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 Α. Φουριϊτθσ, «Ρράξθ ανατομίασ θ αφιγθςθ», Ακρόπολισ, 15.12.1988. 
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Εισαγωγή 
 
Ράντοτε με ςυνάρπαηε θ Λςτορία. Θ ιςτορία όμωσ αυτι που κα μποροφςε να μου 
διθγθκεί ο παπποφσ μου, μζςα από τα δικά του μάτια. Τα μάτια του εντεκάχρονου 
Ευκυμάκου, ενόσ παιδιοφ που τθν περίοδο τθσ Κατοχισ κατάλαβε τι εςτί ανκρϊπινθ 
βία, ανκρϊπινοσ πόνοσ και κάνατοσ. Τα πικρά χρόνια του πολζμου, άλλωςτε, δεν 
άφθςαν ανεπθρζαςτα τα άγουρα νιάτα, του παπποφ μου και τόςων ακόμα παιδιϊν 
ςε κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ. Ιταν αναπόφευκτο, λοιπόν, οι ςυνκικεσ που ζηθςαν να 
επθρεάςουν ςταδιακά τον ψυχιςμό τουσ, διαμορφϊνοντασ τθν κοινωνικι 
ταυτότθτα μιασ ολόκλθρθσ γενιάσ. Ρρόκειται για τθν γενιά εκείνθ, που περνϊντασ 
ςτον χϊρο τθσ Λογοτεχνίασ γίνεται γνωςτι ωσ Δεφτερθ Μεταπολεμικι Γενιά.2 Ζτςι, 
θ αναηιτθςθ κζματοσ για τθν διπλωματικι μου είχε από τθν αρχι μια οριςμζνθ 
κατεφκυνςθ.  
 
Συγκεκριμζνα, αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ αφθγθματικι 
λειτουργία τθσ μνιμθσ, ςε επιλεγμζνουσ ςυγγραφείσ τθσ β’ μεταπολεμικισ γενιάσ.  
Ριο ειδικά, οι αναφορζσ εςτιάηουν ςτθν διθγθματογραφία του Χριςτόφορου 
Μθλιϊνθ, του Τόλθ Καηαντηι και του Θλία Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλου· με επιπλζον 
επιςθμάνςεισ και παραπομπζσ ςτο ζργο των ομθλίκων τουσ: Γιϊργου Λωάννου, 
Νίκου Μπακόλα και Ρερικλι Σφυρίδθ. Στόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ είναι ο 
ςυνδυαςμόσ λογοτεχνικϊν και κεωρθτικϊν κειμζνων, προκειμζνου να εξεταςτοφν 
οι διαδρομζσ τθσ μνιμθσ ςφμφωνα με τισ νζεσ λογοτεχνικζσ τάςεισ του καιροφ, ςτισ 
οποίεσ παρατθρείται θ ανάμειξθ διαφορετικϊν ειδϊν, ρευμάτων και ςυςτθμάτων 
ςκζψθσ. Μζςα από μια τζτοια ερευνθτικι προςπάκεια είναι δυνατόν να προβλθκεί 
θ ςχζςθ που αναπτφςςουν οι ςυγγραφείσ τόςο με το παρελκόν τουσ όςο και με τθν 
εποχι ςτθν οποία γράφουν και αναςτοχάηονται. Κατά ςυνζπεια, κακίςταται εφικτό 
να επαναπροςδιοριςτεί ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ ςε ςχζςθ με το άτομο και τθν κοινωνία 
του. 
 
Σε πρϊτθ φάςθ κρίνεται ςθμαντικό να επιςθμανκοφν κάποιεσ γενικότερεσ 
διαπιςτϊςεισ γφρω από τθν μνθμονικι λειτουργία του νου, ϊςτε να κατανοθκεί 
καλφτερα ο κεντρικόσ πυρινασ των υπό εξζταςθ κειμζνων. Ωσ γνωςτόν, θ μνιμθ ωσ 
νοθτικι διεργαςία απαςχολεί, ςε επίπεδο διαχρονίασ αλλά και ςυγχρονίασ πολλοφσ 
επιςτθμονικοφσ τομείσ, λαμβάνει ποικίλεσ προεκτάςεισ και αφινει πολλά 
περικϊρια μελζτθσ. Πςον αφορά τθν κεωρθτικι προςζγγιςθ του όρου, κακοριςτικι 
ςτζκεται θ προςφορά τθσ Φιλοςοφίασ, που προτείνει χριςιμεσ κεωριςεισ γφρω 
από τον τρόπο που το άτομο διενεργεί τθν μνθμονικι διαδικαςία, πάντα ςε ςχζςθ 
με αυτό που αντιλαμβάνεται ωσ πραγματικότθτα.  
 
Ρερνϊντασ, ωςτόςο, ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ του πειραματιςμοφ και τθσ 
ανατροπισ, θ ςχζςθ ατόμου-πραγματικότθτασ ςθμαςιοδοτείται εκ νζου, με τα 
λογοτεχνικά κείμενα ωσ παράγωγα του ανκρϊπινου πνεφματοσ να ακολουκοφν τθν 
αντίςτοιχθ οδό. Το κίνθμα τθσ Φαινομενολογίασ του Edmund Husserl εντάςςεται 
ςτουσ νεωτερικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ τθσ πραγματικότθτασ και ενιςχφει, εν 
προκειμζνω, τθν ερμθνεία των υπό εξζταςθ κειμζνων. Ακολοφκωσ, εκλαμβάνεται 

                                                      
2
 Εφεξισ: Β’ Μ. Γ. για λόγουσ ςυντομίασ. 
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ωσ εξίςου ςθμαντικι θ επιςταμζνθ μελζτθ των διαφόρων διαςτάςεων που 
λαμβάνει θ μνιμθ, ωσ φαινόμενο εξίςου ατομικό και κοινωνικό. Το ζργο-ςτακμόσ 
του Maurice Halbwachs, ζχοντασ κατ’ εξοχιν κοινωνιολογικι βάςθ, ενιςχφει τθν 
ερευνθτικι προςπάκεια να ενταχκεί θ λογοτεχνικι μνιμθ ςτο ευρφτερο πλαίςιο 
μιασ κοινωνίασ, με κοινά χαρακτθριςτικά (τθν Λςτορία, τον κοινωνικό 
προβλθματιςμό κ.α.). 
 
Συνεχίηοντασ, ζνασ ακόμα παράγοντασ που ςυμβάλλει ςτθν διαμόρφωςθ των 
κειμζνων μνιμθσ αφορά τουσ άξονεσ του χρόνου και του τόπου, ςτουσ οποίουσ και 
δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι. Ρροσ αυτι τθ κατεφκυνςθ κρίνεται καίρια θ ςυμβολι 
του ϊςου κεωρθτικοφ Mikhail Bakhtin, προκειμζνου να δοκεί θ απαραίτθτθ 
ζμφαςθ τόςο ςτο αφθγθματικό ςχιμα του «χρονοτόπου», όςο και ςτθ κεωρία τθσ 
«διαλογικότθτασ» των κειμζνων. Άλλωςτε, θ παροφςα διατριβι φιλοδοξεί να 
προβάλει τθν άρρθκτθ ςχζςθ του κάκε αφθγιματοσ με ςυγκεκριμζνουσ 
τόπουσ/χρόνουσ· μιασ οργανικισ ςφνδεςθσ που το κακιςτά προςιτό ςε ζνα ευρφ 
κοινό. 
 
Στο Κεφάλαιο Δεφτερο γίνεται θ αναφορά ςτα λογοτεχνικά ρεφματα του καιροφ, 
όπωσ επίςθσ και ςτουσ πεηογράφουσ που πρόκειται να μελετθκοφν. Ωσ κφριοσ 
ςτόχοσ τίκεται ο προςδιοριςμόσ των εκπροςϊπων τθσ Β’ Μ. Γ., με ζμφαςθ ςτθν 
ιδιαίτερθ ψυχολογία και ςτα κοινά βιϊματά τουσ, ςτοιχεία που ςταδιακά τουσ 
ωκοφν ςε αφθγθματικζσ ςυνκζςεισ όμοιασ κεματικισ και υφολογικισ κατεφκυνςθσ. 
Ζχοντασ κατά νου τισ διαπιςτϊςεισ του προθγοφμενου Κεφαλαίου, τα νζα 
ςυνκιματα του καιροφ και τθ ανατρεπτικι ςχζςθ ατόμου-πραγματικότθτασ, γίνεται 
προςπάκεια να εξεταςτεί το ¨νζο¨ ανακεωρθμζνο είδοσ που προτείνουν, ωσ 
πνευματικι γενιά, και που ςυνιςτά, ςυνάμα, τθν λογοτεχνικι ζκφραςθ των νζων 
καιρϊν και προβλθματιςμϊν. 
 
Επιπρόςκετα, είναι χριςιμο να διερευνθκεί το πϊσ οι αφθγθματικοί πειραματιςμοί 
τθσ περιόδου επθρεάηουν τισ μνθμονικζσ ανακλιςεισ του νου. Γι’ αυτό θ ζμφαςθ 
δίνεται ςτισ επιδράςεισ που δζχονται οι πεηογράφοι από τα ρεφματα του 
ρεαλιςμοφ, του μοντερνιςμοφ, αλλά και του μεταμοντερνιςμοφ, τα οποία 
επιτρζπουν μια διαφορετικι κζαςθ του παρελκόντοσ και κατ’ επζκταςθ τθσ 
πραγματικότθτασ. Επίςθσ, θ εργαςία υπογραμμίηει τθν ςθμαςία τθσ προςωπικισ 
μνιμθσ, που ανάλογα με τα ςυμφραηόμενα και τισ ςυγγραφικζσ επιδιϊξεισ 
λαμβάνει ευρείεσ προεκτάςεισ, που χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ. 
 
Στο Κεφάλαιο Τρίτο, θ διπλωματικι εργαςία εςτιάηει ςτα διθγιματα του 
Χριςτόφορου Μθλιϊνθ, του Τόλθ Καηαντηι και του Θλία Χ. 
Ραπαδθμθτρακόπουλου.3 Συνάμα, ςυχνζσ είναι οι παραπομπζσ ςτο ζργο του 
ομθλίκου τουσ και κφριου ειςθγθτι τθσ Β’ Μ. Γ., Γιϊργου Λωάννου. Θ βαςικι 
επιδίωξθ μιασ τζτοιασ δόμθςθσ τθσ εργαςίασ, ωσ προσ τθν επιλογι των 
ςυγκεκριμζνων ςυγγραφζων, ςτθρίηεται κυρίωσ ςε δφο προοπτικζσ. Από τθ μία, για 
να αναδειχκεί περιςςότερο θ λογοτεχνικι προςφορά τριϊν πεηογράφων μνιμθσ (Β’ 

                                                      
3
 Θ ςειρά κατάταξθσ των ςυγγραφζων γίνεται λαμβάνοντασ υπόψιν τθν χρονολογία τθσ πρϊτθσ 
δθμοςίευςθσ. Και οι τρεισ ανικουν ςτθν Β’ Μ. Γ., γεννθμζνοι κατά τθν δεκαετία του 1930. 
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Μ. Γ.), το ζργο των οποίων δεν ζχει φωτιςτεί πλιρωσ από τθ ςφγχρονθ νεοελλθνικι 
ζρευνα, αφινοντασ ανοιχτό το ενδεχόμενο για νζεσ αναγνϊςεισ και προςεγγίςεισ. 
Από τθν άλλθ, για να εντοπιςτοφν και να παρουςιαςτοφν, ζχοντασ ςτο επίκεντρο τθ 
κεματικι τθσ μνιμθσ, οριςμζνεσ ενδιαφζρουςεσ παράμετροι, που είτε απαντϊνται 
κοινζσ ςε όλουσ, είτε ςυνιςτοφν προςωπικό ςτοιχείο του κακενόσ ξεχωριςτά. 
 
Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με το κατ’ εξοχιν ςυνδυαςτικό μζροσ, το οποίο 
περιλαμβάνει και άλλουσ ςυγγραφείσ, εκπροςϊπουσ τθσ ίδιασ γενιάσ και εκφραςτζσ 
τθσ ίδιασ κεματικισ. Στακερά ο Γιϊργοσ Λωάννου, κακϊσ επίςθσ και οι 
κεςςαλονικείσ Νίκοσ Μπακόλασ και Ρερικλισ Σφυρίδθσ ζρχονται να προςτεκοφν 
ςτον κφκλο των ςυγγραφζων που ερευνϊνται, ςτθν προςπάκειά να αναδειχκοφν ο 
ρόλοσ και οι διαςτάςεισ τθσ λογοτεχνικισ μνιμθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςτο 
Κεφάλαιο Τζταρτο δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία, αφενόσ, ςτθ μελζτθ τθσ λογοτεχνίασ, 
κυρίωσ, ωσ προςωπικισ μαρτυρίασ· αφετζρου ςτθν εξζταςθ του δίπολου μνιμθσ-
πζνκουσ, με τθν ζννοια του ψυχικοφ τραφματοσ. Ζνα τραφμα, που επανζρχεται ωσ 
κατάλοιπο τόςο του οδυνθροφ παρελκόντοσ, όςο και τθσ απαιςιόδοξθσ ςχζςθσ που 
ςυνδζει τουσ πεηογράφουσ με τθν εποχι τουσ. Θ μετατροπι του ςε κοινό μοτίβο τθσ 
πεηογραφίασ τουσ οδθγεί τθν ζρευνα ςε περαιτζρω ςυνδυαςτικζσ μελζτεσ και 
επιςθμάνςεισ. Το Κεφάλαιο κλείνει με τθν διερεφνθςθ τθσ γεροντικισ μνιμθσ των 
ςυγγραφζων, ςε επιλεγμζνα ζργα, ςτα οποία τίκενται νζεσ αναηθτιςεισ και 
προβλθματιςμοί. 
 
Σε τελικι ανάλυςθ, μζςα από τθν επιλογι των κειμζνων που γίνεται 
δειγματολθπτικά και αφορά αποκλειςτικά τθν Β’ Μ. Γ., θ παροφςα διπλωματικι 
φιλοδοξεί να ανιχνεφςει και να υπογραμμίςει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται 
αφθγθματικά θ μνιμθ, με τθν ευρεία ζννοια του όρου. Θ  δοκιμιακι πλευρά του 
πεηογραφιματοσ, που ωσ είδοσ ενιςχφεται από τθν ςυγκεκριμζνθ γενιά, επιτρζπει 
τον εντοπιςμό των ιδιαίτερων ςχθμάτων/μοτίβων που φζρνουν ςτο φωσ μια 
επιπλζον ανάγνωςθ του παρελκόντοσ. Ζτςι, κα ςτακϊ κυρίωσ ςτθν επεξεργαςία των 
τμθματικϊν αναπαραςτάςεων, των ςυχνά ακζατων και αμνθμόνευτων που 
εκφράηονται λογοτεχνικά από τον εκάςτοτε ςυγγραφζα. Ο τελευταίοσ, ωσ αυτόπτθσ 
μάρτυρασ δίνει μια νζα προοπτικι, ιςχφ και αξία ςτα ιςτοροφμενα. Ασ μθ ξεχνάμε 
ότι θ Λογοτεχνία ωσ Τζχνθ ςυγκροτεί τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ ποιθτικισ και μασ 
δίνει νζουσ τρόπουσ ερμθνείασ του παρελκόντοσ. Ρριν ξεκινιςει, λοιπόν, θ 
αναγνωςτικι διαδικαςία, ασ ζχουμε κατά νου τθν παρακάτω εφςτοχθ τοποκζτθςθ 
που ςίγουρα ενιςχφει τον τρόπο με τον οποίο κα αναγνωςτοφν τα αφθγιματα τθσ  
Β’ Μ. Γ.: 
 

«Συνικωσ, τα πιο ¨αλθκινά¨ ιςτορικά ςτοιχεία ςε μια λογοτεχνικι αφιγθςθ 
είναι οι λεπτομζρειεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, οι ανϊδυνεσ πλθροφορίεσ, όλα 
εκείνα που είναι απαραίτθτα για να αναςυςτακεί θ ατμόςφαιρα και τα 
ςυναιςκιματα μιασ εποχισ και ςε τοφτο είναι βεβαίωσ απαράμιλλθ θ 
δφναμθ τθσ λογοτεχνίασ».4 

                                                      
4
 Β. Αποςτολίδου, «Ρρόςκετο ψθφιακό υλικό για τθ διδαςκαλία των Νζων Ελλθνικϊν: Εικονικι 
περιιγθςθ τθσ λογοτεχνίασ ςτον γεωγραφικό χϊρο και ςτον ιςτορικό χρόνο» ςτο Λογοτεχνία και 
ιςτορία. Μια ςχζςθ ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθ λογοτεχνικι εκπαίδευςθ, Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, 
ς. 8, από: https://www.greek-

https://www.greek-language.gr/digitalResources/assets/img/literature/education/literature_history/apostolidou-literature-history.pdf
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Κεφάλαιο Πρώτο 
 
Λογοτεχνία και Μνιμθ ― Θεωρθτικζσ επιςθμάνςεισ 
 
1.1. Η νοθτι επεξεργαςία του αιςκθτοφ κόςμου 
 
Αναμφίβολα, θ Λογοτεχνία ωσ αιςκθτικό αντικείμενο δεν περιορίηεται μονάχα ςτον 
εαυτό τθσ. Αντίκετα, κάκε διακεματικι και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ είναι εφικτι, 
τόςο από άποψθ μορφισ όςο και περιεχομζνου. Μάλιςτα, είναι βζβαιο ότι κάκε 
κείμενο για να γίνει λογοτεχνικό χρειάηεται να δουλευτεί κατάλλθλα, με 
αποτζλεςμα οι κοινζσ, κακθμερινζσ εικόνεσ του υλικοφ κόςμου, όπωσ και οι 
πνευματικοί προβλθματιςμοί του καλλιτζχνθ να νοθματοδοντοφνται εκ νζου. Θ 
κριτικι ςκζψθ, αλλά και οξυδζρκεια του αναγνωςτικοφ κοινοφ κρίνονται ςε κάκε 
περίπτωςθ απαραίτθτεσ. 
 
Αρχικά, ςτθ  δυτικι φιλοςοφία ςυναντάει κανείσ τθν τυπικι διάκριςθ μεταξφ του 
«είναι» και του «φαίνεςκαι», δθλαδι τθσ «πραγματικότθτασ» και τθσ 
«αναπαράςταςισ» τθσ. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ τθσ «ςκζψθσ» και 
των «ςθμείων» που τθν εκφράηουν. Σαφϊσ, τα ςθμεία (οι λζξεισ) και οι 
αναπαραςτάςεισ τουσ προςπακοφν να αποτυπϊςουν τθν αντικειμενικι 
πραγματικότθτα με διάφορουσ τρόπουσ, αλλά και με διαφορετικά μζςα. Ρερνϊντασ 
ςτον χϊρο τθσ Λογοτεχνίασ εντοπίηεται το αντίςτοιχο ςφςτθμα κωδίκων (γλωςςικά 
ςθμεία), το οποίο ανάλογα με τισ ςυγγραφικζσ ανάγκεσ κακιςτά τθν καταγραφι του 
αντικειμενικοφ κόςμου περιςςότερο άμεςθ (αλθκοφάνεια) ι λιγότερο (επινόθςθ). 
 
Αναντίρρθτα, όμωσ, αυτό ςτο οποίο ςτοχεφει ο λογοτζχνθσ μζςω τθσ ςυγγραφικισ 
πράξθσ είναι θ παραγωγι ενόσ ζργου με αιςκθτικι αξία.5 Ο Immanuel Kant υπιρξε 
και ο πρϊτοσ κεωρθτικόσ που μίλθςε για γεφφρωςθ τθσ ςχζςθσ των δφο κόςμων, 
του υλικοφ (πραγματικότθτα) και του πνευματικοφ (ιδζα). Με άλλα λόγια, θ 
λογοτεχνία ωσ αιςκθτικό προϊόν, προχποκζτει ζνα αμάλγαμα αιςκθτθριακϊν 
πραγμάτων (μια εικόνα, ζνασ ιχοσ) και πνευματικϊν (μια ιδζα, μια ςκζψθ), γεγονόσ 
που τθν κζτει ςε άμεςθ αλλθλεξάρτθςθ με αυτά που απεικονίηει.6 Βζβαια, με τθν 
πρόοδο των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν το ηιτθμα τθσ αντίλθψθσ και κατ’ επζκταςθ 
τθσ πρόςλθψθσ του υλικοφ κόςμου μελετάται ποικιλοτρόπωσ. Εν προκειμζνω, θ 
ζρευνα επικεντρϊνεται ςτον τρόπο που θ μνιμθ (νοθτικι διεργαςία) αναπαριςτά 
τθν ιδζα του υποκειμζνου για το βιωμζνο παρελκόν. 

                                                                                                                                                        
language.gr/digitalResources/assets/img/literature/education/literature_history/apostolidou-
literature-history.pdf *10 Μαρτίου 2022+ 
5
 Μάλιςτα, ςτον αξιόλογο τόμο για τισ γραφζσ τθσ μνιμθσ ο Η. Λ. Σιαφλζκθσ επιςθμαίνει ότι: « *…+ θ 

λογοτεχνικι μορφι παίηει κακοριςτικό ρόλο, *…+ θ μνιμθ ςχθματίηεται μζςα από τισ κειμενικζσ δομζσ 
και αποκτά τθν αιςκθτικι λειτουργία τθσ», βλ. ςτο: Η. Λ. Σιαφλζκθσ (εις.-επιμ.), Γραφζσ τθσ μνιμθσ, 
Σφγκριςθ – Αναπαράςταςθ – Κεωρία, Gutenberg, Ακινα 2011, ς. 14. 
6
  Τ. Κάλλερ, Λογοτεχνικι Κεωρία, μια ςυνοπτικι ειςαγωγι (μτφ. Κ. Διαμαντάκου), Ρ.Ε.Κ., Θράκλειο 
2000, ς. 42-43. 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/assets/img/literature/education/literature_history/apostolidou-literature-history.pdf
https://www.greek-language.gr/digitalResources/assets/img/literature/education/literature_history/apostolidou-literature-history.pdf


 - 10 - 

 
Αναλυτικότερα, όταν θ μνιμθ εξετάηεται ωσ γνωςιακό αντικείμενο λαμβάνει 
ποικίλεσ προεκτάςεισ, χωρίσ ςαφι όρια, ξεκινϊντασ από τθν Φιλοςοφία και τθν 
Ψυχολογία, φτάνοντασ ωσ τθν Λςτορία και τθν Λογοτεχνία. Ειδικότερα, ασ τονιςτεί 
ότι θ μνιμθ δίνει αρχικά «το ¨ζναυςμα¨, που ανικει εξολοκλιρου ςτθ ςφαίρα του 
ψυχολογικοφ, εν ςυνεχεία τθν ¨εικόνα¨ που αποτελεί ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν 
παρουςία και τθν απουςία, ζπειτα τθν ¨λογοτεχνοποίθςθ¨, που αποτελεί το 
πζραςμα ςτθν πραγματικότθτα του κειμζνου».7 Αυτι θ φιλοςοφικι προςζγγιςθ 
μπορεί να φωτίςει τθν πορεία του ανκρϊπινου μνθμονικοφ, που ζρχεται ςε πλιρθ 
αντιςτοιχία με τθν πρόκεςθ του ςυγγραφζα να ςτραφεί ςτο αποκεματικό υλικό τθσ 
μνιμθσ του, αναδεικνφοντάσ το ςε τζχνθ.  
 
Ρρϊτα, λοιπόν, αξίηει να μνθμονευκεί θ κεωρία του Αριςτοτζλθ όπωσ απαντάται 
ςτο δοκίμιο «Ρερί μνιμθσ και αναμνιςεωσ». Ο αρχαίοσ φιλόςοφοσ ωσ μνιμθ 
προςδιορίηει το ςφνολο των αναμνιςεων που ενυπάρχουν ςτθ ςυνείδθςθ. Ακόμθ, 
κεωρεί ότι θ ανάκλθςθ παρελκοντικϊν εικόνων απαιτεί τθν κατάκτθςθ τθσ χρονικισ 
αίςκθςθσ (θ «μνιμθ *είναι+ του παρελκόντοσ. Διότι πάςα μνιμθ ςυνοδεφεται από 
*τθσ αντιλιψεωσ+ του χρόνου»),8 ενϊ ςυγχρόνωσ προχποκζτει και το ςτοιχείο του 
«φαντάςματοσ».9 Ωσ «φάνταςμα» ο Αριςτοτζλθσ εννοεί τισ εικονικζσ παραςτάςεισ 
του νου. Για να επιτελεςτεί θ λειτουργία τθσ μνιμθσ, λοιπόν, απαραίτθτθ είναι 
αφενόσ θ φπαρξθ μιασ εξωτερικισ εικόνασ που ενυπάρχει ςτο μνθμονικό («νοεΐν 
οφκ εςτιν άνευ φαντάςματοσ»),10 και αφετζρου θ αίςκθςθ του παρελκόντα χρόνου 
(χρονιςκιναι) (451a 30).  
 
Συνεχίηοντασ, θ αριςτοτελικι ςυλλογιςτικι ακολουκϊντασ τθν πλατωνικι 
παράδοςθ, δίνει το ζναυςμα για μια επιπλζον ςτοχαςτικι κεϊρθςθ ςε κείμενα με 
ενδιάμεςο τθν «μνιμθ». Μια τζτοια ςκζψθ υποδεικνφει ότι ο δθμιουργόσ 
μετατρζπει τισ εικόνεσ (ενκυμιςεισ) του φυςικοφ κόςμου ςε παραςτάςεισ, αφοφ 
προθγουμζνωσ γίνει θ επεξεργαςία τουσ από τουσ ενδότερουσ μθχανιςμοφσ του 
νου. Συνεπϊσ, όπωσ εξετάηεται ςτθ ςυνζχεια, το παρελκόν αναδθμιουργείται μζςα 
από τθ ςυνείδθςθ του γράφοντοσ. Ωςτόςο, μια άλλθ ακόμα παράμετροσ ερμθνείασ 
του ρόλου τθσ μνιμθσ αφορά τθν λεγόμενθ «αρχι τθσ ςυνάφειασ» ι 
«αναγνϊριςθσ» του ενκυμοφμενου πράγματοσ, 11 ςφμφωνα με το πλατωνικό ςχιμα 

                                                      
7
 Η Λ. Σιαφλζκθσ, ό.π., ς. 15. 

8
Αριςτοτζλουσ, «Ρερί μνιμθσ και αναμνιςεωσ», Κεφ. Α’, Ρ. Γρατςιάτου (μτφ.), Φζξθ, 1912, από: 

https://www.mikrosapoplous.gr/aristotle/mf/peri_mnhmhs_m.htm  
*25 Φεβρουαρίου 2022+ 
H. Bergson, Φλθ και μνιμθ, Δοκίμιο για τθ ςχζςθ ςϊματοσ και πνεφματοσ, Ρ. Ηινδριλι, Δ. Υφαντισ 
(μτφ.), οζσ, Ακινα 2013, ς. 104. 
9
 Χ. Ταμπάκθσ, Επιςθμάνςεισ για τθν αριςτοτελικι κεωρία τθσ μνιμθσ (Επιςτθμονικι Θμερίδα), 
Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων, Τμιμα Φ.Ρ.Ψ., 15.03.2017, ς. 192, 211, από: 
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31282  
*2 Μαρτίου 2022+ 
10

 Π.π., ς. 205-206. 
11

 Μια πιο νεωτερικι ματιά κα ςυνδφαηε τθν ζννοια τθσ «αναγνϊριςθσ» με τουσ πολιτιςμικοφσ 
κϊδικεσ ενόσ τόπου (R. Barthes), τθν «ςυςςωρευμζνθ πολιτιςμικι γνϊςθ ― το ¨ιδθ διαβαςμζνο 
(deja lu), ιδωμζνο, βιωμζνο, πεπραγμζνο¨― που επιτρζπει ςτον αναγνϊςτθ να αναγνωρίςει διάφορα 
ςτοιχεία ωσ ςυμβολζσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ι ακολουκία», βλ. ςτο: Γ. Φαρίνου-
Μαλαματάρθ, «Αφιγθςθ/Αφθγθματολογία. Μια επιςκόπθςθ», Νζα Εςτία, τχ. 1735, Λοφνιοσ 2001, ς. 

https://www.mikrosapoplous.gr/aristotle/mf/peri_mnhmhs_m.htm
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31282
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του «ςυνειρμοφ των Λδεϊν», ςτο οποίο ωσ «αλθκινόσ» κόςμοσ ορίηεται ο κόςμοσ 
των Λδεϊν (τθσ ψυχισ):12 
 

«Αν το ανκρϊπινο ςϊμα ζπακε μια φορά μιαν τροποποίθςθ από δφο θ 
περιςςότερα ςϊματα ταυτοχρόνωσ, μόλισ θ ψυχι φανταςτεί αργότερα το 
ζνα από αυτά, κα κυμθκεί επίςθσ και τα άλλα» (Κεϊρθμα 18, Θκικισ, Β’) 13 

 
Μια διαφορετικι ςθμαςιοδότθςθ τθσ ανάμνθςθσ ωσ ταυτόςθμθσ τθσ ανκρϊπινθσ 
μνθμοτεχνικισ14 ςυναντάται ςτον Γερμανό φιλόςοφο Νίτςε.15 Ο Νίτςε κεωρεί τθν 
ιςτορία, δθλαδι τισ παρελκοντικζσ εμπειρίεσ, ωσ κάτι το απόλυτα ςυνυφαςμζνο με 
τθν ανκρϊπινθ ηωι και ςυνείδθςθ, που ςυνάμα αναπαράγει τθν πανανκρϊπινθ 
προβλθματικι ενόσ «ςκλθρότατου παρελκόντοσ»: 
 

«*…+ για να μείνει κάτι ςτθ μνιμθ, πρζπει να αποτυπωκεί με πυρωμζνο 
ςίδερο: μόνον αυτό που δεν παφει να προκαλεί πόνο μζνει ςτθ μνιμθ».16 
 

Ωςτόςο, αυτό που επιςθμαίνει είναι πωσ όταν το άτομο δεν διαχειρίηεται ςωςτά το 
παρελκόν παραγκωνίηεται από αυτό. Επομζνωσ, θ ιςτορία ―και κατ’ επζκταςθ θ 
ιςτορικι γνϊςθ― κρίνεται επιβεβλθμζνθ μόνο ςτο βακμό που δεν δθμιουργεί 
ακραίεσ προςκολλιςεισ ςτο παρελκόν. Διαφορετικά ςυμβαίνει το «πεκαμζνο να 
κυριεφει το ηωντανό».17  
 
Επιπροςκζτωσ, μια πιο ςφγχρονθ κεϊρθςθ ςχετικά με τον τρόπο πρόςλθψθσ του 
φυςικοφ κόςμου απαντάται ςτο κίνθμα τθσ Φαινομενολογίασ (Δι-
υποκειμενικότθτασ). Ρρόκειται για φιλοςοφικό κίνθμα με κφριο εκφραςτι τον 
φιλόςοφο Εdmund Husserl που εςτιάηει ςτθν «φαινομενολογικι αναγωγι» τθσ 
πραγματικότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αυτό που μελετάται είναι πϊσ ο εξωτερικόσ 
κόςμοσ γίνεται αντιλθπτόσ μζςω τθσ ςυνείδθςθσ. Ταυτόχρονα, ωσ νεωτερικι 
μζκοδοσ κριτικισ ανάγνωςθσ λογοτεχνικϊν κειμζνων κεωρείται ιδιαίτερα 

                                                                                                                                                        
989. / βλ. πιο αναλυτικι επεξεργαςία του όρου ςτθν υπο-ενότθτα τθσ παροφςασ εργαςίασ: Μνιμθ: 
άτομο και κοινωνία. 
12

 Ιδθ ςτθν αριςτοτελικι ςυλλογιςτικι (που κινείται ςτο πρότυπο τθσ πλατωνικισ) ςυναντάται το 
εξισ παραδομζνο ςχιμα: «να επικαλείται κανείσ το ζνα ―δθλαδι να το φαντάηεται― είναι να 
επικαλείται το άλλο, δθλαδι να το κυμάται», βλ. ςτο: P. Ricoeur, Θ μνιμθ, θ ιςτορία, θ λικθ, Ξ. 
Κομνθνόσ (μτφ.), Μνδικτοσ, Ακινα 2013, ς. 18. / Στον Φίλθβο του Ρλάτωνα απαντάται το αρχαίο 
φιλοςοφικό ςχιμα περί μνιμθσ τθσ ψυχισ και ανάμνθςθσ του «αλθκινοφ» κόςμου των Λδεϊν, όπου 
ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ «θ λικθ είναι τθσ μνιμθσ θ ζξοδοσ», βλ. Ν. Λ. Μποφςουλασ (εις.-μτφ.), 
Ρλάτωνοσ Φίλθβοσ ι περί θδονισ, Εγνατία, Κεςςαλονίκθ 1978, 33e.  
13

 P. Ricoeur, ό.π. 
14

 Θ «Μνθμοτεχνικι» ωσ όροσ αναφζρεται ςτθν «Τεχνικι τθσ απομνθμόνευςθσ». Ο Γερμανόσ 
φιλόςοφοσ τθσ προςδίδει ιδιαίτερο βάροσ: «ίςωσ μάλιςτα να μθν υπιρξε τίποτε πιο φοβερό και 
ανθςυχθτικό ςτθν προϊςτορία του ανκρϊπου από τθν μνθμοτεχνικι του», βλ. ςτο: Φ. Νίτςε, 
Γενεαλογία τθσ Θκικισ, Η. Σαρίκασ (μτφ.), Νθςίδεσ, Κεςςαλονίκθ 2001, ς. 68. 
15

 Φ. Νίτςε, Ανεπίκαιροι ςτοχαςμοί, Σ. Δελθβογιατηισ (πρόλ.), Λ.Σ. Χριςτοδοφλου (μτφ.), Εκδοτικι 
Κεςςαλονίκθσ, Κεςςαλονίκθ 1996, ς. 111-138. 
16

 Φ. Νίτςε, Γενεαλογία τθσ Θκικισ, ό.π. 
17

 Από το άρκρο του P. Bourdieu: «Le mort saisit le vif» (1980), βλ. ςτο: Σ. Ραπαϊωάννου (επιμ.), 
Ηθτιματα Κεωρίασ και Μεκόδου των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, (Συλλογικό), Κριτικι, Ακινα 2007, ς. 
338-361.  
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ςθμαντικι, αναγνωρίηοντασ ότι «κάκε γνϊςθ και ερμθνεία πρζπει να εκφράηει 
όψεισ τθσ πραγματικότθτασ μζςα ςτθν ατομικι ςυνείδθςθ».18  
 
Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Φαινομενολογία ςε επίπεδο κειμενικισ ανάλυςθσ 
δεν περιορίηεται μόνο ςτθν οπτικι του ςυγγραφζα, αλλά εξετάηει και άλλεσ 
παραμζτρουσ κατανόθςθσ ενόσ ζργου, δίνοντασ πλζον ζμφαςθ και ςτθν πρόςλθψι 
του από τον αναγνϊςτθ («αιςκθτικι τθσ πρόςλθψθσ»).19 Κατά ςυνζπεια, γίνεται 
αντιλθπτό ότι βριςκόμαςτε πλζον ςτθν περιοχι του μοντερνιςμοφ, που ωσ κίνθμα 
καλλιεργεί ιδιαίτερα τον κριτικό αναςτοχαςμό και τθν αναγνωςτικι ενεργθτικότθτα. 
 
Ρροτείνεται, δθλαδι, το αναγνωςτικό κοινό, να ενεργοποιεί τθν κριτικι του 
αντίλθψθ, ϊςτε να υπερβαίνει τα προφανι νοιματα του κειμζνου, 
ςυλλαμβάνοντασ βακφτερεσ ιδζεσ μζςα από τα ςυμφραηόμενα. Εξάλλου, το κάκε 
κείμενο μπορεί να μιλιςει ςτον ςφγχρονο αναγνϊςτθ και μελετθτι, οδθγϊντασ τον 
παράλλθλα, από τθν «φαινομενολογικι μζκοδο ςτθν ερμθνευτικι».20 Και ςε αυτό 
το ςθμείο, αξίηει ιδιαίτερθ μνεία ςτο ζργο του Hans-Georg Gadamer, περί 
Ερμθνευτικισ, ςτο οποίο εξετάηεται «το λογοτεχνικό ζργο ςε ςυνάφεια με το νόθμα 
που εκφράηει θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο παρελκόν τθσ γραφισ του και ςτο παρόν τθσ 
ανάγνωςισ του».21 Εν ολίγοισ, το κάκε ζργο εκλαμβάνεται ωσ ζνα ανοιχτό ςφςτθμα 
ςκζψθσ, που εμπεριζχει βακφτερουσ προβλθματιςμοφσ, οι οποίοι ερμθνεφονται 
διαφορετικά ανάλογα με τθν εποχι. 
 
Ζτςι, ο αναγνϊςτθσ δεν είναι πλζον πακθτικόσ δζκτθσ ακατζργαςτων πλθροφοριϊν, 
αλλά αντίκετα διαμορφϊνει με τον λογοτζχνθ μια ςχζςθ αμοιβαιότθτασ και 
διαλεκτικισ επικοινωνίασ. Εξάλλου, όπωσ μελετάται ςτθ ςυνζχεια, τα κείμενα 
μνιμθσ μπορεί να δομοφνται με τον ιδιαίτερο τρόπο του εκάςτοτε ςυγγραφζα, 
κεμελιϊνονται όμωσ ςε παγιωμζνα ςυςτιματα ςκζψθσ. Τα τελευταία, αφοροφν τθ 
«ςυλλογικι» μνιμθ (βλ. παρακάτω), ι αλλιϊσ, τον «πολιτιςμικό κϊδικα» ενόσ 
τόπου μζςα από τθν καταγραφι μοτίβων, εικόνων, αξιϊν και άλλων λογοτεχνικϊν 
ςχθμάτων.22  
 
Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο εμφανίηεται και θ μετα-νεωτερικότθτα, ςφμφωνα με τθν 
οποία τα μετα-μοντζρνα κείμενα προβαίνουν ςε μια κακολικι αμφιςβιτθςθ τθσ 
πραγματικότθτασ, θ οποία πλζον εκλαμβάνεται ωσ προϊόν καταςκευισ από τον 
εκάςτοτε εξουςιαςτικό «λόγο» . Ωσ προσ τθν τελευταία περίπτωςθ, τα κείμενα δεν 

                                                      
18

 Γι’ αυτό και ερμθνεφοντασ με όρουσ «φαινομενολογίασ», θ λογοτεχνία τθσ μνιμθσ φζρνει ςτθν 
επιφάνεια μια «ιδζα» του παρελκόντοσ, όπωσ αποκρυςταλλϊνεται ςτθ ςυνείδθςθ του ςυγγραφζα, 
βλ. ςτο: Δ. Τηωρτηόπουλοσ, «Φιλοςοφία και λογοτεχνία: Για μια ςφγχρονθ ανάγνωςθ του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου», (διαδικτυακό blog), 5.05.2017, από: http://hegel-
platon.blogspot.com/2017/05/blog-post.html *4 Μαρτίου 2022+ 
19

 Τ. Κάλλερ, ό.π., ς. 171-172. 
20

 Δ. Τηωρτηόπουλοσ, ό.π. 
21

 Π.π. 
22

 Κατά τον R. Barthes «Ο πολιτιςμικόσ κϊδικάσ ι «κϊδικασ τθσ αναφοράσ *…+ αναφζρεται ςε ζνα 
πολιτιςμικό περιβάλλον ι ςε διάφορα ςτερεοτυπικά ςϊματα γνϊςθσ *…+ Μια ςθμαντικι λειτουργία 
του αναφορικοφ κϊδικα είναι να ενεργοποιεί μοντζλα τθσ αλθκοφάνειασ», βλ. ςτο: Γ. Φαρίνου-
Μαλαματάρθ, ό.π. / P. Barry, Γνωριμία με τθ κεωρία, Α. Νάτςινα (μτφ.), Βιβλιόραμα, Ακινα 2013, ς. 
76. 

http://hegel-platon.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
http://hegel-platon.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
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επιδιϊκουν τθν αναπαραγωγι μιτε του «αλθκινοφ» κόςμου, μιτε του 
«εμπειρικοφ», αντίκετα οδθγοφνται ςτθν πλιρθ διαςκευι του.23 
  
1.2. Μνιμθ: άτομο και κοινωνία 
 
Θ μνιμθ, άμεςα ςυνδεδεμζνθ με το άτομο και τθν κοινωνία, αποκτάει διαφορετικζσ 
διαςτάςεισ ανάλογα με το περιβάλλον όπου εμφανίηεται και τθ ςκοπιμότθτα που 
ζχει να επιτελζςει. Από τθ μία πλευρά, ωσ ατομικι μνιμθ24 μπορεί να 
χαρακτθριςτεί θ μνιμθ που ςτθρίηεται ςε αμιγϊσ προςωπικά βιϊματα, ενϊ από τθν 
άλλθ, θ μνιμθ του «ςυνόλου», είναι αυτι που εκφράηει αναμνιςεισ κακολικοφ 
χαρακτιρα που μεταλαμπαδεφονται από γενιά ςε γενιά. Σχετικά με τθν πρϊτθ 
περίπτωςθ, ωσ «βιωματικι» μνιμθ ορίηει πρϊτοσ ο Tulving τθ «νοθτι περιιγθςθ» 
ςε προγενζςτερα προςωπικά ςυμβάντα, που εμπεριζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο χωρο-
χρονικό ςθμείο δράςθσ.25  
 
Ο δεφτεροσ τφποσ μνιμθσ πλθςιάηει κάπωσ τθ κεωρία τθσ «ςυλλογικισ 
ςυνείδθςθσ», με ειςθγθτι τον κεμελιωτι τθσ κοινωνιολογίασ, Εmile D. Durkheim. Το 
βαςικό είναι, ότι από κοινωνιολογικισ άποψθσ, θ ςυγκεκριμζνθ ιδζα είναι 
ςυνδεδεμζνθ με τον κοινό πολιτιςμικό κϊδικα (ικθ, ζκιμα) που παρατθρείται ςε 
μια κοινωνία, κατά βάςθ ομοιογενι, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του αιςκιματοσ 
τθσ αλλθλεγγφθσ.26 Ζπειτα, κακοριςτικι προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ ςτζκεται θ 
μελζτθ του κοινωνιολόγου Maurice Halbwachs, ο οποίοσ αναγνωρίηει ζνα ευρφ 
κοινωνικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο επιτελείται θ διαμόρφωςθ των αναμνιςεων του 
υποκειμζνου, γι’ αυτό και μιλάει για μνιμθ «ςυλλογικι». Σε γενικζσ γραμμζσ, θ 
κεντρικι ιδζα του ζργου του καταδεικνφει μια ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ τθσ ατομικισ 
από τθν ςυλλογικι μνιμθ:  
 

« *…+ θ ατομικι μνιμθ για να επιβεβαιϊςει κάποιεσ από τισ αναμνιςεισ τθσ, 
να τισ ςυγκεκριμενοποιιςει, ακόμθ και να ςυμπλθρϊςει ενδεχόμενα κενά 
τουσ, ςτθρίηεται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ, μετακινείται εντόσ τθσ, ςυμφφεται 
προςωρινά με αυτι.»27 

 

                                                      
23

 Μια πιο επιςταμζνθ κεϊρθςθ του μετα-μοντερνιςμοφ ςε ςχζςθ με τα κείμενα βλ. ςτο: Α. Νάτςινα, 
Α. Καςτρινάκθ κ.α., Θ πεηογραφία ςτθ μακρά δεκαετία του 1960, Κάλλιποσ, Ανοικτζσ Ακαδθμαϊκζσ 
Σθμειϊςεισ, 2015, ς. 178, από: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2197 *31 Μαρτίου 2022+ 
24

 H ατομικι ι βιωματικι μνιμθ ζχει μελετθκεί κυρίωσ από τον κλάδο τθσ Ψυχολογίασ και μπορεί να 
αποδοκεί επιςτθμονικά ωσ «θ ανάκλθςθ ι αναγνϊριςθ ενόσ μοναδιαίου ςυμβάντοσ και το 
χωροχρονικό πλαίςιο ςτο οποίο βιϊκθκε, ι ακόμα θ εςωτερικι αναπαράςταςθ που είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ διεργαςίασ τθσ ανάκλθςθσ» από: Κ. Ραπακεοδωρόπουλοσ, Ζννοιεσ ςτθν 
επιςτιμθ τθσ μνιμθσ, Κάλλιποσ, Ανοικτζσ Ακαδθμαϊκζσ Εκδόςεισ, ς. 91, από: 
http://hdl.handle.net/11419/3254  
*5 Μαρτίου 2022+ 
25

 Κ. Ραπακεοδωρόπουλοσ, ό.π., ς. 92. 
26

 Θ ςχετικι κεωρία του δθμοςιεφεται πρϊτθ φορά ςτο βιβλίο του Division Of Labor In Society (1893). 
27

 Συμπλθρϊνει ακόμα, ότι θ ςυλλογικι μνιμθ δεν ζχει χαρακτιρα «κακολικό», μιασ και βαςίηεται ςε 
μια ομάδα με κακοριςμζνα χρονοτοπικά όρια, βλ. ςτο: M. Halbwachs, Θ ςυλλογικι μνιμθ, Α. 
Μαντόγλου (επίμ.-πρόλ.),  . Ρλφτα (μτφ.), Ραπαηιςθ, Ακινα 2013, ς. 75 και ς. 108. / Τα κείμενα 
μνιμθσ, αναμφιςβιτθτα, αναπαράγουν το «αποτφπωμα» του παλιοφ, όπωσ ζχει φιλτραριςτεί  μζςα 
από τθν ατομικι και ςυλλογικι ςυνείδθςθ του ςυγγραφζα και του τόπου του. 

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2197
http://hdl.handle.net/11419/3254
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Επομζνωσ, αυτό που εφκολα μπορεί να διαπιςτωκεί και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, είναι 
πωσ θ μνιμθ ςυνιςτά αναπόςπαςτο τμιμα τθσ κοινωνίασ μζςα ςτθν οποία 
διαμορφϊνεται. Συνεπϊσ, χωρίσ το κοινωνικό πλαίςιο δεν κα ιταν δυνατόν να 
ςυγκροτθκεί καμία ατομικι μνιμθ.28 Κατ’ αναλογία με αυτό το ςχιμα, Λογοτεχνία 
(ατομικό καταςκεφαςμα) και πολιτιςμόσ (ςυλλογικό δθμιοφργθμα), βρίςκονται ςε 
άμεςθ ςυνάφεια. Θ επεξεργαςία των κειμζνων δείχνει ότι αφενόσ «αναφζρονται 
ςτθν εξωτερικι πραγματικότθτα», αφετζρου «ενταςςόμενα ςτθν πραγματικότθτα 
του κειμζνου, αποκαλφπτουν μζςα από τθν λογοτεχνικι επεξεργαςία τουσ, 
ηθτιματα ςχετικά με τθ κζςθ του υποκειμζνου μζςα ςτο πολιτιςμικό γίγνεςκαι *…+ 
τθ ςφνδεςθ του πραγματικοφ με το φανταςτικό».29  
 
Ωσ εκ τοφτου, «Θ μνιμθ *…+ φαίνεται να αποτελεί μια ςφνκεςθ τθσ 
πραγματικότθτασ, του φανταςιακοφ και του ςυμβολικοφ και ορίηεται ωσ οι 
ςυνειδθτζσ ι μθ ενκυμιςεισ βιωμζνων γεγονότων ι γεγονότων που 
μεταβιβάςτθκαν μζςω πρακτικϊν, αφιγθςθσ ι γραπτισ επικοινωνίασ».30 
Ραράλλθλα, τίκεται το ερϊτθμα, αν και κατά πόςο θ ςυλλογικι μνιμθ χρειάηεται να 
ςυνεξεταςτεί με το αντίκετό τθσ, τθ λικθ.31 Κατά γενικι παραδοχι, μια κοινωνία 
διαιωνίηει μζςω τθσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ επιλεγμζνεσ πτυχζσ από το παρελκόν 
τθσ, ι μάλλον ίχνθ αυτοφ. Άλλωςτε, επιςθμαίνεται ότι το παρελκόν:  
 

« *…+ δεν ζχει απλϊσ ςυμβεί, ςυμβαίνει εςαεί εξαρτθμζνο από το παρόν 
ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ που οι ηϊντεσ βρίςκουν νόθμα να αναφζρονται 
ςτουσ πεκαμζνουσ και τα περαςμζνα».32  
 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπωσ μια κοινωνία επιλζγει να αναδιαμορφϊςει και να 
επαναφζρει ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία από το παρελκόν τθσ, αντιςτοίχωσ επικυμεί να 

                                                      
28

 Μια λογικι προζκταςθ τθσ κοινωνικισ μνιμθσ ςυνιςτά θ «πολιτιςτικι» μνιμθ, που επίςθσ 
αναλφεται από τισ ςφγχρονεσ Κοινωνιολογικζσ Σπουδζσ: «Θ πολιτιςτικι μνιμθ ςυνιςτά μια 
αντικειμενοποιθμζνθ κουλτοφρα, δθλαδι κείμενα, τελετουργίεσ, εικόνεσ, κτίρια και μνθμεία που 
ζχουν ςχεδιαςτεί για να ανακαλοφν μοιραία γεγονότα ςτθν ιςτορία τθσ ςυλλογικότθτασ. Ωσ θ 
επίςθμα εγκεκριμζνθ κλθρονομιά μιασ κοινωνίασ, αποςκοποφν ςτο longue durée (μακρόχρονθ 
διάρκεια)» *μτφ. δικι μου+, βλ. ςτο: W. Kansteiner, «Finding Meaning in Memory: A Methodological 
Critique of Collective Memory Studies», ςτο History and Theory, Wesleyan University,Vol. 41, No. 2., 
Μάιοσ 2002,  ς. 182, από: https://www.jstor.org/stable/3590762  
[1

θ
 Μαρτίου 2022+ 

29
 Η. Λ. Σιαφλζκθσ, ό.π., ς. 16-17. 

30
 Α. Μάντογλου, «Κοινωνικζσ μνιμεσ και ¨αμνθςίεσ¨ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ τθσ Ελλάδασ», 

ejournals, vol. 17, no. 2, 2010, ς. 122, από: 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/viewFile/23758/19877  
*2 Μαρτίου 2022+ 
31

 Ζνα προφανζςτατο παράδειγμα μπορεί να αναηθτθκεί ςτα εξομολογθτικά πεηογραφιματα του Γ. 
Λωάννου, ςτα οποία δθλϊνεται ξεκάκαρα θ πρόκεςθ του ςυγγραφζα: «να διαςϊςω κάπωσ μια παλιά 
διαδιλωςθ (κατά τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ), που κα χακεί ολότελα κι αυτι και κα ςβιςει. *…+ 
φςτερα από τόςεσ ςιωπζσ, αποςιωπιςεισ, περιφρονιςεισ *…+ (87), για να διαπιςτϊςει: «Και όμωσ 
κανζνασ τουσ δεν μασ εξιςτόρθςε όλα αυτά. Φοβόντουςαν κιόλασ οι άνκρωποι τόςα χρόνια». (93), 
ςτο: Γ. Λωάννου, Το δικό μασ αίμα, Ρεηογραφιματα, Κζδροσ, Ακινα 

10
1980. 

32
 Σ. Σταυρίδθσ, Μετζωροι χϊροι τθσ ετερότθτασ, Αλεξάνδρεια, Ακινα 2010, ς. 91.  

https://www.jstor.org/stable/3590762
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/viewFile/23758/19877
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αποςιωπιςει κάποια άλλα.33 Αναντίρρθτα, λοιπόν, μνιμθ και λικθ ςυνιςτοφν 
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ του παρόντοσ και αναςκευάηονται, ςφμφωνα με το 
κοινωνικο-ιςτορικό γίγνεςκαι. 
 
