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Δηζαγσγή 
 
Σν «Παξειζόλ πνπ δελ ζέιεη λα παξέιζεη», ηνπ πνιύ ζεκαληηθνύ Γεξκαλνύ 
ηζηνξηθνύ θαη θηινζόθνπ Δξλζη Νόιηε (γελλ. 1923), δεκνζηεύηεθε σο 
επηθπιιίδα ζηε Frankfurter Allgemeine Zeitung/FAZ ζηηο 6 Ινπλίνπ 1986 θαη 
ππξνδόηεζε ζηε Γεξκαλία ηελ πεξίθεκε Historikerstreit (Γηακάρε ησλ 
ηζηνξηθώλ). Η δηακάρε μεθίλεζε πεξίπνπ έλαλ κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζε, κε 
έλα άξζξν ηνπ θηινζόθνπ Γηνύξγθελ Υάκπεξκαο ζηελ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 
Die Zeit, κε ην νπνίν αζθνύζε θξηηηθή ζηνπο Γεξκαλνύο ηζηνξηθνύο Μίθαει 
ηίξκεξ, Αληξέαο Υίιγθξνπκπεξ, Κιάνπο Υίιληεκπξαλη θαη θπξίσο ζηνλ 
Νόιηε, νη νπνίνη, όπσο έιεγε θαη ν ππόηηηινο ηνπ άξζξνπ ηνπ, 
εθπξνζσπνύζαλ ηηο «απνινγεηηθέο ηάζεηο ηεο γεξκαληθήο ηζηνξηνγξαθίαο».  
 Έθηνηε ζηε δηακάρε πήξαλ κέξνο νη πεξηζζόηεξνη θνξπθαίνη Γεξκαλνί 
ηζηνξηθνί ηεο επνρήο, νη νπνίνη αηζζάλζεθαλ ηελ αλάγθε λα πάξνπλ δεκνζίσο 
ζέζε. Σν νπζηαζηηθό εξώηεκα ην νπνίν έζεζε ν Νόιηε, θαη ζην νπνίν 
πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζηε δηάξθεηα ηεο δηακάρεο, ήηαλ ην εάλ αλάκεζα 
ζηνλ κπνιζεβηθηζκό θαη ζηνλ Δζληθνζνζηαιηζκό ππήξμε κηα ζρέζε 
πξσηνηύπνπ θαη αληηγξάθνπ, εάλ ν πξώηνο ππήξμε ηαπηόρξνλα θόβεηξν θαη 
πξόηππν γηα ηνλ δεύηεξν, θαη αλ ήηαλ πηζαλή κηα «αηηηώδεο ζπλάθεηα» 
αλάκεζα ζηα κέηξα εμόλησζεο πνπ έιαβαλ ηα δύν νινθιεξσηηθά θαζεζηώηα. 
Η δηακάρε δηήξθεζε πεξίπνπ έλαλ ρξόλν θαη ήηαλ ηδηαίηεξα παξαγσγηθή. 
«Έλα δεκνζίεπκα πνπ εκθαλίζηεθε ην 1991 θαηέγξαθε ζρεδόλ 1200 άξζξα 
θαη πεξίπνπ ηξεηο δσδεθάδεο βηβιία, ηα νπνία είραλ δεκνζηεπηεί κέρξη ην 
ηέινο ηνπ 1988».1  
 Η θαιύηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε απάληεζε ηνπ Νόιηε ζηνπο 
επηθξηηέο ηνπ, εθηόο από ό,ηη έγξαςε ζηε δηάξθεηα ηεο δηακάρεο, ήξζε έλαλ 
ρξόλν κεηά, ην 1987, κε ην βηβιίν ηνπ Ο εσρωπαϊκός εμθύλιος πόλεμος 1917-
1945. Εθνικοζοζιαλιζμός και μπολζεβικιζμός, ζην νπνίν αλέπηπζζε θαη 
αλέιπε, βαζηδόκελνο ζε ηζηνξηθέο πεγέο, ηα εξσηήκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ είρε 
ζέζεη ζε εθείλν ην άξζξν. Σν βηβιίν πξνθάιεζε έλαλ λέν θύθιν δηακάρεο, 
ηξόπνλ ηηλά δηεζλνπνηώληαο ηε, κηα θαη πιένλ ελεπιάθεζαλ ζεκαληηθνί 
ηζηνξηθνί από άιιεο ρώξεο, όπσο ν Ίαλ Κέξζννπ, ν Ρίηζαξλη Έβαλο, ν Σίκνζη 
Μέηζνλ, ν Σδνλ Λνύθαηο θ.ά. Δπίζεο πξνθάιεζε κηα βίαηε επίζεζε, όπσο ν 
εκπξεζκόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ Νόιηε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1988 από 
αξηζηεξηζηέο ζην Βεξνιίλν.  
 Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν απνηειεί ην ζπληνκεπκέλν θείκελν κηαο νκηιίαο 
πνπ επξόθεηην λα εθθσλήζεη ν Νόιηε ζηηο αξρέο ηνπ 1986 ζην πκπόζην 
Οκηιηώλ θαη πδεηήζεσλ πνπ δηεμάγεηαη θάζε ρξόλν ζην Ρέκεξκπεξγθ ηεο 
Φξαλθθνύξηεο, ην νπνίν είρε σο ζέκα «Πνιηηηθή θνπιηνύξα ‒ ζήκεξα;» Δλ 
ηνύηνηο, όπσο δειώλεη ν ππόηηηινο ηνπ άξζξνπ, ε νκηιία «δελ κπόξεζε λα 
εθθσλεζεί». Σειηθά δεκνζηεύηεθε ζηε FAZ, ύζηεξα από παξέκβαζε ελόο από 
ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Νόιηε, ν νπνίνο ήηαλ ζπλεθδόηεο ηεο εθεκεξίδαο, ηνπ 
ζπγγξαθέα θαη ηζηνξηθνύ Γηόαρηκ Φεζη.  
