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ΝΞΤΠΜ ΙΓΞΜΟ 

ΒΖΜΓΞΑΦΖΗΑ, ΟΝΜΡΔΓΟ, ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ, ΓΞΓΡΚΕΠΖΗΕ 

ΗΑΖ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ 

 

1. ΟΠΜΖΓΖΑ ΠΑΡΠΜΠΕΠΑΟ 

 

Γπψλπκν: Οέξγεο 

λνκα: Γκκαλνπήι 

λνκα παηξφο: Γεψξγηνο 

Εκεξνκελία γελλήζεσο: 5 Φεβξνπαξίνπ 1957 

Μηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε ηε ζπλάδειθν δξα Αγγιηθήο θαη η. 

Ορνιηθή Οχκβνπιν Γιέλε Ιαλσινπνχινπ, παηέξαο δπν γησλ 

Πειέθσλν νηθίαο (ζηελ Αζήλα): 210. 50 22 648 

«Νξνζσπηθφ»: 694 76000 93 

Ειεθηξνληθέο δ/λζεηο: msergis@otenet.gr θαη m.g.sergis@gmail.com 

 

2. ΟΝΜΡΔΓΟ ΗΑΖ ΑΗΑΔΕΙΑΥΗΕ ΓΛΓΘΖΛΕ 

 

1975: Απνιπηήξην (ηνπ ηφηε) Γπκλαζίνπ Κάμνπ κε βαζκνινγία «Άξηζηα». 

1975-1979:  Φηινζνθηθή Ορνιή ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Πκήκα Φηινινγηθφ - 

Ηιαζζηθφ). Απνθνίηεζε κε βαζκφ πηπρίνπ «Θίαλ θαιψο». 

1995-1997: Γηζαγσγή (θαηφπηλ εμεηάζεσλ) ζην κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ 

Ναηδαγσγηθνχ Πκήκαηνο ηεο Δεκνηηθήο Γθπαηδεχζεσο ηνπ 

Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεχζπλζε «Δηδαθηηθή Ζζηνξίαο θαη 

Ννιηηηζηηθή Ναξάδνζε». Ηάηνρνο ηνπ Ιεηαπηπρηαθνχ Δηπιψκαηνο 

Γηδηθφηεηνο (Master) ζηε Δηδαθηηθή ηεο Ζζηνξίαο θαη ζηελ Ννιηηηζηηθή 

Ναξάδνζε (Θανγξαθία), κε βαζκφ «άξηζηα» (Ζαλνπάξηνο 1997).  

2000: Δηδάθησξ ηεο Θανγξαθίαο, κε βαζκφ «άξηζηα», γηα ηελ εξγαζία Γθεκεξίδεο 

θαη Θανγξαθία. Ε ηαπηόηεηα κηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο. Δηαζιάζεηο ηεο 

Ζζηνξίαο θαη ηεο Γιιεληθήο θνηλσλίαο ηνπ 19νπ αη. θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ 

αηώλα. 

28 Κνεκβξίνπ 2003: Γθινγή κνπ σο Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή Θανγξαθίαο επί ζεηεία, 

απφ ηελ Νξνζσξηλή Γεληθή Οπλέιεπζε θαη ην Γθιεθηνξηθφ Οψκα ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο.  

5 Οεπηεκβξίνπ 2005: νξθσκνζία κνπ σο Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή Θανγξαθίαο επί 

ζεηεία. 

28 Ιαΐνπ 2009: κνληκνπνίεζή κνπ σο Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή Θανγξαθίαο (αξηζκ. 

403/ 28. 5. 2009, ΦΓΗ ηρ. ηξίην). 

31 Δεθεκβξίνπ 2012: Αλαπιεξσηήο Ηαζεγεηήο Θανγξαθίαο ζην Πκήκα Γιψζζαο, 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ 

Ναλ/κίνπ Θξάθεο (ΦΓΗ 1405, ηρ. Γ΄, 31. 12. 2012). 

mailto:msergis@otenet.gr
mailto:m.g.sergis@gmail.com
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9 Ζνπλίνπ 2016: Ηαζεγεηήο Θανγξαθίαο ζην Πκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο (ΦΓΗ 519, 

ηρ. Γ΄, ζ. 3626). 

31 Απγνχζηνπ 2019:  Αθππεξέηεζε απφ ην Δεκνθξίηεην Ναλ/κην Θξάθεο. 

 

3. ΓΞΓΡΚΕΠΖΗΜ ΓΞΓΜ 

 

1988-1990: αξρεηαθή έξεπλα ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Ηξάηνπο θαη ζην Ζζηνξηθό 

Αξρείν ηεο ψξαο Κάμνπ (ζηνπο λνηαξηαθνχο ηνπ θψδηθεο θαη ζε ζθφξπηα 

έγγξαθα) γηα ηε ζχλζεζε ησλ εξγαζηψλ κνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ γελέζιηνπ ηφπνπ (Γιηλάδνπ Κάμνπ) θαη ησλ γχξσ ηνπ 

(ρακέλσλ απφ δεθαεηίεο), άγλσζησλ ζηε λαμηαθή ηζηνξία, νηθηζκψλ, πνπ είδαλ κε 

ηηο εξγαζίεο κνπ γηα πξψηε θνξά ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο (δελ ππνβάιινληαη 

πξνο θξίζηλ σο θαζαξά ηζηνξηθέο). Μη πνιπεηείο αλαδηθήζεηο κνπ ζηα αξρεία (πνπ 

εμαθνινπζψ ζε θάζε επθαηξία λα πξαγκαηνπνηψ) ζεσξψ φηη ζπλέβαιαλ (πέξαλ 

ηεο εμνηθείσζήο κνπ κε ηελ παιαηνγξαθία) ζηελ «επγεληθή» κνπ ζρέζε κε ηελ 

Αξρεηαθή Θανγξαθία. 

1988-1990: Πξηεηήο επηηφπηα ιανγξαθηθή έξεπλα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζεξηλψλ δηαθνπψλ (Ζνχιηνο - Αχγνπζηνο) ζην Γιηλάδν Κάμνπ γηα ηε ζπιινγή ηνπ 

πιηθνχ ην νπνίν απεηέιεζε ηε βάζε ησλ Θανγξαθηθώλ θαη Γζλνγξαθηθώλ από ην 

Γιηλάδν Κάμνπ (βι. ΙΓΞΜΟ ΔΓΡΠΓΞΜ, ΑΡΠΜΠΓΘΓΖΟ ΙΓΘΓΠΓΟ, ΙΜΚΜΓΞΑΦΖΓΟ, 

αξηζκ. 1).  

1997-2000: αξρεηαθή έξεπλα ζε αξρεία Πχπνπ (Ιπελάθεηνο Βηβιηνζήθε, 

Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Γιιήλσλ, Γ.Θ.Ζ.Α., Ζζηνξηθφ Αξρείν ηεο ψξαο Κάμνπ, 

θ.α.), πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζσ φια ηα θχιια ηεο εθεκ. Αηγαίνλ θαη λα 

απνδειηηψζσ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κνπ 

θείκελα. 

2004-2007: αξρεηαθή έξεπλα ζην Γ.Θ.Ζ.Α., φπνπ κειέηεζα ην αξρείν ηνπ Ιηραήι 

Ιεηζάθε (1860-1916), θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Γιιήλσλ (πξψελ 

«Ηαπλεξγνζηάζην» ηεο νδνχ Θέλνξκαλ, Οεπφιηα) ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο 

πεξηφδνπ 1880-1916, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζσ θείκελα (ινγνηερληθά, θξηηηθά, 

άξζξα, επηζηνιέο, θ.ιπ.) ηνχ ελ ιφγσ ινγνηέρλε θαη λα ηα εθδψζσ (κε αλάζεζε 

ηνπ Ζδξχκαηνο Ηψζηα θαη Γιέλεο Μπξάλε). Απνηέιεζκά ηεο είλαη νη δύν 

θπθινθνξεζέληεο ηόκνη ηνπο νπνίνπο ππνγξάθσ σο επηζηεκνληθφο θαη 

ηππνγξαθηθφο επηκειεηήο (βι. εδψ ΙΓΞΜΟ ΔΓΡΠΓΞΜ, ΖV. ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ 

ΟΡΓΗΞΜΠΕΟΓΤΟ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΤΚ ΠΜΙΤΚ, αξηζκ. 2).   

2005-2015: Ηαηά ηηο θαινθαηξηλέο κνπ δηαθνπέο (ή ζε θάζε επθαηξία πνπ κνπ 

παξνπζηάδεηαη) πξαγκαηνπνίεζα θαη εμαθνινπζψ λα πξαγκαηνπνηψ επηηφπηεο 

ιανγξαθηθέο έξεπλεο ζηελ ηδηαίηεξή κνπ παηξίδα Κάμν, γηα ηελ ζχλζεζε φζσλ 

εξγαζηψλ κνπ αλαθέξνληαη ζ‟ απηήλ. Παπηνρξφλσο, επηζθέπηνκαη ην εθεί Ζζηνξηθό 

Αξρείν ηεο ψξαο θαη απνδειηηψλσ πνιχηηκα έγγξαθα ιανγξαθηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Αλάινγεο πνιπήκεξεο επηζθέςεηο έρσ πξαγκαηνπνηήζεη ζηηο 

βηβιηνζήθεο θαη ηα Ζζηνξηθά Αξρεία ηεο Οχξνπ, ηεο Οάκνπ, ηεο Ηαβάιαο γηα ηελ 

εθπφλεζε αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ κνπ. 
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2005-2019: κε ηε ζπλεξγαζία 5κεινχο ζπλήζσο νκάδαο θνηηεηψλ κνπ 

(αλαλενχκελεο αλά λέν 6κελν ζπνπδψλ) δηεμήγαγα απφ ην 2005 έσο ην 2019 

επηηφπηα ιανγξαθηθή έξεπλα (θαη κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε) ζην πνληηαθφ 

ρσξηφ Θξπιφξην Ξνδφπεο, κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο εθεί πνληηαθήο ζπιινγηθήο 

ηαπηόηεηαο απφ ην 1923 κέρξη πξνζθάησο. Μη κέρξη ζήκεξα επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο κνπ γηα ην ρσξηφ είλαη: (1) - «Ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε 

δπηηθή Θξάθε (1923-1930): „ζθελέο‟ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Ννληίσλ ζην 

Θξπιφξην Ηνκνηελήο», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Βαξβνχλεο (επηκ.), Θξάθε. Ζζηνξηθή θαη 

ιανγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηεο, Αιήζεηα, Αζήλα 2006, 311-344. 

(2) - «Έλα ρσξίν πνληηαθφ θε κπνξεί λα έρ‟ έλα μέλν φλνκα: ηδενινγήκαηα, 

παξεηπκνινγίεο θαη ηζηνξηθή εξκελεία ηνπ ηνπσλπκίνπ ελφο πνληηαθνχ ρσξηνχ 

ηεο Ξνδφπεο», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Οέξγεο (επηκ.), Νόληνο. Θέκαηα ιανγξαθίαο ηνπ 

πνληηαθνύ ειιεληζκνύ, Αιήζεηα, Αζήλα 2008, 373-389. (3) - «Οα ηαθία: κηα 

αλακλεζηήξηα ηειεηνπξγία απφ ην Θξπιφξην Ξνδφπεο», ζηνλ ηφκν Γ. Ναπάδνγινπ 

(επηκ.), Αλαηνιηθή Ιαθεδνλία-Θξάθε. Θανγξαθηθό νδνηπνξηθό, Νεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Ιαθεδνλίαο-Θξάθεο, [Ηνκνηελή 2008], 130-135. (4) – «„„Ε πεξηπέηεηα‟‟ 

κηαο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο: πξαγκαηηθνί θαη ζπκβνιηθνί αληαγσληζκνί ζε έλα 

πνληηαθφ ρσξηφ ηεο Ξνδφπεο (1923-1970)», ζηνλ ηφκν Ζάθ. Αθηζφγινπ, Γπ. 

Θσκαδάθε, Γ. Οαιαθίδεο, Ι. Οέξγεο (επηκ.), Γύπινηα. Γόξηηνο ηόκνο γηα ηελ 

δεθαεηεξίδα ηνπ Πκήκαηνο Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνύ Ναξεπμεηλίσλ 

σξώλ, Αθνη Ηπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2010, 249-269. (5) – «The divided social 

memory of the greek civil war in a village of Rodopi (Western Thrace), Erytheia 33 

(2012), 265-298. (6) – ««Memories and oblivion: An occupied village of Rodopi 

(Western Thrace, Greece, 1941-1944», Vestnik Αntropologii / Journal of Anthropologу 

2/34 (2016), 127-151. Βι. θαη ζρεηηθά άξζξα κνπ ζηελ εθεκ. Ναξαηεξεηήο ηεο 

Θξάθεο. «Ναξάιιειεο δηαδξνκέο» ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

απνηεινχλ νη κέρξη ζήκεξα έξεπλέο κνπ:  

1. ζηα αξρεία ηεο Ρπεξεζίαο Δηπισκαηηθνχ θαη Ζζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ 

Γιιεληθνχ Ρπνπξγείνπ Γζσηεξηθψλ, κε ζέκα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Ννληίσλ ζην 

Θξπιφξην Ηνκνηελήο 

2. ζην αηαθηνπνίεην αξρείν ηεο θνηλφηεηαο Θξπινξίνπ (κειέηε ζεκαληηθψλ 

ηζηνξηθψλ εγγξάθσλ, απνθάζεσλ Δεκνη. Οπκβνπιίσλ, θ.ιπ.) θαηά ηελ πεξίνδν 

2005-2019. Οήκεξα έρεη κεηαθεξζεί ζηα ΓΑΗ Ηνκνηελήο  

3. ζηε Γελεχε, ζην United Nations Office, Palais des Nations, Records and 

Archives Unit, απφ 24-28 Ζνπιίνπ 2006 (κε δηθά κνπ έμνδα θαη πξσηνβνπιία), γηα 

λα εξεπλήζσ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Ννληίσλ ζην Θξπιφξην θαη ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο, φπσο απηή θαηαγξάθεθε απφ ηελ ηφηε Ηνηλσλία ησλ Γζλώλ 

2014-2019: αξρεηαθή έξεπλα ζηα ΓΑΗ Ηνκνηελήο, κε αληηθείκελν κειέηεο ηηο 

θνηλφηεηεο ησλ Αξκελίσλ ηεο Ηνκνηελήο θαη ηεο Λάλζεο, ηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εθδφζεσο ηνπ ηφκνπ Από ην Αξαξάη ζηνλ ιπκπν… (βι. εδώ IV, ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ 

ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΤΚ ΠΜΙΤΚ) φζν θπξίσο γηα ηελ εθπφλεζε κνλνγξαθηψλ ζρεηηθψλ 

κε απηέο ηηο δχν θνηλφηεηεο ησλ «δηθψλ καο άιισλ».  

2020: αξρεηαθή έξεπλα ζηα ρ/θα ηεο Γζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Γιιάδνο, ζην 

πιαίζην ηεο εθδφζεσο ησλ ηξηψλ, πνιχ ζεκαληηθψλ γηα ηε ιανγξαθία ηεο Κάμνπ, 
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πνιπζέιηδσλ εξγαζηψλ κνπ κε ζέκαηα (α) ηελ παξνπζίαζε αλέθδνησλ 

ζπαξαγκάησλ απφ ηελ απνιεζζείζα (κέρξη ζήκεξα) Πξαγέδηα ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ 

(ζξεζθεπηηθφ δξάκα ηνπ Ζεζνπηηψλ ηεο Κάμνπ), (β) ηελ παιαηφηεξε αλέθδνηε 

λαμηαθή νκνηνθαηάιεθηε ξίκα (κέζα 18νπ αη.) κε ζέκα ην καξηχξην ηνπ ξηζηνχ θαη 

ην Νάζνο ηεο Θενηφθνπ θαη (γ) έλαλ αλέθδνην λαμηαθφ ιατθφ ζξήλν γηα ηνλ 

Ηπβεξλήηε Ηαπνδίζηξηα. Βι. εδώ αλέθδνηεο εξγαζίεο κνπ, ζει. 175 θ.ε. 

2016-2021:  αξρεηαθή έξεπλα ζην Ζζηνξηθφ Αξρείν ηεο Κάμνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπγθεληξψζσ ην απαξαίηεην πιηθφ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ππφ έθδνζε (εληφο ηνπ 

2021) κνλνγξαθίαο κνπ Ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνύ ζηε Κάμν (18νο αη. - 1950). 

 

4. ΔΖΔΑΗΠΖΗΜ ΓΞΓΜ 

 

4.1. ΙΓΟΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ 

 

1982-1992, 1998-1999, 2003-2005: Ρπεξέηεζα σο θηιφινγνο ζε Δεκφζηα Θχθεηα 

ηεο Δπηηθήο Αηηηθήο. Γδίδαμα Αξραία Γιιεληθά, Κέα Γιιεληθή Γιψζζα, Θαηηληθά, 

Ζζηνξία, Θνγνηερλία.  

1992-1995: Απφζπαζε σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Ηέληξν Οπληάμεσο ηνπ 

Ζζηνξηθνύ Θεμηθνύ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. Οην Ηέληξν απηφ αζρνιήζεθα κε φιεο 

ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ κνπ αλαηέζεθαλ: απνδειηίσζε ρεηξνγξάθσλ, 

ιεκκαηνγξάθεζε, ηαθηνπνίεζε Αξρείνπ, θ.ιπ. Γπηπιένλ, πξαγκαηνπνίεζα δχν 

απνζηνιέο ζπιινγήο γισζζηθνύ πιηθνύ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζηελ Πήιν θαη ζηνλ 

Άγ. Γπζηξάηην. Ηαξπφο ηεο πξψηεο είλαη ην ππ΄ αξηζκ. 1332 ρεηξφγξαθν πνπ 

θαηέζεζα ην 1993 ζην Αξρείν ηνπ Ηέληξνπ θαη ηεο δεχηεξεο ην ππ΄ αξηζκ. 1350, 

θαηαηεζεηκέλν ην 1994. Ηαη ηα δχν πεξηέρνπλ γισζζηθή χιε πνηθίινπ 

πεξηερνκέλνπ θαη είλαη εθηάζεσο 411 θαη 349 ζειίδσλ αληηζηνίρσο.  

2001-2002: Απφζπαζε, σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, ζην Ναηδαγσγηθό 

Ζλζηηηνύην (Ν. Ζ.). Οην επηζηεκνληθφ απηφ Ηέληξν, ζην Πκήκα Β΄ζκηαο 

Γθπαηδεχζεσο εηδηθφηεξα, νξίζηεθα απφ ηελ αξκφδηα Οχκβνπιν ππεχζπλνο γηα 

ηελ Αξραία Γιιεληθή Θνγνηερλία ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ απφ 

κεηάθξαζε. Οπλέρεηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηάο κνπ ήηαλ ε ζπκκεηνρή κνπ ζηε 

ζχληαμε ηνπ ηφκνπ κε ηηο Μδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ 

Ιαζεκάησλ ζην Γπκλάζην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2002 - 2003.  

Οην ίδην Ηέληξν:  

 έιαβα ελεξγφ κέξνο ζην Οεκηλάξην ελεκέξσζεο ησλ Ορνιηθψλ ζπκβνχισλ 

ζηα λέα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Ν.Ζ. (CARAVEL, 11-12 Δεθεκβξίνπ 2001).   

 έιαβα ελεξγφ κέξνο ζην λέν πξφγξακκα «Γπέιηθηε δψλε - Ηαηλνηφκεο 

Δξάζεηο» ηνπ Ν.Ζ. πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 πεηξακαηηθά 

ζε 52 Γπκλάζηα ηεο ρψξαο.  

 Οπκκεηείρα σο εηζεγεηήο-επηκνξθσηήο ζηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα πνπ νξγάλσζε 

ην Ν.Ζ. ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο ζηελ Αζήλα (21.2.2002), ζηε Θεζζαινλίθε 

(27.2.2002) θαη ζηελ Νάηξα (4.3.2002), κε ζέκα εηζήγεζεο «Θατθό παξαδνζηαθό 

ζέαηξν κε έκθαζε ζηνλ θαξαγθηόδε». Πν παξαπάλσ ζέκα, ππφ κνξθή «ζρεδίνπ 

καζήκαηνο», ζπκπεξηειήθζε σο ππνδεηγκαηηθφ ζην ζρνιηθφ βηβιίν γηα ηνλ 
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θαζεγεηή Μδεγόο ζρεδίσλ εξγαζίαο (Ννιπζεκαηηθό βηβιίν, Γπέιηθηε Δώλε, 

Δηαζεκαηηθόηεηα), έθδνζε ηνπ Ναηδαγσγηθνχ Ζλζηηηνχηνπ, Αζήλα 2002, ζηηο 

ζειίδεο 86-87. 

 Οπκκεηείρα σο αμηνινγεηήο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο («Γπέιηθηε δψλε - 

Ηαηλνηφκεο Δξάζεηο») θαη επηζθέθζεθα δχν θνξέο (θαηά ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ 

ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) ηα ζρνιεία ηεο Ιεηξνπφιεσο Ηαξδίηζαο 

θαη ησλ Ιεγάισλ Ηαιπβίσλ Πξηθάισλ, ζηηο 1-2 Απξηιίνπ θαη 22-23 ηνπ ίδηνπ κήλα 

ηνπ έηνπο 2002. 

 Οπκκεηείρα ζηελ έθδνζε ηνπ Ννιπζεκαηηθνχ βηβιίνπ γηα ηελ Γπέιηθηε Δψλε 

Ηαηλνηφκσλ Δξάζεσλ «Αληρλεύνληαο ην Οήκεξα Νξνεηνηκάδνπκε ην Αύξην» ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ (2001). 

  Ναξαθνινχζεζα ηηο εκεξίδεο κε ζέκα «Γπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην-Δηάινγνο 

γηα ην Δηαζεκαηηθφ Γληαίν Νιαίζην Νξνγξακκάησλ Οπνπδψλ Ρπνρξεσηηθήο 

Γθπαίδεπζεο» πνπ έγηλαλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πξίπνιε ζηηο 22. 2. 2002 θαη 20. 4. 

2002 αληηζηνίρσο. 

2002-2003: απφζπαζε  εθ λένπ, σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο, ζην Ηέληξν 

Οπληάμεσο ηνπ Ζζηνξηθνχ Θεμηθνχ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, φπνπ ζπκκεηείρα ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπ πξφγξακκα «Οχληαμε Θεκκαηνινγίνπ ηνπ Ζζηνξηθνχ Θεμηθνχ 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ». 

Γθηφο ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ έξγνπ ζηε Ι. Γθπαίδεπζε: 

- ζπκκεηείρα σο βαζκνινγεηήο ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Γιιεληθψλ 

(«Γλσζηηθφ Αληηθείκελν» θαη «Δηδαθηηθή ησλ Αξραίσλ Γιιεληθψλ») ζε ηξεηο 

δηαγσληζκνχο (1998, 2000 θαη 2003) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Α.Ο.Γ.Ν. γηα ηελ 

πξφζιεςε θηινιφγσλ θαζεγεηψλ ζηε Β΄ζκηα εθπαίδεπζε. 

 

4.2. ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ  

 

4.2.1. ΝΞΖΚ ΑΝΜ ΠΕΚ ΓΗΘΜΓΕ ΙΜΡ ΤΟ ΓΝΖΗΜΡΞΜΡ ΗΑΘΕΓΕΠΕ  

 

1997–1998, 1998-1999, 1999-2000, 2003-2004,  2004, 2005: κεηά απφ αλάζεζε ησλ 

θαζεγεηψλ θ.θ. Ιηραήι Ιεξαθιή θαη Ιελά Αι. Αιεμηάδε εδίδαμα ππέξ ηηο 300 

δηδαθηηθέο ψξεο Ηνηλσληθή Θανγξαθία («Ναξάδνζε θαη λεσηεξηθφηεηα ζην ιατθφ 

πνιηηηζκφ») ζηα Ηέληξα Γπηκφξθσζεο Αζελψλ, Αξγπξνχπνιεο, Κίθαηαο, 

Ηνξίλζνπ, Ηπζήξσλ, Γπζείνπ θαη Κάμνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Αθαδεκατθή θαη Γπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Γθπαηδεπηηθψλ Α΄ζκηαο 

Γθπαίδεπζεο».  

 

4.2.2. ΑΡΠΜΚΜΙΕ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΕ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ 

 

2004-2005: εδίδαμα επί έλα εμάκελν ην κάζεκα Θανγξαθία ηνπ πνληηαθνύ 

Γιιεληζκνύ κε ζχκβαζε, βάζεη ηνπ Ν.Δ. 407/80, ζην Πκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο 

θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο. 

2005-2006: εδίδαμα επί έλα εμάκελν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ναξαδνζηαθή 

ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά» ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Γ΄ θαη Δ΄ εμακήλνπ ηνπ Πκήκαηνο 
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Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ. Ν. Θξάθεο, αληηθαζηζηψλ ηνλ απνπζηάδνληα κε 

εθπαηδεπηηθή άδεηα ζπλ. Ι. Βαξβνχλε, κε απφθαζε ηεο Γ.Ο. ηνπ νηθείνπ Πκήκαηνο.  

2005-2019: Οε ΝΞΜΝΠΡΖΑΗΜ ΓΝΖΝΓΔΜ, ζην Πκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο, εδίδαμα ηα 

εμήο καζήκαηα: 

1. Γηζαγσγή ζηε Θανγξαθία (2005-2019) 

2. Θανγξαθία ηνπ πνληηαθνχ Γιιεληζκνχ Ζ (2005-2019) 

3. Θανγξαθία ηνπ πνληηαθνχ Γιιεληζκνχ ΖΖ (2005-2007) 

4. Γιιελνβαιθαληθή Οπγθξηηηθή Θανγξαθία (2005-2019) 

5. Θξεζθεπηηθή Θανγξαθία ζηελ Γιιάδα θαη ζηα Βαιθάληα (2007-2010) 

6. Φηινινγηθή Θανγξαθία ζηελ Γιιάδα θαη ζηα Βαιθάληα (2009-2016) 

7. Γπηζηεκνληθή Περλνγξαθία (2006-2010) 

8. Ξνπκαληθή Ζζηνξία Ζ θαη ΖΖ (2011-2016). 

9. Αζηηθή Θανγξαθία ζηελ Γιιάδα θαη ζηα Βαιθάληα (2019). 

 

2006-2015: Οε ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΓΝΖΝΓΔΜ,  ζην Πκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο, ΟΝΜΡΔΓΟ 

ΟΠΜΚ ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΜ ΤΞΜ εδίδαμα : 

- θαζ‟ φιν ην Β΄ εμάκελν (εαξηλφ) ηνπ 2006-2007 ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Θέκαηα ζπγθξηηηθήο ειιελνβαιθαληθήο Θανγξαθίαο: Ναξάδνζε θαη 

λεσηεξηθφηεηα»  

-  θαζ‟ φιν ην αληίζηνηρν ηνπ 2008-2009 ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γηζαγσγή 

ζηελ Ηνηλσληθή Θανγξαθία»  

- θαζ‟ φιν ην αληίζηνηρν εηψλ 2010-2015 ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Φηινινγηθή Θανγξαθία: Ναξάδνζε θαη λεσηεξηθφηεηα». 

 

Οην λέν ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο (ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΜΟ ΤΞΜΟ 

ΗΑΖ ΓΘΘΕΚΖΟΙΜΟ) εδίδαμα ην 2021 ην κάζεκα Ε ιανγξαθηθή θαη εζλνγξαθηθή 

έξεπλα ζηνλ Ναξεπμείλην ρώξν. 

 

2015-2021: Οε ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΓΝΖΝΓΔΜ, ζην Δηαθξαηηθφ, Δηεπηζηεκνληθφ, 

Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ κε ηίηιν: Σπρνπαηδαγσγηθέο, 

δηαδαθηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Οπνπδέο, ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ 

Δεκνθξηηείνπ Ναλ/κίνπ Θξάθεο ΗΑΖ ηνπ Facolta di Scienze Della Formatione Suor 

Orsola Benincasa de Napoli. 

 

4.2.3. ΔΖΑΘΓΛΓΖΟ ΙΑΘΕΙΑΠΑ ΟΓ ΑΘΘΑ ΓΘΘΕΚΖΗΑ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑ, ΖΚΟΠΖΠΜΡΠΑ, 

ΗΑΖ ΟΓ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΠΜΡ ΠΙΕΙΑΠΜΟ ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΤΚ 

 

 ηνλ Ιάην ηνπ 2003 έδσζα δηάιεμε ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 

Πκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ κε ζέκα: 

Γθεκεξίδεο θαη Θανγξαθία, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο θαζεγήηξηαο Αηθαη. Ηνξξέ  
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 ζηηο 20 Ζαλνπαξίνπ 2011 έδσζα δηάιεμε ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 

Ν.Π.Δ.Γ. ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ κε ζέκα: Ννιηηηζηηθή βηνγξαθία ησλ αληηθεηκέλσλ 

κε αθνξκή ηα εκεξνιόγηα ηνίρνπ ησλ πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ, κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηεο δηδάζθνπζαο θ. Ξέαο Ηαθάκπνπξα 

 ζηηο 27 Μθησβξίνπ 2011 έδσζα δηάιεμε ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ 

Πκήκαηνο Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ Ναλ/κίνπ 

Ζσαλλίλσλ κε ζέκα: Ήρνο θαη Θανγξαθία (ερνηνπία), κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Ιεηαπηπρηαθνχ Πκήκαηνο 

 Δηάιεμε κε ζέκα «Ερεηηθέο ηερλνινγίεο (θηλεηά κέζα επηθνηλσλίαο) ζηελ 

θαζεκεξηλή καο θηλεηηθφηεηα: ζπκβνιή ζηε κειέηε ησλ ερνηνπίσλ», ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Πνκέα Θανγξαθίαο ηνπ Πκήκαηνο Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ καζήκαηνο ηεο ηφηε Αλαπι. 

Ηαζεγήηξηαο θαο Ιαξίλαο Βξέιιε Ναξαδνζηαθή ιατθή Πέρλε: ηα έξγα ησλ ρεξηώλ, 

κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ιεηαπηπρηαθνχ Πκήκαηνο (21 Ζαλνπαξίνπ 2014). 

 Οεηξά καζεκάησλ κε ζέκα «Κενειιεληθφ ιατθφ ζέαηξν», ζην πιαίζην 

καζεκάησλ, επηηφπησλ εξεπλψλ θαη επηζθέςεσλ πνπ δηνξγάλσζαλ ζηελ Ηάξπαζν 

(9 - 16 Κνε. 2014) ν Πνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο ηνπ Πκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Γ.Η.Ν.Α. θαη ην Ζλζηηηνχην Θατθνχ Ννιηηηζκνχ Ηαξπάζνπ 

  Οεηξά καζεκάησλ (δηδαζθαιία) ζην πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα ΝΑΖΔΓΖΑΟ 

ΘΜΓΜΟ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

(ππεχζπλε Ιαξία Δεκάζε) κε ζέκα «ΔΖΑΝΜΘΖΠΖΟΙΖΗΕ ΔΖΑΓΖΞΖΟΕ ΠΕΟ 

ΓΠΓΞΜΠΕΠΑΟ ΗΑΖ ΗΑΠΑΝΜΘΓΙΕΟΕ ΠΜΡ ΞΑΠΟΖΟΙΜΡ ΗΑΖ ΠΕΟ ΟΜΘΖΗΕΟ ΒΖΑΟ ΟΠΕΚ 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ». Πα καζήκαηά κνπ είραλ ηνλ γεληθφ ηίηιν: «Θανγξαθία, 

Θατθφο Ννιηηηζκφο θαη Δηαπνιηηηζκηθή Γθπαίδεπζε» (Ζαλνπάξηνο 2015) 

 Οεηξά καζεκάησλ (δηδαζθαιία) ζην πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα Ν.Γ.Γ.Α. ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (ππεχζπλνο 

Η. Ιπφηζαξεο), κε ζέκαηα: «Θατθή ηέρλε» θαη «Ινπζεία, κλεκεία, αξραηνινγηθνί 

ρψξνη» (Οεπηέκβξηνο 2015). 

 Οεηξά (δσξεάλ) καζεκάησλ (σο ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΜΟ ΡΝΓΡΘΡΚOΟ) ζην πιαίζην 

ηνπ Πξηεηνχο Νξνγξάκκαηνο Οπνπδψλ 2017-2021 κε ζέκα «Γηζαγσγή ζηελ 

Γπηζηήκε ηνπ Θατθνχ Ννιηηηζκνχ», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Αθαδεκία Θατθνχ 

Ννιηηηζκνχ θαη Πνπηθήο Ζζηνξίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θνξέα «ΙΑΓΚΕΠΤΚ ΗΖΒΤΠΜΟ» 

ηεο Ζεξάο Ιεηξνπφιεσο ΔΕΙΕΠΞΖΑΔΜΟ & ΑΘΙΡΞΜΡ ζε ζπλεξγαζία κε ην Πκήκα 

Ζζηνξίαο & Γζλνινγίαο ηεο Ορνιήο Ηιαζηθψλ Οπνπδψλ – Γξγαζηήξην Θανγξαθίαο 

& Ηνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Δεκνθξηηείνπ Ναλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ην 

Πκήκα Γπηζηεκψλ Νξνζρνιηθήο Αγσγήο & Γθπαηδεπηηθνχ Ορεδηαζκνχ ηνπ 

Ναλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδηθφηεξα:  

Α. ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο «Γηζαγσγή ζηε Θανγξαθία» γηα ην Α´ (Γαξηλφ) 

Γμάκελν Οπνπδψλ (2017-2018) θαη γηα ην Β´ (εηκεξηλφ) Γμάκελν Οπνπδψλ (2018) 

θαη  

Β. ηνπ εμακεληαίνπ  καζήκαηνο «Φηινινγηθή Θανγξαθία» γηα ην Γ' (Γαξηλφ) 

Γμάκελν Οπνπδψλ (2019) θαη γηα ην (εηκεξηλφ) Γμάκελν Οπνπδψλ (2019-2020). Μη 

δηαιέμεηο ζηελ Αθαδεκία Θατθνχ πνιηηηζκνχ θαη Πνπηθήο Ζζηνξίαο είραλ σο ζέκαηα 

ηα εμήο:  



10 

 

- «Ε γέλεζε κηαο λέαο επηζηήκεο: Πν θνηλσληθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην∙ ν 

γεξκαληθφο ξνκαληηζκφο θαη ν ηδηφηππνο αληίζηνηρνο ειιεληθφο∙ ζεκαηνινγία ηεο 

ειιεληθήο Θανγξαθίαο», Οπλεδξηαθφ Ηέληξν Θεζζαιίαο Ιειηζζηάηηθα, Βφινο 

(24.2.2018).  

- «Ζζηνξηθνζπγθξηηηθή θαη ηζηνξηθνθνηλσληθή κέζνδνη ηεο Θανγξαθίαο 

«εξγαιεία» ηεο ηζηνξηθνθνηλσληθήο κεζφδνπ∙ πξνθνξηθφηεηα θαη 

εγγξακκαηνζχλε ζην ιατθφ πνιηηηζκφ», κε ηειεδηάζθεςε (17.3.2018). 

- «Θατθέο παξαδφζεηο», Ινπζείν Νιηλζνθεξακνπνηΐαο Κ. θαη Ο. Πζαιαπάηα 

Βφινπ, Βφινο (16.2.2019). 

 Οεηξά (δσξεάλ) καζεκάησλ Θανγξαθίαο ζε ζπλαδέιθνπο ηεο 

Νξσηνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ην 3ν ΝΓΗΓΟ Αηηηθήο (Φεβξνπάξηνο-

Ιάηνο 2020, δηά δψζεο θαη κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ). 