Στθ ςυνζχεια, άλλθ μια μορφι μνιμθσ που ςυναντάται ςτθν κοινωνία, αποτελϊντασ 
ςθμαντικι και ταυτόχρονα γλαφυρι μαρτυρία του παρελκόντοσ (χριςιμθ ςτθν 
Λςτοριογραφία) είναι θ λεγόμενθ «προφορικι» μνιμθ. Ο   . O’ Brien, βετεράνοσ του 
πολζμου του Βιετνάμ, παρατθρεί πωσ όταν κάνει αναδρομζσ ςτο παρελκόν κάποια 
γεγονότα εμφανίηονται ςυγκεχυμζνα, με τθ μνιμθ και τθ λικθ ςυνεχϊσ να 
ςυμπλζκονται.34 Ιδθ ζχει γίνει φανερό, ότι ο νουσ αναπόφευκτα οδθγείται ςε 
καταςκευζσ γεγονότων που εντζλει αντικακιςτοφν τα πραγματικά. Γι’ αυτό και θ 
κριτικι ζρευνα εκτιμά  ότι: 

«Θ προφορικι αφιγθςθ […+ είναι *…+ μια ¨καταςκευι¨ τθσ μνιμθσ *…+ Θ 
αφιγθςθ ενόσ γεγονότοσ που ανικει ςτο παρελκόν δεν είναι το βίωμα του 
γεγονότοσ. Το παρελκόν ςυγκροτείται άμεςα και αναπόφευκτα από τον 
αφθγθτι *…+ Και το τι ξεχνάει ςτθν αφιγθςθ είναι εξίςου ςθμαντικό μ’ αυτό 
που κυμάται».35  

Ζτςι, ωσ φυςικό επακόλουκο, τόςο θ προφορικι όςο και θ «λογοτεχνικι» μνιμθ, 
που εξετάηεται εν ςυνεχεία, εμπεριζχουν το  ςτοιχείο τθσ προςωπικισ ερμθνείασ 
(υποκειμενικότθτα). Θ λογοτεχνικι παρουςία τθσ μνιμθσ, λοιπόν, ζχει ιδθ 
αποτελζςει προϊόν μελζτθσ και αποδίδεται ςυνοπτικά ωσ «μια ςφνκετθ ζννοια που 
εμπεριζχει τόςο τθν ίδια τθν παράδοςθ, υπό τθ μορφι τθσ ιςτορίασ τθσ λογοτεχνίασ, 
όςο και εκείνθ τθσ ανατροπισ τθσ με τθν αυκόρμθτθ όςο και απροςδόκθτθ 
εμφάνιςθ αναφορϊν ςε πρόςωπα, τόπουσ, γεγονότα, εποχζσ»,36  λόγω τθσ 
άρρθκτθσ ςχζςθσ κειμζνου – πραγματικότθτασ (βλ. παρακάτω περί διαλογικότθτασ 
του Bakhtin). Συνεχίηοντασ, αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι: 

«Θ μνιμθ-ανάμνθςθ μπορεί να προζλκει είτε από τθν ίδια τθν εμπειρία του 
υποκειμζνου, είτε από τθ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ *…+ και να μεταςχθματιςτεί ςε 
λογοτεχνικι μνιμθ, κζτοντασ μια ςειρά ηθτθμάτων που άπτονται ευρφτερα 
τθσ λογοτεχνικισ δθμιουργίασ».37 

                                                      
33

 Ρ. Βόγλθσ, «Οι μνιμεσ τθσ δεκαετίασ του 1940 ωσ αντικείμενο ιςτορικισ ανάλυςθσ: μεκοδολογικζσ 
προτάςεισ», ςτο: . Β. Μποφςχοτεν, Τ. Βερβενιϊτθ κ.α. (επιμ.), Μνιμεσ και λικθ του Ελλθνικοφ 
Εμφφλιου Ρόλεμου, επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 2008, ς. 63-65. 
34

 «Είναι δφςκολο να ξεχωρίςεισ αυτό που ζγινε απ  αυτό που φάνθκε να ζγινε. Αυτό που φαίνεται να 
ςυμβαίνει μεταμορφϊνεται ςε χωριςτό ςυμβάν και ζτςι πρζπει να εξιςτορείται. Οι οπτικζσ γωνιζσ 
παραμορφϊνονται…», βλ. ςτο . Β. Μποφςχοτεν, «Δεκαετία του ’40: Διαςτάςεισ τθσ μνιμθσ ςε 
αφθγιςεισ ηωισ τθσ περιόδου», επικεϊρθςθ κοινωνικϊν ερευνϊν, Τομ. 107, 2002, ς. 135, από: 
https://doi.org/10.12681/grsr.9185  
*5 Μαρτίου 2022+ 
35

 F. Raphaël, «Le travail de la mémoire et les límites de l'histoire orale», Annales, vol. 35, N. 1, 1980, 
από: 
https://www.persee.fr/doc/metis_1105-2201_1987_num_2_1_889  
*5 Μαρτίου 2022+ 
36

 Η. Λ. Σιαφλζκθσ, ό.π., ς. 13. 
37

 Π.π. 

https://doi.org/10.12681/grsr.9185
https://www.persee.fr/doc/metis_1105-2201_1987_num_2_1_889
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Επιπροςκζτωσ, ςυςχετίηοντασ τθν «λογοτεχνικι μνιμθ» με το κίνθμα τθσ 
Φαινομενολογίασ που αναφζρκθκε παραπάνω, το οποίο ςυνδζεται με τθν 
υποκειμενικι αναπαράςταςθ του αιςκθτοφ κόςμου, μποροφμε να καταλάβουμε ότι 
ο «λογοτεχνικόσ τόποσ επιβαρφνεται με γεγονότα, πρόςωπα, ςθμαςίεσ, αναφορζσ 
ςτθν εξωτερικι πραγματικότθτα, αλλά παράγει μια ςυμβολικι ςθμαςία όλων των 
παραπάνω, ικανι να αιτιολογιςει πλιρωσ τθν παρουςία του ςτο εςωτερικό τθσ 
κειμενικισ πραγματικότθτασ».38 Συμπεραςματικά, «Ο λογοτεχνικόσ τόποσ είναι ζνασ 
¨ου τόποσ¨, καταςκευαςμζνοσ για να πλαιςιϊςει αποτελεςματικά τθ διαδικαςία 
μνιμθσ *…+ μια διαδικαςία απολφτωσ πραγματικι».39 

Αναμφίβολα, λοιπόν, θ «λογοτεχνικι μνιμθ» υπακοφει τθν ψυχολογικι ανάγκθ του 
ανκρϊπου να επαναφζρει ςτο νου τόςο ατομικζσ όςο και ςυλλογικζσ μνιμεσ. Υπό 
αυτιν τθν προοπτικι, θ λογοτεχνία μεταβάλλεται ςε «τόπο μνιμθσ»,40 
υποδθλϊνοντασ ότι το κάκε κείμενο καταςκευάηει μια νζα, ουτοπικι 
πραγματικότθτα ςτα πρότυπα τθσ αντικειμενικισ. Ο μυκοπλαςτικόσ κόςμοσ γίνεται, 
ζτςι, κατανοθτόσ από τον αναγνϊςτθ (ςτάδιο αναγνϊριςθσ),41 παράλλθλα όμωσ 
φορτϊνεται με νζεσ ςθμαςίεσ και νζα ςφμβολα, πάνω ςτα οποία ςτθρίηει το κείμενο 
τθν αιςκθτικι του αξία.  

1.3. Μνιμθ και «χρονότοποσ» 
 
Αναντίρρθτα, ςτα αφθγθματικά κείμενα μνιμθσ καίριο ρόλο διαδραματίηουν δφο 
κεματικζσ περιοχζσ, αυτζσ του χρόνου και του τόπου. Με αφορμι τουσ δφο αυτοφσ 
κεντρικοφσ άξονεσ που χρθςιμοποιεί θ μνιμθ για να αναπλάςει τον κόςμο τθσ 
ςυνείδθςθσ κρίνεται χριςιμο να γίνει μνεία ςε δφο ςυνιςτϊςεσ. Αφενόσ ςτθν 
κεωρία του Bakhtin για τον αφθγθματικό «χρονότοπο», αφετζρου ςε γενικότερεσ 
διαπιςτϊςεισ γφρω από τθν λειτουργία χρόνου και τόπου, όπωσ προκφπτουν από τα 
ςυμφραηόμενα του κειμζνου.  
 
Ραρακάτω κα δοφμε ότι οι χρονοτοπικοί δείκτεσ που εμφανίηονται ςτα κείμενα 
μνιμθσ παρουςιάηονται ςε μεγάλο βακμό ρευςτοί, με απότομεσ διακυμάνςεισ κατά 
τρόπο ανάλογο με τθν πολυδαίδαλθ μνθμονικι διαδικαςία. Τζτοιεσ αναδρομζσ 

                                                      
38

 Π.π., ς. 14. 
39

 Π.π.  
40

 Ορολογία που ειςιγαγε ο Pierre Nora, βλ. ςτο: P. Nora, «Between Memory and History: Les Lieux 
de Mémoire, Representations, No. 26, Spring, 1989, ς. 7-24, από: 
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH230/PierreNora.pdf 
*5 Μαρτίου 2022] 
41

 Το ςτάδιο τθσ αναγνϊριςθσ επιτυγχάνεται μζςα από τον ςυνεχι διάλογο λογοτζχνθ-αναγνϊςτθ, 
όπου πομπόσ και δζκτθσ φζρουν τθν ίδια πολιτιςμικι ταυτότθτα και άρα είναι πικανό να 
μοιράηονται κοινζσ αναμνιςεισ του παρελκόντοσ· Θ «*…+ ςυλλογικι μνιμθ *…+ ςτθρίηεται ςε 
αναπαραςτάςεισ που είναι κοινζσ ςτα μζλθ μιασ ομάδασ *…+ ςχετικζσ με τθν προζλευςθ, τισ ρίηεσ, τθν 
ιςτορία και τθ φφςθ τθσ ομάδασ αυτισ», βλ. ςτο: Ο. Ρολυκανδριϊτθ, «Λςτορικι μνιμθ από 
μετάφραςθ (19

οσ
 αι.), ςτο: Η. Λ. Σιαφλζκθσ, Γραφζσ τθσ μνιμθσ, ό.π., ς. 73. / Από τθν άλλθ, ο Γάλλοσ 

φιλόςοφοσ P. Ricoeur ταυτίηει τθν ζννοια τθσ «αναγνϊριςθσ» με τθν αςφνειδθ «ανάμνθςθ», 
επθρεαςμζνοσ από τθν κεωρία του Bergson ςτο Φλθ και Μνιμθ, δοκίμιο που απθχεί πλατωνικζσ 
(περί «ειδϊλου» και «εικόνοσ») και αριςτοτελικζσ απόψεισ (περί «μνιμθσ» και «αναμνιςεωσ»), βλ. 
ςτο Λ. Λωακειμίδου, «Ο μφκοσ από τθν πολιτιςμικι ςτθ λογοτεχνικι μνιμθ: αναγνϊριςθ, ταξινόμθςθ, 
γραφι», ςτο: Η. Λ. Σιαφλζκθσ, ό.π., ς. 104-105. 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ARCH230/PierreNora.pdf
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(flash back) κατευκφνονται από το παρόν ςυγγραφισ, το οποίο φζρει πικανζσ 
αντιςτοιχίεσ, χωρικζσ αναλογίεσ ι και ζντονεσ αντικζςεισ με το εκάςτοτε παρελκόν 
που ζρχεται ςτθν επιφάνεια. 
 
Στο ςθμείο αυτό, ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτον ϊςο κεωρθτικό M. Bakhtin, ο 
οποίοσ κάνει λόγο για τον «μυκιςτορθματικό χρονότοπο».42 Σφμφωνα με τον 
ςτοχαςμό του κριτικοφ, ο χρόνοσ κακορίηεται από ζναν ςυγκεκριμζνο τόπο και όχι 
ανεξάρτθτα από αυτόν.43 Ειδικότερα, ςτο κεωρθτικό ςκζλοσ ενόσ τζτοιου ςχιματοσ 
εντοπίηονται τα εξισ:  
 

«Στον λογοτεχνικό καλλιτεχνικό χρονότοπο, οι χωρικοί και οι χρονικοί δείκτεσ 
ςυγχωνεφονται ςε ζνα προςεκτικά ςχεδιαςμζνο, ςυγκεκριμζνο ςφνολο. Ο 
χρόνοσ πυκνϊνει, κατά κάποιον τρόπο, ενςαρκϊνεται, γίνεται καλλιτεχνικά 
ορατόσ. Αντίςτοιχα, ο χϊροσ φορτίηεται και ανταποκρίνεται ςτισ κινιςεισ του 
χρόνου, τθσ πλοκισ και τθσ ιςτορίασ. Αυτι θ διαςταφρωςθ των αξόνων και θ 
ςυγχϊνευςθ των δεικτϊν χαρακτθρίηει τον καλλιτεχνικό χρονότοπο».44  

 
Το νόθμα τθσ ςκζψθσ του φανερϊνεται εμπειρικά, ζχοντασ ωσ βάςθ τθν κεωρία τθσ 
ςχετικότθτασ του Einstein. Για παράδειγμα, δφο παρατθρθτζσ βρίςκονται ο ζνασ 
μπροςτά από τον άλλο. Μπορεί να είναι κεατζσ του ίδιου πράγματοσ όμωσ ο 
γνωςτικόσ χϊροσ-χρόνοσ διαφοροποιείται ςτον κακζνα ξεχωριςτά.45 Θ αναφορά 
παραπζμπει ςτθν δομι του νου, με τθ ςυνείδθςθ του κάκε ατόμου να αντιδράει 
διαφορετικά ςτα ερεκίςματα του ζξω κόςμου, όπωσ ζχουμε ιδθ επιςθμάνει. Ωσ εκ 
τοφτου, θ κεωρία τθσ διαλογικότθτασ του Bakhtin, θ αζναθ δθλαδι επικοινωνία του 
ατόμου με κάτι άλλο, όπωσ και θ ςχετικότθτα του Einstein, αναγνωρίηουν το 
πολυδιάςτατο τθσ ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ. Σφμφωνα με αυτι τθ ςυλλογιςτικι, κάκε 

                                                      
42

 Τον όρο του «χρονότοπου» τον καταςκευάηει ο Bakhtin με επιρροζσ από τον χϊρο των φυςικϊν 
επιςτθμϊν. Στθν πραγματικότθτα, θ προζλευςι του ανάγεται ςτα μακθματικά όπου ο Θ. Minkowski 
επινόθςε τθν ζννοια του «χωροχρόνου», ςτθριηόμενοσ ςτθ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ του Einstein, βλ. 
ςτο: Γ. Ρινακοφλασ, «Θ ζννοια του μπαχτινικοφ χρονότοπου. Από τον «μεγάλο ςτον «μικρό» 
χρονοτόπο», Ρρακτικά 6θσ Συνάντθςθσ Εργαςίασ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν, 2012, ς. 263, από: 
https://www.academia.edu/10958026/Θ_ζννοια_του_μπαχτινικοφ_χρονότοπου_Από_τον_μεγάλο_ς
τον_μικρό_χρονότοπο  
*6 Μαρτίου 2022+ 
43

 Το παράδειγμα που δίνει ο Bakhtin ςτο βιβλίο του είναι το εξισ: «Στον κόςμο του Goethe δεν 
υπάρχουν γεγονότα, πλοκζσ ι χρονικά μοτίβα που να μθ ςυνδζονται με ουςιαςτικό τρόπο με τον 
ςυγκεκριμζνο χϊρο ςτον οποίο ςυνζβθςαν, που κα μποροφςαν να ςυμβοφν οπουδιποτε ι πουκενά 
(“αιϊνιεσ” πλοκζσ και μοτίβα). Τα πάντα ςε αυτό τον κόςμο είναι ζνασ χωροχρόνοσ , ζνασ αλθκινόσ 
χρονότοποσ», βλ. ςτο: M. M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press 
Slavic Series, Austin 1986, ς. 42, από: 
https://ia800802.us.archive.org/25/items/SpeechGenresAndOtherLateEssays/Speech%20Genres%20
and%20Other%20Late%20Essays.pdf  
*6 Μαρτίου 2022+ 
44

 M. Holquist (ed.), The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, C. Emerson & M. 
Holquist (transl.), University of Texas Press, Austin 1981, ς. 84, από: https://silo.pub/the-dialogic-
imagination-four-essays.html  *6 Μαρτίου 2022+/ Επιπλζον αναφορζσ ςτον μπαχτινικό «χρονότοπο», 
βλ. ςτο: Μ. Holquist, Διαλογικότθτα, Ο Μπαχτίν και ο κόςμοσ του, Gutenberg, Ακινα 2014, ς. 185-
193. 
45

 Για τθν εμπειρικι πρόςλθψθ και τθν κεωρία τθσ ςχετικότθτασ βλ. ςτο: Μ. Holquist, ό.π., ς. 196. 

https://www.academia.edu/10958026/Η_έννοια_του_μπαχτινικού_χρονότοπου_Από_τον_μεγάλο_στον_μικρό_χρονότοπο
https://www.academia.edu/10958026/Η_έννοια_του_μπαχτινικού_χρονότοπου_Από_τον_μεγάλο_στον_μικρό_χρονότοπο
https://ia800802.us.archive.org/25/items/SpeechGenresAndOtherLateEssays/Speech%20Genres%20and%20Other%20Late%20Essays.pdf
https://ia800802.us.archive.org/25/items/SpeechGenresAndOtherLateEssays/Speech%20Genres%20and%20Other%20Late%20Essays.pdf
https://silo.pub/the-dialogic-imagination-four-essays.html
https://silo.pub/the-dialogic-imagination-four-essays.html
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νουσ κζτει διαφορετικά όρια ςτον προςδιοριςμό του χρόνου και του τόπου. Το ίδιο 
αυτό ςχιμα ακολουκείται και ςτθν ερμθνεία των λογοτεχνικϊν κειμζνων.  
 
Πταν, λοιπόν, ο Bakhtin μελετά τθ κεωρία τθσ διαλογικότθτασ ςε ςχζςθ με τα 
λογοτεχνικά εκφωνιματα (λογοτεχνικά κείμενα),46 υπογραμμίηει ότι « (τα 
αφθγθματικά κείμενα) μειϊνουν και οριςτικοποιοφν το κολό χάοσ του 
εξωγλωςςικοφ κόςμου ςε ενδογλωςςικζσ οργανωτικζσ κατθγορίεσ».47 Επιπλζον, 
ςφμφωνα με τθν μπαχτινικι κεωρία, είδαμε ότι ο τόποσ και ο χρόνοσ ςυνιςτοφν 
οργανικά ςτοιχεία του λογοτεχνικοφ κειμζνου, μζςα από το οποίο ςυνεξετάηονται 
και ςυλλειτουργοφν ωσ κάτι ενιαίο.48  
 
Καταλθκτικά, το «χωροχρονικό» ςφςτθμα ςυνιςτά το πραγματικό πλαίςιο πάνω ςτο 
οποίο εδραιϊνεται ο διάλογοσ ατόμου και κειμζνου με  τθν εξωτερικι 
πραγματικότθτα. Ο λογοτεχνικόσ «χρονότοποσ», λοιπόν, αποκτά μια ευρεία χριςθ 
ςτθν κεωρθτικι προςζγγιςθ των κειμζνων. Από τθ μία, αποτελεί κειμενικό δείκτθ 
ςτον προςδιοριςμό του γραμματειακοφ είδουσ του κειμζνου·49 από τθν άλλθ, 
ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ ερμθνεία των μυκοπλαςτικϊν αναπαραςτάςεων 
(προςϊπων, γεγονότων) ςε ςχζςθ με τθν κζςθ τουσ ςτον χϊρο και ςτον τόπο όπου 
εμφανίηονται.50 
 
Στθ ςυνζχεια, ακολουκοφν κάποιεσ ακόμα επιςθμάνςεισ ςχετικά με τον λογοτεχνικό 
χρόνο, ςε επίπεδο αφθγθματολογίασ. Ριο ειδικά, όταν ζχουμε να κάνουμε με 
κείμενα μνιμθσ χρειάηεται να λθφκεί υπόψιν «θ διάκριςθ του εςωτερικοφ χρόνου 
τθσ ανάμνθςθσ από εκείνον του γενικοφ ιςτορικοφ χρόνου».51 Ο πρϊτοσ, «ο 
εςωτερικόσ χρόνοσ τθσ ανάμνθςθσ βαςίηεται ςτθν προςωπικι εμπειρία που 
αναπλάκει λεπτομζρειεσ του ιςτορικοφ χρόνου»,52 οι οποίεσ μεταςχθματίηονται 
όπωσ ζχει τονιςτεί, από τθν εκάςτοτε ςυνείδθςθ. Αντίκετα, ο δεφτεροσ, ο ιςτορικόσ 

                                                      
46

 Για τθν λειτουργία του αφθγθματικοφ χρόνου-τόπου ςε ςχζςθ με το «εγϊ» του ςυγγραφζα-
αφθγθτι θ μπαχτινικι μζκοδοσ επιςθμαίνει τα ακόλουκα: «Αν διθγοφμαι (προφορικά ι γραπτά) ζνα 
γεγονόσ που μόλισ προ ολίγου ζηθςα, όςο διθγοφμαι (προφορικά ι γραπτά) αυτό το γεγονόσ, 
βρίςκομαι κιόλασ ζξω από το χωροχρόνο όπου ςυνζβθ το γεγονόσ. Το να ταυτιςτείσ απόλυτα με τον 
εαυτό ςου, το να ταυτίςεισ το «εγϊ» ςου με το «εγϊ» που διθγείται, είναι εξίςου ανζφικτο με το να 
ςθκωκείσ ςτον αζρα πιάνοντασ τα μαλλιά ςου», βλ. ςτο  .  odorov, Mikhaïl Bakhtine - Le principe 
dialogique suivi de Ecrits du Cercle de Bakhtine», Editions du Seuil, Ραρίςι 1981, ς. 82-83, από: 
https://www.rose.uzh.ch/dam/jcr:00000000-07b3-0d66-0000-00003b55ddf8/Todorov_Bakhtine.pdf  
*7 Μαρτίου 2022+ 
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 Μ. Holquist, ό.π., ς. 151. 
48

  “We understand the chronotope as a formally constitutive category of literature *…+”, βλ. ςτο: M. 
Holquist (ed.), The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, ό.π., ς. 84. 
49

 Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ο Bakhtin εντοπίηει αρχικά ζναν ςυγκεκριμζνο «χρονοτόπο» ςε 
μυκιςτοριματα τθσ ίδιασ κατθγορίασ (π.χ. τα ιπποτικά), αργότερα όμωσ αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει 
θ πικανότθτα κάκε κείμενο να δθμιουργεί τον δικό του «χρονότοπο» ανάλογα τον ςυγγραφζα και τα 
ιδιαίτερα μοτίβα του: «*…+ κάκε λογοτεχνικι εικόνα είναι χρονοτοπικι. Θ γλϊςςα, ωσ κθςαυρόσ 
εικόνων, είναι κατά βάςθ χρονοτοπικι» *μτφ. δικι μου+». Φαινόμενο ζκδθλο ςε μοντζρνεσ και 
μεταμοντζρνεσ δθμιουργίεσ, όπωσ παρατθρείται και ςτα κείμενα που αναλφονται ςτθν παροφςα 
διπλωματικι εργαςία, βλ. M. Holquist (ed.), The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin, 
ό.π., ς. 250-251. 
50

 M. M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, ό.π. 
51

 Η Λ. Σιαφλζκθσ, ό.π, ς. 16. 
52

 Π.π. 
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χρόνοσ είναι αυτόσ που δίνει το υλικό για τθν αφθγθματικι ανάπτυξθ του κειμζνου. 
Επομζνωσ, μζςα από τθν ςυςχζτιςθ των δφο χρονικϊν πόλων «το ανακαλοφμενο 
γεγονόσ βρίςκεται ςε ςτενι ςχζςθ με το παρόν του αφθγθτι».53  
 
Επιπροςκζτωσ, θ ςφνδεςθ των δφο χρονικϊν επιπζδων, ςε επίπεδο αφιγθςθσ, 
φζρνει τα κείμενα μνιμθσ ςε άμεςθ ςυνάφεια με το μοντζλο ςκζψθσ του Raymond 
Williams, γνωςτό ωσ «δομι τθσ αίςκθςθσ» («structure of feeling»). Αναλυτικότερα, 
πρόκειται για τθν κεωρία εκείνθ που μελετά τθ ςχζςθ μεταξφ του ζργου και τθσ 
ιδιαίτερθσ αίςκθςθσ τθσ ηωισ γφρω από μια οριςμζνθ εποχι, ενϊ ςυνεπάγεται τθν 
χρονικι απόςταςθ μεταξφ του βιϊματοσ και τθσ καταγραφισ του.54 Επομζνωσ, 
λαμβάνοντασ υπόψιν τθν ςυλλογιςτικι του Williams, θ «φωνι» τθσ μνιμθσ του 
δθμιουργοφ δείχνει ότι: 
 

 « (ο ςυγγραφζασ) ζχει κατά πάςα πικανότθτα ενςωματϊςει τθν αίςκθςθ 
τθσ βιωμζνθσ πραγματικότθτασ τθσ εποχισ του, μια αίςκθςθ που μπορεί να 
ανιχνευτεί ςτθ δομι, ςτθ γλϊςςα, ςτο περιεχόμενο. Θ λογοτεχνία, επομζνωσ, 
είναι οργανικό μζροσ τθσ ιςτορίασ, υπάρχει μζςα ςτθν ιςτορία και 
επθρεάηεται από αυτιν ςε όλεσ τισ πλευρζσ τθσ».55 

 
Από τθν άλλθ, γυρνϊντασ ςτθν ζννοια του «χϊρου», διαπιςτϊνουμε ότι μζςω τθσ 
ςθμειωτικισ κεϊρθςθσ τθσ λογοτεχνίασ μποροφν να μελετθκοφν οι ςχζςεισ 
ςυνάφειασ ι απόκλιςθσ  μυκοπλαςτικοφ ― πραγματικοφ χϊρου (με ενδιάμεςο τθ 
μνιμθ). Ειδικότερα, θ ςθμειωτικι ανάγνωςθ των αφθγθματικϊν κειμζνων 
επιςθμαίνει τθ ςχζςθ «αναφοράσ» μεταξφ «αναφζροντοσ – αναφερομζνου», ι κατά 
τον Λταλό ςθμειολόγο Uberto Eco, μεταξφ ενόσ «δυνατοφ» (μυκοπλαςτικοφ) και 
ενόσ «πραγματικοφ» κόςμου.56 Βζβαια, προκφπτει ότι «Ο δυνατόσ κόςμοσ είναι 
ζνασ κόςμοσ ατελισ», το ίδιο όμωσ, διαπιςτϊνεται και ςτθν περίπτωςθ «τθσ 
λογοτεχνικισ μνιμθσ, όχι εξαιτίασ αντικειμενικϊν αιτιϊν αλλά κακαρά αιςκθτικϊν 
*…+ οι δφο κόςμοι, παρά τθν αντίκεςι τουσ, είναι δυνατό να ςυμφιλιωκοφν ςτθ 
ςυνείδθςθ του δζκτθ».57 Ακολοφκωσ, ο Eco ςυμπλθρϊνει περί αυτοφ, ότι «Θ 
αφθγθματολογία υποβάλλει τθν ιδζα ότι ίςωσ θ οπτικι μασ για τον πραγματικό 
κόςμο είναι τόςο ατελισ όςο και εκείνθ των θρϊων τθσ αφιγθςθσ *…+».58 
 
Εν ςυνεχεία, θ Γεωκριτικι μζκοδοσ («Geocriticism») με ειςθγθτι τον Bertrand 
Westphal ενιςχφει τον ςτοχαςμό γφρω από τθν προβλθματικι του λογοτεχνικοφ 
χϊρου.59 Ριο αναλυτικά, ο Γάλλοσ ερευνθτισ διατυπϊνει ςθμαντικζσ κεωριςεισ 
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γφρω από τθ νζα ςθμαςιοδότθςθ που μπορεί να αποκτιςει ο μυκοπλαςτικόσ 
κόςμοσ. Ο τελευταίοσ, αποδεςμευμζνοσ από κάκε ζννοια πιςτότθτασ προσ το 
αναπαριςτϊμενο  μπορεί να προβάλλει μια νζα κζαςθ των πραγμάτων (Μθλιϊνθσ, 
Ραπαδθμθτρακόπουλοσ). Βζβαια, ςε κάποια κείμενα πόλθσ, όπωσ αυτά που 
μελετϊνται εν ςυνεχεία (Καηαντηισ, Λωάννου, Μπακόλασ) παρατθρείται μια 
επιπλζον πρόκεςθ για πιςτότθτα τθσ γραφισ προσ το εξεικονιηόμενο. Σε αυτιν τθν 
περίπτωςθ, θ λογοτεχνικι μεταγραφι του πραγματικοφ «χϊρου» και θ ανάπλαςι 
του μζςω τθσ μνιμθσ αναδεικνφει «μια κινοφμενθ ςτον χρόνο πραγματικότθτα», 
ζτςι όπωσ εγγράφεται ςτθ ςυνείδθςθ του ςυγγραφζα. Με άλλα λόγια: 
 

«Θ ζμφαςθ που δίνεται ςτον τόπο δεν εξαντλείται προφανϊσ ςτθν γεωγραφικι 
διάςταςι του, αλλά υπογραμμίηει τθ λειτουργία του ωσ ενόσ ςθμαίνοντοσ 
πολλαπλϊν πραγματικοτιτων που βρίςκουν τθν ενότθτά τουσ μζςα ςτο κείμενο. 
Θ γραφι του χϊρου *…+ προκφπτει από ζνα ςφνολο προςωπικϊν 
αναπαραςτάςεων που ςυναντϊνται, είτε εκοφςια, είτε ακοφςια, μζςα από τθ 
μορφι του κειμζνου».60 

 
Με τον τρόπο αυτό, όπωσ εξετάηεται και ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν, θ 
αναβίωςθ και ο μεταςχθματιςμόσ τθσ ανάμνθςθσ ςε αφθγθματικό κείμενο 
ςυντελείται κυρίωσ με τθν μοντζρνα μζκοδο του αποςπαςματικοφ (των εικονικϊν 
ςπαραγμάτων). Ρρόκειται για το κατ’ εξοχιν γνϊριςμα των μικρϊν ςυνκζςεων, ζτςι 
όπωσ αναπτφςςονται από τθν β’ μεταπολεμικι γενιά. Επομζνωσ, ο χρόνοσ και ο 
τόποσ ςχθματοποιοφν τθν κάκε ανάμνθςθ, μεταφζροντασ τον αναγνϊςτθ ςε 
επιλεγμζνεσ πτυχζσ του παρελκόντοσ, με τον τρόπο που αυτό εντυπϊνεται ςτθν 
εκάςτοτε ςυνείδθςθ.  
 
Ράντωσ, ο  κάκε λογοτεχνικόσ τόποσ που είκιςται να είναι ο γενζκλιοσ του κάκε 
λογοτζχνθ επιδράει, όπωσ είναι φυςικό, ςτο κυμικό του. Αυτό ςυμβαίνει, ιδίωσ, 
όταν με τθν πάροδο του χρόνου, ο υπό εξζταςθ ςυγγραφζασ, αιςκάνεται επιτακτικι 
τθν ανάγκθ του νόςτου, είτε με φυςικι είτε με νοθτι παρουςία. Σε τελικι ανάλυςθ, 
ο φκοροποιόσ χρόνοσ μπορεί να αλλάηει τον χϊρο·61 θ γενζκλια χϊρα, όμωσ, 
παραμζνει για πάντα ςυνυφαςμζνθ με τα χρόνια τθσ πρϊτθσ νεότθτασ. Σε αυτό 
ζγκειται και θ μυκοποίθςι του. Συνεπϊσ, τα ίχνθ μιασ χαμζνθσ ςτον χρόνο εποχισ 
παραμζνουν ηωντανά, μζςω τθσ μνιμθσ, αλλά και μζςω των ερειπίων που εκτόσ 
από το αίςκθμα φκοράσ, δίνουν τελικά το ζναυςμα για μια λογοτεχνικι ανάπλαςθ 
των όςων ―φαινομενικά― ζχουν χακεί. Κλείνοντασ, θ ανάλυςθ των κειμζνων που 

                                                                                                                                                        
ςτόχευςθ τθσ μεκόδου παρατίκεται ο ςυλλογιςμόσ του κατ’ εξοχιν κεμελιωτι τθσ, Westphal, 
αναφορικά τον τρόπο που αλλθλεπιδρά θ πραγματικότθτα με τθν Λογοτεχνία: “I will never get tired 
of repeating that fiction does not reproduce the real, but actualizes new virtualities that had remained 
unformulated, and that then go on to interact with the real according to the hypertextual logic of 
interfaces *…+ fiction detects possibilities buried in the folds of the real, knowing that these folds have 
not been temporalized”, βλ. ςτο: R. T. Tally Jr, C. M. Battista, Ecocriticism and Geocriticism 
Overlapping Territories in Environmental and Spatial Literary Studies, Basingstoke, Hampshire 
Palgrave Macmillan 2016, ς. 22, από: https://www.scribd.com/document/517840797/Ecocriticism-
and-Geocriticism-Overlapping-Territories-in-Environmental-and-Spatial-Literary-Studies-by-Robert-T-
Tally-Jr-Christine-M-Battista-eds [27 Απριλίου 2022] 
60

 Η. Λ. Σιαφλζκθσ, ό.π., ς. 326 
61

 Υπενκυμίηεται ότι ο χϊροσ βρίςκεται ςε ςυνεχι εξάρτθςθ με τον χρόνο (Bakhtin). 

https://www.scribd.com/document/517840797/Ecocriticism-and-Geocriticism-Overlapping-Territories-in-Environmental-and-Spatial-Literary-Studies-by-Robert-T-Tally-Jr-Christine-M-Battista-eds
https://www.scribd.com/document/517840797/Ecocriticism-and-Geocriticism-Overlapping-Territories-in-Environmental-and-Spatial-Literary-Studies-by-Robert-T-Tally-Jr-Christine-M-Battista-eds
https://www.scribd.com/document/517840797/Ecocriticism-and-Geocriticism-Overlapping-Territories-in-Environmental-and-Spatial-Literary-Studies-by-Robert-T-Tally-Jr-Christine-M-Battista-eds
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ακολουκεί ςτο Κεφάλαιο Τρίτο επεξεργάηεται τθν χρονοτοπικι τοποκζτθςθ του 
κάκε ζργου μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα. 
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Κεφάλαιο Δεφτερο 
Η β΄ μεταπολεμικι γενιά και οι νζεσ αναηθτιςεισ 
 
2.1. Νεωτερικόσ τρόποσ ζκφραςθσ 
 
Ππωσ κα δοφμε, τα λογοτεχνικά κείμενα μνιμθσ των πεηογράφων τθσ Β’ Μ. Γ. 
εντάςςονται, κυρίωσ, ςτθν περιοχι του μοντερνιςμοφ, αλλά και των νζων 
εκφραςτικϊν αναηθτιςεων.62 Ασ μθ ξεχνάμε ότι ο 20οσ αιϊνασ διαμορφϊνει εκ νζου 
τθν κοινωνικι, πολιτικι και πνευματικι ςκθνι. Συγκεκριμζνα, είναι ο αιϊνασ των 
ραγδαίων τεχνολογικϊν εξελίξεων, τθσ αςτικοποίθςθσ, των ολοκλθρωτικϊν 
κακεςτϊτων και φυςικά των Μεγάλων Ρολζμων. Μζςα ςε όλα αυτά ςυγκροτοφνται 
εκ νζου και οι καλλιτεχνικζσ αναηθτιςεισ, ςε παγκόςμια κλίμακα, ενϊ παράλλθλα 
κάκε μορφι τζχνθσ (Λογοτεχνία) αλλθλεπιδρά και με άλλουσ επιςτθμονικοφσ 
κλάδουσ (Φιλοςοφία, Ψυχολογία κ.α.).  
 
Στα νεωτερικά κείμενα εντοπίηεται αφενόσ ο μθ αποκλειςμόσ τθσ παράδοςθσ, 
αφετζρου γίνεται θ προςπάκεια να αναπτυχκεί ζνασ νζοσ τρόποσ ζκφραςθσ, 
διατθρϊντασ ό,τι κεωρεί χριςιμο από το παλιό.63 Θ λεγόμενθ «μοντζρνα» 
λογοτεχνία ζχει να κάνει: 
 

« (με) μια τζχνθ που ζπαιρνε ςτα ςοβαρά τθν αποςτολι τθσ, που αντλοφςε 
από το παρελκόν όςα χρειαηόταν για να κατανοιςει το παρόν, να αλλάξει ι 
να διορκϊςει, κακϊσ ζλεγε ο Ζλιοτ, το γοφςτο, ψάχνοντασ να βρει το κλειδί 
των αλλαγϊν μζςα ςτα ίδια τα ζργα».64 
 

Ζτςι, ςτθν αυγι του 20ου αιϊνα μια νζα κατθγορία λογοτεχνϊν κάνει αιςκθτι τθν 
παρουςία τθσ ςτο χϊρο των γραμμάτων που μζλει να αλλάξει τθν παραδοςιακι 
δομι τθσ πρόηασ, με ρομαντικζσ κακϊσ και νατουραλιςτικζσ επιρροζσ. Ανάμεςα ςτθ 
νζα αυτι γενιά λογοτεχνϊν διακρίνονται τα ονόματα το J. Joyce, του M. Proust, του 
W. Faulkner και άλλων. Ο αφθγθματικόσ τουσ λόγοσ παρουςιάηει ςθμαντικζσ 
διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τον τυπικό τρόπο ζκφραςθσ παλαιότερων κειμζνων. 
Αναλυτικότερα, οι βαςικζσ αλλαγζσ τθσ νεωτερικότθτασ αφοροφν τισ χρονικζσ 
ανακολουκίεσ, τθν πλθκϊρα αναδρομϊν, κακϊσ και το ανολοκλιρωτο ι αςαφζσ 
τζλοσ.65 Επίςθσ, θ οπτικι ςυχνά εμφανίηεται μονοδιάςτατθ, θ πλοκι ιςχνι ζωσ 
ανφπαρκτθ, οι ιρωεσ ωσ ςπαράγματα εςωτερικότθτασ, θ περιγραφι διακρίνεται 
κυρίωσ για τθν ελλειπτικότθτά τθσ, ενϊ ςυχνά οι ςυγγραφείσ παρεμβαίνουν ςτον 
λόγο τουσ με διάφορουσ τρόπουσ. Άλλεσ φορζσ επιδιϊκουν τον ςχολιαςμό μιασ 
κατάςταςθσ, άλλεσ πάλι αναφζρονται ςτθν ίδια τθν διαδικαςία τθσ γραφισ 

                                                      
62

 Για μια πιο ενδελεχι ζρευνα γφρω από τθν ζννοια του μοντερνιςμοφ και των νζων εκφραςτικϊν 
αναηθτιςεων, βλ. από: Α. Νάτςινα «Κεφάλαιο 5: Απομακρφνςεισ από τον ρεαλιςμό», ςτο: Α. 
Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ κ.α., Θ πεηογραφία ςτθ μακρά δεκαετία του 1960, ό.π., ς. 135-136. 
63

 Α. Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ κ.α., ό.π., ς. 137. 
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 Α. Βιςτωνίτθσ, «Ο μοντερνιςμόσ και θ ανανζωςθ τθσ παράδοςθσ», Το Βιμα, 02.08.2014, από: 
https://www.tovima.gr/2014/08/02/books-ideas/o-monternismos-kai-i-ananewsi-tis-paradosis/ [8 
Μαρτίου 2022+ 
65

 Μ. Γ. Μπακογιάννθσ, «Άφοιροι (;) πειραματιςμοί ςτισ παρυφζσ του μοντερνιςμοφ», ςτο Σ. 
Γραβάνθσ, Δ. Κόκορθσ κ.α., «Μοντερνιςμόσ-Μεταμοντερνιςμόσ: Διαχωριςτικζσ γραμμζσ, Δια-
κείμενα, τχ. 9, Κεςςαλονίκθ 2007, ς. 46. 

https://www.tovima.gr/2014/08/02/books-ideas/o-monternismos-kai-i-ananewsi-tis-paradosis/
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(αυτοαναφορικότθτα). Με άλλα λόγια, διαπιςτϊνεται το πζραςμα από τθν ολότθτα 
τθσ παράδοςθσ ςτθν αποςπαςματικότθτα του μοντζρνου: 
 

«Θ ςυγγραφικι πρόκεςθ *…+ ςχετίηεται με τθν προςπάκεια ανάδειξθσ των 
όψεων τθσ κοινωνικισ ηωισ που αντλοφνται από τθ δεξαμενι των εμπειριϊν, 
προκειμζνου να παραχκεί το μοντζλο μίασ νζασ μορφισ αντίλθψθσ, θ οποία 
καταγράφει τθ ρευςτότθτα τθσ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ».66  

 
Σε κάκε περίπτωςθ, θ μετεμφυλιακι Ελλάδα, λόγω του κοινωνικοπολιτικοφ 
πλαιςίου, δζχεται αρκετά κακυςτερθμζνα τισ εξελίξεισ του δυτικοφ πολιτιςμοφ, «με 
εξαίρεςθ τθν περιϊνυμθ ¨Σχολι τθσ Κεςςαλονίκθσ¨ (μεςοπολεμικά) και τθν κάπωσ 
ετεροχρονιςμζνθ πια *…+ (τθν δεκαετία του ’50 - ’60) τεχνικι του εςωτερικοφ 
μονολόγου».67 Φτάνοντασ, βζβαια, λίγο πριν τθν Μεταπολίτευςθ το πλαίςιο 
αλλάηει, το ίδιο και τα κείμενα, που πλζον μποροφν να διαβαςτοφν με νζουσ όρουσ 
(μετα-μοντερνιςτικι κεϊρθςθ). Μολαταφτα, το πζραςμα από τον μοντερνιςμό ςε 
μια πιο μετα-μοντζρνα προοπτικι ςυμβαίνει όταν οι μοντερνιςτικζσ ςυνκζςεισ 
παρουςιάηουν ςθμαντικι άνκθςθ.68 Ακόμα κι ζτςι, όμωσ, ο νζοσ λογοτεχνικόσ 
τρόποσ ζκφραςθσ δεν αργεί να βρει απιχθςθ ςτο ζργο των Ελλινων μοντερνιςτϊν 
ςυγγραφζων.69 
 
Ππωσ αποδεικνφεται, θ Λογοτεχνία, ανάλογα με τθν εποχι καλείται να 
προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ ανάγκεσ του καιροφ. Στο πλαίςιο αυτό, οι ςυγγραφείσ 
διαπλάκουν χαρακτιρα, ςυνειδιςεισ και ταυτότθτα ςε ςχζςθ με το περιβάλλον με 
το οποίο αλλθλεπιδροφν. Ρροκειμζνου να μελετιςουμε ζνα ζργο, λοιπόν, κρίνεται 
χριςιμο να το εξετάςουμε με βάςθ τθν εποχι που δθμοςιεφεται (διαλογικότθτα), 
αλλά και με βάςθ τα χαρακτθριςτικά που αυτι θ εποχι διαμορφϊνει ςτουσ 
(πνευματικοφσ) εκπροςϊπουσ τθσ. Επομζνωσ, θ κάκε λογοτεχνικι γενιά (με τθ 
ςυμβατικι ζννοια του όρου) είναι επόμενο να διαφοροποιείται από εποχι ςε 
εποχι.  
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 Τ. Μιχαθλίδθσ, «Ο μοντερνιςμόσ ωσ αμφιςβιτθςθ τθσ αντικειμενικοποιθμζνθσ απεικόνιςθσ ςτθν 
αφθγθματικι διαδικαςία», φιλολογικι, τχ. 138, Λανουάριοσ-Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ 2017, ς. 56, από: 
https://www.researchgate.net/profile/Tasos-Michailidis-
2/publication/334259801_O_monternismos_os_amphisbetese_tes_antikeimenikopoiemenes_apeiko
nises_sten_aphegematike_diadikasia/links/5d1f5900299bf1547c9b3b05/O-monternismos-os-
amphisbetese-tes-antikeimenikopoiemenes-apeikonises-sten-aphegematike-diadikasia.pdf [2 
Απριλίου 2022+ 
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 Μ. Γ. Μπακογιάννθσ, ό.π., ς. 54. / Αξίηει να προςτεκεί ότι θ αποκαλοφμενθ «Σχολι τθσ 
Κεςςαλονίκθσ» εμπεριζχει τουσ πρωτοπόρουσ μεςοπολεμικοφσ ςυγγραφείσ, μεταξφ των οποίων ο Σ. 
Ξεφλοφδασ, ο Γ. Δζλιοσ, ο Ν. Γ. Ρεντηίκθσ. Ρρόκειται για πεηογράφουσ που ςυςπειρϊνονται γφρω 
από τον κφκλο των Μακεδονικϊν Θμερϊν (1932-1939) και διακρίνονται για τθν ςυγγραφι μιασ 
λογοτεχνίασ ιδιότροπθσ ζωσ και ακατανόθτθσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ λόγω τθσ ςτροφισ τουσ προσ 
τα ςφγχρονα ευρωπαϊκά ρεφματα. Επιπροςκζτωσ, ζχει υποςτθριχκεί ότι οι καινοτομίεσ τουσ 
ςτοχεφουν ςτθν ανατροπι τθσ όποιασ ςτακεράσ, όπωσ πριμοδοτείται από τουσ Ακθναίουσ 
ομοτζχνουσ τουσ, βλ. Ν. Μπακόλασ, «Οι πεηογράφοι τθσ Κεςςαλονίκθσ», Διαβάηω, τχ. 128, 
9.10.1985, ς. 31, από: https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa104_issue__128 *8 Νοεμβρίου 2022+ 
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 Δ. Κοφρτοβικ, Θ ελία και θ φλαμουριά. Ελλάδα και κόςμοσ, άτομο και Λςτορία ςτθν ελλθνικι 
πεηογραφία 1974-2020, Ρατάκθ, Ακινα 2021, ς. 52-53 
69

 Στθν παροφςα μελζτθ, θ μετα-μοντερνιςτικι ανάγνωςθ πραγματοποιείται ςτθν περίπτωςθ του 
Θλία Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλου· βλ. περιςςότερα ςτο επόμενο Κεφάλαιο. 
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Για παράδειγμα, θ πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά (Α’ Μ. Γ.) επιδιϊκει, κυρίωσ, να 
καταγράψει τα προςωπικά βιϊματα από τθν περιοχι του πολζμου και τθσ 
Αντίςταςθσ, ςτα οποία και μετζχει ενεργά.70 Ριο αναλυτικά, πρόκειται για μια 
ομάδα λογοτεχνϊν με ζντονο το πολιτικό ςτοιχείο, κατ’ αναλογία τθσ πολιτικισ 
δράςθσ που αναπτφςςουν εν μζςω των πολεμικϊν-ιςτορικϊν ςυγκυριϊν. Γι’ αυτό 
και ςτον πυρινα τθσ ςκζψθσ τθσ αντανακλάται θ «ανάπλαςθ μιασ άκρωσ 
τραυματικισ και τραυματιςμζνθσ πραγματικότθτασ»,71 θ οποία βρίςκει ζκφραςθ και 
μορφι ςε ζργα με ιςτορικι, κοινωνικι ι και υπαρξιακι ςτόχευςθ,72 ϊςπου 
οδθγείται αναπόφευκτα ςε ςυγγραφικι παφςθ με τθν επιβολι τθσ Δικτατορίασ. 
Τζλοσ, περνϊντασ ςτουσ πεηογράφουσ τθσ Β’ Μ. Γ., ςτων οποίων το ζργο κα 
ςτακοφμε, αξίηει να ςθμειϊςουμε, ότι λογοτεχνικά  καλφπτουν τθν μετα-
δικτατορικι κυρίωσ εποχι.  Ρροτοφ όμωσ γίνει ο διαχωριςμόσ των δφο γενεϊν, 
είναι χριςιμο να αναφερκεί ότι κάποιοι μελετθτζσ αρνοφνται να ξεχωρίςουν τθν 
μεταπολεμικι πεηογραφία, ςτο ςφνολό τθσ, εντοπίηοντασ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 
κοινζσ ςυνιςτϊςεσ και αντίςτοιχουσ πειραματιςμοφσ.73 
 
2.2. Οι μεταπολεμικοί πεηογράφοι τθσ μνιμθσ 
 
Θ Β’ Μεταπολεμικι Γενιά (Β’ Μ. Γ.) πεηογράφων αποτελεί μια ιδιάηουςα περίπτωςθ 
των λογοτεχνικϊν γραμμάτων μασ. Αναντίρρθτα, όμωσ, θ περιοδολόγθςθ των 
πνευματικϊν «γενεϊν» βαςίηεται ςε οριςμζνουσ κανόνεσ που εφκολα 
ανατρζπονται.74 Συγκεκριμζνα, ο κριτικόσ Α. Αργυρίου δίνει ζνα εφλογο ςχιμα 

                                                      
70

 Για τθν ςυμμετοχι πολλϊν μεταπολεμικϊν πεηογράφων πρϊτθσ γενιάσ γράφει ο Χ. Μθλιϊνθσ: «Ο 
Στρατισ Τςίρκασ δοφλεψε ςτον θμιπαράνομο αριςτερό τφπο τθσ ελλθνικισ παροικίασ τθσ Αιγφπτου, 
ςτα χρόνια τθσ αγγλοκρατίασ, κατά τθ διάρκεια του πολζμου. Ο όδθσ οφφοσ εντάςςεται ςτισ 
ζνοπλεσ αντιςταςιακζσ ομάδεσ τθσ δεξιάσ. Ο Δθμιτρθσ Χατηισ ςτθν Κατοχι είναι ςτθν Αντίςταςθ και 
ζπειτα, ςτον Εμφφλιο, εντάςςεται ςτα ζνοπλα τμιματα του Δθμοκρατικοφ Στρατοφ, κακϊσ και ο 
Μιτςοσ Αλεξανδρόπουλοσ. Μάλιςτα οι δφο τελευταίοι κα ηιςουν περίπου είκοςι πζντε χρόνια ωσ 
πολιτικοί πρόςφυγεσ ςε ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ και κα επιςτρζψουν ςτθν Ελλάδα μετά το 1974. *…+», 
βλ. ςτο: Χ. Μθλιϊνθσ, «Θ μεταπολεμικι πεηογραφία. Ρρϊτθ και δεφτερθ μεταπολεμικι γενιά», ςτο: 
Χ. Μθλιϊνθσ, Με το νιμα τθσ Αριάδνθσ. Μεταπολεμικι Ρεηογραφία. Ερμθνεία Κειμζνων, Σοκόλθ, 
Ακινα 1991, ς. 36-37.  
71

 Β. Χατηθβαςιλείου, «Λςτορία και ρεαλιςμόσ ςτουσ πεηογράφουσ», ςτο: Κ. Καλογιάννθ (επιμ.), 
Λςτορικι πραγματικότθτα και νεοελλθνικι πεηογραφία 1945-1995, Συλλογικό ζργο, Επιςτθμονικό 
Συμπόςιο 7 και 8 Απριλίου 1995, Εταιρεία Σπουδϊν Νεοελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και Γενικισ Ραιδείασ 
(Λδρυτισ: Σχολι Μωραΐτθ), Ακινα 1997, ς. 49. 
72

 Για τθν ςυγγραφικι ςτροφι τθσ Α’ Μ. Γ. προσ τθν υπαρξιακι γραφι, ςθμειϊνει ο Ρ. Μουλλάσ: 
«Στράτευςθ, ςτρατευμζνθ λογοτεχνία, αγωνία άγχοσ, ανθςυχία: λζξεισ-ςιματα μιασ εποχισ που 
αναηθτάει το πρόςωπό τθσ και που το βρίςκει, ςε μεγάλο βακμό, ςτον Sartre των Temps Modernes 
και του υπαρξιςμοφ», βλ. από: Ρ. Μουλλάσ,  «Σκζψεισ για τθν πεηογραφία μασ» ςτο: 1949-1967. Θ 
εκρθκτικι εικοςαετία (10-12 Νοεμβρίου 2000), Εταιρεία Σπουδϊν Νεοελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ και 
Γενικισ Ραιδείασ (Λδρυτισ: Σχολι Μωραΐτθ), Ακινα 2002, ς. 340-341, από: 
https://monoskop.org/images/a/a7/I_ekriktiki_eikosaetia_1949-1967.pdf  
73

 Σ. Σταυρακοποφλου, «Το διιγθμα ςτθ μεταπολεμικι μασ πεηογραφία – Γενικι επιςκόπθςθ», ςτο: 
Λοφδθ Α., Ρατερίδου Γ. κ.α., Το νεοελλθνικό διιγθμα από το 1830 ωσ ςιμερα (Θμερίδα),  Σ. 
Σταυρακοποφλου (επιμ.), Βαφοποφλειο Ρνευματικό Κζντρο, Κεςςαλονίκθ 2010, ς. 44. 
74

 Για παράδειγμα, όςον αφορά τθν ζνταξθ του Γ. Λωάννου ςτθν Β’ Μ. Γ. αντιλαμβανόμαςτε ότι 
παρότι ο πεηογράφοσ θλικιακά εντάςςεται ςτουσ προθγοφμενουσ (Αϋ Μ. Γ.) κεματικά ταιριάηει 
ξεκάκαρα με τισ εκφραςτικζσ ανθςυχίεσ τθσ Β’ Μ. Γ., βλ. ςτο: Γ. Αράγθσ, «Γιϊργοσ Λωάννου», ςτο Θ 
μεταπολεμικι πεηογραφία (ςυλλογικό), Σοκόλθ, τ. Γ’, Ακινα 1989, ς. 152. 

https://monoskop.org/images/a/a7/I_ekriktiki_eikosaetia_1949-1967.pdf
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ταξινόμθςθσ των μεταπολεμικϊν γενεϊν, με βάςθ οριςμζνα κριτιρια και 
ςυγγενικζσ τάςεισ.75 Από τθ μία, προτείνει τθν εποχι δθμοςίευςθσ ωσ βαςικό 
παράγοντα διάκριςθσ.76 Από τθν άλλθ, ο παράγοντασ θλικία κακορίηει τθν 
ςυμμετοχι/αποχι από τα διαδραματιηόμενα και επομζνωσ μπορεί να κρικεί ωσ ζνα 
ακόμα ςθμείο απόκλιςθσ των γενεϊν. 77 Συνεπϊσ, θ κάκε εποχι φζρνει το δικό τθσ 
ςτίγμα, με τα λογοτεχνικά κείμενα ωσ ατομικά προϊόντα μεν,78 ωσ οργανικά 
τμιματα μιασ κοινωνίασ δε, να διαμορφϊνονται αναλόγωσ. 
 