 
 
  

                               
1
 Δξλζη Νόιηε, Ο εσρωπαϊκός εμθύλιος πόλεμος 1917-1945. Eθνικοζοζιαλιζμός και 

μπολζεβικιζμός, κηθξ. Γηάλλεο Καξαπαπάο, Δθδόζεηο Σξνπή, Αγξίλην, 2015 (1987), ζει. 11. 
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Το παπελθόν πος δεν θέλει να παπέλθει 
Μια ομιλία πος γπάθηηκε αλλά δεν μπόπεζε να εκθωνηθεί 

 
Ερνζη Νόληε 

 
Χο «Παξειζόλ πνπ δελ ζέιεη λα παξέιζεη» κπνξεί λα ελλνεζεί κνλάρα ην 
εζληθνζνζηαιηζηηθό παξειζόλ ησλ Γεξκαλώλ ή ηεο Γεξκαλίαο. Σν ζέκα καο 
ππνδειώλεη ηελ άπνςε όηη, ελώ θαλνληθά θάζε παξειζόλ παξέξρεηαη, 
εληνύηνηο ην ζπγθεθξηκέλν κε παξέξρεζζαη απνηειεί θάηη ηειείσο ηδηόκνξθν. 
Από ηελ άιιε ε θαλνληθή παξέιεπζε ηνπ παξειζόληνο δελ κπνξεί λα γίλεηαη 
αληηιεπηή σο κηα εμαθάληζε. ηαλ δηάθνξα ηζηνξηθά έξγα αζρνινύληαη, γηα 
παξάδεηγκα, κε ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Ναπνιένληα, όπσο θαη κε ηελ 
θιαζηθή πεξίνδν ηνπ απηνθξάηνξα Απγνύζηνπ, ην απνηέιεζκα είλαη απηέο νη 
επνρέο λα απνθηνύλ ζπλερώο κηα παξνληηθή ύπαξμε. κσο είλαη πξνθαλέο 
όηη ηα ζπγθεθξηκέλα παξειζόληα έρνπλ ράζεη ην βάξνο πνπ είραλ γηα ηνπο 
ζπγθαηξηλνύο ηνπο. Αθξηβώο γηα απηόλ ην ιόγν κπνξνύλ λα αθήλνληαη ζηελ 
θξίζε ησλ ηζηνξηθώλ. Αληηζέησο, από ό,ηη θαίλεηαη, ην εζληθνζνζηαιηζηηθό 
παξειζόλ ‒όπσο πξόζθαηα ηόληζε θαη ν Υέξκαλ Λίκπε‒ δελ ππόθεηηαη ζε 
ηνύηε ηελ παξέιεπζε, ζε ηνύηε ηε δηαδηθαζία εμαζζέλεζεο, αιιά δείρλεη λα 
αλαβηώλεη θαη λα ηζρπξνπνηείηαη πεξαηηέξσ, όρη όκσο σο πξόηππν, αιιά σο 
θόβεηξν, σο έλα παξειζόλ ην νπνίν κάιηζηα εδξαηώλεηαη σο παξόλ ή 
επηθξέκαηαη σο δακόθιεηνο ζπάζε πάλσ από απηό.  
 

Εικόνερ άζππος-μαύπος 
 
Γηα απηό ππάξρνπλ εύινγεο αηηίεο. ζν πην μεθάζαξα ε Οκνζπνλδηαθή 
Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, θαη ε δπηηθή θνηλσλία ελ γέλεη, εμειίζζεηαη ζε κηα 
«θνηλσλία επεκεξίαο», ηόζν πην πνιύ μελίδεη ε εηθόλα ηνπ Σξίηνπ Ράηρ κε ηε 
θηινπόιεκε ηδενινγία ηνπ, κε ην αμίσκά ηνπ «θαλόληα αληί βνύηπξν», θαζώο 
θαη κε ηα απνζπάζκαηά ηνπ από ηελ Ποιηηική Ένηα, όπσο «Ο ζάλαηόο καο 
γίλεηαη γηνξηή», ηα νπνία ηξαγνπδηνύληαλ δπλαηά ελ ρνξώ ζε ζρνιηθέο ενξηέο. 
ήκεξα όινη είλαη εηξεληζηέο εθ πεπνηζήζεσο, όκσο δελ κπνξνύλ παξ’ όια 
απηά λα δνπλ από κηα αζθαιή απόζηαζε ηελ πνιεκνραξή ζηάζε θαη 
ηδενινγία ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ, δηόηη μέξνπλ όηη νη δύν ππεξδπλάκεηο θάζε 
ρξόλν δαπαλνύλ γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπο πνιύ πεξηζζόηεξα από όζα είρε 
δαπαλήζεη ν Υίηιεξ από ην 1933 έσο ην 1939. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα 
παξακέλεη κηα βαζηά αλαζθάιεηα. Πξνηηκάκε λα αλακεηξηόκαζηε κε ηνπο 
ερζξνύο καο από κηα ζέζε αζθάιεηαο παξά από ηε ζύγρπζε ηνπ παξόληνο. 
