχνική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μέσα, όπως 

φωτογραφία, ήχο, φιλμ, γλυπτική, καθώς και την παραγωγή και ερμηνεία εικόνων. Εικόνες και 

αντικείμενα από ιστορικές συλλογές, όπως και έργα άλλων καλλιτεχνών παίζουν ενεργό ρόλο στις 

δημιουργίες του. Πηγή:  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_D

E.pdf (τελευταία προσπέλαση 12/2/2022).  

Εικόνα 26: Willem de Rooij, Πρόταση για τη μνημόνευση των 
«αντικοινωνικών» και των «καθ’ έξιν εγκληματιών», 2019, (NS-
Dokumentationszentrum München © Ευγενία Αλεξάκη 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_DE.pdf
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_DE.pdf
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ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την αναγνώρισή τους ως θυμάτων. Στην 

τέταρτη παράγραφο του έργου του αναφέρεται στον αγώνα των ομοφυλόφιλων για 

μνημόνευση στο Νταχάου, ενδεχομένως σε μία προσπάθεια να τον συσχετίσει με έναν 

μελλοντικό αγώνα που πρέπει να δοθεί για συμπερίληψη και των δύο τελευταίων 

ξεχασμένων ομάδων ή για να καταδείξει πως η πεισματική επιμονή, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, μπορεί τελικά να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Η 

αναφορά αυτή όμως λειτουργεί και σαν γέφυρα, σαν «δεδικασμένο» για την πρόταση 

που κάνει στην τελευταία παράγραφο του κειμένου του. Συγκεκριμένα, το 2019 ο 

Willem de Rooij απηύθυνε ερώτημα προς τη Διεθνή Επιτροπή Νταχάου για το αν θα 

μπορούσαν να κατασκευαστούν και να συμπεριληφθούν στη μόνιμη έκθεση του 

μουσείου του πρώην στρατοπέδου δύο επιπλέον αναθηματικές πλάκες: μία από 

πράσινο γρανίτη για τους «καθ’ έξιν εγκληματίες» και μία από μαύρο γρανίτη για τους 

«κοινωνικά περιθωριοποιημένους», κατ’ αναλογίαν της ροζ πλάκας που εκτίθεται στον 

χώρο προς τιμήν των ομοφυλόφιλων θυμάτων.  

Σημείο αφετηρίας για το έργο του στάθηκε η ενασχόλησή του με το ζήτημα της 

μνημόνευσης των ομοφυλόφιλων στην περιοχή της Βαυαρίας, έπειτα από επίσκεψή 

του στο Κέντρο τεκμηρίωσης Μονάχου. Όντας ο ίδιος ομοφυλόφιλος, τον ενδιέφερε 

να ανακαλύψει το στίγμα που έχει αφήσει η γκέι κοινότητα στη βαυαρική κοινωνία. Η 

έρευνά του σύντομα τον οδήγησε στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, 

όπου ήρθε σε επαφή με τον μακροχρόνιο αγώνα των ομοφυλόφιλων για αναγνώριση 

και ισότιμη μεταχείριση. Συνειδητοποιώντας ότι κάθε ομάδα θυμάτων είχε τη δική της 

«ιστορία», τόσο πριν από τη δίωξη, όσο και κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού αλλά και 

μετά την απελευθέρωση, το ενδιαφέρον του σύντομα μετατοπίστηκε σε δύο ακόμη πιο 

παραγνωρισμένες κατηγορίες θυμάτων: αυτές των «αντικοινωνικών» και των «εγκλη-

ματιών».176 Αναγνωρίζοντας και ο ίδιος τις δυσκολίες που παρουσιάζει η μελέτη των 

εν λόγω ομάδων, λόγω της μακρόχρονης λήθης, των ελλιπών πηγών απ’ όπου μπορεί 

κανείς να αντλήσει στοιχεία αλλά και της μεγάλης ετερογένειας που χαρακτήριζε τα 

συγκεκριμένα θύματα, προτείνει τη δημιουργία μίας πλατφόρμας/ιστοσελίδας όπου οι 

διαθέσιμες πληροφορίες θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται συνεχώς. Κάποια 

ερωτήματα ωστόσο παραμένουν αναπάντητα για τον καλλιτέχνη, όπως ο ίδιος παρα-

δέχεται: πόσο συγκεκριμένοι και αναλυτικοί μπορούμε να γίνουμε; Και κυρίως, πόσο 

                                                           
176 Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από podcast με τίτλο Kunst und Erinnerung (Τέχνη και μνήμη) 

Episode 8, διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης:  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/history-is-not-the-past (τελευταία προσπέλαση 12/2/2022).  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/history-is-not-the-past
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συγκεκριμένοι και αναλυτικοί επιθυμούμε να γίνουμε; Κατά τον Willem de Rooij 

υπάρχουν επιπλέον λόγοι που οι πληροφορίες για ορισμένες ομάδες θυμάτων είναι πε-

ριορισμένες. Οι απόγονοι μίας εργάτριας του σεξ που διώχθηκε κατά την περίοδο του 

εθνικοσοσιαλισμού είναι πιθανό να μην επιδιώκουν την εμπλοκή τους στην όλη διαδι-

κασία ανάδειξης και μνημόνευσης. Η ανωνυμία που συνόδευσε κάποια από τα θύματα 

μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος είναι απαραίτητο να θεαθεί ως επιλογή σε 

ορισμένες περιπτώσεις,177 γεγονός που καθιστά τη συλλογή δεδομένων ακόμη δυσκο-

λότερη και εγείρει ζητήματα σεβασμού ως προς το πλήθος και την ποιότητα των 

πληροφοριών που είναι διατεθειμένοι να επικοινωνήσουν οι εμπλεκόμενοι.178 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συμμετοχή του Willem de Rooij στην έκθεση 

πρέπει να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα των αναπαραστάσεων που επηρεάζονται και 

καθορίζονται από τις εκάστοτε πολιτικές μνήμης που υιοθετούνται. Το έργο/πρότασή 

του αποτελεί αδιαμφισβήτητα προϊόν της προσωπικής του ιστορικής έρευνας και 

διαφοροποιείται από τα συμβατικά έργα τέχνης που συνήθως εκτίθενται σε ανάλογες 

διοργανώσεις. Πέρα από τη μορφή του και την εμπειρία που βιώνει ο θεατής ερχόμενος 

σε επαφή μαζί του, καθώς και του ότι καταπιάνεται με μία εξαιρετικά ευαίσθητη και 

παραμελημένη πτυχή του τραγικότερου συμβάντος της νεωτερικότητας, η 

αντιμνημειακότητα της πρότασης του de Rooij έγκειται και στο γεγονός ότι ουσιαστικά 

ασκεί «κριτική» σε ένα άλλο έργο, το Διεθνές Μνημείο Νταχάου, προτείνοντας 

παράλληλα ως διόρθωση της «αστοχίας» που συντελέστηκε εις βάρος κάποιων 

θυμάτων, την κατασκευή συμβατικών μνημείων, όπως αναθηματικές πλάκες.  

Αντανακλώντας τις δικές του ανησυχίες και τα προσωπικά του κίνητρα, ο 

καλλιτέχνης επιχειρεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των μειονοτήτων της ιστορίας, ίσως 

γιατί -όντας και ο ίδιος μέλος της γκέι κοινότητας- μπορεί να αισθανθεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό το τίμημα του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Η διαφορετικότητα δεν 

θα έπρεπε να αποτελεί αφορμή για να μην αναδειχθούν τα βιώματα συγκεκριμένων 

ομάδων. Με το έργο του ο καλλιτέχνης ανοίγει έναν διάλογο μεταξύ της σύγχρονης 

τέχνης και των εργασιών που γίνονται στις σπουδές της μνήμης. Δεδομένου ότι οι 

ιστορικές μας γνώσεις καθορίζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τον κόσμο και 

πώς οραματιζόμαστε το μέλλον μας, είναι απαραίτητο να τίθενται εκ νέου ερωτήματα 

                                                           
177 Αναφερόμαστε κυρίως στους «κοινωνικά περιθωριοποιημένους», τους «καθ’ έξιν εγκληματίες» αλλά 

και τους ομοφυλόφιλους τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωσή τους, οι οποίοι επέλεξαν να 

σιωπήσουν ως προς τους λόγους κράτησής τους, καθότι το ζήτημα αποτελούσε ταμπού.  
178 Πηγή: https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/history-is-not-the-past (τελευταία προσπέλαση 

12/2/2022).  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/history-is-not-the-past
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που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε ποιες «ιστορίες» προβάλλονται, ποιες 

παραγκωνίζονται και γιατί και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις πολλές και διαφο-

ρετικές «ιστορίες» στοχεύοντας -στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό- σε μία 

ισορροπία.179 

  

                                                           
179 Πηγή: 

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_D

E.pdf (τελευταία προσπέλαση 12/2/2022).  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_DE.pdf
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_DE.pdf
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Πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης, σκοτεινός τουρισμός και 

σύγχρονη τέχνη 
 

Η αναπαράσταση του Ολοκαυτώματος μέσω των μνημείων, των γλυπτικών 

εγκαταστάσεων, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου και του ιστορικού φιλμ είχε σαν 

αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου να έχει εξοικειωθεί ως έναν 

βαθμό με τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ενδιαφέρουσα προέκταση, 

που θα μπορούσε συγχρόνως να αποτελεί και πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση, είναι 

η σύνδεση αυτού του πληθωρισμού της μνήμης που χαρακτηρίζει τις σημερινές 

κοινωνίες με το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού. Με τον όρο σκοτεινός τουρισμός 

(dark tourism) εννοούμε μία ιδιαίτερη μορφή εναλλακτικού τουρισμού η οποία 

χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον των επισκεπτών να περιηγηθούν σε περιοχές όπου 

συντελέστηκαν καταστροφές, εκτελέσεις, βασανιστήρια και γενικότερα σε δραματικά 

φορτισμένους τόπους. Αποτελεί κομμάτι του πολιτιστικού τουρισμού180 και παρέχει, 

υπό προϋποθέσεις, στους επισκέπτες τη δυνατότητα να έρθουν σε στενότερη επαφή με 

τα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα, ενώ παράλληλα μπορεί να πυροδοτήσει διαδικασίες 

αναστοχασμού και αυτοκριτικής σε ατομικό επίπεδο (Liyanage,  Coca-Stefaniak, & 

Powell, 2015: 1).181 Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον ορισμό που έχει διατυπωθεί 

από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Σκοτεινό Τουρισμό (Institute for Dark Tourism 

Research182), ως σκοτεινός τουρισμός «νοείται η επίσκεψη σε χώρους, αξιοθέατα και 

εκθέσεις που σχετίζονται με τον θάνατο, την καταστροφή και το μακάβριο εν γένει».183 

Η παρούσα έρευνα δεν καταπιάνεται με την παράθεση και την ανάλυση ποσοτικών 

                                                           
180 Πολιτιστικός Τουρισμός είναι εκείνη η μορφή τουριστικής δραστηριότητας στην οποία το βασικό 

κίνητρο του επισκέπτη είναι η επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα προκειμένου να μάθει, να ανακαλύψει 

και να βιώσει την πολιτιστική κληρονομιά του εκάστοτε τουριστικού προορισμού. 

Αυτά τα πολιτιστικά αξιοθέατα σχετίζονται με μια ομάδα διακριτών υλικών, διανοητικών, πνευματικών 

και συναισθηματικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας που περιλαμβάνει τέχνες και αρχιτεκτονική, 

ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομική κληρονομιά, λογοτεχνία, θέατρο, μουσική, 

φωτογραφία, δημιουργικούς τομείς και ζωντανούς πολιτισμούς με τους τρόπους ζωής τους, τα 

συστήματα αξιών τους, τα πιστεύω και τις παραδόσεις τους. Πηγή: Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, 

διαθέσιμο στο: http://www.opengov.gr/tourism/?p=1442 (τελευταία προσπέλαση 21/4/2022).  
181 Οι συγγραφείς παραπέμπουν στο: Stone, P.R. and Sharpley, R., Consuming dark tourism: A 

thanatological perspective, Annals of Tourism Research, 2008, 35, 2, σελ. 574-595. 
182 Πρόκειται για έναν οργανισμό που ασχολείται με την επιστημονική έρευνα σε σχέση με το φαινόμενο 

του σκοτεινού τουρισμού, προάγοντας τόσο την κατανόηση του ίδιου του φαινομένου, όσο και τρόπους 

ορθής διαχείρισης της δύσκολης κληρονομιάς. Στόχος του, πέραν των επιστημονικών δημοσιεύσεων, 

είναι η ανάπτυξη, η ορθή διαχείριση και η προώθηση των «σκοτεινών» προορισμών, καθώς και η 

βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας των επισκεπτών τέτοιων τόπων.  

Για περισσότερα βλ. https://www.uclan.ac.uk/research/activity/dark-tourism (τελευταία προσπέλαση 

21/4/2022).  
183 Πηγή: https://www.uclan.ac.uk/research/activity/dark-tourism (τελευταία προσπέλαση 21/4/2022).  

http://www.opengov.gr/tourism/?p=1442
https://www.uclan.ac.uk/research/activity/dark-tourism
https://www.uclan.ac.uk/research/activity/dark-tourism
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δεδομένων αναφορικά με την επισκεψιμότητα και την προτίμηση ενός τόπου μνήμης 

σε σχέση με κάποιον άλλον, αλλά με την ανάδειξη των τρόπων που επηρεάζουν και 

τροποποιούν την εμφάνιση αυτών των τόπων σήμερα, εξαιτίας της μετατροπής τους σε 

τουριστικούς προορισμούς, καθώς και με τους τρόπους που αυτό το φαινόμενο έχει 

απασχολήσει σήμερα σύγχρονους καλλιτέχνες.  

