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Σν έξγν ηνπ ζπγγξαθέα-δηαλννχκελνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιιε «Μανπηράνπδελ», ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ζχγθιηζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη ηεο ηέρλεο. Θέκα ηνπ: Σν εθπιεθηηθφ παξάινγν ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο. ηφρνο ηνπ: Να θξαηήζεη άγξππλν ην λνπ ηνπ αλζξψπνπ ζην ζεξηψδε 

παξαινγηζκφ, ζηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ιφγν. Πξφθεηηαη γηα κία «αιεζηλή» ηζηνξία, πνπ ν δεκηνπξγφο ηεο 

ηελ μαλάδεζε ηηο ψξεο πνπ μαλάβιεπε παιηέο ζεκεηψζεηο θαη πξνζπαζνχζε λα ηε «ζπκεζεί». Ζ ηζηνξία 

ηνπ, κλήκε θαηαγεγξακκέλε θαη  ζπλεηδεηφ γέλλεκα, είλαη βαζηζκέλε ζην επνπηηθφ θεθάιαην ησλ 

βησκάησλ ηνπ θαη θαη‟επέθηαζε ηεο πείξαο πνπ ζπζζψξεπζε κέζα ηνπ θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην 

γλσζηφ ηξαηφπεδν πγθεληξψζεσο θαη Δμνληψζεσο ησλ Δο –Δο, ην Μανπηράνπδελ. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ, εγθχπηνληαο ζηελ ςπρή ηνπ, ζα αλαζχξεη ην κλεκνληθφ ηνπ πιηθφ, ην γεκάην 

νηθεηφηεηα θαη ην ζξεκκέλν κε ηελ θξηηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπλείδεζήο ηνπ· θαη, ζηε ζπλέρεηα,ζα ην 

αλαζπγθξνηήζεη, ζα ην αλαπιαζηνπξγήζεη, κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο ηεο θαληαζίαο θαη ησλ 

δηεξγαζηψλ ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα πξνζδψζεη ζηηο κλεκνληθέο ηνπ παξαζηάζεηο φρη κφλν λέν 

πεξηερφκελν θαη κνξθή, αιιά ζα ηηο ελζαξθψζεη θαζψο ε θαληαζία είλαη ελέξγεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

πνηεηηθή θαη ζθεπηφκελε γιψζζα, ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηνπ ιεθηνχ, πνπ είλαη ιφγνο 

δηεξσηεκαηηθφο, ζπλδπαζηηθφο θαη βαζχηαηα νξακαηηθφο.Οη κλεκνληθέο ηνπ παξαζηάζεηο, επνκέλσο, ζα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζηνλ ηφπν ηεο θαληαζίαο, ζα κεηνπζησζνχλ ζε αθεγεκαηηθφ ρξνληθφ, ζε 

πεδνγξάθεκα. πλαθφινπζα, ε  ςπρή ηνπ θαη ν ζηνραζκφο ηνπ ζα αλαζάλνπλ  κεξηθψο απφ ηελ 

πληγκνλή θαη ηελ θαθνπξγία ηνπ παξειζφληνο θαη ε ζπλείδεζε ηνπ ζπγγξαθέα, δηεπξπκέλε θαη 

βαζχλνπζα κέζα ζηε δεκηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή ηεο ξνή, ζα ζπιιάβεη, κε θξηηήξηα αλζξσπηάο,ηελ 

αληηλνκία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο γηα λα θαηαιήμεη ζε κηα απαηζηφδνμε δηαπίζησζε, αιιά φρη 

ζπλαηζζεκαηηθά αλέιπηδε: «Γελ δηδαζθόκεζα θαη επαλαιακβάλνπκε ηα ίδηα ιάζε.» 
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Δθ πξψηεο, ην κπζηζηφξεκα Il Gattopardo  ηνπ Giuseppe Tomasi di Lampedusa δίλεη ηελ αίζζεζε ελφο 

ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ελφο ιανχ πξνο 

ηελ θαηάθηεζε ηεο εζληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο θαη ηελ εδαθηθή έλσζε ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο ζην ρψξν. 

Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα έλα πην πνιχπινθν δίθηπν αλαπαξαζηάζεσλ ηεο κλήκεο θαη θνηλσληθψλ πηπρψλ 

ηεο θαζψο κε ην ηζηνξηθφ γεγνλφο θαη ηε ζπιινγηθή κλήκε εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο αλαθνξέο 

θαη ζπλεηδεζηαθέο αθεηεξίεο, πνπ ελίνηε ζρεηίδνληαη κε ηελ αηνκηθή κλήκε. Ζ ηειεπηαία εμεηάδεηαη ππφ 

ην πξίζκα ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο αθήγεζεο, εθπξφζσπν κηαο αξηζηνθξαηίαο 

πνπ βηψλεη ηελ ηαμηθή παξαθκή ζην κεηαίρκην ηεο αιιαγήο. Μάξηπξαο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 



παξειζφληνο πξνβάιιεη θαηά ηελ αθήγεζε ηα γεγνλφηα κέζα απφ ην θαθφ ηεο αηνκηθήο κλήκεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απηά εμηζηνξνχληαη απφ ηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή πεξίπνπ εθαηφ ρξφληα αξγφηεξα 

ζπλδένληαο ην ηζηνξηθφ παξειζφλ κε ην ζπγγξαθηθφ παξφλ κέζα απφ αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ 

δειψλνπλ ηε ρξνληθή απνζηαζηνπνίεζε θαη ηε δηαθνξεηηθή πξφζιεςε ζε ζρέζε κε ην παξφλ ηνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ.  ε έλα άιιν επίπεδν θαη επηβεβαηψλνληαο ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

έξγνπ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξφζιεςε ηεο ηζηνξίαο απφ ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα θαη ε κλεκνληθή 

ζχλζεζε απηνχ κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ αλάκλεζε κέζσ ηεο ζπγγέλεηαο κε ηνλ πξίγθηπα Giulio Fabrizio 

Tomasi, αξηζηνθξάηε πνπ βίσζε ηελ αιιαγή θαη απνηέιεζε ην πξφηππν γηα ηνλ θχξην ραξαθηήξα ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο. πλεπψο, Ο Γαηόπαξδνο παξνπζηάδεηαη σο επθαηξία γηα κηα πνιπεπίπεδε αλάγλσζε 

θαη ηε ιχζε ελφο ζθηρηνχ πιέγκαηνο ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο κλήκεο.  
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Ο ηζπαληθήο θαηαγσγήο –πνιηηνγξαθεκέλνο γάιινο– ζπγγξαθέαο Υφξρε εκπξνχλ (1923-2011) 

εγθαηαιείπεη ηελ παηξίδα ηνπ κε ην μέζπαζκα ηνπ Δκθπιίνπ θαη νξγαλψλεηαη απφ λσξίο ζηε γαιιηθή 

Αληίζηαζε, φκσο ζπιιακβάλεηαη θαη πεξλά ζρεδφλ δχν ρξφληα έγθιεηζηνο ζην Μπνχρελβαιλη (1943-45) 

σο πνιηηηθφο θξαηνχκελνο. Γεθαπέληε ρξφληα πεξίπνπ κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ, μεθηλά έλα καθξφπλνν έξγν ινγνηερληθήο απνηχπσζεο ηεο θξίθεο ηνπ εθηνπηζκνχ, 

εγθαηληάδνληαο έλα είδνο αθεγεκαηηθψλ παξαιιαγψλ ζην ίδην πάληνηε ζέκα: ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ, 

πείζκσλα αγψλα ελάληηα ζηε ιήζε πνπ πξννδεπηηθά ζα ηνλ θαζηεξψζεη σο «Πξνπζη ησλ 

ζηξαηνπέδσλ».  

Ζ δηαδηθαζία αλάδπζεο θαη άξζξσζεο ηεο –πάληνηε έλνρεο– κλήκεο ηνπ επηδήζαληα απηφπηε 

κάξηπξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ εκπξνχλ δελ ζηεξίδεηαη, σζηφζν, απνθιεηζηηθά ζε ίδηα κέζα· απνθηά 

βάζνο θαη ερψ φηαλ ν ζπγγξαθέαο αλαθαιχπηεη σο αλαγλψζηεο ηηο αθεγήζεηο ηνπ νιδελίηζηλ (1918-

2008) θαη, θπξίσο, ηνπ Βαξιαάκ αιάκνθ (1907-1982) απφ ηα ζηαιηληθά ζηξαηφπεδα θαηαλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο ηνπ Αξθηηθνχ θχθινπ. Σν παξάδνμν δελ είλαη κφλνλ φηη νη ζεξησδίεο ησλ λαδηζηηθψλ 

ζηξαηνπέδσλ παξνπζηάδνπλ αλαηξηρηαζηηθέο νκνηφηεηεο κε εθείλεο ηνπ «αξρηπειάγνπο ησλ γθνπιάγθ», 

αιιά φηη θαη νη αθεγήζεηο παληειψο άγλσζησλ κεηαμχ ηνπο εθηνπηζκέλσλ, ζε δηαθνξεηηθέο 

γεσγξαθηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, κνηάδνπλ αλαηξηρηαζηηθά: «Δίρα ηελ εληχπσζε φηη […] 

έπιεα ζα θάληαζκα κέζα ζηε κλήκε ελφο άιινπ [..] ήηαλ πάλησο ε ίδηα κλήκε, ζε δηπιή έθδνζε», 

εμεγεί ν εκπξνχλ. 

Ζ εηζήγεζε εζηηάδεη ζε απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ εκπξνχλ φπνπ ε κλήκε 

απνπξνζσπνπνηείηαη θαη ζπλάκα πνιιαπιαζηάδεηαη πξννπηηθά θαζψο δηαζηαπξψλεηαη κε ζπγγελείο 

καξηπξίεο ηνπ νιδελίηζηλ θαη ηνπ αιάκνθ, κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηνλ κεραληζκφ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

αιιά θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζην ππνθείκελν πνπ παιηλδξνκεί κεηαμχ ηνπ πεηξαζκνχ ηεο ιήζεο θαη ηνπ 

ρξένπο ηεο κλήκεο.  



 
 
 

 

Πεξί κλεκνληθήο αλαπιήξωζεο: (Ξαλα)δηαβάδνληαο  επγλωκόλωο δύν 
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ηελ εηζήγεζε ζα ζρνιηαζηνχλ ηα απηνβηνγξαθηθά πνηήκαηα: “Σα πνηάκηα” (Κφηηηζη 16 Απγνχζηνπ 1916) 

θαη “Δηο κλήκελ” (Λνθβίηζα 30 επηεκβξίνπ 1916). Γξάθηεθαλ απφ ηνλ λνκάδα ηηαιφ πνηεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξψηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή Η 

Δπθξνζύλε, αξρεηππηθνχ θεηκέλνπ ηεο ηηαιηθήο ιπξηθφηεηαο ηνπ 20νχ αηψλα. Αο πξνζηεζεί πσο Η 

Δπθξνζύλε ζπληέζεθε ππφ κνξθή εκεξνινγίνπ άξα θαηαζεηήξηνπ κλήκεο. 

Μέζα απφ ηελ πθνινγηθή πξσηίζησο αιιά θαη ηελ ηνπ πεξηερνκέλνπ αλάιπζε ησλ ζπλζέζεσλ ζα 

επηρεηξεζεί ε αλάδεημε ησλ ζεκαηηθψλ ηεο επαλαπξνζδηνξηζκέλεο ηαπηφηεηαο, ηεο ππέξβαζεο ηεο 

απνμέλσζεο, θαη ηεο κλήκεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπιινγήο αιιά θαη ησλ δχν επηιεγέλησλ πνηεκάησλ ν κεηεσξηζκφο θαη ε ζπλερήο 

ελαιιαγή αλάκεζα ζην ζεηηθφ θαη ζην αξλεηηθφ, ήηνη ζηε δσή θαη ζην ζάλαην, ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ 

αησληφηεηα, ζηε κλήκε ηεο παηξίδαο πνπ ην πάζρνλ πνηεηηθφ εγψ άθεζε πίζσ (ηεο Αηγχπηνπ) θαη απηήο 

πνπ αλαθάιπςε ζηα ραξαθψκαηα ηνπ πνιέκνπ (ηεο Ηηαιίαο). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε πνηεηηθή  ζχλζεζε («Σα πνηάκηα») αλαπιεξψλεηαη ζηνλ παξφληα ρξφλν 

κέζσ ηεο κλήκεο „λνζηαιγηθά‟ ην παξειζφλ, θαη επηβεβαηψλεηαη ε απνπζία ηνπ ηξίηνπ απαξαίηεηνπ 

ρξνλνινγηθνχ πφινπ, δει. ηνπ κέιινληνο. Απνηειεί δε κηα „ζεηηθή παξαδεηγκαηηθή αλάπηπμε‟ ζε 

αληίζεζε κε ην «Δηο κλήκελ» πνπ ζα κπνξνχζε, ζε αληηδηαζηνιή, λα ραξαθηεξηζηεί σο „αξλεηηθή‟: 

πξάγκαηη ζην «Δηο κλήκελ» ν πνηεηήο, κε αξσγφ ηε ζηηρνπξγία, ζέηεη σο κέιεκα ηε δηαηψληζε ηεο 

κλήκεο/αλάκλεζεο ηνπ απηφρεηξα άξαβα θίινπ ηνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επαθήο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δσή πνπ ν θίινο Moammed δελ θαηάθεξε λα επηηχρεη. 

 
 
 
 

Η αλαγλώξηζε ηνπ ηξαύκαηνο ηνπ Άιινπ ζηελ αθήγεζε θαη ηε κλήκε 
 

Γήκεηξα Αλαζηαζηάδε  

 

Κνηλσληνιφγνο, δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, δηδάζθνπζα ζε πξνγξάκκαηα γηα ελήιηθεο ηνπ ΔΚΠΑ 

 

 

 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα εμεηάζνπκε κέζα απφ ελδεηθηηθά θείκελα ηηο ζεκαζίεο πνπ έρεη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ ηξαχκαηνο ηνπ  Άιινπ ζηελ αθήγεζε, ζηε κλήκε θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: ηνπο Πέξζεο ηνπ Αηζρχινπ, νη Πέξζεο δηεγνχληαη ηελ ήηηα ηνπο απφ ηνπο Έιιελεο. 