Εν ςυνεχεία, εςτιάηοντασ ςτα κυριότερα γνωρίςματα τθσ Β’ Μ. Γ., μποροφμε, 
αρχικά, να εντοπίςουμε μια τάςθ αγνόθςθσ των μειηόνων ςυνκζςεων 
(μυκιςτόρθμα). Συγκεκριμζνα, από τθν δεκαετία του ’60 πριμοδοτείται θ μικρι, 
εξομολογθτικι αφθγθματικι φόρμα, με τον Γ. Λωάννου να ανοίγει τον δρόμο προσ 
αυτιν τθν κατεφκυνςθ.79 Βζβαια, το ςυγκεκριμζνο αφθγθματικό είδοσ κρίνεται 
αρκετά ρευςτό, με αποτζλεςμα να παίρνει διάφορεσ μορφζσ και ωσ εκ τοφτου 
διαφορετικοφσ χαρακτθριςμοφσ.80  
 
Από τθ μία, θ κριτικι εντοπίηει ςτο υβριδικό αυτό είδοσ «τθν τεχνικι του 
διαςπαςμζνου κζματοσ», ςφμφωνα με τθν οποία τα «κείμενα *…+ ςχθματίηονται 
ςυνικωσ από διάφορα κεματικά ςτοιχεία τα οποία ςυγκλίνουν και τελικά 
ςυνκζτουν οριςμζνθ ψυχικι κατάςταςθ».81 Ωσ προσ αυτό, αξίηει να γίνει θ ςχετικι 
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Α. Αργυρίου, «Ειςαγωγι» ςτο: Θ μεταπολεμικι πεηογραφία (ςυλλογικό), Σοκόλθ, τ. Α’, Ακινα 1996, 

ς. 173. 
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 Υπενκυμίηεται ότι με βάςθ αυτιν τθν παράμετρο κατατάςςονται οι ςυγγραφείσ μασ ςτο Κεφάλαιο 
Τρίτο. 
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 Θ Β’ Μ. Γ. ακριβϊσ λόγω του αμζτοχου ρόλου τθσ «ζηθςε ς’ ζνα περιβάλλον που τθσ ςτζρθςε τθ 
δυνατότθτα να δραςτθριοποιθκεί δθμιουργικά. Ρορεφτθκε *…+ ςαν παρίασ τθσ ιςτορίασ. *…+ Για τον 
παραμεριςμό τθσ από τα ςυντελοφμενα ςτον καιρό τθσ χαρακτθρίςτθκε ¨χαμζνθ γενιά¨, ενϊ θ 
κατάςταςθ μζςα ςτθν οποία πορεφτθκε κεωρικθκε πακολογικι», βλ. ςτο: Γ. Αράγθσ, Ρροςεγγίςεισ, 
Ρατάκθ, Ακινα 1997, ς. 12. 
78

 «Το άτομο καταςκευάηει ςε κάκε περίπτωςθ το παρελκόν του. Διαλζγει μερικά γεγονότα, λθςμονεί 
άλλα, εξογκϊνει τισ πραγματικζσ αναλογίεσ των μεν, μικραίνει τισ αναλογίεσ των δε», βλ. ςτο: Α. 
Μαντόγλου, Κοινωνικι μνιμθ, Κοινωνικι λικθ, Ζκδθλεσ και λανκάνουςεσ μορφζσ ςυλλογικισ 
ςκζψθσ, Ρεδίο, Ακινα 2010, ς. 285. 
79

 Συγκεκριμζνα, ωσ κίνθςθ-τομι για τθν διαμόρφωςθ αυτισ τθσ νζασ λογοτεχνικισ ςτροφισ, όπωσ 
ειπϊκθκε προθγουμζνωσ, κεωρείται θ μετάβαςθ του Γ. Λωάννου από τθν ποίθςθ ςτο πεηογράφθμα 
(Για ζνα φιλότιμο *Ρεηογραφιματα+, 1964), που ωσ είδοσ καλλιεργείται, όπωσ είδαμε, εκείνθ τθν 
εποχι, βλ. ςτο: Ν. Μπακόλασ, «Οι πεηογράφοι τθσ Κεςςαλονίκθσ», Διαβάηω, τχ. 128, 9.10.1985,ς. 33 
από: https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa104_issue__128  *28 Μαρτίου 2022+ 
80

 Ππωσ επιςθμαίνει ο Γ. Αράγθσ, θ Β’ Μ. Γ. αντιμετωπίηει επιφυλακτικά τθν διθγθματικι φόρμα, γι’ 
αυτό παρατθροφνται εκφραςτικζσ διαφοροποιιςεισ, με αποτζλεςμα να παρεκκλίνουν τα νζα 
αφθγιματα από τισ ςυμβάςεισ ενόσ οριςμζνου γραμματειακοφ είδουσ, βλ. ςτο:  Γ. Αράγθσ, «Τάςεισ 
ςτθ νεότερθ διθγθματογραφία μασ», Γράμματα και Τζχνεσ, τχ. 74, Λοφνιοσ-Σεπτζμβριοσ 1995, ς. 26. / 
Επιπλζον, θ νεωτερικι μικροαφιγθςθ μπορεί να κεωρθκεί και ωσ Μικροδιιγθμα, μινιμαλιςτικι 
αφιγθςθ/πεηογραφία, flash fiction, υπερμικρό διιγθμα, ιςτορίεσ Μπονηάι, βλ. από: «Λςτορίεσ 
Μπονηάι, θ αιςκθτικι του μικροφ», Ρλανόδιον, από: 
https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/taytotita/  
*14 Μαρτίου 2022+ 
81

 Γ. Αράγθσ, Θ μεταπολεμικι πεηογραφία, ό.π., ς. 156. / Σθμειϊνεται ότι τα μικροαφθγιματα μπορεί 
να προάγουν αποςπαςματικότθτα, αλλά ςτο βάκοσ κάκε ςφνκεςθσ ενυπάρχει μια κακόλα ςυμπαγι 
κειμενικι οργάνωςθ, θ οποία προχποκζτει τον κριτικό αναςτοχαςμό του αναγνϊςτθ· θ καταγραφι 
τζτοιων περιπτϊςεων μελετάται ςτο Κεφάλαιο Δεφτερο. 

https://issuu.com/diavazo.gr/docs/aa104_issue__128
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παράκεςθ ενόσ αποςπάςματοσ από διιγθμα του Τόλθ Καηαντηι, ςτο οποίο 
παρατθρείται ξεκάκαρα θ αυτοαναφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, τόςο ωσ προσ τθν 
διαδικαςία τθσ γραφισ όςο και ωσ προσ τθν ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του 
προςϊπου που αφθγείται: 
 

«Κοντολογίσ, ξζρω τθν αρχικι φράςθ του διθγιματοσ *…+ Από κει και πζρα, 
αφοφ περάςω αυτό το υποχρεωτικό εμπόδιο, ξζρω όλθ τθ ςυνζχεια του *..+ 
Ξζρω, πωσ αρχικά κα πιςτζψω, ότι με το χιοφμορ, δικεν, κα τα ξεπεράςω 
όλα, ξζρω πωσ όλο αυτό το ευτράπελο μζροσ του διθγιματοσ, κα μείνει μόνο 
προειςαγωγικό, αφοφ, εντελϊσ απρόςμενα, κα περάςω ςε μια δραματικι, 
αλθκινι και, ευτυχϊσ, αλθκοφανι εξζλιξθ, που με τθ ςειρά τθσ κα μ’ 
οδθγιςει ςε μια κορφφωςθ, που κα’ ναι ταυτόχρονα και ζνα αδιζξοδο».82 

 

Από τθν άλλθ, ο Ρερικλισ Σφυρίδθσ που εκτόσ από ιατρόσ ςτο επάγγελμα 
ςυνειςφζρει ςτα γράμματά μασ ωσ ςυγγραφζασ και κριτικόσ (αναφζρεται ςτο 
Κεφάλαιο Τζταρτο τθσ εργαςίασ μασ), προτείνει για τα νζα γραπτά τον όρο 
«νεορεαλιςτικι πρόηα». Σθμειϊνεται ότι ο «νεορεαλιςμόσ» ςυνδζεται 
(μεταπολεμικά) με τθ νεορεαλιςτικι κινθματογραφικι τάςθ τθσ Λταλίασ, που 
χαρακτθρίηεται ωσ «θ λαμπρότερθ εκδιλωςθ του ιταλικοφ κινθματογράφου».83 Θ 
κινθματογραφικι αποτφπωςθ των γεγονότων, αφενόσ ςτθρίηεται ςτον τρόπο που 
τα βιϊνουν οι άνκρωποι μιασ οριςμζνθσ εποχισ, αφετζρου προςαρμόηονται ςτθν 
οπτικι του εκάςτοτε ςκθνοκζτθ γφρω από τθν πραγματικότθτα που αναπαριςτά. 
Ζνα τζτοιο ζργο δθλαδι: 
 

«Δεν είναι μόνον ζνα ζργο τζχνθσ ―είναι και μια ςυνκετικι εικόνα μιασ 
εποχισ, όπωσ είναι όλα τα καλά ζργα του ιταλικοφ νεορεαλιςμοφ. Το κζμα 
ζχει τόςο ενδιαφζρον ϊςτε εμπνζει το ςκθνοκζτθ, του δίνει τθν ευκαιρία να 
ξεφφγει (από) τθ ςυμβατικότθτα τθσ ¨ςυνταγισ¨, να ςκεφκεί, να ςυγκινθκεί, 
να ιδεί και να δείξει αλθκινοφσ ανκρϊπουσ, *…+ να κάνει το κεατι μζτοχο 
του δράματοσ *…+ Το δράμα που βλζπουμε είναι αλθκινό, είναι μια ¨εικόνα 
τθσ ηωισ¨».84 

 
Κατ’ αναλογία, λοιπόν, με τθν κινθματογραφικι προοπτικι, θ «νεορεαλιςτικι 
πρόηα» βαςίηεται ςτθν προςωπικι ιδζα που ζχει ο αφθγθτισ για τον κόςμο που 
περιγράφει, που δεν είναι άλλοσ από τον κόςμο των απλϊν, κακθμερινϊν 
ανκρϊπων και τθσ ιςτορίασ τουσ, τθσ ακζατθσ, τθσ μικρισ ιςτορίασ που ςυχνά 
αποςιωπάται. Επιπροςκζτωσ, ςχετικά με τθν ςθμαςιοδότθςθ τθσ ¨νζασ¨ φόρμασ 
αξίηει να ςυμπεριλθφκεί κι ζνα απόςπαςμα του Γ. Λωάννου, γραμμζνο εν είδει 
κριτικοφ απολογιςμοφ: 
 

«Ικελεσ να βρεισ μια πολφπτυχθ φόρμα, που να καλφπτει ταυτόχρονα και τθ 
φανταςία ςου και τισ μνιμεσ ςου και τθν επιςτθμοςφνθ ςου και τθν 
παρατθρθτικότθτά ςου και τουσ ςυνειρμοφσ ςου *…+ Ικελεσ φόρμα που να 
διευκολφνει τθ ςφηευξθ των πάντων *…+ Γι  αυτό ςκεφτόςουν ζνα είδοσ 
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 «Αχ και να ξανάρχονταν…», ςτο Το τελευταίο καταφφγιο, Νεφζλθ, Ακινα 1989, ς. 95-96. 
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 Γ. Ν. Μακρισ, «Ο Κινθματογράφοσ, θτορεία και αλικεια», Νζα Εςτία, τχ. 596, ς. 621. 
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 Γ. Ν. Μακρισ, ό.π., ς. 622. 
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πεηοφ, κάτι ςαν εξομολογθτικό δοκίμιο, που κα εξυπθρετοφςε κυρίωσ τθν 
ποιθτικι ςου, χωρίσ να αναφζρεται ρθτά ς’ αυτιν».85 

 
Επιπλζον, το γεγονόσ ότι οι μικρζσ, χαμθλόφωνεσ αφθγιςεισ αντλοφν το υλικό τουσ 
από τθν προςωπικι ςφαίρα (μνιμεσ ατομικζσ) εφκολα δθμιουργοφν τθν εντφπωςθ 
ότι ζχουμε να κάνουμε με αυτοβιογραφικά κείμενα.86 Ράντωσ, είτε πρόκειται για 
αυτοβιογραφία, είτε για κακαρά μυκοπλαςτικό κείμενο (εμπλουτιςμζνο με 
προςωπικά βιϊματα) το ςφςτθμα γραφισ και πρόςλθψθσ τθσ εκάςτοτε 
πραγματικότθτασ προχποκζτει το υποκειμενικό ςτοιχείο.87 Σε αντίκεςθ όμωσ με τθ 
νεωτερικι λογοτεχνία που προκρίνει το αποςπαςματικό, το είδοσ τθσ 
αυτοβιογραφίασ προβάλλει διαφορετικι ςτόχευςθ. Ριο ειδικά: 
 

«θ αυτοβιογραφικι ενκφμθςθ είναι μια ςυνειδθτι πράξθ, που αποςκοπεί 
ςτθν ανακαταςκευι του παρελκόντοσ και υπακοφει ςυχνά ςτθ γενικότερθ 
λογικι του κειμζνου, δθλαδι ςτθν παρουςίαςθ τθσ ηωισ του 
αυτοβιογραφοφμενου ωσ ενόσ ςυγκροτθμζνου όλου χωρίσ αντιφάςεισ και 
χωρίσ αποςπαςματικότθτα».88 
 

Συμπλθρϊνοντασ τθν παραπάνω κρίςθ, προςκζτουμε και τθν κριτικι κεϊρθςθ του 
Γ. Αράγθ ςχετικά με τθν λειτουργία του βιϊματοσ ςτα κείμενα που μελετάμε: 
 

«Αν καλομελετιςουμε *…+ τα κείμενα κα καταλιξουμε, νομίηω, ςτο 
ςυμπζραςμα ότι δεν πρόκειται ακριβϊσ για αυτοβιογραφικά γραφτά, αλλά 
για λογοτεχνικά ζργα ςτα οποία υπειςζρχονται και αρκετζσ προςωπικζσ 
εμπειρίεσ των ςυγγραφζων».89  

 
Τθν ίδια άποψθ ςυμμερίηεται και ο Δ. Κοφρτοβικ, όταν επιςθμαίνει πωσ: 
 

«Οι ςυγγραφείσ αυτοί δεν ζγραψαν ςε πρϊτο πρόςωπο για ν’ 
¨αυτοβιογραφθκοφν¨. Με τισ επιλογζσ οπτικισ γωνίασ, φφουσ και φόρμασ 
κζλθςαν να προςκζςουν μάλλον, παρά ν’ αντιτάξουν ςτισ μεγάλεσ ιςτορικζσ, 
πολιτικζσ ι κοινωνικζσ αφθγιςεισ παραγνωριςμζνεσ λεπτομζρειεσ που 
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 Γ. Λωάννου, «Εισ εαυτόν» ςτο Γ. Λωάννου, Θ πρωτεφουςα των προςφφγων. Ρεηογραφιματα, 
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αφθγθματολογία ςτθ διαλογικότθτα, Οδυςςζασ, Ακινα 1993, ς. 252. 
88

 Μ. Χρυςανκόπουλοσ, Β. Βαςιλειάδθσ, κ.α., «Λςτορία, χαρακτθριςτικά και όρια τθσ 
αυτοβιογραφίασ», ςτο: Μ Χρυςανκόπουλοσ, Β. Βαςιλειάδθσ, κ.α., Αυτοβιογραφία μεταξφ ιςτορίασ 
και λογοτεχνίασ ςτον 19ο αιϊνα *Ρροπτυχιακό εγχειρίδιο+, Κάλλιποσ, Ανοικτζσ Ακαδθμαϊκζσ 
Εκδόςεισ. Ακινα 2015, ς. 10, από: http://hdl.handle.net/11419/3350 *28 Μαρτίου 2022+ 
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 Γ. Αράγθσ, «Τάςεισ ςτθ νεότερθ διθγθματογραφία μασ», ό.π., ς. 28. 
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κάνουν εκείνεσ να προβάλουν ςε καινοφριο φωσ, με περιςςότερεσ 
αποχρϊςεισ και περιςςότερεσ αμφιςθμίεσ».90 

 
Στθν πραγματικότθτα, δθλαδι, οφείλουμε να διακρίνουμε και να διαχωρίςουμε το 
είδοσ τθσ αυτοβιογραφίασ από το είδοσ τθσ πεηογραφίασ, ςτο οποίο εντάςςονται τα 
νζα αφθγιματα. Σθμειϊνεται, επίςθσ, ότι θ αυτοβιογραφικι μζκοδοσ δεν 
ςυνδζεται άμεςα με το είδοσ τθσ αυτοβιογραφίασ, αφοφ ενςωματϊνεται ςε ζναν 
μυκοπλαςτικό τρόπο γραφισ. Ζνασ τζτοιοσ λόγοσ, εμπεριζχει τα ςτοιχεία εκείνα 
που επιτρζπουν τθν ταφτιςθ αφθγθματικοφ προςϊπου-ςυγγραφζα, εφόςον, 
βζβαια, το εξω-γλωςςικό πλαίςιο παρζχει επαρκι υλικό για τθν επαλικευςθ μιασ 
τζτοιασ προοπτικισ.  
 
Ζπειτα, ζνα άλλο ςθμαντικό γνϊριςμα τθσ γενιάσ αυτισ, όπωσ αναφζρκθκε 
νωρίτερα, είναι το αμάλγαμα νεωτερικότθτασ και παράδοςθσ. Αρχικά, κάκε 
αφθγθματικι ςφνκεςθ βρίκει ςυνειρμϊν, με τθν ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ δφο 
χρονικϊν επιπζδων που οδθγοφν ςτθν διάςπαςθ του γραμμικοφ χρόνου. Ζτςι, τα 
«πεηογραφιματα» τθσ Β’ Μ. Γ. ζχοντασ ωσ βάςθ τθ ςυνειρμικι-αυτοβιογραφικι 
μζκοδο κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ιδεοκεντρικά, με τθν ζννοια ότι βαςίηονται 
πρωτίςτωσ ςε μια ιδζα (ζνα βίωμα, μια ατμόςφαιρα, μια εικόνα) και 
δευτερευόντωσ ςε ζνα γεγονόσ.  
 
Ουςιαςτικά, αυτό που προωκείται, είναι θ ςυνειρμικι-κεματικι γραφι, «με 
διάφορεσ εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ ςυνάφειεσ», οι οποίεσ, αφοφ εντοπιςτοφν 
φςτερα από μια δομικι ανάλυςθ καταδεικνφουν τθν «κειμενικι ενότθτα και 
ςυνοχι» του κειμζνου.91  Ταυτόχρονα, το παραδοςιακό ςτοιχείο διατθρείται κυρίωσ 
ςτθν επιλογι του υλικοφ (βιωματικι κεματολογία, όπωσ π.χ. ςτον Ραπαδιαμάντθ), 
που ςυνδυάηεται με τθν χριςθ του α’ προςϊπου, με παράδοςθ αιϊνων (π.χ. ςτον 
Πμθρο).  
 
Συμπεραςματικά, θ νζα γενιά πεηογράφων, με τθν ευαιςκθςία και τον χαμθλόφωνο 
τόνο τουσ ζρχονται να δϊςουν μια νζα ϊκθςθ ςτισ μικρζσ αφθγθματικζσ ςυνκζςεισ. 
Συνεπϊσ, τθν δεκαετία του ’60 ξεκινάει θ δθμοςίευςθ τζτοιων αφθγθμάτων, ενϊ 
από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’70, με τθν πτϊςθ τθσ Δικτατορίασ, διαπιςτϊνεται 
«ζκρθξθ» των κειμζνων μνιμθσ. Τζλοσ, τα δθμοςιεφματα φτάνουν ωσ και τα τζλθ 
τθσ δεκαετίασ του ’90, με πιο αντιπροςωπευτικι, ωςτόςο, τθν μυκιςτορία Ψυχι 
μπλε και κόκκινθ (1996), του Ρερικλι Σφυρίδθ.  
 
Ρερνϊντασ ςτο αμζςωσ επόμενο Κεφάλαιο ακολουκοφν, προσ περαιτζρω 
διερεφνθςθ, επιλεγμζνα ζργα τριϊν αντιπροςωπευτικϊν ςυγγραφζων τθσ μνιμθσ. 
 
 
 
 
 

                                                      
90 Δ. Κοφρτοβικ, ό.π., ς. 66. 
91 Γ. Αράγθσ, «Γιϊργοσ Λωάννου», ό.π., ς. 156. 
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Κεφάλαιο Τρίτο 
Οι ςυγγραφείσ (Χριςτόφοροσ Μθλιώνθσ, Τόλθσ Καηαντηισ, Ηλίασ Χ. 
Παπαδθμθτρακόπουλοσ) και ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ ςε επιλεγμζνα κείμενά τουσ  
 

3.1. Χριςτόφοροσ Μθλιώνθσ 
 
Ο Χριςτόφοροσ Μθλιϊνθσ92 (1932-2017) με καταγωγι από το Ρεριςτζρι Ρωγωνίου, 
(χωριό δίπλα ςτα ελλθνοαλβανικά ςφνορα) αποτελεί ζναν από τουσ πιο 
χαρακτθριςτικοφσ πεηογράφουσ τθσ Β’ Μ. Γ. 93 Απόφοιτοσ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ 
του ΑΡΚ, εκτόσ από τθν ιδιότθτα του δαςκάλου, φζρει επίςθσ τθν ιδιότθτα του 
λογοτζχνθ και κριτικοφ. Συνάμα, γνωςτι γίνεται και θ εναςχόλθςι του με 
λογοτεχνικά περιοδικά, ενϊ για πρϊτθ φορά κάνει τθν εμφάνιςι του μζςα από το 
ντόπιο περιοδικό Θπειρωτικι Εςτία, με το διιγθμα «Για ζνα δίκαννο» (1954).  
 
Εν ςυνεχεία, κρίνεται ςθμαντικόσ ο εντοπιςμόσ των κφριων γνωριςμάτων τθσ 
πεηογραφίασ του, ϊςτε να αναδειχκοφν οι ιδιαίτεροι αφθγθματικοί τρόποι 
ενεργοποίθςθσ τθσ μνιμθσ. Αρχικά, διαπιςτϊνεται θ αφθγθματικι δεινότθτα του 
Χ.Μ. ςτθν οργανικι ςυνζνωςθ δφο (ι και περιςςότερων) χρονικϊν επιπζδων 
(παρόν-παρελκόν), διατθρϊντασ ςτοιχεία τόςο από τθν παράδοςθ (εξομολογθτικι 
απομνθμόνευςθ) όςο και από τθ νεωτερικι πρόηα (ςυνειρμικι αφιγθςθ).94 Ππωσ 
κα εξετάςουμε, αυτό το χρονικό ςυνταίριαςμα ςυνιςτά ζνα επανερχόμενο 
τζχναςμα ςτα διθγιματά του και πθγάηει πρωτίςτωσ από τθν πνευματικι 
ςφγκρουςθ του αφθγθματικοφ προςϊπου με το παρόν του.  
 
Γενικά, για τθν αντιφατικότθτα του παρόντοσ (μεταδικτατορικι εποχι) ζχει γίνει 
ιδθ λόγοσ, ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ του Χ.Μ. αυτό που κλίβει ιδιαίτερα το 
αφθγθματικό υποκείμενο αφορά, ωσ επί το πλείςτον, τθν αίςκθςθ τθσ φκοράσ που 
αποπνζει το παλιό.95 Δθλαδι, θ μνιμθ αφορμάται κάκε φορά από μια 
ςυγκεκριμζνθ ιδζα (μια αίςκθςθ, μια εικόνα, κ.α.) που αναπτφςςεται (ςυνικωσ) 
μζςα ςε ζνα μικρισ ζκταςθσ διιγθμα. Θ απϊλεια του παλιοφ, λοιπόν, τον οδθγεί 
ςχεδόν πάντα ςε μια ατζρμονθ αναηιτθςθ τθσ παραμικρισ εκείνθσ αφορμισ (που 
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 Για λόγουσ ςυντομίασ εφεξισ: Χ.Μ. 
93

 Για τον εμπλουτιςμό τθσ βιογραφίασ του, βλ. ςτο: Σ. Τςακνιάσ, «Χριςτόφοροσ Μθλιϊνθσ» ςτο: Θ 
μεταπολεμικι πεηογραφία (ςυλλογικό), Σοκόλθ, τ. Ε’, Ακινα 1992, ς. 254. 
94

 Σ. Τςακνιάσ, «Χριςτόφοροσ Μθλιϊνθσ, Καλαμάσ κι Αχζροντασ» ςτο Χ. Μθλιϊνθσ, Καλαμάσ κι 
Αχζροντασ, Κίχλθ, Ακινα 2017, ς. 138. 
95

 Φυςικά, θ δεινι κζςθ του πεηογράφου απζναντι ςτο παρόν οφείλεται και ςε ό,τι ζχει ιδθ 
αναφερκεί για τθν Β’ Μ. Γ. και τον παραγκωνιςμό τθσ, τόςο από τουσ προθγοφμενουσ όςο και από 
τουσ επόμενουσ (τθν γενιά του Ρολυτεχνείου). Ριο αναλυτικά, ςτο διιγθμα «Εν γενεά και γενεά» 
μποροφμε να ανιχνεφςουμε τον προβλθματιςμό του Χ.Μ. που απορρζει από τον «ψυχρό εμφφλιο» 
μεταξφ των γενεϊν, λόγω τθσ ατυχοφσ αλλά αναπόφευκτθσ απουςίασ τθσ Β’ Μ. Γ. από τα ιςτορικά 
δρϊμενα, βλ. από: Χ. Μθλιϊνθσ, Καλαμάσ κι Αχζροντασ, ό.π., ς. 121-129 / βλ. και παρακάτω ςτθν 
ίδια μελζτθ. 
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αφορά ζνα ταξίδι, ζνα ξεχαςμζνο αντικείμενο, κ.α.)96, θ οποία κα τον 
επαναςυνδζςει με το παρελκόν του (όπου παρόν-παρελκόν βρίςκονται ςε ςχζςθ 
αναλογίασ). Ζτςι, καταφζρνει να μεταφερκεί μονομιάσ ςτθν εποχι τθσ νεότθτασ 
(κατοχικά-εμφυλιακά χρόνια) με τθν οποία εμφανίηεται απόλυτα ςυμφιλιωμζνοσ 
(«Τριγφριηαν ςτο μυαλό μου κι άλλεσ εικόνεσ, παλιζσ κι αδζςποτεσ»).97  
 
Ακόμθ, θ μνθμονικι ανάκλθςθ, κατ’ αναλογία με τον μθχανιςμό τθσ μνιμθσ, είναι 
τμθματικι, μονομερισ και ωσ εκ τοφτου ςφμφωνθ με τθν φαινομενολογικι 
αναγωγι τθσ πραγματικότθτασ. Μια τζτοια μζκοδοσ δεν υπονομεφει, φυςικά, τθν 
ιςτορικι αξία των αφθγιςεων.98 Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ, άλλωςτε, που ο αφθγθτισ 
περνάει ςε μια «μνθμονικι μαρτυρία» κρίςιμων ιςτορικϊν ςτιγμϊν τθσ ανκρϊπινθσ 
μικροϊςτορίασ, των απλϊν λαϊκϊν ανκρϊπων τθσ υπαίκρου, με τουσ οποίουσ 
ςυναναςτράφθκε κάποτε και θ απουςία τουσ γίνεται αιςκθτι ςτθ ςφγχρονθ 
μοναχικι εποχι («Κι αυτόσ κυμόταν κι ιταν ολομόναχοσ, όπωσ είναι ολομόναχοι 
όςοι κυμοφνται»).99  
 
Σαφϊσ, ο Μθλιϊνθσ, όπωσ και οι υπόλοιποι ομότεχνοί του, ενδυναμϊνει τθν 
αίςκθςθ τθσ αυτοβιογραφικισ μεκόδου (που εκλαμβάνεται ωσ τρόποσ γραφισ όχι 
ωσ γραμματειακό είδοσ) μζςα από τθν παράκεςθ βιωματικϊν ςτοιχείων, αλλά και 
με τθν ςυχνι χριςθ του α’ ενικοφ προςϊπου. Ακόμα κι όταν παρεκκλίνει αυτοφ, 
κάνοντασ λ.χ. χριςθ του τυπικά αμερόλθπτου γ’ ενικοφ, θ αίςκθςθ ταφτιςθσ 
ςυγγραφζα/αφθγθτι υπονοείται κανονικά. Αναντίρρθτα, ο τόποσ και τα πρόςωπα, 
άμεςα ςυνδεδεμζνα με το προςωπικό ςφμπαν του Χ.Μ. ωκοφν προσ αυτιν τθν 
κατεφκυνςθ, δθμιουργϊντασ ςτον αναγνϊςτθ τθν εντφπωςθ ότι ςυγγραφζασ-
αφθγθτισ και κατ’ επζκταςθ ιρωασ μποροφν να ςυςχετιςτοφν. 
 
Εν προκειμζνω, για τθν διερεφνθςθ του ρόλου τθσ μνιμθσ ςτο ζργο του, θ παροφςα 
διπλωματικι εςτιάηει κυρίωσ ςε διθγιματα από τθ ςυλλογι Καλαμάσ κι Αχζροντασ 
(Α’ Κρατικό Βραβείο Διθγιματοσ, 1985). Ζπειτα, αναφορζσ γίνονται και ςτθ ςυλλογι 
Ακροκεραφνια (1981), θ οποία ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ τισ μνιμεσ του Εμφυλίου, 
προςαρμοςμζνεσ ςε μια νουβζλα με ζκδθλα αυτοβιογραφικά ςτοιχεία. 
Επιπροςκζτωσ, θ ςυλλογι Καλαμάσ κι Αχζροντασ, ςτο ςφνολό τθσ, εμπεριζχει όλα 
εκείνα τα γνωρίςματα των μεταπολεμικϊν πεηογράφων, που ενιςχφουν τθν 
παροφςα ζρευνα ςχετικά με τθν αφθγθματικι λειτουργία των ενκυμιςεων.  
 
Ακολουκοφν οι επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ που λειτουργοφν ωσ δείκτεσ των 
διάφορων όψεων τθσ μνιμθσ ςε επιλεγμζνα κείμενα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυλλογισ. 
Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψιν αφοροφν, αφενόσ τθν εξζταςθ του τρόπου 
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 Σχεδόν ςε κάκε διιγθμα τθσ ςυλλογισ εντοπίηεται θ αφορμι εκείνθ, που αφενόσ λειτουργεί ωσ 
τζχναςμα για να ςυνενϊςει τα διαφορετικά επίπεδα χρόνου· αφετζρου χρθςιμεφει κι ωσ μοτίβο που 
καταδεικνφει τθν λανκάνουςα κειμενικι ενότθτα των αφθγθμάτων.  
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 Χ. Μθλιϊνθσ, ό.π, «Θ Μαναμεγάλθ», ς. 47. 
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 Μπορεί ο τρόποσ δόμθςθσ του υλικοφ να είναι μονο-εςτιακόσ (χαρακτθριςτικό των πεηογράφων β’ 
γενιάσ), ωςτόςο μια τζτοια πρακτικι επιτρζπει ςτο αναγνωςτικό κοινό να διαβάςει τθν ιςτορία από 
διαφορετικζσ οπτικζσ και να ςχθματίςει τθν δικι του άποψθ για το αναπαριςτϊμενο (βλ. 
περιςςότερα παραδείγματα ςτθ ςυνζχεια). 
99

 Χ. Μθλιϊνθσ, ό.π, «Ο Τςαλαπετεινόσ», ς. 41. 
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δόμθςθσ του μνθμονικοφ υλικοφ, αφετζρου, τθν ανίχνευςθ των εμπειρικϊν 
παραςτάςεων που μετουςιϊνονται ςε λογοτεχνία. 
 

 Ο χρόνοσ και θ μνιμθ 
 
Στα υπό εξζταςθ κείμενα τθσ ςυλλογισ Καλαμάσ κι Αχζροντασ θ ζννοια του χρόνου 
ςυνιςτά το ςυνεκτικό μζροσ που κεμελιϊνει το όλον του κάκε διθγιματοσ. Οι 
ςυχνοί χρονικοί δείκτεσ δθμιουργοφν ζνα ανάκατο πιςωγφριςμα ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ςτιγμζσ του παρελκόντοσ. Υπό αυτι τθν προοπτικι, ο Χ.Μ. περνάει ςε 
ενδιαφζρουςεσ χρονικζσ διαβιβάςεισ δθμιουργϊντασ ζνα αξιοπρόςεκτο αιςκθτικό 
αποτζλεςμα. 
 
Ριο ειδικά, ςτο επιλεγμζνο απόςπαςμα από το διιγθμα «Ο Τςαλαπετεινόσ» το 
παρελκόν φωτίηεται μζςω τθσ «ροισ τθσ ςυνείδθςθσ»100 που ςυνιςτά τθν κυρίαρχθ 
αφθγθματικι τεχνοτροπία του Μθλιϊνθ. Σε ζνα τζτοιο κείμενο αξίηει να ςθμειωκεί 
παράλλθλα και ο ρόλοσ του αναγνϊςτθ. Με τθ ςειρά του, το αναγνωςτικό κοινό, 
καλείται να βάλει ςε μια τάξθ, γεγονότα, πρόςωπα, εποχζσ, ςαν να ζχει να κάνει με 
τα ανακατεμζνα κομμάτια ενόσ παηλ («αιςκθτικι τθσ πρόςλθψθσ»).101  
 
Εκ των πραγμάτων, ςτο διιγθμα που μελετάμε διακρίνονται τρεισ διαφορετικζσ 
χρονικζσ βακμίδεσ. Οι δφο παρελκοντικζσ αναφζρονται: α) ςτθν Κατοχι και β) ςτθν 
μετζπειτα ςταδιοδρομία του αντάρτθ Βαγγζλθ, ενϊ θ γ) (τρίτθ) βακμίδα 
τοποκετείται κάποια ςτιγμι ςτο παρόν του ιρωα/αφθγθτι. Πςον αφορά τθν 
τελευταία φάςθ, ο ανϊνυμοσ αφθγθτισ περιγράφει (ςε γ’ ενικό) τισ ενζργειεσ ενόσ 
προςϊπου όταν πθγαίνει καλοκαιρινζσ διακοπζσ και ζρχεται αντιμζτωποσ με τθν 
καλοκαιρινι κζρμθ: 
 

«Κι επιτζλουσ μποροφςε τϊρα να περάςει κι αυτόσ, *…+ τισ διακοπζσ του *…+ 
ς’ ζνα νθςί του Αιγαίου. *…+ Ωσ το μεςθμζρι ο τόποσ ζβραηε, δεν ιταν να 
μείνεισ άλλο». (37) 

 
Θ άλλθ κυρίαρχθ χρονικι φάςθ, ςε αντιπαραβολι με τθν πρϊτθ, χρονολογείται 
πίςω ςτθν Κατοχι, ζνα βράδυ που οι Γερμανοί καίνε το ςπίτι του ίδιου 
(πραγματολογικό ςτοιχείο) αλλά και των γειτόνων του. Εκείνθ τθ νφχτα, θ ηζςτθ που 
τουσ καίει δεν είναι μονάχα θ καλοκαιρινι, αλλά και αυτι που παράγεται από τα 
φλεγόμενα ςπίτια (ειρωνεία―επϊδυνοι ςυςχετιςμοί). 
 

«¨Ηζςτθ¨, είπε θ μάνα τουσ και ςκοφπιςε με τθν ποδιά το πρόςωπό τθσ. *…+ 
όλα τα ςπίτια λαμπάδιαηαν, ζφεγγε ο τόποσ. *…+ ¨Ηζςτθ¨, είπε ο Βαγγζλθσ 
και ςκοφπιςε με το δεξί χζρι το πρόςωπό του, ενϊ με τ’ αριςτερό κρατοφςε 
ακόμα το αυτόματο». (39-41) 
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 Ρρόκειται για τθν «τεχνικι που προςπακεί να καταγράψει τθν τυχαία και φαινομενικϊσ άλογθ 
ροι των εντυπϊςεων που περνοφν από το μυαλό του ιρωα», βλ. ςτο Σ. Τςακνιάσ, «Χριςτόφοροσ 
Μθλιϊνθσ», ό.π., ς. 268, όπωσ παρατίκεται ςτο: G. Griffiths, Modern Critical Terms, Routledge and 
Kegan Paul, Λονδίνο 1973. 
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 Βλ. ςτθν ίδια εργαςία, από τθν υπο-ενότθτα «Θ νοθτι επεξεργαςία του αιςκθτοφ κόςμου». 
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Ζπειτα, θ διάςπαςθ τθσ όποιασ αφθγθματικισ ροισ επιβάλλεται, γενικά, ςε 
ανφποπτο χρόνο. Μια τζτοια παρζμβαςθ δεν προκαλείται μόνο μζςω τθσ 
εφαρμογισ τυχαίων αναχρονιςμϊν, αλλά και με τθν παρεμβολι εξω-κειμενικϊν 
ςχολίων και ςκζψεων, ςτα οποία προβαίνει με κάκε ευκαιρία ο διθγθματογράφοσ: 
 

«Μια φορά το χρόνο, παραμονι Ρρωτοχρονιάσ, τα παιδιά ―τότε το χωριό 
είχε παιδιά―, φυςικά κι εγϊ μαηί» («Ο Φρφνοσ», 12)102 

 
Στο παραπάνω παράδειγμα, ο Μθλιϊνθσ, μζςω τθσ παρζμβαςισ του τονίηει τθν 
αντίκεςθ μεταξφ του τότε και του ςιμερα. Με αυτόν τον τρόπο επιτείνεται θ 
αίςκθςθ τθσ φκοράσ και τθσ απϊλειασ των νεανικϊν χρόνων. Ραράλλθλα, γίνεται 
προςπάκεια να ανιχνευτοφν και άλλου είδουσ αφθγθματικζσ παρεμβάςεισ ςτα 
διθγιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυλλογισ (ωσ ζνδειξθ ζντονθσ κειμενικότθτασ). 
Βζβαια, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, οι προςπάκειεσ του αφθγθματικοφ 
υποκειμζνου να προςεγγίςει με βεβαιότθτα το παρελκόν του ςυχνά 
αποδεικνφονται ατελζςφορεσ, αφοφ πρόκειται για μια διαδρομι γεμάτθ 
εμπόδια:103 
 

«Σ’ όλο αυτό το διάςτθμα αναρωτιόμουν πϊσ διάβολο να μιλιςεισ, πϊσ να 
ςυνεννοθκείσ με τουσ άλλουσ, αφοφ ―ναι, εντάξει, μιλάσ πάνω κάτω τθν 
ίδια γλϊςςα μ’ εκείνουσ, όμωσ άλλα πράγματα ζχει κακζνασ ςτο νου του, 
όταν μιλάει. *…+ 
Το βλζπεισ. Εςφ μιλάσ για τθν πίςω μεριά,  τθν ακζατθ. Σαν να λζμε: τθν 
πίςω μεριά του κανάτου». («Καλαμάσ κι Αχζροντασ», 31) 

 
«Σ’ αυτό το διάςτθμα ρϊτθςα πολλζσ φορζσ να μάκω πϊσ το λζνε εκείνο το 
πιοτό, αλλά δεν καταλάβαιναν τι τουσ ζλεγα.» («Κοριαντολίνο», 63-64) 
 
«Τϊρα όλα ξεχάςτθκαν πια. Και μόνο εγϊ τα κυμάμαι ακόμα κι 
ανεβοκατεβαίνω τισ κλίμακεσ, εδϊ ςτο διαμζριςμα *…+ όπου δεν ακοφγεται 
οφτε μια φωνι παιδιοφ, λεσ και ςταμάτθςε θ ηωι». («Θ Φρφνθ», 97) 

 
Μια τζτοια ςυνκικθ, λοιπόν, μπορεί να οφείλεται ςτθν πακολογία τθσ βϋ 
μεταπολεμικισ γενιάσ, δθλαδι, ςτθν γενικότερθ αίςκθςθ εςωςτρζφειασ, μοναξιάσ, 
αναςφάλειασ που τθν περιβάλλει και κακιςτά δφςκολθ τθν ουςιαςτικι επικοινωνία 
τθσ με τον ζξω κόςμο. Μια τζτοια αίςκθςθ, εκ των πραγμάτων, περνάει και ςτον 
τρόπο ζκφραςθσ, κάτι που εφλογα εντοπίηεται ςτον Χ.Μ. Μάλιςτα, ο 
διθγθματογράφοσ μασ, ωσ εκπρόςωποσ αυτισ τθσ γενιάσ, προςπακεί να βρει τθν 
κζςθ του μζςα ςτα πράγματα:  
 

«Το μόνο πια που απομζνει, πζρα από το mea culpa, είναι ν’ αρχίςουμε κι 
εμείσ να λζμε ¨θ γενιά μασ¨, κι όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μθ μείνουμε 
και δίχωσ όνομα κι αφανιςτοφμε ολότελα *…+» («Εν γενεά και γενεά», 129) 

                                                      
102

 Οι υπογραμμίςεισ με ζντονθ γραφι, δικζσ μου. 
103

 Μια διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ ιςτορικισ μαρτυρίασ ςε αφθγθματικό επίπεδο γίνεται ςτο 
Κεφάλαιο Τζταρτο τθσ παροφςασ εργαςίασ και αφορά όψεισ τθσ μνθμονικισ μαρτυρίασ ςτουσ 
πεηογράφουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. 
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Ζτςι, ςυχνζσ είναι οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ γλϊςςα ωσ φορζασ μιασ 
διαταραγμζνθσ ςυναιςκθματικά ςκζψθσ αδυνατεί να εκφράςει ςτζρεα και 
ςυγκροτθμζνα τον εκάςτοτε προβλθματιςμό του αφθγθματικοφ υποκειμζνου, π.χ. 
ςε ςχζςθ με το ιςτορικό παρελκόν.104 Γι’ αυτό, το αφθγθματικό πρόςωπο ενίοτε 
παρουςιάηεται δφςπιςτο απζναντι ςτον κόςμο που καλείται να περιγράψει. 
Επομζνωσ, όςα αιςκάνεται, κάποιεσ φορζσ, μπερδεφονται αναπόφευκτα ανάμεςα 
ςτο υλικό και το άυλο (πνευματικι ςφγχυςθ υποκειμζνου): 
 

«Μόνο που, από κείνθ τθν θμζρα, οι λόφοι που κυμάτιηαν ςτ’ ανατολικά ωσ 
πζρα, ωσ τον Καλαμά, μου φαίνονταν αλλόκοτοι πια. Μιτε καπνοί από τουσ 
όλμουσ ιταν εκείνθ θ αντάρα, μιτε πουςί του πρωινοφ, μα ―πϊσ να το 
πω;― ατμοί του Κάτω Κόςμου». («Καλαμάσ κι Αχζροντασ», 22) 
 
«Κατά τα χαράματα δρόςιςε λίγο. Τότε ακοφςτθκε μια κλαψιάρικθ φωνι 
ςτθν αντικρινι φράχτθ και ξανά παραπζρα ςτα χωράφια. ¨Είναι οι 
ςκοτωμζνοι, οι ψυχζσ τουσ¨.  ¨Δεν είναι ςκοτωμζνοι, είναι τςαλαπετεινόσ¨. 
*…+  
Κι αυτόσ κυμόταν κι ιταν ολομόναχοσ, όπωσ είναι ολομόναχοι όςοι 
κυμοφνται.» («Ο Τςαλαπετεινόσ», 41) 

 
Συνεπϊσ, οι λζξεισ-ςφμβολα (καπνοί-ατμοί, τςαλαπετεινόσ-ψυχζσ) που 
χρθςιμοποιοφνται ςτα παραπάνω παραδείγματα νοθματοδοτοφνται διαφορετικά 
ανάλογα με το εννοιολογικό πλαίςιο (τα αφθγθματικά πρόςωπα, τον πομπό, 
τον/τουσ δζκτθ/εσ). Ωσ εκ τοφτου, τα διάφορα αφθγθματικά μζςα που 
ενεργοποιοφνται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ (ςυνειρμοί, χρονικά ςχίςματα, 
αυτοαναφορικότθτα, διφοροφμενα νοιματα) μποροφν να δυςχεράνουν το αςφαλζσ 
πζραςμα ςτο ιςτορικό παρελκόν.105 
 

 Θ μυκοποίθςθ του χϊρου 
 
Ιδθ από τθν αρχι τθσ παροφςασ διπλωματικισ ςθμειϊκθκε πϊσ το βιωμζνο 
τραφμα επθρεάηει το άτομο ωσ προζκταςθ τθσ εμπειρικισ του γνϊςθσ (Νίτςε).106 
Ειδικότερα, ζχοντασ κατά νου ζνα ευρφ ςϊμα κειμζνων απ’ το ζργο του Χ.Μ.  
διαπιςτϊνεται ότι ο πεηογράφοσ απομονϊνει ςτιγμζσ, τόςο τραυματικζσ όςο και 
χαρμόςυνεσ, προκειμζνου να ςυναρμολογιςει το δικό του μοναδικό παηλ, με 
ςτιγμιότυπα τθσ παιδικισ θλικίασ. Σε πρϊτθ φάςθ, λοιπόν, αυτό που βιϊνει 
εντονότερα και αξίηει να ςθμειωκεί είναι θ επανερχόμενθ εικόνα τθσ φωτιάσ. Ωσ 
γνωςτόν, επί Κατοχισ, οι Γερμανοί καίνε το ςπίτι του.107 Επομζνωσ, το αφθγθματικό 

                                                      
104

 Ππωσ γράφει, εξάλλου, ο Χ.Μ. ςτο διιγθμα «Εν γενεά και γενεά»: «*…+ αυτό το βάροσ που 
κάκεται μζςα ςου ςαν ενοχι ― μια κατάςταςθ περίπου τραυματικι, που μπορεί να εκτρζπει τθ 
ςυμπεριφορά ςου μερικζσ φορζσ και να τθν κάνει αφφςικθ», 122). 
105

 Α. Νάτςινα, «Ελλθνικά διθγιματα ςτο τελευταίο τζταρτο του εικοςτοφ αιϊνα: Συμβολι ςτθ 
διερεφνθςθ του μεταμοντζρνου» (διδακτορικι διατριβι), P. Mackridge (επ.), Michaelmas  erm 2003, 
ς. 177-178. 
106

 Βλ. περί αυτοφ ςτθν υπο-ενότθτα «Θ νοθτι επεξεργαςία του αιςκθτοφ κόςμου». 
107

 Γ.Δ. Ραγανόσ, Τρεισ μεταπολεμικοί πεηογράφοι, Νεφζλθ, Ακινα 1998, ς. 162. 
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κζμα ςυνιςτά ζνα ολότελα αλθκινό ςυμβάν που αφινει ζντονο το αποτφπωμα ςτθ 
ςυνείδθςθ του πάςχοντα, με αποτζλεςμα να μετουςιϊνεται ςε τόπο τθσ 
προςωπικισ του μυκολογίασ: 
 

«¨Το ςπίτι πιρε φωτιά¨ *…+ Δεν ιταν μονάχα το δικό τουσ ςπίτι *…+ όλα τα 
ςπίτια λαμπάδιαηαν, ζφεγγε ο τόποσ». («Ο Τςαλαπετεινόσ», 40) 

 
Γενικϊσ, όμωσ, θ «φωτιά» αποτελεί μια ςτακερά, θ οποία μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ μετωνυμία/ςφμβολο τθσ τραυματικισ ιςτορικισ μνιμθσ. Για να 
γίνει περιςςότερο αντιλθπτι αυτι θ κεϊρθςθ επιλζγεται ζνα ςχετικό απόςπαςμα 
από τον Γ. Λωάννου. Και εκεί, μζςω τθσ ςυνειρμικισ μεκόδου ―κατ’ αντιςτοιχία με 
τον Χ.Μ.― θ φωτιά/πυρκαγιά μετατρζπεται ςε διαχρονικό ςφμβολο πολζμου 
εξιςϊνοντασ άλλεσ γενεζσ, άλλεσ εποχζσ και άλλουσ τόπουσ:108 
 

«Μια γριά ζλεγε και ξανάλεγε με δυςάρεςτθ φωνι: ¨Οφτε ςτο δεκαεφτά δεν 
ιταν τόςθ θ φωτιά¨. Μια άλλθ γυναίκα, μικραςιάτιςςα, κυμικθκε τθν 
πυρκαγιά τθσ Σμφρνθσ κι άρχιςε ξαφνικά να ολολφηει. *…+ Τθν πιρανε τα 
παιδιά τθσ, να μθ βλζπει τθ φωτιά και κυμάται. Άλλοι, πιο ψφχραιμοι, 
κυμικθκαν τθν πυρκαγιά ςτισ Σζρρεσ κι άλλοι μιλοφςανε για το Μελζνικο. 
Πλοι ςχεδόν είχαν ςτθ μνιμθ τουσ μεγάλεσ φωτιζσ» (69-70) 

 
Συνεχίηοντασ, θ διθγθματογραφία του Χ.Μ. μυκοποιεί εξίςου παραςτάςεισ 
ευδαιμονικζσ μζςα από ζναν πθγαίο, νοςταλγικό λόγο. Εν προκειμζνω, ο 
ςυγγραφζασ αναπλάκει ζνα παραδοςιακό και κακ’ όλα γνϊριμο ςκθνικό που 
τοποκετείται ςτο ςπίτι τθσ Μαναμεγάλθσ (ομϊνυμο διιγθμα). Ππωσ κα δοφμε και 
παρακάτω, τζτοιου τφπου περιγραφζσ/αναπολιςεισ κινοφνται και εδραιϊνονται εξ 
ολοκλιρου από το ςυναίςκθμα που προκαλεί θ ανάμνθςθ ςτον ψυχιςμό του 
ςυγγραφζα, γι’ αυτό και προβάλλονται κατάφορτεσ ςυναιςκθμάτων.109 
 

«Μια ξφλινθ ςκάφθ ςτθ γωνιά, γεμάτθ καλαμποκίτικο αλεφρι, κθςαυρόσ, κι 
θ Μαναμεγάλθ με τθν ξφλινθ κουτάλα να το ανακατεφει με το ζνα χζρι και με 
τ’ άλλο να χφνει βραςτό νερό. Το ψωμί τθσ που φάγαμε. Γυναίκεσ 
φουρνίηανε με ξαναμμζνα πρόςωπα, μωρά ξεβράκωτα αρκουδίηανε ςτο 
χϊμα.». («Θ Μαναμεγάλθ», 47) 

 
Στο ίδιο μοτίβο κινοφνται και άλλεσ μνθμονικζσ ανακλιςεισ των παιδικϊν χρόνων 
που νοθματοδοτοφνται εκ νζου από τον αυκόρμθτο λόγο του ϊριμου αφθγθτι. Σε 
άλλο διιγθμα, λόγου χάρθ, διακρίνεται ο νοςταλγικόσ τόνοσ του Χ.Μ., για μια 
εικόνα του παρελκόντοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, γίνεται θ αναβίωςθ ενόσ χειμερινοφ, 
χιονιςμζνου ςκθνικοφ, με ζντονα ςτοιχεία ποιθτικότθτασ που υπερβαίνουν τα όρια 
μιασ ρεαλιςτικισ αφιγθςθσ:  
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 Γ. Λωάννου, «Το μζντιουμ», ςτο: (του ίδιου), Θ μόνθ κλθρονομιά, Κζδροσ, Ακινα 
2
1982. 

109
 Δθλϊνει ξεκάκαρα το ςυναιςκθματικό δζςιμο με τον τόπο του: «πρζπει να ιμουν ο πιο τυχερόσ 

μζςα ς’ εκείνον τον κόςμο τθσ ¨κλειςτισ αγροτικισ κοινωνίασ¨ *…+ Με κάτι τζτοια με κάνουν να 
αιςκάνομαι πωσ είμαι ο τελευταίοσ μάρτυρασ», («Θ Φρφνθ», 89-90). 
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« *…+ και πρόβαλλε το χωριό, χιονιςμζνο, με τισ ανάριεσ πατθμαςιζσ ςτα 
μονοπάτια, τα κρφςταλλα ςτισ αςτρζχεσ, και ςτον κιπο μασ τα ςγουρά 
μαροφλια να εξζχουν εδϊ κι εκεί, πάνω από το χιόνι. Ζνα μαφρο κοτςφφι 
χοροπθδοφςε και ράμφιηε τισ κορφάδεσ τουσ, το ‘χαμε τακτικό ςτον κιπο 
μασ κάκε φορά που χιόνιηε. Λίγο τρομοκρατθμζνο, λίγο τςαχπίνικο, ςχεδόν 
αςτείο, ιταν να το χαηεφεισ με τισ ϊρεσ». («Κοριαντολίνο», 55-56) 

 
Ο τρόποσ που επιλζγει να αναπλάςει το παραπάνω ςκθνικό κάνει ορατι τθν 
αντίκεςθ μεταξφ «είναι» (αντικειμενικά πραγματικό) και «φαίνεςκαι» (λογοτεχνικι 
απόδοςθ πραγματικότθτασ).Και αυτό, διότι ο Χ.Μ. δομεί ζντεχνα τον λόγο του 
προςδίδοντάσ του νότεσ ατμοςφαιρικζσ και κακ’ όλα λυρικζσ, που μασ 
παραπζμπουν ςε κείμενα παρόμοιασ υφισ. Ειδικότερα, αντιπαραβάλλοντασ το 
ςυγκεκριμζνο διιγθμα με ζνα ενδεικτικό απόςπαςμα από το μυκιςτόρθμα του 
Κοςμά Ρολίτθ, Στου Χατηθφράγκου, εκτόσ από τον κοινό παρονομαςτι του 
βιωματικοφ ςτοιχείου που διανκίηει και τα δφο κείμενα,110 μποροφμε να 
διακρίνουμε ζναν όμοιο τρόπο αναβίωςθσ τθσ εξωτερικισ πραγματικότθτασ.  
 
