
ΣΤοΧοΣ τῆς παρούσας ἐργασίας εἶναι νὰ μελετήσει τρόπους
μὲ τοὺς ὁποίους ἀναπαρίσταται σὲ νεοελληνικὰ μυθιστορή-
ματα τῶν χρόνων 1922-1974 μιὰ διπλὴ δοκιμασία ἀνάμεσα
στὰ μέλη ἑνὸς οἰκογενειακοῦ πλέγματος: τόσο μιὰ ἐνδογενὴ
κι ἐσωτερικὴ ποὺ μπορεῖ νὰ προέρχεται ἀπὸ τοὺς κόλπους
τῆς οἰκογένειας ὅσο, καὶ πρωτίστως, μιὰ ἐξωγενὴ δοκιμασία
ποὺ ξεϕεύγει ἀπὸ τὴν ἐπικράτεια τοῦ οἴκου, ἀντιμετωπίζει
γεγονότα κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον καθοριστικὰ ποὺ ὑπερ-
βαίνουν τὰ ὅρια τοῦ ἀτομικοῦ καὶ τοῦ οἰκογενειακοῦ βιώμα-
τος καὶ ὡς πρὸς τὶς αἰτίες καὶ ὡς πρὸς τὶς ἐπιπτώσεις τους.

Μερικὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀντιμετωπίζονται εἶναι : Πῶς
ὀργανώνονται οἱ τρόποι τῆς οἰκογενειακῆς ἐξουσίας καὶ πῶς
προβάλλονται οἱ ἔννοιες τῶν ἀπογόνων, τῆς κληρονομικῆς
μεταβίβασης καὶ τῆς διαδοχῆς; Πῶς τὸ καθένα ἀπὸ τὰ ἐπι-
λεγμένα κείμενα καταστρώνει καὶ προβάλλει οἰκογενειακὲς
δομὲς σὲ συνδυασμὸ μὲ κοινωνικές, ταξικές, ἱστορικές, πο-
λιτικὲς συνθῆκες καὶ πῶς οἱ συγγραϕεῖς ἀντιλαμβάνονται
τὴν ἐπικοινωνία ἀνάμεσα στὶς ἰδιωτικὲς ζῶνες τῆς οἰκογε-
νειακῆς ἑστίας καὶ τὴ δημόσια σϕαίρα ;

Ἡ ἐργασία παρακολουθώντας στὸ πεδίο τῆς ἀϕηγηματι -
κῆς ἀναπαράστασης αἰσθητικοὺς καὶ ἰδεολογικοὺς μετασχη-
ματισμοὺς δοκιμάζει ἀπαντήσεις καὶ ἀναδεικνύει τομὲς εἰδι -
κὰ ἀνάμεσα στὰ μεσοπολεμικὰ καὶ τὰ μεταπολεμικὰ χρόνια.

Ἡ Μ α ί ρ η  Μ ι κ ὲ γεννήθηκε στὴν
Καβάλα τὸ 1958. Σπούδασε ϕιλολογία
στὸ ΑΠΘ καὶ εἶναι καθηγήτρια Νεο-
ελληνικῆς Φιλολογίας στὸ Τμῆμα Φι-
λολογίας τοῦ ἴδιου Πανεπιστημίου. Τὰ
βιβλία καὶ οἱ μελέτες της, δημοσιευμέ-
νες σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, σύμμει-
κτους τόμους καὶ Πρακτικὰ συνεδρίων,
βασίζονται ἑρμηνευτικὰ στὸν συνδυα-
σμὸ ἱστορίας, θεωρίας καὶ κριτικῆς τῆς
λογοτεχνίας καὶ ἑστιάζουν σὲ νεοελλη-
νικὰ πεζογραϕικὰ καὶ ποιητικὰ κείμε-
να κυρίως τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰώνα.
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Γιῶργος Ρόρρης, 
Κορίτσι στὸν καθρέϕτη (2010).

Λάδι σὲ καμβὰ 132×189 ἑκ.
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