 Παξόκνηα ηζρύνπλ γηα ην θεκηληζκό: ηνλ Δζληθνζνζηαιηζκό ε «καλία 
κε ηελ αξξελσπόηεηα» ραξαθηεξηδόηαλ από κηα πξνθιεηηθή απηνπεπνίζεζε 
θαη απηή ε καλία ζήκεξα έρεη ηελ ηάζε λα δηαςεύδεηαη θαη λα ζπγθαιύπηεηαη 
‒ν Δζληθνζνζηαιηζκόο είλαη ζπλεπώο ν ζύγρξνλνο ερζξόο κε ηελ ηειεπηαία, 
αθόκα πην απαξαγλώξηζηε, κνξθή εκθάληζήο ηνπ. Η απαίηεζε ηνπ Υίηιεξ γηα 
«παγθόζκηα θπξηαξρία» πξέπεη λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά σο ε πιένλ 
ηεξαηώδεο, όζν πην μεθάζαξα απνδεηθλύεηαη όηη ε Γπηηθή Γεξκαλία κπνξεί ζε 
θάζε πεξίπησζε λα παίμεη ζηε δηεζλή πνιηηηθή ην ξόιν ελόο θξάηνπο κεζαίνπ 
κεγέζνπο ‒ σζηόζν ηίπνηα δελ πηζηνπνηεί ηελ «αζσόηεηά» ηεο, θαη ζε πνιιά 
κέξε είλαη αθόκε δσληαλόο ν θόβνο όηη ζα κπνξνύζε λα γίλεη λαη κελ όρη ε 
αηηία, αιιά ε αθνξκή ελόο Σξίηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Πεξηζζόηεξν από 
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όια ηα άιια, ζην κε παξέξρεζζαη ηνπ παξειζόληνο ζπλέβαιε ελ ησ κεηαμύ ε 
αλάκλεζε ηεο «Σειηθήο Λύζεο», δηόηη ε ηεξαησδία ηεο βηνκεραληθήο 
εμόλησζεο πάξα πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ έπξεπε λα θαλεί ηόζν 
πην αδηαλόεηε όζν πην πνιύ ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, 
κέζσ ηεο λνκνζεζίαο ηεο, πξνζεηίζεην ζηε ρνξεία ηεο εκπξνζζνθπιαθήο ησλ 
αλζξσπηζηηθώλ θξαηώλ. κσο ακθηβνιίεο ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θη εδώ, 
θαη αλαξίζκεηνη μέλνη πίζηεπαλ θαη πηζηεύνπλ, εμίζνπ ιίγν όζν πνιινί 
Γεξκαλνί, ζηελ ηαύηηζε «λόκηκεο ρώξαο» («pays légal») θαη «πξαγκαηηθήο 
ρώξαο» («pays réel»). 
 Ήηαλ, σζηόζν, κνλάρα ε ζπλερήο πξνζθόιιεζε ησλ απιώλ 
θαζεκεξηλώλ Γεξκαλώλ ζηελ ηδέα πεξί «λόκηκεο ρώξαο» πνπ ηνπο 
θαζηζηνύζε αληίζεηνπο ζε απηό ην κε παξέξρεζζαη ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπο 
έθαλε λα ζέινπλ λα βάινπλ «ηειεία θαη παύια» ζηε ζπδήηεζε, έηζη ώζηε ην 
γεξκαληθό παξειζόλ λα κε δηαθέξεη πιένλ νπζηαζηηθά από άιια παξειζόληα; 
 Γελ ππάξρεη έλαο ππξήλαο αιήζεηαο ζε πνιιά από ηα επηρεηξήκαηα θαη 
ηα εξσηήκαηα, ηα νπνία ηξόπνλ ηηλά νξζώλνπλ έλα ηείρνο ελάληηα ζην αίηεκα 
γηα κηα αδηάθνπηε «ελαζρόιεζε» κε ηνλ Δζληθνζνζηαιηζκό; Θα αλαθεξζώ ζε 
κεξηθά από απηά ηα επηρεηξήκαηα ή εξσηήκαηα, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 
αλαπηύμσ κηα έλλνηα εθείλεο ηεο «παξάιεηςεο», ε νπνία, θαηά ηε γλώκε κνπ, 
είλαη θαη ε πην απνθαζηζηηθή, ζε κηα πξνζπάζεηα λα νξηνζεηήζσ έηζη εθείλε 
ηελ «ελαζρόιεζε», ε νπνία πόξξσ απέρεη ηόζν από ηελ επηζπκία λα κπεη 
«ηειεία θαη παύια» όζν θαη από ηε δηαξθώο εμνξθηδόκελε «ζπκθηιίσζε κε ην 
παξειζόλ». 
 Δίλαη αθξηβώο εθείλνη, πνπ ζπρλόηεξα θαη ζηνπο πιένλ πςεινύο 
ηόλνπο θάλνπλ ιόγν γηα ηελ ύπαξμε «ζπκθεξόλησλ», νη νπνίνη αξλνύληαη ην 
εξώηεκα, αλ ζε απηή ηελ άξλεζε παξέιεπζεο ηνπ παξειζόληνο έπαημαλ ή 
ζπλερίδνπλ λα παίδνπλ ξόιν άιια ζπκθέξνληα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα 
ζπκθέξνληα κηαο λέαο γεληάο ζηνλ πακπάιαην αγώλα ελάληηα «ζηνπο 
παηεξάδεο» ή επίζεο ηα ζπκθέξνληα ησλ δησθόκελσλ θαη ησλ απνγόλσλ 
ηνπο γηα κηα κόληκε αλώηεξε θαη πξνλνκηνύρα θνηλσληθή ζέζε.  
