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80 χρόνια από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα.  

Πώς διαμορφώνεται η κοινή κουλτούρα μνήμης; 

Διαδικτυακή συζήτηση 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, ώρα 6.00-7.30μμ. (EEST) 

Γλώσσα: ελληνικά με διερμηνεία στα γερμανικά 

Ελληνικά: https://www.fes-athens.org/gr/  

Γερμανικά: https://www.fes-athens.org/  

Facebook: https://www.facebook.com/FESAthen  

Στις 6 Απριλίου 2021 συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την επίθεση της 

Γερμανίας εναντίον της Ελλάδας. Η διαχείριση του βεβαρημένου 

παρελθόντος μεταξύ των δυο χωρών αποτελεί αντικείμενο διχογνωμιών 

και πρωτοβουλιών εδώ και πολλές δεκαετίες. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε 

εξέλιξη μια αλλαγή της πολιτικής αντιμετώπισης και της ιστορικής 

επιστήμης ως απόρροια της διαδοχής των γενεών.  

Με τους προσκεκλημένους μας θα συζητήσουμε την ελληνογερμανική 

κουλτούρα μνήμης και τις επιπτώσεις της στις διμερείς σχέσεις των δυο 

χωρών. Σκοπός μας είναι να εξετάσουμε την ιστορική ευθύνη της 

Γερμανίας με γνώμονα το μέλλον των ελληνογερμανικών σχέσεων. 

Παράλληλα θέλουμε να διερευνήσουμε τυχόν νέα ερείσματα και 

προσεγγίσεις που οδηγούν πέρα από τις καθιερωμένες νομικές 

ερμηνείες. 

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ακόλουθοι θεματικοί άξονες: 

 

• Πώς αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά στην Ελλάδα και τη 

Γερμανία το θέμα της κουλτούρας μνήμης; 

• Πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν 

που θα μας επιτρέψουν να κοιτάξουμε μπροστά με ένα νέο, 

διαφορετικό βλέμμα; 

• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια κοινή κουλτούρα μνήμης, 

για παράδειγμα στο μάθημα της ιστορίας και στα εγχειρίδια 

διδασκαλίας; 

• Υπάρχουν αλλαγές στην πρόσληψη και ερμηνεία του 

παρελθόντος; Ακολουθεί εξελικτική πορεία η συζήτηση στην 

Ελλάδα και στη Γερμανία; 

• Προκύπτουν συνέπειες σε πολιτικό επίπεδο στις δυο χώρες; 

• Το ζήτημα των επανορθώσεων και του αναγκαστικού δανείου 

δεν μπορεί να μείνει εκτός της συζήτησης. Υπάρχουν ενδείξεις 

και δυνατότητες για νέους τρόπους προσέγγισης; 

 

Πρόγραμμα 

Καλωσόρισμα:  

❖ Άρνε Σίλντμπεργκ, διευθυντής FES Αθήνα 

Ομιλητές: 

❖ Δρ. Άννα Μαρία Δρουμπούκη, ιστορικός, Κέντρο Selma Stern, 

Βερολίνο 

❖ Χαράλαμπος Καρπουχτσής, Υποψ. διδάκτορας πολιτικών 

επιστημών, Jena Center for Reconciliation Studies, 

Πανεπιστήμιο της Ιένας  

❖ Μαρία Μπιτάκου, καθηγήτρια ιστορίας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, Αθήνα 

Συντονισμός:  

❖ Γιώργος Παππάς, δημοσιογράφος-ανταποκριτής στη 

Γερμανία (ΕΡΤ/ΤΑ ΝΕΑ) 

https://www.fes-athens.org/gr/
https://www.fes-athens.org/
https://www.facebook.com/FESAthen