Με το Ολοκαύτωμα να αποτελεί το τραγικότερο συμβάν του 20ου αιώνα, οι 

τοποθεσίες που είναι συνδεδεμένες με αυτό προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες 

επισκέπτες που επιλέγουν αυτού του είδους τον τουρισμό αναζητώντας να βιώσουν 

αυθεντικές εμπειρίες. Ιδιαίτερα η επίσκεψη πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης, η 

οποία αποτελεί μία in situ εμπειρία, καθώς λαμβάνει χώρα στις πραγματικές τοποθεσίες 

όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και ως εκ τούτου διαφοροποιείται από τις 

επισκέψεις μουσείων και εκθέσεων που πραγματεύονται ανάλογη θεματολογία μακριά 

από τους αυθεντικούς τόπους, αποτελεί ίσως την πιο «σκοτεινή» μορφή αυτού του 

είδους τουρισμού. Σε αυτό συνηγορούν τόσο η αυθεντικότητα των ίδιων των 

τοποθεσιών όσο και το γεγονός ότι αυτές αναφέρονται στην πιο αποτρόπαιη περίοδο 

της σύγχρονης ιστορίας (Hodgkinson, 2013: 24).  

Οι εμπειρίες που αποκομίζουν οι επισκέπτες των πρώην λάγκερ αποτελούν έναν 

νεοαναδυόμενο κλάδο, τόσο στις σπουδές του σκοτεινού τουρισμού όσο και στον 

τομέα της διαχείρισης τουριστικών προορισμών (Liyanage et. al., 2015: 1). Με την 

επίσκεψη όμως των μνημείων Ολοκαυτώματος (Holocaust tourism) να αποτελεί για 

τους Ευρωπαίους μία από τις πιο ευαίσθητες ή και αμφιλεγόμενες πτυχές αυτού του 

είδους τουρισμού (Heřmanová, 2015: 16), εγείρονται, όπως είναι φυσικό, διάφορα 

ερωτήματα ως προς τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ανάπτυξη αυτού του 

φαινομένου. Μπορεί η βιομηχανία του τουρισμού να επηρεάσει αρνητικά τους 

σημερινούς τόπους μνήμης; Είναι θεμιτές οι όποιες τροποποιήσεις στις αυθεντικές 

τοποθεσίες όπου συντελέστηκαν τα γεγονότα, προκειμένου να γίνουν «ελκυστικές» για 

τον μέσο επισκέπτη; Η μετατροπή των πρώην στρατοπέδων σε «τουριστικά προϊόντα» 

βοηθάει τελικά στις διεργασίες της μνήμης; Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα κατά 

πόσο ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών, η ανακατασκευή των αυθεντικών 

κτιρίων και η παρουσία άλλων εγκαταστάσεων, όπως καφετέριες, καταστήματα με 

βιβλία και αναμνηστικά και αυτόματοι πωλητές καφέ, δρουν τελικά υπονομευτικά 

απέναντι στους αυθεντικούς τόπους, που χάνουν μέρος της σημαντικότητάς τους 

(Heřmanová, 2015: 27). Σύμφωνα με απόψεις επισκεπτών του Νταχάου, το πρώην 

στρατόπεδο συγκέντρωσης που είναι πλέον μουσείο, από τη μία διεγείρει στο κοινό άβολα 
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συναισθήματα, κυρίως λόγω των τεράστιων κενών χώρων που δεσπόζουν σήμερα στο 

σημείο, από την άλλη όμως η ατμόσφαιρα γύρω από το καμπ δεν θυμίζει καθόλου το τι 

συντελέστηκε εδώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πολλές παρεμβάσεις 

είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει το μέρος το αυθεντικό του πνεύμα. Παρόλο που υπάρχουν 

πολλά μνημεία και αναθηματικές πλάκες, η βαρβαρότητα που αντιπροσώπευε η 

συγκεκριμένη τοποθεσία έχει παρέλθει προ πολλού (Heřmanová, 2015: 27).184 

Επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η εικόνα του πρώην στρατοπέδου 

σήμερα, όπως και των περισσότερων παρόμοιων τόπων μνήμης, αποτελεί προϊόν μίας 

σύνθετης και μακρόχρονης διαδικασίας μνημειοποίησης η οποία είναι κοινωνικά, 

πολιτισμικά και πολιτικά διαμεσολαβημένη (Thurnell-Read, 2009: 29). Με τους 

πρωτότυπους κοιτώνες να έχουν κατεδαφιστεί και να έχουν αντικατασταθεί από δύο 

μόλις ρεπλίκες, η ιστορική ακρίβεια που αναζητά ο σημερινός επισκέπτης 

υποβαθμίζεται.  

Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση των 

παραπάνω ερωτημάτων είναι τα κίνητρα των επισκεπτών αλλά και η συμπεριφορά τους 

όσο βρίσκονται σε αυτούς τους τόπους μνήμης. Με την απόσταση από τα γεγονότα να 

μεγαλώνει και τους επιζώντες των στρατοπέδων να εκλείπουν, το μεγαλύτερο μέρος 

των τουριστών που επισκέπτονται τα πρώην στρατόπεδα δεν σχετίζεται με τα γεγονότα 

του Ολοκαυτώματος. Οι νεότερες γενιές δεν πηγαίνουν εκεί ούτε για να θρηνήσουν, 

ούτε κατά ανάγκη για να θυμηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική μου εμπειρία, 

μπορώ να πω πως η ανθρώπινη περιέργεια σε συνδυασμό με τη συγκυρία να βρεθώ 

στην πόλη του Μονάχου με οδήγησαν να επισκεφτώ τον Φεβρουάριο του 2007 το 

πρώην στρατόπεδο του Νταχάου. Η αμηχανία του να εισέρχεσαι σε έναν τέτοιο χώρο 

συνοδεύτηκε από την εύλογη απορία του πώς να συμπεριφερθείς όσο βρίσκεσαι εκεί. 

Είναι θεμιτό να τραβήξεις φωτογραφίες; Οφείλεις να μιλάς χαμηλόφωνα; Πώς πρέπει 

να νιώσεις φεύγοντας;  

Έχει αποδειχθεί ότι η περιήγηση σε τέτοιους τόπους μνήμης μπορεί να προκαλέσει 

μεταβολές στη διάθεση των επισκεπτών, εξαιτίας των έντονων και δυσάρεστων 

συναισθημάτων που καλούνται να βιώσουν και να διαχειριστούν (Liyanage et al., 2015: 

2). Για την ακρίβεια, ενδέχεται να νιώσουν θλίψη, απόγνωση, θυμό ή να τους 

γεννηθούν υπαρξιακές ανησυχίες (Liyanage et al., 2015: 13). Ποια είναι λοιπόν τα 

                                                           
184 Η συγγραφέας παραπέμπει στο: Altmanová, L. , Kulturní turismus v EU. Temný turismus – 

koncentrační tábory jako turistické cíle dnešní doby, Diplomová práce, Metropolitní universita, 2014, 

σελ. 22. 
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κίνητρα για να θέσει κάποιος τον εαυτό του αντιμέτωπο με τέτοιου είδους «δύσκολα» 

και αμήχανα συναισθήματα; Σύμφωνα με την Sarah Hodgkinson (2013: 27-29) 

υπάρχουν τρεις μεγάλες κατηγορίες επισκεπτών, οι οποίες προφανώς δεν είναι 

απολύτως διακριτές και συχνά αλληλοκαλύπτονται. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους 

εμπλέκονται προσωπικά με τα γεγονότα και εκτελούν το χρέος της μνήμης απέναντι σε 

συγγενείς, φίλους και προγόνους που φυλακίστηκαν ή θανατώθηκαν σε αυτούς τους 

τόπους. Πρόκειται δηλαδή για κάποιου είδους σύγχρονων «προσκυνητών» που στόχο 

έχουν την απόδοση τιμών στους θανόντες. Σε αυτήν την κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιοι οι επιζώντες των λάγκερ, στο πλαίσιο της διαχείρισης 

του προσωπικού τους τραύματος,  αλλά και όσοι σχετίζονται σε συλλογικό επίπεδο με 

κάποια από τις διωχθείσες ομάδες, για παράδειγμα βάσει εθνικών ή θρησκευτικών 

κριτηρίων. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι επισκέπτονται τα πρώην 

στρατόπεδα στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής εκδρομής, όπως στην περίπτωση 

οργανωμένων σχολικών επισκέψεων. Η κατηγορία αυτή καλύπτει αναμφίβολα ένα 

σεβαστό ποσοστό επί του συνόλου των επισκεπτών, καθώς μία από τις βασικές 

επιδιώξεις αυτών των τόπων μνήμης σήμερα είναι η ενημέρωση των νεότερων γενεών 

για όσα διαδραματίστηκαν την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού. Η αποφυγή ανάλογων 

συμβάντων στο μέλλον μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εις βάθος μελέτη των 

σκοτεινών και τραυματικών πτυχών της ιστορίας.185 Η τρίτη κατηγορία αφορά τους 

περιστασιακούς επισκέπτες που δεν συνδέονται προσωπικά με τα γεγονότα που 

εκτυλίχθηκαν εκεί. Επισκέπτονται τα πρώην στρατόπεδα στο πλαίσιο των διακοπών 

τους, επειδή βρέθηκαν σε κάποια κοντινή πόλη και παρακινούνται από την περιέργεια 

ή ακόμη και από ένα υφέρπον αίσθημα «υποχρέωσης» να συμπεριλάβουν στο 

πρόγραμμά τους και αυτή την περιήγηση. Επιπλέον, για κάποιους τουρίστες, η 

επίσκεψη των πρώην στρατοπέδων είναι κομμάτι των οργανωμένων ξεναγήσεων που 

παρέχονται από ταξιδιωτικά πρακτορεία. Αυτή η κατηγορία αποτελεί, τουλάχιστον για 

το Νταχάου, την πολυπληθέστερη ομάδα επισκεπτών. Εκτιμάται πως η πλειοψηφία των 

επισκεπτών στο συγκεκριμένο στρατόπεδο είναι τουρίστες στην πόλη του Μονάχου 

                                                           
185 Στη Γερμανία ορίζεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών η υποχρεωτική επίσκεψη των μαθητών/-

τριών σε κάποιο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το στρατόπεδο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

είναι αυτό του Νταχάου, καθώς έχει αναδειχθεί σε σύμβολο των θηριωδιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

στη Γερμανία. Υπολογίζεται ότι περίπου 800.000 άνθρωποι επισκέπτονται ετησίως το πρώην 

στρατόπεδο. Ενδεικτικά, το 2007, οι μαθητές που βρέθηκαν στο πρώην λάγκερ στο πλαίσιο 

οργανωμένων σχολικών εκδρομών αποτελούσε το 32% των συνολικών επισκεπτών. Για περισσότερα 

βλ. Sarah Hodgkinson, The concentration camp as a site of ‘dark tourism’, Témoigner. Entre histoire et 

mémoire, 116, 2013, σελ. 22-32. Εδώ σελ. 28.  
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που εκμεταλλεύονται την εγγύτητα του πρώην λάγκερ και δεν παραλείπουν να 

αφιερώσουν κομμάτι από τον χρόνο τους εκεί. Οφείλουμε ωστόσο να αναφερθούμε και 

στην προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων για την 

ανάδειξη αυτού του τόπου μνήμης ως τουριστικού προορισμού. Ο Δήμος Μονάχου 

φροντίζει να προβάλλει το Νταχάου ως «αξιοθέατο» της περιοχής,186 ενώ παράλληλα 

έχει μεριμνήσει για την εύκολη πρόσβαση του πρώην στρατοπέδου μέσω τρένων και 

λεωφορείων που υπάρχουν ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και μεταφέρουν τους επιβάτες 

ακριβώς μπροστά από την πύλη. Έτσι, η ανθρώπινη περιέργεια για τέτοιου είδους 

εξορμήσεις σε συνδυασμό με την «εκμετάλλευσή» της από τους τοπικούς άρχοντες 

ανοίγουν από κοινού τον δρόμο για την επικράτηση αυτού του ιδιότυπου τουρισμού 

και τη μερική «εμπορευματοποίηση» του πρώην στρατοπέδου του Νταχάου. Η 

συνθήκη αυτή όμως ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να απλοποιηθεί και να τροποποιηθεί 

το μήνυμα που καλούνται να επικοινωνήσουν αυτοί οι τόποι μνήμης. Στην προσπάθεια 

να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν «φιλικοί» προς τον τουρίστα πολλές φορές 

υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Σε αυτό συμβάλλει και η ανάγκη προσέλκυσης των 

διαφορετικών «τύπων» επισκεπτών, καθώς οι υπεύθυνοι των καμπ σήμερα πρέπει να 

βρουν τρόπους ώστε να προσελκύσουν όλων των ειδών τους τουρίστες και να 

καλύψουν τις προσδοκίες τόσο αυτών που εμπλέκονται προσωπικά, όσο και εκείνων 

που παρακινούνται από την περιέργειά τους ή από την ανάγκη διεύρυνσης των 

πνευματικών τους οριζόντων. Τέλος, μία τόσο μεγάλη προβολή ενδέχεται να 

πυροδοτήσει αντιδράσεις ακροδεξιών οργανώσεων, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που 

σημειώθηκαν επιθέσεις, εμπρησμοί και αναγραφή κειμένων και συνθημάτων 

(γκράφιτι) ρατσιστικού περιεχομένου, κυρίως αντισημιτικών (Hodgkinson, 2013: 

29).187 Προφανώς δεν ευθύνεται η ίδια η ύπαρξη των τόπων μνήμης για την ανάδυση 

                                                           
186 Ανατρέχοντας κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μονάχου, και συγκεκριμένα στην ενότητα 

Αξιοθέατα και την υποενότητα Μουσεία, μπορεί να βρει πληροφορίες τόσο για την ιστορία του πρώην 

στρατοπέδου, όσο και για το ωράριο λειτουργίας του σήμερα αλλά και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτό. 