Μέζσ ελφο θαληάζκαηνο αιιά θαη κέζσ ηνπ βαξβαξηθνχ ζξήλνπ -ηνπ άιινηε παλίζρπξνπ Ξέξμε- 

δηαδίδνληαη ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ ζε κηα πξψηε αλάγλσζε. Πξνρσξψληαο φκσο ν Γαξείνο  -θάληαζκα 

απφ ηνλ Άιινλ θφζκν-, έλαο ερζξφο εμ‟ Αλαηνιήο καο κηιά γηα ην ηεξφ ηεο παηξίδνο. Ο Άιινο, ν μέλνο, ν 



βάξβαξνο  εθζέηνληαο ηα παζήκαηά ηνπ γίλεηαη θνξέαο ηεο κλήκεο αιιά θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ 

αθήγεζε ηνπ ηξαχκαηνο ηνπ Άιινπ, καο παξαδίδεη ηελ ηζηνξία  θαη ηηο δηαδηθαζίεο  ηεο κλήκεο  ζηελ 

πφιε ηεο Αζήλαο. ηηο ηξαγσδίεο ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ (Δθάβε, Τξωάδεο, Αλδξνκάρε) ηα ηξαχκαηα ηνπ 

Άιινπ, ηνπ μέλνπ θαη ηνπ βάξβαξνπ – ή αθφκα  ηνπ Άιινπ θχινπ, ηνπ γπλαηθείνπ θφζκνπ- καο 

απνθαιχπηνπλ φηη νη Έιιελεο ιεηηνχξγεζαλ σο βάξβαξνη ζηελ Σξνία. Βάξβαξνο θαη Έιιελαο, αλνίθεην 

θαη νηθείν, ηαπηφηεηα θαη εηεξφηεηα, ερζξφο θαη θίινο αιιάδνπλ πξνζσπεία θαη γίλνληαη νη δχν φςεηο ηνπ 

ίδηνπ ηξαχκαηνο. Μήπσο θαηαλνψληαο ηελ νιέζξηα ήηηα ηνπ αληηπάινπ ζην πξφζσπν ησλ πελζνπζψλ 

γπλαηθψλ ζηνραδφκαζηε ηελ χβξηλ θαη ηελ ηίζηλ ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο;  Μήπσο αλαγλσξίδνληαο ην 

ηξαχκα ηνπ Άιινπ θαηαλννχκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο; ηηο  ηξαγσδίεο ηεο εκθχιηαο δηακάρεο 

(Φνίληζζεο, Δπηά επί Θήβαο) ηα αδέιθηα είλαη  κεηαμχ ηνπο ερζξνί. Σν εκθχιην ηξαχκα είλαη θνηλή 

ππφζεζε ηεο πφιεο θαη ηνπ νίθνπ. Οη δηαδηθαζίεο ηεο κλήκεο,  ηεο ηαθήο ησλ εξψσλ –  ησλ κλεκάησλ  -  

αλαθηλνχλ λέεο  δηακάρεο, θάλνληαο ηα θαζήθνληα ηεο κλήκεο  αθφξεηα. 

Αθφκα ζην ειιεληθφ δηήγεκα ν Γ. Βηδπελφο καο παξνπζηάδεη ζην έξγν  Μνζθώθ – Σειήκ, ηνλ ήξσα λα 

ζπγρέεη ηελ ηζηνξία ηνπ πάληα κε  ηελ ηζηνξία ελφο  Άιινπ. Ζ αλαδήηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ (πνιηηηζηηθά, 

θπιεηηθά, ηζηνξηθά, πνιηηηθά, ςπρνινγηθά) κέζα απφ ηηο εμνκνινγήζεηο ηνπ είλαη πάληα θάπνηνο Άιινο. 

πγρέεηαη κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη πάεη ζηνλ πφιεκν ζηε ζέζε ηνπ, ηάζζεηαη κε ηνπο Ρψζνπο ηνπο 

νπνίνπο πνιεκά φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπ δελ ηνλ αλαγλσξίδεη σο Σνχξθν.  Μεηαμχ πνιεκηθψλ αθεγήζεσλ 

θαη καρψλ, αληίπαισλ ζηξαηνπέδσλ νηθεηνπνηείηαη πάληα ην ηξαχκα ελφο Άιινπ, σο ην κφλν δξφκν γηα 

λα ζπκεζεί  ηνλ εαπηφ ηνπ. Γίλεηαη έλαο «Άιινο» γηα λα βξεη πνηνο αιήζεηα είλαη. Ζ πξνζσπηθή κλήκε 

γίλεηαη ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη φηαλ δελ αλαγλσξίδεηαη νδεγνχκαζηε ζε αδηέμνδν. Σν 

ηξαχκα  νηθνγελεηαθφ, αηνκηθφ, ςπρηθφ, πνιηηηθφ θαζειψλεη πάληα. Μήπσο φηαλ αλαγλσξίδεηαη ην 

ηξαχκα ηνπ Άιινπ ζηελ αθήγεζε, ζηελ ηζηνξία πξνζθέξεηαη  έλα κνλνπάηη ζπκθηιίσζεο θαη θάζαξζεο; 

 
 
 
 

Μλήκεο κέζα ζηε κλήκε: Πεξηθιήο θπξίδεο, Σηε Μλήκε ηοσ Αιβέρηοσ Ναρ θαη 

ηοσ άιιοσ Αιβέρηοσ  

 
Μάξηνο-Κππαξίζζεο ΜΧΡΟ 

 
Φνηηεηήο Σκήκαηνο Φηινινγίαο Α.Π.Θ. 

 
 

«Ζ ηερληθή: θσλέο κέζα ζηε θσλή, κλήκεο κέζα ζηε κλήκε· ρξφλνη ζηηο ξαγηζκαηηέο ηνπ άιινπ 

ρξφλνπ»· κε απηά ηα ιφγηα ν Γ. Ν. Μαξσλίηεο αλαθέξεηαη ζηε κπζνπιαζηηθή δηεξγαζία ηεο κλήκεο ζην 

έξγν ηνπ βνξεηνειιαδίηε πεδνγξάθνπ Πεξηθιή θπξίδε (1933), Σηε κλήκε ηνπ Αικπέξηνπ Ναξ θαη ηνπ 

άιινπ Αικπέξηνπ. ε νιφθιεξν ην δηήγεκα παξαθνινπζνχκε ηε δηαπινθή ησλ εηθφλσλ δχν νκψλπκσλ 

πξσηαγσληζηψλ: ηνπ Θεζζαινληθηνχ ζπγγξαθέα Δβξαίνπ Αικπέξηνπ Ναξ (1947-2005), ν νπνίνο 

ππήξμε γφλνο δχν επηδψλησλ ηνπ Οινθαπηψκαηνο, θαη ελφο Γεξκαλνχ ζηξαηηψηε, ηνπ Αικπέξηνπ, κε 

κφλν θνηλφ, ζε πξψηε αλάγλσζε, ηελ ηαπησλπκία. Ζ θσλή ηνπ Δβξαίνπ θη ε θσλή ηνπ Γεξκαλνχ 

εθπέκπνπλ ζην ίδην κήθνο θχκαηνο, ε θαζεκηά νηθεία γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν, κε θνηλή ζπληζηακέλε ηα 

γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ηεο Καηνρήο.  

 Ο θαθφο ηεο αθήγεζεο ζπλερψο κεηαθηλείηαη, απφ ηε κλήκε ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

ζπγγξαθέα -αθεγεηή Ψπρή κπιε θαη θόθθηλε (1996) θαη ζε δηεγήκαηα ησλ βηβιίσλ Σε αλαδήηεζε ύθνπο 

(1991, 
2
1997) θαη Σαινληθάη δειαδή Σαινληθηόο (1999) ηνπ Ναξ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ζηνλ 

αθεγεηή ε δπλαηφηεηα λα κεηαπεδάεη απφ ην παξφλ ζην απψηεξν παξειζφλ ηεο Καηνρήο θαη ζην 

εγγχηεξν ηνπ κεηαπνιέκνπ, θαη λα πξνζεγγίζεη κε κεγαιχηεξε επθξίλεηα ηηο θαηαζηάζεηο. Ζ θσλή ηνπ 



παηδηνχ αθεγεηή δεη ηνλ Αικπέξην ζην ζπίηη ηνπ επί Καηνρήο, ελψ ε θσλή ηνπ ψξηκνπ αθεγεηή εγθαιεί 

ζηε κλήκε ηνπ εηθφλεο απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Δδψ ελζσκαηψλεηαη  ε 

θσλή ηνπ Δβξαίνπ Αικπέξηνπ Ναξ πνπ κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ επηβάιιεη νιφθιεξε απηή ηελ αιγεηλή 

κλεκνληθή δηαδηθαζία θαη ζπκπιέθεηαη κε ηε θσλή ηνπ Γεξκαλνχ Αικπέξηνπ, πνπ ζα επαλεκθαληζηεί 

θαη κεηά ηνλ Πφιεκν ζηελ πέλα ηνπ δεκηνπξγνχ. 

ην έξγν ζα ηεζνχλ εξσηήκαηα φπσο: πψο ιεηηνπξγεί ε κλήκε ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή κεηαηφπηζε 

ηεο αθήγεζεο; Πνηνη είλαη νη αξκνί πνπ ζπλδένπλ ην Γεξκαλφ θαη ηνλ Δβξαίν, έλα απφ ηα πιένλ 

αληηζεηηθά δεχγε ηεο ινγνηερλίαο; Πψο αλαπιάζεηαη ην ίδην απηφ δεχγνο; Σηε κλήκε… ν αθεγεηήο 

αλαιακβάλεη λα πξαγκαηψζεη ηε γεθχξσζε ελφο ράζκαηνο ρξφλσλ, ηδενινγηψλ θαη ηζηνξίαο, ηε 

ζχκπιεπζε ελφο Δβξαίνπ θη ελφο Γεξκαλνχ κέζα απφ ηε κλεκνληθή δηαδηθαζία. Ζ κλήκε, πνπ κε κηα 

άιιε ηεο εθδνρή βαπηίδεη θαη ην δηήγεκα, ζπκπιεξψλεη ηα θελά, ππαγνξεχεη· απνηειεί έλαπζκα, θαη 

ζπλάκα ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο ίδηαο ηεο αθήγεζεο. Σέινο, ε κλήκε κεηαηξέπεηαη ζε γλψζε: θάζε πφιεκνο 

έρεη κφλν ζχκαηα θαη εηηεκέλνπο.  

 

 

 

Μλήκε θαη ηαπηόηεηα ζηα κπζηζηνξήκαηα Herztier θαη Reisende auf einem Bein 

ηεο Herta  Müller 

 

Υξηζηίλα Μαξθνχδε 

Καζεγήηξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ππνςήθηα δηδάθησξ Γεξκαληθήο Φηινινγίαο 

 

“Memory makes us, we make memory”, φπσο δηαπηζηψλεη ν Candau θαη νπζηαζηηθά ζπλνςίδεη ηέιεηα 

ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ κλήκεο θαη ηαπηφηεηαο.  

Ζ αλαθνίλσζε κνπ απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ κλήκεο θαη ηαπηφηεηαο φπσο απηή 

δηαθαίλεηαη ζε δπν επηιεγκέλα κπζηζηνξήκαηα ηεο  ζπγγξαθέσο Herta Müller, ε νπνία ηηκήζεθε ην 2009 

κε ην βξαβείν Νφκπει ινγνηερλίαο. Θα εμεηαζηνχλ ε ιεηηνπξγία ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ αιιά θαη 

ηα πνηθίια γισζζηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο ζηα θείκελα ηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη 

«δεμακελέο κλήκεο».  

Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ έξγσλ Herztier θαη Reisende auf einem Bein ζα γίλεη 

πξνθαλήο ε επίπησζε ησλ πξνζσπηθψλ κλεκψλ ζηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπγγξαθέσο. Έλα ζέκα πνπ ε 

ίδηα πξαγκαηεχεηαη θαη ζπδεηά κέζα ζηα θείκελα ηεο, ηα νπνία θαλεξψλνπλ ζπρλά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ: 

πψο δηακνξθψλεηαη ν άλζξσπνο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη αλακλήζεηο ηνπ θαη πσο ε ινγνηερλία 

κπνξεί λα έρεη ιπηξσηηθή επίδξαζε ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ; 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο γξαθήο ηεο Herta Müller απνηειεί ε δπλακηθή ηεο γιψζζα. ηελ αλαθνίλσζε ζα 

δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ρξήζε ηεο θαη ζα αλαδεηρηεί σο εξγαιείν επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο 

ησλ κλεκψλ.    

Δπηπιένλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα απηναλαθνξηθά ζηνηρεία ησλ θεηκέλσλ, θαζψο ε ζπγγξαθέαο ζπδεηά 

αλνηρηά ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ηεο ινγνηερλίαο πνπ δεκηνπξγεί. Γηα απηήλ, ην γξάςηκν απνηειεί 

αθελφο ηξφπν ππελζχκηζεο θαη κέζν άζθεζεο θξηηηθήο αιιά θαη αθεηέξνπ έλα είδνο ςπρνζεξαπείαο, 

θαζψο ηελ θέξλεη αληηκέησπε κε ηηο πην απφθξεκλεο αλακλήζεηο ηεο.  

Ζ Herta Müller επηλνεί κηα πξσηνπνξηαθή αηζζεηηθή πνπ κεηαηξέπεη ηα θείκελα ηεο ζε ινγνηερληθά 

κλεκεία αλαθέξνληαο ηζηνξηθά, πνιηηηθά αιιά θαη πξνζσπηθά γεγνλφηα, κέξε θαη πξφζσπα. 



