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HH  µµννήήµµηη  ααφφηηγγεείίττααιι  ττηηνν  ππόόλληη
ΠΠρροοφφοορριικκήή  ιισσττοορρίίαα  κκααιι  µµννήήµµηη  ττοουυ  αασσττιικκοούύ  χχώώρροουυ

επιµέλεια

PPίίκκηη  BBαανν  MMπποούύσσχχοοττεενν  || TTαασσοούύλλαα  BBεερρββεεννιιώώττηη  || ∆∆ήήµµηηττρραα  

ΛΛααµµππρροοπποούύλλοουυ  || MMάάρρλλεενν  MMοούύλλιιοουυ  || ΠΠοοθθηηττήή  XXααννττζζααρροούύλλαα

Η ΈΈννωωσσηη  ΠΠρροοφφοορριικκήή��ςς  ΙΙσσττοορρίί��ααςς  ((ΕΕΠΠΙΙ))  
η  ΑΑθθέέ��ααττηη  ΠΠόόλληη  
και το ΕΕρργγαασσττήή��ρριιοο  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  
κκααιι  ΕΕφφααρρµµοοσσµµέέννηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήή��ςς  ΈΈρρεευυννααςς του
Πανεπιστηµί�ου Κρή�της 
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
την ΠΠέέ��µµππττηη  11  ΙΙοουυννίίοουυ, στις 7:30 µ.µ. 
στην αίθουσα του Πολυκέ�ντρου Νεολαίας του δή�µου 
Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο Κρήτης
οµιλητές:
Γιάννης Ζαϊµάκης, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Άρης Τσαντηρόπουλος, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Γιώργος Τσιώλης, Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΠΠΛΛEEΘΘPPOONN ||  ππρροοφφοορριικκήή  ιισσττοορρίίαα

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ΒΒιιββλλ ίίοουυ

εεππιιµµέέλλεειιαα

PPίίκκηη  BBαανν  MMπποούύσσχχοοττεενν  || TTαασσοούύλλαα  BBεερρββεεννιιώώττηη  || ∆∆ήήµµηηττρραα  

ΛΛααµµππρροοπποούύλλοουυ  || MMάάρρλλεενν  MMοούύλλιιοουυ  || ΠΠοοθθηηττήή  XXααννττζζααρροούύλλαα

HH  µµννήήµµηη  ααφφηηγγεείίττααιι  ττηηνν  ππόόλληη
Προφορική ιστορία και µνήµη του αστικού χώρου

ΠΛΕΘΡΟΝ

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττοο  ββιιββλλίίοο

Πώς θυµούνται οι άνθρωποι τις πόλεις; Πώς αφηγούνται το παρελθόν τους µέσα σ’ αυτές και το παρελθόν των ίδιων των
πόλεων; Πώς η µνήµη τους παράγει καινούργια νοήµατα των πόλεων; Εµπειρίες όπως ο αποκλει σµός και η περιθωριο ποίη -
ση ποια σηµασία αποκτούν στις αναµνήσεις εκείνων που τις έχουν βιώσει στην καθηµερινή τους ζωή; Ποια σχέση έ χουν οι
ιστορίες που προσφέρουν οι προφορικές µαρτυρίες για τις πόλεις µε τις εδραιωµένες δηµόσιες εικόνες και βιο γραφίες των
πόλεων; 
Σηµείο εκκίνησης αυτού του τόµου είναι δύο βασικές παραδοχές. Ότι η συνάντηση ανάµεσα στη µελέτη του αστικού χώ -
ρου και την προφορική ιστορία µπορεί να γεννήσει πρωτότυπες και ριζοσπαστικές µορφές ιστορίας των πόλεων και των
ανθρώπων που τις κατοικούν περιστασιακά ή  µόνιµα. Kαι ότι χρόνος και χώρος συγκροτούν εξίσου την ιστορική εµ πειρία
και, συνεπώς, τη µνήµη που συνθέτει την προφορική µαρτυρία. Καθώς η προφορική ιστορία εργάζεται σε στενή σχέ ση µε
τον συγκε κρι µένο κάθε φορά τόπο, βοηθά ώστε να αρθρωθεί το πώς οι άν θρωποι τον βιώνουν και συχνά καταφέρνει να
αλλάξει τις καθιερωµένες προ σλήψεις γι’ αυτόν. Έτσι, µέσα από τη συλλογή και την ανάλυση των προφορικών µαρτυριών
δίνεται η δυνατότητα να εννοιολογηθεί η ποικιλία του τοπικού και να αναδειχθούν οι πολλές πόλεις µέσα στην πόλη. 

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Οµότιµη Καθηγήτρια ΙΑΚΑ-Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, πρόεδρος ΕΠΙ

σσυυννττοοννίίζζεειι  ο Αντώνης Ορφανουδάκης, µέλος Oργανωτικής Επιτροπής της ΑΑθθέέααττηηςς  ΠΠόόλληηςς