Αντίστοιχα, στην επίσημη ιστοσελίδα της πόλης του Νταχάου και στην κατηγορία Τουρισμός, υπάρχει 

ξεχωριστή ενότητα για το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου παρέχονται ακόμη περισσότερες 

λεπτομέρειες. Για περισσότερα βλ. https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120211.html 

και https://www.dachau.de/tourismus/kz-gedenkstaette.html (τελευταία προσπέλαση 22/4/2022).  
187 Στο Σάξενχαουσεν σημειώθηκε το 1992 απόπειρα εμπρησμού από ακροδεξιά ομάδα, η οποία είχε 

σαν αποτέλεσμα την καταστροφή δύο κοιτώνων που φιλοξενούσαν την περίοδο λειτουργίας του 

στρατοπέδου Εβραίους κρατούμενους. Στο Νταχάου, ανάλογες ακροδεξιές οργανώσεις κατέφυγαν το 

2001 στην αναγραφή συνθημάτων στους εξωτερικούς τοίχους των ανακατασκευασμένων κοιτώνων 

κατά των Εβραίων, των Ισραηλινών και των Αμερικανών, ενώ στο Μαουτχάουζεν εμφανίστηκαν 

ρατσιστικά συνθήματα κατά των Εβραίων και των Τούρκων στους εξωτερικούς τοίχους του 

στρατοπέδου το 2009. Πηγή: Sarah Hodgkinson, The concentration camp as a site of ‘dark tourism’, 

ό.π., σελ. 29.  

https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120211.html
https://www.dachau.de/tourismus/kz-gedenkstaette.html
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νεοναζιστικών αντιλήψεων, ούτε και θα μπορούσε η παύση της λειτουργίας τους να 

εξαλείψει τα ρατσιστικά ξεσπάσματα βίας, ωστόσο όσο περισσότερο αναδεικνύονται 

τόσο ευκολότερο είναι να γίνουν στόχος και να λειτουργήσουν ως σκηνικό για την 

προβολή και την προώθηση της σύγχρονης ακροδεξιάς ιδεολογίας. Έτσι, ενώ για την 

πλειοψηφία αποτελούν τόπους μνήμης, ενημέρωσης, ίσως και προσωπικής κάθαρσης, 

για τους σημερινούς υποστηρικτές του ναζισμού ενδέχεται να αποτελούν «χώρους 

λατρείας» και έκφρασης των ακραίων αντιλήψεών τους.  

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που προκύπτει εξαιτίας της αυξανόμενης 

επισκεψιμότητας των πρώην στρατοπέδων είναι η συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι 

επισκέπτες όσο βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους. Η προβολή τους ως 

αξιοθέατων, σε συνδυασμό με την ελεύθερη είσοδο, ωθεί όλο και περισσότερο κόσμο 

στην επίσκεψή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται 

συνωστισμός σε συγκεκριμένα σημεία των καμπ, όπως στις πύλες εισόδου με τη 

γνωστή επιγραφή Arbeit macht frei (Η εργασία απελευθερώνει) ή στους χώρους των 

κρεματορίων, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να 

απαθανατίσουν τη στιγμή. Επιπλέον, επειδή πολλά από τα πρώην στρατόπεδα 

βρίσκονται σε περιοχές που σήμερα περιβάλλονται από βλάστηση, η επίσκεψή τους 

θεωρείται από πολλούς ως ευκαιρία για μία εκδρομή στη φύση. Έτσι, ιδιαίτερα κατά 

τους θερινούς μήνες, μπορεί κανείς να δει ολόκληρες οικογένειες, παρότι υπάρχει η 

σύσταση τα παιδιά κάτω των 12-14 ετών να μην επισκέπτονται τα λάγκερ,188 ενώ δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις επισκεπτών που φέρνουν στους συγκεκριμένους χώρους τα 

κατοικίδιά τους. Τέτοιου είδους συμπεριφορές θεωρούνται από πολλούς ως απρεπείς 

και ασεβείς απέναντι στα εκατομμύρια θύματα του εθνικοσοσιαλισμού (Hodgkinson, 

2013: 30).   

Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι ίδιοι οι επιζώντες, αλλά και όσοι έχουν μία 

προσωπική σύνδεση με αυτούς τους τόπους μνήμης θα διατηρήσουν σε γενικές 

γραμμές χαμηλούς τόνους κατά την παραμονή τους εκεί, το ερώτημα που προκύπτει 

                                                           
188 Στην επίσημη ιστοσελίδα του τόπου μνήμης του Άουσβιτς υπάρχει η σύσταση να μην επισκέπτονται 

το πρώην στρατόπεδο παιδιά κάτω των 14 ετών. Αντίστοιχα, στην επίσημη ιστοσελίδα του τόπου μνήμης 

του Νταχάου η ηλικία που προτείνεται είναι τα 13 έτη. Για το πρώην στρατόπεδο του Μαουτχάουζεν η 

επίσημη ιστοσελίδα αναφέρει την ηλικία των 14 ετών, ενώ για το Ράβενσμπρουκ και το Μπούχενβαλντ 

προτείνεται ως ηλικιακό όριο από τους σημερινούς υπεύθυνους των τόπων μνήμης τα 12 έτη.  

Πηγή: https://www.auschwitz.org/en/visiting/basic-information/ 

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/your-visit/faq/  

https://www.mauthausen-memorial.org/en/Visit/Visitor-Information/Opening-times-and-prices 

https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/visitor-service/further-advice/  

https://www.buchenwald.de/en/492/ (τελευταία προσπέλαση 3/5/2022).  

https://www.auschwitz.org/en/visiting/basic-information/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/your-visit/faq/
https://www.mauthausen-memorial.org/en/Visit/Visitor-Information/Opening-times-and-prices
https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/visitor-service/further-advice/
https://www.buchenwald.de/en/492/
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είναι πώς συμπεριφέρεται το μεγάλο κύμα τουριστών που επισκέπτονται τα πρώην 

λάγκερ, αλλά και πώς επιλέγουν να επικοινωνήσουν αυτή τους την επίσκεψη. Διότι στη 

σύγχρονη εποχή, και λόγω της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(social media), η «σωστή» συμπεριφορά δεν εξαντλείται μόνο στην ώρα που βρίσκεται 

κανείς στο πρώην στρατόπεδο, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο που θα επιλέξει 

μετέπειτα να μοιραστεί την εμπειρία του. Οι φωτογραφίες σε τέτοιου είδους μνημεία 

δεν αποτελούν καινούριο φαινόμενο. Σήμερα όμως παρέχεται στους χρήστες των 

κοινωνικών δικτύων η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις εμπειρίες τους σε πλήθος 

κόσμου, μεταφορτώνοντας τις λήψεις τους στο διαδίκτυο. Τον Ιούνιο του 2014 μία 

νεαρή Αμερικανίδα πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό μία selfie φωτογραφία 

μπροστά από τους κοιτώνες του πρώην στρατοπέδου του Άουσβιτς. Σύντομα η 

ανάρτηση ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων, με τη νεαρή χρήστη να δέχεται μέχρι και 

απειλές για τη ζωή της.189 Τον Μάρτιο του 2019 οι υπεύθυνοι του Μουσείου του 

Άουσβιτς προχώρησαν σε ένα ιδιαιτέρως αιχμηρό tweet σε σχέση με τις φωτογραφίες 

των επισκεπτών στο πρώην στρατόπεδο:  

 

«Όταν έρχεστε στο Μουσείο του Άουσβιτς να θυμάστε ότι βρίσκεστε στο 

μέρος όπου θανατώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. 

Σεβαστείτε τη μνήμη τους. Υπάρχουν καλύτερα μέρη για να μάθετε να 

περπατάτε σε μία δοκό ισορροπίας από το μέρος που συμβολίζει τη 

μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων στον τόπο εξόντωσής τους».190 

 [σ.σ. εννοεί τις απόπειρες των επισκεπτών να ισορροπήσουν πάνω στις 

ράγες του τρένου που οδηγούσαν στο στρατόπεδο, κάτι που γίνεται 

αντιληπτό από τις φωτογραφίες που συνόδευαν την ανάρτηση] 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ευρεία χρήση των κοινωνικών δικτύων 

έχει επηρεάσει ακόμη και τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτού του είδους τη δύσκολη 

κληρονομιά αλλά και το πώς επικοινωνούμε την εμπειρία της επίσκεψής μας εκεί. Οι 

πρακτικές των νεότερων γενεών μπορούν να θεωρηθούν από πολλούς ενοχλητικές, έως 

                                                           
189 Πηγή:. Stefanie Samida, Doing Selfies in Auschwitz?, Public History Weekly 7, 25,2019. Διαθέσιμο 

στο https://public-history-weekly.degruyter.com/7-2019-25/selfies-auschwitz/#comment-14746 

(τελευταία προσπέλαση 13/3/2022).  
190 Πηγή: https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-combat-social-

media/story?id=62025268 (τελευταία προσπέλαση 12/3/2022).  

https://public-history-weekly.degruyter.com/7-2019-25/selfies-auschwitz/#comment-14746
https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-combat-social-media/story?id=62025268
https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-combat-social-media/story?id=62025268
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και προκλητικές, καθώς εγείρουν ζητήματα σεβασμού απέναντι στα θύματα.191 

Παράλληλα όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια ποια είναι η 

«σωστή» συμπεριφορά για τους επισκέπτες αυτών των ιστορικών τόπων. Από τη 

στιγμή που η λήψη και η ανάρτηση φωτογραφιών δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, 

το ζήτημα αποκτά καθαρά ηθική διάσταση. Στο πρώην στρατόπεδο του Άουσβιτς 

έχουν θεσπιστεί 26 κανόνες συμπεριφοράς για τους επισκέπτες (Heřmanová, 2015: 30), 

ωστόσο σε μεγάλο βαθμό επαφίεται στην ευσυνειδησία του καθένα κατά πόσο θα 

προσέξει τη στάση του όσο βρίσκεται στον χώρο.  

Όλα τα παραπάνω πρέπει να διερευνηθούν τόσο στο πλαίσιο των σπουδών για τη 

διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, όσο και των σπουδών στον τομέα της 

δημόσιας ιστορίας. Ωστόσο, πέραν της ακαδημαϊκής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, 

το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού φαίνεται να έχει προβληματίσει και ορισμένους 

σύγχρονους καλλιτέχνες, οι οποίοι θέλησαν να θίξουν το ζήτημα της επίσκεψης των 

πρώην στρατοπέδων μέσω των δημιουργιών τους. Ο Sebstian Jung192 πήρε μέρος στην 

έκθεση Tell me about yesterday tomorrow193 με τα έργα του: Τόπος μνήμης Νταχάου, 9 

Αυγούστου 2019 (KZ-Gedenkstätte Dachau am 9. August 2019), Τόπος μνήμης 

Μπούχενβαλντ, 16 Οκτωβρίου 2019 (KZ-Gedenkstätte Buchenwald am 16. Oktober 

2019), Ανήσυχοι πολίτες (Besorgte Bürger) και Τρομοκρατική επίθεση ακροδεξιών στη 

                                                           
191 Άξια αναφοράς είναι η κίνηση του του Γερμανοϊσραηλινού συγγραφέα Shahak Shapira, ο οποίος, 

ενοχλημένος από τις αναρτήσεις χρηστών με φωτογραφίες τους από μνημεία Ολοκαυτώματος, 

προχώρησε στην κατασκευή μίας ιστοσελίδας με την προκλητική ονομασία Yolocaust, η οποία 

προέρχεται από τον συγκερασμό των λέξεων yolo (πρόκειται για αρκτικόλεξο που αναφέρεται στη 

φράση you only live once και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους κόλπους της νεολαίας) και Holocaust. Στη 

συγκεκριμένη σελίδα μεταφόρτωνε selfie φωτογραφίες ανθρώπων από μνημεία του Ολοκαυτώματος τις 

οποίες είχε προηγουμένως επεξεργαστεί, ώστε να απεικονίζονται στο φόντο σκηνές από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιπαραβάλλοντας την αυθεντική φωτογραφία με την επεξεργασμένη θέλησε να 

εκφράσει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη συμπεριφορά που επιδεικνύουν κυρίως οι νεαρότεροι 

επισκέπτες σε τέτοιους τόπους μνήμης.  

Για περισσότερα βλ. https://www.bbc.com/news/world-europe-38675835 (τελευταία προσπέλαση 

22/4/2022).  
192 Ο Sebastian Jung, γεννημένος το 1987 στην Ιένα της Γερμανίας, δουλεύει τόσο στο πεδίο της 

ζωγραφικής όσο και της γλυπτικής, ενώ τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι διεπιστημονικές καλλιτεχνικές 

προσεγγίσεις. Για τον λόγο αυτόν συνεργάζεται συχνά με εκπροσώπους από τον χώρο της πολιτικής, με 

λογοτέχνες και επιστήμονες. Στα έργα του τις περισσότερες φορές αντανακλώνται προσωπικά του 

βιώματα. Υπήρξε σκιτσογράφος στη δίκη των συλληφθέντων μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης 

Nationalsozialistischer Untergrund" [NSU] (Εθνικό Σοσιαλιστικό Υπόγειο Ρεύμα), μίας ομάδας 

Γερμανών νεοναζί που διέπραξε δέκα φόνους με ρατσιστικά κίνητρα σε περίοδο επτά ετών. Η εμπειρία 

του αυτή τον οδήγησε να φιλοτεχνήσει ένα έργο το οποίο εκτέθηκε στην πρόσοψη του δικαστικού 

μεγάρου στο Μόναχο όπου έλαβαν χώρα οι δίκες. Για περισσότερα βλ. 

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung και https://www.dw.com/de/rechter-terror-

der-nsu-lebt/a-59695522 (τελευταία προσπέλαση 26/4/2022).  
193 Για την έκθεση έγινε λόγος σε προηγούμενη ενότητα, βλ. σελ. 105-109.  

https://www.bbc.com/news/world-europe-38675835
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung
https://www.dw.com/de/rechter-terror-der-nsu-lebt/a-59695522
https://www.dw.com/de/rechter-terror-der-nsu-lebt/a-59695522
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Χάλλε, 9 Οκτωβρίου 2019 (Rechtsextremer Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019).194 

Και τα τέσσερα έργα σχετίζονται έμμεσα με την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού, αυτά 

που απασχολούν περισσότερο την παρούσα έρευνα ωστόσο είναι τα δύο πρώτα, όπου 

ο καλλιτέχνης προσπάθησε να αποδώσει τη μορφή των πρώην στρατοπέδων σήμερα, 

καθώς και τη στάση των σύγχρονων επισκεπτών τους. Πρόκειται για δύο σειρές 

σχεδίων τα οποία προέκυψαν έπειτα από προσωπική επίσκεψη του καλλιτέχνη στα 

πρώην λάγκερ του Νταχάου και του Μπούχενβαλντ. Κι ενώ στην περίπτωση του 

Μπούχενβαλντ καταπιάνεται περισσότερο με το ίδιο το μέρος και τις αλλαγές που έχει 

υποστεί με το πέρασμα του χρόνου, στο Νταχάου τον ενδιαφέρει να αποτυπώσει πώς 

βιώνουν την εμπειρία της επίσκεψης οι τουρίστες σήμερα.195 Μέσα από απλά σκίτσα, 

που θυμίζουν παιδικό ιχνογράφημα, επικεντρώνεται όχι τόσο στη μορφή των ατόμων 

αλλά αναζητά τα κίνητρα που ωθούν σήμερα στην επίσκεψη τέτοιων χώρων, 

προσπαθώντας παράλληλα να αποδώσει τα 

συναισθήματα που βιώνουν τα άτομα καθώς 

περιηγούνται στους τόπους μνήμης αλλά και τη 

στάση που κρατάνε όσο βρίσκονται στον χώρο. 

