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Αναστασία Τσαπανίδου
Κωνσταντινουπολιτικά μιας εικοσαετίας (1845-1865). 
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(narratology), με επίκεντρο τις μελέτες του Gérard Genette, έχει ερευνήσει 
μεθοδικά τον χρόνο και έχει καταλήξει σε αποδεκτές τυπολογίες,3 οι οποίες 
ταξινομούν τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο που καλύπτουν τα γεγονότα μιας 
ιστορίας, διαφορετικά στην ανασύσταση του φυσικού χρόνου (χ ρόνος τ ης 
ισ τορίας ή αφηγ ημένος χρόνος), και στη χρονική διάρκεια της ανάγνω-
σης του κειμένου (χ ρόνος τ ης  αφήγ ησ ης ή αφηγούμ ε νος ή αφηγ η-
ματικός χρόνος).4 Όμως, μία παραπλήσια αδιαμφισβήτητη τυπολογία για 
τη σύγκριση του υφιστάμενου τρισδιάστατου χώρου (geospace)5 με τον χώρο 
της λογοτεχνίας δεν έχει ακόμη προταθεί, καθώς ο λογοτεχνικός χώρος είναι 
κατ’ ουσίαν μια μεταφορά, μια άυλη κειμενική αναπαράσταση, ένας μ εταχώ-
ρος (literary metaspace)6 που αποκτά οντότητα μέσα σε μία συγκεκριμένη 
μυθοπλασία. ύπ’ αυτή την έννοια συνιστά ένα είδος ετεροτοπίας (hetero-
topia), όπως σκιαγραφείται γενικά από τον Michel Foucault, έναν τόπο έξω 
απ’ όλους τους τόπους μολονότι η θέση του μπορεί να είναι προσδιορίσιμη.7 

3 Από την πλούσια πλέον ελληνόγλωσση βιβλιογραφία βλ. T. Todorov, Ποιητική, μτφρ. Α. Καστρι-
νάκη, Αθήνα, Γνώση, 1989, σ. 66-70, P. Ricoeur, «Αφηγηματικός χρόνος», Η αφηγηματική λειτουργία, 
μτφρ. Β. Αθανασόπουλος, Αθήνα, Καρδαμίτσας, 1990, σ. 89-156, W. Martin, «Αφηγηματική δομή. Μια 
σύγκριση μεθόδων», στο Β. Καλλιπολίτης (επιμ.), Θεωρία της αφήγησης, Αθήνα, Εξάντας, 1991, σ. 36-
39, S. Chatman, «Χρόνος και αφήγηση», στο Καλλιπολίτης (επιμ.), ό.π., σ. 47-69, Ά. Τζούμα, Εισα-
γωγή στην αφηγηματολογία. Θεωρία και εφαρμογή της αφηγηματικής τυπολογίας του G. Genette, Αθήνα, 
Συμμετρία, 21997, σ. 44-110, C. Angelet και J. Herman, «Αφηγηματολογία», στο M. Delcroix και F. 
Hallyn (επιμ.), Εισαγωγή στις σπουδές της λογοτεχνίας. Μέθοδοι του κειμένου, μτφρ. Ι. Ν. Βασιλαράκης, 
Αθήνα, Gutenberg, 2000, σ. 227-236, Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδια-
μάντη 1887-1910, Αθήνα, Κέδρος, 32002, σ. 37-103, Ε. Γ. Καψωμένος, Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέ-
θοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας, Αθήνα, Πατάκης, 2003, σ. 135-147, Γ. Καλλίνης, Εγχειρί-
διο αφηγηματολογίας. Εισαγωγή στην τεχνική της αφήγησης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005, σ. 81-107, G. Ge-
nette, Σχήματα ΙΙΙ. Ο λόγος της αφήγησης: Δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, μτφρ. Μ. Λυκούδης, 
Αθήνα, Πατάκης, 2007, σ. 93-229, Αθανασόπουλος, ό.π. (σημ. 2), σ. 76-81, Α. Μπενάτσης, Θεωρία λο-
γοτεχνίας. Δομισμός και σημειωτική, Αθήνα, Καλέντης, 2010, σ. 230-233. 

4 Η διάζευξη αφηγημένος χρόνος / αφηγούμενος ή αφηγηματικός χρόνος (erzählte Zeit / Erzähl-
zeit) οφείλεται στον Günther Müller, ο οποίος την εισηγείται ήδη από το 1948 (βλ. G. Müller, «Er-
zählzeit und erzählte Zeit» [1948], Morphologische Poetik. Gesammelte Aufsätze, Τυβίγγη, Niemeyer, 
1968, σ. 269-286, M. Martinez και M. Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie, Μόναχο, C. H. Beck, 
72007, σ. 30-32). Για την απόδοση της ορολογίας στα ελληνικά βλ. Τζούμα, ό.π. (σημ. 3), σ. 44, Γ. Βε-
λουδής, Γραμματολογία. Θεωρία λογοτεχνίας, Αθήνα, Πατάκης,62008, σ. 143-144. 

5 Για μια επισκόπηση των μαθηματικών και φυσικών θεωρήσεων του χώρου βλ. Ε. Μπιτσάκης, 
«Μαθηματικοί χώροι και φυσικός χώρος», περ. Ουτοπία, τχ. 24 (Μάρτ.-Απρ. 1997) 61-79. 

6 Για τον όρο βλ. B. Piatti κ.ά., «Mapping Literature. Towards a Geography of Fiction», στο W. 
Cartwright κ.ά. (επιμ.), Cartography and Art. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Βε-
ρολίνο–Χαϊδελβέργη, Springer, 2009, σ. 181. 

7 M. Foucault, «Of Other Spaces», μτφρ. J. Miskowiec, περ. Diacritics, τ. 16, τχ. 1 (άνοιξη 1986) 
24. Ο Foucault, βέβαια, μιλά για «άλλους τόπους» που «ταυτόχρονα» θέτουν υπό «μυθική και πραγ-
ματική αμφισβήτηση τον χώρο στον οποίο ζούμε», όπως το άσυλο, η φυλακή, το νεκροταφείο, το μουσείο, 
η βιβλιοθήκη ή το πλοίο. Βλ. και Σ. Σταυρίδης, «Ο χώρος της τάξης και οι ετεροτοπίες. Ο Φουκώ ως 
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Σε αδρές γραμμές ο λογοτεχνικός χώρος ορίζεται ως το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν και κινούνται οι χαρακτήρες μιας αφήγησης.8 Είναι παρομοίως 
επινοημένος με την υπόθεση, τους ήρωες, τον χρόνο και την ιδεολογία του 
λογοτεχνικού έργου, λειτουργεί ως απαραίτητο υπόβαθρο της δράσης και οι-
κοδομείται εξολοκλήρου από τις γλωσσικές δομές του κειμένου.9 Αν και δυ-
νητικά είναι εφικτός ο συσχετισμός του με τον χώρο της αντικειμενικής πραγ-
ματικότητας, η συνάφεια του δεν είναι τόσο έκδηλη όσο η συνάφεια του λο-
γοτεχνικού χρόνου με τη χρονική συγκρότηση του κόσμου10 ή τουλάχιστον 
με την ιδέα που έχει ο μέσος άνθρωπος για τον χρόνο. Μολαταύτα, ο Seymour 
Chatman επιχειρεί μια παρεμφερή διάκριση εισάγοντας στη συζήτηση για τη 
χωρικότητα (spatiality) της λογοτεχνίας τους όρους χώρος τ ης ισ τορίας 
(story-space) και χώρος του αφηγηματικού λόγου (discourse-space).11 
Εντούτοις, ομολογεί ότι τα όρια ανάμεσα στον χώρο τ ης ισ τορίας και στον 
χώρο του αφηγ ηματικού λόγου δεν είναι ευδιάκριτα.

Ο μυθοπλαστικός χώρος, ακόμη κι όταν αποτυπώνει υπαρκτές τοποθεσί-
ες, είναι απλώς αληθοφανής και δεν εξομοιώνεται ούτε αντιγράφει πιστά τις 
χωρικές όψεις του κόσμου,12 αλλά προσομοιάζει στον βιωματικό χώρο της 
αρχιτεκτονικής θεωρίας. Ο τελευταίος αρθρώνεται από τις αντανακλάσεις της 
συλλογικής μνήμης και της ατομικής εμπειρίας που εγγράφονται πάνω του και 

γεωγράφος της ετερότητας», περ. Ουτοπία, τχ. 72 (Νοέμβρ.-Δεκ. 2006) 149-156, Ν. Βαΐου και Κ. Χατζη-
μιχάλης, Ο χώρος στην αριστερή σκέψη, Αθήνα, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς–Νήσος, 2012, σ. 209-210. 

8 Βλ. και S. Buchholz και M. Jahn, «Space in Narrative», στο D. Herman κ.ά. (επιμ.), Routledge 
Encyclopedia of Narrative Theory, Λονδίνο, Routledge, 2005, σ. 552.