 Οεηξά (δσξεάλ) καζεκάησλ ζην «Η.Γ.Η. Γελλεκαηάο» (Ιάξηηνο θαη Απξίιηνο 

2020) δηάξθεηαο 12 σξψλ σο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ ζεκηλαξηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξφγξακκα «Ιαζήκαηα Οχγρξνλεο Θανγξαθίαο ζηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄ζκηαο Γθπαίδεπζεο ηεο Νεξηθέξεηαο Κ. Αηγαίνπ». 

 

5. ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ 

 

Ζ. ΜΞΓΑΚΤΟΕ ΟΡΚΓΔΞΖΤΚ, ΕΙΓΞΖΔΤΚ, ΔΖΕΙΓΞΖΔΤΚ 

 

1. Οπλδηνξγάλσζε (κε Καμηψηεο ινγίνπο) ηνπ Γ΄ Ναλειιελίνπ Οπλεδξίνπ κε 

ζέκα: Ε ΚΑΛΜΟ ΔΖΑ ΙΓΟΜΡ ΠΤΚ ΑΖΤΚΤΚ (Ννιηηηζηηθφ Ηέληξν Απεξάζνπ, 30 

Απγνχζηνπ – 1 Οεπηεκβξίνπ 2013).  

2. Οπλδηνξγάλσζε (κε ηνπο ζπλαδέιθνπο Ιαλφιε Βαξβνχλε, Δέζπνηλα 

Δακηαλνχ, Κίθν Ησλζηαληηλίδε, Γαξπθαιιηά Θενδσξίδνπ) ηνπ ζπλεδξίνπ «3ε 

Οπλάληεζε Ναλεπηζηεκηαθψλ ιανγξάθσλ ησλ ειιεληθψλ Α.Γ.Ζ.» (Ηνκνηελή, 4-6 

Μθησβξίνπ 2013), κε ζέκα: Ε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο. Μ ιατθφο πνιηηηζκφο 

αλάκεζα ζηνλ θνιθινξηζκφ, ζηελ πνιηηηζηηθή βηνκεραλία θαη ζηηο ηερλνινγίεο 

αηρκήο».  

3. Οπλδηνξγάλσζε (κε ηνπο ζπλαδέιθνπο Γιεπζ. αξαηζίδε θαη Γαξπθ. 

Θενδσξίδνπ) ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ κε ζέκα: «Ξσζηθή θαη Αξκεληθή Θανγξαθία: 

Ναξάδνζε θαη Κεσηεξηθφηεηα (19νο – αξρέο 21νπ αηψλα)», ζην Πκήκα Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ, ζηηο 30 - 31 Μθη. θαη 1 Κνε. 2015.  

4. Οπλδηνξγάλσζε (κε ηνλ Οχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ) δηεκεξίδαο κε ζέκα: Θξάθε 

(20όο – αξρέο 21νπ αηώλα: ρώξνο, θνηλσλία, ηζηνξία θαη πνιηηηζκνί, ζην ελ ιφγσ 

Πκήκα, ζηηο 17 θαη 18 Ζαλνπαξίνπ 2014. Γηζήγεζε κε ζέκα: ≪Απφ ην “παξαδνζηαθφ” 

ιατθφ ζέαηξν ζηελ πιήξε ζεαηξνπνίεζή ηνπ: ην παξάδεηγκα ηνπ “Ηηηί Γνηζά” ζην 

Θξπιφξην Ξνδφπεο. Οπκβνιή ζηε κειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

παξάδνζεο≫ 

5. Οπλδηνξγάλσζε (κε ηνλ Οχιινγν Ννληίσλ Φνηηεηψλ Ηνκνηελήο) 

επηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ζέκα «ςεηο ηεο Ζζηνξίαο θαη ηεο Θανγξαθίαο ηνπ 

πνληηαθνχ ειιεληζκνχ», ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

http://utopia.duth.gr/msergis/Downloads/programma.pdf
http://utopia.duth.gr/msergis/Downloads/programma.pdf
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Ναξεπμεηλίσλ σξψλ, ηελ 29ε Ιαΐνπ 2014. Γηζήγεζε κε ζέκα: Mλήκεο θαη ιήζε 

ηεο βνπιγαξηθήο Ηαηνρήο (1941-44 ζην Θξπιόξην Ξνδόπεο. 

6. Οπλδηνξγάλσζε (κε ηνλ Οχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ) ηεο Α' Γπηζηεκνληθήο 

Οπλάληεζεο Φνηηεηψλ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ κε ζέκα: «Θξάθε: ώξνο, ηζηνξία, πνιηηηζκνί, ηαπηόηεηεο 

(Δηαρξνληθή ζεώξεζε)», ζηελ Ηνκνηελή, ζηηο 25.5.2017. 

7. Οπλδηνξγάλσζε (κε ηνλ Οχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ) ηεο Β' Γπηζηεκνληθήο 

Οπλάληεζεο Φνηηεηψλ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ κε ζέκα: «Θξάθε: ώξνο, ηζηνξία, πνιηηηζκνί, ηαπηόηεηεο 

(Δηαρξνληθή ζεώξεζε)», ζηελ Ηνκνηελή, ζηηο 21.11.2018. 

8. Οπλδηνξγάλσζε (κε ζπλ. ηεο Γιιεληθήο Μλνκαηνινγηθήο Γηαηξείαο) ηνπ 6νπ 

Ναλειιελίνπ Μλνκαηνινγηθνχ Οπλεδξίνπ κε ζέκα «Μλνκαηνινγηθά ηεο Ιηθξάο 

Αζίαο, Ίκβξνπ θαη Πελέδνπ», ζηελ Αζήλα, 2-4 Κνεκβξίνπ 2018. 

9. Οπλδηνξγάλσζε ηνπ Δηεζλνχο Οπλεδξίνπ «Ε «ηζηνξηθή» Θξάθε ππφ ην 

πξίζκα ησλ εζλνγισζζνινγηθψλ κειεηψλ», πνπ νξγάλσζε ην Πκήκα Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ζηελ Ηνκνηελή, 6-8 Μθη. 2018. 

10. Οπλδηνξγάλσζε (σο κέινο ηνπ Δ.Ο. ηεο Γιιεληθήο Μλνκαηνινγηθήο 

Γηαηξείαο) ηνπ 7νπ Οπλεδξίνπ «Μλνκαηνινγηθά Κάμνπ θαη Ιηθξψλ Ηπθιάδσλ», πνπ 

ζα γίλεη ζηε Κάμν, 1-3 Μθησβξίνπ 2021. 

 

ΖI. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΟΡΚΓΔΞΖΑ 

 

1. Α΄ Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «Ε Κάμνο δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ». Φηιψηη, 

3-6 Οεπηεκβξίνπ 1992. Μξγάλσζε Ηνηλφηεηα Φηισηίνπ Κάμνπ θαη Ζσάλλεο 

Νξνκπνλάο, θαζεγεηήο Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αλαθνίλσζε: «Πνπσλύκηα 

Γιηλάδνπ». 

2. Β΄ Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ». αιθί, 4-

7 Οεπηεκβξίνπ 1997. Μξγάλσζε Ηνηλφηεηα αιθίνπ Κάμνπ θαη Ζσάλλεο 

Νξνκπνλάο, θαζεγεηήο Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αλαθνίλσζε: «„„Θανγξαθηθά ησλ 

εθινγψλ” (1920 - 1981) απφ ην Γιηλάδν Κάμνπ. Οπκβνιή ζηε “Θανγξαθία ησλ 

εθινγψλ‟‟». 

3. Α΄ Δηεζλέο Οηθλατθφ Οπλέδξην, Οίθλνο, 25-28 Ζνπλ. 1998. Μξγάλσζε: 

Ρπνπξγείν Αηγαίνπ, Ηνηλφηεηεο Αξηεκψλα - Απνιισλίαο Οίθλνπ, Αδειθφηεο 

Οηθλίσλ «Άγηνο Οπκεψλ». Αλαθνίλσζε: «Ε Οίθλνο ησλ αξρψλ ηνπο δεθαεηίαο ηνπ 

1880 ζην έξγν ηνπ Άγγινπ πεξηεγεηή J. Th. Bent „„Cyclades, or Life Among the 

Insular Greeks‟‟».  

4. Α΄ Δηεζλέο Οπλέδξην Ηπζεξατθψλ Ιειεηψλ, Ηχζεξα, 20-24 Οεπηεκβξίνπ 2000. 

Μξγάλσζε Γιεχζεξν Αλνηθηφ Ναλεπηζηήκην Δήκνπ Ηπζήξσλ - Ναηδαγσγηθφ 

Πκήκα Δ. Γ. ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ - Γηαηξεία Ηπζεξατθψλ Ιειεηψλ - Ζφληνο 

Γηαηξεία Θνλδίλνπ, «Ηύζεξα: Ιύζνο θαη Νξαγκαηηθόηεηα». Αλαθνίλσζε: 

«„„Θανγξαθηθά ησλ εθινγψλ‟‟ απφ ηα Ηχζεξα (ηέιε 19νπ αη.): ε καξηπξία ησλ 

ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ».  
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5. Οπλέδξην Οακηαθψλ Ιειεηψλ «Ε Οάκνο θαηά ηνλ 20ν αηώλα», Οάκνο, 11-12 

Κνεκβξίνπ 2000. Αλαθνίλσζε: «Σπραγσγία θαη δηαζθέδαζε ζηελ αζηηθή 

θνηλφηεηα ηνπο Οάκνπ θαηά ηε δεθαεηία 1930 - 1939: ε καξηπξία ηνπ ηνπηθνχ 

Πχπνπ». 

6. Β΄ Δηεζλέο Οπλέδξην Ηαξπαζηαθήο Θανγξαθίαο, Ηάξπαζνο, 26-29 Οεπηεκβξίνπ 

2001. Αλαθνίλσζε: «Πν Δειηίνλ ηνπ Θπθείνπ Γιιελίδσλ Ηαξπάζνπ «Ε Αζελά» 

(1954-1960). Θανγξαθηθή ζεώξεζε». 

7. Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «Μ Πύπνο ζηε Οάκν: αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο (19νο - 20νο αηώλαο). Μξγάλσζε ΓΑΗ Οάκνπ - Δεκφζηα Ηεληξηθή 

Βηβιηνζήθε Οάκνπ - Έλσζε Ζδηνθηεηψλ Γπαξρηαθνχ Πχπνπ. Βαζχ Οάκνπ (9-10 

Κνεκβξίνπ 2001). Πίηινο αλαθνίλσζεο: «„„Αηγαίνλ‟‟ Οάκνπ: πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή 

ηαπηόηεηα. Δηαδξνκή κηαο 30εηίαο (ιανγξαθηθή κειέηε)». 

8. Οπλέδξην «Θανγξαθία θαη Ζζηνξία» ηεο Ναλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ 

(Ν.Γ.Φ., Αζήλα, 7-9 Κνεκβξίνπ 2002, Γαιιηθφ Ζλζηηηνχην Αζελψλ). Πίηινο 

αλαθνίλσζεο: «Από ηε ιατθή ζηε ινγνηερληθή απηνβηνγξαθία: Ε πεξίπησζε ηνπ 

‘‘Γεξλάσ επηηπρώο’’ ηνπ Γ. Οθακπαξδώλε. Οπκβνιή ζηηο ζρέζεηο ηεο Θανγξαθίαο 

κε ηε Θνγνηερλία θαη ηελ Ζζηνξία».  

9. Δηεζλέο Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην «Ναρψκηνο Ξνπζάλνο: 450 ρξφληα απφ ηελ 

θνίκεζή ηνπ (+1553)», Ζεξά Ιεηξφπνιηο Δαθχλζνπ θαη Οηξνθάδσλ, Αξρνληαξίθη 

Κέαο Νηέξπγαο Ζεξάο Ινλήο Οηξνθάδσλ θαη Αγίνπ Δηνλπζίνπ, Δάθπλζνο, 9-12 

Μθησβξίνπ 2003). Πίηινο αλαθνίλσζεο «Μη φξνη “Έιιελ”, “Γξαηθφο”, “Ξσκαίνο”, 

“Γιιάο”, “Ιαθεδνλία”, “Ξσκαλία”, “Αραΐα” θαη παξάγσγά ηνπο ζην ζπγγξαθηθφ 

έξγν ηνπ Ναρσκίνπ Ξνπζάλνπ (1508 - 1553)». 

10. Γ΄ Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ», Ηφξσλνο 

4-7 Οεπη. 2003. Μξγάλσζε Δήκνο Δξπκαιίαο Κάμνπ θαη Ζσάλλεο Νξνκπνλάο, 

θαζεγεηήο Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αλαθνίλσζε: «Πνπηθή ηαπηφηεηα θαη 

ινγηνζχλε: ε πεξίπησζε ηεο Ηνξψλνπ Κάμνπ (αξρέο 20νχ αηψλα-1940) θαη ηνπ 

Ζσάλλε Αλη. νπδνχξε ζην βηβιίν ηνπ «Θατθή πνίεζε γηα ηελ Ηόξσλν Κάμνπ θαη 

ηελ ηζηνξία ηεο». 

11. Δηεζλέο Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην κε ζέκα «Μ Κηθφιανο Γ. Ννιίηεο θαη ην 

Ηέληξνλ Γξεχλεο ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθίαο». Μξγάλσζε Ηέληξνλ Γξεχλεο ηεο 

Γιιεληθήο Θανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (Αζήλα, 4-7 Δεθ. 2003). Πίηινο 

αλαθνίλσζεο:  «Μη απόςεηο ηνπ Κ. Γ. Ννιίηε γηα ηηο παξαζηάζεηο αξραίσλ 

ειιεληθώλ δξακάησλ». 

12. Γπηζηεκνληθή Οπλάληεζε κε ζέκα «Ε Γε-Ιήηξα δσήο θαη δεκηνπξγίαο». 

Μξγάλσζε Ινπζείν Γιιεληθήο Θατθήο Πέρλεο θαη Φίινη ηνπ Ινπζείνπ Γιιεληθήο 

Θατθήο Πέρλεο (Αζήλα, 19-21 Ιαξηίνπ 2004). Πίηινο αλαθνίλσζεο: «Ε 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ: Πν παξάδεηγκα κηαο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Κάμνπ, 

1953-2003». 
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13. Οπλέδξην κε ζέκα «Μ Καμηαθφο Πχπνο: ζεο, Οήκεξα, Αχξην», Μξγάλσζε 

Μκνζπνλδία Καμηαθψλ Οπιιφγσλ, Κάμνο 2-3 Μθησβξίνπ 2004, σο 11ν Ναλλαμηαθφ 

Οπλέδξην. Πίηινο αλαθνίλσζεο «ςεηο ηεο Καμηαθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο (1900-1915) κέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πχπνπ». 

14. Οπλέδξην «Θανγξαθία θαη Ζζηνξία» ηεο Ναλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ 

(Αζήλα, 7-9 Κνε. 2002, Γαιιηθφ Ζλζηηηνχην Αζελψλ). Πίηινο αλαθνίλσζεο: «Απφ ηε 

ιατθή ζηε ινγνηερληθή απηνβηνγξαθία: Ε πεξίπησζε ηνπ „„Γεξλάσ επηηπρψο‟‟ ηνπ 

Γ. Οθακπαξδψλε. Οπκβνιή ζηηο ζρέζεηο ηεο Θανγξαθίαο κε ηε Θνγνηερλία θαη ηελ 

Ζζηνξία».   

15. Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην Πήλνπ «Μλνκαηνινγηθά Ηπθιάδσλ», πνπ 

νξγάλσζαλ ζηελ Πήλν (20-22 Μθη. 2005) ην Ηέληξν Γξεύλεο ησλ Κενειιεληθώλ 

Δηαιέθησλ θαη Ζδησκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη ε Γηαηξεία Πεληαθώλ 

Ιειεηώλ (ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ναλειιελίνπ Ζεξνχ Ζδξχκαηνο Γπαγγειηζηξίαο 

Πήλνπ), κε ζέκα εηζεγήζεσο «Ε ιεηηνπξγία ηνπ παξσλπκίνπ ζε κηα λαμηαθή 

αγξνηηθή θνηλφηεηα». 

16. Γ΄ Δηεζλέο Οπλέδξην Ηαξπαζηαθήο Θανγξαθίαο (αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ 

αθαδεκατθνχ Γεσξγίνπ Ι. Ιηραειίδε-Κνπάξνπ, πνπ δηνξγάλσζαλ ην 

Ναηδαγσγηθό Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελώλ θαη ην 

Νλεπκαηηθό Ηέληξν Δήκνπ Ηαξπάζνπ (Ηάξπαζνο 22-26 Ιαξηίνπ 2006), κε ζέκα 

εηζεγήζεσο «Πνπηθή ηαπηφηεηα, φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο, „„ζπλέρεηεο‟‟ θαη 

„„κεηαβνιέο‟‟  ηνπ „„παξαδνζηαθνχ‟‟: Ε πεξίπησζε ηνπ Ιεζνρσξίνπ Ηαξπάζνπ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1950». 

17. Ναλειιήλην Οπλέδξην «Μ ιατθφο πνιηηηζκφο ζην Ναλεπηζηήκην», πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ναλεπηζηήκην Θεζζαιίαο–Πκήκα Ζζηνξίαο, Αξραηνινγίαο, 

Ηνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, κε ζέκα εηζεγήζεσο «Ε Θανγξαθία ζην Πκήκα 

Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δ. Ν. Θξάθεο». 

18. 2ε Οπλάληεζε Γιιήλσλ Ναλεπηζηεκηαθψλ Θανγξάθσλ, «Ε έξεπλα θαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ πιηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ζηα ειιεληθά Ναλεπηζηήκηα», πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ναλεπηζηήκην Αζελψλ (Φηινζνθηθή Ορνιή, Πκήκα Φηινινγίαο, 

Πνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο) ζηελ Αζήλα (7-8 Ιαΐνπ 2007), κε 

ζέκα «‟‟Εκεξνιφγηα ηνίρνπ‟‟ ησλ εζληθνηνπηθψλ ζπιιφγσλ: ε πεξίπησζε ησλ ελ 

Αζήλαηο λαμηαθψλ ζπιιφγσλ, 1980-2007». 

19. ΗΕ΄ Ναλειιήλην Ζζηνξηθφ Οπλέδξην (Θεζζαινλίθε, 25-27 Ιαΐνπ 2007), πνπ 

νξγάλσζε ε Γιιεληθή Ζζηνξηθή Γηαηξεία, κε ζέκα : George Divine Treloar, ν 

αξκνζηήο ηεο Ηνηλσλίαο ησλ Γζλψλ (1922-1926) θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηνλ 

ειιεληζκφ ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Θξάθεο».  

20. Δ΄ Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ», 

Ησκηαθή Κάμνπ, 4-7 Οεπηεκβξίνπ 2008. Μξγάλσζε Δήκνο Δξπκαιίαο Κάμνπ θαη 

Ζσάλλεο Νξνκπνλάο, Μκφη. Ηαζεγεηήο Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αλαθνίλσζε: 

«Νξνο ην Γεξζαλί, απφ ηνπο δξφκνπο ηεο Ζζηνξίαο θαη ηεο Ηνηλσληθήο 

Θανγξαθίαο: κεηνλνκαζία ελφο ηνπσλπκίνπ, παξεηπκνινγία, ηδενινγήκαηα». 

21. Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «100 ρξφληα ειιεληθήο Θανγξαθίαο, 1909-

2009», πνπ νξγάλσζαλ ν Πνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο ηνπ 

Πκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Γζληθνχ θαη Ηαπνδηζηξηαθνχ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
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θαη ε Γιιεληθή Θανγξαθηθή Γηαηξεία (Ναλεπηζηήκην Αζελψλ, 11-13 Ιαξηίνπ 2009). 

Θέκα εηζήγεζεο: «Ερνηνπία (soundscapes) ηεο Αζήλαο (1880-1896) ζην 

ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε. Οπκβνιή ζηε δηεχξπλζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηεο Ηνηλσληθήο Θανγξαθίαο». 

22. Β΄ Δηεζλέο Οπκπφζην γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Νξέβεδαο, 

(Νξέβεδα, 16-20 Οεπηεκβξίνπ 2009) πνπ νξγάλσζαλ ην Ναλεπηζηήκην Ζσαλλίλσλ 

θαη ην Ίδξπκα Αθηία Κηθφπνιηο. Αλαθνίλσζε: «Ε εθεκεξίδα Αγώλ Νξεβέδεο σο 

κέζνλ έθθξαζεο ηνπ „„ζπγθξνπζηαθνχ θχθινπ‟‟ ησλ δεθαεηηψλ 1950 θαη 1960 ζηελ 

Νξέβεδα θαη ηελ  Ήπεηξν, θαη άιια ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηεο». 

23. Δηεζλέο Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην κε ζέκα : Θατθφο πνιηηηζκφο θαη έληερλνο 

ιφγνο (πνίεζε, πεδνγξαθία, ζέαηξν), πνπ νξγάλσζε ην Ηέληξν Γξεχλεο ηεο 

Γιιεληθήο Θανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (Αζήλα, 8-12 Δεθεκβξίνπ 2010). 

Αλαθνίλσζε: «„Ιαο έβαιαλ ηα πνηάκηα κπξνζηά αθ‟ φληηο έξζαλ ζηα ρσξηά απηνί 

νη αληίρξηζηνη‟: κλήκεο επεηξσηηζζψλ γπλαηθψλ απφ ηνλ Γκθχιην ζην 

πεδνγξάθεκα ηνπ ινγνηέρλε Οσηήξε Δεκεηξίνπ Οαλ ην ιίγν ην λεξό».   

24. Οπλέδξην Γιιεληθήο Μλνκαηνινγηθήο Γηαηξείαο, κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ 

ηεο Πξηαθνληαεηεξίδνο ηεο (1980-2010), ζηηο 27 Ζαλνπαξίνπ 2010. Θέκα 

αλαθνίλσζεο: «Νηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο κηαο αγξνηηθήο λαμηαθήο θνηλφηεηαο 

κέζα απφ ηε κειέηε ζχγρξνλσλ παξσλπκίσλ ηεο (1960-2010). Νξφηαζε γηα κηα 

ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξσλπκίσλ». 

25. Γπηζηεκνληθή Οπλάληεζε κε ζέκα «Ε θσηηά πεγή δσήο, δχλακεο θαη 

θαζαξκνχ», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Ινπζείν Γιιεληθήο Θατθήο Πέρλεο θαη νη 

Φίινη ηνπ Ινπζείνπ Γιιεληθήο Θατθήο Πέρλεο (Αζήλα, 1-3 Απξηιίνπ 2011). 

Αλαθνίλσζε: «Φσηηά θαη „ηεξνί‟ επηζθέπηεο: ε πεξίπησζε ησλ θαιηθαληδάξσλ θαη 

ηεο πξνμελήηξαο». 

26. Οπλέδξην κε ζέκα «Ιεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζηελ Γιιάδα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1940», πνπ δηνξγάλσζε ην Δίθηπν Γκθπιίσλ Ννιέκσλ (Civil War Study Group) 

θαη ην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν.Θ. (Ηνκνηελή, 1-3 Ζνπιίνπ 2011). 

Αλαθνίλσζε: «„Βηαίσο’ ή ‘εθνπζίσο’» κεηαθηλεζέληεο: Ε δηραζκέλε θνηλσληθή 

κλήκε ηνπ Γκθπιίνπ ζην Θξπιόξην Ξνδόπεο».  

27. Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην κε ζέκα «Ε ηαηξηθή απφ ηελ παξάδνζε ζηελ 

επηζηήκε. Ορέζεηο ακθίδξνκεο», πνπ δηνξγάλσζαλ ην Ηέληξν Γξεχλεο ηεο 

Γιιεληθήο Θανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ην Ζζηνξηθφ θαη Ναιαηνγξαθηθφ 

Αξρείν ηνπ ΙΖΓΠ, ζηελ Αζήλα, 7-11 Ιαξηίνπ 2012. Γηζήγεζε: «Απφ ηελ ιατθή ζηελ 

„εθ ησλ έλδνλ‟ ζάηηξα ησλ ηαηξψλ: αιιεινειεγρφκελνη ηαηξνί, ηαηξηθέο πξαθηηθέο, 

ηαηξηθή θαη πνιηηηθή, θαη άιια θνηλσληθά ζπκπαξνκαξηνχληα ζηε Οπάξηε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1870». 

28. Γ΄ Ναλειιήλην Οπλέδξην κε ζέκα «Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ», 

Απεξάζνπ Κάμνπ (31 Απγνχζηνπ - 2 Οεπηεκβξίνπ 2013), Μξγάλσζε Δήκνο Κάμνπ 

θαη Ιηθξψλ Ηπθιάδσλ. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Νξνο λέεο πεγέο κειέηεο ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ: «Πα βηβιία ζπκβάλησλ ησλ θνηλνηηθψλ θπιάθσλ». Πν παξάδεηγκα 

ηνπ αγξνθχιαθα Ησκηαθήο Γεσξγίνπ Η. σξηαλφπνπινπ». 
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29. Δηεζλέο ζπλέδξην Αλζξσπνιφγσλ θαη Γζλνιφγσλ Ξσζίαο 

(Γθαηεξίλκπνπξγθ, 7-10 Ζνπιίνπ 2015). Γηζήγεζε: «Memories and oblivion: An 

occupied village of Rodopi (Western Thrace, Greece, 1941-1944».  

30. Δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα «Παπηφηεηεο: γιψζζα θαη ινγνηερλία», πνπ 

δηνξγάλσζε ην Πκήκα Γιιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Δ.Ν.Θ. γηα ηελ επέηεην ησλ 20 

ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηελ Ηνκνηελή, 19-11 Μθη. 2015. Γηζήγεζε: «Παπηφηεηεο 

απφ ηελ θνηλσλία ηνπ ζηξαηνχ, ζην δηήγεκα ηνπ Δηνλχζε αξηηφπνπινπ Νξόβεο 

Ννιέκνπ. Οπκβνιή ζηε κειέηε ησλ „„Θανγξαθηθψλ ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο‟‟». 

31. Δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα «Ξσζηθή θαη Αξκεληθή Θανγξαθία: Ναξάδνζε θαη 

Κεσηεξηθφηεηα (19νο - αξρέο 21νπ αηψλα)», πνπ δηνξγάλσζε ην Πκήκα Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ, ζηελ Ηνκνηελή,  30-31 Μθη. θαη 1 

Κνε. 2015. Γηζήγεζε: «Πν Εξψν ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ ζηελ Αζήλα: ηα 

ζχκβνιά ηνπ θαη νη (αλα)λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο». 

32. «Ιχζνη θαη κπζηθά πξφζσπα ηεο Θξάθεο», πνπ ζπλνξγάλσζαλ ζηελ 

Ηνκνηελή (12 θαη 13 Απξηιίνπ 2016) ην Δ.Ν.Θ., ηα Δηεζλή Βξαβεία Giuseppe Sciaca 

θαη ην Δηεζλέο Ζλζηηηνχην Κνκηθψλ, Μηθνλνκηθψλ θαη Ηνηλσληθψλ Οπνπδψλ θαη 

Ιειεηψλ. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Απφ ηνλ κχζν ζηηο κπζνινγίεο. Μ Μξθεχο ζην 

Ξνδνιίβνο Οεξξψλ ζήκεξα: ινγηνζχλε, πνιηηηζηηθέο βηνκεραλίεο θαη ηνπηθή 

ηαπηφηεηα».  

33. «Πνπσλχκηα ηνπ Αγεξζαληνχ Κάμνπ», ζην ππφ νξγάλσζε (Μθηψβξην 2021) 

7ν Ναλειιήλην Οπλέδξην ηεο Γιιεληθήο Μλνκαηνινγηθήο Γηαηξείαο 

(ζπλδηνξγαλσηέο Ιεηξφπνιηο Ναξνλαμίαο, Μκνζπνλδία Καμηαθψλ Οπιιφγσλ, 

Δήκνο Κάμνπ θαη Ιηθξψλ Ηπθιάδσλ, Έλσζε Ηπθιαδηθνχ Πχπνπ) ζηε Κάμν, 1-3 

Μθη. 2021. 

34. «Ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηε Κάμν (18νο αη. - 1950): Ζζηνξηθή αλαδξνκή. 

Οπκβνιή ζηε κειέηε ηεο λαμηαθήο νηθνλνκίαο», ζην ππφ νξγάλσζε Δ΄ Δηεζλέο 

Ηπθιαδνινγηθό Οπλέδξην ηεο Γηαηξείαο Ηπθιαδηθψλ Ιειεηψλ, πνπ ζα δηεμαρζεί 

ζηελ Πήλν (22-25 Οεπηεκβξίνπ 2021). 

35. «Θανγξαθηθή ζεψξεζε ηνπ ζχγρξνλνπ „πνιηηηζκνχ ηεο ειηάο‟ ζηε Θξάθε, 

κε ζεκείν αλαθνξάο ην ειαηνηξηβείν Ηύθισπαο ζηε Ιάθξε Αιεμαλδξνππφιεσο. 

Οπκβνιή ζηελ κειέηε ηνπ „θφζκνπ ηεο εξγαζίαο‟ θαη ηεο δηαρείξηζεο κηαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», ζην ππφ 

δηνξγάλσζε Δηεζλέο Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην Αιεμαλδξνύπνιε: Ε ηζηνξία ηεο 

πόιεο θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο ηεο (15-17 Μθη. 2021). 
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ΖΖΖ. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΓΟ ΕΙΓΞΖΔΓΟ / ΔΖΕΙΓΞΖΔΓΟ 

 

1. Γηζήγεζε κε ζέκα «Πχπνο θαη Θανγξαθία», θαη‟ αλάζεζηλ ηνπ πξνεδξείνπ ηεο 

Γιιεληθήο Θανγξαθηθήο Γηαηξείαο, ηελ 1ε Δεθεκβξίνπ 2003, ζην πιαίζην ησλ 

επηκνξθσηηθψλ εηζεγήζεσλ ηεο Γ.Θ.Γ. Πν ζέκα ηεο εθδήισζεο ήηαλ «Μ Πχπνο θαη 

ε Θανγξαθία». 

2. Γηζήγεζε πξνο ηα κέιε ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθηθήο Γηαηξείαο, ζηηο 27.11.2006, 

«Παθηνπνηψληαο ην αξρείν ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθηθήο Γηαηξείαο: εκεξνιφγηα 

ηνίρνπ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ».  

3. Γηζήγεζε κε ζέκα «Απφ ην Θξπιφξην ζην Θξηιφξεην: παξεηπκνινγία, 

ηδενινγία θαη ηζηνξηθή εξκελεία», ζηνλ Ινξθσηηθφ κηιν Ηνκνηελήο, ζηηο 

26.2.2007. 

4. Μκηιία κε ζέκα «Πν Δσδεθάκεξν σο δηαβαηήξηα πεξίνδνο ζηνλ εζηκηθφ θχθιν 

ηνπ ρξφλνπ: παξαδείγκαηα απφ ηελ ειιεληθή θαη ηε βνπιγαξηθή ιανγξαθία», ηελ 

Νέκπηε 10.1.2008, ζηελ αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνχ Οπιιφγνπ Ναξλαζζόο. 

5. Γηζήγεζε κε ζέκα «Πν δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο θείκελν απφ ιανγξαθηθή 

ζθνπηά: Ναξαδείγκαηα απφ θείκελα ηεο Κ.Γ. Θνγνηερλίαο ηνπ Θπθείνπ», ζηελ 

Ν.ΓΦ. Κ. Λάλζεο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Οπλδέζκνπ Φηινιφγσλ Λάλζεο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θ. Ιηρ. Ιαιακίδε, ζηηο 9.4.2008. 

6. Μκηιία κε ζέκα «Οχγρξνλε Θανγξαθία θαη Μηθνινγία», ζην ίδξπκα Θξαθηθήο 

Πέρλεο θαη Ναξάδνζεο (12 Απνζηφισλ θαη Μδ. Αλδξνχηζνπ, Λάλζε), ηε Δεπηέξα 19 

Ιαΐνπ 2008, κε πξφζθιεζε ηνπ Ζδξχκαηνο. 

7. Δηάιεμε κε ζέκα «Έζηκα ηνπ Νάζρα απφ ηε Θξάθε. Οχγρξνλε ζεψξεζε ελφο 

ρξηζηηαληθνχ θαη αξρατθνχ ζξεζθεπηηθνχ πνιηηηζκνχ», ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Θξαθηθνχ Τδείνπ Ηνκνηελήο, πνπ νξγάλσζαλ νη Φίινη ηνπ Ζδξχκαηνο Θξαθηθήο 

Πέρλεο θαη Ναξάδνζεο, ε Δεκνηηθή Ηνηλσθειήο Γπηρείξεζε Ννιηηηζηηθήο 

Αλάπηπμεο Ηνκνηελήο, ηελ Πξίηε, 31 Ιαξηίνπ 2009.  

8. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Απφ ηε κειέηε ηνπ „ιανχ ηεο ππαίζξνπ‟ ζε απηήλ ηνπ 

„ιανχ ησλ άζηεσλ‟: Γλδεηθηηθά ζέκαηα Αζηηθήο Θανγξαθίαο πξνο πξαγκάηεπζε», 

ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα «Ε έξεπλα ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ζην ζχγρξνλν 

ζρνιείν», πνπ νξγάλσζαλ νη Δηεπζχλζεηο Γθπαίδεπζεο ηεο Ξνδφπεο 

(πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο δηα ησλ ππεχζπλσλ ηνπο ησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) ζηελ Ηνκνηελή, ζηηο 20 Κνε. 2013. 

9. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Απφ ην „παξαδνζηαθφ‟ ιατθφ ζέαηξν ζηελ πιήξε 

ζεαηξνπνίεζή ηνπ: ην παξάδεηγκα ηνπ «Ηηηί Γνηζά» ζην Θξπιφξην Ξνδφπεο. 

Οπκβνιή ζηε κειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο», ζηελ 

δηεκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ν Οχιινγνο ησλ θνηηεηψλ ηνπ κε ζέκα: Θξάθε (20φο – αξρέο 

21νπ αηψλα: ρψξνο, θνηλσλία, ηζηνξία θαη πνιηηηζκνί, ζηηο 17-18 Ζαλνπαξίνπ 2014. 

10. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο: έλα παξάδεηγκα απφ 

ην Θξπιφξην Ηνκνηελήο», ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα «Γπηά εηζεγήζεηο απφ ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ „παξαδνζηαθνχ‟ θαη ηνπ „λεσηεξηθνχ‟ (εηδηθφηεξα ηνπ „popular‟) 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ», πνπ νξγάλσζε ε Αθαδεκία Θξαθηθήο Πέρλεο θαη Ναξάδνζεο 

ζηελ Λάλζε (21 Φεβξνπαξίνπ 2014). 
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11. Γηζήγεζε κε ζέκα «Θπζίεο ζθχισλ ζηε Θξάθε (20φο αηψλαο-δεθαεηία 1970): 

Απφ ηε ζπζηαζηηθή πξάμε ζην ζέακα», ζηελ εκεξίδα πνπ νξγάλσζαλ ν Δήκνο 

Ηνκνηελήο (Δεκνηηθή Ηνηλσθειήο Γπηρείξεζε Ννιηηηζκνχ-Ναηδείαο-Αζιεηηζκνχ 

Ηνκνηελήο) θαη ε Γηαηξεία Ναηδαγσγηθψλ Γπηζηεκψλ Ηνκνηελήο,  ζην πιαίζην 

ησλ ενξηψλ: Γιεπζέξηα Θξάθεο 2014, ην Οάββαην 10 Ιαΐνπ 2014, κε ζέκα Μ 

πνιηηηζκόο ζηνλ Κνκό Ξνδόπεο, ζηελ αίζνπζα Γθδειψζεσλ Ζδξχκαηνο 

Ναπαληθνιάνπ, ζηελ Ηνκνηελή. 

12. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Ιλήκεο θαη ιήζε ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο (1941-1944) 

ζην Θξπιφξην Ηνκνηελήο», ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα «ςεηο ηεο Ζζηνξίαο θαη 

ηεο Θανγξαθίαο ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ», πνπ δηνξγάλσζε ν Οχιινγνο 

Ννληίσλ Φνηηεηψλ Ηνκνηελήο ηελ 29ε Ιαΐνπ 2014. 

13. Μκηιία κε ζέκα «Νξνθνξηθή Ζζηνξία, ηζηνξηθφηεηα ηεο κλήκεο, ζπιινγηθή 

θαη αηνκηθή κλήκε», σο εηζαγσγή ζηελ δηάιεμε ηεο ππνς. δξνο ζην Πκήκα 

Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ θ. Γαξπθ. Γ. 

Θενδσξίδνπ («Ιλήκεο ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο ζηελ Λάλζε (1941-44): ε 

πεξίπησζε ησλ αθεγήζεσλ ηνπ Γεσξγίνπ ξ. Θενδσξίδε»), πνπ έγηλε ζηηο 8 

Μθησβξίνπ 2014, ζην Θανγξαθηθφ θαη Ζζηνξηθφ Ινπζείν Λάλζεο. 

14. Γηζήγεζε κε ζέκα: «Ιηα αθφκε κπζηζηνξία γηα ηνλ Βηδπελφ: «Πν πξώην θηιί. 

Έλα απόγεπκα ηνπ Γεσξγάθε Βηδπελνύ ζην ραξέκη ηνπ Ακπληνύι Αδίδ» (ηνπ Θ. 

Ηνξνβίλε), ππφ ιανγξαθηθή έπνςε», ζην αθηέξσκα πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε 

Δεκνηηθή Ηνηλσθειήο Γπηρείξεζε Ννιηηηζκνχ, Ναηδείαο, Αζιεηηζκνχ Ηνκνηελήο 

(ΔΗΓΝΝΑΗ) θαη νη Δηεπζχλζεηο Νξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο 

Ξνδφπεο (κέζσ ησλ Γξαθείσλ Ορνιηθψλ Δξαζηεξηνηήησλ) ζηνλ Γεψξγην Βηδπελφ, 

κε ηίηιν «Γεψξγηνο Βηδπελφο (1849-1896): 120 ρξφληα κεηά», ζηελ Ννιηηηζηηθή 

Ηπςέιε ηνπ Δήκνπ Ηνκνηελήο, ζηηο 13 Ζαλνπαξίνπ 2016.  

15. Γηζήγεζε κε ηίηιν: «Μ Γεψξγηνο Ιέγαο ηνπ Γκκαλνπήι Βαξβνχλε», κε 

αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ ηφκνπ Μ Γεώξγηνο Α. Ιέγαο (1893-1976) θαη ε 

επηζηεκνληθή νξγάλσζε ησλ ειιεληθώλ ιανγξαθηθώλ ζπνπδώλ, ζηελ 

επηζηεκνληθή εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Γιιεληθή Θανγξαθηθή Γηαηξεία κε ζέκα: 

Μ Γ. Α. Ιέγαο θαη ε Γιιεληθή Θανγξαθία. Αθηέξσκα ζηα 40 ρξφληα απφ ηελ 

εθδεκία ηνπ, ζηηο 2 Απξηιίνπ 2016, ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ. 

16. Γηζήγεζε κε ζέκα «Θατθφ ζέαηξν» ζηνπο Γθπαηδεπηηθνχο ηεο Νξσηνβάζκηαο 

θαη Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο Κνκνχ Δξάκαο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Θανγξαθία θαη Γθπαίδεπζε ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γθπαίδεπζεο Αλ. Ιαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, Δ/λζεο Ν. Γ. Δξάκαο θαη Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ ηνπ Δ.Ν.Θ. (Βι. έγγξαθν 497/Φ. Ννι. Θεκ. ηεο 22αο Φεβξ. 

2017). 

17. Γηζήγεζε κε ζέκα «Θατθή ηέρλε. Βαζηθέο επηζεκάλζεηο», ζηνλ 4ν Ηχθιν ηνπ 

Ιεηαπηπρηαθνχ Οεκηλαξίνπ Ηαξπαζηαθήο Θανγξαθίαο, πνπ δηνξγαλψζεθε ππφ 

ηελ αηγίδα ηνπ Ζλζηηηνχηνπ Θατθνχ Ννιηηηζκνχ ηνπ Πκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ 

Γ.Η.Ν.Α. ζηελ Ηάξπαζν, ηνλ Ιάην 2018. 

18. Γηζήγεζε κε ζέκα «Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ επίζθεςηο: Πα νλφκαηα ζηε 

Θανγξαθία», ζηηο «Γπηκνξθσηηθέο Οπλαληήζεηο» ηνπ 3νπ ΝΓ.Η.Γ.Ο. Αηηηθήο κε ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄βάζκηαο Γθπαηδεχζεσο (ζπληνληζηήο ν δξ Θανγξαθίαο Κηθ. 

Ηαξπνχδεο), ηελ 4ε Δεθεκβξίνπ 2019, ζην Οπλεδξηαθφ Ηέληξν ατδαξίνπ. 

19. Γηζήγεζε κε ζέκα «Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ επίζθεςηο: Πα νλφκαηα ζηε 

Θανγξαθία», ζηηο «Γπηκνξθσηηθέο Οπλαληήζεηο» ηνπ 3νπ ΝΓ.Η.Γ.Ο. Αηηηθήο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄βάζκηαο Γθπαηδεχζεσο (ζπληνληζηήο ν δξ Θανγξαθίαο Κηθ. 

Ηαξπνχδεο), ηελ 5ε Δεθεκβξίνπ 2019, ζην ΗΡΒΓ Νεξηζηεξίνπ. 

20. Γηζήγεζε κε ζέκα «Ννίεζε θαη ηδενινγία. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 1821 ζε 

κεινπνηεκέλα ηξαγνχδηα ζχγρξνλσλ ειιήλσλ πνηεηψλ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ηξηψλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ», ζηε δηαδηθηπαθή επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε πνπ 

νξγάλσζαλ νη ππεχζπλνη γηα ηηο Ννιηηηζηηθέο Δξάζεηο ησλ Δ/λζεσλ 

Νξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο Κνκνχ Ξνδφπεο κε ζέκα «ςεηο 

ηνπ Αγψλα ηνπ 1821», ζηηο 3 Ιαξηίνπ 2021.  

21. Γηζήγεζε κε ζέκα «Ννίεζε θαη ηδενινγία. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 1821 ζε 

κεινπνηεκέλα ηξαγνχδηα ζχγρξνλσλ ειιήλσλ πνηεηψλ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ηξηψλ ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ», ζηε δηαδηθηπαθή επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε πνπ 

νξγάλσζαλ νη ππεχζπλνη γηα ηηο Ννιηηηζηηθέο Δξάζεηο Νξσηνβάζκηαο 

Γθπαίδεπζεο Δπηηθήο Αηηηθήο, ζηηο 25 Ιατνπ, κε ην ίδην παξαπάλσ ζέκα. 

 

IV. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΟΡΙΒΜΡΘΓΡΠΖΗΓΟ ΓΝΖΠΞΜΝΓΟ ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΗΝΜΚΕΟΕ 

ΔΖΔΑΗΠΜΞΖΗΤΚ ΔΖΑΠΞΖΒΤΚ θαη MASTERS 

 

Α. ΓΝΖΒΘΓΝΤΚ ΟΠΖΟ ΔΖΔΑΗΠΜΞΖΗΓΟ ΔΖΑΠΞΖΒΓΟ 

 

1.  ηνπ Κ. Ησλζηαληηλίδε, κε ηίηιν Μ θαπλόο ζηελ πεξηνρή ηεο Λάλζεο. 

Ούγρξνλε ιανγξαθηθή ζεώξεζε. Βι. έγγξαθν 317/28.2.2008 ηνπ Πκήκαηνο 

Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ. Ρπνζηεξίρζεθε ζηηο 

23. 6. 2013 

2. ηεο Ιαξίαο Πξηπεξίλα, κε ηίηιν Έζηκα θαη ηειεηνπξγίεο ηνπ εηήζηνπ 

ενξηνινγηθνύ θύθινπ ησλ Γιιήλσλ ηνπ Νόληνπ (κέζα 19νπ αη.-1923). Βι. έγγξαθν 

728/27.2.2006 ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ 

σξψλ. Ρπνζηεξίρζεθε ζηηο 15. 10. 2014 

3. ηεο Γαξπθαιιηάο Θενδσξίδνπ, κε ηίηιν: Ε ιατθή πξνζεπρή ζηνλ ηεξό θαη ηνλ 

θαζεκεξηλό ρξόλν ησλ νξζνδόμσλ ρξηζηηαλώλ ζην λνκό Λάλζεο (1950-2015). 

Ρπνζηεξίρζεθε ζηηο 7.12.2017. 

4. ηνπ Αρηιιέα Ξνπζηάθε, κε πξνζσξηλφ ηίηιν: Πα θαθελεία ησλ Γμαξρείσλ 

(1970 - 2010): Ούγρξνλε ιανγξαθηθή ζεώξεζε. 

5. ηνπ ξίζηνπ Πζαλαζίδε, κε πξνζσξηλφ ηίηιν «Μ ιατθφο πνιηηηζκφο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ηεο Eurovision». 

 

Β. ΓΝΖΒΘΓΝΤΚ ΟΠΖΟ ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΓΟ ΓΞΓΑΟΖΓΟ (Ιάζηεξο) ΟΠΜ ΠΙΕΙΑ ΓΘΤΟΟΑΟ 

ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΗΑΖ ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΤΚ ΤΞΤΚ 

 

1. ηεο Ονθίαο Ατδήλνγινπ κε ζέκα: Αγξνηηθή νηθνλνκία ζηνλ κηθξαζηαηηθό Νόλην 

(1856-1922) 
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2. ηεο Κεθηαξίαο Δξίλε, Νξνθνξηθή ηζηνξία θαη Θανγξαθία. Ηνηλσληθέο κλήκεο 

θαη ιήζε από ηελ πεξίνδν ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο (1941-44) θαη ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ (1946-47) ζην Κ. Οηδεξνρώξη Ξνδόπεο, ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο 

θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

3. ηεο Ιαξίαο  Ατδήλνγινπ, Ηπδδεξβεληώηεο Κνκνύ Ξνδόπεο: Ηαηαγσγή, 

εγθαηάζηαζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, ηαπηόηεηεο 

4. ηεο Λέληαο Δηακαληνπνχινπ, Ιλήκεο θαη ιήζε ηεο ζηαιηληθήο πεξηόδνπ ζηνπο 

επαλαπαηξηζκέλνπο από ην Ηαδαθζηάλ Έιιελεο  

5. ηεο Γπθξνζχλεο Ιπφζθνπ, Μ θηλεκαηνγξάθνο ζηελ πόιε ηεο Ηαβάιαο (1947-

1970) 

6. ηεο Ζσάλλαο Γθαζδάξε, ςεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο ησλ δεκόζησλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ Ξνδόπεο (1950-1970)  

7. ηεο Ζσάλλαο Πζαθξίδε, Ε ηαπηόηεηα κηαο εθεκεξίδαο ηεο Ηνκνηελήο θαη νη 

δηαζιάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο πόιεο ζ’ απηήλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. 

Ούγρξνλε ιανγξαθηθή ζεώξεζε. 

8. ηεο Αζεκίλαο Αξακπαηδή, Ε θαζεκεξηλόηεηα ζε έλα κνπζνπικαληθό ρσξηό 

ηνπ Έβξνπ ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα 

9. ηεο Θακπξηλήο αηδίδνπ, Ζζηνξηθέο ιατθέο παξαδόζεηο από ηε Θξάθε: κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν. 

10. ηεο Ονθίαο Πζάια, Ηηλεκαηνγξάθνο θαη Ζζηνξία: αλαπαξηζηώληαο ηα 

γεγνλόηα ηνπ 1955 θαη ηνπ 1964 ζηελ Ησλζηαληηλνύπνιε κέζα από ηηο ηαηλίεο «Μη 

πιεγέο ηνπ θζηλνπώξνπ» θαη «Ννιίηηθε θνπδίλα». Αμηνπνίεζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε 

11. ηεο Γπηπρίαο Νειηεθίδνπ, Θανγξαθία θαη ring tones ησλ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ: ην πνιηηηζκηθό ηνπο ηζνδύλακν ζηνλ αζηηθό ρώξν ηεο Θξάθεο ζήκεξα                                 

12. ηεο Ναξζελφπεο Ηειηζίδνπ, Πν θύιν ηεο βίαο ζηνπο Ννκάθνπο (20όο - αξρέο 

21νπ αηώλα): ζύγρξνλε ιανγξαθηθή ζεώξεζε. 

13. ηεο Ιηραέιαο αηδεθαιηληλίδνπ, Θατθόο πνιηηηζκόο θαη εγρεηξίδηα 

δηδαζθαιίαο ηεο Κέαο Γιιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α΄ θαη Β΄ Δεκνηηθνύ. 

Δηαπνιηηηζκηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζην Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, 

Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ Σπρνπαηδαγσγηθέο, 

δηδαθηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (2019) 

14. ηεο Αζεκέληαο Πάζζνπ, Ε αμηνπνίεζε ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ζε 

πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ: Ε πεξίπησζε ησλ ιατθώλ 

παξαδόζεσλ, ζην Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ Σπρνπαηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο 

θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (2019). 

15. ηεο Δσήο Ηαξαβάηνπ, Αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο ζε πνιηπνιηηηζκηθέο ηάμεηο, ζην πξναλαθεξζέλ 

Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ 

Οπνπδψλ (17. 6. 2021). 

 



20 

 

 

 

Γ. ΓΝΖΒΘΓΝΤΚ ΟΓ ΝΞΜ-ΝΠΡΖΑΗΓΟ ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΟΠΜ ΠΙΕΙΑ ΓΘΤΟΟΑΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ 

ΗΑΖ ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΤΚ ΤΞΤΚ 

 

Ηαίηνη ζην Πκήκα ε εθπφλεζε πξνπηπρηαθψλ εξγαζηψλ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή, 

επφπηεπζα ζπλνιηθά απφ ην 2005 θ.ε. πεξί ηηο 10, θπξίσο κειέηεο πεδίνπ, πξνο 

άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ επηηφπηα έξεπλα. 

 

Δ. ΙΓΘΜΟ 3ΙΓΘΤΚ ΟΡΙΒΜΡΘΓΡΠΖΗΤΚ ΓΝΖΠΞΜΝΤΚ ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΗΝΜΚΕΟΕ 

ΔΖΔΑΗΠΜΞΖΗΤΚ ΔΖΑΠΞΖΒΤΚ 

 

1. ηεο Ιαξίαο Ηαξαγεψξγνπ, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. 

Θξάθεο, κε πξνζσξηλφ ζέκα: Ναξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ειιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Λάλζεο ηνλ 20ό αηώλα (984/10.5.2006). 

2. ηεο Γιπηλίθεο Παζηάλε, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. Θξάθεο, 

κε ζέκα: Αλαπαξαζηάζεηο ηεο αζηηθήο δσήο ζηε Θέζβν. Ε πεξίπησζε ηνπ 

ζαηηξηθνχ πεξηνδηθνχ Πξίβνινο (1931-1952). Βι. έγγξαθν 988/10.5.2006 ηνπ νηθείνπ 

Πκήκαηνο. 

3. ηεο Αζελάο Ιαρά - Ιπηδνχκε, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. 

Θξάθεο, κε ζέκα: Πα πηπρσηά θνπζηάληα ηεο ίνπ (16νο  - αξρέο 20νύ αη.). 

Ννιπηππία θαη παξαιιαγέο. Οπκβνιή ζηε κειέηε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ησλ 

ελδπκαηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ Αηγαίνπ. Βι. έγγξαθν 986/10.5.2006 ηνπ 

νηθείνπ Πκήκαηνο. Ε δηαηξηβή ππνζηεξίρζεθε (βαζκνινγήζεθε κε Άξηζηα) ζηηο 14 

Ζαλνπαξίνπ 2011. Βι. έγγξαθν 711/12.1.2011 ηνπ Πκήκαηνο. 

4. ηεο Ιαξίαο Πξηαληαθχιινπ, ζην Πκήκα Γπηζηεκψλ ηεο Γθπαίδεπζεο ζηελ 

Νξνζρνιηθή Ειηθία (ηεο Ορνιήο Γπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Δ.Ν.Θ.), κε πξνζσξηλφ 

ζέκα : «Ε παξνπζίαζε ηεο θχζεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ άλζξσπν ζην ιατθφ θαη 

ην ινγνηερληθφ παξακχζη». Βι. έγγξαθν 1358 / 3.12.2008 ηνπ Πκήκαηνο. 

5. ηνπ Γεσξγίνπ Καζαλαήι, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. 

Θξάθεο, κε πξνζσξηλφ ζέκα: «Γιιεληθή ιατθή θνξεζηά θαη Έιιελεο δσγξάθνη 

θαηά ην 19ν αηψλα». Βι. έγγξαθν 1468/2.7.2010 ηνπ Πκήκαηνο. 

6. ηνπ π. Ναληειεήκνλνο Ινπηάθε (λπλ Ιεηξνπνιίηνπ Ηνκνηελήο θαη 

Ιαξσλείαο), ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. Θξάθεο, κε ζέκα «Ε 

παξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο: Ε πεξίπησζε ησλ 

Αβδήξσλ». Βι. Έγγξαθν ΔΝΘ/ΠΖΓΘΚ/ΙΟΠΖΔΝ/4604/180/28 ηεο 25εο Οεπηεκβ. 2017. 

7. ηνπ π. Θσκά Αλδξένπ, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. Θξάθεο, 

κε ζέκα: «Θατθή ζξεζθεπηηθή ηηκή ησλ λενκαξηχξσλ ζηελ Αλαηνιηθή Ιαθεδνλία 

θαη ηελ Θξάθε». Βι. έγγξαθν 1469/2.7.2012 ηνπ ίδηνπ Πκήκαηνο. 

8. ηεο Αλζήο Οαρά, ζην Πκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ 

Ναλ/κίνπ Αζελψλ, κε πξνζσξηλφ ζέκα: «ψξα Κάμνπ, 1975-2000): ςεηο ηεο 

κεηαβνιήο κηαο θπθιαδίηηθεο πφιεο. Οχγρξνλε ιανγξαθηθή ζεψξεζε».  

9. ηεο Ηαζζηαλήο Ηνληαμή, ζην Πκήκα Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ 

Ναλ/κίνπ Αζελψλ, κε πξνζσξηλφ ζέκα: «Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ 



21 

 

ζε εθεκεξίδεο ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1984. Θανγξαθηθή 

θαη αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε».  

10. ηνπ ξήζηνπ Πζάκπξα, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο 

Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ, κε πξνζσξηλφ ζέκα: «Έλδπκα θαη 

δηαθήκηζε ζηνλ ειιεληθφ Πχπν (ηέιε 20νχ αηψλα - αξρέο 21νπ. Θανγξαθηθή 

εμέηαζε». Βι. έγγξαθν 787 / 14.5.2012 ηνπ νηθείνπ Πκήκαηνο. 

11. ηεο Αηθαηεξίλεο Ηαξαγηψξγνπ, ζην Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο 

Γθπαίδεπζεο ηεο Ορνιήο Γπηζηεκψλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Ναλ/κίνπ Θεζζαιίαο, κε 

πξνζσξηλφ ζέκα: «Οηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ιατθφο πνιηηηζκφο ζηελ 

Νξσηνβάζκηα Γθπαίδεπζε». Βι. έγγξαθν 684/ 13.11.2013 ηνπ νηθείνπ Πκήκαηνο. 

12. ηεο Αηθ. Αλδξηαλνχ, κε ζέκα «Πν επψλπκν θφζκεκα ζηελ Γιιάδα, 20φο - 21νο 

αηψλαο. Πα ρξπζά έξγα ηνπ Ειία Θαιανχλε», ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ. Βι. έγγξ. κε 

αξηζκ. πξση. 1378 ηεο 25εο Ζνπλίνπ 2018. 

13. ηεο Γιίδαο Καδαξεηηάλ, ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (επφπηεο θ. αξαηζίδεο), κε πξνζσξηλφ ζέκα: «Δηαθεηκεληθά 

ζηνηρεία ζηε ιατθή ινγνηερλία Γιιήλσλ θαη Αξκελίσλ ηεο Θξάθεο. Οπγθξηηηθή 

κειέηε».  

 

Γ. ΙΓΘΜΟ 7ΙΓΘΤΚ ΓΝΖΠΞΜΝΤΚ ΗΞΖΟΓΤΟ ΔΖΔΑΗΠΜΞΖΗΤΚ ΔΖΑΠΞΖΒΤΚ 

(ελδεηθηηθά) 

 

1. ηνπ Γ. Βνδίθα κε ζέκα: Πν παλεγύξη ηεο αγίαο Ιαξίλαο ζηελ Ειηνύπνιε…., 

Αζήλα 2006 (Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ 

(Ν.Π.Δ.Γ.)βι. έγγξαθν 1341/ 11.4.2006). 

2. ηνπ Κ. Ηαξπνχδε κε ζέκα: Αξγνζηόιη Ηεθαιιελίαο. Ιεηαβνιέο ζηε ζύγρξνλε 

δσή κηαο επαξρηαθήο πόιεο, ζην Ν.Π.Δ.Γ. ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ, Αζήλα 2007. 

3. ηνπ Β. Γεξγαηζνχιε κε ζέκα Ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αλεθδνηνινγηθνύ ιόγνπ 

ζηελ θνηλσλία ηεο Ηαξπάζνπ. Θανγξαθηθέο πξνεθηάζεηο (Ν.Π.Δ.Γ. ηνπ Ναλ/κίνπ 

Αζελψλ, βι. έγγξαθν 1700/ 4.6.2007). 

4. ηεο Αγγειηθήο Ηνκπνρφιε, κε ζέκα Θξεζθεπηηθή θαη θνζκηθή ιατθή δηήγεζε. 

Αιιειεπηδξάζεηο. Πν παξάδεηγκα ηνπ αγίνπ Ζσάλλε Ηαιπβίηε  (Ναηδαγσγηθφ 

Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ, 2075/1.7.2008). 

5. ηνπ Γ. Ηνχδα, κε ζέκα Μη δεηηάλνη ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Ιειέηε κηαο 

πεξηζσξηαθήο νκάδαο ζηνλ δήκν Νεξηζηεξίνπ, Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλ/κην 

Αζελψλ, Πνκέαο Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο, Αζήλα 2015. Βι. 

ελδεηθηηθά ην έγγξαθν 1452 / 9. 6. 2015) ηεο ελ ιφγσ Ορνιήο. 

6. ηνπ Ηπξηάθνπ Πξηπνιηηζηψηε, κε ζέκα Μ γπλαηθείνο πεξηνδηθόο Πύπνο θαη ε 

έλδπζε ζηελ Γιιάδα θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Ε πεξίπησζε ηνπ 

πεξηνδηθνύ ΓΡΚΑΖΗΑ (1950-1975), ηεο Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ Ναλ/κίνπ 

Ζσαλλίλσλ. Βι. ελδεηθηηθά ηα έγγξαθα 1016/28.5.2015 θαη 1452/ 9.6.2015) ηεο ελ 

ιφγσ Ορνιήο. 

7. ηεο Θακπξηλήο Ηνληαμή, ζην Πκήκα Βαιθαληθψλ, Οιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

Οπνπδψλ ηνπ Ναλ/κίνπ Ιαθεδνλίαο, κε ζέκα: «Γζηκηθέο εθδειψζεηο ζηνλ ρψξν ηεο 
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Βαιθαληθήο. Πν ιατθφ δξψκελν ηνπ Θαδάξνπ. Βι. έγγξαθν 304/ 15.12.2015 ηνπ 

νηθείνπ Πκήκαηνο. 

8. ηεο Ιπξνθφξαο Γπζηαζηάδνπ, ζην Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο 

Γθπαίδεπζεο ηνπ ΓΗΝΑ, κε ζέκα: «Παμηδεχνληαο ζηνλ Νφλην: Ιηα ηδηφηππε κνξθή 

ηνπξηζκνχ ηεο λνζηαιγίαο» (έγγξαθν 336/27.10.2017). 

9. ηνπ Ναλαγηψηε Βειηαληζηάλ, κε ζέκα: «Ε ηαπηφηεηα ηεο Οαιακίλαο απφ ηα 

ηέιε ηνπ 17νπ αη. έσο θαη ηα κέζα ηνπ 19νπ αη. Ιηα ηζηνξηθή – ιανγξαθηθή 

πξνζέγγηζε κέζα απφ δηθαηνπξαθηηθά έγγξαθα αξρείσλ, πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, 

πεξηεγεηηθά θείκελα θαη άιιεο πξσηνγελείο πεγέο», πνπ ππνζηεξίρζεθε ζηηο 2 

Ζνπιίνπ 2018 (Φηινζνθηθή Ορνιή ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ). 

10. ηεο Ιαξίαο Ιπνκπνηά, κε ζέκα Ε αζπξνζηνκία ζηελ Γιιάδα: Από ηελ 

επθνξία ζηελ πξνζβνιή, Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλ/κην Αζελψλ, Πνκέαο 

Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο, Αζήλα 2018.  

11. ηεο Ιαγδαιελήο Ναηζαβνχξα, κε ζέκα Οηνηρεία ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ζην 

έξγν ηεο Δπξάλλαο Δαηέιε (πξνζέγγηζε, δηαρείξηζε, επηξξνή). Έλα παξάδεηγκα 

Γθαξκνζκέλεο Θανγξαθίαο. Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλ/κην Αζελψλ, Πνκέαο 

Βπδαληηλήο Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο, Αζήλα 2018.  

 

ΟΠ. ΟΡΚΓΝΖΒΘΓΝΤΚ ΟΓ ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΓΟ ΓΞΓΑΟΖΓΟ (ελδεηθηηθέο αλαθνξέο) 

 

1. ηεο Φ. Αλαζηαζηάδνπ, κε ζέκα «Αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο: ε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζηελ Νξσηνβάζκηα Γθπαίδεπζε», ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

2. ηνπ Κεθη. Κηαιηζίδε, κε ζέκα «Ε ιαηξεία ηεο Ιεηέξαο Θεάο ζηνλ Νφλην θαη 

ζηε Ι. Αζία θαη Μηθνινγία» ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

3. ηνπ Γ. Νάππα, κε ζέκα «Γισζζηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Γιιάδα: 

πξνγξάκκαηα γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα ΟΔΓ (Ορνιεία Δεχηεξεο Γπθαηξίαο», 

ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ  

4. ηεο Οση. Ιεηαθίδνπ, κε ζέκα «Ε ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ζηα εγρεηξίδηα 

δηδαζθαιίαο ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ζηα Ιεηνλνηηθά Δεκνηηθά Ορνιεία», ζην 

Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ  

5. ηεο Ζσ. Ιπφξα, κε ζέκα «Μη αμίεο ζηα εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηα Ιεηνλνηηθά Δεκνηηθά Ορνιεία», ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

6. ηνπ Ναζράιε Ηαβαιηψηε, κε ζέκα: «Πν γπλαηθείν θχιν ζηηο κνπζνπικαληθέο 

κεηνλφηεηεο ηεο Θξάθεο», ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

7. ηνπ Δεκ. Ησλζηαληηλίδε, κε ζέκα: «Μ ξφινο ηνπ θνπθινζέαηξνπ ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνχο καζεηέο 

απφ ηηο παξεπμείληεο ρψξεο ζηελ Νξσηνβάζκηα Γθπαίδεπζε», ζην Πκήκα Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 
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8. ηεο Ηξπζη. Πζαθκαθίδνπ, κε ζέκα: «Ε ρξήζε ηεο ηζιακηθήο καληίιαο σο 

θαηλφκελν πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξφηεηαο: ε πεξίπησζε ηεο Πνπξθίαο», ζην Πκήκα 

Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

9. ηεο Ιαξίαο Ιπάξθα, κε ζέκα: «Γθξάθηηη θαη ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο ηεο 

Ναλεπηζηεκηνχπνιεο Ζσαλλίλσλ (2010-2011). Οπκβνιή ζηελ έξεπλα ηεο 

Κεσηεξηθήο Θανγξαθίαο», ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ναλ/κίνπ 

Ζσαλλίλσλ. Βι. έγγξαθν 457/22.3.2011 ηνπ ίδηνπ Πκήκαηνο 

10. ηεο Αιεμάλδξαο Γθνπιηάκα, κε ζέκα: «Ε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

θαη ε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ Γπκλάζην», 

ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

11. ηνπ Ιαηζαίνπ Οηακνχιε, κε ζέκα: «Άλζξσπνη θαη έξγα ησλ ρεξηψλ ζήκεξα: 

ν καραηξνπνηφο Ναλαγηψηεο Ξεγάινο θαη ηα καραίξηα ηνπ ζην ρσξηφ 

Ηαξατζθάθεο Αηησιναθαξλαλίαο», ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ. Βι. ην έγγξαθν 99/6.10.2011 ηνπ Νξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ ηνπ 

12. ηεο Δήκεηξαο αηδεησαλλίδνπ, κε ηίηιν «Ηεξνπιαζηηθή θαη θεξνπιάζηεο 

ζηα Γηάλλελα (20φο αη. - αξρέο 21νπ), ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Ναλεπηζηεκίνπ Ζσαλλίλσλ. Βι. ην έγγξαθν 98/6.10.2011 ηνπ Νξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ ηνπ 

13. ηεο Γπαγγειίαο Γεξνγηάλλε, κε ζέκα: Μη ηνπηθέο ελδπκαζίεο ηεο Γύβνηαο. 

Ναξειζόλ θαη παξόλ (Θεηηνπξγία, εγθαηάιεηςε, κνπζεηαθή παξνπζία, ζην Πκήκα 

Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ, ζηηο 23 Ζαλ. 2014. Βι. ην 

έγγξαθν 1212 / 9.1.2014 ηνπ Νξνγξάκκαηνο Ιεηαπηπρηαθψλ ηνπ Πκήκαηνο. 

14. ηεο Αγιαΐαο Ηξίθε, κε ζέκα: Γλδπκαηνινγηθά ησλ Γιιήλσλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Ξσκπιίαο: Από ην Παο Πεπέ ηνπ Ηαβαθιί ζηελ Αλάβξα Ηαξδίηζαο. Θεηηνπξγία, 

επηβίσζε, εγθαηάιεηςε, αλαβίσζε, κλήκε, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ, ζηηο 23 Ζαλ. 2014. Βι. ην έγγξαθν 1210/6.1.2014 ηνπ 

Νξνγξάκκαηνο Ιεηαπηπρηαθψλ ηνπ 

15. ηεο Ιαξίαο Ιπάξθα, κε ζέκα: Πα γθξαθίηη ζηελ Ναλεπηζηεκηνύπνιε 

Ζσαλλίλσλ (2010-2011). Οπκβνιή ζηελ έξεπλα ηεο ειιεληθήο Κεσηεξηθήο 

Θανγξαθίαο, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ, ζηηο 

23 Ζαλ. 2014. Βι. ην έγγξαθν 1211 /9. 1. 2014 ηνπ Νξνγξάκκαηνο Ιεηαπηπρηαθψλ 

ηνπ. 

16. ηεο Γπαγγειίαο Γηαλγθαιή-Ηαξανπιάλε, κε ζέκα: Ε δηδαζθαιία ηεο Κ. 

Γιιεληθήο ζην Θύθεην ππό ην πξίζκα ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ: 

Θεσξεηηθή πιαηζίσζε, πξαθηηθέο εθαξκνγέο (επφπηξηα ε θα Δεκάζε), ζην 

Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ 

Οπνπδψλ Σπρνπαηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (2018) 

17. ηεο Βαζηιηθήο Βξεηηαλίδνπ, Δηαπνιηηηζκηθέο, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην 

κάζεκα ηεο Ιειέηεο Νεξηβάιινληνο ζηελ Νξσηνβάζκηα Γθπαίδεπζε ζην 

ζύγρξνλν πνιππνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ: Θεσξεηηθή πιαηζίσζε θαη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο, (επφπηξηα ε θα Δεκάζε), ζην Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, 
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Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ Σπρνπαηδαγσγηθέο, 

δηδαθηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

18. ηεο Άλλαο αηδή, κε ζέκα: «Μ ειιεληθφο πνιηηηζκφο ζηελ πνίεζε ηνπ Μδ. 

Γιχηε: Δηαπνιηηηζκηθή δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζε ηππηθέο θαη κε ηππηθέο δνκέο 

εθπαίδεπζεο», (επφπηξηα ε θα Δεκάζε), ζην Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, 

Δηαηκεκαηηθφ Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ Σπρνπαηδαγσγηθέο, 

δηδαθηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

19. ηεο Άλλαο Μπδνχλε, κε ζέκα: «Αγσγή γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ε 

δηδαθηηθή αμηνπνίεζε αλαθνξψλ ζην εγρεηξίδην Ζζηνξίαο ηεο Οη΄ Δεκνηηθνχ, 

(επφπηξηα ε θα Δεκάζε), ζην Δηαθξαηηθφ, Δηαπαλεπηζηεκηαθφ, Δηαηκεκαηηθφ 

Νξφγξακκα Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ Σπρνπαηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη 

δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηνπ Πκήκαηνο 

Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (2019) 

 

V. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΗΘΓΗΠΜΞΖΗΑ ΟΤΙΑΠΑ ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΘΕΞΤΟΕ ΘΓΟΓΤΚ Δ.Γ.Ν. 

ΗΑΖ ΠΕΚ ΓΛΓΘΖΛΕ ΟΡΚΑΔΓΘΦΤΚ ΟΠΜ ΠΙΕΙΑ ΓΘΤΟΟΑΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΗΑΖ 

ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΤΚ ΤΞΤΚ ΗΑΖ ΟΓ ΑΘΘΑ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΑ ΠΙΕΙΑΠΑ 

(ελδεηθηηθέο αλαθνξέο) 

 

 Το Γπίθνπξνο θαη Αλαπιεξσηήο Ηαζεγεηήο απηνδηθαίσο ζπκκεηείρα ζε φια 

ηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα πνπ ζπζηάζεθαλ ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ γηα ηελ εθινγή λέσλ ζπλαδέιθσλ (ρακειφηεξεο 

ή ίζεο βαζκίδαο κε ηε δηθή κνπ) ή ηελ εμέιημε άιισλ. 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

πιήξσζε κηαο ζέζεο ΔΓΝ ζηε βαζκίδα ηνπ Γπίθ. Ηαζεγεηή ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν «Γιιεληθή Θανγξαθία» ζην Ν.Π.Δ.Γ. ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ (εθινγή 

Ξέαο Ηαθάκπνπξα, βι. έγγξαθν 1536 / 17. 3. 2008). 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

εθινγή κέινπο ΔΓΝ ζηελ βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα ή Γπίθ. Ηαζεγεηή κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν «Θανγξαθία: ιατθή Θνγνηερλία». Οηελ ελ ιφγσ εθινγή (ηειηθψο 

επειέγε ε θ. Ι. Ναπαρξηζηνθφξνπ) δελ ήκνπλ παξψλ, ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ειάκβαλε ρψξα ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (εμέιημε ηεο ζπλ. Ιαξίαο Δεκάζε). Βι. έγγξαθν 585 / 

20.11.2007 ηνπ Πκήκαηνο Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ. 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Γπίθ. Ηαζεγεηή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Γιιεληθή Θανγξαθία», ζην Ν.Π.Δ.Γ. ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ, ηεο Ξέαο Ηαθάκπνπξα. 

βι. έγγξαθν 636 / 27. 12. 2011 ηνπ Πκήκαηνο. 

 Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εμσηεξηθψλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ ιέθηνξα Ζ. Νξαληζίδε ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ναλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο ζε 

ζέζε επίθ. Ηαζεγ. κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γιιεληθνί Ναξαδνζηαθνί νξνί» (βι. 

έγγξαθα 645 / 26. 11. 2007 θαη 650 / 26. 11. 2007). 
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 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπι. Ηαζεγεηή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Θανγξαθία», ζην Πκήκα Ζζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Δηαρείξηζεο Ννιηηηζκηθψλ 

Αγαζψλ ηνπ Ναλ/κίνπ Νεινπνλλήζνπ θ. Αξηζηείδε Δνπιαβέξα. Βι. ελδεηθηηθά ηα 

έγγξαθα 777/ 10.4.2014 θαη 893 / 14.5.2014 ηνπ νηθείνπ Πκήκαηνο. 

Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

πιήξσζε κηαο ζέζεο ζηε βαζκίδα ηνπ Θέθηνξνο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Θανγξαθία κε έκθαζε ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ θαη ζηελ Πέρλε», ζην Πκήκα 

Νιαζηηθψλ Περλψλ θαη Γπηζηεκψλ Πέρλεο ηεο Ορνιήο Ηαιψλ Περλψλ ζην Ναλ/κην 

Ζσαλλίλσλ. Βι. ελδεηθηηθά  ηα έγγξαθα 12/ 24.9. 2015 θαη 4/ 2.9.2015 ηνπ ελ ιφγσ 

Πκήκαηνο. 

 Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εμσηεξηθψλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ 

εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Ηαζεγεηή ηεο Ιαξίαο Γθαζνχθα, ηεο 

Ορνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Γπηζηεκψλ ηνπ Ναλ/κίνπ Αηγαίνπ, ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν «Φχιν, Θανγξαθία θαη Θατθφο Ννιηηηζκφο» (βι. έγγξαθν ΟΑΓ 157/ 

28.4.2014). 

 Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εμσηεξηθψλ εθιεθηφξσλ γηα ηελ 

κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Οπγθξηηηθή Ηνηλσληνινγία ζηνλ Βαιθαληθφ ψξν» ηεο θ. Αηθαηεξίλεο Ιάξθνπ, 

ηεο Ορνιήο Ηιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Γπηζηεκψλ, ηνπ Πκήκαηνο Ζζηνξίαο θαη 

Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν.Θ. (βι. έγγξαθν 1132/ 26.2.2015). 

 Αλαπιεξσκαηηθφ Γζσηεξηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εθιεθηφξσλ γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ Β. Δαιθαβνχθε, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ. Ν. Θξάθεο 

(έγγξαθν ΔΝΘ/ ΠΖΓΘΚ/14866/699 ηεο 19εο Απξηιίνπ 2016. 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή ηνπ ζπλ. Γεσξγίνπ Ηαηζαδψξνπ, 

ζην Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναλ/κίνπ Αηγαίνπ (αξηζκ. 

Νξση. 1332/ 29.6.2017).  

 Ιέινο Πξηκεινχο Γηζεγεηηθήο Γπηηξνπήο γηα ηελ εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ 

Αλαπιεξσηή Ηαζεγεηή ηνπ ζπλ. Γεσξγίνπ Ηαηζαδψξνπ, ζην Ναηδαγσγηθφ Πκήκα 

Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναλ/κίνπ Αηγαίνπ (βι.έγγξαθν αξηζκ. πξση. 2895, ηεο 

22αο Μθη. 2018). 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

εμέιημή ζηελ βαζκίδα ηεο Ηαζεγήηξηαο ηεο ζπλ. Ιαξίαο Γθαζνχθα, ζην Πκήκα 

Γπηζηεκψλ Νξνζρνιηθήο Αγσγήο (θιπ.) ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (βι. αξηζκ. 

πξση. 1012 ηεο 4εο Ιατνπ 2018, ηνπ Πκήκαηνο). 

 Ιέινο ηεο Πξηκεινχο Γηζεγεηηθήο Γπηηξνπήο γηα πιήξσζε κηαο ζέζεο ζηε 

βαζκίδα ηνπ Γπίθνπξνπ, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηεο θ. Κάληηαο Ιαρά 

Ιπηδνχκε. Βι. Έγγξαθν ΔΝΘ/ΠΖΓΘΚ/9348/357 ηεο 12εο Μθη. 2018. 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπι.  Ηαζεγεηή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Γιιεληθή 

Θανγξαθία», ζην Ν.Π.Δ.Γ. ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ, ηεο Ξέαο Ηαθάκπνπξα. βι. 

έγγξαθν 144 /25.9.2018 ηνπ Πκήκαηνο. 
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 Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εθιεθηφξσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο Αλαπι. 

Ηαζεγήηξηαο Ιαξίαο Βεξγέηε ζε ζέζε Ηαζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Ηνηλσληνινγία» ζην Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Δ. Ν. 

Θξάθεο (βι. έγγξαθα ΑΝΘ/ΝΠΔΓ/42684/1179 ηεο 29εο Ιαξηίνπ 2019). 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ Γπίθνπξνπ Ηαζεγεηή ηεο θ. Ξ. Δαιηαλνχδε, ζην Πκήκα 

Ζζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ναλ/κίνπ Ζσαλλίλσλ (βι. Έγγξαθν αξηζ. Νξση. 954 

ηεο 4εο Ιαξηίνπ 2019 ηνπ σο άλσ Πκήκαηνο). 

 Παθηηθφ κέινο (εμσηεξηθφο εθιέθησξ) ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα ηελ 

εμέιημε ζηε βαζκίδα ηνπ Ηαζεγεηή ηνπ ζπλ. Ννιχθαξπνπ Ηαξακνχδε, ζην 

Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ναλ/κίνπ Αηγαίνπ (βι. έγγξαθν 

αξηζ. πξση. 1055, ηεο 21εο Ιατνπ 2019 ηνπ σο άλσ Πκήκαηνο). 

 Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εθιεθηφξσλ γηα ηελ κνληκνπνίεζε ηνπ 

Ζσ. Ιπαθηξηδή, ζην Πκήκα Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ. Ν. Θξάθεο (έγγξαθν 

ΔΝΘ/ ΠΖΓΘΚ/42928/1764/ ηεο 1εο Απξηιίνπ 2019. 

 Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ ζψκαηνο εθιεθηφξσλ γηα ηελ εμέιημε ζηε 

βαζκίδα ηνπ Ηαζεγεηή ηνπ Γκκ. Οππξηδάθε, ζην Πκήκα Ηνηλσληνινγίαο θαη 

Γθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ναλ/κίνπ Νεινπνλλήζνπ, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

Ηνηλσληθή Αλζξσπνινγία ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ (έγγξαθν 1378, ηεο 28εο Φεβξ. 

2019). 

 Ιέινο ηεο Πξηκεινχο Γηζεγεηηθήο Γπηηξνπήο ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο γηα 

ηελ εμέιημή ζηελ βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Ηαζεγεηή ηνπ ζπλ. Γιεπζεξίνπ 

αξαηζίδε, ζην Πκήκα Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

(βι. απφθαζε ηεο ζπλεδξίαο ηεο 24εο Ζνπιίνπ 2019 ηνπ Γθιεθηνξηθνχ Οψκαηνο). 

 

VΖ. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΝΖΠΞΜΝΓΟ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΓΤΚ ΙΓΘΤΚ ΑΘΘΤΚ 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΤΚ, ΟΓ ΓΝΖΠΞΜΝΓΟ ΠΜΡ Ζ.Η.Ρ. ΗΑΖ ΟΓ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΓΖΟ 

ΓΞΓΡΚΕΠΖΗΤΚ ΝΞΜΠΑΟΓΤΚ 

 

Α. Ιέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θξίζεσο ππνςεθίσλ ππνηξφθσλ Ζ.ΗΡ. γηα 

ην 2009, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Θανγξαθία, ζην κάζεκα «Μ θχθινο ηεο δσήο». 

Βι. έγγξαθν 1384/15.3.2009 ηνπ Ζ.Η.Ρ. 

Β. Ιέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θξίζεσο ππνςεθίσλ ππνηξφθσλ Ζ.ΗΡ. γηα 

ην 2010, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Θανγξαθία, ζην κάζεκα «Μ θχθινο ηεο δσήο». 

Βι. έγγξαθν 18998/18.12.2009 ηνπ Ζ.Η.Ρ. 

Γ. Ιέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε απφ ην Ζ.Η.Ρ. (γηα ηελ 

αμηνιφγεζε πξνηάζεσο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζηελ Γιιάδα) θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηελ θξίζε ηεο πξνηάζεσο ηνπ ππνς. Δ. Ο. Γεσξγαθφπνπινπ, κε ζέκα «Πν 

ξνληθφ ησλ Ζσαλλίλσλ. Γηζαγσγή, θξηηηθή έθδνζε». Ε αμηνιφγεζε έγηλε ζηα 

γξαθεία ηνπ Ζδξχκαηνο ηελ 7ε Ζνπλίνπ 2010. Βι. έγγξαθν 6164 / 14.4.2010 ηνπ 

Ζδξχκαηνο. 

Δ. Αμηνινγεηήο (αλψλπκνο θξηηήο, reviewer) ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο πνπ 

ππνβιήζεθε ζην ΖΔΞΡΙΑ ΝΞΜΤΘΕΟΕΟ ΓΞΓΡΚΑΟ ΠΕΟ ΗΡΝΞΜΡ, ζηνλ ηνκέα 
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Αλζξσπηζηηθέο Γπηζηήκεο, κε ζέκα: Ε ζξεζθεπηηθή Θανγξαθία ζηελ Ζεξά 

Ιεηξόπνιε Πξηκπζνύληνο (ππεχζπλε Γιεάλα Γαβξηήι, έγγξαθν ηεο 15. 3. 2010).  

Γ. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ κειψλ Ο.Γ.Ν. ηεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΓΘΝ 40 (γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2014-2017) ηνπ Γιιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Ναλεπηζηεκίνπ (κε ηνλ ζπλ. θ. Ιαλφιε Βαξβνχλε). Βι. ελδεηθηηθά ην 

έγγξαθν ηεο 30εο Ιαΐνπ 2014 ηνπ ελ ιφγσ Ναλεπηζηεκίνπ. 

ΟΠ. Αμηνινγεηήο ηεο πξφηαζεο (Οπληφκνπ Νξνγξάκκαηηο Οπνπδψλ) πνπ 

ππεβιήζε απφ ηνλ Δεκ. Γνπιηκάξε ζην Γιιεληθφ Αλνηθηφ Ναλεπηζηήκην κε ηίηιν Μ 

παξαδνζηαθόο ρνξόο σο πνιηηηζκηθή έθθξαζε. Ε έξεπλα, ε ρνξεπηηθή πξαθηηθή 

θαη ε δηαρείξηζή ηεο (1. 2. 2017). 

 

VII. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ. ΟΡΚΠΜΚΖΟΙΜΟ 

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΤΚ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΤΚ 

 

1. Οπκκεηείρα σο κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο (ππεχζπλε ε θ. Ιαξία 

Δεκάζε) πνπ επηκειείην ηελ ΝΞΑΗΠΖΗΕ ΑΟΗΕΟΕ ΦΜΖΠΕΠΤΚ ηνπ Πκήκαηνο 

Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ 

2. Οπκκεηείρα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Κέεο ηερλνινγίεο θαη πξφζβαζε 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία γηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Ε πεξίπησζε ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο», ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη 

Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ. Ρπάγεηαη ζην γεληθφηεξν πξφγξακκα ηνπ 

Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο κε ηίηιν ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΔΖΑ ΒΖΜΡ ΙΑΘΕΟΕΟ ΑΓΖ ΓΖΑ 

ΓΝΖΗΑΖΞΜΝΜΖΕΟΕ ΓΚΤΟΓΤΚ ΑΝΜΦΜΖΠΤΚ ΑΓΖ (Ν.Γ.Γ.Α.). Βι. 

http://utopia.duth.gr/~mdimasi/pega/index_htm_files/G_Kom_1.pdf 

3. Οπληφληζα (ακηζζί) σο Νξφεδξνο ηεο Γπηζηεκνληθήο Γπηηξνπήο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Πνπηθή Ζζηνξία» ηεο Νεξηθεξεηαθήο Γθπαίδεπζεο 

Αλαηνιηθήο Ιαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Βι. έγγξαθν θ 22.1 / 5867, ηεο 16εο Ζνπλίνπ 

2014, ηεο Νεξηθεξεηαθήο Δ/λζεο Α΄βάζκηαο θαη Β΄βάζκηαο Γθπαίδεπζεο Αλ. 

Ιαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 

6. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΖΓΟ ΗΑΖ ΟΡΘΘΜΓΜΡΟ.  

ΑΘΘΓΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ 

 

Γίκαη ελεξγφ κέινο:  

i. ηεο Γιιεληθήο Μλνκαηνινγηθήο Γηαηξείαο, απφ ην 1991. Ιέινο ηνπ Δ.Ο. ηεο απφ 

ην 2016 

ii. ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθηθήο Γηαηξείαο, απφ ηνλ Ζαλνπάξην ηνπ 1997. Ιέινο 

ηνπ Δ.Ο. ηεο απφ ην 2011 

iii. ηεο Ναλειιήληαο Έλσζεο Φηινιόγσλ, απφ ην 1984 

iv. ηνπ Φηινινγηθνύ Οπιιόγνπ Ναξλαζζόο, απφ ην 2002 

v. ηνπ Γξγαζηεξίνπ Θανγξαθίαο θαη Ηνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Πκήκαηνο 

Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηνπ Δ.Ν. Θξάθεο, Νξφεδξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ν ζ. Ι. 

Βαξβνχλεο (βι. έγγξαθν 304/15.12.2015 ηεο Ηνζκεηείαο ηεο Ορνιήο Ηιαζηθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Οπνπδψλ ηνπ Δ.Ν.Θ.) 

http://utopia.duth.gr/~mdimasi/pega/index_htm_files/G_Kom_1.pdf
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vi. ηεο Γηαηξείαο Ηπθιαδηθώλ Ιειεηώλ, απφ ην 2000. 

Γίκαη επίζεο: 

α. Ιέινο ηεο Οπληαθηηθήο Γπηηξνπήο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ ηνπ 

Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ MARE 

PONTICUM (κέρξη ηελ αθππεξέηεζή κνπ). 

β. Ιέινο ηεο Οπληαθηηθήο Γπηηξνπήο ησλ «παιηψλ» Καμηαθώλ (ηζηνξηθνχ-

ιανγξαθηθνχ πεξηνδηθνχ, ηνπο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ ηίκεζαλ κε ηνπο εξγαζίεο ηνπο 

δηαπξεπείο Έιιελεο θαη εηδηθφηεξα Κάμηνη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη), αιιά θαη ησλ 

«λέσλ», επεηεξίδαο πιένλ, ν πξψηνο ηφκνο ησλ νπνίσλ θπθινθνξήζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012 θαη ν ηειεπηαίνο ηεο (10νο θαηά ζεηξάλ) ην 2021. 

γ. Ιέινο φισλ ησλ Δηνηθεηηθψλ Οπκβνπιίσλ ηνπ Νξννδεπηηθνχ Μκίινπ 

Γιηλάδνπ Κάμνπ απφ ην 1976 κέρξη ζήκεξα. Μ κηινο είλαη πνιηηηζηηθφο, έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη πνιιά θνηλσθειή έξγα ζην ρσξηφ (λέν Ηνηλνηηθφ Ηαηάζηεκα, 

Νλεπκαηηθφ Ηέληξν, Κεπηαγσγείν, Αγξνηηθφ Ζαηξείν, θ.ά.), εθδφζεηο (έλα βηβιίν θαη 

ηελ εθεκεξίδα «Ναξέκβαζε»), θ.ά.  

 

7. ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜ ΗΑΖ ΑΘΘΜ ΓΞΓΜ  

ΟΠΜ ΠΙΕΙΑ ΓΘΤΟΟΑΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΗΑΖ ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ ΝΑΞΓΡΛΓΖΚΖΤΚ ΤΞΤΚ 

 

Α. ζπκκεηνρή ζε Γπηηξνπέο (ελδεηθηηθέο αλαθνξέο) 

 

2005 

1. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Νξνρείξσλ δηαγσληζκψλ πνπ 

αθνξνχλ πξνκήζεηεο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο 

κηθξνεξγαζηψλ ηνπ Πκήκαηνο (Α 1821/15.11.2005) 

2. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθηειέζεσο 

βηβιηνδεζηψλ ηνπ 2006 (356/8.11.2005) 

3. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εμνπιηζκνχ, ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο (360/8.11.2005) 

4. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο (360/8.11.2005) 

5. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Πκήκαηνο 

(360/8.11.2005) 

6. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο θαηαζέζεσο κειεηψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο (έγγξαθα 353 

θαη 360/8.11.2005) 

2006 

7. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο (1048/8.6.2006) 

8. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ δηδαζθφλησλ βάζεη 

ηνπ Ν.Δ. 407/80 (135/20.9.2006) 

9. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθηειέζεσο 

κηθξνεξγαζηψλ ηνπ Πκήκαηνο ην 2007 (488/10.11.2006) 
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10. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ θαη 

πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο ηνπ 2007 (Α 2662/21.11.2006) 

11. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Νξνγξάκκαηνο Οπνπδψλ (774/14.2.2007) 

12. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 2006 (593/11.12.2006) 

2007 

13. Ιέινο ηεο Οπληνληζηηθήο Γπηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ιεηαπηπρηαθψλ 

Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο (842/6.3.2007) 

14. Ιέινο ηεο επηηξνπήο επηινγήο εηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο (840/6.3.2007) 

15. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο (900/19.3.2007) 

16. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εμνπιηζκνχ, ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο (900/19.3.2007) 

17. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο πνπ νινθιήξσζε ηελ πξφηαζε πνπ ππέβαια θαη 

αλέπηπμα δηα καθξψλ πξνθνξηθά θαη εγγξάθσο πξνο ηνλ θ. Νξφεδξν θαη ηα κέιε 

ηεο Γεληθήο Οπλέιεπζεο ηνπ Πκήκαηνο (49/19.3.2007) γηα ηελ Γπαγγεικαηηθή 

Ηαηνρχξσζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Πκήκαηνο.  

18. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 2007 (1293/20.6.2007) 

19. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ θαη 

πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο ηνπ 2008 (Α 1281/16.10.2007) 

20. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ 

θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ ηνπ 2008 (Α 1472/16.10.2007) 

21. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εμνπιηζκνχ, ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο (139/9.10.2007) 

22. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο (139/9.10.2007) 

23. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, 

εηδψλ θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πκήκαηνο ην 

2008 (142/9.10.2007) 

24. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ 

θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο ηνπ 2008 (144/9.10.2007) 

25. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 2007-2008 (433/14.12.2007) 

2008 

26. Ιέινο ηεο 3κεινχο Γπνπηεχνπζαο Γπηζηεκνληθήο Γπηηξνπήο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Νεηξακαηηθνχ Ορνιείνπ Κ. Οηδεξνρσξίνπ Ξνδφπεο (1080/9.6.2008) 

27. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Ννηνηηθήο θαη Ννζνηηθήο Ναξαιαβήο 

Δηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, Οπγγξακκάησλ θαη Οεκεηψζεσλ γηα ην αθαδ. έηνο 2008-2009 

(172/9.10.2008) 
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28. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Νξφρεηξσλ Δηαγσληζκψλ πάζεο θχζεσο 

νξγάλσλ, εηδψλ θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ην έηνο 2009 

(Β1157/ 14.10.2008) 

29. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 2008-2009 (269/29.10.2008) 

30. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ Νξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2008-2009 (414 

(16.7.2008) 

31. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλήο εθδφζεσο εφξηηνπ ηφκνπ 

επί ηε 10εηεξίδη ηνπ Πκήκαηνο (696/11.12.2008) 

32. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Ρπνςεθίσλ δηδαζθφλησλ ηνπ λφκνπ 

407/80 (αξηζκ. Νξση. 1304/17.7.2008) 

33. Ρπεχζπλνο βηβιηνζήθεο 

34. Ρπεχζπλνο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο 

35. Ιέινο Γπηηξνπήο Νξνγξάκκαηνο. 

2009 

36. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ δηδαζθφλησλ βάζεη ηνπ Ν.Δ. 

407/80 γηα ην αθαδ. έηνο 2009-10 (1348/22.5.2009) 

37. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Νξνρείξνπ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Θνγηζκηθψλ (απφθ. Νξπηαληθνχ Οπκβνπιίνπ, Β7639/2.6.2009) 

38. Ιέινο ηεο 4κεινχο Οπληαθηηθήο Γπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε Γφξηηνπ Πφκνπ 

επί ηε 10εηεξίδη ηνπ Πκήκαηνο (1778/17.7.2009) 

39. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 2009-2010 (211/27.10.2009) 

40. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, 

εηδψλ θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πκήκαηνο ην 

2010 (197/27.10.2009) 

41. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2009-10 (39/17.9.2009) 

42. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

εθηειέζεσο βηβιηνδεζηψλ ηνπ 2010 (199/27.10.2009) 

43. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 

2009-10 (214/27.10.2009) 

44. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εμνπιηζκνχ, ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο γηα ην αθαδ. έηνο 2009-10 (214 /27.10.2009) 

45. Παθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσλ γηα ην αθαδ. έηνο 2009-2010 

(214/27.10.2009). 

2010 

46. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ δηδαζθφλησλ βάζεη ηνπ Ν.Δ. 

407/80 γηα ην αθαδ. έηνο 2010-11 (1431/1.7.2010) 

47. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2010-11 (4/2.9.2010) 
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48. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Νξνρείξσλ Δηαγσληζκψλ πάζεο 

θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Πκήκαηνο ην 2011 (593/22.11.2010 θαη Α 2193/28.12.2010) 

49. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

εθηειέζεσο βηβιηνδεζηψλ ηνπ 2011 (669/15.12.2010 θαη Α 2935/24.12.2010). 

2011 

50. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2011-12 (έγγξαθν 

264/5.7.2011) 

51. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Ναξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ θαη 

πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πκήκαηνο ην 2012 (Α 

1386/24.11.2011) 

52. Ρπεχζπλνο βηβιηνζήθεο 

53. Ρπεχζπλνο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο 

54. Ιέινο Γπηηξνπήο Νξνγξάκκαηνο. 

55. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ δηδαζθφλησλ ζην Πκήκα 

βάζεη ηνπ Ν.Δ. 407/80 (βι. έγγξαθν 1645/28.7.2011) 

2012 

56. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Ναξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ 

θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πκήκαηνο ην 2012 

(Α 2974/7.2.2012) 

57. Ρπεχζπλνο ηεο Ξσζηθήο Ηαηεχζπλζεο ηνπ Πκήκαηνο (έγγξαθν 1127 / 

2.7.2012), αξκνδηφηεηα πνπ θαηείρα κέρξη ηνλ Μθηψβξην ηνπ 2014 

58. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2012-13 (έγγξαθν 

208/2.7.2012) 

59. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνς. δηαζθφλησλ ηελ ξσζηθή γιψζζα 

ζην Πκήκα, βάζεη ηνπ Ν.Δ. 407/80 γηα ην αθαδ. έηνο 2012-13 (έγγξαθν 1128/ 

2.7.2012) 

60. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνς. δηδαζθφλησλ ηελ Ηιαζηθή 

Αξραηνινγία ζην Πκήκα, βάζεη ηνπ Ν.Δ. 407/80 γηα ην αθαδ. έηνο 2012-13 (έγγξαθν 

1128/ 2.7.2012) 

61. Ρπεχζπλνο βηβιηνζήθεο γηα ηα έηε 2012-13 (έγγξαθν 169/29.10.2012) 

62. Ρπεχζπλνο εθδφζεσλ ηνπ Πκήκαηνο (έγγξαθν 169/29.10.2012) 

63. Ρπεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Νξνπηπρηαθψλ Οπνπδψλ (έγγξ. 169 / 

29.10.2012) 

64. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2012-13 σο 

Α΄βαζκνινγεηήο ησλ γξαπηψλ ησλ θνηηεηψλ ζην κάζεκα ηεο Θανγξαθίαο 

(έγγξαθν 162/29.10. 2012) 

65. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο παξαιαβήο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη 

εθηειέζεσο βηβιηνδεζηψλ ηνπ 2013 (Α 1394/6.12.2012). 

2013 
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66. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνς. δηαζθφλησλ ηελ ξσζηθή γιψζζα 

ζην Πκήκα, βάζεη ηνπ Ν.Δ. 407/80 γηα ην αθαδ. έηνο 2012-13 (έγγξαθν 954/ 

11.7.2013) 

2014 

67. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Ναξαιαβήο πάζεο θχζεσο νξγάλσλ, εηδψλ 

θαη πιηθψλ θαη εθηειέζεσο κηθξνεξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πκήκαηνο ην 2015 

(Α 2260/16.1.2014) 

68. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Γπηινγήο Γηζαθηέσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ιεηαπηπρηαθψλ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο γηα ην αθαδ. έηνο 2014-15 (έγγξαθν 

364/25.11.2014) 

69. Ρπεχζπλνο βηβιηνζήθεο γηα ηα έηε 2014-16 (έγγξαθν 222/23.10.2014) 

70. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Μδεγνχ Οπνπδψλ ηνπ Πκήκαηνο (έγγξαθν 

222/23.10.2014) 

71. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αλακφξθσζεο ηνπ Νξνγξάκκαηνο Οπνπδψλ ηνπ 

Πκήκαηνο (έγγξαθν 222/23.10.2014). Ναξακέλσ κέρξη ζήκεξα. 

72. Ρπεχζπλνο ηεο Ξνπκαληθήο Ηαηεχζπλζεο ηνπ Πκήκαηνο (έγγξαθν 222/ 

23.10.2014). Ναξακέλσ κέρξη ζήκεξα (Ζνχληνο 2016) 

73. Ρπεχζπλνο δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο επηηεξήζεσλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ 

(έγγξαθν 222/23.10.2014). Ναξακέλσ κέρξη ζήκεξα (Ζνχληνο 2016) 

2015 

74. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνς. δηαζθφλησλ ηελ ξνπκαληθή 

γιψζζα ζην Πκήκα, βάζεη ηνπ Ν.Δ. 407/80 γηα ην αθαδ. έηνο 2015-16 (έγγξαθν 3/ 

1.9.2015) 

2016 

75. Παθηηθφ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Ναξαιαβήο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ (ΑΝΘ/ΟΡΓΗ/ 

4575/ 167 /18.2.2016). 

2017-2019 

75. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο γηα ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή 

ηαπηφηεηα θαη ηελ νλνκαζία ηνπ Πκήκαηνο (έγγξαθν ΔΝΘ/ ΓΦΝΝ/30405/773 ηεο 

12εο Φεβξ. 2018. 

76. Ιέινο ηεο Δηηδξπκαηηθήο Γπηηξνπήο ηνπ ΔΔΔΝΙΟ «Σπρνπαηδαγσγηθέο, 

Δηδαθηηθέο θαη Δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Γπηζηήκεο» 

(έγγξ. ΔΝΘ/ΓΦΝΝ/23352/493 ηεο 13εο Δεθεκβξ. 2018. 

77. Νξφεδξνο ηεο Γπηηξνπήο Βηβιηνζήθεο γηα ην 2017-18 (έγγξαθν 

ΔΝΘ/ΓΦΝΝ/30406/774 ηεο 12εο Φεβξ. 208). 

77. Ιέινο ηεο Γπηηξνπήο θαηαηάμεσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018-19 (έγγξαθν 

ΔΝΘ/ΓΦΝΝ/54796/1489 (ηεο 5εο Ζνπιίνπ 2018) 

 

 

Β.  δεκηνπξγία «ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΜΡ ΑΞΓΖΜΡ» 

 

Έζεζα ηηο βάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΜΡ ΑΞΓΖΜΡ κε ηελ θαηάζεζε ζ‟ 

απηφ ησλ πξψησλ 400 ρ/θσλ κε ιανγξαθηθή χιε απφ ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο 

ησλ θνηηεηψλ ηνπ Α΄ εμακήλνπ ησλ αθαδ. εηψλ 2006-2011. Φπζηθά ν αξηζκφο ησλ 
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ρ/θσλ ζα δηεπξπλζεί κε ηηο επφκελεο θαηαζέζεηο. Πν ζεκαληηθφ ζ‟ απηφ ην αξρείν, 

ελ αληηζέζεη πξνο ηα ήδε ππάξρνληα άιισλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ, είλαη φηη 

ππάξρεη παξάιιειε ςεθηνπνηεκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζεκαηνινγίαο όισλ ησλ 

ρ/θσλ, ψζηε ν κειινληηθφο εξεπλεηήο κπνξεί ηαρχηαηα λα εληνπίδεη ην 

θαηαγεγξακκέλν ιανγξαθηθφ πιηθφ πνπ επηδεηεί.  

 

Γ. εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο 

 

Ιε εθθιήζεηο κνπ κέζσ ηνπ Πχπνπ, κε επηζηνιέο κνπ πξνο ζεκαίλνληα 

πξφζσπα ηεο πνληηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ Γιιάδα (ιφγσ ηεο δηδαζθαιίαο 

καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνληηαθή Θανγξαθία), κε αλάινγεο πξνο ηελ 

Γιιεληθή Θανγξαθηθή Γηαηξεία (θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Νξφεδξφ ηεο θαη «δάζθαιφ» 

κνπ θ. Ι. Ιεξαθιή) επέηπρα λα εκπινπηίζσ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηκήκαηνο Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ:  

1. Ιε βηβιία ηνπηθψλ πνληηαθψλ ζπιιφγσλ (π.ρ. ηνπ Ηαιιηηερληθνχ Μξγαληζκνχ 

Ννληίσλ Αζελψλ, ηνπ Ννιηηηζηηθνχ Οπιιφγνπ Ννληίσλ Οαππψλ), κε βηβιία 

ηδησηψλ Ννληίσλ ιανγξάθσλ (π.ρ., Οάββα Ναπαδφπνπινπ, Έιζαο Ιπαιθνχζηα, Γ. 

αηδφπνπινπ, ξπζνχιαο Οπκεσλίδνπ - είιαξε, θ.ά.) 

2. κε ζεηξέο μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ, δσξεά ηεο Γιιεληθήο  Θανγξαθηθήο 

Γηαηξείαο, φπσο νη παξαθάησ δπζεχξεηεο ζεηξέο κε δεθάδεο εθδεδνκέλα ηεχρε 

(π.ρ. Narodno stvaralastro Folklore, Bulletin du Musee Ethnographique de Beograd 

(ζηε ζεξβηθή), Balcanica, Revista de Ethnografie si Folklor, Bulgarski Folklor, θ.ά.) 

3. κε δεθάδεο βηβιία απφ εθδνηηθνχο νίθνπο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, κε 

ζαπκαζηή ηελ πξνζθνξά ησλ Αθσλ Ηπξηαθίδε (ππέξ ηνπο 150 ηίηινπο), θπξίσο ζε 

φ,ηη αθνξά ζην πνληηαθήο ζεκαηνινγίαο βηβιίν. 

 

Δ. ζχληαμε θαη ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ Γπαγγεικαηηθή Ηαηνρχξσζε ησλ 

πηπρηνχρσλ ηνπ Πκήκαηνο 

 

Ρπέβαια - αλέπηπμα δηα καθξψλ (πξνθνξηθά θαη εγγξάθσο) πξφηαζε πξνο ηνλ 

θ. Νξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Γεληθήο Οπλέιεπζεο ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο Φηινινγίαο 

θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (49/19.3.2007) γηα ηελ Γπαγγεικαηηθή 

Ηαηνρχξσζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Πκήκαηνο. Οπκπεξαζκαηηθά: ζεσξψ φηη 

ζπκκεηείρα ελεξγά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Πκήκαηνο 

Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ θαη θπζηθά ζηελ 

επίιπζε ησλ θαηά θαηξνχο αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ ή παιαηφηεξσλ (ρξφλησλ) 

πξνβιεκάησλ ηνπ, ζε άςνγε πάληνηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ θαη 

ηνπο θνηηεηέο. Πν γεγνλφο φηη θαζ‟ φιε ηελ 6εηή ζεηεία κνπ ζ‟ απηφ έρσ ιείςεη 

(ιφγσ αζζελείαο) απφ δχν ή ηξεηο Γ.Ο. δειψλεη (ελδεηθηηθά) ηελ πηζηφηεηα ησλ 

παξαπάλσ. Ναξάιιεια, ζεσξψ φηη κε ην επηζηεκνληθφ κνπ έξγν, κε ηελ φιε κνπ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ επηζηεκνληθή κνπ παξνπζία ζην ρψξν ηεο 

Θξάθεο εηδηθφηεξα, κε ηελ θνηλσληθή κνπ δξάζε, θ.ιπ. ζπλέβαια ζηελ πξνβνιή 

ηνπ Πκήκαηνο ζε ηνπηθφ, παλειιήλην θαη δηεζλέο επίπεδν. 
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Γ. Μξηζκφο κνπ σο Αληηπξνέδξνπ ηνπ Πκήκαηνο (2016-2018) 

 

Ιε ηελ ππ‟ αξηζκ. πξση. ΔΝΘ/ΔΔΗ/18854/2392 ηεο 26εο Ιατνπ 2016 Νξάμε ηνπ 

Νξπηάλεσο ηνπ ΔΝΘ (κεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ Πκήκαηνο σο απηνλφκνπ) 

νξίζηεθα αληηπξφεδξφο ηνπ κε θχξην έξγν ηελ δηαρείξηζε ησλ ηξερφλησλ 

δεηεκάησλ ηνπ (κέρξη 31 Απγνχζηνπ 2016) θαη ηελ νκαιή πνξεία ηνπ πξνο ηελ 

εθινγή Νξνέδξνπ (πνπ πξαγκαηψζεθε ηελ 22α Ζνπλίνπ 2016). Ιε εληνιή ηεο λέαο 

Νξνέδξνπ ηνπ Πκήκαηνο θ. Ιαξίαο ΔΕΙΑΟΕ νξίζηεθα κφληκνο Αληηπξφεδξνο ηνπ 

Πκήκαηνο (έγγξαθν ΔΝΘ/ΓΦΝΝ/20036/485 ηεο 8εο Δεθ. 2016). 

 

ΟΠ. Μξγάλσζε ηεο αλαγφξεπζεο ηνπ Μκνη. Ηαζεγεηή ησλ Ναλ/κίσλ Ζσαλλίλσλ 

θαη Αζελψλ θ. Ιηρ. Ιεξαθιή σο ΓΝΖΠΖΙΜΡ ΔΖΔΑΗΠΜΞΑ ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο, 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 

Απξηιίνπ 2019. 

 

8. ΜΙΖΘΖΓΟ, ΔΖΑΘΓΛΓΖΟ, ΓΗΘΑΥΗΓΡΠΖΗΜ ΓΞΓΜ 

(ελδεηθηηθέο αλαθνξέο) 

 

1. «Θανγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Κάμν ηνπ 1883 ζην έξγν ηνπ πεξηεγεηή J. 

Th. Bent, „„The Cyclades, or Life Among the Insular Greeks‟‟ ζηα «Δηνλχζηα», ηηο 

θαζηεξσκέλεο εηήζηεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ Δήκνπ Κάμνπ, ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1995. 

2. Οηελ Α΄ Φηινινγηθή Εκεξίδα «Βαιθάληα - Γιψζζα - Ννιηηηζκφο» πνπ 

νξγάλσζαλ ε Ζεξά Ιεηξφπνιηο Νεξηζηεξίνπ θαη ην 3ν Γξαθείν Δεπηεξνβάζκηαο 

Γθπαίδεπζεο, κε ζέκα: «Ηχξηιινο θαη Ιεζφδηνο. Μη ηεξαπφζηνινη ησλ Οιάβσλ». 

