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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η μνήμη ως πανανθρώπινη, βιολογική ικανότητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις πτυχές 

της ζωής του ατόμου, καθώς του δίνει τη δυνατότητα –σε συνεργασία και με άλλες ιδιότητες όπως η 

συνείδηση ή η νόηση– να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, να μαθαίνει, να 

προσανατολίζεται, να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να ανταποκρίνεται σε ποικίλα ερεθίσματα. 

Επιπλέον, η ανθρώπινη καθημερινότητα περιλαμβάνει πρακτικές, αντιλήψεις και τελετουργικές 

εκδηλώσεις, οι οποίες περικλείουν τη γνώση του παρελθόντος ως μνήμη και παράδοση που ενώνει το 

παρελθόν με το παρόν, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας και 

λειτουργώντας ως αντίδοτο στο εφήμερο της ύπαρξης. 

Πρόκειται επομένως για μια ικανότητα σύμφυτη με την ανθρώπινη κατάσταση, από τη στιγμή που 

επιτρέπει στο άτομο να αναλογίζεται, να αναπλάθει και να αναβιώνει το παρελθόν του, το οποίο χάρη 

στη μνήμη έρχεται στο προσκήνιο, σε μια μοναδική και ιδιότυπη συνύπαρξη παρόντος και μη 

παρόντος.1 Έτσι, πραγματώνεται μια υπέρβαση του χρόνου, καθώς αυτό που θεωρείται χαμένο 

ανεπιστρεπτί στη σκοτεινή δίνη του ξαναζωντανεύει με τη μορφή αναμνήσεων, νοητικών εικόνων που 

το καθιστούν επίκαιρο «παρά την ανεπικαιρότητά του».2 Χωρίς τη μνήμη δηλαδή, το άτομο θα ζούσε 

ως ον μετέωρο και άδειο σε ένα ατέρμον, αιωνίως διαστελλόμενο παρόν, στερημένο από γνώση και 

κοινωνική υπόσταση.3  

Ο μηχανισμός, η λειτουργία, τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές της μνήμης απασχόλησαν από πολύ 

νωρίς την ανθρώπινη σκέψη. Αρχής γενομένης από τον ανθρωποκεντρικό, αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό 

στοχασμό με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη4 μέχρι τις μέρες μας, η έννοια της μνήμης έχει να 

επιδείξει μια μακραίωνη διαδρομή, για να καταλήξει σήμερα να απασχολεί όλο σχεδόν το φάσμα των 

επιστημών, τόσο ανθρωπιστικών όσο και θετικών, υπό διαφορετική βέβαια οπτική και με διαφορετική 

στοχοθεσία. Κοινή παραδοχή μάλιστα στον θεωρητικό λόγο περί μνήμης συνιστά το γεγονός ότι δεν 

αντιλαμβάνονται όλες οι εποχές και όλες οι κοινωνίες με τον ίδιο τρόπο τον χαρακτήρα και τον ρόλο 

της μνήμης στη διαμόρφωση του ανθρώπου ως ατομικού και πολιτισμικού υποκειμένου,5 κάτι που 

αποδεικνύει και ότι η μνήμη έχει τη δική της ιστορία, και ότι δεν πρόκειται για μια «ουδέτερη» και 

απολιθωμένη έννοια που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, αλλά ως ιστορικά φορτισμένος όρος φέρει 

                                                           
1 Jean C. Filloux, Η μνήμη, μετάφραση Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1963, σ. 11. 
2 Κωστής Παπαγιώργης, Περί μνήμης, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σ. 23. 
3 Άννα Μαντόγλου, Κοινωνική μνήμη. Κοινωνικη λήθη. Έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης, 
Πεδίο, Αθήνα 2010, σ. 193. 
4 Αυτό δεν σημαίνει ότι η αφετηρία του ενδιαφέροντος για τη μνήμη στην αρχαία Ελλάδα εντοπίζεται στην 
πλατωνική θεώρηση. Απλώς, ενώ πρωτύτερα στην αρχαϊκή περίοδο η έντονη παρουσία της μνήμης είχε να κάνει 
με την πρακτική της διάσταση, δηλαδή με τεχνικές απομνημόνευσης, με τον Πλάτωνα και ακολούθως με τον 
Αριστοτέλη η ενασχόληση με τη μνήμη αποκτά θεωρητικό υπόβαθρο. Για τη συμβολή των τελευταίων στην 
αντίληψη της μνήμης βλ. Anne Whitehead, Memory, Routledge, London & New York 2009, σ. 15-27. 
5 Anne Whitehead, ό.π., σ. 8, Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, «Regimes of memory: an introduction» 
στο Regimes of memory, edited by Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, Routledge Studies, London & New 
York 2003, σ. 2 και Ρίκα Μπενβενίστε, «Μνήμη και Ιστοριογραφία» στο Διαδρομές και Τόποι της μνήμης: 
Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, επιμέλεια Ρίκα Μπενβενίστε-Θεόδωρος Παραδέλλης, 
Αλεξάνδρεια/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα 1999, σ. 11. 
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το ίχνος της εκάστοτε εποχής και του εκάστοτε πολιτισμού που την επικαλείται και την 

πραγματεύεται.6 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι δεν είναι κάθε φορά ίδιος ο ζήλος με τον οποίο ένα δεδομένο 

κοινωνικό ή πνευματικό περιβάλλον καταπιάνεται με ζητήματα μνήμης, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες 

χρονικές περίοδοι στις οποίες σημειώνεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη ροπή σε ό,τι 

σχετίζεται με τη μνήμη, φαινόμενο που συνδέεται με ποικίλες κοινωνικές ανακατατάξεις, πνευματικές 

διεργασίες και ευρύτερες ιστορικές αλλαγές. Τους δύο τελευταίους αιώνες λοιπόν και με επίκεντρο τον 

ευρωπαϊκό χώρο έχουν παρατηρηθεί δύο τέτοια χρονικά σημεία μνημονικού «αναβρασμού»: μια 

«κρίση μνήμης» (memory crisis)7στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, που συνδέεται με τις 

συνθήκες άνθησης του κινήματος του μοντερνισμού, και μια σύγχρονη «έκρηξη μνήμης» (memory 

boom) στο κλείσιμο του 20ού αιώνα, η οποία πιο συγκεκριμένα εκκινεί από τη δεκαετία του 1980.8Αυτή 

ακριβώς η δεκαετία, που εντάσσεται στη μετανεωτερική εποχή,9 χαρακτηρίζεται από την 

εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος αναφορικά με τη μνήμη, καθώς τα μείζονος σημασίας γεγονότα 

του πολύπαθου 20ού αιώνα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά εξακολουθούν να 

διατηρούνται ως έναν βαθμό ζωντανά. Ταυτόχρονα, την ενασχόληση με τη μνήμη έρχονται να 

εμπλουτίσουν με τη σειρά τους αφενός οι πολιτικές, δημογραφικές και κοινωνικές μεταβολές που 

σημαδεύουν τη δεκαετία στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου σκηνικού, και αφετέρου τα 

ερωτήματα που αναδεικνύονται από τη μετανεωτερική πραγματικότητα, η οποία θέτει σε 

                                                           
6 Anne Whitehead, ό.π., σ. 4. 
7 Ο όρος ανήκει στον Richard Terdiman. Βλ. Richard Terdiman, Present Past: Modernity and the Memory Crisis, 
Cornell University Press, Ithaca, New York and London 1993. 
8 Πρόκειται για διαπίστωση που μοιράζεται το σύνολο των μελετητών που εκπροσωπούν τις λεγόμενες «σπουδές 
μνήμης» (memory studies). Βλ. ενδεικτικά Anne Whitehead, ό.π., σ. 1-3. 
9 Ο όρος μετανεωτερικότητα ή μετανεωτερική/μεταμοντέρνα εποχή, αν και αμφιλεγόμενος, αναφέρεται γενικά 
στην τρέχουσα ιστορική περίοδο που διανύουν οι δυτικές κοινωνίες. Χωρίς να υπάρχει στη βιβλιογραφία 
ομοφωνία σχετικά με τις απαρχές της, αφού αυτές άλλοτε τοποθετούνται στη δεκαετία του ’60, άλλοτε του ‘70 ή 
του ’80, η τελευταία είναι αυτή που κατέχει ξεχωριστή θέση και λόγω των κομβικών πολιτικών αλλαγών (πτώση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού, τέλος του Ψυχρού Πολέμου), και λόγω του θεωρητικού ενδιαφέροντος που αρχίζουν 
να δείχνουν για τη μετανεωτερική κατάσταση φιλόσοφοι και κριτικοί (Hans Bertens, The idea of the postmodern: 
a history, Routledge, London & New York 1995, σ. 111). Η ιστορική αυτή περίοδος εξετάζεται από κοινωνιολογική, 
πολιτική, οικονομική σκοπιά (οπότε γίνεται λόγος για μεταβιομηχανικές κοινωνίες ή για την είσοδο του δυτικού 
κόσμου σε μια νέα μορφή καπιταλισμού), ενώ ή υπό αισθητικό και πολιτισμικό πρίσμα ανάλυση συχνά οδηγεί 
στην ταύτιση μετανεωτερικότητας και μεταμοντερνισμού, καθώς οι δύο όροι πολλές φορές χρησιμοποιούνται 
αδιακρίτως. Χρήσιμος για μεθοδολογικούς λόγους αποβαίνει ο διαχωρισμός που θέλει τον μεταμοντερνισμό να 
«αναφέρεται γενικά σε μια μορφή σύγχρονης κουλτούρας» –άρα συνδέεται περισσότερο με τις τέχνες και τα 
γράμματα– και τη μετανεωτερικότητα να «υποδηλώνει μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο» (Τέρυ Ίγκλετον, Οι 
αυταπάτες της μετανεωτερικότητας, μετάφραση Γιώργος Η. Σπανός, Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σ. 23). Γενικά 
χαρακτηριστικά πάντως αυτής της μετανεωτερικής πραγματικότητας είναι η δυσπιστία απέναντι στις 
οικουμενικές έννοιες, τις απαρασάλευτες αλήθειες και τα θεωρούμενα ως καθολικά ερμηνευτικά σχήματα (όπως 
αυτά του Marx ή του Freud), η ανάδειξη της γλώσσας ως αδιαφανούς μέσου και φορέα εξουσίας, η έμφαση στην 
ετερότητα, ο πλουραλισμός, η κατάρρευση των στεγανών ανάμεσα στη λαϊκή κουλτούρα και την «υψηλή τέχνη», 
η απόρριψη της ιδέας της προόδου, η αποθέωση του εφήμερου, ο κατακερματισμός, η άρνηση της ενδιάθετης 
αξίας της Ιστορίας, η ηγεμονική παρουσία των νέων τεχνολογιών και η κυριαρχία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, ο μαζικός καταναλωτισμός και η εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. David 
Harvey, Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας: διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής, μετάφραση 
Ελένη Αστερίου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2009, σ. 69-100). 
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αμφισβήτηση «τις κλασικές έννοιες της αλήθειας, της λογικής, της ταυτότητας και της 

αντικειμενικότητας».10 

Αυτό πάντως που μπορεί να ανιχνεύσει κανείς ως κοινή συνισταμένη σε μια συζήτηση περί μνήμης, 

είτε αυτή τοποθετείται σε επιστημονικό πλαίσιο είτε στο πλαίσιο της καθημερινότητας, είναι η 

αυτόματη, σχεδόν ενστικτώδης ομολογία μιας άρρηκτης σχέσης: αυτής ανάμεσα στη μνήμη και την 

προσωπική ταυτότητα. «Είμαστε φτιαγμένοι από τις αναμνήσεις μας» 11 και αρκεί να σκεφτούμε ότι η 

απώλεια μνήμης συνιστά και απώλεια ταυτότητας, ενώ εκφυλιστικές ασθένειες του εγκεφάλου που 

διαταράσσουν ή απονεκρώνουν τη λειτουργία της μνήμης οδηγούν σε σύγχυση, κλονισμό ή απουσία 

της συνείδησης του ατόμου για τον εαυτό του και τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι η μνήμη είναι αυτή που 

συγκροτεί την αίσθηση της συνέχειας του εαυτού μέσα στον χρόνο,  η οποία με τη σειρά της είναι 

συνυφασμένη με την αίσθηση της προσωπικής ταυτότητας,12 με τις αναμνήσεις να αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι του ψυχικού περιεχομένου και της προσωπικής περιπέτειας κάθε ανθρώπου. 

Δεν πρέπει βέβαια να παραβλεφθεί ότι εξίσου αποφασιστικός κρίνεται ο ρόλος της μνήμης και σε 

συλλογικό επίπεδο, στη διαμόρφωση δηλαδή της ταυτότητας κοινωνικών ομάδων και εθνών, καθώς 

αυτά που επιλέγει να θυμάται ή αποφασίζει να ξεχνά13 ένας λαός καθορίζουν την αυτοεικόνα και 

αυτοαντίληψή του, και συνακόλουθα το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο ιστορικό χάρτη. 

Για να επιτευχθεί όμως αυτή η αίσθηση συνέχειας, να επικυρωθεί η αλληλουχία μεταξύ παρόντος και 

παρελθόντος και να τεκμηριωθεί η αλληλένδετη σχέση μνήμης και ταυτότητας, η μνήμη 

μετασχηματίζεται σε αφήγηση.14 Το μνημονικό υλικό ενδύεται τη μορφή αφηγήσεων, οι οποίες,  είτε 

εκφέρονται ενώπιον άλλων είτε απευθύνονται στον εαυτό μας χάριν ενδοσκόπησης, συντελούν 

αποφασιστικά στη νοηματοδότηση της ζωής και τη συγκρότηση της ταυτότητας.15  Η μνήμη είναι 

ουσιαστικά η «αφήγηση του παρελθόντος μας» και μια τέτοια αφήγηση είναι σαφώς κατασκευή,16 

αφού για να μπει σε τάξη το ουκ ολίγες φορές χαοτικό μνημονικό περιεχόμενο, να συνδεθούν τα 

γεγονότα και να υπαχθούν στη βασική συνθήκη του αιτίου και αιτιατού, το άτομο επιστρατεύει όχι 

μόνο την κριτική και επιλεκτική του ικανότητα, αλλά και τη φαντασία του, συμπεριφερόμενο «σαν 

μυθιστοριογράφος».17 Η αυτοβιογραφική λοιπόν μνήμη, που λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών για το 

άτομο και τη ζωή του,18είναι αυτή που πολύ συχνά χύνεται στο καλούπι της αφήγησης, γιατί περικλείει 

τις αναμνήσεις εκείνες που επεξηγούν και δικαιώνουν τον παροντικό εαυτό στηρίζοντας έτσι την 

ατομική ταυτότητα.  

                                                           
10 Τέρυ Ίγκλετον, ό.π., σ. 23. 
11 Edward Casey, Remembering: A phenomenological study, Indiana University Press, Bloomington 1987, σ. 290. Το 
παράθεμα σε δική μου μετάφραση. Να σημειωθεί ότι όπου παρατίθεται απόσπασμα από ξενόγλωσσο μελέτημα 
η μετάφραση είναι δική μου. 
12 Nicola King, Memory, Narrative, Identity. Remembering the self, Edinburgh University Press, Edinburgh 2000, σ. 2. 
13 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 213.  
14 Michael Lambek and Paul Antze, «Introduction. Forecasting Memory» στο Tense Past: cultural essays in trauma 
and memory, edited by Paul Antze and Michael Lambek, Routledge, New York 1996, σ. xvii. 
15 Nikola King, ό.π., σ. 2. 
16 Ουρανία Πολυκανδριώτη, «Ιστορική μνήμη από μετάφραση» στο Γραφές της μνήμης. Σύγκριση-Αναπαράσταση-
Θεωρία, εισαγωγή-επιμέλεια Ζ. Ι. Σιαφλέκης, Gutenberg, Αθήνα 2011, σ. 73. 
17 Κωστής Παπαγιώργης, ό.π., σ. 104. 
18 Autobiographical Memory, edited by David C. Rubin, Cambridge University Press, Cambridge and New York 1986, 
σ. 7. 
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Αυτή ακριβώς η μορφή μνήμης έχει αξιοποιηθεί ιδιαίτερα στην περίπτωση της λογοτεχνίας, και όχι 

αποκλειστικά σε αυτοβιογραφικά κείμενα. Τι άλλο κάνει ο ομηρικός Οδυσσέας λόγου χάρη όταν 

αφηγείται αναδρομικά τις περιπέτειές του, από το να δημιουργεί μια αφήγηση που στηρίζεται στην 

αυτοβιογραφική του μνήμη; Η μνήμη επομένως καθίσταται μια λογοτεχνική κοίτη, την ίδια στιγμή που 

συνολικά η λογοτεχνία ως μέρος του πνευματικού κεφαλαίου ενός λαού αποτελεί μια από τις δυνάμεις 

εκείνες που συντελούν στη διαμόρφωση της συλλογικής του μνήμης, γιατί μεταξύ άλλων προβάλλει 

αναπαραστάσεις και καλλιεργεί αντιλήψεις που σχετίζονται άμεσα με την ταυτότητα και την 

ετερότητα. Πρόκειται για δύο μόνο παραδείγματα που πιστοποιούν ότι μεταξύ λογοτεχνίας και μνήμης 

υπάρχει ένας δεσμός ουσιώδης και καθόλου μονοσήμαντος. 

Η μνήμη λοιπόν ως θεμελιώδης και μυστηριώδης συνάμα συνιστώσα της ανθρώπινης υπόστασης, 

αλλά και η αυτοβιογραφική μνήμη που μεταπλάθεται σε αφήγηση, για να καταδειχτεί μεταξύ άλλων η 

καίρια συμβολή της στη διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας, αποτελούν κεντρικούς άξονες στην 

πεζογραφία μιας από τις αντιπροσωπευτικότερες γυναικείες παρουσίες της μεταπολεμικής μας 

λογοτεχνίας, της Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ. Και αυτό γιατί το συγγραφικό της απόθεμα τροφοδοτείται 

διαρκώς από το προσωπικό βίωμα, το οποίο τοποθετείται στον πυρήνα της γραφής της, 

υπογραμμίζοντας έτσι την αυτοβιογραφική βάση του έργου της και τον θερμό εξομολογητικό του τόνο. 

Ανάμεσα δηλαδή στη ζωή και το έργο της Μιλλιέξ οικοδομείται μια σχέση αλληλεπίδρασης,19μια 

«συνομιλία», η οποία αναπόφευκτα επιφυλάσσει στη μνήμη πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι ο μνημονικός 

μηχανισμός είναι αυτός που θα ανακαλέσει πρόσωπα, γεγονότα, συναισθήματα και ιδέες κυρίως με τη 

βοήθεια του συνειρμού, και θα ξαναζωντανέψει το παρελθόν, δίνοντας το στίγμα της 

υποκειμενικότητας, με την έννοια ότι όσα η μνήμη επαναφέρει στο προσκήνιο συνιστούν μια 

«πραγματικότητα υποκειμενικά σημαντική».20 Είναι χαρακτηριστικό ότι στη λογοτεχνία της Μιλλιέξ 

ακόμη και τα συλλογικής βαρύτητας περιστατικά διηθούνται από το μνημονικό φίλτρο, για να 

αποκαλυφθεί όχι ο εξωτερικός τους αντίκτυπος αλλά η απήχησή τους στον εσωτερικό κόσμο του 

αφηγηματικού προσώπου.21  

Βέβαια, ο πρωταγωνιστικός ρόλος της μνήμης στην πεζογραφία της Μιλλιέξ υπαγορεύει την ύπαρξη 

ενός επαναλαμβανόμενου πλαισίου, στο οποίο εγγράφονται όλα όσα ασκούν βασανιστική επίδραση 

στην ψυχή της συγγραφέως, με αναπόφευκτη κατ’ επέκταση την επαναφορά στο έργο της προσώπων, 

καταστάσεων και θεμάτων. Έτσι, από την Πλατεία Θησείου (1947), το ομώνυμο διήγημα της συλλογής 

Κοπιώντες και πεφορτισμένοι (1951), το Σε πρώτο πρόσωπο (1958), μέχρι τα βραβευμένα Αλλάζουμε; 

(1957) και Ιδού ίππος χλωρός (1963), αλλά και τις Αναδρομές (1982) και το Χρονικό ενός εφιάλτη 

(1986), επανέρχεται και επανεξετάζεται κατά περίπτωση το ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον των 

παιδικών της χρόνων, η σχέση με τις γονεϊκές μορφές, η καταπίεση της γυναίκας, η μοναξιά και ο 

φόβος του θανάτου, η επιθυμία μιας άνευ όρων αγάπης ως αναγκαίου όρου της ανθρώπινης ύπαρξης, 

η πάλη για ανεξαρτησία και αυτονομία, η εξορία από την πατρίδα λόγω φιλελεύθερων πολιτικών 

                                                           
19 Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, «Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ», Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο 
του’40 ως τη δικτατορία του ’67, τόμος στ’, Σοκόλης, Αθήνα 1988, σ. 13. 
20 Αλέξης Ζήρας, «Τα θραύσματα του χρόνου και η μνημείωσή τους. Η συμβολιστική πεζογραφία της Τατιάνας 
Γκρίτση-Μιλλιέξ», Ελίτροχος, τεύχος 6, καλοκαίρι 1995, σ. 72. 
21 Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 73. 
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φρονημάτων.22 Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα αυτοβιογραφικό 

«αναμάσημα», γιατί το περιεχόμενο της μνήμης της εξελίσσεται, εμπλουτίζεται, φωτίζεται από άλλη 

οπτική, αναθεωρείται.23 Περισσότερο δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια 

επαναπραγμάτευσης της εμπειρίας, με απώτερο στόχο την κατάκτηση της ατομικής συνείδησης, όπως 

αποδεικνύεται στο εκτενέστερο και θεωρούμενο από την κριτική ως κορυφαίο έργο της Μιλλιέξ,24 το 

μυθιστόρημα Από την άλλη όχθη του χρόνου (1988), στο οποίο η μνήμη αξιοποιείται όχι μόνο ως πηγή 

αφηγηματικού υλικού, με τα προαναφερθέντα ζητήματα να συμπυκνώνονται και να φτάνουν στο 

απόγειο τους, αλλά και ως τρόπος γραφής, θεωρητικό πρόβλημα και διακειμενικός ιστός. 

 Η προοδευτική μάλιστα ανάγνωση του έργου της Μιλλιέξ αφήνει να διαφανεί η ηθική στάση της 

συγγραφέως τόσο απέναντι στα τεκταινόμενα του ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, όσο και 

απέναντι στη γραφή και τις αφηγηματικές συμβάσεις, στάση που μπορεί να συνοψιστεί στην έννοια 

της ελευθερίας:25 δεν είναι τυχαίο ότι η συγγραφέας ανήκει στη χορεία εκείνη τον πεζογράφων της 

μεταπολεμικής περιόδου που ανανέωσαν τον αφηγηματικό λόγο, πραγματώνοντας μορφικές 

καινοτομίες που ανέτρεψαν τις παραδοσιακές –ρεαλιστικές– αφηγηματικές δομές, εγκαινίασαν μια 

νέα, διαφορετική σχέση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη και αποκάλυψαν τις επιρροές της 

από τον μοντερνισμό.26 Στην περίπτωση της Μιλλιέξ μάλιστα η μοντερνιστική φόρμα με την 

αποσπασματικότητά της και την έμφαση στην υποκειμενικότητα, εξυπηρετεί μεταξύ άλλων και 

ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, γιατί την απασχολεί σταθερά ο γυναικείος αγώνας για χειραφέτηση, 

ισοτιμία και απαγκίστρωση από παγιωμένα ιδεολογικά σχήματα. Οι ηρωίδες της (η μικρή Τίνα στην 

Πλατεία Θησείου, η Ελένη στο Ιδού ίππος χλωρός, η Μελένια στο Αλλάζουμε; ή η αφηγήτρια και 

ηρωίδα του Από την άλλη όχθη του χρόνου) αναμετρώνται με το πνιγηρό περιβάλλον του πατριαρχικού 

                                                           
22 Με δηλωμένο από νωρίς τον πολιτικό της προσανατολισμό, η Μιλλιέξ είχε συμμετάσχει ενεργά στον 
αντιστασιακό αγώνα στη διάρκεια της Κατοχής, ενώ το αντιστασιακό παρελθόν της την έβαλε αργότερα και στο 
στόχαστρο του καθεστώτος της 21ης Απριλίου. Αποκορύφωμα η ερήμην της αφαίρεση της ελληνικής υπηκοότητας 
και η κατάσχεση του πολύτιμου αρχείου της από τις αρχές της δικτατορίας (Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, σ. 8-
10). 
23 Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 71 και σ. 75. 
24 Βλ. ενδεικτικά Δημοσθένης Κούρτοβικ, Ημεδαπή εξορία, Opera, Αθήνα 1991, σ. 68-71 και Ρίτσα Φράγκου-
Κικίλια, «Από μνήμης και χωρίς παραπομπές», Ελίτροχος, τεύχος 6, καλοκαίρι 1995, σ. 77-80. 
25 Αλέξης Ζήρας, σ. 71. 
26 Ο μοντερνισμός, ως καλλιτεχνικό κίνημα με επίκεντρο την Ευρώπη, θεωρείται ότι φτάνει στο αποκορύφωμά 
του –αυτό που χαρακτηρίζεται ως «υψηλός μοντερνισμός»– μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και σπέρματά 
του εντοπίζονται ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Όσον αφορά την εκδήλωσή του στο 
λογοτεχνικό πεδίο της πεζογραφίας, οι μοντερνιστικές αρχές συνοψίζονται στην αμφισβήτηση των καθιερωμένων 
αφηγηματικών κανόνων, προβάλλοντας την ανεπάρκειά τους να αποδώσουν μια πραγματικότητα διασπασμένη 
και ασυνεχή και προκρίνοντας την αξία της υποκειμενικότητας της αντίληψης (M.H. Abrams, Geoffrey Galt 
Harpham, A Glossary of literary terms, Wadsworth Cengage Learning, 2009, σ. 201-202). Τα έργα που στη 
συγγραφική πορεία της Μιλλιέξ πιστοποιούν ένα μοντερνιστικό θα λέγαμε άνοιγμα είναι τα Αλλάζουμε;(1957) και 
Ιδού ίππος χλωρός (1963), καθώς σ’ αυτά –ιδιαιτέρως στο δεύτερο– η συγγραφέας δίνει προβάδισμα 
περισσότερο στη μορφή παρά στο περιεχόμενο, ενώ η έλλειψη συνοχής τους –χαρακτηριστικό του 
μοντερνισμού– που συνδέεται και με την υποκειμενικότητα της εμπειρίας, καταλήγει φαινομενική, γιατί 
επιτυγχάνεται με τρόπο διαφορετικό από τις συνηθισμένες αφηγηματικές μεθόδους, αναθέτοντας μεταξύ άλλων 
στον αναγνώστη έναν ρόλο σαφώς πιο ενεργητικό απ’ ό,τι συνήθως (Βλ. Peter Faulkner, Μοντερνισμός, 
μετάφραση Ιουλιέττα Ράλλη-Καίτη Χατζηδήμου, Ερμής, χ.τ., 1982, σ. 38-39). Από’ κει και πέρα η ποιητική γραφή 
της Μιλλιέξ με την ελλειπτικότητα, την κρυπτικότητα και την αποσπασματικότητά της έχει συσχετιστεί και με 
χαρακτηριστικά του συμβολισμού (βλ. Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 69-76). 
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κατεστημένου, βιώνουν την πίεση των επιταγών του, αγωνίζονται να βρουν τον εαυτό τους, να 

φτάσουν στην αυτοπραγμάτωση και να κατακτήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες για τη ζωή 

τους, διαδικασία που δεν έχει πάντοτε ευτυχή κατάληξη.  

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η μνήμη  πριμοδοτεί μέσω της αφήγησης συγκεκριμένα 

γεγονότα και βιώματα, που αποκαλύπτουν τόσο την εικόνα που έχει σχηματίσει το αφηγηματικό 

υποκείμενο για τον εαυτό του, όσο και τις γενεσιουργούς αιτίες που το έκαναν αυτό που είναι, στόχος 

της παρούσας εργασίας θα σταθεί η διερεύνηση της παρουσίας της μνήμης και της συμβολής της στη 

συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας σε επιλεγμένα έργα από την πεζογραφία της Μιλλιέξ. Πιο 

συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε κείμενα που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1980, διότι η δεκαετία αυτή 

όπως αναφέραμε διακρίνεται για τη συστηματική ενασχόληση με το θέμα της μνήμης και η πεζογραφία 

της Μιλλιέξ θα μπορούσε να σταθεί ως ένα εγχώριο λογοτεχνικό παράδειγμα της «έκρηξης μνήμης». 

Έτσι, θα μας δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσουμε το είδος του προβληματισμού που καταθέτει η 

Μιλλιέξ ως προς τη σχέση μνήμης και ταυτότητας, αλλά και να δούμε πώς διαχειρίζεται τη μνήμη μια 

συγγραφέας που ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική γενιά και το όνομά της έχει συνδεθεί με το ρεύμα 

του μοντερνισμού στη νεοελληνική πεζογραφία. Κατά κύριο λόγο θα μας απασχολήσει το μυθιστόρημα 

Από την άλλη όχθη του Χρόνου (1988) και επιλεγμένα διηγήματα από τις συλλογές Αναδρομές (1982) 

και Η σκάλα τ’ Ουρανού (1988). 

Πριν λοιπόν δώσουμε το λόγο στα κείμενα, κρίνεται απαραίτητο πρώτα να σκιαγραφήσουμε ένα 

θεωρητικό υπόβαθρο για την παρουσία της μνήμης στον ευρωπαϊκό πνευματικό χώρο των δύο 

τελευταίων αιώνων και την άρρηκτη σχέση της με την ταυτότητα, και ακολούθως να αναφερθούμε στις 

τάσεις που χαρακτηρίζουν το ελληνικό λογοτεχνικό κλίμα της δεκαετίας του ‘80, προκειμένου να 

εντάξουμε σ’ αυτό το έργο της Μιλλιέξ. 

2. ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

2.1 ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ» ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ «ΕΚΡΗΞΗ ΜΝΗΜΗΣ» ΣΤΑ 

ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες του 20ού  , ο ευρωπαϊκός κόσμος θα 

έλθει αντιμέτωπος με μια ρήξη στον ιστό των παραδοσιακών αξιών που μέχρι τότε στήριζαν 

αναντίρρητα την κοσμοθεωρία και τον πολιτισμό του, με σημαντικούς στοχαστές όπως ο Friedrich 

Nietzsche και ο Sigmund Freud να θέτουν υπό αμφισβήτηση τις βεβαιότητες που πήγαζαν από 

παραδεδομένες πεποιθήσεις για την κοινωνία, την ηθική, τη θρησκεία, αλλά και τους τρόπους 

σύλληψης του ατόμου ως αδιαίρετου υποκειμένου.27 Την ίδια αυτή περίοδο οι προαναφερθέντες 

στοχαστές, με την προσθήκη του Marcel Proust από τον χώρο της λογοτεχνίας και του Henri Bergson 

από αυτόν της φιλοσοφίας, επιφυλάσσουν στη μνήμη μια τόσο περίοπτη θέση, ώστε δημιουργείται η 

αίσθηση ότι το παρελθόν έρχεται να κατακλύσει το παρόν, αποκαλύπτοντας την ισχυρή εξουσία του 

                                                           
27 Πρόκειται για τις συνθήκες που «κυοφορούν» το αισθητικό και φιλοσοφικό ρεύμα του μοντερνισμού, με τον 
Nietzsche και τον Freud να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους προδρόμους του (M.H. Abrams, Geoffrey Galt 
Harpham, ό.π., σ. 202). 
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και επιβάλλοντας την παρουσία του επίμονα και πεισματικά.28 Η ατομική συνείδηση δείχνει να 

κυριαρχείται από μια μνήμη που παρεισφρέει απρόσκλητη και οχληρή και απειλεί να «καταβροχθίσει» 

την παρούσα πραγματικότητα.29 

Η μνήμη κατά συνέπεια εκλαμβάνεται ως άχθος, αντίληψη που εκφράζεται ξεκάθαρα από τον 

Nietzsche, όταν το 1874 υποστηρίζει τον κίνδυνο σύνθλιψης του ατόμου υπό το βάρος του φορτίου του 

παρελθόντος.30 Η λύση μάλιστα που προτείνει ο φιλόσοφος είναι ένας ανιστορικός τρόπος ζωής που 

έγκειται στη λήθη: η σκιά που πλανάται μόνιμα πάνω από τη μνήμη ή κατά μια άλλη εκδοχή ο 

αρνητικός εαυτός της μνήμης (αφού η μνήμη είναι μη λήθη και αντιστοίχως η λήθη μη μνήμη), κρίνεται 

από τον Nietzsche εξαιρετικά σημαντική και εξίσου απαραίτητη, αν είναι να επιτευχθεί η ευημερία και 

η «υγεία ενός ατόμου, ενός λαού και ενός πολιτισμού».31  

Με τον τρόπο αυτόν δίνεται έμφαση στην παθολογική διάσταση της μνήμης, την οποία θα 

πραγματευτεί κατ’ εξοχήν η ψυχαναλυτική θεωρία που θεμελιώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα, 

αποτελώντας εφεξής σημείο αναφοράς σε κάθε συζήτηση για τη μνήμη, από τη στιγμή που σ’ αυτήν 

ανατρέχει η ψυχανάλυση για να εντοπίσει τη ρίζα του κακού στην περίπτωση ψυχοπαθολογικών 

εκδηλώσεων, καθιστώντας την ταυτόχρονα οργανικό μέρος της προτεινόμενης θεραπείας.32 Σύμφωνα 

με την περίφημη φράση των Sigmund Freud και Josef Breuer, που διατυπώνεται στο καταστατικό 

κείμενο Μελέτες για την υστερία (πρώτη δημοσίευση 1895) «ο υστερικός πάσχει κατά το μεγαλύτερο 

μέρος από αναμνήσεις»,33 καθώς το ψυχικό τραύμα ή ακριβέστερα η ανάμνηση αυτού του επώδυνου 

παρελθοντικού βιώματος, το οποίο προκάλεσε τα συναισθήματα «του τρόμου, του άγχους, της 

ντροπής, της ψυχικής οδύνης»34 και έχει εκτοπιστεί στο ασυνείδητο, καταδυναστεύει το παρόν του 

ασθενή μεταμφιεσμένη σε σωματικό σύμπτωμα.35 Το ψυχικό τραύμα δηλαδή, ενώ έχει απωθηθεί στο 

ασυνείδητο σε μια απόπειρα λήθης,36 και παρά το γεγονός ότι έχει αποκλειστεί η είσοδός του στο 

συνειδητό μέρος της ψυχής, μπορεί και παραμένει «καταστροφικά ενεργό»37 στη ζωή κάποιου εξαιτίας 

της παρασιτικής παρουσίας και της ύπουλης λειτουργίας της μνήμης.38  

Μετά την τομή της ψυχανάλυσης ο όρος τραύμα θα αποκτήσει ξεχωριστή θέση στο πνευματικό 

κεφάλαιο του δυτικού πολιτισμού, γιατί δεν είναι πια δηλωτικός μόνο της σωματικής βλάβης, αλλά με 

                                                           
28 Anne Whitehead, ό.π., σ. 86. 
29 Richard Terdiman, ό.π., σ. 84. 
30 Φρειδερίκος Νίτσε, Ανεπίκαιροι στοχασμοί, εισαγωγή-μετάφραση-χρονικό Ι. Σ. Χριστοδούλου, Εκδοτική 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 116. 
31 Φρειδερίκος Νίτσε, ό.π., σ. 116-117 και σ. 119. 
32 Anne Whitehead, ό.π., σ. 88. 
33 Γιόζεφ Μπρόυερ, Σίγκμουντ Φρόυντ, Μελέτες για την υστερία, μετάφραση Λευτέρης Αναγνώστου, Επίκουρος, 
Αθήνα 2002, σ. 42. 
34 Γιόζεφ Μπρόυερ, Σίγκμουντ Φρόυντ, ό.π., σ. 40. 
35 Γιόζεφ Μπρόυερ, Σίγκμουντ Φρόυντ, ό.π., σ. 38. 
36Στην ψυχαναλυτική ορολογία η «απώθηση» περιγράφει την αμυντική εκείνη τακτική του ατόμου που 
αποπέμπει από το συνειδητό μέρος της ψυχής παραστάσεις, εμπειρίες και επιθυμίες, και τις εγκλωβίζει στο 
ασυνείδητο. Χάρη σ’ αυτήν «το άτομο μπορεί σχεδόν να ξεχνάει σκέψεις και κίνητρα, που αν έλθουν στο 
συνειδητό, του προκαλούν άγχος», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι η αμνησία που δεν οφείλεται σε 
οργανική βλάβη μπορεί να είναι ακραία μορφή απώθησης (Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος, Κλινική Ψυχολογία, 
χ.ε., Αθήνα 1988, σ. 50).  
37 Richard Terdiman, ό.π., σ. 287 
38 Γιόζεφ Μπρόυερ, Σίγκμουντ Φρόυντ, ό.π., σ. 41.  
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διευρυμένη τη σημασία του συμπεριλαμβάνει πια τις αόρατες πληγές που υφίσταται το μυαλό και η 

ψυχή εξαιτίας μιας επώδυνης και αποτρόπαιης εμπειρίας, η οποία επιφέρει σοβαρό ρήγμα στην 

αίσθηση του ατόμου για τον εαυτό του.39 Η έννοια του τραύματος και της απώθησής του γίνονται 

συνώνυμες της φροϋδικής προσέγγισης,40 με την τραυματική εμπειρία να ανάγεται κατά κανόνα στο 

απώτερο παρελθόν της παιδικής ηλικίας.41 Ο ρόλος του ψυχαναλυτή μάλιστα –δεδομένου ότι το άτομο 

δεν έχει ούτε πρόσβαση στο περιεχόμενο του ασυνείδητου ούτε επίγνωση της επώδυνης ανάμνησης42– 

έγκειται στο να φέρει στην επιφάνεια την ανάμνηση αυτή, σαν άλλος αρχαιολόγος που μέσω της 

υπομονετικής διαδικασίας της ανασκαφής φέρνει στο φως τον πολύτιμο θησαυρό του.43 Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει ότι το παρελθόν είναι στατικό και αναλλοίωτο,44 οπτική που στηρίζεται στην 

ψυχαναλυτική αρχή ότι το ασυνείδητο στεγάζει το μνημονικό υλικό ανέπαφο στο σύνολό του,45 και έχει 

διατηρηθεί ως τις μέρες μας, μέσω της δημοφιλούς πεποίθησης ότι όλα τα γεγονότα της ζωής κάποιου 

είναι καταγεγραμμένα στη μνήμη και «δυνητικώς διαθέσιμα για ανάκτηση».46  

Εντούτοις, στην πορεία εξέλιξης της φροϋδικής ψυχαναλυτικής θεωρίας, απέναντι σ’ αυτό το αρχικό 

«αναπαραγωγικό μοντέλο», σύμφωνα με το οποίο η μνήμη δύναται να αναπαράγει με ακρίβεια το 

αμετάβλητο περιεχόμενο του ασυνείδητου, έρχεται να αντιπαρατεθεί το «αναπαραστατικό μοντέλο»,47 

που ισοδυναμεί με μια διαφορετική θέαση του παρελθόντος, γιατί καταδεικνύει ότι αυτό δεν είναι ένα 

παγιωμένο μέγεθος, αλλά υπόκειται σε δυναμικό ανασχηματισμό, αναπτύσσεται και εξελίσσεται 

προοδευτικά με τη βοήθεια και των παροντικών εμπειριών και περιστάσεων. Κατά συνέπεια, 

επιφυλάσσεται στη μνημονική διαδικασία ένας ενεργότερος ρόλος, καθώς η μνήμη ανασυνθέτει και 

μορφοποιεί το παρελθόν τη στιγμή της ανάκλησής του, με αναπόφευκτη ενδεχομένως την επιρροή 

κατοπινών ιδεών και μεθύστερων ψυχικών διεργασιών.48 Ως εκ τούτου, ανατίθεται και στον 

ψυχαναλυτή το καθήκον της ανακατασκευής, η οποία ταυτίζεται με  τη δημιουργία της αφήγησης 

                                                           
39 Allan Young, «Bodily Memory and Traumatic Memory» στο Tense Past: cultural essays in trauma and 
memory,ό.π., σ. 89 και Ian Hacking, «Memory Sciences, Memory Politics» στο Tense Past: cultural essays in trauma 
and memory, ό.π., σ. 75. 
40 Παρόλο που στις μέρες μας εκπρόσωποι της επιστήμης της ψυχολογίας «αγαπούν να μισούν» τον Freud, και η 
σύγχρονη συζήτηση γύρω από τις απόψεις του έχει να κάνει περισσότερο με τη διαστρεβλωμένη πλευρά τους ή 
την ανεπάρκεια τους (Ian Hacking, ό.π., σ. 76 και Michael Lambek and Paul Antze, ό.π., σ. xxvi), αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν μειώνει ούτε την διεισδυτικότητά τους, ούτε τη συμβολή του ίδιου στην σύλληψη της μνήμης, η 
οποία μάλιστα δεν μπορεί να περιοριστεί στην έννοια του τραύματος, καθώς τον απασχόλησαν γενικά οι 
σύνθετοι μηχανισμοί του ασυνείδητου, που συμμετέχουν στην διαδικασία της μνήμης και της λήθης και θέτουν 
υπό αμφισβήτηση «την ιδέα οποιασδήποτε απλής χρονολογικής σχέσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος στην 
ανθρώπινη εμπειρία» (Nicola King, ό.π., σ. 12). 
41 Γιόζεφ Μπρόυερ, Σίγκμουντ Φρόυντ, ό.π., σ. 38. 
42« (…) οι ασθενείς δεν έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις αναμνήσεις όπως κάθε άλλη ανάμνηση της ζωής τους. 
Απεναντίας, αυτά τα βιώματα λείπουν εντελώς από τη μνήμη των ασθενών στην συνήθη ψυχική τους κατάσταση 
ή υπάρχουν μέσα σε αυτή μόνο σε πολύ γενική μορφή» (Γιόζεφ Μπρόυερ, Σίγκμουντ Φρόυντ, ό.π., σ. 45. Η 
υπογράμμιση ανήκει στους συγγραφείς). 
43 Η αναλογία του αρχαιολόγου εμφανίζεται σε κείμενα του Freud τη δεκαετία του 1890 και παρόλο που στην 
πορεία την τροποποίησε, δεν έπαψε να διαπερνά τα γραπτά του (Nicola King, ό.π., σ. 12). 
44 Anne Whitehead, ό.π., σ. 90. 
45 Richard Terdiman, ό.π., σ. 289. 
46 Nicola King, ό.π., σ. 14. 
47 Richard Terdiman, ό.π., σ. 288. 
48 Anne Whitehead, ό.π., σ. 92. 
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εκείνης που αντιπροσωπεύει μία μόνο από τις πιθανές εκδοχές του παρελθόντος.49 Η αναπαραγωγή 

και ανάκτηση λοιπόν ενός θαμμένου παρελθόντος από τη μια, και από την άλλη η ανακατασκευή του 

υπό την επήρεια της μετέπειτα γνώσης συγκροτούν δύο κατευθύνσεις στο εσωτερικό της 

ψυχαναλυτικής θεωρίας, οι οποίες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη λειτουργία της μνήμης και την 

άρθρωσή της σε αφήγηση,50 καθιστώντας τη μνήμη ένα άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εποχή 

«πεδίο μάχης».51 

Εκτός όμως από τον προβληματισμό του Freud, που εκφράζει την πεμπτουσία της ευρωπαϊκής 

«κρίσης μνήμης», διότι την αποκαλύπτει στο απόγειό της τονίζοντας την πανταχού παρουσία και 

εξουσία της μνήμης στη ζωή του ατόμου,52 στη μνημονική έξαρση στο γύρισμα του 20ού αιώνα έρχεται 

να προστεθεί η συνεισφορά δύο ακόμη σημαντικών φυσιογνωμιών του πνευματικού χώρου: του Henri 

Bergson και του Marcel Proust. Ο Bergson στο έργο του Ύλη και μνήμη (1896) επισημαίνει τον 

διαχωρισμό μεταξύ «καθαρής μνήμης» και «μνήμης συνήθειας».53 Αυτή που προκρίνεται είναι η 

πρώτη, γιατί διαφυλάσσει τις αναμνήσεις στο ασυνείδητο, ενώ κάνοντας την εμφάνισή της αυθόρμητα 

σε στιγμές που οι φυσικές μας άμυνες είναι εξασθενημένες –π.χ. στον ύπνο– διατρανώνει τη σύνδεσή 

της με την «αχρονικότητα».54 Αντίθετα, η δεύτερη διακρίνεται για τον ωφελιμιστικό της χαρακτήρα, 

γιατί λανθάνει στις τυποποιημένες καθημερινές κινήσεις του σώματος και τη μηχανική του αντίδραση 

στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.55 

Το ζήτημα της μνήμης όμως γίνεται πραγματικά εμμονή56 για τον Proust –σύγχρονο και συγγενή εξ 

αγχιστείας του Bergson57– στο μνημειώδες έργο του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο (1913-1927). Στο 

επίκεντρο του αυτοβιογραφικού αυτού μυθιστορήματος  τοποθετείται ο γρίφος της μνήμης, για την 

αποκρυπτογράφηση του οποίου προσφέρεται αυτή η ίδια ως κλειδί, ενώ η επίμονη και 

εξακολουθητική ενασχόληση του αφηγητή με τη μνήμη εκτείνεται τόσο σε αφηγηματικό όσο και 

θεωρητικό επίπεδο, με το μυθιστόρημα να δομείται πάνω σε επανειλημμένες ανακλήσεις του 

παρελθόντος και παράλληλα να ενσωματώνει παρατηρήσεις αναφορικά με τη λειτουργία ή τα 

προσκόμματα της μνήμης.58 

Ένα από τα βασικά στοιχεία βέβαια για τα οποία το μυθιστόρημα αποτελεί κοινό τόπο σε αναφορές 

περί μνήμης είναι η διάκριση ανάμεσα στην εκούσια ή θεληματική και ακούσια ή άθελη μνήμη. 

Σύμφωνα με τη θεώρηση του Proust, η εκούσια μνήμη είναι περισσότερο συμβατική και ως εκ τούτου 

προσεγγίζει τα πράγματα στην επιφάνεια και όχι στην ουσία τους, ξυπνώντας ένα παρελθόν στερημένο 

από ζωντάνια.59 Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με την οπτική του Γάλλου συγγραφέα, η ακούσια μνήμη 

                                                           
49 Anne Whitehead, ό.π., σ. 92. 
50 Nicola King, ό.π., σ. 11-12. 
51 Richard Terdiman, ό.π., σ. 288. 
52 «Η ψυχανάλυση (…) είναι ένας παροξυσμός της κρίσης μνήμης» (Richard Terdiman, ό.π., σ. 343). 
53 Απόδοση των όρων «pure memory» και «habit memory» που χρησιμοποιεί στη μελέτη της η Anne Whitehead 
(βλ. Anne Whitehead, ό.π., σ. 101-102). 
54 Anne Whitehead, ό.π., σ. 103. 
55 Anne Whitehead, ό.π., σ. 102. Μπορεί ο Bergson να είναι κάπως υποτιμητικός απέναντι στην 
αυτοματοποιημένη «μνήμη-συνήθεια» (Anne Whitehead, ό.π., σ. 102), όμως ήταν ο πρώτος που έστρεψε την 
προσοχή του στη συμμετοχή του σώματος στη μνημονική διαδικασία (Edward Casey, ό.π., σ. 147). 
56 Richard Terdiman, ό.π., σ. 154. 
57 Βλ. Anne Whitehead, ό.π., σ. 105, όπου επισημαίνεται και η επιρροή του μπερξονικού στοχασμού στον Proust. 
58 Richard Terdiman, ό.π., σ. 154. 
59 Anne Whitehead, ό.π., σ. 104 και σ. 119. 
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εγείρεται αυθόρμητα και απροσδόκητα συλλαμβάνοντας το παρελθόν στην ολότητά του,60 καθώς δεν 

εμφυσά ζωή απλώς και μόνο σε εικόνες, αλλά αναζωογονεί εκ νέου το συναίσθημα και την ψυχική 

κατάσταση που είχαν εμποτίσει τις εικόνες.61 Ωστόσο, στο μυθιστόρημα παρόλο που η συνειρμική 

αλυσίδα της αναδρομής στο παρελθόν ενεργοποιείται αυθόρμητα, γίνεται φανερό ότι αυτό που έπεται 

είναι μια κοπιώδης και παρατεταμένη προσπάθεια του υποκειμένου να κατανοήσει πλήρως το 

αντικείμενο της ενθύμησης, να αδράξει με άλλα λόγια την αυθεντική εμπειρία.62 Αυτό μάλιστα που δρα 

καταλυτικά στο να τεθεί σε λειτουργία η ακούσια μνήμη είναι μια φυσική αίσθηση, γεγονός που 

υπογραμμίζει τη βαρύτητα του σωματικού παράγοντα στο μνημονικό μοντέλο του Proust,63 ενώ η 

αίσθηση που πριμοδοτείται δεν είναι όπως θα ήταν ίσως αναμενόμενο η όραση, αλλά η γεύση και η 

όσφρηση.64 Υπέρ αυτού συνηγορεί φυσικά το πολυσυζητημένο επεισόδιο με το γλύκισμα της μαντλέν –

ενδεικτικό του μηχανισμού της ακούσιας μνήμης– με το οποίο αρχικά εντοπίζεται η ομοιότητα μεταξύ 

της παροντικής και της παρελθοντικής γευστικής αίσθησης, κι έπειτα αναδεικνύεται η στενή σύνδεση 

της τότε αίσθησης με τα βιώματα εκείνα που τώρα ξαναζωντανεύουν χάρη στην επιρροή της τωρινής 

αίσθησης.65 Αυτό άλλωστε είναι το καίριο «χαρακτηριστικό της άθελης μνήμης: εσωτερικεύει το 

πλαίσιο, καθιστά το παλιότερο πλαίσιο αδιαχώριστο από την τωρινή αίσθηση»,66 με αποτέλεσμα η 

παροντική γεύση της μαντλέν, όμοια με την αλλοτινή, να «αναστήσει» το Κομπραί –τον τόπο όπου 

περνούσε τις διακοπές του ο αφηγητής όταν ήταν παιδί– σε όλη την αλήθεια και λαμπρότητά του.67 

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι στο μυθιστόρημα, η λειτουργία της ακούσιας μνήμης δεν είναι 

συνυφασμένη μόνο με μια διάθεση ευφροσύνης και ευδαιμονίας, αλλά συνδέεται πρωταρχικώς με 

συναισθήματα πόνου, φόβου, αγωνίας και απώλειας,68 κάτι που ενώνει τον Proust με τον Freud, 

επικυρώνοντας ότι η συμπόρευση μνήμης και τραύματος αποτελεί τον βασικό άξονα στην «κρίση 

μνήμης».69 

Αυτή η τραυματική ορίζουσα της μνήμης θα λέγαμε ότι αποτελεί τον κοινό παρονομαστή ανάμεσα 

στην «κρίση μνήμης», που περιγράψαμε παραπάνω, και την «έκρηξη μνήμης», που παρατηρείται στον 

μετανεωτερικό ευρωπαϊκό κόσμο στα τέλη του 20ού αιώνα. Οι καταβολές της δεύτερης λοιπόν θα 

μπορούσαν να ανιχνευθούν στην πρώτη, καθώς από τη δεκαετία του ’80 και μετά λαμβάνει χώρα μια 

εξίσου έντονη ενασχόληση με τη μνήμη, που φανερώνει όχι ρήξη αλλά εμβάθυνση του 

προβληματισμού που είχε προηγηθεί.70 

Αυτό που σε ένα πρώτο επίπεδο πυροδοτεί το συστηματικό ενδιαφέρον για τη μνήμη τη δεκαετία 

αυτή είναι η ανάγκη του ευρωπαϊκού κόσμου να έλθει αντιμέτωπος με ό,τι του κληροδότησαν τα 

γεγονότα του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ολοκαυτώματος,71  όταν η γενιά που τα βίωσε 

                                                           
60 Anne Whitehead, ό.π., σ. 104. 
61 Richard Terdiman, ό.π., σ. 219. 
62 Anne Whitehead, ό.π., σ. 104. 
63 Anne Whitehead, ό.π., σ. 106. 
64 Anne Whitehead, ό.π., σ. 109. 
65 Ζιλ Ντελέζ, Ο Προυστ και τα σημεία, μετάφραση Καίτη Χατζηδήμου-Ιουλιέτα Ράλλη, Ράππας, Αθήνα 1976, σ. 72. 
66 Ζιλ Ντελέζ, ό.π., σ. 76. 
67 Ζιλ Ντελέζ, ό.π., σ. 77. 
68 Richard Terdiman, ό.π., σ. 217. 
69 Anne Whitehead, ό.π., σ. 111. 
70 Anne Whitehead, ό.π., σ. 114.  
71 Anne Whitehead, ό.π., σ. 2. 
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άμεσα σιγά σιγά χάνεται. Αυτό αναντίρρητα δίνει την πρωτοκαθεδρία στην τραυματική μνήμη, ενώ 

προκρίνονται ερωτήματα σχετικά με το πώς οι επιζήσαντες τέτοιων φρικαλεοτήτων διαχειρίζονται τις 

αναμνήσεις τους, αναστοχάζονται και αναπαριστούν το παρελθόν τους με όχημα τη γλώσσα –στην 

λογική οργάνωση της οποίας η ακραία εμπειρία καταφέρει ισχυρό χτύπημα– και πώς η μνήμη του 

παρελθόντος επηρεάζει καταλυτικά την παρούσα ζωή των θυμάτων ή διοχετεύεται στη μνήμη των 

μελών των οικογενειών τους, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ αυτών που υπέστησαν το 

πρωτοφανές, απάνθρωπο βίωμα και αυτών που έπρεπε να το ανασυνθέσουν ή ουσιαστικά να το 

επινοήσουν ως έναν βαθμό, γιατί οφείλουν να το θυμούνται χωρίς να το έχουν ζήσει.72 Ένα επιπλέον 

δείγμα αυτής της υπερευαισθησίας από την οποία διακατέχεται η σύγχρονη εποχή σχετικά με την 

τραυματική μνήμη, είναι και το ότι με αφετηρία τη δεκαετία του ’80 και μετά παρατηρείται μια τάση 

αύξησης των μουσείων και γενικά των μνημείων, ειδικότερα αυτών που στέκουν ως μάρτυρες του 

ανθρώπινου πόνου,73 καθώς σε αντίθεση με το παρελθόν η μνήμη στη σύγχρονη εποχή δεν προβάλλει 

με επική διάθεση τους ήρωες, αλλά τα θύματα που συσσώρευσαν οι ωμότητες των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων του 20ού αιώνα.74 

Όσον αφορά πάντως το φαινόμενο του τραύματος γενικότερα, αυτό αποκτά τέτοια κυριαρχική 

παρουσία, ώστε απασχολεί όχι μόνο την ψυχολογία και την ψυχιατρική αλλά και την κοινωνιολογία και 

τη λογοτεχνία,75 ενώ στην αυγή της δεκαετίας του ’80 έρχεται στο επίκεντρο και για έναν ακόμη λόγο: 

εν έτει 1980 εισάγεται ο όρος «Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες» που με τη διευρυμένη χρήση του 

έμελλε να συμπεριλάβει ένα πλήθος συμπτωμάτων, περιγράφοντας την ψυχική ανταπόκριση σε κάθε 

είδους βίαιο γεγονός, από πολεμικές συρράξεις και φυσικές καταστροφές μέχρι τη σεξουαλική 

κακοποίηση.76 Η παθογόνος δύναμη της μνήμης τονίζεται για μια ακόμη φορά μετά τον Freud, ενώ 

τραύμα και μνήμη συνδέονται τόσο στενά που θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες, με το τραύμα να μην 

εντοπίζεται στη βιαιότητα του πρωτότυπου παρελθοντικού γεγονότος, αλλά περισσότερο στον τρόπο 

που η μη αφομοιωμένη φύση του γεγονότος αυτού επιστρέφει αργότερα για να στοιχειώσει τον 

άνθρωπο που το βίωσε,77 με συνέπεια η τραυματική μνήμη να γίνεται ουσιαστικά ζήτημα του 

παρόντος.78 

                                                           
72 Για τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη του Ολοκαυτώματος και τους μηχανισμούς αναπαράστασής της με αφορμή 
συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα που μάλιστα εκδίδονται τη δεκαετία του ’80 και του ’90 βλ. Nicola King, ό.π., σ. 
119-149. 
73 Anne Whitehead, ό.π., σ. 153. 
74 Γιώργος Κόκκινος, «Η θρησκειοποίηση της μνήμης» στο Γιώργος Κόκκινος-Έλλη Λεμονίδου-Βλάσης Αγτζίδης, Το 
τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης: Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, 
Ταξιδευτής, Αθήνα 2010, σ. 55. 
75Cathy Caruth, «Trauma and Experience: Introduction» στο Trauma: Explorations in Memory, edited by Cathy 
Caruth, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1995, σ. 4. 
76Cathy Caruth, ό.π., σ. 3. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (American Psychiatric Association) είναι αυτή που για 
πρώτη φορά τότε –μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ– εντάσσει στην ψυχιατρική ορολογία τη «Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες» ( στο πρωτότυπο Post-Traumatic Stress Disorder), αναγνωρίζοντας επισήμως τον 
παθολογικό χαρακτήρα της τραυματικής νεύρωσης ( Anne Whitehead, ό.π., σ. 114-115 και Allan Young, ό.π., σ. 
96). 
77 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, Johns Hopkins University Press, Baltimore 
1996, σ. 4 και Regimes of Memory, ό.π, σ. 15. 
78 Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, ό.π., σ. 15. 
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Ένα ακόμη γεγονός που χαρακτηρίζει την «έκρηξη μνήμης» στην ίδια δεκαετία είναι η επέκταση της 

μνήμης, με την έννοια ότι η επιστημονική κοινότητα αρχίζει να δείχνει μια ιδιαίτερη προσήλωση όχι 

μόνο στην προσωπική-ιδιωτική μνήμη, αλλά και στην ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική ή με μια λέξη 

συλλογική μνήμη,79 τάση που επικροτείται και ενισχύεται περαιτέρω λόγω της προσοχής που φαίνεται 

να αποδίδουν στο θέμα τα πολιτικά καθεστώτα και η κοινή γνώμη.80 Ειδικότερα, στην αρχή της 

δεκαετίας παρατηρείται μια ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις απόψεις του Γάλλου φιλοσόφου και 

κοινωνιολόγου Maurice Halbwachs, που υπήρξε ο εισηγητής του όρου «συλλογική μνήμη» στο έργο  La 

mémoire collective, το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του το 1950.81 Ο Halbwachs χωρίς να 

παραβλέπει την ύπαρξη της ατομικής μνήμης, εντούτοις υποβαθμίζει κατά κάποιον τρόπο τον ατομικό 

παράγοντα, υποστηρίζοντας ότι από τη στιγμή που εκ των πραγμάτων το άτομο ανήκει σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό (οικογενειακό, επαγγελματικό, εθνικό κτλ) περιβάλλον, οι αναμνήσεις του 

τοποθετούνται σε κοινωνικά πλαίσια, με αποτέλεσμα η μνήμη του να στηρίζεται πρωταρχικώς σε 

συλλογικές αναπαραστάσεις. Έτσι, το άτομο μπορεί να μοιράζεται με άλλους τις  αναμνήσεις της 

ομάδας στην οποία ανήκει ή να έχει πρόσβαση σε μια μη βιωμένη μνήμη, η οποία ουσιαστικά 

κατασκευάζεται από την ομάδα και κληροδοτείται και στις επερχόμενες γενιές. Για τον κοινωνιολόγο 

εξάλλου η δραστηριότητα της μνήμης δεν προσφέρει μια «ανάσταση» του παρελθόντος, αλλά 

περισσότερο μια ανακατασκευή του στο παρόν, άποψη που άσκησε καταλυτική επίδραση στη 

μετέπειτα θεώρηση της μνήμης.82 

 Η πρώτη αγγλική μετάφραση του έργου του Halbwachs το 1980 προετοίμασε το έδαφος για ένα 

θεωρητικό «ξέσπασμα».83 Ενδεικτικό αυτού υπήρξε μεταξύ άλλων η έκδοση ενός πολύτομου έργου, 

την επιμέλεια του οποίου είχε ο Γάλλος ιστορικός Pierre Nora, με τίτλο Les Lieux de memoire (Τόποι 

μνήμης, επτά τόμοι που εκδόθηκαν το χρονικό διάστημα 1984-1992).84 Στο μεγαλόπνοο αυτό έργο ο 

Nora χρησιμοποιεί την έννοια του «τόπου μνήμης» για να δηλώσει ότι στη σύγχρονη εποχή έχει 

διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη τοπογραφία μνήμης, που συνίσταται σε ιστορικά μνημεία και γενικά 

σε τόπους που λειτουργούν ως εστίες μνήμης, ως ταμιευτήρες μνήμης που την αποκρυσταλλώνουν και 

την διαχέουν.85   

                                                           
79 Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, ό.π., σ. 2. 
80 Γιώργος Κόκκινος, ό.π., σ. 54. 
81 Βλ. Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Presses Universitaires de France, Paris 1950. Η συλλογική 
διάσταση της μνήμης είχε απασχολήσει και νωρίτερα τον Halbwachs στο έργο του Les cadres sociaux de la 
memoire (1925). Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να μην παρατηρήσει ότι η ιδέα αυτή διατυπώνεται για πρώτη φορά σε 
μια περίοδο που είδαμε ότι τη χαρακτηρίζει μια «κρίση μνήμης» και επανέρχεται –προφανώς όχι τυχαία– σε 
συνθήκες «έκρηξης μνήμης», με το νήμα ανάμεσα στα δύο αυτά ορόσημα της ενασχόλησης με τη μνήμη να 
ενώνεται και στη βάση του συλλογικού πεδίου. 
82 Βλ. Maurice Halbwachs, Η συλλογική μνήμη, επιστημονική επιμέλεια-πρόλογος Άννα Μαντόγλου, μετάφραση 
Τίνα Πλυτά, Παπαζήσης, Αθήνα 2013 και Anne Whitehead, ό.π., σ. 125-139. 
83 Anne Whitehead, ό.π., σ. 123. 
84 Βλ. Les lieux de memoire, sous la direction de Pierre Nora, Gallimard, Paris 1984-1992. 
85 «Τόποι μνήμης: Συνέντευξη του Πιερ Νορά στην Χρυσάνθη Αυλάμη», Ίστωρ, τεύχος 14 (2005), σ. 189. Η έννοια 
του «τόπου μνήμης» βέβαια δεν αποτελεί σύγχρονη ανακάλυψη. Ανέκαθεν η μνήμη σχετιζόταν με τον χώρο, γιατί 
όταν ανακαλούμε κάτι δεν το τοποθετούμε μόνο εν χρόνω, αλλά και εν χώρω, ή πολύ συχνά η λειτουργία της 
μνήμης αποδίδεται με χωρικές μεταφορές, π.χ. παρομοιάζεται με αποθήκη. Επίσης, η χρήση του όρου ανάγεται 
στη ρωμαϊκή αρχαιότητα, όταν το «locus memoriae» ήταν μνημοτεχνικός κανόνας που βοηθούσε τον ρήτορα να 
απομνημονεύει τους λόγους του συσχετίζοντας τα κύρια νοήματά τους με τα μέρη ενός κτηρίου (Για την «τέχνη 
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Αν και οι συγκεκριμένοι τόποι μνήμης αφορούν αποκλειστικά τη Γαλλία, ο ιστορικός υποστηρίζει ότι 

o μνημονικός «πυρετός» στα τέλη του 20ού αιώνα είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο που πηγάζει από τη 

συρρίκνωση της μνήμης στον σύγχρονο κόσμο: «Μιλάμε τόσο πολύ για τη μνήμη γιατί έχει απομείνει 

τόσο λίγη»,86 με την έννοια ότι «η επιτάχυνση της ιστορίας», οι σαρωτικές αλλαγές που επιβλήθηκαν 

και επέφεραν την καταστροφή των παραδοσιακών κοινωνιών, προκάλεσαν ένα αίσθημα 

ανεπανόρθωτης απώλειας των αρχών εκείνων που επενεργούσαν καθησυχαστικά στο άτομο και 

νοηματοδοτούσαν την ύπαρξη.87 Η άλλοτε αυθόρμητη μνήμη, η ενσωματωμένη σε χειρονομίες, 

συνήθειες και προφορικές παραδόσεις, η κωδικοποιημένη σε σωματικές δεξιότητες και 

αντανακλαστικά, η αφομοιωμένη σε ένα άυλο πολιτισμικό πλαίσιο, που θα διακήρυσσε διαρκώς το 

παρόν της σε μια κοινωνία «παραδοσιακών» προδιαγραφών, στη σύγχρονη εποχή έχει 

αποδυναμωθεί.88 Στην πραγματικότητα η μνήμη συνιστά «πρόβλημα», γιατί συνδέεται με ένα άγχος 

που απορρέει από  τη διάλυση του κάποτε αρραγούς δεσμού με μια συλλογική μνήμη που στήριζε και 

καθοδηγούσε το άτομο.89 Σ’ αυτό το άγχος ίσως οφείλεται από την άλλη πλευρά η σύγχρονη εμμονή να 

καταγράφονται τα πάντα σε αρχεία, κάτι που μεταθέτει την ευθύνη της μνήμης σε έναν εξωτερικό 

παράγοντα, διότι όσο λιγότερο εσωτερικά βιώνεται η μνήμη, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει το 

εξωτερικό μέσο,90 και από τη στιγμή που στον μετανεωτερικό κόσμο έχουν εκλείψει οι μεγάλες 

αφηγήσεις που καθόριζαν το αξιομνημόνευτο,91 η μνήμη ουσιαστικά νοείται ως ένας υπερτροφικός 

χώρος αποθήκευσης ενός απεριόριστου υλικού που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να διατηρηθεί.92 

Η μετανεωτερική συνθήκη λοιπόν φέρει το δικό της μερίδιο ευθύνης για την «έκρηξη μνήμης», διότι 

οι μετανεωτερικές θεωρίες έρχονται να την γονιμοποιήσουν περαιτέρω και να την τροφοδοτήσουν, 

μέσω της έμφασης που δίνουν στα θεσμικά όργανα, τις κοινωνικές κατηγορίες, τους πολιτισμικούς 

τρόπους και τους κυρίαρχους λόγους στο πλαίσιο των οποίων παράγεται η μνήμη, καλούμενη να 

νομιμοποιήσει συγκεκριμένες εκδοχές του παρελθόντος.93 Αυτή η αντίληψη της μνήμης ως κατασκευής 

                                                                                                                                                                                           
της μνήμης» στη ρητορική των αρχαίων Ρωμαίων βλ. Anne Whitehead, ό.π., σ. 27-33). Ο Nora λοιπόν αξιοποιεί 
την ίδια αυτή έννοια δίνοντας της καινούριο νόημα. 
86 Pierre Nora, «Between Memory and History: Les Lieux de Memoire», Representations 26 (Spring 1989), σ. 7. Το 
ίδιο κείμενο επέχει θέση εισαγωγής στον πρώτο τόμο του Les Lieux de memoire. 
87 «Τόποι μνήμης: Συνέντευξη του Πιερ Νορά στην Χρυσάνθη Αυλάμη», ό.π., σ. 194. 
88 Pierre Nora, ό.π., σ. 13. Ένας ακόμη λόγος στον οποίο αποδίδεται η πρωτοκαθεδρία της μνήμης στη σύγχρονη 
εποχή είναι οι ζυμώσεις που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό των μεταπολεμικών κοινωνιών μετά την πτώση της 
αποικιοκρατίας και του κομμουνισμού («Τόποι μνήμης: Συνέντευξη του Πιερ Νορά στην Χρυσάνθη Αυλάμη», ό.π., 
σ. 194 και Γιώργος Κόκκινος, ό.π., σ. 54). 
89 Patrick H. Hutton, History as an Art of Memory, σ. 165-168, η πληροφορία στο Ρίκα Μπενβενίστε, ό.π., σ. 19. 
90 Pierre Nora, ό.π., σ. 13. 
91 Ζαν-Φρανσουά Λυοτάρ, Η μεταμοντέρνα κατάσταση, μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, Γνώση, Αθήνα 1988, σ. 
56 και Ρίκα Μπενβενίστε, ό.π., σ. 20. 
92 Pierre Nora, ό.π., σ. 13. Αυτή η διόγκωση της μνήμης θεωρείται επίσης σύμπτωμα του καθεστώτος του 
«παροντισμού» που επικρατεί στον σύγχρονο δυτικό κόσμο, το οποίο επειδή καλλιεργεί την ψευδαίσθηση ότι 
ζούμε σε ένα μοναδικό και χωρίς προηγούμενο παρόν –καταξιώνοντας το παρελθόν μόνο στην περίπτωση της 
ιδεολογικής χρησιμοθηρίας– εντείνει την απειλή της λήθης και θεσπίζει ένα χρέος μνήμης που στηρίζεται στην 
επετειακή ενθύμηση ενός κόσμου που χάθηκε, μέσα ακριβώς από τεχνητούς κυρίως «τόπους μνήμης» (Βλ. 
Γιώργος Κόκκινος, ό.π., υποσημείωση 15, σ. 18-19). 
93Michael Lambek and Paul Antze, ό.π., σ. xiv. Ένα γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδεθεί με την 
«έκρηξη μνήμης» τη δεκαετία που μας απασχολεί και φανερώνει το ενδιαφέρον της μεταμοντέρνας τέχνης για το 
παρελθόν και την πρόσληψή του, είναι ότι το 1980 στην Μπιενάλε της Βενετίας, όπου και αναγνωρίζεται θεσμικά 
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που περικλείει αναπαραστάσεις του παρελθόντος , έτσι όπως αυτές έχουν  συγκροτηθεί από κυρίαρχα 

πολιτισμικά πρότυπα και κοινωνικά-ιδεολογικά συστήματα, συνεπάγεται ακριβώς τη διάκριση 

ανάμεσα σε μια θεσμική, επίσημη μνήμη που διαμορφώνεται από τους φορείς της εξουσίας, και μια 

«άλλη» μνήμη που είναι δυνατόν να αμφισβητήσει ή να αντικρούσει την πρώτη, γιατί εκπορεύεται από 

τα κοινά βιώματα ατόμων ή ομάδων που δεν έχουν το προνόμιο να συν-διαμορφώνουν και να 

ελέγχουν το «εθνικό ηγεμονικό αφήγημα»94 της μνήμης. 

Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια του 20ού αιώνα έρχεται στο προσκήνιο η 

μνήμη αφανών ομάδων, όπως οι γυναίκες, οι μειονότητες, οι περιθωριοποιημένοι και οι 

καταπιεσμένοι.95 Μνήμη η οποία μέχρι πρότινος ήταν καταδικασμένη στη σιωπή και είχε παραβλεφθεί 

ή εξοστρακιστεί από την άνωθεν επιβεβλημένη γραμμή μνήμης, τώρα καθίσταται διαθέσιμη και 

συνυπολογίζεται, με τις ομάδες αυτές να μπορούν να καταθέσουν τη δική τους μαρτυρία, να 

διεκδικήσουν μερίδιο στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης και να συνθέσουν τη δική τους ιστορία, 

που θα διαδηλώσει και θα στηρίξει την ταυτότητά τους.96 Από’ κει και πέρα, στον μετανεωτερικό κόσμο 

η αμφισβήτηση κάθε βεβαιότητας και κυρίως των κριτηρίων με βάση τα οποία στοιχειοθετούνται οι 

βεβαιότητες, οι σταθερές του ανθρώπινου πολιτισμού ή καλύτερα αυτού που θα αποκαλούσαμε 

«φιλελεύθερο ανθρωπισμό»,97 εξέθρεψε ενδεχομένως το έντονο αυτό ενδιαφέρον για τη μνήμη και 

από μια άλλη πλευρά, με την έννοια του ότι αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έσχατο καταφύγιο 

για τη διασφάλιση της αίσθησης του εαυτού.98 

Τέλος, αυτό που έρχεται να σφραγίσει την «έκρηξη μνήμης» στα τέλη του 20ού αιώνα είναι και η 

στροφή προς το αντίπαλο δέος της μνήμης, τη λήθη, με τη σύγχρονη εποχή να συνδέεται έτσι με τον 

στοχασμό του Nietzsche και την αντίληψη της μνήμης ως επώδυνου φορτίου που είδαμε να κυριαρχεί 

στην «κρίση μνήμης» στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού .99 Το δίλημμα μνήμη ή λήθη 

επανέρχεται  και επικαιροποιείται: «Στις μέρες μας μιλάμε τόσο για το χρέος της μνήμης (…) όσο και γι’ 

                                                                                                                                                                                           
το ρεύμα του μεταμοντερνισμού στην αρχιτεκτονική, ως μότο της έκθεσης έχει επιλεγεί το «η παρουσία του 
παρελθόντος», όχι όμως με την έννοια της νοσταλγικής επιστροφής στον παλιό καλό καιρό, αλλά με την έννοια 
της κριτικής επανεξέτασης του παρελθόντος και της πρόθεσης να ανοιχτεί διάλογος μαζί του από θέση 
αμφισβήτησης  της «αθωότητάς» του, καθώς η μετανεωτερικότητα και ο μεταμοντερνισμός αντιλαμβάνονται την 
ιστορία ως «ανθρώπινη κατασκευή», δεδομένου ότι η πρόσβαση στο παρελθόν διαμεσολαβείται και εξαρτάται 
από κείμενα, είτε αυτά είναι έγγραφα και μαρτυρίες είτε ακόμη θεσμικά σχήματα και κοινωνικές δομές (Linda 
Hutcheon, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, Routledge, New York and London 1988, σ. 4 και σ. 
16). 
94 Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Τασούλα Βερβενιώτη, Ευτυχία 
Βουτυρά, Βασίλης Δαλκαβούκης, Κωνσταντίνα Μπάδα (επιμέλεια), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 11. Αξίζει να 
επισημανθεί ότι ο Michel Foucault χρησιμοποιεί τον όρο counter-memory (αντιμνήμη), για να χαρακτηρίσει τη 
μνήμη εκείνη που αναπτύσσεται ως αντίσταση απέναντι στον επίσημο και «νόμιμο» κανόνα μνήμης και στην 
αξίωση για λήθη που αυτός προβάλλει, πριμοδοτώντας συγκεκριμένες εκδοχές του παρελθόντος και 
αποσιωπώντας άλλες. Ο διανοητής αμφισβητεί έτσι το ιστορικό συνεχές και υπογραμμίζει την πολλαπλότητα και 
διαφορετικότητα των μνημονικών αναπαραστάσεων ακόμη και ομάδων που έζησαν στον ίδιο τόπο και χρόνο 
(Ρίκα Μπενβενίστε, ό.π., σ. 21). 
95 Ρίκα Μπενβενίστε, ό.π., σ. 22.  
96 Ρίκα Μπενβενίστε, ό.π., σ. 22.  
97 Linda Hutcheon, ό.π., σ. 57. 
98 Nicola King, ό.π., σ. 11. 
99 Anne Whitehead, ό.π., σ. 87-88. 
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αυτό της λήθης»,100 καθώς –ιδίως σε ό,τι αφορά τη συλλογική μνήμη– υπάρχει μεν η ηθική υποχρέωση 

να σκύψουμε πάνω σε καταπιεσμένες ομάδες που καταπνίγηκε η φωνή τους, να αντικρίσουμε 

κατάματα γεγονότα για τα οποία η ανθρωπότητα κάθε άλλο παρά υπερήφανη θα μπορούσε να νιώσει 

ή να συντηρήσουμε την παρακαταθήκη της μνήμης των προγόνων μας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν 

πρέπει να υπενθυμίζουμε οικεία κακά ή να υποδαυλίζουμε μνήμες τραυματικών ή ταπεινωτικών 

βιωμάτων.101 Η σύγχρονη ιστορία είναι μεστή συγκλονιστικών και αποτροπιαστικών γεγονότων και όσο 

αναγκαία είναι η μνήμη, ίσως τόσο απαραίτητη είναι και η λήθη για να μπορέσει να συνεχιστεί η 

προσωπική και κοινωνική ζωή,102 γιατί αν θέλει κανείς να ζήσει προχωρώντας μπροστά πρέπει όχι μόνο 

να μάθει να θυμάται αλλά και να μάθει να ξεχνά.  

Αυτή η παράλληλη προς τη μνήμη τάση, που στρέφει την προσοχή της στη λήθη γίνεται ιδιαίτερα 

εμφανής επίσης από τη δεκαετία του ’80 και μετά, οπότε τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό ή 

παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται και μια διάθεση λησμονιάς του επώδυνου παρελθόντος, ενώ 

λαμβάνουν χώρα πολιτικές ενέργειες που στόχο έχουν την αναγνώριση προγενέστερων σφαλμάτων, 

την απόδοση συγχώρησης και την ικανοποίηση ενός γενικού αισθήματος αποκατάστασης 

διαταραγμένων σχέσεων, ώστε μέσα από τη λήθη να επιτευχθεί τελικά η ειρηνική και απρόσκοπτη 

συνύπαρξη των μελών της εθνικής ή διεθνούς κοινότητας.103 Στα καθ’ ημάς για παράδειγμα, η επίσημη 

αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης με νόμο του 1982, και η καταστροφή του αρχειακού υλικού της 

αστυνομίας σχετικά με τα πεπραγμένα των αντίπαλων παρατάξεων εν καιρώ εμφυλίου –το 1989 και με 

την ομόφωνη έγκριση όλων των κομμάτων– θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τέτοιου είδους 

συμβολικές πράξεις λήθης, που άφηναν πίσω το τραυματικό παρελθόν και απέβλεπαν στην άρση του 

διχασμού.104 

Ωστόσο, είτε η σύγχρονη εποχή  καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για να επιτύχει ένα είδος 

ισορροπίας ανάμεσα στο βάρος του να θυμάσαι και την ελαφρότητα που συνεπάγεται το να ξεχνάς, 

είτε θέτει το άτομο ενώπιον της βαρυσήμαντης επιλογής ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη,105 αυτό δε 

σημαίνει ότι η δεύτερη μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, ούτε ότι τελικά θεωρείται επιθυμητή και ευκταία. 

 

2.2 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΑΡΡΗΚΤΗ ΣΧΕΣΗ 

 

Οι έννοιες της μνήμης και της ταυτότητας έχουν διανύσει βίους παράλληλους στην ιστορία του 

ανθρώπινου πνεύματος, καθώς ήδη από την περίοδο της Αναγέννησης η μνήμη θεωρούνταν «η έδρα 

της ταυτότητας» και «το καταφύγιο του ατόμου»,106 σε μια πορεία συνύπαρξης που έχει 

                                                           
100 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 19. 
101 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 19.  
102 Marc Auge, Oblivion, translated by Marjolijn de Jager, University of Minnesota Press, Mineapolis, London 2004, 
σ. 3. 
103Για τις πράξεις που υποστηρίζουν αυτήν την πρόθεση της λήθης και στις οποίες προέβησαν πολιτικοί ηγέτες και 
πολιτικοί θεσμοί ανά την Ευρώπη και τον κόσμο βλ. Anne Whitehead, ό.π., σ. 153-154. 
104 Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ό.π., σ. 21. 
105 Βλ. Μίλαν Κούντερα, Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, μετάφραση Κατερίνα Δασκαλάκη, Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας», Αθήνα 1986, σ. 9-12. 
106Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, ό.π., σ. 62. 
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μακροημερεύσει ως τη σύγχρονη εποχή. Πολλές φορές μάλιστα, αντί για τον όρο ταυτότητα 

χρησιμοποιείται αυτός της «υποκειμενικότητας» ή του «εαυτού», χωρίς παραλλαγή στη σημασία, και 

αυτό γιατί η ιστορία της μνήμης είναι στενά συνδεδεμένη με την εμφάνιση της αντίληψης για την 

ύπαρξη ενός συμπαγούς και δεδομένου υποκειμένου που εκλαμβάνεται ως «δοχείο» ή κάτοχος της 

μνήμης.107 Με αυτήν ακριβώς τη διάκριση ανάμεσα στον εξωτερικό χαρακτήρα των συμβάντων και την 

εσωτερική τους αναπαράσταση μέσω της μνήμης είναι συνυφασμένη η ιδέα περί συνεκτικότητας του 

υποκειμένου, η οποία δεν ξέφυγε από τα πυρά της αμφισβήτησης στο μετανεωτερικό πλαίσιο της 

σύγχρονης εποχής ως ένα ακόμη ιδεολόγημα, καθώς το ζήτημα του «κατά πόσο δεδομένη είναι η φύση 

και η συνοχή των ταυτοτήτων»108 αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Βέβαια, στα ερωτήματα που 

αναδύθηκαν τον δικό της ρόλο έπαιξε και η ίδια λειτουργία της μνήμης, αφού σε ορισμένες 

περιπτώσεις έρχεται να υπονομεύσει τη σύλληψη του υποκειμένου,109 από τη στιγμή που παρουσιάζει 

εγγενείς αδυναμίες, ασυνέχειες ή απειλείται από τον αιώνιο «αντίπαλό» της, τη λήθη. 110 

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι ο θεμελιώδης δεσμός μεταξύ μνήμης και ταυτότητας ως θεωρητικό 

ζήτημα έχει τις ρίζες του στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, καθώς ο πρώτος που τον διατύπωσε ευθαρσώς 

ήταν ο εξέχων εκπρόσωπός του John Locke,111  συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μιας προσέγγισης 

που έμελλε να επηρεάσει καταλυτικά την αντίληψη περί μνήμης και ταυτότητας. Ο Άγγλος φιλόσοφος, 

καταθέτοντας μια ρηξικέλευθη για την εποχή πρόταση, αναγνώρισε ότι η μνήμη είναι αυτή που δίνει 

στο άτομο την πολύτιμη αίσθηση της συνέχειας του εαυτού μέσα στον χρόνο, εξισώνοντας έτσι την 

προσωπική ταυτότητα με τη μνήμη, γιατί η ικανότητα της συνείδησης του ατόμου να επεκτείνεται προς 

τα πίσω και να θυμάται τις πράξεις στις οποίες αυτό προέβη συνεπάγεται ακριβώς την ακεραιότητα και 

τη συνοχή του εαυτού.112  

Από αυτήν τη σύνδεση μνήμης και ταυτότητας απορρέει ένα καίριο χαρακτηριστικό της σχέσης 

αυτής: η αναδρομή στο παρελθόν δεν συνιστά μια παθητική διαδικασία, που στηρίζεται στην απλή 

αναπαραγωγή και την ψυχρή αναπαράσταση διαδοχικών, στατικών εικόνων αποθηκευμένων στον 

εγκέφαλο.113 Αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε με μια πράξη ενεργητική, που εμπεριέχει το στοιχείο του 

στοχασμού πάνω στις παρελθούσες εμπειρίες114 και αναπόφευκτα της ερμηνείας τους, με απώτερο 

σκοπό την κατανόηση του εαυτού:115 για τη μνήμη η καταγραφή των γεγονότων είναι αδιαφοροποίητη 

                                                           
107Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, ό.π., σ. 3. 
108 Τέρυ Ίγκλετον, ό.π., σ. 23. 
109Susannah Radstone and Katharine Hodgkin, ό.π., σ. 3. 
110Πάντως μεταξύ ταυτότητας και υποκειμενικότητας υπάρχει μια λεπτή σημασιολογική διαφορά, καθώς η πρώτη 
δηλώνει τα χαρακτηριστικά, τις πεποιθήσεις και τις αξίες που καταδεικνύουν τη συνοχή και συνεκτικότητα μιας 
προσωπικότητας, ενώ η υποκειμενικότητα ως κριτικός όρος «υποδηλώνει διαρκώς ένα βαθμό στοχασμού και 
αυτοσυνειδησίας σχετικά με την ταυτότητα», φανερώνοντας παράλληλα τους αμέτρητους, άγνωστους πολλές 
φορές και αναπόφευκτους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει 
πλήρως την ταυτότητα (Donald E. Hall, Subjectivity, Routledge, New York & London 2004, σ. 2). 
111 Handbook of self and identity, edited by Mark Leary and June Price Tangney, Guilford Press, New York-London 
2003, σ. 71 και Anne Whitehead, ό.π., σ. 51. 
112Για τον Locke αυτό ακριβώς μαρτυρά τη συνέχεια του εαυτού και όχι η συνέχεια του υλικού σώματος, του 
μυαλού ή η συνέπεια των ενεργειών του υποκειμένου στο πέρασμα του χρόνου (Handbook of self and identity, 
ό.π., σ. 71 και Anne Whitehead, Memory, ό.π., σ. 51). 
113 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 25. 
114 Anne Whitehead, ό.π., σ. 52.  
115 Mark Freeman, Rewriting the self. History, memory, narrative, Routledge, London & New York 1993, σ. 29. 



19 
 

από την ερμηνεία τους,116 άρα θυμάμαι σημαίνει ουσιαστικά σκέφτομαι, και αντικρίζοντας το 

παρελθόν μου από την παροντική μου θέση και με την εκ των υστέρων γνώση που κατά κανόνα έχω 

αποκτήσει, έχω τη δυνατότητα να κρίνω, να εντοπίσω αιτιώδεις σχέσεις και να ερμηνεύσω εκ νέου 

καταστάσεις, συμπεριφορές, κίνητρα και επιλογές. Η μνημονική διαδικασία άλλωστε τίθεται σε 

λειτουργία όταν η ίδια η εμπειρία έχει εγγραφεί στον χώρο του τετελεσμένου,117 οπότε αναπόφευκτα 

ευνοείται η επεξεργασία του μνημονικού περιεχομένου με τη βοήθεια υλικών που το άτομο απέκτησε 

στην κατοπινή πορεία του, με αποτέλεσμα στην ανάκληση του παρελθόντος να μην επαναφέρονται 

μόνο τα συναισθήματα ή οι κρίσεις του τότε, αλλά να αποκαλύπτονται και «οι επιρροές του 

παρόντος».118 Από την άλλη μεριά, το παρελθόν μέσω της μνήμης είναι ικανό να εξηγήσει και να 

αιτιολογήσει το παρόν, καθώς συντηρεί τα βιώματα εκείνα που καθορίζουν και επικυρώνουν την 

προσωπικότητα του ατόμου. Κατά συνέπεια, μεταξύ παρόντος και παρελθόντος αναπτύσσεται μια 

σχέση αμοιβαίας νοηματοδότησης, διότι το παρελθόν ως αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού επηρεάζει 

και φωτίζει το παρόν, το οποίο με τη σειρά του εμπλουτίζει με καινούρια σημαινόμενα το παρελθόν. 

Τελικά, ανάμεσα σε μνήμη και ταυτότητα εγκαθιδρύεται μια αμφίδρομη σχέση, με τη μνήμη να 

αποκαλύπτει και να προσδιορίζει την ταυτότητα και την ταυτότητα να καθοδηγεί και να τροφοδοτεί τη 

μνήμη. 

Στις μέρες μας βέβαια, που έχουν ανακύψει σημαντικά ζητήματα γύρω από την έννοια της 

ταυτότητας, όχι μόνο της ατομικής αλλά και της συλλογικής, επικαλούμαστε σε μεγάλο βαθμό τη 

μνήμη, προκειμένου να νομιμοποιήσει, να κατασκευάσει ή να ανακατασκευάσει την ταυτότητα.119 

Αυτή η πληθωρική παρουσία της μνήμης στο δημόσιο πεδίο, που θεωρείται βασικό γνώρισμα των 

μετανεωτερικών δυτικών κοινωνιών και εκλαμβάνεται ως απόρροια της γενικότερης ανασφάλειας που 

συνοδεύει μια μεταβατική περίοδο, συνδέεται στενά με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί υπό το 

καθεστώς της παγκοσμιοποίησης και την πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίες καθιστούν τη 

μνήμη πεδίο εκδήλωσης ηγεμονικών συμπεριφορών και φέρνουν επιτακτικά στο προσκήνιο το ζήτημα 

της ταυτότητας.120 Παρατηρούνται λοιπόν περιπτώσεις στις οποίες είτε η μνήμη λειτουργεί ως 

συγκρουσιακός παράγοντας μεταξύ ομάδων, είτε επιχειρούνται εσκεμμένες και μεθοδευμένες 

ενέργειες που επιδιώκουν την καταστροφή της μνήμης, με απώτερο στόχο τη διάλυση της ταυτότητας 

ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ακόμη και ενός ολόκληρου λαού.121 Και αυτό γιατί μνήμη και ταυτότητα 

αποτελούν τους δύο πόλους μιας σχέσης γενικώς παραδεκτής, που χρησιμοποιείται σε ατομικό 

επίπεδο για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη του υποκειμένου για αλληλουχία και συνέχεια, να καταδειχθεί 

η συμπαγής ουσία του και να διασφαλιστεί η ιδιαιτερότητά του έναντι άλλων, αλλά και σε συλλογικό 

επίπεδο για να οικοδομηθεί μια αίσθηση κοινότητας και συσπείρωσης μεταξύ των μελών μιας 

στενότερης ή ευρύτερης κοινωνικής ομάδας.  

                                                           
116 Richard Terdiman, ό.π., σ. 346. 
117Michael Lambek and Paul Antze, ό.π., σ. xii. 
118 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 24. 
119Michael Lambek and Paul Antze, ό.π., σ. xv. 
120 Γιώργος Κόκκινος, ό.π., σ. 54. 
121 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 82 και σ. 204. 
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3. ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 

 

Στη δεκαετία του ’80 μπορεί όπως είδαμε να έρχονται στο προσκήνιο ζητήματα διαχείρισης του 

παρελθόντος και κατ’ επέκταση ζητήματα μνήμης και ταυτότητας, και να λαμβάνουν χώρα ή να 

προεξαγγέλλονται κρίσιμες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές  –με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση–  

όμως για την χώρα μας η δεκαετία αυτή ταυτίζεται περισσότερο με την κατάκτηση της πολυπόθητης 

σταθερότητας, καθώς βαδίζει πια στον δρόμο της ομαλότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και του 

εκσυγχρονισμού, με οδηγό τα δυτικοευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα,122 επιδιώκοντας την 

απαλλαγή από τις ιστορικές πληγές και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Αυτό το κλίμα θα λέγαμε ότι 

αποτυπώνεται στις κυρίαρχες λογοτεχνικές τάσεις της εποχής, οι οποίες μαρτυρούν τα νέα κοινωνικά 

δεδομένα, τη διάθεση για απελευθέρωση από καλλιτεχνικά «θέσφατα» του παρελθόντος και την 

εισαγωγή καινοφανών ιδεών και νέων ηθών, τόσο στη λογοτεχνική δημιουργία όσο και στη νοοτροπία 

περί λογοτεχνίας. 

Κατ’ αρχάς, την περίοδο αυτή παρατηρείται μια «έκρηξη» της πεζογραφίας,123 η οποία κερδίζει 

ολοένα και περισσότερο έδαφος αποκτώντας το προβάδισμα που κατείχε ως τότε η ποίηση.124 Το 

γεγονός αυτό –ιδιαίτερα εμφανές από τα τέλη της δεκαετίας– οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση της 

βιβλιοπαραγωγής, αλλά και στο αντίστοιχα εντεινόμενο ενδιαφέρον για την πεζογραφία και ιδίως για 

το μυθιστόρημα,125από την πλευρά ενός αναγνωστικού κοινού που έχει διευρυνθεί αισθητά, 

περιλαμβάνοντας στους κόλπους του σε μεγάλο βαθμό νεανικό πληθυσμό, λόγω της ανόδου του 

βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου, της ανάπτυξης του ελεύθερου χρόνου και της ηθελημένης 

επένδυσης σε μορφωτικά αγαθά.126 Αυτή η στροφή στην πεζογραφία έρχεται να σηματοδοτήσει μια 

νέα εκδοτική λογική, η οποία αρχίζει να εκτιμά το βιβλίο ως εμπορικό προϊόν που υπόκειται στους 

κανόνες της αγοράς, της διαφημιστικής προώθησης και της αξιολόγησης με βάση τους δείκτες των 

πωλήσεων. Η ξενόφερτη συνθήκη του bestseller λοιπόν εγκαθιδρύεται και στον ελληνικό χώρο τη 

δεκαετία του ’80, νομιμοποιώντας προοδευτικά το κριτήριο των μαζικών πωλήσεων στο πλάι της 

επίσημης κριτικής από τους επαΐοντες,127 ενώ ο εξελληνισμένος και εξευγενισμένος όρος «ευπώλητο» 

καθιερώνεται στο εγχώριο λεξιλόγιο στα τέλη της επόμενης δεκαετίας.128  

                                                           
122Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η ελληνική λογοτεχνία 1974-2000» στο Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού, τόμος 10, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003-2004, σ. 184 και Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Πεζογραφία. 
Η γενιά της παρωδίας και η προτεραιότητα της ατομικής εμπειρίας» στο Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. 
Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Βαμβακάς-Παναγής 
Παναγιωτόπουλος, Πέρασμα, Αθήνα 2010, σ. 449. 
123 Βλ. Roderick Beaton, Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, Νεφέλη, Αθήνα 1996, σ. 355-368. 
124 Δημήτρης Τζιόβας, «Η ώρα της πεζογραφίας ή η εξάντληση της ποίησης», Πόρφυρας, τεύχος 47, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1988, σ. 68-69. Ο μελετητής αποδίδει αυτήν την εξέλιξη μεταξύ άλλων στο ότι η ποίηση κινήθηκε σε 
ένα περίκλειστο σύμπαν, εκφράζοντας περισσότερο ιδιωτικές καταστάσεις και όχι συλλογικά βιώματα που 
δραματοποιούσαν τη μοίρα της φυλής, ενώ η πεζογραφία εξακολούθησε να αντανακλά την ελληνική αστική 
κοινωνία, βρίσκοντας έτσι μεγαλύτερη ανταπόκριση. 
125 Roderick Beaton, ό.π., σ. 358. 
126 Τίνα Μανδηλαρά, «Γιάννης Ξανθούλης» στο Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και 
πολιτισμικό λεξικό, ό.π., σ. 379-380 και Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 183. 
127 Τίνα Μανδηλαρά, ό.π., σ. 380 και Ελισάβετ Κοτζιά, «Το ευπώλητο μυθιστόρημα και η ιδέα της 
λογοτεχνικότητας, 1985-2010» στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας (επιμ.), Για μια ιστορία 
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Έτσι, η αναμενόμενη επιδίωξη του κέρδους από τις εκδοτικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις 

αισθητικές αντιλήψεις και τα αιτήματα του αναγνωστικού κοινού επηρεάζουν αποφασιστικά τον 

λογοτεχνικό ορίζοντα της περιόδου, διαμορφώνοντας μια νέα «κουλτούρα βιβλίου»,129 η οποία θα 

καθορίσει και τις επόμενες δεκαετίες. Ως αποτέλεσμα, καλλιεργείται η προτίμηση για ένα μαζικής 

κατανάλωσης  «εύπεπτο» και ανάλαφρο ανάγνωσμα,130 το οποίο από τα τέλη του ’80 και μετά έπρεπε 

να είναι αρκούντως πολυσέλιδο και ογκώδες.131 

Ζητούμενο λοιπόν σε ένα μυθιστόρημα καθίσταται η ελκυστική, εύληπτη και με ευρεία απήχηση 

ιστορία, καθώς η ανάγνωση λογοτεχνίας λειτουργεί περισσότερο ως ένα ευχάριστο, ψυχαγωγικό 

διάλειμμα μιας πλειοψηφίας αναγνωστών που αντιμετωπίζουν μάλλον με δυσαρέσκεια τον ενεργό 

ρόλο που τους επιφυλάσσουν οι μοντερνιστικού τύπου δοκιμές, δεδομένου ότι αυτές απαιτούν τόσο 

πνευματική εγρήγορση και διανοητικό κόπο από τη μεριά τους,132 όσο και ένα βαθμό εξοικείωσης με 

τον μοντερνιστικό τρόπο γραφής. Το λογοτεχνικό στοιχείο που επανέρχεται στο προσκήνιο –μαζί με τις 

ρεαλιστικές αρχές– είναι ο μύθος,133 απογυμνωμένος όμως αυτή τη φορά από τα ιστορικά του 

συμφραζόμενα,134 αφού τόσο οι νεότεροι συγγραφείς όσο και οι αναγνώστες δεν διακατέχονται από 

ιδιαίτερο ενθουσιασμό, οι μεν να γράψουν οι δε να διαβάσουν έργα που καταπιάνονται με τις 

ιστορικές περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος.135  

Από την πλευρά των δημιουργών το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι συγγραφείς που 

γίνονται γνωστοί στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80,136 έχοντας ενηλικιωθεί σε μια χώρα που έτεινε να 

                                                                                                                                                                                           
της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα, Π.Ε.Κ./ 
Μουσείο Μπενάκη, Ηράκλειο 2012, σ. 384. Στο ίδιο μελέτημα αποτυπώνεται και η αντίδραση της κριτικής 
απέναντι στο «μεταδικτατορικό ευπώλητο μυθιστόρημα», η οποία αρχικά είναι πλήρως αρνητική, γιατί αν κάποτε 
ο κριτικός αδυνατεί να εντοπίσει κάποιες αρετές έστω στα έργα αυτά, άλλοτε τα απορρίπτει απροκάλυπτα, 
καταλογίζοντας τους αναξιότητα να φέρουν ακόμη και τον τίτλο της λογοτεχνίας (βλ. πιο αναλυτικά τις μομφές 
της κριτικής εναντίον των ευπώλητων στα χρόνια του ΄80 και του ΄90 στο Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 380). 
128 Τίνα Μανδηλαρά, ό.π., σ. 379.  
129 Τίνα Μανδηλαρά, ό.π., σ. 379. 
130 Αλέξης Ζήρας, «Η κρίση του μοντερνιστικού προτύπου στην ελληνική πεζογραφία μετά το 1975. Από το 
υπαρξιακό δράμα στην ατομοκεντρική παρωδία» στο Ταυτότητα και Ετερότητα στη λογοτεχνία (18ος-20ός αιώνας), 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, τόμος 1, επιμέλεια Ελένη Πολίτου-
Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση, Δόμος, Αθήνα 2000-2001, σ. 77. Η επικράτηση αυτού του είδους αναγνώσματος, 
συνυφασμένη με την εισβολή του ευπώλητου, δεν συνιστά αποκλειστικά ελληνικό σύμπτωμα, καθώς συντελείται 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας διακειμενικές σχέσεις ανάμεσα στην ελληνική και την ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία της σύγχρονης εποχής. Μιλάμε επομένως για ένα γενικότερο φαινόμενο που συνδέεται τόσο με την 
μεταβολή στις επιλογές και τις αντιλήψεις ενός ευρύτερου συνόλου, όσο και με την «αποκαθήλωση» 
παραδοσιακών πεποιθήσεων που ταύτιζαν την τέχνη με το «υψηλό» και την έχριζαν τόπο ιερό και απαραβίαστο 
(Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 72 και 75-76). Αυτό θα γίνει ακόμη πιο εμφανές τη δεκαετία του ’90, οπότε τα 
οποιαδήποτε όρια ανάμεσα σε «ποιοτική» και «ευτελή» λογοτεχνία μοιάζουν να θολώνουν, ενώ η ίδια ασάφεια 
περικλείει και την ιδέα της λογοτεχνικότητας (Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 384-385). 
131 Roderick Beaton, ό.π., σ. 367. 
132 Δημήτρης Τζιόβας, ό.π., σ. 69 και Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 76-77. 
133 «Οι πεζογράφοι της γενιάς του ’80 φαίνεται ότι ανακάλυψαν ξανά τη χαρά της αφήγησης μιας ιστορίας (…)» 
(Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., σ. 253). 
134 Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 76-77. 
135 Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 76 και Δημήτρης Τζιόβας, ό.π., σ. 69.  
136 Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Βαγγέλη Ραπτόπουλο, Έρση Σωτηροπούλου, Πέτρο Τατσόπουλο, Χρήστο 
Βακαλόπουλο και Άρη Σφακιανάκη ενώ εμβληματική θέση για την πεζογραφία του ΄80 κατέχει ο Γιάννης 
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αποστασιοποιηθεί από το συγκρουσιακό ιδεολογικό φορτίο και τις «αμαρτίες» του παρελθόντος, είναι 

αποφασισμένοι να αποτινάξουν τη βαριά σκιά της Ιστορίας και το στίγμα της πολιτικής που τα 

προηγούμενα χρόνια σημάδεψαν τη λογοτεχνία της πρώτης και δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς.137 

Αυτή η «συνειδητά αρνητική στάση»138 θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδεθεί και με το γεγονός ότι 

στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 καλλιεργείται «η πολιτική της συμφιλίωσης (…) και η θεσμική 

αμνησία», αποβλέποντας στο να παραμεριστεί η ιδεολογική πόλωση, να προωθηθεί η ομαλή 

συμβίωση και η χώρα να ασχοληθεί με το παρόν και το μέλλον της ανάπτυξής της.139 Άρα, μιλώντας με 

όρους μνήμης και λήθης, στη λογοτεχνία της περιόδου ίσως αποτυπώνεται μεταξύ άλλων η 

περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή στρατηγική που υποβάλλει στη διαδικασία της λήθης ένα παρελθόν 

τραυματικό ή ντροπιαστικό, το οποίο εμπεριέχει βιώματα διχασμού και υποβαθμίζει την εικόνα ή 

απειλεί την ενότητα και την ταυτότητα του παρόντος.140  

Οι νεότεροι δημιουργοί επομένως εξοβελίζοντας την ιστορική παράμετρο και τις πολιτικές 

αντιπαλότητες από το μυθιστορηματικό τους σύμπαν, περιφρόνησαν τη θεματολογία που έδειχνε να 

κατατρύχει τους προγενέστερους, αντιμετωπίζοντας τις παρελθούσες ιστορικές δοκιμασίες ως κάτι 

παρωχημένο, ενώ και οι τεχνοτροπικές καινοτομίες των παλιότερων δεν έτυχαν ιδιαίτερης εκτίμησης 

«καθώς οι αφηγηματικές κατακτήσεις του μοντερνισμού θεωρήθηκαν, αφελώς, αυτονόητη 

συνθήκη».141 Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σύνολο νέων συγγραφέων –και ηλικιακά 

νέων και πρωτοεμφανιζόμενων στα γράμματα–  με εντελώς διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές 

προθέσεις, προσδοκίες και στόχους και εντέλει διαφορετικό σύστημα αξιών σε σχέση με τους 

παλιότερους.142  

Η μεγάλη λοιπόν διαφοροποίηση στο λογοτεχνικό πλαίσιο της δεκαετίας του ΄80 συνίσταται στο ότι 

οι πεζογράφοι της εποχής έγραψαν μια λογοτεχνία εντελώς διαφορετική από άποψη θεματολογίας και 

ύφους. Κυρίαρχο ρεύμα αναδεικνύεται αυτό της παρωδίας,143 η οποία «λειτουργεί ως κοινωνική ή 

ιδεολογική γελοιοποίηση και απομυθοποίηση των κατεστημένων αξιών και συντεταγμένων», ενώ πίσω 

από την κοροϊδευτική γκριμάτσα αυτού του χλευασμού σαλεύει ένας κόσμος σαθρός και 

                                                                                                                                                                                           
Ξανθούλης. Για τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου τους βλ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 449-450 και Τίνα 
Μανδηλαρά, ό.π., σ. 379-382. 
137 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 449. Η αλήθεια είναι πως για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταπολεμικά η 
ελληνική πραγματικότητα και η λογοτεχνική περιρρέουσα ατμόσφαιρα απαιτούσε πολιτικοποιημένες αφηγήσεις, 
που εξιστορούσαν τα δεινά της Κατοχής, του Εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περιόδου, γεγονός που συνέβαλλε 
στη διόγκωση του ιστορικού και πολιτικού παράγοντα, θεωρώντας τον σύμφυτο με την ανθρώπινη κατάσταση 
(Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 78). 
138 Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 77. 
139 Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, «Μνήμες, τραύματα και μετα-μνήμη: το «παιδομάζωμα» και η επεξεργασία του 
παρελθόντος» στο Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, ό.π., σ. 146. 
140 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 206-207. Στις επώδυνες και ντροπιαστικές μνήμες που αφορούν την ελληνική 
κοινωνία και είναι επιρρεπείς στο να περάσουν στην περιοχή της «κοινωνικής λήθης» συγκαταλέγονται γεγονότα 
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, οι παγκόσμιοι πόλεμοι, ο εμφύλιος, η 
δικτατορία και η κατάληψη της Κύπρου. «Ενώ τα πρώτα μας πληγώνουν, τα δεύτερα μας κάνουν επιπλέον να 
ντρεπόμαστε, αλλά πρέπει να τα ξεχάσουμε προκειμένου να συνεχίσουμε να ζούμε ειρηνικά στο ίδιο έθνος και να 
διατηρήσουμε μια συνοχή και μια αλληλεγγύη έναντι των άλλων εθνών» (Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 28-29). 
141 Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 186. 
142 Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 77. 
143 Roderick Beaton, ό.π., σ. 361, Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 190. 
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ξεχαρβαλωμένος.144 Επιπλέον, η περιθωριοποίηση της συλλογικότητας με την έννοια της ιδεολογικής 

ένταξης ή της καθοριστικής αίσθησης ενός χρέους που οδηγεί στην υπηρέτηση κοινωνικών αξιών, 

μετατόπισε το λογοτεχνικό ενδιαφέρον από το συλλογικό στο ιδιωτικό, το ατομικό και το υποκειμενικό, 

οριοθετώντας έναν κόσμο σε κλειστό οικογενειακό, φιλικό ή επαγγελματικό κύκλο.145  

Ανάλαφρα θέματα, γλωσσική ελευθεριότητα ιδιαίτερα στην περιγραφή λεπτομερειών σεξουαλικού 

περιεχομένου,146 χαλάρωση της μορφής, παραμερισμός αισθητικών αρχών και αμφισβήτηση 

λογοτεχνικών προϋποθέσεων, με την αξιοποίηση και των διδαγμάτων του μεταμοντερνισμού σχετικά 

με την επίγνωση ότι η λογοτεχνία κατασκευάζεται με εργαλεία «μεταχειρισμένα», ανάμειξη ποικίλων 

στοιχείων που δεν συνδέονται οργανικά μεταξύ τους,147 προσκόλληση στο επιφανειακό και 

συνακόλουθη «έλλειψη βάθους» στην ηθογράφηση των προσώπων,148 η παρωδία ως τρόπος θέασης 

της πραγματικότητας, η ανενδοίαστη περιήγηση στον χώρο της φαντασίας, αλλά και το χιούμορ ως 

απελευθέρωση από τη σοβαροφάνεια149 συνοψίζουν τελικά τα κυρίαρχα γνωρίσματα της πεζογραφίας 

που γράφεται από τη γενιά του ‘80.  