9 R. Ronen, «Space in Fiction», περ. Poetics Today, τ. 7, τχ. 3 (1986) 421.
10 Βλ. και G. Zoran, «Towards a Theory of Space in Narrative”, περ. Poetics Today, τ. 5, τχ. 2 

(1984) 310. 
11 S. Chatman, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca, Ν.ύ., Cornell 

University Press, 1978, σ. 96-107. Η ορολογία του βρίσκεται σε αντιστοιχία με τους όρους που υποδει-
κνύει για την κατηγοριοποίηση του χρόνου: χρόνος της ιστορίας / story-time για τη διάρκεια των γε-
γονότων της αφήγησης, και χρόνος του αφηγηματικού λόγου / discourse-time για τον χρόνο της ανά-
γνωσης του αφηγήματος (ό.π., σ. 62). Βλ. επίσης S. Chatman, «What Novels Can Do That Films 
Can’t (And Vice Versa)», περ. Critical Inquiry, τ. 7, τχ. 1 (φθινόπωρο 1980) 122. Αποδίδουμε τους όρους 
story-space ως χώρος της ιστορίας και discourse-space ως χώρος του αφηγηματικού λόγου, εναρμο-
νιζόμενοι με τη μετάφραση των όρων story-time και discourse-time από τον Β. Καλλιπολίτη. Ο Καλ-
λιπολίτης μεταφέρει στα ελληνικά τμήμα του κεφ. 2 από το προαναφερόμενο βιβλίο του Chatman («Χρό-
νος και αφήγηση», ό.π. (σημ. 3), σ. 47).

12 Βλ. Τσιριμώκου, ό.π. (σημ. 2), σ. 36-37, και τις παρατηρήσεις της M. Fludernik, An Introduction 
to Narratology, μτφρ. P. Häusler-Greenfield και M. Fludernik, Λονδίνο–Νέα ύόρκη, Routledge, 2009, 
σ. 42: «Πολυάριθμα μυθιστορήματα τοποθετούνται στο Λονδίνο, τη Βιέννη ή τη Μόσχα και αμέτρητες 
περιγραφές του τοπίου εκμεταλλεύονται τη γνώση της τοπογραφίας που έχουμε προηγουμένως […] 
ώστόσο, αυτό δεν κάνει ένα μυθιστορηματικό σκηνικό λιγότερο μυθοπλαστικό – το λογοτεχνικό Λον-
δίνο στα μυθιστορήματα του Dickens δεν είναι το πραγματικό Λονδίνο». 
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τον μετατρέπουν σε τόπο, σε μια εδαφική έκταση όπου καθοριστικά συμβάντα 
για το σύνολο και το άτομο (π.χ. ιστορικά στιγμιότυπα, κοινωνικές συνθήκες, 
έντονες προσωπικές αναμνήσεις) τον σημαδεύουν ανεξίτηλα και ενσαρκώνο-
νται συμβολικά από αυτόν.13 Και στη λογοτεχνία ο απεριόριστος και αφηρη-
μένος χώρος γίνεται κατοικήσιμος, μετασχηματίζεται σε καθορισμένο τόπο 
δεκτικό στην πολυδιάστατη ανθρώπινη αντιληπτικότητα.14 Μερικοί κριτικοί 
επιλέγουν μια πιο δυναμική διατύπωση· πιστεύουν ότι εν γένει ο χώρος στην 
τέχνη προσεταιρίζεται ανθρώπινα γνωρίσματα, εξανθρωπίζεται .15 Επενδύε-
ται με ιστορικές συνδηλώσεις, περικλείοντας τον χρόνο που αντικατοπτρίζεται 
επάνω του, και προσωποποιείται από συνυφασμένα με αυτόν βιώματα του αφη-
γητή ή των ηρώων. Ο ρόλος του κειμενικού χώρου είναι σταθερός και μπορεί 
να διακριθεί σε δύο επίπεδα: (α) τόπος τ ης δράσης (place of action) και 
(β) δρων τόπος (acting place).16 Στο πρώτο επίπεδο η κατανομή θέσεων 
και πραγμάτων διαμορφώνει απλώς ένα πλαίσιο για να λάβει χώρα η υπόθεση, 
ένα φόντο για όσα διαδραματίζονται. Στο δεύτερο ο χώρος θεματοποιείται 
(thematized space). Η μυθοπλασία στρατεύεται στην υπηρεσία του για να τον 
αναδείξει σε κεντρικό της θέμα και ο ίδιος δεσπόζει ως πρωταγωνιστής της. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η μελέτη του χώρου στη λογοτεχνία ακολουθεί 
δύο γενικές κατευθύνσεις: την αντιπαραβολή της υπαρκτής γεωγραφίας με 
την κειμενική ανασύστασή της και την ενδοκειμενική ερμηνεία των κάθε εί-
δους τοπικών δεικτών. Τη μεταλλαγή μιας περιοχής σε συστατικό της μυθο-
πλασίας εξετάζει ο κλάδος της λογοτεχ νικής γεωγραφίας (Literary ge-
ography). Αυτός ο επιστημονικός τομέας θεμελιώνεται το 1904 με το ομώνυ-
μο βιβλίο του ποιητή και βιογράφου William Sharp.17 O Sharp αναδεικνύεται 
πρωτοπόρος στη μέθοδο της χαρτογράφησης ως ερμηνευτικού εργαλείου, 

13 Σ. Σταυρίδης, Η συμβολική σχέση με τον χώρο. Πώς οι κοινωνικές αξίες διαμορφώνουν και ερμη-
νεύουν τον χώρο, Αθήνα, Κάλβος, 1990, σ. 102-105, και «Η σχέση χώρου και χρόνου στη συλλογική 
μνήμη», στο Σ. Σταυρίδης (επιμ.), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006, σ. 25-29. 

14 Βλ. L. Lutwack, The Role of Place in Literature, Νέα ύόρκη, Syracuse University Press, 1984, 
σ. 27-31.

15 A. Cook, «Space and Culture», περ. New Literary History, τ. 29, τχ. 3 (καλοκαίρι 1998) 551. 
16 M. Bal, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, μτφρ. Ch. van Boheemen, Toronto, 

University of Toronto Press, 21997, σ. 135-136, Μ. Δερμιτζάκης, Αφηγηματικές τεχνικές. Ελληνική πεζο-
γραφία και δραματουργία, Αθήνα, Gutenberg, 2000, σ. 181-182. Ο Αθανασόπουλος, ό.π. (σημ. 2), σ. 66-67, 
προτείνει αντίστοιχα τις διακρίσεις: (α) λεπτομερειακό και αφαιρετικό σκηνικό για τον βαθμό ακρίβειας 
του μυθιστορηματικού σκηνικού, και (β) στατικό και δυναμικό σκηνικό για τη συμμετοχή του στη δράση. 

17 W. Sharp, Literary Geography, Λονδίνο, Offices of the «Pall Mall Publications», 1904. Για τον 
Sharp και τη λογοτεχνική γεωγραφία βλ. B. Stableford, «An Introduction to Place in Literature», 
στο R. K. Rasmussen και R. B. Shuman (επιμ.), Cyclopedia of Literary Places, τ. I, Pasadena, Calif., 
Salem Press, 2003, σ. xxxv-xlii.
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καθώς σχεδιάζει χάρτες για να αποδώσει τη λογοτεχνική επικράτεια μιας ομά-
δας έργων ή μεμονωμένων μυθιστορημάτων των υπό διερεύνηση συγγραφέων. 
Με την πρακτική της χαρτογράφησης επιτυγχάνει να αποτυπώσει τη σύνδε-
ση του ενυπόστατου με το αφηγηματικό σύμπαν και να οπτικοποιήσει ικανο-
ποιητικά την επικάλυψη, τη διαφοροποίηση ή την ασυμφωνία τους. 

Σημαντικός σταθμός στην πορεία της λογοτεχ νικής γεωγραφίας18 
είναι η χαρτογραφική απόπειρα του Franco Moretti για τη μελέτη του ευρω-
παϊκού μυθιστορήματος του 19ου αι. στα τέλη της δεκαετίας του 1990.19 Ο 
Ιταλός θεωρητικός κατορθώνει να διευρύνει αισθητά τις αναλυτικές δυνατό-
τητες των συγκριτικών και συγκριτολογικών αναγνώσεων. Διαχωρίζει το αντι-
κείμενο της λογοτεχ νικής γεωγραφίας σε δύο διακριτές υποδιαιρέσεις: 
τον χώρο σ τ η λογοτεχ νία , δηλαδή τις μυθοπλαστικές εκδοχές της γεω-
γραφίας (π.χ. το Παρίσι του Honoré de Balzac), και τ η λογοτεχ νία σ τον 
χώρο, τον ιστορικό χώρο παραγωγής και διακίνησης της λογοτεχνίας (π.χ. 
η διάδοση ενός μυθιστορήματος στην Ευρώπη).20 Και για τις δύο υποδιαιρέ-
σεις το μοντέλο έρευνας είναι κοινό: η συστηματική εκπόνηση χαρτών. Ο 
Moretti ισχυρίζεται πως οι χάρτες στις λογοτεχνικές σπουδές προωθούν την 
κριτική και δεν συνιστούν διακοσμητικά στοιχεία της ανάλυσης.21 Ένας χάρ-
της φτιάχνεται από ευάριθμες χωρικές πληροφορίες που αποσπώνται από την 
αφήγηση, αλλά φανερώνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι το άθροισμα 
όσων τον συνθέτουν. Απεικονίζει τη δράση των έργων και τις μετακινήσεις 
των ηρώων εντός των πραγματικών γεωγραφικών τους ορίων αποκαλύπτο-
ντας αφανείς ή κρυμμένες ιδιότητες, όπως η ανεπαίσθητη προσήλωση της δι-
ήγησης σ’ ένα μικρό μέρος μιας εκτενούς ζώνης ή πόλης. 