πγρξφλσο επηδεηθλχεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κλήκεο θαη ηαπηφηεηαο θαη ηελ ζπδεηά αλνηρηά κέζα 

απφ ηα θείκελα ηεο.   

 

 

 

Θπκάκαη εγώ ή κήπωο θάπνηνο Άιινο; 

Σν δηαζηξνθηθό θαιεηδνζθόπην ηεο κλήκεο/ θαληαζίωζεο 

 ζηελ απηνβηνγξαθηθή ηξηινγία ηνπ Αlain Robbe-Grillet 

(Τα Μσζηζηορεκαηηθά) 

 

Λίδα Μακακνχθα 
 

Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ 
 
 

 

Ζ ηξηινγία ηνπ Ρνκπ-Γθξηγηέ, ελφο απφ ηνπο καηηξ ηεο απνδφκεζεο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ κπζηζηνξήκαηνο, 

απνηειείηαη απφ ηνλ Καζξέθηε πνπ επηζηξέθεη
1
 (Le Miroir qui revient, 1985), ηελ Αγγειηθή (Angélique ou 

L’Enchantement, 1988) θαη ηηο Τειεπηαίεο Μέξεο ηνπ Κνξέλη (Les Derniers Jours de Corinthe, 1994).  

Πξνζεγγίδνληαο πεξηζζφηεξν ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Νέν Μπζηζηφξεκα (Nouveau Roman) παξά 

εθείλεο ηεο θιαζηθήο Απηνβηνγξαθίαο, ν Ρνκπ-Γθξηγηέ δελ αξθείηαη απιά ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ 

έθθξαζεο ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο, ειιεηκκαηηθήο ή αλεπαξθνχο κλήκεο. Καηλνηνκεί ζε ζρέζε κε 

ζχγρξνλνχο ηνπ ζπγγξαθείο παξνπζηάδνληαο η‟απνκλεκνλεχκαηα ελφο «Άιινπ» κέζα ζηε δηθή ηνπ 

απηνβηνγξαθία. Παξάιιεια, δειαδή, κε ηελ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ 

ζπγγξαθέα, ζην έξγν εθηπιίζζεηαη θαη ε (επίζεο πξσηνπξφζσπε) αθήγεζε επεηζνδίσλ ηνπ 

πνιπηάξαρνπ βίνπ ηνπ ηδηφξξπζκνπ θφκε Αλξί ληε Κνξέλη, ηνπ νπνίνπ ε δσή ηέκλεηαη θάπνπ-θάπνπ απφ 

εθείλελ  ηνπ Ρνκπ-Γθξηγηέ! 

χληνκα ζπλεηδεηνπνηεί ν αλαγλψζηεο φηη ν θφκεο απνηειεί έλα ηδηφηππν alter ego ηνπ ζπγγξαθέα, ην 

νπνίν κνηξάδεηαη ελίνηε θάπνηεο αλακλήζεηο ηνπ, αιιά πνιχ ζπρλφηεξα θάπνηεο δηεζηξακκέλεο 

θαληαζηψζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ… ηελ Σξηινγία ηνπ Ρνκπ-Γθξηγηέ, ινηπφλ,  κεηά απφ επηθίλδπλεο 

αθξνβαζίεο, ε κλήκε «δηπιίδεηαη» κέζα απφ ην ζηξεβιφ θαιεηδνζθφπην ηεο αξξσζηεκέλεο εξσηηθήο 

θαληαζίσζεο ηνπ Άιινπ. Ή κήπσο ηνπ Δγψ; 

 

 

 

 

Μλήκε, ζώκα, αθήγεζε: ε ινγνηερλία ηωλ ζηξαηνπέδωλ 

 

Μαξίλα Γξεγνξνπνχινπ 

 

Γηδάθηνξαο Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο νξβφλλεο, δηδάζθνπζα 

ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

 

 

                                                            
1 Εξ όζων γνωπίζω, ηα έπγα δεν έχουν μεηαθπαζηεί ζηα ελληνικά 



ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζθνπεχνπκε λα δηεξεπλήζνπκε κηα ηδηαίηεξα επαίζζεηε έθθαλζε ηεο 

ινγνηερλίαο ηεο κλήκεο, ηε ιεγφκελε ινγνηερλία ηωλ ζηξαηνπέδωλ, ζέηνληαο ην αληηθείκελφ καο ζε 

ζπγθξηηνινγηθφ νξίδνληα θαη πξνζδίδνληαο ζηε κεζνδνινγία καο θηινζνθηθή  πξννπηηθή. 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, λα πξνζεγγίζνπκε ηα κπζηζηνξήκαηα Γξαθή ή δωή (L’écriture ou la vie, Gallimard, 

1994 / Δμάληαο, 1996) ηνπ γαιιφθσλνπ Ηζπαλνχ ζπγγξαθέα Jorge Semprun, Τν αλζξώπηλν είδνο 

(L’espèce humaine, Gallimard, 1947 / Δζηία, 2008) ηνπ Γάιινπ νκνηέρλνπ ηνπ Robert Antelme θαη 

Τειεθωληθό Κέληξν (Ίθαξνο, 1972) ηεο Διιελίδαο ινγνηέρληδαο Νίλαο Κνθθαιίδνπ-Ναρκία. Ζ ηειεπηαία 

κεηαπιάζεη ηελ πξνθνξηθή καξηπξία κηαο θίιεο ηεο, επηδήζαζαο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζε πνιηηηζκηθφ 

κφξθσκα, ελψ θη νη δχν πξψηνη, επηδψληεο νη ίδηνη ησλ λαδηζηηθψλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο, 

κεηαζρεκαηίδνπλ ζηηο αθεγήζεηο ηνπο ηε κλήκε ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο ζε ινγνηερλία ηνπ 

αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ. Αλαθαιψληαο ηε θαηλνκελνινγία ηεο κλήκεο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

κεηακνξθψζεηο απηέο ζπληεινχληαη δηά κέζνπ ηεο ζσκαηηθφηεηαο ηνπ φληνο, εθφζνλ δηά κέζνπ ηνπ 

ζώκαηνο ππάξρνπκε, ζπκόκαζηε θαη αλαζηνραδόκαζηε. Έηζη, ε ζαξθηθή κλήκε, θαίξηα παξάκεηξνο ηεο 

ζθέςεο ηνπ κεγάινπ θηινζφθνπ θη επηδψληνο ησλ ζηξαηνπέδσλ Emmanuel Lévinas, ζα απνηειέζεη ηνλ 

βαζηθφ άμνλα ηεο εηζήγεζήο καο ζε δχν παξάιιεια επίπεδα: α) ζεκαηηθά, σο επίθεληξν ησλ θνηλψλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ αγψλα επηβίσζεο ζηα ζηξαηφπεδα θαη β) κνξθνινγηθά, σο 

ζεκαίλσλ αθεγεκαηηθφο κεραληζκφο δηακεζνιάβεζεο ηεο καξηπξίαο. 

ηελ νδφ απηή, ινηπφλ, επηδηψθνπκε λα δείμνπκε φηη ε ζπγγξαθηθή ζπλείδεζε θαζηζηά ηε ζσκαηηθφηεηα 

θνξέα κηαο νηθνπκεληθφηεηαο ζπκππθλνχκελεο ζηε κέγηζηε πάιε δηαηήξεζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ππφζηαζεο, ελδχεη θαηά ην δπλαηφλ λεθάιηα ηα θείκελα κε ηε ιεβηλαζηαλή εζηθή ηεο επζύλεο ηνπ 

αλζξψπνπ πξνο ηνλ άλζξσπν θαη δηαλνίγεη ηειηθά ηε κλήκε απφ κία ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλε 

πξνζσπηθή ππφζεζε ζε έλα άρξνλν ππεξαηνκηθφ αγαζφ, απφ κία εληθή αλάθιεζε ηνπ Καθνχ ζε 

πιεζπληηθή πξφζθιεζε ηνπ Καινχ. 

 

 

 

 

«Βξίζθνκαη ζηνλ πάην»: Η δηαπξαγκάηεπζε ηεο κλήκεο κέζα ζηελ εξγνγξαθία 

ηνπ Primo Levi 
 

Βαζηιηθή Κξάββα 
 

Λέθηνξαο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο & Δζλνινγίαο ΓΠΘ 
 
 

 
Ζ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε απνηειεί κηα πεξηδηάβαζε ζην έξγν ηνπ Primo Levi, Ηηαινεβξαίνπ πνπ ζηάιζεθε 

ην 1944 ζην Άνπζβηηο θαη παξέκεηλε εθεί κέρξη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1945. Ο Primo Levi, ρεκηθφο ζην επάγγεικα, απφ ην 1947 κέρξη θαη ηνλ πξφσξν θαη 

ακθηιεγφκελν ζάλαηφ ηνπ, ην 1987, εμέδσζε πάλσ απφ πέληε βηβιία  κεηαμχ απηψλ ηα Δάλ απηό είλαη ν 

Άλζξωπνο, ην Καζήθνλ ηεο Μλήκεο, Πεξηνδηθό ζύζηεκα, ε Αλαθωρή, Απηνί πνπ βνύιηαμαλ θαη Απηνί πνπ 

ζώζεθαλ. Σα βηβιία ηνπ, σο έλα κεγάιν βαζκφ είλαη απηνβηνγξαθηθά θαη απνηεινχλ ηνλ πξνζσπηθφ 

δηάινγφ ηνπ κε ην δήηεκα ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο δηάζηαζεο ηεο κλήκεο, ηελ νξηνζέηεζή ηεο, ηε 

ζηφρεπζε, αιιά θαη ην θαηά πφζν ε κλήκε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην ζηνραζκψλ θαη εζηθήο 

επαλεθθίλεζεο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε θαη ν δηάινγνο κε ηηο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο θαηέρεη θνκβηθφ ξφιν 

ζην έξγν ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα κλεκφλεπζε ε νπνία θαζίζηαηαη ηφπνο αλαζηνραζκνχ, ηφζν ζε αηνκηθφ 

φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Απνηειεί, κε άιια ιφγηα, ζεκείν απηναλαθνξάο ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο 

αλζξσπηάο, αιιά θαη εηεξναλαθνξάο ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο νινθιεξσηηθήο θαη σκήο βίαο. Μα ην πην 



νπζηψδεο ζην έξγν ηνπ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα κλήκε λεθάιηα, πνπ δελ πςψλεη ηνπο ηφλνπο, δελ 

θαηαθεχγεη ζε ππεξβνιέο. Γίθαηα ν Σζβεηάλ Σνληφξνθ ζην Μλήκε ηνπ Καινύ, Πεηξαζκόο ηνπ Καθνύ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ 20φ αηψλα σο αηψλα ηνπ Primo Levi θαη γξάθεη «… κνηάδεη κε ελζάξθσζε ηεο 

ηαπεηλφηεηαο. Γε θσλαζθεί, αιιά κηιάεη ρακειφθσλα… Γελ πξνηείλεη εθθσθαληηθέο εμεγήζεηο γηα ηα 

γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο νχηε θαη πηνζεηεί θάπνηνλ πξνθεηηθφ ηφλν… Κη φηαλ κηιάεη γηα ην θαθφ, ηελ 

πεγή ηεο πξνζβνιήο, δελ ην θάλεη γηα λα πεξηγξάςεη θνπλψληαο ην δάρηπιν θαη θαηεγνξψληαο ηνπο 

άιινπο, αιιά γηα λα εξεπλήζεη κε αθφκε κεγαιχηεξε πξνζνρή, αθφκε πην ζθιεξά, ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ» (2003: 272). Καη θπζηθά ε κλήκε πνπ πξνηείλεηαη είλαη ζπιιήβδελ κηα κλήκε παξαδεηγκαηηθή 

πνπ κπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα πξνηείλεη.     

 

 

 

 

Εκπεηρία – in-fanzia –αθήγεζε:νη ζπληζηώζεο ηεο αλά-κλεζεο ζηε 

δξακαηνπξγία ηνπ Οινθαπηώκαηνο ηνπ Θαλάζε Σξηαξίδε 

 

Φαλή Παξαθφξνπ 
 

Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ ζηνλ ηνκέα Νεφηεξεο Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο θαη Μέζσλ 
 
 
 

ηελ εξγνγξαθία ηνπ Θαλάζε Σξηαξίδε ην Οινθαχησκα ζηνηρεηνζεηεί κηα πξώηε ύιε, ηελ νπνία ν 

ζπγγξαθέαο αλακνριεχεη ηφζν ζε πεδά θείκελα φζν θαη ζε πνιιά πνηήκαηά ηνπ· ζε απηφ ην εγρείξεκα 

αλά-κλεζεο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηα δξακαηηθά θείκελα ηνπ Θαλάζε Σξηαξίδε δεκηνπξγνχλ σζηφζν κηα 

μερσξηζηή αθεγεκαηηθή ζπλάθεηα. ηε δηαλνεηηθή δηαδξνκή πνπ επηιέγεη ν ζπγγξαθέαο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαλαζηξαθεί κε απηή ηελ πξσηίζησο ηζηνξηθή εκπεηξία θεληξηθφ ξφιν θαηαιακβάλεη ε καξηπξηαθή 

γξαθή ηνπ Πξίκν Λέβη ζρεηηθά κε ην βίσκα ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο. 