Έτσι, βλέπουμε σχέδια με μορφές που 

ξεκουράζονται ξαπλώνοντας κάτω από δέντρα 

(Εικ. 27), με μορφές που ποζάρουν για να 

φωτογραφηθούν ή που τραβάνε οι ίδιες selfie 

φωτογραφίες. Ο τρόπος που ο Jung αποδίδει τις 

μορφές συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την τρίτη 

και πολυπληθέστερη ομάδα επισκεπτών, όπως 

αναλύθηκε προηγουμένως, των οποίων η 

προσωπική εμπλοκή δεν φαίνεται να είναι το 

βασικό κίνητρο της επίσκεψής τους και 

χαρακτηρίζονται από μία πιο «ανάλαφρη» 

προσέγγιση της δύσκολης αυτής κληρονομιάς. 

                                                           
194 Το τρίτο του έργο, με τον ειρωνικό τίτλο Ανήσυχοι πολίτες, είναι εμπνευσμένο από τα επεισόδια που 

ξέσπασαν το 2018 στη γερμανική πόλη Κέμνιτς, με αφορμή τις αιματηρές διαδηλώσεις ακροδεξιών 

ομάδων εναντίων μεταναστών και της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, ενώ στο τέταρτο 

αποτυπώνει την επίθεση σε μία εβραϊκή συναγωγή στην πόλη Χάλλε της Σαξονίας το 2019. Τα σχέδια 

του βασίστηκαν στο οπτικό υλικό που είχε τραβήξει ο ίδιος ο δράστης με τη χρήση μίας κάμερας που 

είχε τοποθετήσει στο κράνος του. Για περισσότερα βλ. 

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung και 

https://www.youtube.com/watch?v=5DDE6Y7ZZTA&t=22s (τελευταία προσπέλαση 26/4/2022).  
195 Πηγή: https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung (τελευταία προσπέλαση 26/4/2022).  

Εικόνα 27:  
Sebastian Jung, Τόπος μνήμης Νταχάου, 9 
Αυγούστου 2019, λεπτομέρεια από τη σειρά 
σχεδίων (μολύβι σε χαρτί) Τόπος μνήμης 
Νταχάου, 9 Αυγούστου 2019 (KZ-Gedenkstätte 
Dachau am 9. August 2019), 2019.  
Στην παραπάνω λεπτομέρεια διακρίνονται οι 
επισκέπτες καθώς αναπαύονται κάτω από 
δέντρα με θέα τους κοιτώνες του πρώην 
στρατοπέδου. ©Ευγενία Αλεξάκη.  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung
https://www.youtube.com/watch?v=5DDE6Y7ZZTA&t=22s
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung
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Στο έργο του διαφαίνεται η -ως έναν βαθμό- μετατροπή αυτών των τόπων μνήμης σε 

«τουριστικούς προορισμούς», καθώς και οι πρακτικές μνήμης την εποχή του μαζικού 

τουρισμού.  

Μία δεύτερη καλλιτεχνική προσέγγιση του φαινομένου που αξίζει να αναφερθεί 

είναι αυτή της Sarah Schoenfeld.196 Το έργο της Γιατί εάν... (Weil wenn…)197 

συμπεριλήφθηκε στην έκθεση που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της 

Κρακοβίας (MOCAK) το 2015 με τίτλο Πολωνία – Ισραήλ – Γερμανία. Η εμπειρία του 

Άουσβιτς (Poland – Israel – Germany: The Experience of Auschwitz), όπου σύγχρονοι 

καλλιτέχνες από τις τρεις χώρες προσπάθησαν μέσα από τα έργα τους να παρουσιάσουν 

τους τρόπους που αντιλαμβάνονται και 

ερμηνεύουν τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος 

αλλά και πώς αυτά ανακαλούνται και 

αναπαρίστανται στο παρόν. Συγκεκριμένα, το 

κάθε έργο δεν αναφερόταν απλώς στο 

Ολοκαύτωμα αλλά στον τρόπο που ο εκάστοτε 

καλλιτέχνης αντιμετώπιζε τη μνήμη του 

Άουσβιτς.198 Η Γερμανίδα καλλιτέχνης 

συμμετείχε με ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο που 

απεικόνιζε την ίδια να ποζάρει χαμογελαστή 

μπροστά από τα συρματοπλέγματα στο 

Μπίρκεναου (Εικ. 28). Αναμφίβολα, αυτό που 

κεντρίζει αρχικά την προσοχή του θεατή είναι το 

αυθόρμητο χαμόγελο της γυναίκας και με μία 

πρώτη ματιά η φωτογραφία παραπέμπει σε 

τουρίστρια που απολαμβάνει τις διακοπές της. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως, η εικόνα 

κρύβει αρκετές λεπτομέρειες που μπορούν να προκαλέσουν αμηχανία: το 

κεφαλομάντηλο της «τουρίστριας» θυμίζει την ενδυμασία των γυναικών του 

στρατοπέδου του Άουσβιτς, η στάση του σώματός της προσομοιάζει τον στύλο του 

                                                           
196 Γεννημένη το 1979, ζει και δραστηριοποιείται κυρίως στο Βερολίνο. Για περισσότερα έργα της βλ. 

https://www.sarahschoenfeld.de/work/ (τελευταία προσπέλαση 26/4/2022).  
197 Αποτελεί μέρος του φωτογραφικού της πρότζεκτ με τίτλο: Άουσβιτς 2003. Προστατευμένο καμπ 

(Στείλε μου μία καρτ ποστάλ) [Auschwitz 2003 Conservation Camp (Send me a Postcard)]. Για 

περισσότερα βλ. http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817 (τελευταία προσπέλαση 

26/4/2022).  
198 Πηγή: https://en.mocak.pl/poland-israel-germany-the-experience-of-auschwitz (τελευταία 

προσπέλαση 26/4/2022). 

Εικόνα 28: Sarah Schoenfeld, Γιατί εάν... 
(Weil wenn...), 2004, Φωτογραφία-πορτρέτο 
© EMOP 

https://www.sarahschoenfeld.de/work/
http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817
https://en.mocak.pl/poland-israel-germany-the-experience-of-auschwitz
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φράχτη, ενώ η επιλογή της να σταθεί ακριβώς πίσω από το συρματόπλεγμα την κάνει 

να μοιάζει σαν να είναι η ίδια φυλακισμένη. Η φωτογραφία θα μπορούσε να αποτελεί 

την ανακατασκευή γνωστών λήψεων που τραβήχτηκαν κατά την απελευθέρωση και 

απεικονίζουν τους επιζώντες των στρατοπέδων να περιμένουν τους σωτήρες τους πίσω 

από τα συρματοπλέγματα. Υπάρχει όμως μία ειδοποιός διαφορά: το αβίαστο χαμόγελο 

της νεαρής γυναίκας απαγορεύει αυτή την ταύτιση του παρελθόντος με το παρόν 

(Ouza, n.d.: 45). Η άλλοτε απειλητική και σκοτεινή ατμόσφαιρα του λάγκερ δεν 

αντικατοπτρίζεται στο έργο της καλλιτέχνιδος. Η ίδια αναφέρει:  

 

«Δεν μπορείς να εξηγήσεις [σ.σ. τι συνέβη], χωρίς να ακουστείς 

ανεπαρκής, απρεπής ή εξαιρετικά αφελής. [...] Η φωτογραφία μπροστά 

από τον φράχτη του Άουσβιτς είναι μία διαρκής υπενθύμιση μίας 

αξέχαστης στιγμής. Αποτελεί άραγε ηθική υποχρέωση να προστατέψουμε 

το Άουσβιτς από τη «βεβήλωση» στην οποία οδηγείται εξαιτίας του 

τουρισμού και να θεωρήσουμε την ανακατασκευή του ως εντελώς 

απρεπή; Ή μήπως πρέπει να θεωρηθεί μία πληγή την οποία πρέπει να 

κρατήσουμε ανοιχτή για να συνεχίσουμε να επισκεπτόμαστε; Η 

εγκατάσταση καντινών και χημικών τουαλετών αφαιρούν μέρος της 

δύναμής του και της απειλητικής του ατμόσφαιρας. Το τέρας 

εξημερώθηκε και ίσως επιτρέψει σε όλο και περισσότερους να έρθουν σε 

επαφή με τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης».199 

 

Τόσο το ίδιο το έργο, όσο και η παραπάνω δήλωση της δημιουργού φανερώνουν τον 

προβληματισμό της σε σχέση με την ανάδειξη των τόπων μνήμης ως τουριστικών 

«αξιοθέατων» σήμερα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η καλλιτέχνης Agata 

Siwek, η οποία συμμετείχε στην ίδια έκθεση (Πολωνία – Ισραήλ – Γερμανία. Η εμπειρία 

του Άουσβιτς, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρακοβίας, 2015) με το έργο της Αυθεντικά 

αναμνηστικά από το Άουσβιτς-Μπίρκεναου (Original Souvenirs from Auschwitz-

Birkenau). Η παρέμβασή της ωστόσο ήταν αρκετά πιο ριζοσπαστική, καθώς αναπαρι-

στούσε ένα κατάστημα τουριστικών ειδών, όπου πωλούνταν αναμνηστικά από το 

Άουσβιτς: αφίσες, κούκλες, καπέλα, μπρελόκ, τσάντες και μαγνητάκια για το ψυγείο 

                                                           
199 Πηγή: http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817 (τελευταία προσπέλαση 26/4/2022).  

http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817
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ήταν μερικά μόνο από τα «προς 

πώληση» προϊόντα (Εικ. 29). 

Κάποια έφεραν τη γνωστή επι-

γραφή Arbeit macht frei, ενώ 

άλλα ήταν εμπνευσμένα από τη 

ριγωτή ενδυμασία των κρατου-

μένων των στρατοπέδων (Ouza, 

n.d.: 42). Αδιαμφισβήτητα πρό-

κειται για μία ακραία μορφή 

άσκησης κριτικής απέναντι στην 

εμπορευματοποίηση του Ολο-

καυτώματος, που προκάλεσε αρκετές αρνητικές κριτικές, καθώς η πρώτη αντίδραση 

του θεατή είναι να θεωρήσει μία τέτοια παρέμβαση προκλητική και προσβλητική 

απέναντι στα θύματα. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε την πρόθεση της 

δημιουργού να καταδείξει την ήδη υπάρχουσα τάση για εμπορική εκμετάλλευση τόπων 

μνήμης όπως το Άουσβιτς.200 

Υπάρχει όμως τρόπος να αποφευχθεί αυτή η ροπή για εμπορευματοποίηση; Ποια θα 

έπρεπε να είναι η στάση των νεότερων γενεών απέναντι σε αυτούς τους τόπους; Τι 

πρέπει να γίνει όταν και οι τελευταίοι επιζώντες των στρατοπέδων πεθάνουν; Οι 

νεότερες γενιές θα νιώσουν από μόνες τους την ανάγκη να διατηρήσουν αυτή τη 

δύσκολη κληρονομιά; Θα μετατραπεί το Άουσβιτς σε ένα κενό και σκοτεινό μέρος που 

θα λειτουργεί προκλητικά για τους νεότερους; Υπάρχει περίπτωση να μετατραπεί σε 

«Ντίσνεϊλαντ της φρίκης» ή μήπως ένας τέτοιος φόβος είναι υπερβολικός;201 Αυτά 

είναι μερικά από τα ζητήματα που έθιγε η έκθεση Πολωνία – Ισραήλ – Γερμανία. Η 

εμπειρία του Άουσβιτς, αποδεικνύοντας πως πολλοί καλλιτέχνες εκφράζουν τις 

ανησυχίες τους σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τα πρώην στρατόπεδα 

συγκέντρωσης στις μέρες μας αλλά και το κατά πόσο η «εμπορευματοποίησή» τους 

μπορεί να μεταβάλλει την εικόνα τους και τις στρατηγικές μνήμης που ασκούνται 

σήμερα.  

                                                           
200 Πηγή: https://jorist.wordpress.com/2015/03/03/auschwitz-souvenirs/ (τελευταία προσπέλαση 

26/4/2022).  
201 Πηγή: https://en.mocak.pl/poland-israel-germany-the-experience-of-auschwitz (τελευταία 

προσπέλαση 26/4/2022).  

Εικόνα 29: Agata Siwek, Αυθεντικά αναμνηστικά από το Άουσβιτς-
Μπίρκεναου (Original Souvenirs from Auschwitz-Birkenau), 2002. 
Όψη της καλλιτεχνικής εγκατάστασης.  

https://jorist.wordpress.com/2015/03/03/auschwitz-souvenirs/
https://en.mocak.pl/poland-israel-germany-the-experience-of-auschwitz
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Συμπεράσματα  
 

Το παρελθόν ως αντικείμενο κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται με βάση τις 

ανάγκες του παρόντος σε πεδία της τέχνης, στην εκπαίδευση, στα μουσεία. Σε μία 

εποχή που η δημόσια ιστορία και η μνήμη επεκτείνουν συνεχώς την εμβέλειά τους, θα 

συναντάμε εκδοχές του παρελθόντος που παράγονται από ανθρώπους εκτός της 

ακαδημαϊκής ιστορίας (Εξερτζόγλου, 2020: 336). Με τον όρο δημόσια ιστορία 

εννοούμε όλους εκείνους τους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνονται ορισμένες 

πτυχές του παρελθόντος από διάφορες κοινωνικές ομάδες στο παρόν. Περιλαμβάνει 

λοιπόν μία ευρεία γκάμα πρακτικών αναπαράστασης του παρελθόντος οι οποίες 

εκτείνονται από τη λογοτεχνία και το ιστορικό μυθιστόρημα μέχρι τον υλικό πολιτισμό 

και τον χώρο, τα μουσεία, τους μνημονικούς τόπους και τα μνημεία (Εξερτζόγλου, 

2020: 22).  Εστιάζοντας την έρευνά μας στα δημόσια μνημεία και στα έργα δημόσιας 

γλυπτικής, στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε το ζήτημα της σχέσης αυτών με τις 

πολιτικές της μνήμης. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να αναλυθούν οι τρόποι με τους 

οποίους τα μνημεία για το Ολοκαύτωμα και τα ναζιστικά εγκλήματα στη Γερμανία 

αφηγούνται μια ιστορία και κατά πόσο αυτή η ιστορία γίνεται αποδεκτή ή όχι. 