Ωστόσο, αν τα παραπάνω αφορούν περισσότερο την ομάδα των νέων συγγραφέων, αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι καταξιωμένοι δημιουργοί  της πρώτης και δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς αποσύρονται 

από το προσκήνιο. Αρκετοί εξακολουθούν να παράγουν έργο, γεγονός μάλιστα που προσδίδει στο 

λογοτεχνικό τοπίο της δεκαετίας τον χαρακτήρα της ασυνέχειας.150 Και αυτό γιατί η γενιά του ’80 

επιτυγχάνει την «αποϊδεολογικοποίηση» της πεζογραφίας, απομακρύνοντας τη λογοτεχνία από 

χιλιοειπωμένους εθνικούς μύθους που καλλιεργήθηκαν από το δίπολο Αριστεράς-Δεξιάς, και 

αποτυπώνει μια πιο σύγχρονη Ελλάδα, αλλά οι προηγούμενες γενιές συνεχίζουν να εμπνέονται από την 

παρελθούσα ιστορική και πολιτική πραγματικότητα, στάση που κάνει το έργο τους –ανεξαρτήτως 

λογοτεχνικών αρετών– να δείχνει κάποιες φορές ανεπίκαιρο.151  

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και προφανώς εξαίρεση στην τάση που θέλει το πολιτικό αφήγημα 

να υποχωρεί πλήρως τα χρόνια αυτά152 αποτελεί Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (1987) της Άλκης Ζέη, 

μυθιστόρημα με πολιτικό κατά βάση περιεχόμενο που σημείωσε μάλιστα εξαιρετικές πωλήσεις, χωρίς 

παράλληλα να διατυπωθούν αμφιβολίες για τη λογοτεχνικότητά του,153 συντελώντας έτσι στη βαθμιαία 

                                                           
144 Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 449. Είναι αξιοσημείωτο ότι η παρωδία συγκαταλέγεται στους τρόπους 
γραφής που δανείζεται η λογοτεχνία της εποχής από τον μεταμοντερνισμό, καταφεύγοντας σε βεβαιότητες που 
την ίδια στιγμή αμφισβητεί και αποδομεί, έχοντας πλήρη συνείδηση του εγχειρήματος αυτού (Αναστασία 
Νάτσινα, «Για τα όρια του μεταμοντερνισμού στην ελληνική πεζογραφία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού 

αιώνα» στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας (επιμ.), Για μια ιστορία της ελληνικής 
λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα, ό.π., σ. 392-393). Άλλωστε, 
χαρακτηριστικό των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του μεταμοντερνισμού είναι ότι επικαλούνται παραδεδομένες 
αρχές, τις οποίες ακολούθως υπονομεύουν εσκεμμένα, κλείνοντας ειρωνικά το μάτι στο παραδεδεγμένο κύρος 
τους (Linda Hutcheon, ό.π., σ. 13 και σ. 26). 
145 Roderick Beaton, ό.π., σ. 358 και Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 188. 
146 Roderick Beaton, ό.π., σ. 366 και Δημήτρης Τζιόβας, ό.π., σ. 70. 
147 Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 189. 
148Αλέξης Ζήρας, ό.π., σ. 73. 
149 Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., σ. 256. 
150 Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 186 
151 Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., σ. 47 και σ. 247. 
152 Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 188. 
153 Roderick Beaton, ό.π., σ. 359 και Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., σ. 382. 



24 
 

«απενοχοποίηση» των συγγραφέων που γνώριζαν εμπορική επιτυχία.154 Επίσης, την ίδια περίοδο 

δημοσιεύεται Η νευρή (1985) του Νίκου Κάσδαγλη, ο Ιαγουάρος (1987) του Αλέξανδρου Κοτζιά και Η 

μεγάλη πλατεία (1987) του Νίκου Μπακόλα, έργα που ενσωματώνουν τον ιστορικό παράγοντα και το 

πολιτικό παρελθόν, ενώ το 1985 και το 1988 αντιστοίχως εκδίδονται τα βιβλία του Χρόνη Μίσσιου 

Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς και Χαμογέλα, ρε τι σου ζητάνε, που αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις 

πολιτικών ντοκουμέντων. Αλλά και το 1986 δημοσιεύεται το Χρονικό ενός εφιάλτη (1966-1974) της 

Μιλλιέξ, πολιτικό κείμενο-κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας, που συμπυκνώνει την εμπειρία της 

εξορίας της από τη χούντα και προβάλλει ως επιτακτική την ανάγκη μνήμης των αγώνων του 

παρελθόντος με προοπτική και στόχο το μέλλον.155Εμμονή των λογοτεχνών με το παρελθόν, αντίδραση 

στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που πριμοδοτεί τη λήθη, άρνηση ή αδυναμία προσαρμογής στα νέα 

δεδομένα της ελληνικής ζωής; Φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με μια εποχή αντιφάσεων, ενώ αυτή η 

επιμονή στο παρελθόν από την πλευρά των προγενέστερων ίσως αποτελεί «σύμπτωμα» της ευρύτερης 

«κρίσης μνήμης» που αντιμετωπίζει ο μετανεωτερικός ευρωπαϊκός κόσμος, οπότε πίσω από την άτυπη 

αντιπαράθεση παλιότερων και νεότερων στη σφαίρα της λογοτεχνικής παραγωγής156 ενδέχεται να 

υποκρύπτεται η σύγκρουση μνήμης και λήθης. 

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι στα τέλη του ’80 είναι ορατή και μια άλλη τάση, η οποία αφορά την 

επανεμφάνιση και σταδιακά αυξανόμενη έκδοση ιστορικών μυθιστορημάτων.157  Το φαινόμενο αυτό 

                                                           
154 Τίνα Μανδηλαρά, ό.π., σ. 379. 
155Ταυτόχρονα, οι προηγούμενες γενιές κάνουν αισθητή την παρουσία τους και μέσα από τα βραβεία που 

δίνονται στη διάρκεια της δεκαετίας: το 1983 η Μιλλιέξ τιμάται με το Α’ Βραβείο διηγήματος για τις Αναδρομές, 

το 1986 απονέμεται στον Αλέξανδρο Κοτζιά το Α’ Βραβείο μυθιστορήματος για τη Φανταστική περιπέτεια και 

στον Χριστόφορο Μηλιώνη το Α’ Βραβείο διηγήματος για τη συλλογή Καλαμάς και Αχέροντας, το 1987 το Α’ 

Βραβείο μυθιστορήματος  πηγαίνει στον Ανδρέα Φραγκιά για Το πλήθος και την ίδια χρονιά ο Τηλέμαχος 

Αλαβέρας παραλαμβάνει το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το πεζογράφημά του Γωνίες και Όψεις. Τέλος, το 

1988 Η μεγάλη πλατεία χαρίζει στον Νίκο Μπακόλα το Α’ Βραβείο Μυθιστορήματος. Τα παραπάνω στοιχεία 

αντλήθηκαν από το αρχείο λογοτεχνικών βραβείων της ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

(http://www.ekebi.gr). 
156 Μιλάμε για άτυπη αντιπαράθεση γιατί στη δεκαετία του ’80 ανάμεσα σε παλιότερους και νεότερους 
λογοτέχνες δεν δημιουργήθηκε κανένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας, που θα ευνοούσε την ανάπτυξη 
εποικοδομητικού διαλόγου ή  γόνιμης αντιπαράθεσης (Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 186). 
Μια βασική παρατήρηση αναφορικά με το «χάσμα γενεών» στο λογοτεχνικό κλίμα της εποχής είναι και το ότι οι 
παλιότεροι και ήδη αναγνωρισμένοι συγγραφείς, μουδιασμένοι μάλλον από τις σαρωτικές αλλαγές των 
συνθηκών (Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 189), αντιμετώπισαν τους νεότερους ισοπεδωτικά, 
ως αξεδιάλυτο σύνολο, διστάζοντας να τους αναγνωρίσουν λογοτεχνική αξία (Ελισάβετ Κοτζιά-Βαγγέλης 
Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 186). Από την πλευρά τους οι συγγραφείς της νέας γενιάς δεν είχαν τη δυνατότητα να 
αναμετρηθούν με μια προηγούμενη παράδοση, γιατί πολύ απλά αυτή δεν υπήρχε, αφού τους παλιότερους 
απασχολούσε το παρελθόν, ενώ εκείνοι μιλούσαν για τα καινούρια φανερώματα του παρόντος (Δημοσθένης 
Κούρτοβικ, ό.π., σ. 44).  
157 Το ιστορικό μυθιστόρημα, με ρίζες που ανάγονται στον αγγλικό ρομαντισμό του 19ου αιώνα, ως λογοτεχνικό 
είδος συνοδεύεται τις περισσότερες φορές από τον αφορισμό της «φυγής από την πραγματικότητα», ενώ η 
κριτική θεωρεί ότι πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, προκειμένου να ξεχωρίσει από άλλα είδη που αξιοποιούν 
την ιστορική παράμετρο, αν και αυτά κάποιες φορές καταλήγουν να λειτουργούν ως στεγανά. Τέτοια για 
παράδειγμα είναι η τήρηση μιας εύλογης χρονικής απόστασης μεταξύ της εποχής του συγγραφέα και της εποχής 
που δραματοποιεί στο έργο του, η χρήση προσώπων κατά κύριο λόγο από το περιθώριο της Ιστορίας και η όσο το 
δυνατόν πιστότερη και πειστικότερη απεικόνιση του εκάστοτε πολιτισμικού πλαισίου και της εκάστοτε ιστορικής 
ατμόσφαιρας (Κωνσταντίνος Κοσμάς, Μετά την ιστορία: Ιστορία, ιστορικό μυθιστόρημα και εθνικές αφηγήσεις 
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μπορεί να συνδεθεί με τις πολιτικές ανακατατάξεις στην εκπνοή της δεκαετίας, αλλά και με τους 

γενικότερους όρους της μετανεωτερικότητας που ευνοούν την αναζήτηση συλλογικών ταυτοτήτων,158 

λόγω της παγκοσμιοποίησης και της πολιτισμικής ώσμωσης, οπότε η πτυχή της «κρίσης μνήμης» που 

σχετίζεται με τον δεσμό μνήμης και ταυτότητας θα μπορούσε ενδεχομένως να ανιχνευθεί και στην εν 

λόγω έκφραση του λογοτεχνικού περιβάλλοντος. Πράγματι, το ιστορικό μυθιστόρημα φαίνεται να 

ακμάζει σε περιόδους κρίσιμες και μεταβατικές, γιατί παραδοσιακά λειτουργεί ως μέσο αναζήτησης 

συλλογικής –εθνικής κυρίως– ταυτότητας, καθώς ικανοποιεί την ανάγκη στήριξης του παρόντος σε ένα 

εξιδανικευμένο παρελθόν και εξυπηρετώντας διδακτικούς σκοπούς συντελεί στη διαμόρφωση της 

ιστορικής συνείδησης.159 Ενδεικτικά έργα  που φαίνεται να επιδιώκουν αυτόν τον στόχο στα χρόνια που 

μας ενδιαφέρουν είναι Η Μαρούλα της Λήμνου (1986) της Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου και το Επτά 

φορές το δαχτυλίδι (1989) της Ισμήνης Καπάνταη. Το πρώτο είναι μια «απλοϊκή» μυθιστορηματική 

βιογραφία μιας αφανούς ηρωίδας στην ενετοκρατούμενη Λήμνο του 15ου αιώνα, και εντάσσεται στην 

όλη «αλυτρωτική» μυθιστορηματική παραγωγή της συγγραφέως,160 και το δεύτερο, γραμμένο σε μια 

γλώσσα που προσπαθεί να μιμηθεί το ύφος του δημοτικού τραγουδιού, είναι μια συρραφή επτά 

ιστοριών εμπνευσμένων από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο 

ακολουθούν τις συμβάσεις του ιστορικού μυθιστορήματος,  ανταποκρινόμενα παράλληλα στις 

προϋποθέσεις του ανάλαφρου και εύληπτου αναγνώσματος που απαιτούν οι καιροί, με αποτέλεσμα 

να γίνουν εκδοτικές επιτυχίες και να τα διαδεχτούν ανάλογης θεματολογίας και αισθητικής έργα και 

από τις δύο συγγραφείς.161 

Εντούτοις, η δεκαετία του ’80 έχει να επιδείξει και άλλου τύπου ιστορικά μυθιστορήματα, τα οποία 

προσιδιάζουν στον μεταμοντερνισμό και τη βασική του αρχή περί κατασκευής της ιστορίας. Τέτοια 

μεταμοντέρνα ιστορικά μυθιστορήματα είναι για παράδειγμα η Ιστορία (1982) του Γιώργη 

Γιατρομανωλάκη και Ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά (1989) της Ρέας Γαλανάκη, με το πρώτο να 

αναφέρεται σε μια βεντέτα στην κρητική ύπαιθρο των αρχών του 20ού αιώνα, και το δεύτερο να 

αποτελεί μυθιστορηματική βιογραφία του εξισλαμισμένου Κρητικού διοικητή του αιγυπτιακού στρατού 

Ισμαήλ Φερίκ Πασά, που είχε αναλάβει να καταπνίξει τον κρητικό ξεσηκωμό του 1866-1868. Και τα δύο 

αυτά έργα εμπίπτουν στην κατηγορία της «ιστοριογραφικής μεταμυθοπλασίας» ή «μεταϊστορικής 

                                                                                                                                                                                           
στο τέλος του 20ού αιώνα, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Freie Universitat Berlin, Βερολίνο 2002, σ. 6 και σ. 13-
14).  
158 Κωνσταντίνος Κοσμάς, ό.π., σ. 7-8.  
159 Κωνσταντίνος Κοσμάς, ό.π., σ. 8 και σ. 13. Ως εγχώριες στιγμές άνθησης του ιστορικού μυθιστορήματος θα 
μπορούσαμε να καταγράψουμε την περίοδο του ελληνικού ρομαντισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν 
μεταξύ άλλων η ανάγκη ενδυνάμωσης της εθνικής συνείδησης και τεκμηρίωσης της εθνικής ταυτότητας οδήγησε 
στην ενσωμάτωση του Βυζαντίου –του μέχρι πρότινος παραγκωνισμένου ελληνικού Μεσαίωνα– στον εθνικό 
ιστορικό κορμό, αλλά και την περίοδο του μεσοπολέμου, όταν μετά την Μικρασιατική καταστροφή κλονίζονται οι 
σταθερές που επί δεκαετίες έτρεφαν τον ελληνισμό. Αντιπροσωπευτικά κείμενα των δύο αυτών εποχών 
αντιστοίχως είναι Ο Αυθέντης του Μορέως του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και η Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ του 
Άγγελου Τερζάκη. 
160 Κωνσταντίνος Κοσμάς, ό.π., σ. 18. 
161 Αναφέρουμε ενδεικτικά το ιστορικό μυθιστόρημα Η Δοξανιώ (1990) της Λαμπαδαρίδου και το Απειρωτάν και 
Τούρκων (1990) της Καπάνταη. Όσον αφορά πάντως τη γυναικεία παρουσία στην πεζογραφία της δεκαετίας του 
‘80, θα έπρεπε να επισημάνουμε ότι μια επιπλέον χαρακτηριστική τάση της περιόδου έχει να κάνει με την 
αυξημένη παρουσία γυναικών συγγραφέων, καθώς ολοένα και περισσότερα γυναικεία ονόματα διεκδικούν μια 
θέση στο ελληνικό λογοτεχνικό στερέωμα (Δημήτρης Τζιόβας, ό.π., σ. 70). 



26 
 

μυθοπλασίας»,162 γιατί αποστασιοποιούνται από την παραδοσιακή προσέγγιση της ιστορίας ως ενιαίου 

και μονοσήμαντου οργάνου, φορέα της μοναδικής αλήθειας. Παράλληλα, αμφισβητούν τόσο τα όρια 

μεταξύ επίσημης ιστοριογραφίας και ιστορικής μυθοπλασίας, όσο και τη δυνατότητα να παραχθεί 

αντικειμενικός ιστορικός λόγος –την κατασκευασμένη φύση του οποίου τονίζουν ιδιαίτερα μέσα από 

την πολλαπλότητα των εκδοχών και ερμηνειών που παρουσιάζουν– και ανατρέπουν παγιωμένες 

εθνικές αναπαραστάσεις.163 

 Έχοντας λοιπόν διαγράψει αδρομερώς το λογοτεχνικό τοπίο της δεκαετίας του ’80, θα μας δοθεί η 

ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη θέση της Μιλλιέξ σ’ αυτό: κατά πόσο μένει συνεπής στη φυσιογνωμία 

που την καθιέρωσε  και αν την απασχολούν τρέχοντα ζητήματα του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς 

η λειτουργία της μνήμης στη διαμόρφωση της ταυτότητας έγκειται μεταξύ άλλων στο ότι καθιστά 

κατανοητό και καταξιώνει τον παροντικό εαυτό ανατρέχοντας επιβεβλημένα στην κοιτίδα του 

παρελθόντος, παραγκωνίζοντας κατά κάποιο τρόπο το άμεσο ιστορικό παρόν. 

4. Η ΕΝΤΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΓΚΡΙΤΣΗ-ΜΙΛΛΙΕΞ 

 

Στη συλλογή διηγημάτων Κοπιώντες και πεφορτισμένοι (1951) συμπεριλαμβάνεται ένα κείμενο με 

τον μονολεκτικό αλλά εύγλωττο τίτλο «Μνήμη», στο οποίο το αφηγηματικό υποκείμενο αντικρίζοντας 

στον σπασμένο καθρέφτη το διαμελισμένο του είδωλο προσπαθεί να ανακτήσει την ολότητά του, 

καταφεύγοντας στον κόσμο της μνήμης. Επίμονα ερωτήματα «εκβιάζουν» το φανέρωμα του 

ξεχασμένου βιώματος και την ανασύσταση του αγαπημένου προσώπου που επιμένει να ξεγλιστρά. 

Εικόνες, εποχές, χώροι και ισχυρές εντυπώσεις των αισθήσεων συμπλέκονται σε ένα συνονθύλευμα 

αναμνήσεων, που αποτυπώνεται με μια ασυνάρτητη και κάπως αγχώδη γραφή. Για να φτάσουμε στην 

κορύφωση, οπότε το αφηγηματικό υποκείμενο ταυτίζεται ουσιαστικά με τη μνήμη του, που αποκτά 

σημασία ζωτική, αλλά παραδέχεται εμφατικά τον κατακερματισμό της,164 κάτι που ισοδυναμεί με την 

παραδοχή του κατακερματισμένου εαυτού.  

Το ίδιο διήγημα επιλέγεται αργότερα, για να ανοίξει μια άλλη συλλογή της Μιλλιέξ, Το αλώνι της 

Εκάτης (1993). Ίσως αναρωτηθεί κανείς για τον λόγο αυτής της επανάληψης, γιατί η εξήγηση της 

έλλειψης έμπνευσης ή υλικού από μια ομολογουμένως παραγωγική πεζογράφο όπως η Μιλλιέξ 

προφανώς δεν ευσταθεί. Είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, αν σκεφτούμε ότι η συγγραφέας επιμένει σ’ 

αυτό το ζήτημα, γιατί είναι καίριο και σημαντικό γι’ αυτήν. Και πράγματι η πολυδιάστατη φύση της 

μνήμης, όχι μόνο με την κοινότυπη μορφή των αναμνήσεων, αλλά ως κοίτη του αφηγηματικού 

βιωματικού υλικού, ως περιοχή του εαυτού που φυλάει τα αποθησαυρίσματα των εμπειριών, στα 

οποία ανατρέχει κανείς για τη θεμελίωση της ταυτότητας, αλλά και ως πολυσήμαντη λειτουργία 

αποτελεί σταθερό προβληματισμό της Μιλλιέξ. Γι’ αυτό, στο έργο της συναντάμε πρόσωπα, τόπους, 

                                                           
162 Την πρώτη διατύπωση χρησιμοποιεί η Linda Hutcheon (βλ. Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, ό.π., 
σ. 106-123), ενώ τη δεύτερη διατύπωση προτείνει ως πιο δόκιμη ο Κωνσταντίνος Κοσμάς στην προαναφερθείσα 
μελέτη. 
163 Βλ. Κωνσταντίνος Κοσμάς, ό.π., τα κεφάλαια στα οποία αναλύονται τα παραπάνω μυθιστορήματα. 
164 «Δίχως μορφή, δίχως αφή, μέσα στις φλέβες κυλάει της μνήμης ο ρυθμός (…) Πόσα πολλά, πόσα  κομμάτια 
έχει η μνήμη!» (Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Κοπιώντες και πεφορτισμένοι, Κέδρος, Αθήνα 21985, σ. 12). 
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μοτίβα, θέματα και τρόπους που επαναλαμβάνονται, γιατί μοιάζουν να μην έχουν κλείσει οριστικά για 

τη συγγραφέα και της επιβάλλονται μέσω της ακούραστης μνήμης και της ακοίμητης συνείδησής της. 

Την ίδια στιγμή την επίδραση της μνήμης μπορεί να διαπιστώσει κανείς και στον τρόπο γραφής της, τον 

κατά κανόνα αποσπασματικό, αφαιρετικό και συνειρμικά καθοδηγούμενο. 

Έτσι για παράδειγμα, τα παιδικά της χρόνια στη γειτονιά του Θησείου μετουσιώνονται λογοτεχνικά 

στην Πλατεία Θησείου (1947), όπου απεικονίζεται η αυστηρή πατριαρχική ηθική της οικογένειάς της 

και η αδιάλλακτη στάση της απέναντι σε κάθε παρέκκλιση, η έλλειψη αγάπης και η αβάσταχτη μοναξιά, 

που οδηγούν τη μικρή ηρωίδα, την Τίνα, στον θάνατο. Το ίδιο περιβάλλον, ιδωμένο όμως αυτή τη φορά 

σαν παραμύθι με τη βοήθεια της ανεξάντλητης φαντασίας της παιδικής συνείδησης, ζωντανεύει και 

στο Σε πρώτο πρόσωπο (1958), ενώ η απώλεια και ο φόβος του θανάτου και της μοναξιάς  

αποτυπώνονται στο Ημερολόγιο (1952), ένα κείμενο ρευστό, απόλυτα υποκειμενικό και ποιητικό, στο 

οποίο υπάρχει μια συνεχής παλινδρόμηση μεταξύ παρόντος και παρελθόντος. Άλλο ένα μείζον θέμα 

που συναντά κανείς στην πεζογραφία της Μιλλιέξ είναι όπως έχουμε πει ο αγώνας της γυναίκας για 

αυτοπροσδιορισμό και χειραφέτηση, και αυτό πραγματεύεται στα δύο πολύ σημαντικά έργα της 

Αλλάζουμε; (1957) και Ιδού ίππος χλωρός (1963). Το πρώτο, γραμμένο πρωτότυπα με τη μορφή έξι 

αυτοτελών ιστοριών –που μπορούν όμως να διαβαστούν και ως μια– και αξιοποιώντας κάθε φορά 

άλλη οπτική γωνία, περιγράφει την πορεία μιας χαρισματικής αλλά όχι όμορφης κοπέλας, της 

Μελένιας, προς την ενηλικίωση και τη «γυναικεία συνειδητοποίηση».165 Το δεύτερο αναφέρεται στο 

πως εσωτερικεύει μια γυναίκα τη βία του πολέμου, την ανδρική εξουσία, την αντίσταση και τελικά την 

επαναφορά στην καθημερινότητα, σε ένα έργο που αναδεικνύει τα λεπτά νήματα που ενώνουν το 

ατομικό με το συλλογικό βίωμα, καθώς διαδραματίζεται την περίοδο της Κατοχής και αργότερα.166 Από’ 

κει και πέρα, το αυτοβιογραφικό στοιχείο, έχοντας ως έρεισμα τον περιπετειώδη βίο της Μιλλιέξ που 

συνδέεται με τον αγώνα της για ελευθερία και το βίωμα της εξορίας, μετουσιώνεται λογοτεχνικά στα 

Σπαράγματα (1973), που είναι ουσιαστικά τα απομεινάρια του κατασχεμένου από τις αρχές της 

δικτατορίας αρχείου της,167 τις Βυθοσκοπήσεις (1978), τις Αναδρομές (1982) και το Χρονικό ενός 

εφιάλτη (1986). 

Τέλος της μέχρι τη δεκαετία του ’80 συγγραφικής πορείας της Μιλλιέξ –τέλος με την αριστοτελική 

έννοια του όρου, δηλαδή με τη σημασία της τελείωσης και όχι του οριστικού τέρματος– μοιάζει να 

αποτελεί το Από την άλλη όχθη του χρόνου (1988). Σ’ αυτό εντοπίζει κανείς όλα τα παραπάνω θέματα 

στην πιο σύνθετη και ανάγλυφη μορφή τους, σε μια διερεύνηση του εσώτερου εαυτού που κερδίζει σε 

βάθος και ένταση, με δεσπόζουσα ορίζουσα ασφαλώς τη μνήμη. Το πολυσέλιδο αυτό μυθιστόρημα 

ήδη με τον κάπως περίεργο τίτλο του κάνει αισθητό το ζήτημα της αναμέτρησης με τον χρόνο, 

φέρνοντας στο επίκεντρο ένα παρελθόν που ανακαλείται επίμονα και επίπονα με τη συνδρομή της 

μνήμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τίτλος αυτός παραπέμπει στον Proust, δημιουργώντας ωστόσο μια 

απορία, που ίσως μπορεί να ξεπεραστεί αν σκεφτούμε ότι ο χρόνος τοποθετείται σε «υδάτινα» 

συμφραζόμενα, καθώς υποδηλώνεται ο παραλληλισμός του με ποτάμι. Το αφηγηματικό υποκείμενο 

λοιπόν δεν επιλέγει να σταθεί στην όχθη εκείνη που του επιτρέπει απλώς τη διαπίστωση ότι ο χρόνος 

κυλά, παρασέρνοντας μοιραία στην αδιάκοπη ροή του κάθε εμπειρία η οποία έτσι καταχωρείται στα 

                                                           
165 Γεωργία Φαρίνου Μαλαματάρη, ό.π., σ. 17 
166 Δημοσθένης Κούρτοβικ, Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς: ένας κριτικός οδηγός, Πατάκης, Αθήνα 1999, σ. 
60. 
167 Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, ό.π., σ. 11. 
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περασμένα, αλλά στέκεται στην «άλλη» όχθη του, κόντρα στο ρεύμα. Σαν να ανεβαίνει δηλαδή το 

ποτάμι «ανάποδα», επιδιδόμενο σε μια αγωνιώδη προσπάθεια-άθλο να ανασυνθέσει τον χρόνο και να 

ανακτήσει το βίωμα, κινούμενο στα δαιδαλώδη μονοπάτια της μνήμης. 

Όσον αφορά τώρα το ίδιο το μυθιστόρημα, σ’ αυτό είναι φανερή η πανταχού παρουσία της μνήμης, 

τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μορφή. Εκτός του ότι η μνήμη αποτελεί την πηγή του αφηγηματικού 

υλικού και παράλληλα τίθεται αυτή καθαυτή ως ζήτημα, έχουμε να κάνουμε με έναν ακατάσχετο 

μνημονικό μονόλογο που εξ ορισμού εστιάζει στο παρελθόν,168 και εκφέρεται κυρίως σε πρώτο ενικό 

πρόσωπο από μια γυναίκα αφηγήτρια, η οποία σε κάποια σημεία ταυτίζεται εμφανώς με τη 

συγγραφέα, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στο βιωματικό (και αυτοβιογραφικό ως έναν βαθμό) 

στοιχείο. 

 Βρισκόμαστε δηλαδή ενώπιον ενός καταιγισμού αναμνήσεων, οι οποίες εκτείνονται από την 

προγενέθλια οικογενειακή ιστορία της αφηγήτριας και το παρελθόν των παιδικών της χρόνων, που 

στιγματίζεται από την πατριαρχική φιλοσοφία και τον συντηρητισμό της αστικής οικογένειάς της, μέχρι 

τις κρίσιμες στιγμές της ενήλικης ζωής της, που σημαδεύονται από την αντιστασιακή της δράση τον 

καιρό της Κατοχής και τον έρωτα της για τον Νικηφόρο, και αργότερα από το βίωμα της εξορίας λόγω 

πολιτικών φρονημάτων.169 Αυτές οι αναμνήσεις έχουν μετασχηματιστεί σε μια αφήγηση, η οποία όμως 

δεν έχει πλοκή με την παραδοσιακή έννοια του όρου και δεν υπακούει στην αφηγηματική αρχή της 

χρονικής αλληλουχίας, αλλά έχει περισσότερο τη μορφή ενός «χρονικού μοντάζ»,170 με παλινδρομήσεις 

μεταξύ των αφηγηματικών επιπέδων του παρελθόντος και εγκιβωτισμένα αφηγηματικά επεισόδια που 

συνθέτουν αναδιπλώσεις και διαστρωματώσεις. Αντίθετα δηλαδή με κάποιον που εξιστορεί τη ζωή του 

και φροντίζει να βάλει τις αναμνήσεις του σε μια χρονική σειρά, δημιουργώντας μια συνεκτική κατά 

κανόνα αφήγηση με συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπου τα γεγονότα εξελίσσονται γραμμικά, στην 

προκειμένη περίπτωση κυριαρχούν οι συνειρμικές ακολουθίες, ο χρονικός ιστός έχει εξαρθρωθεί και η 

εποχή στην οποία αναφέρονται οι αναμνήσεις της αφηγήτριας εξάγεται κατά κύριο λόγο έμμεσα. 