Ριο ςυγκεκριμζνα και οι δφο πεηογράφοι αντλοφν από τον οικείο, ςυνάμα, 
«χαμζνο» κόςμο των παιδικϊν χρόνων, με τθν λογοτεχνικι αναπαράςταςθ του 
τελευταίου να υπαγορεφεται από το ςυναίςκθμα και όχι από τουσ φυςικοφσ 
νόμουσ.111 Γι’ αυτό, κρίνεται άξιο αναφοράσ ζνα απόςπαςμα από το προαναφερκζν 
μυκιςτόρθμα του Ρολίτθ, ςτο οποίο ανιχνεφουμε το αντίςτοιχο ςυναιςκθματικό 
δζςιμο του ςυγγραφζα με τον τόπο του. Αναλυτικότερα, ςτθν αφιγθςθ που 
τοποκετείται ςτθν Ακινα τθσ δεκαετίασ του 1960 παρακολουκοφμε ζναν 
Μικραςιάτθ πρόςφυγα να αναπολεί τθν «χαμζνθ πολιτεία» του, τθν Σμφρνθ:  
 

«Κα ςου μιλιςω για τα τςερκζνια. *…+ Και όπωσ κοιτάγαμε όλο ψθλά, τα 
μάτια μασ γεμίηανε ουρανό, αναςαίναμε ουρανό, φαρδαίνανε τα ςτζρνα μασ 
και κάναμε παρζα με αγγζλοι. Μδια αγγζλοι κι αρχαγγζλοι κορονίηανε ψθλά. 
Κα που πεισ, κι εδϊ, τθν Κακαρι Δευτζρα, βγαίνουνε κάπου εδϊ γφρω κι 
αμολάρουνε τςερκζνια. Είδεσ όμωσ ποτζ ςου τοφτθ τθν πολιτεία ν’ αρμενίηει 
ςτα ουράνια; Πχι. Εκεί, οφλα είταν λογαριαςμζνα με νου και γνϊςθ, το κάκε 

                                                      
110

 Ππωσ ζχει υποςτθριχκεί, το μυκιςτόρθμα του Κ. Ρολίτθ Στου Χατηθφράγκου βαςίηεται ςε μνιμεσ 
του ςυγγραφζα από τθν Σμφρνθ των αρχϊν του 20

ου
 αιϊνα. Ππωσ ςωςτά αναφζρει ο Β. Βαρίκασ: 

«Ραιδικζσ αγαπθμζνεσ μνιμεσ, εξωραϊςμζνεσ κάποτε από τθν απόςταςθ του χρόνου, αλλά και 
κοιταγμζνεσ μζςα από το φακό τθσ πικρισ εμπειρίασ, που ο ςυγγραφζασ απεκόμιςε από τθν 
κατοπινι πορεία του ςτθ ηωι, ςτθν ίδια αυτι πολιτεία και ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα, ςυνκζτουν το 
μυκιςτόρθμα», βλ. ςτο: Β. Βαρίκασ, Συγγραφείσ και κείμενα, Ερμισ, Α’ (1961-1965), Ακινα 1975, ς. 
200.  
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 Με άλλα λόγια, πρόκειται για το «πρόβλθμα τθσ ποιθτικισ του ςπιτιοφ. Με τθν εικόνα του 
ςπιτιοφ, ζχουμε μια πραγματικι αρχι ψυχολογικισ ολοκλιρωςθσ. Θ περιγραφικι ψυχολογία, θ 
ψυχολογία του βάκουσ, θ ψυχανάλυςθ και θ φαινομενολογία κα μποροφςαν, μαηί με το ςπίτι, να 
ςυναποτελζςουν τθν αρχι τθσ ¨τοπο-ανάλυςθσ¨ *…+ (ζτςι) φαίνεται ότι θ εικόνα του ςπιτιοφ γίνεται θ 
τοπογραφία τθσ προςωπικισ μασ φπαρξθσ» (μτφ. δικι μου), βλ. ςτο: G. Bachelard, La poétique de 
l'espace, Ραρίςι 

2
1961, ς. 27, από: https://gastonbachelard.org/wp-

content/uploads/2015/07/BACHELARD-Gaston-La-poetique-de-l-espace.pdf *10 Μαρτίου 2022+ 

https://gastonbachelard.org/wp-content/uploads/2015/07/BACHELARD-Gaston-La-poetique-de-l-espace.pdf
https://gastonbachelard.org/wp-content/uploads/2015/07/BACHELARD-Gaston-La-poetique-de-l-espace.pdf
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ςοκάκι δεμζνο με τον ουρανό. Και χρειαηότανε μεγάλθ μαςτοριά και τζχνθ 
για ν’ αμολάρεισ το τςερκζνι ςου.»112 

 
Ουςιαςτικά, αυτό που μετράει εδϊ είναι θ ατμόςφαιρα που αναδίδει ο 
προβαλλόμενοσ τόποσ ςτθν ψυχι του εκάςτοτε ςυγγραφζα. Σε αυτό ςυνίςταται και 
θ ςυνυποδθλωτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ωσ απόρροια τθσ 
ςυγκινθςιακισ/ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ των υποκειμζνων (Μθλιϊνθ, Ρολίτθ). 
Βζβαια, ςτον Μθλιϊνθ, θ νοςταλγικι αναπόλθςθ τθσ «μυκικισ εφθβείασ» 
προκφπτει, αφενόσ, από το ςυναιςκθματικό δζςιμο με το παρελκόν των παιδικϊν 
του οραμάτων, αφετζρου, από τθν αντικρουόμενθ ςχζςθ που ςυνάπτει το 
αφθγθματικό υποκείμενο με το αφιλόξενο παρόν του.113 
 

 Μνιμεσ πολζμου ςε τοπικό επίπεδο 
 
Εντοπιότθτα και μνιμθ ςυναποτελοφν ζνα προςφιλζσ λογοτεχνικό ςχιμα, που 
τροφοδοτείται από τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ενόσ τόπου. Ιδθ μεςοπολεμικά, θ 
χαρακτθριςτικι περίπτωςθ του Θλία Βενζηθ, ςυνιςτά ζνα λαμπρό παράδειγμα 
τζτοιων ςυνκζςεων. Ριο αναλυτικά, ο μεςοπολεμικόσ πεηογράφοσ οδθγείται ςε μια 
αβίαςτθ μαρτυρία τθσ πικρισ μνιμθσ του Μικραςιατικοφ Ρολζμου, που εφλογα 
διαβάηεται και ωσ ιςτορικό ντοκουμζντο ι χρονικό. Ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ ςε αυτιν 
τθν περίπτωςθ λειτουργεί ευεργετικά για τθν διάςωςθ κρίςιμων ιςτορικϊν ςτιγμϊν, 
όπωσ βιϊνονται από τα ίδια τα πρόςωπα. Με ανάλογο τρόπο ο Χ.Μ. ςτρζφεται 
τόςο ςτα προςωπικά του βιϊματα, όςο και ςτισ εμπειρίεσ ενόσ ολόκλθρου χωριοφ, 
όπωσ προβάλλονται μζςα από τθν δικι του κζαςθ. Συνεπϊσ, θ μικροϊςτορία ζρχεται 
να μπλεχτεί με τθν Μεγάλθ Λςτορία, διαμορφϊνοντασ ζνα πειςτικό ςκθνικό δράςθσ: 
 

«Οι χωριανοί ςκάβανε ςτ’ αμπζλια και ςτα ςωχϊραφα κι ζκαβαν τα 
μπακίρια τουσ ι και ολόκλθρεσ καςζλεσ με ρουχιςμό και βαρζλια με ςιτάρι, 
άλλοι κουβαλοφςαν κιλίμια και παπλϊματα νυφικά ς’ απόμερουσ κρυψϊνεσ, 
ζβριςκαν φςτερα πωσ εκεί δεν ιταν ςφαλιςμζνα, τα ςικωναν και τα 
μεταφζρανε αλλοφ». («Ο φρφνοσ», 13) 

 
Κατόπιν, και άλλεσ ζμμεςεσ εμπειρίεσ του Μθλιϊνθ αναδφονται, κατά κανόνα, ςε 
εμπειρίεσ ςυλλογικζσ (βλ. ςε αντιπαραβολι με το μοντζλο ατομικι/ςυλλογικι 
μνιμθ).114 Ζτςι, περνϊντασ και πάλι ςτο διιγθμα «Ο Τςαλαπετεινόσ» παρατθροφμε 
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 Κ. Ρολίτθσ, Στου Χατηθφράγκου, Τα ςαραντάχρονα μιασ χαμζνθσ πολιτείασ, P. Mackridge (επιμ.), 
Βιβλιοπωλείον τθσ «Εςτίασ», Ακινα 2010, ς. 140-141. 
113

 Ο κριτικόσ Α. Ηιρασ προχωράει ςε μια εφςτοχθ παρατιρθςθ ςχετικά με τθν ψυχολογία τθσ Β’ Μ. 
Γ., που όπωσ κα δοφμε, αποδεικνφεται απόλυτα ςυνυφαςμζνθ με τθν αφρα που αναδίδουν τα 
διθγιματα του Μθλιϊνθ: «Θ αδυναμία προςαρμογισ τουσ ςτθ ςυμβατικι πραγματικότθτα μάσ 
φανερϊνεται από πολφ νωρίσ και αυτό το κάπωσ μοιραίο ςτίγμα τοφσ κάνει να είναι φυγόκοςμοι, 
ανολοκλιρωτοι. Είναι ακϊοι ― γιατί δεν φταίνε εντελϊσ αυτοί για τθν εξζλιξθ που παίρνει θ ηωι 
τουσ ― ςυνάμα όμωσ είναι και αδφναμοι να τθν αλλάξουν. Για τοφτο, άλλωςτε, εντοπίηουμε τόςο 
ςυχνά ςτουσ ςυγγραφείσ (Β’ Μ. Γ) *…+ να αναπολοφν μια μορφι, προςωπικισ και ςυλλογικισ ηωισ, 
όπου επικρατοφςε θ ενότθτα ςυναιςκιματοσ και ςκζψθσ, ζςτω και αν ποτζ δεν δθλϊνεται ρθτά θ 
προτίμθςθ ς’ αυτι τθ μυκικι εφθβεία»., βλ. ςτο: Α. Ηιρασ, «Οι μεταμορφϊςεισ τθσ νεοελλθνικισ 
πεηογραφίασ», θ λζξθ, τχ. 99-100, Νοζμ.-Δεκ. 1990, ς. 763. 
114

 Στθν παροφςα εργαςία από τθν υπο-ενότθτα «Μνιμθ: άτομο και κοινωνία». 
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ότι οι διωγμοί και τα μετζπειτα δεινά του μυκιςτορθματικοφ προςϊπου/ αντάρτθ 
Βαγγζλθ αποκτοφν ευρφτερεσ διαςτάςεισ και αναγνωρίηονται ωσ κοινοί τόποι μιασ 
ολόκλθρθσ γενιάσ. Ωςτόςο, το ενδιαφζρον εδϊ ζγκειται ςτθν ζντεχνθ αφθγθματικι 
πζνα του ςυγγραφζα, θ οποία «ςυλλαμβάνει» τθ ρίηα του δράματοσ ςτισ πιο 
εκφραςτικζσ του λεπτομζρειεσ: 
 

«Κι θ κράςθ του αςκενικι (ενν. του Βαγγζλθ), ηουφιαςμζνθ απ’ τισ ςτεριςεισ 
και τισ αρρϊςτιεσ τθσ Κατοχισ, όταν τουσ κυνθγοφςαν οι Γερμανοί και 
τριγφριηαν από λόγγο ςε λόγγο και πίνανε ςτεκοφμενα νερά, που ςτθν 
πράςινθ επιφάνειά τουσ γλιςτροφςαν μεγάλα ζντομα με μακριά πόδια». («Ο 
Τςαλαπετεινόσ», 34) 

 
Αυτό που ςυμβαίνει, δθλαδι, είναι το φαινομενικά αςιμαντο, το ευτελζσ (« *…+ που 
ςτθν πράςινθ επιφάνειά τουσ γλιςτροφςαν μεγάλα ζντομα με μακριά πόδια») να 
μεγεκφνεται από τθν λογοτεχνικι πζνα, ενιςχφοντασ ζτςι τθν εικόνα του 
αναπαριςτϊμενου δράματοσ («Κι θ κράςθ του αςκενικι, ηουφιαςμζνθ απ’ τισ 
ςτεριςεισ *…+»). Και είναι αυτζσ οι περιπτϊςεισ που θ λογοτεχνικι γλϊςςα 
καταφζρνει να αγγίξει μζροσ τθσ πραγματικότθτασ που επικυμεί να περιγράψει· ο 
αφθγθματικόσ λόγοσ, ζτςι, γίνεται περιςςότερο «εμπράγματοσ», με τθν ζννοια ότι 
τα γλωςςικά ςθμεία δίνουν τθν εντφπωςθ τθσ «υλικι(σ) οντότθτα(σ) των πραγμάτων 
που ονομάηουν».115 
 
Στθ ςυνζχεια, μια άλλθ όψθ του πολζμου απαντάται ςτο διιγθμα «Κοριαντολίνο», 
κείμενο το οποίο πλαιςιϊνεται από άφκονεσ, διάςπαρτεσ ιςτορικζσ αναφορζσ. Το 
υλικό που αξιοποιεί προζρχεται τόςο από τθν ιδιωτικι, όςο και από τθν δθμόςια 
ςφαίρα του τόπου του. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςκθνικό διαμορφϊνουν οι επιτάξεισ 
τθσ προςωπικισ οικίασ,116 αλλά και άλλων ςπιτιϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ 
ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ μιασ οριςμζνθσ περιόδου (τθν περίοδο του ’40-’41).  

 
«Εκείνο το χειμϊνα καταυλίςτθκε ςτο χωριό μασ μια ορεινι πυροβολαρχία, 
κι ζμεινε κάπου τζςςερισ μινεσ *…+ Οι φαντάροι μζνανε ςτα ςπίτια, που τα 
ϋχαν όλα επιτάξει». (56-57) 
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 Γ. Αράγθσ, Ρροςεγγίςεισ, ό.π., ς. 133. 
116

 Σθμειϊνεται ότι ο Ρ. Σφυρίδθσ ςτθν μυκιςτορία του αφθγείται ζνα ανάλογο περιςτατικό 
(επίταξθσ τθσ οικίασ) αντλοφμενο από τθν προςωπικι μνιμθ. Ράντωσ και οι δφο πεηογράφοι 
φζρνουν ςτο φωσ ακζατεσ όψεισ τθσ προςωπικισ τουσ ςυγκατοίκθςθσ με νεαροφσ ςτρατιϊτεσ 
(ανάδειξθ ουμανιςτικισ πλευράσ πολζμου). Συγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ του Σφυρίδθ οι φιλίεσ με 
τον άλλοτε ςτρατιϊτθ Αλμπζρτο εξελίςςονται με τα χρόνια ςε εγκάρδια φιλία: «Πταν φιλθκικαμε κι 
ζφυγαν με τουσ γυλιοφσ και τα όπλα τουσ κι άδειαςε το δωμάτιο, νιϊςαμε ν’ αδειάηει κάπωσ κι θ 
ψυχι μασ» (84). Ρεριςςότερα για τθν παρουςία του Γερμανοφ Αλμπζρτου και τισ ςχζςεισ που 
διατιρθςε με τθν οικογζνεια Σφυρίδθ, τθν ςυγκινθτικι επιςτροφι του Γερμανοφ ςτθ Κεςςαλονίκθ 
(χρόνια μετά), το ταξίδι του Σφυρίδθ ςτθν Γερμανία και το τζλοσ του Αλμπζρτου, βλ. ςτο: Ρ. 
Σφυρίδθσ, Ψυχι μπλε και κόκκινθ ― Μυκιςτορία, Καςτανιϊτθ, Ακινα 1996, ς. 242-243, 246. / Πςον 
αφορά τθν ςχζςθ τθσ οικογζνειασ του Μθλιϊνθ με τουσ δφο Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ, βλ. ς. 60-61. 
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Βζβαια, θ ατμόςφαιρα φορτίηεται ακόμα περιςςότερο, αφοφ ο αφθγθτισ 
καταφζρνει να διειςδφςει μζςα ςτθν ίδια τθν εποχι που αναπαριςτά, 
¨μεταφζροντασ¨ με μεγάλθ αμεςότθτα τθν ςπαςμζνθ φωνι όλων όςων υπζφεραν: 

 
«Στο διάςτθμα που ακολοφκθςε *…+ τα πράγματα ζγιναν δφςκολα. *…+ μζςα 
ςτθν θςυχία τα κανόνια ακοφγονταν τϊρα πιο δυνατά, ακόμα και τθν θμζρα. 
Κι όταν μπικε για τα καλά θ άνοιξθ *…+ φάνθκαν και τ’ αεροπλάνα. *…+ 
πζφτανε με τθ μοφρθ, χανόντουςαν μζςα ςτισ ρεματιζσ *…+ αργότερα 
βρίςκαμε εκεί παρατθμζνα κράνθ, μπαλάςκεσ, ςτρατιωτικζσ κουβζρτεσ, 
παγοφρια *…+ Πταν βράδιαηε, ξεμυτίηανε. Ρερνοφςαν από τα ςοκάκια του 
χωριοφ, κουρελιδεσ, με τ’ άρβυλα χαρβαλωμζνα, τισ γκζτεσ να ςζρνονται 
ςτθ λάςπθ, το μάτι άγριο. *…+ Χτυποφςαν τισ πόρτεσ και γφρευαν ψωμί. Π,τι 
είχαμε τουσ δίναμε. Τι είχαμε κι εμείσ;». (61-62) 
 

Μια τζτοια περίπτωςθ, κακιςτά ορατι τθν αίςκθςθ τθσ αυκεντικότθτασ που 
εκπζμπει θ αφιγθςι του. Κατά ςυνζπεια, επιτρζπει ςτον εκάςτοτε μελετθτι να 
διαβάςει το κείμενο ωσ «προςωπικι μαρτυρία» με ιςτορικι προοπτικι, 
εντάςςοντασ τα ιςτορικά δεδομζνα ςτο ευρφτερο πλαίςιο μιασ οριςμζνθσ εποχισ. 
Ρρόκειται για τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ, κατά τισ οποίεσ, όπωσ εξετάηουμε ςτθν αρχι 
του Τετάρτου Κεφαλαίου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ςυμπλθρϊματα τθσ 
ςφγχρονθσ ελλθνικισ Λςτορίασ. Δεν είναι αμελθτζο να ειπωκεί, λοιπόν, ότι το ζργο 
του Μθλιϊνθ, παρά τθν αβεβαιότθτα που μπορεί να εκπζμπει ενίοτε, λόγω τθσ 
ζκδθλθσ κειμενικότθτασ και τθσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ του υποκειμζνου, 
εντοφτοισ, θ αυτοπαρουςία του ςτα ςυντελοφμενα κρατάει ηωντανι τθν αίςκθςθ 
που αυτά άφθςαν, με το πζραςμα των χρόνων, ςτθν ψυχι του. 
 

 Ακροκεραφνια 
 

Ρερνϊντασ ςτθ ςυλλογι Ακροκεραφνια διαπιςτϊνεται θ μετουςίωςθ τθσ ατομικισ 
μνιμθσ, όχι πλζον ςε μικροφ τφπου διθγιματα, αλλά ςε μια υποκετικι αφιγθςθ με 
ςυγκεκριμζνουσ χαρακτιρεσ. Ζτςι, οι νουβζλεσ που εμπλουτίηουν τθ ςυλλογι 
ενιςχφουν τισ προςωπικζσ μνιμεσ με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, ενϊ πλζον δίνεται 
μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν πλοκι (ςτα γεγονότα, ςτισ ςυνζπειεσ τθσ εμφφλιασ 
ςφρραξθσ κ.α.). Ο  Ρ.Α. Ηάννασ παρζχει μια αξιοπρόςεκτθ κριτικι για το 
ςυγκεκριμζνο αφιγθμα:   
 

«Θ πυκνι, ςτζρεθ αλλά αβίαςτθ γραφι του Χ.Μ. ηωντανεφει το χϊρο και τα 
πρόςωπα, άλλοτε με τισ ςωςτά διαλεγμζνεσ λεπτομζρειεσ που ςυγκρατεί θ 
παιδικι μνιμθ και αίςκθςθ, άλλοτε με τισ ςκθνζσ που ετοιμάηονται και 
ςτινονται κεατρικά ― ι ςωςτότερα: κινθματογραφικά».117 

 
Αρχικά, αξίηει μια ιδιαίτερθ μνεία ςτον ίδιο τον τίτλο τθσ ςυλλογισ που 
αντικατοπτρίηει μια χαρακτθριςτικι εικόνα των παιδικϊν χρόνων του Χ.Μ., τθν 
οποία ςτθ ςυνζχεια μυκοποιεί. Τα Ακροκεραφνια δεν είναι παρά θ επιβλθτικι 
βουνοκορφι των παιδικϊν του χρόνων. Μια κορυφι που ςτθν παιδικι μνιμθ ζχει 
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 Σ. Τςακνιάσ, ό.π., όπωσ παρατίκεται ςτο Ρ. Ηάννασ, Χρονικό ’76, ς. 86. 
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ςυνδεκεί με κάκε είδουσ κεραυνοφσ· αυτοφσ που προζρχονται από τθν φφςθ, αλλά 
και αυτοφσ που προζρχονται από τισ πολεμικζσ επιχειριςεισ μιασ ταραγμζνθσ 
εποχισ. Δεν κα μποροφςε, λοιπόν, να βρεκεί πιο ουςιαςτικόσ τίτλοσ για μια 
ςυλλογι που αφορμάται από αυτιν τθν εποχι των ζντονων «κεραυνϊν», που δεν 
είναι άλλθ από τθν εποχι του Εμφυλίου. 
 
Πςον αφορά τον κεντρικό χαρακτιρα τθσ πλοκισ (ο ζφθβοσ Χαρίλαοσ), παρότι ο 
μυθμζνοσ με το ζργο του Μθλιϊνθ γνωρίηει ότι μοιράηεται τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ με τον 
ςυγγραφζα, για λόγουσ εξζλιξθσ τθσ πλοκισ φαίνεται να επιδιϊκεται μια κάποια 
αποςταςιοποίθςθ. Ζτςι, μια πρϊτθ φαινομενικι απομάκρυνςθ του ιρωα 
(Χαρίλαου) από τον ςυγγραφζα/αφθγθτι επιδιϊκεται μζςα από τθν αλλαγι 
ονόματοσ, που μολονότι διαφορετικό δεν παφει να ξεκινάει με το ίδιο γράμμα (Χ), 
κάτι που του προςδίδει επιπλζον ςθμαςιολογικό φορτίο. Μάλιςτα, κακόλου 
αςιμαντθ δεν είναι και θ ταφτιςθ του πατζρα δαςκάλου του Χαρίλαου, με τον 
πατζρα, επίςθσ δάςκαλο, του Χ.Μ.  
 
Στθ ςυνζχεια, αναφορικά με τθν δομικι οργάνωςθ τθσ ςυλλογισ, βλζπουμε ότι ςτα 
δφο πρϊτα διθγιματα ακολουκοφμε τθν παράλλθλθ δράςθ των δφο θρϊων 
(Χαρίλαου & πατζρα). Τα γεγονότα χωρίηουν τα πρόςωπα, με αποτζλεςμα θ οπτικι 
του κακενόσ να αποτυπϊνεται ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο τθσ νουβζλασ. Ωςτόςο, ςτθν 
τρίτθ ενότθτα τα πρόςωπα ςυναντιοφνται και ο τόποσ δράςθσ μεταβάλλεται (από το 
χωριό, μεταφερόμαςτε ςτθν πόλθ των Λωαννίνων), ϊςπου οι περιςτάςεισ τουσ 
χωρίηουν εκ νζου. Το τελευταίο κεφάλαιο, ωσ ζναν βακμό ανεξάρτθτο από τα άλλα 
δφο, διακρίνεται για τθν περιεκτικότθτά του. Ραρόλα αυτά, δεν μπορεί να μθν 
τονιςτεί θ ζκδθλθ μετάβαςθ από το προτελευταίο προσ το τελευταίο κεφάλαιο, 
κακϊσ με ζμμεςο τρόπο επιδιϊκεται θ ςφνδεςι τουσ:118 
 

«Το πρωί, πολφ νωρίσ, ςθκϊκθκε, μάηεψε λίγα πράγματα, κλείδωςε τα 
υπόλοιπα και βγικε ςτθν πόλθ. Είχε πυκνι ομίχλθ. Μφριηε άςκθμα, κάτι ςα 
μοφχλα ι μπαγιάτικα ςκουπίδια. Συνάντθςε το τςοφρμο τουσ 
ανταρτόπλθκτουσ, που με τον αγροφφλακα ξεκινοφςαν να επιτάξουν 
δωμάτια. Ζδωςε το όνομά του, για τρία άτομα, και μπικε ςτθ ςειρά του». 
(131-132) 119 

 
Θ οπτικι γωνία αλλάηει, θ αφιγθςθ γίνεται ςε α’ πλθκυντικό, ςυνοψίηοντασ το 
δράμα του ςυνόλου, που ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ αφορά τθν εςωτερικι 
μετανάςτευςθ, μιασ οικογζνειασ ανταρτόπλθκτων ςτα Γιάννενα.120 Άλλωςτε, από 
ιςτορικισ άποψθσ είναι γνωςτό ότι ο Εμφφλιοσ απομακρφνει μεγάλθ μερίδα του 
πλθκυςμοφ από τισ κάποτε ανεπτυγμζνεσ αγροτικζσ κοινωνίεσ, οι οποίεσ ςταδιακά 
ερθμϊνονται, με τουσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ εςωτερικοφσ πρόςφυγεσ να ςυρρζουν 
πλζον ςτισ πόλεισ (αςτυφιλία).  
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 Το χωρίο εντοπίηεται ςτο τζλοσ τθσ νουβζλασ «Ξενοδοχείον ¨Θ Ωραία Ελλάσ¨», ακολουκεί το 
τελευταίο αφιγθμα, «Θ Αποκριά»· ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ τουσ είναι θ αναφορά ςτουσ 
ανταρτόπλθκτουσ. 
119

 Χ. Μθλιϊνθσ, Ακροκεραφνια, Κζδροσ, Ακινα 
3
2004.  

120
 Ο Μθλιϊνθσ ωσ άμεςοσ μάρτυρασ των γεγονότων που περιγράφει: «ταλαίπωροι ανταρτόπλθκτοι 

ςτα Γιάννενα *…+» («Κοριαντολίνο», 54). 
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Σθμειϊνεται, ακόμθ, πωσ ωσ φαινόμενο, μολονότι καίριο και άξιο επιςταμζνθσ 
μελζτθσ ―με τον άμαχο πλθκυςμό να βρίςκεται μετζωροσ ςτο κζντρο των 
ςυγκροφςεων― μόνο εν ζτει 2021 ζρχεται ςτο φωσ μια ολοκλθρωμζνθ 
ιςτοριογραφικι μελζτθ, που με πυξίδα τθν μνιμθ οδθγείται ςτθν προβολι τθσ 
ακζατθσ αυτισ πτυχισ τθσ Λςτορίασ.121 Αξιοπρόςεκτο, λοιπόν, ότι ςτθν πεηογραφία 
τθσ Β’ Μ. Γ. πραγματοποιοφνται ςυχνζσ αναφορζσ. Ζτςι, ςθμαντικό κρίνεται ζνα 
ακόμα παράδειγμα, που αντλείται από το διιγθμα «Ο ¨Ηωγράφοσ¨», του Τ. 
Καηαντηι. Ππωσ κα δοφμε ςτο παρακάτω χωρίο, κίγεται, ςυνοπτικά, θ αλλαγι των 
κοινωνικϊν ιςορροπιϊν που προκλικθκε από τθν άφιξθ των προςφφγων ςτθ 
Κεςςαλονίκθ: 

 
«Εκείνο τον καιρό, κοντά ςτο *…+ ςχολείο μασ, ιρκαν και κάτςανε 
ανταρτόπλθχτοι. Διωγμζνοι απ’ τα χωριά τουσ, πιάςανε με τα χίλια ηόρια 
ζνα παλιό παπαδίςτικο χτίριο, ςαράβαλο ςωςτό, που είχε ακόμα απζξω 
ςτουσ ςουβάδεσ ςθμάδια από ςφαίρεσ. *…+ Εκεί λοιπόν, ς’ αυτό το 
ςαράβαλο, ιρκαν και κάτςανε χωριά ολόκλθρα κουβαλϊντασ ό,τι πρόλαβε ο 
κακζνασ και φζρανε τθ γειτονιά άνω κάτω» (Θ παρζλαςθ, 104).122 

 
Ρερνϊντασ ξανά ςτο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο απ’ τα Ακροκεραφνια, παρατθροφμε 
ότι οι χρονοτοπικζσ ςυντεταγμζνεσ τονίηονται ιδθ από τισ πρϊτεσ αράδεσ του 
κειμζνου, κακιςτϊντασ εφικτι τθν ζνταξι του ςε μια οριςμζνθ εποχι. Ραράλλθλα, θ 
εξομολογθτικι διάκεςθ του αφθγοφμενου προςϊπου, εν είδει μαρτυρίασ, 
δθμιουργεί τθν εντφπωςθ του ιςτορικοφ ντοκουμζντου: 
 

«Εκείνοσ ο χειμϊνασ ιταν ο πιο δφςκολοσ. *…+ πραγματικά αγκομαχιςαμε. 
Στισ επαρχίεσ ζβραηε ο εμφφλιοσ κι είχαν κουβαλθκεί μζςα λεφοφςια οι 
ανταρτόπλθχτοι, από Ρωγϊνια και Κόνιτςα μζχρι Ηαγοροχϊρια, Τςαμουριά 
και Λάκα-Σοφλι. Φτάςαμε κι εμείσ με μια ςτρατιωτικι φάλαγγα, χωριάτεσ και 
φαντάροι ςτοιβαγμζνοι ςτθν καρότςα του τηαίθμσ». (135-136) 
*…+ 
«Θ Επιτροπι λοιπόν Στεγάςεωσ Συμμοριοπλικτων *…+ μασ ζςτειλε πρϊτα ςτο 
ςπίτι του . του τραπεηίτθ. Κυμάμαι ακόμα με τι διςταγμοφσ ανοίξαμε τθν 
καγκελόπορτα του κιπου και προχωριςαμε ανάμεςα ςε παρτζρια με 
αθδθμθτριάτικα που ςαλεφανε απαλά κάτω απϋτθν ψιλι βροχι». (139-140) 
*…+ 

                                                      
121

 Με αφορμι τον νζο τόμο τθσ ιςτορικοφ Ταςοφλασ Βερβενιϊτθ, κατανοοφμε τθν βαρφτθτα τθσ 
ςυλλογικισ μνιμθσ για τθν διατιρθςθ άγνωςτων όψεων τθσ ςφγχρονθσ Λςτορίασ. Σφμφωνα με τθν 
μελετιτρια: «*…+ ζνασ εμφφλιοσ είναι ζνασ ολοκλθρωτικόσ πόλεμοσ που εμπλζκει τουσ αμάχουσ, όχι 
μόνο ωσ απλοφσ, πακθτικοφσ κεατζσ. Οι αγροτοκτθνοτρόφοι των ορεινϊν και θμιορεινϊν χωριϊν 
ιταν οι πιο άμεςα εμπλεκόμενοι και αυτοί που υπζςτθςαν τισ ςυνζπειζσ του ςε όλθ τουσ τθν 
ακρότθτα. Αυτοί, όμωσ, δεν κρατοφςαν αρχεία, δεν εξζδωςαν μαρτυρίεσ, και γι  αυτό ζμειναν ζξω 
από το ιςτορικό ςκθνικό», βλ. ςτο: Τ. Βερβενιϊτθ, Οι άμαχοι του ελλθνικοφ εμφυλίου. Θ δυναμικι 
τθσ μνιμθσ, Κουκκίδα, Ακινα 2021. / Επομζνωσ, μασ δίνεται θ ευκαιρία να ςυςτθματοποιιςουμε τθν 
ιςτορικι γνϊςθ που λαμβάνουμε τόςο από τθν ςυλλογι Ακροκεραφνια, όςο και από τα άλλα 
διθγιματα τθσ περιόδου, τοποκετϊντασ ξανά τα ιςτορικά δεδομζνα ςτα ςυμφραηόμενα μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ και αρκετά ακζατθσ ιςτορικά εποχισ.  
122

 Τ. Καηαντηισ, Θ παρζλαςθ – Ενθλικίωςθ (Διθγιματα), Νεφζλθ, Ακινα 
3
1995. 
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«Μ’ όλα αυτά βολευτικαμε ςϋ εκείνο το κουτοφκι και το προςωρινό ―όπωσ 
λογαριάηαμε ςτθν αρχι― ζγινε μόνιμο. Άλλοι ιταν χειρότερα. Πςοι δεν 
είχαν προλάβει να ςτεγαςτοφν ςτα ςπίτια, μζνανε ςε ξφλινεσ παράγκεσ που 
τισ περόνιαηε το κρφο, παλιοί νοικοκυραίοι και καινοφριεσ πόρνεσ 
ανακατωμζνοι. Τζλοσ πάντων, ςπρϊχτθκε ο χειμϊνασ κι αν ιταν κι ο πιο 
δφςκολοσ». (143-144) 

 
Στα παραπάνω αποςπάςματα διακρίνουμε τθν μνιμθ να λειτουργεί ξανά ωσ 
ιςτορικι μαρτυρία. Ο αφθγθτισ με τθν αυκεντικότθτα και πειςτικότθτα τθσ γραφισ, 
όπωσ αρμόηει ςε τζτοιου τφπου αφθγιςεισ, προχωράει ςτθν καταγραφι του 
δράματοσ του άμαχου πλθκυςμοφ, του ίδιου μα και τόςων άλλων ανκρϊπων.  
 
Συνεχίηοντασ, από τθν ςυγκεκριμζνθ νουβζλα δεν παραλείπονται και οι 
περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ ο ςυγγραφζασ προδίδεται ςκόπιμα, φανερϊνοντασ 
ςτοιχεία ταφτιςθσ με τον κεντρικό ιρωα. Με άλλα λόγια, το ¨εμπειρικό άλλοκι¨ 
(ενν. οι προςωπικζσ μαρτυρίεσ) δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί, διότι ςτακερά βίωμα 
και μφκοσ ςυγκλίνουν: 

 
«Ζτςι ζμπαινε ο ιλιοσ και ςτθν κάμαρι του, ςτο ςπίτι του πριν το κάψουν»  
(24)  (επαναφορά του γνωςτοφ μοτίβου τθσ φωτιάσ). 

 
Φςτερα, όςον αφορά τον τρόπο προςζγγιςθσ και καταγραφισ του εμφφλιου 
κλίματοσ, είναι ολοφάνερο ότι ο Χ.Μ. προςπακεί να κρατιςει υψθλά επίπεδα 
ουδετερότθτασ, όπωσ άλλωςτε αρμόηει ςε κάκε δυςερμινευτθ πλευρά τθσ 
Λςτορίασ. Αναλυτικότερα, θ αφθγθματικι ςτρατθγικι που χρθςιμοποιεί για να το 
πετφχει αυτό είναι ο τονιςμόσ τθσ αμερολθψίασ του (δαςκάλου) πατζρα προσ τα 
πολιτικά δρϊμενα.123 Ζτςι, το μυκιςτορθματικό πρόςωπο προςβλζποντασ ςτθν 
ιδεολογικι ουδετερότθτα καταλιγει εντζλει να απειλείται και από τισ δφο 
παρατάξεισ (ειρωνεία). Ραρότι πρόκειται για ζνα τζχναςμα, ςυλλαμβάνει με μεγάλθ 
πιςτότθτα και ςυνάμα αντικειμενικότθτα ζνα κακ’ όλα αντικρουόμενο κλίμα.   
 
Τζλοσ, αξιοςθμείωτα κεωροφνται τα παρακάτω αποςπάςματα, εν είδει κοινωνικοφ 
ςχολιαςμοφ, αλλά και προβλθματιςμοφ. Διαπιςτϊνεται πϊσ θ πραγματικότθτα 
διακλάται ςτο κείμενο, κατ’ αναλογία με τθν «κεωρία τθσ διαλογικότθτασ» του 
Bakhtin. Ουςιαςτικά, πίςω από τθν λογοτεχνικι επζνδυςθ ξεπροβάλλει ζνασ 
ολόκλθροσ κόςμοσ που μιλάει ςτον αναγνϊςτθ, εκφράηοντασ βακφτερεσ ανθςυχίεσ. 
Θ μνιμθ, λοιπόν, ωσ φορζασ του ιςτορικοφ τραφματοσ τονίηει τα λάκθ του 
παρελκόντοσ και καλεί τον αναγνϊςτθ να τα ςκεφτεί με τα δικά του μζτρα και 
ςτακμά, εκτιμϊντασ τα αναλόγωσ: 
 

                                                      
123

 Αντίςτοιχα το ίδιο ςυναντάται και ςτθν περίπτωςθ του Κ. Βαλτινοφ. Ριο ειδικά, ςτο 
αντιπροςωπευτικό ζργο-αλλθγορία του για τον Εμφφλιο, Θ κάκοδοσ των εννιά, αρνείται να 
τοποκετθκεί υπζρ τθσ μίασ ι τθσ άλλθσ παράταξθσ. Αντίκετα, υιοκετεί μια λιγότερο ιςτορικι μεν, 
περιςςότερο ουμανιςτικι, δε, κεϊρθςθ των πραγμάτων, βλ. ςτο: Λ. Δθμθτρακάκθσ, «Κεφάλαιο 2: 
Άνκρωποσ και Λςτορία» ςτο: Α. Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ κ.α., Θ πεηογραφία ςτθ μακρά δεκαετία του 
1960, ό.π., ς. 57. 
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«Τουλάχιςτο κατάφερε (ενν. ο πατζρασ-δάςκαλοσ) αυτά τα χρόνια να μθ 
μακελευτοφν μεταξφ τουσ οι χωριανοί. Με το φιλότιμο, με τθν απειλι για το 
που δεν ξζρεισ τι κα ξθμερϊςει, με το καλό και με το άγριο. Είχε κι αυτό τουσ 
κινδφνουσ του. Τθ μια με τουσ καραμπινιζρουσ. *…+ Φςτερα με τον ΕΛΑΣ και 
τζλοσ με τουσ πραςινοςκοφφθδεσ. Μεσ ςτισ αναμπουμποφλεσ βρικαν όλοι 
καιρό κι αλϊνιηαν, κακζνασ με το δικό του νόμο. 
*…+ 
Και τι ςόι απελευκζρωςθ ιταν τοφτθ, με τον τρόμο να φτερουγίηει πάνω απϋ 
τα ερείπια που αφιςανε οι γερμανοί, με κρυφζσ ςυναντιςεισ μεσ ςτ’ άγρια 
μεςάνυχτα *…+ Σφννεφα που ηϊνουν τον ουρανό μοιάηουν οι ειδιςεισ που 
φτάνουν τισ τελευταίεσ μζρεσ». (ς. 80-81) *…+ 

 
«¨Κακζνασ¨ *…+ λζει ο δάςκαλοσ, βλζπει με τα δικά του μάτια, μετράει με τα 
δικά του μζτρα¨». (ς. 90) 124 

 
Ραράλλθλα, θ «μάςκα» τθσ υποκετικισ αφιγθςθσ ςτθ ςυλλογι Ακροκεραφνια δεν 
περιορίηει τον αφθγθτι από το να μιλιςει για προςωπικά βιϊματα, τα οποία 
τοποκετεί ςε ζνα κακ’ όλα ιςτορικό πλαίςιο. Ππωσ βλζπουμε παρακάτω, ο 
αφθγθτισ, δραματοποιθμζνοσ κακϊσ είναι, μζςω τθσ εςωτερικισ εςτίαςθσ, βάηει 
τον αναγνϊςτθ να ακολουκιςει τθν πορεία τθσ ςκζψθσ του κεντρικοφ προςϊπου 
(Χαρίλαου) με αποτζλεςμα πομπόσ-δζκτθσ να ςυμπάςχουν: 
 

«Καλφτερα να κόψει απ’ το μονοπάτι, γιατί ζτςι που πθγαίνει φαίνεται απ’ 
ολοφκε.  *…+ Μικρόσ φοβόταν τουσ λφκουσ ―πριν απ’ τον πόλεμο. Ιταν απ’ 
τα παραμφκια. Ράντωσ ο φόβοσ τθσ ερθμιάσ του ‘χει μείνει, κι όταν καμιά 
φορά τφχαινε να είναι μόνοσ τραγουδοφςε. *…+» (ς. 70) 

 
Αξίηει να επιςθμανκεί ότι το παραπάνω επειςόδιο, παρμζνο από τθν προςωπικι 
μνιμθ του Χ.Μ. ακολουκεί, εν όψει του εμφφλιου ξεςπάςματοσ, τθν νυχτερινι 
διαδρομι του Χαρίλαου από το μζροσ όπου πθγαίνει ςχολείο (Βόςτινα), προσ το 
πατρικό του (Ρεριςτζρι Ρωγωνίου).125  
 
Τονίηεται, επίςθσ, ότι θ ςυγκεκριμζνθ ςυλλογι, παρότι προςεγγίηει περιςςότερο τθν 
¨υποκετικι¨ νουβζλα, παρά το πιο προςωπικό μικροδιιγθμα, από το τελευταίο 
διατθρεί ζνα καίριο χαρακτθριςτικό: εξακολουκεί να δίνει βάςθ ςτο κυμικό του 
ιρωα. Άλλωςτε, ωσ κοινόσ τόποσ ςτα περιςςότερα νεωτερικά αφθγιματα (όπου 

                                                      
124

 Και άλλεσ ¨μεταφορζσ¨ απόψεων όςον αφορά τθν αίςκθςθ που περνοφςε ο Εμφφλιοσ ςτισ 
ςυνειδιςεισ των απλϊν ανκρϊπων ςυναντάμε και αλλοφ ςτθν ίδια νουβζλα: «¨Ταλιάνοι και 
γερμανοί μασ ριμαξαν. Τϊρα γίναμε οχτοί μεταξφ μασ και κα φάμε ο ζνασ τον άλλο. Τοφτοσ είναι ο 
μεγάλοσ χαλαςμόσ του Αγιοκοςμά…¨» (ς. 87), αλλά και ςτο διιγθμα «Καλαμάσ κι Αχζροντασ» τθσ 
ομϊνυμθσ ςυλλογισ του Μθλιϊνθ. Αντιςτοίχωσ, τζτοιεσ ιδζεσ διακλϊνται και ςτο κατεξοχιν 
μυκιςτόρθμα-τομι τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, ςτθ Μεγάλθ Ρλατεία του Ν. Μπακόλα: «*…+ κάκε 
νφχτα ςτθν εφθμερίδα ψικφριηαν τρομερά και φοβερά, το χειρότερο απ όλα ότι φοφντωνε το 
αντάρτικο άλλθ μια φορά εμφφλιοσ, όπου κα ςφαηόταν αδερφόσ με αδερφό. *…+¨Μθ γελιζςαι, τα 
πικρά ποτιρια κα τα πιοφμε από δω και πζρα¨», βλ. ςτο: Ν. Μπακόλασ, Θ Μεγάλθ Ρλατεία ― 
Λςτορία των μζςων και νζων χρόνων, Κζδροσ,  Ακινα 

12
2014, ς. 537-538. 

125
 Μποροφμε να διαςταυρϊςουμε τα δεδομζνα τθσ αφιγθςθσ με το χρονολόγιο τθσ ηωισ του 

ςυγγραφζα, βλ. ςτο: Γ.Δ. Ραγανόσ, Τρεισ μεταπολεμικοί πεηογράφοι, ό.π., ς. 162. 
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βίωμα με μυκοπλαςία αναμειγνφονται) είκιςται θ ςταδιακι μετάβαςθ από ζνα 
εξωτερικό ερζκιςμα (εδϊ: το ςκοτεινό ςκθνικό) προσ τον εςωτερικό κόςμο του 
ιρωα (ψυχογράφθςθ). Μια τζτοια πρακτικι ενιςχφει, ςε κάκε περίπτωςθ, τθν 
γνθςιότθτα τθσ καταγραφισ (μονομερισ αφιγθςθ).126 
 

 Μνιμθ και επανερχόμενα μοτίβα 
 

Μια ματιά ςτα ζργα τθσ γεροντικισ θλικίασ επιβεβαιϊνει τθν ακάματθ επιςτροφι 
του Χ.Μ. ςτουσ εκλεκτικοφσ τόπουσ του λογοτεχνικοφ του corpus. Το μινιμαλιςτικό 
αφιγθμα «Ο Λευκόσ Άγγελοσ»127 μπορεί να αποτελζςει ζνα εφλογο παράδειγμα. Εν 
προκειμζνω, θ μνιμθ λειτουργεί ωσ μόνιμθ και ςτακερι ςφντροφοσ που τον 
ακολουκεί πάντα και παντοφ, ωσ και τθν ςτιγμι τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ που το 
ςϊμα του αναιςκθτοποιείται και πζφτει ςτο απόλυτο ςκοτάδι («Ζγινε βακφ ςκοτάδι 
και βακιά ςιωπι. *…+ Ρόςο κα κρατοφςε; Και πϊσ λογαριάηουν εδϊ το χρόνο;», 29). 
Ζτςι, το πρϊτο πράγμα που επιλζγει να αναπλάςει ςτο μυαλό του ―μζςω του 
μνθμονικοφ μονολόγου― είναι θ γνϊριμθ ςκθνογραφία των παιδικϊν του χρόνων.  
 
Γι’ αυτό, κρίνεται ςθμαντικό να προχωριςουμε ςε μια ςυγκριτικι καταγραφι των 
επαναλαμβανόμενων εικόνων από το μινιμαλιςτικό αφιγθμα «Ο Λευκόσ Άγγελοσ», 
ςε ςυνάρτθςθ με επιλεγμζνα χωρία από τα κείμενα που ςυηθτιςαμε, 
αντιπαρακζτοντασ όςα εντζλει επιςφραγίηουν τθν λογοτεχνικι μνιμθ του Χ.Μ: 

 
―«Σιγά ςιγά άρχιηε να διαγράφεται μπροςτά μου το ςπίτι μου *…+ ο κιποσ 
με τισ παςχαλιζσ και τα λαχανικά, θ αυλι με τθ φλαμουριά» («Ο Λευκόσ 
Άγγελοσ», 29) 
―«Το παράκυρο τθσ αυλισ, κάτω από τθ φλαμουριά, είναι φωτιςμζνο» 
(Ακροκεραφνια, 54) 
 
―«Ανζβθκα ςτου ¨Μπζθ το λικάρι¨» («Ο Λευκόσ Άγγελοσ», 29) 
―«Χαράματα βγικε ο δάςκαλοσ και κάκιςε ςτο λικάρι του μπζθ» 
(Ακροκεραφνια, 85) 
 
―«Ζνασ κότςυφασ τρόμαξε» («Ο Λευκόσ Άγγελοσ», 30) 
―«Ζνα μαφρο κοτςφφι *…+ Λίγο τρομοκρατθμζνο» (Καλαμάσ κι Αχζροντασ, 
56) 
 
―«Φοβικθκα και γφριςα ςπίτι. Ο κρότοσ όλο και δυνάμωνε. Ζγινε ςκοτάδι. 
*…+ Σειρζσ από φϊτα ςζρνονταν αντίκρυ, ςτο Αλβανικό, ςτο δρόμο του 
Αργυρόκαςτρου. Φωτεινζσ κορδζλεσ ξετυλίγονταν ςτον ουρανό και πότε 
πότε ςχθμάτιηαν αλλόκοτα φεγγάρια που τρζκλιηαν». («Ο Λευκόσ Άγγελοσ», 
30) 

                                                      
126

 Βλ. παρακάτω μια αντίςτοιχθ περίπτωςθ όπωσ προβάλλεται ςτο διιγθμα «Το ςίδερο», του Τ. 
Καηαντηι. 
127

 «Ο Λευκόσ Άγγελοσ» ςτο: Χ. Μθλιϊνθσ, Από-Κζματα, Νεφζλθ, Ακινα 2017, ς. 29-32. / Αρχικά 
δθμοςιεφεται ςε θλεκτρονικι μορφι (2010) και ζπειτα ςε ζντυπθ (2012), βλ. ςτο: Χ. Μθλιϊνθσ, Από-
Κζματα, ό.π., ς. 32. 
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―«όλα τα ςπίτια λαμπάδιαηαν, ζφεγγε ο τόποσ. Ακοφγονταν φωνζσ, φςτερα 
πυροβολιςμοί *…+ (οι) τελευταίεσ ςτζγεσ που ςωριάηονταν με κρότο και οι 
φλόγεσ που βογκοφςανε». (Καλαμάσ κι Αχζροντασ, 40-41) 
 
―«Κόςμοσ που ζφευγε *…+ κατά το ποτάμι με τθ γκρεμιςμζνθ γζφυρα. *…+ Κι 
όλουσ μαηί το ρζμα μάσ ξεβράηει ςτθν άλλθ όχκθ». («Ο Λευκόσ Άγγελοσ», 31) 
―«Ανατίναξαν τθ γζφυρα τθσ Ραναγιάσ και δεν περνάει αυτοκίνθτο *…+  
Τϊρα είναι μονάχα ςιδεριζσ όρκιεσ ςτο ποτάμι *…+ Ο πατζρασ του τον πιάνει 
απ’ το μπράτςο και πθδοφν μζςα. *…+ Κι όλουσ μαηί το ρζμα τουσ ξεβράηει 
ςτθν άλλθ όχκθ». (Ακροκεραφνια, 72-75) 

 
Συμπεραςματικά, επιςθμαίνουμε τθν κεματικι ταφτιςθ των παραπάνω χωρίων, 
παρά τθν όποια μορφικι και χρονικι απόκλιςθ. Στθ ςυλλογι Ακροκεραφνια το 
πλαίςιο διαφοροποιείται, θ αφιγθςθ εμπλουτίηεται με μνιμεσ του Εμφυλίου, ενϊ 
το πάντρεμα βίωμα-μυκοπλαςία ςυνιςτά ςτακερι αφθγθματικι επιλογι. Γενικά, το 
παρελκόν, με το πζραςμα των χρόνων μυκοποιείται, δείχνοντασ τθν ευλαβικι 
εμμονι του πεηογράφου απζναντι ςε αυτό. Ραράλλθλα, οι κεμζλιοι λίκοι τθσ 
πεηογραφίασ του αφοροφν επιλεγμζνεσ εικόνεσ μιασ νοςταλγικισ και ζντονα 
βιωμζνθσ εποχισ. Στθ ςυλλογι Καλαμάσ κι Αχζροντασ ο ιρωασ/αφθγθτισ ςχεδόν ςε 
κάκε διιγθμα βρίςκεται ςτο επίκεντρο, φανερϊνοντασ ειρωνικι και κριτικι 
διάκεςθ απζναντι ςτθν εποχι (ςυγγραφισ) εντόσ τθσ οποίασ αδυνατεί να βρει τθν 
κζςθ του (¨πακολογία¨ Β’ Μ. Γ.). Ραράλλθλα, ο μελαγχολικόσ και νοςταλγικόσ τόνοσ 
ενιςχφονται από τθν αίςκθςθ φκοράσ και απϊλειασ του παλιοφ. Ζτςι, ςτο κάκε 
αφιγθμα μπορεί να αναςφρονται, αποςπαςματικά, παρελκοντικζσ εικόνεσ, το 
κλείςιμο, όμωσ, επιςφραγίηεται από τθν μόνιμθ και αναπόφευκτθ επιςτροφι ςτο 
ςυμβατικό παρόν.  
 
3.2. Τόλθσ Καηαντηισ 
 

 Μνιμθ και ζργο 
 
Ο Τόλθσ Καηαντηισ128 (1938-1991), με καταγωγι από τθν Κεςςαλονίκθ, δικθγόροσ 
ςτο επάγγελμα αποτελεί ενεργό μζλοσ του Κφκλου τθσ Διαγωνίου, ιδθ από τισ 
απαρχζσ του, τζλθ δεκαετίασ του ‘50.129 Ωσ τακτικόσ ςυνεργάτθσ του περιοδικοφ 
δθμοςιεφει ποικίλθ λογοτεχνικι φλθ, ενϊ παράλλθλα διαμορφϊνει τθν λογοτεχνικι 
του ταυτότθτα ςφμφωνα με τισ νεωτερικζσ τάςεισ του καιροφ. Γενικά, οι 
αντιςτοιχίεσ τθσ γραφισ του, με πεηογραφιματα του ςυντοπίτθ και ομοτζχνου του 
Γ. Λωάννου, όπωσ εξετάηεται παρακάτω, γίνονται εφκολα εμφανείσ. Ωςτόςο, θ 
πρϊτθ ζκδοςθ διθγθμάτων του Τ.Κ. ζρχεται το 1975, με τίτλο, «θ κυρα-Λιςάβετ», 
κείμενα που τον επόμενο χρόνο (1976) ενςωματϊνονται ςτθ νζα του ςυλλογι, Θ 

                                                      
128

 Για ςυντομία εφεξισ: Τ.Κ. 
129

 Ππωσ παρατθρείται, ο Τ.Κ. αντίςτοιχα με τον Γ. Λωάννου πρωτοεμφανίηονται δθμοςιεφοντασ 
ποιιματα ςτο περιοδικό Διαγϊνιοσ. Συγκεκριμζνα, ο Τ.Κ. μνθμονεφεται για πρϊτθ φορά με το 
ποίθμα «Ρανόραμα», εν ζτει 1959, μζςα από το οποίο καταγγζλλει τθν κοινωνικι και θκικι κατάντια 
τθσ εποχισ του, βλ. ςτο: Ντ. Χριςτιανόπουλοσ (εκδ.), Διαγϊνιοσ, Ζτοσ 2

ο
, τχ. 1, Κεςςαλονίκθ 

Ρρωτοχρονιά 1959, ς. 83-84, από: https://www.greek-
language.gr/periodika/viewer/diagonios/1959/1 *6 Απριλίου 2022+ 

https://www.greek-language.gr/periodika/viewer/diagonios/1959/1
https://www.greek-language.gr/periodika/viewer/diagonios/1959/1
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παρζλαςθ. Εν προκειμζνω, αντιπροςωπευτικά δείγματα για τον ρόλο τθσ μνιμθσ 
ςτο ζργο του Τ.Κ. αντλοφμε από τισ ςυλλογζσ Θ παρζλαςθ (1976), θ Ενθλικίωςθ 
(1980) και Το τελευταίο καταφφγιο (1989).  
 
Ρρόκειται για ςυλλογζσ διθγθμάτων, οι οποίεσ ειςάγουν τον αναγνϊςτθ, κατά κφριο 
λόγο, ςτον παιδικό κόςμο του ςυγγραφζα/αφθγθτι, φτάνοντασ μζχρι τθ ςφγχρονθ 
εποχι των ζντονων κοινωνικοπολιτικϊν ςυγκροφςεων και των ραγδαίων αλλαγϊν. 
Ο Καηαντηισ, όπωσ γίνεται αντιλθπτό, ακολουκεί ζναν ρεαλιςτικό τρόπο 
προςζγγιςθσ του παρελκόντοσ, αφοφ με μεγάλθ πειςτικότθτα εςτιάηει ςε 
παραςτάςεισ τόςο τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ, όςο και τθσ δθμόςιασ. Είναι 
εντυπωςιακι, μάλιςτα, θ ςθμαςία που δίνεται ςτο γειτονικό του περιβάλλον (τθν 
πλατεία Λπποδρομίου) με ζντονθ τθν αίςκθςθ του «εμείσ» πριν ακόμα επζλκει θ 
περίοδοσ των πολεοδομικϊν μορφοποιιςεων (αντιπαροχι). 
 
Επιπλζον, όπωσ και οι περιςςότεροι πεηογράφοι τθσ γενιάσ του, ο Τ.Κ. μζςω τθσ 
μικροαφιγθςθσ επιμζνει ςτθ χριςθ α’ ενικοφ προςϊπου, επιτείνοντασ ζτςι τθν 
αίςκθςθ του βιϊματοσ (βλ. παραπάνω: Οι μεταπολεμικοί πεηογράφοι τθσ μνιμθσ). 
Υπό αυτιν τθν προοπτικι, είναι ςθμαντικό να εξεταςτοφν οι τρόποι, μζςω των 
οποίων ο ςυγγραφζασ χαρτογραφεί και αναπαριςτά το βιωμζνο παρελκόν του. Σε 
πρϊτθ φάςθ, λοιπόν, κρίνεται χριςιμο να ςτακοφμε ςτθν λογοτεχνικι του 
ζκφραςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, μπορεί να αναβιϊνει όπωσ και οι άλλοι πεηογράφοι 
τθσ γενιάσ του μνιμεσ των παιδικϊν χρόνων, θ ιδιαιτερότθτά του όμωσ ζγκειται 
ςτθν ενότθτα μορφισ (φφοσ) – περιεχομζνου (παιδικι θλικία). 
 