Το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη λογοτεχ νική γεωγραφία 
καταδεικνύεται και από την έκδοση τρίτομης εγκυκλοπαίδειας των λογοτε-

18 Για την παράδοση και την εξέλιξη της λογοτεχνικής γεωγραφίας βλ. B. Piatti, Die Geographie 
der Literatur. Schauplätze–Handlungsräume–Raumphantasien, Göttingen, Wallstein, 2008, σ. 65-122, 
J. Döring, «Zur Geschichte der Literaturkarte (1907-2008)», στο J. Döring και T. Thielmann (επιμ.), 
Mediengeographie. Theorie–Analyse–Diskussion, Bielefeld, Transcript, 2009, σ. 247-290, B. Piatti κ.ά., 
ό.π. (σημ. 6), σ. 179-181.

19 Για τη συνολική πρόταση του Moretti, που εδράζεται σε μία μαρξιστική αντίληψη της κοινωνιο-
λογίας των λογοτεχνικών μορφών με βάση τη διασπορά τους στον χώρο, βλ. Γ. Πασχαλίδης, «Λογο-
τεχνικοί χάρτες / Χαρτογραφώντας τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνική γεωγραφία ως ερευνητικό πρόγραμ-
μα», στο Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Πρακτικά Ί  Επιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ-ΑΠΘ, 3-6 Οκτω-
βρίου 2002, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σ. 320-331.

20 F. Moretti, Atlas of the European Novel 1800-1900, Λονδίνο, Verso, 1998, σ. 3.
21 F. Moretti, Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for a Literary Theory, Λονδίνο, Verso, 2005, σ. 

35- 66, ιδίως σ. 35, 53-54. 
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χνικών τόπων, με χίλια τριακόσια τέσσερα λήμματα από τα ομηρικά έπη και 
το αρχαίο δράμα έως το παγκόσμιο μυθιστόρημα του 20ο αιώνα.22 Παραπλή-
σιος προς τη λ ογο τεχ νική γεωγραφία είναι και ο νεογενής τομέας της 
γεωκριτικής (géocritique, geocriticism) που δίνει έμφαση στη διαλεκτική 
σχέση της πραγματικής γεωγραφίας με τη γεωγραφία της φαντασίας, συνδέ-
εται διεπιστημονικά με πολλές όψεις της πολιτισμικής και κοινωνικής θεωρίας 
και κατά κύριο λόγο θεραπεύεται από τις μελέτες του Bertrand Westphal και 
τη σύγχρονη συγκριτολογική σκέψη στη Γαλλία και στην Αμερική.23 

Για την ενδοκειμενική ερμηνεία των τοπικών δεικτών έχουν υποδειχθεί πο-
λυάριθμα θεωρητικά πρότυπα. Μία από τις πιο συγκροτημένες θεωρίες για 
τον χώρο στην αφήγηση είναι η ταξινόμηση του Gabriel Zoran,24 η οποία δεν 
εστιάζει στη λειτουργία του λογοτεχνικού χώρου αλλά στη δομή του και στο 
πώς απαντά στο κείμενο ως υποσύνολο του αναδομημένου σύμπαντος. Ο 
Zoran διαβεβαιώνει ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό του βασίζεται απευθείας 
στην περιγραφή και φρονεί ότι διαρθρώνεται σε τρεις αλληλένδετες βαθμίδες: 

(α) Το τοπογραφικό επίπεδο (topographical level). Ο χώρος εμφα-
νίζεται ως αυθύπαρκτη στατική οντότητα έξω από τον χρόνο και γίνεται κα-
ταληπτός σαν ένα είδος υποθετικού χάρτη που συντάσσεται από τις λεπτομέ-
ρειες της περιγραφής και τις πάσης φύσεως τοπικές νύξεις. Με δυο λόγια, 
αφορά το καθαρά γεωγραφικό υπόβαθρο της διήγησης. 

(β) Το χ ρονοτοπικό επίπεδο (chronotopic level). Πρόκειται για την 
επίδραση που ασκούν η κίνηση και η δράση της αφήγησης στον χώρο. Στην 
ουσία διερευνάται η ενοποίηση του χρόνου με τον χώρο, μέσα από τις κατη-
γορίες της μετατόπισης και της αλλαγής. 

22 R. K. Rasmussen και R. B. Shuman (επιμ.), Cyclopedia of Literary Places, τ. Ι-ΙΙΙ, Pasadena, 
Calif., Salem Press, 2003. 

23 Ο B. Westphal διατυπώνει τον ακόλουθο ορισμό για τη γεωκριτική: μια «ποιητική της οποίας 
αντικείμενο δεν είναι η έρευνα των αναπαραστάσεων του χώρου στη λογοτεχνία αλλά περισσότερο οι 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους ανθρώπινους χώρους και στη λογοτεχνία» (B. Westphal, «Pour une 
approche géocritique des textes. Esquisse», στο B. Westphal (επιμ.), La géocritique mode d’emploi, 
Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2000, σ. 17, και επίσης La géocritique. Réel, fiction, espace, 
Παρίσι, Éditions de Minuit, 2007). Για μια σύντομη παρουσίαση της γεωκριτικής μεθόδου βλ. C. Mol-
dovan, «Une nouvelle discipline interdisciplinaire. La géocritique», περ. Annales Universitatis 
Apulensis. Series Philologica, τχ. 1 (2009) 329-334.

24 Zoran, ό.π. (σημ. 10), 309-335. Για μια σύνοψη της θεωρίας του Zoran στα ελληνικά βλ. Έ. Σταυ-
ροπούλου, «Η συμβολική λειτουργία του χώρου στην πεζογραφία του Ανδρέα Φραγκιά», περ. Επιστη-
μονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τχ. ΛΆ  [περίοδος Β ]́ (1996-1997) 
187-188, σημ. 13, Θ. Ανδριόπουλος, Πόλη, μεσοπόλεμος και αναπαράσταση της Αθήνας στη γενιά του ΄30. 
Η περίπτωση της Αργώς και της Μενεξεδένιας Πολιτείας, διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Αρχιτεκτονική–Σχεδιασμός του Χώρου, Αθήνα 2009, σ. 21-23. 

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0b28fa02-0045-4841-aed6-3b7b49151253&articleId=bffae6ba-5125-4eb9-a4cf-7cbd9264201e
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=0b28fa02-0045-4841-aed6-3b7b49151253&articleId=bffae6ba-5125-4eb9-a4cf-7cbd9264201e
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Mitchell η χωρική μορφή είναι ένας «θεμελιώδης παράγοντας της ερμη-
νείας και του βιώματος της λογοτεχνίας»,32 ταυτίζεται με τα χωρικά γνωρί-
σματά της και συγκροτείται σε τέσσερα επίπεδα: (α) η φυσική χωρικότητα του 
κειμένου στην κατεξοχήν μη μεταφορική της διάσταση, (β) ο περιγραφόμενος 
στο έργο χώρος, (γ) ο νοητός χάρτης ή σχεδιάγραμμα των χρονικών κινήσεων 
μέσα στο κείμενο, και (δ) η συνείδηση του συνολικού χώρου του έργου ως πα-
ράμετρος που καθορίζει το νόημά του.33 

ώστόσο, συγκρίνοντας τα ποικίλα θεωρητικά σχήματα για τη δομή του 
χώρου στη λογοτεχνία παρατηρούμε ότι, πέρα από τις επιμέρους διαφορετι-
κές κατατάξεις και τις αποκλίσεις στην ορολογία, εμφανίζουν αξιοπρόσεκτες 
ομοιότητες στις βασικές αναλυτικές κατηγορίες. Κατά συνέπεια, η έρευνα του 
λογοτεχνικού χώρου σ’ ένα έργο ή σε μία πλειάδα έργων, περίπου ανεξάρτητα 
από τις όποιες θεωρητικές της καταβολές, εξετάζει τους ακόλουθους κεντρι-
κούς άξονες: (α) το γεωγραφικό σκηνικό που αναπαρίσταται άμεσα ή υποση-
μαίνεται έμμεσα στο κείμενο, (β) την επιρροή του χρόνου στο προαναφερό-
μενο γεωγραφικό σκηνικό, όπου η συνύφανση της Ιστορίας με τον τόπο απο-
τελεί μία από τις κυριότερες εκφάνσεις του χωροχρονικού συμπλέγματος της 
αφήγησης, και (γ) τον συντελεστή της γλώσσας στον σχηματισμό της λογο-
τεχνικής τοπογραφίας. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι αθέατες χωρικές όψεις 
που αφομοιώνονται από τη γλώσσα, το ύφος, τους εκφραστικούς τρόπους και 
τα αφηγηματικά τεχνάσματα του κειμένου. Πρόκειται για στοιχεία που με μια 
πρώτη ματιά μπορεί να θεωρηθούν ξένα προς τον χώρο, ωστόσο αναπαράγουν 
την αίσθησή του στον ίδιο βαθμό με μια λεπτομερή περιγραφή: δημοτικά τρα-
γούδια,34 θρύλοι, λαϊκά δρώμενα, λέξεις του τοπικού ιδιώματος, διακειμενική 
σύνδεση με την τοπική ιστοριογραφία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της κριτικής ολοένα και απομα-
κρύνεται από τον αόριστο και αφηρημένο χώρο και στρέφεται στον καθορι-

Joseph Frank και J. Hillis Miller χωροκριτικούς (spacecritics). Για το τελευταίο ζήτημα βλ. και R. 
Salvaggio, «Theory and Space, Space and Woman», περ. Tulsa Studies in Women’s Literature, τ. 7, τχ. 
2 (φθινόπωρο 1988) 262-265.