 Με ην ιόγν πεξί ηεο «ελνρήο ησλ Γεξκαλώλ» παξαβιέπεηαη ειαθξά ηε 
θαξδία ε νκνηόηεηα κε ην ιόγν πεξί ηεο «ελνρήο ησλ Δβξαίσλ», πνπ 
ζπληζηνύζε έλα από ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ. ιεο νη 
θαηεγνξίεο ελνρήο θαηά «ησλ Γεξκαλώλ», νη νπνίεο πξνέξρνληαη από 
Γεξκαλνύο, είλαη αλεηιηθξηλείο, εθόζνλ νη θαηήγνξνη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ 
ηνλ εαπηό ηνπο ή ηελ νκάδα πνπ εθπξνζσπνύλ ζηνπο θαηεγνξνύκελνπο, ελώ 
νπζηαζηηθά ζέινπλ απιώο λα επηθέξνπλ έλα απνθαζηζηηθό ρηύπεκα ζηνπο 
παιαηνύο αληηπάινπο ηνπο. 

Η πξνζνρή πνπ είλαη ζηξακκέλε ζηελ «Σειηθή Λύζε» απνηειεί έλαλ 
αληηπεξηζπαζκό απέλαληη ζε ζεκαληηθά πξαγκαηηθά γεγνλόηα ηεο 
εζληθνζνζηαιηζηηθήο πεξηόδνπ, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζαλάησζε ηεο 
«αλάμηαο δσήο» θαη ε κεηαρείξηζε ησλ Ρώζσλ αηρκαιώησλ πνιέκνπ, θπξίσο 
όκσο απέλαληη ζε θξίζηκα δεηήκαηα ηνπ παξόληνο ‒ γηα παξάδεηγκα, εθείλα 
πνπ αθνξνύλ ην ραξαθηήξα ηνύ Δίλαη ηεο «αγέλλεηεο δσήο» ή ηελ 
«εζλνθηνλία» ρζεο ζην Βηεηλάκ θαη ζήκεξα ζην Αθγαληζηάλ. 

Η ζπλύπαξμε απηώλ ησλ δύν νκάδσλ επηρεηξεκάησλ, από ηηο νπνίεο ε 
κία βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην, αιιά παξ’ όια απηά δελ κπόξεζε λα 
επηθξαηήζεη εληειώο, έρεη νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία θάπνηνο 
κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη σο παξάδνμε ή επίζεο σο επηξάπειε.  
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 Μηα απεξίζθεπηε δήισζε ελόο νκνζπνλδηαθνύ βνπιεπηή γηα νξηζκέλα 
αηηήκαηα ησλ εθπξνζώπσλ εβξατθώλ νξγαλώζεσλ ή ην θαθόγνπζην 
νιίζζεκα ελόο πνιηηηθνύ θάπνηνπ δήκνπ δηνγθώλνληαη θαη εθιακβάλνληαη σο 
ελδείμεηο «αληηζεκηηηζκνύ», όηαλ θάζε αλάκλεζε ηνπ απζεληηθνύ θαη επ’ 
νπδελί ιόγσ βέβαηα εζληθνζνζηαιηζηηθνύ αληηζεκηηηζκνύ ηεο επνρήο ηεο 
Βατκάξεο έρεη εμαθαληζηεί, θαη ελώ ηνλ ίδην θαηξό ζηελ ηειεόξαζε 
πξνβάιιεηαη ην ζπγθηλεηηθό ληνθπκαληέξ Σοά [Οινθαύησκα] ελόο Δβξαίνπ 
ζθελνζέηε, ν νπνίνο ζε νξηζκέλα κέξε ηνπ ζεσξεί πηζαλό όηη θαη νη άλδξεο 
ησλ Δο Δο ζηα ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ κπνξνύζαλ λα είλαη κε ηνλ ηξόπν ηνπο 
ζύκαηα θαη όηη, από ηελ άιιε πιεπξά, ζηα πνισληθά ζύκαηα ηνπ 
Δζληθνζνζηαιηζκνύ ππήξρε έλαο κηαζκαηηθόο αληηζεκηηηζκόο. 
 Μπνξεί κελ ε επίζθεςε ηνπ Ακεξηθαλνύ πξνέδξνπ ζην ζηξαηησηηθό 
θνηκεηήξην ηνπ Μπίηκπνπξγθ λα πξνθάιεζε κηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε 
ζπδήηεζε, όκσο ν θόβνο κπξνζηά ζηελ θαηεγνξία ηνπ «ζπκςεθηζκνύ», θαη 
γεληθά ηεο ζύγθξηζεο, δελ επέηξεςε λα ηεζεί ην απιό εξώηεκα, ηη ζα ζήκαηλε 
ην αλ ν θαγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο ην 1953 είρε αξλεζεί λα επηζθεθζεί ην 
ζηξαηησηηθό θνηκεηήξην ηνπ Άξιηλγθηνλ, θαη κάιηζηα κε ηελ αηηηνινγία όηη εθεί 
είλαη ζακκέλνη άλδξεο νη νπνίνη είραλ ιάβεη κέξνο ζηηο ηξνκνθξαηηθέο 
επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ άκαρνπ γεξκαληθνύ πιεζπζκνύ.  