Κοντολογίσ, δεν ζλκεται απλϊσ από τα προςωπικά βιϊματα (θ κατεξοχιν κεματικι 
του), αλλά προχωράει ςε μια εφςτοχθ ταφτιςθ ιρωα/αφθγθτι, με τον τελευταίο να 
ψυχογραφεί τον πρϊτο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ζχει ενδιαφζρον να μελετθκεί θ 
αφθγθματικι λειτουργία τθσ μνιμθσ όχι μόνο κεματικά, αλλά και ωσ προσ τθν 
γλϊςςα και το φφοσ τθσ. Εφλογα ο Σ. Ραπαδθμθτρίου παρατθρεί ότι: « *…+ ο Τόλθσ 
είχε ανακαλφψει τθ μαγικι τρφπα που πθγαινοερχόταν ςτθν παιδικι του θλικία 
αναβιϊνοντασ διεξοδικά και δεξιοτεχνικά τισ λεπτομζρειεσ».130 Με άλλα λόγια, θ 
οπτικι του παιδιοφ (τότε) αναπαράγεται από τον αφθγθτι/ςυγγραφζα (τϊρα): 
 

«Ζφαγα ανόρεχτα κι όταν θ μάνα μου μασ είπε πωσ ο πατζρασ μου 
ειδοποίθςε να μθ τον περιμζνουμε το μεςθμζρι, μου κόπθκε θ όρεξθ για όλα. 
Ραςάλειψα όπωσ όπωσ τα μακιματα και βγικα ζξω». («Το ςίδερο», 100)131 

 
Αυτι θ αφθγθματικι τεχνοτροπία ακολουκείται εκτενϊσ ςτθν Ραρζλαςθ. 
Μολαταφτα, και ςτθν επόμενθ ςυλλογι, τθν Ενθλικίωςθ, παρότι τα περιςςότερα 
διθγιματα ξεφεφγουν από τθν κζαςθ του εξάχρονου παιδιοφ ―κακϊσ προχωράμε 
κλιμακωτά προσ τθν ενθλικίωςθ και το ςυγγραφικό παρόν― φαίνεται ότι δεν 
εκλείπουν παντελϊσ οι αναφορζσ ςτα παιδικά κατορκϊματα. Συγκεκριμζνα, και 
ςτθν δεφτερθ ςυλλογι εντοπίηονται κείμενα που εξακολουκοφν να αναπαράγουν το 

                                                      
130

 Σ. Ραπαδθμθτρίου, «Απόπειρεσ προχρονολόγθςθσ», Ο παρατθρθτισ, τχ. 23-24 Κεςςαλονίκθ 1993, 
ς. 35. 
131

 «Το ςίδερο» ςτο Τ. Καηαντηισ, Θ παρζλαςθ – Ενθλικίωςθ (Διθγιματα), ό.π.. 
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φφοσ του ςκανταλιάρικου παιδιοφ με μεγάλθ ενάργεια και ηωθράδα (βλ. «Δζκα 
επειςόδια», «Κομμζνθ γλϊςςα»): 
 

«Δεν πρόλαβα όμωσ να κάνω ζνα βιμα και βγικε ο Εβραίοσ και φϊναηε *…+ 
Θ γυναίκα του μου πζταξε το ξφλο. Μ’ ζπιαςε πανικόσ. Τςαλαπατοφςα μζςα 
ςτα καϊμάκια κι ζπεφτα ςα ηαλιςμζνθ κότα». («Δζκα επειςόδια (2)», 158) 

 
Τθν ίδια τακτικι, επιπροςκζτωσ, ακολουκεί και ςτθν προτελευταία ςυλλογι του, Το 
τελευταίο καταφφγιο. Αυτι θ ςυλλογι εμπεριζχει ζνα διιγθμα που δομείται εξ 
ολοκλιρου από τθν «ακζατθ ςακοφλα μιασ απφκμενθσ μνιμθσ».132 Εκ των 
πραγμάτων, ο τίτλοσ αποπνζει μια νοςταλγικι και ςυνάμα μελαγχολικι διάκεςθ 
προσ το ανακαλοφμενο περιςτατικό («Αχ και να ξαναρχόταν…»). Ωςτόςο, το 
αφθγθματικό φφοσ διαφοροποιείται πλζον ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ 
ςυλλογζσ. Ριο αναλυτικά,  πλθςιάηει τθν ςκζψθ του μικροφ παιδιοφ, με τζτοιο 
τρόπο όμωσ, που να τονίηεται θ ειρωνικι ματιά του ενιλικα, καταδεικνφοντασ ζτςι 
μια αυτοςαρκαςτικι διάκεςθ για τα παιδικά καμϊματα:  
 

«*…+ παρ’ όλα αυτά, τίποτ’ εγϊ. Εκεί, τα κάλαντα κα τα ‘λεγα ό,τι κι αν 
γινόταν *…+ Κι επζμενα να ξεφουρνίηω ό,τι μου κατζβαινε. Φτάνει να 
ςυνταιριάηονταν τα λόγια με τθ μουςικι: 
Καλιν εςπζραν άρχοντεσ 
από τθν Καιςαρεία… 
Πταν, όμωσ, μπερδευόμουνα και δε μποροφςα να χωρζςω τα λόγια ςτθ 
μουςικι, βαροφςα δυνατά και ςα δαιμονιςμζνοσ το τρίγωνο *…+ 
Τραγζλαφοσ, κα πεισ, μα ζλα που εγϊ, καλά και ςϊνει, ικελα να πω τα 
κάλαντα. Τα ονειρευόμουνα, τα τακτοποιοφςα όλα με το νου μου μζρεσ και 
μζρεσ πριν κι εκείνθ τθ νφχτα *…+ φπνοσ δε με κολλοφςε. *…+ Δε μπορϊ να 
πω· ιμουν μεκοδικότατοσ ς’ ολόκλθρθ τθν προετοιμαςία μου τθσ 
επιχείρθςθσ κάλαντα. *…+ εκείνο το βράδυ κοιμικθκα με κάλτςεσ, γιατί, ποφ 
να ψάχνεισ  για κάλτςεσ μεσ ςτο ςκοτάδι, ζβαλα τα παποφτςια μου ςτο 
πάτωμα ακριβϊσ ςτο ςθμείο που  κα ‘πεφταν τα πόδια μου, όταν κα 
ςθκωνόμουνα *…+» (97-98) 

 
Συνεχίηοντασ, μια ςφαιρικι επιςκόπθςθ ςτο ζργο του καταδεικνφει τθ μνιμθ ωσ 
κινθτιριο μοχλό για κάκε του αφιγθμα. Κλαςικι τακτικι του, θ ζντονθ 
παρατθρθτικότθτα του ιρωα/αφθγθτι μζςω τθσ οποίασ αναςυνκζτει τθν αλλοτινι 
χαμζνθ τοπιογραφία με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται (πρόςωπα, ςυνικειεσ κ.α.). 
Ουςιαςτικά, πρόκειται για ζνα τυπικό αφθγθματικό γνϊριςμα τθσ ομάδασ τθσ 
Διαγωνίου ―με χαρακτθριςτικι τθν περίπτωςθ του Γ. Λωάννου― και το οποίο 
μπορεί να μελετθκεί ςε ςχζςθ με τθ ςθμειολογία του χϊρου.133 Από τθν άλλθ, ο 
λόγοσ του παραμζνει ςτακερά ςφντομοσ και λακωνικόσ με ζμφαςθ ςτο κακθμερινό 
(γνϊριςμα και των τριϊν πεηογράφων που μελετϊνται).  
 

                                                      
132

 «Αχ και να ξανάρχονταν…», ςτο Τ. Καηαντηισ, ό.π., ς. 94-104. 
133

 Υπενκυμίηεται πωσ ο «χϊροσ» προβάλλεται ωσ «ςθμαίνων» πολλαπλϊν πραγματικοτιτων που 
ςθμαςιοδοτείται διαφορετικά από τθν εκάςτοτε ςυνείδθςθ, Βλ. ςτθν παροφςα διπλωματικι, ςτθν 
υπο-ενότθτα: Μνιμθ και «χρονότοποσ». 
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Σε γενικζσ γραμμζσ, λοιπόν, τα όςα αφθγείται ςχετίηονται με περαςμζνα γεγονότα, 
πρόςωπα, αντικείμενα. Θ λογοτεχνικι επεξεργαςία κάκε ανάμνθςθσ υπακοφει τθν 
αιςκθτικι λειτουργία του γραπτοφ λόγου. Εντζλει, ό,τι παραμζνει ακζραιο και 
αλθκινό είναι θ εντφπωςθ τθσ κάκε μνθμονικισ ανάκλθςθσ. Ο ςυγγραφζασ νιϊκει 
τθν βακιά ανάγκθ να διαςϊςει πτυχζσ μιασ περαςμζνθσ εποχισ παρ’ όλεσ τισ 
ατυχίεσ, αςτάκειεσ και απογοθτεφςεισ. Δζνεται με πρόςωπα, ανεξαρτιτωσ 
ςυμπακειϊν, αφοφ το κακζνα ζχει να του μάκει κάτι νζο και να τον βάλει ςε μια 
νζα περιπζτεια. 
 
Οι εμπειρίεσ που αναςυνκζτει μπορεί να είναι είτε άμεςεσ είτε ζμμεςεσ. Αναφορικά 
με τισ άμεςεσ, είναι όλεσ όςεσ προζρχονται από προςωπικά βιϊματα και πακιματα 
(«Το ποδιλατο», Θ παρζλαςθ, 85, «Δζκα επειςόδια» (2), Ενθλικίωςθ, 157). Ωσ προσ 
τισ ζμμεςεσ εμπειρίεσ, αυτζσ προκφπτουν ςε περιπτϊςεισ που μετζχει περιςςότερο 
ωσ παρατθρθτισ κάποιου περιςτατικοφ ι όταν παρακολουκεί τισ ςυμπεριφορζσ των 
άλλων. Κι εδϊ θ αυτοπρόςωπθ παρουςία επιςφραγίηει τθν αλθκοφάνεια τθσ 
μαρτυρίασ του. 
 
Ζνα τζτοιο παράδειγμα μπορεί να αντλθκεί από ζνα διιγθμα, ςτο οποίο ο μικρόσ 
Τ.Κ. παρατθρεί με μεγάλθ προςοχι τθν ςτάςθ του παπποφ απζναντι ςτθ γιαγιά, 
όταν κάκεται παρζα με τθν αγαπθμζνθ φίλθ τθσ κεία Φερενίκθ. Θ διαφορά ςτο 
κοινωνικό ςτάτουσ (εδϊ μεταξφ γιαγιάσ-παπποφ) προκαλεί διχόνοιεσ και αδικεί 
πρόςωπα. Ρρόκειται για μια κατάςταςθ που ωσ παιδί ο ιρωασ/αφθγθτισ δεν 
μπορεί να αντιλθφκεί ςτθν ολότθτά τθσ. Αργότερα, όμωσ, με τθν ϊριμθ πια γνϊςθ 
και οπτικι ερμθνεφει, εκτιμά και δικαιολογεί, όταν το κρίνει απαραίτθτο: 

 
«Εκείνοσ πάλι, κατά βάκοσ χρυςόσ άνκρωποσ, λαϊκόσ τφποσ με τα όλα του, 
ζβλεπε πωσ από κάπου του περίςςευε θ γιαγιά μου. Αυτό, φαίνεται, τον 
ςκφλιαηε και το ‘ριχνε ςτθν ειρωνεία με κάτι ¨καλζ άντεσ¨ αντί γι’ απάντθςθ, 
ι κάτι ¨θ κυρία με τασ κιμωλίασ¨ όπωσ ζλεγε τασ καμελίασ. Μα προπαντόσ τα 
‘χε με τθ κεία Φερενίκθ. Ζφταςε κιόλασ να τθ ςυκοφαντεί, πωσ τάχα είχε 
ψείρεσ, πράμα ςυχνό για κείνθ τθν εποχι, μα αδφνατο να το πιςτζψεισ για 
τθν πεντακάκαρθ γριοφλα». («Θ κεία Φερενίκθ», 67).  

 
 Θ επιλεκτικι μνιμθ 

 
Ππωσ ζχουμε πει, Ο Τ.Κ. ςτισ ςυλλογζσ που μελετϊνται μεταπλάκει πολλζσ 
προςωπικζσ ςτιγμζσ του παρελκόντοσ, μικρά περιςτατικά, μια περιπζτεια, μια νζα 
προςκικθ ςτθ γειτονιά, περίεργεσ ςυμπεριφορζσ και τόςα άλλα που ζρχονται να 
δϊςουν υπόςταςθ ςε ζνα οριςτικά χαμζνο παρελκόν. Βαςικό γνϊριςμα όλων των 
διθγθμάτων είναι το πεδίο δράςθσ, θ γειτονιά του ςυγγραφζα/αφθγθτι, με τουσ 
χαρακτθριςτικοφσ γείτονεσ που αλλθλεπιδροφν ζντονα μεταξφ τουσ.  
 
Φυςικά, εκτόσ από τα ευτράπελα, που είτε προζρχονται από αλθκινά περιςτατικά 
είτε πρόκειται για φανταςτικζσ ιςτορίεσ, ο λόγοσ του Τ.Κ. ακολουκεί τθν 
τραυματιςμζνθ ψυχολογία του μικροφ παιδιοφ. Μάλιςτα ςε πολλά ςθμεία ο μικρόσ 
ιρωασ παρουςιάηει ζντονεσ ψυχολογικζσ μεταπτϊςεισ (αγωνία, φόβο, λφπθ). Ζνα 
τζτοιο πλαίςιο ςυνεπάγεται το μοτίβο τθσ φυγισ ςτο παιχνίδι, μια ςτρατθγικι που 
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ενδεχομζνωσ αντικατοπτρίηει και τον τρόπο που λειτουργοφςε ωσ παιδί. Ππωσ 
απορρζει, θ ςκλθρι πραγματικότθτα καταπολεμάται μόνο μζςα από τα ατελείωτα, 
ενίοτε, επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια.  
 
Αρχικά, ςτο ςφντομο διιγθμα «Το ςίδερο» ο ςυγγραφζασ ςυμβολοποιεί το 
«ςίδερο» τθσ πόρτασ, μιασ και ωσ παιδί το είχε ςυςχετίςει με το αίςκθμα τθσ 
αςφάλειασ:  
 

«Στθν Κατοχι και μετά, φοβόμουνα μόλισ νφχτωνε για τουσ δικοφσ μου. 
Συμμαηευόμουνα νωρίσ ςτο ςπίτι κι αν δεν ερχόταν όλοι, δε μ’ ζβριςκε 
θςυχία. Κάποτε, όταν ζρχονταν, κλείναμε τθν εξϊπορτα και τθ ςφαλίηαμε με 
ζνα ςίδερο». (99)  

 
Το ςυγκεκριμζνο κείμενο φωτίηει τθν ευπακι ψυχολογία του μικροφ παιδιοφ 
(«Συχνά με πιάνανε τα κλάματα»). Πταν κάποτε ο πατζρασ του αργεί να γυρίςει 
ςπίτι νιϊκει πωσ κάτι δεν πάει καλά («μ’ ζηωςαν τα φίδια»). Τελικά, παρότι ο 
πατζρασ επιςτρζφει, ο ευαίςκθτοσ ψυχιςμόσ εξακολουκεί να διογκϊνει 
καταςτάςεισ. Ο μόνοσ τρόποσ που κυμάται να τον βγάηει από τθ δφςκολθ κζςθ 
είναι θ φυγι ςτο παιχνίδι («Ραςάλειψα όπωσ όπωσ τα μακιματα και βγικα ζξω. 
Μπερδεφτθκα ςτα παιχνίδια των άλλων κι όςο να πεισ ξεχάςτθκα», 100-101). 
 
Σε ζνα άλλο επειςόδιο τθσ παιδικισ θλικίασ περιγράφει τθν ξαφνικι απϊλεια ενόσ 
φίλου του από το ςχολείο που ενϊ δεν ζχει ειπωκεί ξεκάκαρα ο κάνατόσ του, τα 
μαφρα των γονιϊν του προδίδουν το τι ζχει ςυμβεί («Σάματισ δε βλζπαμε τα 
μαφρα;», «Ο ¨ηωγράφοσ¨», 102). Πμωσ για τα παιδιά το δράμα του κανάτου 
προβάλλεται ωσ κάτι περαςτικό. Τουλάχιςτον ζτςι αφινει να εννοθκεί ο 
ςυγγραφζασ. Θ ςτάςθ του αυτι δθλϊνει τθν επικυμία του να μετριάςει τθν οδφνθ 
κάκε παιδικισ ψυχισ που αιςκάνκθκε φόβο και αγωνία εκείνεσ τισ ταραγμζνεσ 
εποχζσ· πράγμα ςαφϊσ αταίριαςτο με τα άγουρα νιάτα («Πμωσ, παιδιά, δε κζλαμε 
πολλά για να ξεχάςουμε *…+», 102).  
 
Επιπλζον, ζνα ακόμθ ςυνταρακτικό περιςτατικό περιγράφεται ςτο εκτενζσ διιγθμα 
«Νεκρζσ φφςεισ» (χωρίηεται ςε τρία μζρθ, Θ παρζλαςθ). Στο δεφτερο μζροσ γίνεται 
λόγοσ για τθν τραγικι απϊλεια του 15χρονου Σωτιρθ, του αρχθγοφ τθσ ομάδασ των 
παιδιϊν, τον οποίο ξαφνικά αρπάηουν οι Γερμανοί και αγνοείται θ τφχθ του. Για 
άλλθ μια φορά ο ψυχιςμόσ του μικροφ παιδιοφ περνάει κρίςθ («Ραρθγοριά δε μ’ 
ζβριςκε. Οφτε όμωσ και τουσ άλλουσ. Αλλιϊσ δεν εξθγιότανε πωσ παρατιςαμε 
μεμιάσ όλα τα παιχνίδια μασ», 120). Πταν μετά από ζνα μινα τον φζρνουν νεκρό και 
ςε άκλια κατάςταςθ, τα παιδιά αντί να κρθνιςουν καταφεφγουν ςτο παιχνίδι. Το 
φινάλε είναι το ίδιο ανατρεπτικό με τθν αντίδραςθ των παιδιϊν μπροςτά ςτθ κζαςθ 
του κανάτου: «―Σπακί, φωνάξαμε κι αμολθκικαμε ςτα δζντρα» (125). Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, διαπιςτϊνεται θ ςυχνι από-δραματοποίθςθ του κρινου. 
 
Επιπλζον, θ επικινδυνότθτα των παιχνιδιϊν φζρνει το παιδί ξανά ςε άβολθ 
κατάςταςθ. Ειδικότερα, το μοιραίο ςυμβαίνει όταν θ παρζα φίλων παίηει ςτον 
αμφιλεγόμενο «λάκκο», που ωσ τόποσ/κζςθ φζρει ζντονο ςθμαςιολογικό φορτίο 
(πολυςθμία). Εν προκειμζνω, ζνασ φίλοσ του καταλιγει τυφλόσ από ξεχαςμζνθ 
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χειροβομβίδα, παρά τθν μάταιθ προςπάκεια του ιρωα/αφθγθτι να αποτρζψει το 
κακό. Τελικά, το αφθγθματικό υποκείμενο καταλιγει ζνασ φοβιςμζνοσ κεατισ του 
δράματοσ χωρίσ τθ δυνατότθτα δραςτικισ παρζμβαςθσ:134 
 

«Πμωσ δεν άργθςε να γίνει το κακό. Μια μζρα που ψάχναμε με τον 
Ευκυμάκο ςτο λάκκο *…+ βρικε μια ιταλικιά χειροβομβίδα *…+ Εγϊ ιξερα 
πωσ είναι χειροβομβίδα γιατί είχα δει μια ςτθσ κείασ μου που τθν είχε για 
τςιγαροκικθ. Του είπα να μθν τθν πειράξει μα αυτόσ ςθμαςία δε μου ‘δωςε 
*…+ Μ’ ζπιαςε φόβοσ ξαφνικόσ κι ανεξιγθτοσ κι ζτρεξα προσ τα πάνω· και 
τότε ακοφςτθκε το ¨μπαμ¨ *…+ Σε κανα μινα φζραν τον Ευκυμάκο απ’ το 
νοςοκομείο μ’ ζναν επίδεςμο γφρω ςτα μάτια κι από τότε είναι τυφλόσ». («Ο 
λάκκοσ»,  50-51) 

 
 Θ ¨μεταφορά¨ του γυναικείου φφλου μζςα από τθν ανδρικι μνιμθ 

 
Κατά γενικι ομολογία, ζχει ενδιαφζρον θ παρατιρθςθ του γυναικείου φφλου, όπωσ 
μεταφζρεται μζςα από τθν ανδρικι μνιμθ. Το λογοτεχνικό πλαίςιο, αναφορικά με 
τζτοιεσ απεικονίςεισ, ςταδιακά διαφοροποιείται, ειδικά μετά τθν ανάδυςθ των 
φεμινιςτικϊν κινθμάτων κατά τθν δεκαετία του ’60.135 Ωςτόςο, εφλογα μπορεί να 
διαπιςτωκεί ότι οι άνδρεσ ςυγγραφείσ, ιδθ προσ το τζλοσ τθσ Κατοχισ, 
ςθμαςιοδοτοφν εκ νζου τισ γυναικείεσ φιγοφρεσ, προςδίδοντάσ τουσ παραπάνω 
φωνι και δυναμικι.136 
 
Ζτςι κι εδϊ, μπορεί ο Καηαντηισ να μθ δθμιουργεί γυναίκεσ που κυςιάηονται για τα 
ιδανικά τουσ, όπωσ ο Θλίασ Βενζηθσ, τθν δεκαετία ’40 137 ι πολφ νωρίτερα ο 
εκπρόςωποσ του ςοςιαλιςτικοφ ρεαλιςμοφ, Μαξίμ Γκόρκι (Θ μάνα, 1906)· 
μολαταφτα κυςία υπάρχει, μόνο που νοθματοδοτείται αλλιϊσ. Ρλζον, οι εποχζσ 
ζχουν αλλάξει, θ μικρι φόρμα τθσ Β’ Μ. Γ. βαςίηεται ςτο μικρό, ςτο κακθμερινό, ςτο 
λιγότερο ςθμαντικό. Ακόμα κι ζτςι όμωσ, δεν παραλείπονται οι αναφορζσ ςε 
γυναίκεσ γεμάτεσ δυναμιςμό και ενεργθτικότθτα.  
 
Ρερνϊντασ, λοιπόν, ςτθν περίοδο τθσ Μεταπολίτευςθσ, θ γυναίκα εξακολουκεί ςε 
μεγάλο βακμό να ευνοείται από τθν ανδρικι πζνα. Για παράδειγμα, ο Τ.Κ., 
ενκυμοφμενοσ παλιά περιςτατικά τθσ γειτονιάσ του, δθμιουργεί απρόςμενεσ 
γυναικείεσ φιγοφρεσ τισ οποίεσ εντάςςει ςτο κοινωνικό πλαίςιο τθσ εποχισ 
(διαλογικότθτα). Ζτςι, παρακάτω επιςθμαίνονται οριςμζνεσ περιπτϊςεισ γυναικϊν, 
που είτε ξεχωρίηουν για το φλογερό ταπεραμζντο τουσ, είτε διατθροφν μζροσ από 
τα παραδοςιακά χαρακτθριςτικά τουσ.  
 

                                                      
134

 Ρακθτικι ςτάςθ που ζρχεται ςε πλιρθ ςυνάφεια, με τθν «πακολογία» τθσ ςυγκεκριμζνθσ γενιάσ, 
όπωσ διακρίνουμε και ςτουσ τρεισ υπό εξζταςθ πεηογράφουσ. 
135

 P. Barry, ό.π., ς. 150. 
136

 Α. Καςτρινάκθ, «Άντρεσ ςυγγραφείσ, γυναίκεσ θρωίδεσ», ςτο: Α. Καςτρινάκθ, Θ λογοτεχνία ςτθ 
δεκαετία 1940-1950, Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, Ακινα 2015, ς. 187-190, 
από: https://www.openbook.gr/i-logotexnia-sti-dekaetia-1940-1950/ *3 Απριλίου 2022+ 
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 Βλ. το παράδειγμα του νζου ρόλο τθσ γυναίκασ μζςα από το ζργο του Θ. Βενζηθ (1943), ςτο: Α. 
Καςτρινάκθ, ό.π., ς. 187. 

https://www.openbook.gr/i-logotexnia-sti-dekaetia-1940-1950/
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Θ πρϊτθ περίπτωςθ αφορά ζναν κεντρικό χαρακτιρα τθσ α’ ςυλλογισ του Τ.Κ., τθν 
κυρα-Λιςάβετ. Ο χαρακτιρασ τθσ ευνοείται πολλαπλϊσ από τον άνδρα ςυγγραφζα, 
ο οποίοσ εςτιάηει ςε πρόςωπα τθσ λαϊκισ, μικροαςτικισ τάξθσ· εν προκειμζνω ςτθν 
γυναίκα. Θ τελευταία, παρουςιάηεται από τον Τ.Κ. με ζναν κακ’ όλα τυπικό τρόπο, 
ωσ άτομο που θ κφρια μζριμνά του είναι το ςπίτι και θ οικογζνεια.138 Γι’ αυτό και θ 
ςκλθράδα που εκδθλϊνει απζναντι ςτα παιδιά τθσ οφείλεται ςτθν υπζρμετρθ 
αγάπθ που τρζφει προσ αυτά. Είναι μια γυναίκα υπερπροςτατευτικι που αςκεί 
μζχρι και βία για να τα κρατιςει κοντά τθσ («Θ Μαρία το ‘χει πάρει απόφαςθ να 
φφγει. Νζοι καβγάδεσ άρχιςαν», 20).  
 
Ριο αναλυτικά, ςτο απόςπαςμα που ακολουκεί, θ «κυρα-Λιςάβετ» μπλζκεται ςε 
καβγά με τθν μεγάλθ κόρθ τθσ, Μαρία, όταν εκείνθ τθσ ανακοινϊνει ότι πρόκειται 
να φφγει από τθν Ελλάδα (εν ζτει 1943· περικείμενο). Ραράλλθλα, το παράδοξο, 
εδϊ, κα λζγαμε ότι ζγκειται ςτθν μείξθ του Γερμανοφ αρραβωνιαςτικοφ τθσ, Οφγκο, 
που προςπακϊντασ να γλυτϊςει τθν Μαρία από το βίαιο χζρι τθσ μάνασ τθσ, 
λαμβάνει και αυτόσ το μερίδιό του. Και ςε αυτό το ςθμείο είναι που υπειςζρχεται 
με αμυδρό τρόπο θ ςάτιρα (απζναντι ςτον κατακτθτι), ςε μια κεωρθτικά φυςικι 
ςκθνι: 
 

«Νζο ξφλο, κι αυτι τθ φορά όλοι πζφταν απάνω ςτθ Μαρία. Μάλιςτα, τισ πιο 
πολλζσ φορζσ μπερδευόταν κι ο Οφγκοσ για να ςϊςει τθ Μαρία κι άρπαηε κι 
αυτόσ από καμιά ξϊφαλτςθ». (ς. 20) 

 
Χαρακτθριςτικό είναι ζνα ακόμα επειςόδιο, όταν εν ζτει 1946 (περικείμενο) 
κινδυνεφει να ντροπιαςτεί θ άλλθ τθσ κόρθ, θ Ευανκοφλα, από τον Νίκο τον λοχαγό. 
Κι ενϊ ο άντρασ του ςπιτιοφ, ο γιοσ τθσ κυρα-Λιςάβετ, Κοςμάσ «ςτεκότανε 
ντροπιαςμζνοσ κι αμίλθτοσ» (34), θ ςπιρτόηα Ελλθνίδα μάνα για άλλθ μια φορά 
επιδιϊκει να βγάλει το φίδι από τθν τρφπα. Σχεδιάηει κοτηάμ ςχζδιο για να 
¨τυλίξουν¨ τον «άτιμο τον κερατά», τον Νίκο, βαδίηοντασ με τθν ςυνεςταλμζνθ 
Ευανκοφλα («Θ Ευανκοφλα καταντράπθκε», 36) προσ το διοικθτιριο, όπου και 
βρίςκεται ο λεγάμενοσ. Το χωρίο που παρατίκεται προζρχεται από τον διάλογο τθσ 
κυρα-Λιςάβετ προσ τον ςκοπό τθσ πφλθσ του διοικθτθρίου. Θ νφξθ που γίνεται 
αφορά τθν πρόςφατθ προςφορά τθσ ςτον Αγϊνα (λογοτεχνικι απομνθμόνευςθ), 
υποδθλϊνοντασ μια ενδιαφζρουςα πτυχι του γυναικείου ρόλου: 
 

«κι θ κυρα-Λιςάβετ άρχιςε να του λζει πωσ το ςαράντα ιταν αιμοδότρια και 
πωσ ςτθν υποχϊρθςθ ζςωςε κόςμο και ντουνιά κι ζδειξε τισ κάρτεσ απ’ τουσ 
Εγγλζηουσ. Μαηεφτθκε φανταρία για πλάκα και πειράηανε το ςκοπό, που τον 
είχε ςτριμϊξει άγρια θ κυρα-Λιςάβετ». (36) 

 
Ακόμθ, θ φιγοφρα τθσ κυρα-Λιςάβετ παρελαφνει με μεγάλθ άνεςθ και ςε άλλα 
διθγιματα του Τ.Κ., δθμιουργϊντασ ζνα κακ’ όλα ηωντανό ςκθνικό («Ο λάκκοσ», «Ο 
Λοφδασ», Θ παρζλαςθ). Ωςτόςο, δεν είναι αμελθτζο ότι ζνα ολόκλθρο διιγθμα 

                                                      
138

 Θ προβολι του τυπικοφ ρόλου τθσ λαϊκισ γυναίκασ, που τθν κζλει ςτο ςπίτι, πιςτι ςτθν ανατροφι 
των παιδιϊν, φτωχι αλλά καλοςυνάτθ, μασ παραπζμπει ςε ςτιγμιότυπα τθσ παραδοςιακισ 
ελλθνικισ θκογραφίασ (π.χ. Θ Σταχομαηϊχτρα, του Ραπαδιαμάντθ), βλ. τθν ςυςχζτιςθ και ςτο: Α. 
Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ κ.α., ., Θ πεηογραφία ςτθ μακρά δεκαετία του 1960, ό.π., ς. 39. 
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αφιερϊνεται ςτθν ίδια και ςτισ κόρεσ τθσ (α’ δθμοςίευςθ 1975) αποκομμζνο από 
τθν ςυλλογι Θ παρζλαςθ, ςτθν οποία και ενςωματϊνεται τθν επόμενθ χρονιά. 
Αλικεια ι μφκοσ θ κλαςικι γυναικεία μορφι, παρά τον τραχφ χαρακτιρα τθσ, ζχει 
μια ολόκλθρθ γειτονιά να βαςίηεται πάνω τθσ (ιςχυρό αίςκθμα του ¨εμείσ¨): 
 

«Πποιοσ φτωχόσ και ξζςτεγοσ ξζπεφτε ςτθ γειτονιά ―κι ιταν πολλοί αυτι 
τθν εποχι― ζβριςκε αποκοφμπι ςτο ςπιτικό τθσ, που ‘κοβε απ’ το ςτόμα τθσ 
να τον ταϊςει κι του ‘ςτρωνε τα καλφτερα να κοιμθκεί. *…+ Κι όλοι 
αγαποφςανε ςτθ γειτονιά τθν κυρα-Λιςάβετ. Πλοι τθν είχανε ζμπιςτθ». (14)  
 

Θ μνιμθ, λοιπόν, επιλζγει να φωτίςει και να αναδείξει με διάφορουσ τρόπουσ τθν 
γυναικεία παρουςία ςε μια ςυγκεκριμζνθ εποχι, ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τόπο. 
Άλλωςτε, τον πρϊτο λόγο ςτα αφθγιματα του Τ.Κ. ζχουν οι απλοί, λαϊκοί άνκρωποι, 
που με απλζσ ουμανιςτικζσ ενζργειεσ ςυνειςφζρουν για το κοινό καλό. Οι 
προςφορζσ τουσ, βζβαια, ποικίλλουν και αναδφονται ςτθ μνιμθ του ςυγγραφζα με 
μεγάλθ γλαφυρότθτα και ςυμπάκεια. Για παράδειγμα, όταν ολόκλθρθ θ γειτονιά 
ψάχνει εςπευςμζνα ροφχα για να ντφςει τον Λοφδα, το ςκιάχτρο που εκιμοτυπικά 
καίνε το Ράςχα, «θ κυρα-Λιςάβετ ―ς’ αυτινα καταφεφγαμε ςτα δφςκολα― μασ 
είπε πωσ κα ϋβριςκε αυτι» («Ο Λοφδασ», 82).  
 
Αλλοφ πάλι, θ κυρα-Λιςάβετ μνθμονεφεται να περιποιείται τον μικρό 
ιρωα/αφθγθτι, μετά το ςυμβάν με τον Ευκυμάκο (βλ. και παραπάνω) «κι θ κυρα-
Λιςάβετ με πιρε αγκαλιά ςτο ςπίτι μασ, μου ‘δωςε να πιω νερό με ηάχαρθ *…+ μια κι 
θ μάνα μου τα ‘χε χαμζνα κι ζτρεμε ολόκλθρθ απ’ τθ λαχτάρα τθσ» («Ο λάκκοσ», 50). 
Σθμειϊνεται, ακόμθ, ότι το μοτίβο τθσ γυναίκασ αλτρουίςτριασ απαντάται ιδθ από 
παλιά (Ραπαδιαμάντθσ), ενϊ μετεμφυλιακά το ςυναντάμε και ςτο χαρακτθριςτικό 
διιγθμα, «θ κεία μασ θ Αγγελικι», του Δ. Χατηι (από Το τζλοσ τθσ μικρισ μασ 
πόλθσ).139 Να επιςθμανκεί ότι θ δράςθ και των δφο γυναικϊν τοποκετείται κατά τθν 
διάρκεια τθσ Κατοχισ.  
 
Επιπροςκζτωσ, τον ίδιο δυναμικό χαρακτιρα με τθν κυρα-Λιςάβετ εμφανίηει ςε 
επόμενο και αφιγθμα, εμφανϊσ πιο ςφντομο, θ «κυρα-Λίηα». Ο ίδιοσ ο αφθγθτισ 
δθλϊνει, εκ προοιμίου, το ξεχωριςτό ποιόν τθσ γυναίκασ που κα περιγράψει: «Ροφ 
να το φανταςτείσ πϊσ θ κυρα-Λίηα, ζτςι ξερακιανι και ηαρωμζνθ που ιτανε, ιταν 
γυναίκα που το ζλεγε θ ψυχοφλα τθσ» (76). Ζτςι και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, 
αφορμάται από τρία περιςτατικά, τα οποία ωσ είκιςται, ςυμβαίνουν κάτω από το 
άγρυπνο μάτι τθσ γειτονιάσ (ςυλλογικότθτα). Το πρϊτο ζχει να κάνει με τθν 
καρραλζα αντιμετϊπιςθ του Γερμανοφ επιδειξιμανία από τθν μεςόκοπθ γυναίκα με 
τθν τςιριχτι φωνι. Το αποτζλεςμα τθσ καρραλζασ κίνθςισ κάνει τον Γερμανό να 
φφγει από τθν γειτονιά μια για πάντα (απροςδόκθτο):  
 

«Σάμπωσ δεν τον ςυγφριςε εκείνο το Γερμανό με το ποδιλατο, δφο μζτρα 
άντρα; *…+ Μόλισ τον είδε θ κυρα-Λίηα, ¨εδϊ ς’ ζχω τϊρα, κερατά¨, του είπε, 
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 Κατ’ αναλογία με τθν κυρα-Λιςάβετ, θ κεία Αγγελικι οφςα καλοκάγακθ, αγνοεί τθν θκικι 
παρακμι του καιροφ εξακολουκϊντασ αβίαςτα και ανιδιοτελϊσ να φροντίηει τον ςυνάνκρωπο, βλ. 
ςτο: Α. Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ κ.α., ό.π., ς. 40. / Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ του Τ.Κ. θ κυρα-Λιςάβετ 
παρουςιάηεται ςπιρτόηα, ενϊ φαίνεται να ζχει πλιρθ επίγνωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ. 
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*…+ πιγε κατευκείαν ςτθν κουηίνα κι απάνω απ’ το παράκυρο τοφ ‘χυς’ εκεί 
που ζπρεπε ζνα μπρίκι ηεματιςτό νερό». (ς. 76-77) 
 

Το επόμενο περιςτατικό που μνθμονεφει ο αφθγθτισ είναι θ ςυνειςφορά τθσ κυρα-
Λίηασ ωσ προσ τθν ανεφρεςθ του χρυςοφ ςταυροφ ενόσ κοριτςιοφ, τθσ Θρϊσ, ζτςι 
ϊςτε «το πρωί θ Θρϊ τον βρικε πεταμζνο κάτω απ’ τθν πόρτα τθσ» (78). Το 
αποκορφφωμα του μικροαφθγιματοσ ζρχεται ςτο επόμενο και τελευταίο 
περιςτατικό, όπου θ κυρα-Λίηα, εντελϊσ αιφνίδια, μεςολαβεί ϊςτε να αποτραπεί 
μια εγκλθματικι ενζργεια ςτθ μζςθ τθσ γειτονιάσ («Θ κυρα-Λίηα, είπε θ μάνα μου», 
79)  «¨μθ, ρε παιδιά, για όνομα του Κεοφ¨, τουσ είπε *…+ Ζτςι, βρε, ςκοτϊνουνε τον 
κόςμο;¨» (78-79).140 
 
Ρρόκειται μια από τισ καλφτερεσ ςτιγμζσ τθσ ςυλλογισ του Καηαντηι. Ουςιαςτικά 
διαβάηουμε ζνα ακόμα αμαρτφρθτο περιςτατικό που αφορά τα παραλειπόμενα τθσ 
ιςτορίασ ―μιασ ταραγμζνθσ ιςτορικά εποχισ― που ζρχεται αφενόσ για να 
ενιςχφςει τουσ κακθμερινοφσ ιρωεσ, αφετζρου για να δϊςει ζμφαςθ ςτθν 
ουμανιςτικι κεϊρθςθ των πραγμάτων.141 Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ γυναίκα 
μνθμονεφεται ωσ ειρθνοποιόσ με τον ρόλο τθσ να είναι κομβικισ ςθμαςίασ ςτθν 
αποκατάςταςθ του καλοφ (θ γυναίκα ωσ πνεφμα).  
 

 Θ μνιμθ μζςα από τθν διαςπαςμζνθ ψυχολογία και το διαςπαςμζνο κζμα 
 

Δεν λείπουν, βζβαια και οι ςυνκζςεισ ςτισ οποίεσ ο ψυχιςμόσ του ςυγγραφζα 
παρουςιάηεται περιςςότερο διαταραγμζνοσ λόγω τθσ ζντονθσ φόρτιςθσ. Θ μνιμθ 
προςπακεί να αντιπαλζψει τθ λθςμονιά, κυρίωσ αυτι που επζρχεται μζςα από το 
πρίςμα του κανάτου. Τζτοιου τφπου αφθγιματα είναι πικανότερο να 
ςυνταιριάηουν το δοκίμιο με τθν ελεγειακι πρόηα.142  
 
Για παράδειγμα, ςτο αφιγθμα «Φωτογραφίεσ» το πρόςωπο που αφθγείται 
φαίνεται να ταράηεται ολότελα από τον χαμό μιασ γυναίκασ, τθσ Φανισ. Τότε οι 
ςκζψεισ μπερδεφονται, ενϊ διευρφνονται και ςε άλλα πρόςωπα, για πάντα χαμζνα. 
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 Στυγνζσ εκτελζςεισ ενϊπιον τθσ γειτονιάσ αφκονοφςαν εκείνθ τθν περίοδο, γι’ αυτό και 
μαρτυροφνται ςυχνά ςτουσ κεςςαλονικείσ πεηογράφουσ. Στον Σφυρίδθ, για παράδειγμα, απαντάται 
αντίςτοιχο περιςτατικό, μόνο που οι γείτονεσ ςτζκονται απλϊσ ωσ «κεατζσ αυτισ τθσ τραγωδίασ» 
χωρίσ να ξζρουν αν μποροφν ι αν πρζπει να επζμβουν, βλ. Ρ. Σφυρίδθσ, Ψυχι μπλε και κόκκινθ, ό.π., 
ς. 110. 
141

 Γενικά, ςτθν μεταπολεμικι λογοτεχνία είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν ςτιγμιότυπα που 
διαμορφϊνουν ζνα κλίμα αλλθλεγγφθσ ςε ζνα εξ ολοκλιρου απάνκρωπο ςκθνικό. Εν προκειμζνω, 
αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι το πρόςωπο που προβαίνει ςε μια τζτοια πράξθ είναι γυναίκα. Θ 
λογοτεχνικι μνιμθ αναπλάκει μια ακζατθ όψθ του παρελκόντοσ, φωτίηοντασ αξιομνθμόνευτεσ 
όψεισ τθσ γυναικείασ τόλμθσ. Βλ. και ανάλογεσ περιπτϊςεισ ανδρϊν ςτο : Α. Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ 
κ.α., ό.π., ς. 53. 
142

 Δ. Ραπαςτάκθ, «Θ αναπαράςταςθ τθσ κλίψθσ» (αφιζρωμα, Τόλθσ Καηαντηισ), ο αναγνϊςτθσ, 
09.07.2017, από: 
https://www.oanagnostis.gr/%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-
%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82-
%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-
%ce%b3%ce%84%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b1/  
*24 Μαρτίου 2022+ 

https://www.oanagnostis.gr/%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%84%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b1/
https://www.oanagnostis.gr/%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%84%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b1/
https://www.oanagnostis.gr/%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%84%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b1/
https://www.oanagnostis.gr/%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%ae%cf%82-%ce%b3%ce%84%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b1/
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Αυτό που μζνει τελικά δεν είναι άλλθ από τθν γλυκόπικρθ γεφςθ τθσ ενκφμθςθσ και 
του κανάτου, ανζκακεν παρόντα. Κατά ςυνζπεια, γίνεται χριςθ του μνθμονικοφ 
μονολόγου,143 που παραλθρθματικόσ και ςτρεβλωμζνοσ κακϊσ είναι, παρουςιάηει 
αυκαίρετεσ μεταπτϊςεισ ςχετικά με το πεπεραςμζνο τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ· μιασ 
φπαρξθσ που λογαριάηεται ωσ ζνα αχνό ςθμάδι μζςα ςτο χρόνο: 
 

«Σ’ ζβγαλαν απ’ τθν κορνίηα κι εκεί που ιταν θ φωτογραφία ςου ζμεινε 
ςκονιςμζνο το χαρτόνι. Χϊμα και πάλι χϊμα. Σε κλάψανε όλοι απελπιςμζνα 
κι φςτερα ¨αλί, ς’ αυτόν που πάει¨. Σε λθςμονιςανε πριν γίνει θ ανακομιδι. 
*…+ Ζμεινε μόνο θ φωτογραφία τθσ ηωντανισ. *…+ Στράγγιξαν τθ ηωι τουσ 
μόνο και μόνο για να τουσ βάλουμε μζςα ς’ αςθμζνια κορνίηα. Κατά τ’ άλλα 
όμωσ λεσ: ¨Κεόσ ςχωρζς’ τουσ¨ κι άλλο πια δε μζνει για να τουσ κυμθκείσ». 
(129-131) 
 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι ο Τ.Κ. αναπτφςςει ζναν ιδιαίτερο αφθγθματικό λόγο ο 
οποίοσ πλθςιάηει τα ενδότερα τθσ ψυχισ του μικροφ παιδιοφ. Οι μνιμεσ που 
εγχαράχτθκαν ςτθν παιδικι ςυνείδθςθ αναπλάκονται όχι μόνο ωσ εικόνεσ, αλλά 
κυρίωσ ωσ ςυναιςκιματα. Συνάμα, θ γειτονιά των παιδικϊν χρόνων ςυνιςτά ζνα 
ςτακερό ςκθνικό, μζςα ςτο οποίο κινοφνται με άνεςθ και ευκολία οι απλοί 
κακθμερινοί άνκρωποι, οι οποίοι αναδεικνφονται ςε πρωταγωνιςτζσ τθσ 
προςωπικισ του μυκολογίασ. Τζλοσ, περνϊντασ ςτο ςτάδιο τθσ ενθλικίωςθσ, 
εξακολουκεί να μνθμονεφει απλά περιςτατικά με κάποια ςθμαςία για τον ίδιο, 
ωςτόςο εντείνεται το αίςκθμα οργισ λόγω τθσ ςυγκρουςιακισ ςχζςθσ που 
αναπτφςςει με τθν εποχι του (οι χαμζνεσ ελευκερίεσ, οι κοινωνικζσ αδικίεσ, θ 
ιδεολογικι διχοτόμθςθ, κλπ.).  
 
3.3.   Ηλίασ Χ. Παπαδθμθτρακόπουλοσ 
 

 Μνιμθ και ζργο 
 
Ο Θλίασ Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ144 (1930) προζρχεται από τον Ρφργο Θλείασ. 
Λατρόσ ςτο επάγγελμα ακολουκεί τθν τάςθ τθσ εποχισ του και ςυνδζεται ςτενά με 
τον χϊρο των Τεχνϊν, ενϊ ςυνεργάηεται και με τον Τφπο, μζςω του οποίου 
δθμοςιεφει το πρϊτο του διιγθμα, ςε θλικία 32 ετϊν («Οι Φρακαςάνεσ», Αργϊ, 
1962).145 Αςχολείται ςυςτθματικά με τθν ςυγγραφι, μζςα από τθν οποία ξεχωρίηει 
ωσ «μετρ» τθσ μικρισ αφθγθματικισ φόρμασ. Ραρότι ακολουκεί, όπωσ και θ γενιά 
του, τισ νεωτερικζσ τάςεισ τθσ εποχισ, θ ιδιαιτερότθτα του ζργου του ζγκειται ςτο 
γεγονόσ ότι υιοκετεί μια πιο μετα-μοντζρνα προοπτικι.   
 
Συγκεκριμζνα, τα μικροδιθγιματά του ακολουκοφν ποικίλεσ κεματικζσ βιωματικοφ 
χαρακτιρα. Εν προκειμζνω, εςτιάηουμε ςε αφθγιματα που αφορμϊνται από 
ιδιωτικά περιςτατικά, τα οποία τοποκετοφνται κυρίωσ κατά τθν δραματικι δεκαετία 
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 Βλ. παρακάτω, ςτθν περίπτωςθ του Θλία Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλου, αναλυτικι παρουςίαςθ του 
όρου, μζςα από επιπλζον παραδείγματα. 
144

 Για ςυντομία εφεξισ: Θ.Χ.Ρ. 
145

 Σ. Τςακνιάσ, «Θλίασ Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ», ςτο: Θ μεταπολεμικι πεηογραφία (ςυλλογικό), 
Σοκόλθ, τ. Στ’, Ακινα 1992, ς. 154-156. 
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του πολζμου. Στο πλαίςιο αυτό, κρίνεται ενδιαφζρουςα θ παρακολοφκθςθ του 
τρόπου που θ μνιμθ επαναφζρει τυχαία επειςόδια εκείνων των χρόνων. 
Ειδικότερα, ο Θ.Χ.Ρ., ακολουκϊντασ πιςτά τθν αφθγθματικι φόρμα τθσ 
μικροαφιγθςθσ και του μετα-μοντζρνου τρόπου γραφισ αναςθμαςιοδοτεί τθν 
ιςτορικι αποτφπωςθ του παρελκόντοσ.146 Σε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, τόςο ςτον 
Θ.Χ.Ρ. όςο και ςτον Χ.Μ., οι ιςτορικζσ αναφορζσ γίνονται με τρόπο τζτοιο που να 
υπονοοφν ζναν βακφτερο κοινωνικό προβλθματιςμό, ενϊ ςτο επίκεντρο ζρχονται 
φιγοφρεσ αφανϊν προςϊπων (βλ. προθγουμζνωσ και ςτον Τ.Κ.).147 
 
Συνεχίηοντασ, ο τρόποσ δόμθςθσ του υλικοφ ςε ςυνδυαςμό με το κζμα του κα 
μποροφςαν να εντάξουν αρκετά από τα υπό εξζταςθ κείμενα (βλ. παρακάτω «θ 
Οβίσ», «Θ ιςπανικι κικάρα») ςτθν λεγόμενθ «ιςτοριογραφικι μετα-μυκοπλαςία» 
(“Historiographic Metafiction”). Θ τελευταία, ςυνιςτά ζναν μετα-μοντζρνο τρόπο 
προςζγγιςθσ τθσ Λςτορίασ, με εμφανι ςτοιχεία απόκλιςθσ από τθν παραδοςιακι 
καταγραφι τθσ ―όπωσ είναι οι μείηονεσ μυκιςτορθματικζσ ςυνκζςεισ― τισ οποίεσ 
τελικά υπονομεφει.148  Ππωσ κα δοφμε, ςτθν μετα-μοντζρνα μζκοδο τον πρϊτο 
λόγο τον ζχει θ αφιγθςθ και όχι θ ίδια θ πραγματικότθτα, χωρίσ να ςθμαίνει ότι θ 
φπαρξθ τθσ τελευταίασ απορρίπτεται εντελϊσ. Ουςιαςτικά, αυτό που ςυμβαίνει 
είναι θ αμφιςβιτθςθ τθσ γνϊςθ μασ απζναντι ς’ αυτιν,149 εξοφ και θ ειρωνικι 
αποτίμθςθ του παρελκόντοσ.150 
 
Ακόμθ, όςον αφορά τθν αφιγθςθ επειςοδίων τθσ παιδικισ θλικίασ μπορεί ωσ 
χϊροσ δράςθσ να τοποκετείται το παρελκόν, εντοφτοισ θ φωνι/ςκζψθ που 
ακοφγεται είναι αυτι του ϊριμου αφθγθτι (αντίκετα με τον Τ.Κ.). Στο ίδιο πλαίςιο 
κινοφνται και τα αυτοαναφορικά ςχόλια που ςυμπλζκονται ςτο κφριο ςϊμα του 
εκάςτοτε κειμζνου, με ςκοπό τθν ερμθνεία και τον ςχολιαςμό του (εξω-γλωςςικό 
επίπεδο/ κειμενικότθτα):151 

 
«Εκείνο το καλοκαίρι ο πόλεμοσ είχε πραγματικά αρχίςει ςτθν Ευρϊπθ 
―πλθν εμείσ, ςτθν ελλθνικι επαρχία τθσ εποχισ, εξακολουκοφςαμε 
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 Ππωσ παρατθρεί θ Α. Νάτςινα αναφορικά με τθν μικροαφιγθςθ και τισ ιςτορικζσ αναφορζσ: «ο 
Γιϊργοσ Λωάννου *…+ υπιρξε από τουσ πρϊτουσ που προϊκθςε μια μικροαφθγθματικι αντίλθψθ τθσ 
ιςτορίασ με τθν αφθγθματοποίθςθ αςιμαντων και αμάρτυρων περιςτατικϊν», κάτι το οποίο 
παρατθρείται εξίςου ςτον Θ.Χ.Ρ., βλ. ςτο: Α. Νάτςινα, «Ελλθνικά διθγιματα ςτο τελευταίο τζταρτο 
του εικοςτοφ αιϊνα: Συμβολι ςτθ διερεφνθςθ του μεταμοντζρνου», ό.π., ς. 125 (υπ. 3). 
147

 Βλ. επίςθσ ςτο: Α. Νάτςινα, ό.π., ς. 123-124. 
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 Ρρόκειται για ορολογία που επινοείται από τθν κριτικό Linda Hutcheon τθν δεκαετία του 1980, 
βλ. ςτο: L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism History, Theory, Fiction, Νζα Υόρκθ & Λονδίνο 1988, 
ς. 122-123. 
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 L. Hutcheon, ό.π., ς. 146. 
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 Α. Νάτςινα, Α. Καςτρινάκθ κ.α., Θ πεηογραφία ςτθ μακρά δεκαετία του 1960, ό.π., ς. 137. / Δ. 
Τηιόβασ, Το παλίμψθςτο τθσ ελλθνικισ αφιγθςθσ, ό.π., ς. 254, 274, 275. 
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 Ο Σ. Τςακνιάσ προςκζτει ότι μζςα από αυτι τθ ςφγκλιςθ οπτικϊν κεάςεων πθγάηει «ο 
χαρακτθριςτικόσ τόνοσ των διθγιςεων *…+ ζνα κράμα τρυφερότθτασ και ειρωνείασ, δραματικότθτασ 
και χιοφμορ, εξωραϊςτικοφ λυριςμοφ και δυςδιάκριτα κριτικισ ςτάςθσ», βλ. ςτο: Σ. Τςακνιάσ, ό.π., ς. 
157. 
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αμζριμνοι τον βίο μασ, δεδομζνου ότι (όπωσ πίςτευαν οι μεγάλοι) το γεγονόσ 
δεν μασ αφοροφςε». (11)152 

 
Στο παραπάνω απόςπαςμα βλζπουμε τον ιρωα/αφθγθτι να μεταφζρει μζςα ςε 
τζςςερισ μόνο αράδεσ τθν κυρίαρχθ ιδζα ςχετικά με τθν ατμόςφαιρα μιασ 
οριςμζνθσ περιόδου (το «είναι» απζχει από το «φαίνεςκαι»). Θ ειρωνικι 
αξιολόγθςθ του παρελκόντοσ γίνεται εμφανισ, ο πόλεμοσ κάκε άλλο παρά ξζνθ 
υπόκεςθ ιταν, ενϊ θ αμεριμνθςία του βίου υπιρξε μια πρόςκαιρθ απατθλι 
κατάςταςθ, αφοφ τα χειρότερα βρίςκονταν ante portas. 
 
Στθ ςυνζχεια, αναγκαία κρίνεται θ δομικι ανάλυςθ επιλεγμζνων διθγθμάτων του 
Θ.Χ.Ρ.· αφενόσ για να αποκωδικοποιθκεί, όςο γίνεται καλφτερα, ο ιδιότυποσ τρόποσ 
ςκζψθσ του ςυγγραφζα, αφετζρου για να αναδειχκεί θ δομικι ςυμμετρία που 
υποκρφπτει τελικά το κάκε του αφιγθμα. Εξάλλου, όπωσ φαίνεται, αυτό που 
κυριαρχεί ςτα γραπτά του Θ.Χ.Ρ. ―ςε αντιςτοίχιςθ με τθν γραφι του Μθλιϊνθ― 
είναι θ κειμενικι αποςπαςματικότθτα. Ωσ απόρροια αυτισ, αναδφεται θ 
κρυμματιςμζνθ μνιμθ, θ οποία διαςπά τα όρια του χρόνου, ταξιδεφοντασ ελεφκερα 
τθ ςκζψθ με τθν αρωγι τθσ φανταςίασ και τθσ βοφλθςθσ του δθμιουργοφ.  
 

