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Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε Κηφισιάς,  

Κυρίες και Κύριοι 

 

Η επιστήμη της θύμησης, η μνημονική, αποδίδεται στον Σιμωνίδη τον Κείο, και 

αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Η 

ατομική μνήμη—η ικανότητα μνήμης και απομνημόνευσης που ο καθένας μας έχει—δεν 

ταυτίζεται με τη συλλογική μνήμη. Η συλλογική μνήμη αποτέλεσε αντικείμενο 

επιστημονικής μελέτης μόλις από τις αρχές του 20ου αιώνα και έκτοτε μελετάται με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτος μελετητής της συλλογικής μνήμης θεωρείται ο Γάλλος 

φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Μωρίς Χώλμπβαχ (Maurice Halbwachs), ο οποίος, ως 

οπαδός της σχολής του Εμίλ Ντυρκέμ (Emile Durkheim), απέδωσε μεγάλη σημασία στη 

συλλογική μνήμη και στη φύση της συλλογικής συνείδησης.  

Τι είναι η συλλογική μνήμη; Είναι αυτό που μένει από το παρελθόν στο πλαίσιο 

του βιώματος των κοινωνικών ομάδων. Είναι αυτό που οι κοινωνικές ομάδες δημιουργούν 

με το παρελθόν τους κι έτσι διαμορφώνουν τη συλλογική τους συνείδηση γι’ αυτό.  

Ο Χώλμπβαχ υποστήριξε, ορθώς, ότι οι κοινωνικές ομάδες συνθέτουν τις δικές 

τους εικόνες για το παρελθόν τους, διαμορφώνοντας μια συμπεφωνημένη εκδοχή αυτού. 

Υποστήριξε ότι αυτή η διαδικασία της συνδιαμόρφωσης του παρελθόντος των κοινωνικών 

ομάδων αποκρυσταλλώνεται μέσω της επικοινωνίας και όχι της ιδιωτικής ανάμνησης. 

Μάλιστα, οι κατ’ ιδίαν αναμνήσεις ενός ατόμου, αλλά και η γνωσιακή διαδικασία της 

ανάμνησης, περιλαμβάνουν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους στοιχεία που έχουν κοινωνική 

προέλευση. Με άλλα λόγια, μαθαίνουμε για το παρελθόν και το παρόν μας ως άτομα εν 

πολλοίς επαφυέμενα όχι μόνο σε αυτό που βλέπουμε οι ίδιοι, αλλά και σε αυτό που 

βλέπουν και οι άλλοι του κοινωνικού μας περίγυρου.  

Η ικανότητά μας να μεταδώσουμε αυτό που μαθαίνουμε για το παρελθόν μας και 

να συνδιαμορφώσουμε έτσι τη συλλογική μας μνήμη γι’ αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το 

συγκροτημένο λόγο που μπορεί να λάβει τη μορφή γραπτού. Η ικανότητά μας αυτή 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα ή άλλες μορφές που μπορεί να λάβει ο λόγος 

μας.  

Στην εποχή μας αναντίρρητα η εικόνα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Ζούμε 

στην εποχή της ραγδαίας αύξησης του χρόνου της καθημερινότητάς μας πίσω από μία 

οθόνη είτε αυτή είναι του κινητού τηλεφώνου είτε του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της 

τηλεόρασής μας όπου η εικόνα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.  
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Η εικόνα, λοιπόν, είναι σημαντικό στοιχείο διαμόρφωσης της συλλογικής μας 

συνείδησης για το παρελθόν μας—είναι θεμελιώδες δομικό υλικό της γνώσης μας γι’ αυτό 

σε συλλογικό επίπεδο τουλάχιστον, αφού σε ατομικό επίπεδο ο καθένας μας μπορεί να 

εντρυφήσει σε πληθώρα τεκμηρίων για την ιστορία μας κατά το δοκούν. Αλλά και πάλι, η 

ατομική ενασχόλησή μας με την ιστορία μας είναι επιλεκτική για τον καθένα μας—

διαβάζει ο καθένας ότι θέλει και προσεγγίζει την ιστορία μέσα από τις ατομικές του 

προτιμήσεις. Σε συλλογικό επίπεδο, όμως, διαμορφώνουμε την αντίληψή μας για την 

ιστορία μας επαφυέμενοι σ’ αυτό που βλέπουμε όλοι μαζί. 