Δεδομένου ότι η ύπαρξη των μνημείων συνιστά μία διαρκή υπόμνηση ενός συμβάντος 

που διασχίζει τον χρόνο και φτάνει στον σημερινό θεατή, παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους ένα έθνος ενσωματώνει στην 

ιστορία του το επώδυνο παρελθόν, έχοντας μάλιστα υπάρξει ο θύτης και όχι το θύμα.  

Με σημείο αφετηρίας το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου προέκυψε 

ότι τα μνημεία που αναφέρονται στα γεγονότα του Ολοκαυτώματος παρουσιάζουν 

αισθητές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, ανάλογα με το ποια ομάδα ανέλαβε να τα 

φιλοτεχνήσει και σε ποια χρονική περίοδο έλαβε χώρα αυτή η πρωτοβουλία. Έτσι, 

έχουμε πλήθος θρησκευτικών μνημείων που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το παρελθόν 

με βάση τη «θεία βούληση», μνημεία που ανεγέρθησαν από πρώην κρατούμενους και 

έχουν έναν πιο καταγγελτικό χαρακτήρα, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ιστορική 

πλευρά των γεγονότων, μνημεία που εμπλέκουν εθνικά στοιχεία των διαφόρων ομάδων 

που διώχθηκαν και πιο πρόσφατα μνημεία που αναφέρονται στα θύματα που 

χρειάστηκαν χρόνια για να αναγνωριστούν. Σε όλες αυτές τις απόπειρες μνημόνευσης 

πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψιν οι επίσημες πολιτικές μνήμης που 

ακολουθούσε η Γερμανία, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην 

οποία αναφερόμαστε. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στη Δυτική Γερμανία 
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επικράτησε η πολιτική της άμβλυνσης του παρελθόντος, ενώ παράλληλα στην 

Ανατολική Γερμανία δόθηκε βάση στον αντιφασιστικό αγώνα που κατατρόπωσε τον 

ναζισμό. Με την ενοποίηση υιοθετήθηκαν κοινές πρακτικές, για να φτάσουμε σήμερα 

να συναντούμε στην πρωτεύουσα της χώρας πλήθος μνημείων για τα θύματα του 

Ολοκαυτώματος, κατασκευασμένα μάλιστα με απόφαση της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης. Έτσι, το Βερολίνο έχει μετατραπεί από κέντρο σχεδιασμού του 

ναζιστικού οράματος, σε τόπο απόδοσης τιμών στις επιμέρους ομάδες θυμάτων του 

εθνικοσοσιαλισμού. Ενδιαφέρουσα ήταν και η εξέταση αυτών των επιμέρους ομάδων 

που διεκδίκησαν τη θέση τους στα δημόσια μνημεία. Η μνήμη καλλιεργείται συνειδητά 

από διάφορους δρώντες και συλλογικότητες, οι οποίες προσπαθούν να στηρίξουν τις 

πολιτικές της ταυτότητάς τους στο παρόν. Η προβολή διαφορετικών εκδοχών της 

αναπαράστασης του παρελθόντος στο σήμερα ήταν απαραίτητη προκειμένου να 

ενταχθούν στο επίσημο ιστορικό αφήγημα ομάδες θυμάτων όπως οι ομοφυλόφιλοι και 

οι Ρομά, αλλά και να συνεχιστούν οι διεκδικήσεις άλλων θυμάτων, τα οποία 

αναγνωρίστηκαν πολύ πρόσφατα από τη γερμανική κυβέρνηση και δεν έχουν 

κατακτήσει ακόμη τη θέση τους στις δημόσιες τελετές μνήμης και στα μνημεία. 

Αναμένεται με ενδιαφέρον να εξακριβωθεί εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα 

προχωρήσει στην ανάδειξη και των τελευταίων «ξεχασμένων» θυμάτων (των 

κρατουμένων με τα μαύρα και τα πράσινα τρίγωνα), όπως έχει δεσμευτεί από τον 

Φεβρουάριο του 2020, και εάν θα συνεχιστεί το ενδιαφέρον και από πλευράς των 

καλλιτεχνών, οι οποίοι με διάφορα έργα έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να 

αναπληρώσουν την απουσία επίσημης μνημόνευσης από πλευράς της πολιτείας.  

Ένας προβληματισμός που προέκυψε σε σχέση με την ανάδειξη των πολλών 

διαφορετικών ομάδων-θυμάτων ήταν κατά πόσο αυτός ο κατακερματισμός θα 

μπορούσε να μετατοπίσει το βάρος από τη βασική ομάδα δίωξης, δηλαδή τους 

Εβραίους, και να σχετικοποιήσει ως έναν βαθμό τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος. Η 

ανάδειξη μίας ομάδας όμως δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ανταγωνιστικά απέναντι σε 

μία άλλη. Σύμφωνα με τον Albert Knoll  η δίωξη των επιμέρους ομάδων δεν μπορεί να 

συγκριθεί με αυτή των Εβραίων, τόσο βάσει ποσοτικών όσο και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. Οι αριθμοί όμως δεν θα έπρεπε να παίζουν τόσο σπουδαίο ρόλο εν 

προκειμένω. Σημασία έχει να καταστεί σαφές ότι υπήρξαν και άλλου είδους διώξεις 

πέραν των φυλετικών και να αναδειχθεί το ευρύ φάσμα «παραπτωμάτων» που 

καθιστούσε ένα άτομο ανεπιθύμητο και αταίριαστο στην κοινωνία του 
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εθνικοσοσιαλισμού.202 Μήπως όμως αυτή η υπερμνησία έχει τελικά τα αντίθετα 

αποτελέσματα από το επιδιωκόμενο; Μήπως το χρέος της μνήμης μετατοπίζεται στα 

μνημεία απαλλάσσοντας τον θεατή από την υποχρέωση να θυμάται; Λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι για την αναπαράσταση αυτού του ιστορικά μοναδικού και ακραία 

αποτρόπαιου γεγονότος επιλέχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες κατά κύριο λόγο 

αντιμνημειακές καλλιτεχνικές πρακτικές, οι οποίες κατά κανόνα αποφεύγουν να 

λειτουργήσουν λυτρωτικά, μπορούμε να πούμε ότι ο κίνδυνος αυτός μετριάζεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Τα αντιμνημειώδη μνημεία για το Ολοκαύτωμα και τα ναζιστικά 

εγκλήματα εν γένει επιδιώκουν, τουλάχιστον προγραμματικά, τη διαρκή εμπλοκή του 

επισκέπτη, ο οποίος καλείται να είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Χρησιμοποιώντας τα 

λόγια του Young (1992: 277), θα λέγαμε πως αυτού του είδους τα μνημεία 

καταπιάνονται με τη δύσκολη κληρονομιά επιστρέφοντας το βάρος της μνήμης στον 

ίδιο τον θεατή.  

Τέλος, η εξοικείωση μεγάλου μέρους του κόσμου με τα γεγονότα του 

Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πληθωρισμού της μνήμης που επικρατεί σήμερα, έχει 

καταστήσει τα πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης σε δημοφιλείς τουριστικούς 

προορισμούς. Κι ενώ από τη μία είναι ωφέλιμο οι νεότερες γενιές να ενημερώνονται 

για τα τραυματικά συμβάντα του παρελθόντος, προκύπτει το εύλογο ερώτημα του κατά 

πόσο υπάρχει κάποιου είδους «εμπορευματοποίησης» του πόνου και των μαρτυρίων 

που υπέφεραν εκατομμύρια ανθρώπων κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλισμού. 

Επιπλέον, οι αλλοιώσεις που υπόκεινται αυτοί οι τόποι μνήμης σήμερα προκειμένου 

να μπορούν να υποστηρίξουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών εγείρουν 

ζητήματα αυθεντικότητας και ιστορικής ακρίβειας. Εάν στα παραπάνω προστεθεί η 

απόσταση από τα γεγονότα και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, όπου τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κατέχουν κεντρική θέση, η επίσκεψη τέτοιων «σκοτεινών» προορισμών δεν 

θυμίζει σχεδόν καθόλου ανάλογες επισκέψεις του παρελθόντος. Αυτή η 

διαφοροποίηση, η αυξανόμενη επισκεψιμότητα  πρώην στρατοπέδων συγκέντρωσης - 

τόπων μνήμης, καθώς και η πληθωριστική αναπαραγωγή και διάχυση φωτογραφιών 

από αυτούς τους τόπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν απασχολήσει και 

σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες που πραγματεύονται στα έργα τους θέματα που 

αφορούν τη «δύσκολη» μνήμη.  

                                                           
202 Πηγή: https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-

zeit-zr-8436162.html (τελευταία προσπέλαση 12/3/2022).  

https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html
https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html


127 
 

Βιβλιογραφία 
 

Αλεξάκη, Ε. (2020). Η τέχνη ως ιστορία, ως καθημερινότητα και ως μνήμη: 

Αντιμνημειακές καλλιτεχνικές πρακτικές μνημόνευσης και επεξεργασίας του 

επώδυνου ιστορικού παρελθόντος. Στο Γιώργος Κόκκινος & Παναγιώτης 

Γατσωτής {επιμ.}, Για μια σφαιρική και πολυδιάστατη ιστορική εκπαίδευση (σελ. 

386-421). Αθήνα: Πεδίο. 

 

Baranowski, D. (2020). Magnus Hirschfelds Kampf gegen den §175 bis zur 

Anerkennung und Entschädigung des Unrechts an §175-Opfern heute. Στο 

Ostrowska, J. & Talewicz-Kwiatkowska, J., Erinnern in Auschwitz auch an 

sexuelle Minderheiten (σελ.206-210). Βερολίνο: Querverlag. 

 

Bauer, J. & Milton, S. (1992). Correspondence: “Gypsies and the Holocaust”. The 

History Teacher, 25, 4, σελ. 513-521.  

 

Berenbaum, M. (2020). Es machte keinen Unterschied. Warum das Schicksal 

Homosexueller in Auschwitz erst mit Verspätung erforscht wird. Στο Ostrowska, 

J. & Talewicz-Kwiatkowska, J., Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle 

Minderheiten (σελ.23-30). Βερολίνο: Querverlag. 

 

Belpoliti, M. & Gordon S.C. R. (2007). Primo Levi’s Holocaust Vocabularies. Στο 

Robert S. C. Gordon (ed.), The Cambridge Companion to Primo Levi (σελ. 51-66). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

von Brandenburg, U. (2015). Ausblick: das Mahnmal in München für die verfolgten 

Schwulen und Lesben. Στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Errinerung an die 

Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 82-83). Splitter 13, München: Forum 

Homosexualität.   

 

Council of Europe. (2011). Discrimination on grounds of sexual orientation and gender 

identity in Europe. Ανάκτηση από https://www.refworld.org/docid/4eb8f53f2.html 

(τελευταία προσπέλαση 3/10/2021).  

 

https://www.refworld.org/docid/4eb8f53f2.html


128 
 

Δρουμπούκη, Α-Μ. (2014). Μνημονικοί τόποι και δημόσια ιστορία του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου στην Ελλάδα: μια συγκριτική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Ανάκτηση από: 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/40611?lang=el#page/256/mode/2up 

(τελευταία προσπέλαση 5/5/2022).  

 

Edkins, J. (2001). Authenticity and memory at Dachau. Cultural Values, 5:4, σελ. 405-

420.  

 

Eschebach, I. (2020). Homophobie, Homosexualität und Konkurrenz der Erinnerungen 

im Kontext der Gedenkstätte Ravensbrück. Στο Ostrowska, J. & Talewicz-

Kwiatkowska, J., Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten (σελ.49-

60). Βερολίνο: Querverlag. 

 

Εξερτζόγλου, Χ. (2020). Η Δημόσια Ιστορία: μία εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου.  

 

Friedländer, S. (1992) (ed.), Probing the Limits of Representation: Nazism and the 

“Final Solution”. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Friedländer, S. (2000). History, Memory, and the Historian: Dilemmas and 

Responsibilities. New German Critique, 80, σελ. 3-15.  

 

Harris, C. (2010). German Memory of the Holocaust: The Emergence of Counter-

Memorials. Penn History Review, 17, 2, σελ. 34-59.  

 

Heřmanová, E. (2015). Holocaust tourism as a part of the dark tourism. Czech Journal 

of Social Sciences, Business and Economics, 4, 1, σελ. 16-33.  

 

Hodgkinson, S. (2013) The concentration camp as a site of ‘dark tourism’, Témoigner. 

Entre histoire et mémoire, 116, σελ. 22-32.  

 

Hoffmann-Curtious, K. & Nurmi-Schomers, S. (1998). Memorials for the Dachau 

Concentration Camp. Oxford Art Journal, 21, 2, σελ. 21-44. 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/40611?lang=el#page/256/mode/2up


129 
 

Θεοφιλόπουλος, Θ. & Παγάνης, Φ. (2019). Η ΛΟΑΤ κοινότητα και τα μέσα 

ενημέρωσης: οδηγός για επαγγελματίες ΜΜΕ. Αθήνα: ΚΜΟΠ Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας & Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας.  

 

Knoch, H. (2020). Geschichte in Gedenkstätten. Theorie-Praxis-Berufsfelder. 

Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.  

 

Knoll, Α. (2015). Verfolgung homosexueller Männer in Bayern. Στο Der Rosa-Winkel-

Gedenkstein. Die Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 11-22). 

Splitter 13, München: Forum Homosexualität.   