3. «ξηζηνπγελληάηηθα ειιεληθά έζηκα» (ηειενπη. ζηαζκφο ΗΑΚΑΘΖ 5), 

ξηζηνχγελλα 1995, κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

4. Οε εκεξίδα κε ζέκα «Πν θαηλφκελν ηνπ θνιθινξηζκνχ ζήκεξα», πνπ 

δηνξγάλσζε ν Οχιινγνο Ιεζσηψλ - Οθαδησηψλ, ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν ηνπ Δ. 

Γαιαηζίνπ, ζηηο 31.3.1996.    

5. Οε εκεξίδα κε ζέκα «Κένη θαη παξάδνζε», πνπ νξγάλσζε ν Οχιινγνο 

Ιεζσηψλ - Οθαδησηψλ, ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν ηνπ Δήκνπ Γαιαηζίνπ, ζηηο 

25.5.1997. Θέκα νκηιίαο: «Ναξάδνζε: αθξνβαζία πάλσ ζην ηελησκέλν ζρνηλί ηνπ 

νξηζκνχ ηεο». 

6. «Έζηκα ησλ Φψησλ» (ξαδηνθσληθφο SKY), Ζαλνπάξηνο 1998, κε πξφζθιεζε 

ηνπ ζηαζκνχ. 

7. Μκηιία ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν ηνπ Δήκνπ Γαιαηζίνπ, ζηηο 12 Απξηιίνπ 1998, 

κε ζέκα: «Οπλνπηηθή παξνπζίαζε δχν ρ/θσλ ιανγξαθίαο ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ 

απφ ην Οθαδφ Κάμνπ, κε έκθαζε ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο», 

θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Οπιιφγνπ Οθαδησηψλ Κάμνπ. 

8. «Ναζραιηλά λενειιεληθά έζηκα» (ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο SKY), Νάζρα 1998, 

κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

9. «Θανγξαθηθά γηα ην ηάβιη» (ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο SKY), 27.9.1998, κε 

πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 
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10. «Θανγξαθηθά γηα ηελ ειιεληθή ζεκαία» (ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο SKY), 

Μθηψβξηνο 1998, κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

11. «ξηζηνπγελληάηηθα έζηκα ηεο Κάμνπ» (ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ΓΞΠ3), 

εθπνκπή θαο αηδεκηραήι, Δεθέκβξηνο 1999, κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

12. «Θανγξαθηθά ησλ ειιεληθψλ εθινγψλ» (ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ΓΞΠ 3), 

εθπνκπή θαο αηδεκηραήι, Ιάξηηνο 2000, κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

13. «Ναζραιηλά έζηκα» (ηειενπηηθφο ζηαζκφο ΚΓΠ, εθπνκπή Δηιήκκαηα), 

19.4.2000, κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

14. «Μ ηφπνο θαη ν άλζξσπνο», εηζήγεζε ζην Γ΄ Ναλλαμηαθφ Οπλέδξην ηεο 

Μκνζπνλδίαο Καμηαθψλ Οπιιφγσλ (Αζήλα, Ιάηνο 2001), ην νπνίν είρε σο γεληθφ 

ζέκα «Πνπξηζκφο θαη πεξηβάιινλ». 

15. Μκηιία κε ζέκα «Ιαλφιεο Ηαηζνχξεο: ν ιανγξάθνο ηνπ Ηηληδάξνπ», ζηελ 

ηηκεηηθή εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ζηηο 18 Απξηιίνπ 2005 ν Οχιινγνο 

Ηηληδαξησηψλ Κάμνπ «Άγηνο Γεψξγηνο», ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν Δήκνπ Γαιαηζίνπ, 

γηα λα ηηκεζεί ν ιφγηνο Ιαλφιεο Ηαηζνχξεο. 

16. Μκηιία κε ζέκα «20 ρξφληα Καμηαθά. Πν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο έθδνζήο ηνπο. 

Αλαινγίεο πξνο άιια ζπλαθή πεξηνδηθά ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ», ζηελ αίζνπζα ηεο 

Ζζηνξηθήο θαη Γζλνινγηθήο Γηαηξείαο ηεο Γιιάδνο, ζηηο 19 Κνεκβξίνπ 2005, ζην 

πιαίζην γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 20 ρξφλσλ ηνπ πεξηνδηθνχ Καμηαθά (βι. Καμηαθά, 

ηρ 18/56, Οεπη. - Κνέ. 2005), 101-103. 

17. Μκηιία κε ζέκα «Μ γάκνο σο δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία ζηνλ Ιηθξαζηαηηθφ 

Νφλην (κέζα 19νπ αηψλα - 1922)», ζηελ Γζηία Κέαο Οκχξλεο, ζηηο 28.11.2005. 

18. Μκηιία κε ζέκα «Μγδνληαέμη ρξφληα θνηλνηηθήο δσήο ζην Γιηλάδν Κάμνπ. Μ 

ζεζκφο θαη ηα πξφζσπα», ζην πιαίζην ηεο εθδειψζεσο πξνο ηηκήλ ησλ 

Γιηλαδησηψλ θνηλνηαξρψλ πνπ νξγάλσζαλ ζην Γιηλάδν Κάμνπ ν Νξννδεπηηθφο 

κηινο Γιηλάδνπ Κάμνπ θαη ην Δεκνηηθφ Δηακέξηζκα ηνπ ρσξηνχ, ζηηο 10 

Απγνχζηνπ 2006. 

19. Μκηιία κε ζέκα «Μ Ιαλφιεο Σαξξάο σο ιανγξάθνο», ζηα εγθαίληα ηνπ 

Αζινζεάηξνπ Φηισηίνπ «Ιαλφιεο Σαξξάο», ζην Φηιψηη, ζηηο 18 Απγνχζηνπ 2006. 

20. Μκηιία κε ζέκα «Καμηαθνί εζληθνηνπηθνί ζχιινγνη: 1974-2007», ζηηο 10. 2. 

2007, ζηελ αίζνπζα ηνπ Οπιιφγνπ Απνιισληαηψλ Κάμνπ. 

21. «Πν Δσδεθάκεξν σο δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία» (ηειενπηηθφο ζηαζκφο 902), 

ξηζηνχγελλα 2007, κε πξφζθιεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

22. Μκηιία κε ζέκα: «Απφ ηνλ ινγνηέρλε ζην έξγν ηνπ θαη ηαλάπαιηλ: ξίζηνο 

Οακνπειίδεο», ζηηο 4 Ζνπιίνπ 2008, ζην Έθηαθην Ναγθφζκην Οπλέδξην Ννληίσλ 

Γιιήλσλ πνπ νξγάλσζε ζην μελνδνρείν Ηάξαβει ε ΔΖ.ΟΡ.Ν.Γ. (Δηεζλήο 

Οπλνκνζπνλδία Ννληίσλ Γιιήλσλ) απφ 4-6 Ζνπιίνπ 2008. 

23. Μκηιία κε ζέκα «Πνπσλχκηα ηνπ Γιηλάδνπ Κάμνπ», κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηνπ Νξννδεπηηθνχ Μκίινπ Γιηλάδνπ Κάμνπ, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2014. 

24. Μκηιία κε ζέκα «Ε εθεκεξίδα Πα Δαλαθηώηηθα Κέα. Θανγξαθηθή ζεψξεζε», 

εηζήγεζε ζηελ Α΄ Ννιηηηζηηθή Οπλάληεζε Δαλαθησηψλ, κε ζέκα: Πέζζεξηο 

επηζηεκνληθέο εηζεγήζεηο γηα ηνλ Δαλαθό (3 Απγνχζηνπ 2014).   

25. Μκηιία κε ζέκα: «Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο: έλα παξάδεηγκα απφ ην 

Θξπιφξην Ηνκνηελήο», ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα «Γπηά εηζεγήζεηο απφ ηε 
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ζεκαηνινγία ηνπ „παξαδνζηαθνχ‟ θαη ηνπ „λεσηεξηθνχ‟ (εηδηθφηεξα ηνπ „popular‟) 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ», πνπ νξγάλσζε ε Αθαδεκία Θξαθηθήο Πέρλεο θαη Ναξάδνζεο 

ζηελ Λάλζε (21 Φεβξνπαξίνπ 2014).  

26. Μκηιία κε ζέκα: «Νξνο κηα Θανγξαθία ησλ ηνπσλπκίσλ κε κειέηε 

πεξίπησζεο ηα ηνπσλχκηα ηνπ Γιηλάδνπ Κάμνπ», κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Νξννδεπηηθνχ Μκίινπ Γιηλάδνπ Κάμνπ, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2014. 

27. Μκηιία κε ζέκα «Νξνθνξηθή Ζζηνξία, ηζηνξηθφηεηα ηεο κλήκεο, ζπιινγηθή 

θαη αηνκηθή κλήκε», σο εηζαγσγή ζηελ δηάιεμε ηεο ππνς. δξνο ζην Πκήκα 

Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ θ. Γαξπθ. Γ. 

Θενδσξίδνπ («Ιλήκεο ηεο βνπιγαξηθήο θαηνρήο ζηελ Λάλζε (1941-44): ε 

πεξίπησζε ησλ αθεγήζεσλ ηνπ Γεσξγίνπ ξ. Θενδσξίδε»), πνπ έγηλε ζηηο 8 

Μθησβξίνπ 2014, ζην Θανγξαθηθφ θαη Ζζηνξηθφ Ινπζείν Λάλζεο. 

28. Μκηιία κε ζέκα «Ε Έιζα Γαιαλίδνπ-Ιπαιθνχζηα σο ιανγξάθνο. 

Ναξνπζίαζε ηνπ ηειεπηαίνπ βηβιίνπ ηεο (Γηο κλήκελ. Λερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο 

ηνπ Ννληηαθνχ Γιιεληζκνχ πνπ γλψξηζα)», ζηελ ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηελ 

θηιφινγν θαη ιανγξάθν θ. Έιζα Γαιαλίδνπ-Ιπαιθνχζηα, ζηηο 18 Μθησβξίνπ 2015, 

ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηεο Γπηηξνπήο Ννληηαθψλ Ιειεηψλ (Αγλψζησλ 

Ιαξηχξσλ 73, Κ. Οκχξλε). 

29. Μκηιία κε ζέκα «Θατθή ηέρλε: Βαζηθέο επηζεκάλζεηο», ζην Δεκαξρείν Κάμνπ, 

κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ Ζζηνξηθνύ Μκίινπ Αξζόο, ζηηο 2 Οεπη. 

2017. 

 

ΙΓΞΜΟ ΔΓΡΠΓΞΜ 

ΟΡΓΓΞΑΦΖΗΜ ΓΞΓΜ 
 

I. ΑΡΠΜΠΓΘΓΖΟ ΙΓΘΓΠΓΟ, ΙΜΚΜΓΞΑΦΖΓΟ 

 

1. Θανγξαθηθά θαη εζλνγξαθηθά από ην Γιηλάδν Κάμνπ, έθδνζε ηνπ 

Νξννδεπηηθνχ Μκίινπ Γιηλάδνπ Κάμνπ, Αζήλα 1994, ζζ. 675.  

 

Οην βηβιίν απηφ, πξντφλ 5εηνχο επηηφπηαο έξεπλαο, θαηαγξάθσ φιεο ηηο πηπρέο 

ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ ρσξηνχ Γιηλάδν Κάμνπ. Ε χιε ηνπ δνκείηαη ζε δχν 

κεγάια ηκήκαηα (Γζηκηθή θαη Φηινινγηθή Θανγξαθία), ελψ ζπκπιεξψλεηαη κε έλα 

ηξίην, ην νπνίν πεξηέρεη αλέθδνηα έγγξαθα ιανγξαθηθήο ζεκαζίαο θαη 

πεξηερνκέλνπ (πσιήζεηο αθηλήησλ, δηαδχγηα, πξνηθνζχκθσλα, εθινγέο ηνπηθψλ 

αξρφλησλ, δάλεηα, εκβαηίθηα, δηνξηζκφ αικπίηξσλ, πίλαθεο απνγξαθψλ, θ.ά), 

θσηνηππίεο εγγξάθσλ, ράξηε ηεο Κάμνπ, θαηάινγν πιεξνθνξεηψλ, 

βηβιηνγξαθία θαη αλαιπηηθφ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 

Οην Νξψην Πκήκα (ζζ. 15-484) αλαπηχζζσ ιεπηνκεξψο ηα βηνηηθά ζέκαηα ηεο 

ιατθήο δσήο, δειαδή θηίζκαηα θαη ιατθή αξρηηεθηνληθή, ηξνθέο θαη πνηά, νηθηαθή 

ρεηξνηερλία, ελδπκαζία-θαιισπηζκφ, ιατθή βηνηερλία θαη επαγγέικαηα, αγξνηηθφ 

βίν (αγξνηηθέο αζρνιίεο, εξγαιεία, ζπζηήκαηα αξδεχζεσο, ηξφπνπο δηαρσξηζκνχ 

ησλ αγξψλ, δψα αγξνηηθψλ αζρνιηψλ, πηελνηξνθία, ρνηξνηξνθία, νηθήζεηο ησλ 
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δψσλ, θ.ά.), ηνπο βίνπο (πνηκεληθφ, αιηεπηηθφ, θπλεγεηηθφ), ηηο απνθιεηζηηθέο 

γπλαηθείεο αζρνιίεο, θ.ιπ. 

Οην ίδην ηκήκα πεξηιακβάλεηαη ελδειερήο πεξηγξαθή ηεο Ηνηλσληθήο 

Μξγάλσζεο ηνπ ρσξηνχ, δει. θνηλνηηθή θαη νηθνγελεηαθή νξγάλσζε, ζηνηρεία 

ιατθνχ δηθαίνπ (νηθνγελεηαθνχ, θιεξνλνκηθνχ, εκπξάγκαηνπ, ελνρηθνχ, πνηληθνχ), 

ηξφπνπο ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Νεξηιακβάλνληαη επίζεο θεθάιαηα φπσο ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

νη ηξεηο ζηαζκνί ηεο αλζξψπηλεο δσήο (γέλλεζε - γάκνο - ζάλαηνο), παηρλίδηα 

ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεγάισλ κε ηηο απαξαίηεηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπο, νη 

κεηαθπζηθέο θαη θπζηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ γιηλαδηψηηθνπ ιανχ θαη νη ζπλαθείο 

«ιατθέο επηζηήκεο» ηνπ (κεηεσξνινγία, αζηξνινγία, δεκψδεο ηαηξηθή, καληηθή, 

καγεία, θ.ιπ.). Ε ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ (κέζα απφ ηα 

ιαηξεπηηθά βηψκαηά ηνπ, ηε δνμαζηαθή ηνπ ιαηξεία, ηα παλεγχξηα κε ηα 

πνιππνίθηια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην ιατθφ εηήζην ενξηνιφγην, ηα πεξηζηαηηθά 

ιαηξεπηηθά έζηκα) νινθιεξψλεη ην πξψην απηφ Πκήκα.  

Πν δεχηεξν, ε Φηινινγηθή Θανγξαθία (ζζ. 485-626) πεξηιακβάλεη ηηο 

γιηλαδηψηηθεο παξαιιαγέο φισλ ζρεδφλ ησλ εηδψλ  ησλ Ιλεκείσλ ηνπ Θόγνπ: 

παξαδφζεηο, κχζνπο θαη παξακχζηα, παξαινγέο, «θνηζάθηα» (δίζηηρα, 

πνιππνίθηιεο ζεκαηηθήο), δεκνηηθά πνηθίισλ θαηεγνξηψλ, παξνηκίεο θαη 

παξνηκηαθέο θξάζεηο, αηλίγκαηα, επρέο, φξθνπο, θαηάξεο, λαλνπξίζκαηα θαη 

«ηαρηαξίζκαηα», κνηξνιφγηα, θάιαληα, θαζαξνγισζζήκαηα, βαπηηζηηθά νλφκαηα, 

επψλπκα, παξσλχκηα, ηνπσλχκηα, θ.ά. 

Πν έξγν, εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ 

ηνπ λεζηνχ θαη ζηε κειέηεο ηεο θπθιαδηθήο ελ γέλεη ιατθήο θπζηνγλσκίαο, 

απνηειεί επηπιένλ κε ηελ παξάζεζε εθηελψλ απνζπαζκάησλ απφ ηνλ πεγαίν 

ιατθό ιόγν έλα ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο ιατθήο γιώζζαο ηνπ λεζηνύ θαη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ζπδεπρζεί ην πώο ηεο έθθξαζεο θαη ην ηί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο Θανγξαθίαο.  

 

2. Γεώξγηνο Ορνιάξηνο-Γελλάδηνο Β΄. Νξώηνο κεηά ηελ Άισζε ηνπ 1453 

νηθνπκεληθόο Ναηξηάξρεο. Γζλντζηνξηθή κειέηε, εθδφζεηο Δεκηνπξγία, Αζήλα 1996, 

ζζ. 126. 

 

Οηε κειέηε απηή (ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε ηεο Γζλντζηνξίαο αιιά θαη ζηε 

κειέηε ησλ ζρέζεσλ Θανγξαθίαο θαη Ζζηνξίαο) εξκελεχσ πέληε ιατθέο ηζηνξηθέο 

παξαδφζεηο (δεκνζηεπκέλεο θαη κε, νη πεξηζζόηεξεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη από 

ηνλ εγεκνληθό θαη θπξηαξρηθό εθθιεζηαζηηθό ιόγν) ζρεηηθέο κε ηνλ Γεψξγην 

Ορνιάξην. Γληνπίδσ ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο απνδφζεθαλ ζηνλ πξψην κεηά ηελ Άισζε ηεο Νφιεο (1453) Μηθνπκεληθφ 

Ναηξηάξρε. Μη παξαδφζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ππάξρνπζεο ηζηνξηθέο πεγέο, 

εληνπίδεηαη ν ηζηνξηθφο ηνπο ππξήλαο, αιιά θαη ηα παξακπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

εηζρψξεζαλ ζ‟ απηέο, θαη απνδεηθλύσ όηη «αληηπξνζσπεύνπλ» επαθξηβώο ηελ 

πνιππνίθηια εξκελεπκέλε από ηελ Ζζηνξία, ακθίζεκε, πξνζσπηθόηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αλδξόο.  
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Ιεηά ηε ζχληνκε εηζαγσγή (ζζ. 5-9) παξαηίζεληαη νη πέληε παξαδφζεηο θαη 

αλαιχνληαη κε βάζε ην ζηφρν πνπ κφιηο πξναλαθέξζεθε (ζζ. 11-28). Αθνινπζνχλ 

ε εξκελεία ησλ αηηίσλ γηα ηα νπνία απνδφζεθαλ απηέο νη παξαδφζεηο ζηνλ 

κεηέπεηηα παηξηάξρε (ζζ. 29-84), έλα ζχληνκν επηινγηθό ζρόιην θαη ην Γπίκεηξν 

(ζζ. 87-97), κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην βίν ηνπ, γηα λα νινθιεξσζεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ινγίνπ κε ζηνηρεία πνπ δελ αλαδχζεθαλ απφ ηελ 

πξνεγεζείζα αλάιπζε. Ε κειέηε νινθιεξψλεηαη κε αγγιηθή πεξίιεςε (ζζ. 99-100), 

εθηελή βηβιηνγξαθία (ζζ. 105-124) θαη θαηάινγν πεξηερνκέλσλ. 

Ιε ηε κειέηε απηή απνδεηθλχσ εκπξάθησο πσο ε Θανγξαθία ζπλδέεηαη 

ζηελφηαηα κε ηηο άιιεο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, θαη πην εηδηθά κε ηελ Ζζηνξία, 

αθνχ παξνπζηάδεη ηελ ηειεπηαία φρη κε ηελ «επίζεκε» εθδνρή ηεο, αιιά κε ηελ 

θνηλσληνινγηθή ηεο αιήζεηα, όπσο δειαδή ν ιαόο πηζηεύεη όηη απηή είλαη. Πν 

ζεκαληηθφηεξν πάλησο, φπσο πξνεηπψζεθε, είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Ορνιαξίνπ απηέο νη δχν «Ζζηνξίεο» ελ πνιινίο ηαπηίδνληαη. 

 

3. Ιηα αλέθδνηε ξίκα ηνπ Καμηώηε ιατθνύ πνηεηή Αληώλε νπδνύξε 

(ιανγξαθηθή κειέηε), πξφινγνο Ιελάο Αι. Αιεμηάδεο, Αλ. Ηαζεγεηήο Θανγξαθίαο 

Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα 1996, ζζ. 80.  

 

Πν βηβιίν απηφ απνηειεί ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιατθήο 

πνίεζεο ζηε Κάμν, φπνπ ην παξαπάλσ θαηλφκελν, κέρξη θαη ζήκεξα, παξνπζηάδεη 

άλζεζε.  Πν πεξηερφκελφ ηνπ, κεηά ηνλ Νξόινγν ηνπ Αλ. Ηαζεγεηή Θανγξαθίαο θ. 

Ιελά Αιεμηάδε (ζζ. 11-13) θαη ηελ Γηζαγσγή ηνπ ζπγγξαθέα (ζζ. 15-20) ζην 

θαηλφκελν ησλ ιατθψλ πνηεηψλ ηεο Κάμνπ, δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. Οην 

πξώην (ζζ. 21-32) παξαηίζεληαη ηα βην-εξγνγξαθηθά ηνπ ιατθνχ πνηεηή Αληψλε 

νπδνχξε (1898-1985) θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηεο 

γελέηεηξάο ηνπ Ηνξψλνπ Κάμνπ· γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ηζηνξηθφ ππξήλα ηεο ξίκαο 

θαη ηελ «πεξηπέηεηα» ηεο παξάδνζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο. Οην δεύηεξν θεθάιαην (ζζ. 

33-62) δεκνζηεχεηαη ην αλέθδνην πνηεηηθφ ηζηνξηθφ θείκελν (απαξηίδεηαη απφ 282 

ζηίρνπο) θαη έπνληαη νη (αλαιπηηθέο) θηινινγηθέο, ιανγξαθηθέο ηππνινγηθέο, 

ζηηρνπξγηθέο θαη πξαγκαηηζηηθέο παξαηεξήζεηο κνπ. Οην ηξίην (ζζ. 63-66) 

απνηηκάηαη ε ξίκα σο ηζηνξηθή καξηπξία ηεο επνρήο ηεο, αθνχ απνηειεί ηε 

κνλαδηθή καξηπξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν, άγλσζην κέρξη ηε δεκνζίεπζή ηεο 

ηζηνξηθφ ζπκβάλ, ηε ζχιιεςε δειαδή, ηε θπιάθηζε θαη ηελ (ηειηθή) 

απειεπζέξσζε έληεθα Καμίσλ ζκπξηδεξγαηψλ ηελ πεξίνδν ηνπ Δηραζκνχ (1917).  

Πελ εξγαζία ζπκπιεξψλνπλ ν Γπίινγνο (κηα γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ ιατθνχ 

ζηηρνπξγήκαηνο, φπνπ θαηαηίζεηαη θαη ε πξνβιεκαηηθή ησλ ζρέζεσλ ιατθήο 

πνίεζεο θαη Ζζηνξίαο), ε εθηελήο εηδηθή βηβιηνγξαθία (ζζ. 69-75) θαη ζθίηζα ηεο 

επνρήο θαηά ηελ νπνία δηαδξακαηίδνληαη ηα ηζηνξνχκελα άγλσζηα ζπκβάληα ηνπ 

«εκθπιίνπ» ηνπ 1917. 

 

4. «Θανγξαθηθά ησλ εθινγώλ» (1920-1981) από έλα λαμηώηηθν ρσξηό. Οπκβνιή 

ζηε «Θανγξαθία ησλ εθινγώλ» θαη ζηε κειέηε ηνπ θπθιαδηθνύ ρώξνπ, πξφινγνο 

Ι. Γ. Ιεξαθιήο, Αζήλα 1998, ζζ. 128.  
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Ε εξγαζία απηή είλαη ε ζπκβνιή ζηε κειέηε ζπκπεξηθνξάο ηνπ λαμηψηε θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηνπ θπθιαδίηε πνιίηε-ςεθνθφξνπ θαηά ηηο εθινγηθέο πεξηφδνπο 

ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζηελ Γιιάδα, απφ ην 1920 κέρξη ην 1981. Γληάζζεηαη 

ζην πιαίζην ιανγξαθηθψλ κειεηψλ ζύγρξνλσλ θαηλνκέλσλ, άξα απφ ηελ άπνςε 

απηή ε κειέηε απνηειεί ζπκβνιή ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Γπηπιένλ, επεηδή 

ζηεξίδεηαη ζε πξνζσπηθέο καξηπξίεο ησλ πιεξνθνξεηψλ ηνπ ρσξηνχ, απνηειεί 

κηα έκπξαθηε ζχλδεζε ηεο Ζζηνξίαο κε ηελ Νξνθνξηθή Ζζηνξία, αθνχ αλαδεηθλχεη 

ην πώο ε ιατθή γλψζε ηεο Ζζηνξίαο κεηνπζηψλεηαη ζε ζπιινγηθή κλήκε. 

Νξνινγίδεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή Ηνηλσληθήο Θανγξαθίαο ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ Ιηρ. Ιεξαθιή. 

Ιεηά ηελ Γηζαγσγή (ζζ. 11-18) ε χιε ηνπ (πξντόλ 5εηνύο ζπλερνύο επηηόπηαο 

έξεπλαο), ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα  θεθάιαηα. Οηα πξώηα ηξία απ΄ απηά (α΄ 19-25, β΄ 

26-35 θαη γ΄ 36-54) δίλνληαη ζπλνπηηθά ην φιν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ζθεληθφ ηεο πεξηφδνπ 1920-1981, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

παηξσλίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνκκάησλ, ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζε 

παλειιήλην επίπεδν· πξνζεγγίδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζην 

λεζί ηεο Κάμνπ θαη εληάζζεηαη ην ζέκα ζηνλ κηθξφθνζκν ηνχ ππφ κειέηε ρσξηνχ, 

ηνπ Γιηλάδνπ, κε ηελ παξάζεζε ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε απηφ, απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

εξκελεία ηεο εθινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

Οην ηέηαξην θεθάιαην, ηνλ θνξκφ ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε ιατθή 

ζπκπεξηθνξά, νη ιατθέο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηελ αλαγγειία ηεο 

αθίμεσο ηνπ ππνςήθηνπ βνπιεπηή ζην λεζί κέρξη θαη ηηο επφκελεο ηεο εθινγηθήο 

αλακέηξεζεο εκέξεο. Αλαιχνληαη, εηδηθφηεξα, ην αλζξψπηλν, ην επηθνηλσληαθφ 

θαη ην «παξαζηαζηαθφ» ζθεληθφ πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ιηκάλη ηεο ψξαο, ζηελ 

πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ζηα θαθελεία ηνπ, ζηνπο εθινγηθνχο ζπκπνζηαζκνχο, ζηα 

ζθψκκαηα ησλ ληθεηψλ, ζηηο κεηεθινγηθέο «θεδείεο», ζηελ δηαπφκπεπζε ησλ 

εηηεκέλσλ, ζηα πνιηηηθά ζπλζήκαηα, ζηνλ παξνηκηαθφ ιφγν, θ.ιπ.  

Γηδηθφηεξεο ζεκαζίαο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη πξνεθηάζεηο πνπ 

δίλνληαη ζηα «δξψκελα» ησλ εθινγψλ, κέζα απφ ην ραξαθηήξα ηνπο, ηε ζηάζε 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζ‟ απηέο, ηε θαλεξή θαη παξαζθεληαθή 

πξνπαγάλδα (ηελ ηξαγηθόηεηα δει. ησλ δξσκέλσλ) θαη θπξίσο κέζα απφ ηηο 

αλαινγίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εθινγηθά δξψκελα κε άιιεο ιατθέο εθδειψζεηο. Μη 

ηειεπηαίεο απνδεηθλχνπλ ηε ζαπκαζηή ηθαλφηεηα ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ λα 

πξνζαξκφδεη ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάπνησλ εζίκσλ ζε άιια έζηκα, αθφκε θαη 

εληειψο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο (ην φκνξθν παηρλίδη «ησλ πνιιψλ απφ ηα 

νιίγα»). Έηζη εμεηάδνληαη σο «πεξηθεξφκελα κνηίβα» ην «κπατξάθη» ησλ εθινγέσλ 

(ε ζεκαία ηνπ «ζηξαηνχ» ησλ αληηπάισλ κεξψλ), ηα αλαξηεκέλα ζηηο ζχξεο ησλ 

εηηεκέλσλ ριεπαζηηθά αληηθείκελα, ε κεηεθινγηθή εηθνληθή θεδεία, ηα θνπθέηα 

θαη ην ξχδη κε ηα νπνία έξαηλαλ ηνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο, ην «ζήθσκά» ηνπο 

ζηα ρέξηα ησλ νπαδψλ (πξβι. ηελ αλάξξεζε ησλ απηνθξαηφξσλ-βαζηιέσλ), ν 

ζπκβνιηζκφο ησλ αλζέσλ θαη ηνπ ζνξχβνπ (π.ρ., απνδνθηκαζίεο), θ.ά. 
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Αληί άιινπ Γπηιόγνπ, επηιέγσ λα ζπγθξίλσ «παιηέο» θαη ζχγρξνλεο 

πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο, κε ηα «λέα ήζε» ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηε ζρεηηθή 

νξνινγία ηνπο (debate, exit poll, gallop, image makers, timing, talk show, θ.ά.). Μη 

λέεο ιατθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη εθδειψζεηο ηνπο απνηεινχλ θπζηθά ηελ αξρή 

κηαο άιιεο πεξηφδνπ, άξα δηαγξάθνπλ ήδε έλα λέν πεδίν ιανγξαθηθήο έξεπλαο, 

απηφ ησλ «Ούγρξνλσλ ιανγξαθηθώλ ησλ εθινγώλ».  

Πελ εξγαζία ζπκπιεξψλνπλ εθηελήο βηβιηνγξαθία, θαηάινγνο πιεξνθνξεηώλ, 

ράξηεο ηεο Κάμνπ, ελψ ηε δηαλζίδεη ζρεηηθφ ζπάλην θσηνγξαθηθό πιηθό απφ ηα 

αξρεία ησλ ηφηε λαμίσλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ θαη ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

ζχγρξνλεο Γιιάδαο (Νέηξνπ θαη Αξηζηείδε Νξσηνπαπαδάθε, Κηθ. Γπξηπαίνπ θαη Γ. 

- Α. Ιαγθάθε). 

 

5. Γθεκεξίδεο θαη Θανγξαθία. Ε ηαπηόηεηα κηαο λαμηαθήο εθεκεξίδαο. 

Δηαζιάζεηο ηεο Ζζηνξίαο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηνπ 19νπ αη. θαη ησλ αξρώλ 

ηνπ 20νύ, Αζήλα 2000, ζζ. 560. 

 

Πν βηβιίν είλαη ηκήκα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

νπνίαο έρνπλ αθαηξεζεί θάπνηα θεθάιαηα θαη νη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο, θαη έρεη γίλεη 

κηθξήο θιίκαθαο αλαδηάξζξσζε ηνπ πιηθνχ. πσο αλαθέξσ ζηε ζθνπνζεζία ηεο 

δηαηξηβήο κνπ, κ‟ απηήλ θαηαζέησ ηε δηθή κνπ πξφηαζε γηα ηε κειέηε ησλ 

ζρέζεσλ Πύπνπ - Θανγξαθίαο θαη Ζζηνξίαο - Θανγξαθίαο.  

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε ζθνπνζεζία, ζεσξψ δεδνκέλν φηη νη παιαηφηεξεο 

πεξί Πχπνπ (=ησλ εθεκεξίδσλ) εξγαζίεο ήηαλ θαηά θαλφλα ηζηνξηνγξαθηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ: ηηο ελδηέθεξαλ ε αλαληίξξεηα πνιχηηκε θαηαγξαθή θάπνησλ 

«ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ» ηνπο (ρξφλνο εκθάληζεο ηήο ππφ εμέηαζηλ εθεκεξίδαο, 

θαηαινγξαθήζεηο, ρξφλνο δσήο ηνπο, πεξηνδνιφγεζε, θ.ιπ.). Μ Πχπνο 

αμηνπνηήζεθε απφ ηε Θανγξαθία σο πεγή πιεξνθνξηώλ θαη πξνζέζεζε ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο λέα, ζχγρξνλα ζέκαηα, φπσο π.ρ. νη εξγαζίεο ηνπ Ηαζεγεηή 

Ιελά Αι. Αιεμηάδε γηα ηελ έληππε ιατθή πνίεζε. Πν «λέν» πνπ εηζάγεη ε δηθή κνπ 

εξγαζία είλαη ε κειέηε ηεο εθεκεξίδαο απηήο θαζαπηήο, σο απηόλνκνπ ζέκαηνο. 

Γμεηάδεη δει. ηηο επηκέξνπο ηδενινγίεο πνπ δηακνξθψλεη, πψο ηηο ζπληεξεί θαη πψο 

ηηο κεηαιιάζζεη, πνηνο είλαη ν πηζαλφο παξεκβαηηθφο ξφινο ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πψο δηνρεηεχνληαη απηέο νη ηδενινγίεο ζην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη πψο επεξεάδεηαη, αλ επεξεάδεηαη ηειηθά, ε ίδηα ε 

εθεκεξίδα απφ απηφ, ζηα πιαίζηα ηεο «αλαηξνθνδφηεζεο» Πχπνπ θαη Ηνηλνχ. 

Ε δεχηεξε ζπκβνιή απηνχ ηνπ βηβιίνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δηαζιάζεσλ ηεο Ζζηνξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, κε ηηο 

αλακελφκελεο ηζηνξηθέο αλαδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εθεκεξίδα ζηνλ 

πνιχκνξθν 19ν αη. θαη ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ , ζηε Κάμν. Γπηρεηξείηαη 

ινηπφλ κέζα απφ κηα «εηδηθή αλάγλσζε» ηεο εθεκεξίδαο λα δηαζσζεί ν 

«δηάινγφο» ηεο κε ηελ επνρή ηεο. Πν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ζπλνιηθή ζηάζε 

ηεο εθεκεξίδαο έλαληη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζην πώο ρξεζηκνπνηεί ηδενινγηθά 

ηε λενειιεληθή Ζζηνξία, πώο δει. δηακεζνιαβεί ν Πύπνο αλάκεζα ζηελ θνηλσλία 

θαη ηελ «θπξίαξρε» ηζηνξηθή αιήζεηα.  
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Δεκηνπξγεί ινηπφλ κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο ε εθεκεξίδα κηαλ ελδηαθέξνπζα 

«ππνθεηκεληθή» ηζηνξία. Ιε κηα βαζηθή  πξνυπφζεζε: ε θνηλή γλψκε δελ 

ηαπηίδεηαη κε ην ιφγν ηνπ Πχπνπ, ν Πχπνο δελ είλαη ε θνηλή γλψκε, αιιά κηα απφ 

ηηο εθθξάζεηο ηεο. Δηφηη - δηαηππψλεηαη εκθαλέζηαηα ζην βηβιίν - φηη ε 

αλαδήηεζε ηνπ «ηη πίζηεπαλ ηφηε ηα άηνκα» πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ηνπ «ηη 

γλψξηδαλ γηα ηελ επνρή ηνπο», θαη φρη ηνπ «ηη γλσξίδνπκε εκείο ζήκεξα γη‟ 

απηήλ». 