 Γηα ηνλ ηζηνξηθό, ην πην αμηνζξήλεην απνηέιεζκα ηνπ κε παξέξρεζζαη 
ηνπ παξειζόληνο είλαη αθξηβώο απηό: όηη νη πην απινί θαλόλεο, νη νπνίνη 
ηζρύνπλ γηα θάζε παξειζόλ, θαίλνληαη λα κελ ηζρύνπλ πηα, όηη δειαδή θάζε 
παξειζόλ πξέπεη όιν θαη πην πνιύ λα γίλεηαη αληηιεπηό κέζα ζηελ 
πνιππινθόηεηά ηνπ, όηη πξέπεη λα γίλεηαη όιν θαη πην δηαπγέο ην ηζηνξηθό 
πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηό πθαίλεηαη, όηη νη εηθόλεο άζπξνπ-καύξνπ ησλ 
ζπγθαηξηλώλ πξέπεη λα δηνξζώλνληαη θαη όηη νη παιαηόηεξεο απνηηκήζεηο 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε αλαζεώξεζε. 
 κσο απηόο αθξηβώο ν ηειεπηαίνο θαλόλαο, όηαλ εθαξκόδεηαη ζην 
Σξίην Ράηρ, θαίλεηαη λα είλαη «επηθίλδπλνο γηα ηνλ ιαό»: Γελ ζα κπνξνύζε λα 
νδεγήζεη ζηε δηθαηνιόγεζε ηνπ Υίηιεξ ή ηνπιάρηζηνλ ζην λα «απαιιάμεη ηνπο 
Γεξκαλνύο από ηελ θαηεγνξία»; Γελ απμάλεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε 
πηζαλόηεηα νη Γεξκαλνί λα ηαπηηζηνύλ μαλά κε ην Σξίην Ράηρ, όπσο πξάγκαηη 
έθαλαλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλόηεηα ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηόδνπ 1935 έσο 1939, θαη έηζη λα κελ πάξνπλ ην κάζεκα πνπ ηνπο 
επέβαιε ε Ιζηνξία; 
 Απηά ηα εξσηήκαηα κπνξνύλ λα απαληεζνύλ άκεζα θαη ρσξίο ζνβαξέο 
αληηξξήζεηο: Καλέλαο Γεξκαλόο δελ είλαη δπλαηόλ λα ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη 
ηνλ Υίηιεξ, θαη κόλν ιόγσ ησλ εληνιώλ πνπ ν ίδηνο έδσζε γηα ηελ εμόλησζε 
ηνπ γεξκαληθνύ ιανύ ηνλ Μάξηην ηνπ 1945. To όηη νη Γεξκαλνί παίξλνπλ 
καζήκαηα από ηελ Ιζηνξία δελ ην εγγπώληαη νη ηζηνξηθνί θαη νη δεκνζηνγξάθνη, 
αιιά ε νινθιεξσηηθή αιιαγή ησλ ζρέζεσλ ηζρύνο θαη νη εκθαλείο ζπλέπεηεο 
ησλ δύν κεγάισλ εηηώλ. Λάζνο καζήκαηα κπνξνύλ βεβαίσο αθόκε λα 
πάξνπλ, όκσο κνλάρα κε έλαλ ηξόπν, ν νπνίνο ζα είλαη λένπ είδνπο θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε «αληηθαζηζηηθόο». 
 Αιεζεύεη όηη δελ έρνπλ ιείςεη νη πξνζπάζεηεο λα μεπεξαζηεί ην 
επίπεδν ηεο πνιεκηθήο θαη λα παξνπζηαζηεί κηα αληηθεηκεληθή εηθόλα ηνπ 
Σξίηνπ Ράηρ θαη ηνπ εγέηε ηνπ· αξθεί λα αλαθέξνπκε ηα νλόκαηα ηνπ Γηόαρηκ 
Φεζη θαη ηνπ εκπάζηηαλ Υάθλεξ. Καη νη δύν όκσο, θαηά θύξην ιόγν, 
επηθεληξώζεθαλ ζηελ εγρώξηα γεξκαληθή θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα ζα 
πξνζπαζήζσ κε ηε βνήζεηα κεξηθώλ εξσηεκάησλ θαη ιέμεσλ-θιεηδηώλ λα 
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ππνδείμσ ηελ νπηηθή γσλία ππό ηελ νπνία ζα έπξεπε λα ηδσζεί απηό ην 
παξειζόλ, εθόζνλ πξέπεη λα ηύρεη εθείλεο ηεο «ίζεο κεηαρείξηζεο», ε νπνία 
απνηειεί αμησκαηηθή αξρή ηεο Φηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, ε 
νπνία όκσο δελ νδεγεί ζε εμνκνηώζεηο, αιιά απελαληίαο ζηελ αλάδεημε ησλ 
δηαθνξώλ. 