 

Knoll, Α. (2015). Kriegsende – Zeitzeugen. Στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die 

Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 23-29). Splitter 13, 

München: Forum Homosexualität.   

 

Knoll, A. & Richter, B. (2015). Initiative zu dem Rosa-Winkel-Gedenkstein. Στο Der 

Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau 

(σελ. 39-55). Splitter 13, München: Forum Homosexualität.   

 

Κόκκινος, Γ. (2010). Η δυναμική της μνήμης και της λήθης στη δημόσια σφαίρα και οι 

νόμοι για τη μνήμη στη Γαλλία. Στο Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου, Ε. & Αγτζίδης, Β., 

Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης: Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων 

για την Ιστορία και τη Μνήμη (σελ. 11-127). Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής. 

 

Κόκκινος, Γ. (2020). Το Ολοκαύτωμα και η ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήση.  

 

Κόκκινος, Γ. (2021). «Άξια» και «ανάξια» ζωή. Ευγονική, εκφυλισμός, βιοπολιτική: ο 

γιατρός στο ρόλο του κοινωνικού θεραπευτή και του εθνικού αναμορφωτή. Αθήνα: 

Εκδόσεις Ταξιδευτής.  

 

Lehnstaedt, S. (2020). Gegen eine Hierarchie der Opfer. Herausforderungen beim 

Erinnern an sexuelle Minderheiten. Στο Ostrowska, J. & Talewicz-Kwiatkowska, 



130 
 

J., Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten (σελ.31-38). Βερολίνο: 

Querverlag. 

 

Liyanage, S., Coca-Stefaniak, A., & Powell, R. (2015). Dark destinations – Visitor 

reflections from a holocaust memorial site. Greenwich Academic Literature 

Archive, σελ. 1-18.  

 

Marcuse, H. (1993). The Politics of Memory: Nazi Crimes and Identity in West 

Germany, 1945-1990. Paper for Harvard Center for European Studies, Harvard 

University: Minda de Gunzburg Center for European Studies, σελ. 1-18.   

 

Marcuse, H. (1999). Dachau: The Political Aesthetics of Holocaust Memorials. Στο 

Peter Hayes (ed.), Lessons and Legacies III, Evanston, IL: Northwestern Univ. 

Press, σελ. 138-168, 278-287.  

 

Marcuse, H. (2001). Legacies of Dachau: The uses and abuses of a concentration camp, 

1933-2001. Νέα Υόρκη: Cambridge University Press. 

 

Marcuse, Η. (2005). Reshaping Dachau for visitors: 1933-2000. Στο Greg Ashworth & 

Rudi Hartmann (eds.), Horror and Human Tragedy Revisited: The Management of 

Sites of Atrocities for Tourism (σελ. 118-148). Νέα Υόρκη: Cognizant Commu-

nications.  

 

Marcuse, H. (2010). Holocaust Memorials: The Emergence of a Genre. The American 

Historical Review,115, 1, σελ. 53-89.  

 

Middelhoff, H. (2015). Der Stein des Anstoßes. Στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die 

Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 60-64). Splitter 13, 

München: Forum Homosexualität.   

 

Milton, S. (1991). Gypsies and the Holocaust. The History Teacher, 24, 4, σελ. 375-

387.  

 



131 
 

Newton-Jackson, E. (2020). Overlooked, forgotten, avoided: The LGBT community 

and public art. Women's Studies Journal, 34, 1/2, σελ. 92-106.  

 

Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les lieux de mèmoire. Representations, 

26, σελ. 7-24.  

 

Oettler, A. et al. (2017). Das Berliner Denkmal für die im Nationalsozialismus 

verfolgten Homosexuellen. Entstehung, Verortung, Wirkung. Bielefeld:Transcript 

Verlag.  

 

Orangias, J., Simms, J. & French, S. (2018). The Cultural Functions and Social 

Potential of Queer Monuments: A Preliminary Inventory and Analysis. Journal of 

Homosexuality, 65, 6, σελ. 705-726.   

 

Ostrowska, J. & van Dijk, L. (2020). Pippels und Puppenjungen. Über sexuellen 

Missbrauch an Jungen und Männern in Auschwitz. Στο Ostrowska, J. & Talewicz-

Kwiatkowska, J., Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten (σελ.113-

126). Βερολίνο: Querverlag. 

 

Ouza, A. (n.d.). In search of memory: The legacy of Auschwitz in photography and 

art. Δανία: Aarhus University.  

 

Plant, R. (1986). The pink triangle. New York: Holt Paperbacks.  

 

Platt, Α. & O’Leary, C. (2016). Bloodlines. Recovering Hitler’s Nuremberg Laws, from 

Patton’s Trophy to Public Memorial.  Νέα Υόρκη: Routledge.  

 

Puvogel, U. & Stankowsi, M. (1995). Gedenkstätten für die Opfer des 

Nationalsozialismus: Eine Dokumentation. Βόννη: Verlag Edition Hentrich Berlin. 

 

Riedle, A. & Schretter, L. (2015). {επιμ.}, Das Internationale Mahnmal von Nandor 

Glid - Idee, Wettbewerbe, Realisierung. Katalog zur Sonderausstellung. Βερολίνο: 

Metropol Verlag. 



132 
 

 

Schretter, L. (2015). Anmerkungen zum Winkelrelief im Internationalen Mahnmal der 

KZ-Gedenkstätte Dachau. Στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die Errinerung an 

die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 30-38). Splitter 13, München: Forum 

Homosexualität.   

 

Senie, H. F. (1993). Baboons, pet rocks and bomb threats: Public art and public 

perception. Στο Senie H.F. & S. Webster, S. {επιμ.}, Critical issues in public art: 

Content, context, and controversy (σελ. 237-246). Νέα Υόρκη: Icon Editions.  

 

Sierp, A. (2016). Memory, Identity, and a Painful Past. Contesting the Former Dachau 

Concentration Camp. Στο Strazman, M.T. & Roby, J.R., Excavating Memory: Sites 

of Remembering and Forgetting (σελ. 317-335). University Press Scholarship 

Online.  

 

Spurlin, W. (2020). Queering Holocaust Studies: New Frameworks for Understanding 

Nazi Homophobia and the Politics of Sexuality under National Socialism. Στο 

Gigllioti, S. & Earl, H. {επιμ.}, A Companion to the Holocaust (σελ. 75-93). John 

Wiley & Sons Ltd.  

 

Talewicz-Kwiatkowska, J. (2020). “Es ist an der Zeit” Engagement für ein Erinnern an 

Roma und Sinti in Auschwitz. Στο Ostrowska, J. & Talewicz-Kwiatkowska, J., 

Erinnern in Auschwitz auch an sexuelle Minderheiten (σελ.39-48). Βερολίνο: 

Querverlag. 

 

Thurnell-Read, T. P. (2009). Engaging Auschwitz: an analysis of young travelers’ 

experiences of Holocaust Tourism.  Journal of Tourism Consumption and Practice 

1, 1, σελ. 26-52. 

 

Tomberger, C. (2007). Wessen Gedenken? Geschlechterkritische Fragen an das 

geplante Homosexuellen-Mahnmal. Στο Invertito – Jahrbuch für die Geschichte 

der Homosexualitäten. Fachverband Homosexualität und Geschichte (σελ. 136-

155). Βερολίνο: Männerschwarm, Salzgeber Buchverlage GmbH.  

 



133 
 

Tomberger, C. (2012). Das Berliner Homosexuellen-Denkmal: Ein Denkmal für 

Schwule und Lesben? Στο Eschebach, I. {επιμ.}, Homophobie und Devianz. 

Weibliche und männliche Homosexualität im Nationalsozialismus (σελ. 187-207). 

Βερολίνο:  Metropol Verlag.  

 

Τενεκετζής, Α. (2011). Από τη μνήμη για τον πόλεμο στον πόλεμο για τη μνήμη. 

Μνήμων, 29, σελ. 275-295. 

 

Τενεκετζής, Α. (2011). Τα μνημεία για το Β' Παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη του 

ψυχρού πολέμου: το πρόβλημα της μνήμης του πολέμου μέσω της επίσημης δημόσιας 

τέχνης την πρώτη περίοδο του ψυχρού πολέμου, 1945-1970. Διδακτορική διατριβή, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ανάκτηση από:  

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30568?lang=el#page/494/mode/2up 

(τελευταία προσπέλαση 5/3/2022).  

 

Wachsmann, Ν. (1999).  “Annihilation through labor”: The killing of state prisoners in 

the Third Reich. The Journal of Modern History, 71, 3, σελ. 624-659.  

 

Wachsmann, N. (2008). The policy of exclusion: repression in the Nazi state, 1933-

1939. Στο  Caplan, J. {επιμ.}, Nazi Germany. Short Oxford History of Germany 

(σελ. 122-145). Oxford, UK: Oxford University Press.  

 

Walter, Β. (2016). The Offense of the Memory: Memory and Metaphor in The Drowned 

and the Saved. Στο Vuohelainen, Μ. & Chapman, A. {επιμ.}, Interpreting Primo 

Levi. Interdisciplinary Perspectives (σελ. 147-160). Λονδίνο: Palgrave Macmillan.  

 

Wenke, J. (2015). Mehr als nur Erinnerung. Στο Der Rosa-Winkel-Gedenkstein. Die 

Errinerung an die Homosexuellen im KZ Dachau (σελ. 65-69). Splitter 13, 

München: Forum Homosexualität.   

 

Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag. (2009). Die Verfolgung der Sinti und 

Roma im Nationalsozialismus. Ανάκτηση από:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f

592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30568?lang=el#page/494/mode/2up
https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf


134 
 

Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag. (2009). Antiziganismus und 

Porrajmos. Ανάκτηση από:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0b

d06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf  (τελευταία προσπέλαση 

26/2/2022).  

 

Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag. (2011). Entschädigungsleistungen für 

während des Nationalsozialismus verfolgte Sinti und Roma “Asoziale” im 

Nationalsozi-alismus. Ανάκτηση από:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9

d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf  (τελευταία προσπέλαση 26/2/2022).  

 

Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag. (2016). “Asoziale” im Nationalsozi-

alismus. Ανάκτηση από:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf5372

54942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf (τελευταία προσπέλαση 12/12/2021).  

 

Young, J. E. (1992). The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany 

Today. Critical Inquiry, 18, 2, σελ. 267-296.  

 

Young, J. E. (1993). The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New 

Haven: Yale University Press. 

 

Zebracki, M. (2016). Homomonument as queer micropublic: An emotional geography 

of sexual citizenship. Journal of Economic and Social Geography.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf


135 
 

Δικτυογραφία 

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30568?lang=el#page/494/mode/2up 

(προσπελάστηκε 19/2/2022).  

 

 

State Museum at Majdanek. 

https://www.majdanek.eu/en/history/general_information/1  

(προσπελάστηκε 30/1/2022).  

https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_maj

danek/354 (προσπελάστηκε 3/2/2022).  

https://www.majdanek.eu/en/pow/one_of_a_kind__sculptures_created_in_kl_l

ublin_in_1943__the_column_of_three/70 (προσπελάστηκε 1/2/2022).  

 

 

Official Website of the New York City Department of Parks & Recreation. 

https://www.nycgovparks.org/parks/riverside-park/highlights/14356 

(προσπελάστηκε 1/2/2022).  

 

 

KZ-Gedenkstätte Dachau, Stiftung Bayerische Gedenkstätten.  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/historical-site/virtual-tour-of-the-

surrounding-area/ (προσπελάστηκε 15/8/2021).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/ (προσπελάστηκε 5/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/nachrichten/max-mannheimer-1920-

2016/ (προσπελάστηκε 14/10/2021).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/gedenkraum/ (προσπελάστηκε 5/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-

die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/ (προσπελάστηκε 

5/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-

1945/ (προσπελάστηκε 6/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-gedenkstaette-

dachau-1945-heute/ (προσπελάστηκε 6/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/finissage-der-

sonderausstellung-mit-lesung/ (προσπελάστηκε 6/2/2022).  

https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/your-visit/faq/ (προσπελάστηκε 

3/5/2022).  

 

 

Comité International de Dachau (CID).  

https://www.comiteinternationaldachau.com/en/about-cid  

(προσπελάστηκε 15/8/2021).  

https://www.comiteinternationaldachau.com/en/news-archive-english/280-

eroeffnung-der-sonderausstellung-eng (προσπελάστηκε 19/8/2021).  

 

 

 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/30568?lang=el#page/494/mode/2up
https://www.majdanek.eu/en/history/general_information/1
https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354
https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354
https://www.majdanek.eu/en/pow/one_of_a_kind__sculptures_created_in_kl_lublin_in_1943__the_column_of_three/70
https://www.majdanek.eu/en/pow/one_of_a_kind__sculptures_created_in_kl_lublin_in_1943__the_column_of_three/70
https://www.nycgovparks.org/parks/riverside-park/highlights/14356
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/historical-site/virtual-tour-of-the-surrounding-area/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/historical-site/virtual-tour-of-the-surrounding-area/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/nachrichten/max-mannheimer-1920-2016/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/nachrichten/max-mannheimer-1920-2016/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/gedenkraum/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/gedenkraum/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/termine/beweise-fuer-die-nachwelt-die-zeichnungen-des-dachau-ueberlebenden-georg-tauber/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-dachau-1933-1945/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-gedenkstaette-dachau-1945-heute/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/kz-gedenkstaette-dachau-1945-heute/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/finissage-der-sonderausstellung-mit-lesung/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/veranstaltungen/finissage-der-sonderausstellung-mit-lesung/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/en/your-visit/faq/
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/about-cid
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/news-archive-english/280-eroeffnung-der-sonderausstellung-eng
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/news-archive-english/280-eroeffnung-der-sonderausstellung-eng


136 
 

LeMO - Lebendiges Museum Online. 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/fritz-

koelle-inferno.html (προσπελάστηκε 8/2/2022).  

 

 

Stiftung Bayerische Gedenkstätten.  

https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung 

(προσπελάστηκε 20/8/2021).  

https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung/gesetz-satzung 

(προσπελάστηκε 20/8/2021).  

 

 

100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, 

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat 

["Reichstagsbrandverordnung"], 28. Februar 1933.  

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=010

1_rbv&object=pdf&st=&l=de (προσπελάστηκε 28/11/2021).  