32 W. J. T. Mitchell, «Spatial Form in Literature. Toward a General Theory», περ. Critical Inquiry, 
τ. 6, τχ. 3 (άνοιξη 1980) 546. 

33 Ό.π., 550-554, L. Lane, Jr., «Spatial Form in Literature. MacLeish’s “Einstein”», περ. Ariel, τ. 
15, τχ. 3 (Ιούλ. 1984) 36-37. 

34 Η Τσιριμώκου, ό.π. (σημ. 2), σ. 39-40, δικαιολογεί τις «ενσφηνώσεις» τραγουδιών σε ρεαλιστι-
κά αφηγηματικά κείμενα, όπου κυριαρχεί ο τόπος ως αποτέλεσμα «του συστήματος αληθοφάνειας», 
καθώς «πιστοποιούν την αυθεντικότητα της λογοτεχνικής ιστορίας» και «παρέχουν το ιστορικό άλ-
λοθι της αφήγησης». Στο ίδιο σύστημα εντάσσει ομοίως τις παραπομπές στην «εξωλογοτεχνική ιστο-
ρικότητα, σε αυθεντικά (ελέγξιμα δηλαδή) πράγματα ή γεγονότα» (σ. 38-39). 
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σμένο και συγκεκριμένο τόπο.35 Σχεδόν για κάθε περιοχή ή μεγάλη πόλη του 
δυτικού κόσμου δημοσιεύονται λογοτεχνικές ανθολογίες και μελέτες που ανα-
δεικνύουν τη φυσιογνωμία ενός τόπου και προάγουν την κατασκευή μιας ιδιαί-
τερης πολιτισμικής ταυτότητας βασισμένης σ’ αυτόν.36 Όπως επισημαίνει ο 
Eric L. Ball, την σχετική έρευνα έχει κυρίως προβληματίσει η λειτουργία του 
τόπου στη λογοτεχνία, ο προσδιορισμός των διακριτικών χαρακτηριστικών 
του κειμένου σε συνάρτηση με τους τόπους που απεικονίζονται, η συμβολή 
του γενέθλιου τόπου του συγγραφέα και η χρήση του τόπου ως μια λογοτε-
χνική τεχνική.37

Στη νεοελληνική κριτική σκέψη η θεματική του χώρου/τόπου παρουσιά-
ζεται με αρκετή καθυστέρηση. Στο σώμα της συναφούς ελληνικής βιβλιογρα-
φίας συμπεριλαμβάνουμε και ελάχιστες ξενόγλωσσες ή μεταφρασμένες μελέ-
τες προσανατολισμένες βέβαια στη νέα ελληνική λογοτεχνία. Το παραπάνω 
φαινόμενο μοιάζει δυσερμήνευτο, αν αναλογιστούμε πως για ολόκληρη την 
πεζογραφική γενιά του 1880 και τη λεγόμενη ηθογραφία του τέλους του 19ου 
και των αρχών του 20ού αι. η πρόκριση της εντοπιότητας είναι άκρως εντυ-
πωσιακή, υπό την έννοια ότι ο χώρος της μυθοπλασίας – ακόμη κι αν δεν κα-
τονομάζεται ρητώς – εξισώνεται συνήθως με τη γενέτειρα του συγγραφέα, η 
αφηγηματική ύλη αντλείται κατεξοχήν από τη βιωμένη εμπειρία του γενέθλιου 
τόπου και ο μικρόκοσμος της πάτριας γης γίνεται το όχημα για τον στοχασμό 
εθνικών και υπερεθνικών ζητημάτων. Παρότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
πεζογράφων η κριτική της εποχής προσέχει τη συνάντηση μυθοπλασίας και 
γενέθλιου τόπου, π.χ. με αμεσότητα και οξυδέρκεια ο Κωστής Παλαμάς συ-
σχετίζει τη διηγηματογραφία του Γ. Μ. Βιζυηνού με την Ανατολική Θράκη,38 

35 Για παράδειγμα, ο Jean-Yves Tadié επισκοπώντας το μυθιστόρημα του 20ού αι. περιδιαβάζει τις 
μεγάλες πόλεις της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και πιστοποιεί ότι τα μυθιστορήματα αυτής της περιόδου 
αφιερώνονται στο άστυ που εξομοιώνεται με τη μοίρα του ήρωα ή η ίδια η πόλη οργανώνει την αρχιτε-
κτονική της αφήγηση (βλ. το κεφ. «Μυθιστόρημα της πόλης, πόλη του μυθιστορήματος» από τη με-
λέτη του J.-Y. Tadié, Το μυθιστόρημα στον εικοστό αιώνα, μτφρ. Μ. Κουνεζή, εισ. Ι. Ν. Βασιλαράκης, 
Αθήνα, Τυπωθήτω–Γιώργος Δαρδανός, 2007, σ. 197-261). Ανάλογες περιδιαβάσεις αποπειρώνται και 
οι Burton Pike και Richard Lehan αναλύοντας πλείστα παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και αμερι-
κανική ποίηση και πεζογραφία, ταξινομώντας τις εικόνες της λογοτεχνικής πόλης και υποστηρίζοντας 
ότι οι μεταμορφώσεις της δομής και της λειτουργίας του άστεως επιδρούν άμεσα στη λογοτεχνία (βλ. 
B. Pike, The Image of the City in Modern Literature, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1981, 
R. Lehan, The City in Literature. An Intellectual and Cultural History, Berkeley–Los Angeles–Λονδί-
νο, University of California Press, 1998). 

36 E. L. Ball, «Literary Criticism for Places», περ. Symplokē, τ. 14, τχ. 1-2 (2006) 234-237. 
37 Ό.π., 234. 
38 Κ. Παλαμάς, «Το ελληνικόν διήγημα. Ά  Βιζυηνός» [1896], Άπαντα, τ. Β ,́ Αθήνα, Γκοβόστης, 

1962, σ. 157-158: «Και όμως ο Βιζυηνός πολύ τελειότερον του ποιητού των επικολυρικών και των ερωτο-
σατυρικών στίχων είναι ο διηγηματογράφος ποιητής. Η γη της Θράκης, εις την φύσιν και την ιστορίαν 
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η στροφή προς την εντοπιότητα ως συνολική τάση εντοπίζεται και σχολιάζε-
ται πολύ αργότερα.39 Η νεοελληνική κριτική θέτει δειλά το θέμα του χώρου 
στα μέσα της δεκαετίας του 1960, μη επιλέγοντας όμως το προνομιακό για τις 
προοπτικές της έρευνας πεδίο της πεζογραφίας του 1880, συστηματοποιεί τα 
ερωτήματα που προκύπτουν στη δεκαετία του 1980 και καθιερώνει τον τόπο 
ως αντικείμενο συζήτησης μετά το 1990, χωρίς εντούτοις – στην πλειονότη-
τά της – να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και αμερι-
κανικό κριτικό λόγο. 

Το πρώιμο στάδιο της ανακάλυψης του τόπου στη νεοελληνική λογοτεχνία 
αφορά το χρονικό διάστημα 1965-1980. Προηγουμένως γράφονται σποραδι-
κά ορισμένες μελέτες – ανθολογίες, π.χ. για την Ήπειρο του Λόρδου Βύρω-
να40 ή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.41 Στο διάστημα 1965-1980 ξεχωρίζουν δύο 
πρωτοπόρα μελετήματα. Το πρώτο, αν και δεν εμπίπτει ακριβώς στη νεοελλη-
νική φιλολογία, είναι ένα φιλοσοφικό άρθρο του Ευάγγελου Μουτσόπουλου 
δημοσιευμένο στα 1964-1965. Πραγματεύεται από τη σκοπιά της φαινομενο-
λογικής προσέγγισης του Gaston Bachelard42 τη δυναμική του χώρου στη 

της οποίας συνεκεντρώθη ό,τι λαμπρότερον και ωραιοτερον, ό,τι ζοφερώτερον και σπαρακτικώτερον έχει 
να επιδείξη η Ανατολή, η μαγική αύτη πυξίς, μέσα εις την οποίαν περιφυλάσσονται ανεκτίμητα κειμήλια 
του εθνικού βίου και της ποιητικής εμπνεύσεως από της μυριοποθήτου βασιλίσσης, της Σταμπούλ, μέχρι 
της πτωχικής και μαρτυρικής Βιζύης, όπου εγεννήθη ο ποιητής, γοργώς, παροδικώς, άλλα με καινοπρεπή 
ζωηρότητα, εμφανίζεται μέσα εις τα διηγήματα εκείνα, όσον το επιτρέπουν τα στενά όρια του είδους».