 

Αποζαθηνιζηικέρ λέξειρ-κλειδιά 
 

Ο Μαμ Έξβηλ θνλ όηκπλεξ-Ρίρηεξ, ν νπνίνο αξγόηεξα ππήξμε έλαο από ηνπο 
ζηελόηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Υίηιεξ θαη θαηόπηλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1923, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο πξνο ηελ αίζνπζα ησλ ζηξαηεγώλ, ρηππήζεθε 
ζαλάζηκα από κηα ζθαίξα, ην 1915 εξγαδόηαλ σο πξόμελνο ηεο Γεξκαλίαο 
ζην Δξδεξνύκ. Δθεί ππήξμε απηόπηεο κάξηπξαο ησλ εθηνπίζεσλ ηνπ 
αξκεληθνύ πιεζπζκνύ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηελ αξρή ηεο πξώηεο κεγάιεο 
εζλνθηνλίαο ηνπ 20νύ αηώλα. Γελ δίζηαζε κάιηζηα λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηηο 
ηνπξθηθέο αξρέο, κε ηνλ βηνγξάθν ηνπ λα ηειεηώλεη ην 1938 ηελ εμηζηόξεζε 
ησλ γεγνλόησλ κε ηηο εμήο ζθέςεηο: «κσο ηη ήηαλ απηνί νη ιίγνη άλζξσπνη νη 
νπνίνη ελαληηώζεθαλ ζηε ζέιεζε εμόλησζεο ηεο ηνπξθηθήο Πύιεο, ε νπνία 
κάιηζηα αγλόεζε ηηο πην άκεζεο παξαηλέζεηο από ην Βεξνιίλν, ηη ήηαλ απηνί νη 
νπνίνη ελαληηώζεθαλ ζηε ιαίκαξγε αγξηόηεηα ησλ ειεπζεξσκέλσλ Κνύξδσλ, 
ζηελ θαηαζηξνθή πνπ ζπληεινύληαλ ηόζν γξήγνξα, όπνπ νη ιανί ηεο Αζίαο 
αληηπαξεηίζελην κε αζηαηηθό ηξόπν, καθξηά από ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό;»  
 Καλείο δελ μέξεη, ηη ζα έθαλε ν όηκπλεξ-Ρίρηεξ ή ζα είρε παξαιείςεη 
λα θάλεη, αλ απηόο είρε γίλεη ζηε ζέζε ηνπ Άιθξελη Ρόδελκπεξγθ ππνπξγόο 
ησλ θαηερόκελσλ αλαηνιηθώλ πεξηνρώλ. κσο πνιύ δύζθνια κπνξεί 
θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί όηη αλάκεζα ζε απηόλ θαη ζηνλ Ρόδελκπεξγθ ή ζηνλ 
Υίκιεξ, πόζν κάιινλ όηη αλάκεζα ζε απηόλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ Υίηιεξ ππήξρε 
νπζηαζηηθή δηαθνξά. Σόηε όκσο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαξσηεζνύκε: Ση 
κπόξεζε λα παξαθηλήζεη αλζξώπνπο, νη νπνίνη αηζζάλζεθαλ σο «αζηαηηθή» 
κηα εζλνθηνλία, ηελ νπνία έδεζαλ από πξώην ρέξη, ώζηε λα πξνβνύλ νη ίδηνη 
ζε κηα αθόκα πην θξηθηή εζλνθηνλία; Τπάξρνπλ απνζαθεληζηηθέο ιέμεηο-
θιεηδηά. Μία από απηέο είλαη ε εμήο: 
 ηαλ ν Υίηιεξ ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 1943 έιαβε ηελ είδεζε γηα ηε 
ζπλζεθνιόγεζε ηεο Έθηεο ηξαηηάο ζην ηάιηλγθξαλη, ζρνιηάδνληαο ηελ 
θαηάζηαζε, πξνέβιεςε ακέζσο όηη κεξηθνί από ηνπο αηρκάισηνπο 
αμησκαηηθνύο ζα δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε ζνβηεηηθή πξνπαγάλδα: 
«Φαληαζηείηε απηόλ (έλαλ ηέηνην αμησκαηηθό) λα κπαίλεη ζηε Μόζρα, θαη ηόηε 
ζθεθηείηε ην “θινπβί κε ηνπο αξνπξαίνπο”. Σόηε ζα ππνγξάςεη ηα πάληα. Θα 
θάλεη νκνινγίεο, ζα θάλεη εθθιήζεηο…» 
 Οη ζρνιηαζηέο δίλνπλ ηελ εξκελεία όηη ην «θινπβί κε ηνπο αξνπξαίνπο» 
παξαπέκπεη ζηε Λνπκπηάλθα. Θεσξώ όηη απηό είλαη ιαλζαζκέλν.  
 ην έξγν 1984 ν Σδνξηδ ξγνπει πεξηγξάθεη κε πνηνλ ηξόπν ν ήξσαο 
Οπίλζηνλ κηζ εμαλαγθάζηεθε ηειηθά από ηε κπζηηθή αζηπλνκία ηνπ 
«Μεγάινπ Αδειθνύ» ύζηεξα από πνιιά βαζαληζηήξηα λα απαξλεζεί ηελ 
αξξαβσληαζηηθηά ηνπ θαη έηζη λα παξαηηεζεί από ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηά 
ηνπ. Κάπνηνο θέξλεη έλα θινπβί πάλσ από ην θεθάιη ηνπ, κέζα ζην νπνίν 
βξίζθεηαη έλαο αξνπξαίνο πνπ έρεη ζρεδόλ ηξειαζεί από ηελ πείλα. Ο 
αλαθξηηηθόο ππάιιεινο απεηιεί λα αλνίμεη ην θινπβί θαη ηόηε ν Οπίλζηνλ κηζ 
θαηαξξέεη. Απηή ηελ ηζηνξία ν ξγνπει δελ ηελ επηλόεζε. Τπάξρεη ζε 
πνιπάξηζκα απνζπάζκαηα ηεο αληηκπνιζεβίθηθεο θηινινγίαο γηα ηνλ ξσζηθό 
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εκθύιην πόιεκν. Μεηαμύ ησλ άιισλ αλαθέξεηαη από ηνλ ζνζηαιηζηή 
Μειγθνύλνθ πνπ ζεσξείηαη αμηόπηζηνο. Απηή απνδίδεηαη ζηελ «θηλεδηθή 
Σζεθά». 