 Το αποτφπωμα τθσ μνιμθσ ςτον υπαινικτικό λόγο 
 
Αναμφίβολα, ο ιδιότυποσ τρόποσ οργάνωςθσ των μικρο-αφθγιςεων του Θ.Χ.Ρ. 
κακιςτά αναγκαία μια περεταίρω κειμενικι ανάλυςθ. Ενδεικτικά, επιλζγεται το 
πεηογράφθμα, «Θ οβίσ» (1976),153 κείμενο ςτο οποίο λανκάνουν βακφτερα νοιματα 
και ωσ εκ τοφτου διατίκεται για μια επιπλζον δομικι επιςκόπθςθ. Ραράλλθλα, 
κεωροφμε χριςιμο να διακρίνουμε τα ςθμεία εκείνα που κα μποροφςαν να 
εντάξουν το ςυγκεκριμζνο κείμενο ςε μια μετα-μοντζρνα κριτικι κεϊρθςθ του 
ιςτορικοφ παρελκόντοσ. 
 
Ραρακάτω, ακολουκεί ο χωριςμόσ του κειμζνου, ανά παραγράφουσ, με τθν 
ςυνακόλουκθ ερμθνεία το ςθμείων εκείνων που εμπεριζχουν τθν κφρια ιδζα και 
πρόκεςθ του ςυγγραφζα. 
 
Ρρϊτθ διαίρεςθ/ Τα θρωικά παιχνίδια (γενικό) 

 «Ρολλζσ φορζσ, *…+ ο Ρρόδρομοσ το χζρι του». (21-22) 
 
«*…+ πικραίνομαι, νιϊκω ερθμιά, ο χρόνοσ πζραςε, πάει ο καιρόσ που 
προςφερόταν για πράξεισ θρωικζσ». (21) 
 
«Αυτι θ ζκδθλθ θρωικι διάςταςθ χαρακτθρίηει κατ’ εξοχιν τα παιχνίδια και 
τα αναγνϊςματα των παιδιϊν» (22)   

 
«*…+ κυμθκικαμε τον τόπο μασ μετά τθν Κατοχι, τι μπαξζσ ςωςτόσ είχε γίνει 
από παιχνίδια *…+ Τισ νάρκεσ τισ μεταφζραμε αγκαλιά, ςαν λάχανα *…+ 

                                                      
152

 Θ.Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Ο κθςαυρόσ των Αθδονιϊν και άλλα διθγιματα, Γαβριθλίδθσ, 
Ακινα 

2
2010. 

153
 Θ. Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Κερμά καλάςςια λουτρά, Κίχλθ, Ακινα 2021, ς. 21-24. 
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Μερικά παιδιά ςκοτϊκθκαν, αλλά τα περιςςότερα γλίτωςαν με μικρότερεσ 
ηθμιζσ ― ο Κανάςθσ χάνοντασ το μάτι του, ο Ρρόδρομοσ το χζρι του». (22) 

 
Δεφτερθ διαίρεςθ/ Θ διακοςμθτικι οβίδα (ειδικό) 

 «Εγϊ το μόνο που, *…+ και τθν άρπαξε». (22-24) 
 
«Εγϊ το μόνο που, τελικά, τόλμθςα να αδειάςω, ιταν μια οβίδα, τθν οποία 
και μεταβάλαμε ςτο ςπίτι ςε ζνα μεγαλοπρεπζσ βάηο *…+ Τισ γιορτζσ θ μάνα 
μου τθ γυάλιηε με καμάρι και εγϊ ζνιωκα περιφανοσ *…+» (22-23) 
 
«Επζπρωτο όμωσ το μοναδικό τρόπαιο του βίου μου να μθν το χαρϊ επί 
πολφ». (23) 
 

Μζχρι αυτό το ςθμείο, βλζπουμε ότι παρεμβάλλεται ζνα ιδιότυπο περιςτατικό, ςτο 
οποίο ο ιρωασ/αφθγθτισ χρθςιμοποιεί απροςδόκθτα τθν διακοςμθτικι οβίδα για 
να κάνει τθν ανάγκθ του, με αποτζλεςμα θ τελευταία να καταλιξει πεταμζνθ ςτον 
κιπο. Αυτι θ ευρθματικι προςκικθ, που ςυνδυάηει χιοφμορ, ειρωνεία και δράμα 
προκαλεί ςίγουρα το ξάφνιαςμα του αναγνϊςτθ, ενϊ παρουςιάηεται ξεκάκαρα ωσ 
μια προςωπικι ανάμνθςθ: 
 

«Το πρϊτο πρωινό που εδζθςε να ςθκωκϊ *…+ κατζβθκα ςτον κιπο *…+ να 
ςυμμαηζψω τθν οβίδα, θ εξαφάνιςθ τθσ οποίασ είχε δθμιουργιςει πολλζσ 
φαςαρίεσ ςτο ςπίτι μασ». (23-24) 
 

Τρίτθ διαίρεςθ / Κλείςιμο 
 «Από τότε, *…+ για τθ χαμζνθ οβίδα παραμζνει». (24) 

 
«Από τότε, όταν μπαίνω ςε δθμόςιο χϊρο, όπου τυχαίνει κάποιοσ 
αξιωματοφχοσ να χρθςιμοποιεί παρόμοια οβίδα *…+ καταλαμβάνομαι 
ςτακερά από τθν υποψία πωσ πρόκειται για τθν οβίδα μου». (24) 

 
Συνολικά, από τισ επιμζρουσ διαιρζςεισ του υποδειγματικοφ διθγιματοσ, 
καταδεικνφεται θ διακεκομμζνθ πορεία που ακολουκεί θ ςκζψθ του ςυγγραφζα. 
Αρχικά, με ζκδθλθ εξομολογθτικι διάκεςθ και κάποια νότα απογοιτευςθσ, 
αντιπαραβάλλει τισ ςυνικειεσ των νζων του παρόντοσ με τισ ςυνικειεσ των νζων 
τθσ δικισ του γενιάσ. Το τζχναςμα πίςω από αυτιν τθν τυχαία ςυςχζτιςθ είναι να 
οδθγιςει κλιμακωτά τθν ςκζψθ του από τισ γενικζσ διαπιςτϊςεισ ςτισ ειδικζσ 
αναφορζσ. Για παράδειγμα, οι αόριςτεσ «πράξεισ θρωικζσ» τθσ πρϊτθσ 
παραγράφου, λίγεσ αράδεσ πιο κάτω προςδιορίηουν τθν «θρωικι διάςταςθ» που 
λαμβάνουν τα παιδικά παιχνίδια.  
 
Το γενικό πλαίςιο, που ζγκειται ςτθν ελλειπτικότθτα τθσ γραφισ, καταλιγει ςτον 
κεματικό πυρινα-ςφμβολο του ομϊνυμου πεηογραφιματοσ, τθν «οβίδα». Ζπειτα, 
με τθν μζκοδο τθσ ςυνειρμικισ αφιγθςθσ μεταβαίνει αβίαςτα από το ζνα χρονικό 
επίπεδο ςτο άλλο. Θ αφορμι τθσ μνθμονικισ ανάκλθςθσ ςτζκεται ζνα ξεχαςμζνο 
απομεινάρι τθσ Κατοχισ (νάρκθ), αρκετό για να αναςφρει ομόλογεσ μνιμεσ του 
παρελκόντοσ ―κατ’ αντιςτοιχία με τα αφθγθματικά μζςα που εντοπίηονται επίςθσ 
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ςτον  Μθλιϊνθ και που διαμορφϊνουν τισ ςχζςεισ αναλογίασ μεταξφ του τότε και 
του ςιμερα (ζνα χαμζνο λαγινι, ζνα λικζρ κ.α.). Συνεχίηοντασ, λοιπόν, γράφει ο 
Θ.Χ.Ρ.: 
 

«Τισ προάλλεσ *…+ είδαμε πεταμζνθ και ςάπια μια παλθά ιταλικι νάρκθ. 
Αμζςωσ κυμθκικαμε τον τόπο μασ μετά τθν Κατοχι, τι μπαξζσ ςωςτόσ είχε 
γίνει από παιχνίδια». (22) 

 
Ωςτόςο, θ ανάςυρςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μνιμθσ ζχει αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. 
Τα απομεινάρια του πολζμου ζχουν τον πρϊτο λόγο, με τθν χριςθ τουσ να 
δθμιουργεί ζνα κωμικοτραγικό αποτζλεςμα. Βζβαια, το κυρίαρχο νόθμα (υπόγειοσ 
προβλθματιςμόσ) μπορεί να αναηθτθκεί μόνο εςτιάηοντασ και πάλι ςτθν ευαίςκθτθ 
ψυχολογία των παιδιϊν τθσ δεκαετίασ του ’40. Συγκεκριμζνα, τα νεαρά αγόρια 
λόγω θλικίασ παρακολουκοφν αμζτοχα τον πόλεμο και τθν Αντίςταςθ, χωρίσ τθν 
δυνατότθτα ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ.154 Μςωσ να είναι τα απωκθμζνα, λοιπόν, που 
τα ωκοφν αργότερα ςε μια ψευδαίςκθςθ θρωιςμοφ (βλ. αντίςτοιχθ περίπτωςθ, 
ςτον Τ. Καηαντηι, «Ο λάκκοσ»). Επομζνωσ, ο κίνδυνοσ που επιφυλάςςουν τα 
πολεμικά ¨παιχνίδια¨ ςμικρφνεται ςτα γεμάτα πάκοσ μάτια τουσ. 
 
Σε αντίςτοιχο ςκθνικό, τα νεαρά αγόρια τθσ Eroica του Κοςμά Ρολίτθ φοροφν 
τενεκεδζνιεσ περικεφαλαίεσ και παριςτάνουν τουσ ομθρικοφσ ιρωεσ. Κατά 
ςυνζπεια, θ παιδικι φανταςίωςθ ωσ φαινόμενο διαχρονικό λειτουργεί ωσ 
ςυνδετικόσ κρίκοσ και ςτα δφο κείμενα. Εν προκειμζνω, όμωσ, θ επικυμθτι 
πραγματικότθτα ςυγκροφεται με τθν αντικειμενικι, οι νάρκεσ δεν είναι λάχανα, 
εκριγνυνται. Μζςα ςε όλα αυτά, ο αφθγθτισ/ιρωασ δεν παρουςιάηεται αρκετά 
γενναίοσ («Εγϊ το μόνο που, τελικά, τόλμθςα να αδειάςω, ιταν μια οβίδα *…+»).155  
 
Και θ παρωδία ωσ ζνδειξθ υπονόμευςθσ του εξιςτοροφμενου ςυμβάντοσ 
ςυνεχίηεται. Θ οβίδα διακοςμεί το ςπίτι, το παιδί αρρωςταίνει και τθν χρθςιμοποιεί 
αςυλλόγιςτα για να κάνει τθν ανάγκθ του, τθν πετάει ςτον κιπο, περιζργωσ 
εξαφανίηεται, ακολουκεί οικογενειακόσ καυγάσ και ζκτοτε ξεκινάει θ ατζρμονθ μεν, 
ςιωπθλι δε αναηιτθςθ τθσ χαμζνθσ οβίδασ. Στο τζλοσ τθσ μικροαφιγθςθσ (24) 
εξομολογείται τθν αζναθ προςπάκειά του να εντοπίςει τθν χαμζνθ οβίδα, το 
μοναδικό ¨άλλοκι¨ θρωιςμοφ, το οποίο ςτερικθκε από μία αναποδιά τθσ ςτιγμισ. 
 

                                                      
154

 Επιπρόςκετα, ςτθ ςυλλογι Ο Γενικόσ Αρχειοκζτθσ ο ςυγγραφζασ εκφράηει, μζςα από ζναν 
διάλογο τθν προβλθματικι τθσ ¨χαμζνθσ¨ γενιάσ του: «Πταν, όμωσ ζρχεται θ κουβζντα για τα ςθμεία 
και τα τζρατα τθσ Κατοχισ, ζχω κι εγϊ πάντα πρόχειρο να πω το λογάκι μου. *…+ Με αποπαίρνει, 
τότε, ο Γιϊργθσ ―Τι διάολο ζχεισ πάκει με τθν Κατοχι *…+ Εδϊ ο κόςμοσ καίγεται και ςυ το χαβά ςου. 
Να πω, τουλάχιςτον, ότι ιςουνα και κανζνασ αγωνιςτισ…», βλ. «Θ κθδεία» (1982), ςτο: Θ.Χ. 
Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Ο Γενικόσ Αρχειοκζτθσ, Νεφζλθ, Ακινα 1995, ς. 27-28. 
155

 Θ ιδζα αυτι του δειλοφ παιδιοφ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τθν αντίςτοιχθ εικόνα του καρραλζου 
παιδιοφ που πλάκει για τον εαυτό του ςε μεταγενζςτερο μικροδιιγθμα, όταν μζςα από «αυτοςχζδια 
κατορκϊματα» ανταγωνίηεται τον μικρό του αδερφό για το ποιοσ «κα φκάςει ςτο πιο ψθλό κλαδί, 
όπου και (εν είδει αποδεικτικοφ *…+ τροπαίου) καρφιτςϊναμε με μια πινζηα ζνα χαρτάκι με το όνομά 
μασ», βλ. «Ρλαςμϊδιο falciparum», Θ. Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, ςτο Ο κθςαυρόσ των Αθδονιϊν 
και άλλα διθγιματα, ό.π., ς. 11-12. 
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Ζτςι, το κλείςιμο, όντασ αινιγματικό, προςφζρεται για επιπλζον αναγνϊςεισ. Από τθ 
μία, θ υπονόμευςθ του θρωιςμοφ ―του ίδιου και των ομθλίκων του― ίςωσ 
αποςκοπεί ςτο να καταγγείλει τθν «αρπαγι» του μοναδικοφ επιτεφγματόσ του(σ) 
από εκείνουσ που τον/τουσ περιφρονοφν («με κατθγοροφν για μαλκακό, ι και 
ψοφοδεζσ άτομο», 21). Το νόθμα, λοιπόν, ενδεχομζνωσ να κρφβεται ςτον «ψυχρό 
πόλεμο» που δζχεται θ γενιά του από τισ άλλεσ γενιζσ ―αυτιν που προθγείται και 
τθν άλλθ που ζπεται.  Γενιζσ που απλϊσ ζτυχαν ςτθν κατάλλθλθ θλικία για δράςθ, 
είτε επί Κατοχισ είτε επί Ρολυτεχνείου. 
 
Από τθν άλλθ, το κλείςιμο του αφθγιματοσ ςτρζφει τον υπονομευτικό χαρακτιρα 
τθσ απϊλειασ του επιτεφγματοσ αλλοφ. Υπάρχει ςυςχετιςμόσ τθσ χαμζνθσ οβίδασ με 
τισ αντίςτοιχεσ οβίδεσ των αξιωματοφχων που ςυναντάει τυχαία μπροςτά του. Οι 
τελευταίοι τισ χρθςιμοποιοφν «ωσ ανκοδοχείο ι τρόπαιο» ςε «δθμόςιο χϊρο», ςαν 
να υποβιβάηουν το γεγονόσ ότι κάποιοι κανατϊκθκαν από αυτζσ (παραδόξωσ και ο 
ίδιοσ ο αφθγθτισ ζχει υποβιβάςει τθν λειτουργία τθσ οβίδασ). Συνεπϊσ, ο 
«κλζφτθσ» δεν αναηθτείται ςε άλλα, κακθμερινά πρόςωπα, παρά μόνο ςε εκείνα 
των υψθλά ιςτάμενων (χϊροσ τθσ Δεξιάσ).156 Μςωσ, λοιπόν, να επιχειρείται θ 
ςυγκεκαλυμμζνθ καταγγελία των επιτευγμάτων τθσ άλλθσ πλευράσ, εφόςον το 
αφιγθμα βρίςκεται ςε ςχζςθ διαλογικότθτασ με τθν εποχι του. 157 
 
Αυτι θ απόδοςθ των παρελκοντικϊν καταςτάςεων αντιςτοιχεί ςτθν μετα-μοντζρνα 
ανάγνωςθ των κειμζνων, που όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, είναι γνωςτι ωσ 
«ιςτοριογραφικι μετα-μυκοπλαςία». Σφμφωνα με τθν L. Hutcheon ο μετα-
μοντερνιςμόσ: «*...+ επιβεβαιϊνει, με προφανι τρόπο τθν ιδιαιτερότθτα *…+ ενόσ 
μεμονωμζνου γεγονότοσ του παρελκόντοσ». Μάλιςτα, «αυτό που μακαίνουμε εδϊ 
είναι ότι το παρελκόν υπιρχε κάποτε, ωςτόςο θ ιςτορικι μασ γνϊςθ γι  αυτό 
μεταδίδεται ςθμειολογικά (βάςει τθσ ¨ςθμειολογίασ¨ του χϊρου)».158 [μτφ. δικι 
μου]159  
 
Ππωσ προκφπτει, λοιπόν, ο Θ.Χ.Ρ. προβαίνει ςε μια ςυνειδθτι παραλλαγι του 
αντικειμενικά αποδεκτοφ ωσ ιςτορικι πραγματικότθτα. Εν προκειμζνω, ς’ αυτό 
ςυμβάλλει  θ χριςθ μετα-μοντζρνων τεχνικϊν, όπωσ είναι θ παρωδία («Τισ νάρκεσ 
τισ μεταφζραμε αγκαλιά, ςαν λάχανα»). Θ παρωδία, εδϊ, επιτείνει τθν ειρωνικι 
ριξθ με το παρελκόν που τελικϊσ υπονομεφεται από τθν ίδια τθν αφθγθματικι 
πράξθ.160 Το ίδιο υπονομευτικι ςτζκεται θ αποτφπωςθ του κοινωνικοφ πλαιςίου. Θ 
χριςθ τθσ οβίδασ που ςε άλλα ςυμφραηόμενα ςκοτϊνει (πόλεμοσ), πλζον 
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 Α. Νάτςινα, ό.π., ς. 126-128. 
157

 Το μικροδιιγθμα γράφεται ςφμφωνα με το περικείμενο το 1976 (μεταπολίτευςθ), προτοφ 
αναγνωριςτεί θ προςφορά τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ εναντίον των ςτρατευμάτων Κατοχισ. Θ 
αναγνϊριςθ επζρχεται μόλισ ζξι χρόνια αργότερα, ςτισ 23.08.1982. 
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 Βλ. για τισ εναλλακτικζσ αποδόςεισ τθσ πραγματικότθτασ, ςτθν παροφςα διπλωματικι, ςτθν υπο-
ενότθτα: Μνιμθ και «χρονότοποσ». 
159

 L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism History, ό.π., ς. 122. / Επίςθσ, ςτο ίδιο (ς. 125), 
διαβάηουμε ότι: «Αυτόσ ο ¨κόςμοσ¨ ζχει άμεςουσ δεςμοφσ με τον κόςμο τθσ εμπειρικισ 
πραγματικότθτασ, αλλά δεν είναι ο ίδιοσ αυτι θ εμπειρικι πραγματικότθτα» *μτφ. δικι μου+. 
160

 Στο αφιγθμα «Θ ιςπανικι κικάρα» που αναλφεται παρακάτω επανερχόμαςτε ςε μια τζτοιου 
τφπου ανάγνωςθ. 
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προβάλλεται ποικιλοτρόπωσ· είτε ωσ παιχνίδι, είτε ωσ τρόπαιο, είτε ωσ 
ςταχτοδοχείο.  
 

 Θ μνιμθ ωσ αναπλαςτικόσ μθχανιςμόσ του τραφματοσ  
 
Ππωσ διαπιςτϊςαμε ςτο προθγοφμενο αφιγθμα, θ φρίκθ (των εκριξεων) 
μεταφζρεται μονάχα ωσ ιδζα. Κι όμωσ, το τραφμα ςε αυτι τθ περίπτωςθ είναι 
πικανόν να βιϊνεται εντονότερα, με τθν ειρωνικι αποδυνάμωςθ τθσ ςθμαςίασ του 
να επιφζρει ίςωσ κάποια καταπράυνςθ ι λφτρωςθ του πόνου.161 Ππωσ γίνεται 
φανερό, ο μεταπολεμικόσ πεηογράφοσ αναβιϊνει τα γεγονότα τθσ παιδικισ του 
θλικίασ ωσ αμυδρά εικονικά ςτίγματα, ι απλϊσ ωσ ςυναιςκιματα, με τον όποιο 
ρεαλιςμό να υποχωρεί ορατά. Στθν ίδια λογικι κινείται και το αφιγθμα «Τα 
μαξιλάρια» (1978),162 με περιςςότερο, ωςτόςο, δοκιμιακό χαρακτιρα: 

 
«Δεν κα ξεχάςω τι ωραίεσ μαξιλαροκικεσ είδα λίγεσ μζρεσ μετά τθν Κατοχι 
ςτο Νεκροταφείο. Ιταν αμζςωσ μετά τθν εμφφλια μάχθ του τόπου, τότε που 
ο Γιάννθσ ο Ναφτθσ, κατ’ άλλουσ με δφο, κατ’ άλλουσ με ζνα μαχαίρι, ζςφαξε 
δϊδεκα ςτθ ςειρά ςτθν από μζςα μεριά τθσ μάντρασ. Εμείσ από ζξω, τουσ 
ακοφγαμε κακϊσ βζλαηαν. *…+ Σε λίγο μαηεφτθκαν οι γειτόνιςςεσ και 
τράβθξαν τα ηεςτά ακόμθ ςϊματα πιο πζρα από τα αίματα *…+ ακουμπϊντασ 
του κακενόσ το κεφάλι ςε ζνα μαξιλάρι με κακαρό λευκό κελφφι». (29) 

 
Είναι πραγματικά εντυπωςιακό πϊσ οι φρικαλεότθτεσ μιασ ηοφερισ εποχισ 
ξεπθδοφν από τθ μνιμθ και δείχνουν πωσ το τραφμα πρζπει να εκφράηεται και όχι 
να καλφπτεται από το πζπλο τθσ λικθσ. Τζτοιου τφπου τεχνάςματα ―με τθν 
παρεμβολι μιασ ςυνταρακτικισ εικόνασ― εμφανίηονται ςυχνά ςτο ζργο του Θ.Χ.Ρ., 
υποδθλϊνοντασ πζρα από τθ φαινομενικι απάκεια, τθν λεπτι κυρίωσ ειρωνεία, 
μπροςτά ςτισ άδικεσ εκτελζςεισ του Εμφυλίου. Σαφϊσ, αξίηει να τονιςτεί ότι τον 
ςυγγραφζα τον ενδιαφζρει θ αίςκθςθ που προκαλεί ζνα γεγονόσ και όχι το ίδιο το 
γεγονόσ (τι ακριβϊσ ζγινε), γι’ αυτό και δεν παςχίηει να κερδίςει τθ αλθκοφάνεια. 
Μολαταφτα, υπάρχουν και οι περιπτϊςεισ που ο πόνοσ δυςκολεφεται να κρυφτεί. 
 
Θ αναφορά μάσ πθγαίνει ςε ζνα άλλο διιγθμα, εν είδει μνθμόςυνου, για τον 
πατζρα του:163 
 

«Μόνον εφζτοσ του αγίου Χαραλάμπουσ κατάφερα να βρεκϊ κατά το 
ςοφρουπο ςε ζνα ξωκλιςι. Ψιλόβρεχε, είχε ομίχλθ και το παλθό εκκλθςάκι 
φωτιηόταν μονάχα από ζνα καντιλι και τα κεριά που άναψα εισ μνιμθν. 
Χωμζνοσ ςε ζνα ςταςίδι και προςπακϊντασ να φζρω κοντά μου τθ 
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 Και οι δφο εκδοχζσ ζχουν επιςθμανκεί από τθν λογοτεχνικι κριτικι. Ρρϊτοσ ο Α. Κοτηιάσ (1973) 
υποςτθρίηει ότι: «θ μικρογραφία τθσ φρίκθσ είναι μικρότερθ φρίκθ», ζπειτα ο Σ. Τςακνιάσ (1981) 
διαπιςτϊνει ότι: «θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ τραγικότθτασ ενδζχεται να φορτίηει τθν ζνταςι τθσ», χωρίσ 
να αναιρεί απαραίτθτα θ μία άποψθ τθν άλλθ, βλ. ςτο: Σ. Τςακνιάσ, ό.π., ς. 157-158.  
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 Θ. Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Κερμά καλάςςια λουτρά, ό.π. 
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 Ππωσ προκφπτει από το απόςπαςμα που παρατίκεται ο ρεαλιςμόσ τθσ απϊλειασ ςυμπλζκεται με 
το υποβλθτικό ςτοιχείο τθσ περιρρζουςασ ατμόςφαιρασ. Θ φφςθ με τθν απαλι βροχι και τθν ομίχλθ 
ςυνομιλεί με τον ψυχιςμό του ιρωα-αφθγθτι. 
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ςυγκεκριμζνθ μορφι του πατζρα μου, δεν μπόρεςα να κρατιςω τα δάκρυά 
μου, κακϊσ ςυλλογιόμουν πωσ πζκανε νεϊτατοσ ςτθν Κατοχι, ζχοντασ 
περάςει μια δφςκολθ ηωι, χωρίσ ευκαιρίεσ να πραγματοποιιςει κανζνα από 
τα όνειρα που τον πνίγανε».164 

 
Ππωσ προκφπτει, θ μικροαφιγθςθ που εςτιάηει περιςςότερο ςτθν αίςκθςθ των 
πραγμάτων παρά ςτο ίδια τα πράγματα, εφκολα ςαγθνεφει τον αναγνϊςτθ.  Ζτςι, ο 
λόγοσ του Θ.Χ.Ρ. μπορεί να είναι λακωνικόσ, αλλά θ ςκζψθ του, ολότελα 
πολφπλευρθ, ακολουκεί μια ελικοειδι τροχιά πολλαπλϊν διαςτάςεων. Το αδιάκοπο 
ςτροβίλιςμα των μνθμονικϊν ενκυμιςεων, λοιπόν, προάγει τθν ςυνειρμικι γραφι, 
κατ’ αναλογία με τθ μνιμθ που ωσ διανοθτικι λειτουργία ακολουκεί τθ ςυνειρμικι 
πορεία του νου. Επομζνωσ, τα τυχαία άλματα ςε κακθμερινά, επίλεκτα επειςόδια 
του παρελκόντοσ επιτυγχάνονται με διάφορα ςοφίςματα και ανατροπζσ που αξίηει 
να εντοπιςτοφν. Φυςικά, μζςα ς’ όλα τα ταξίδια του νου, το τραφμα (προςωπικό, 
ςυλλογικό) επανζρχεται, αναπλάκεται, τροποποιείται γιατί πολφ απλά, «Ζχει τζτοια 
θ ηωι».165 
 

  Σχεδιάγραμμα μνθμονικϊν αναγωγϊν: οι πειραματιςμοί τθσ αφιγθςθσ με 
κινθτιριο όχθμα τθ μνιμθ 
 

Ραρακάτω, ςυνεχίηουμε με τθν απο-δόμθςθ δφο κειμζνων, που επιλζγονται ωσ 
αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ γραφισ του Θ.Χ.Ρ., προκειμζνου να ελεγχκεί ο 
τρόποσ που ο ςυγγραφζασ αξιοποιεί μζςω τθσ μικρισ φόρμασ τισ μνθμονικζσ 
ανακλιςεισ του νου.   
 
«Θ ιςπανικι κικάρα» (1977) 166 
Αϋ 
Ρλαίςιο 1 (παρόν) 
1οσ δείκτθσ: «τα γεγονότα», «οι εφθμερίδεσ» (33) 
2οσ δείκτθσ: «Ασ είναι. Άλλα ικελα να πω και μακρθγόρθςα». (35)  
τζχναςμα: παρζμβαςθ 
 
Θ αφιγθςθ ξεκινάει (αόριςτα) από το παρόν για να ακολουκιςουν, εν ςυνεχεία, οι 
τυχαίεσ χρονικζσ παλινδρομιςεισ. Μορφικά, δθλαδι, μασ δίνεται μια «ιςτορικι 
εκδοχι του χρόνου»,167 με τθν ζννοια ότι θ αφιγθςθ ξεκινάει από ζνα άχρονο, 
απροςδιόριςτο ςθμείο, ζτςι ακριβϊσ όπωσ κακρεφτίηεται ςτθ ςυνείδθςθ του 
ςυγγραφζα (φαινομενολογία). Ρρόκειται για μια τεχνικι, ιδιαίτερα ςυνικθ ςτα 
πολυςφνκετα ζωσ αινιγματικά μοντερνιςτικά μυκιςτοριματα, γνωςτι ωσ 
«μνθμονικόσ μονόλογοσ». Θ D. Cohn ζχει περάςει ςε μια εφςτοχθ ερμθνεία τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ τεχνοτροπίασ, θ οποία ςυνδζεται με τον πολυδαίδαλο χαρακτιρα 
τθσ ςυνείδθςθσ· υπογραμμίηει ςχετικά: 
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 «Εισ μνιμθν», ό.π. 
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 Οδοντόκρεμα με χλωροφφλλθ, Κίχλθ, Ακινα 2021, ς. 87. 
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 Θ.Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Κερμά καλάςςια λουτρά, ό.π., ς. 33-39. 
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 Γ. Αράγθ, «Γιϊργοσ Λωάννου» ςτο: Θ μεταπολεμικι πεηογραφία (ςυλλογικό), ό.π., ς. 157. 
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« *…+ ςτουσ μνθμονικοφσ μονολόγουσ θ παροφςα ςτιγμι ζκφραςθσ είναι μια 
ςτιγμι άδεια απ’ όλθ τθν ςφγχρονθ, ταυτόχρονθ εμπειρία: αυτόσ που κάνει 
μονόλογο υπάρχει απλϊσ ςαν ζνα αςϊματο μζςον, μια κακαρι μνιμθ χωρίσ 
κακαρι κζςθ ςτο χρόνο και το χϊρο».168 

 
Ρλαίςιο 2 (παρελκόν) 
1οσ δείκτθσ: «Τζτοιοσ ιταν κι ο Γιάννθσ». (35)  
(Ειςαγωγι κζματοσ) 
2οσ δείκτθσ: «Ιρκαν *…+ ζνα μεςθμεράκι και βοφτθξαν τον πατζρα του. Ο Γιάννθσ 
ςάλταρε *…+ κρατϊντασ μιαν αγκαλιά βιβλία *…+ τα πζταξε μζςα ςτα βάτα». (35) 
3οσ δείκτθσ: θ ιςπανικι κικάρα του Γιάννθ (36) 
 
Θ μνιμθ φζρνει κραφςματα εικόνων από ζνα παρελκόν, ολότελα χαμζνο. Από τα 
ςυμφραηόμενα καταλαβαίνουμε ότι γίνεται λόγοσ για μια οικογζνεια αριςτερϊν, 
γειτόνων του ιρωα-αφθγθτι που ςφντομα, κατατρεγμζνθ κακϊσ είναι, 
εξαφανίηεται («Το ςπίτι τουσ γριγορα ριμαξε. Δεν τον ξανακυμικθκα ποτζ (τον 
Γιάννθ)», 37). Θ ιςτορία φαίνεται να υπονομεφεται από τθν ίδια τθν αφιγθςθ.  
 
Ρλαίςιο 3 ― Κλείςιμο (παρόν) 
1οσ δείκτθσ: «Ρριν λίγεσ μζρεσ» «τοπικι εφθμερίδα» (37) 
2οσ δείκτθσ: «πατζρασ», «γιοσ» «αδζξιο ςτιχοφργθμα» 
«Άκουςε, Γιάννθ, πϊσ κρθνϊ *…+ Γιάννθ μου, θ ιςπανικι κικάρα ςου» (38) 
3οσ δείκτθσ: «Ϊςτε αυτόσ ιταν ο Γιάννθσ». 
(Επιμφκιο) 

  
«Μποροφςα, *…+ τϊρα πια να τουσ φανταςκϊ όλουσ, τι τράβθξαν τόςα 
χρόνια ζρθμοι και καταδιωκόμενοι διαρκϊσ, και ο πρωτότοκοσ, ο Γιάννθσ, με 
τα βιβλία υπό μάλθσ και τθν κικάρα, να τρζχει και να κρφβεται από δω κι 
από κει, άρρωςτοσ και πειναςμζνοσ επί ζτθ». (38-39) 
 

Το φινάλε είναι κυκλικό, επιςτρζφει ςτθν ανάγνωςθ τθσ εφθμερίδασ, με τθν 
προβαλλόμενθ ιςτορία να μζνει τελικά ςτθν ςκιά τθσ αφιγθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
το κείμενο κα μποροφςε να αναγνωςτεί, όπωσ είδαμε και προθγουμζνωσ (ςτο 
αφιγθμα «Θ οβίσ»), ςφμφωνα με μια μετα-μοντερνιςτικι κεϊρθςθ, που πριμοδοτεί 
τθν ειρωνικι, υπονομευτικι ματιά απζναντι ςτα πράγματα και δθ, ςτο παρελκόν.169 
Τα ςυμφραηόμενα του κειμζνου πλζον δείχνουν ότι θ πραγματικότθτα δεν 
περιορίηεται ςτθν υποκειμενικι ςκοπιά του αφθγθτι (μοντερνιςμόσ), αλλά 
προχωράει παραπζρα και εκλαμβάνεται ωσ ζνα πλαίςιο «λογοκετικά» 
καταςκευαςμζνο.170 
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 D. Cohn, Διαφανι πρόςωπα, αφθγθματικοί τρόποι για τθν παρουςίαςθ τθσ ςυνείδθςθσ ςτθ 
μυκοπλαςία, Δ.Γ. Μπεχλικοφδθ (μτφ.), Ραπαηιςθ, Ακινα 2001, ς. 320. 
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 Για μια πιο ςυςτθματοποιθμζνθ μελζτθ γφρω από το ςυγκεκριμζνο μικροδιιγθμα, βλ. ςτο: Α. 
Νάτςινα, «Ελλθνικά διθγιματα ςτο τελευταίο τζταρτο του εικοςτοφ αιϊνα: Συμβολι ςτθ διερεφνθςθ 
του μεταμοντζρνου», ό.π., ς. 131-133. 
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 Σθμαντικι κρίνεται θ κζςθ του Φουκϊ αναφορικά με τθ ςχζςθ: εξουςιαςτικϊν «λόγων» - 
κειμενικϊν δομϊν»: «Ο Λόγοσ ι οι ¨Λόγοι¨ αποτελοφν χϊρουσ ζκφραςθσ ενόσ ςυςτιματοσ 
γνϊςθσ/εξουςίασ, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργοφν ωσ ςτοιχεία που ςυγκροτοφν το εν λόγω κακεςτϊσ. 
Ο Λόγοσ και οι ¨πρακτικζσ λόγου¨ καταςκευάηουν επικυμίεσ, παράγουν αλικεια και είναι περίπλοκα 
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Ουςιαςτικά, αυτό που ςυμβαίνει ςτο ςυγκεκριμζνο αφιγθμα είναι θ υπονόμευςθ 
πάνω ςτθν υπονόμευςθ. Για να το κζςουμε αλλιϊσ, αρχικά ο αφθγθτισ ζκδθλα 
ειρωνικόσ απζναντι ςτθν εφθμερίδα (που ςυνιςτά «λόγο» εξουςίασ) δείχνει ότι θ 
πραγματικότθτα διαμορφϊνεται από ζνα ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ςκζψθσ, εν 
προκειμζνω τον Τφπο. Μάλιςτα, ιδθ από τθν αρχι του διθγιματοσ, ςπεφδει να 
ειρωνευτεί τθν πραγματικότθτα που ηει, θ οποία φαίνεται πλιρωσ 
διαμεςολαβθμζνθ: 
 

«Δεν ζχω ακόμθ ξεκακαρίςει μζςα μου πϊσ ςυμβαίνει και οι περιςςότεροι 
άνκρωποι ξεπερνιοφνται από τα γεγονότα, που ςυνικωσ τα διαβάηουν 
ζτοιμα ςτισ πρωινζσ εφθμερίδεσ. Κα μποροφςα να υποςτθρίξω πωσ τα 
γεγονότα λαμβάνουν χϊρα εριμθν του όχλου *…+ ενϊ οι εφθμερίδεσ τα 
προβάλλουν με μιαν άνεςθ, λεσ και μετζχουν ςτθ γζνεςι τουσ ― αν όχι και 
ςαν ςυμβαίνουν επίτθδεσ για αυτζσ». (33) 

 
Στθ ςυνζχεια κι ο ίδιοσ, ακολουκϊντασ τθν ίδια λογικι τθσ «καταςκευαςμζνθσ» 
πραγματικότθτασ προχωράει ςτθν υπονόμευςθ τθσ ιςτορίασ του Γιάννθ. Ειδικότερα, 
το νόθμα πίςω από το εμβόλιμο επειςόδιο με τθν «ιςπανικι κικάρα» αφορά τθν 
ιςτορία ενόσ κατατρεγμζνου ανκρϊπου και τθσ οικογζνειάσ του. Ρρόκειται όμωσ για 
μια ιςτορία που λανκάνει, πίςω από τθν ρθματικι καταςκευι τθσ («*…+ ζνα ποίθμα 
με τίτλο ¨Νεκρολοφλουδα¨», 38), με αποτζλεςμα να υπονομεφεται από τθν ίδια τθν 
αφιγθςθ. Ζχει ενδιαφζρον, βζβαια, και το γεγονόσ ότι ο αφθγθτισ κάνει λόγο και 
για τθν (εκουςίωσ) απροςδιόριςτθ ζχκρα τθσ οικογζνειάσ του με τθν οικογζνεια του 
Γιάννθ (37). Μια ζχκρα ατεκμθρίωτθ, που προφανϊσ εδράηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ 
πρακτικζσ «λόγου» (οι ςτιγματιςμζνοι αριςτεροί), χωρίσ να οφείλεται κατ’ ανάγκθ 
ςτθν προςωπικι βοφλθςθ των ατόμων. 
 
Τζλοσ, κατά τθν ανάγνωςθ τθσ εφθμερίδασ, το υποκείμενο τθσ αφιγθςθσ δεν 
μπορεί να κρφψει τθν «κυμθδία» που του προκαλεί αυτι θ ςυνκικθ, πόςο μάλλον 
αφοφ γνωρίηει τθν πραγματικι ιςτορία πίςω από το ςπαραχτικό ποίθμα. Μάλιςτα, 
δεν είναι τυχαίο ότι ςτο ίδιο φφλλο ςυνδυάηονται, παραδόξωσ, δφο άςχετα μεταξφ 
τουσ κζματα, που απλϊσ εξιςϊνονται «ςτθ ςτιλθ ¨Κοινωνικά¨». Από τθ μία, «ο 
γάμοσ ενόσ γόνου τθσ περιοχισ» (37), από τθν άλλθ, θ δθμοςίευςθ ενόσ ποιιματοσ 
εν είδθ μνθμόςυνου (38), πρακτικι που απαξιϊνει το δράμα των άςθμων μπροςτά 
ςτθν επιφανειακι μεν, ζκλαμπρθ δε, κοινωνικι προβολι των πλουςίων. Κοντολογίσ, 
ο κειμενικόσ κόςμοσ που προβάλλεται δεν είναι παρά μια «πολιτιςμικι 
καταςκευι», πλιρωσ «διαλογικι» και «διαμεςολαβθμζνθ».171 
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«Ρλαςμϊδιο falciparum» (2009) 172 
Β’ 
Ρλαίςιο 1 (Ρφργοσ, παρελκόν) 
1οσ δείκτθσ: «Εκείνο το καλοκαίρι ο πόλεμοσ είχε πραγματικά αρχίςει ςτθν Ευρϊπθ» 
2οσ δείκτθσ: κτιμα, παιδικά ανδραγακιματα 
3οσ δείκτθσ: ελονοςία ιρωα-αφθγθτι 
4οσ δείκτθσ: ςυςτινεται ωσ τελικι κεραπεία «μια αλλαγι αζροσ» 
Το παρελκόν δεν είναι πλζον μόνο το ςκθνικό, αλλά γίνεται χϊροσ δράςθσ. 
Επιτάχυνςθ χρόνου. 
 
Ρλαίςιο 2 (Ακινα, παρελκόν) 
1οσ δείκτθσ: βόλτεσ ςτθν Ακινα με ςυγγενείσ 
2οσ δείκτθσ: θ ςυνάντθςθ με τουσ κείουσ του, απουςία Άγγελου  
3οσ δείκτθσ: εγκιβωτιςμόσ: «πριν ζνα χρόνο, μάλιςτα, που είχε κατεβεί λίγεσ μζρεσ 
ςε μασ *…+» 
4οσ δείκτθσ: θ απουςία του Άγγελου(Ακινα), θ φωτογραφία του ιρωα-αφθγθτι 
ςτον Φλοίςβο 
 
Ρλαίςιο 3 (Ρφργοσ, μεταγενζςτερο ςτάδιο) 
1οσ δείκτθσ: «Τον Άγγελο τον είδαμε ξαφνικά ςτο χτιμα ζνα βράδυ ςτθν Κατοχι, 
περαςμζνα μεςάνυχτα. *…+ Συνοδευόταν από δφο γενειοφόρουσ *…+» 
Ρροβάλλεται θ φευγαλζα παρουςία του Άγγελου (Ρφργοσ). Από τα ςυμφραηόμενα 
προκφπτει ότι λογικά ιταν οργανωμζνοσ ςτθν Αντίςταςθ (δεικνφειν αντί του λζγειν). 
 
Ρλαίςιο 4 (Κεςςαλονίκθ, επιτάχυνςθ) 
1οσ δείκτθσ: εν αναμονι των αποτελεςμάτων για τθν ειςαγωγι ςτο Ρανεπιςτιμιο 
2οσ δείκτθσ: φτάνουν τα μαντάτα για τον κάνατο του Άγγελου 
3οσ δείκτθσ: ςτα υπάρχοντα του νεκροφ Άγγελου εντοπίηεται θ φωτογραφία του 
αφθγθτι: «Φλοίςβοσ, 19 Σεπτεμβρίου 1939». 
Σφνκεςθ χρόνου/Κφκλοσ (Φλοίςβοσ, απουςία/παρουςία Άγγελου). Θ αναφορά 
παραπζμπει ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζνασ δείκτθσ (εδϊ) θ φωτογραφία 
ενϊνει διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Από τθ μία, ζχουμε απουςία του Άγγελου 
από τθ φωτογραφία (παρελκόν ιςτορίασ).  Ζπειτα, το πζραςμα τθσ φωτογραφίασ 
ςτο πορτοφόλι του Άγγελου που υποδθλϊνει μια παρουςία (ενδιάμεςο άχρονο 
επίπεδο). Τζλοσ ζχουμε εκ νζου απουςία του Άγγελου, αλλά παρουςία τθσ 
φωτογραφίασ (παρόν ιςτορίασ). 
 
Γενικά, ο Θ.Χ.Ρ. ξαναηεί τα γεγονότα, αυτι τθ φορά λίγο πιο κοντά ςτον ρεαλιςμό 
(δίνει λεπτομζρειεσ), μολονότι το αφθγθματικό εγϊ δεν είναι παντελϊσ απϊν 

                                                                                                                                                        
%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CF%84%
CE%AC_%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%
BF_%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_20%CE%B
F%CF%8D_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1?fbclid=IwAR0nuQd-
dCUqBfIr2OaK4tMdziq6bQ6WgiCsLFH_MCZr7f9Iv0ipNCVJ4xg  
*4 Απριλίου 2022+ 
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https://www.academia.edu/4179339/%CE%93%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_20%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1?fbclid=IwAR0nuQd-dCUqBfIr2OaK4tMdziq6bQ6WgiCsLFH_MCZr7f9Iv0ipNCVJ4xg
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(επεμβαίνει με ςχόλια). Επιπροςκζτωσ, ο τίτλοσ του διθγιματοσ μολονότι κρίνεται 
παραπλανθτικόσ οδθγεί ταυτοχρόνωσ ςε μια ζντεχνθ καταςκευι. Επί τθσ ουςίασ, 
αυτό που ενδιαφζρει δεν είναι ό,τι ζχει ςχζςθ με τθν ελονοςία (τίτλοσ) αλλά θ 
ενκφμθςθ/ο καυμαςμόσ ενόσ χαμζνου προςϊπου (Άγγελοσ).173 
 

 Ραράλλθλθ ανάγνωςθ ζργων: τα επανερχόμενα μοτίβα 
 

Εν ςυνεχεία, κρίνεται χριςιμο να αντιπαρατεκοφν δφο αποςπάςματα κοινισ 
κεματικισ που γράφονται/δθμοςιεφονται με διαφορά μιςοφ περίπου αιϊνα. Είναι 
ενδιαφζρον να εξετάςουμε τι παραμζνει ηωντανό ςτθ μνιμθ με το πζραςμα των 
χρόνων, αλλά και πϊσ επιλζγει το υποκείμενο να εκφραςτεί, κάκε φορά, απζναντι 
ςτα ίδια ςυμβάντα.    
 
 «Ο Νίκοσ ο Σερζτθσ» (1965)174 
 

«… κατά διαςτιματα χανόταν» *…+ Το ίδιο βράδυ ξαναχάκθκε ο Νίκοσ ο 
Σερζτθσ *…+ 
ϊτθςα τθ μάνα του τι γίνεται ο Νίκοσ, ποφ είναι. ¨Ποφ να ξζρω θ δόλια¨, 
μου είπε κακϊσ ζδενε πιο ςφιχτά το τςεμπζρι ςτο κεφάλι τθσ. Μερικά 
βράδια ο Νίκοσ ερχόταν. *…+ Το άλλο βράδυ ιρκε θ Ρελαγία *…+ ¨Άςκθμα 
νζα¨, μασ λζει, ¨τουσ ςτρίμωξαν. Ο Νίκοσ χτυπικθκε ςτο πόδι και τράβθξε 
για το δάςοσ τθσ Κάπελθσ. Τουσ κυνθγάνε. *…+ 
Ακοφςτθκε τότε μια φαςαρία *…+ όλοι ιταν οπλιςμζνοι και άγριοι, φϊναηαν 
και ζριχναν ριπζσ ςτον αζρα. Οι επικεφαλισ κρατοφςαν από τα μαλλιά τρία 
κομμζνα κεφάλια. ¨Αχ¨, ζκανε θ κεία μου και ςταυροκοπικθκε, ¨ποφ τουσ 
ςκότωςαν πάλι. Απάνω ςτθν Κάπελθ, τθσ απάντθςε ο μπάρμπασ μου. 
Αργότερα είπανε πωσ ο Νίκοσ ο Σερζτθσ είχε μείνει πίςω από τουσ δικοφσ 
του και κρφφτθκε πάνω ςε ζνα δζντρο μζςα ςτο δάςοσ. Πταν αυτοί που τουσ 
κυνθγοφςαν πλθςίαςαν, τράβθξε μια εγγλζηικθ χειροβομβίδα μιλσ και τουσ 
τθν πζταξε ανάμεςα ςτα πόδια *…+ Θ χειροβομβίδα δε ζςκαςε, και εκείνοι 
γλίτωςαν. Ριάςανε τότε τον Νίκο, τον ςκότωςαν και φςτερα του κόψανε το 
κεφάλι». 

 
«Ρλαςμϊδιο falciparum» (2009)175  
 

«Ο Άγγελοσ δεν φαινόταν, οφτε και φάνθκε όςο παραμείναμε εκεί. Οι κείοι 
μου απαντοφςαν ςτισ ερωτιςεισ μου με διάφορα αόριςτα μιςόλογα *…+ Τον 
Άγγελο τον είδαμε ξαφνικά ςτο χτιμα ζνα βράδυ ςτθν Κατοχι, περαςμζνα 
μεςάνυχτα. Ζβρεχε, και μζςα ςτο πυκνό ςκοτάδι χτφπθςε απαλά τθν πόρτα 
μασ. Συνοδευόταν από δφο γενειοφόρουσ, που μόλισ ανοίξαμε τον 
αποχαιρζτθςαν και εξαφανίςτθκαν αμζςωσ, μζςα από τάφρουσ και βάτα *…+ 
Ζμεινε μαηί μασ τρεισ θμζρεσ. *…+ πάλι μεςάνυχτα εμφανίςτθκαν οι δφο 
γενειοφόροι και όλοι μαηί χάκθκαν ακόρυβα μζςα από τα πυκνά βάτα. Τον 

                                                      
173

 Σε αντίςτοιχο κλίμα κινείται και το μικροδιιγθμα τθσ ίδιασ ςυλλογισ, «Θ δεκαοχτοφρα» (ς. 25-34)· 
χρονικά τοποκετείται ςτθν Κατοχι. 
174

 Θ. Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Οδοντόκρεμα με χλωροφφλλθ, ό.π., ς. 19-21. 
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 Θ. Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, Ο κθςαυρόσ των Αθδονιϊν και άλλα διθγιματα, ό.π., ς. 19-21. 
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Σεπτζμβριο του 1949 βριςκόμουν ςτθν Κεςςαλονίκθ, αναμζνοντασ τα 
αποτελζςματα των ειςαγωγικϊν εξετάςεων ςτο Ρανεπιςτιμιο. Τθν θμζρα 
που τοιχοκολλικθκαν, ζτρεξα ςτο Κεντρικό Τθλεφωνείο και κατάφερα να 
αναγγείλω ςτθ μάνα μου το ευχάριςτο γεγονόσ *…+ ιταν κάπωσ μουδιαςμζνθ 
*…+ ―Με ειδοποίθςαν το πρωί από τθν Αςτυνομία ότι πζκανε ο Άγγελοσ… 
Δεν καταφζραμε να μάκουμε ποφ τον ζκαψαν― οι δικοί του είχαν όλοι 
πεκάνει κατά τθν Κατοχι». 

 
Τα παραπάνω αποςπάςματα φαίνεται λοιπόν ότι διακζτουν τθν ίδια κεματικι 
(ιςτορικά κείμενα), ςε τζτοιο βακμό που κα μποροφςαν ςυγχρόνωσ να αποτελοφν 
παραλλαγζσ/εκδοχζσ τθσ ίδιασ ιςτορίασ. Εςτιάηουν ςε νεαροφσ άντρεσ που από τα 
ςυμφραηόμενα (εξαφάνιςθ, άγνοια οικείων) αποκαλφπτεται θ ενεργι πολιτικι τουσ 
δράςθ. Μολαταφτα, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ τραγικι ιςτορία του Νίκου (γείτονα 
του αφθγθτι) δίνεται με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Αντίκετα, ςτο επόμενο 
διιγθμα που γράφεται φςτερα από 44 χρόνια, τα γεγονότα είναι ακόμα πιο 
ςυμπυκνωμζνα ζωσ ανφπαρκτα, ενϊ θ ιςτορία του Άγγελου φαίνεται ωσ εμβόλιμο 
επειςόδιο με αφορμι τθν εξιςτόρθςθ τθσ ιατρικισ περιπζτειασ του ιρωα/αφθγθτι. 
Το χάςμα των γενεϊν, ωςτόςο, είναι ορατό· ο αφθγθτισ/ιρωασ όπωσ και κάκε 
εκπρόςωποσ β’ γενιάσ περιορίηεται ςτθ κζςθ/κζαςθ του παρατθρθτι/μάρτυρα των 
ιςτορικϊν γεγονότων. Οι ιρωεσ τθσ πραγματικισ δράςθσ είναι απλϊσ περαςτικοί. 
 
Καταλθκτικά, με αφόρμθςθ τα δφο παραπάνω αποςπάςματα προχωράμε ςτθν 
ανίχνευςθ και καταγραφι των επαναλαμβανόμενων ςχθμάτων, που αφενόσ 
οδθγοφν ςε κειμενικι ςυμμετρία, αφετζρου παράγουν οριςμζνεσ διαπιςτϊςεισ: 
―Τα κλειςίματα του Θ.Χ.Ρ., τουλάχιςτον όςον αφορά τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα 
κειμζνων που μελετάμε ―με κζμα τθν Κατοχι και τουσ αφανείσ ιρωζσ τθσ― 
προϊκονομοφν αράδεσ πίςω τθν κοινι δραματικι κατάλθξθ. Σε αυτό ςυνθγορεί τόςο 
θ αιςκθτι χριςθ τθσ υπαινικτικότθτασ, όςο και το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των 
πανομοιότυπων αντρικϊν μορφϊν, με τθν φευγαλζα παρουςία και τθν ζντονθ 
απουςία. 
―Γίνεται μια αυςτθρά επιλεκτικι καταγραφι των ιςτορικϊν γεγονότων, με 
αποτζλεςμα να μνθμονεφονται μόνο οι κριςιμότερεσ ςτιγμζσ των ςυμβάντων, το 
πλαίςιο που τισ διαμορφϊνει (απουςία/παρουςία) και θ ςτιγμι τθσ κορφφωςισ 
τουσ (κάνατοσ). 
―Σχεδόν κάκε διιγθμα προχποκζτει το λάιτ-μοτίφ του κανάτου. Ρρόκειται για ζνα 
επανερχόμενο μοτίβο, ςυνδεδεμζνο με τουσ ςυγγραφείσ τθσ Βϋ Μ. Γ., το οποίο 
αλλάηει ανάλογα με τα ςυμφραηόμενα. Για παράδειγμα,  οι κάνατοι των νεαρϊν 
αντρϊν ανάγονται ςε ιδεολογικά αίτια, ενϊ ςε άλλα κείμενα λ.χ. ο κάνατοσ του 
πατζρα («Εισ μνιμθν») ςε φυςικά. 
―Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςυγγραφζασ αποφεφγει οποιαδιποτε ρθτι αναφορά ςε 
πολιτικά ηθτιματα, παρότι ςυχνά ςτρατευμζνεσ φιγοφρεσ κάνουν αιςκθτι τθν 
παρουςία τουσ.  
 