Συνεπώς, προκύπτει μια αφήγηση ασυνεχής και αποσπασματική, η οποία σε τελική ανάλυση δοκιμάζει 

και την ίδια τη μνήμη του αναγνώστη, γιατί αυτήν πρέπει να επιστρατεύσει εκείνος προκειμένου να 

ανακαλέσει τη γνώση που αποκτά καθώς διαβάζει, ενέργεια απαραίτητη για να αποκωδικοποιηθούν οι 

γρίφοι και να φωτιστούν τα νοήματα των σελίδων που άφησε πίσω του.171 

                                                           
168 Μνημονικός μονόλογος αποκαλείται ο μονόλογος που επικεντρώνεται «αποκλειστικά στην εμπειρία του 
παρελθόντος» (Dorrit Cohn, Διαφανή πρόσωπα. Αφηγηματικοί τρόποι για την παρουσίαση της συνείδησης στη 
μυθοπλασία, μετάφραση-επιμέλεια Δήμητρα Γ. Μπεχλικούδη, Παπαζήσης, Αθήνα 2001, σ. 242), ενώ «η παρούσα 
στιγμή έκφρασης είναι μια στιγμή άδεια απ’ όλη τη σύγχρονη, ταυτόχρονη εμπειρία: αυτός που κάνει μονόλογο 
υπάρχει απλώς σαν ένα ασώματο μέσον, μια καθαρή μνήμη χωρίς καθαρή θέση στον χρόνο και στον χώρο» 
(Dorrit Cohn, σ. 320). Τέτοιοι μνημονική μονόλογοι είναι οι μονόλογοι στο Η βουή και το πάθος (1929) του 
William Faulkner, αλλά και ο μονόλογος στις Δύσκολες νύχτες (1938) της Μέλπως Αξιώτη, η οποία θα μπορούσε 
να θεωρηθεί πρόδρομος της Μιλλιέξ. 
169 Για να καταλήξει κανείς στο τελευταίο, χρήσιμη αποβαίνει η γνώση βιογραφικών στοιχείων αναφορικά με τη 
ζωή της Μιλλιέξ, καθώς όπως έχουμε αναφέρει ήταν ιδεολογικά ενταγμένη στον χώρο της αριστεράς, 
αντιδρώντας έμπρακτα στη γερμανική Κατοχή και αργότερα στη δικτατορία. Το έργο και η ζωή της λοιπόν 
διασταυρώνονται και προσφέρονται για παράλληλη ανάγνωση, γιατί εκείνος που δεν γνωρίζει τις περιπέτειες του 
βίου της είναι αρκετά δύσκολο να βγάλει νόημα από τις συγκεχυμένες πληροφορίες του κειμένου. 
170 Dorrit Cohn, ό.π., σ. 322. 
171 Nicola King, ό.π., σ. 6. 
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Αυτό όμως που δίνει στον συγκεκριμένο μονόλογο τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό του μνημονικού, 

επιβεβαιώνοντας τον σημαίνοντα ρόλο της μνήμης και αυξάνοντας παράλληλα την αμηχανία του 

αναγνώστη, είναι η έλλειψη στοιχείων για τον χρόνο της αφήγησης, γιατί το σημείο από το οποίο 

εκκινεί η αναδρομή στο παρελθόν ουσιαστικά παραμένει άγνωστο. Το κείμενο δεν μας παρέχει 

πληροφορίες για το παρόν της αφηγήτριας, παρά μόνο κάποια στοιχεία σχετικά με το πρόσφατο όπως 

καταλαβαίνουμε παρελθόν της, και πάλι όμως σε ένα γριφώδες και νεφελώδες πλαίσιο, πράγμα που 

δημιουργεί την αίσθηση ότι στην καρδιά του κειμένου υπάρχει μια ουσιώδης ασάφεια, ένα κενό.172 Ο 

αναγνώστης λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος με ένα κείμενο κρυπτικό όσον αφορά την τωρινή κατάσταση 

του αφηγηματικού υποκειμένου, καθώς το προβάδισμα δίνεται στην ανασύνθεση του παρελθόντος, 

που εξηγεί μεν το πώς η αφηγήτρια έφτασε να είναι αυτό που είναι, αλλά το παρόν βίωμα μένει εκτός 

αφηγηματικού λογαριασμού, δίνοντας τη θέση του στη συνειρμική οργάνωση της μνήμης και 

συνακόλουθα της αφήγησης και βάζοντας στο κείμενο τη σφραγίδα του μνημονικού μονολόγου. 173 

 

4.1 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ 

 

Από την πρώτη κιόλας σελίδα του μυθιστορήματος διαπιστώνουμε πως αυτό που κυριαρχεί είναι οι 

ενδόμυχες σκέψεις του αφηγηματικού υποκειμένου, καθώς αυτό που γίνεται αντικείμενο διερεύνησης 

είναι ο εσωτερικός κόσμος του, οπότε πρόκειται για ένα πρόσωπο που ανασκαλεύει διαρκώς το μέσα 

του με την αναπόφευκτη συμμετοχή και τον ενεργό ρόλο της μνήμης. Υποκείμενο και αντικείμενο της 

αφήγησης επομένως συμπίπτουν, με το εγώ της αφήγησης να διαθέτει μάλιστα ένα «γνωστικό 

προνόμιο (…) πάνω στο εγώ της δράσης»,174 το οποίο άλλοτε διατυπώνεται ρητά, καθώς στη μνημονική 

διαδικασία εισδύει η εκ των υστέρων γνώση, και άλλοτε αποσιωπάται, πράγμα που είτε εντείνει το 

μυστήριο μιας κατάστασης, είτε δημιουργεί την εντύπωση μιας «καθαρής» ανάμνησης στην οποία δεν 

παρεμβάλλεται η ερμηνεία, με την έννοια ότι τη στιγμή της τότε εμπειρίας η αφηγήτρια δεν ήταν σε 

θέση να γνωρίζει. Η επιλογή λοιπόν να ξεδιπλωθεί η αυτοβιογραφική της μνήμη υπαγορεύει εξ αρχής 

τη διττή ταυτότητά της ως υποκειμένου και αντικειμένου της αφήγησης. 

Αυτή η διαδικασία ενδοσκόπησης στην οποία υποβάλλεται συνοδεύεται από συναισθήματα αγωνίας 

και φόβου μήπως τελικά αυτό που αποκαλυφθεί είναι το κενό, μήπως η μνήμη της αποδειχτεί τόσο 

απατηλή, ώστε σε μια προσεκτική εξέταση του τι ακριβώς έζησε οι βεβαιότητες καταρρεύσουν και 

φανεί το απύθμενο βάθος της αποξένωσης από τα πράγματα και τον ίδιο της τον εαυτό. Επειδή λοιπόν 

η διάψευση καραδοκεί, η αφηγήτρια έχει ανάγκη την καθησυχαστική επενέργεια της σταθερότητας και 

της απαράλλαχτης μέρα με τη μέρα ομοιότητας του υλικού κόσμου γύρω της, στη συνειδητοποίηση της 

οποίας είναι καθοριστική η συμβολή της μνήμης. Γι’ αυτό, όταν ξυπνά μέσα στη νύχτα και το σκοτάδι 

δεν βοηθά τον μνημονικό μηχανισμό της αναγνώρισης, γιατί του στερεί το οπτικό ερέθισμα, βιώνει 

τέτοια ταραχή, ώστε καταφεύγει πάλι στη μνήμη φέρνοντας στο νου της όλους εκείνους τους τόπους 

                                                           
172 Nicola King, ό.π., σ. 34. «Ο νους που θυμάται υπάρχει μέσα σ’ ένα απόλυτο χρονικό κενό, με τη στιγμή της 
ανάμνησης τοποθετημένη μέσα σ’ ένα αόριστο (και ίσως αέναα επαναλαμβανόμενο) παρόν» (Dorrit Cohn, ό.π., σ. 
321). 
173 Nicola King, ό.π., σ. 34 και Dorrit Cohn, ό.π., σ. 319. 
174 Dorrit Cohn, ό.π., σ. 203. 
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στους οποίους κατά καιρούς έχει ξυπνήσει, για να μπορέσει να ξεκρίνει τον παροντικό. Αυτές «οι 

μεταθέσεις»175 –λέξη που χρησιμοποιεί η ίδια για να περιγράψει τη νοητή αυτή μεταφορά στα μέρη 

όπου έζησε– μοιάζουν με ένα ταξίδι στον βιωμένο χρόνο ή ορθότερα με ένα ταξίδι στους βιωμένους 

τόπους, με τη μνήμη να τους ενώνει με τέτοιον τρόπο σαν να είναι παράλληλα σύμπαντα, σε έναν 

συμφυρμό πολλαπλών παρελθόντων που κάποτε υπήρξαν ως παρόντα, και που η αφηγήτρια τα βιώνει 

εκ νέου χάρη στη μνήμη με τέτοια ένταση, ώστε ακούει αλλοτινούς θορύβους ταυτόχρονα με τους 

τωρινούς ή αντικρίζει παράλληλα τις ξεχωριστές λεπτομέρειες των δωματίων όπου είχε καταλύσει. Στο 

σημείο αυτό, μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια πρώτη ομοιότητα με την αντίληψη της μνήμης στον 

Proust, δεδομένου ότι η αφήγηση στο Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο στις πρώτες κιόλας σελίδες 

εστιάζει ακριβώς στη διαδικασία της αφύπνισης, εξερευνώντας τον ρόλο της μνήμης στην αίσθηση της 

συνέχειας του εαυτού από το χθες στο σήμερα, και στη διαδικασία αναγνώρισης και εξοικείωσης του 

ατόμου με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, όταν συνέρχεται από την ενύπνια καθήλωση.176   

 Έναυσμα της μνήμης για την αφηγήτρια γίνεται ένα καθημερινό, συνηθισμένο αντικείμενο («Μια 

ξεχαρβαλωμένη ντουλάπα με ραγισμένο καθρέφτη –πώς είναι δυνατό να κουβαλάς μέσα σου ένα 

τέτοιο αντικείμενο;», σ. 10) και «οι μεταθέσεις πολλαπλασιάζονται» (σ. 9), για να βρεθεί την ίδια 

στιγμή σε κάποιους από τους προσωπικούς της τόπους μνήμης, που αν και κρατούν το βίωμα ερμητικό 

μαρτυρούν μια ζωή με έλλειψη σταθερότητας και μονιμότητας. Αυτή ακριβώς η λειτουργία της μνήμης 

φανερώνει μια διάχυση του εγώ της αφηγήτριας που συνδέεται με το συναίσθημα του ότι δεν ανήκει 

πουθενά, καταλήγοντας «άστεγη, διαρκώς φιλοξενούμενη, ξένη παντού» (σ. 9). Εξαρχής επομένως 

μνήμη και ταυτότητα εμφανίζονται άρρηκτα συνδεδεμένες, γιατί το αφηγηματικό υποκείμενο έχει 

επίγνωση της συνέχειας του στον χρόνο, αλλά την ίδια στιγμή η μνήμη έρχεται να υποστηρίξει μια 

προσωπικότητα κατακερματισμένη και μια ταυτότητα επισφαλή και όχι στέρεα. Ο καθρέφτης 

συγκεκριμένα, που αναδύθηκε στη μνήμη της επιλεκτικά αλλά όχι τυχαία, αποβαίνει το σύμβολο του 

διασπασμένου εγώ, γιατί εκτός του ότι «χωρίζει» το πρόσωπο στο υπαρκτό με σάρκα και οστά από τη 

μια και το είδωλό του από την άλλη, είναι επιπλέον ραγισμένος, υποδηλώνοντας πιο εμφατικά τον 

κατακερματισμό του προσώπου της αφηγήτριας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι μνήμες ανακαλούνται στο πλαίσιο του προσωπικού βιώματος της 

εξορίας από την πατρική γη,177 περίσταση που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη προσφυγής 

στη μνήμη για την ανασύσταση της ταυτότητας. Εκτός από τις «μεταθέσεις» οι μνήμες αυτές 

προκαλούν και επαναλαμβανόμενα όνειρα, τα οποία, φέρνοντας στην επιφάνεια το πλούσιο και 

                                                           
175 Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Από την άλλη όχθη του χρόνου, Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σ. 11. Από’ δω και στο 
εξής οι σελίδες του μυθιστορήματος στις οποίες παραπέμπουμε θα αναφέρονται δίπλα στο παράθεμα. 
176 Βλ. Μαρσέλ Προυστ, Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο, Ι. Από τη μεριά του Σουάν, μετάφραση από το γαλλικό 
πρωτότυπο Π.Α.Ζ.,  Ηριδανός, χ.τ., χ.χ., σ. 16-18. Η επιρροή του Proust στην αφήγηση της Μιλλιέξ είναι εμφανής 
και υπέρ της συνηγορούν επιπλέον και οι πολλές διακειμενικές αναφορές που υπάρχουν σχετικά με το έργο του 
Γάλλου συγγραφέα. 
177 Το θέμα της εξορίας έχει ισχυρό βιωματικό υπόστρωμα, διότι το δικτατορικό καθεστώς είχε στερήσει από τη 
Μιλλιέξ τα πολιτικά της δικαιώματα και με τον σύζυγό της Ροζέ Μιλλιέξ έζησαν αρκετά χρόνια αυτοεξόριστοι στην 
Κύπρο και τη Γένοβα. Οι εμπειρίες της συγγραφέως από τη ζωή στην εξορία έχουν αποτυπωθεί όπως έχουμε 
αναφέρει στο βιβλίο της Χρονικό ενός εφιάλτη (1986). 
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ακατέργαστο υλικό του ασυνείδητου συνιστούν μια άλλη μορφή μνήμης,178 αλλά είναι και σημάδι ενός 

ταλαιπωρημένου ψυχισμού179 («Αυτή η επανάληψη άρχισε στην Τζένοβα, ήμουνα καρφωμένη σε κείνη 

την πόλη, ο γυρισμός στην Ελλάδα αδύνατος», σ. 16). Η αίσθηση μάλιστα του διχοτομημένου εαυτού 

ενισχύεται, καθώς προβάλλεται η αντίθεση ανάμεσα στα όνειρα αυτά και την αντικειμενική 

πραγματικότητα. Σε αντιδιαστολή με την πραγματικότητα, που υποβαθμίζεται στο επίπεδο του 

περιστασιακού και επιφανειακού, τα όνειρα παρέχουν διέξοδο για μια φυγή από αυτήν την 

πραγματικότητα που πληγώνει, και εκλαμβάνονται ως το ουσιώδες βίωμα στο οποίο η αφηγήτρια 

βρίσκει την πλήρωση.180 Επίσης, το βίωμα της εξορίας φέρνει στην επιφάνεια τον άρρηκτο δεσμό 

ανάμεσα στην ταυτότητα (ατομική και εθνική) και τη μνήμη της γλώσσας. Πατρίδα και γλώσσα 

ταυτίζονται απόλυτα στη συνείδηση της αφηγήτριας, και σε μια απόπειρα να μην υποκύψει στη λήθη 

της γλώσσας –άρα και στη λήθη της πατρίδας– καταγράφει τη φωνή της και ακολούθως την ακούει, με 

το άκουσμα αυτό να της προκαλεί τρόμο, μιας και αποκαλύπτει το μέγεθος της αποξένωσης και της 

συναισθηματικής κατάρρευσης που συνεπάγεται ο αποχωρισμός από ό,τι οικείο και αγαπημένο. 

Μπορεί λοιπόν η μνήμη να λειτουργεί ως καταφύγιο στον ξένο τόπο, παράλληλα όμως φανερώνεται ο 

επώδυνος πυρήνας της, γιατί αναδεικνύεται η παραπαίουσα, θρυμματισμένη ταυτότητα του 

αφηγηματικού υποκειμένου. 

Το ζήτημα του εξόριστου για πολιτικούς λόγους, «του αποδιωγμένου που δεν έχει άλλη ρίζα από τη 

μνήμη του» (σ. 88), απασχολεί τη συγγραφέα και σε διηγήματά της από τη συλλογή Αναδρομές. Πιο 

συγκεκριμένα, στο διήγημα «Αποκαθήλωση» η αφηγήτρια και πρωταγωνίστρια έχει ένα «εικονοστάσι» 

όπως το αποκαλεί, στο οποίο αναρτά αποσπασμένες από έντυπα φωτογραφίες προσώπων και τοπίων 

που της θυμίζουν την πατρίδα, αλλά και φράσεις από τις οποίες γαντζώνεται γιατί της δίνουν το 

κίνητρο να συνεχίσει να ζει. Όταν όμως απομακρύνει, αποκαθηλώνει από το «εικονοστάσι» κάποιες 

από τις φωτογραφίες αυτές και αδυνατεί στη συνέχεια να θυμηθεί τι απεικόνιζαν, διαπιστώνει ότι η 

μνήμη από φάρμακο μπορεί να γίνει φαρμάκι, όταν αρνείται να παρασταθεί στην αγωνιώσα 

συνείδηση, οπότε ανοίγει μπροστά της το απόλυτο κενό. Αποκαθήλωση της μνήμης, αποκαθήλωση του 

εαυτού της, γιατί ούτως ή άλλως επί ξύλου κρεμάμενη ήταν, προσωρινή, κυνηγημένη και σ’ αυτόν και 

σ’ άλλους τόπους, χωρίς να μπορεί τώρα να πιαστεί από κάτι που θα τη δικαιώσει: «Ολόκληρη μια ζωή, 

μια πόρτα ανοιχτή μπροστά της προς το τίποτα».181 

Σε ένα ακόμη διήγημα της ίδιας συλλογής, το «Ω φιλτάτη πατρίς», δύο γυναίκες, η αφηγήτρια και η 

ανώνυμη παιδική φίλη της μαζί με τα δύο παιδιά της, σμίγουν μετά από πολλά χρόνια για να 

ταξιδέψουν  με προορισμό την Ελλάδα, ενώ αυτό που τις εμπόδιζε να ιδωθούν πρωτύτερα και να 

επισκεφτούν την πατρίδα τους ήταν η ταραχώδης ζωή τους λόγω του πολιτικού τους παρελθόντος. 

Αυτό το πολιτικό παρελθόν όμως διαρκώς καιροφυλακτεί για να δυναμιτίσει το παρόν, γιατί είναι 

                                                           
178 Sigmund Freud, An Infantile Neurosis and Other Works, translated from the German under the General 
Editorship of James Strachey in collaboration with Anna Freud, volume XVII (1917-1919), The Hogarth Press and 
the Institute of Psycho-analysis, London 2001, σ. 51. 
179 Σύμφωνα με την φροϋδική ψυχαναλυτική προσέγγιση, οι εφιάλτες και τα όνειρα που επανεμφανίζονται 
αυτούσια ή κάπως παραλλαγμένα αποτελούν νευρωτικά συμπτώματα, ενώ η ανάλυση και ερμηνεία τους 
προσφέρει μια δίοδο στο περιεχόμενο του ασυνείδητου (βλ. Sigmund Freud, Εισαγωγή στην ψυχανάλυση, α’ 
τόμος, Γκοβόστης, χ.τ., 2010, ειδικότερα το δεύτερο μέρος με τίτλο «Τα όνειρα»). 
180 «Τα όνειρα είναι ο πραγματικός μας χρόνος» είναι η χαρακτηριστική καταληκτική φράση του διηγήματος 
«Στον προθάλαμο» (βλ. Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Η σκάλα τ’ Ουρανού, Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σ. 120). 
181 Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Αναδρομές, Θεμέλιο, Αθήνα 1982, σ. 20. 
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υποστασιοποιημένο στο διαβατήριο που φέρει η φίλη της αφηγήτριας. Ένα επίσημο έγγραφο που 

πιστοποιεί την ιδιότητα του πολιτικού εξόριστου, ένα αντικείμενο μνήμης που την ίδια στιγμή είναι 

ταυτότητα, και που επιδεικνυόμενο σε κρατικούς λειτουργούς επικυρώνει όχι το που ανήκει η ηρωίδα, 

αλλά το ότι δεν ανήκει πουθενά. Η άρνηση των τελωνειακών αρχών να επιτρέψουν τη διέλευση της 

γυναίκας αυτής από τα σύνορα οφείλεται σ’ αυτό το διαβατήριο, το οποίο διαιωνίζει έτσι την 

κατάσταση της περιπλάνησης και αποδεικνύει το απροσπέλαστο της γενέθλιας γης. Αυτό το 

περιστατικό θα γίνει η αιτία η αφηγήτρια να επιδοθεί σε μια αναδρομή στο δικό της παρελθόν, που 

αποκαλύπτει τη δική της προσωπική εμπειρία, όταν παιδί ήταν υποχρεωμένη να ακολουθεί τον 

πολιτικό εξόριστο πατέρα της από τόπο σε τόπο, με ένα παρόμοιο διαβατήριο-κατάρα να μην τους 

επιτρέπει να κατασταλάξουν σε μια χώρα. Η μνήμη της λοιπόν, μνήμη οδυνηρή του καιρού που 

ανέστιοι, εκτοπισμένοι, απάτριδες περιφερόντουσαν εδώ κι εκεί, κατακλύζει με συναισθήματα το 

παρόν, σε μια επανάληψη του δράματος. Ωστόσο, αυτή η μνήμη θα λειτουργήσει λυτρωτικά, 

βοηθώντας την αφηγήτρια να βρει μέσα της τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να αρνηθεί το 

κληρονομημένο στίγμα του απάτριδος και να επιχειρήσει το ταξίδι του νόστου. 

4.2 ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Στο Από την άλλη όχθη του χρόνου η μνήμη που πρωταγωνιστεί είναι η ακούσια μνήμη, κάτι που 

αποτελεί ένα ακόμη σημείο επαφής με την αφήγηση του Proust: «(…) από ένα τίποτα φωτίζεται η 

μνήμη ξαφνικά και μυρμηγκιάζει ο τόπος από πρόσωπα, τοποθεσίες, ονόματα, καταστάσεις που δε σε 

είχανε απασχολήσει φανερά, όλα αυτά που δεν κοίταζες κατά πρόσωπο φαίνεται πως τα 

παρακολουθούσες με ένταση και περιέργεια με την άκρη του ματιού και γι’ αυτό τώρα ήρθανε 

απέναντί σου διεκδικώντας τη θέση τους» (σ. 34). Πιο συγκεκριμένα, μια φωτογραφία –σύμβολο  

ταυτόχρονης παρουσίας και απουσίας και αντικείμενο που διασώζει μορφές και στιγμές που ανήκουν 

οριστικά στο παρελθόν– αλλά και μια μυρωδιά, μια γεύση, ένα άκουσμα, η ανάγνωση μιας είδησης 

στην εφημερίδα, η θέα ενός προσώπου, ενός ζωγραφικού πίνακα ή ενός ξεχασμένου αντικειμένου 

μπορούν αυθόρμητα και αναπάντεχα να αφυπνίσουν την ακούσια μνήμη. Όλα αυτά λειτουργούν ως 

διεγερτικά της μνήμης, αφορμές να ξεδιπλωθεί το γαϊτανάκι της, δίνοντας στην αφηγήτρια την 

ευκαιρία να θυμηθεί παρελθοντικά βιώματα, να στοχαστεί πάνω σ’ αυτά και να αναζητήσει την 

επιρροή τους, επιρροή που μπορεί να φτάνει ως τις ρίζες της ταυτότητάς της.  

Μια τέτοια αναζήτηση πραγματώνεται, όταν εξερευνά έναν από τους χώρους εκείνους που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κιβωτός μνήμης: μια παλιά σοφίτα «όπου συνωθούνται γενιές, 

πολιτισμοί, μνήμες, (…) απομεινάρια ζωής, το «Κάποτε» κυριαρχεί με κεφαλαίο» (σ. 15). Εκεί 

ανακαλύπτει το πορτρέτο της γιαγιάς της από την μεριά του πατέρα, ένα πρόσωπο που αντιπαθούσε 

ανεξήγητα χωρίς να το έχει γνωρίσει ποτέ. Το πρόσωπο αυτό όμως το τυλίγει η αχλή του μύθου, 

αποτελώντας έτσι έναν από τους πυλώνες της οικογενειακής μυθολογίας, που συντηρείται με 

αφηγήσεις και «μετάγγιση» αναμνήσεων από τα παλιότερα στα νεότερα μέλη, διαδικασία απαραίτητη 

για την παγίωση και διατήρηση της οικογενειακής ταυτότητας μέσα στον χρόνο. Ο φόβος που ένιωθε, 

όταν παιδί ακόμη αντίκριζε το ίδιο αυτό πορτρέτο, επανέρχεται ενώνοντας τις δύο χρονικές στιγμές, 

ενώ η συνειδητοποίηση της εξωτερικής τους ομοιότητας και η δυσαρέσκειά της γι’ αυτό ωθούν την 

αφηγήτρια στην καταστροφή του πορτρέτου, πράξη συμβολική ίσως, συνώνυμη του θανάτου, η οποία 
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όμως δεν την απαλλάσσει από την παρουσία της γιαγιάς και την υπενθύμιση ότι τα χαρακτηριστικά μας 

τα έχουμε κληρονομήσει από άλλους. Η αντανάκλαση του προσώπου της στον καθρέφτη αυτό ακριβώς 

μαρτυρά, δημιουργώντας την εντύπωση πως η ίδια δεν έχει δικό της πρόσωπο, είναι ένα άθροισμα 

άλλων προσώπων, αφού η εμφάνιση της καθορίστηκε ερήμην της από τον συνδυασμό ποικίλων 

προγονικών φυσιογνωμιών. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της αφηγήτριας λοιπόν εκτός του ότι 

διακηρύσσουν την καταγωγή της, διαφυλάσσουν κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη των προγόνων της, 

μνήμη που συγκροτεί ένα πρόσωπο όχι ενιαίο αλλά διασπασμένο, και όχι κατάδικό της, θέτοντας έτσι 

το ζήτημα της εναγώνιας αναζήτησης του αυθεντικού εαυτού.  

Αλλά και ο ίδιος ο καθρέφτης, που αποτελεί ένα από τα μοτίβα της μνήμης της, γιατί ανασύρεται 

συχνά από τη μνημονική άβυσσο και εμφανίζεται τακτικά στα όνειρά της, εκφράζει τη σχάση του 

εαυτού και για έναν ακόμη λόγο εκτός από αυτόν που είδαμε πρωτύτερα: αποτυπώνει τη μεταβολή 

στην εξωτερική εμφάνιση, υπογραμμίζοντας τη διάσταση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και 

υποθάλποντας το ερωτηματικό για την ταυτότητα και τη συνέχεια του εαυτού. Από το παιχνίδι με τις 

γκριμάτσες που συνήθιζε η αφηγήτρια ως παιδί και την εξοικείωση με τη σωματική εξέλιξη της 

εφηβείας ως το «γερασμένο άγνωστο πρόσωπο που κλαίει» (σ. 37), ο καθρέφτης λειτουργεί ως 

συνδετικός κρίκος και μάρτυρας των ηλικιακών φάσεων, αλλά και ως δοχείο μνήμης που υπενθυμίζει 

το οδυνηρό πέρασμα του χρόνου, και τροφοδοτεί την αμφιβολία για το αν ο παρελθοντικός εαυτός 

είναι  ίδιος με την κατοπινή παραμορφωμένη εκδοχή του. 

Φαίνεται πως αυτό που μεταξύ άλλων βασανίζει το αφηγηματικό υποκείμενο είναι η διάσωση του 

εαυτού μέσα από την αναζήτηση της προέλευσής του, και γι’ αυτό απαραίτητη θα σταθεί μια 

«επιστροφή θεμελιακή» (σ. 37) στο πατρικό σπίτι και τα παιδικά χρόνια που συνιστούν μια άλλη μορφή 

πατρίδας του ανθρώπου, στην οποία η αφηγήτρια συνηθίζει να καταφεύγει σε στιγμές αγωνίας ή 

αδιεξόδου. Έτσι, ο νόμος της συνάφειας στον οποίο υπακούει ο συνειρμός182 θα συνδέσει δύο 

φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους πράγματα, γιατί στο εσωτερικό σύμπαν της αφηγήτριας αυτό που τα 

ενώνει είναι καθαρά ιδιωτικό και απόκρυφο: ένας γυναικείος χαρακτήρας στο πανί του 

κινηματογράφου θα ταυτιστεί με μια φιγούρα τσιγγάνας που κοσμούσε ένα χαλί τοίχου στο 

πατρογονικό σπίτι του Θησείου, για να τεθεί σε κίνηση η μνήμη της στο έδαφος του ονείρου. Αυτή η 

διεργασία στο ασυνείδητο, έχοντας ως καταλύτη το συναίσθημα του τρόμου που ένιωθε όταν αντίκριζε 

τη φιγούρα αυτή, θα ζωντανέψει αρχικά το πατρικό σπίτι, μήτρα των βιωμάτων που καθόρισαν αυτό 

που είναι.183 

Στο παλιό αρχοντικό του Θησείου γεννιέται και μεγαλώνει η αφηγήτρια ως μέλος μιας εκτεταμένης 

οικογένειας, την οποία αποτελούν οι γονείς της και οι τρεις θείοι της, αδελφοί του πατέρα της, ενώ τον 

πληθυσμό του σπιτιού συμπληρώνει η οικονόμος και νταντά Αγγελική, μαζί με ένα σύνολο ατόμων που 

εργάζονται ως βοηθητικό οικιακό προσωπικό. Πρόκειται για μια οικογένεια σκληροπυρηνικού 

                                                           
182 Jean C. Filloux, ό.π., σ. 38. 
183 Έχει επισημανθεί ότι ο χώρος και πιο συγκεκριμένα το σπίτι στην πεζογραφία της Μιλλιέξ δεν λειτουργεί 
μονοσήμαντα ως απλό φόντο και συμβατικό σκηνικό εξέλιξης των γεγονότων, ζωής και δράσης των προσώπων, 
αλλά διαμορφώνει τον ψυχισμό τους και επηρεάζει την ιδιοσυγκρασία τους (Νίκος Ι. Χουρδάκης & Γεωργία 
Βαμβακερού, «Η Πόλη και το Σπίτι ως σημεία στην πεζογραφία της Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ –μια αμφίδρομη 
ανάγνωση», Ελίτροχος, τεύχος 6, καλοκαίρι 1995, σ. 88-89), κάτι που ισχύει και στο παρόν μυθιστόρημα, με 
ενδεικτικό το σχόλιο της αφηγήτριας για τη διαφορετικότητα των γονιών της στα δύο σπίτια όπου έζησαν, στο 
Θησείο και στου Χαροκόπου (σ. 44). 
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πατριαρχικού χαρακτήρα, με συντηρητικές ιδέες και φιλοβασιλικό φρόνημα, στην οποία όπως 

ομολογείται μετράει μόνο ο λόγος και η βούληση των ανδρών: «(…) στο σπίτι ακουγότανε μόνο η φωνή 

των αντρών και των σκυλιών» (σ. 258). Η μοναδική γυναίκα της οικογένειας, η μητέρα της αφηγήτριας, 

ουσιαστικά έχει διακοσμητικό ρόλο. Ζώντας σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον είναι υποχρεωμένη να 

υπακούει στους κανόνες της άκαμπτης πατριαρχικής ηθικής και του κοινωνικού καθωσπρεπισμού, 

περιφρουρούμενη από το άγρυπνο βλέμμα όλων των αρσενικών του σπιτιού. Ενδεικτικό του 

καθεστώτος ανελευθερίας που επικρατούσε είναι το ότι στην απουσία των ανδρών «έβγαινε ένας 

βαθύς αναστεναγμός από τις γυναίκες του σπιτιού» (σ. 258), με τους άνδρες να λειτουργούν ως 

δυνάστες και φορείς καταπίεσης και τις γυναίκες να νιώθουν ανακούφιση, να παίρνουν ανάσα 

ελευθερίας αλλά και να αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους μόνο εν απουσία τους.  

Κατά συνέπεια, οι αναμνήσεις της αφηγήτριας από αυτό το οικογενειακό περιβάλλον συνδέονται σε 

μεγάλο βαθμό με τη συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας, και όσον αφορά εκείνη προσωπικά και 

όσον αφορά γενικά το ζήτημα αυτό. Πρώτα-πρώτα η μνήμη της στέκεται στο μείζον βίωμα του φύλου. 

Η πρώτη έμμηνη ρύση στην πρώιμη εφηβεία, σταθμός στη βιολογική ωρίμανση του θηλυκού σώματος, 

που σηματοδοτεί την έναρξη της αναπαραγωγικής ικανότητας και το πέρασμα από την παιδικότητα στη 

γυναικεία φύση, βιώνεται από την αφηγήτρια ως μυστήριο αλλά και ως φοβερό γεγονός.184 Η άγνοια, 

ως αποτέλεσμα της έλλειψης ενημέρωσης εξαιτίας του ότι επρόκειτο για ένα απαγορευμένο θέμα, 

έρχεται να αντισταθμιστεί από την κατοπινή γνώση, ενώ αυτό που κυριαρχεί  τη στιγμή της άμεσης 

εμπειρίας είναι ο φόβος για τυχόν βλάβη της «παρθενίας», λέξης που ανακαλούσε ένα ολόκληρο 

πλέγμα κοινωνικής ενοχής και τιμωρίας, από την αυτοδικία για την αποκατάσταση της γυναικείας τιμής 

μέχρι τον κοινωνικό αποκλεισμό της γυναίκας. «Έτσι μπήκα στην ήβη έντρομη. Πίσω μου αιώνες 

καταισχύνης» (σ. 31) εξομολογείται η αφηγήτρια, για να ενωθεί με τη χορεία των γυναικών από 

καταβολής κόσμου στη βάση μιας αρχετυπικής ενοχής, η οποία εκτός του ότι αποτελεί επώδυνη 

υπενθύμιση του προπατορικού αμαρτήματος θέλει την ηθική ακεραιότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας 

να εξαρτάται αποκλειστικά από τη γυναικεία αρετή, εξοβελίζοντας την ανδρική ευθύνη.  

Στη μνήμη του βιώματος του φύλου θα μπορούσε κανείς να ανιχνεύσει ένα βασικό σημείο που 

σχετίζεται με εξίσου θεμελιώδεις μνήμες για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της αφηγήτριας, οι οποίες 

έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγησή της όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση. Αυτό που 

διαποτίζει την ατμόσφαιρα του σπιτιού είναι η μυστικοπάθεια, την οποία καλλιεργούν τα μισόλογα, οι 

υπεκφυγές, ο υφέρπων ερωτισμός και τα υπονοούμενα σχετικά με σημαντικά ζητήματα και 

καταστάσεις  που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι αλλά και έξω από αυτό. Για παράδειγμα, ένα τραγικό 

γεγονός-γρίφος που σκεπάζεται με πέπλο ασάφειας για την αφηγήτρια γιατί έχει ερωτικό, δηλαδή 

απαγορευμένο και αμαρτωλό χαρακτήρα, είναι ο καταραμένος έρωτας δύο συγγενικών της προσώπων, 

της Ελίκας και του Νίκου, που ως πρώτα ξαδέλφια συνδέονταν μεταξύ τους με δεσμό αίματος και το 

αδύνατο της ένωσης τούς οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, τελεσφόρα για την Ελίκα, αποτυχημένη 

για τον Νίκο. Η κρυψίνοια όμως που χαρακτηρίζει την οικογένειά της αναφορικά με τα «ακατάλληλα» 

για τα αυτιά ενός παιδιού θέματα, την οδηγούν σε άλλες πηγές πληροφόρησης, εκτρέφοντας έτσι μια 

τάση στο απαγορευμένο και μια «πολύ πρώιμα ξυπνημένη (…) αισθησιακή φαντασία» (σ. 98), που 

                                                           
184 Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η εμπειρία λαμβάνει χώρα στην κρυψώνα των εφηβικών χρόνων της αφηγήτριας, 
την καρυδένια σκάλα του σπιτιού, η οποία έτσι αναδεικνύεται ως εστία μνήμης και τόπος καταγωγής της 
ταυτότητάς της, καθώς εντάσσεται σε «μητρικό» πλαίσιο, χαρακτηριζόμενη ως σκοτεινός κόλπος που έκλεινε 
προστατευτικά τις απόκρυφες επιθυμίες και σκέψεις της (σ. 30). 
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μεγεθύνει τον παράγοντα της αμαρτίας με τον οποίο γαλουχείται χωρίς εξηγήσεις για το βαθύτερο 

νόημα της λέξης, και την εγκλωβίζει σε ένα δίπολο ενοχής και αυτοτιμωρίας. Ένοχη αυτοερωτική 

απόλαυση, απόπειρα εξιλέωσης μέσω πρόκλησης σωματικού πόνου και επανάληψη της αμαρτίας 

οριοθετούν όχι μόνο έναν φαύλο κύκλο αλλά και ένα ψυχικό μαρτύριο, το οποίο ως ανάμνηση 

αποκαλύπτει μια βασική πτυχή της ψυχοσύνθεσης της αφηγήτριας. 