 

 

Bundeszentrale für politische Bildung, Reichstagsbrand – auf dem Weg in die 

Diktatur.  

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/265402/reichstagsbrand 

(προσπελάστηκε 28/11/2021).  

 

 

United States Holocaust Memorial Museum, Εγκυκλοπαίδεια Ολοκαυτώματος.  

https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nuremberg-laws 

(προσπελάστηκε 29/11/2021).  

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/dachau (προσπελάστηκε 

2/4/2022).  

 

 

Politico. Matthew Karnitschnig, Whatever you do, don’t call it a camp.  

https://www.politico.eu/article/germany-migration-policy-what-terms-to-use/ 

(προσπελάστηκε 5/2/2022).  

 

 

Gesetze im Internet.  

https://www.gesetze-im-internet.de/beg/BEG.pdf (προσπελάστηκε 1/12/2021).  

 

 

Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH).  

https://mh-stiftung.de/ueber-die-stiftung/ (προσπελάστηκε 4/12/2021).  

 

 

Arolsen Archives, International Center on Nazi Persecution, New research about 

queer history.  

https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-

history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=202

1-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439  

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/fritz-koelle-inferno.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kunst-und-kultur/fritz-koelle-inferno.html
https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung
https://www.stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de/die-stiftung/gesetz-satzung
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0101_rbv&object=pdf&st=&l=de
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0101_rbv&object=pdf&st=&l=de
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/265402/reichstagsbrand
https://encyclopedia.ushmm.org/content/el/article/nuremberg-laws
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/dachau
https://www.politico.eu/article/germany-migration-policy-what-terms-to-use/
https://www.gesetze-im-internet.de/beg/BEG.pdf
https://mh-stiftung.de/ueber-die-stiftung/
https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439
https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439
https://arolsen-archives.org/en/news/new-research-about-queer-history/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=2021-08_AroA_EN&utm_content=Mailing_12928439


137 
 

(προσπελάστηκε 5/12/2021).  

 

 

Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf53

7254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf (προσπελάστηκε 8/12/2021).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed

6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf (προσπελάστηκε 26/2/2022).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4

c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf  

(προσπελάστηκε 26/2/2022).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6ae

d9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf (προσπελάστηκε 26/2/2022).  

 

 

1000dokumente.de.  

https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0136_ebn_de.pdf  

(προσπελάστηκε 12/12/2021).  

 

 

Merriam Webster. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/feebleminded  

(προσπελάστηκε 12/12/2021).  

 

 

Universität Bern.  

https://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_995_G_Gewohnheitsverbrech

er.pdf (προσπελάστηκε 11/12/2021).  

 

 

Arolsen Archives, International Center on Nazi Persecution, Stigmatized their whole 

lives long.  

https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/stigmatized-their-whole-

lives-long/ (προσπελάστηκε 12/12/2021).  

 

 

Die Bundesregierung, Neufassung der Richtlinien der Bundesregierung über 

Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im 

Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG-Härterichtlinien).  

https://www.verwaltungsvorschriften-im-

internet.de/bsvwvbund_28032011_BMF.htm (προσπελάστηκε 11/12/2021).  

 

 

Zentralrat der Asozialen in Deutschland [ZAiD].  

 https://zentralrat-der-asozialen.de/ (προσπελάστηκε 11/2/2022).  

 

 

Deutscher Bundestag. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/143/1914342.pdf  

(προσπελάστηκε 12/12/2021).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/478780/946af6a53de4beedba650bf537254942/WD-1-026-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/410880/917c712d81cb4578775060ed6f592b2b/WD-1-020-09-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/494356/c2fe64575219e356768509c4c0bd06b3/Antiziganismus-und-Porrajmos-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/407942/a2d0a3a7646ea97fa4f77a6aed9d96e2/WD-1-023-11-pdf-data.pdf
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0136_ebn_de.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/feebleminded
https://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_995_G_Gewohnheitsverbrecher.pdf
https://www.servat.unibe.ch/dns/RGBl_1933_I_995_G_Gewohnheitsverbrecher.pdf
https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/stigmatized-their-whole-lives-long/
https://arolsen-archives.org/en/about-us/statements/stigmatized-their-whole-lives-long/
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28032011_BMF.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28032011_BMF.htm
https://zentralrat-der-asozialen.de/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/143/1914342.pdf


138 
 

https://dserver.bundestag.de/btd/15/021/1502101.pdf  

(προσπελάστηκε 20/12/2021).  

 

 

Mauthausen Memorial/KZ-Gedenkstätte. 

https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-

Mauthausen-1938-1945/Das-System-der-Funktionshaeftlinge  

(προσπελάστηκε 6/11/2021).  

https://www.mauthausen-memorial.org/en/Visit/Visitor-Information/Opening-

times-and-prices (προσπελάστηκε 3/5/2022).  

 

 

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. 

https://zentralrat.sintiundroma.de/ (προσπελάστηκε 26/2/2022).  

https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-

deutschen-sinti-in-dachau/ (προσπελάστηκε 26/2/2022).  

https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/geschichte-der-organisation/ 

(προσπελάστηκε 27/2/2022).  

https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-

dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-

ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/ 

 (προσπελάστηκε 2/3/2022).  

https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-

nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-

sein/ (προσπελάστηκε 2/3/2022).  

 

 

European Holocaust Memorial Day for Sinti and Roma. 

https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/  

(προσπελάστηκε 27/2/2022).  

 

 

Forum Queeres Archiv München e.V.  

https://forummuenchen.org/blog/2020/07/30/kz-dachau-homosexuelle-opfer-

kampf-gedenken/ (προσπελάστηκε 9/12/2021).  

https://forummuenchen.org/lgbtiq-chronik/ (προσπελάστηκε 13/11/2021).  

https://forummuenchen.org/blog/2017/06/27/mahnmalseroeffnung-

nachlese/#more-3476 (προσπελάστηκε 16/2/2022).  

 

 

Haus der Bayerischen Geschichte. 

https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/09/09_11/09_11_01.PDF 

(προσπελάστηκε 5/2/2022).  

https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/08/08_04/08_04_01.PDF  

(προσπελάστηκε 5/2/2022).  

https://www.hdbg.de/dachau/dachau_die-ausstellung_01.php  

(προσπελάστηκε 5/2/2022).  

 

 

https://dserver.bundestag.de/btd/15/021/1502101.pdf
https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945/Das-System-der-Funktionshaeftlinge
https://www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945/Das-System-der-Funktionshaeftlinge
https://www.mauthausen-memorial.org/en/Visit/Visitor-Information/Opening-times-and-prices
https://www.mauthausen-memorial.org/en/Visit/Visitor-Information/Opening-times-and-prices
https://zentralrat.sintiundroma.de/
https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-dachau/
https://zentralrat.sintiundroma.de/40-jahrestag-des-hungerstreiks-von-12-deutschen-sinti-in-dachau/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/geschichte-der-organisation/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und-roma-und-dani-karavan-schutz-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-hat-oberste-prioritaet/
https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-sein/
https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-sein/
https://zentralrat.sintiundroma.de/sicherheit-des-denkmals-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas-muss-gewaehrleistet-sein/
https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/
https://forummuenchen.org/blog/2020/07/30/kz-dachau-homosexuelle-opfer-kampf-gedenken/
https://forummuenchen.org/blog/2020/07/30/kz-dachau-homosexuelle-opfer-kampf-gedenken/
https://forummuenchen.org/lgbtiq-chronik/
https://forummuenchen.org/blog/2017/06/27/mahnmalseroeffnung-nachlese/#more-3476
https://forummuenchen.org/blog/2017/06/27/mahnmalseroeffnung-nachlese/#more-3476
https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/09/09_11/09_11_01.PDF
https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/08/08_04/08_04_01.PDF
https://www.hdbg.de/dachau/dachau_die-ausstellung_01.php


139 
 

Hannah Arendt Center for Politics and Humanities at Bard College, Albert Knoll, of 

the Dachau Archives, will be honored as Archivist of the Year.  

https://hac.bard.edu/scone15 (προσπελάστηκε 6/2/2022).  

 

 

ILGA Europe. 

https://www.ilga-europe.org/ (προσπελάστηκε 2/10/2021).  

 

 

FRA-European Union Agency for fundamental rights. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-

homophobia-hate-speech-crime_EL.pdf (προσπελάστηκε 3/10/2021).  

 

 

Council of Europe, Discrimination on grounds of sexual orientation and gender 

identity in Europe 

https://www.refworld.org/docid/4eb8f53f2.html (προσπελάστηκε 20/2/2022).  

 

 

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.  

https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-murdered-

jews-of-europe/ (προσπελάστηκε 25/8/2021).  

https://www.stiftung-denkmal.de/aktuelles/arbeiten-am-holocaust-denkmal/ 

(προσπελάστηκε 20/12/2021).  

https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-

juden-europas-mit-ausstellung-im-ort-der-information/  

(προσπελάστηκε 26/9/2021).  

https://www.stiftung-denkmal.de/stiftung/gesetz-und-gremien/ 

(προσπελάστηκε 26/9/2021).  

 

 

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Denkmal für die im 

Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. 

https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-

homosexuals-under-national-socialism/ (προσπελάστηκε 25/8/2021).  

 

 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtL5FSKv4Y0 

(προσπελάστηκε 22/9/2021).  

https://www.youtube.com/watch?v=hpalpKEbVSw&t=1s  

(προσπελάστηκε 22/9/2021).  

https://www.youtube.com/watch?v=3m8cV37k_BM&t=4s  

(προσπελάστηκε 22/9/2021).  

https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws  

(προσπελάστηκε 27/2/2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=ctnQhoYSvzI&t=23s  

(προσπελάστηκε 9/2/2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=5DDE6Y7ZZTA&t=22s (προσπελάστηκε 

26/4/2022). 

https://hac.bard.edu/scone15
https://www.ilga-europe.org/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_EL.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_EL.pdf
https://www.refworld.org/docid/4eb8f53f2.html
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-murdered-jews-of-europe/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-murdered-jews-of-europe/
https://www.stiftung-denkmal.de/aktuelles/arbeiten-am-holocaust-denkmal/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas-mit-ausstellung-im-ort-der-information/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas-mit-ausstellung-im-ort-der-information/
https://www.stiftung-denkmal.de/stiftung/gesetz-und-gremien/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
https://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/memorial-to-the-persecuted-homosexuals-under-national-socialism/
https://www.youtube.com/watch?v=MtL5FSKv4Y0
https://www.youtube.com/watch?v=hpalpKEbVSw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3m8cV37k_BM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=PoB80F1vUws
https://www.youtube.com/watch?v=ctnQhoYSvzI&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=5DDE6Y7ZZTA&t=22s


140 
 

Queer.de, Nach Beschädigungen: Videokamera beobachtet Homosexuellen-Mahnmal.  

https://www.queer.de/detail.php?article_id=34829  

(προσπελάστηκε 26/9/2021).  

 

 

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.  

https://www.ravensbrueck-sbg.de/geschichte/1939-1945/  

(προσπελάστηκε 12/2/2022).  

https://www.stiftung-bg.de/die-stiftung/aufgaben/  

(προσπελάστηκε 12/2/2022).  

https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/gedenkzeichen-fuer-die-

lesbischen-haeftlinge-im-frauen-konzentrationslager-ravensbrueck/ 

(προσπελάστηκε 12/2/2022).  

https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/visitor-service/further-advice/ 

(προσπελάστηκε 3/5/2022).  

 

 

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), Kz Ravensbrück: 

Gedenkkugel für die dort inhaftierten lesbischen Frauen.  

https://www.lsvd.de/de/ct/3599-KZ-Ravensbrueck-Gedenkkugel-fuer-die-dort-

inhaftierten-lesbischen-Frauen (προσπελάστηκε 20/2/2022).  

 

 

Queer.de, München: Buntes Denkmal für homosexuelle NS-Opfer. 

https://www.queer.de/detail.php?article_id=22747  

(προσπελάστηκε 16/2/2022).  

 

 

Queer exhibition, Memorials.  

http://queerexhibition.org/en/totgeschwiegen/denkmaeler  

(προσπελάστηκε 17/2/2022).  

 

 

Süddeutsche Zeitung,  Wolfgang Görl, Die Zeichen lesen.  

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/denkmal-enthuellt-die-zeichen-lesen-

1.3563923 (προσπελάστηκε 16/2/2022).  

 

 

Tz München, Denkmal für homosexuelle Opfer der Nazi-Zeit.  

https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-

homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html (προσπελάστηκε 16/2/2022).  

 

 

Dani Karavan. 

https://www.danikaravan.com/ (προσπελάστηκε 27/2/2022).  

 

 

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Denkmal für die im 

Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas.  

https://www.queer.de/detail.php?article_id=34829
https://www.queer.de/detail.php?article_id=34829
https://www.ravensbrueck-sbg.de/geschichte/1939-1945/
https://www.stiftung-bg.de/die-stiftung/aufgaben/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/gedenkzeichen-fuer-die-lesbischen-haeftlinge-im-frauen-konzentrationslager-ravensbrueck/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/meldungen/gedenkzeichen-fuer-die-lesbischen-haeftlinge-im-frauen-konzentrationslager-ravensbrueck/
https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/visitor-service/further-advice/
https://www.lsvd.de/de/ct/3599-KZ-Ravensbrueck-Gedenkkugel-fuer-die-dort-inhaftierten-lesbischen-Frauen
https://www.lsvd.de/de/ct/3599-KZ-Ravensbrueck-Gedenkkugel-fuer-die-dort-inhaftierten-lesbischen-Frauen
https://www.queer.de/detail.php?article_id=22747
https://www.queer.de/detail.php?article_id=22747
http://queerexhibition.org/en/totgeschwiegen/denkmaeler
https://www.sueddeutsche.de/autoren/wolfgang-goerl-1.1143238
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/denkmal-enthuellt-die-zeichen-lesen-1.3563923
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/denkmal-enthuellt-die-zeichen-lesen-1.3563923
https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html
https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-bekommt-denkmal-fuer-homosexuelle-nazi-zeit-zr-8436162.html
https://www.danikaravan.com/


141 
 

https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-

nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/ 

 (προσπελάστηκε 27/2/2022).  

 

 

Bundeszentrale für politische Bildung, Mediathek.  

https://www.bpb.de/mediathek/video/178685/das-denkmal-fuer-die-im-

nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/  

(προσπελάστηκε 27/2/2022).  

