
Περίληψη – Summary 
 
 
Νούσης  Γιώργος: «Όψεις ενός «γαλλο-γαλλικού» Πολέμου. Η 
Περίπτωση των Harkis». 

 
Στην περίοδο του οκταετούς πολέμου ανεξαρτησίας της Αλγερίας (1954-

1962) διακόσιοι περίπου χιλιάδες Αλγερινοί τάχθηκαν στο πλευρό των 
Γάλλων, υπηρετώντας σε βοηθητικές/επικουρικές δυνάμεις του γαλλικού 
στρατού. Η στρατιωτική μονάδα που συγκροτούν ονομάζεται Harka (στα 
αραβικά σημαίνει κίνημα)και θα δώσει το όνομα της σε όσους τελικά 
Αλγερινούςθα υποστηρίξουν τους Γάλλους με κάθε μέσο από οποιαδήποτε 
θέση αλλά και στους απογόνους τους. 

 Οι Harkis,θα αποτυπώσουν με τον πιο τρομακτικό τρόπο την φρίκη του 
πολέμου καθώς με τη λήξη του θα βασανιστούν και θα σφαγιαστούν κατά 
χιλιάδες με την κατηγορία της προδοσίας (οι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 
εξήντα και εβδομήντα πέντε χιλιάδων), σε ένα σκηνικό βίας που σάρωσε τη 
χώρα μετά την υπογραφή την συνθήκης του Εβιάν τον Μάρτιο του 1962. 

 Όσοι καταφέρουν να γλιτώσουν τις σφαγές θα φύγουν με  κάθε τρόπο, 
αναζητώντας καταφύγιο στη χώρα για την οποία πολέμησαν. Η σταδιακή 
«έξοδος» περίπου 90.000 Harkis στη Μεσόγειο, η εγκατάστασή τους σε 
στρατόπεδα και χώρους υποδοχής στη μητροπολιτική Γαλλία καθώς και η 
πορεία της ενσωμάτωσής τους στη γαλλική κοινωνία αποτελούν τα βασικά 
σημεία μελέτης στο πρώτο μέρος. 

Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη της μνήμης 
των Harkis, στις διαδικασίες συγκρότησης της ταυτότητάς τους και στην 
διαρκή προσπάθειά τους να αναδυθούν στη δημόσια σφαίρα επιδιώκοντας 
την αναγνώριση της προσφοράς τους από το γαλλικό κράτος. Οι πολιτικές 
μνήμης των γαλλικών κυβερνήσεων (οι οποίες εκκινούν στη δεκαετία του 
1990), ο ακτιβισμός και οι διεκδικήσεις της κοινότητας των Harkis μέσα από 
οργανώσεις και συλλογικές συσσωματώσεις, η λειτουργία των μνημονικών 
τόπων ως στοιχείων διαμόρφωσης συλλογικής μνήμης και η μελέτη των 
κοινωνικών χώρων μέσα στους οποίους τα ιστορικά υποκείμενα επινοούν την 
εικόνα τους, συνθέτουν τα βασικά σημεία της έρευνας. 

Υποστηρίζεται ότι οι Harkis ως ιστορικά υποκείμενα συγκροτούν την 
ταυτότητά τους  μέσα από συνεχείς διεργασίες και ζυμώσεις που λαμβάνουν 
χώρα σε έναν άξονα στον οποίο εντοπίζουμε χαρακτηριστικά μετάβασης, από 
την αφάνεια στη δημόσια σφαίρα. Από τα στρατόπεδα υποδοχήςστο 
περιθώριο της ιστορίας και της γαλλικής επικράτειας, θα μεταβούν στη 
δημόσια ζωή, διεκδικώντας όχι μόνο την αναγνώριση τους από το γαλλικό 
κράτος αλλά και την ένταξή τους στο επίσημο εθνικό αφήγημα. Οι Harkis 
αφενός, μέσα από διεκδικήσεις, και οι διαδοχικές γαλλικές κυβερνήσεις 
αφετέρου, μέσω των πολιτικών της μνήμης και της διαμόρφωσης ενός 
θεσμικού πλαισίου αναγνώρισής τους, θα αποτελέσουν τα δρώντα υποκείμενα 
ενός συνεχούς και αδιάλειπτου «διαλόγου». Μέσα από αυτόν, οι Harkis 
συγκροτούν την ταυτότητά τους και διαμορφώνουν τη συλλογική τους 



μνήμη, αφήνοντας τα δικά τους ίχνη στη δημόσια ζωή της Γαλλίας, καθώς το 
τραύμα του πολέμου της Αλγερίας εγγράφεται στο συλλογικό φαντασιακό της 
γαλλικής κοινωνίας. 
 

 

Nousis Georgios : «Aspects of a “franco-french” War. The Case 
of Harkis». 

 
During the Algerian War of Independence (1954-1962), two hundred 

thousand Algerians fought on the side of the French, serving in auxiliary 
forces of the French army. The military unit they formed was called Harka (in 
Arabic “movement”) and eventually gave its name to any Algerian who 
supported the French by any means from any position.This term(Harkis) was 
also used to refer to the descendants of Algerians who had supported the 
French during the War. 

 Harkis, reflect the horrors of the war as they were tortured and massacred 
by thousands (numbers ranging from sixty to seventy-five thousand), in a 
scene of violence that swept the Country after the signing of the Treaty of 
Evian in March 1962. 

Those who manage to escape the massacres left any way they could, 
seeking shelter in the country for which they had fought. The first part of this 
study explores the gradual "exit" of about 90,000 Harkis in the Mediterranean, 
their establishment in transition camps in metropolitan France, and their 
incorporation into French society. 

 In the second part, the interest focuses on the memory of Harkisand the 
construction of their identity, following their constant efforts to gain visibility 
in the public sphere, seeking recognition from the French state. The main 
points of this work include the politics of memory of French governments 
(emerging in the 1990s), the activism of the Harki community through 
associations, the role that sites of memory constitute in forming a collective 
memory, and the study of social spaces in which historical subjects construct 
their self-image. 

 It is argued that Harkis formed their identity as historical subjects, moving 
from obscurity to visibility in the public sphere, through various protracted 
processes.From transition camps and temporary settlements on the fringes of 
history and French territory, they emerge in public life, claiming not only 
their recognition by the French state but also demanding their inclusion into 
the national narrative. The Harkis on the one hand(through activism and 
protests) and the successive French governments on the other hand(through 
politics of memory and institutional framework), constitute the two agents of 
a continuous "dialogue". Through this “dialogue”, the Harkis form their 
identity and shape their collective memory,thereby asserting their place in the 
public life of France,reminding us -as Robert Frank said- that: “French 
memory is full of Algeria”. 

 

 