Επιπροσθέτως, και η ίδια η διαρρύθμιση του σπιτιού, που διαχωρίζει τους τόπους συγκέντρωσης του 

έμψυχου δυναμικού στην τραπεζαρία και την κουζίνα, αποτυπώνει την ύπαρξη δύο ξεχωριστών 

κόσμων, από τους οποίους ο ένας αποκλείει την αφηγήτρια από τη γνώση, ενώ ο άλλος την εκθέτει σ’ 

αυτήν. Η τεράστια και σκοτεινή τραπεζαρία κατέχει σημαντική θέση στις αναμνήσεις της αφηγήτριας, 

διότι τις ώρες των γευμάτων αποτελούσε τον επίσημο χώρο σύναξης σύσσωμης της οικογένειας, οπότε 

και εφαρμοζόταν ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, που διακήρυσσε την οικογενειακή ιεραρχία και 

επιβεβαίωνε τη θέση της γυναίκας ως διακριτικής οικοδέσποινας και θεραπαινίδας των ανδρών. Την 

ίδια στιγμή, ακόμη και η διακόσμηση του χώρου μαρτυρούσε την αστική καταγωγή της οικογένειας και 

διαδήλωνε τη βασιλική πολιτική της ιδεολογία. Την πατριαρχική σφραγίδα βάζει με τη σειρά της και η 

πολυθρόνα του παππού-γενάρχη –ένα ακόμη αντικείμενο μνήμης– που μετά το θάνατό του μένει κενή 

για να συντηρεί τον μύθο του και να υπενθυμίζει έμμεσα αλλά ξεκάθαρα τις οικογενειακές αρχές, 

ορίζοντας οι διάδοχοί του να συνεχίσουν την κληρονομιά του.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις στην τραπεζαρία εξαιρείται η θεία 

Τιτίκα, η μοναχοκόρη που είχε αποπεμφθεί από το σπίτι λόγω του φιλελεύθερου πολιτικού της 

προσανατολισμού και του γάμου της με έναν βενιζελικό αξιωματικό. Φανατικά βασιλόφρονες οι 

αρσενικοί δεν θα μπορούσαν να συγχωρήσουν την «ανταρσία» της αδελφής τους, η οποία 

περιφρόνησε κατάφωρα την οικογενειακή παράδοση στην πολιτική τοποθέτηση και αξίωσε να ορίσει η 

ίδια τη ζωή της. Η οικογένεια της αφηγήτριας θα λέγαμε ότι αποτελεί μικρογραφία της ελληνικής 

κοινωνίας στα χρόνια του εθνικού διχασμού μεταξύ υποστηρικτών του Ελευθερίου Βενιζέλου και του 

βασιλιά Κωνσταντίνου, με τον εθνικό διχασμό να γίνεται διχασμός οικογενειακός. Το γεγονός αυτό 

έρχεται να αποκαλύψει την επιρροή που τα άτομα δέχονται από την κοινωνική κατάσταση, 

αναδεικνύοντας τον δεσμό ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό βίωμα, με την έννοια ότι το πρώτο 

συγκροτείται μέσα στους κόλπους του δεύτερου.  

Στη βαριά, «γοτθικής» ατμόσφαιρας τραπεζαρία λοιπόν διαμείβονται χαμηλόφωνες, τυπικές 

συζητήσεις ή επιβάλλεται η σιωπή, με την αφηγήτρια να αρέσκεται ως κορίτσι να την τρομάζουν, γιατί 

ένιωθε ασφαλής, ενώ ως ώριμη συνείδηση συλλαμβάνει τον χώρο ως σκηνικό εκτύλιξης «κάποιου 

θρίλερ» (σ. 46). Στη μετέπειτα αυτή κρίση της υποδηλώνεται ότι ο χώρος είχε αφομοιώσει τον 

δυσλειτουργικό, νοσηρό ως έναν βαθμό χαρακτήρα των οικογενειακών σχέσεων, που εκπορευόταν 

από τις ιδιόρρυθμες συνθήκες συγκατοίκησης, με τις βλοσυρές φυσιογνωμίες των θείων στο ημίφως, 

τη λανθάνουσα ερωτική τους διάθεση που είχε ως αντικείμενο του πόθου τη μητέρα της, τους 

άτεγκτους κανόνες και τη δεσπόζουσα απουσία του παππού, που λειτουργούσε εντούτοις ως 

παρουσία. Τότε η αφηγήτρια δεν είχε πρόσβαση στη γνώση, με την έννοια ότι δεν την βοηθούσαν να 

κατανοήσει τον εαυτό της και τους άλλους, την κρατούσαν μακριά από ό,τι συνέβαινε στο σπίτι ή τον 

έξω κόσμο, και παράλληλα δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τα υπόγεια νήματα που κινούσαν τα 

πράγματα: «Σκοτεινό το δωμάτιο, σκοτεινά τα αισθήματα, σκοτεινά τα λόγια των μεγάλων, μυστήριο 

των παιδικών χρόνων που συχνά δραπετεύει μέσα στα όνειρα, εκείνα που φαίνονται ανεξήγητα –

αφήνουν όμως μια γεύση κάποιου γεγονότος που έχεις ζήσει αλλά δεν έχεις ούτε ανάμνηση ούτε 
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εικόνα καμιά. Λες μόνο: σαν να το έχω ξαναζήσει» (σ. 47). Η μνήμη του βιώματος ενδύεται τη μορφή 

του ονείρου που είναι το ίδιο μυστηριώδες με το βίωμα, αφήνοντας να διαφανεί ότι οι συνθήκες 

απόκρυψης που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα της αφηγήτριας την επηρεάζουν ακόμη, ενώ από 

τότε έως σήμερα αγωνίζεται να διαλευκάνει το μέγιστο ανεξιχνίαστο μυστήριο που λέγεται ανθρώπινη 

ψυχή.  

Αντίθετα με την τραπεζαρία, η κουζίνα είναι ο ζωτικός χώρος του σπιτιού, όπου τα προσχήματα 

πέφτουν, λέγεται η αλήθεια και οι πληροφορίες για ζητήματα και του έξω κόσμου και του σπιτιού 

διακινούνται ελεύθερα μέσα από τις ανοιχτές συνομιλίες του εργατικού προσωπικού. Στον χώρο της 

κουζίνας, η αφηγήτρια γίνεται κοινωνός μιας γνώσης που πηγάζει από τις οικιακές βοηθούς και τις 

νταντάδες, ανάμεσα στις οποίες πρωτοστατεί η Αγγελική,185 και συνδέεται άμεσα με το τι σημαίνει να 

είσαι γυναίκα, καθώς το βίωμα του φύλου περνάει μέσα από την αποκάλυψη της  τραυματικής 

εμπειρίας του βιασμού που υπέστησαν κοπέλες του σπιτιού από τον θείο Γιάγκο, τον αγριότερο από 

τους αδελφούς του πατέρα της. Ανυπεράσπιστα θύματα οι κοπέλες, με τη μία από αυτές να μένει 

έγκυος και να οδηγείται στον θάνατο, σε μια απέλπιδα και παρακινδυνευμένη απόπειρα να απαλλαγεί 

από το προϊόν του βιασμού και το στίγμα της ατιμασμένης που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί νόθο. 

Αυτή η περίπτωση είχε τόσο ισχυρό αντίκτυπο στον παιδικό ψυχισμό της αφηγήτριας, ώστε θυμάται να 

βλέπει με την ερεθισμένη φαντασία της τη φρικιαστική εικόνα ποταμών αίματος να πλημμυρίζουν την 

κουζίνα, που σε συνδυασμό με τη φωτιά που έκαιγε συνέθεταν ένα σκηνικό κόλασης, για να τονιστεί 

ακριβώς ότι ενοχή και τιμωρία προσδιορίζουν τη γυναικεία μοίρα.  

Συγκάλυψη από τη μια –η οικογένεια γνωρίζει για τους βιασμούς αλλά σιωπά– και αποκάλυψη από 

την άλλη, με τις αναμνήσεις της  αφηγήτριας να φανερώνουν ότι η ταυτότητα της έχει διαμορφωθεί 

στη βάση του διχασμού ήδη από τα παιδικά της χρόνια, διότι έρχεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενα 

μηνύματα που δρουν σαν διελκυστίνδα: από τη μια η κοσμοθεωρία της οικογένειάς της με την 

υποκρισία και την τυπολατρία της και από την άλλη ο κόσμος των υπηρετριών, πιο διαυγής, πιο έντιμος 

αλλά και πιο δυστυχισμένος. Το γεγονός βέβαια ότι η αφηγήτρια βρίσκει ανταπόκριση σ’ αυτόν τον 

κόσμο φανερώνει ουσιαστικά έναν κοινωνικό-ταξικό διχασμό, που την απομακρύνει από τους δικούς 

της και την φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους που η αρχοντική οικογένεια του Θησείου είχε στη 

δούλεψη  της, κάτι που φαντάζει ανεπίτρεπτο και στηρίζει την ταυτότητά της στην αντίδραση απέναντι 

στο κατεστημένο. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι όσον αφορά τη γυναικεία ταυτότητα, η συναίσθηση 

του να είσαι γυναίκα γίνεται συνώνυμη της ανελευθερίας, της υποταγής και της δυστυχίας, καθώς 

έγκειται σε μια μνήμη επώδυνη και τραυματική που συνίσταται όχι μόνο σε ατομικά βιώματα αλλά και 

σε βιώματα άλλων στα οποία η αφηγήτρια έχει πρόσβαση μέσω διηγήσεων τρίτων, ενώ η ενοχή 

προβάλλεται ως στοιχείο συνυφασμένο με τη γυναικεία κατάσταση. 

Πιο συγκεκριμένα, το συναίσθημα της ενοχής αναδεικνύεται μέσω της μνήμης της αφηγήτριας ως 

συστατικό στοιχείο του ψυχισμού της και απορρέει κυρίως από τη σχέση με τη μητέρα της, σχέση που 

διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη συγκρότηση της ταυτότητάς της, δεδομένου ότι η μητρική μορφή 

                                                           
185 Η νταντά Αγγελική που μεγάλωσε όλα τα παιδιά της οικογένειας είναι μάλιστα ο μόνος δυναμικός γυναικείος 
χαρακτήρας του σπιτιού που δεν διστάζει να εκφραστεί με θάρρος, καταδικάζοντας την εγκληματική 
συμπεριφορά του Γιάγκου, επιδεικνύοντας γενικά ελευθεροστομία και υποσκάπτοντας την πολιτική ταυτότητα 
της οικογένειας, καταστρέφοντας ύπουλα το πορτρέτο του βασιλιά Κωνσταντίνου που κοσμούσε την τραπεζαρία 
του σπιτιού και διατηρώντας επιδεικτικά σχέσεις με τη θεία Τιτίκα, σε πείσμα των αδελφών της που είχαν 
αποφασίσει την αποξένωση. 
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αποτελεί το ισχυρότερο ενδεχομένως γονεϊκό πρότυπο. Eιδικότερα για το κορίτσι η σχέση «με τον 

Μητρικό Άλλο»186 θέτει τα θεμέλια για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του σε επίπεδο 

ψυχοπνευματικό και συναισθηματικό, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αυτοεικόνα και 

αυτοαντίληψη του. Οι αναμνήσεις όμως της αφηγήτριας από τη μητρική μορφή περνούν απ’ τον δρόμο 

της απόρριψης, της απουσίας συναισθηματικής εγγύτητας, ουσιαστικά της έλλειψης αγάπης και 

εντέλει της μοναξιάς, φορτίου ασήκωτου στα παιδικά της χρόνια.  

Κατ’ αρχάς, η γέννησή της δεν αντιμετωπίστηκε ως το χαρμόσυνο γεγονός του ερχομού στη ζωή ενός 

γερού παιδιού, αλλά η σύμπτωσή της με δύο φοβερά γεγονότα, τον θάνατο της αδελφής της και τη 

σοβαρή ασθένεια της μητέρας της, είχε ως αποτέλεσμα να εγκατασταθεί εξαρχής μεταξύ μάνας και 

κόρης μια συναισθηματική απόσταση, αφού η άρνηση της φροντίδας και του θηλασμού του βρέφους 

από την πλευρά της μητέρας διαρρηγνύει τον πρωταρχικό, θεμελιώδη δεσμό ανάμεσά τους. Αυτό το 

έλλειμμα τρυφερότητας, αυτή η «πείνα της επαφής με την τροφό μητέρα» (σ. 113) προσλαμβάνει τον 

χαρακτήρα μιας μνήμης καθοριστικής για τη μετέπειτα σεξουαλική έκφραση της αφηγήτριας, γιατί της 

κληροδοτεί έναν αισθησιασμό στενά συνδεδεμένο με τον ρόλο του στήθους. Χαρακτηριστικές οι 

λεκτικές της επιλογές, όταν αργότερα στην ανάμνηση της ερωτικής της συνεύρεσης με τον Νικηφόρο 

περιγράφει την ερωτική πράξη ως αποκάλυψη που μεταμορφώνει το σώμα σε «σκεύος ιερό» (σ. 188), 

αλλά κυρίως ως μετεξέλιξη και μετουσίωση της πρώτης, καταστατικής εκείνης ένωσης με το μητρικό 

σώμα μέσω της γαλουχίας.  

Επιπλέον, τα γεγονότα που συνόδευσαν την έλευσή της στον κόσμο «προικίζουν» την αφηγήτρια από 

τα γεννοφάσκιά της με το βάρος της ενοχής, μιας ενοχής που συνδέεται ξανά με θρησκευτικά 

συμφραζόμενα, καθώς όπως ομολογεί ζει όλη της τη ζωή «με το σημάδι του Κάιν ανάμεσα στα 

φρύδια» (σ. 41) της και με το στίγμα του «αδελφοδιώχτη» (σ. 84), γιατί η οικογένεια την θεωρούσε 

υπεύθυνη για την απώλεια τόσο της αδελφής της όσο και για τις κατοπινές αποβολές της μητέρας της. 

Αυτή η αντίληψη αποτελεί την απαρχή του ενοχοποιημένου ψυχισμού της και διαιωνιζόμενη την ωθεί 

σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικές τάσεις. «Κυοφορούσα την πεθαμένη μου αδελφή» (σ. 

41) θυμάται, εντοπίζοντας τη ρίζα μιας ακόμη παραμέτρου της εσωτερικής της διχοτόμησης αλλά και 

της αμφιθυμικής συμπεριφοράς της, που ως παιδί την παγίδευε σε μια φυλακή καταπιεσμένων 

συναισθημάτων, αγγίζοντας τα όρια της σχιζοφρενικής συγκρότησης του εγώ της.187 

Στον «αδελφοδιώχτη» μάλιστα αποδίδει την τιμωρητική στάση των γυναικών της οικογένειας 

απέναντί της –εξαιρείται για μια ακόμη φορά η θεία Τιτίκα– όταν ανακαλεί το περιστατικό του 

εγκλεισμού της στον φούρνο του εξοχικού τους σπιτιού, ένα καλοκαίρι στην Αίγινα, στο πλαίσιο μιας 

ιδιότυπης δοκιμασίας, ενός δεισιδαιμονικού τελετουργικού που σκοπό είχε προφανώς τον εξορκισμό 

του «κακού» από το σώμα της αφηγήτριας, σοβαρή ένδειξη ωστόσο της αδιαφορίας της μητέρας για 

την ψυχική υγεία της κόρης της. Στο πηχτό εκείνο σκοτάδι βιώνει τον υπέρτατο τρόμο που παραλύει τα 

μέλη και πνίγει κάθε κραυγή, και σ’ αυτό εξομολογείται οφείλει τη βαθύτερη γνώση της για «της 

Κόλασης το φόβο και την ερημιά» (σ. 136), γνώση απτή και υλική, τραύμα ψυχικό προερχόμενο από 

μια μνήμη που έχει εγγραφεί όχι στο νου αλλά στο σώμα της, μνήμη τόσο κυριαρχική που την 

                                                           
186 Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, «Λειτουργία της μνήμης και του γυναικείου δια-προσωπικού εγώ (α’ ενικό) στα 
αυτοβιογραφικά κείμενα της Annie Ernaux και της Μαργαρίτας Καραπάνου» στο Γραφές της μνήμης, ό.π., σ. 566. 
187 «(…) γιατί είμαστε δυό αυτή κι εγώ με γούστα διαφορετικά και διαφορετικές επιδόσεις, παιδί παράξενο που 
ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεται και τι κάνει –συμφωνούνε γονείς και συγγενείς– και δε σκέφτονται ποτέ πως είμαι 
δύο κι όχι μία. Η αδελφή μου μέσα μου ζει κι έχει τις δικές της απαιτήσεις. Ένοχη εγώ, υποχωρώ» (σ. 49). 
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επηρεάζει στην κατοπινή της ζωή, και άρα γίνεται μνήμη τραυματική. Γιατί, στη μνήμη αυτού του 

επώδυνου παρελθοντικού βιώματος ανάγεται η κλειστοφοβία και ο φόβος της μοναξιάς που την 

κατατρύχει, αφού προφανώς ο αμυντικός μηχανισμός της μετά το πλήγμα που δέχτηκε το είναι της 

στάθηκε αδύναμος να επεξεργαστεί πλήρως το τραύμα, για να κατορθώσει εκείνη να διατηρήσει 

αλώβητη την ταυτότητά της. Και το πλήγμα που δέχτηκε μια ευαίσθητης ισορροπίας ταυτότητα που 

ήδη πάλευε με τον διχασμό ήταν πολύ ισχυρό, για να μην κλονιστεί η όποια ακεραιότητα είχε 

απομείνει ως προστατευτικό κάλυμμα, και για να μην δείξει η μνήμη την εξουσία της. 

Η ενοχή και ο εσωτερικός διχασμός είναι επίσης τα δύο κυρίαρχα συστατικά της ψυχοσύνθεσης μιας 

ακόμη ηρωίδας της Μιλλιέξ, στη διαμόρφωση της ταυτότητας της οποίας μνήμη και λήθη 

αλληλοσυμπληρώνονται. Η πρωταγωνίστρια της ομώνυμης νουβέλας της συλλογής Στη σκάλα του 

Ουρανού Ζοζεφίνα, μοναδικό κορίτσι ανάμεσα σε έντεκα αγόρια μιας αγροτικής γερμανικής 

οικογένειας, εγκαταλείπει σπίτι και πατρίδα στα δεκαπέντε της χρόνια, ασπάζεται τον μοναχισμό και 

ως αδελφή Πασκαλίνα πια εξελίσσεται προοδευτικά στην εξουσιαστική σύμβουλο και μοναδική 

έμπιστη σύντροφο του Πάπα Πίου ΧΙΙ.188 Σε ένα χρονικό πλαίσιο σκόπιμα ασαφές και αόριστο που δίνει 

την εντύπωση ότι η ιστορία τοποθετείται στον Μεσαίωνα (για να αποκαλυφθεί αργότερα πως 

διαδραματίζεται πριν και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940), η ταυτότητα της ηρωίδας 

θεμελιώνεται εξαρχής στη λήθη, με την έννοια ότι η γεμάτη δεισιδαιμονίες, θρησκευτικά φανατική και 

δογματική οικογένειά της τής επιβάλλει να ξεχάσει την ταυτότητα του φύλου της και την θηλυκή της 

υπόσταση, μετονομάζοντας την σε Ζοζέ –την αρσενική εκδοχή του ονόματός της– , εξαφανίζοντας κάθε 

ίχνος από τα πλούσια, κατακόκκινα μαλλιά της και ανατρέφοντας την σαν αγόρι, εκμηδενίζοντας έτσι 

την προσωπικότητά της. Μια πολιτισμική θα λέγαμε μνήμη που έχει διατηρήσει μεσαιωνικές δοξασίες 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά της γυναίκας-μάγισσας έχει αφομοιωθεί από τους δικούς της σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε ειδικά τα μαλλιά της Ζοζεφίνας εκλαμβάνονται ως σύμβολο της δαιμονικής της φύσης, ως 

απόδειξη του ότι είναι σπορά του διαβόλου, γεγονός που της κληροδοτεί μια βαθιά ριζωμένη ενοχή και 

μια συγκρουσιακή σχέση με τον ίδιο της τον εαυτό. 

Όμως κι εκείνη αντίστοιχα, στη λήθη αυτού του παρελθόντος του κατατρεγμένου κοριτσιού που 

έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτό του θα επιχειρήσει να στηρίξει εκ νέου την ταυτότητά της, όταν ως 

αδελφή Πασκαλίνα πια θα αφοσιωθεί στην πνευματική εργασία και τον Καρδινάλιο Πατσέλι, μετέπειτα 

Πάπα Πίο ΧΙΙ. Ωστόσο, μια «γενετική» μνήμη εγγεγραμμένη στο σώμα της, που μέσα από τα μαλλιά και 

τα μάτια της μαρτυρά τη γερμανική της καταγωγή, αποδεικνύεται πιο δυνατή, παγιδεύοντας την σε 

έναν αιώνιο διχασμό ανάμεσα στη Ζοζεφίνα με την παθιασμένη, θεληματική, υπεροπτική γερμανική 

φύση και την Πασκαλίνα, τη δούλη της Καθολικής Εκκλησίας και του Θεού που έπρεπε να είναι 

ταπεινόφρων και αφανής: «Σε λίγα λεπτά είχε μάθει πως αυτή η ίδια είναι δυό: η Ζοζεφίνα και η 

                                                           
188 Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ηρωίδα της Μιλλιέξ ήταν υπαρκτό πρόσωπο, που όντως υπηρέτησε τον Πάπα Πίο 
ΧΙΙ (και όχι τον Πάπα Πίο ΧΙ όπως λανθασμένα προφανώς αναγράφεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) ως 
οικονόμος και γραμματέας του για 41 ολόκληρα χρόνια. Έχουν γραφτεί μάλιστα για την προσωπικότητά της και τη 
σχέση της με τον Πάπα αρκετά βιβλία, ενώ πρόσφατα δημοσιεύτηκαν σε αγγλική μετάφραση και τα 
απομνημονεύματά της (βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Pascalina_Lehnert και 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_XII). Αυτό που η Μιλλιέξ κάνει εδώ είναι ότι καταθέτει τη δική της, 
λογοτεχνική εκδοχή για την προσωπική ιστορία αυτής της γυναίκας, φτιάχνει το μύθο της θίγοντας ζητήματα 
γυναικείας ταυτότητας, γιατί πράγματι κάνει εντύπωση το γεγονός ότι επιβίωσε για τόσα χρόνια μέσα σε ένα 
αυστηρά και απαρέγκλιτα ανδροκρατούμενο περιβάλλον όπως αυτό της Αγίας Εδρας. 



39 
 

Πασκαλίνα. Έπρεπε πάντα να το θυμάται».189 Παραμένοντας διχασμένη ως το τέλος, υπακούοντας 

περισσότερο στις φιλοδοξίες και τα προστάγματα της Ζοζεφίνας, πληρώνει το τίμημα με την απέραντη 

ερημιά της ψυχής της. Μετά τον θάνατο του συντρόφου και προστάτη της μένει καταρρακωμένη και 

παραγκωνισμένη από τους εχθρούς που είχε δημιουργήσει η ίδια, λόγω της δύναμης που απέκτησε σε 

έναν χώρο όπου το ανδρικό φύλο δεσπόζει και τα παιχνίδια εξουσίας διενεργούνται αποκλειστικά 

μεταξύ ανδρών. 

Στη λήθη του αυθεντικού παρελθόντος του και στις τροποποιημένες έως κατασκευασμένες 

αναμνήσεις αγωνίζεται να θεμελιώσει την ταυτότητά του ένας άλλος ήρωας της Μιλλιέξ στο διήγημα 

«Ενώπιος ενωπίω» από τις Αναδρομές. Χρόνος της ιστορίας ένα μόλις πρωινό, στη διάρκεια του οποίου 

λαμβάνει χώρα η κηδεία της μητέρας του Στέφανου. Μόνος συγγενής που παρίσταται αυτός και όμως 

είναι λες και παρακολουθεί την κηδεία μιας άγνωστης, ξένης γυναίκας που δεν τον έδενε μαζί της 

κανένας δεσμός αίματος, καμιά σχέση τρυφερότητας και αγάπης. Οι αναμνήσεις του Στέφανου που 

έρχονται στην επιφάνεια με αφορμή μια εφηβική του φωτογραφία λύνουν την απορία του αναγνώστη 

γι’ αυτήν την ψυχρότητα: ανάμεσα στον Στέφανο και τη μητέρα του υπήρχε πλήρης αποξένωση, με 

δική του επιλογή και δική του προσπάθεια. Από μικρός την αρνιόταν, γιατί έτσι αρνιόταν την κατώτερη 

κοινωνική τους τάξη, την οικονομική τους αδυναμία, τον σκληρό αγώνα της επιβίωσης και εντέλει τις 

ρίζες τους. Της καταλόγιζε ευθύνες, γιατί επιθυμούσε να είναι κάποια άλλη και κυρίως να είναι εκείνος 

κάποιος άλλος. Και μεγάλος πια επιδιώκει την οριστική αποκοπή, με τον δικό του κοινωνικό-ταξικό 

διχασμό να εκδηλώνεται μέσα από την αντικατάσταση στη συνείδησή του της μητέρας του με την 

πλούσια κυρία του αρχοντικού Πύργου στο νησί των παιδικών του χρόνων, ενώ η γυναίκα του, τα 

παιδιά του και ο κοινωνικός του περίγυρος αγνοούν παντελώς την ταπεινή καταγωγή του και την 

ύπαρξη της γυναίκας που τον γέννησε. Γι’ αυτό αγωνιά μην τυχόν ανακαλύψει κανείς την κηδεία της 

και γκρεμιστούν όλα όσα με κόπο έχτισε: η ωραιοποιημένη εκδοχή της ζωής του, στην οποία η μητρική 

μορφή δεν είναι η κακοπαθημένη, προσφυγοπούλα μάνα, το κοινωνικό του πρόσωπο, οι ιστορίες που 

λέει στα παιδιά του και στηρίζονται στην παραποίηση της αλήθειας και τη διαστρέβλωση της μνήμης. Ο 

κατακερματισμός του όμως είναι απόλυτος,190 καθώς δεν γνώρισε ποτέ τη μητέρα του, δεν την 

αποδέχτηκε ποτέ ως άνθρωπο και κατά συνέπεια ο ίδιος του ο εαυτός παραμένει άγνωστος, 

διχοτομημένος, εγκλωβισμένος ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. Ο φυσικός θάνατος της μητέρας 

θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της μνήμης, εκείνη δεν θα είναι πια διαρκής υπενθύμιση και απειλή, 

και ο Στέφανος «νόθος, έρημος, μόνος μέσα στο καταμεσήμερο, μέσα στο νεκροταφείο, όπου έθαψε 

καθετί που τον είχε γεννήσει».191 Αφού η μνήμη μηδενίζεται, μπορεί και η ταυτότητα να ξεκινήσει από 

το μηδέν. 

Επιστρέφοντας στο Από την άλλη όχθη του χρόνου, διαπιστώνουμε πως η αρχική συναισθηματική 

αποξένωση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη δεν επανορθώνεται στα παιδικά χρόνια της αφηγήτριας, 

καθώς οι αναμνήσεις της αναπαριστούν μια σχέση που δεν την χαρακτήριζε η στοργή, η κατανόηση και 

η ζεστασιά, με αποκορύφωμα τη συγκατάθεση της μητέρας για τον ψυχολογικό βασανισμό του 

παιδιού με τον εγκλεισμό του στον φούρνο. Το βίωμα αυτό, αν και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει 

πάντα στον πυρήνα της ιδιοσυγκρασίας της αφηγήτριας η μοναξιά και μια άσβεστη λαχτάρα για αγάπη 

                                                           
189 Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Στη σκάλα του Ουρανού, Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σ. 32. 
190 «(…) ένα κομμάτιασμα ατέλειωτο ο εαυτός του» (Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Αναδρομές, σ. 97). 
191 Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Αναδρομές, ό.π., σ. 116. 
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και αποδοχή, την φέρνει πιο κοντά συναισθηματικά στον πατέρα της, προσέγγιση που εξελίσσεται σε 

μια πρωτόγνωρη και αυθεντική επικοινωνία, η οποία λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στον τραυματικό 

κλονισμό και δρα ως έναν βαθμό επουλωτικά.  Αυτή η επαφή την γεμίζει ευτυχία και στηρίζει την 

ταυτότητά της στο γερό έδαφος της πατρικής καταγωγής («… αισθάνθηκα σάρκα από τη σάρκα του, 

όχι, δε με είχανε πάρει από τους τσιγγάνους. Ήμουνα δικό του παιδί…», σ. 135), ενώ η ανάμνηση της 

όλης εμπειρίας της κληροδοτεί εκτός από την οδυνηρή γνώση της μοναξιάς την ουσιαστική και 

καθησυχαστική πατρική συμπαράσταση, αλλά και το δίδαγμα ότι «μια υποψία φωτός σώζει την ψυχή 

του ανθρώπου» (σ. 136).   

Η αφηγήτρια όμως εξακολουθεί να ζει στη σκιά της χαμένης αδελφής και για έναν ακόμη λόγο, αφού 

την παραμονεύει και την υπονομεύει μια διαρκής σύγκριση μαζί της, μια σύγκριση που αναγνωρίζει 

την υπεροχή της νεκρής σε ομορφιά και ήθος και μειώνει την ίδια με υποτιμητικά σχόλια κυρίως για 

την εμφάνισή της. Το θέμα αυτό της εξωτερικής εμφάνισης, που συνδέεται στενά με την αυτοαντίληψη 

και αυτοεκτίμηση του ατόμου, συνιστά ένα από τα κεντρικά σημεία στις αναμνήσεις της αφηγήτριας, 

γιατί ως παιδί και νεαρή δεν είχε να αντιπαλέψει μόνο το πρότυπο ομορφιάς της αδελφής που έμενε 

αναλλοίωτο στον χρόνο χάρη στις φωτογραφίες, αλλά και αυτό της μητέρας, η οποία περιγράφεται ως 

φιλάρεσκη καλλονή, που διαθέτοντας το χάρισμα της γοητείας ασκεί μια σαγηνευτική επίδραση στους 

γύρω της. Η αφηγήτρια όμως αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες του μητρικού και 

αδελφικού προτύπου, λόγω αργοπορίας της σωματικής εκείνης ωρίμανσης που αναδεικνύει τη 

θηλυκότητα, κάτι που σε συνδυασμό με την επίρριψη ευθυνών στο πρόσωπό της για την αδυναμία της 

μητέρας να τεκνοποιήσει, θεμελιώνουν μια άρνηση της ταυτότητάς της και μια επιθυμία να 

μεταμορφωθεί σε αγόρι. Επιθυμία που εντείνεται από τις μνήμες που κλωθογυρίζουν διαρκώς μέσα 

της σχετικά με όσα βιώνει και ακούει για τη μοίρα της γυναίκας,192 από το συνεχώς τροφοδοτούμενο 

συναίσθημα της ενοχής από την οικογένειά της, που θεωρώντας μόνο το αρσενικό παιδί άξιο 

συνεχιστή του ονόματος και της οικογενειακής παράδοσης ουσιαστικά ακυρώνει την ύπαρξή της, αλλά 

και από τον διακαή πόθο της να γίνει αρεστή και αποδεκτή από τη μητέρα της. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη κι όταν ανασύρει από τη μνήμη της μια θετική εμπειρία, όπως ήταν η 

πρώτη της βόλτα με ποδήλατο στα γυμνασιακά της χρόνια μετά από σκασιαρχείο μαζί με συμμαθητές 

της, το θετικό της υπόθεσης ανατρέπεται, γιατί το βίωμα που στερεώνει την αυτοεικόνα της και την 

γεμίζει περηφάνια και αυτοπεποίθηση («Δεν ήμουνα πια το ασκημοκόριτσο, με κοιτάζανε και μένα τ’ 

αγόρια», σ. 195), διαδέχεται η βίαιη αντίδραση της μητέρας της στην τολμηρή αυτή πράξη, που 

αψήφησε σχολικούς και κοινωνικούς κανόνες σχετικά με την αναμενόμενη συμπεριφορά του 

κοριτσιού. Ως αποτέλεσμα, το συναίσθημα της χαράς αμαυρώνεται και η αφηγήτρια οδηγείται μάλιστα 

σε απόπειρα αυτοκτονίας. Η αρχικά θετική μνήμη λοιπόν μετατρέπεται σε τραυματική, γιατί έχει την 

πικρή «γεύση του θανάτου» (σ. 196), για να διαμορφώσει μια προσωπικότητα με τσακισμένη 

αυτοεκτίμηση, που δεν αφήνεται ελεύθερη να χαρεί τον θαυμασμό των άλλων, γιατί υποπτεύεται ότι η 

χαρά στην πραγματικότητα κρύβει δηλητήριο. Η ενθύμηση δε του ότι οι άλλοι αναφέρονταν στο άτομό 

της χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «ασκημοκόριτσο» φαίνεται να είχε καθοριστική σημασία για 

                                                           
192 Οι μνήμες της αναφορικά με το θέμα αυτό, εκτός από τις προσωπικές και μη εμπειρίες στις οποίες υπήρξε 
μάρτυρας, συγκροτούνται και από τις αναπαραστάσεις της γυναίκας που προβάλλονται μέσα από τις διηγήσεις 
της προγενέθλιας οικογενειακής ιστορίας, οι οποίες ακριβώς επικεντρώνονται στην αντίληψη ότι η γυναίκα είναι 
κτήμα του άντρα και υποκείμενη σε ένα καθεστώς εξάρτησης και υποταγής. Παράδειγμα η ιστορία με ηρωίδα την 
προγιαγιά της (βλ. σ. 81). 
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τη συγκρότηση της αυτοεικόνας και της ταυτότητάς της, γιατί έτσι είχε καταλήξει να νιώθει και να 

πιστεύει. Γι’ αυτό, όταν η μνήμη της επικεντρώνεται στην ερωτική ιστορία με τον Νικηφόρο τονίζει τη 

μεταμορφωτική, λυτρωτική δύναμη του έρωτα και τη γνωριμία με την αληθινή –εσωτερική και 

εξωτερική– ομορφιά του εαυτού της, μέσα από τον αντικατοπτρισμό της στον ερωτευμένο άλλο. 