Ο Πξίκν Λέβη ζην Δάλ απηό είλαη ν άλζξωπνο καξηπξεί ζηηγκέο αδπλαηφηεηαο ιεθηηθήο απνηχπσζεο ηνπ 

βηψκαηνο ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο, ηηο νπνίεο ν Σδηφξηδην Αγθάκπελ κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηγξάθεη 

σο ελδεηθηηθέο ηεο δηαδηθαζίαο απν-ππνθεηκελνπνίεζεο πνπ ζπληεινχληαλ ζηα ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο. Δπηπιένλ, ε γξαθή ηνπ Πξίκν Λέβη θαζίζηαηαη απφ ηνλ Αγθάκπελ παξαδεηγκαηηθή γηα ηε 

δνθηκαζία ζηελ νπνία νθείιεη λα ππνβάιιεηαη θάζε απφπεηξα ιεθηηθήο ζπλαλαζηξνθήο κε ην 

Οινθαχησκα πνπ αίξεη ηελ εζηθή αμίσζε λα ζεβαζηεί ηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε βίσζε πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη άξα θαη ην βίσκα ηεο αδπλαηφηεηαο ιεθηηθήο 

δηαηχπσζεο. Απφ ηελ ζπλάθεηα ησλ παξαπάλσ ζπιινγηζκψλ αλαθχπηεη ην εμήο δηαξθψο 

επαλεξρφκελν εξψηεκα: κε πνηνλ ηξφπν είλαη εθηθηφ έλα ινγνηερληθό αθήγεκα γηα ην Οινθαχησκα; 

ηε ζπλάθεηα ησλ παξαπάλσ ζπιινγηζκψλ αλαδχεηαη ε έλλνηα ηεο infanzia, ηελ νπνία ν Σδηφξηδην 

Αγθάκπελ ζε άιιν ζεκείν ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ πεξηγξάθεη σο εκπεηξία ηεο αδπλαηφηεηαο ζρεκαηηζκνχ 

γιψζζαο, σο εκπεηξία ηεο κε νκηιίαο. Απηή ε εκπεηξία δελ βηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, σο έιιεηςε, 

αιιά πξνυπάξρεη θαη ελππάξρεη σο ζπλζήθε ζε θάζε ρξήζε ηεο γιψζζαο, θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο 

ινγνηερληθήο. Δπηζηξέθνληαο ινηπφλ ζηε δξακαηηθή γξαθή ηνπ Θαλάζε Σξηαξίδε γηα ην Οινθαχησκα, 

ζα αλαδεηήζνπκε ζεκεία ζηα νπνία εγγξάθεηαη απηή ε εκπεηξία θαη ζα ςειαθήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

δξακαηηθή αθήγεζε θηλείηαη ζηε γθξίδα δψλε κεηαμχ παξαζηάζηκνπ θαη κε παξαζηάζηκνπ. 

 

 

 



 

 

 

«Μλήκε πνπ πηέδεη» θαη αθήγεζε: ε πεξίπηωζε κηαο αθήγεζεο θνηλωληθήο 

ηζηνξίαο (1944-1959) 
 

Μαξία Θαλνπνχινπ  
Κνηλσληνιφγνο ( (ΔΚΚΔ) 

 
Μαξγαξίηα Μσξαΐηνπ  

Φπρνιφγνο- νηθνγελεηαθή ζεξαπεχηξηα (ΚΔΠΗ ΠΗ) 
 
 
 

Ζ αλάκλεζε είλαη , θαηά ηνλ Maurice Halbwachs, αλαδφκεζε ηνπ παξειζφληνο ε νπνία ζπληειείηαη κε 

βάζε δεδνκέλα ηνπ παξφληνο,αιιά θαη πξνεγνχκελεο αλαδνκήζεηο πνπ έρνπλ ζηεξηρζεί ζε εθάζηνηε 

παιαηφηεξα δεδνκέλα, έηζη ψζηε ε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο λα εκθαλίδεηαη αιινησκέλε. Πνηα είλαη θάζε 

θνξά ηα δεδνκέλα - θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη ςπρνινγηθά- πνπ σζνχλ έλα ζπγγξαθέα λα αλαδνκήζεη 

γξαπηά ην παξειζφλ πνπ βίσζε; Πνηεο είλαη νη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο-θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο- πνπ 

επηηειεί ζην παξφλ ε δηάζσζε ηεο κλήκεο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ αθήγεζή ηνπ; Σν βηβιίν ηνπ Θαλάζε 

Καιαθάηε πνπ θπθινθφξεζε ην 2014 ζηηο εθδφζεηο Θεκέιην κε ηίηιν Από ην ιπθόθωο ζην ιπθαπγέο 

1944-1959. Κνηλωληθή θαη πνιηηηθή ζηξάηεπζε είλαη γέλλεκα κηαο κλήκεο «πνπ πηέδεη λα εμσηεξηθεπηεί». 

Αλαδεηψληαο ηα δεδνκέλα πνχ «πίεζαλ» ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπγγξαθέα λα αλαδνκήζεη ζήκεξα, ζε 

ειηθία 73 εηψλ, ην παξειζφλ ηεο ελειηθίσζήο ηνπ ζα πξνζεγγίζνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ καο 

απαζρνινχλ δηηηά: ζα επηθεληξσζνχκε, θαηαξρήλ, ζην βηβιίν ηνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα ζπλνκηιήζνπκε 

κε ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα. Αιιά, πέξαλ ηνπ λνήκαηνο -θνηλσληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ- πνπ εκπεξηέρεη ην 

εγρείξεκά ηνπ γηα ην παξφλ, ζα αληρλεχζνπκε θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζπγγξαθέαο 

πηνζέηεζε κία ηδηφηππε κνξθή αθήγεζεο πνπ θηλείηαη αλάκεζα ζηελ ηζηνξηνγξαθία θαη ηελ ινγνηερλία. 

 

 

 

 

Λνγνηερληθέο κλήκεο ηνπ ειιελνϊηαιηθνύ πνιέκνπ από ηηο δύν αθηέο ηνπ 
Ινλίνπ 

 
 

ππξίδσλ Κνπηξάθεο 
Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. – Καζεγεηήο Ηηαιηθήο Γιψζζαο 

Θεζζαινλίθε 
 

ηπιηαλή Μπίθα 
Yπνςήθηα Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. – Καζεγήηξηα Ηηαιηθήο Γιψζζαο 

Θεζζαινλίθε 
 

ιγα Σζέθξειε 
Yπνςήθηα Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. – Καζεγήηξηα Ηηαιηθήο Γιψζζαο 

Θεζζαινλίθε 
 
 
 

Με ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε απνζθνπνχκε ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ 

βησκάησλ αλζξψπσλ πνπ ε ηχρε ηνχο επεθχιαμε ην βαξχ θνξηίν ελφο πνιέκνπ, αιιά νη ίδηνη 

θαηάθεξαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο – δηθέο ηνπο αιιά θαη άιισλ – πξάμεηο θαη εκπεηξίεο ζε ινγνηερλία. 



Γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ ζθνπνχ αμηνπνηήζεθαλ νη ινγνηερληθέο κλήκεο ζπνπδαίσλ 

πξνζσπηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ θαη απφ ηηο δπν αληηκαρφκελεο – ηφηε – πιεπξέο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Διιάδαο. Ζ ηηαιηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ εθπξνζσπείηαη απφ ηηο ζπνπδαίεο κνξθέο ησλ Italo 

Calvino, Nuto Revelli θαη Giorgio Bassani, ελψ απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά αμηνπνηήζεθε ε θαηαγξαθή ησλ 

εκπεηξηψλ πνπ θιεξνδφηεζαλ νη Γηάλλεο Μπεξάηεο, Ληιίθα Νάθνπ, Άγγεινο Σεξδάθεο θαη ηξαηήο 

Μπξηβήιεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ ινγνηέρλεο αληινχκε πιηθφ, αιιά δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

ην εμαληινχκε θηφιαο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ησλ γξακκάησλ, γηαηί ζηελ ίδηα ζέζε βξέζεθαλ θαη 

πνιινί πνπ έδεζαλ ηηο ρεηξφηεξεο πηπρέο ηνπ ειιελντηαιηθνχ πφιεκνπ πνιεκψληαο ζε απηφλ, αθφκα θαη 

απφ ηελ πξψηε γξακκή, επηηειψληαο ην θαζήθνλ ηνπο πξνο ηελ παηξίδα ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ. Άιινη, αζθαιψο, ππεξέηεζαλ ηνλ αγψλα απφ ηα κεηφπηζζελ ή αθφκε θαη καθξηά απφ ηελ εκπφιεκε 

δψλε, γεγνλφο πνπ δελ θαζηζηά ηε καξηπξία ηνπο ιηγφηεξν ζεκαληηθή ή έγθπξε. Σα ινγνηερληθά έξγα-

καξηπξίεο ησλ ινγνηερλψλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ απνηέιεζαλ έλα πνιπηηκφηαην πιηθφ ηφζν γηα 

ηελ επνρή πνπ γξάθηεθαλ πξνζθέξνληαο επηπιένλ ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα ζηνλ ηζηνξηθφ ηεο επνρήο, 

φζν θαη κεηαγελέζηεξα ζηηο γεληέο πνπ αθνινχζεζαλ θαη κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο δσήο θάπνησλ 

αλζξψπσλ αληινχζαλ δηδάγκαηα δσήο. 

Δπηδηψμακε, ινηπφλ, λα δψζνπκε απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ αλαδείρηεθαλ κέζα απφ 

ηελ εξεπλεηηθή ζπγθξηηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθφηεξα:  

- πψο δχν αλεμάξηεηα θαη θπξίαξρα θξάηε δηαζηαπξψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή κέζσ 

ελφο ηξαγηθνχ γεγνλφηνο φπσο ήηαλ ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο 

- πψο ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο κε ηα πνιιά θαη επηκέξνπο επεηζφδηα επαλέξρεηαη ζηελ 

επηθάλεηα κεηά ηε ιήμε ηνπ κέζσ ηεο αθήγεζεο  

- πψο νξγαλψλεηαη ν ρξφλνο ηεο εμηζηφξεζεο θαη αζθαιψο πψο δηαπηζηψλεηαη θαη αμηνινγείηαη 

ε αμηνπηζηία ηνπ αθεγεηή πνπ θαηνξζψλεη λα κεηαηξέςεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο ζε εηθφλα 

θαη ζπλαίζζεκα.   

 

 

 

 

Σν θνξηίν ηεο κλήκεο θαη ε ληξνπή ηνπ επηδώληνο 
 

Δπαγγειία Κνηζέινπ 
 

Απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ 
 
 

 
Μηιψληαο γηα κλεκνληθφ θνξηίν είλαη απηνλφεηε ε χπαξμε κίαο „βαξηάο‟ κλήκεο, φπσο απηή ηνπ 

Οινθαπηψκαηνο. Ζ ινγνηερληθή κεηαγξαθή ηεο κλήκεο απηήο είλαη ηαπηφρξνλα θαη κία καξηπξία πνπ 

ζηηγκαηίδεη ηνλ ελ ιφγσ ζπγγξαθέα σο ηνλ άλζξσπν πνπ επέδεζε απφ ηελ θφιαζε ψζηε λα ηελ 

πεξηγξάςεη ζε φζνπο δε ηελ έδεζαλ. Ο επηδψλ σζηφζν θαζξεθηίδεηαη δηηηά: ν ήξσαο, πνπ επέζηξεςε 

κεηά απφ αγψλεο ζνθφηεξνο θαη δάζθαινο πιένλ γηα ηελ θνηλσλία κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, αιιά θαη ν 

άηπρνο, ν άλζξσπνο πνπ γχξηζε απφ ηελ θφιαζε θαη θέξδηζε κία δσή ήδε ρακέλε. 

ην βηβιίν Δάλ απηό είλαη ν άλζξωπνο ηνπ Ηηαινχ Δβξαίνπ Primo Levi παξαθνινπζνχκε ζε 17 θεθάιαηα 

ηε κλεκνληθή καξηπξία ηνπ πξσηαγσληζηή – αθεγεηή αιιά θαη πξαγκαηηθνχ- ζπγγξαθέα ζηo 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηνπ Μφλνβηηο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ „43 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ „45. Ο 

αγψλαο γηα επηβίσζε, θπζηθή αιιά θαη πλεπκαηηθή, ν θαηαθεξκαηηζκφο θάζε αλζξσπηζκνχ ζηνλ «Άδε» 

ησλ ζηξαηνπέδσλ, ε ηζνπέδσζε ηεο ειπίδαο γηα επηβίσζε θαη ε δηάςεπζε ηνπ ζίγνπξνπ ζαλάηνπ 

θαηαθιχνπλ ηνλ αλαγλψζηε ηνπ έξγνπ. Ζ κλήκε ηνπ επηδψληνο νξκά ζαλ ρείκαξξνο δεκηνπξγψληαο κία 



πνηεηηθά σκή θαη ξεαιηζηηθή αθήγεζε φπνπ παξειζφλ θαη παξφλ ζπκπιέθνληαη, δσή θαη ζάλαηνο 

ηαπηίδνληαη θαη ν επηδψλ θαηαζέηεη ηα ζπληξίκκηα ηνπ εαπηνχ ηνπ κέζα απφ έλα κλεκνληθφ ηαμίδη. 