39 Για τη δραστική παρουσία του τόπου στην πεζογραφία της γενιάς του 1880 και στο ηθογραφικό 
διήγημα βλ. P. Mackridge, «Η ποιητική του χώρου και του χρόνου Στου Χατζηφράγκου», εισαγωγή 
στο Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου. Τα σαραντάχρονα μιας χαμένης πολιτείας, επιμ. P. Mackridge, 
Αθήνα, Εστία, 21993, σ. 40*-41*, και «The Textualization of Place in Greek Fiction, 1883-1903», περ. 
Journal of Mediterranean Studies, τ. 2, τχ. 2 (1992) 148-168, Γ. Μελισσαράτου, «Οι κοινοί τόποι της 
εντοπιότητας», στο Ε. Γ. Αυδίκος (επιμ.), Κώστας Κρυστάλλης. Το έργο του στο τέλος της εκατονταετίας 
από το θάνατό του. Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου, Πρέβεζα 11-13 Ιουνίου 1993, Πρέβεζα, Δήμος 
Πρέβεζας, 1994, σ. 150-155, Α. Καστρινάκη, Η φωνή του γενέθλιου τόπου. Μελέτες για την ελληνική πε-
ζογραφία του 20ού αιώνα, Αθήνα, Πόλις, 1997, σ. 11-19, Γ. Λαδογιάννη, «Πλατεία/Αυλή. Η λειτουργία 
του χώρου στη δραματουργία του 20ού αιώνα», στο Π. Νούτσος (επιμ.), Φιλοσοφία, επιστήμες και πο-
λιτική. Συγκομιδή προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Ευτύχη Μπιτσάκη, Αθήνα, Τυπωθήτω–Γιώργος 
Δαρδανός, 1998, σ. 154-155, Μ. Καραγιάννης, Η Αισθητική της ιθαγένειας. Λογοτεχνία και τόπος: Η πε-
ρίπτωση της Κοζάνης, Κοζάνη, Παρέμβαση, 2001, σ. 22-24, Γ. Λαδογιάννη, «Η Σαμοθράκη του Ίωνος 
Δραγούμη. Τοπίο λυρισμού και τόπος του ιδεολογικού του στοχασμού», στο M. Morfakidis (επιμ.), 
Φιλόπατρις. Αφιέρωμα στον Αλέξη-Eudald Solá, Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos 
y Chipriotas–Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2004, σ. 201, Γ. Πατερίδου, «Για νάρθω σ’ 
άλλη ξενιτειά». Αφηγήσεις του τόπου στην πεζογραφία της γενιάς του 1880: Βιζυηνός, Ψυχάρης, Εφταλιώ-
της, Καρκαβίτσας, Παπαδιαμάντης, Πάτρα, Opportuna, 2012. 

40 Δ. Μ. Σάρρος, «Πώς είδε και πώς ετραγούδησεν ο Λόρδος Βύρων την Ήπειρον. Childe Harold’s 
Pilgrimage II», περ. Φιλολογικός Νέος Κόσμος, τχ. 3 (Μάρτ. 1935) 33-57.

41 Ν. Β. Πατσέλης, Ο Βαλαωρίτης και η Ήπειρος. Μελέτη ιστορική και πολιτική, Αθήναι, Μ. Βασι-
λείου, 1937. 

42 G. Bachelard, Η ποιητική του χώρου, μτφρ. Ε. Βέλτσου και Ι. Δ. Χατζηνικολή, Αθήνα, Χατζηνι-
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νεότερη ευρωπαϊκή ποίηση, κατά βάση στη γαλλική, με ορισμένες μνείες στον 
Καβάφη.43 Ο Μουτσόπουλος αντιμετωπίζει το ποίημα ως καθαρή έκφραση 
της συνείδησης του ποιητή και καταδεικνύει την υποκειμενικότητα του χώρου 
ερμηνεύοντάς τον μέσα από τη φαντασία και την ονειροπόληση του συγγρα-
φικού υποκειμένου που θεωρείται ότι εκπροσωπεί την ανθρώπινη συνείδηση. 
Το δεύτερο μελέτημα ουσιαστικά χαράσσει τον δρόμο για την ανάλυση του 
τόπου. Μιλούμε για τη μονογραφία του Edmund Keeley αναφορικά με τον 
μύθο της καβαφικής Αλεξάνδρειας, που πρωτοκυκλοφορεί το 1976 και μετα-
φράζεται στα ελληνικά το 1979.44 Ο Keeley ανατέμνει την πόλη-σύμβολο του 
Καβάφη σε πολλούς αναβαθμούς (πραγματική, μεταφορική, αισθησιακή, μυ-
θική πόλη κτλ.), δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των μεταμορφώσεών της 
στο ποιητικό του σύμπαν και προσφέροντας ένα στέρεο πρότυπο για τα επό-
μενα βήματα της έρευνας. Βασικός άξονας αυτού του πρότυπου είναι η σύντα-
ξη χρονολογικών και γεωγραφικών πινάκων, που ανιχνεύουν τη λειτουργία 
της πόλης σε κάθε ποίημα και σημειώνουν τα διάφορα σκηνικά του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου στην ποίηση του Καβάφη. Η εν λόγω πρακτική θα υιοθε-
τηθεί και από μεταγενέστερες εργασίες. 

Στη δεκαετία του 1980 κομβικό ρόλο για την προώθηση της μελέτης του 
τόπου στη λογοτεχνία έχει το διεθνές συμπόσιο ιστορίας «Νεοελληνική πόλη. 
Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος», που διοργανώνεται το 1984 
από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού.45 Ανάμεσα σε άλλες ανακοινώ-
σεις φιλολογικού περιεχομένου – όπως της Βασιλικής Κολυβά –46 για τον 

κολής, 21992. Για την τοπο-ανάλυση του Bachelard βλ. και Ζ. Σαμαρά, Προοπτικές του κειμένου, Θεσ-
σαλονίκη, Κώδικας, 1987, σ. 89-91. 

43 Ε. Μουτσόπουλος, «Η δυναμική του χώρου και η νεωτέρα ποίησις», περ. Επιστημονική Επετη-
ρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. ΙΕ΄ (1964-1965) 310-338.

44 E. Keely, Η καβαφική Αλεξάνδρεια. Εξέλιξη ενός μύθου, μτφρ. Τζ. Μαστοράκη, Αθήνα, Ίκαρος, 
21991. Αργότερα μελετάται και ο μύθος της συγκεκριμένης πόλης στο δημοτικό τραγούδι: G. Saunier, 
«Ο μύθος της Αλεξάνδρειας στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια», Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Συνα-
γωγή μελετών (1968-2000), Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2001, σ. 387-400. 

45 Β. Αποστολίδου, «Ο ρόλος της πεζογραφίας στη μυθοποίηση της πόλης. Το παράδειγμα της 
Θεσσαλονίκης», στο Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-20ός 
αι). Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 27-30 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισμού, 2000, σ. 559, Γ. Λαδογιάννη, «Τάδε έφη Πολύκαρπος. Τα Γιάννενα του Γεωργίου Χατζή-
Πελλερέν», στο Δ. Ρόκος (επιμ.), Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη, 
Αθήνα, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του ΕΜΠ–Ίδρυμα Ανάπτυξης του 
ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ, 2004, σ. 407.