Η εικόνα του εγκαταλειμμένου κτιρίου της οικίας του Μακεδονομάχου Παύλου 

Μελά—του καπετάν Μίκη Ζέζα—διαμορφώνει σιωπηλά και καθημερινά την αντίληψή μας 

για την ιστορία μας—διαμορφώνει την κοινωνική μας συνείδηση και τη συλλογική μας 

μνήμη για το παρελθόν μας. Η εικόνα αυτή μπορεί να μας πει τόσο ποιοι είμαστε σήμερα 

όσο και το ποιοι υπήρξαμε στο παρελθόν. Ή τουλάχιστον, μπορεί να μας αλλοιώσει την 

αντίληψη που πιθανόν έχουμε για το παρόν και το παρελθόν μας και δη σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να διαμορφωθεί από την αλλοίωση αυτή η συλλογική μας συνείδηση για το ποιοι 

είμαστε και η συλλογική μας μνήμη για το ποιοι είμασταν. Η εικόνα αυτή της 

εγκατάλειψης και της επικείμενης κατάρρευσης έχει μείζον πολιτικό μήνυμα άμεσης 

επίδρασης.  

Σ’ αυτό το πολιτικό μήνυμα, τόσο προσβλητικό για την αντίληψη που έχουμε για 

το παρελθόν μας, όσο και ρεαλιστικό για το παρόν μας, εμείς συγκροτήσαμε ομάδα 

άμμεσης αντίδρασης. Αποφασίσαμε να αντιδράσουμε στο ενδεχόμενο της κατάρρευσης 

της οικίας του Παύλου Μελά στην Κηφισιά παρασύροντας στα ερείπιά της τη συλλογική 

μας συνείδηση και μνήμη. Είμαστε σε διαδικασία σύστασης συλλογικού φορέα με κύριο 

σκοπό να ενεργήσει αυτός κάθε τι αναγκαίο διάσωσης και αποκατάστασης της οικίας του 

Μακεδονομάχου Παύλου Μελά που βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου 50 στην Κηφισιά και 

η οποία έχει χαρακτηριστεί με Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/73286/1827/27-

08-2009) ως μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και με αφορμή την 

επίτευξη αυτού του στόχου αποσκοπούμε να ενεργήσουμε στο πλαίσιο των σκοπών του 

υπό σύσταση νομικού προσώπου «Καπετάν Μίκης Ζέζας» εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 

επιστημονικές δράσεις που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αποτροπή του κινδύνου 

της διαμόρφωσης μιας συλλογικής συνείδησης και μνήμης που δεν μας προσήκει.  

Όσοι από εσάς αισθάνεσθε άβολα με το ενδεχόμενο να ταυτιστείτε με την εικόνα 

της κατάρρευσης και να κληροδοτήσετε στα παιδιά σας την εικόνα της ερειπωμένης 

Ελλάδας είτε είστε θεσμικοί εκπρόσωποι της τοπικής ή ευρύτερης κοινωνίας είτε απλοί 

δημότες και πολίτες σας καλούμε να συμπράξετε με το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο 

«Καπετάν Μίκης Ζέζας». Η επίτευξη της διάσωσης του μνημείου-οικίας του 

Μακεδονομάχου Παύλου Μελά είναι ενδεικτικό του αξιόμαχου των επιγόνων του και της 

συλλογικής συνείδησης που αυτοί, εντέλει, έχουν.  

Σας ευχαριστώ!  

 

 


