
 

Θεωρούμε γενικά την πολεογραφία ως προϋποτιθέμενη για την κατανόηση μερικών 

λογοτεχνικών κειμένων (πολεωνύμια και οδωνύμια, αστικά φαινόμενα, κ.λπ.). Ωστόσο η 
λογοτεχνία, από τη μεριά της, μπορεί να ασκήσει μια δράση αριστοποίησης της 
επιρροής ακόμα και της ίδιας της γεωγραφικής γνώσης. Όταν μια γεωγραφική έννοια, 
όπως η πόλη, μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από το έργο ενός συγγραφέα, σαν  

μητέρα, ερωμένη και μοίρα,  
Δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να χρησιμοποιήσουμε τον 
τίτλο του κομματιού του Αλέξη Ζήρα, με κριτική 
παρουσίαση του «πολεογραφικού» έργου του Δημήτρη 
Μίγγα: Αλέξης Ζήρας, «Η πόλη-μητέρα, η πόλη-ερωμένη, η 
πόλη-μοίρα», Βιβλιοθήκη/Ελευθεροτυπία, 9 Ιανουαρίου 
2004, σελ.23. 

είναι φανερό ότι δεν μπορεί να παραβλεφθεί η αξία της λογοτεχνίας για την κατανόηση 
της έννοιας αυτής. Για το λόγο αυτό, δεχόμαστε ότι η λογοτεχνία συμμετέχει 
αποφασιστικά στην προσέγγιση της πόλης, χωρίς πάντως το τόσο πλούσιο «διδακτικο» 
της πλαίσιο να μπορεί να θεωρηθεί επαρκές. Πολύ συχνά  
 

«η [συγγραφική] πόλη είναι αποκύημα εξωραϊσμένης μνήμης και 
ρομαντικής γραφής». 

Λίνα Πανταλέων, «Ισάακ Μπάμπελ, ένας αριστοτέχνης του 
ελαχίστου», Ελευθεροτυπία/Βιβλιοθήκη, 13 Ιανουαρίου 
2006, σελ. 16-19. Το παράθεμα αναφέρεται στην 
περιγραφή της Οδησσού. 

Ωστόσο, μέσα σε ένα διεπιστημονικό/διακλαδικό πλαίσιο προσέγγισης της πόλης, 

εκτιμούμε ότι η «πόλη της λογοτεχνίας» πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
«πολεογραφίας». Παρουσιάζουμε, λοιπόν, στα επόμενα, στοιχεία αυτού του 
ζευγαρώματος («πόλη της λογοτεχνίας»  - «πολεογραφία») που είναι γενικώς γνωστά 
και περνάμε στη συνέχεια σε περισσότερο ειδικές όψεις μιας τέτοιας σύζευξης.  
 
 

 

 
 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΠΟΛΗ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗi  

 
«Άφοβα παραδέχομαι ότι η Νέα Υόρκη είναι η πιο 

σπουδαία πόλη στη γη του Θεού».  
Μπρένταν Μπήαν 

 

«Η Νέα Υόρκη είναι η μόνη αληθινή πόλη-πόλη».  
Τρούμαν Καπότε 

 

«Υπάρχει κάτι στον αέρα της Νέας Υόρκης που κάνει 
άχρηστο τον ύπνο».  

Σιμόν ντε Μποβουάρ 
 

«Συνειδητοποίησα πως είμαι "Αθηναίος", μόλις πάτησα 
το πόδι μου για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη. Έτσι μου 

φάνηκε η διαφορά. Επαρχία – Αθήνα. Αθήνα – Νέα 
Υόρκη». 

Διονύσης Τσακνής 
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