Εν κατακλείδι, ο Θ.Χ.Ρ. πρωτοτυπεί ςε ςχζςθ με τουσ δφο προθγοφμενουσ 
πεηογράφουσ, από τθν άποψθ ότι προτείνει μια νζα ανάγνωςθ κειμζνων 
αντίςτοιχθσ υφισ (των ¨ιςτορικϊν¨). Το ενδιαφζρον ςτθν περίπτωςι του, δθλαδι, 
ζγκειται ςτθν πρόςλθψθ τθσ πραγματικότθτασ ωσ «καταςκευισ» κειμενικϊν 
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πρακτικϊν (μεταμοντερνιςτικι κεϊρθςθ). Θ μικροαφιγθςθ πριμοδοτείται και 
ζρχεται να διαςκευάςει το ιςτορικό παρελκόν με τουσ δικοφσ τθσ όρουσ. Αφενόσ 
εμπεριζχει τον αναγκαίο ρεαλιςμό που ςυναρπάηει τον αναγνϊςτθ, αφετζρου 
ενζχει το υπαινικτικό ςτοιχείο, ωσ απόρροια τθσ ειρωνικισ/υπονομευτικισ ςχζςθσ 
πραγματικότθτασ-κειμζνου. Σε αυτό το πλαίςιο κινείται θ μικρομυκοπλαςία του 
Θ.Χ.Ρ., κζτοντασ ςε εγριγορςθ τον κριτικό αναςτοχαςμό του αναγνϊςτθ.  
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Κεφάλαιο Τζταρτο 
Παράλλθλθ ςυηιτθςθ ζργων: ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ  
 
4.1. Λογοτεχνία και Β’ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ: θ ιςτορικι μνιμθ ωσ μαρτυρία 

ςτουσ πεηογράφουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ  (οι περιπτϊςεισ του Γιϊργου Ιωάννου, 
του Νίκου Μπακόλα, του Περικλι Σφυρίδθ, και του Τόλθ Καηαντηι) 

 
Ωσ γνωςτόν, οι πεηογράφοι τθσ Κεςςαλονίκθσ διαφοροποιοφνται από τθν 
προγενζςτερθ παράδοςθ (των Μακεδονικϊν Θμερϊν) εςτιάηοντασ πλζον ςε 
περιςςότερο ρεαλιςτικζσ ςυνκζςεισ. Άλλωςτε, τα ίδια τα ιςτορικά γεγονότα ςτα 
οποία τυχαίνει να παρευρεκοφν ωσ αυτόπτεσ μάρτυρεσ τοφσ ωκοφν προσ μια 
περιςςότερο ρεαλιςτικι απεικόνιςθ των πραγμάτων, με τθν ςυνειρμικι γραφι και 
τα όποια ζντεχνα αφθγθματικά τεχνάςματα να υποχωροφν αιςκθτά. Εν 
προκειμζνω, οι κοινζσ καταγραφζσ των βιωμζνων εμπειριϊν, τοποκετθμζνεσ ςε 
οριςμζνο τόπο (Κεςςαλονίκθ) και χρόνο (Κατοχι) φζρνουν ςτο φωσ όψεισ 
ςυλλογικισ/ιςτορικισ μνιμθσ, που εντζλει επεκτείνονται ςε μνιμεσ «λογοτεχνικζσ».  
 
Ειδικότερα, μια ιςτορικι διερεφνθςθ του αφθγθματικοφ υλικοφ μάσ επιτρζπει να 
εντάξουμε τζτοιου τφπου διθγιςεισ ςτο είδοσ τθσ «ιςτορικισ μαρτυρίασ». Είναι 
χριςιμο να ςθμειωκεί, βζβαια, ότι θ λεγόμενθ «προςωπικι λογοτεχνία» βαςίηεται 
ςτθν «προςωπικι μαρτυρία», χωρίσ να ςυνταυτίηεται κατ’ ανάγκθ με τθν «ιςτορικι 
αλικεια».176 Αρχικά, λοιπόν, γίνεται μνεία ςτθ κεϊρθςθ τθσ «λογοτεχνίασ ωσ 
μαρτυρία», θ οποία περιλαμβάνει ςυνικωσ κείμενα που αφορμϊνται από εποχζσ 
δραματικζσ, βαμμζνεσ με κόκκινο. 
 
Συγκεκριμζνα, πρόκειται για κείμενα (μικρισ ι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ) που 
εςτιάηουν ςε μια τυχαία ιςτορικι ςτιγμι, με κάποια ςθμαςία για το αφθγθματικό 
υποκείμενο. Μάλιςτα, το ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ (όπωσ 
είδαμε και ςτο προθγοφμενο Κεφάλαιο) ζγκειται ςτθ ςχζςθ των ςυγγραφζων με τθν 
ιςτορία που αφθγοφνται. Για τθν ακρίβεια, οι κεςςαλονικείσ πεηογράφοι που 
μελετϊνται παρακάτω μετζχουν ωσ παρατθρθτζσ μονάχα τθσ μικρισ ιςτορίασ 
―όπωσ άλλωςτε παρατθροφμε, εν γζνει, ςτουσ ςυγγραφείσ τθσ Β’ Μ. Γ.― τθν ίδια 
ςτιγμι που θ Μεγάλθ Λςτορία διαδραματίηεται εριμθν τουσ. Κατά ςυνζπεια, ό,τι 
περνάει εντζλει από τθν τελευταία είναι ο απόθχοσ. 
 
Ρροκφπτει, λοιπόν, ότι θ «ιςτορικι μαρτυρία» εκλαμβάνεται ωσ προςωπικι 
ερμθνεία και αίςκθςθ, ωσ ςχολιαςμόσ απζναντι ςτα ςυντελοφμενα. Αυτό, ςαφϊσ, 
δικαιολογείται καλφτερα μζςα από μια γλωςςολογικι προςζγγιςθ. Για παράδειγμα, 
αξιοπρόςεκτθ είναι θ παρατιρθςθ των Δομιςτϊν, οι οποίοι αναγνωρίηουν ότι θ 
γλϊςςα μεταφζρει μονάχα τθν ιδζα από τα πράγματα (τθν πραγματικότθτα) και 
ποτζ τα ίδια τα πράγματα. Ομοίωσ και θ Λογοτεχνία, που εκλαμβάνεται ωσ ςφςτθμα 

                                                      
176

 Ππωσ ζχει αποφανκεί ο Γάλλοσ φιλόςοφοσ Jacques Derrida, θ ζννοια του «μαρτυρϊ» κάτι δεν 
ςθμαίνει κατ’ ανάγκθ ότι το «αποδεικνφω»: «¨Μαρτυρϊ¨ δεν κζλει να πει ¨αποδεικνφω¨, αλλά 
ορκίηομαι πωσ είδα, άκουςα, άγγιξα, αιςκάνκθκα, με μια λζξθ ιμουν παρϊν, πωσ αυτό το ςυμβάν 
μου ιταν ι μου είναι παρόν, μζςα ςτο χϊρο και ςτο χρόνο — άρα αιςκθτό», βλ. ςτο: J. Derrida, 
Μαρτυρία και μετάφραςθ. Επιβιϊνοντασ ποιθτικά, Β. Μπιτςϊρθσ (μτφ.), Γαλλικό Λνςτιτοφτο Ακθνϊν, 
Ακινα 1996, ς. 31. 
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ςθμείων κινείται ςτο ίδιο πλαίςιο.177 Υπό αυτό το πρίςμα, θ Λογοτεχνία ςυνιςτά ζνα 
«αναφορικό κείμενο» το οποίο βαςίηεται ςε ζνα «ιςτορικό αναφερόμενο». Βζβαια, 
περνϊντασ από το ζνα επίπεδο (εξω-γλωςςικό) ςτο άλλο (γλωςςικό) θ 
διαμεςολαβθτικι πράξθ είναι αναπόφευκτθ: 
 

« *…+ θ γλϊςςα είναι φτιαγμζνθ με ζνα διαφορετικό υλικό από αυτό των 
γεγονότων, και μζςα από αυτιν ακοφμε το άτομο που μιλά, και όχι το ίδιο το 
πράγμα. Το άτομο μιλά πάντα μζςα από ζνα ςφςτθμα κωδίκων, ςθμαςιϊν, 
ιδεολογιϊν και ιδεολογθμάτων».178 

 
Γενικά, βάςει των όςων ζχουμε δει ωσ τϊρα, ςε ςυνάρτθςθ και με το προθγοφμενο 
Κεφάλαιο, ςυμπεραίνουμε ότι οι διθγθματογράφοι μασ μζςω τθσ χριςθσ τθσ 
αυτοβιογραφικισ μεκόδου (μυκοπλαςία ςτθν οποία υπειςζρχονται προςωπικά 
βιϊματα) δεν υπερβαίνουν ποτζ τον γνωςτικό-εμπειρικό τουσ κόςμο (διατιρθςθ 
μονοεςτιακισ αφιγθςθσ). Ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που μια ανάμνθςθ φαίνεται 
εξ ολοκλιρου πραγματικι και πειςτικι δεν ςθμαίνει ότι απαραιτιτωσ 
ανταποκρίνεται ςτθν ιςτορικι αλικεια, παρά ςτθν προςωπικι αλικεια του κακενόσ 
ξεχωριςτά. Στθν πραγματικότθτα, δθλαδι, ζνα αφθγθματικό κείμενο είναι πολφ 
πικανό να δθμιουργεί ςτον αναγνϊςτθ τθν «ψευδαίςκθςθ τθσ ιςτορικισ αλικειασ», 
ωσ απόρροια τθσ αλθκοφάνειασ που εκπζμπει το βίωμα (ταφτιςθ 
αφθγθτι/ςυγγραφζα).179  
 
Πμωσ, όπωσ αναφζραμε προθγουμζνωσ, όταν μιλάμε για ςυγκεκριμζνα ιςτορικά 
γεγονότα ―εφόςον τα κείμενα δίνουν τουσ απαραίτθτουσ χωροχρονικοφσ δείκτεσ 
για να τα διαςταυρϊςουμε― μποροφμε να εντοπίςουμε αρχικά τθν επιβεβαιωμζνθ 
ιςτορικι μαρτυρία κι ζπειτα να τθν αντιπαραβάλλουμε με τθν αντίςτοιχθ του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου («Θ ιςτορικι αλικεια δεν είναι ενυπάρχον ςτοιχείο τθσ 
κειμενικότθτασ αλλά αποτζλεςμα τθσ ςφγκριςθσ των κατακζςεων των 
μαρτφρων»)180. Βζβαια, ασ μθ ξεχνάμε ότι θ Λογοτεχνία εξυπθρετεί πρωτίςτωσ το 
ςυναίςκθμα, παρά τθν ιςτορικι ερμθνεία. Επομζνωσ, ζχει ενδιαφζρον να 
προςεγγίςουμε τθν ιςτορικι πτυχι των κειμζνων μασ, προκειμζνου να δοφμε τθν 
προςωπικι ςτάςθ των ςυγγραφζων μασ απζναντι ςτα αναπαριςτϊμενα. Θ 
αναςφςταςθ μιασ εποχισ, άλλωςτε, προχποκζτει ζνα πανόραμα εικόνων, ςτοιχείων 
αλλά και ςυναιςκθμάτων. Μόνο ζτςι μπορεί να αφομοιωκεί ςε ικανοποιθτικό 
βακμό.  
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 P. Barry, Γνωριμία με τθ κεωρία, ό.π., ς. 65-70. / Βλ. ςυνάμα και ςτο Κεφάλαιο Ρρϊτο τθσ 
παροφςασ Διπλωματικισ ςτθν υπο-ενότθτα Μνιμθ και «χρονότοποσ». 
178

 Φ. Αμπατηοποφλου, Ο άλλοσ εν διωγμϊ :θ εικόνα του Εβραίου ςτθ λογοτεχνία, ηθτιματα ιςτορίασ 
και μυκοπλαςίασ, Κεμζλιο, Ακινα 1998, ς. 100-101. 
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 Φ. Αμπατηοποφλου, ό.π., ς. 102. / Αξιομνθμόνευτεσ είναι και οι διαπιςτϊςεισ του Γ. Αράγθ ωσ 
προσ τθν ςθμαςία τθσ «ψευδαίςκθςθσ τθσ ιςτορικισ αλικειασ», βλ. ςτο: Γ. Αράγθσ, Αςτικι εμπειρία 
και αςτικι ικαγζνεια τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ. Δοκίμια, Σοκόλθ, Ακινα 2001, ς. 38. 
180

 Π.π., ς. 101. 
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 Μυκοποίθςθ του πλαιςίου τθσ Απελευκζρωςθσ  
 
Ειδικότερα, όταν μιλάμε για γεγονότα τθσ νεότερθσ ελλθνικισ Λςτορίασ που 
μποροφν εφλογα να επιβεβαιωκοφν από τα διακζςιμα ιςτορικά ντοκουμζντα 
(εφθμερίδεσ, προφορικζσ μαρτυρίεσ κ.α.) είναι ευκολότερο να διακρικεί θ 
προςωπικι από τθν αντικειμενικι παρατιρθςθ. Ραρακάτω επιχειρείται μια 
παράλλθλθ ανάγνωςθ των κειμζνων του Γ. Λωάννου, του Ν. Μπακόλα, του Ρ. 
Σφυρίδθ και του Τ. Καηαντηι.181 Να ςθμειωκεί και πάλι ότι το περιεχόμενο των 
κειμζνων είναι κοινό και επικεντρϊνεται ςε μια αρκετά αμφιλεγόμενθ ςτιγμι τθσ 
νεότερθσ Λςτορίασ τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθν θμζρα-ορόςθμο τθσ Απελευκζρωςθσ. 
 
Μια πρϊτθ επιδίωξθ είναι μζςα από ςφντομεσ παρατθριςεισ και ςχολιαςμοφσ να 
εντοπιςτοφν και να προςδιοριςτοφν τα ςθμεία ςφγκλιςθσ που ενζχουν περιςςότερο 
το ςτοιχείο τθσ ςυλλογικότθτασ. Σε δεφτερο χρόνο, γίνεται προςπάκεια να 
καταφανεί πϊσ το ίδιο γεγονόσ προςλαμβάνεται και εγγράφεται διαφορετικά από 
τον κακζνα, ςφμφωνα με τθν κεωρία Φαινομενολογίασ/ςχετικότθτασ· ασ μθν 
ξεχνάμε ότι το «Το παρελκόν ςυγκροτείται άμεςα και αναπόφευκτα από τον 
αφθγθτι *…+.182 
 

 Ραρακζματα επιλεγμζνων κειμζνων 
 
―Γ. Λωάννου: 
 

«Θ Κεςςαλονίκθ ελευκερϊκθκε από τουσ Γερμανοφσ ςτισ 29 Οκτωβρίου του 
1944, μζρα Κυριακι. Για τθν ακρίβεια, τθ μζρα εκείνθ ελευκερϊκθκε το 
κάτω *…+ τμιμα τθσ πόλθσ». («Θ παραπεταμζνθ απελευκζρωςθ», 103) 183 
«Σε λίγεσ μζρεσ *…+ ζνα άλλο πλικοσ, πολφ πιο τραχφ και ηωντανό, αυτό που 
τϊρα ιταν ζτοιμο να πζςει για τθν πόλθ, τιμοφςε γονατιςμζνο και μ’ 
αναφιλθτά τουσ απειράρικμουσ ιρωεσ και μάρτυρζσ του: 
¨Επζςατε κφματα, αδζρφια εςείσ, 
Σε άνιςθ μάχθ κι αγϊνα…¨» (105) 

 
«Φιλιόμαςταν, αγκαλιαηόμαςταν, χαϊδευόμαςταν, δεν ξζραμε τι λζμε από 
τθν ταραχι μασ. Λζγαμε «Χριςτόσ Ανζςτθ», λζγαμε «Ελευκερία», «Ροτζ 
ξανά». Σάμπωσ να ’ταν ςτο χζρι μασ. Αλλά ζτςι νομίηεισ ςε τζτοιεσ ςτιγμζσ 
*…+ 
Στθν Εγνατία *…+ μια ατζλειωτθ ςειρά από άλογα και καβαλάρθδεσ 
μαυρολογοφςε. Ιταν οι αντάρτεσ του ΕΛΑΣ *…+ Οφτε φϊναηαν, οφτε 
πολυμιλοφςαν. Χαμογελοφςαν μονάχα, όταν ο κόςμοσ ζξαλλοσ τουσ 
τραβοφςε από τα ποδάρια για να τουσ κατεβάςει. Και μερικοί *…+ το 
κατάφερναν. Ράντωσ, τόςα πολλά γζνια μόνο ςτισ μζρεσ μασ, ξαναείδαμε. 
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 Εφεξισ οι ονομαςίεσ για λόγουσ ςυντομίασ αναγράφονται αντίςτοιχα ωσ: Γ.Λ., Ν. Μπ., Ρ.Σ., Τ.Κ. 
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 Βλ. ςτθν ίδια μελζτθ, ςτθν υπο-ενότθτα: Μνιμθ: άτομο και κοινωνία. 
183

 Τα αποςπάςματα από τα πεηογραφιματα του Γ. Λωάννου για τθν Απελευκζρωςθ βλ. από τθν 
ςυλλογι: Γ. Λωάννου, Το δικό μασ αίμα, Κζδροσ, Ακινα 

10
1980. 
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Μόνο που εκείνα τα κοςμοφςε, όπωσ ιταν φυςικό, το γνωςτό ζντομο τθσ 
κακοπάκειασ και τθσ νίκθσ». (110-111) 

 
 
 
―Ν. Μπακόλασ: 
 

«Ξεψυχοφςε πια το καλοκαίρι, ζφτανε ςτα τζλθ ο Οκτϊβριοσ κι όλα 
μαρτυροφςαν πωσ κα φεφγανε οι Γερμανοί, ςτισ ακριανζσ ςυνοικίεσ 
επικράτθςαν οι επονίτεσ, το εφεδρικό ΕΛΑΣ *…+ γίνονταν οι ςκοτωμοί 
ςυνζχεια· τϊρα όλοι οι τοίχοι είχαν γεμίςει με ςυνκιματα, με τα μπλε τα 
γράμματα μεγάλα και πιο ψφχραιμα γραμμζνα, δεν νοιαηόνταν πια οι 
Γερμανοί οφτε παςχίηαν, και λουφάηανε οι ταγματαςφαλίτεσ, ζπρεπε να 
ςϊςουν τα κεφάλια τουσ *…+». (Θ Μεγάλθ Ρλατεία, 372) 
«*…+ ίςωσ βλζπαν τθν ουρά των Γερμανϊν, όπου φεφγαν κι ευτυχϊσ δεν 
ξαναγφριηαν». (403) 
«Τϊρα βλζπαν ζναν φράχτθ από πλάτεσ *..+ που κραυγάηαν και που 
τραγουδοφςαν, πάνω απϋ τα κεφάλια κόκκινεσ λουρίδεσ λάβαρα *…+ κι είδαν 
ζναν ποταμό από κόςμο, πιο πολφ παιδιά και νζουσ, όπου τραγουδοφςαν και 
κουνοφςαν τισ γροκιζσ τουσ ςτον αζρα και ζρχονταν το ‘να πίςω από τ’ άλλο 
τα ςυνκιματα *…+ και κατόπι ακουςτικανε ηθτωκραυγζσ ςφυρίγματα, που 
ερχόντανε καβαλαραίοι με χακί ςτολζσ, με τα όπλα ςταυρωτά ςτθ ράχθ *…+». 
(405) 

 
―Ρ. Σφυρίδθσ: 
 

«Κι ιρκε το τζλοσ του Οκτϊβρθ μ’ ζναν ιλιο γλυκό ςαν χάδι και ηεςτακικαν 
οι καρδιζσ μασ, κακϊσ μπικαν τα τμιματα του ΕΛΑΣ από δυο μεριζσ ςτου 
Χαριλάου, παραταγμζνα ςε ςχθματιςμοφσ παρζλαςθσ. *…+ Ιταν ντυμζνοι ςτο 
χακί, άλλα και κάποιοι με πολιτικά, κι είχαν τα όπλα τουσ επ’ ϊμου. 
Φαίνονταν κουραςμζνοι, ιταν αξφριςτοι με γζνια ι γενειάδεσ, οι ςτολζσ τουσ 
τςαλακωμζνεσ *…+ αλλά είχαν ζνα χαμόγελο νίκθσ και λουλοφδια ςτα χζρια ι 
περαςμζνα ςτισ επωμίδεσ και ςτουσ ορτιρεσ των όπλων, απ’ αυτά που τουσ 
ζδινε ο κόςμοσ που είχε μαηευτεί και ηθτωκραφγαηε. Εγϊ τουσ είδα για λίγο, 
τουσ καμάρωςα, γιατί ο νουσ μου ιταν να γυρίςω γριγορα ςπίτι *…+». (Ψυχι 
μπλε και κόκκινθ, 113)184 

 
―Τ.Κ.: 

«Από τθ μζρα εκείνθ *…+ Τα νζα όμωσ για τουσ Γερμανοφσ δεν ιτανε καλά. 
Από παντοφ ερχόντανε ειδιςεισ πωσ νικιοφνται. Οι δικοί μασ, πάλι, μζρα με 
τθ μζρα ξεκαρρεφαν πιο πολφ. Γράφαν ςτουσ τοίχουσ, και ςτουσ 
ςυνοικιςμοφσ παραφυλάγανε τουσ ταγματαλιτεσ και τουσ κακαρίηανε». («Θ 
κυρα-Λιςάβετ», 20) 

 

                                                      
184

 Ρ. Σφυρίδθσ, Ψυχι μπλε και κόκκινθ, ό.π. 
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«Ρεριμζναμε πωσ όπου να ϋναι φεφγουνε οι Γερμανοί. *…+ Ϊςπου ζνα πρωί, 
χαράματα πεσ, μπικαν ςτθ γραμμι κανονικά και φφγανε με τα κάρα τουσ και 
τα φορτθγά τουσ φορτωμζνα μζχρι τα μποφνια. *…+ Τρζξαμε και μεισ, μικρά 
παιδιά, να δοφμε τθν παρζλαςθ». (61) 

 
«Εκείνθ όμωσ τθ μζρα λζγανε άλλα τραγοφδια, πιο χαροφμενα. *…+ Ο 
ενκουςιαςμόσ του κόςμου φοφντωνε. Και τα χουνιά ανάγγειλαν πωσ «ο 
ςτρατόσ μασ μπικε ςτθν Τςιμιςκι». Ο κόςμοσ άρχιςε τα ¨ηιτω¨ κι άλλοι 
αγκαλιάηονταν και χοροπθδοφςαν και μεισ απάνω ςτθ μαρκίηα πιο πολφ απ’ 
όλουσ. Ϊςπου άρχιςε θ παρζλαςθ: Μπροςτά πθγαίνανε καμιά κατοςταριά 
καβαλαραίοι, αρματωμζνοι ςαν αςτακοί, με γενειάδεσ κι αυτόματα και 
φυςεκλίκια χιαςτί ςτο ςτικοσ. *…+ Μετά ακολουκοφςε μπουλοφκι ο κόςμοσ. 
Εκεί να δεισ ςθμαίεσ ελλθνικζσ *…+ και ςθκωμζνθ τθ γροκιά απάνω ςτα 
μπαλκόνια, και ¨Κα ςασ κατεβάςουμε¨ φωνάηανε ς’ όςουσ 
παρακολουκοφςαν από κει. Στο μεταξφ ο κόςμοσ που περίμενε ςτα 
πεηοδρόμια μπουκάρθςε ςτο δρόμο κι αγκάλιαηε τουσ αντάρτεσ. Μερικοί 
είχανε φζρει και γλυκά και τουσ κερνοφςανε, άλλοι μπαίνανε μεσ ςτισ 
γραμμζσ των ανταρτϊν και τραγουδοφςαν όλοι μαηί αγκαλιαςμζνοι». («Θ 
παρζλαςθ», 62-63) 

 
Ραρακάτω ακολουκεί ζνα ςχετικό ςχεδιάγραμμα με ςυγκλίςεισ/αποκλίςεισ ςε 
ςυνάφεια με τα παραπάνω αποςπάςματα. Πλα  πραγματεφονται το ίδιο γεγονόσ το 
οποίο εντάςςουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό-ιςτορικό πλαίςιο. 
 

 Κοινοί τόποι (ιςτορικζσ μαρτυρίεσ) 
 
―Θ κοινι εντφπωςθ (ςυλλογικότθτα) του επικείμενου τζλουσ τθσ γερμανικισ 
Κατοχισ. Ππωσ φαίνεται ςε όλα τα αποςπάςματα θ Αντίςταςθ καλπάηει, κάτι που 
δεν κα μποροφςε να περάςει απαρατιρθτο από τον απλό λαό (ο απόθχοσ των 
γεγονότων). 
 
―Θ θμερομθνία που επιβεβαιϊνεται από τθν επίςθμθ Λςτορία. Ωςτόςο, κατά τθν 
παράλλθλθ ανάγνωςθ των χωρίων καταλαβαίνουμε ότι ςτον Τ.Κ. δεν 
προςδιορίηεται με ακρίβεια ο χρόνοσ των ιςτορικϊν δρϊμενων. Θ αφθγθματικι του 
επιλογι να διαμορφϊςει ζνα άχρονο πλαίςιο προςδίδει μεγαλφτερθ ελλειπτικότθτα 
ςτθν διιγθςθ («Ϊςπου ζνα πρωί»). Αντικζτωσ, κακίςταται ςαφζσ ότι ο πιο ακριβισ 
από όλουσ είναι ο Λωάννου. Σε κάκε περίπτωςθ, τα ιςτορικά δεδομζνα δεν 
παρουςιάηονται ανεξάρτθτα από το αφθγθματικό εγϊ που ςυνεχϊσ επεμβαίνει 
(«Ζτςι ςθμειϊνουν άλλωςτε και οι πενιχρότατεσ εφθμερίδεσ», 103). Αυτό ςυμβαίνει 
είτε με τθν προςκικθ προςωπικϊν ςχολίων (Λωάννου), είτε με τθν μεταφορικι 
χριςθ τθσ γλϊςςασ: «μ’ ζναν ιλιο γλυκό ςαν χάδι» (Ρ.Σ.) 
 
―Θ αναπαράςταςθ τθσ πομπισ/παρζλαςθσ, που απαντάται ςε όλουσ, με εξαίρεςθ 
τθν  υποκετικι αφιγθςθ του Ν. Μπ. (Θ Μεγάλθ Ρλατεία), όπου φαίνεται να 
παραλείπεται αυτό το κομμάτι εςωτερικισ ςυνειδθτοποίθςθσ των ςυμβάντων. 
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―Οι πρωταγωνιςτζσ του Αγϊνα εντυπϊνονται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ. Τα παραπάνω 
χωρία φζρουν ζνα ιδιαίτερο ςθμαςιολογικό βάροσ, κακϊσ αναπαράγουν όχι μόνο 
κοινζσ εικόνεσ, αλλά και κοινά ςυναιςκιματα. Ππωσ βλζπουμε, ςε όλα τα κείμενα θ 
φιγοφρα του αντάρτθ μεταφζρεται απαράλλακτθ. Συνάμα, ςε όλουσ 
διαμορφϊνεται το ίδιο κλίμα ενκουςιαςμοφ και δζουσ που οφείλεται ςτο μεγαλείο 
τθσ ςτιγμισ, με το πλικοσ ―όπωσ φαίνεται επανειλθμμζνωσ― να θρωοποιεί τουσ 
πρωταγωνιςτζσ του Αγϊνα.  
 
Εν κατακλείδι, διαπιςτϊνεται ότι τα επιλεγμζνα παρακζματα των κειμζνων μασ 
επιβεβαιϊνονται από τθν επίςθμα καταγεγραμμζνθ Λςτορία τθσ Κεςςαλονίκθσ.185 
Άρα, είναι επόμενο να ςκεφτοφμε ότι κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ 
ςυμπλθρωματικζσ πθγζσ ςε εγχειρίδια Λςτορίασ, για τθν καλφτερθ αναπαράςταςθ 
και αφομοίωςι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εποχισ. Άλλωςτε, θ λογοτεχνία εφλογα 
ςυςτινεται ωσ πρόςκετθ ιςτορικι πθγι, κακϊσ προςφζρει μια εναλλακτικι κζαςθ 
του παρελκόντοσ, περιςςότερο άμεςθ και ςυγκινθςιακά φορτιςμζνθ. Υπό αυτιν τθν 
προοπτικι, ο αναγνϊςτθσ ςυμπράττει με τα πρόςωπα ―με τθ χαρά τουσ ι το 
δράμα τουσ― ανάλογα με το ςυγκείμενο.  
  

 Αποκλίςεισ: θ κυριαρχία τθσ προςωπικισ αίςκθςθσ 
 
Ασ μθν ξεχνάμε, βζβαια, ότι τα κείμενά μασ, ωσ λογοτεχνικά ζργα, ζχουν τθν τάςθ 
να διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ. Και αυτό, διότι, όπωσ είναι φυςικό, ενζχουν το 
προςωπικό ςτίγμα του εκάςτοτε ςυγγραφζα ςε ςχζςθ με τα ιςτοροφμενα. Για 
παράδειγμα, βλζπουμε ότι τα αυτοαναφορικά ςχόλια, που υποκειμενικοποιοφν τον 
δεςμό του ατόμου με τθν πραγματικότθτα ποικίλλουν· ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ 
που πριμοδοτείται θ ςυλλογικι μνιμθ: 
 

«Ράντωσ, τόςα πολλά γζνια μόνο ςτισ μζρεσ μασ, ξαναείδαμε. Μόνο που 
εκείνα τα κοςμοφςε, όπωσ ιταν φυςικό, το γνωςτό ζντομο τθσ κακοπάκειασ 
και τθσ νίκθσ». (Γ.Λ., 111) 

 
Σε άλλο ςθμείο, παρατθροφμε ότι ο κεντρικόσ χαρακτιρασ (που ταυτίηεται με τον 
αφθγθτι) περιορίηεται ςυνειδθτά ςτισ προςωπικζσ και μόνο εντυπϊςεισ, 
υπονομεφοντασ τα μεγάλα ςυμβάντα. Από το πλαίςιο τθσ Απελευκζρωςθσ, λοιπόν, 
μνθμονεφονται μόνο όςα προλαβαίνει να δει ο ιρωασ-αυτόπτθσ μάρτυρασ: 

 
«Εγϊ τουσ είδα για λίγο, τουσ καμάρωςα, γιατί ο νουσ μου ιταν να γυρίςω 
γριγορα ςπίτι *…+». (Ρ.Σ., 113) 

 
Επιπροςκζτωσ, ωσ γνωςτόν, θ μικρι αφθγθματικι φόρμα προχποκζτει τθν 
ςυμπφκνωςθ του περιγραφόμενου ςυμβάντοσ, με αποτζλεςμα θ διιγθςθ να 
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 Βλ. για παράδειγμα το τθλεγράφθμα του Μ. Βαφειάδθ προσ το Γενικό Επιτελείου του ΕΛΑΣ ςτισ 
30.10.44: «Ομάδα Μεραρχιϊν Μακεδονίασ. Τμιματά μασ ειςιλκον Κεςςαλονίκθ ςιμερον 3θν μετά 
μεςθμβρίαν. Λαόσ Κεςςαλονίκθσ ζξαλλοσ από ενκουςιαςμόν διατρζχει οδοφσ πόλεωσ 
εναγκαλιηόμενοσ αντάρτεσ», ςτο: Α. Συγγελάκθσ, «Θ λφτρωςθ τθσ ανυπότακτθσ Κεςςαλονίκθσ από 
τον ΕΛΑΣ», 30.10.21, από: https://tvxs.gr/news/san-simera/i-lytrosi-tis-anypotaktis-thessalonikis-apo-
ton-elas *12 Μαρτίου 2022+ 

https://tvxs.gr/news/san-simera/i-lytrosi-tis-anypotaktis-thessalonikis-apo-ton-elas
https://tvxs.gr/news/san-simera/i-lytrosi-tis-anypotaktis-thessalonikis-apo-ton-elas
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εμπεριζχει μονάχα τθν κεντρικι αίςκθςθ του βιϊματοσ. Γι’ αυτό και ςτθ ςυνζχεια 
κρίνεται χριςιμο να επιςθμανκεί άλλθ μια περίπτωςθ όπου το ίδιο γεγονόσ 
αναπαρίςταται διαφορετικά ανάλογα με τον ςυγγραφζα και τον τρόπο που αυτόσ 
το προςλαμβάνει (Φαινομενολογία). Τα παραδείγματα που ακολουκοφν αντλοφνται 
από το ζργο του Γ.Λ. και του Τ.Κ. 
 

«Πμωσ από τθ μεριά πάλι τθσ Ερμοφ ακοφςτθκε κάτι. Μπροςτά ζτρεχαν δφο 
μοτοςυκλζτεσ με Γερμαναράδεσ και το κατόπι ζνα τηιπ, που είχε βιδωμζνο 
ςτο κζντρο του ζνα τεράςτιο όπλο ςαν πολυβόλο, ςτθμζνο όρκιο προσ τον 
ουρανό. Το τηιπ ορμϊντασ πάνω ςτον κόςμο, που με βιαςφνθ παραμζριςε, 
ζφερε ζνα απειλθτικό γφρο ςτθν πλατεία και μετά ςταμάτθςε ακριβϊσ ςτο 
κζντρο τθσ *…+ Λουφάξαμε όλοι. *…+ Κι ο κόςμοσ ςαν ςαλιγκάρια βγικε από 
τισ πόρτεσ και ξεκίνθςε για τισ μακρινζσ ςυνοικίεσ του». («Κεςςαλονίκθ: 25 
Μαρτίου 1944»,, 101-102) 
 
«Ξαφνικά ζγινε κάτι που κανζνασ δεν το περίμενε. Απ’ τθν Τςιμιςκι 
ακοφςτθκε το μουγκρθτό μιασ μοτοςυκλζτασ κι ζνασ Γερμανόσ 
μοτοςυκλετιςτισ με τ’ αυτόματο ςτο ςτικοσ, πζραςε ςα ςαΐτα. *…+ Ο κόςμοσ 
διαλφκθκε μεμιάσ. Οι πιο πολλοί πιρανε τουσ δρόμουσ καταπάνω. *…+ Εμείσ 
ςαλτάραμε απ’ τθ μαρκίηα των ¨Θλυςίων¨ και ξαναγυρίςαμε ςτθ γειτονιά». 
(Τ.Κ., 64) 

 
Αρχικά, παρατθροφμε ότι και οι δφο διθγθματογράφοι αςχολοφνται με εικόνεσ-
αναμνιςεισ, οι οποίεσ τοποκετοφνται τθν θμζρα τθσ Απελευκζρωςθσ που ζλαβε 
χϊρα από τα εφεδρικά ςτρατεφματα του ΕΛΑΣ, ςτισ 30.10.1944.186 Ζπειτα, από τα 
ςυμφραηόμενα υποκζτουμε ότι και οι δφο βρίςκονται παρόντεσ ςτο ίδιο μζροσ, τθν 
ίδια ςτιγμι· μάλιςτα, βάςει των τοπικϊν δεικτϊν, φαίνεται να τουσ χωρίηουν 
ελάχιςτα μόνο μζτρα. Ωςτόςο, και ςτα δφο κείμενα ζνα αιφνίδιο ςυμβάν ζρχεται να 
διαταράξει τον πανθγυριςμό τθσ ομιγυρθσ, αποδεικνφοντασ ότι μετζχουν του ίδιου 
πράγματοσ. 
 
Ζτςι, όςον αφορά τθν γεωγραφικι κζςθ, από τθ μία, ο Γ.Λ. εκτιμοφμε ότι βρίςκεται 
κάπου εντόσ τθσ πλατείασ τθσ Αγίασ Σοφίασ, μιασ και ζχει κζαςθ προσ το Κόκκινο 
Σπίτι *Μζγαρο Λόγγου+ («Ο πολυβολθτισ ςκόπευε προσ το Κόκκινο Σπίτι», 102). Από 
τθν άλλθ, ο Τ.Κ. γνωςτοποιεί τθν κζςθ από τθν οποία παρακολουκεί τα γεγονότα 
*Μζγαρο Θλφςια+ («ςτθ μαρκίηα του ςινεμά ¨Θλφςια¨, κι από κει τα βλζπαμε όλα», 
62). Εν ςυνεχεία, ο Τ.Κ. που βρίςκεται ςτο Μζγαρο Θλφςια ακοφει πρϊτοσ τον 
κόρυβο τθσ μθχανισ που ζρχεται από τθν διπλανι οδό Τςιμιςκι, ενϊ ςε δεφτερο 
χρόνο, ο Λωάννου, που βρίςκεται λίγα χιλιόμετρα παραπζρα, τον αντιλαμβάνεται 
από τθν οδό Ερμοφ, θ οποία ςυνδζεται με τθν πλατεία τθσ Αγίασ Σοφίασ.  
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 Ζχοντασ ωσ ςθμεία αναφοράσ όςα εξετάςαμε πρωτφτερα: τθν πλθκϊρα κόςμου, τισ ηθτωκραυγζσ 
και τον χαιρετιςμό των ανταρτϊν. Είναι ςίγουρο ότι παρόμοιο κλίμα διατθρικθκε και τισ επόμενεσ 
μζρεσ τθσ Απελευκζρωςθσ, με τθν επίςθμθ εορτι να πραγματοποιείται ςτισ 2.11.44, βλ. ςτο Χ. 
Ηαφείρθσ (από ομιλία), «30 Οκτωβρίου 1944, θ δεφτερθ απελευκζρωςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ», 
11.12.2015, από:  https://www.thessmemory.gr/εικοςτος-αιωνας/30-οκτωβρίου-1944-μια-επζτειοσ-
που-περιμζνε/ *18 Μαρτίου 2022+ 

https://www.thessmemory.gr/εικοστοσ-αιωνασ/30-οκτωβρίου-1944-μια-επέτειος-που-περιμένε/
https://www.thessmemory.gr/εικοστοσ-αιωνασ/30-οκτωβρίου-1944-μια-επέτειος-που-περιμένε/
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Μολαταφτα, ο μικρόσ Καηαντηισ δίνει τθν εντφπωςθ ότι από το οπτικό του πεδίο 
περνάει μόνο μια γερμανικι μοτοςυκλζτα με τον οδθγό να κρατάει απειλθτικά ζνα 
αυτόματο, τθν ίδια ςτιγμι που ο Λωάννου κάνει λόγο πρωτίςτωσ για ζνα τηιπ με 
«ζνα τεράςτιο όπλο ςαν πολυβόλο», το οποίο ςυνοδεφουν δφο μοτοςυκλζτεσ. Το 
ςυγκεκριμζνο επειςόδιο προφανϊσ αφορά μία από τισ τελευταίεσ προςπάκειεσ των 
Γερμανϊν ςαμποτζρ να ςπείρουν το χάοσ, παγιδεφοντασ καίρια ςθμεία τθσ 
ςυμπρωτεφουςασ.187 Αυτό μπορεί να αποδειχκεί λαμβάνοντασ υπόψιν τθν ιςτορικι 
μαρτυρία κακαυτι, θ οποία διαςϊηεται. Εν ςυνεχεία, διαβάηοντάσ τθν μασ 
επιτρζπει να εντοπίςουμε τισ όποιεσ αντιςτοιχίεσ τθσ με τα ςυγκεκριμζνα 
λογοτεχνικά αποςπάςματα: 
 

«Είναι χαρακτθριςτικι θ διάςωςθ του εργοςταςίου θλεκτροφωτιςμοφ τθσ 
οδοφ Αγίου Δθμθτρίου ―ενόσ από τα τρία θλεκτρικά εργοςτάςια που 
λειτουργοφν ςτθν πόλθ― από τον εφεδρικό EΛAΣ του Ρανεπιςτθμίου ¨Μια 
οκταμελισ ομάδα του Λόχου φοιτθτϊν με επικεφαλισ τον Βαγγζλθ 
Μθλιόπουλο άρχιςε να περιπολεί ςτθ γφρω περιοχι αναμζνοντασ το 
γερμανικό ςυνεργείο ανατινάξεων. Ρραγματικά λίγο προτοφ νυχτϊςει ιρκε 
μια μοτοςικλζτα με δφο Γερμανοφσ ςτρατιϊτεσ απ’ τουσ οποίουσ ο ζνασ 
φορτωμζνοσ δυναμίτθ προχωροφςε προσ το εργοςτάςιο. Επειδι παρά τισ 
κραυγζσ των φοιτθτϊν “Άουσ, άουσ” ςυνζχιςε τθν πορεία του, οι φοιτθτζσ 
πυροβόλθςαν και τον ςκότωςαν¨. Πταν ςε λίγο εμφανίηεται ζνα γερμανικό 
τανκ αναηθτϊντασ το απόςπαςμα, οι ελαςίτεσ διαπραγματεφονται, 
παραδίδουν το νεκρό και τον ςυλλθφκζντα και οι Γερμανοί αποχωροφν. 
¨Στθν Εγνατία, μπροςτά ςτθν πλατεία Δικαςτθρίων, τουσ περίμεναν μερικά 
κωρακιςμζνα αυτοκίνθτα και τζςςερα τανκσ με τισ μποφκεσ ςτραμμζνεσ 
προσ τθν Επάνω Ρόλθ. Ενϊκθκαν μαηί τουσ και εγκατζλειψαν μια για πάντα 
τθ Κεςςαλονίκθ. Αυτοί ιταν οι τελευταίοι¨».188 

 
Επομζνωσ, εφλογα, τα δφο αφθγιματα κα μποροφςαν να χρθςιμζψουν ωσ 
επιβεβαιωμζνεσ ιςτορικζσ μαρτυρίεσ για το ςυγκεκριμζνο ςυμβάν. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι πεηογράφοι μασ βιϊνουν και εξεικονίηουν το γεγονόσ όπωσ το 
αντιλαμβάνονται από τθν πλευρά του αυτόπτθ μάρτυρα και όχι όπωσ απαραίτθτα 
αποδεικνφεται από τθν ιςτορικι αλικεια. Τα όςα καταγράφουν, εξαρτϊνται από τα 
οπτικά ι αιςκθτικά ερεκίςματα που βιϊνουν οι ίδιοι (αυτοπαρουςία) και ς’ αυτό 
ςτθρίηεται θ πειςτικότθτα τθσ μαρτυρίασ τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ λογοτεχνικι 
αναπαράςταςθ του ςυμβάντοσ προςεγγίηει αβίαςτα τθν ςυλλογικι ατμόςφαιρα 
που δθμιουργείται τθν ςτιγμι του γερμανικοφ ςαμποτάη. Από πραγματολογικι 
άποψθ, μάλιςτα, δεν είναι αμελθτζο το γεγονόσ ότι θ ιςτορικι θμζρα τθσ 
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 Από ςχετικι ιςτορικι μαρτυρία: «Οι γερμανικζσ ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ που βλζπουν πλζον ότι 
είναι αδφνατθ θ παραμονι τουσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, πριν υποχωριςουν, ναρκοκετοφν ηωτικοφσ 
χϊρουσ τθσ για να προκαλζςουν τθ γενικι παράλυςθ τθσ ηωισ τθσ πόλθσ», βλ. περαιτζρω 
πλθροφορίεσ για τα ιςτορικά γεγονότα εν όψει τθσ Απελευκζρωςθσ, από: Θ. Ν. Σμιλιοσ, 
«Κεςςαλονίκθ 30 Οκτϊβρθ 1944: Θ ¨απαγορευμζνθ¨ απελευκζρωςθ», 30.10.2016, από: 
http://www.ertopen.com/news/ellada/item/40943-thessalonikh-30-oktwbrh-1944-h-
%C2%ABapagoreymenh%C2%BB-apeleytherwsh *15 Μαρτίου 2022+ 
188

 Μ. Τρεμόπουλοσ, «Θ παραπεταμζνθ απελευκζρωςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ», 28.10.2014, από: 
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-parapetameni-apeleytherosi-tis-thessalonikis *18 Μαρτίου 
2022] 

http://www.ertopen.com/news/ellada/item/40943-thessalonikh-30-oktwbrh-1944-h-%C2%ABapagoreymenh%C2%BB-apeleytherwsh
http://www.ertopen.com/news/ellada/item/40943-thessalonikh-30-oktwbrh-1944-h-%C2%ABapagoreymenh%C2%BB-apeleytherwsh
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-parapetameni-apeleytherosi-tis-thessalonikis
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Απελευκζρωςθσ για πολλά χρόνια αποτελοφςε ταμποφ· όπωσ μπορεί να 
επιβεβαιωκεί: 
 

« *μονάχα το+ 2016 με προεδρικό διάταγμα αναγνωρίςτθκε και επίςθμα θ 
ξεχαςμζνθ επζτειοσ. Ο Διμοσ και φορείσ τθσ πόλθσ αυτι τθ μζρα 
πραγματοποιοφν διάφορεσ δράςεισ που τιμοφν τθ μνιμθ των κυμάτων τθσ 
γερμανικισ κατοχισ και τον θρωιςμό  και τισ κυςίεσ των ελευκερωτϊν 
τθσ».189  

 
Κι εδϊ βλζπουμε ουςιαςτικά τθν ςκόπιμθ αποςιϊπθςθ τθσ ιςτορικισ αλικειασ που 
ςυνεπάγεται τθν προϊκθςθ τθσ ιςτορικισ λικθσ.190 Θ ίδια προβλθματικι φαίνεται 
να απαςχολεί και τον Τ.Κ., ο οποίοσ, ςε άλλο διιγθμά του αναςτοχάηεται πάνω ςτθν 
εςκεμμζνθ λικθ τθν οποία και μυκοποιεί: 
 

«Και να δεισ που κάνουνε πωσ δε κυμοφνται. Μπορεί κιόλασ να ‘ναι κι ζτςι. Να 
‘χουνε, δθλαδι, ντουλάπια μζςα τουσ οι άνκρωποι, και να ‘χουνε πεταμζνα τα 
κλειδιά κι από κει και πζρα, όλα εντάξει». («Ο πανδαμάτωρ χρόνοσ», 
Ενθλικίωςθ, 177). 

 
4.2. Μνιμθ και πζνκοσ  
 
Ωσ λάιτ μοτίφ  τθσ Β’ Μ. Γ., βάςει των όςων ζχουμε εξετάςει ωσ τϊρα, μπορεί να 
κεωρθκεί το τραφμα (ςυλλογικό και ατομικό). Είναι βζβαιο, ότι ο μελαγχολικόσ 
τόνοσ υπάρχει όςο κι αν μετριάηεται από τθν αφθγθματικι επζνδυςθ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, ζνα κζμα που μονοπωλεί το ενδιαφζρον ςτουσ περιςςότερουσ 
πεηογράφουσ αυτισ τθσ γενιάσ είναι θ παρουςία τόςο τθσ απϊλειασ (γενικά) όςο 
και του κανάτου (ειδικά). Το επαναλαμβανόμενο αυτό δράμα των πεηογράφων 
ςυνιςτά, λοιπόν, μια ςτακερά που κα μποροφςε να οδθγιςει ςε μια νζα 
κατθγοριοποίθςθ του γραμματειακοφ τουσ είδουσ. Θ ςφγχρονθ κριτικι προτείνει 
τουσ όρουσ «fiction elegy» ι «prose elegy», ςε ςυςχζτιςθ με το παλαιότερο είδοσ 
του «elegiac romance» («ελεγειακοφ ειδυλλίου»).191 Οι πεηογράφοι, με τθ χριςθ 
των κατάλλθλων τεχναςμάτων καταφζρνουν ζτςι να προςδϊςουν ελεγειακι 
τονικότθτα ςε ζνα κεωρθτικά χαμζνο χρόνο.  
 

                                                      
189

 Χ. Ηαφείρθσ, ό.π. 
190

 Πςον αφορά τθν ιςτορικι λικθ ςτθν παροφςα διπλωματικι, βλ. ςτθν υποενότθτα: Μνιμθ: άτομο 
και κοινωνία. Εξάλλου, ασ μθ ξεχνάμε ότι ςχετικά με «τθ μνιμθ τθσ δεκαετίασ του 1940 *…+ δεν 
ζχουμε μία, ενιαία,  ςυλλογικι μνιμθ. Αντίκετα, ζχουμε διαιρεμζνθ μνιμθ. Θ πόλωςθ και θ 
ςφγκρουςθ του εμφυλίου χϊριςε τθν ελλθνικι κοινωνία ςε δφο ςτρατόπεδα *…+», βλ. ςτο: Ρ. Βόγλθσ, 
ό.π., ς. 66-67. 
191

 “The fiction-elegy, like the elegiac romance, involves a quest for knowledge and self-identity 
(undertaken after a loss is experienced), which is accomplished by remembering the past and then 
telling it in a narrativized work of mourning”. Ρεριςςότερα για τθν ςφγχρονθ μεκοδολογικι 
προςζγγιςθ τθσ “ελεγειακισ πρόηασ” («fiction elegy») ωσ νζο προτεινόμενο υπο-είδοσ, βλ. ςτο: K. Ε. 
Smythe, Figuring grief. Gallant, Munro, and the poetics of elegy, McGill-Queen’s University Press, 
Montreal & Kingston 1992, ς. 5, από: 
https://books.google.mv/books?id=bloTqWJz6lcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false *13 Απριλίου 2022+ 

https://books.google.mv/books?id=bloTqWJz6lcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.mv/books?id=bloTqWJz6lcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Επιπροςκζτωσ, θ επιςτροφι ςτο παρελκόν είναι λογικό να μθν ακολουκεί τθν 
φυςικι ροι του χρόνου. Ρλζον τα πράγματα ηωντανεφουν με βάςθ τθν ιδιότυπθ 
κατεφκυνςθ τθσ εκάςτοτε ςυνείδθςθσ (Φαινομενολογία), γι’ αυτό και οι χρονικζσ 
βακμίδεσ ςυγχζονται, δθμιουργϊντασ μια αφιγθςθ πολλαπλϊν επιπζδων. Κάτι 
τζτοιο εντοπίηεται κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το άτομο φορτιςμζνο 
ςυναιςκθματικά ακολουκεί μια διαταραγμζνθ πορεία ςκζψεων, χωρίσ 
ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ και δίχωσ ξεκάκαρθ δομικι οργάνωςθ. Γι’ αυτό, ςτθ 
ςυνζχεια, είναι ςθμαντικό να προβοφμε ςτθν ανίχνευςθ οριςμζνων περιπτϊςεων 
όπου το τραφμα μεταπλάκεται και μεταφζρεται ςε επίπεδο αφιγθςθσ. 
 

 Πψεισ ιςτορικοφ τραφματοσ ― το ςυλλογικό δράμα 
 

Αρχικά, επιλζγονται αποςπάςματα που αφοροφν τθν μερικι οπτικι των χριςτιανϊν 
τθσ Κεςςαλονίκθσ μπροςτά ςτο επικείμενο δράμα τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ. Οι 
πεηογράφοι μζςα από τθν προςωπικι τουσ μαρτυρία επιδιϊκουν τθν διαφφλαξθ 
χαμζνων πτυχϊν του ιςτορικοφ δράματοσ: 192 
 
―Στον Γ.Λ.: 
 

«Κατά βάκοσ υποψιαηόμαςταν ότι κάτι το πολφ ςοβαρό ςυμβαίνει, κάτι το 
ανείπωτο *…+».  (64) 
«Οι πόρτεσ του διαμερίςματοσ των Εβραίων μζνουν ανοιχτζσ. Οι ςυγκάτοικεσ 
παίρνουν ό,τι μποροφν και, όπωσ αποδείχτθκε, καλά κάνουν. Ραίρνουν 
κυρίωσ ρουχιςμό και μικροπράγματα, που μποροφν να μεταφερκοφν ςτα 
γριγορα. *…+ Οι Γερμανοί από μζρεσ ζχουν διακθρφξει πωσ όποιοσ παίρνει τα 
υπάρχοντα των Εβραίων τον περιμζνει —τι άλλο;— *…+ κάνατοσ  *…+». (66) 
«Από τουσ Εβραίουσ του ςπιτιοφ μασ κανζνασ δε γφριςε. *…+  
Ζγραψα εδϊ, κατά μινα Φεβρουάριο του 1983, όςα είδα και διεπίςτωςα ο 
ίδιοσ για το διωγμό των Εβραίων τθσ Κεςςαλονίκθσ από τουσ Γερμανοφσ. Και 
τα ζγραψα μόνον για τουσ ακϊουσ εκείνουσ και για κανζναν άλλο…» (70)193 

 
―Στον Ρ.Σ.: 
 

«Σκαλίηω κι εγϊ τθ μνιμθ μου, αλλά δε κυμάμαι πολλά πράγματα για τουσ 
εβραίουσ. *…+ Μου φαίνεται απίςτευτο ότι χιλιάδεσ οικογζνειεσ οδθγικθκαν 
πατικωμζνοι μζςα ςε περίκλειςτα τρζνα ςτουσ φοφρνουσ των γερμανικϊν 
ςτρατοπζδων, κι εμείσ, οι περιςςότεροι τουλάχιςτον Σαλονικιοί, δε 
γνωρίηαμε τίποτα *…+ κι οφτε φυςικά ςυμμετείχαμε ςτο δράμα τουσ. 
Εξάλλου ιταν μια δφςκολθ εποχι κι ο κακζνασ αγωνιηόταν να ςϊςει το 
τομάρι του». (100) 

 

                                                      
192

 Ζχει ιδθ επιςθμανκεί από τθν λογοτεχνικι κριτικι ότι οι χριςτιανοί αν και αμζτοχοι, βιϊνουν 
οδυνθρά το εβραίικο δράμα, γεγονόσ που αποδεικνφεται μζςα από τα επιλεγμζνα αποςπάςματα, 
βλ. και ςτο: Ρ.Σ. Ρίςτασ – Β. Αποςτολίδου, Με επίκεντρο τθ «Μεγάλθ Ρλατεία», Μια κεϊρθςθ του 
πεηογραφικοφ ζργου του Νίκου Μπακόλα, Σοκόλθ, Ακινα 2009, ς. 55. 
193

 Γ. Λωάννου «Εν ταισ θμζραισ εκείναισ…», ςτο Γ. Λωάννου, Θ πρωτεφουςα των προςφφγων, ό.π. 
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Τόςο ςτον Λωάννου όςο και ςτον Σφυρίδθ μεταφζρεται θ κυρίαρχθ εντφπωςθ που 
επικρατοφςε μια οριςμζνθ περίοδο (επί Κατοχισ) ςε ζνα οριςμζνο περιβάλλον 
(Κεςςαλονίκθ). Το εξιςτοροφμενο γεγονόσ αφορά το εβραίικο δράμα που 
διαδραματιηόταν λίγα μζτρα μακριά τουσ. Συγκεκριμζνα, ωσ προσ τθν λογοτεχνικι 
αποτφπωςθ των ςυμβάντων φαίνεται ότι οι πεηογράφοι τθσ μνιμθσ ακολουκοφν 
μια κοινι πρακτικι.  
 