Οη αλακλήζεηο γίλνληαη ιέμεηο θαη ίζσο ηειηθά κφλν απηέο ληθνχλ ζε έλα έξγν πνπ ιεηηνπξγεί σο 

καληθέζην ληξνπήο, αληνρήο θαη ελνρήο. Ζ Οδχζζεηα ησλ βάλαπζα μεληηεκέλσλ δελ νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ επηζηξνθή ζηελ Ηζάθε. Μεηέπεηηα βηβιία ηνπ ( βι. Απηνί πνπ ζώζεθαλ θαη απηνί πνπ βνύιηαμαλ) 

ζέηνπλ ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο ληξνπήο φζσλ επέζηξεςαλ απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο, δήηεκα ην νπνίν αληρλεχεηαη κέζα απφ ηελ θαηάζεζε-καξηπξία ζην Δάλ απηό είλαη ν 

άλζξωπνο. ην έξγν ζα ηεζνχλ εξσηήκαηα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ: Ζ κλήκε πιάζεη ηελ αθήγεζε ή 

αληηζηξφθσο; Πνηα ηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη κπζνπιαζηηθνχ ζηνηρείνπ ζε κία λνβειηζηηθή κλεκνληθή 

αλαδξνκή; Πψο κέζα απφ ηελ αηνκηθή καξηπξία αληρλεχεηαη κία ζπιινγηθή κλήκε; Πξνζαξκφδεηαη ε 

κλήκε ηνπ επηδψληνο ζην βνιηθφ παξφλ ηεο επηζηξνθήο; ε ηη νθείιεηαη ην αίζζεκα ληξνπήο θαη ελνρήο 

απηψλ πνπ „δελ βνχιηαμαλ‟; Δίλαη, ηειηθά, ληθεηήο ή εηηεκέλνο ν επηδψλ;  

„Αλεβάζακε ηε κελάζθα ζηελ θνπθέηα, κνηξάζακε ηε ζνύπα, ζβήζακε ηελ θαζεκεξηλή καο νξγή ηεο 

πείλαο θαη ηώξα καο βαξαίλεη ε ληξνπή.‟ 

Primo Levi, Δάλ απηό είλαη ν άλζξωπνο 

 

 

 

 

Όηαλ ε ινγνηερληθή αθήγεζε παξάγεη ζηωπή θαη απνζηωπήζεηο 
 

Παξαζθεπή Γειεθάξε 
 

ρνιηθή χκβνπινο Φηινιφγσλ Κπθιάδσλ, δηδάθηνξαο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 

ην θείκελν απηφ, κε αθνξκή ην «κπζηζηνξεκαηηθφ ρξνληθφ» ηεο Ρέαο Γαιαλάθε Ακίιεηα Βαζηά Νεξά, Η 

Απαγωγή ηεο Ταζνύιαο (2006), εμεηάδνπκε ηε δηαπινθή ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο κε ηελ ηζηνξηθή 

αθήγεζε θαη ηηο «πξνζσπηθέο» κλήκεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ Β΄ 

Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ζηελ Κξήηε. 

Αληινχκε ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά απφ ηελ Θεσξία ηνπ Λφγνπ (φπσο απηή έρεη ζπγθξνηεζεί απφ 

ηνπο Ernesto Laclau, Chantal Mouffe θαη Γηάλλε ηαπξαθάθε) πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηηο 

ζπλαξζξώζεηο (articulations) ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ κε ηνλ ηζηνξηθφ θαη ηνλ κηληηαθφ ιφγν, πεγψλ ηεο 

επνρήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην έξγν θαη ηεο επνρήο δεκνζίεπζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ εξεπλεηηθή καο ππφζεζε αθνξά ηελ πξαγκαηνινγηθή θαη θαηαζηαηηθή ηνπ έξγνπ αληηλνκία, ζχκθσλα 

κε ηελ αλάγλσζή καο, φηη ελψ ε ζπγγξαθέαο πξαγκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζεη ηελ αθήγεζή ηεο κε ηξφπν ζεβαζηηθφ πξνο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, πεξηθξνλεί 

θαη παξαβιέπεη ηηο ελζηάζεηο ηεο ελ δσή «εξσΐδαο» γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ζρεηηθψλ κε εθείλε 

αλαθνξψλ θαη εληέιεη δεκνζηεχεη ην έξγν ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο ηειεπηαίαο. Απφ ην ζφξπβν πνπ 

ζπλφδεπζε ηε δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηά ηελ αλάγλσζή ηνπ, δηαηεξνχκε ηελ αίζζεζε φηη ηα 

πξαγκαηηθά βαζηά λεξά πνπ παξακέλνπλ ακίιεηα είλαη ηεο ίδηαο ηεο ζπγγξαθέσο, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ δπν ηνπιάρηζηνλ λχμεηο ζην ινγνηερληθφ θείκελν, αιιά θαη απφ ηελ επηκνλή λα αλαθεξζεί ζε 

γεγνλφηα πνπ ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχλ δπζθνξία ζε ππαξθηά πξφζσπα. Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ απφ 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπγγξαθέσο θαίλεηαη λα δηαθπβεχεηαη ζε απηά ηα ηζηνξηθά ζπκβάληα θαη 

κνξθνπνηείηαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ινγνηερληθέο επηινγέο.  

πσο ζπλάγεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλαξζξψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην θείκελν ιφγσλ, ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ θείκελν είλαη απνθαιππηηθφ ησλ πνιχπινθσλ φξσλ κε ηνπο νπνίνπο ε 



ζπιινγηθή κλήκε σο εγεκνληθό discourse αιιειεπηδξά κε ηηο πξνζέζεηο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

απσζήζεηο ππαξθηψλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, αλαπαξάγνληαο αληζφηηκεο θσλέο θαη ηαπηφηεηεο θαη 

αληίζηνηρεο ζησπέο θαη απνζησπήζεηο. 

 

 

 

 

 

ΗΡΩΙΚΟΙ ΘΑΝΑΣΟΙ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔ ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΦΗΓΗΔΙ: 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΠΙΣΔΛΔΔΙ 

 
Αλδξνκάρε νιάθε  

Τπνς. Γηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
 

Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ 
Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 
 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 απμήζεθε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ ηζηνξηθψλ γχξσ απφ ην ζάλαην (Phillipe 

Aries) θαη ηελ «πνιηηηθή ζξεζθεία» (Μαξγαξίηεο, 1989; Hobsbawm, 1997). Μηα απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ ρψξσλ ηαθήο, ζε ζρέζε κε ην αζηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, 

ηνπνζεηείηαη ρξνληθά αλάκεζα ζην ηέινο ηνπ 18νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, φπνπ γηα πγεηνλνκηθνχο 

θπξίσο ιφγνπο, ηα λεθξνηαθεία ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ πφιεσλ ζηαδηαθά κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ 

αζηηθψλ νξίσλ. Οη ρσξηθέο πνηφηεηεο ησλ λέσλ απηψλ ηχπσλ θνηκεηεξίνπ σο «αζηηθψλ θελψλ» 

κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. ε φ,ηη 

αθνξά ζηελ αζηηθή ζπλάθεηά ηνπο, ηα θνηκεηήξηα νξίδνληαη σο ηφπνη «εθηνπηζκέλνη» απφ ηνλ ππξήλα 

ηεο πφιεο. Σν ηζηνξηθφ ζέκα πνπ παξνπζηάδνπκε αθνξά α) ζηηο κλήκεο απφ ηνλ πξψην παγθφζκην 

πφιεκν κε γεσγξαθηθφ ππξήλα ην Μαθεδνληθφ Μέησπν θαη β) ζηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηεο δεκφζηαο 

ηζηνξίαο, φπνπ νη αθεγεηέο εμσδηεγεηηθά κεηαβαίλνπκε ζηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο κε ζηφρν ηελ 

αλάδεημε ηεο «επξσπαηθφηεηαο» φπσο ηελ νξίδεη ν Eco (2013). πσο ζεκεηψλεη νη κπζνπιαζηηθέο 

αθεγήζεηο είλαη νη κνλαδηθνί θόζκνη όπνπ κπνξνύκε λα απαγθηζηξωζνύκε από ηελ ππαξμηαθή καο 

δπζζπκία απέλαληη ζηελ αβεβαηόηεηα, γηαηί ζηε κπζνπιαζία ηα πάληα ππάξρνπλ αθξηβώο θαη 

απαξεγθιίηωο όπωο είλαη ζρεδηαζκέλα.  

ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ηνπ 1914-1918 θαηαγξάθνληαη ζηελ Δπξψπε 9 εθαηνκκχξηα λεθξνί. Ζ 

Δπξψπε άξρηζε θνπηαζηηθά λα δηακνξθψλεηαη σο ζχλνιν ιαψλ απφ ηα ηέιε ηεο Ρσκατθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ζην φλνκα ηεο επξσπαηθφηεηαο έγηλαλ πνιιέο ζθαγέο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπάδνληαλ δεκφζηα κλεκεία εηο «κλήκελ θαη ελζχκεζε». Σα ζηξαηησηηθά θνηκεηήξηα σο 

κεηαπνιεκηθέο, δεκφζηεο αθεγήζεηο γηα ην Μαθεδνληθφ Μέησπν ζπληζηνχλ κηα κειέηε πεξίπησζεο.  

Μεζνδνινγηθά επηρεηξνχκε λα ηεθκεξηψζνπκε ηζηνξηνγξαθηθά (Iggers, 2006) θαη ζεκεησηηθά 

(Lagopoulos,1993) φζνλ αθνξά ζηηο Η)  ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε κλεκνληθέο θνηλφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζεκαζίεο πνπ επελδχνληαη ζηνλ ηφπν, II) ηνπο ηξφπνπο ζπγθξφηεζεο ηεο ηνπηθφηεηαο, III) ηα ζεκεία ηεο 

πφιεο ή ησλ ζπλφξσλ πνπ αλαδεηθλχνληαη ζε ηζηνξηθά κλεκεία ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηαπηνηήησλ ηεο πφιεο.  

Γεγνλνηηθά αλαθεξφκαζηε ζην ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην ηνπ Πίξνη, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε 

Πίξνη (Pirot) ηεο εξβίαο θνληά ζηα εξβν-Βνπιγαξηθά ζχλνξα. ηελ είζνδν ηνπ θνηκεηεξίνπ έρεη ζηεζεί 

κλεκείν, έξγν ηνπ Αληψλε ψρνπ, κε έμνδα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Με απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ Πίξνη ην 1924 θαη ην 2004 ην θνηκεηήξην είλαη ειιεληθό έδαθνο, έρεη παξαρωξεζεί ζην 

ειιεληθό θξάηνο θαη ζπληεξείηαη από απηό. Ζ ζχγρξνλε κλεκεηαθφηεηα ηνπ λεθξνηαθείνπ, ηφζν σο 

ρσξηθή αιιά θαη σο αηζζεηηθή εκπεηξία, κνηάδεη λα απνθηά ελδηαθέξνλ σο «ελδηάκεζνο» ή 

http://el.sciencegraph.net/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%84
http://el.sciencegraph.net/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1


«κεηαβαηηθφο» αζηηθφο ρψξνο πνπ δηαρέεη λνήκαηα θαη αλαπηχζζεη εμαξηήζεηο κε ην παξειζφλ θαη ην 

κέιινλ ηεο πφιεο (Εαβξάθα, 2012). 

 
 
 
 
 

Μλήκε θαη αθεγεκαηηθή κπζνπιαζία ζηελ αξραία Αίγππην:  

ε αηγππηηαθή Θεβαΐδα ωο η(ξ)όπνο κεηάγγηζεο πηπρώλ ηεο θαξαωληθήο 

ζενινγίαο ζηε ζξεζθεία θαη ηειεηνπξγία ηεο Διιελνξωκαϊθήο Αηγύπηνπ    
 

Παλαγηψηεο Ζ.Μ. Κνπζνχιεο 
 

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Αηγππηνινγίαο ζην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
 
 

 
Ζ πεξηνρή ηεο αξραίαο Θεβαΐδαο, ε Γηφζπνιε ηεο Πηνιεκατθήο Αηγχπηνπ, απνηέιεζε ζεκαίλνλ 

ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηθφ θέληξν ηεο Άλσ Αηγχπηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Φαξασληθνχ πνιηηηζκνχ. 

ηελ Διιελνξσκατθή επνρή, εηδηθφηεξα, ε δσληαλή ηεο παξνπζία θαη επηξξνή έρεη απνηππσζεί ζε 

δεκψδεηο, θνπηηθέο θαη ειιεληθέο πεγέο ηεο καγηθνζξεζθεπηηθήο γξακκαηείαο. Οη ηειεπηαίεο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, αιιά εμαθνινπζνχλ λα είλαη κάξηπξεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηγππηίσλ ηεξέσλ, ησλ εηδηθψλ ζηελ αηγππηηαθή ζενινγία θαη ηειεηνπξγία. 

Δηδηθφηεξα, ζπγθεθξηκέλεο ιαηξεπηηθέο ζθελέο θαη θεηκελνγξαθία απφ ηνλ δεχηεξν ππιψλα ηνπ κεγάινπ 

λατθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Άκκσλα θαίλεηαη πσο πξεζβεχνπλ κηα λέα νπηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θφζκνπ πνπ δηαθέξεη απφ ηε θαξασληθή αληίζηνηρε: ζηα θείκελα απηά ε Θεβατθή κεηξφπνιε 

πεξηγξάθεηαη σο ε «κεηέξα φισλ ησλ πφιεσλ», νηθνδνκεκέλε ζηελ θνξπθή ηνπ «αξρέγνλνπ ιφθνπ», 

ραξαθηεξηζκνί πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε καγηθά θείκελα ηεο Διιελνξσκατθήο επνρήο απφ ηελ ίδηα 

πεξηνρή. θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε ζθηαγξάθεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο κλήκεο, εηθφλαο 

θαη ζεκαζίαο κηαο «άιιεο» Θεβαΐδαο σο γεσπνιηηη(ζκη)θνχ ρψξνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλνληαη νη 

ζπλζήθεο γηα ηελ δηαιεθηηθή ψζκσζε ηνπ ειιεληθνχ ζξεζθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζθέςεο θαη πξαθηηθήο κε 

ηε γεγελή αηγππηηαθή ζενινγία.   