Βέβαια το μητρικό μορφοείδωλο παραμένει κυρίαρχο, αφού στην υποψία ύπαρξης ερωτικού 

ενδιαφέροντος από την πλευρά του καθοδηγητή της στην αντίσταση, την κατέκλυσε η αίσθηση ότι 

πλησίασε το αξεπέραστο πρότυπο ομορφιάς της μητέρας της.193  

Η μνημονική περιπλάνηση λοιπόν και συνακόλουθα η αφήγηση παρουσιάζουν μια μητέρα που αν και 

δεν θέλει ή δεν μπορεί να καλύψει τις συναισθηματικές ανάγκες της κόρης της,194 έχει εντούτοις από 

αυτήν αυστηρές απαιτήσεις για υψηλές επιδόσεις στα γράμματα και την τέχνη του πιάνου, ευπρεπή 

συμπεριφορά –ανάλογη του οικογενειακού κύρους– και συμμόρφωση με ποικίλους κανόνες και 

απαγορεύσεις, απαιτήσεις που δημιουργούν ένα καταπιεστικό πλαίσιο για την αφηγήτρια. Εκείνη 

όμως, σε αντίθεση ίσως με το αναμενόμενο λόγω του περιβάλλοντος ανατροφής της, εξελίσσεται σε 

ένα απείθαρχο και αντιδραστικό παιδί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα γεγονότα και οι καταστάσεις που 

ανακαλεί αποδεικνύουν ακριβώς τον επαναστατικό της χαρακτήρα, με αποτέλεσμα το παρελθόν των 

παιδικών και εφηβικών χρόνων να καταξιώνει και να δικαιώνει τα «κατοπινά» παρελθόντα της 

αντιστασιακής της δράσης τον καιρό της Κατοχής και αργότερα της εξορίας. 

Το γεγονός των παιδικών και εφηβικών χρόνων που σημάδεψε τη μετέπειτα πορεία της αφηγήτριας, 

καθορίζοντας ουσιαστικά την κοσμοαντίληψη, τις αξίες, τους στόχους, την πολιτική της ταυτότητα και 

ιδεολογία, ήταν η επαφή της με τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Οι μνήμες της από την καταλυτική 

για τη ζωή της αυτή επικοινωνία αποκαλύπτουν και αποδεικνύουν ότι για μια ακόμη φορά η ταυτότητά 

της συγκροτείται στη βάση του διχασμού, της σύγκρουσης με την κυρίαρχη οικογενειακή νοοτροπία και 

εντέλει της διαφορετικότητάς της από τον οικογενειακό κανόνα. Και αυτό γιατί η αφηγήτρια ως παιδί 

γίνεται αποδέκτης αντικρουόμενων εικόνων για τους πρόσφυγες, με πρώτη και αρχικά κυρίαρχη την 

κοντόφθαλμη και μισαλλόδοξη οπτική της οικογένειάς της, που χώριζε τους ανθρώπους βάσει 

πολιτικής τοποθέτησης σε «καλούς» βασιλικούς και «κακούς» βενιζελικούς, και εκφραζόταν 

υποτιμητικά και προσβλητικά για τους πρόσφυγες, αναπαράγοντας μια στερεότυπη εκδοχή της 

συλλογικής μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, που τους έβαζε την ταμπέλα του «τουρκόσπορου» 

και ταύτιζε ειδικότερα τις γυναίκες με τη χυδαία κοκεταρία και τη χαλαρότητα των ηθών.195 Εκεί λοιπόν 

                                                           
193 «Αισθάνεται ξαφνικά όμορφη, τα μαλλιά της λυτά, κατεβαίνουν κάτω από τους ώμους. Κάπου θα ήθελε να δει 
το πρόσωπό της. Κανείς δεν της είπε ότι μοιάζει στη μητέρα της. Κυκλοθυμική. Μόνο τα μάτια του Νικηφόρου την 
είπαν όμορφη» (σ. 339). 
194 Αυτό επιβεβαιώνεται και από κατοπινές αναμνήσεις της αφηγήτριας. Όταν τον καιρό της Κατοχής κάποια 
στιγμή αρρωσταίνει και η μητέρα της επιπλήττοντας την για το ότι δεν ειδοποίησε κάποιον για να την περιποιηθεί 
χρησιμοποιεί τη διατύπωση «… δε θα σ’ έπαιρνε είδηση κανείς και θα ψόφαγες σαν το σκυλί» (σ. 345), το ρήμα 
«ψόφαγες» την πληγώνει τόσο, ώστε πιο πολύ πονάει στην ψυχή παρά στο σώμα. Η κατάστασή της 
επιδεινώνεται και από την τριτοπρόσωπη αφήγηση που ακολουθεί –η οποία μας δημιουργεί σύγχυση για το αν 
εκφέρεται από έναν ουδέτερο παρατηρητή, αποδίδει τις σκέψεις της μητέρας ή στην πραγματικότητα απηχείται η 
φωνή της αφηγήτριας– πληροφορούμαστε ότι η μητέρα δεν είχε ποτέ πριν προβεί στην πιο απλή και τετριμμένη 
εκδήλωση τρυφερότητας προς την κόρη της, να της χαϊδέψει τα μαλλιά.  
195 Παρόλο που οι απόψεις του δεν αποτελούν εξαίρεση, ο μόνος που διαφοροποιείται σε μια δεδομένη 
περίσταση από την οικογένεια, είναι ο πατέρας, ο οποίος στην ανάγκη παροχής νερού στους γείτονες από τη 
στέρνα του σπιτιού επιτρέπει και στους πρόσφυγες του κοντινού καταυλισμού να εφοδιαστούν με νερό, παρά την 
οργισμένη αντίδραση των υπόλοιπων μελών της οικογένειας που συσπειρώνονται ενάντια στη θέλησή του. Το 
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που η αφηγήτρια μένει αποκλεισμένη από τον προσφυγικό κόσμο της γειτονιάς της λες και μόνο η θέα 

του θα της μετέδιδε κάποιο είδος μιάσματος, με την αντίληψή της να δηλητηριάζεται από τις 

προκαταλήψεις των δικών της, που παρίσταναν τους πρόσφυγες ως περιφρονητέα εγκληματικά όντα 

και σφετεριστές του τόπου, της αποκαλύπτεται ο αληθινός προσφυγικός κόσμος χάρη σε μια 

προσφυγοπούλα υπηρέτρια, τη Μαριάνθη και το παιδί του στάβλου τους, τον Τούρκο Μαμέτη. 

Καταλαβαίνουμε ότι για μια ακόμη φορά η προσέγγιση της γνώσης και της αλήθειας επιτυγχάνεται για 

την αφηγήτρια όχι με τη βοήθεια των αρμόδιων για την αγωγή της προσώπων, αλλά χάρη στο 

θεωρούμενο ως κατώτερο υπηρετικό προσωπικό, που της δίνει έτσι την ευκαιρία να απελευθερωθεί 

από τις διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις του οικογενειακού περίγυρου και να διαμορφώσει τη δική της 

άποψη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον κοινωνικό-ταξικό της διχασμό. 

Η εικόνα των προσφύγων που εγγράφεται στη μνήμη της είναι όπως εξομολογείται «(…) 

συγκεχυμένη. Μια ζωγραφιά σαν γδαρμένη και ξαναζωγραφισμένη από πάνω, που δεν είμαι καθόλου 

σίγουρη  πώς τη θυμάμαι έτσι μιας εξαρχής  ή την έφτιαξα λίγο λίγο προσθέτοντας και κομμάτια της 

μετέπειτα ζωής μου» (σ. 58), σε ένα απόσπασμα δηλωτικό της λειτουργίας της μνήμης και των 

κατοπινών επιρροών στην ανασύσταση του παρελθόντος. Αυτό λοιπόν που της κάνει εντύπωση είναι 

τα ζωηρά χρώματα  που επικρατούν στην «παρδαλή κατασκήνωση» (σ. 58) των προσφύγων, χρώματα 

που τονίζουν με τρόπο κραυγαλέο την εξαθλίωση και τον ξεπεσμό του αλλοτινού μεγαλείου των 

ξεριζωμένων. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις τόσες και τόσες εικόνες που φυλάγονταν στα βάθη της 

μνήμης της, αυτή αναδύεται αυθόρμητα όταν πολύ αργότερα η αφηγήτρια αντικρίζει την «Σφαγή της 

Χίου», τον διάσημο πίνακα του Delacroix, με τη μνήμη να ενώνει δύο ιστορικές στιγμές που απέχουν 

μεταξύ τους έναν ολόκληρο αιώνα, αλλά έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τη «μυστική επικοινωνία 

της μοίρας» (σ. 60) και την ανθρώπινη τραγωδία, καθώς το αίσθημα του διωγμού, της συμφοράς και 

της αδικίας είναι ίδιο για όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές, καταδεικνύοντας συνάμα πόσο 

ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της εικόνας των προσφύγων στην ψυχή της. 

Οι αναμνήσεις της αφηγήτριας που υπογραμμίζουν ότι ο ατίθασος και ανυπάκουος χαρακτήρας της 

διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα της συγκρουσιακής σχέσης με τους γονείς της εμπλουτίζονται από το 

ότι παρά τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις, εκείνη δεν δίσταζε να συναναστρέφεται τις 

προσφυγοπούλες συμμαθήτριες της («Δε μ’ αφήνανε να κάνω παρέα μαζί τους. Τουρκόσποροι. Εγώ 

έκανα. Από καβγά μέχρι ξύλο η υπόθεση», σ. 36), αν και μέσα από τη στάση της στον τόπο μνήμης που 

λέγεται Γυμνάσιο Καλλιθέας αποδεικνύεται ξανά ότι αντί να ανήκει κάπου, εκείνη αντιθέτως 

περισσεύει. Αν στην οικογένειά της αντιμετωπίζεται ως ξένο σώμα λόγω του χαρακτήρα της, άλλο τόσο 

ξένη νιώθει στο περιβάλλον του Γυμνασίου που βρίθει από παιδιά προσφύγων. Αν η επιδίωξη φιλικών 

σχέσεων μαζί τους την απομακρύνει από τον οικογενειακό κύκλο, την ίδια στιγμή η καταφανής 

προέλευση της από οικονομικά ευκατάστατη, αρχοντική οικογένεια την εκτοπίζουν από τον 

προσφυγικό κόσμο «της συμφοράς, της φτώχειας, της μνήμης και του μύθου» (σ. 128), 

αποκαλύπτοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό-ταξικό διχασμό της: «Εγώ ήμουν η ξένη εκεί, δεν 

είχα μπει ποτέ σε προσφυγική παράγκα, τα άσπρα καστορένια παπούτσια  μου, η δερμάτινη τσάντα, το 

                                                                                                                                                                                           
περιστατικό αυτό φαίνεται να ξεχωρίζει στις μνήμες που διατηρεί η αφηγήτρια από τον πατέρα της, όπως και το 
ότι μόνη αυτή γίνεται μάρτυρας της κρυφής συγκίνησής του όταν εκείνος ανυποψίαστος αφουγκράζεται το 
σπαραχτικό τραγούδι των προσφύγων, και αφού αντιληφθεί την παρουσία της δένονται με έναν άρρηκτο 
συναισθηματικό δεσμό «συνενοχής», δεσμός που είδαμε και πρωτύτερα ότι η αφηγήτρια εξαίρει, συναρτώντας 
το εγώ της περισσότερο στην πατρική παρά στη μητρική φιγούρα. 
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μάλλινο παλτό, όλα αυτά δημιουργούσαν την απόσταση μεταξύ μας, με υποπτευόντουσαν, φεύγανε 

μπουλούκια μπουλούκια από την τάξη γελαστοί, θυμωμένοι, αλλά πάντα μαζί, κι εγώ μονάχη μου, 

προσέχοντας μη λερώσω τα άσπρα καστορένια μου παπούτσια» (σ. 130). Η μοναξιά, που ώρες ώρες 

την κατακλύζει τόσο αιφνιδιαστικά, ώστε νιώθει ολομόναχη ακόμη και σε ένα δωμάτιο γεμάτο 

ανθρώπους, μοιάζει να έχει ζυμωθεί με το είναι της.196  

Η είσοδος όμως της αφηγήτριας στον κόσμο των προσφύγων είχε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό: τη 

γνωριμία με την οικογένεια του Πολύβιου και της Ευθαλίας Κομνηνού, μιας ιδιαίτερης περίπτωσης 

προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη, που κατάγονταν από παλιά βυζαντινή γενιά, ήταν 

μορφωμένοι, οικονομικά εύποροι και έχοντας φτάσει στην Ελλάδα πριν τα γεγονότα της Μικρασιατικής 

καταστροφής είχαν εγκατασταθεί σε ένα μεγάλο σπίτι στο Φάληρο. Κατά συνέπεια, η μητέρα της 

αφηγήτριας τηρώντας δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση των προσφύγων, όχι μόνο 

ενέκρινε τις διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους, αλλά ενθάρρυνε την παρέα της δικής της κόρης με την 

μοναχοκόρη των Κομνηνών, την Έλενα. Η Έλενα σε αντιδιαστολή με την αφηγήτρια ήταν καλότροπη, 

συνετή, πειθαρχημένη, άριστη μαθήτρια, εν ολίγοις ως παιδί-υπόδειγμα αντιπροσώπευε όλα όσα δεν 

ήταν εκείνη. Γι’ αυτόν τον λόγο, το κύριο συναίσθημα που θυμάται να νιώθει η αφηγήτρια γι’ αυτό το 

κορίτσι είναι αντιπάθεια και μίσος, τα οποία εντείνονταν κάθε φορά που το περιβάλλον τους τις 

συνέκρινε, με το αποτέλεσμα της σύγκρισης να αποβαίνει –ως συνήθως– εις βάρος της αφηγήτριας. 

Πρόκειται όμως για ένα μίσος που δεν αποκτά το πρόσωπο της γνήσιας κακίας, αλλά εξωτερικεύεται 

περισσότερο ως αντιδραστικότητα, η οποία στην πραγματικότητα ήταν καλυμμένη ικεσία για προσοχή 

και επιβράβευση. Έτσι, η αφηγήτρια ομολογεί ότι «(…) η Έλενα (…) ήταν μαζί με την μητέρα μου οι 

πρώτες που ωθήσανε στην έκρηξη της επαναστατικής μου υποσυνείδητα φύσης» (σ. 83), 

αποκαλύπτοντας με όχημα τη μνήμη τις γενεσιουργούς αιτίες της προσωπικότητάς της, με την έννοια 

ότι έτσι οδηγήθηκε να γίνει αυτό που ήταν: επαναστατική, ανεξάρτητη, αρνητική στο να 

συνθηκολογήσει με κανόνες και εξουσίες. 

Εκείνο βέβαια που η αφηγήτρια αναγνωρίζει ως υπέρτατο κέρδος από τη γνωριμία με την οικογένεια 

Κομνηνού ήταν ότι αυτή άφησε ένα ίχνος ανεξίτηλο στη διάπλαση του χαρακτήρα της, στην ιστορική 

της συνείδηση και κυρίως στη συγκρότηση της πολιτικής της ταυτότητας, καθώς της ενέπνευσαν την 

πίστη στα δημοκρατικά και φιλελεύθερα ιδεώδη: «Σ’ αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω την πρώτη 

ανάγνωση της λέξης φιλελεύθερος. Ανήκαν στο Κόμμα των Φιλελευθέρων οι Κομνηνοί και στο Κόμμα 

των Βασιλικών οι δικοί μου» (σ. 115) επισημαίνει, οπότε μέσα από το μνημονικό της υλικό γίνεται 

φανερό ότι η πολιτική της ταυτότητά εδράζεται στην εναντίωση απέναντι στη γονεϊκή παράδοση και 

αυθεντία, ενώ κατανοείται και δικαιώνεται η κατοπινή της δράση με την ενεργή της συμμετοχή στον 

αντιστασιακό αγώνα στα χρόνια της Κατοχής.  

Το σπίτι του Φαλήρου δεν είναι κοιτίδα μνήμης μόνο των παιδικών χρόνων της αφηγήτριας αλλά και 

του αντιστασιακού παρελθόντος της, γιατί χρησίμευσε ως πολύτιμη κρυψώνα της ίδιας και των 

συντρόφων της τον καιρό της Κατοχής, λειτουργώντας έτσι ως προσωπικός τόπος μνήμης εις διπλούν. 

Αυτό που πυροδοτεί τη μνήμη της, ζωντανεύοντας το παρελθόν και επιτρέποντας της να μεταφερθεί 

στα χρόνια εκείνα του πολέμου, είναι μια ανακοίνωση στην εφημερίδα σχετικά με την ανάπλαση του 

                                                           
196 Ωστόσο, οι φιλίες που σημάδεψαν τη ζωή της ήταν δύο κορίτσια με προσφυγική καταγωγή, η Ισαβέλα και η 
Ισμήνη. Τη φιλία της με την Ισαβέλα η μητέρα της την αποδοκίμαζε φανερά και απροκάλυπτα και η Ισμήνη 
δυστυχώς πέθανε από φυματίωση, λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης στον προσφυγικό συνοικισμό. 
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Φαλήρου, γεγονός που αναπόφευκτα θα σηματοδοτούσε την καταστροφή της περιοχής έτσι όπως την 

ήξερε. Μάλιστα, στο σημείο αυτό έχουμε μια μνήμη «στο τετράγωνο» ή μια αναδρομή μέσα στην 

αναδρομή, καθώς η αφηγήτρια θυμάται ότι ως νεαρή αγωνίστρια της αντίστασης βρέθηκε στο σωτήριο 

αυτό καταφύγιο ανάμεσα σε αντικείμενα, που την οδήγησαν στο να αναβιώσει το απώτερο παρελθόν 

της παιδικής της ηλικίας και να το αφηγηθεί στους υπόλοιπους «(…) σαν να’ ταν παραμύθι (…)» (σ. 

119). Μνήμη που γίνεται αφήγηση, για να φέρει στην επιφάνεια εκφάνσεις της ζωής των ενοίκων του 

σπιτιού που συνδέονται με το καίριο θέμα της γυναικείας ταυτότητας, με την αφηγήτρια να ανακαλεί 

και ταυτόχρονα να ερμηνεύει το μνημονικό υλικό βάσει της εκ των υστέρων γνώσης και εμπειρίας της, 

εντοπίζοντας αναλογίες μεταξύ της δικής της οικογένειας και της οικογένειας του Φαλήρου, και 

ρίχνοντας φως σε περιστατικά που τότε δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει πλήρως.  

Σ’ αυτό το σπίτι λοιπόν, όπου εκτός από τους Κομνηνούς κατοικούσαν και οι επτά αδελφές της κυρίας 

Ευθαλίας –οικογένεια σαν «αρνητικό» αντίγραφο της οικογένειας της αφηγήτριας– υπάρχει επίσης 

ένας λανθάνων διάχυτος ερωτισμός, καθώς ανάμεσα στις αδελφές αναπτύσσεται ένας υπόρρητος 

ανταγωνισμός για το ποια θα κερδίσει την εύνοια του μοναδικού αρσενικού, ενώ κάτω από την 

επιφάνεια της αξιοσύνης, της ευπρέπειας και της γυναικείας αιδούς υποβόσκουν ανικανοποίητοι 

πόθοι, καταπιεσμένες επιθυμίες και απωθημένα ένστικτα, στο πλαίσιο μιας ερωτικής στέρησης που 

βρίσκει διέξοδο σε απόκρυφες πράξεις ηδονοβλεψίας και αυτοερωτισμού, του οποίου η αφηγήτρια 

γίνεται κάποια στιγμή μάρτυρας. Μέσα από αυτές τις αναμνήσεις, η αφηγήτρια διαπιστώνει την 

μυστική της διασύνδεση με τις γυναίκες αυτές αλλά και γενικά με το γυναικείο φύλο στο έδαφος της 

ενοχοποιημένης ηδονής, προβάλλοντας ξανά ως όρο της γυναικείας ταυτότητας την αμαρτία, την 

ενοχή, την καταστολή της σεξουαλικότητας και το επονείδιστο του σώματος. 

Η ίδια η αφηγήτρια δείχνει κάποτε να απελευθερώνεται από αυτά τα δεσμά, γιατί γνωρίζει τον 

αληθινό έρωτα στο πλευρό του Νικηφόρου. Η μνήμη της εστιάζει στην πρώτη τους συνάντηση, όταν 

αυτός είναι ηγετικό στέλεχος του ΕΛΑΣ και εκείνη έχει αναλάβει την αποστολή να τον συνοδεύσει στο 

κρησφύγετο του Φαλήρου, προκειμένου να αναρρώσει από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. Η 

συνάντηση τους όμως δεν έχει τον χαρακτήρα της γνωριμίας αλλά αυτόν της αναγνώρισης, γιατί στο 

άκουσμα της φωνής του η αφηγήτρια συνειδητοποιεί ότι γνωρίζονται από τα εφηβικά τους χρόνια. 

Σημείο αναγνωρίσεως και εφαλτήριο της μνήμης η φωνή του, της δίνει τη δυνατότητα  να κάνει σχεδόν 

αυτόματα τη μετάβαση στο παρελθόν, για να καταθέσει την προσωπική οικογενειακή ιστορία του 

Νικηφόρου, ώστε ανατρέχοντας στο παρελθόν να αιτιολογηθεί μεταξύ άλλων το παρόν του παράνομου 

αντάρτη. 

Γιος ενός απολυταρχικού, αυταρχικού, βίαιου, ακραία συντηρητικού και υποκριτή πατέρα, ο 

Νικηφόρος είναι τηρουμένων των αναλογιών μια αρσενική εκδοχή της αφηγήτριας, καθώς αποστατεί 

από την πατρική τυραννία, εγκαταλείπει το σπίτι του και στη δεδομένη ιστορική συγκυρία επιλέγει τον 

δρόμο του αντιστασιακού αγώνα. Ωστόσο, το πρόσωπο που ξεχωρίζει από την ιστορία του Νικηφόρου 

είναι η μητέρα του Σοφία, ως μια ακόμη γυναικεία φιγούρα που βρίσκει τη θέση της στη μνημονική 

σκευή της αφηγήτριας. Γιατί, αν δεχτούμε πως ό,τι ανασύρουμε από τη μνήμη μας, ακόμη και αυτά 

που φαινομενικά τουλάχιστον φαντάζουν άσχετα με μας, στην πραγματικότητα συνδέονται στενά με το 

ψυχικό περιεχόμενο και την ταυτότητά μας –και γι’ αυτό άλλωστε «προστατεύτηκαν» από τη λήθη– η 

Σοφία ως η προσωποποίηση της γυναικείας δυστυχίας έρχεται να προστεθεί στον προβληματισμό της 

αφηγήτριας αναφορικά με τη γυναικεία κατάσταση, μέσα από μια τριτοπρόσωπη αφήγηση που δίνει 

την εντύπωση ότι η αφηγήτρια είχε πρόσβαση στο άδυτο της μνήμης της ηρωίδας της. Έτσι, 
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αποκαλύπτεται ότι παντρεύτηκε επειδή την ανάγκασαν, χωρίς να νιώσει ποτέ την παραμικρή αγάπη για 

τον βάναυσο σύζυγό της, αντιθέτως τον μισούσε βαθιά και προσπαθούσε να απωθήσει τόσο σθεναρά 

τη σεξουαλική ορμή του, ώστε η ερωτική πράξη κατέληγε βιασμός, ενώ το απόσταγμα όλης αυτής της 

βδελυγμίας για τον εαυτό της και εκείνον ήταν οι ανατριχιαστικές πράξεις στις οποίες προέβαινε 

προκειμένου να ξεριζώσει από μέσα της τον εκάστοτε καρπό της ένωσης με τον άντρα-κτήνος –χωρίς 

πάντα την αναμενόμενη επιτυχία– αφού η ευλογία της μητρότητας ήταν για εκείνη κατάρα, από τη 

στιγμή που δεν ήθελε τα παιδιά της να έχουν έναν τέτοιον πατέρα. Τα τραυματικά της βιώματα ή 

καλύτερα η μνήμη τους δεν αργεί να μεταλλαχτεί σε εφιαλτικά όνειρα, που συμπλέκονται με την ενοχή 

και το μίσος της για το αντρικό φύλο, ενώ η ονειρική μνήμη με τη σειρά της επιδρά στην 

πραγματικότητα γύρω της, συμβολοποιώντας ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της συζυγικής κάμαρας σε 

αντρικό όργανο βασανισμού του καθημαγμένου σώματός της. Ούσα από την άλλη μεριά απόλυτα 

προσκολλημένη στον Νικηφόρο, που ήταν το μοναδικό νόημα της ζωής της, εμφανίζει σημάδια 

ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς, γιατί όσο εκείνος είναι βρέφος επιδίδεται μαζί του στην εξερεύνηση 

και τον θαυμασμό των γυμνών τους σωμάτων, σε ένα απόκρυφο παιχνίδι «οιδιπόδειου» χαρακτήρα, 

για να μαραζώσει στο τέλος ολοκληρωτικά μετά τη φυγή του. 

Από’ κει και πέρα, οι μνήμες της αφηγήτριας από την Κατοχή διαπλέκονται σε ένα σχεδόν αξεδιάλυτο 

σύνολο με τις μνήμες της ερωτικής της ιστορίας. Δεν αναπαριστά δηλαδή τα εξωτερικά συμβάντα, δεν 

καταγράφει τα ιστορικά γεγονότα που αποτυπώνουν πλήρως την εποχή, αλλά η σκληρή 

πραγματικότητα του πολέμου, της πείνας και της καταπίεσης εξάγεται έμμεσα από τον αντίκτυπο που 

είχε η κατάσταση αυτή στη ζωή και τα συναισθήματα των προσώπων, έτσι όπως τα βίωσε εκείνη, τα 

συγκράτησε στη μνήμη της και τα ανασυνθέτει. Πέρα λοιπόν από τις παρατηρήσεις που συνδέουν το 

ατομικό με το συλλογικό βίωμα και αναφέρονται στον παραλογισμό του πολέμου, στην εμπειρία της 

σκλαβιάς, τη διαρκή παρουσία του θανάτου και την αλλοίωση του νοήματος των λέξεων, γιατί πια 

αυτές δεν έχουν αντίκρισμα, την αφηγήτρια κατέχει ολόκληρη, ψυχή τε και σώματι, ο έρωτας της για 

τον Νικηφόρο. Ακόμη κι όταν το συλλογικό τείνει να πάρει το προβάδισμα από το ατομικό, αφού δεν 

παραμελεί τα καθήκοντά της απέναντι στην Αντίσταση, ο άξονας της σκέψης και της μνήμης της 

περιστρέφεται γύρω από εκείνη και τον Νικηφόρο, εκφράζοντας τη δύναμη του έρωτα, αλλά 

ενδεχομένως και την αιώνια αμφιταλάντευση του ατόμου ανάμεσα στην προσωπική επιθυμία και το 

κοινωνικό χρέος, και το ότι ο άνθρωπος πάντα θα παραμένει άνθρωπος, με την έννοια ότι ακόμη και 

στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές θα τον απασχολεί το προσωπικό του σύμπαν, είτε αυτό δείχνει τη 

μεγαλοσύνη είτε τη μικρότητά του. Έτσι, μετά τον αποχωρισμό της από τον Νικηφόρο την αφηγήτρια 

κατακλύζει η απελπισία, επειδή η τύχη του αγνοείται και η ενθύμηση του γίνεται μνήμη επώδυνη και 

άχρηστη, αφού χωρίς εκείνον δεν μπορεί να αναβιώσει τις στιγμές της ευτυχίας τους, συν του ότι 

έρχονται ξανά στην επιφάνεια τα μόνιμα όπως φαίνεται στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας της, η ενοχή και ο 

φόβος της μοναξιάς. Όπως και να’ χει όμως, ο έρωτάς τους συνιστά για εκείνη εξιλέωση και μαζί 

«αποζημίωση» για την αγάπη που στερήθηκε στο παρελθόν, διαφοροποιώντας την από τις γυναίκες 

που η μνήμη της κατά διαστήματα «ανασταίνει». Την ίδια στιγμή, ο έρωτας αυτός φαίνεται να ανοίγει 

τον δρόμο για την άρση της διάσπασης στην ταυτότητα της αφηγήτριας, γιατί την οδηγεί σε μια θετική 

αποτίμηση του εαυτού της και στη συμφιλίωση με το σώμα της, λειτουργώντας ως επιστροφή σε μια 

πρωταρχική κατάσταση ευδαιμονίας που της δίνει την ευκαιρία να γευτεί την αίσθηση μιας χαμένης 

συνοχής.  
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Όμως, οι ιστορικές συνθήκες λειτουργούν ως καταλύτης και ενός ακόμη γεγονότος που αντλείται από 

τη δεξαμενή της μνήμης, για να ανατρέψει ως έναν βαθμό τα έως τώρα γνωστά και να συμβάλλει στην 

επούλωση του τραύματος της διάσπασης. Πρόκειται για την αποκατάσταση της σχέσης με τη μητέρα 

της, από τη στιγμή που εκείνη βίωσε μια εσωτερική μεταμόρφωση και από εγωκεντρική, ματαιόδοξη 

γυναίκα της «καλής κοινωνίας», κλεισμένη στον μικρόκοσμο της πολυτέλειας και των κοινωνικών 

συμβάσεων, γίνεται μετά την απώλεια του συζύγου της δυναμική, μαχητική και συμπονετική, 

προσφέροντας ανακούφιση στους συνανθρώπους της μέσα από φιλανθρωπική δραστηριότητα, η 

οποία στα χρόνια της Κατοχής δεν αφορά πια μόνο τους αναξιοπαθούντες, αλλά τα δεκάδες 

εξαθλιωμένα θύματα της πείνας.  

Μια από τις συνέπειες αυτής της εσωτερικής αλλαγής είναι και το πρωτοφανές σημείο 

συναισθηματικής εγγύτητας που κατακτά με την κόρη της, γιατί τότε, όπως ανακαλεί η αφηγήτρια, θα 

συντελεστεί μια μοναδική στιγμή αναπαράστασης και αναπλήρωσης της προοιδιπόδειας197 σχέσης 

τους, μέσω της πρωτογενούς τους ένωσης με τη γαλουχία. Στιγμή που δεν είναι ξεκάθαρο αν όντως 

συνέβη ή αν η επιθυμία απωθημένη στο ασυνείδητο εισχώρησε στο όνειρο, που για την αφηγήτρια 

όπως έχουμε δει ταυτίζεται με την αλήθεια, πάντως και οι δύο αρκέστηκαν σε κάποια ένοχα βλέμματα 

μεταξύ τους, γιατί «προτιμούσαν έτσι σιωπηλά, σαν μέσα σε όνειρο, να αναγνωρίζουν την ευτυχία μιας 

στιγμής ανεπανάληπτης, έτσι που να έχει τη διάρκεια του συνεχούς χρόνου» (σ. 346). 

Φαίνεται ότι εκτός από τις κοινωνικές επιταγές για την αναμενόμενη συμπεριφορά της γυναίκας, και 

η ιδεολογία του οικογενειακού περιβάλλοντος του συζύγου της λειτουργούσαν ως μέγγενη για την 

μητέρα της αφηγήτριας, γιατί επιπλέον μεταβάλλεται ο πολιτικός της προσανατολισμός και η 

κοσμοαντίληψή της, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τους άλλοτε αξιοκατάκριτους πρόσφυγες και 

μαθαίνοντας κι άλλες εκδοχές της ιστορίας, απαλλάσσεται  από στερεότυπα και κατεστημένες 

αντιλήψεις, αναγνωρίζει το δράμα των ανθρώπων αυτών αλλά και το ψυχικό τους μεγαλείο, προσκυνά 

το μαρτύριο τους, μαθαίνει να τους σέβεται, λυτρώνει και λυτρώνεται.198Μάνα και κόρη λοιπόν 

ενώνονται και στη βάση της επιθυμίας για ελευθερία και αντίσταση στον κατακτητή: «’Θα παλέψουμε’. 

Περίμενα πως θα πει: θα παλέψω. Είχε κατακτήσει τον πληθυντικό. Τη φίλησα» (σ. 292). 

Για να φτάσουμε τελικά στην κορυφαία ανάμνηση, που παρατίθεται –όχι τυχαία– τελευταία, αν και 

δεν είναι η τελευταία καταγραφή της μνήμης. Είναι όμως μια από τις σημαντικότερες, αν όχι η 

σημαντικότερη, γιατί σ’ αυτήν συμπυκνώνονται όλες οι προηγούμενες, αλλά και αυτές που 

ακολουθούν, για να καταξιώσουν τον εαυτό και να αποδώσουν νόημα σ’ αυτήν την ιστορία ζωής που 

γνωρίσαμε. Η αφηγήτρια, όταν πια η στιγμή της απελευθέρωσης πλησιάζει, γίνεται μάρτυρας 

οργανωμένης επίθεσης του κατακτητή στην πρωτεύουσα με στόχο τη σύλληψη και εκτέλεση 

                                                           
197 Στην ψυχανάλυση ως προοιδιπόδεια χαρακτηρίζεται «η περίοδος στην πρώιμη ηλικία του παιδιού, κατά την 
οποία δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη η πλήρης τριγωνική οιδιπόδεια σχέση παιδί-πατέρας-μητέρα, αλλά κυριαρχεί η 
σχέση του παιδιού –και των δύο φύλων– μόνο προς την τροφό μητέρα» (λήμμα «προοιδιπόδειος» στο Λευτέρης 
Αναγνώστου-Γιώργος Βαμβαλής, Τετράγλωσσο Λεξικό της Ψυχανάλυσης, Επίκουρος, Αθήνα 2004, σ. 224-225). 
198 Η εγκιβωτισμένη αφήγηση της Άννας από τον προσφυγικό συνοικισμό, τον οποίο η μητέρα της αφηγήτριας 
επισκέπτεται για πρώτη φορά στα χρόνια της Κατοχής, είναι ουσιαστικά ένα απόσταγμα συλλογικής μνήμης που 
αφορά τον διωγμό του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Αυτή η μνήμη που μεταπλάστηκε σε αφήγηση 
στάθηκε ικανή να δράσει καταπραϋντικά, να συμφιλιώσει με το παρελθόν, να συντελέσει στη διαχείριση του 
παρόντος, να εξιλεώσει, να ανατρέψει παγιωμένα σχήματα (από τη μια οι Τούρκοι που εξόντωσαν τους Έλληνες 
αλλά και η «Αγία Τούρκισσα», η Τουρκάλα κρυπτοχριστιανή που έσωσε την Άννα και την αδελφή της) και να 
ενώσει τις δύο γυναίκες με έναν δεσμό ακατάλυτο στο έδαφος του ανθρώπινου πόνου (βλ. σ. 240-242). 
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αντιστασιακών. Μέσα σ’ ένα πανδαιμόνιο βίας, παραλογισμού, αιματοχυσίας, σπαραχτικών μητρικών 

κραυγών για νεκρούς γιους, τρόμου, φρίκης, αγωνίας για τη ζωή της και κυρίως τη ζωή του Νικηφόρου, 

η «παράλληλη πραγματικότητα» (σ. 358) της μνήμης επιβάλλει την παρουσία της μέσω ενός παλιού 

γνώριμου, του καθηγητή της στο γυμνάσιο που είχε εκτελεστεί στην Καισαριανή, και τον οποίο ακούει 

να της λέει, σαν να της δίδασκε ξανά την Αντιγόνη του Σοφοκλή ή σαν άλλος αγγελιοφόρος της μοίρας 

που της αποκαλύπτει εμπιστευτικά το μυστικό της ύπαρξης, «η λέξη αντίσταση δεν είναι αφηρημένη 

έννοια αλλά πράξη…» (σ. 355). Τότε, με την ταυτότητα της νοσοκόμας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού 

ανά χείρας αποφασίζει να αντιδράσει και να προστατεύσει όσους συμπατριώτες της μπορεί από το 

μένος και τη δολοφονική μανία του κατακτητή. Άλλωστε ανήκει σε «Φυλή πεισματάρα. Πεισματάρα κι 

αυτή» (σ. 362), αντάξια της καταγωγής της κάνει την επιλογή της, με τη συγκεκριμένη ανάμνηση να 

διασώζεται από τη μάζα της ισοπεδωτικής δύναμης του χρόνου, για να υπενθυμίζει το χρέος της 

μνήμης και να αποτελεί πάντοτε ένα σημείο αναφοράς για το παρόν και το μέλλον του εαυτού, που 

μοιάζει να υπερβαίνει τελικά τον διχασμό και μέσα από έναν ακόμη δρόμο: τον αγώνα για ένα 

ανώτερο ιδεώδες, όπως αυτό της ελευθερίας. 