Αλαιπηηθφηεξα: ζην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη εθδφηεο ηεο 

εθεκεξίδαο, εληεηαγκέλνη κέζα ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο ψξαο Κάμνπ ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα· ηαπηφρξνλα δίδνληαη έλα ζχληνκν 

ςπρνγξαθηθφ ηνπο πνξηξαίην θαη νη παξάιιειεο απαζρνιήζεηο ηνπο ζε άιινπο, 

κε εθδνηηθνχο ηνκείο. Οην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηα 

«εμσηεξηθά» ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο εθεκεξίδαο, εηιεκκέλα θπξίσο απφ ηελ 

πξνκεησπίδα ηνπ ηίηινπ ηεο, ην ινγφηππφ ηεο θαη άιια ζρεηηθά. Ε δνκή θαη νη 

γεληθέο θαηεγνξίεο ηεο πνηθίιεο χιεο ηεο είλαη αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο ζην 

ηξίην θεθάιαην. Ζδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη εδψ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο, ιφγσ ηνπ 

γλσζηνχ εηδηθνχ ηεο βάξνπο, ζηε ζεκαζία ηνπ ρξνλνγξαθήκαηνο, ησλ 

«Ηνηλσληθψλ», ζηελ παξνπζία ζηειψλ κε έληνλν ηνλ «Ναξνλαμηαθφ» ηνπο 

ραξαθηήξα, σο απνδείμεηο ησλ βαζηθψλ πξνγξακκαηηθψλ ηεο ζέζεσλ, ζηηο 

επηζηεκνληθέο θαη ιατθν-θηινζνθηθέο ζηήιεο, θ.ά.  

Οην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδνληαη, φζνλ ην δπλαηφλ πνιχπιεπξα θαη 

«ηεξαξρηθά», νη ζπλεξγάηεο ηεο, θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ςεπδψλπκά 

ηνπο, κε ηνπο πνιππνίθηινπο ζπζρεηηζκνχο θαη ηηο πνιιέο «αλαγλψζεηο» ηνπο. Μ 

αγψλαο ησλ εθδνηψλ γηα ηελ φιε δηαθίλεζε ηνπ θχιινπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εθεκεξίδαο, κε ηηο 

πνηθίιεο πεγέο ηνπο, νξαηέο θαη κε, είλαη ην αληηθείκελν ησλ θεθαιαίσλ πέληε θαη 

έμη. Οην έβδνκν θεθάιαην εμεηάδεηαη, κε πνιιέο, αιιά βάζηκεο ππνζέζεηο, ε 

νξηδφληηα θαη ε θάζεηε δηαηνκή ηνπ θνηλνχ ηεο, αθνχ ε νξηζηηθή απψιεηα ησλ 

θαηαιφγσλ ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηέξεζε νξηζηηθά κηα πην ελδειερή ζεψξεζε ηνπ 

δεηήκαηνο. Οπλεμεηάδεηαη εδψ κηα βαζηθή παξάκεηξνο: ε απνπζία αιιεινγξαθίαο 

κεηαμχ θνηλνχ θαη εθεκεξίδαο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνλνδηάζηαηνπ ηδενινγηθνχ 

ηεο ιφγνπ. Απφ ην φγδνν θεθάιαην θαη εμήο ε δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη ην 

επξχηεξν θεθάιαην «ηδενινγία ηεο εθεκεξίδαο», ε νπνία ελ ζπληνκία 

ζπγθξνηείηαη:  

(α) απφ ηηο βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο δηαθεξχμεηο ηνπ πξψηνπ θχξηνπ άξζξνπ 

ηεο (θεθ. όγδνν)  

(β) απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνκκαηηθή ηεο γξακκή, δειαδή ηελ έλζεξκε 

ππνζηήξημε ζην Θξφλν, ηελ πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ λαμίσλ πνιηηηθψλ (ηνπ Ν. 

Νξσηνπαπαδάθε κέρξη ην 1909, ηνπ Η. Ξαθηφπνπινπ αξγφηεξα), ηηο ηδενινγηθέο 

κεηαπηψζεηο ηεο, ηε ζηάζε ηεο ζηηο βνπιεπηηθέο θαη ηνπηθέο εθινγέο (θεθ. έλαην)  

(γ) απφ ηηο απφςεηο ηεο πεξί ηεο απνζηνιήο ηνπ Πχπνπ, αιιά θαη ην έληνλν 

νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο αληηπαξάζεζήο ηεο κε ηα ππφινηπα λαμηαθά 

θχιια (θεθ. δέθαην)  
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(δ) απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «δηαρεηξίδεηαη» ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα θαη 

ηε «ζπλέρεηα» ηνπ έζλνπο, κε ηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε ηνπ βπδαληηλνχ 

Γιιεληζκνχ σο ζπλεθηηθνχ ζηνηρείνπ αλάκεζα ζηελ αξραηφηεηα θαη ην 1821, ηελ 

(θαη΄ απηήλ) απνπζία έλδνμνπ παξφληνο απφ ηελ Γιιάδα, ηελ άξζε ηεο 

αζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ κεηά ην 1909, θ.ά. (θεθ. ελδέθαην),  

(ε) απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζληθηζηηθνχ ηεο ιφγνπ. Μ εζληθηζκφο 

ηεο εμεηάδεηαη εδψ πξσηίζησο σο αιπηξσηηζκόο θαη σο πξνζπάζεηα γηα 

εζσηεξηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (θεθ. 

δσδέθαην). Οην ίδην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δχν άιινη ζεκαηνινγηθνί ηδενινγηθνί 

ηεο άμνλεο, ν «Καμησηηζκφο» θαη ν «Ηπθιαδηζκφο», σο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ εζληζκνχ ηεο, ε πξνβνιή δει. θαη ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κάμνπ 

θαη ησλ Ηπθιάδσλ, ρσξίο φκσο λα απνζησπάηαη ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα ηνπ 

ηνπηθηζκνύ ζηηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ ζρέζεηο, κε ηηο έληνλεο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο.  

Οην ηειεπηαίν θεθάιαην, ην 13ν, αλα-ζπλζέησ ηελ εηθφλα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, φπσο ηελ αληειήθζεζαλ θαη ηελ θαηέγξαςαλ νη ζπληειεζηέο ηεο 

εθεκεξίδαο: θξίλνληαη ζεζκνί (θνηλνβνπιεπηηζκφο, Γθθιεζία, Δηθαηνζχλε, 

Οηξαηφο), απνηππψλνληαη ηδενινγίεο, σο ζηάζεηο ή λννηξνπίεο, κε ηηο εληάζεηο 

πνπ θαίλνληαη λα πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηα ηδενινγηθά ζπζηήκαηα ηεο 

εθεκεξίδαο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα· θαηαγξάθνληαη επίζεο 

πλεπκαηηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο, ε εηθφλα ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε 

έμαξζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαηά ηνλ 19ν αη., ε ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο 

έλαληη ηεο Γπξψπεο (πάληνηε επίθαηξν δήηεκα), ε πνιηηηζηηθή αζηηθνπνίεζε θαη νη 

αληηζηάζεηο ζ‟ απηήλ, απφερνη νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, ε εηθφλα ηνπ ζεάηξνπ ζηε 

Κάμν, θ.ά. Πν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην είλαη δει. κηα «άιιε Ζζηνξία» ησλ 

ηδενινγηψλ θαη ησλ εθθξάζεψλ ηνπο, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα γηα ηε ιανγξαθηθή 

επηζηήκε.  

 

6. Μ θαζεγεηήο Δ. Β. Μηθνλνκίδεο θαη νη ειιελνξνπκαληθέο ζπνπδέο. 

Βηβιηνγξαθηθόο νδεγόο, έθδνζε ηεο Μκνζπνλδίαο Καμηαθψλ Οπιιφγσλ, Αζήλα 

2003, ζζ. 64. 

 

Οην βηβιίν απηφ εμεηάδσ (κε ηελ παξνπζίαζε ελφο βηβιηνγξαθηθνχ νδεγνχ) ηε 

ζπκβνιή ηνπ αεηκλήζηνπ (+2010) ιανγξάθνπ Δεκεηξίνπ Β. Μηθνλνκίδε ζηελ 

«αιιεινγλσξηκία» ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ξνπκαληθήο Θανγξαθίαο, Φηινινγίαο θαη 

Ζζηνξίαο. Πν «αιιεινγλσξηκία» παξαπέκπεη ζην δηζππφζηαην ραξαθηήξα ηεο 

πλεπκαηηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ Δ. Β. Μηθνλνκίδε ζηελ έξεπλα ησλ 

ειιελνξνπκαληθψλ πνιηηηζηηθψλ πξαγκάησλ, αθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο 

δελ αξθέζηεθε ζην λα θαηαζηήζεη γλσζηέο ζην ειιεληθφ ιανγξαθηθφ θνηλφ ηε 

Θανγξαθία, ηελ Ζζηνξία θαη ηε Φηινινγία ηεο γείηνλνο ρψξαο, αιιά ελίζρπζε 

πνηθηινηξφπσο ηηο εθεί ειιεληθέο ζπνπδέο θαη θαηέζηεζε πξνζηηέο ζηνπο 

πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο θάπνηεο πηπρέο ηνπ Κένπ 

Γιιεληζκνχ. 

Ιεηά απφ κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ ιανγξαθηθνχ έξγνπ ηνπ Δ. Β. Μηθνλνκίδε 

(Γηζαγσγή) παξαηίζεηαη εμαληιεηηθά φιε ε ζρεηηθή εξγνγξαθία ηνπ πνπ 
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ζρεηίδεηαη κε ηηο ειιελνξνπκαληθέο ζπνπδέο, ηαμηλνκεκέλε ζε (1) επηζηεκνληθέο 

ιανγξαθηθέο κειέηεο, (2) ιανγξαθηθά άξζξα, (3) ιανγξαθηθέο βηβιηνθξηζίεο, (4) 

θηινινγηθέο θαη ηζηνξηθέο κειέηεο, κε ηδηαίηεξν (ζπλππάξρνλ εμ άιινπ) 

ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, (5) ηζηνξηθά άξζξα, (6) κεηαθξάζεηο ηζηνξηθψλ 

εξγαζηψλ, (7) βηβιηνθξηζίεο ηζηνξηθψλ βηβιίσλ θαη κνλνγξαθηψλ. Νξνεγνχληαη 

δει. νη ιανγξαθηθέο εξγαζίεο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Ξνπκαλία θαη έπνληαη ηα 

ζρεηηθά άξζξα θαη νη ιανγξαθηθέο βηβιηνθξηζίεο ηνπ. Οην β‟ κέξνο, κε ρξνλνινγηθή 

θαηάηαμε (φπσο θαη ζην α‟ κέξνο), παξαηίζεληαη ηα πνηθίινπ θηινινγηθνχ θαη 

ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ έξγα ηνπ: νη κειέηεο, ηα άξζξα, νη κεηαθξάζεηο θαη νη 

βηβιηνθξηζίεο ηνπ. Μ ρσξηζκφο ηνπο είλαη θαζαξά ζπκβαηηθφο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, αθνχ είλαη γλσζηέο νη απφςεηο ηνπ γηα ηα επηηπρή 

απνηειέζκαηα ηεο δηαπινθήο ησλ ζρέζεσλ ηεο Θανγξαθίαο κε ηελ Ζζηνξία.  

Ε εξγαζία δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή (ππφ ηχπν ιεκκαηνινγήζεσο) 

παξνπζίαζε ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ πνιπγξαθφηαηνπ ιανγξάθνπ παξαζέησ 

ζχληνκε πεξίιεςε φισλ ησλ κειεηψλ (θαη θάπνησλ ζεκαληηθψλ γηα ηε 

ζεκαηνινγία ηνπο άξζξσλ ηνπ), γηα κηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε 

επί ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο.  

Οην ηξίην κέξνο ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεηαη έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

γηα ηνλ Μηθνλνκίδε. Θεσξψ, ηέινο, φηη ε εξγαζία απηή απνηειεί ζπκβνιή ζηε 

κειέηε ηεο ιανγξαθηθήο θαη θηινινγηθήο βηβιηνγξαθίαο ησλ βαιθαληθψλ θαη ησλ 

Ναξεπμείλησλ ιαψλ.  

 

7. Αθιεξήκαηα: Μη αιιεινζαηηξηζκνί σο όςεηο ηεο εηεξόηεηαο ζηελ αξραία θαη 

ζηε λεόηεξε Γιιάδα, εθδφζεηο Αληψλεο Αλαγλψζηνπ, Αζήλα 2005, ζζ. 268. 

 

Μη εξγαζίεο ηνπ βηβιίνπ είλαη «νκνθεληξηθέο»· ζηξέθνληαη πεξί ην ζέκα ησλ 

αξραίσλ θαη λεφηεξσλ αθιεξεκάησλ, ησλ ππνηηκεηηθψλ πξνζσλπκίσλ δειαδή, 

ησλ ζθσκκάησλ, ηα νπνία έζλε, ρψξεο, πφιεηο, ρσξηά, θνηλσληθέο νκάδεο θ.ά. 

απεπζχλνπλ ζε άιιεο θνηλσλίεο θαη δε ζηηο γεηηνληθέο. Απνηεινχλ, ινηπφλ, απηέο 

νη εξγαζίεο έλα κηθξφ δείγκα ηεο ηδηαίηεξεο «γιψζζαο» ηεο ιατθήο θσκηθήο 

παξάδνζεο, ηεο δηαρξνληθήο θαη πνιπεζληθήο «γιψζζαο» ηνπ ιατθνύ θσκηθνύ, καο 

εηζάγνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιατθνύ γέιηνπ, γηα ην νπνίν ε «αθαδεκατθή 

ιανγξαθία» δελ έρεη κέρξη ζήκεξα δείμεη ην αλάινγν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. 

Ε ζάηηξα (αξρέγνλν αλζξσπνινγηθφ θαηλφκελν) θαη ηα «φπια ηεο δπζθεκίαο» 

ζηξέθνληαη αλέθαζελ ζε γεηηνληθά ρσξηά θαη πφιεηο (σο ηνπηθέο αληηπαιφηεηεο), 

ζε έζλε θαη μεληθνχο ιανχο, ζε γισζζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

εζλνηηθέο, «πεξηζσξηαθέο», πνδνζθαηξηθέο νκάδεο, ελαληίνλ ησλ Άιισλ γεληθά. 

Αξραίνη, κεζαησληθνί θαη λεφηεξνη Έιιελεο, γηα λα κείλνπκε ζ΄ απηνχο κφλνλ, 

επεπίθνξνη ζηνλ ςφγν ησλ αιεζηλψλ ή ησλ (θαηά ηε θαληαζία ηνπο) 

ειαηησκάησλ ή ηδηαηηεξνηήησλ ησλ άιισλ, δηακηιιήζεθαλ κεηαμχ ηνπο πεξί ηελ 

θαθνινγία ησλ γεηηφλσλ ηνπο, ησλ μέλσλ, αιιά θαη πεξί ηε δπζθεκία ηνπ εαπηνχ 

ηνπο. Μ εζλνθεληξηζκόο θαη ν ηνπηθηζκόο (ε «ηνπηθή εθδνρή» ηνπ πξψηνπ) είλαη 

νηθνπκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Ηάζε ιαφο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ κεραληζκνύο απόξξηςεο, ηε δηθή ηνπ «κπζνινγία 
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ηνπ απνθιεηζκνχ», πνπ  κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ηφζν πνιχ, φζν δηαθέξνπλ νη ιανί 

ζηε ζχγθξηζή ηνπο.  

Βαζηθή ζέζε πνπ δηαπεξλά φιεο ηηο εξγαζίεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη φηη ε 

πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο ζπγθξνηείηαη θαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο Άιινπο. Γίκαζηε φ,ηη δελ είλαη ν γείηνλάο καο, ν αληαγσληζηήο καο, νη Άιινη 

είλαη απηφ πνπ δελ είκαζηε εκείο· είλαη θαηαζθεπάζκαηα ηεο «ζπιινγηθφηεηαο», 

αληηζεηηθά πάληνηε πξνο ηε δηθή καο εμηδαληθεπκέλε, ζπλήζσο, εηθφλα, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή νη ζθψπηνληεο εδξαηψλνπλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο κε πεηζηηθφ ηξφπν 

ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο. Απηφ ην ζέκα πξπηαλεχεη 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ βηβιίνπ: ρη ε πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ Άιινπ αιιά ε 

αλαπαξάζηαζή ηνπ ζην δηθό καο ζπιινγηθό θαληαζηαθό, παξαθνινπζψ δειαδή 

ην πώο εζσηεξηθεύεηαη ε εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα.  

Μη ζπγθεθξηκέλνη ζηεξεόηππνη ππνηηκεηηθνί ραξαθηεξηζκνί πνπ επέιεμα λα 

παξνπζηάζσ, σο παξαδείγκαηα ζάηηξαο ηνπ Άιινπ, δελ είλαη άιιν ηη παξά 

απνηέιεζκα ησλ πξαγκαηηθώλ ή ησλ ζπκβνιηθώλ αληαγσληζκώλ κεηαμχ: ησλ 

πφιεσλ - θξαηψλ ηεο αξραίαο Γιιάδαο, ησλ αξραίσλ Γιιήλσλ θαη ησλ 

«βαξβάξσλ», ησλ Ηπθιαδνλήζσλ θαηά ηνλ 19ν θαη 20φ αηψλεο θαη ησλ ρσξηψλ 

ηεο Κάμνπ, ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Οηελ Γηζαγσγή παξνπζηάδσ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν νηθνδνκψ ην 

επηκέξνπο πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ. Γθηφο απφ ηελ 

θαζαξά ιανγξαθηθή εξκελεία ησλ πξαγκάησλ, παξαζέησ θαη ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα (ηεο αξραίαο Γιιάδαο θαη απηήο ηνπ 19νπ θαη 20νχ αη.), κέζα ζηα νπνία 

αλαπηχρζεθαλ νη αληαγσληζκνί (ππαξθηνί ή ζπκβνιηθνί) θαη νη πνηθίιεο κνξθέο 

«αξλεηηθήο ακνηβαηφηεηαο» κεηαμχ ησλ «αληηπάισλ» κεξψλ, θαη θπζηθά ηα 

ζπλαξηψ κ‟ απηά. Ηαη‟ εμαίξεζε, ε θνηλσληθνπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Κάμνπ, σο εξκελεπηηθφ «πξνγεθχξσκα» ηνπ Νέκπηνπ Ηεθαιαίνπ, 

ελζσκαηψλεηαη ζ‟ απηφ, γηα θαζαξά κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο, επεηδή δει. θξίλσ 

φηη «δέλεη» αξκνληθφηεξα κε ην πεξηβάιινλ ησλ εθεί παξνπζηαδφκελσλ 

αθιεξεκάησλ θαη ηα εξκελεχεη ζαθέζηεξα. 

Οην Νξώην Ηεθάιαην παξνπζηάδσ ηε ζεκαζία ηνπ αξραηνειιεληθνχ φξνπ 

αθιεξήκαηα, φπσο καξηπξείηαη ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία απφ ηνλ 3ν αη. π.. 

κέρξη θαη ηνλ 10ν αη. κ.., πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα ιεμηθά απνζεζαπξίδνπλ ηνλ 

φξν.  

Οην Πξίην Ηεθάιαην, παξνπζηάδσ θάπνηνπο ζαηηξηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πνπ 

απεχζπλαλ κέζσ ηνπ θαπζηηθνχ ζηεξενηππηθνύ παξνηκηαθνύ ιόγνπ νη αξραίνη 

Έιιελεο (κε πξψηνπο ηνπο Αζελαίνπο) πξνο «εαπηνχο θαη αιιήινπο», ζηνπο 

ππφινηπνπο δει. Έιιελεο θαη ζηνπο ζεσξνχκελνπο βαξβάξνπο ιανχο ηνπ ηφηε 

γλσζηνχ θφζκνπ. Γλλνείηαη φηη νη «απνθιεηζκνί» απφ ην ειιεληθόλ, ε θαηαιαιηά 

θαηά Γιιήλσλ θαη μέλσλ είρε εθθξαζηεί πνιιαπιψο, αθνχ ε εηεξόηεηα είλαη 

πνιππνίθηιε θαη εθθξάδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο· εκείο πεξηνξηζηήθακε ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε εηεξόηεηα κεηαηξάπεθε ζε παξνηκηαθό ιόγν. 

Απνδειηίσζα φιεο ζρεδφλ ηηο γλσζηέο ζπιινγέο αξραίσλ παξνηκηψλ θαη 

αληίζηνηρεο εξγαζίεο παξνηκηνιφγσλ εξεπλεηψλ, θαηέγξαςα ηηο παξνηκίεο πνπ 

ακέζσο ή εκκέζσο ζθψπηνπλ θαη ςέγνπλ θάπνηεο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε ή ηνπο 



45 

 

μέλνπο. Οην Δεύηεξν Ηεθάιαην εμεηάδσ μερσξηζηά ηα ζθψκκαηα κε ηα νπνία 

ζαηηξίδνληαλ ηελ ίδηα πεξίνδν νη αξραίνη Ηπθιαδίηεο, «ζχκαηα» θπξίσο ηεο 

αιαδνληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ «ηκπεξηαιηζκνχ» ησλ Αζελαίσλ.    

Οην Πέηαξην Ηεθάιαην παξνπζηάδσ ηνπο αιιεινζαηηξηζκνχο κεηαμχ ησλ 

θαηνίθσλ ησλ  Ηπθιαδνλήζσλ θαηά ηνλ 19ν θαη 20φ αη., ελψ ζην Νέκπην ηνπο 

αληίζηνηρνπο (ηα «ρσξηθά πεξηπαίγκαηα») κεηαμχ ησλ ρσξηψλ ηεο Κάμνπ. Πν 

πιηθφ ησλ δχν απηψλ θεθαιαίσλ πξνέξρεηαη (α) απφ πνιπεηή αλαδίθεζε ζε 

πνλήκαηα «ηνπηθήο, θπθιαδηθήο Θανγξαθίαο», ζην Αξρείν ηνπ Ζζηνξηθνύ Θεμηθνύ 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ζε έξγα γλσζηψλ θαη εγθξίησλ ινγίσλ Καμίσλ θαη 

Ηπθιαδηηψλ, θ.ά. (β) απφ πξνθνξηθέο καξηπξίεο πιεξνθνξεηψλ θαη (γ), 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε Κάμν, απφ καθξνρξφληα επηηφπηα έξεπλα ζηα ρσξηά ηνπ 

λεζηνχ. Θεσξψ ινηπφλ φηη (κέζσ ησλ ζαηηξηζκψλ) κειεηψ φςεηο ηεο λαμηαθήο 

θνηλσλίαο εθ ησλ έλδνλ, κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηεί κηα ηέηνηα (etic) 

πξνζέγγηζε. Οην θεθάιαην απηφ (ην Νέκπην) εμεηάδσ, κε άιια ιφγηα, ηηο 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ρσξηψλ, πνηα είλαη ε εηθφλα πνπ είρε ζρεκαηίζεη 

θάζε ρσξηφ γηα ηνλ εαπηφλ ηνπ, αιιά θαη πνηα είλαη ε εηθφλα ηνπ ζηα άιια, 

γεηηνληθά θαη κε· πξνζεγγίδσ ην πώο ζρεκαηίδεη ε θάζε λαμηαθή θνηλόηεηα ηελ 

ηνπηθή ηεο ηαπηόηεηα δηα κέζνπ θαη ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Άιινπ Αμηώηε.  

Άξα, απφ ηηο ηεζζάξσλ εηδψλ (θαηά ηνλ Bialor) αληηζέζεηο κάο ελδηαθέξνπλ 

εδψ νη δηαθνηλνηηθέο (απηέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ ή 

κεγάισλ επαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ) θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο, πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ Γιιήλσλ θαη μέλσλ θαη κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

πφιεσλ-θξαηψλ (θεθ. 2 θαη 3). 

Οε πνιιέο πεξηπηψζεηο αιιεινζαηηξηζκψλ δίλσ αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απφ 

άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γιιεληζκνχ. Οθνπφο απηήο ηεο πξαθηηθήο καο είλαη λα 

θαηαδείμσ ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ ιατθνύ θσκηθνύ πνιηηηζκνύ, ηηο αζηείξεπηεο 

ιατθέο πεγέο ηεο έκπλεπζεο, ηελ αλεμάληιεηε ιατθή θαληαζία. Έρεη κεγάιε 

ζεκαζία λα εληνπίδεηο κέζα ζην ίδην κνηίβν ηε ιεπηή δηαθνξά ηεο παξαιιαγήο, 

ηηο απνρξψζεηο ηεο, άιιε κηα φςε ηεο  εηεξόηεηαο ηειηθά. 

Γλλνείηαη φηη ν γξάθσλ δελ επηρεηξεί λα απνδείμεη θακία ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

ζεκαηνινγίαο ησλ θεθαιαίσλ 2 θαη 3 θαη απηήο ησλ 4 θαη 5, θαη είλαη άδηθν λα 

θαηεγνξεζεί  γηα πξνζπάζεηα απνδείμεσο «εζληθήο ζπλέρεηαο» θαη άιισλ 

ζπλαθψλ κε ηα νπνία αδίθσο θαη ζπιιήβδελ βάιιεηαη αθφκε κέρξη ζήκεξα ε 

Θανγξαθία, κε αθνξκή ην απψηαην πξνεπηζηεκνληθφ παξειζφλ ηεο. Πίπνηε δελ 

είλαη πην μέλν πξνο ηε «ινγηθή» απηνχ ηνπ βηβιίνπ. Ε κφλε ζπλέρεηα πνπ 

δηαηξέρεη φια ηα θεθάιαηά ηνπ είλαη ε δηαξθψο αλαλενχκελε ζαηηξηθή δηάζεζε 

ηνπ αλζξψπνπ, θαη «έηεξνλ νπδέλ».  

 

8. Δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο ζηνλ Ιηθξαζηαηηθό Νόλην (κέζα 19νπ αη.-1922): 

Γέλλεζε, γάκνο, ζάλαηνο, εθδφζεηο Εξφδνηνο, Αζήλα 2007, ζζ. 347. 

 

Ε ηδηφηππε θπζηνγλσκία ηνπ ιατθνχ πνληηαθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ δηαηήξεζε 

θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ πιήζνο παιαηφηεξσλ ιανγξαθηθψλ 

κνξθψλ ζε θάζε εθδήισζή ηνπ θαη ην αηπρέο γεγνλφο φηη απηφο ν ιακπξφο 
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πνιηηηζκφο δελ είρε αθφκε κειεηεζεί επηζηεκνληθά, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, 

ήηαλ νη θπξηφηεξνη ιφγνη λα αζρνιεζψ  ζπζηεκαηηθά κε ηελ πνληηαθή Θανγξαθία.  

Δχν πξνεηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο: (α) φια ηα παξνπζηαδφκελα εδψ έζηκα 

αληρλεχζεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1856 θαη 1922, άξα αλαιχζεθαλ θαη κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο, ηηο αιιαγέο, ηηο αιινηψζεηο πνπ επέθεξε ζ‟ απηά ε καθξφζπξηε 

πεξίνδνο ησλ 70 πεξίπνπ εηψλ, θαζνξηζηηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο ηνπ Νφληνπ. Γηα ηελ Ηνηλσληθή Θανγξαθία ε ηζηνξηθόηεηα 

ησλ ιανγξαθηθώλ θαηλνκέλσλ είλαη βαζηθή αξρή κειέηεο θαη αλάιπζεο ηεο χιεο 

ηεο, (β) ν Νφληνο απηήο ηεο πεξηφδνπ δελ αληηκεησπίζηεθε σο κηα 

«νκνγελνπνηεκέλε» πνιηηηζκηθά πεξηνρή. Ρπήξραλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ, νη 

νπνίεο αλζίζηαλην ζζελαξά ζην «λενηεξηθφ» πνπ ήδε επηβαιιφηαλ αξγά, 

ζηαζεξά, αιιά ζρεδφλ λνκνηειεηαθά. Ρπάξραλ φκσο θαη νη «ππφ αζηηθνπνίεζε» ή 

νη ήδε «αζηηθνπνηεκέλεο» παξάιηεο (θπξίσο) πεξηνρέο ηνπ. 

Μη βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο επί ησλ νπνίσλ ζπλέζεζα ην πφλεκά κνπ ήηαλ νη 

θιεξνλνκεκέλεο θαη νη λεφηεξεο πεξί ηειεηνπξγηώλ, δηαβαηήξησλ ηειεηνπξγηώλ, 

νξίσλ θαη παξάζηαζεο ζεσξίεο. Ε βαζηθή κνπ ζηφρεπζε ήηαλ λα παξνπζηάζσ ηηο 

ηξεηο «κεγάιεο ζηηγκέο» ηνπο αλζξψπηλνπ βίνπ ππφ ην πξίζκα ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο δηαβαηήξησλ ηειεηνπξγηψλ, παξαθάκπηνληαο άιινπ είδνπο αλαιπηηθόηεξεο 

ζεσξήζεηο ηνπο, απαξαίηεηεο αζθαιώο ζε κηα (ππό δηαθνξεηηθή ζεώξεζε) κειέηε 

ηνπο (ηνλίδσ εκθαληηθά απηή ηε ζηνρνζεζία κνπ). 

ξεζηκνπνηψ εδψ ηνλ φξν ηειεηνπξγία ζχκθσλα κε ηνλ ζεκεηνινγηθό νξηζκφ 

πνπ έδσζε ν E. Leach. Ε ηειεηνπξγία ινηπφλ αληηκεησπίδεηαη εδψ σο πξαθηηθή, 

ηξόπνο επηθνηλσλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηεί πάκπνιια ζύκβνια (πξάμεηο, θηλήζεηο, 

λεχκαηα, ηξαγνχδηα, επσδέο, ιέμεηο, ρνξφο, θ.ά.), ηα νπνία (κε ην ζπκππθλσκέλν 

«ιφγν» ηνπο) θαζηζηνχλ ζαθή θαη εληζρχνπλ ηαπηνρξφλσο ηελ θνηλσληθή δνκή. 

Το ηππηθέο, επαλαιακβαλόκελεο, ηειεζηηθέο, ζπκβνιηθέο πξάμεηο, παξαζηάζεηο, 

δξάζεηο κεηαθέξνπλ κελχκαηα, δηέπνληαη απφ θαλφλεο ηνπ ηχπνπ «θάπνηνο 

πξέπεη λα θάλεη θάηη», έρνπλ ηελ ηδηφηεηα (κε ηελ επαλάιεςή ηνπο) λα θαζηζηνχλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε αρξνληθή, λα ηεο δίδνπλ γεληθφηεηα, θαζνιηθφηεηα, 

νηθνπκεληθφ θχξνο. Ναξεκβάιινληαη δπλακηθά (θαη εθ ησλ άλσ) ζηε δηαδηθαζία 

ηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσληθήο δσήο, παξάγνπλ ην δηθφ ηεο 

είδνο ζπκβνιηθήο γλώζεο. Ιέζα απφ ζπκβνιηθέο πξάμεηο εμσηεξηθεχεηαη ε 

θνηλσληθή δνκή, επηβεβαηψλεηαη ην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε άηνκα θαη νκάδεο. Γίλαη γλσζηφ φηη ε θνηλσληθή δνκή απνηειείηαη 

απφ παγησκέλα ζρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ξφινπο θαη κε θαλφλεο πνπ 

ζπλζέηνπλ θαη ζπλέρνπλ ηελ θνηλσλία (εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο, δηθαηψκαηα, 

ππνρξεψζεηο, θνηλσληθέο αξεηέο). Ε ηειεηνπξγία επηβεβαηώλεη ηηο δηαθνξέο 

ζηάηνπο, ππελζπκίδεη ηνπο κεηαμχ ησλ κειψλ δηαρσξηζκνχο, αιιά θαη θαζελφο 

κέινπο μερσξηζηά ζε ζρέζε κε έλα επξχηεξν ζχζηεκα.  

Ιε δεδνκέλν ινηπφλ φηη νη δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο έρνπλ δηηηφ 

«πεξηερφκελν» (ζπγθξνηνχληαη απφ δξώκελα θαη έλαλ ζπκβνιηθό πνηεηηθό, 

κνπζηθό ιόγν, κπεηηθό, καγηθώλ δηαζηάζεσλ θπζηθά) θαηά ηελ αλάιπζή κνπ δίλσ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ δεχηεξν, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηηο ηειεηνπξγίεο, «εληζρχεη» 

ηηο ζπκβνιηθέο (θαη καγηθέο) δηαζηάζεηο ηνπο, ηηο δηεθπεξαηψλεη ηειηθά (βι. ηα 



47 

 

ιήκκαηα ηξαγνύδηα, κνηξνιόγηα, λαλνπξίζκαηα ζην Γπξεηήξην). Γηδηθή, εκθαληηθή 

κλεία, θάλσ επίζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νλόκαηνο, ε αιιαγή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σο δηαβαηήξην κέζνλ. 

Οηε ζπλέρεηα αλαιχσ ηνλ φξν δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο (rites de passage), 

εθείλεο δειαδή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ 

κειψλ κηαο θνηλφηεηαο, εθείλεο πνπ ζπλφδεπαλ φια ηα νξηαθά ζεκεία ηεο 

θνηλσληθήο ηεο δσήο ησλ κειώλ ηνπο, φπσο π.ρ. ηε γέλλεζε, ηελ ελήβσζε, ην 

γάκν, ην ζάλαην, ηελ μεληηηά, θ.ιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ «πξψηε θνξά» 

(πξψηε εγθπκνζχλε/γέλλεζε, πξψην δφληη, πξψην βήκα, πξψην θνχξεκα, ηα 

εγθαίληα θ.ά.) Γίλαη ηειεηέο εηζόδνπ ζ‟ έλαλ άιινλ θφζκν (initiation), εμαζθαιίδνπλ 

ζην άηνκν έλα κφληκν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε λέα ηνπ νκάδα ή ζηελ λέα ηνπ 

θαηάζηαζε: απφ ην «μέλν» θαη «κηαξφ» λενγέλλεην θαη ηε «κηαξή» κάλα ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο  ζηα απνδεθηά πιένλ θαη ελζσκαησκέλα ζηελ θνηλσλία κέιε 

(ζει. 35-90)· απφ ην αλχπαλδξν δεχγνο  ζην παληξεκέλν (ζει. 119-176) κε ηελ 

νξηζηηθή ζπκβνιηθή «ζπκθηιίσζε» πνπ επήιζε κεηά ηνλ «πνιεκηθφ ραξαθηήξα» 

φισλ ησλ πξνεγεζέλησλ δξσκέλσλ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ησλ πνηεηηθψλ 

αληηζηνίρσλ ηεο θάζεο ηνπ ρσξηζκνύ· απφ ηε δσή  ζηελ αλππαξμία ηνπ 

ζαλάηνπ (227-262) κε πιήζνο ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δψλησλ ζπγγελψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο απφ ηνλ λεθξφ αιιά θαη ηελ εχθνιε 

κεηάβαζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπ νξηζηηθά ζηνπο δηθνχο ηνπο θφζκνπο. 

(β) ζπλφδεπαλ ηα «επηθίλδπλα», ηα κεηαβαηηθά ρξνληθά ζεκεία απφ ηνλ «θχθιν 

ηνπ ρξφλνπ». Απηέο βεβαίσο δελ ζρεηίδνληαη (παξά κφλνλ παξεκπηπηφλησο) κε ηε 

κειέηε καο. 