 

 

Deutschlandfunk, Melanie Longerich, Späte Würdigung von NS-Opfern.  

https://www.deutschlandfunk.de/spaete-wuerdigung-von-ns-opfern-100.html 

(προσπελάστηκε 1/3/2022).  

 

 

Deutsche Welle, Sinti und Roma bangen um Denkmal.  

https://www.dw.com/de/sinti-und-roma-bangen-um-denkmal/a-54392684 

(προσπελάστηκε 2/3/2022).  

 

 

NS-Dokumentationszentrum München. 

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/zentrum/ueber-uns/ 

(προσπελάστηκε 6/2/2022).  

https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-

me-about/ (προσπελάστηκε 9/2/2022).  

 

 

Tell Me About Yesterday Tomorrow. 

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_pr

ojekt/nsdoku_booklet_DE.pdf (προσπελάστηκε 12/2/2022).  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/history-is-not-the-past  

(προσπελάστηκε 12/2/2022).  

https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung (προσπελάστηκε 

26/4/2022).  

 

 

Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού. 

http://www.opengov.gr/tourism/?p=1442 (προσπελάστηκε 21/4/2022).  

 

 

Institute for Dark Tourism Research [iDTR].  

https://www.uclan.ac.uk/research/activity/dark-tourism (προσπελάστηκε 

21/4/2022).  

 

 

Muenchen.de, das offizielle Stadportal.  

https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120211.html 

(προσπελάστηκε 22/4/2022).  

 

https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.bpb.de/mediathek/video/178685/das-denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.bpb.de/mediathek/video/178685/das-denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-ermordeten-sinti-und-roma-europas/
https://www.deutschlandfunk.de/spaete-wuerdigung-von-ns-opfern-100.html
https://www.dw.com/de/sinti-und-roma-bangen-um-denkmal/a-54392684
https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/zentrum/ueber-uns/
https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/
https://www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/en/special-exhibition/archive/tell-me-about/
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_DE.pdf
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/fileadmin/user_upload/01_ueber_das_projekt/nsdoku_booklet_DE.pdf
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/history-is-not-the-past
https://yesterdaytomorrow.nsdoku.de/kuenstlerinnen/jung
http://www.opengov.gr/tourism/?p=1442
https://www.uclan.ac.uk/research/activity/dark-tourism
https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120211.html


142 
 

Dachau.  

https://www.dachau.de/tourismus/kz-gedenkstaette.html (προσπελάστηκε 

22/4/2022).  

 

 

Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau. Former German Nazi concentration and 

extermination camp.  

http://www.auschwitz.org/en/ (προσπελάστηκε 3/5/2022).  

 

 

Buchenwald und Mittelbau-Dora. Memorials Foundation. 

https://www.buchenwald.de/en/492/ (προσπελάστηκε 3/5/2022).  

 

 

Public History Weekly, Stefanie Samida, Doing Selfies in Auschwitz? 

https://public-history-weekly.degruyter.com/7-2019-25/selfies-

auschwitz/#comment-14746 (προσπελάστηκε 13/3/2022).  

 

 

ABC News, Sarah Hucal, When a selfie goes too far: How Holocaust memorial sites 

around Europe combat social media disrespect.  

https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-

combat-social-media/story?id=62025268 (προσπελάστηκε 13/3/2022).  

 

 

BBC News, Joel Gunter, How should you behave at a Holocaust Memorial? 

https://www.bbc.com/news/world-europe-38675835 (προσπελάστηκε 

22/4/2022).  

 

 

Deutsche Welle, Rechter Terror: “Der NSU lebt” 

https://www.dw.com/de/rechter-terror-der-nsu-lebt/a-59695522 

(προσπελάστηκε 26/4/2022).  

 

 

Sarah Ancelle Schönfeld.  

https://www.sarahschoenfeld.de/work/ (προσπελάστηκε 26/4/2022).  

 

 

European Month of Photography [EMOP] 

http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817 (προσπελάστηκε 

26/4/2022).  

 

 

Museum of Contemporary Art in Krakow [MOCAK] 

https://en.mocak.pl/poland-israel-germany-the-experience-of-auschwitz 

(προσπελάστηκε 26/4/2022).  

 

 

 

https://www.dachau.de/tourismus/kz-gedenkstaette.html
http://www.auschwitz.org/en/
https://www.buchenwald.de/en/492/
https://public-history-weekly.degruyter.com/7-2019-25/selfies-auschwitz/#comment-14746
https://public-history-weekly.degruyter.com/7-2019-25/selfies-auschwitz/#comment-14746
https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-combat-social-media/story?id=62025268
https://abcnews.go.com/International/selfie-holocaust-memorial-sites-europe-combat-social-media/story?id=62025268
https://www.bbc.com/news/world-europe-38675835
https://www.dw.com/de/rechter-terror-der-nsu-lebt/a-59695522
https://www.sarahschoenfeld.de/work/
http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817
https://en.mocak.pl/poland-israel-germany-the-experience-of-auschwitz


143 
 

Joris T, Auschwitz Souvenirs 

https://jorist.wordpress.com/2015/03/03/auschwitz-souvenirs/ (προσπελάστηκε 

26/4/2022).  

 

 

 

 

    

https://jorist.wordpress.com/2015/03/03/auschwitz-souvenirs/


144 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας εικόνων 
 

Εικ. 1 https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again

_at_majdanek/354 

15 

Εικ. 2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_The_State_Museum_

KL_Majdanek_-_62.jpg 

16 

Εικ. 3 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_The_State_Museum_

KL_Majdanek_-_63.jpg  

16 

Εικ. 4 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/todesangst-christi-kapelle/ 

25 

Εικ. 5 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/evangelische-versoehnungskirche  

26 

Εικ. 6 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/juedische-gedenkstaette/ 

27 

Εικ. 7 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/russisch-orthodoxe-kapelle/ 

28 

Εικ. 8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Toten_Zur_Ehr_Den_

Lebenden_Zur_Mahnung_(Dachau_Concentration_Camp)_(49128950

5).jpg 

29 

Εικ. 9 https://www.researchgate.net/figure/Fritz-Koelle-Inferno-1946-This-

statue-was-proposed-for-Dachau-in-1948-but-was_fig12_249219815 

30 

Εικ. 10 https://jessicalynnwrites.com/2012/11/dachau-concentration-camp/  32 

Εικ. 11 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/internationales-mahnmal/ 

33 

Εικ. 12 https://publishistory.wordpress.com/2013/11/20/do-memorials-serve-

as-true-representations-of-the-past-discuss-with-reference-to-nazi-

concentration-camp/ 

33 

Εικ. 13 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-

rundgang/internationales-mahnmal/ 

34 

Εικ. 14 https://www.comiteinternationaldachau.com/en/about-cid 34 

Εικ. 15 https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/historischer-

ort-und-gedenkstaette/  

36 

Εικ. 16 https://arolsen-archives.org/news/uebersicht-der-

haeftlingskennzeichnungen/  

44 

Εικ. 17 Ευγενία Αλεξάκη 69 

Εικ. 18 Ευγενία Αλεξάκη 70 

Εικ. 19 https://www.stsg.de/cms/stsg/veranstaltungen/vortrag-leipzig-

totgeschlagen-totgeschwiegen-homosexuelle-haeftlinge-den  

80 

Εικ. 20 https://www.atlasobscura.com/places/homomonument  89 

Εικ. 21 https://www.dw.com/de/neuer-videoloop-f%C3%BCr-homosexuellen-

denkmal-in-berlin/a-42132137  

93 

Εικ. 22 https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-

nationalsozialismus-verfolgten-homosexuellen/  

94 

https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354
https://www.majdanek.eu/en/news/the_column_of_three_eagles_again_at_majdanek/354
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_The_State_Museum_KL_Majdanek_-_62.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_The_State_Museum_KL_Majdanek_-_62.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_The_State_Museum_KL_Majdanek_-_63.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_The_State_Museum_KL_Majdanek_-_63.jpg
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/todesangst-christi-kapelle/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/todesangst-christi-kapelle/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/evangelische-versoehnungskirche
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/evangelische-versoehnungskirche
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/juedische-gedenkstaette/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/juedische-gedenkstaette/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/russisch-orthodoxe-kapelle/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/russisch-orthodoxe-kapelle/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Toten_Zur_Ehr_Den_Lebenden_Zur_Mahnung_(Dachau_Concentration_Camp)_(491289505).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Toten_Zur_Ehr_Den_Lebenden_Zur_Mahnung_(Dachau_Concentration_Camp)_(491289505).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Den_Toten_Zur_Ehr_Den_Lebenden_Zur_Mahnung_(Dachau_Concentration_Camp)_(491289505).jpg
https://www.researchgate.net/figure/Fritz-Koelle-Inferno-1946-This-statue-was-proposed-for-Dachau-in-1948-but-was_fig12_249219815
https://www.researchgate.net/figure/Fritz-Koelle-Inferno-1946-This-statue-was-proposed-for-Dachau-in-1948-but-was_fig12_249219815
https://jessicalynnwrites.com/2012/11/dachau-concentration-camp/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/internationales-mahnmal/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/internationales-mahnmal/
https://publishistory.wordpress.com/2013/11/20/do-memorials-serve-as-true-representations-of-the-past-discuss-with-reference-to-nazi-concentration-camp/
https://publishistory.wordpress.com/2013/11/20/do-memorials-serve-as-true-representations-of-the-past-discuss-with-reference-to-nazi-concentration-camp/
https://publishistory.wordpress.com/2013/11/20/do-memorials-serve-as-true-representations-of-the-past-discuss-with-reference-to-nazi-concentration-camp/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/internationales-mahnmal/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/internationales-mahnmal/
https://www.comiteinternationaldachau.com/en/about-cid
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/historischer-ort-und-gedenkstaette/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/historischer-ort-und-gedenkstaette/
https://arolsen-archives.org/news/uebersicht-der-haeftlingskennzeichnungen/
https://arolsen-archives.org/news/uebersicht-der-haeftlingskennzeichnungen/
https://www.stsg.de/cms/stsg/veranstaltungen/vortrag-leipzig-totgeschlagen-totgeschwiegen-homosexuelle-haeftlinge-den
https://www.stsg.de/cms/stsg/veranstaltungen/vortrag-leipzig-totgeschlagen-totgeschwiegen-homosexuelle-haeftlinge-den
https://www.atlasobscura.com/places/homomonument
https://www.dw.com/de/neuer-videoloop-f%C3%BCr-homosexuellen-denkmal-in-berlin/a-42132137
https://www.dw.com/de/neuer-videoloop-f%C3%BCr-homosexuellen-denkmal-in-berlin/a-42132137
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-verfolgten-homosexuellen/
https://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-im-nationalsozialismus-verfolgten-homosexuellen/


145 
 

Εικ. 23 https://www.facebook.com/1779855708741466/photos/a.1779855782

074792/1779875118739525/  

98 

Εικ. 24 https://www.lithon.de/stadt-verkehr-industrie/planung-und-

inspiration/referenzen/detail/170426/denkmal-fuer-die-in-der-ns-zeit-

verfolgten-lesben-und-schwulen  

100 

Εικ. 25 https://www.danikaravan.com/portfolio-item/germany-the-sinti-roma-

memorial/  

103 

Εικ. 26 Ευγενία Αλεξάκη 108 

Εικ. 27 Ευγενία Αλεξάκη 120 

Εικ. 28 http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817  121 

Εικ. 29 https://jorist.wordpress.com/2015/03/03/auschwitz-souvenirs/  123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1779855708741466/photos/a.1779855782074792/1779875118739525/
https://www.facebook.com/1779855708741466/photos/a.1779855782074792/1779875118739525/
https://www.lithon.de/stadt-verkehr-industrie/planung-und-inspiration/referenzen/detail/170426/denkmal-fuer-die-in-der-ns-zeit-verfolgten-lesben-und-schwulen
https://www.lithon.de/stadt-verkehr-industrie/planung-und-inspiration/referenzen/detail/170426/denkmal-fuer-die-in-der-ns-zeit-verfolgten-lesben-und-schwulen
https://www.lithon.de/stadt-verkehr-industrie/planung-und-inspiration/referenzen/detail/170426/denkmal-fuer-die-in-der-ns-zeit-verfolgten-lesben-und-schwulen
https://www.danikaravan.com/portfolio-item/germany-the-sinti-roma-memorial/
https://www.danikaravan.com/portfolio-item/germany-the-sinti-roma-memorial/
http://www.europeanmonthofphotography.org/?p=817
https://jorist.wordpress.com/2015/03/03/auschwitz-souvenirs/

	Ευχαριστίες
	Περίληψη
	Abstract
	Εισαγωγή
	Μνημεία και γλυπτά σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης
	Μνημεία στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου
	Σύντομη ιστορική αναδρομή του στρατοπέδου
	Τα μνημεία στον χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης

	Τα «ξεχασμένα» θύματα του εθνικοσοσιαλισμού
	Οι ομοφυλόφιλοι θύματα του Ολοκαυτώματος
	Οι «κοινωνικά περιθωριοποιημένοι» θύματα του Ολοκαυτώματος (“Asoziale”)
	Οι «καθ’ έξιν εγκληματίες» θύματα του Ολοκαυτώματος (“Berufsverbrecher”)
	Οι τσιγγάνοι θύματα του Ολοκαυτώματος

	Τα ξεχασμένα θύματα στο Διεθνές Μνημείο Νταχάου
	Ο αγώνας για μνημόνευση στο Νταχάου
	Η ιστοσελίδα του πρώην στρατοπέδου σήμερα

	Μνημεία και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις για τα ξεχασμένα θύματα
	LGBT+ μνημεία
	Το μνημείο για τους ομοφυλόφιλους θύματα του εθνικοσοσιαλισμού στο Βερολίνο
	Μνημεία για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες θύματα του εθνικοσοσιαλισμού
	Το μνημείο για τους δολοφονημένους Σίντι και Ρομά της Ευρώπης
	Πρόταση-σχέδιο για τη μνημόνευση των «κοινωνικά περιθωριοποιημένων» και των «καθ’ έξιν εγκληματιών». Willem de Rooij: μια καλλιτεχνική παρέμβαση

	Πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης, σκοτεινός τουρισμός και σύγχρονη τέχνη
	Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	Πίνακας εικόνων


