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ΜΝΗΜΗ: Ουμπέρτο Έκο (1932 – 2016) 
 

 

Συγγραφέας ή φιλόσοφος, σημειολόγος ή διανοούμενος, ο Έκο ήταν ένα 
πολύ δραστήριο πνεύμα, που άπλωνε τα δίχτυα-του σε πολλά πεδία του 
ανθρώπινου επιστητού. Ακονισμένο μυαλό, χιούμορ, εργατικότητα, 
ικανότητα σύνθεσης, παραγωγής και δημιουργίας συστημάτων γνώσης… 

 

Ο ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ γεννήθηκε στην Αλεσάντρια του Πιεμόντε το 

1932. Από το 1975 έχει την έδρα του Καθηγητή Σημειωτικής στο 

Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ενώ από το 1988 είναι πρόεδρος του Διεθνούς 

Κέντρου Μελετών Σημειωτικής στο Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρίνο. Αν και 

αρχικά παρακολούθησε σπουδές Νομικής, εγκατέλειψε αυτό τον τομέα και 

ακολούθησε σπουδές Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας και Λογοτεχνίας με 

διδακτορική διατριβή στον Θωμά Ακινάτη. Δούλεψε στη RAI και έπειτα 

δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο. Από το 1962 ως το τέλος του 1970 ο 

Έκο ανέπτυξε τη δική του θεωρία στη Σημειολογία. Το 1965 εξελέγη 

καθηγητής Οπτικών Επικοινωνιών στη Φλωρεντία και το 1966 καθηγητής της 

Σημειολογίας στο Μιλάνο. Το 1971 το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια του 

προσέφερε τη θέση του τακτικού καθηγητή της Σημειολογίας και το 1974 ο 

Έκο οργάνωσε τον Διεθνή Σύνδεσμο Σημειολογικών Μελετών. Μέσα στη 

δεκαετία του ’70, άρχισε να γράφει τα μυθιστορήματά του, κάνοντας την αρχή 

με ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ, που τιμήθηκε με το βραβείο Strega το 1981 

και το Médicis Étranger το 1982, ενώ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο 

τον κόσμο. Ο Έκο περνάει τον καιρό του με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά 

τους ανάμεσα στο σπίτι του στο Μιλάνο (ένα διαμέρισμα-λαβύρινθο με μια 

βιβλιοθήκη 30.000 βιβλίων) και στο εξοχικό του στο Ρίμινι. Πέθανε στις 20 

Φεβρουαρίου 2016. 

(Το βιογραφικό αυτό σημείωμα 

στηρίχτηκε στην ιστοσελίδα των εκδ. Ψυχογιός και στην Wikipedia) 
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Λογοτεχνικά έργα 

 

-        Il nome della rosa (1980) (Το όνομα του Ρόδου). Συνοδεύτηκε από το 
"Επιμύθιο στο όνομα του Ρόδου". 

-        Il pendolo di Foucault (1988) (To Εκκρεμές τουΦουκώ) 

-        L’ isola del giorno prima (1994) (Το νησί της προηγούμενης ημέρας) 

-        Baudolino (2000) (Μπαουντολίνο) 

-        La misteriosa fiamma della regina Loana (2004) (Η μυστηριώδης φλόγα της 
βασίλισσας Λοάνα) 

-        Il Cimitero di Praga (2010) (Το κοιμητήριο της Πράγας)  

-        Numero Zero (2015) (Φύλλο Μηδέν)  

 

Έχω διαβάσει –σταδιακά- όλα τα έργα του Έκο, εκτός από το 
“Μπαουντολίνο”. Έχω την αίσθηση ότι η συγγραφή δεν ήταν γι’ αυτόν μια 
λογοτεχνική – αισθητική ενασχόληση, αλλά μια δοκιμή των θεωρητικών και 
σημειωτικών-του ιδεών. Έβλεπε δηλαδή τον κόσμο διά της αφήγησης και 
πειραματιζόταν μ’ αυτήν, ώστε να ελέγξει αν οι πλαστοί κόσμοι που 
έφτιαχνε μπορούσαν να αντέξουν τις θεωρίες-του. Στην ουσία πιστεύει ότι η 
αλήθεια μπορεί να δοκιμαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να φανεί 
πόσο αντέχει. 
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Η Ιστορία καταρχάς ενέχει επιτελεσμένες αλήθειες, αλλά τίποτα δεν 
είναι όπως φαίνεται, αφού όλα επιδέχονται ερμηνείας. Στο “Όνομα του 
Ρόδου”, το πιο καλό μυθιστόρημά-του, ξεκινά ως αντικείμενο αστυνομικής 
έρευνας και συνεχίζεται με θεολογικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις. Ούτε 
φανατισμός των θεολόγων ούτε η θρησκοληψία των ακραίων μοναχών αλλά 
ούτε και η αφέλεια οδηγούν στην αλήθεια, η οποία χρειάζεται μετριοπάθεια, 
ανοικτό και οξύ μυαλό, διαλλακτικότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο δημιουργεί έναν 
σήριαλ-κίλλερ, ο οποίος αφήνει τα σημάδια-του σε κάθε φόνο σαν μια 
σημειωτική αλυσίδα, που θέλει αποκωδικοποίηση. Το διακύβευμα είναι η 
θεολογική αλήθεια και η προστασία-της, ειδικά από το χαμένο πλέον 
2ο βιβλίο της Ποιητικής του Αριστοτέλη. 