 

Απσιπέλαγορ Γκοςλάγκ και Άοςζβιηρ 
 

Απνηειεί ζεκαληηθό θελό ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ Δζληθνζνζηαιηζκό 
ην όηη δελ αλαγλσξίδεηαη ή δελ γίλεηαη παξαδεθηό ζε πνηα έθηαζε όια απηά 
πνπ δηέπξαμαλ αξγόηεξα νη εζληθνζνζηαιηζηέο ‒κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ 
ηερληθή δηαδηθαζία ηεο ζαλάησζεο κε αέξην‒, όπσο καδηθέο εθηνπίζεηο θαη 
καδηθνύο ηνπθεθηζκνύο, βαζαληζηήξηα, ζηξαηόπεδα ζαλάηνπ, εμνινζξεύζεηο 
νιόθιεξσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ ζύκθσλα κε αληηθεηκεληθά θαη κόλν 
θξηηήξηα επηινγήο, δεκόζηα εθθξαζκέλεο πξνηξνπέο γηα εμόλησζε 
εθαηνκκπξίσλ αζώσλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη όκσο ζεσξνύληαλ «ερζξνί», 
είραλ ήδε πεξηγξαθηεί ζε πνιιά γξαπηά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. 
 Δίλαη πηζαλό πνιιέο από απηέο ηηο αλαθνξέο λα ήηαλ ππεξβνιηθέο. 
Δίλαη επίζεο βέβαην όηη θαη ε «ιεπθή ηξνκνθξαηία» πξνέβε ζε απνηξόπαηεο 
πξάμεηο, κνινλόηη κέζα ζηηο ζηνρεύζεηο ηεο δελ ππήξμε αληίζηνηρν ηεο ξεηήο 
αμίσζεο γηα «εμνιόζξεπζε ηεο κπνπξδνπαδίαο». Παξ’ όια απηά, ζην ζεκείν 
απηό επηηξέπεηαη, ή κάιινλ είλαη αλαπόθεπθην, λα ζέζνπκε ην εμήο εξώηεκα: 
Πξαγκαηνπνίεζαλ νη εζληθνζνζηαιηζηέο, πξαγκαηνπνίεζε ν Υίηιεξ κηα 
«αζηαηηθή» πξάμε ίζσο θαη κόλν γη’ απηό, επεηδή εθείλνη θαη νη όκνηνί ηνπο 
ζεσξνύζαλ ηνλ εαπηό ηνπο σο ελ δπλάκεη ή πξαγκαηηθά ζύκαηα κηαο 
«αζηαηηθήο» πξάμεο; Σν «Αξρηπέιαγνο Γθνπιάγθ» δελ πξνεγήζεθε ηνπ 
«Άνπζβηηο»; Γελ ήηαλ ε «ηαμηθή δνινθνλία» ησλ κπνιζεβίθσλ ην ινγηθό θαη 
πξαγκαηηθό πξνεγνύκελν ηεο «θπιεηηθήο δνινθνλίαο» ησλ 
εζληθνζνζηαιηζηώλ; Γελ κπνξνύλ νη πην θξπθέο ελέξγεηεο ηνπ Υίηιεξ λα 
εμεγεζνύλ αθξηβώο επίζεο από απηό, από ην όηη δειαδή ν ίδηνο δεν είρε 
μεράζεη ην «θινπβί κε ηνπο αξνπξαίνπο»; Γελ πξνεξρόηαλ ίζσο ην Άνπζβηηο 
όζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζή ηνπ από έλα παξειζόλ πνπ δελ ήζειε λα 
παξέιζεη;  
 Κάπνηνο δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη δηαβάζεη ην δπζεύξεην πιένλ βηβιηαξάθη 
ηνπ Μειγθνύλνθ γηα λα ζέζεη εηνύηα ηα εξσηήκαηα. κσο δηζηάδεη λα ηα 
ζέζεη, όπσο θαη εγώ γηα πνιύ θαηξό επίζεο δίζηαδα λα ηα ζέζσ. Απηά 
ζεσξνύληαη αληηθνκκνπληζηηθέο πνιεκηθέο ζέζεηο ή πξντόληα ηνπ Φπρξνύ 
Πνιέκνπ. Δπηπιένλ δελ αξκόδνπλ θαη πνιύ ζηελ εμεηδηθεπκέλε επηζηήκε, ε 
νπνία πξέπεη πάληνηε λα επηιέγεη θαη λα ζέηεη πην πεξηνξηζκέλα εξσηήκαηα. 
Δλ ηνύηνηο ζηεξίδνληαη ζε απιέο αιήζεηεο. Κάπνηνο κπνξεί λα έρεη εζηθνύο 
ιόγνπο ώζηε λα παξακεξίδεη ζθόπηκα νξηζκέλεο αιήζεηεο, όκσο θάηη ηέηνην 
πξνζθξνύεη ζην ήζνο ηεο επηζηήκεο.  