46 Β. Κολυβά, «Ο αστικός χώρος στα μυθιστορήματα των Γ. Θεοτοκά, Α. Τερζάκη και Κ. Πολίτη 
της δεκαετίας 1930-1940», στο Νεοελληνική πόλη. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Αθήνα 
26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, τ. Ά , Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισμού, 1985, σ. 197-201.
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γασίες των Henri Tonnet για την εικόνα της πόλης στην ελληνική λογοτε-
χνία,53 Peter Mackridge για την ποιητική του χώρου και του χρόνου Στου 
Χατζηφράγκου του Κοσμά Πολίτη,54 Μαίρης Μικέ για τα λογοτεχνικά πρό-
σωπα της Καβάλας55 και Βενετίας Αποστολίδου για τη Θεσσαλονίκη της Με-
γάλης πλατείας του Νίκου Μπακόλα.56 Η Μικέ στη μελέτη της συνεξετάζει 
και ανθολογεί πεζά κείμενα «στα οποία η ιστορική και συγκεκριμένη πόλη 
της Καβάλας διαθλάται, μετασχηματίζεται σε λογοτεχνική πόλη, αναλαμβά-
νει λειτουργίες και επωμίζεται αισθητικούς και ιδεολογικούς ρόλους»57 κα-
ταρτίζοντας πίνακες (χρονολογικός, τίτλων και τοπωνυμικός) κατά το υπό-
δειγμα της Τσιριμώκου. Η Αποστολίδου προτείνει ότι οι πόλεις των μυθιστο-
ρημάτων μπορούν να μελετηθούν «τελικά μέσα από τρεις μυθιστορηματικούς 
πόλους και τη διαπλοκή τους: τον χώρο (τοπογραφία), τον χρόνο (ιστορία) 
και τους ανθρώπους τους».58

Από το 1990 και έπειτα η οπτική του τόπου συνεχώς κερδίζει έδαφος και 
σταδιακά τίθεται στο προσκήνιο της κριτικής. Τη δυναμική αυτή ενισχύουν χα-
ρακτηριστικές για τον αναπροσανατολισμό της κριτικής συλλογικές εκδόσεις: 

(α) Μία μεταφρασμένη στα αγγλικά πεζογραφική ανθολογία για την Ελλάδα, 
σε επιμέλεια της Άρτεμης Λεοντή, που ακολουθεί έναν σχεδιασμό ανά γεωγραφι-
κές ενότητες59 διευρύνοντας έτσι σε εθνικό επίπεδο τα τοπικά κριτήρια αθρόου 
αριθμού λογοτεχνικών ανθολογιών για κάθε σχεδόν ελληνική πόλη ή περιφέρεια. 

(β) Ένας τόμος σε επιμέλεια του Μισέλ Φάις με τριάντα τρία εξομολογη-
τικά κείμενα ποιητών και πεζογράφων για την γενέθλια πόλη ή την πολιτεία 
που πέρασαν μέρος του βίου τους.60 

53 H. Tonnet, «Η εικόνα της πόλης στην ελληνική λογοτεχνία. Διαχρονική ανασκόπηση», στο 
Μελέτες για την νεοελληνική πεζογραφία, μτφρ. Φ. Βλαχοπούλου, Αθήνα, Μεσόγειος, 2009, σ. 415-428. 
Η πρώτη εκδοχή του άρθρου δημοσιεύεται στα γαλλικά το 1986.

54 Mackridge, «Η ποιητική του χώρου και του χρόνου Στου Χατζηφράγκου», ό.π. (σημ. 39), σ. 
27*-63*. Η μελέτη κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 1988 και εστιάζει σ’ ένα μυθιστόρημα με «τοπογρα-
φική οργάνωση» που έχει πρόθεση «να αναστήσει ένα χώρο, επιχειρώντας μια γλωσσική χαρτογράφη-
ση της παλιάς Σμύρνης» (σ. 45*). 

55 Μ. Μικέ, Λογοτεχνικά πρόσωπα της Καβάλας, Θεσσαλονίκη, Εντευκτήριο, 1990 (σε μια πιο συ-
νοπτική μορφή ανακοινώνεται τον Οκτώβριο του 1989 στο Ά  Συνέδριο Νεάπολις, Χριστούπολις, Κα-
βάλα. Ιστορία-Πολιτισμός). 

56 Β. Αποστολίδου, «Η Θεσσαλονίκη της “Μεγάλης Πλατείας”», περ. Εντευκτήριο, τχ. 14 (Μάρτ. 
1991) 73-85 (μια αρχική μορφή του κειμένου διαβάζεται στην ετήσια συνάντηση των νεοελληνιστών της 
Αγγλίας τον Μάρτιο του 1989). 

57 Μικέ, ό.π. (σημ. 55), σ. 11.
58 Αποστολίδου, ό.π. (σημ. 56), 77. 
59 A. Leontis (επιμ.), Greece. A Traveler’s Literary Companion, San Francisco, Calif., Whereabouts 

Press, 1997. 
60 Μ. Φάις (επιμ.), Μια πόλη, ένας συγγραφέας, Αθήνα, Μίνωας, 2001. 
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(γ) Μία σειρά πρόσφατων ανθολογιών με γενικό τίτλο Μια πόλη στη λο-
γοτεχνία και με διαφορετικό κάθε φορά ανθολόγο, που ιχνηλατεί τη λογοτε-
χνική αποτύπωση σημαντικών πόλεων της ελληνικής επικράτειας ή πόλεων 
του εξωτερικού με βαρύνουσα σημασία για τον ελληνισμό.61 

Προηγούνται οι ομόλογες τηλεοπτικές σειρές κινηματογραφικών δοκιμίων 
του Γιάννη Σμαραγδή Η δε πόλις ελάλησεν και Τα λόγια της πόλης σε παραγω-
γή Αλέξανδρος Φιλμ–ΕΡΤ, που προβάλλονται από την ελληνική τηλεόραση 
την περίοδο 1990-1993.62 Ακόμη, διοργανώνονται επιστημονικά συνέδρια με 
θέμα τη λογοτεχνία που περιστρέφεται γύρω από έναν τόπο και/ή τους λογο-
τέχνες ενός τόπου: Θεσσαλία,63 Θεσσαλονίκη,64 Ήπειρος,65 νησιωτική Ελ-
λάδα,66 Κωνσταντινούπολη.67 

Άρθρα, μονογραφίες και διδακτορικές διατριβές φωτίζουν ετερόκλιτες πτυ-
χές του ζητήματος ωθώντας τη συζήτηση προς πάσα κατεύθυνση. Αναλύονται:
 1. Η σχέση της ηθογραφίας με την εντοπιότητα.68 
 2. Η διάθλαση του αστικού τοπίου στο έργο ενός εντόπιου συγγραφέα ή 

μιας ομάδας συγγραφέων. Στην προκειμένη κατηγορία η πόλη της Θεσ-
σαλονίκης έχει την τιμητική της69 με δύο διδακτορικές διατριβές (του 

61 Η σειρά κυκλοφορεί από το 2001 και τις εκδόσεις Μεταίχμιο με υπεύθυνο τον πεζογράφο Κώστα 
Ακρίβο.

62 Βλ. http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7335&autostart=0
http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7310&autostart=0.
63 Β. Δ. Αναγνωστόπουλος και Β. Λαλαγιάννη (επιμ.), Η Θεσσαλία στη λογοτεχνία και γραμματεία. 

Πρακτικά διημερίδας, Βόλος 15-16 Δεκεμβρίου 1995, Βόλος, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ΠΤΝ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1998.

64 Π. Σφυρίδης (επιμ.), Παραμυθία Θεσσαλονίκης. Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 23-25 Οκτω-
βρίου 1996, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997, 1997. 

65 Η λογοτεχνία των Ηπειρωτών, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων–Δήμος Ιωαννι-
τών–Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα 24-28 Ιουνίου 2004, υπό έκδ. 

66 Α. Αργυρίου (επιμ.), Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. Πρακτικά του Β΄ 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο 10-12 Μαΐου 2002, τ. Ά : Οι μαρτυρίες των λο-
γοτεχνικών κειμένων, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004.

67 E. Motos Guirao και M. Morfakidis Filaktòs (επιμ.), Constantinopla, 550 años de su caída / 
Κωνσταντινούπολη, 550 χρόνια από την Άλωση. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελλάδα, 
Γρανάδα 4-6 Δεκεμβρίου 2003, 3 τ., Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 
Universidad de Granada, 2006 (βλ. ιδίως τις ενότητες «Η Άλωση στη σύγχρονη λογοτεχνία» στον 
τ. ΙΙ και «Η Πόλη στη νεοελληνική λογοτεχνία» στον τ. ΙΙΙ).

68 Βλ. σημ. 39. 
69 Μ. Καραβολάνη-Χουρμουζιάδη, Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Ραδιοφωνικές συζητήσεις με 

τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον Τόλη Καζαντζή και τον Πρόδρομο Μάρκογλου, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 
1993, Έ. Χουζούρη, Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου. Περιπλάνηση στο χώρο και το χρόνο, Αθήνα, 
Πατάκης, 1995, A. D. Satrazanis, La ville de Thessalonique dans la prose locale (1935-1985), Θεσσαλονί-
κη, Centre d’histoire de Thessalonique, 1996, Τ. Η. Κωτόπουλος, Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσ-
σαλονικέων πεζογράφων. Ο ρόλος και οι λειτουργίες της λογοτεχνικής πόλης, Θεσαλονίκη, Κώδικας, 2006, 

http://www.hprt-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=7310&autostart=0
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 5. Οι γεωγραφικοί τόποι μιας ολόκληρης γενιάς.76 
 6. Η ρητορική της πόλης.77 
 7. Η συμβολική λειτουργία του χώρου και της χωροταξικής κατανομής 

στην αφήγηση.78 
 8. Οι τρόποι αξιοποίησης ενός συγκεκριμένου τόπου στη λογοτεχνία.79 
 9. Η εγγραφή της μνήμης στον χώρο.80 
 10. Η κατηγοριοποίηση του χώρου στη δραματουργία.81
 11.  Η διασύνδεση των περιφερειακών λογοτεχνικών περιοδικών με τη λο-

γοτεχνία της εντοπιότητας.82 
 12. Η εισήγηση ειδικών όρων για την αλληλεξάρτηση περιφέρειας και λο-

γοτεχνίας, όπως ο όρος «επαρχιακή λογοτεχνία» του Μαρωνίτη για 
το έργο του Ιωάννου.83

 13. Η παράλληλη ερμηνεία του λογοτεχνικού και του εκτός λογοτεχνίας 

76 Θ. Αλεξιάδου, «Η “γεωγραφία” της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς», στο Α. Αργυρίου κ.ά. 
(επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981. Πρακτικά του Ά  Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο 2-4 Οκτωβρίου 1998, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999, τ. 
Ά , σ. 217-227. 