Οηελ πξαγκάηεπζή κνπ εηζέξρεηαη θαη ε έλλνηα ησλ νξίσλ, σο έλα είδνο 

«λεθξήο δψλεο», έλα είδνο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο, σο δηθνξνχκελα, άρξνλα, ηα 

νπνία, σο  «ζεκεία επαθήο», μερσξίδνπλ αιιά θαη ελψλνπλ ηνπο δχν θφζκνπο. Μη 

ηειεηνπξγίεο πνπ ζεκεηψλνπλ ηε δηάβαζε απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε είλαη 

έλα δηάιεηκκα θνηλσληθήο αρξνλίαο, είλαη κηα νξηαθή, θξίζηκε θαηάζηαζε, άξα, ηα 

όξηα είλαη «λεθξή δψλε», γη‟ απηφ ζεσξνχληαη αβέβαηα θαη επηθίλδπλα.  Πα ηνπηθά 

όξηα (π.ρ. ε πφξηα ηνπ ζπηηηνχ, ην θαηψθιη, ή θάπνηεο κνξθέο έθθξαζεο ζπλφξσλ, 

φπσο θσηηά, λεξφ, θπηά, θ.ά. παξεκπίπηνπλ ζηελ εξγαζία καο, γη‟ απηφ θαη 

αλαιχνληαη ζηα νηθεία Γπίκεηξά ηεο).  

Έγηλε πξνζπάζεηα γηα κηα δνκνιεηηνπξγηθή εξκελεία ησλ ιανγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ηξηκεξή δνκή (α) ρσξηζκφ (β) δηάβαζε (γ) θαη (επαλ) 

ελζσκάησζε, φξνπο πνπ πξσηνεηζεγήζεθε ν A. van Gennep θαη  ζπκπιήξσζαλ 

λεφηεξνη εξεπλεηέο, φπσο π.ρ. ν V. Turner κε ηελ έλλνηα ηεο κεζνξηαθόηεηαο 

(liminality), ηεο communitas θ.ιπ. (βι. ζει. 304-310 ηνπ ελ ιφγσ βηβιίνπ).  

Πα ηξία βαζηθά θεθάιαηα ηεο κειέηεο ζπκπιεξψλνληαη κε: 

1. ηζάξηζκα Γπίκεηξα (ζει. 107-115, 213-223, 295-310), ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ 

ηα λνήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηεο βαζηθήο ζηνρνζεζίαο κνπ, κε πεξηερφκελα, π.ρ., ηα 

ηειεηνπξγηθά εδέζκαηα θαη ηα ζπκπφζηα, ηα δηαβαηήξηα θπηά, ηα δηαβαηήξηα 

κέζα, ηελ φξληζα-ζχκβνιν ηεο λχκθεο, ηνλ θξηφ-γακπξφ/θνπκπάξν, ην 

ηειεηνπξγηθφ καζ’, ηελ εμαγνξά ηεο λχθεο, ε κειέηε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ 

ζαλάηνπ απφ ην 1940 θ.ε., θ.ά. Οην ηειεπηαίν Γπίκεηξν (κε αθνξκή έλα «επψλπκν» 
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πνίεκα) παξαζέησ ελ ζπληνκία ηηο πεξί ζαλάηνπ απφςεηο δηαθεθξηκέλσλ 

ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ φπσο ησλ Gorer, Ariès, Vovel, θ.ά. (ζει. 297-304). 

2. ηελ παξάζεζε ησλ «ελδηάκεζσλ» ηνπ γάκνπ θαη ζαλάηνπ (π.ρ., ινγόπαξκαλ, 

πξνκελχκαηα ζαλάηνπ, ζεκαληηθή θαηά ηνλ Ariès ε κειέηε ηνπο) 

3. βηβιηνγξαθία (314-324) 

4. επξεηήξην ιανγξαθηθώλ νλνκάησλ θαη πξαγκάησλ (325-338) 

5. ράξηε ηνπ «ηζηνξηθνύ» Νόληνπ (340-341). 

 

9. Γθθιεζηαζηηθόο ιόγνο θαη ιατθόο πνιηηηζκόο ηνλ 16ν αηώλα: Ε πεξίπησζε ηνπ 

Ναρσκίνπ Ξνπζάλνπ, Αθνη Ηπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2008, ζει. 300. 

 

Ε κνλνγξαθία απηή απνηειεί ζπκπιεξσκέλε, βειηησκέλε, αλαπξνζαξκνζκέλε 

έθδνζε ελφο παιαηφηεξνπ πνλήκαηνο, κε ηίηιν Μ Δαθύλζηνο κνλαρόο Ναρώκηνο 

Ξνπζάλνο θαη ν ιατθόο πνιηηηζκόο ηνπ 16νπ αηώλα (βι. εδψ  ΙΓΞΜΟ ΔΓΡΠΓΞΜ. VΖ. 

ΑΘΘΑ ΑΡΠΜΠΓΘΕ ΒΖΒΘΖΑ ΗΑΖ ΔΕΙΜΟΖΓΡΙΑΠΑ).  Πν «θαηλνχξγην» ζ‟ απηήλ ηελ 

έθδνζε, εθηφο ηνπ πιηθνχ πνπ πξνζηέζεθε, είλαη νη λέεο παξάκεηξνη εξκελείαο ηνπ 

δηεπξπκέλνπ πιηθνύ, ε δηαθνξεηηθή δειαδή νπηηθή γσλία από ηελ νπνία 

αληηκεησπίδεηαη ην έξγν ηνπ ινγίνπ. 

Ιε ην θαζαξά ιανγξαθηθφ ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ κνλαρνχ Ναρσκίνπ Ξνπζάλνπ 

(Ν.Ξ.), ελφο «εθ ησλ κεγαιπηέξσλ επί Πνπξθνθξαηίαο Γιιήλσλ ινγίσλ...» δελ είρε 

αζρνιεζεί εηο βάζνο θαη έθηαζε κειεηεηήο ιανγξάθνο. Γπηζηεκνληθή αλάιπζε ηνπ 

ζενινγηθνύ ηνπ έξγνπ έρεη γίλεη πξν πνιινχ απφ ηνλ Ηαξκίξε, ζρεηηθέο 

πξσηνπνξηαθέο ηζηνξηθνθηινινγηθέο κειέηεο έρνπλ δεκνζηεχζεη, π.ρ., ν Φ. 

Δεκεηξαθφπνπινο, ν αείκλεζηνο Δ. Ονθηαλφο, θ.ά.  

Ε δηθή κνπ κειέηε θξίλσ φηη απνηειεί κηα πξώηε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ηνπ 

«ιανγξάθνπ» Ν.Ξ., κε κηα ζύγρξνλε ιανγξαθηθή ζεώξεζε ηνπ ζπγγξαθηθνύ ηνπ 

έξγνπ, ζην πλεύκα πάληνηε ηεο ζύγρξνλεο Θανγξαθίαο. Δελ είλαη δειαδή κηα 

απιή παξάζεζε κνξθψλ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ 16νπ αη. πνπ ζπλαληψληαη ζην 

έξγν ηνπ ινγίνπ, αιιά ε ζηάζε ηνπ ζ‟ απηέο, είλαη κειέηε ηνπ πώο 

πξνζιακβάλεηαη ην «ιατθό» ζην έξγν ηνπ. Ναξάιιεια, ζθηαγξαθνχληαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγίνπ θαη ν εγεκνληθφο ιφγνο ηεο Γθθιεζίαο, ν 

νπνίνο παξεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ιατθήο θνζκναληίιεςεο κέζα απφ ην 

θήξπγκα θαη ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ «νξγαληθνχ δηαλννχκελνπ» 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηφο ηεο. Γλλνείηαη φηη φια απηά δίλνληαη κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πιαίζην, απηφ ηνπ 16νπ αη., φπσο «επηηάζζεη» ε Ούγρξνλε 

Θανγξαθία ζηε ζεσξία ηεο γηα ηελ «ηζηνξηθφηεηα ησλ ιανγξαθηθψλ 

θαηλνκέλσλ». Γμεηάδνληαη, π.ρ. : βαζηθέο ηδενινγίεο θαη ηδενινγήκαηα ηεο επνρήο 

(ην δήηεκα ηεο ζσηεξίαο ηεο ςπρήο θαη ηεο ιχηξσζεο ηνπ Γέλνπο), νη αληηιήςεηο 

ηνπ ινγίνπ γηα ηελ ζξεζθεπηηθή εηεξόηεηα, κέζα θπξίσο απφ ην θίλεκα ησλ 

αηξέζεσλ, ε «πάιε» ηνπ κε ηνλ «αηξεηηθφ» Ηαξηάλν θαη ηελ «αίξεζε» ησλ 

ειιεληδφλησλ (θαηά ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά) νξζνδφμσλ Γιιήλσλ, ην 

πψο αληηκεησπίδεη ηελ «ειιελίδνπζα» ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πηζηψλ, ην 

δξηκχ ηνπ «θαηεγνξψ» θαηά ησλ εθηξνπψλ ηνπ κνλαρηζκνχ (εμεηάδεηαη εδψ σο 

ηζηνξηθφ θαηλφκελν), ε ζέζε ηνπ ινγίνπ έλαληη ηεο ιατθήο γιψζζαο θαη ηνπ 
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έληππνπ ιατθνχ βηβιίνπ, κε ηηο  αηηηάζεηο ηνπ θαηά ησλ ηππνγξάθσλ ηεο Βελεηίαο 

θαη ησλ «αζέκλσλ» ιατθψλ θπιιάδσλ, νη παηδαγσγηθέο ηνπ απφςεηο, αθνχ 

ππεξέηεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο επνρήο ηνπ, θ.ά.  

Πέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε αηξεηηθήο θπξίσο πξνειεχζεσο ιατθέο δηεγήζεηο ηνπ 

16νπ αη. πνπ θαηαγξάθνληαη ζην έξγν ηνπ (εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ καρεηηθνχ ζενινγηθνχ ηνπ ιφγνπ, ν ξφινο ηνπο δει. σο πνιηηηζκηθψλ 

καξηπξηψλ), θαη δηεξεπλάηαη ε ιεηηνπξγία δχν ιατθψλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, ηνπ 

παξνηκηαθνύ ιόγνπ θαη ηεο παξνκνίσζεο ζηα θείκελά ηνπ. 

 

10. Αζηηθή Θανγξαθία. Αλαπαξαζηάζεηο ηεο Αζήλαο (1880-1896) ζην 

ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε: ώξνο, θνηλσλία, πνιηηηζκνί, ηαπηόηεηεο, 

Εξφδνηνο, Αζήλα 2016, ζει. 895. 

 

Ε παξνχζα κνλνγξαθία είλαη ε αλαπαξάζηαζε φςεσλ ηεο Αζήλαο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1880-1896 ζην ινγνηερληθφ (αθεγεκαηηθφ, πνηεηηθφ) θαη δεκνζηνγξαθηθφ 

έξγν ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε (εθεμήο: Ι.Ι.). Γίλαη ε δηθή κνπ πξφηαζε γηα  ηε 

κειέηε ηεο Αζηηθήο Θανγξαθίαο κε ζεκεία αλαθνξάο ινγνηερληθά θείκελα, ηηο 

«θεηκεληθέο αλαπαξαζηάζεηο» ηεο πφιεο, κε άιια ιφγηα. Ιειεηψ, ινηπφλ, κε νδεγφ 

ηνλ flâneur Ι.Ι., ηνλ αζηηθό πνιηηηζκφ ηεο πφιεο. Ιέζνδφο κνπ είλαη ε Αλάιπζε 

Νεξηερνκέλνπ (Qualitative Content Analysis), εηδηθφηεξα, ε Ηξηηηθή Αλάιπζε Θόγνπ 

(Critical Discourse Analysis ηνπ Κ. Fairclough).   

Οηελ Αζήλα ηνπ παξαδείγκαηφο κνπ εκθαλίδνληαη πάκπνιιεο θαηεγνξίεο πνπ 

θέξνπλ ην επίζεην «λέεο»: ηαπηφηεηεο, ζπιινγηθφηεηεο, κνξθέο ςπραγσγίαο, 

δηαζθέδαζεο θαη θνηλσληθφηεηαο, αμίεο, ζπλεηδήζεηο, κνξθέο θνηλσληθήο 

παζνγέλεηαο, αιιά θαη λέεο κνξθέο ειέγρνπ (πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ), λέεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, θ.ιπ. Έρεη πιένλ δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο θπζηνγλσκία, έρεη 

ζπζηήζεη έλα πξόηππν αζηηθήο δσήο θαη έγηλε ζχκβνιφ ηεο, παξ‟ φιν πνπ γίλεηαη 

ζπρλά ιφγνο απφ ηνλ Ι.Ι. γηα κηα αζχκπηπθηε αθφκε θνηλσλία. Θεσξψ ηελ 

Αζήλα ηεο πεξηφδνπ 1880-1896 ζε κηα επνρή κεηάβαζεο, κεηαηρκηαθή, αθνξηζκφ 

πνπ επαλαιακβάλεη πνιιέο θνξέο ν Ι.Ι. Μ ινγνηέρλεο εκθαίλεη ζηε 

λνεκαηνδφηεζε απηήο ηεο αζηαζνχο πξαγκαηηθφηεηαο (πφιεο-εηεξνηνπίαο), ηεο 

«αθαηάξηηζηεο» θνηλσλίαο ηεο, πνπ ιεζκνλεί ην πνιηηηζκηθφ ηεο παξειζφλ ηεο 

θαη πξνζπαζεί (πηζεθίδνπζα «δπηηθά» πνιηηηζκηθά πξφηππα) λα θαηαηαγεί ζην 

λεσηεξηθφ επξσπατθφ γίγλεζζαη, ρσξίο πξαγκαηηθή αζηηθή παξάδνζε.  

Ε Αζήλα είλαη ζηα ηέιε ηνπ αηψλα ηαπηόρξνλα έλα κεγάιν αζηεαθό ρσξηό, κε 

ηελ εηζξνή ρηιηάδσλ εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Μη 

κέηνηθνη (θνξησκέλνη κε ηα ήζε θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνχ «παξαδνζηαθνχ» 

πνιηηηζκνχ ηνπο) εμαθνινπζνχλ θαη ζηε λέα ηνπο παηξίδα λα βξίζθνληαη ζε ζηελή 

επηθνηλσλία καδί ηνπ, κέζσ ησλ λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ 

εγθαζηδξχνληαη εθεί.  

Ι.Ι. θαη Αζήλα ζεκαίλεη πξσηίζησο κειέηε ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε ηε 

λεσηεξηθόηεηα. Μη αθεγεκαηηθέο θαη δεκνζηνγξαθηθέο εγγξαθέο ηνπ Ι.Ι. 

αληηπξνζσπεχνπλ θαη‟ νπζίαλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαηά ησλ επείζαθησλ 

(ςεπδν)λεσηεξηζκψλ, πνπ εμνβειίδνπλ αμίεο, ήζε θαη «βαζηθέο αξρέο» ελφο 
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ειιεληθνχ, «παηξηαξρηθνχ» ζηελ νξγάλσζή ηνπ ηξφπνπ δσήο. Μ θαηαγγειηηθφο 

ιφγνο ηνπ είλαη επηιεθηηθόο: είλαη αξλεηηθφο ζε νξηζκέλεο εθθάλζεηο ηεο 

λεσηεξηθόηεηαο, ζε εθείλεο πνπ ην επείζαθην θπξίσο εμ Γζπεξίαο λεσηεξηθό 

αληηθαζηζηά δνθηκαζκέλεο ζην ρξφλν δξάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, κνξθέο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, έζηκα, ηνπνγξαθία ηεο πφιεο, κλήκεο ηνπ παξειζφληνο, θ.ά. Βαζηθφ 

ζέκα ζηελ εξγαζία κνπ απνηειεί ινηπφλ ε ζπλύπαξμε λεσηεξηθόηεηαο θαη 

παξάδνζεο.  

Ε εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε επηά Ηεθάιαηα θαη δχν Ναξαξηήκαηα. Οην Νξψην 

Ηεθάιαην παξαζέησ ηα βαζηθά ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ επαλέξρνληαη δηαξθψο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οηηο επηκέξνπο ελφηεηέο ηνπ αλαιχσ (ελδεηθηηθά αλαθέξσ 

εδψ θάπνηα ζέκαηα) ηελ ακθηζπκία έλαληη ηνπ αζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν, θαηά ηνλ 19. αη. κέρξη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ, ηηο ζηάζεηο 

έλαληη ηνπ αζηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε δπν εζληθέο ιανγξαθίεο 

(γεξκαληθή θαη ακεξηθαληθή), ηηο ζρέζεηο Θανγξαθίαο θαη Θνγνηερλίαο, ην 

παλόξακα (αγαπεηφ ζηελ Γπξψπε ζέακα θαηά ηνλ 19. αη.) φρη σο πξαγκαηνινγηθφ 

δεδνκέλν, αιιά θπξίσο επεηδή θξίλσ πσο εθθξάδεη ηε ζεψξεζε ηεο Αζήλαο απφ 

ηνλ Ι.Ι. σο νπηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ζθέςεο κνπ 

πεξί ρώξνπ (ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ, φπσο δηαηππψζεθε απφ 

ηνλ A. Lefebvre θαη εμειίρζεθε απφ καζεηέο ηνπ), ηελ έλλνηα ηεο εηεξνηνπίαο, 

θάπνηεο ζθέςεηο γηα ηνπο φξνπο ηδησηηθφ - δεκφζην -εκηδεκφζην θαη ηελ εηζβνιή 

ηνπ πξψηνπ ζην δεχηεξν, ηελ (θαηά Ph. Hamon) πξφηαζε γηα ηε κειέηε ηεο δνκήο 

ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, θ.ά. Οην Δεχηεξν Ηεθάιαην παξαζέησ ηα βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ Ι.Ι. θαη φια ηα ππφινηπα πνπ θξίλσ πσο ζπκβάιινπλ ζε κηα 

πιεξέζηεξε εηθνλνγξάθεζή ηνπ. Ζδηαηηέξσο αλαιχσ (κε ηεθκεξησκέλα 

επηρεηξήκαηα) ηνλ ειιελνθεληξηθό θαη ζπγρξόλσο θνζκνπνιίηε Ι.Ι., ηνλ δηάινγφ 

ηνπ κε ηνπο Αξραίνπο, ηελ πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ηηο πξσηνπφξεο απφςεηο ηνπ 

πεξί ην γισζζηθφ δήηεκα, θ.ά. Οην Πξίην Ηεθάιαην πξαγκαηνπνηψ ηελ 

αλαθνξηθόηεηα  ηνπ Ηχξθνπ Δνμηάδε, πξαγκαηψλσ ηε ζρέζε θαη ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ αλαθεξνκέλσλ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ κεηζάθεην 

ιόγν, φζνλ αθνξά ζην ρψξν ηεο Αζήλαο. Ναξαζέησ, κε ιανγξαθηθά θξηηήξηα, ην 

ηζηνξηθό πιηθό εθείλν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ηζηνξηθή αλάπιαζε ηεο νηθεηνπνίεζεο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο (ελφο πξνυπάξρνληνο 

ηδενινγηθνχ ρψξνπ), ν νπνίνο, εμ αηηίαο ηεο θνξηηζκέλεο ηνπ ηζηνξηθήο 

παξάδνζεο, θαζφξηζε ελ πνιινίο ηε ρσξνηαμηθή εηθφλα ηεο παιηάο θαη ηεο λέαο 

ηεο ρσξηθήο έθηαζεο. Οην Πέηαξην Ηεθάιαην παξνπζηάδσ ηελ κεηάιιαμε ηεο 

ηνπνγξαθίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αζήλαο, φπσο αλαπαξηζηάλνληαη ζην 

έξγν ηνπ Ι.Ι. Οην Νέκπην Ηεθάιαην «ζπζηήλσ» ελ πξψηνηο ηνλ ζπγγξαθέα καο 

σο έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο θνηλσληθνύο αλαιπηέο ηνπ ηαμηθνύ θαηλνκέλνπ. Μ 

«θνηλσληνιφγνο» Ι.Ι. δηαθξίλεη ηελ χπαξμε ηξηψλ ζηξσκάησλ κέζα ζηελ πφιε, 

κηα δηάθξηζε βαζηζκέλε ζε έλα δηθφ ηνπ θξηηήξην: ηελ incoherence ησλ βηνηηθψλ 

έμεσλ ησλ θαηνίθσλ. Πν νηθνλνκηθό status είλαη θξηηήξηφ ηνπ, δελ ην ζεσξεί φκσο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζε κηα απ‟ απηέο ηηο «ηάμεηο»/ζηξψκαηα. Ε ιατθόηεηα 

ηεο Αζήλαο ζπληίζεηαη απφ «παιαηά» θαη λέα ήζε, απφ λέεο επηηειέζεηο απηψλ 

ησλ εζψλ, λέεο ζπκπεξηθνξέο. Μ ιαφο ηνπ θξχβεη κέζα ηνπ ην «παιηφ» θαη ην 
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θαηλνχξγην (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ αδηάθνξν). Αλαδεηθλχεη ηε ιατθφηεηα in vivo, ζηελ 

εμειηγκέλε ηεο κνξθή, φπσο ηελ κπφιηαζαλ ηα λέα ήζε θαη ε πξσηεχνπζα σο 

ρώξνο ηεο λόζαο αζηηθνπνίεζεο. Οηνλ ιαό ηνπ εηδηθφηεξα (απηφο είλαη ε γ΄ ηάμε), 

πνπ δηεθδηθεί ηνλ δηθφ ηνπ απηόλνκν ιφγν, ν Ι.Ι. «παξέρεη βήκα» λα κηιήζεη, 

γίλεηαη ν αγαπεκέλνο ήξσαο ησλ αθεγεκάησλ ηνπ, «δηαζπψκελνο» ζε δεθάδεο 

πξαγκαηηθνύο, ππαξθηνύο, ιατθνχο ήξσεο: απφθιεξνπο, παξαθαηηαλνχο, ηξεινχο, 

θησρνχο, θνπηζαβάθεδεο, άπνξα παηδηά, ρακίληα, ινπζηξάθηα, εθεκεξηδνπψιεο, 

«παλνξακαηδήδεο», «πιάλεηεο πσιεηέο ηπρψλ», γπλαίθεο ππεξάλσ θάζε 

ππνςίαο, γπλαίθεο «εμεγεξκέλεο», θ.ιπ. Γμεηάδσ θαη ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θαη 

δηαζθέδαζεο ησλ ηξηψλ ζηξσκάησλ κε πνιχ ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα/επξήκαηα. Μη ρψξνη ησλ θνηλσληθψλ ζπλαζξνίζεσλ είλαη πην 

πεξηεθηηθνί, πην αλνηθηνί ζηε θηινμελία ησλ εηεξνηήησλ, ε ηαμηθφηεηα δελ είλαη 

εχθνια αλαγλσξίζηκε. Πα θνηλσληθά ζηεγαλά είλαη σο έλα ζεκείν ραιαξά, ε 

θάζεηε θηλεηηθφηεηα είλαη δπλαηή, ηδίσο απφ ηελ «δεπηέξαλ ηάμηλ» (φπσο ηελ 

νξίδεη ν Ι.Ι., πην «ξεπζηή» θαη κηκεηηθή απφ ηηο άιιεο) πξνο ηελ «αλσηέξαλ». Πα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά φξηα είλαη ζαθή, επδηάθξηηα, αιιά γίλνληαη αθαζφξηζηα, 

δηαπεξαηά φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιηηηζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ε πνιηηηζκηθή 

αιιειεπίδξαζε δειαδή είλαη αλαπόθεπθηε. Αλαιχσ θπξίσο ηε δηαπεξαηόηεηα 

ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ηξαγνπδηψλ. Βιέπσ απηνχο ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο σο 

αληηδνκέο, σο αληηλνκίεο πξνο ηα επηβαιιφκελα αληίζηνηρα  πξφηππα. Μη 

ελαιιαθηηθνί ππνπνιηηηζκνί ηεο πφιεο ακθηζβεηνχλ εκκέζσο ην παξάδεηγκα ζην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ν «εγεκνληθφο» πνιηηηζκφο∙ απφ ηελ άιιε, ν ηειεπηαίνο 

(αλέθαζελ ζαξξψ) δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην «λφκηκν 

γνχζην» (έθαλε ην παλ γηα λα ην απνθξχςεη), αιιά ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπθαγία. 

Γεληθφηεξα, κηαο θαη ζην Ηεθ. 6 θάλσ ιφγν γηα θάπνηεο κνξθέο θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ, ζεκεηψλσ εδψ φηη θάζε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε (εθηφο ησλ αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ, getto π.ρ.) εκπεξηέρεη φξνπο θαη φςεηο απνθιεηζκνύ, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη άκπλαο, ππέξβαζεο ησλ αληζνηήησλ. Αζθαιψο, θάπνηνη ρψξνη 

εληείλνπλ ηνπο απνθιεηζκνχο. Γπαλαθέξσ ινηπφλ πξνο ζπδήηεζε ην ζέκα ησλ 

πνιηηηζκηθψλ νξίσλ, φρη σο θξαγκάησλ, αιιά θαη σο ζεκείσλ ζπλάληεζεο θαη 

δσλψλ επαθήο  

Οην Έθην Ηεθάιαην «παξειαχλνπλ» απνθιεηζκέλεο νκάδεο, κηα  πνηθηιία 

απνθιεηζκέλσλ «κηθξνπνιηηηζκψλ» θαη ππνπνιηηηζκψλ. Ναξνπζηάδσ (εηδηθφηεξα) 

ηνλ θφζκν ηεο παηδηθήο ειηθίαο (κέζα ζην πιαίζην: θηιαλζξσπία, θνηλσληθή 

επηηήξεζε, moral panic, αλακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ), ησλ ηξειψλ, 

ησλ γπλαηθψλ, ηνπ πεξηζσξίνπ (θνπηζαβάθεδσλ, ηεο ζεμνπαιηθήο εηεξφηεηαο), 

ηελ πξφζιεςε ησλ (αιινεζλψλ θπξίσο) πιαλφδησλ κνπζηθψλ θαη ηεο κνπζηθήο 

ηνπο απφ ηνπο Αζελαίνπο. Οην Έβδνκν αλαπαξηζηψ ηελ ελνξρήζηξσζε φςεσλ 

ηεο αζηηθήο δσήο σο παξάζηαζεο, ηε κεηαηξνπή ηεο αζηηθήο δσήο ζε ζέακα. Μ 

ινγνηέρλεο Ι.Ι. θαζηζηά ηελ ίδηα ηελ πφιε ζθελή ζεάηξνπ θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο (θαη κε) ραξαθηήξεο ηνπ εζνπνηνχο, ηνπο πεξίεξγνπο ζπλήζσο 

ζεαηέο ηνπο σο ζεαηξηθφ θνηλφ. Γπηρεηξψ κηα πην ιανγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο: εθιακβάλσ απηήλ ηελ ιακπξή ζεαηξηθφηεηα ησλ κεηζαθηθψλ θεηκέλσλ 

σο κηα κεηαηξνπή ησλ εζώλ ηεο πόιεο ζε ζέακα.  
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Οην Ναξάξηεκα 1 εθζέησ θαη‟ νπζίαλ ηελ αληίζηημε Αζήλα-ειιεληθή επαξρία. Ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο δεχηεξεο (ειεχζεξεο θαη δνχιεο) θσηίδεη κε ηνλ ηξφπν ηεο 

ηελ αζελατθή θνηλσλία, ε πξσηεχνπζα εηεξνπξνζδηνξίδεηαη ζε αλαθνξά πξνο 

απηήλ. Αλαπηχζζσ θη εδψ θεπγαιέεο εηθφλεο ηνπ απφ έλα άιιν παιίκςεζην, ηεο 

ππαίζξνπ, ζηελ νπνία νη ππαξθηέο δηαβαζκίζεηο ηεο λεσηεξηθόηεηαο πνηθίιινπλ, 

αθνχ θη εδψ ν παξαηεξεηηθφο ζρνιηαζηήο εληνπίδεη ηα πξψηα ηεο ζπέξκαηα, 

ηδίσο ζηελ Ηέξθπξα θαη ηελ Νάηξα, ζε δχν «αζηηθνπνηεκέλεο» ειιεληθέο πφιεηο. Μη 

ηαμηδησηηθέο ηνπ πεξηγξαθέο, επηζεκαίλσ, νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηηο εηδπιιηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ έδσζε κεξηθέο θνξέο ε εζνγξαθία (ε ηζαγελήο ινγνηερλία). 

Αληηζέησο: έρνπκε κηα ξεαιηζηηθόηαηε ινγνηερληθή θαηαζθεπή (ηζρχεη θη εδψ ε 

αληίθαζε ησλ ιέμεσλ) ηεο ππαίζξνπ, ζηελ νπνία ν θαιιηεξγεκέλνο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κχζνο ηεο αγλήο, εηδπιιηαθήο, αλζξψπηλεο επαξρίαο θαηαξξίπηεηαη 

παηαγσδψο, ελψ θαηαινγίδνληαη νη αλαινγνχζεο ζε πνιινχο θνξείο επζχλεο γηα 

ηελ παξαηεηακέλε ππαλάπηπμε ζε θάπνηα γεσγξαθηθά ηεο δηακεξίζκαηα. Οην 

Ναξάξηεκα 2 παξαζέησ θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Ι.Ι., 

έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, ρεηξφγξαθά ηνπ (απφ ειάρηζηα 

δηαζσζέληα), θάπνηα απφ ηα εθπνλεζέληα ζρέδηα ηεο πφιεο, θ.ά. 

 

12. Γηα κηα Θανγξαθία ησλ Πνπσλπκίσλ. Πα ηνπσλύκηα («κηθξν-ηνπσλύκηα») 

κηαο αγξνηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Κάμνπ σο «κειέηε πεξίπησζεο», Γθδνηηθφο Μίθνο 

Η. & Ι. Αληψλε Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2016, ζζ. 208. 

 

Ε κειέηε είλαη κηα ζύγρξνλε δηεπηζηεκνληθή ιανγξαθηθή (= αλζξσπνινγηθή) 

ζεψξεζε ησλ ηνπσλπκίσλ / κηθξν-ηνπσλπκίσλ, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ Θανγξαθία 

ησλ Πνπσλπκίσλ σο έλα αθφκε «εξγαιείν κειέηεο» ηεο επηζηήκεο ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ. Γλ πξψηνηο, ζ‟ απηήλ πξνηείλεηαη κηα λέα ηαμηλόκεζε ησλ 

ηνπσλπκίσλ πνπ εκθαίλεη ζηηο έλλνηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο, 

λεσηεξηθόηεηα, όλνκα, ρώξνο/ηόπνο θαη πξόζιεςή ηνπο από ηνπο ρξήζηεο ηνπο, 

ό,ηη απνθαινύκε ηνπίν (ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πα ζρεηηθά ηνπσλχκηα 

πεξηγξάθνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, είλαη 

δειαδή νηθνινγηθήο ηάμεσο∙ ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Νεξηγξάθνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο εμαλζξσπηζκνχ θαη νηθεηνπνηήζεσο ηνπ παξαπάλσ ρψξνπ∙ ηνπ «έμσ 

ρψξνπ»∙ ηα δπζεξκήλεπηα/ αθαηάηαθηα). 

Πνπσλύκην θαη αθήγεζε είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο. Οην κειεηψκελν 

παξάδεηγκα δελ έρνπκε αθεγήζεηο πεξί ησλ ηνπσλπκίσλ θαζεαπηώλ, αιιά πεξί 

ησλ ζρέζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπο κε απηά. Μη αθεγήζεηο πεξί ηνπσλπκίσλ 

θαηέζηεζαλ αθνξκή γηα απηνβηνγξαθηθέο αθεγήζεηο, γηα αθεγεκαηηθέο ηνπην-

γξαθέο (ην ηνπσλχκην εμεηάδεηαη εδψ θαη σο θείκελν, πνπ επηζθξαγίδεη πςειήο 

πνηφηεηνο αηζζεηηθέο επηινγέο). Δελ είραλ ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

νλνκαηνζεζίαο, αιιά κε ηε ζπκβησηηθή ζρέζε ησλ θνξέσλ κε ηνλ ρψξν ηνπο, 

ζξαπζκαηνπνηεκέλν ζε εθαηνληάδεο ηκήκαηα, φζα θαη ηα ηνπσλχκηα, γηα θαζέλα 

απφ ηα νπνία είραλ λα θαηαζέζνπλ θάηη, έλα αληίζηνηρν ηκήκα ηεο δηθήο ηνπο 

δσήο. Γιάρηζηεο είλαη νη θαηαγεγξακκέλεο κεηαθπζηθνύ ραξαθηήξα αθεγήζεηο 

ησλ θαηνίθσλ, φκσο απνδνκνχλ παληειψο ηελ ά-ινγε, καγηθή ιατθή ζθέςε. Δελ 
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ζπλάληεζα κχζνπο, παξακχζηα, παξαδφζεηο γηα ηα ηνπσλύκηα. Γμαίξεζε 

απνηεινχλ ειάρηζηα πνπ φλησο παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλα αθφκε ζηε κλήκε ηνπο 

κε αθεγήζεηο ησλ παηδηθψλ ηνπο ρξφλσλ, πεξί θαληαζκάησλ, Ηαιώλ Ηπνπξάδσλ, 

αεξηθώλ, δαηκνλίσλ, θιπ., αιιά κε ηελ βαζηθή (αλακελφκελε) δηαθνξά: νη 

αθεγήζεηο ηνπο πιένλ έρνπλ ραξαθηήξα νξζνινγηζηηθό θαη απηνζαξθαζηηθό. 

Γπηπιένλ εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο: ε ζρέζε κεηαμχ ρψξνπ, νλφκαηνο θαη 

νλνκαηνζεηνχζαο θνηλσλίαο∙ ηα ηνπσλχκηα σο θνξείο ηδενινγίαο, 

ηδενινγεκάησλ, εζληθψλ θαη ηνπηθψλ κπζνινγηψλ, ζπκκεηέρνπλ δειαδή ζην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηγξάκκαηνο κηαο θνηλφηεηαο ή ελφο νιφθιεξνπ 

έζλνπο, σο αθνξκέο γηα ηελ κειέηε ηεο «πνιηηηθήο γεσγξαθίαο/political 

geograpgy», ηνπ «πνιηηηθνχ ηνπίνπ/political landscape)», ηνπ εζληθνχ θαη 

θξαηηθνχ νηθνδνκήκαηνο∙ ην θαηά πφζνλ «ιατθή» είλαη ε νλνκαηνζεζία∙ ηα 

ηνπσλχκηα σο θνξείο ηδενινγίαο, ηδενινγεκάησλ (εζληθψλ θαη ηνπηθψλ),  νη 

κεηνλνκαζίεο ηνπο∙ ε ζρέζε ηνπο κε ηελ κλήκε (ηζηνξηθή, πξνγφλσλ, γελέζιηνπ 

ρψξνπ, ππαξθηνχ ή θαληαζηαθνχ)∙ ε νηθνινγηθή δηάζηαζε ηνπ «παξαδνζηαθνχ» 

πνιηηηζκνχ κέζα θαη απφ ηελ ελδειερή κειέηε ηνπο∙ ε επηβεβιεκέλε (ηειηθά) 

δηάθξηζε κεηαμχ ηνπσλπκίσλ θαη κηθξν-ηνπσλπκίσλ (= «αλεπίζεκσλ θεηκεληθψλ 

ηφπσλ»)∙ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (π.ρ., ε απφιπηε αληηζηνηρία ζεκαίλνληνο 

θαη ζεκαηλνκέλνπ θαηά ηελ δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ηνπ νλνκαηίζκαηνο)∙ 

ζχγθξηζε ηνπ κηθξν-ηνπσλπκηθνχ πινχηνπ ηνπ νξεηλνχ θαη ηνπ πεδηλνχ ρψξνπ (ε 

«ηξηθπκηψδεο» γεσκνξθνινγία ηνπ ελφο ελ ζρέζεη κε ηελ «αθχκαληε» ηνπ άιινπ)∙ 

ηνπσλχκηα θαη (α) ηνπξηζκφο, (β) θηλεκαηνγξάθνο (ή θάζε κνξθήο πνιηηηζηηθή 

βηνκεραλία), (γ) cyberspace, δ) αζηηθόο ρώξνο (ηα λενπαγή ηνπ ηνπσλχκηα 

εθιακβάλνληαη σο πνιηηηζκηθέο εθθάλζεηο ησλ λέσλ αζηηθψλ δνκψλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ ηνχ δηαξθψο αλαδηακνξθσλφκελνπ ηόπνπ ησλ άζηεσλ κε ηελ λεσηεξηθή 

θαη κεηαλεσηεξηθή ειιεληθή θνηλσλία). 