 
 
 
 

Η αθήγεζε ηνπ ρώξνπ ζηα κπζηζηνξήκαηα Μαηωκέλα Χώκαηα θαη Μέζα ζηης 

θιόγες ηεο Γηδώο ωηεξίνπ 

 

Διέλε Μπαξπνπδάθε 
 

Παηδαγσγφο, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο (ΗΑΚΑ), ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

 

Ζ ηζηφξεζε  ηνπ ρψξνπ απνηειεί ην «ζθεληθφ» θάζε αθήγεζεο πνπ αλαζχξεηαη απφ ηε κλήκε. Ο ηφπνο 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ απαξηίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλδένληαη  κνλνζήκαληα κε ηνπο 

πξσηαγσληζηέο θαη ηε δξάζε ζηε κλήκε ησλ αθεγεηψλ νδεγψληαο ζηελ παγίσζε ηνπ αθεγήκαηνο, 

δηακνξθψλνληαο ηε κηα θαη κνλαδηθή εθδνρή ηνπ. Έηζη, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί ή ηελ απφζηαζε, ε αθήγεζε ηνπ ρψξνπ είλαη ην πην απαξάιιαθην θαη, φρη ζπάληα, ζπκβνιηθά 



ή θαη νπζηαζηηθά, ην πην φκνην απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αθεγήκαηνο ζηηο ηζηνξήζεηο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξεηψλ. 

ηα κπζηζηνξήκαηα Μαηωκέλα Χώκαηα θαη Μέζα ζηηο θιόγεο ηεο Γηδψο σηεξίνπ ε αθήγεζε ηνπ 

ρψξνπ απνηειεί ηελ αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθέα κηαο θαη ε δηεθδίθεζε ηνπ πξνθαιεί  ηε δξάζε, ε αιιαγή 

ηνπ πξνθαιεί ηνλ πφλν, ε  απψιεηα ηνπ ραξάζζεη ηηο εγγξαθέο ζηε κλήκε, δεκηνπξγεί ην ηξαχκα. Οη 

ήξσέο ηεο «ζπξψρλνληαη» βίαηα πέξα θαη καθξηά απφ απηφλ, νδπλεξά, αηθλίδηα, αηκαηεξά απνθνκκέλνη 

«από ηηο πξνγνληθέο εζηίεο». ληαο θαη ε ίδηα πξνζθπγνπνχια, Μηθξαζηάηηζζα αθεγείηαη ην ρψξν θαη ηα 

γεγνλφηα  θαηαγξάθνληαο, φπσο ζεκεηψλεη ζηνπο πξφινγνπο ησλ βηβιίσλ, ηηο κλήκεο, «κλήκεο 

δωληαλώλ». 

Ζ αλαθνίλσζή κνπ εξεπλά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Γηδψ σηεξίνπ λνεκαηνδνηεί ην ρψξν ζηελ 

αθήγεζή ηεο. Σα ζηνηρεία ηνπ αλαθαιεί απφ ηε κλήκε, ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, θαη πψο θαζέλα απφ 

απηά ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγεί ζηελ ζπγγξαθηθή πξφζεζή ηεο. Γηαπξαγκαηεχεηαη επίζεο, ην πψο ν ηφπνο, 

παξφιν πνπ ζην αθήγεκα αιιάδεη  πιηθφηεηα, ρξεζηηθφηεηα, δηαζηάζεηο, παξακέλεη ζπλαηζζεκαηηθά 

απαξάιιαθηνο απνθηψληαο κηα ππφζηαζε ζπκβνιηθή, γίλεηαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ρακέλεο παηξίδεο». 

Αλαδεηά ηέινο φια εθείλα ηα αθεγεκαηηθά κνηίβα ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην πξνζσπηθφ ηδενιφγεκα ηεο 

κλήκεο, απαξηίδνπλ «απηφ πνπ ζέιεη λα πεη» ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γξάθεθαλ ηα βηβιία, 

ζπλζέηνληαο νπζηαζηηθά ηελ ηνπνγξαθία ηεο κλήκεο. 

 

ΛΔΞΔΗ – ΚΛΔΗΓΗΑ: κλήκε, ηφπνο-ρψξνο, απψιεηα ηνπ ηφπνπ, ηξαχκα, ζπγγξαθηθή πξφζεζε, 

ηνπνγξαθίεο ηεο κλήκεο 

 

 

 

 

Aπην- θαη εηεξνινγνθξηζία ζε απνκλεκνλεύκαηα από ηελ θιαζηθή Βαϊκάξε 
 

Ησάλλα Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ 
 

Καζεγήηξηα ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο ζην Σκήκα Γεξκαληθήο 
Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. 

 

 

 

Ο κεγάινο αξηζκφο απφ θαηαγεγξακκέλα, αιιά ζε κεγάιν πνζνζηφ αλέθδνηα απνκλεκνλεχκαηα, 

εκεξνιφγηα θαη επηζηνιέο ινγίσλ, επγελψλ θαη απιψλ αζηψλ ηεο πφιεο ηεο Βατκάξεο ζηα ηέιε ηνπ 

18νπ- αξρέο 19νπ αη. - θπξίσο εθείλσλ πνπ είραλ ζηελή επαθή κε ηελ πεξίθεκε «Απιή ησλ κνπζψλ» 

ηεο δνχθηζζαο Άλλαο Ακαιίαο θαη ηνπ γηνπ ηεο δνχθα Καξφινπ Απγνχζηνπ -, απνηειεί πινχζην πιηθφ γηα 

εγγχηεξε πξνζέγγηζε εθείλνπ ηνπ πνιηηηζηηθνχ «κηθξνθιίκαηνο» ηεο πφιεο πνπ επέδξαζε ηφζν πνιχ 

δηαρξνληθά ζηα γεξκαληθά γξάκκαηα. ,ηη κηθξφ ή αζήκαλην θαηαγξάθεθε ζ΄ απηά ηα θείκελα γηα ηηο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ έιακςαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ κηθξνχ δνπθάηνπ, θπξίσο γηα ηελ πεξίθεκε 

«ηξηαλδξία» ηεο πφιεο, δει. ηνλ Γθαίηε, ηνλ ίιιεξ, ηνλ Υέξληεξ, αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο ινγίνπο θαη 

ινγνηέρλεο πνπ θφζκεζαλ ηελ πφιε θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, απνηειεί πνιχηηκν πιηθφ, πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ  δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δξάζε ζην πεξηβάιινλ απηφ. Λφγσ αθξηβψο ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα πνιιά απφ απηά ηα θείκελα παξέκεηλαλ αλέθδνηα, ελψ κεξηθά γλψξηζαλ κηα ηδηφηππε κνξθή 

«απην - θαη εηεξνινγνθξηζίαο», πνπ νδήγεζε θαη ζε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηελ ηειηθή έθδνζή 

ηνπο. Απηήλ ηελ ηχρε (ή αηπρία) είραλ ηα ελδηαθέξνληα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ απιηθνχ Karl von Lyncker 

θαη ηνπ γλσζηνχ ινγίνπ ηεο πφιεο Karl August Böttiger. Ο κελ πξψηνο αλέιαβε θαη΄ εληνιήλ ηεο Απιήο 



ηε ζπγγξαθή ησλ αλακλήζεψλ ηνπ απφ ηε ζεηεία ηνπ ζην απιηθφ πεξηβάιινλ,  ψζηε εθ πξννηκίνπ 

επέβαιε πεξηνξηζκνχο ζηελ πέλα ηνπ θαη νδεγήζεθε ζηε ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ «εζσηεξηθήο απιηθήο 

ρξήζεο», κε πξννξηδφκελνπ εμ αξρήο γηα επξχηεξε δεκνζίεπζε. Ο δε δεχηεξνο έρνληαο αλαπηχμεη 

δχζθνιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εμ αηηίαο ηεο ειεπζεξηάδνπζαο θαη δεθηηθήο γξαθήο ηνπ, κε ηηο 

δεζπφδνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο πφιεο - θαη θπξίσο κε ηνλ Γθαίηε - απαμηψζεθε απφ ηνπο 

ζπγρξφλνπο ηνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε καθξνρξφληα εθδνηηθή πεξηπέηεηα ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ. 

Δίλαη επρήο έξγν πνπ ηα δχν απηά ελδηαθέξνληα, επράξηζηα ζηελ αλάγλσζε θαη  πνιχηηκα ζε 

πιεξνθνξίεο θείκελα  είλαη ζήκεξα ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ αλαγλψζηε. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζαλψλ ή πξνθαλψλ ινγνθξηηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαηά ηελ ζπγγξαθή θαη ηελ 

έθδνζή ηνπο απνηειεί ην αληηθείκελν απηνχ ηνπ πνλήκαηνο. 

 

 

 

 

Ιζηνξηθή κλήκε θαη παηδηθή ινγνηερλία: από ην κύζν ηνπ Γηγελή Αθξίηα ζηελ 

ηζηνξία – από ην ηόηε ζην ηώξα 
 

Ρφδε-Σξηαληαθπιιηά Αγγειάθε 
 

Τπνςήθηα δηδάθησξ ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α.Π.Θ. 
 
 

 

Ζ παηδηθή ινγνηερλία ζηελ Διιάδα έρεη αλαγλσξηζηεί σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο θιάδνο ζηνλ θνξκφ 

ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο θαη, παξφηη δηαηεξεί άξξεθηε ηε ζπλχθαλζή ηεο κε ηε ινγνηερλία πνπ 

απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα κεηαήζε πνπ ζρεκαηνπνηνχληαη φζν νη επνρέο 

δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε  θαη  έρεη απειεπζεξσζεί πιένλ σο έλα βαζκφ απφ ινγνθξηζίεο θαη 

παξαδνζηαθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξειζφληνο.Σν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα είλαη είδνο δηήγεζεο πνπ 

εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζίαο καδί κε ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ππνζηεξίδεηαη πσο ζηνπο 

αλήιηθνπο αλαγλψζηεο κεηαδίδεη ηελ ηζηνξηθή γλψζε κε επράξηζην θαη εχθνιν ηξφπν, ράξε ζηνλ 

ςπραγσγηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ ελαηέληζε ηνπ παξειζφληνο, ε κειέηε θαη πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ δνζκέλε κέζα απφ ηε θαληαζία θαη ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζπγγξαθέα απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα γλσξίζεη ην παηδί ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ιανχ ηνπ, λα απνθηήζεη σξηκφηεηα. Θεσξείηαη, επίζεο,  ζεκαληηθφ κέζν 

εγθνηλσληζκνχ θαη ζπνπδαίν εξγαιείν πνπ ην βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη εχθνια, θαζψο βξίζθεηαη ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο λνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, ηελ Ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπ. Δλφζσ απνιακβάλεη ηελ 

αλάγλσζή ηνπ, ηνπ κεηαβηβάδνληαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσληθή θαη ζπιινγηθή 

κλήκε, αλνίγνπλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή εηεξφηεηα ηνπ ηφηε θαη ηνπ ηψξα θαη ην 

θαζηζηνχλ κέηνρν κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Πξνζιακβάλεη, επίζεο, γλψζεηο γχξσ απφ ηηο 

ζπκβνιηθέο θαη γισζζηθέο ηζηνξηθέο έλλνηεο ηηο νπνίεο νκαδνπνηεί, ηαμηλνκεί θαη καζαίλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

αηνκηθνχ, ηνπ γεληθνχ θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ, εθφζνλ ζηα παξαπάλσ 

απνδίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά.  ια απηά ζπλζέηνπλ ηε ιεγφκελε θνηλσληθή 

κλήκε θαη επεξεάδνπλ ην ζρεκαηηζκφ γλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπ 

ζθέςεο. Ο ππνθεηκεληθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ κέζα ζηε 

ινγνηερληθή κπζνπιαζία γηα παηδηά κπνξεί λα απνθιίλεη απφ ηελ πην επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηεο 

Ηζηνξίαο, φκσο ππνδεηθλχεη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο κλήκεο θαη ηελ επηιεθηηθή αμηνπνίεζή ηεο ζην παξφλ. 

Σα παξαπάλσ θαη ε ρξήζε ηεο βπδαληηλήο, ζπγθεθξηκέλα, ηζηνξίαο απφ ζχγρξνλνπο ζπγγξαθείο θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνπο Καινθχξε Διέλε θαη Καινθχξε Γεκήηξε ζην Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηαο, (Κέδξνο 



1993), ηνπο Άληα θαη βεηιίλ ζην Γηγελήο, (απφδνζε Κψζηαο Πνχινο, Παπαδφπνπινο 2012) θαη, ηέινο, 

απφ ηελ Λίδα Ήιηνπ ζην Αθξίηεο, νη ππεξαζπηζηέο ηωλ ζπλόξωλ (Μίιεηνο 2002), ε πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πεξάζνπλ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ κηθξψλ αλαγλσζηψλ ηνλ βπδαληηλφ πνιηηηζκφ σο έλα ζηνηρείν ηεο 

ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζηα ηξία απηά βηβιία ζα κε απαζρνιήζνπλ  

ζηελ παξνχζα εηζήγεζε. 

 

 

 

 

Η νδπλεξή κλήκε ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά 

 
Μέλε Καλαηζνχιε 

 
Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α.Π.Θ. 

 
 
 

 

Aπηφ πνπ επηδηψθσ λα αλαδεηρζεί κε ηελ εηζήγεζή κνπ είλαη πψο νδπλεξά γεγνλφηα πνπ βίσζαλ 

ζπιινγηθφηεηεο, νκάδεο αλζξψπσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ κηα θνηλή ηαπηφηεηα (εζληθή, ηαμηθή 

θ.ι.π.) δηαπέξαζαλ ηε ινγνηερλία γηα παηδηά θαη απεηέιεζαλ αθεγεκαηηθφ πιηθφ ηεο.  