77 Τζ. Πολίτη, «Η ρητορική της πόλης. Από το λόγο στην εικόνα», Η δοκιμασία της ανάγνωσης, 
Αθήνα, Άγρα, 2010, σ. 119-136. 

78 H. Tonnet, «Ο χώρος και η σημασία του στα Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Χριστόφορου 
Σαμαρτζίδη (1868)», στο Ν. Βαγενάς (επιμ.), Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την 
πεζογραφία της περιόδου 1830-1880, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1997, σ. 169-179, Σταυροπούλου, ό.π. (σημ. 24), 
181-202, Μ. Παπαρούση, «Η μυθιστορηματική Άνδρος. Το νησί ως χώρος κοινωνικός και χώρος λογο-
τεχνικός», Σε αναζήτηση της σημασίας. Αφηγηματολογικές προσεγγίσεις σε πεζογραφικά κείμενα του 19ου 
και του 20ού αιώνα, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005, σ. 227-247. 

79 Γ. Παπαθεοδώρου, «Η “Πυκνοκατοικημένη Ερημιά” των ποιητών της Μακρονήσου. Γραφές 
της Εξορίας», στο Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου: Πρακτικά επι-
στημονικής συνάντησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 6-7 Μαρτίου 1998, Αθήνα, Φιλίστωρ, 2000, σ. 
227-244, Λ. Βαρελάς, «Σταθμοί στη λογοτεχνική αξιοποίηση της πόλης των Τρικάλων και της γύρω 
περιοχής σε έργα Νεοελλήνων λογοτεχνών. Από την απελευθέρωση (1881) ως και τη δεκαετία του 
1940», στο Πρακτικά 5ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα 5-7 Νοεμβρίου 1999, έκδ. περ. Τρι-
καλινά, τχ. 20 (2000) 149-159.

80 Γ. Παπαθεωδώρου, «“Ένα τοπίο φορτωμένο μνήμες”. Η Αλεξάνδρεια στις Ακυβέρνητες πολιτεί-
ες του Στρατή Τσίρκα», στο Η πόλη στους νεότερους χρόνους, ό.π. (σημ. 45), σ. 573-596.

81 Λαδογιάννη, «Πλατεία/Αυλή», ό.π. (σημ. 39), σ. 151-187, η ίδια, «Το ζεύγος αστικός χώρος–
ύπαιθρος στο δραματικό έργο του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα», στο Δ. Ρόκος (επιμ.), Το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους, Αθήνα, Πανεπιστημιακές Εκ-
δόσεις ΕΜΠ, 1998, σ. 494-502. 

82 Θ. Β. Κούγκουλος, «Παραμεθόριος τόπος και έντυπος λόγος», περ. Παρέμβαση, τχ. 92 (Μάρτ.-
Απρ. 1996) 14-15. 

83 Γ. Πατερίδου, «Ένας ορισμένος τρόπος επαφής με τη ζωή και την έκφραση. Μια ανάγνωση του 
έργου του Γ. Ιωάννου μέσα από την επανεξέταση του όρου της επαρχιακής λογοτεχνίας», στο Μνήμη 
Παν. Μουλλά. Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Τομέα ΜΝΕΣ-ΑΠΘ, 3-6 Νοεμβρίου 
2011, Αθήνα, Σοκόλη–Κουλεδάκης, 2014. 
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λόγου για την πατρίδα στο πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών, όπως 
για παράδειγμα το βιβλίο Τοπογραφίες του ελληνισμού. Χαρτογραφώ-
ντας την πατρίδα της Λεοντή.84 

 14. Η επίδραση που ασκεί ο μη γενέθλιος τόπος διαμονής του λογοτέχνη.85 
 15. Η απεικόνιση της γενέτειρας στη μυθοπλασία86 και οι μετωνυμικοί μη-

χανισμοί της ιδιαίτερης πατρίδας.87 
 16. Το βίωμα της ιθαγένειας και η μνημονική επιστροφή στον χαμένο πα-

ράδεισο της παιδικής ηλικίας.88 
 17. Η έμφυλη αναπαράσταση του τόπου μέσα από τη διαπλοκή χώρου και 

γυναικείου φύλου.89 
 18. Η σύγκριση δύο ανάλογων τόπων στη λογοτεχνία, όπως η πρόσφατη 

μονογραφία της Κωνσταντίνας Ευαγγέλου για τη Σικελία και την Ήπει-
ρο στη μεταπολεμική πεζογραφία.90

ώστόσο, όπως ήδη σημειώσαμε, λίγες μελέτες είναι ενημερωμένες θεωρητι-
κά και ακόμα λιγότερες υποδεικνύουν ένα θεωρητικό μοντέλο ανάγνωσης του 
χώρου στη λογοτεχνία, ιδίως υπό το πρίσμα της ιθαγένειας. Διευκρινίζουμε 
ότι εννοούμε όχι απλώς τον απαραίτητο για τη λογοτεχνία της εντοπιότητας 
εξωκειμενικό σύνδεσμο του συγγραφέα με έναν υπαρκτό γενέθλιο τόπο, αλλά 
τον ενδοκειμενικό μετασχηματισμό του σε εντοπιότητα του πλαστού αφηγη-
τή ή του ήρωα της αφήγησης. Εντούτοις, ολοένα και συχνότερα οι έρευνες 
που βλέπουν το φως τα τελευταία χρόνια έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη επα-
φή με το θεωρητικό πλαίσιο που σκιαγραφήσαμε στην αρχή της μελέτης μας. 

84 Ά. Λεοντή, Τοπογραφίες του ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, μτφρ. Π. Στογιάννος, 
Αθήνα, Scripta, 1998. Η κριτική εργασία αυτού του τύπου ονομάζεται από τη συγγραφέα τοπολογική 
προσέγγιση (βλ. σ. 25, 53-57, 68-79).

85 Θ. Β. Κούγκουλος, «Η επίσκεψη του Έβρου στην ποίηση του Θανάση Τζούλη», περ. Μανδρα-
γόρας, τχ. 8-9 (Ιούλ.-Δεκ. 1995) 146-149, Έ. Σταυροπούλου, «Ο τρόπος της μυθοπλασίας του χώρου. 
Η «Αντίπαρος» του Νίκου Χουλιαρά», στο Αργυρίου (επιμ.), ό.π. (σημ. 66), σ. 705-716. Και οι δύο 
λογοτέχνες έχουν ηπειρώτικη καταγωγή αλλά σε κάποια έργα τους εμπνέονται αντίστοιχα από την πε-
ριοχή που ζουν (Αλεξανδρούπολη και Έβρος) και τον τόπο διακοπών τους (Αντίπαρος). 

86 Καστρινάκη, ό.π. (σημ. 39).
87 Γ. Λαδογιάννη, «Ιστορίες του Γιάννου Επαχτίτη. Οι μετωνυμικές ανασυνθέσεις της Ναυπά-

κτου», περ. Ναυπακτιακά, τ. Ζ΄ (1994-1995) 241-253.
88 Ε. Γαραντούδης, «Η ποίηση του Πρόδρομου Μάρκογλου. Τα ποιήματα της πόλης και το βίωμα 

της εντοπιότητας», περ. Εντευκτήριο, τχ. 49 (Ιαν.-Μάρτ. 2000) 40-47. 
89 Κ. Μακαρώνη, «Γυναικών πόλεις και δρόμοι της γραφής». Όψεις της γυναικείας αστυγραφίας και 

μεταμορφώσεις του αστικού στη νεοελληνική μεταπολεμική πεζογραφία, αδημ. μεταπτυχ. εργασία, Τμήμα 
Φιλολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011. 

