
Συγκρίνω την παρούσα εικόνα/αντίληψη του χώρου με αυ-
τήν που έχω διατηρήσει στη μνήμη μου γι’ αυτόν τον χώρο 
και διαπιστώνω πως η αντίληψη και η μνήμη δεν ταυτί-
ζονται. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο, αντικειμενικά, αλλά 
εγώ τον αντιλαμβάνομαι, τώρα, μικρότερο σε σχέση με 
την εντύπωση/ανάμνηση που κρατάω στη μνήμη μου γι’ 
αυτόν. Η αρχική σκηνή, εκείνη της παιδικής ηλικίας είχε 
μετρικά/χωρικά στοιχεία, χρώμα, ήχο και φυσικά έντονη 
τη βιωματική αίσθηση. Από όλα αυτά, αυτό που έχει μεί-
νει στη μνήμη, και ανασύρεται, είναι μία μόνο επίπεδη 
εικόνα χωρίς ήχο, με μάλλον ανύπαρκτο συναισθηματικό 
βάρος και με γκριζαρισμένα χρώματα. Αυτή η συνολική 
αλλά μάλλον όχι ισόποση απογύμνωση της αρχικής ει-
κόνας είναι εξαιρετικά ερεθιστική για τη διερεύνησή της, 
αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτού του σημειώματος 
θα ασχοληθώ μόνο με ένα τμήμα αυτής της εικόνας, τις 
χωρικές/μετρικές σχέσεις και συγκεκριμένα την αίσθηση/
μνήμη των αποστάσεων. Οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Αφ’ 
ενός μεν η συνολική διαπραγμάτευση ξεφεύγει από τις 
δυνατότητές μου, αφ’ ετέρου δε το έναυσμα γι’ αυτήν τη 
μικρή μελέτη το έδωσε η έκπληξη που ένιωσα όταν δια-
πίστωσα πως ο χώρος που έβλεπα ήταν πολύ μικρότερος 
από τον χώρο που θυμόμουν.

Αναλυτικότερα, η βιωματική αυτή ανισότητα έχει πρό-
σημο, αλλά και ποσοτικές, κυρίως, διαφορές. Αφορά στις 
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αποστάσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, π.χ. το πλάτος του 
δρόμου σε μία περίπτωση, το μήκος μιας διαδρομής σε 
άλλη, ο όγκος του δωματίου. Οι αποστάσεις στη μνήμη 
μοιάζουν να είναι μεγαλύτερες, και ο χώρος ευρύτερος 
από αυτόν της παρούσας στιγμής.

Άρα το πρώτο ερώτημα αφορά σε αυτό το ασύμμετρο 
και μη αναμενόμενο αποτέλεσμα της σύγκρισης μιας ανά-
μνησης (παρελθόν) με μία τωρινή αντίληψη (παρόν) του 
ίδιου χώρου. Αυτή η σύγκριση φαίνεται εκ πρώτης όψε-
ως προβληματική, γιατί τα συγκρινόμενα δεν είναι ίδιας 
φύσεως – αντίληψη στη μία περίπτωση, ανάμνηση στην 
άλλη. Αντιστρέφοντας όμως το ερώτημα φαίνεται να απο-
καθίσταται, κάπως, η νομιμότης. Ο συγκεκριμένος χώρος 
του παιχνιδιού, της διαδρομής για το σχολείο, το γωνιακό 
δωμάτιο, αναπαρίστανται με δύο τρόπους. Ο ένας έρχεται 
από τη μνήμη και ο άλλος από την αντίληψη. Αυτός που 
έρχεται από τη μνήμη ήταν κάποτε παρών στην αντίλη-
ψη και πέρασε στη μνήμη με όλα του τα πληροφοριακά 
μπιχλιμπίδια, όπως το σώμα μου εκείνης της εποχής, τη 
συγκίνηση, τις κιναισθητικές πληροφορίες του παιχνιδιού 
κ.λπ. Αντίστοιχα η τωρινή αναπαράσταση φέρει και αυτή, 
πέραν της οπτικής πληροφορίας, και ποικίλα πληροφο-
ριακά παραφερνάλια, όπως το τωρινό μου σώμα, το κου-
ρασμένο μου περπάτημα και την ηπιωτάτη και παροδική 
συγκίνηση πως βρίσκομαι πάλι στον χώρο των παιδικών 
μου παιχνιδιών. Υποθέτω, λοιπόν, πως η διάσταση που βι-
ώνω όσον αφορά στον χώρο μπορεί να προέρχεται τόσο 
από διαφορές στη δημιουργία του αντιλήμματος (το τότε 
με το τωρινό) όσο και στη δράση της μνήμης που μεσο-
λάβησε, κοντά 60 χρόνια. 

Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά στον αυτόματο, άκοπο 
τρόπο ανάδυσης αυτής της μνήμης και στην εξαρχής επέν-
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δυσή της με την έκπληξη της διαφοράς από την αντίλη-
ψη. Αυτό που παρέμεινε σε σημαντικό βαθμό αναλλοίωτο, 
αντικειμενικά, είναι ο χώρος και οι διαστάσεις/αποστάσεις 
των ακίνητων αντικειμένων μεταξύ τους. Όλα τα άλλα 
έφυγαν και κατέφυγαν στη μνήμη, αλλά όχι στην αντίλη-
ψη. Ο χώρος προκαλεί την ανάδυση των όσων συνέβαιναν 
εδώ. Πρέπει να φθάσω εντελώς μέσα στην περιοχή τού 
τότε παιχνιδιού για να αναδυθεί αυτή η ανάμνηση, ως εάν 
το σημερινό αντίλημμα να συντονισθεί με το παιδικό και 
η βασική τους ομοιότητα, τοπολογικής φύσεως θα έλεγα, 
να κινητοποιήσει μηχανισμούς ανάσυρσης. 

Εν τέλει:
Η απλουστευμένη αποτύπωση του προβλήματος πα-

ρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.
Άρα το αρχικό ερώτημα σχετικά με την απρόσμενη δι-

άσταση της τωρινής αντίληψης του χώρου και ειδικά της 
απόστασης, σε σχέση με ό,τι είχα απομνημονεύσει για τον 
χώρο αυτόν, καταλήγει, κατ’ αρχήν, στα παρακάτω επί 
μέρους ερωτήματα:
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το παιδικό και η βασική τους ομοιότητα, τοπολογικής φύσεως θα έλεγα, να κινητοποιήσει μηχανισμούς 
ανάσυρσης.  
 
Εν τέλει: 
Η απλουστευμένη αποτύπωση του προβλήματος παρουσιάζεται στο σχήμα ...(θα μπει αριθμός;) 

 
Άρα το αρχικό ερώτημα σχετικά με την απρόσμενη διάσταση της τωρινής αντίληψης του χώρου και ειδικά 
της απόστασης, σε σχέση με ό,τι είχα απομνημονεύσει για τον χώρο αυτόν, καταλήγει, κατ’ αρχήν, στα 
παρακάτω επί μέρους ερωτήματα: 
 

1. Το αντίλημμα 
Τι και πώς αντιλαμβάνομαι τον χώρο. Πώς δημιουργείται το αντίλημμα 
 

2. Η μνήμη 
Η διατήρηση στη μνήμη 
Πώς το αντίλημμα αυτό του χώρου περνά και διατηρείται στη μνήμη του ενηλίκου, 
αλλά και πώς τυχόν παρεμβάλλεται στην εκτίμηση η ανάκληση αυτή καθ’εαυτήν 
του μνημονικού υλικού. 
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1. Το αντίλημμα
  Τί και πώς αντιλαμβάνομαι τον χώρο. Πώς δημι-

ουργείται το αντίλημμα
2. Η μνήμη

 Η διατήρηση στη μνήμη
  Πώς το αντίλημμα αυτό του χώρου περνά και δι-

ατηρείται στη μνήμη του ενηλίκου, αλλά και πώς 
τυχόν παρεμβάλλεται στην εκτίμηση η ανάκληση 
αυτή καθ’εαυτήν του μνημονικού υλικού.



Θυμάμαι το παιχνίδι, τη σκηνή του παιχνιδιού. Θυμάμαι 
την πρωινή μετάβαση στο σχολείο, τη διαδρομή για το 
σχολείο, το γωνιακό δωμάτιο γεμάτο με ανθρώπους που 
πενθούσαν. Θυμάμαι τον συγκεκριμένο χώρο του παι-
χνιδιού που καθορίζεται από τη σειρά των αντικριστών 
σπιτιών στις δύο μεριές του δρόμου. Το πλάτος του δρό-
μου και τα διάφορα αντικείμενα, έμψυχα, οι φίλοι και τα 
άψυχα, τα εμπόδια του δρόμου, τα δένδρα, οι κολόνες. Το 
φως που αδυνάτιζε σιγά-σιγά, τη δροσιά της νύχτας, τον 
ιδρώτα του παιχνιδιού. Αντίστοιχα, στην πρωινή διαδρο-
μή, θυμάμαι τη μουντή ψύχρα της ημέρας, θυμάμαι τη 
διαδοχή των σπιτιών, τις διασταυρώσεις, τα ενδιαφέροντα 
μαγαζιά, τις ανωμαλίες του δρόμου, τα δένδρα και κάποια 
αντικείμενα ή και κάποιες λεπτομέρειες. 

Μαζί με αυτά θυμάμαι, τώρα πια γνωρίζω, πως το σπίτι 
του Ν. ήταν και είναι απέναντι από το σπίτι του Σπ. Η 
πλατεία ήταν στα αριστερά μου και ο κεντρικός δρόμος, 
σε κάποια μέτρα απόσταση, ήταν στα δεξιά μου. Ανηφο-
ρίζοντας κάθε πρωί για το σχολείο, το ραφείο του κυρίου 
Κ. ήταν μετά την 1η διασταύρωση, δεξιά, απέναντι από 
το καφενείο όπου μαζεύονταν οι φίλαθλοι της ομάδας Π. 
Θυμάμαι σημεία, σχέσεις, οπτικές εικόνες. Θυμάμαι επίσης 
και μετρικά στοιχεία, όπως όγκους, αποστάσεις, διευθύν-
σεις. Το γωνιακό δωμάτιο με το φέρετρο στη μέση και τους 
πενθούντες σε ημικύκλιο να γεμίζουν τον χώρο.
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