H Aleida Assmann έθαλε ιφγν γηα ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε. Σε δεχηεξε, αθνινπζψληαο ηνλ 

Maurice Halbwachs, ηελ νξίδεη σο φηη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγηθή κλήκε κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε έλα θνηλφ απφζεκα εκπεηξηψλ πνπ ππάξρεη απφ παιηά θαη έρεη ζηαζεξνπνηεζεί κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο, π.ρ. δηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Assmann, 2012: 174). Ζ ζπιινγηθή κλήκε –ε κλήκε 

ηελ νπνία θέξνπλ νκάδεο- ζα εμεηαζηεί ζε ινγνηερληθά βηβιία (κπζηζηνξήκαηα) γηα παηδηά πνπ 

κεηαθέξνπλ νδπλεξέο εκπεηξίεο. Σξεηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο νξίδνπλ ην πιαίζην ζπδήηεζεο γηα ηελ 

νδπλεξή κλήκε ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά: φηη ε κλήκε απηή –ε αλάκλεζε- αθνξά εκπεηξίεο ησλ 

ελειίθσλ θαη φρη ησλ παηδηψλ. ηη ε κλήκε ησλ παηδηψλ –ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ δσήο ηνπο- είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλε. Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε ζπλίζηαηαη ζε κηα αληίθαζε: φηη ε παξνπζίαζε ησλ νδπλεξψλ 

γεγνλφησλ γίλεηαη κέζα απφ έλα είδνο ινγνηερλίαο –ηελ παηδηθή- πνπ απφ ηε θχζε ηεο είλαη αηζηφδνμε 

θαη επνίσλε. Απηή ε αληίθαζε ζέηεη αλαπφθεπθηα ην εξψηεκα εάλ θαη γηαηί ζα πξέπεη ηα παηδηά λα 

εθηεζνχλ ζηελ νδπλεξή κλήκε ησλ ελειίθσλ (Higonnet, 2005). Σνπνζεηνχκαη εμ αξρήο ππέξ ηεο 

άπνςεο «φηη ζθνπφο ηεο κλήκεο είλαη λα θπξηαξρήζεη ζηελ απνπζία». πλεπψο ε αθήγεζε πξνο 

παηδηά, αλ θαη νδπλεξψλ γεγνλφησλ, έρεη έλα βαζχηαηα πνιηηηθφ αιιά θαη παηδαγσγηθφ ζθνπφ: 

«αθεγνχκαζηε ζηνπο απφληεο ηα γεγνλφηα γηα λα ηα βηψζνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ ζαλ λα ήηαλ 

παξφληεο» (Μαληφγινπ, 2010: 42).  

Σα παηδηθά κπζηζηνξήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ αληινχλ απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξία ηνπ πξφζθαηνπ 

παξειζφληνο: γεγνλφηα πνπ καο πιεγψλνπλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ην Β‟ Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη γεγνλφηα πνπ καο θάλνπλ λα ληξεπφκαζηε απφ ην Οινθαχησκα θαη ηνλ Δκθχιην.  

 

Assmann, Aleida (2012). Introduction to Cultural Studies. Topics, Concepts, Issues. Berlin: Erich 

Schmidt Verlag. 

Higonnet, Margaret (2005). “Time out: Trauma and Play in Johnny Tremain and Alan and Naomi”, 

Children’s Literature 33: 151-170. 

 

Μαληφγινπ, Άλλα (2010). Κνηλωληθή κλήκε, θνηλωληθή ιήζε. Αζήλα: Πεδίν.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Δβξαϊθνύ Οινθαπηώκαηνο ζε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία 

γηα κηθξά παηδηά 

 
νθία Γαβξηειίδνπ 

 
Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ 
 
 

 Έλα απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο είλαη πψο ζα κπνξέζεη έλα κπζνπιαζηηθφ 

θείκελν γηα κηθξά παηδηά λα θξαηήζεη δσληαλή ηε κλήκε ελφο νδπλεξνχ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, φπσο ην 

Δβξατθφ Οινθαχησκα ή ε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, ρσξίο λα ην εμηδαληθεχζεη ή λα ην 

παξαπνηήζεη. Ζ δπζθνιία λα απνδνζεί κε ηζηνξηθή αθξίβεηα ε έθηαζε ηεο ηξαγηθφηεηαο κηαο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηα παηδηά απνδέθηεο, ζπληζηά πεγή 

έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αθαδεκατθήο ζπδήηεζεο. Αλ θαη γηα πνιιά ρξφληα ε παηδηθή ινγνηερλία 

απάληεζε κε ζησπή ζ‟ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πιεζαίλνπλ ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα κηθξά παηδηά κε ζέκα ην Δβξατθφ Οινθαχησκα. Οη δεκηνπξγνί ηνπο, 

ζπγγξαθείο θαη εηθνλνγξάθνη, πνπ αλήθνπλ θαηά θαλφλα ζηε δεχηεξε ή ηξίηε γεληά ησλ ζπκάησλ, 

ζεσξνχλ ρξένο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο ηελ ηζηνξηθή κλήκε ζηηο λεφηεξεο γεληέο. 

Χζηφζν, δίλνπλ λφεκα ζε ηξαπκαηηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζηε κλήκε ηνπο κέζα 

απφ πξνζσπηθέο αθεγήζεηο θαη απφ ζπκβαηηθέο ηζηνξηθέο πεγέο. Απφ ηελ άιιε, ζε έλα βηβιίν παηδηθήο 

ινγνηερλίαο ην πεξηερφκελν ηεο κλήκεο, θαη εηδηθφηεξα ηεο θιεξνδνηεκέλεο, επεξεάδεηαη απφ ηηο 

αληηιήςεηο πνπ νξίδνπλ θάζε θνξά ην πνιηηηθά θαη παηδαγσγηθά νξζφ. ‟ απηφ ην πιαίζην ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ, ζηελ παξνχζα κειέηε ζα ζπδεηεζεί ε ζπλεξγαζία κλήκεο, ηζηνξίαο θαη 

παηδαγσγηθψλ ζθνπηκνηήησλ, φπσο απνηππψλεηαη ζε εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία κε ζέκα ην Δβξατθφ 

Οινθαχησκα. Δηδηθφηεξα ζα εμεηαζηνχλ νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη νη ζπκβάζεηο, ζην ιφγν θαη ζηηο 

νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ηδενινγηθέο γξακκέο θαη ηα λνήκαηα πνπ ηα 

δηαπεξλνχλ. 

 

 

 

 

Η κλήκε ζηελ παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία: Παηδαγωγηθή αμηνπνίεζε θαη 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ Τα παηδηά ηοσ Οδσζζέα 
 

ηαχξνο Παπαδάθεο 
Δθπαηδεπηηθφο- θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο 

 
Υξηζηίλα Δλέ,  

Γηεπζχληξηα ζην Γπκλάζην Αξαβεζζνχ Ν. Πέιιαο- δηδαθησξ ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 
Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ 

Αλ. θαζεγήηξηα λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 



 

 

 

 ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελζχκεζεο κε παηδαγσγηθή ζηφρεπζε πξνηείλνπκε πξνο αλάιπζε ην 

έξγν ηνπ Άξε Φαθίλνπ Τα παηδηά ηνπ Οδπζζέα. Οη παξαιιειηζκνί ηεο ζπληξνθηθφηεηαο ησλ αθνινχζσλ 

ηνπ Οδπζζέα κε απηή ησλ λέσλ ηεο επνρήο ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

καζεηή λα έιζεη ζε επαθή κε απηή ηελ αμία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ ζπληξνθηθφηεηα ησλ Διιήλσλ 

ζηηο κεγάιεο πεξηπέηεηεο ηνπ ιανχ καο απνηεινχζε αλέθαζελ θχξην κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

ηεο δσήο. Τπφ ην πξίζκα απηφ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ αληίζηνηρεο ελφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Ιιηάδαο θαη ηεο Κύξνπ Αλάβαζηο. Σα 

πξνεγνχκελα ζε δηαζεκαηηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο 

Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο, έηζη ψζηε λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο ζπληξνθηθφηεηαο 

ζε αιεζηλά γεγνλφηα. ηφρνο είλαη κέζα απφ ηελ ζεκεξηλή θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία 

φινη βηψλνπλ, λα ηνληζηεί ζηνπο καζεηέο πσο παξαδνζηαθά ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο αληηκεηψπηδε ηηο 

δπζθνιίεο κε ηελ ζπληξνθηθφηεηα θαη ηελ ζχκπλνηα. Οη αμίεο απηέο ηνπ πνιηηηζκνχ καο έρνπλ θπξίαξρε 

ζέζε ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ εθήβνπ, φπνπ ε ζπληξνθηά ησλ ζπλνκειίθσλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ δσή θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.  

 Κέληξν αλαθνξάο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο απνηειεί ε εμηζηφξεζε ησλ δεηλψλ ηεο Καηνρήο θαη ηνπ 

Δκθπιίνπ απφ ηνπο καζεηέο κίαο κηθξήο επαξρηαθήο πφιεο. Ζ νκάδα απηή ησλ εθήβσλ πξνζπαζεί κε 

ζπληξνθηθφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πείλα, ηνπο βνκβαξδηζκνχο, ηηο δηψμεηο θαη ηηο εθηειέζεηο ησλ 

δπλάκεσλ θαηνρήο. Οη Γεξκαλνί θαηαζηξέθνπλ θαη δνινθνλνχλ, αιιά ράλνπλ ηνλ πφιεκν, γηαηί δελ 

θαηάθεξαλ πνηέ λα δηαζπάζνπλ ηελ ςπρηθή ελφηεηα ησλ Διιήλσλ. ,ηη φκσο δελ θαηάθεξαλ νη νξαηνί 

ερζξνί ζηελ θαηνρή, ην πέηπρε ν εκθχιηνο. Ζ ζπληξνθηθφηεηα ησλ Διιήλσλ ράλεηαη, θαζψο ερζξφο 

γίλεηαη ν δηπιαλφο, ν θίινο, ν ζπκκαζεηήο. Δπεηδή απηφ είλαη ην πξαγκαηηθφ Οινθαχησκα γηα ηελ 

Διιάδα, ν ζηφρνο καο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο ε ζπληξνθηθφηεηα σο παξαδνζηαθή 

ειιεληθή αξεηή θαηαμηψλεη πξφζσπα θαη θνηλσλίεο.  

 

 

 

 

Από ηελ αληίζηαζε ζηε κειαγρνιία: Ο ξόινο ηεο ελζύκεζεο ζηελ δπζηνπηθή 

κπζνπιαζία 
 

Αιεμάλδξα Ραζηδάθε 
 

Δπίθνπξε θαζεγήηξηα γεξκαληθήο θαη ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη 
Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. 

 
 
 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εζηηάδεη ζηνλ ξφιν ηεο ελζχκεζεο ζε δπζηνπηθέο κπζνπιαζίεο, εμεηάδνληαο 

ηελ θεηκεληθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελζχκεζεο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. 

Δπηρεηξεί δε λα αλαδείμεη κηα εμέιημε ζηελ ζεκαηηθή απηή: Δθθηλψληαο απφ ηηο  θιαζζηθέο δπζηνπίεο 

φπσο είλαη ην 1984 ηνπ G. Orwell (1949) θαη ην The Handmaids Tale ηεο B. Attwood (1985) 

παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ππνδνχισζεο ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο κλήκεο ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη ε ππνλνκεπηηθή δηάζηαζε ηεο κλήκεο πνπ θαζηζηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελζχκεζεο σο πξάμε αληίζηαζεο θαη θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο counternarrative. Δλ ζπλερεία ζα 

εμεηαζηνχλ λεψηεξεο νηθνινγηθέο δπζηνπίεο, φπσο ηνπ M. Faber Fish(1998), ηνπ C. McCarthy, The 

Road  (2006) ή ε ηξηινγία ηεο M. Attwood, Maddadam (2014), ζηηο νπνίεο ε κλήκε απνηειεί ηξνρνπέδε 



ζηνλ αγψλα γηα επηβίσζε, πξνζζέηνληαο έηζη κηα αθφκε δηάζηαζε ζηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 

απνθαιππηηθνχ ζελαξίνπ. 

 

 

 

 

Η επηλόεζε ηεο κλήκεο θαη ε θαηαζθεπή ηεο αθήγεζεο ζηηο λαδηζηηθέο 

δπζηνπίεο: αθεγεκαηνινγηθέο ηερληθέο, ζεκεηνινγηθέο παξαηεξήζεηο θαη 

ηδενινγηθέο επηζεκάλζεηο ζε ινγνηερληθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο αθεγήζεηο 
 

Γεκήηξεο Γνπιήο 
 

Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 
Γηεπζπληήο 67νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Θεζζαινλίθεο 

 
 

 

H ελαιιαθηηθή/ηξνπνπνηεκέλε ηζηνξία, έλα κπζνπιαζηηθφ ππνείδνο ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, πνπ 

ε δξάζε ηνπ πξνθχπηεη απφ ην εξψηεκα: “Ση ζα ζπλέβαηλε, εάλ ε ηζηνξία είρε αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθά;” 

(What  if?), έρεη αλαδείμεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνιιά θαη ελδηαθέξνληα ινγνηερληθά ή θαη 

θηλεκαηνγξαθηθά δείγκαηα απφ ζεκαίλνληεο δεκηνπξγνχο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή κηαο 

λαδηζηηθήο δπζηνπίαο, ελφο αιεζνθαλνχο δειαδή κπζνπιαζηηθνχ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν νη Ναδί έρνπλ 

επηθξαηήζεη ζηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν.    

ε απηέο ηηο δπζηνπίεο ε ηθαλφηεηα ηνπ θεηκέλνπ/θηικ λα παξαζχξεη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή ζε κία 

ελαιιαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα πξνθχπηεη ράξε ζηε ζπλέπεηα ηεο αιεζνθάλεηαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

θφζκνπ, πνπ αλαδχεηαη κπξνζηά ηνπ, πηνζεηψληαο πνηθίιεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ζπκβάζεηο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηα αμηνινγηθά ζηνηρεία, πνπ πξνσζνχλ ηελ απφιαπζε ηνπ ζεαηή/αλαγλψζηε. 

Παξάιιεια, απηή ε αλαδηακνξθσκέλε πξαγκαηηθφηεηα επηρεηξεί λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα φξηα 

αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ επηλνεκέλε κλήκε, ζέηεη ηδενινγηθέο ζεκάλζεηο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ην παξφλ ηνπ αλαγλψζηε/ζεαηή, θαη αλαδεηθλχεη εξσηήκαηα σο πξνο ηα φξηα ηεο ηέρλεο θαη ηελ 

απζεληηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ – ηη είλαη ηέρλε θαη ηη φρη, ηη είλαη αιήζεηα θαη ηη ςέκα.  