90 Κ. Γ. Ευαγγέλου, Τρινάκρια, η καρδιά της Μεσογείου, και η άπειρος Ήπειρος. Σικελία και Ήπειρος 
στη μεταπολεμική πεζογραφία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2013.
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Μια ειδική κατηγορία μελετημάτων της νεοελληνικής κριτικής επιχειρούν 
να προσεγγίσουν τον γενέθλιο τόπο ως λογοτεχνικό μύθο, γεγονός που προϋ-
ποθέτει τον συνδυασμό της θεωρίας της αναπαράστασης του χώρου στην αφή-
γηση με τη θεωρία του λογοτεχνικού μύθου. Η ανάλυση του λογοτεχνικού μύ-
θου θεραπεύεται από τον τομέα της θεματολογίας, δηλαδή της επεξηγηματι-
κής και συγκριτικής μελέτης των θεμάτων, εφόσον απαρτίζεται από ένα πλέγμα 
κειμένων που παραπέμπει το ένα στο άλλο. Αφετηριακός για τον γόνιμο προ-
βληματισμό της έρευνας είναι ο ορισμός του Pierre Albouy. Ο λογοτεχνικός 
μύθος, απογυμνωμένος από τις μαγικές ή θρησκευτικές καταβολές του μύθου:

αποτελείται από το αφήγημα που συνοδεύει τον [ιστορικό] μύθο, το οποίο ο συγγραφέας χρη-
σιμοποιεί και μετασχηματίζει με μεγάλη ελευθερία, και από τις νέες σημασίες που προστίθε-
νται σ’ αυτό.91 

Μετέπειτα συγκριτολογικές εργασίες συμπληρώνουν ότι «η έννοια του λο-
γοτεχνικού μύθου συνδέεται πάντα με ένα πρόσωπο που ιστοριογραφικά ανή-
κει είτε στην ελληνορωμαϊκή είτε στη νεότερη δυτικοευρωπαϊκή γραμμα-
τεία».92 Παρά ταύτα, η πρωταρχική απαίτηση για την ύπαρξη ενός κεντρικού 
μυθικού προσώπου δεν είναι απόλυτη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ο 
Pierre Brunel επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του λογοτεχνικού μύθου σε 
οποιαδήποτε σειρά κειμένων συναντάται η έννοια της μεταμόρφωσης.93 Βαθ-
μηδόν η προϋπόθεση του μυθικού προσώπου αντικαθίσταται, από αρκετούς 
ερευνητές, με τη λιγότερο περιοριστική και διευρυμένη του αρχέτυπου μοντέ-
λου ή του συμβολικού προτύπου.94 Πρόκειται δηλαδή για την ανατροφοδό-
τηση ενός εξωλογοτεχνικού ή ενδολογοτεχνικού αρχέτυπου μέσα από ένα 

91 P. Albouy, Mythes et mythologies dans la littérature française, Παρίσι, Armand Colin, 1969, σ. 9. 
Για τη μετάφραση του παραθέματος βλ. Ζ. Ι. Σιαφλέκης, Η εύθραυστη αλήθεια. Εισαγωγή στη θεωρία 
του λογοτεχνικού μύθου, Αθήνα, Gutenberg, 1994, σ. 5.

92 Σιαφλέκης, ό.π., σ. 7. Για παραδείγματα ανάλυσης του λογοτεχνικού μύθου γύρω από ένα αρχαίο 
μυθικό πρόσωπο στην ελληνική γλώσσα βλ. P. Brunel, Ο μύθος της Ηλέκτρας, μτφρ. Κ. Μιτσοτάκη, 
Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 1992, περ. Σύγκριση/Comparaison, τχ. 11 (2000), αφιέρωμα «Ο 
μύθος του Ορφέα στη λογοτεχνία και στις άλλες τέχνες», G. Steiner, Οι Αντιγόνες. Ο μύθος της Αντι-
γόνης στη λογοτεχνία, τις τέχνες και την σκέψη της Εσπερίας, μτφρ. Β. Μάστορης και Π. Μπουρλάκης, 
Αθήνα, Καλέντης, 2001, Δ. Γιωτοπούλου, «Οι μεταμορφώσεις της Κασσάνδρας στη νεοελληνική λο-
γοτεχνία», στο Θ. Πυλαρινός (επιμ.), Ελληνική αρχαιότητα και νεοελληνική λογοτεχνία. Πρακτικά διε-
θνούς επιστημονικού συνεδρίου, Κέρκυρα 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2008, Κέρκυρα, Εκδόσεις Ιονίου 
Πανεπιστημίου, 2009, σ. 51-69. Για τους νεότερους ευρωπαϊκούς μύθους βλ. J.-Cl. Carrière, «Νεότητα 
των μύθων», στο B. Bricout (επιμ.), Το βλέμμα του Ορφέα. Οι λογοτεχνικοί μύθοι της Δύσης, μτφρ. Α. 
Κομνηνέλλη, Αθήνα, Σοκόλης, 2007, σ. 26-37. 

93 P. Brunel, Le mythe de la métamorphose, Παρίσι, Armand Colin, 1974, Σιαφλέκης, ό.π. (σημ. 
91), σ. 11-12.

94 Γ. Φρέρης, «Η λογοτεχνία ως μύθος», περ. Δια-κείμενα, τχ. 1 (1999) 17.

http://recherche.fnac.com/e34759/Armand-Colin
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corpus αφηγηματικών παραλλαγών και εκδοχών, διαφορετικών συγγραφέων 
και εποχών, όπου η επανάληψη και η προσθήκη στοιχείων διαδραματίζει ορ-
γανικό ρόλο. Το άνοιγμα αυτό έχει τις ρίζες του στην ευρεία θέση του Roland 
Barthes ότι «ο μύθος είναι λόγος και αφού […] είναι λόγος, το καθετί που 
ανάγεται στην ομιλία μπορεί να είναι μύθος».95 Άρα και η μυθοπλασία για 
τον τόπο είναι δυνατόν να είναι μύθος. 

Ο τόπος, ένας καθορισμένος τόπος, στον βαθμό που απασχολεί με μια συ-
γκεκριμένη οπτική, π.χ. της ιθαγένειας ή του βιώματος, ένα σύνολο αλληλο-
εξαρτώμενων κειμένων διαφόρων λογοτεχνών και διαφόρων περιόδων, τότε 
είναι εφικτό να μετατραπεί στον πυρήνα ενός λογοτεχνικού μύθου. Έτσι, στο 
λεξικό των λογοτεχνικών μύθων που επιμελείται ο Pierre Brunel από τα εκα-
τόν είκοσι τέσσερα λήμματα τα έξι αφορούν φανταστικούς ή πραγματικούς 
τόπους: Ατλαντίδα, Εδέμ, Ελντοράντο, Lorelei, Tahiti, Ουτοπία (Utopia).96 
Επιπλέον, ο Yves Chevrel, στο εγχειρίδιό του για τη συγκριτική γραμματο-
λογία, παρατηρεί ότι στη γαλλική συγκριτολογική σχολή το μοτίβο μύθος 
τ ης  πόλης τείνει να εισχωρήσει στην επικράτεια του λογοτεχνικού μύθου 
και κάνει σχετικές βιβλιογραφικές υποδείξεις.97 

Στη νεοελληνική φιλολογία, στον ίδιο άξονα βαδίζουν οι πολύ χρήσιμες 
συμβολές της Γεωργίας Λαδογιάννη για τη Δυτική Θεσσαλία ως λογοτεχνι-
κό μύθο του γενέθλιου τόπου,98 της Βενετίας Αποστολίδου για τη μυθοποίη-
ση του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης,99 του Peter Mackridge για τον 
μύθο της Μικράς Ασίας στην πεζογραφία100 και του Ερατοσθένη Γ. Καψωμέ-
νου για την ποιητική μυθολογία του Αιγαίου.101 Όλα τα προηγούμενα παρα-
δείγματα αποδεικνύουν ότι είναι καθ’ όλα έγκυρη η ένταξη της εντοπιότητας 
στη σφαίρα του λογοτεχνικού μύθου. Κι ακόμα περισσότερο, βεβαιώνουν ότι 

95 R. Barthes, Μυθολογίες–Μάθημα, μτφρ. Κ. Χατζηδήμου και Ι. Ράλλη, Αθήνα, Ράππας, 1979, σ. 201. 
96 P. Brunel (επιμ.), Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes, μτφρ. W. Allatson, J. 

Hayward και T. Selous, Λονδίνο–Νέα ύόρκη, Routledge, 1992, σ. 153-162, 389-406, 407-411, 737-746, 
1083-1093, 1151-1158.

97 Y. Chevrel, La littérature comparée [Que Sais-je?], Παρίσι, PUF, 1989, σ. 60, 62-63. 
98 Γ. Λαδογιάννη, «Η Θεσσαλία ως λογοτεχνικός μύθος στους σύγχρονους Δυτικο-Θεσσαλούς 

λογοτέχνες (Μαρούλα Κλιάφα, Τούλα Τίγκα, Ηλίας Κεφάλας, Βαγγέλης Κάσσος)», στο Πρακτικά 
5ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, ό.π. (σημ. 79) 127-138.

99 Αποστολίδου, ό.π. (σημ. 45), σ. 559-572. 
100 P. Mackridge, «The Myth of Asia Minor in Greek Fiction», στο R. Hirschon (επιμ.), Crossing 

the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey, Νέα 
ύόρκη–Οξφόρδη, Berghahn Books, 2003, σ. 235-246.

101 Ε. Γ. Καψωμένος, «Η μυθολογία του Αιγαίου στη νεοελληνική λογοτεχνία», στο Αργυρίου 
(επιμ.), ό.π. (σημ. 66), σ. 399-415.

http://www.puf.com/wiki/Auteur:Yves_Chevrel
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