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Σύνοψη Ερευνητικού έργου

«Πολιτικές αναγνώρισης: η μεταζωή της ελληνικής Αντίστασης στο
Δίκαιο, την Ιστορία και τη Μνήμη (1945-2000)»

Το ερευνητικό έργο θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης την πορεία της επίσημης αναγνώρισης από το κράτος της
εθνικοαπελευθερωτικής δράσης κινημάτων, ομάδων και προσώπων κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και της
Κατοχής (1940-1944), αυτό που στην Ελλάδα ονομάστηκε «Εθνική Αντίσταση». Η διαδικασία αυτή υπήρξε ένα εργαστήρι
κατασκευής εννοιών, διαμόρφωσε μια νέα επικράτεια εφαρμογής πρωτόγνωρων πολιτικών και επηρέασε ευρύτερα τη
μεταπολεμική κοινωνία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος για τουλάχιστον μισό αιώνα. Η έρευνα στοχεύει
συγκεκριμένα: α) στην ιστορικοποίηση της έννοιας της αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης, δηλαδή στην καταγραφή και
ανάλυσή της ως μιας μακράς ιστορίας έμπρακτης κρατικής διαχείρισης του παρελθόντος στην Ελλάδα, β) στην ένταξη της
ελληνικής περίπτωσης στη διεθνή ιστορία της ιστοριογραφίας και της μνήμης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γ) στην
ανίχνευση των διαδοχικών (ανα)νοηματοδοτήσεων της Αντίστασης - συχνά με τελείως αντίθετο περιεχόμενο - αλλά και του
διαρκούς αιτήματος αναγνώρισης και αποκατάστασης στις διαφορετικές μορφές του, δ) στην καταγραφή και ανάλυση των
πολιτικών ενσωμάτωσης και αποκλεισμού από το εθνικό σώμα και κατά συνέπεια από το πολιτικό σύστημα, ε) στην
χαρτογράφηση των πολιτικών αποκατάστασης, τόσο σε συμβολικό επίπεδο, ως ένταξη της Αντίστασης στο εθνικό ιστορικό
αφήγημα (εθνική συμφιλίωση και ιδρυτικός μύθος της Δημοκρατίας), όσο και σε πρακτικό/υλικό, ως μορφές άσκησης
κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής πρόνοιας (ευεργετήματα, εκχώρηση κλήρου γης, συντάξεις κλπ.), στ) στην προβολή της
ελληνικής περίπτωσης στο ξενόγλωσσο ακαδημαϊκό και μη κοινό, και τέλος ζ) σε μια γόνιμη παρέμβαση στην τρέχουσα
ακαδημαϊκή και δημόσια συζήτηση για την ιστορία και τη μεταϊστορία της συγκρουσιακής δεκαετίας του 1940 στην Ελλάδα.
https://poreproject.wordpress.com/

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Το αίτημα για αναγνώριση της Αντίστασης εκφράστηκε διαχρονικά από πλατιά κοινωνικά στρώματα όλου του πολιτικού
φάσματος και η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1982 αξιολογείται ως ένα από τα πιο σημαντικά και θετικά γεγονότα
για τη χώρα. Επιπλέον, σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, η
δεκαετία του 1940 αναδείχθηκε εκ νέου σε διακύβευμα. Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γόνιμη παρέμβαση στην
τρέχουσα ακαδημαϊκή συζήτηση αλλά και να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο για την ιστορία και τη μεταϊστορία της
συγκρουσιακής ελληνικής δεκαετίας του 1940. Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην ιστορική γνώση μέσω των
ψηφιακών τεχνολογιών, παράγοντας προϊόντα πχ. διαδραστικό ντοκιμαντέρ που διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη
δυνατότητα του κοινωνικού συνόλου να εξερευνήσει και να αναστοχαστεί τη θέση του σε σχέση με το παρελθόν, τη χρήση του
παρελθόντος στο σήμερα, αλλά και την συλλογική του ταυτότητα.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ μας επιτρέπει την οργάνωση και
πραγματοποίηση ενός ερευνητικού έργου υψηλής επιστημονικής ποιότητας
στην Ελλάδα. Επιπλέον, μας έδωσε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε τη
δική μας ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουμε την υλοποίηση του έργου
ως επιστημονικοί υπεύθυνοι. Τέτοια ερευνητικά προγράμματα είναι ζωτικής
σημασίας αφενός για την αξιοποίηση του νέου επιστημονικού προσωπικού
της χώρας και αφετέρου για την ανανέωση της ακαδημαϊκής παραγωγής. Η
πρώτη προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση των
μεταδιδακτόρων ερευνητών και ερευνητριών προσφέρει τις απαραίτητες
υλικές προϋποθέσεις, καθώς και ένα συγκροτημένο πλαίσιο διαχείρισης για
την απερίσπαστη διεξαγωγή της έρευνας.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Μαγδαληνή Φυτιλή

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127,
11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