Ζ έξεπλά καο εδξάδεηαη ζε ηέζζεξηο αμηνζεκείσηεο λαδηζηηθέο δπζηνπίεο, ζηε ινγνηερλία θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν: ην κπζηζηφξεκα Man in the High Castle (1962) ηνπ Philip Dick, ηελ βξεηαληθή ηαηλία It 

Happened here: The Story of Hitler's England (1964) ησλ Kevin Brownlow & Andrew Mollo, ην 

κπζηζηφξεκα Fatherland (1992) ηνπ Robert Harris θαη ην κπζηζηφξεκα The Plot against America (2004) 

ηνπ Philip Roth. Με θχξην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηε ζεσξία ηεο αθήγεζεο, φπσοζπγθξνηείηαη θχξίσο 

κέζα απφ ηα θείκελα ηνπ Genette, αλαδεηνχκε ηα ζεκεία ζχγθιηζεο θαη απφθιηζεο ζε δεηήκαηα φπσο ε 

“αμηνπηζηία” ηεο αθεγεκαηηθή θσλήο, ε εζηίαζε, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο, επηζεκαίλνπκε ηηο ηδενινγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, πνπ αλαδεηθλχνπλ, θαη εξεπλνχκε ηνπο ηξφπνπο κεηάιιαμεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο σο ζξαχζκαηα ππελζχκηζεο γεγνλφησλ κηαο επηλνεκέλεο κλήκεο.  

 

 

 

Πνιηηηζκηθή ζωκαηνπνίεζε. Σν ζώκα ωο κλεκείν ζην δηήγεκα ηνπ 

Φξαληο Κάθθα «ηελ ωθξνληζηηθή Απνηθία» 

 

Εσή Μπαιηδή 
 

MA Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο ζηνλ γεξκαλφθσλν ρψξν, ΑΠΘ. 



 

 

Με ηνλ φξν πνιηηηζκό αληηιακβαλφκαζηε αθελφο ηνλ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ιίγν ή 

πνιχ αζπλείδεηα κέζα απφ ηελ δηαπξνζσπηθή δηάδξαζε ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο, αθεηέξνπ 

ζπλδένπκε– θαη ίζσο πηζαλφηεξα- ηνλ φξν πνιηηηζκφ κε κηα δηακνξθσκέλε, θαηαζθεπαζκέλε 

θνπιηνχξα, ηελ πςειή θνπιηνχξα, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζηνρεπφκελα απφ γεληά ζε γεληά. Ζ 

Aleida Assmann δηαρσξίδεη απηέο ηηο δχν φςεηο ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηνπο φξνπο Lebenswelt θαη 

Monument θαη πξνζάπηεη ζηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο πηπρέο ξεπζηά θαη ζηεξεά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

ζπκβάιινπλ καδί ζηελ θσδηθνπνίεζε, δηαηήξεζε αιιά θαη ζηελ επαλάθηεζε θαη αληίιεςε 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ. Καηά ηνλ Jan Assmann γίλεηαη ε παξάδνζε πνιηηηζκηθήο γλψζεο αθελφο 

κέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο κλήκεο, ε νπνία κεηαθέξεηαη πξνθνξηθά, κέζα απφ ηελ άκεζε επαθή 

ησλ γελεψλ, θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο κλήκεο. Ζ δεχηεξε δηαηεξείηαη ζε κνξθψκαηα 

φπσο ε γξαθή, ηα νπνία επηηξέπνπλ κηα εθηελέζηεξε θαη δηαρξνληθή δηαηήξεζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, ην αληάκσκα καθξηλφηεξσλ γελεψλ θαη ηελ δηαηήξεζε κηαο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δλδηαθέξνλ έρεη λα εμεηάζνπκε, πνπ ηνπνζεηείηαη ην 

αλζξψπηλν ζψκα κέζα ζε απηά ηα πνιηηηζκηθά ζρήκαηα θαη θαηά πφζν κπνξεί λα δξάζεη σο 

αληηθείκελν κεηάδνζεο ελφο κλεκεηαθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ ηδέα ηεο ελζσκαησκέλεο κεηάδνζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ αληαλαθιάηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο εθηέιεζεο ζην δηήγεκα ηνπ Φξάληο 

Κάθθα «ηελ σθξνληζηηθή Απνηθία». Τπφ ην πξίζκα απηφ κπνξεί λα εμεηαζηεί θαηά πφζν 

δχλαηαη ην αλζξψπηλν ζψκα σο ζάξθα λα εθηειέζεη ηνλ ξφιν ηνπ σο θνξέαο ζηνρεπφκελεο 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο. Μέζα απφ ηα θείκελα ηεο Aleida Assmann ζα εμεηαζηεί ε ζέζε ηνπ 

ζψκαηνο ζηνλ θχθιν ξεπζηνπνίεζεο θαη ζηεξενπνίεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ. ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη 

κηα πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί, κε γλψκνλα ηηο έξεπλεο ηνπ Jan Assmann γηα ηνλ αηγππηηαθφ 

πνιηηηζκφ, ε δπλεηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα ζηαζεί, ζην πιαίζην ηνπ δηεγήκαηνο, σο κλεκείν γηα 

ηελ κεηάδνζε θαη δηαηήξεζε ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ ηεο απνηθίαο.  

 

 

 

 

Η δηαρείξηζε ηεο κλήκεο ζηα θόκηθο. Σέζζεξηο πεξηπηώζεηο κε θνηλέο 

ζπληζηακέλεο. 
 

Γηάλλεο Μηραειίδεο 
 

Γηδάθησξ Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 
 
 

 

Ζ εηζήγεζε εζηηάδεη ζηηο πνιιαπιέο θαη πνιπεπίπεδεο αλαγλψζεηο εηθνλνγξαθεγεκαηηθψλ έξγσλ πνπ 

έρνπλ σο θεληξηθφ ζέκα ηελ ινγνηερλία ηνπ νινθαπηψκαηνο θαη ηηο βίαηεο εθηνπίζεηο πιεζπζκψλ θαη 

αηφκσλ. πγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ ηέζζεξα έξγα, πνπ εηδνινγηθά γηα ηνλ ρψξν ησλ θφκηθο 

εληάζζνληαη ζηελ εηθνλνγξαθεγεκαηηθή δεκνζηνγξαθία (Graphic Journalism), ε νπνία κπνξεί λα 

νξηζζεί σο κηα κείμε κπζνπιαζίαο θαη ληνθηκαληεξίζηηθεο θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξίαο. Αξρηθά ζα 

παξνπζηαζηεί ην έξγν Maus ηνπ Art Spiegelman ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ην εβξατθφ νινθαχησκα θαη 

αλαπηχζζεηαη κε ηε δηηηή κνξθή ηεο Βηνγξαθίαο-Απηνβηνγξαθίαο. Γεηηληάδνλ ζεκαηνινγηθά κε απηφ, θαη 

ην έξγν Μηθξή Ιεξνπζαιήκ ησλ Elettra Stamboulis θαη Angelo Mennillo. Ηζηνξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνπο εξκεηηθνχο ηξφπνπο αθήγεζεο γχξσ απφ ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ηα δεηλά ηνπ Δκθπιίνπ κε θεληξηθφ ζεκείν ηελ damnatio memorie postuma. Σν 



έξγν Αϊβαιί ηνπ Νίθνπ Νηθνιφπνπινπ πνπ παξνπζηάδεη κηα έληνλε πινθή δηαθνξεηηθψλ βιεκκάησλ, 

θσλψλ θαη αθεγήζεσλ κε φρεκα ηε δηαθεηκεληθφηεηα, πάλσ ζε κηα απφ ηηο πην δξακαηηθέο ζηηγκέο ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, απηήο πνπ αθνξά ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ ζηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923. Σέινο ην γλσζηφ 

απηνβηνγξαθηθφ έξγν Πεξζέπνιηο ηεο απηνεμφξηζηεο – εμφξηζηεο Marjane Satrapi πνπ κέζσ ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο παξαπέκπεη ζε κηα «ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε» θαη κηα δηάρπηε «αίζζεζε ηνπ  

αιινύ». 

Μέζσ ηεο εηζήγεζεο ζα επηρεηξεζεί ν εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο ελδεηθηηθνχο ηνκείο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζην Call, φπσο  π.ρ. ν αλαζηνραζκφο θαη ε 

επαλεξκελεία ηνπ παξειζφληνο, νη αθεγεκαηηθέο θαη εηθνλνγξαθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ε ζπγθξηηνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ε ζρέζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ηεο ηδενινγίαο.   

 

 

 

Μεληηαθέο ζθελνζεζίεο ηεο ηζηνξίαο: κλήκε θαη ρξόλνο ζηηο ηαηλίεο Helden wie 

wir θαη Herr Lehmann 
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Γηδάθησξ Γεξκαληθήο Φηινινγίαο-δηδάζθνπζα ζηε ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ - κεηαδηδαθηνξηθή 

εξεπλήηξηα 
 

 

Σν κέζν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ νπηηθνπνηεί ξεαιηζηηθά ή θαηαζθεπαζκέλα απνζπάζκαηα/ςήγκαηα 

πξαγκαηηθφηεηαο θαζηζηψληαο εθηθηά ηα ηαμίδηα ζην ρξφλν. Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ απεηθνλίδνληαη 

έηζη απνηεινχλ ζπρλά απνηππψζεηο κλήκεο πνπ κέζσ θηλεκαηνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο εξκελεχνληαη 

κε ζθνπφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή εκπινθή ηνπ ζεαηή. 

Οη ηαηλίεο  Helden wie wir θαη Herr Lehmann επηηξέπνπλ πνηθίιεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο αλαθνξηθά 

κε ηηο δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο ηφζν ηεο πξνζσπηθήο αλάκλεζεο φζν θαη ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. 

Αξρηθά ζα θαηαδεηρζεί πσο ην θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο ησλ „Wendefilme“ θαζηζηά δπλαηή ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηεο κλήκεο θαη πσο θαηαγξάθεηαη ε ηζηνξία. Δλδηαθέξνλ έρεη πσο δνκείηαη ε ζπλείδεζε 

ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο ησλ πξσηαγσληζηψλ πξηλ ην ζπκβάλ ηεο 

πηψζεο ηνπ ηείρνπο. Με αθνξκή ηελ αλαηνιηθνγεξκαληθή (Helden wie wir) θαη ηε δπηηθνγεξκαληθή 

πξννπηηθή (Herr Lehmann), ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ ηδενινγηθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ζε απηέο 

ηηο ςπρνπλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο γηα λα ζπλαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Ηζηνξία ηεο 

Νννηξνπίαο [Mentalitätsgeschichte]. 

 

 

 

Αθεγήζεηο ηεο «θαηαλαιωηηθήο νπηνπίαο» θαη κλήκεο γηα ην lifestyle ζην 

ειιεληθό δηαδίθηπν ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 
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Ηζηνξηθφο-ππνςήθηνο δηδάθησξ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 



 
 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή θνηλσλία βηψλεη κηα έληνλε θαη πνιπεπίπεδε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

θξίζε. Ζ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ε αλαηξνπή ησλ «θαηαλαισηηθψλ βεβαηνηήησλ» κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη απνηειέζεη αηηία πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πνιηηηθψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο 

ηνπ έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εζηηάδεη ζηηο 

πθέο θαη ηηο ζεκαζίεο αθεγήζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο πξηλ ηελ θξίζε 

«θαηαλαισηηθήο νπηνπίαο». Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξεί λα ζέζεη πξνβιεκαηηζκνχο κε αθνξκή ην 

πεξηερφκελν ζπδεηήζεσλ ζην δηαδίθηπν πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο πνιηηηθέο ηεο θαηαλάισζεο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνιπζπδεηεκέλε έλλνηα ηνπ «lifestyle» θαη ηνπο 

ξφινπο ησλ ΜΜΔ ζηελ (αλα)δηνξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηε κεηαδηθηαηνξηθή Διιάδα. 

Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο lifestyle media έθιεηζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο δίλεη 

αθνξκέο γηα πνιιέο ζπδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο απνηππψλνπλ ηηο κλήκεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο απφ ην θαηλφκελν ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.  

ην επίπεδν ηεο κεζνδνινγίαο, ε αλαθνίλσζε επηδηψθεη λα δηαηππψζεη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε δηθηπνγξαθία ζηνπο πνιηηηζκηθνχο ηζηνξηθνχο γηα ηε κειέηε ηεο κλήκεο 

πνιχ πξφζθαησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη βαζίδεηαη ζε δχν ήδε πεγψλ: α) ζπδεηήζεηο ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θάησ απφ άξζξα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ έθξεμε θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

«θαηαλαισηηθήο νπηνπίαο» θαη ηεο δπλακηθήο ησλ lifestyle ιφγσλ, β) ζπδεηήζεηο ζε ζρεηηθά fora ζην 

δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, απνηππψλνληαο ηελ ηξαπκαηηθή πξφζιεςε ηεο θαηάξξεπζεο ηεο «θαηαλαισηηθήο 

νπηνπίαο» απφ πνιινχο αθεγεηέο, ζα ζέζεη εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε έλλνηα 

ηνπ «πνιηηηζκηθνχ ηξαχκαηνο» πνπ έρεη ζπζηεκαηηθά αμηνπνηεζεί απφ ηζηνξηθνχο πνπ έρνπλ εμεηάζεη 

βίαηα γεγνλφηα (πφιεκνη, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θιπ.) κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ εμέηαζε κλεκψλ απφ 

ηε «βίαηε» αλαηξνπή νηθνλνκηθψλ θαλνληθνηήησλ θαη θαηαλαισηηθψλ αξκνληψλ. 