Επί παραδείγματι, ιδθ από τον 19ο αιϊνα ο Γάλλοσ ςυγγραφζασ Stendhal 
αναβιϊνει τισ παιδικζσ του αναμνιςεισ επιδιϊκοντασ τθν ζνταξι τουσ ςε ζνα 
ευρφτερο ιςτορικό πλαίςιο. Το ίδιο διαπιςτϊνεται και ςτουσ ςυγγραφείσ μασ, οι 
οποίοι ωσ άτομα με κοινι πολιτιςμικι ταυτότθτα προβαίνουν εκ των υςτζρων ςε 
ανακεϊρθςθ του παρελκόντοσ τουσ. Κατά αυτόν τον τρόπο, θ επανζνταξθ τθσ 
προςωπικισ μνιμθσ ςε ζνα ευρφ ιςτορικό πλαίςιο, κατά τον Stendhal, φωτίηει και 
άλλεσ πλευρζσ του, «το ¨γιατί¨ πολλϊν γεγονότων».194  
 
Ακόμα ζνα ενδιαφζρον παράδειγμα ςυλλογικισ μνιμθσ αφορά τθν ανάκλθςθ 
κάποιασ ανάμνθςθσ που μπορεί να ερμθνευκεί μόνο ςε ςχζςθ με το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο τθσ  περιόδου που εμφανίηεται. Το παράδειγμα 
αντλείται από το διιγθμα «Νεκρζσ φφςεισ» του Καηαντηι και ςχετίηεται, ξανά, με τισ 
αδικίεσ εισ βάροσ προςϊπων, εν καιρϊ πολζμου. Ωςτόςο, το πρόςωπο-κφμα αυτι 
τθ φορά δεν είναι ο εβραίικοσ πλθκυςμόσ, αλλά ζνασ φίλοσ του αφθγθτι/ιρωα: 
 

«Κι ζνα πρωί, λίγο καιρό πριν φφγουνε οι Γερμανοί, ζγινε κάτι που κανείσ δεν 
το περίμενε: Μπροςτά ςτου κυρ-Ανζςτθ ςταμάτθςε ζνα γερμανικό 
αυτοκίνθτο κι όςο να δοφμε πϊσ και τι, είδαμε δφο ¨πεταλάδεσ¨ να 
ςπρϊχνουνε μζςα το Σωτιρθ κι φςτερα καπνόσ απ’ τθ γωνία. Στθν πόρτα, 
αγάλματα ο κυρ-Ανζςτθσ κι θ οικογζνεια. Αγάλματα και μεισ. Γιατί δθλαδι το 
Σωτιρθ; τι τουσ ζφταιξε; Το άδικο μ’ ζπνιγε. Κάτι ζπρεπε να κάνουμε *…+ 
αλλά τί; *…+ Εντωμεταξφ αρχίςανε ν’ ακοφγονται διάφορα. *…+ Κανζνασ όμωσ 
δεν ιξερε ςτα ςίγουρα.» (120) 

 
Από τα παραπάνω αποςπάςματα προκφπτει ότι θ ιςτορικι αναδρομι οδθγεί τουσ 
περιςςότερουσ ςυγγραφείσ ςε μια αναςκόπθςθ του παρελκόντοσ και ειδικότερα 
ςτα γεγονότα εκείνα που χαράχτθκαν ςτο νου τουσ, μια εποχι που δεν ιταν ςε 
κζςθ να τα κατανοιςουν. Τθ ςτιγμι όμωσ τθσ γραφισ ζχει πραγματωκεί θ αναγκαία 
ςυνειδθτοποίθςθ και αυτογνωςία. Συνεπϊσ, θ λογοτεχνικι μνιμθ αναπλάκει και 
διαςϊηει το βιωμζνο υλικό, προχωρϊντασ παράλλθλα με τα κατάλλθλα μζςα 
(πθγζσ, φανταςία) ςε αφθγιςεισ ςυλλογικοφ ενδιαφζροντοσ. 
 

 Οι ανοιχτζσ πλθγζσ του παρελκόντοσ 
 

Επιπλζον, ο ελεγειακόσ τόνοσ των υπό εξζταςθ κειμζνων μπορεί να εντοπιςτεί και 
μζςα από το δίπολο παρόν-παρελκόν. Συγκεκριμζνα, θ μία εποχι *παρελκόν+ 

                                                      
194

 M. Halbwachs, Θ ςυλλογικι μνιμθ, ό.π., ς. 80. / Συνεχίηει ότι «Για να προςεγγίςει (κανείσ) τθν 
ιςτορικι πραγματικότθτα πίςω από τθν εικόνα κα πρζπει να βγει από τον εαυτό του, να τεκεί ςτθν 
οπτικι τθσ ομάδασ, να μπορζςει να δει πϊσ το τάδε γεγονόσ ςθματοδοτεί μια θμερομθνία επειδι 
εμποτίςτθκε από εκνικοφσ προβλθματιςμοφσ, ενδιαφζροντα και πάκθ»., ςτο ίδιο, ό.π., ς. 83. 
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ακουμπάει τισ βαριζσ τθσ ςυνζπειεσ πάνω ςτθν άλλθ *παρόν+ (ςχζςθ αιτίου-
αποτελζςματοσ). Ριο ςυγκεκριμζνα, ο μεταπολεμικόσ άνκρωποσ φζρει το βάροσ του 
παρελκόντοσ λόγω τθσ πολιτικισ διχοτόμθςθσ και των ςυνεπειϊν τθσ ςτο 
κοινωνικοπολιτικό γίγνεςκαι. Αυτι θ ςυνκικθ περνάει με διάφορουσ τρόπουσ ςτα 
κείμενα μνιμθσ. Ενδεικτικά, ςθμειϊνονται δφο παραδείγματα τζτοιασ υφισ. 
 
―Χ. Μθλιϊνθσ για τον ¨ςθμαδεμζνο¨ αντάρτθ Βαγγζλθ: 
 

«Κι ο Βαγγζλθσ, ο μεγάλοσ αδερφόσ, που ξόδεψε τθ νιότθ του ςτον αγϊνα 
¨για το δίκιο και τθ λευτεριά¨, να ρζβει τελικά ςτο κρεβάτι με χαλαςμζνα τα 
μζςα του. *…+ Κι όπωσ δεν είχε άλλθ ελπίδα, θ νοςταλγία του ζμοιαηε με 
μόνιμθ νοςταλγία κανάτου». («Ο Τςαλαπετεινόσ»,  35)  

 
Κάτι παρόμοιο περιγράφει και ο Τ. Καηαντηισ ςτθν «Κομμζνθ γλϊςςα» 
(Ενθλικίωςθ), αναγνωρίηοντασ τισ χαμζνεσ ελευκερίεσ και τθν ζκρυκμθ κοινωνικι 
κατάςταςθ του καιροφ: 
 

«Δεν ιτανε να πεισ θ εποχι να κάνεισ το γενναίο. Ιταν θ εποχι να ’χεισ 
¨κομμζνθ γλϊςςα¨ και το πιο φρόνιμο ιτανε να τθν ζκοβεσ από μονάχοσ ςου και 
να θςφχαηεσ. Αλλιϊσ ςου τθν ξερίηωναν όςο να πεισ ¨κφμινο¨ κι αλίμονο ςε ςζνα 
και τθ ρίηα ςου». (195) 

 
 Θ απογοιτευςθ του ςιμερα διογκϊνει το κενό του παρελκόντοσ 

 
Θ πρόκεςθ του εκάςτοτε ςυγγραφζα να αναπαραςτιςει αφθγθματικά το πζνκοσ 
ανιχνεφεται και μζςω τθσ αξιολόγθςθσ του νοςθροφ παρόντοσ. Από τθ μία πλευρά, 
το παρελκόν φαίνεται πιο χαμζνο από ποτζ, από τθν άλλθ διογκϊνεται θ αίςκθςθ 
τθσ απϊλειασ, λόγω τθσ αλλοτρίωςθσ που παράγει θ αςτικι εξάπλωςθ. Υπό αυτιν 
τθν προοπτικι, τθν γραφι του Χ.Μ. ςε πολλζσ περιπτϊςεισ διαπερνάει λ.χ. ζνα 
αίςκθμα ακεράπευτθσ απογοιτευςθσ και μελαγχολίασ:  
 

«Τϊρα που τα ςκζφτομαι όλα, εδϊ ςτο διαμζριςμα τθσ Λπποκράτουσ, λζω 
πωσ πρζπει να ιμουν ο πιο τυχερόσ μζςα ς’ εκείνον τον κόςμο τθσ ¨κλειςτισ 
αγροτικισ κοινωνίασ¨, όπωσ λζνε ςιμερα οι ςπουδαιολόγοι, όταν μιλοφν για 
κείνον τον καιρό που χάκθκε, λζνε, για πάντα». («Θ Φρφνθ», 89-90)  
*…+ 
«Τϊρα όλα ξεχάςτθκαν πια. Και μόνο εγϊ τα κυμάμαι ακόμα κι 
ανεβοκατεβαίνω τισ κλίμακεσ, εδϊ ςτο διαμζριςμα τθσ οδοφ Λπποκράτουσ, 
όπου δεν ακοφγεται οφτε μια φωνι παιδιοφ, λεσ και ςταμάτθςε θ ηωι». (ς. 
97) 

 
Σε αντίςτοιχο πλαίςιο κινείται και ο Ρ.Σ., ο οποίοσ καταγγζλλει τα ξενόφερτα ικθ 
που ιρκαν για να διογκϊςουν το χάςμα με το παρελκόν και κατ’ επζκταςθ με τθ 
χαμζνθ παράδοςθ: 
 

«Ιταν θ εποχι που κάκε καινοφριο προβαλλόταν ςαν ανϊτερο και αιςκθτικά 
μοντζρνο. Ανακεματίςαμε για δεκαετίεσ τθν παράδοςθ και μετατρζψαμε ςε 
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κιτςαρίεσ τα ςπίτια και τισ πόλεισ μασ. Κυμάμαι κάτι ωραίεσ παλιζσ κουρτίνεσ με 
κεντιματα ςτο χζρι που μου χάριςε θ μάνα ςτο γάμο μου, αλλά δεν τισ κρζμαςα 
γιατί προτίμθςα κι αγόραςα νάιλον αμερικάνικεσ με ςταμπωτά λουλοφδια, ςαν 
αυτζσ που ςιμερα χρθςιμοποιοφμε για τισ μπανιζρεσ μασ ςτισ τουαλζτεσ. Κάτι 
ανάλογο γινόταν και ςτθ λογοτεχνία ι τα εικαςτικά. Π,τι ακαταλαβίςτικο ι 
πρωτότυπο (κι ασ ιταν ςαχλαμάρα) περνοφςε για υψθλι μοντζρνα τζχνθ».195 

 
Ππωσ προκφπτει από το παραπάνω απόςπαςμα, ο πεηογράφοσ εμφανίηεται πλζον 
μετανοθμζνοσ για τθν άδικα χαμζνθ παράδοςθ, που κάποτε παραγκωνίςτθκε 
μπροςτά ςτον ενκουςιαςμό για το νζο και αλλότριο. Συνεπϊσ, ό,τι ζμεινε να κυμίηει 
το περαςμζνο είναι θ ανάμνθςθ· θ ιδζα του πράγματοσ, όχι το ίδιο το πράγμα. 
 
4.3. Το παράδοξο ςε ζργα τθσ τρίτθσ θλικίασ: οι εφευρζςεισ τθσ μνιμθσ 
 
Ρερνϊντασ ςε ζργα τθσ γεροντικισ (κυρίωσ) θλικίασ ςε δφο από τουσ υπό μελζτθ 
ςυγγραφείσ ζχει ενδιαφζρον να δοφμε πϊσ θ μνιμθ μπορεί να εξυπθρετιςει και 
άλλεσ πνευματικζσ ανάγκεσ. Ζτςι, αυτό που παρατθρείται αφθγθματικά μπορεί να 
προζρχεται είτε από τον κόςμο των ονείρων (μεταμοντερνιςτικι προοπτικι, 
περίπτωςθ Θ.Χ.Ρ.), είτε από τον κόςμο του παραδόξου («μαγικόσ ρεαλιςμόσ», 
περίπτωςθ Σφυρίδθ).196 
 
Κοντολογίσ, πάντα με όχθμα τθν μνιμθ, διαπιςτϊνεται θ εφεφρεςθ νζων 
καταςτάςεων, όπου το νεκρό και το χαμζνο ηωντανεφει, ανοίγοντασ το δρόμο προσ 
μια λογοτεχνία με ςτοιχεία του φανταςτικοφ. Βζβαια, τζτοια δείγματα κειμζνων 
είναι δφςκολο να ενταχκοφν ςε ζναν ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό είδοσ, ωςτόςο, 
αυτό που τα ξεχωρίηει είναι ο ιδιαίτεροσ τρόποσ γραφισ. Ζτςι, ςτα παραδείγματα 
που ακολουκοφν θ ενεργοποίθςθ του μνθμονικοφ οδθγεί ςτθν καταςκευι μιασ 
υπερ-ρεαλιςτικισ πραγματικότθτασ, ενϊ οι φυςικοί νόμοι τίκενται υπό 
αμφιςβιτθςθ. 
 
―Θλίασ Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ: 
 
«Αρπαγθςόμεκα εν νεφζλαισ…» (1993)197 
 
Το απόςπαςμα από το αφιγθμα που ακολουκεί ξεχωρίηει από όςα ζχουμε δει ωσ 
τϊρα, κυρίωσ λόγω τθσ ζνταξισ του ςτθν ςφαίρα του ονείρου. Κινθματογράφοσ, 
πραγματικότθτα και όνειρο ςυμπλζκονται. Ο ςκθνοκζτθσ Ραπαςτάκθσ που 
εμφανίηεται νεκρόσ ςθκϊνεται από το φζρετρο για να πάει ςτο μπάνιο. Ραράλλθλα, 
οι γυναίκεσ που πλαιςιϊνουν το ονειρικό ςκθνικό τελοφν κανονικά τα κακικοντα 
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 Ψυχι μπλε και κόκκινθ, ό.π., ς. 290. 
196

 Επιςθμαίνεται ότι ο «μαγικόσ ρεαλιςμόσ» ωσ αφθγθματικόσ τρόποσ προάγει τθν οργανικι 
ςυνφπαρξθ δφο κόςμων, του οικείου και του ανοίκειου, χωρίσ απαραίτθτα να υπάρχει ςαφισ 
διαχωριςμόσ μεταξφ τουσ. Με άλλα λόγια, το «φανταςτικό» υπειςζρχεται και ενςωματϊνεται ςτθν 
κακθμερινότθτα με τρόπο απόλυτα φυςικό, βλ. περιςςότερα για το ςυγκεκριμζνο καλλιτεχνικό 
κίνθμα ςτο: Ε. Anderson Imbert, "Magical Realism" in Spanish-American Fiction, International Fiction 
Review, Vol. 2, 1975, από: https://journals.lib.unb.ca/index.php/IFR/article/view/13093/14176 [2 
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 Θ. Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ, οηαμοφνδθ, Νεφζλθ, Ακινα 1995. 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/IFR/article/view/13093/14176


 - 80 - 

του ςπιτιοφ. Ο ¨νεκρόσ¨ ενςωματϊνεται ςτον κόςμο των ηϊντων ςαν να είναι 
αναπόςπαςτο τμιμα του, με τον αφθγθτι να προςπακεί να εκλογικεφςει τα 
πράγματα. Το χωρίο που ακολουκεί δίνει αρχικά το χρονοτοπικό πλαίςιο· 
ςυγχωνεφονται ςτο μυαλό του παραςτάςεισ από τθν ταινία Κραυγζσ και Ψίκυροι με 
ςπαράγματα εικόνων από το οικογενειακό του περιβάλλον: 
 

«Στο όνειρο, τϊρα. Τθ κζςθ τθσ νεκρισ ζχει καταλάβει ο γνωςτόσ ςκθνοκζτθσ 
Λάκθσ Ραπαςτάκθσ. Το ςυμβάν ζλαβε χϊρα ςτον Ρφργο τθσ Θλείασ, ςτο 
πατρικό τθσ μθτζρασ μου. Κυμάμαι με λεπτομζρειεσ τθ διαρρφκμιςθ του 
ςπιτιοφ, καίτοι ζχω ςχεδόν μιςό αιϊνα να το επιςκεφκϊ». (63-64) 
*…+ 
Εν ςυνεχεία ο Ραπαςτάκθσ κα βγει ςτον δρόμο. Κυκλοφορεί με άνεςθ, ενϊ 
εγϊ κακθςυχάηω δικεν τον κόςμο, ότι τάχα ο προκείμενοσ δεν ςφετερίηεται 
ιδιότθτεσ ηϊντων, απλϊσ μιμείται κάποια παράςταςθ».  (65) 

 
Αυτι θ ιδιότυπθ ςφνκεςθ ωσ απόρροια τθσ περίεργθσ φφςθσ των ονείρων μπορεί να 
δϊςει μια νζα διάςταςθ ςτον τρόπο που θ μνιμθ αλλθλεπιδρά με το κείμενο. 
Ουςιαςτικά, πρόκειται για μια μνιμθ ςυνειδθτά παραμορφωμζνθ, που δεν 
βαςίηεται πλζον ςε ςυμβάντα τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, αλλά 
αφορμάται από ζναν κακ’ όλα πλαςτό κόςμο, πρϊτα από τθν περιοχι του 
Κινθματογράφου (διακειμενικότθτα) κι ζπειτα από αυτιν του ονείρου. Επομζνωσ, θ 
άμεςθ πρόςβαςθ ςτθν πραγματικότθτα φαίνεται να ζχει χακεί εντελϊσ, αφοφ οι 
περιοχζσ άντλθςθσ υλικοφ αποτελοφν απεικάςματα του αλθκινοφ κόςμου. Τελικϊσ, 
ό,τι κυριαρχεί εδϊ είναι θ παρουςίαςθ δεδομζνων, κεωρθτικά αςφνδετων μεταξφ 
τουσ που εκφράηονται με εμφανι δόςθ ειρωνείασ («δικεν», «ότι τάχα»).  
 
Επεκτείνοντασ τθν ςκζψθ μασ, μια τζτοια κειμενικι οργάνωςθ μπορεί να κρατάει 
ςτοιχεία παλαιότερων τάςεων (υπερρεαλιςμόσ: όνειρο, αςυνείδθτο), εντοφτοισ μασ 
παραπζμπει ςε μετα-νεωτερικζσ τάςεισ και προβλθματικζσ, όπου θ πραγματικότθτα 
δεν είναι παρά μια προςομοίωςθ («simulacrum»), με αναφορζσ όχι πλζον ςτο 
αντικειμενικά πραγματικό, αλλά ςε μια «υπερ-πραγματικότθτα» (καταςκευι του 
πραγματικοφ), όπου βαςιλεφει θ αςτάκεια τθσ φπαρξθσ (μεταμοντερνιςμόσ). Με 
άλλα λόγια, διακρίνουμε αρκετά κοινά ςθμεία με το φιλοςοφικό ςφςτθμα ςκζψθσ 
που προτείνει ο Γάλλοσ κοινωνιολόγοσ Jean Baudrillard.198 Σε τζτοια ςυμφραηόμενα, 
λοιπόν, θ μνιμθ, δεν προςπακεί να αναπαραςτιςει εικόνεσ πραγματικισ ηωισ, 
εφόςον θ πρωταρχικι εμπειρία του ατόμου με τα πράγματα ζχει χακεί. 
 
Γι’ αυτό ςτο μικροδιιγθμα, το αφθγθματικο πρόςωπο, μολονότι ιςχυρίηεται πωσ 
κυμάται το ςκθνικό του παλιοφ του ςπιτιοφ («Κυμάμαι με λεπτομζρειεσ τθ 
διαρρφκμιςθ του ςπιτιοφ, καίτοι ζχω ςχεδόν μιςό αιϊνα να το επιςκεφκϊ», 64), 
αυτό που κυριαρχεί εντζλει ςτο αςυνείδθτό του δεν είναι πλζον θ αναπαράςταςθ 
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 «Aujourd'hui l'abstraccion n'est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La 
simulation n est plus celle d un territoire, d un être référenciel, d une subscance. Elle est la génération 
par les modèles d'un réel sans origine ni réalité: hyperréel», βλ. περιςςότερα για τθν εν λόγω 
φιλοςοφικι πραγματεία, ςτο: J. Baudrillard, Simulacra and Simulation, Galilée, Ραρίςι 1981, ς. 10-12, 
από: https://monoskop.org/images/9/90/BAUDRILLARD_Jean_-_1981_-
_Simulacres_et_simulation.pdf [10 Απριλίου 2022] 
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του πραγματικοφ (το παλιό ςπίτι), αλλά θ αναπαράςταςθ μιασ καταςκευαςμζνθσ 
πραγματικότθτασ (οι εικόνεσ απ’ τον Κινθματογράφο). Κατά ςυνζπεια, προσ το 
τζλοσ τθσ διιγθςθσ το αφθγθματικό υποκείμενο προςπακεί να κακθςυχάςει τον 
όχλο από τθν κζαςθ του ¨νεκροφ¨, υποδθλϊνοντασ ότι διατθρεί ζςτω και αμυδρά 
το ςτίγμα του αυκεντικά πραγματικοφ (αντιλαμβάνεται ότι ο νεκρόσ δεν ζχει κζςθ 
ανάμεςα ςτουσ ηωντανοφσ). Στο τζλοσ ζρχεται θ διάψευςθ: 
 

«Οι περιπατθτζσ αδιαφοροφν: τον αγνοοφν (προφανϊσ δεν τον βλζπουν), 
και ζτςι όλεσ αυτζσ οι προφυλάξεισ που λαμβάνω, παρζλκουν» (65).  

 
Μάλιςτα, θ παρζνκεςθ (εςωτερικι ςκζψθ) διζπεται ςκοπίμωσ από κάποια 
αςάφεια. Για το ποιο είναι εντζλει το πρόςωπο που δεν βλζπουν, κεωρθτικά κα 
πιςτεφαμε πωσ είναι ο «νεκρόσ», ομολογουμζνωσ όμωσ, ςτθ νζα πραγματικότθτα, 
το πρόςωπο που περνάει απαρατιρθτο είναι ο ίδιοσ ο «ηωντανόσ»· όλα είναι ζνα 
γλωςςικό παιχνίδι. Καταλθκτικά, ςτο ςυγκεκριμζνο αφιγθμα θ «υπερ-
πραγματικότθτα» προςλαμβάνεται από τθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ ωσ θ μόνθ 
ιςχφουςα πραγματικότθτα (μεταμοντερνιςτικι κεϊρθςθ). 
 
Ερχόμενοι ςε ζνα αντίςτοιχο ςκθνικό μείξθσ δφο κόςμων θ ςτόχευςθ αλλάηει. 
Ωςτόςο, θ ζμφαςθ εμμζνει ςτο παράδοξο με τθν μνθμονικι λειτουργία να 
ςτρζφεται περιςςότερο κόντρα ςτθ λικθ του κανάτου. Ειδικότερα, ςτο αφιγθμα 
«Ο Αντϊνθσ» *1994+ (οηαμοφνδθ) ο Θ.Χ.Ρ. ανακυμοφμενοσ, μάλλον, κάποιον 
αςκενι του οδθγείται ςε μια ευρθματικι ςφνκεςθ: 
 

«Ρροςπάκθςα να πω κάτι, ϊςτε να επαναφζρω ανάμεςά μασ το γνϊριμο, 
οικείο κλίμα». (92) 

 
Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο, το αςυνείδθτο είναι αυτό που απροειδοποίθτα και με τρόπο 
ςτρεβλωμζνο αναςταίνει το πεκαμζνο: «¨Ζχουμε εμείσ, εκεί, αίμα, οφρα και τα 
τοιαφτα;¨» (92). Ραρακολουκϊντασ, μάλιςτα, το ςυγκεκριμζνο μικροαφιγθμα 
βλζπουμε ότι ο νεκρόσ ζχει πλζον απαλλαχκεί από τα μικροδράματα τθσ 
κακθμερινότθτασ. Ραρότι λόγια και κινιςεισ δεν ςυγχρονίηονται το πρόςωπο 
εκφράηεται πλζον πιο ελεφκερα. Άλλωςτε, όπωσ παρατθρεί εφςτοχα ο Ραντελισ 
Μπουκάλασ, ςτο ςυγκεκριμζνο αφιγθμα: 
 

« *…+ καταργοφνται τα ςφνορα που χωρίηουν τον πάνω κόςμο από τον κάτω, 
ο χρόνοσ γίνεται ενιαίοσ, δίχωσ πριν και μετά, και οι νεκροί επανζρχονται ςτο 
φωσ και ξαναβρίςκουν τθ φωνι τουσ, πιο ηωντανοί αυτοί από τουσ 
ηωντανοφσ». 199 

 
Υπό αυτιν τθν προοπτικι, θ μνιμθ λειτουργεί ωσ ενδιάμεςοσ τόποσ μεταξφ 
φανταςίασ-πραγματικοφ, ςε ζνα εξ ολοκλιρου υπερ-πραγματικό ςκθνικό.  
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 Ρ. Μπουκάλασ, «Μεταξφ του λογικοφ και του παραδόξου», Θ Κακθμερινι, 14.11.1995. 
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Συνεχίηοντασ, ςε ζνα άλλο διιγθμα με τίτλο «Νεκροφάνεια» (2004)200 ο 
ςυγγραφζασ μάσ προκαταβάλλει για τθν ενδεχόμενθ ςτρζβλωςθ του φυςικοφ 
κόςμου. Στο ςυγκεκριμζνο μικροδιιγθμα, ο αφθγθτισ, με αφορμι ξανά ζνα όνειρο 
ηωντανεφει τθν φιγοφρα του πατζρα του («Τον είδα *…+ κάποιο βράδυ ― ιταν ίδιοσ, 
όπωσ όταν ηοφςε» (98), ο οποίοσ αποκτάει προςωρινά τθν ανκρϊπινθ ιδιότθτά του. 
Ωςτόςο, κάτι δεν λειτουργεί φυςιολογικά με τθν ¨αναγεννθμζνθ¨ φιγοφρα, ωσ 
απόρροια τθσ ςφγκρουςθσ των δφο κόςμων («είχα τθν ακακόριςτθ αίςκθςθ…»).  
 
Το πρωινό ξφπνθμα ανατρζπει ςυλλιβδθν τθν εικόνα του ονείρου, τθν μνιμθ τθσ 
οποίασ ςπεφδει μάλιςτα να υπονομεφςει («Πλα αυτά μου φάνθκαν ξαφνικά πολφ 
μακρινά, ςχεδόν ξζνα. Θ μορφι του διζρρεε από τθ μνιμθ μου ― κυμόμουν μόνο τα 
χζρια του *…+», 98-99). Επομζνωσ, διαπιςτϊνουμε ότι θ πραγματικότθτα, ςκλθρι 
κακϊσ είναι, ζρχεται να ανατρζψει τον ονειρικό κόςμο, ζναν κόςμο ιδεατό που με 
το φωσ τθσ μζρασ ςβινει για πάντα, παίρνοντασ μαηί και όςα θ μνιμθ νοςταλγεί και 
αρνείται να ξεχάςει. Κλείνοντασ, αξιοςθμείωτθ κρίνεται μια ακόμθ διατφπωςθ του 
ποιθτι Ρ. Μπουκάλα, ςχετικά με τθν αφθγθματικι λειτουργία τθσ μνιμθσ, μζςα ςε 
τζτοιου τφπου ςυμφραηόμενα: 

 
«*…+ οι ανακλιςεισ κεκοιμθμζνων, που ςυνιςτοφν τθν εκδίκθςθ τθσ μνιμθσ 
κατά του χρόνου, περιγράφονται με λυςιτελι απλότθτα, ςχεδόν 
απλοϊκότθτα, μ’ εκείνθ ακριβϊσ τθ δραματικι οικονομία που μπορεί να 
νομιμοποιιςει το παράδοξο, να παραδϊςει ςαν φυςικό το απίκανο».201 

 
―Ρερικλισ Σφυρίδθσ: 
 
Σε μια τελείωσ διαφορετικι κατεφκυνςθ κινείται ο Ρ. Σφυρίδθσ, ο πιο ρεαλιςτισ, 
ίςωσ, από τουσ πεηογράφουσ που ςυηθτάμε. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθν μυκιςτορία 
του, Ψυχι μπλε και κόκκινθ (1996) προχωράει ςε μια ρεαλιςτικι καταγραφι τθσ 
οικογενειακισ του ιςτορίασ. Βζβαια, το πρόςωπο που μονοπωλεί ςυχνά το 
ενδιαφζρον τθσ αφιγθςθσ δεν είναι παρά ο αριςτερϊν φρονθμάτων κείοσ 
Ρλάτωνασ. Είναι γεγονόσ ότι οι πολιτικζσ διϊξεισ και περιπζτειεσ που υφίςταται ο 
μυκοπλαςτικόσ χαρακτιρασ διευρφνουν αναπόφευκτα το δράμα του ςε δράμα μιασ 
ολόκλθρθσ εποχισ.  
 
Ζπειτα, λίγα χρόνια αργότερα, «με το ζμπα του *…+ νζου αιϊνα», ο Ρ.Σ. πιάνει το 
νιμα από εκεί που το άφθςε εν ζτει 1996. Τϊρα, μζςα από ζνα νζο, αυτι τθ φορά 
διιγθμα, τιμάει τθ μνιμθ του πολυπακι κείου του:  

 
«Ο Ρλάτων λοιπόν ιταν αυτόσ που τελευταίοσ κα κατζβαηε τθν αυλαία τθσ 
ηωισ, όχι μόνο μιασ γενιάσ ςτο ςόι μου, αλλά μιασ ολόκλθρθσ εποχισ που 
ςθμάδεψε τον αιϊνα, που κι αυτόσ τα μάηευε για να φφγει». (163)202 

 
Εν προκειμζνω, θ μνιμθ πονά και βαςανίηει υπό τθν μορφι τφψεων τον 
μελλοκάνατο κείο Ρλάτωνα. Και τότε είναι που φιγοφρεσ του παρελκόντοσ, όντασ 
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 Ρ. Σφυρίδθσ, Εςωτερικι Υπόκεςθ: Διθγιματα, Καςτανιϊτθ, Ακινα 2002. 



 - 83 - 

αδικθμζνεσ, επανζρχονται ςτθ γεροντικι μνιμθ, αναηθτϊντασ δικαίωςθ.203 Ο 
ανιψιόσ του ετοιμοκάνατου γζρου προςπακεί να τον λογικζψει: 
 

«¨Τι λεσ, ρε Ρλάτωνα¨, *…+ ¨οι Αμπατηιδεσ τουφεκίςτθκαν πριν από πενιντα 
χρόνια¨. 
¨ Ζλα, ντε!¨ απάντθςε. ¨Αλλά πϊσ ζρχονται κάτι βράδια και με βαςανίηουν;¨» 
(160) 
*…+ 
«Σίγουρα, ςκζφτθκα, είχαν αρχίςει οι γεροντικζσ παραιςκιςεισ. Κυμικθκα 
τθν πεκερά μου, που ςτα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ τθσ ςυνομιλοφςε 
ςυνεχϊσ με αγίουσ. Το φαινόμενο είναι ςυνθκιςμζνο ςτθν τρίτθ θλικία». 
(161) 

 
Συνεχίηοντασ, ο Σφυρίδθσ αναρωτιζται, αν θ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ μπορεί 
να κεραπεφςει ζνα μνθμονικό που τυραννιζται. Ωςτόςο φαίνεται δφςπιςτοσ: 
 

«¨Σταγόνεσ που ςβινουν το παρελκόν;¨ αναρωτικθκα. Μ’ αυτό όμωσ ζηθςε 
όλθ του τθ ηωι ο Ρλάτων. *...+ Κι είχα τϊρα εγϊ ςτα χζρια μου το φάρμακο 
που μποροφςε να εξαφανίςει τουσ Αμπατηιδεσ μαηί με τισ φυλακζσ και τισ 
εξορίεσ. Να κάνει, δθλαδι, το κείο μου ζνα φυτό με γλάςτρα τθν αναπθρικι 
του πολυκρόνα». (161-162) 
 

Φςτερα, όςο πλθςιάηει το τζλοσ οι κεκοιμθμζνοι βρίςκονται ολοζνα και πιο κοντά: 
 

 «¨Σε περίμενα¨, μου είπε, ¨με ειδοποίθςαν εκείνοι ότι κα ϋρκοφνε να με 
πάρουν¨». (164) 

 
Κλείνοντασ, θ ρεαλιςτικι αφιγθςθ (οικείο) δεν μπορεί παρά να δϊςει τθ ςκυτάλθ 
ςτο παράδοξο (ανοίκειο, μαγικόσ ρεαλιςμόσ), τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, όταν οι νεκροί 
ζχουν να εκπλθρϊςουν μια τελευταία επικυμία. Με αυτόν τον τρόπο επζρχεται θ 
τελικι τουσ δικαίωςθ. Συγκεκριμζνα, θ αναφορά πθγαίνει ςτουσ δφο μυςτιριουσ 
νεκροπομποφσ που κουβαλοφν το φζρετρο του κείου και οι οποίοι δεν 
αναγνωρίηονται από κανζναν, οφτε καν από τον γιο του νεκροφ Ρλάτωνα (τον 
Διαμαντι). Ραράλλθλα, ο αφθγθτισ/ςυγγραφζασ ςκζφτεται μια παλιά φωτογραφία 
που ζχει δει και κλείνει το κείμενο με τθν υπαινικτικότθτα που του αρμόηει:  
 

«Σωςτά, ςκζφτθκα, από ποφ να τουσ γνωρίηει; (ο Διαμαντισ) Τον Μάρτθ του 
1948 που τουφζκιςαν τουσ Αμπατηιδεσ ςτο Επταπφργιο θ Ηαφειρϊ ιταν 
ζγκυοσ. Ο Διαμαντισ δεν είχε γεννθκεί ακόμα». (165) 
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 Ασ μθ ξεχνάμε ότι τα αδζρφια Αμπατηι, κομματικά οργανωμζνα, εκτελζςτθκαν το 1948 όταν 
γνωςτοποιικθκε θ αντιςταςιακι τουσ δράςθ από προδότθ του κόμματοσ. Αντίκετα, θ ηωι του κείου 
Ρλάτωνα ¨εξαγοράςτθκε¨ με παρακάλια και εκατό χρυςζσ λίρεσ. Εκ των υςτζρων, ο Ρ.Σ. προβάλλει 
μια εφςτοχθ αποτίμθςθ των γεγονότων: «Τϊρα που αναφζρομαι ςτθν περίπτωςι του (νεαροφ 
Αμπατηι) απορϊ με τθν αφζλεια τθσ τότε κομουνιςτικισ κακοδιγθςθσ, που ζςτελνε κατευκείαν ςτο 
ςτόμα του λφκου, ςτο εκτελεςτικό δθλαδι απόςπαςμα, νζα παιδιά παραςυρμζνα από τον εφθβικό 
ενκουςιαςμό τουσ *…+», βλ. Ψυχι μπλε και κόκκινθ, ό.π., ς. 154. 
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Τζλοσ, παρακζτουμε τον ςχολιαςμό του Ρ.Σ. αναφορικά με τθν ςυγγραφικι 
ςκοπιμότθτα του διθγιματόσ του: 
 

«*…+ ςτο τελευταίο βιβλίο μου, Εςωτερικι υπόκεςθ (2002), για πρϊτθ φορά, 
άρχιςαν να ζρχονται και οι κεκοιμθμζνοι και να αναρωτιοφνται τι τάχα 
νόθμα είχε θ ηωι τουσ και τι αντίκριςμα οι κυςίεσ τουσ, αφοφ αλλιϊσ τα 
περίμεναν και άλλο δρόμο επζλεξε θ Λςτορία. Μερικοί μάλιςτα μασ ηθτοφν 
ευκφνεσ, ςαν να είμαςτε εμείσ υπεφκυνοι για τθ ςθμερινι αφιλόξενθ 
πραγματικότθτα που κεοποίθςε το κζρδοσ, τθν εικόνα και τθ ςυναλλαγι. Κι 
άντε τϊρα να τουσ εξθγιςεισ με τθ λογοτεχνία ότι κι εμείσ είμαςτε 
ταυτόχρονα κφτεσ και κφματα». (385-386)204 

 
 
 
 
 
Συμπεράςματα 
 
Καταλθκτικά, διαπιςτϊνεται ότι θ β’ μεταπολεμικι γενιά, ςτο ςφνολό τθσ αντλεί 
από ζνα πλοφςιο αποκεματικό υλικό, όπωσ διαμορφϊνεται μζςα ςε περιόδουσ 
ζντονων ςυγκροφςεων, τόςο πολεμικϊν όςο και ςυνειδθςιακϊν. Ζνα τζτοιο πλαίςιο 
ενεργοποιεί τθν μνιμθ, θ οποία φζρνει ςτο φωσ το αςίγαςτο δράμα του 
παρελκόντοσ που ταλανίηει μια ολόκλθρθ γενιά. Υπό αυτιν τθν προοπτικι, θ ςχζςθ 
οικειότθτασ που αναπτφςςουν οι ςυγγραφείσ με το αναγραφόμενο υλικό τουσ (ο 
δεςμόσ με τον γενζκλιο τόπο, με τουσ λαϊκοφσ ανκρϊπουσ) δίνει τθ δυνατότθτα να 
εντάξουμε τζτοιου τφπου κείμενα ςε μία κακ’ όλα ¨προςωπικι λογοτεχνία¨. Ακόμθ, 
ενδιαφζρον ςτάκθκε το γεγονόσ ότι θ ςυγγραφικι πζνα, με οδθγό τθν μνιμθ, 
αρνείται τα παραχωριςει ςτθ λικθ τθν ανάμνθςθ του γενζκλιου τόπου, ο οποίοσ 
εξακολουκεί να αποπνζει τθν αλλοτινι του ηωντάνια. Κοντολογίσ, ο ρόλοσ τθσ 
μνιμθσ εδϊ είναι να επαναφζρει τον αντίκτυπο ενόσ παρελκόντοσ που δεν μπορεί 
να ξεχαςτεί. 
 
Σε πρϊτθ φάςθ, λοιπόν, ζγινε προςπάκεια να εξεταςτεί θ ςχζςθ κειμζνου-
πραγματικότθτασ, ϊςτε εν ςυνεχεία να φωτιςτοφν καλφτερα οι πνευματικζσ 
αξιϊςεισ των λογοτεχνικϊν κειμζνων που αντλοφν από ζναν παλιό μα κακ’ όλα 
υπαρκτό κόςμο. Για τον λόγο αυτό, ζγιναν αναφορζσ ςε διάφορα ςυςτιματα 
ςκζψθσ πζρα από το λογοτεχνικό πεδίο. Αρχικά, ςθμαντικό κρίκθκε να προβλθκεί θ 
Λογοτεχνία ωσ ςφςτθμα ςθμείων, όπου ςκζψθ/μνιμθ (πνεφμα) και γλϊςςα 
(όργανο ζκφραςθσ) προςεγγίηουν τθν πραγματικότθτα με βάςθ το νόθμα/τθν ιδζα 
που λαμβάνουν από αυτιν. Στθ ςυνζχεια, ζγινε μνεία ςτθν νεωτερικοφ τφπου, 
φιλοςοφικι κεϊρθςθ του Husserl (κίνθμα τθσ Φαινομενολογίασ), που δίνει ςτθν 
μνιμθ ατομικό χαρακτιρα και ωσ εκ τοφτου εντάςςει τισ αναμνιςεισ του 
παρελκόντοσ ςτθν προςωπικι ςφαίρα του ατόμου· κάτι που εφλογα διαπιςτϊκθκε 
ςτα υπό εξζταςθ κείμενα με ζντονεσ επιρροζσ από το ρεφμα του μοντερνιςμοφ. 
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 Ρ. Σφυρίδθσ, Διθγιματα 1977-2002, Καςτανιϊτθ, Ακινα 2005. 
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Σε ςχζςθ με το παραπάνω κίνθμα, αφοφ πραγματοποιικθκε θ προςεκτικι εξζταςθ 
των αφθγθμάτων των τριϊν πεηογράφων που απαςχόλθςαν τθν παροφςα 
διπλωματικι, του Μθλιϊνθ, του Καηαντηι και του Ραπαδθμθτρακόπουλου, 
διαπιςτϊκθκε ζνασ κοινόσ τρόποσ δόμθςθσ του λογοτεχνικοφ υλικοφ. Συγκεκριμζνα, 
οι πεηογράφοι τθσ μνιμθσ προβάλλουν «μια προςωπικι πρόςλθψθ τθσ 
πραγματικότθτασ»,205 που πλαςμζνθ με τα πιο ταπεινά και ανκρϊπινα υλικά φζρνει 
ςτο προςκινιο ―ανεξάρτθτά από τα αφθγθματικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται 
κάκε φορά― μια ολότελα ρεαλιςτικι όψθ του παρελκόντοσ, εξ ολοκλιρου 
ανκρϊπινθ και κατανοθτι.  
 
Κατά τθν διερεφνθςθ, λοιπόν, μιασ τζτοιασ κατθγορίασ κειμζνων, αναγκαίοσ κρίκθκε 
ο διαχωριςμόσ τθσ «ιςτορικισ αλικειασ» από τθν «ιςτορικι ψευδαίςκθςθ». Με 
άλλα λόγια, μζςα από ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ και παραδείγματα υπογραμμίςτθκε 
ότι ο εκάςτοτε ςυγγραφζασ είναι τελικά φορζασ μιασ μόνο αλικειασ, τθσ δικισ του· 
με τισ όποιεσ ιςτορικζσ αναφορζσ, κακϊσ φιλτράρονται καλλιτεχνικά, να δθλϊνουν 
τελικά μια βακφτερθ προςωπικι αίςκθςθ για τα πράγματα (το ιςτοροφμενο 
παρελκόν). Επομζνωσ, το λογοτεχνικό κείμενο ςυνιςτά μια «προςωπικι μαρτυρία», 
ωσ ζνδειξθ τθσ φυςικισ παρουςίασ του εκάςτοτε προςϊπου ςε οριςμζνο μζροσ μια 
οριςμζνθ ςτιγμι ςτο παρελκόν.  
 
Στθ ςυνζχεια, ζγινε προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνικισ μνιμθσ και από τθν 
κοινωνιολογικι ςκοπιά, ςφμφωνα με τισ κεωριςεισ του Halbwachs, ο οποίοσ 
αναγνωρίηει τθν ςυλλογικι διάςταςθ πίςω από κάκε προςωπικι ενκφμθςθ. Θ 
τελευταία προςζγγιςθ, μάλιςτα, φάνθκε πωσ κα μποροφςε να ανοιχτεί και ςε 
περαιτζρω διεπιςτθμονικι ζρευνα (Γεωκριτικι, Λςτοριογραφία κ.α.). Το 
αφθγθματικό υποκείμενο, είτε μιλάει για προςωπικά γεγονότα που αποκτοφν 
κοινωνικό και διαχρονικό χαρακτιρα (ιςτορικό δράμα, κοινωνικοί προβλθματιςμοί), 
είτε ςτοχεφει ςτθν αναπαράςταςθ ενόσ χαμζνου κόςμου, που βαςίηεται ςε 
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, κακιςτϊντασ εφικτι τθν αναγνϊριςι του από το 
ευρφ κοινό (γενζκλια χϊρα). Ωσ προσ τθν τελευταία διαπίςτωςθ, τονίςτθκε ότι το 
κάκε κείμενο, όντασ αυτόνομο υπακοφει ςε ζνα κακοριςμζνο ςφςτθμα κωδίκων. Ωσ 
εκ τοφτου, θ κάκε αναπαράςταςθ του ζξω κόςμου υπόκειται ςτθν ςθμειολογία του 
χϊρου, δθλαδι, ςτθν δυνατότθτα καταγραφισ του κακθμερινοφ με πολλαπλοφσ 
τρόπουσ. Ο Ραπαδθμθτρακόπουλοσ εφςτοχα επιςθμαίνει το εξισ: 
 

«Θ μνιμθ είναι προχπόκεςθ, αλλά βζβαια ό,τι γράφεται δεν ςθμαίνει ότι 
ζχει βιωκεί κατά τον τρόπο που γράφεται. Πμωσ είναι χαρακτθριςτικό ότι 
ζχω ανάγκθ ενόσ πράγματοσ για να γράψω. Δεν μπορϊ να γράφω, δεν 
μπορϊ να καταςκευάηω, δεν μπορϊ να υπθρετϊ αφθρθμζνεσ ιδζεσ, μου 
είναι αδφνατον. Ρρζπει να υπάρχει ζνα υπόβακρο μνιμθσ και να υπάρχει 
κάποιο απ’ το πράγμα».206 (Θ.Χ.Ρ.) 
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 Δ.Χ. Σκλαβενίτθσ, Χριςτόφοροσ Μθλιϊνθσ, Χρονολόγιο-Βιβλιογραφία-Ανκολόγιο (από το 1954 ωσ 
το 2002), Σοκόλθ, Ακινα 2003, ς. 38, όπωσ παρατίκεται ςτο: Α. Ηιρασ, Θ Κακθμερινι, ςτο ζνκετο 
«Επτά Θμζρεσ», 12.12.1999. 
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 Λ. Δόλγερασ, «O Θλίασ Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλοσ και θ τζχνθ του μικροφ», the books’ journal, 
19.12.21, από: 
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Επιπροςκζτωσ, από τθν ςυνολικι ανάγνωςθ των κειμζνων αποκαλφφκθκε ότι το 
μικρό που αναπαρίςταται, αποδεικνφεται εντζλει ςπουδαίο, όπωσ ςπουδαία είναι 
και θ ηωι. Ωσ φυςικό επακόλουκο, τα χρόνια τθσ νεότθτασ προβάλλουν κατάφορτα 
ςυναιςκθμάτων, που εντυπωμζνα ςτο νου και ςτθν ψυχι λογαριάηονται ςαν κάτι 
πολφτιμο που δεν γυρίηει πίςω. Στο πλαίςιο αυτό, οι αφθγιςεισ που μελετικθκαν, 
ςτο ςφνολό τουσ, ανεπιτιδευτεσ και λιτζσ κακϊσ είναι, ακολουκοφν τθν ςυνειρμικι 
πορεία τθσ μνιμθσ, φωτίηοντασ τισ πιο εκφραςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ ανκρϊπινθσ 
μικροϊςτορίασ. Μιασ ιςτορίασ που παρότι δεν προάγει το μεγάλο και 
ολοκλθρωμζνο, βρίςκει εναλλακτικοφσ τρόπουσ νοθματοδότθςθσ του μικροφ και 
ουςιαςτικοφ. Και αυτό επιτυγχάνεται, όπωσ είδαμε, μζςα από τθν ποικιλομορφία 
του αφθγθματικοφ λόγου, όπωσ είναι θ εναλλαγι προςϊπου, φφουσ, τονικότθτασ.  
 
Κρίνεται εφλογθ, μάλιςτα, θ αναφορά ςτο γεγονόσ ότι, παρά τθν κοινι κεματικι, ο 
κάκε πεηογράφοσ προςεγγίηει με τον δικό του ιδιότυπο τρόπο το βιωματικό υλικό. 
Ο Μθλιϊνθσ με τθν γνϊριμθ μελαγχολικι του διάκεςθ προςπακεί να ξεφφγει από 
το ςυμβατικό παρόν, ωκοφμενοσ από τισ μνθμονικζσ ανακλιςεισ του νου, που τον 
μεταφζρουν πίςω ςτον χρόνο. Ωςτόςο, το αφθγθματικό υποκείμενο προςεγγίηει με 
διάφορουσ τρόπουσ το παλιό, που κάποτε αναπαρίςταται με εικόνεσ νοςταλγικζσ, 
ενϊ υπάρχουν και οι περιπτϊςεισ εκείνεσ ςτισ οποίεσ οι λζξεισ δυςκολεφονται να 
εκφράςουν τα πράγματα, κατ’ αναλογία με τθν δυςκολία του αφθγθματικοφ 
υποκειμζνου να βρει τθ κζςθ του μζςα ςτον κόςμο. Ράντωσ, θ γενζκλια χϊρα 
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν δόμθςθ του αφθγθματικοφ υλικοφ, ενϊ αυτό που τελικά 
κυριαρχεί είναι θ οριςτικι αίςκθςθ φκοράσ του παρελκόντοσ. 
 
Αντίκετα, ο μικρότεροσ Τόλθσ Καηαντηισ, από τθν Κεςςαλονίκθ, ακολουκϊντασ τα 
βιματα του ειςθγθτι τθσ γενιάσ τουσ, Γ. Λωάννου, καταφζρνει να αναπαραςτιςει με 
μεγάλθ αλθκοφάνεια και πειςτικότθτα τθν γειτονιά των παιδικϊν του χρόνων, 
φζρνοντασ ςτο προςκινιο τουσ απλοφσ λαϊκοφσ ανκρϊπουσ και τισ αμνθμόνευτεσ 
ιςτορίεσ τουσ. Θ ιδιαιτερότθτα τθσ γραφισ του αναμφίβολα ζγκειται ςτο φφοσ του, 
τθν δυνατότθτα δθλαδι να δθμιουργιςει ζνα αφθγθματικό υποκείμενο που δεν 
αρκείται απλϊσ ςτθν καταγραφι των παιδικϊν αναμνιςεων. Αντικζτωσ, ο 
αφθγθτισ ¨μεταμορφϊνεται¨ ο ίδιοσ ςε παιδί και βιϊνει εκ νζου τα ςυναιςκιματα 
τθσ χαμζνθσ νεότθτασ.  
 
Ρερνϊντασ ςτα μικροαφθγιματα του Θ.Χ. Ραπαδθμθτρακόπουλου, θ ανάγνωςθ 
των κειμζνων φζρνει ςτθν επιφάνεια νζο υλικό για ςκζψθ και κριτικό αναςτοχαςμό. 
Θ μετα-μοντερνα μζκοδοσ πρόςλθψθσ τθσ πραγματικότθτασ οδθγεί τον ςυγγραφζα 
ςε ανακεϊρθςθ του αναπαριςτϊμενου κόςμου με εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
απεικόνιςθσ κάκε φορά. Θ απο-δόμθςθ επιλεγμζνων αφθγθμάτων αποδεικνφει 
τελικά τθν κειμενικι ςυμμετρία και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα τθσ ςκζψθσ του. 
Σθμειϊνεται ότι τα μικροαφθγιματα του Θ.Χ.Ρ. ςυνδυάηουν αποτελεςματικά τον 
ρεαλιςμό τθσ προςωπικισ μαρτυρίασ με τθν ειρωνικι-υπονομευτικι διάςταςθ του 
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μεταμοντερνιςμοφ, ενιςχφοντασ ζτςι τα πολλαπλά επίπεδα ανάγνωςθσ του 
ιςτορικοφ παρελκόντοσ.  
 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ μικρι φόρμα είναι αυτι που αφορμϊμενθ από τθν ιδζα και 
το ςυναίςκθμα απζναντι ςτα αναπαριςτϊμενα, ικανοποιεί τισ πνευματικζσ ανάγκεσ 
τθσ περιόδου, ενϊ ςυναντάται ςχεδόν ςε όλουσ τουσ πεηογράφουσ τθσ μελζτθσ μασ· 
με εξαίρεςθ ςτα εκτενι αφθγιματα του Ρ. Σφυρίδθ και του Ν. Μπακόλα που 
μνθμονεφονται ςτο τελευταίο Κεφάλαιο. Στο πλαίςιο τθσ μελζτθσ μασ, λοιπόν, 
παρατθρικθκε ο ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν μορφϊν (αποςπαςματικότθτα), ειδϊν, 
αλλά και ρευμάτων: από τθν παράδοςθ (βίωμα, προςωπικι απομνθμόνευςθ), τον 
μοντερνιςμό (διάςπαςθ χρόνου, υποκειμενικότθτα), κακϊσ και τον 
μεταμοντερνιςμό (υπονόμευςθ πραγματικότθτασ, ειρωνεία). Κατά ςυνζπεια, 
αποδείχκθκε ότι το «πεηογράφθμα» απθχεί τον παλμό τθσ νζασ εποχισ και 
προςαρμόηεται ανάλογα με το μινυμα και τον ςκοπό που ζχει κάκε φορά να 
μεταφζρει. 

 
Εν κατακλείδι, επιβεβαιϊνεται ότι θ κεωρία τθσ «διαλογικότθτασ» του Bakhtin 
βρίςκει άμεςθ εφαρμογι ςτα κείμενά μασ, ακόμα και όταν θ ςχζςθ κειμζνου-
πραγματικότθτασ προβάλλεται ςυνειδθτά παραμορφωμζνθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ 
μετα-μοντζρνασ εποχισ. Μολαταφτα, το μόνο που τελικά χρειάηεται κατά τθν 
ανάγνωςθ τζτοιων κειμζνων είναι αναγνϊςτεσ με ενδιαφζρον για τθν ακζατθ 
¨μικροϊςτορία¨ των απλϊν ανκρϊπων. Των ανκρϊπων εκείνων που μπορεί να μθν 
αναμετρικθκαν με πράξεισ θρωικζσ, αντιπάλεψαν όμωσ με καιροφσ χαλεποφσ, ο 
αντίκτυποσ των οποίων παραμζνει εξίςου ηωντανόσ όςο και δριμφσ μζςα τουσ. Κατά 
ςυνζπεια, οι πεηογράφοι τθσ μνιμθσ, παρότι δεν κζλθςαν να πλθςιάςουν τα 
μεγάλα ιςτορικά γεγονότα, πλθςίαςαν με μαεςτρία τα παραλειπόμενα τθσ ιςτορίασ 
των απλϊν και άςθμων ανκρϊπων. 
 
Τζλοσ, θ προςωπικι μνιμθ ωσ δίαυλοσ επικοινωνίασ με τα περαςμζνα, κοςκινίηει 
και αναπαριςτά τόςο όμορφα και με ποικίλουσ τρόπουσ ζνα ατομικό παρελκόν, το 
οποίο ιδωμζνο λογοτεχνικά, αποκτά τελικά κακολικό χαρακτιρα. Σε κάκε 
περίπτωςθ, θ ουςία βρίςκεται ςτα μικρά περιςτατικά που ζρχονται να μιλιςουν 
απευκείασ ςτθν ψυχι του αναγνϊςτθ. Συμπεραίνεται, άλλωςτε, ότι θ Λογοτεχνία 
όπωσ και θ Ηωγραφικι είναι Τζχνεσ που απευκφνονται προπαντόσ ςτισ ψυχζσ μασ. 
Τζτοια είναι τα κείμενα μνιμθσ.  
 
Κλείνοντασ, αφινουμε τον αείμνθςτο Τόλθ Καηαντηι να εκφράςει με τον δικό του 
μοναδικό τρόπο τθν άςβεςτθ πορεία του νου και τθσ ψυχισ που προβάλλεται 
ςτακερά, κατά τθν εξζταςθ τθσ αφθγθματικισ λειτουργίασ τθσ μνιμθσ:  
 

«Κάκε τόςο χϊνω το χζρι μου μεσ ςτθν ακζατθ ςακοφλα μιασ απφκμενθσ 
μνιμθσ κι από κει μζςα αναςφρω κάποια ανάμνθςθ κι αμζςωσ ζνασ 
ολόκλθροσ κόςμοσ μπορεί ν’ αναςτθκεί, αφοφ θ μια ανάμνθςθ φζρνει τθν 
άλλθ κι αυτι τθν παράλλθ, τθν τρίτθ και τθν τζταρτθ και τθν δεν ξζρω ποια, 
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ζτςι, που ανοίγεται, όλο και πιο πολφ, το πεδίο και θ εμβζλεια του νου και 
τθσ ψυχισ μου». (Τόλθσ Καηαντηισ, 94-95)207 
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