 

4.3 ΜΕΤΑΜΝΗΜΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

Η κυριαρχική παρουσία της μνήμης στο Από την άλλη όχθη του χρόνου δεν συνίσταται μόνο στην 

παροχή της αφηγηματικής πρώτης ύλης, ούτε περιορίζεται στη μορφή του μνημονικού μονολόγου, 

αλλά επεκτείνεται και στον χώρο του θεωρητικού προβληματισμού. Την αφηγήτρια –όπως και τον 

Proust– απασχολεί η μνήμη ως λειτουργία και ως μηχανισμός, που με τις αρετές και τις αδυναμίες του, 

άλλοτε είναι καταφύγιο του ατόμου και άλλοτε οδηγεί στην πικρή διαπίστωση της κατακερματισμένης 

του φύσης. Παράλληλα, δίνοντας στη μνήμη τον χαρακτήρα του χρησμοδότη προσπαθεί εναγωνίως να 

ξεδιαλύνει τα μυστικά της, αναγνωρίζει τον ρόλο της φαντασίας και του ονείρου στη συγκρότηση του 

μνημονικού της φορτίου, αλλά και τη δύναμη της επαναλαμβανόμενης αφήγησης στη διαμόρφωση 

μιας μη βιωμένης αλλά τόσο έντονης σε εντυπώσεις μνήμης, που γίνεται ένα με τη δική της. 

Η προσωπική ταυτότητα μάλιστα δεν είναι μόνο συνυφασμένη με το τι θυμάται τα άτομο, αλλά και 

με το τι ισχυρίζεται ότι θυμάται ή τι πιστεύει για τη μνήμη,199 και στην αφήγηση της Μιλλιέξ 

ενσωματώνονται πολύ συχνά σχόλια αναφορικά με τη λειτουργία της ατομικής μνήμης του 

αφηγηματικού υποκειμένου, το οποίο αξιολογεί τη μνημονική του ικανότητα και το μνημονικό έργο 

που παράγει. Με άλλα λόγια το κείμενο περνά και στην περιοχή αυτού που ορίζεται ως «μεταμνήμη», 

εννοώντας τον στοχασμό και τον προβληματισμό πάνω στο ίδιο το μνημονικό φαινόμενο.200 Αυτή 

ακριβώς η συνιστώσα της μνήμης είναι φανερή, όταν η αφηγήτρια αποκαλύπτει τόσο την επώδυνη 

διαδικασία που υφίσταται καταβάλλοντας υπερπροσπάθεια για να θυμηθεί, όσο και την ανεπάρκεια 

της εκούσιας μνήμης να δράσει ανακουφιστικά, με την ίδια να παραδέχεται πως η αδυναμία να 

ανακαλέσει κάτι συγκεκριμένο εξωτερικεύεται με σωματικά συμπτώματα που προσιδιάζουν σε κρίση 

πανικού, και πως κάποιες φορές αυτοεξαπατάται «κατασκευάζοντας» αναμνήσεις ή προστρέχει στην 

καθησυχαστική υλικότητα των γύρω της αντικειμένων που μένουν πάντα στην ίδια θέση: «Ο πανικός 

                                                           
199 Michael Lambek and Paul Antze, ό.π., σ. xxi.  
200 Άννα Μαντόγλου, ό.π., σ. 162-163.  
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της μνήμης είναι ο πιο μεγάλος και η λιποψυχιά που ακολουθεί συντριπτική. Μόλις διαπιστώσεις πως 

κάτι που ήθελες να θυμηθείς σου έχει τελείως διαφύγει, πως δεν υπάρχει ίχνος από ένα ολόκληρο 

κομμάτι ζωής, αυτής της μίζερης σε χρόνο ζωής του ανθρώπου, παραιτείσαι και απλώνεις το χέρι να 

επιβεβαιώσεις το κομοδίνο αριστερά σου (…)» (σ. 88). Σε άλλη περίπτωση αναφέρει ότι έχει «λειψή» 

και «τυραννικά αδύναμη» (σ. 17) μνήμη, υπογραμμίζοντας τις ασυνέχειες, τα κενά ή την αναξιοπιστία 

της. Άλλες φορές πάλι διατρανώνει τη δύναμη της μνήμης, όταν κάνει λόγο για τόσο έντονες 

αναμνήσεις που εμφανίζονται αιφνιδιαστικά, σαρώνουν τη λήθη και προκαλούν δάκρυα και πόνο, 

μεταμορφωμένες σε εικόνες που έχουν εισχωρήσει στον αμφιβληστροειδή του ματιού. Αλλού τονίζει 

τη μοναδική εμπειρία αναβίωσης του παρελθόντος μέσω της μνήμης, τη σημασία των αισθήσεων στην 

ενεργοποίηση της ακούσιας μνήμης –όπως συμβαίνει και στον Proust– ή αναρωτιέται «Μήπως τίποτα 

δεν χάνεται απ’ ό,τι ζήσαμε, μήπως μένουνε μικρά σημαδάκια παντού σαν τα βότσαλα του 

Κοντορεβιθούλη και μόλις βρεις ένα στο δρόμο σου, αρχίζεις να ψάχνεις για τ’ άλλο και από βότσαλο 

σε βότσαλο ξανακάνεις όλη τη διαδρομή που σε γυρίζει σ’ ένα μεγάλο τμήμα της ζωής σου;» (σ. 143-

144). 

Άρα, όχι μόνο το περιεχόμενο της μνήμης αλλά και ο στοχασμός γύρω από αυτήν, με την υιοθέτηση 

μιας όχι ενιαίας άποψης, που περικλείει την αμφισβήτηση και την παραδοχή των ελλειμμάτων της, 

καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός υποκειμένου που αναζητά σταθερές και ψάχνει στηρίγματα, γιατί έχει 

κλονιστεί η σιγουριά και η εμπιστοσύνη του σε όσα εξασφαλίζουν στο άτομο την αίσθηση ότι διαθέτει 

μια συμπαγή υπόσταση. Η αφηγήτρια μοιάζει να έχει επίγνωση του επισφαλούς χαρακτήρα της 

μνήμης, την ίδια στιγμή που καταφεύγει σ’ αυτήν για την επιβεβαίωση του εαυτού. 

Μια επιπλέον σημαντική διάσταση της μνήμης που διαπερνά το μυθιστόρημα της Μιλλιέξ είναι η 

λογοτεχνική ή ενδολογοτεχνική μνήμη, δηλαδή η μνήμη της λογοτεχνίας μέσα στη λογοτεχνία.201 Η 

λογοτεχνική μνήμη –που θα μπορούσε να κατανοηθεί και ως διακειμενικότητα, με την έννοια ότι το 

κείμενο της Μιλλιέξ συγκροτείται από άλλα κείμενα–202 συνυφαίνεται με τα γεγονότα, τις εσωτερικές 

καταστάσεις και τα συναισθήματα που εξεικονίζονται,203 και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

αναφορών, από αυτοαναφορικά σχόλια μέχρι αναφορές και κρίσεις για συγγραφείς, ποιητές, 

λογοτεχνικούς ήρωες και έργα, ενώ εκτείνεται και σε πρόσωπα ή δημιουργήματα που ανήκουν στην 

περιοχή άλλων τεχνών, όπως στη μουσική ή τη ζωγραφική.  

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα της λογοτεχνικής μνήμης, αυτόν της αυτοαναφορικότητας, θα λέγαμε 

ότι το Από την άλλη όχθη του χρόνου διαφυλάσσει σε σημαντικό βαθμό τη μνήμη του ίδιου του έργου 

της Μιλλιέξ. Αυτό φαίνεται για παράδειγμα από το αυτοαναφορικό σχόλιο για το πρώτο της 

μυθιστόρημα, την Πλατεία Θησείου: «Την πρώτη φορά έπνιξα το κοριτσάκι μέσα στη στέρνα του 

περιβολιού του παππού και το νερό έπαιζε με το κορδελάκι του νυχτικού του, το κοριτσάκι που πνίγηκε 

από το βάρος της μοναξιάς και τη λαχτάρα της αγάπης, (…) Σε κείνο το πρώτο μου γραφτό κείται, κι 

όταν το σκέφτομαι, έχω πάντα την ίδια τρυφερότητα γι’ αυτό» (σ. 194-195).204 Η ομολογία αυτή δίνει 

                                                           
201 Ζ.Ι. Σιαφλέκης, «Εισαγωγή: Εκδοχές και συστατικά της λογοτεχνικής μνήμης» στο Γραφές της μνήμης, ό.π., σ. 
24. 
202 M.H. Abrams, Geoffrey Harpham, ό.π., σ. 364. 
203 Nicola King, ό.π., σ. 98. 
204 Πρόκειται για τη μικρή Τίνα που φυλακισμένη ουσιαστικά στο πατρικό σπίτι του Θησείου, με τους μισητούς 
θείους και τον αδιάφορο πατέρα της, στερημένη από τη μητρική αγάπη και εγκαταλελειμμένη  από όσους 
πραγματικά τη νοιάστηκαν, στο τέλος αυτοκτονεί: «Το νερό έτρεχε χαρούμενα από το στόμα του λιονταριού και 
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το στίγμα της συγγραφικής ταυτότητας και επιβεβαιώνει τη συνέπεια του προβληματισμού της και τη 

σταθερότητά της στα θέματα που πραγματεύεται. Αυτή η πτυχή της λογοτεχνικής μνήμης 

εμπλουτίζεται και από την επανεμφάνιση χαρακτήρων από άλλα πεζά της Μιλλιέξ, όπως ισχύει 

ενδεικτικά στην περίπτωση της Ελένης –στο σπίτι της πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της 

αφηγήτριας με τον Νικηφόρο– που ταυτίζεται με την πρωταγωνίστρια του Ιδού ίππος χλωρός. Μάλιστα 

όπως έχει υποστηρίξει η συγγραφέας, συνηθίζει να επανέρχεται σε παλιότερους χαρακτήρες όχι από 

πρόθεση ανακύκλωσης των ηρώων της, αλλά επειδή νιώθει ότι δεν έχει τελειώσει οριστικά μαζί τους˙ 

τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να την απασχολούν ως αυθύπαρκτες οντότητες, που στην πορεία θα 

της αποκαλύψουν κάτι καινούριο, βοηθώντας την να συλλάβει κάτι παραπάνω από την «κρυμμένη 

ουσία τους».205 Τέλος, η λογοτεχνική μνήμη στο πεδίο της αυτοαναφορικότητας κάνει αισθητή την 

παρουσία της μέσω αποσπασμάτων που συναντάει κανείς και σε άλλα έργα της Μιλλιέξ, τα οποία ένας 

παρατηρητικός αναγνώστης, εξοικειωμένος με το συνολικό της έργο θα μπορούσε να εντοπίσει, 

βάζοντας σε λειτουργία και τη δική του μνήμη. Αφού η μνήμη παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

πεζογραφία της Μιλλιέξ και το αυτοβιογραφικό υπόστρωμα επίσης, ίσως μια συνάντηση των δύο στην 

περιοχή της λογοτεχνικής μνήμης να στάθηκε αναπόφευκτη. 

Η λογοτεχνική μνήμη όμως εκδηλώνεται στο μυθιστόρημα και με τη μορφή αναφορών σε άλλα 

λογοτεχνικά έργα και δημιουργούς, αλλά και σε άλλες τέχνες. Αυτές οι αναφορές φαίνεται να έχουν 

ενσωματωθεί στη μνήμη της αφηγήτριας, προσλαμβάνοντας μια βιωματική απόχρωση και ένα πολύ 

προσωπικό νόημα, γιατί όπως έχει υπογραμμίσει η Μιλλιέξ «όταν μιλάω για μνήμη, δεν μιλάω μόνο 

για συμβάντα της ζωής, μιλάω και για διαβάσματα, μιλάω για θεάματα, για όλα αυτά τα πράγματα που 

κάνουν την πρώτη ύλη που δεν ξέρουμε ότι υπάρχει».206 Έτσι, από τις σελίδες του μυθιστορήματος 

παρελαύνουν ο Proust, σε μια επιβεβαίωση της συγγένειας των δύο κειμένων και μέσω της 

λογοτεχνικής μνήμης, ο Lorca, o Joyce, o Edgar Allan Poe, o Baudelaire, o Dickens, o Camus, o Hugo, o 

Shakespeare και ο Dostoevsky, ο Παλαμάς, ο Ελύτης, ο Εμπειρίκος, ο Όμηρος, ο Παπαδιαμάντης, ο 

Σικελιανός, ο Σολωμός και ο Κάλβος, για να περιοριστούμε σε μερικούς και μόνο σε λογοτέχνες. Η 

λειτουργία βέβαια όλων αυτών των διακειμενικών αναφορών δεν είναι να «παραγεμίσουν» απλώς το 

κείμενο. Πρόκειται για ένα μνημονικό απόθεμα που συνδέεται στενά με τις εμπειρίες που περιγράφει 

η αφηγήτρια, με την απήχηση που έχουν μέσα της όσα ζει και με την ανταπόκρισή της σ’ αυτά, και 

φωτίζουν τα γεγονότα μέσα από τις αναλογίες που εντοπίζει ανάμεσα στην προσωπική της ιστορία και 

τις ιδέες των λογοτεχνών ή τα διαχρονικά λογοτεχνικά σύμβολα. Κατά συνέπεια, η λογοτεχνική μνήμη 

ως προσωπικό και συνάμα πανανθρώπινο κτήμα έρχεται ουσιαστικά να προσδώσει καθολικότητα στο 

ατομικό βίωμα. 

Επίσης, η λογοτεχνική μνήμη που απλώνεται σε αυτό το δίκτυο λογοτεχνικών αναφορών έχει άμεση 

σχέση με την ταυτότητα του αφηγηματικού υποκειμένου, γιατί δείχνει ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο 

                                                                                                                                                                                           
γιόμιζε τη στέρνα. Η Τίνα ανέβηκε στο πεζούλι. (…) Για μια στιγμή φούσκωσε η επιφάνεια της στέρνας, έκανε 
κύματα και τα νερά της ξεχειλίσανε το πεζούλι. (…) Από το στόμα του λιονταριού έτρεχε χαρούμενο το νερό κι 
έπαιζε ανίδεο μ’ ένα ροζ κορδελάκι κι ένα κομμάτι δαντέλας από το άσπρο παιδικό νυχτικό» (Τατιάνα Γκρίτση-
Μιλλιέξ, Πλατεία Θησείου, Κέδρος, Αθήνα 21982, σ. 86-87). 
205 «Συνομιλία με την Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ», Ελίτροχος, τεύχος 6, καλοκαίρι 1995, σ. 66. Για ολόκληρη την 
συνέντευξη βλ. σ. 62-67. 
206 Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως στο περιοδικό Διαβάζω, τεύχος 71 (15 Ιουνίου 1983). Το 
παράθεμα στο Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη, ό.π., σ. 13. 
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καλλιεργημένο πνευματικά, που πιστεύει στην αξία της τέχνης και κυρίως στην ευεργετική επίδραση 

που μπορεί να ασκήσει αυτή σε μια έκπτωτη ψυχή, όπως μαρτυρά η επίκληση της αφηγήτριας στους 

«Αγίους της Ποίησης»: «Άγιοι της ποίησης, πόσες φορές δεν σταθήκατε, έστω μ’ ένα καρφί πάνω στο 

σταυρωμένο σώμα, σωτήρες των ψυχικών κλυδωνισμών μου» (σ. 90). Και αυτό γιατί στη γλώσσα της 

ποίησης ενυπάρχει η προαιώνια μνήμη της γλώσσας άρα και η μνήμη ολόκληρης της φυλής, που σε 

στιγμές δύσκολες –όπως αυτές της εξορίας από την πατρίδα– δρα για εκείνη καταπραϋντικά και 

λυτρωτικά, προστατεύοντας τον εαυτό από την ολοκληρωτική διάλυση. Την ίδια στιγμή η λογοτεχνική 

μνήμη έρχεται να λειτουργήσει ως συνεκτικός παράγοντας και για το ίδιο το κείμενο, γιατί όλο αυτό το 

πλέγμα των διακειμενικών αναφορών είναι μια μορφή ραχοκοκαλιάς που ενώνει το μυθιστόρημα με 

μια ολόκληρη λογοτεχνική παράδοση και ιστορία. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μνήμη αποδεικνύεται αναμφισβήτητα μια από τις κεντρικές αρτηρίες της πεζογραφίας της 

Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ. Αποκορύφωμα της μνημονικής διάστασης της πεζογραφίας της συνιστά το 

έργο που εκδίδεται τη δεκαετία του 1980, και ιδίως το μυθιστόρημα Από την άλλη όχθη του χρόνου, 

στο οποίο η παρουσία της μνήμης είναι πράγματι επιβλητική στο περιεχόμενο και τη μορφή, αλλά και 

λόγω της αναγωγής του μνημονικού φαινομένου σε θεωρητικό πρόβλημα. Είναι πράγματι 

εντυπωσιακό πώς το Από την άλλη όχθη του χρόνου συλλαμβάνει και αποκρυσταλλώνει το 

πολυσύνθετο φαινόμενο της μνήμης, καθώς εκτός του ότι είναι ένας χειμαρρώδης μνημονικός 

μονόλογος που μας φέρνει αντιμέτωπους ως αναγνώστες με αναμνήσεις που ανασυνθέτουν μια 

ολόκληρη ζωή, εισέρχεται και στο πεδίο της μεταμνήμης ή της λογοτεχνικής μνήμης. Παράλληλα, 

σημαντική κρίνεται η επιρροή του Proust στην πραγμάτευση και χρήση της ακούσιας μνήμης και στο 

ότι η Μιλλιέξ, μέσω του αφηγηματικού υποκειμένου της και εφαρμόζοντας πολλές φορές μια 

διακεκομμένη αφήγηση, αναρωτιέται για τη λειτουργία της μνήμης, εκθέτει την προσωπική της 

εμπειρία και προσπαθεί να διεισδύσει στα μυστικά της, για να λύσει το αίνιγμά της όπως και ο Γάλλος 

συγγραφέας. Επιπλέον, στο μυθιστόρημα ανιχνεύεται ενδεχόμενη επιρροή της ψυχαναλυτικής θεωρίας 

ή της μπερξονικής αντίληψης για τη μνήμη, λόγω της έντονης παρουσίας του ονείρου, ως φορέα 

«καθαρής», αυτούσιας μνήμης που πηγάζει από το ασυνείδητο και υπερβαίνει τον χρόνο. Όλα αυτά, 

γιατί θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι στο κείμενο της Μιλλιέξ πραγματοποιείται μια σύνδεση με 

την «κρίση μνήμης», που γνώρισε η Ευρώπη στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, περίοδο 

κατά την οποία ακμάζει και ο μοντερνισμός. 

Η Μιλλιέξ δηλαδή, ως μέλος μιας παλιότερης γενιάς και μάλιστα ως εκείνη η πεζογράφος που 

αναγνωρίζεται ότι ίσως «αφομοίωσε με τον δημιουργικότερο τρόπο τον γαλλικό μοντερνισμό»,207 

αντλεί από ένα προηγούμενο παράδειγμα, ειδικότερα και καταφανέστερα από το εμβληματικό για την 

«κρίση μνήμης» παράδειγμα του Proust. Στο έργο της το παρελθόν κατακλύζει το παρόν όπως και στο 

έργο του Proust, όχι χάριν άγονης παρελθοντολογίας, αλλά προκειμένου να καταδειχτεί ότι αυτό 

μπορεί να μας αφορά ακόμη, ότι δεν κλείνουν εύκολα οι λογαριασμοί μαζί του, ιδιαίτερα όταν  

ενσωματώνεται σε μια μνήμη που κρύβει την ουσία του εαυτού και αναδεικνύει τους λεπτούς δεσμούς 

                                                           
207 Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., σ. 59.  
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του ατομικού με το συλλογικό βίωμα.208 Ως αποτέλεσμα, η Μιλλιέξ επικαιροποιεί το λογοτεχνικό της 

πρότυπο, ανοίγοντας δημιουργικό διάλογο μαζί του, και αντιμετωπίζοντας το όχι ως απολίθωμα αλλά 

ως ζωντανό κομμάτι ενός λογοτεχνικού παρελθόντος που δεν έχει χάσει την αξία και τη δραστικότητά 

του, αλλά είναι σε θέση να γονιμοποιήσει εκ νέου το παρόν ενός συγγραφέα. 

Αυτή η σύνδεση με την ευρωπαϊκή «κρίση μνήμης» και συνακόλουθα η χρονική συγκυρία έκδοσης 

του Από την άλλη όχθη του χρόνου, αλλά και των συλλογών διηγημάτων από τις οποίες εξετάσαμε 

μεμονωμένα κείμενα, δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ίσως τυχαίο που η 

Μιλλιέξ επιδεικνύει μια αυξημένη ευαισθησία σχετικά με τη μνήμη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

όταν ο προβληματισμός αναφορικά με ζητήματα μνήμης έχει φτάσει στο απόγειό του στον ευρωπαϊκό 

χώρο, γεγονός που περιγράφεται ως «έκρηξη μνήμης» στη δεκαετία του 1980. Είναι πολύ πιθανό η 

συγγραφέας –σε μια ταύτιση περιρρέουσας ατμόσφαιρας και προσωπικών ενδιαφερόντων– να 

αφομοίωσε αυτόν τον προβληματισμό, μπολιάζοντας τον με την παράδοση του μοντερνισμού σχετικά 

με τη μνήμη και προσαρμόζοντας τον στη δική της συγγραφική ιδιοσυγκρασία και τις δικές της 

εκφραστικές ανάγκες. Κάτι τέτοιο επομένως, θα μας επέτρεπε να κάνουμε λόγο για μια εγχώρια εκδοχή 

της «έκρηξης μνήμης» στην περιοχή της λογοτεχνίας με εκπρόσωπο τη συγγραφέα.  

Όσον αφορά τις τάσεις που διαπερνούν το ελληνικό λογοτεχνικό τοπίο τη συγκεκριμένη δεκαετία και 

τη σχέση της Μιλλιέξ με αυτές, είναι φανερό ότι η συγγραφέας μένει πιστή στη φυσιογνωμία που την 

καθιέρωσε ως μέλος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επιμένοντας τόσο στα γνώριμα θέματά της, 

όσο και στην ελλειπτική, ποιητική, μοντερνιστική γραφή. Στο Από την άλλη όχθη του χρόνου για 

παράδειγμα, το σύμπαν της είναι περίκλειστο, στρέφεται γύρω από το παρελθόν και τις αναμνήσεις 

του και δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε σύγχρονες κοινωνικές καταστάσεις. Επιπλέον, παρόλο 

που το ιστορικό παρελθόν δεν αποπέμπεται από το έργο της –όπως συμβαίνει με την πεζογραφία της 

γενιάς του ’80–αυτό δεν το πραγματεύεται όπως θα το έκανε μια συμβατική ρεαλιστική αφήγηση ή ένα 

χρονικό. Όλα περνούν μέσα από τον εσωτερικό φακό του αφηγηματικού υποκειμένου, καθώς ο στόχος 

της δεν είναι να πει μια ιστορία ή έστω την ιστορία της με αρχή, μέση και τέλος, αλλά να μεταδώσει 

τους κραδασμούς μιας ψυχής, να καταγράψει το αποτύπωμα που άφησε στη μνήμη και την 

ευαισθησία του αφηγηματικού της υποκειμένου ένα συγκεκριμένο βίωμα, μια κατάσταση, ένα 

γεγονός. Ακόμη όμως και αυτό το στοιχείο της υποκειμενικότητας δεν θα λέγαμε ότι αποτελεί τόσο 

σημείο επαφής με τις νεότερες λογοτεχνικές τάσεις, αλλά περισσότερο ίδιον του μοντερνισμού που η 

συγγραφέας αξιοποιεί με αξιοπρόσεκτη δεξιοτεχνία.  Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι το μυθιστόρημα 

έγινε εκδοτική επιτυχία,209 παρόλο που ούτε αυτό ούτε τα διηγήματα της ίδιας περιόδου θα τα 

περιέγραφε κανείς ως εύκολα και ανάλαφρα αναγνώσματα. 

Ας έλθουμε τώρα στο ζήτημα στο οποίο η παρούσα εργασία εστιάζει: την άρρηκτη σχέση της μνήμης 

με την ατομική ταυτότητα, θέμα που εντοπίζεται τόσο στο μυθιστόρημα, όσο και σε συγκεκριμένα 

διηγήματα της ίδιας εποχής. Αναπόφευκτα βέβαια, το μυθιστόρημα λόγω του πλεονεκτήματος της 

έκτασης σε σύγκριση με το διήγημα ευνοεί την αναλυτικότερη επεξεργασία της σχέσης αυτής, αν και οι 

αναμνήσεις σε καθένα από τα κείμενα που είδαμε αποτελούν οργανικό κομμάτι του εαυτού και 

θεμελιώδες συστατικό της ταυτότητας, με την έννοια ότι αν τα πρόσωπα αυτά διατηρούσαν άλλες 

αναμνήσεις από το παρελθόν τους θα ήταν σαφώς εντελώς διαφορετικά άτομα. 

                                                           
208 Δημοσθένης Κούρτοβικ, Ημεδαπή εξορία, ό.π., σ. 68-69. 
209 Roderick Beaton, ό.π., σ. 367. 
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Έτσι, στο Από την άλλη όχθη του χρόνου πραγματώνεται μια επώδυνη καταβύθιση στον κόσμο της 

μνήμης με άξονα τον τόπο, όχι εξαιτίας μιας αθεράπευτης νοσταλγίας ή με διάθεση αυτοτιμωρίας και 

αυτολύπησης. Περισσότερο πρόκειται για έναν αγώνα επαναπροσέγγισης και επανερμηνείας της 

εμπειρίας, με απώτερο στόχο την κατανόηση της ατομικής συνείδησης, τη διάσωση του εαυτού και τη 

νοηματοδότηση της ζωής. Και αυτή η κάθοδος στα βάθη της μνήμης, που δίνει τη δυνατότητα στην 

αφηγήτρια να καταργήσει την κατάτμηση του χρόνου, να συνειδητοποιήσει τις μυστικές διασυνδέσεις 

των πραγμάτων και να αναζητήσει τον εσώτερο εαυτό, είναι οδυνηρή γιατί ανασύρει θραύσματα που 

αποκαλύπτουν μια ταυτότητα κατακερματισμένη, με καίρια παράμετρο αυτήν του διχασμού, και μια 

ταυτότητα με πρόσημο αρνητικό, που στηρίχτηκε όχι στο τι ήταν η αφηγήτρια, αλλά στο τι δεν ήταν 

(δεν ήταν αγόρι, δεν ήταν η αδελφή της, δεν ήταν όμορφη, δεν ήταν η Έλενα κτλ).  

Επίσης, επειδή κάθε ανάμνηση έχει μια σκοπιμότητα που υποδηλώνει ένα αξιακό σύστημα,210 στις 

αναμνήσεις της αφηγήτριας εισχωρεί ένα ολόκληρο φάσμα γυναικείων προσώπων, με στόχο –εκτός 

του να υλοποιήσει ένα ταξίδι στις επιρροές που μορφοποίησαν την προσωπικότητά της– να κατατεθεί 

ο προβληματισμός της σχετικά με τη γυναικεία ταυτότητα, με συνέπεια η μνήμη της να γίνει όργανο 

κριτικής των κατεστημένων αντιλήψεων που άπτονται αυτού του ζητήματος. Αυτές οι γυναίκες όμως 

αποτελούν ουσιαστικά αντικατοπτρισμούς της ίδιας της αφηγήτριας, αφήνοντας να διαφανεί για μια 

ακόμη φορά ο διαμελισμός του προσώπου της.  

Αυτός ο κατακερματισμός απηχείται και στις απόψεις που διατυπώνονται από το αφηγηματικό 

υποκείμενο σχετικά με τη μνήμη, γιατί η Μιλλιέξ δεν εξωραΐζει τη μνήμη, αντιθέτως κάποιες φορές την 

υπονομεύει ή εκθέτει τη γύμνια της. Επιπλέον, είναι φανερό ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια 

παραδοσιακή, συνεκτική ιστορία ζωής, κι επειδή η ικανότητα να εκφέρουμε μια συνεκτική ιστορία για 

τη ζωή μας «φαίνεται συνώνυμη με την αντίληψή μας για την ταυτότητα»211, σε τελική ανάλυση 

αμφισβητείται και η ταυτότητα, καθώς όταν αυτή θεωρείται δεδομένη, δεδομένο θεωρείται και το 

παρελθόν, ενώ όταν το παρελθόν τίθεται υπό αμφισβήτηση, αποσταθεροποιείται και η αίσθηση της 

ταυτότητας.212 Η μόνη λοιπόν νοσταλγία που εκφράζεται στο κείμενο της Μιλλιέξ αφορά μια μνήμη 

ικανή να προσπελάσει το παρελθόν στην ολότητά του, να ανακτήσει το αυθεντικό βίωμα και να 

αποκαταστήσει τη χαμένη συνέχεια.213 Αναδεικνύεται  έτσι και η τραγικότητα της θέσης του ανθρώπου 

που αναζητά ή ελπίζει σε βεβαιότητες, λαχταρά την τάξη και τη σταθερότητα, αλλά του προσφέρεται το 

αντίθετο κι εκείνος επιμένει, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά. Θραυσματική λοιπόν η μνήμη, 

γιατί «Πάει κι έρχεται (…) μέσα στο χρόνο και τα πρόσωπα, οι καθημερινές στιγμές με τις μεγάλες του 

Έθνους ή άλλες, σημειωμένες άσβηστα μέσα μας, γιατί μας σημαδέψανε, στιγμές μιας 

καθημερινότητας που θα έλεγες πως τίποτα δε θα τις διέσωζε, συνωθούνται, σκουντάει η μια την άλλη, 

ανεβαίνουν στην επιφάνεια με πείσμα και δεν υποχωρούν αν δεν καταγραφούν, σαν να’ χουν 

δικαίωμα διαιώνισης. Τις καταγράφω σχεδόν όπως μου επιβάλλονται, ο χρόνος είναι ένας μέσα στη 

διάρκεια του χρόνου μιας συγκεκριμένης ζωής» (σ. 79). Θραυσματική επομένως και η ταυτότητα. 

Εντούτοις, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς, αποκομίζοντας μια συνολική εικόνα της εσωτερικής 

περιπέτειας του αφηγηματικού υποκειμένου, είναι ότι σ’ αυτήν την αναδρομή στο παρελθόν υπάρχει 

εξέλιξη: η αφηγήτρια έφτασε να είναι αυτό που είναι μέσα από τη χειραφέτησή της από τα γονεϊκά 

                                                           
210 Jean C. Filloux, ό.π., σ. 45. 
211 Nicola King, ό.π., σ. 23. 
212 Michael Lambek and Paul Antze, ό.π., σ. xxii. 
213 Nicola King, ό.π., σ. 29. 



53 
 

πρότυπα, την αξίωση να ορίζει η ίδια τη μοίρα της και την επιλογή της ελευθερίας ως υπέρτατης αξίας 

και στάσης ζωής. Μέσα από την ανάκληση των αναμνήσεων αυτών της υπενθυμίζεται ότι κάποτε έγινε 

αποδεκτή, αγαπήθηκε, αγωνίστηκε, άρα η ύπαρξή της δικαιώθηκε. Κατορθώνει λοιπόν να συμφιλιωθεί 

με τα τραυματικά της βιώματα και να υπερβεί τον εσωτερικό  διχασμό, κατακτώντας την 

υποκειμενικότητα και ενώνοντας τα θραύσματα της μνήμης με ουσία εσωτερική. Η συνέχεια του 

εαυτού που θυμάται γίνεται συνεκτική δύναμη, όπως παράγοντας συνοχής γίνεται και η λογοτεχνική 

μνήμη, που της παραστέκεται αίροντας τη μοναξιά και προσδίδοντας στο ατομικό βίωμα καθολική 

διάσταση.  

Η Μιλλιέξ τελικά καταφάσκει στη μνήμη, γιατί αυτή «κόκκος που πεθαίνει για να ξαναγίνει ζωή» (σ. 

363), σπόρος που γονιμοποιεί το λογοτεχνικό σώμα, γίνεται ζώσα γραφή και αφήγηση, βλασταίνει και 

θάλλει για να δώσει ένα έργο που γίνεται το ίδιο τόπος μνήμης και ταμιευτήρας βιωμάτων που 

διασώζουν τον εαυτό, και ίσως έτσι τελικά να ξανακερδίζεται ο χρόνος. 
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