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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  

ΘΕΜΑ:  Όψεις  ηης  διαλογικόηηηας  ζηο μσθιζηορημαηικό έργο ηοσ Θανάζη Βαληινού: 

η αθήγηζη και η μαρησρία  

Με ηελ παξνύζα πξόηαζε έξεπλαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θηινδνμώ λα ζπκβάισ  ζε 

κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε  ηεο ηδηνηππίαο ηνπ αθεγεκαηηθνύ έξγνπ ηνπ Θαλάζε 

Βαιηηλνύ, ηνλ δηαθεηκεληθό δηάινγν ηεο αθήγεζεο κε ηελ θαηαγεγξακκέλε καξηπξία 

πνπ γίλεηαη ην εξέζηζκα γηα λα ζπλνκηιήζεη ν κπζηζηνξηνγξάθνο κε ηελ ηζηνξία. 

  Η ζεκαηνινγηθή ελαζρόιεζε ηνπ ζπγγξαθέα θαιύπηεη δηαθνξεηηθέο αιιά θαίξηεο 

θάζεηο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Η ηζηνξία απνηειεί ξπζκηζηηθό παξάγνληα 

ζηελ πεδνγξαθία ηνπ Θ. Βαιηηλνύ θαη ε από κέξνπο ηνπ κειεηεκέλε ρξήζε ηεο 

απνηειεί θιεηδί γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Αμηνπνηώληαο ζεσξεηηθά εξγαιεία από ηε ζύγρξνλε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζα 

επηρεηξήζνπκε  λα γλσξίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε θνηλσληθά θαηλόκελα θαη 

ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηε εμειηθηηθή ηεο πνξεία, 

λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο θαη ηα παζήκαηα αδηθεκέλσλ πνπ αγσλίδνληαη 

αζηακάηεηα λα μεθύγνπλ από ηε κνίξα ηνπο, ην πσο αληηιακβάλνληαη νη ήξσεο ηνλ 

εαπηό ηνπο κέζα από ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 

καξηπξίαο, λα απνιαύζνπκε ηα ινγνηερληθά πξνηεξήκαηα ησλ θεηκέλσλ, λα 

ζπλαηζζαλζνύκε θαη λα ζπγθηλεζνύκε, λα αληηπαξαζέζνπκε ηα δηθά καο  «λνήκαηα» 

ζ’ απηά ηνπ ζπγγξαθέα.   

Κακϊσ το μυκιςτορθματικό ζργο του Βαλτινοφ διαλζγεται με τθ μαρτυρία  κα αναδείξουμε 

τθν υιοκζτθςθ μιασ πρωτοποριακισ γραφισ και τθν ειςαγωγι ενόσ απόλυτα προςωπικοφ 

λακωνικοφ φφουσ  που αγνοεί τουσ ςυντακτικοφσ κανόνεσ και  χρωςτά τθν ιδιοτυπία του 
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ςτον ειδικό χειριςμό τθσ γλϊςςασ, ςτο λιτό λόγο που κυμαίνεται ανάλογα με τα πρόςωπα, 

τα γεγονότα και τισ καταςτάςεισ που αποδίδει, μζςα από αφθγθματικζσ τεχνικζσ, 

επικεντρωμζνεσ κατά μείηονα λόγο ςτο ρόλο του αμζτοχου αφθγθτι και των διαλόγων που 

αγγίηουν τθν τονικότθτα του κακθμερινοφ λόγου. 

Σζλοσ με άξονα αναφοράσ τθν αφθγθματικι τεχνικι του Θ. Βαλτινοφ κα ςτραφοφμε: α) 

ςτθν παρουςία του ψυχροφ αφθγθτι που δεν αναλϊνεται ςε ςυναιςκθματικζσ εκριξεισ 

περιορίηοντασ το προςωπικό ςτοιχείο -μεμονωμζνεσ  περιπτϊςεισ, νοοτροπίεσ, 

ςυμπεριφορζσ- οδθγϊντασ προσ τθ ςφνκεςθ, β) ςτθν καταςκευι των διαλόγων που 

αγγίηουν τθν τονικότθτα και το χρϊμα του κακθμερινοφ λόγου, γ) ςτθ ςυγγραφικι 

παραγωγι που απεικονίηει εξελικτικά και ςυνολικά τθν περιπζτεια του νεοελλθνικοφ βίου. 

 

ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Η εναςχόλθςθ με το ζργο του Θανάςθ Βαλτινοφ ςτθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία 

που εκπονιςαμε μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουμε ότι υπιρχε ανάγκθ για μια 

επιςτθμονικι μελζτθ που κα εμβακφνει ςτθν ερμθνευτικι προςζγγιςι του.  

 

 

PhD Thesis Proposal 

ABSTRACT 

Research topic : ‘The dialogism of narration with the testimony in the fictional work 

of Thanasis Valtinos.’  

The aim of this Doctoral Thesis is to follow, through critical reading and 

interpretative analysis of the literary work of Thanasis Valtinos, the intertextual 

dialogue of narration with the written testimony, which acts as an incentive for the 

novelist to establish a dialogue with history.  

The topics the writer deals with cover different, crucial phases of the Greek reality. 

History comprises a regulatory factor in the prose writing of Th. Valtinos and its 

studied use on his part is a key element to the understanding of his work.  

Thus, using theoretical tools from the modern theory of Literature, an effort will be 

made to present and comprehend social phenomena and historic events that marked 

the developmental course of Greek society, follow the challenges and sufferings of 

underprivileged people who constantly struggle to escape their destiny, gain an insight 

of how the heroes see themselves through the historic circumstances and the social 

functionality of their testimonies, enjoy the literary advantages of the texts, empathize 

and feel moved and also compare our ‘meanings’ to those of the writer.  

Since the literary work of Valtinos establishes a dialogue with the testimonies, we will 

show the adoption of an innovative writing style and the introduction of a thorough 

usage of a personal laconic style which ignores syntactic rules and owes its 
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uniqueness to the special use of language, the rough, plain, doric and unadorned 

speech that changes according to the persons, the facts and the situations it depicts.  

Finally using the narration technique of Th. Valtinos as a reference axis we will deal 

with: a) the use of the distant narrator who does not exhibit any emotional outbursts, 

restricting the personal element -individual cases, culture and attitudes – leading 

towards composition.  

b)the construction of dialogues that tend to touch the tonality and nuances of everyday 

speech and c) the writing production that depicts developmentally and thoroughly the 

adventures of modern Greek life.  

Goal :  

The completion of this scientific research will deepen the interpretative approach of 

Thanasis Valtinos’ work. 

 

  

 

 