 

Η αλήθεια υπάρχει όσο τα κείμενα ερμηνεύονται με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο, όσο κάθε εποχή εξηγεί με τις δικές-της (παρ)ερμηνείες τον 
κόσμο. Ο γραπτός λόγος περνά μέσα από ένα σημείωμα στο “Εκκρεμές του 
Φουκό” και δημιουργεί μια σειρά από εικασίες και διαστρεβλώσεις. Τρεις 
επιμελητές εκδόσεων προσπαθούν να ανασυνθέσουν το μυστικό των Ναϊτών, 
πράγμα που θα εξελιχθεί τελικά σε πλάνη. Σημεία και πληροφορίες μέσα σε 
τόνους σκουπιδιών, απόκρυφες επιστήμες, εναλλαγές σοφίας και ψέματος 
ανασυγγράφουν την Ιστορία. Πρόκειται για ένα παζλ με κομμάτια από 
χρονογραφίες, απομνημονεύματα, μελέτες και ιστορικά δοκίμια. Η μαγεία 
του Έκο… 
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Το κείμενο, όπως τα κόμικς στη “Μυστηριώδη φλόγα της βασίλισσας 
Λοάνα”, αποτελεί φορέα μνήμης. Ο αφηγητής ξαναγυρίζει στο σπίτι του 
παππού, όπου ξεθάβει τα κόμικς της παιδικής ηλικίας, μέσα από τα οποία 
ξαναζεί νοσταλγικά τα χρόνια του μεσοπολέμου και του πολέμου και 
ανασυνθέτει τη μουσολινική περίοδο. Η αλήθεια είναι θέμα μνημονικών 
συνάψεων και διακειμενικών αναφορών. Το ίδιο επίφοβη είναι και όταν 
γίνεται γλωσσικό όργανο στα χέρια αδίστακτων δημοσιογράφων που 
επινοούν την πραγματικότητα. Στο “Φύλλο μηδέν” εξυφαίνεται ένα κλασικό 
σενάριο συνωμοσιολογίας που επιδέχεται πολλών ερμηνειών και δείχνει 
πόσο εύκολο είναι να πειστεί ο μέσος άνθρωπος από τα ΜΜΕ ότι κάτι 
κρύβεται που δεν του το λένε, αλλά πρέπει να το ξέρει. η ιδέα της ίδρυσης 
μιας εφημερίδας και όλο το συμβολικό πεδίο που πλάθεται είναι πολύ 
εύστοχο, αφού αναδεικνύει με την υπερβολή και τη σκοπιμότητά-του τη 
διαφθορά των ΜΜΕ, τα υπόγεια παιχνίδια παραπλάνησης, τον λαϊκισμό-τους 
και τη διαστρέβλωση κάθε κανόνα δεοντολογίας, προς εξυπηρέτηση κάθε 
είδους προπαγάνδας. 

 

Παντού η Ιστορία, τετελεσμένη ή δυνητική, γραπτή ή άγραφη, 
παρελθούσα ή παρούσα. Παντού η συνεχώς κινούμενη και αέναα 
θηρευόμενη αλήθεια, αλήθεια που μάλλον ουδέποτε θα πιαστεί στο δίχτυ. 
Περνά μέσα από τη γραφή, την ερμηνεία, τις εικασίες και τις (α)βάσιμες 
αναγνώσεις και πιο πολύ υπάρχει όσο υπάρχουν κείμενα και αναγνώστες 
παρά ως αντικειμενικό δεδομένο. Το μυστήριο είναι τοποθετημένο σε μια 
σειρά από σημεία, τα οποία σαν παιχνίδι με τελίτσες μπορεί να οδηγήσει 
στην αποκάλυψη ή στην πλάνη. 

 

[Οι εικόνες αντλήθηκαν από:  www.theguardian.com, www.math-only-math.com, www.clickatlife.gr 
και sherwoodforesthistory.blogspot.com] 
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