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Σίηινο Αλαθνίλσζεο:  

Μνήμη και Πόλη στην Υπερ-Νεωτερικότητα 

ηελ παξνύζα δηάιεμε πξνηείλσ ηελ δηεπηζηεκνληθή δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε κλήκε 

θαη ηελ πόιε, ηελ επνρή ηεο Τπεξ-λεσηεξηθόηεηαο, δειαδή ζήμερα: ζύκθσλα κε ηνλ Gilles 

Lipovetsky, ε Τπεξ-λεσηεξηθόηεηα επηηείλεη ηηο δηεξγαζίεο εμαηνκίθεπζεο πνπ είραλ ήδε παξνμπλζεί 

από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, κε ηελ άλνδν ηνπ Μεηακνληέξλνπ. Η έιιεηςε ελζνπζηαζηηθώλ 

νξακάησλ γηα ηελ ηζηνξηθή πξόνδν θαη ε θηινζνθηθή θαρππνςία ηνπ Μεηακνληέξλνπ απέλαληη ζηηο 

‘κεγάιεο αθεγήζεηο’, νδήγεζαλ ζε κία λέα θνηλσληθή ρξνληθόηεηα πνπ θπξηαξρείηαη από 

αβεβαηόηεηα, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην εθήκεξν, αλ θαη δηεζηαικέλν, παξόλ. Σν θέληξν ηεο ρξνληθήο 

βαξύηεηαο έρεη κεηαηνπηζηεί από ην κέιινλ ζε κία ιαηξεία ηνπ παξόληνο πνπ αληηθαζηζηά ηελ 



ειπίδα κίαο ζπιινγηθήο δξάζεο ρεηξαθέηεζεο κε ηελ ηδησηηθή έθζηαζε κίαο δηαξθνύο θαηλνηνκίαο. 

Πνηα είλαη ε λέα ζρέζε ηεο κλήκεο κε ηνλ ‘παξνληηζκό’, όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ; Δμαληιείηαη 

ζε απηό πνπ ν Lipovetsky νλνκάδεη ‘ππεξ-αλακλεζηηθό’ (hyper-memorial), δειαδή έλαλ 

πιεζσξηζκό ηνπ παξειζόληνο πνπ ζπρλά κεηαηξέπεηαη ζε ζέακα γηα αηνκηθή, ζπγθηλεζηαθή 

θαηαλάισζε; Μπνξνύκε λα ζπιιάβνπκε δηαθνξεηηθέο, πην δπλακηθέο, ζπιινγηθέο θαη δσληαλέο 

εθθνξέο ηεο κλήκεο εληόο ηνπ ‘θαζεζηώηνο ηζηνξηθόηεηαο’ ηνπ παξνληηζκνύ; Πνηα είλαη ε ζρέζε 

απηώλ ησλ πηζαλώλ, πνηθίισλ εθθνξώλ ηεο κλήκεο, κε ηελ πόιε, ζήκεξα; Πνηνο κπνξεί λα είλαη ν 

λένο ξόινο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηελ παξαπάλσ νξγαληθή ζπλάξζξσζε κλήκεο θαη πόιεο; 

ηόρνο κνπ είλαη λα ππνζηεξίμσ ην εμήο επηρείξεκα: κία ζύγρξνλε εθδνρή αξρηηεθηνληθήο 

πξαθηηθήο πνπ επηζπκεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα εληζρύζεη ηελ πνιύπινθε, δηαινγηθή ζρέζε κλήκεο 

θαη πόιεο, ζα κπνξνύζε λα λνεζεί σο κία γραθή ζηο τώρο: έλα κείμενο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ζπζρεηηζζεί κε έλα ζσγκείμενο: ην ζπγθείκελν (context) ηνπ ηόποσ ηης πόλης, πνπ εκπεξηθιείεη 

αθεγήζεηο ηεο κλήκεο ζε ζρέζε κε θαηαζηάζεηο θαη ίρλε ηεο ηζηνξίαο. Δπηπιένλ, ζα επηρεηξήζσ λα 

δείμσ ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο ζπλάθεηαο πόιεο, κλήκεο θαη αθήγεζεο γηα κία πξσηόηππε κεζνδνινγία 

ελόο ζύγρξνλνπ ζρεδηάδεηλ θαη θηίδεηλ ζηελ επνρή ηεο Τπεξ-λεσηεξηθόηεηαο. Θεσξώ πώο ε 

πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ ξόιν θαη ην θαζεζηώο ηνπ αξρηηέθηνλα σο 

ππνθεηκέλνπ-δεκηνπξγνύ θαη, ηαπηόρξνλα, κεηαζρεκαηίδεη ηελ έλλνηα ηεο πόιεο. 
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