 Οη δηζηαγκνί ζα ήηαλ δηθαηνινγεκέλνη κνλάρα εάλ θάπνηνο εμέηαδε 
απνκνλσκέλα απηά ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη εξσηήκαηα θαη δελ ηα έζεηε 
από ηελ πιεπξά ηνπο κέζα ζε έλα επξύηεξν πιαίζην, δειαδή κέζα ζην 
πιαίζην εθείλσλ ησλ πνηνηηθώλ ξήμεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ επξσπατθή 
ηζηνξία, νη νπνίεο μεθηλνύλ κε ηε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη νη νπνίεο θάζε 
θνξά πξνθαινύζαλ κηα έληνλε αλαδήηεζε ησλ «ελόρσλ» ή ησλ «απηνπξγώλ» 
κηαο εμέιημεο πνπ ζεσξνύληαλ νιέζξηα. Μνλάρα κέζα ζε απηά ηα 
ζπκθξαδόκελα ζα γηλόηαλ ηειείσο μεθάζαξν όηη παξ’ όιε ηε δπλαηόηεηα 
ζύγθξηζεο νη βηνινγηθέο πξάμεηο εμόλησζεο ηνπ εζληθνζνζηαιηζκνύ 
δηαθέξνπλ πνηνηηθά από ηελ θνηλσληθή εμόλησζε, ζηελ νπνία πξνέβε ν 
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κπνιζεβηθηζκόο. Χζηόζν, όζν αδύλαην είλαη λα «δηθαηνινγεζεί» κηα 
δνινθνλία, θαη κάιηζηα κηα καδηθή δνινθνλία, βάζεη κηαο άιιεο δνινθνλίαο, 
άιιν ηόζν παξαπιαλεηηθό είλαη λα επηζεκαίλεηαη κνλάρα ε μία δνινθνλία θαη 
ε μία καδηθή δνινθνλία θαη λα κε ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε άιιε, κνινλόηη 
πθίζηαηαη πηζαλώο κηα αηηηώδεο ζπλάθεηα. 
 πνηνο εμεηάδεη εηνύηε ηελ ηζηνξία όρη σο κπζνιόγεκα, αιιά σο πξνο 
ηηο νπζηαζηηθέο ηεο ζπλάθεηεο, σζείηαη ζε έλα θεληξηθό ζπκπέξαζκα: Δθόζνλ 
απηή, κε όιε ηε ζθνηεηλόηεηά ηεο θαη κε όινπο ηνπο ηξόκνπο ηεο, αιιά θαη κε 
ην Νέν πνπ ε ίδηα αλαδύεη θαη πξνθαιεί ζύγρπζε –ην νπνίν πξέπεη λα 
απνδίδεηαη ζηνπο δξώληεο–, πξέπεη λα έρεη θάπνην λόεκα γηα ηνπο 
κεηαγελέζηεξνπο, απηό ην λόεκα πξέπεη λα είλαη ε απειεπζέξσζε από ηελ 
ηπξαλλία ηεο θνιεθηηβηζηηθήο ζθέςεο. Πξάγκα πνπ ζα ζήκαηλε ηαπηόρξνλα 
ηελ απνθαζηζηηθή ζηξνθή πξνο όλοσς ηνπο θαλόλεο κηαο ειεύζεξεο 
θνηλσληθήο νξγάλσζεο, κηαο νξγάλσζεο, ε νπνία επηηξέπεη θαη ελζαξξύλεη 
ηελ θξηηηθή, εθόζνλ αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο, ηξόπνπο ζθέςεο θαη παξαδόζεηο, 
όπσο θαη ζε θπβεξλήζεηο θαη νξγαλώζεηο θάζε είδνπο. Οη νξγαλώζεηο θαη νη 
θπβεξλήζεηο, σζηόζν, είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζηηγκαηίδνπλ ηελ θξηηηθή ζηελ 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε σο αλεπίηξεπηε. Σα άηνκα δελ κπνξνύλ, ή κπνξνύλ 
λα απειεπζεξσζνύλ από απηό ην ζηίγκα κνλάρα κε πνιύ κεγάιεο 
πξνζπάζεηεο. Απηό ζεκαίλεη θξηηηθή «ζηνπο» Δβξαίνπο, «ζηνπο» Ρώζνπο, 
«ζηνπο» Γεξκαλνύο ή «ζηνπο» κηθξναζηνύο. ην βαζκό πνπ ε εμέηαζε ηνπ 
Δζληθνζνζηαιηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη αθξηβώο από ηνλ θνιεθηηβηζηηθό ηξόπν 
ζθέςεο, ζα έπξεπε λα κπεη ηειεία θαη παύια ζε απηή. Δίλαη αλακθηζβήηεην 
όηη ηόηε ε έιιεηςε ζθέςεο θαη ε απηντθαλνπνίεζε ζα έθηαλαλ ζην 
απνθνξύθσκά ηνπο. Γελ πρέπει όκσο λα έρνπλ έηζη ηα πξάγκαηα θαη ε 
αιήζεηα δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξηάηαη από ηελ σθειηκόηεηα. 
Μηα πην ελδειερήο εμέηαζε, ε νπνία πάλσ απ’ όια ζα έπξεπε λα 
ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ αλαζηνραζκό πάλσ ζηελ ηζηνξία ησλ δύν ηειεπηαίσλ 
αηώλσλ, ζα νδεγνύζε ην παξειζόλ, γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο εδώ, ζην 
παξέξρεζζαη, όπσο ηαηξηάδεη ζε θάζε παξειζόλ. Καη απηό ην είδνο εμέηαζεο 
ζα νηθεηνπνηνύληαλ ην παξειζόλ, θάλνληάο ην δηθό καο.  
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