Οηελ αξρή ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο εληάζζσ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ Γιηλάδνπ: αλαθέξνκαη ζηελ νλνκαζία ηνπ, ζηνπο 

πξψηνπο ηνπ νηθηζηέο, ζηελ θνηλσληθή ρξήζε ηνπ ηνπίνπ ηνπ, ζηηο πεγέο ησλ 

ηνπσλπκίσλ πνπ κειεηψ∙ παξαζέησ επίζεο ειάρηζηα (θαζφζνλ γλσζηά) ζηνηρεία 

γηα ηε ζρέζε νλφκαηνο, νλνκαηνζεζίαο θαη Θανγξαθίαο.  

Οην β΄ κέξνο παξνπζηάδσ ηα γιηλαδηψηηθα ηνπσλχκηα. Ε παξνπζίαζή ηνπο 

εκθαίλεη ζηε γισζζηθή θαη ηζηνξηθή ηνπο αλάιπζε. 

 

13. «Κενειιεληθώλ επσλύκσλ ιανγξαθηθή επηζθόπεζηο». Πα ζύγρξνλα 

επώλπκα κηαο αγξνηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Κάμνπ, Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Αληψλε 

Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2017, ζζ. 227. 

 

Οην ΝΞΤΠΜ ΙΓΞΜΟ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπδεηψ – ππφ ιανγξαθηθή θαη 

κφλνλ έπνςε –  θάπνηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λενειιεληθφ επψλπκν. 

Αλαπφθεπθηα, επαλαθέξσ ζηε ζπδήηεζε θάπνηα ήδε γλσζηά απφ ηηο 

γισζζνινγηθνχ ραξαθηήξα πάκπνιιεο, παιαηφηεξεο εξγαζίεο γη‟ απηφ. Μ 

«θαζαξεπνπζηάληθνο» φξνο επηζθόπεζηο πνπ επειέγε, δειψλεη επαθξηβψο ηε 

ζπλνπηηθή εμέηαζή ηνπ πνπ επηρεηξψ, επί άιιεο βεβαίσο βάζεσο, θαζαξά 
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ιανγξαθηθήο, κε λέεο ηδέεο θαη ζθέςεηο, κε άιινπο ηξφπνπο ζεψξεζήο ηνπ, κε ηελ 

πξφζζεηε αλάδεημε ζχγρξνλσλ πεξί απηφ δεηεκάησλ, ηα νπνία αλαπφθεπθηα 

πξνέθπςαλ απφ ηηο λεσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηε λεψηεξε 

λενειιεληθή θνηλσλία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  

Το εθ ηνχησλ, εληάζζσ ηελ παξνχζα εξγαζία κνπ ζηηο κειέηεο ηεο Οχγρξνλεο 

Θανγξαθίαο∙ θξίλσ πσο πξφθεηηαη γηα κηα δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (ηζνξξνπεκέλα) ηηο κεζφδνπο, ηα εξγαιεία (π.ρ. ηελ Νξνθνξηθή 

Ζζηνξία) θαη ηα πνξίζκαηα ηφζνλ ησλ επηκέξνπο εηδψλ ηεο (ηεο Αξρεηαθήο ελ 

πξνθεηκέλῳ θαη ηεο Φηινινγηθήο), φζν θαη ησλ ζπλαθψλ πξνο απηήλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ: (Ηπξίσο) ηεο Ζζηνξίαο, ηεο Ηνηλσληνγισζζνινγίαο, ηεο 

Ηνηλσληνινγίαο, ηεο Θνγνηερλίαο θαη ηεο Ηνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο. Γίλαη κηα 

έκκεζε πξόηαζε γηα ην πνύ νθείιεη λα βαδίζεη ε επηζηήκε ηεο κειέηεο ηνπ ιατθνύ 

πνιηηηζκνύ ζήκεξα φζνλ αθνξά ζε έλα (άιινηε θαζαξψο θηινινγηθφ) ζέκα.  

Απέθπγα λα μερσξίζσ ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ππνθεθάιαηα θαη 

ππνθαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αλαιπφκελσλ ζεκάησλ∙ επέιεμα κηα πην ειεχζεξε 

δηάηαμε ηεο χιεο, θάηη ζαλ «ζθφξπηεο ζθέςεηο», πνπ φκσο, ηειηθά, αλαπφθεπθηα, 

θαη απηέο ηαμηλνκνχληαη, «ππαθνχνπλ» ζηελ ππέξηαηε ινγηθή ελφο επηζηεκνληθνχ 

θεηκέλνπ.         

Μη ζπνξαδηθέο αλαθνξέο κνπ ζε άιιεο εζλφηεηεο θαη εζλνηηθέο νκάδεο (π.ρ. 

Αξκελίνπο, Ννκάθνπο) δελ είλαη «εθηφο ζέκαηνο». Γπηιέγεζαλ ζθνπίκσο, γηα λα 

αλαδείμσ θαη πάιηλ ηνλ θνηλφ δεκηνπξγηθφ λνπ ηεο αλζξσπφηεηαο, ην κεγαιείν 

ηεο θνηλήο πξσηαξρηθήο αλζξψπηλεο ζθέςεο, πνπ έδσζε ην ίδην βάξνο, ηελ ίδηα 

μερσξηζηή ζεκαζία (ζρεδφλ κε ηνπο ίδηνο ηξφπνπο) ζηελ επί-ζεηε νλνκαηνζεζία 

ηνπ πξνζψπνπ. 

Οην ΔΓΡΠΓΞΜ ΙΓΞΜΟ ηεο αλαιχνληαη ηα ζχγρξνλα επψλπκα ηνπ Γιηλάδνπ 

Κάμνπ. Έλα ή δχν απφ απηά δελ πθίζηαληαη ζήκεξα (2017), αθνχ εμέιηπαλ νη 

αξρεγνί ησλ αληίζηνηρσλ νηθνγελεηψλ ρσξίο λα αθήζνπλ αξζεληθνχο απνγφλνπο. 

Ηαηαρσξίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ απφ ζεβαζκφ πξνο ηα ζειπθά ελ δσή κέιε ηνπο. 

Γμεηάδνληαη 32 επψλπκα. Απφ απηά 18 είλαη Ναξσλπκηθά, 9 πξνέξρνληαη απφ 

νλφκαηα, 3 είλαη παηξηδσλπκηθά θαη 2 Γπαγγεικαηηθά. Γπηβεβαηψλεηαη θαη πάιη 

δειαδή απφ ηελ πεξίπησζή καο φηη ε πξψηε παξαπάλσ θαηεγνξία ζπγθεληξψλεη, 

ιφγσ ηεο «ρσξηθήο εθηάζεψο» ηεο (βι. αλαιπηηθά ζην ΝΞΤΠΜ ΙΓΞΜΟ), ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ επσλχκσλ.  

 

14. Μ λαόο ηεο Ιεηακνξθώζεσο ηνπ Οσηήξνο ζην Γιηλάδν Κάμνπ. Σεθίδεο 

από ηελ ηζηνξία θαη ηε ιανγξαθία ηνπ, Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Αληψλε 

Οηακνχιε, Θζζαινλίθε 2018, ζει. 136. 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία αλαπαξηζηάλεηαη θαη‟ αξράο ε ηζηνξία ηνπ λανχ ηεο 

Ιεηακνξθψζεσο ηνπ Οσηήξνο ζην Γιηλάδν ηεο Κάμνπ, ηνπ «ξηζηνχ», φπσο είλαη 

επξχηεξα γλσζηφο ζην λεζί, απφ ην 1650 κέρξη ζήκεξα. Απφ ηα ηζηνξηθά ηεθκήξηα 

πνπ παξαηίζεληαη απνδεηθλχεηαη φηη ν λαφο, θαηά ην αξρηθφ (αιιά κεγάιν) 

δηάζηεκα ηνπ ηζηνξηθνχ βίνπ ηνπ (1650 - ηέιε ηνπ 18νπ αη.) ήηαλ ηδησηηθόο. Αλήθε 

ζε νξζνδφμνπο ηεξσκέλνπο, νη νπνίνη ηνλ κεηεβίβαδαλ ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 
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ηνπο δηθαησκαηηθά, φπσο απνθάλζεθαλ θαη θαηαθχξσζαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπο 

ηα θαηά θαηξνχο «ηεξά θξηηήξηα» πνπ ζπλήιζαλ γηα λα θξίλνπλ πεξί ηνπ 

ηδηνθηεζηαθνχ ηνπ θαζεζηψηνο. Μη ηεξείο ηνπ αλήθαλ ζηελ αλψηεξε θνηλσληθή 

ηάμε ηεο επνρήο ηνπο, ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε πξνζδηνξηδφηαλ πξσηίζησο (α) απφ 

ηνλ ηίηιν ηνλ νπνίν έθεξαλ, σο εθθξαζηέο ηεο «Ιεγάιεο Ναξάδνζεο» ηεο 

Γθθιεζίαο, σο γλψζηεο, θάηνρνη θαη «δηαθηλεηέο» ηνπ επίζεκνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

ιφγνπ, σο εθπξφζσπνη ηεο πνιηηηζκηθήο εγεκνλίαο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, (β) απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε, πνπ απέξεε απφ πνηθίιεο 

νηθνλνκηθέο πεγέο θαη πξνζφδνπο, (γ) απφ ηελ άκεζε ζρέζε πνπ δηαηεξνχζαλ κε 

ηα κέιε ηεο «θεληξηθήο» ζξεζθεπηηθήο δηνίθεζεο ηνπ λεζηνχ.  

Ηάπνηνη φκσο ακθηζβεηνχλ ηελ ηζρχ ησλ παξαπάλσ, εγείξνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αμηψζεηο θαη ελαληηνγλσκνχλ, πξνβάιινπλ ην επηρείξεκα ηεο ζπγθπξηόηεηάο ηνπ 

απφ ηνπο ίδηνπο. Γίλαη νη Νεξηρσξίηεο ησλ ηζηνξηθψλ εγγξάθσλ, νη Γιηλαδηψηεο, νη 

Θνπινπδηψηεο (θάηνηθνη ηνπ κηθξννηθηζκνχ ηνπ Θνπινχδνπ), νη Πδηηδακίηεο 

(θάηνηθνη ηνπ Πδηηδάκνπ) θαη νη Γαιαλαδηψηεο, νη νπνίνη, σο ζπληδηνθηήηεο, 

ζεσξνχλ ηνλ λαφ ηδηθφλ ηνπο, πξνγνληθφλ∙ είλαη νη εθπξφζσπνη ηεο «κηθξήο 

παξάδνζεο» θαη ηνπ «θαηψηεξνπ» πνιηηηζκνχ, πνπ δηεθδηθνχλ φ,ηη εθείλνη 

ζεσξνχλ δίθαην: Πελ εθθιεζία ησλ παηέξσλ ηνπο. κσο, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο 

πνπ έθζαζαλ κέρξη ζε καο θαη παξαηίζεληαη εδψ, νη ρσξηθνί δελ είραλ δίθην, 

θηλδχλεςαλ κάιηζηα θαη κε αθνξηζκφ. Φαίλεηαη απφ ηηο πεγέο φηη δελ δηέζεηαλ 

ηεθκήξηα, παξά ηνλ ελάληην δηθφ ηνπο ηζρπξηζκφ φηη ηέηνηα ππήξραλ, ζε 

ζπγθεθξηκέλε λνηαξία. Αληηζέησο, νη αληίδηθνί ηνπο είραλ θαη παξνπζίαδαλ, ζε 

θάζε εθδίθαζε ηεο ππνζέζεσο, ηηο δηθέο ηνπο απνδείμεηο. Οηελ ηζηνξία ηνπ 

«ξηζηνχ» ηνλ ιφγν έρεη δηαξθώο ε κία πιεπξά, ε εγεκνληθή. Απνπζηάδεη ν 

αληίινγνο, ή κάιινλ ππάξρεη, αιιά δηακεζνιαβεκέλνο, δηά κέζνπ θαη πάιηλ ηνπ 

ιφγνπ ηεο «αληηπάινπ» κεξίδαο.  

Άξα, σο πξψην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη φηη ν «ξηζηφο» ήηαλ αλέθαζελ έλαο 

ακθηζβεηνύκελνο ηεξόο ηόπνο. Πνπ απνδίδνληαη επίζεο νη ραξαθηεξηζκνί 

πνιπώλπκνο (ζηα έγγξαθα παξνπζηάδεηαη κε πνηθίιεο νλνκαζίεο), θνηλόρξεζηνο 

(επί έλα πεξίπνπ αηψλα, νη «ζπγθάηνρνη» Νεξηρσξίηεο ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ απφ 

θνηλνχ σο ελνξηαθφ λαφ) θαη δύζρξεζηνο (κε ηελ έλλνηα ηνπ ειάρηζηα 

ρξεζηκνπνηνπκέλνπ), κεηά ην 1970 πιένλ, φηαλ ηδξχζεθε ζην ρσξηφ δεχηεξνο 

(«εχρξεζηνο») λαφο, εληφο ηνπ θαηνηθεκέλνπ ηνπ ρψξνπ, ελ αληηζέζεη πξνο ηνλ 

«ξηζηφ», πνπ απείρε απφ απηφλ θάπνηα ρηιηφκεηξα… 

Οηα ηειεπηαία δχν θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδνληαη νη ιατθέο παξαδφζεηο 

νη ζρεηηθέο κε ηνλ λαφ θαη θάπνηεο φςεηο ηεο ελνξηαθήο δσήο ηνπ, δειαδή ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γιηλαδηψηηθνπ ιανχ, θαη (εηδηθφηεξα) ην 

παλεγχξη ηνπ (πξαγκαηνινγηθά θπξίσο ζηνηρεία γηα ην ςπραγσγηθφ ηνπ ηκήκα, 

κέρξη ην 1970). Μη ιανγξαθηθέο απηέο ςεθίδεο ζπλζέηνπλ ην δεχηεξν, αο 

ραξαθηεξηζζεί έηζη, ηκήκα ηνπ. 

Ε έληαμε ηεο ηδξχζεσο ηνπ «ξηζηνχ» εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ, 

ε δηεξεχλεζε ηεο επηινγήο ηνπ ρψξνπ εληφο ηνπ νπνίνπ απηφο επειέγε λα 

νηθνδνκεζεί, ε ζχλδεζε ηνπ λανχ κε ηε ιανγξαθία ηνπ, ηελ πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή δσή θάπνησλ ηεξέσλ-ιεηηνπξγψλ ηνπ δηαρξνληθά, ηε δηεξεχλεζε 
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ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηεθδηθεηψλ ηνπ, ηε 

δηαζχλδεζε θάπνησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ παξακέηξσλ κε ηελ νηθνλνκία ηνπ ρσξηνχ, 

κε ηα αλαπάληεηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη ίδηεο νη πεγέο (δελ είλαη νμχκσξν), 

κε ηελ κεηαηξνπή (ηειηθά) ηεο «ζηεγλήο» ηζηνξηθήο αθήγεζεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

βίνπ ηνπ ζε «νηθεία/ζεξκή» πνπ επηρεηξήζεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε, ζπγθξνηείηαη 

κηα αθφκε πξόηαζε γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ πνιπκεξή θαη πνιπζρηδή κειέηε ησλ 

ζεκαληηθώλ απηώλ θαζηδξπκάησλ ηεο ειιεληθήο Μξζνδνμίαο, θαη φρη κφλνλ 

θπζηθά. 

 

15. Μη «αζπξόζηνκεο» παξνηκίεο ηεο Δηαιερηήο Δεπγώιε-Γιέδνπ από ηελ 

Απείξαλζν ηεο Κάμνπ: Ηξηηηθή έθδνζε. Οθέςεηο γηα ηελ «αζπξνζηνκία», ηελ 

γπλαηθεία ζεμνπαιηθόηεηα, ηνλ έξσηα θαη ηελ «αλδξηθή θπξηαξρία» ζηελ 

«παξαδνζηαθή» ειιεληθή θνηλσλία, Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Οηακνχιε / Ζσάλλεο 

αξπαληίδεο, Θεζζαινλίθε 2019, ζζ. 166. 

 

Ε παξνχζα εξγαζία είλαη πξσηίζησο κηα ζπκβνιή ζηε κειέηε ησλ παξνηκηψλ 

απφ ηε Κάμν. Γηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα ηελ ραξαθηεξίζεη θάπνηνο σο ζπλέρεηα 

/ ζπκπιήξσκα ηνπ «θιαζηθνχ» έξγνπ ηεο αείκλεζηεο Δηαιερηήο Δεπγψιε-Γιέδνπ 

(1907-1996, εθεμήο: Δ. Δ.-Γι.) Ναξνηκίεο από ηελ Απείξαλζν ηεο Κάμνπ, Ναξάξηεκα 

6 ηνπ πεξηνδηθνχ Θανγξαθία. Παπηνρξφλσο, απφ ηε θχζε ηεο ε εξγαζία 

ζπκβάιιεη ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο ιατθήο «παξαδνζηαθήο» αζπξνζηνκίαο πνπ 

εθδεισλφηαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ «παξαδνζηαθνχ» αλζξψπνπ (ηνπ 

Καμηψηε ελ πξνθεηκέλσ, ηνπ Απεξαζίηε εηδηθφηεξα), ε κειέηε ηεο νπνίαο αλήθεη 

ζηα desiderata ηεο ελ ιφγσ βηβιηνγξαθίαο.  

Νξφθεηηαη γηα ηελ έθδνζε 39 «αζπξφζηνκσλ» παξνηκηαθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ 

Απείξαλζν, ηηο νπνίεο ε πξναλαθεξζείζα ζπιινγέαο είρε ζπγθεληξψζεη θαη 

απνζηείιεη ζην ηφηε Ηέληξν Οπληάμεσο ηνπ Ζζηνξηθνχ Θεμηθνχ ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ, λπλ Ηέληξνλ Γξεχλεο ησλ Κενειιεληθψλ Δηαιέθησλ θαη Ζδησκάησλ - 

Ζ.Θ.Κ.Γ. 

Ηαζηζηψ εμ αξρήο ζαθέο φηη ε «αζπξφζηνκε» παξνηκία νπδεκία ζρεδόλ ζρέζε 

έρεη κε ηελ εζηκηθά επηβεβιεκέλε, εζηκηθά θαζνξηζκέλε ιατθή αζπξνζηνκία 

ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ ή πεξηφδσλ ηνπ «θχθινπ ηνπ ρξφλνπ» ηεο 

πξνβηνκεραληθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

Ε εξγαζία δελ ζθνπεχεη ζηε γισζζηθή ή ηε κνξθνζπληαθηηθή αλάιπζε ησλ 

«αζέκλσλ» παξνηκηαθψλ θεηκέλσλ ηεο Δ. Δ.-Γι. Οηφρνο κνπ είλαη: 

1. λα παξνπζηάζσ ην παξνηκηαθφ πιηθφ,  

2. λα ην θαηαηάμσ νξζφηεξα ζε έλα απφ ηα γεληθά είδε ζηα νπνία δηαπξεπείο 

έιιελεο ιανγξάθνη θαηέηαμαλ ηνλ παξνηκηαθφ ιφγν, 3. λα αληιήζσ πνιχηηκεο 

(ζεσξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο) πιεξνθνξίεο κέζα απφ ην πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηα 

παξνηκηαθά θείκελα ηεο ζπιινγέσο, 4. λα δηαηππψζσ θάπνηεο ζθέςεηο κνπ γηα ηνλ 

έξσηα θαη ηνλ εξσηηζκφ ζηελ «παξαδνζηαθή» ειιεληθή θνηλφηεηα, κε αθνξκή ηελ 

έθδνζε ησλ αζπξφζηνκσλ παξνηκηψλ ηεο Δ. Δ.-Γι., δειαδή, κε άιια ιφγηα, 

«θεηκέλσλ ππνγεγξακκέλσλ» απφ ηνλ αλδξηθφ, θπξηαξρηθφ ζεζκηθφ ιφγν. Μη 

αζπξφζηνκεο παξνηκίεο είλαη έλαο ηδηφηππνο, ιφγσ χθνπο, αλδξηθφο εξσηηθφο 
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ιφγνο, 5. λα ππνβάισ πξνο ζπδήηεζε θάπνηεο ζθέςεηο γηα ηε κειέηε ηεο 

παξνηκίαο. Έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο αξθεηά ππνδείγκαηα γηα κειέηεο ηεο ζε 

ζπγρξνληθφ (ηνλίδσ) επίπεδν. Ε δηθή κνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξφηαζε ηνπ 

Peter Sietel  λα εξεπλνχκε (a) the interaction situation, in which the proverb is 

spoken, (b) the proverb situation, which is the situation presented literally in the 

proverb, and (c) the context situation, to which the proverb refers.  

Πν ΠΞΖΠΜ ΗΓΦΑΘΑΖΜ, ην πιένλ «αηρκεξφ», απνηειεί χκλν ζηηο γπλαίθεο ηνπ 

«παξαδνζηαθνχ» καο πνιηηηζκνχ πνπ έδξαζαλ κέρξη ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή 

δεθαεηία∙ ζ‟ απηφ αλαδεηθλχσ ηνλ ελδηαθέξνληα, δεκηνπξγηθφ θαζ‟ φια (αιιά 

ζησπεξφ) θφζκν ηνπο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ «αλδξηθφ», θαηλνκεληθά παλίζρπξν 

ελ πνιινίο (φπσο πηζηεχσ)∙ ελάληηα ζε φζα έρνπλ γξαθεί κέρξη ζήκεξα απφ 

θεκηλίζηξηεο εξεπλήηξηεο. Αλαιχσ ην γπλαηθείν κεγαιείν (ή εκκέζσο ηελ 

ηξαγσδία ηνπο ζήκεξα), επεηδή δήζελ ε αλζξψπηλε εκπεηξία θαη γλψζε έρεη 

νηθνδνκεζεί ππφ ηηο επηηαγέο ηεο αλδξηθήο δηάλνηαο.  

 

16. Πειεόξαζε θαη ζύγρξνλνο ιατθόο πνιηηηζκόο (κε αθνξκή ηα 50 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δεκόζηαο Πειεόξαζεο, 1966-2016), Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. 

Οηακνχιε / Ζσάλλεο αξπαληίδεο, Θεζζαινλίθε 2020, ζζ. 429. 

 

Ε παξνχζα εξγαζία κειεηψ ηελ αλαπαξάζηαζε φςεσλ ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ απφ ηελ ηειεφξαζε, έλα απφ ηα νρήκαηα ηεο ειιεληθήο λεσηεξηθφηεηαο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θ.ε. Δελ αξθνχκαη ζην λα εληνπίζσ θαη λα θαηαγξάςσ ηα 

ζηνηρεία απηψλ ησλ φςεσλ, αιιά εηζέξρνκαη ζε πην «δχζβαηα εδάθε»: Αλαιχσ  

-ην πώο ελζσκαηώλνληαη θαη πώο ιεηηνπξγνύλ ηα «παξαδνζηαθά» θαη ηα 

λεσηεξηθά ζηνηρεία ζηηο δεκηνπξγνχκελεο «πβξηδηθνχ ραξαθηήξα» ηειενπηηθέο 

θαηαζθεπέο 

-ζε πνηεο αηζζεηηθέο επηινγέο ζπγρσλεχνληαη,  

- πψο κεηαπνηνχληαη θαη ππεξβαίλνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ππφζηαζε, θιπ.  

Νξσηίζησο ηε Θανγξαθία ελδηαθέξεη ε κειέηε ηεο πνηεηηθήο απηψλ ησλ λέσλ 

ζθελνζεζηώλ, ε αηζζεηηθή ηνπο (αθνχ δηακνξθψλνπλ έλαλ «λέν θαλφλα»), αιιά 

θπξίσο ε λέα ηνπο ιεηηνπξγία ζην επξχ «θαηαλαισηηθφ» ηνπο θνηλφ, πξσηίζησο 

ηελ ςπραγσγία ηνπ. Πν ελδηαθέξνλ είλαη λα αλαθαιχπηνπκε θάζε θνξά ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακνξθψζεσο ηνπ λένπ: Πη εμνβειίδεη θαη ηη θξαηά απφ ην 

παξαδνζηαθφ ή ην ζχγρξνλν καδηθφ; Ννην κεηνπζηψλεη;  

Απηφ πνπ ηξνθνδνηεί ηελ Θανγξαθία ζήκεξα θαη ηελ αλαλεψλεη είλαη θπξίσο ε 

θαηαγξαθή θαη ε κειέηε ησλ λέσλ ιεηηνπξγηώλ ησλ παιηώλ εζηκηθώλ κνξθώλ-

θαηλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ εζώλ ηνπ ιανύ. Πα δεκηνπξγνχκελα κνξθψκαηα δελ 

είλαη λεσηεξηθά, αλ σο ηέηνηα ραξαθηεξίζνπκε θάζε πξσηόηππν δεκηνχξγεκα. 

Δελ είλαη φκσο πξσηφηππα, θείληαη ζην ελδηάκεζν, δηφηη ε βάζε ηνπο εδξάδεηαη – 

έζησ θαη θαη‟ νιίγνλ –  ζηηο πξφηεξεο θιαζηθέο ηνπο κνξθέο, ελψ έρνπλ 

ιεζκνλεζεί επηπιένλ ηφζν ε παιηά ηνπο ιεηηνπξγία φζν θαη νη γελεζηνπξγέο ηνπο 

αηηίεο. 

Μ «παξαδνζηαθφο» πνιηηηζκφο κείσζε ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηειεφξαζεο ζηελ Γιιάδα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζρεκαηηδφκελεο λέεο ηνπ 
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ηειενπηηθέο κνξθέο. Οηε κηθξή νζφλε αλαπαξηζηάλνληαη πιένλ νη εθθάλζεηο ηνπ 

σο popular (δεκνθηινχο, καδηθνχ, ζχγρξνλνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο επηζπκεί ν 

θαζείο λα ηνλ νλνκάζεη), πβξηδηθνύ ραξαθηήξα ελ πνιινίο, θαη κε ηηο άιιεο ηνπ 

κνξθέο, απηέο πνπ αλαπηχζζσ ζην νηθείν ζεκείν ηεο εξγαζίαο.  

Άθεζε φκσο απηφο ν «παξαδνζηαθφο» πνιηηηζκφο ηηο ηδέεο ηνπ, ηα ήζε ηνπ, θαη 

θπζηθά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνξέσλ ηνπ σο κηα ηεξάζηηα παξαθαηαζήθε γηα ην 

κέιινλ. Απηέο ηηο «Ιεγάιεο Μπζίεο» ηνπ αλαδεηψ ζηα πνηθίια ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα (ζηηο εηδήζεηο, ζηηο «θνπηζνκπνιίζηηθεο» εθπνκπέο ηεο, ζηα 

παηρλίδηα, ζηνπο θάζε ινγήο δηαγσληζκνχο ηεο, ζηηο πνηθηιφκνξθεο 

κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο ηεο, ζηηο αζιεηηθέο ηεο εθπνκπέο, ζηηο «θνιθινξηθέο» 

αλαβηψζεηο ηνπ, θ.ά.). Ε ηειεφξαζε αμηνπνηεί πξνυπάξρνπζεο πνιηηηζκηθέο 

ππνδνκέο, απφ ηηο νπνίεο αληιεί ην πιηθφ ηεο, ή δεκηνπξγεί λέεο, ηηο νπνίεο 

αλαπαξηζηά θαη πάιηλ θπζηθά, κε κηα δηαξθή αλαηξνθνδφηεζε, ζε κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε. Βεβαίσο, απηνλφεην είλαη φηη πίζσ απφ ηελ αθεξεκέλε έλλνηα ηεο 

ππνθξχπηνληαη άλζξσπνη, ηδενινγίεο, πξνζσπηθέο επηινγέο, θιπ. θαη φηη ηα 

πνιηηηζκηθά πξφηππα κηαο θνηλσλίαο, νη θνπιηνχξεο θαη νη ππνθνπιηνχξεο 

ζπλερψο αλαδηακνξθψλνληαη, σο αληαλάθιαζε ζπλζέζεσλ ή ζπγθξνχζεσλ 

εζληθψλ θαη ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ πξαθηηθψλ, λεσηεξηζκψλ, αηνκηθψλ θαη 

ζπιινγηθψλ επηινγψλ. 

Πελ πνιηηηζηηθή αλαπαξάζηαζε κνξθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ δηεπξπκέλνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ απφ ηελ ηειεφξαζε εξεπλψ, δειαδή ηελ αλαπαξαγσγή πνιηηηζκηθψλ 

δεδνκέλσλ σο πνιηηηζηηθψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε κεηαβίβαζή ηνπο ζηνπο 

απνδέθηεο / ρξήζηεο. Άξα, ν ζχγρξνλνο ιατθφο πνιηηηζκφο είλαη 

επαλαζθελνζεηεκέλνο, αλ αλαινγηζζνχκε φηη πάληνηε ήηαλ ζθελνζεηεκέλνο 

πνηεηηθά, κε ηηο αλαηξνπέο ησλ παξαιιαγψλ ή ησλ κηθξναιιαγψλ ζηελ 

θαζηεξσκέλε ζεαηξηθή ηνπ ηάμε (ηελ παξάδνζε).  

Γμππαθνχεηαη φηη είλαη αδχλαηνλ λα ζπκπεξηιάβσ ζην πφλεκά κνπ φιεο ηηο 

εθθξάλζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ λενειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα κειεηήζσ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζε φια ηα ηειενπηηθά είδε ηεο ειιεληθήο ηειεφξαζεο απφ 

ην 1966 κέρξη ην 2016. Γπέιεμα απηέο πνπ έθξηλα σο ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο. 

Ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα: Οην πξψην, ην ζεσξεηηθφ, θαηαγξάθσ 

ελ ζπληνκία πέληε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ (α) ζηελ επηζηήκε ηεο Θανγξαθίαο, 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηειεφξαζε, (β) ζηελ επηθνηλσλία γεληθψο, θαη ζηνλ ξφιν ηεο 

ηειεφξαζεο ζε απηήλ. 

Οην δεχηεξν αλαπαξηζηώ ελ ζπληνκία ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηφδνπ 1966-2016, γηα ηνπο επλφεηνπο ζηνπο ιανγξάθνπο ιφγνπο. 

Οην ηξίην, ην θχξην κέξνο ηεο, πξαγκαηψλσ φζα πξναλαθέξζεθαλ εδψ. 

Ρπνδηαηξείηαη ζε 19 ππνθεθάιαηα, ζην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ αλαιχεηαη έλα 

δήηεκα. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά:Πειεφξαζε θαη παηδηθή ειηθία, ηειεφξαζε θαη 

θνηλσληθφ θχιν. Πειενπηηθέο εμεηθνλίζεηο ηεο νκνθπινθηιίαο, Κέεο κνξθέο 

αθεγεκαηηθφηεηαο, ε ηειεφξαζε σο εηθνληθφ θαθελείν, ν θφζκνο ησλ 

«πξσηλάδηθσλ» θαη ησλ «βξαδηλάδηθσλ», ζηνλ ξφιν ηεο πξνμελήηξαο, ν 

ειεθηξνληθφο ηεξνθήξπμ, αζιεηηζκφο θαη ηειεφξαζε, θιπ. 
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17. Ιειέηεο λαμηαθήο Θανγξαθίαο, η. Α΄. Πν δξώκελν ησλ Ηνξδειάησλ – 

Ηνξδειάδσλ – Φνπζηαλειάδσλ – Θεβεληώλ – Πζνιηάδσλ. Δηαρξνληθή ζεώξεζε, 

Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2021, ζζ. 111. 

 

Οην ΝΞΤΠΜ ΙΓΞΜΟ ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

δξσκέλνπ ησλ Ηνξδειάησλ - Ηνξδειάδσλ - Φνπζηαλειάδσλ - Θεβεληψλ - 

Πζνιηάδσλ ζηε Κάμν, σο επηηέιεζε δηαθφξσλ ηαπηνηήησλ, επεηδή απηή ε 

ιεηηνπξγία (φπσο θξίλV) ραξαθηήξηδε αλέθαζελ ην δξψκελν. 

Οην ΔΓΡΠΓΞΜ ΙΓΞΜΟ ηεο δηεξεπλψ ηνλ «αξρατθφ» ραξαθηήξα ηνπ δξσκέλνπ. 

Γπηθεληξψλσ ηελ εξεπλεηηθή κνπ πνξεία ζηελ αλάιπζε ηεο εζηκηθήο θνξεζηάο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ αλδξψλ, ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ζηε 

ζχγθξηζε κε αλάινγα απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζεάκαηα, ζηελ «επίζθεςε» ησλ 

θαηά ηφπνπο νλνκαζηψλ ηνπ,  ζηελ αλάιπζε ηεο ηειεπηαίαο «ζθελήο» ηνπ, θ.ά., 

θαη νδεγνχκαη ζην εμήο ζπκπέξαζκα: Ιαο παξαπέκπεη ζηελ αξρέγνλε πξαθηηθή 

ηεο αξπαγήο γπλαηθψλ, ζε απηήλ ηελ αξζεληθή γακηθή πξαθηηθή βίαο κε ζηφρν ηελ 

παξέκβαζε ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο∙ δειαδή, ν 

κεηακθηεζκέλνο ζε γπλαίθεο αλδξηθφο ζίαζνο έπαηδε ζέαηξν θαη επέιεγε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε. Ε φιε ιατθή απνθξηάηηθε παξάζηαζε πεξηειάκβαλε (ηηο 

ζρεηηθέο κε ην πλεχκα ησλ εκεξψλ) ζπκβνιηθέο δξάζεηο επγνληθνχ ραξαθηήξα, 

ζπκπιεξψζεθε δε αξγφηεξα (κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ) κε ζπλαθείο απνθξηάηηθεο 

«ζθελέο». Ηαη εμειίρζεθε έηη πεξαηηέξσ, θαηά ηηο κεηά ηνλ Β΄ Ναγθφζκην Νφιεκν 

δεθαεηίεο, κε λέεο «ζθελέο», λέα πξφζσπα (γπλαίθεο κέιε ηνπ ζηάζνπ), λέεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο, άθξσο ελδηαθέξνπζεο γηα ηε Οχγρξνλε Θανγξαθία. 

Οην ΓΝΖΙΓΠΞΜ ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζεκεξηλή ςπραγσγηθή, 

θνηλσληνςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ δξσκέλνπ, εληεηαγκέλε ζε έλα 

ζχληνκν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηηθφ κε ηνλ (αλα)ζθελνζεηεκέλν ιατθφ πνιηηηζκφ, 

ηε δηαρείξηζε ηεο Ναξάδνζεο θαη ηνπο ζεκεξηλνχο ηεο θνξείο, ηηο «εηδηθέο 

πξαθηηθέο» ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαη ηελ θαηά Lévi-Strauss γηαγηά, ηελ 

αλζξσπνινγηθή αξρέγνλε, δειαδή, δηάζηαζε ηήο νηθείαο απηήο κνξθήο, επεηδή, 

ζηελ εθ πξψηεο φςεσο αζπλάξηεηε κε ην ζέκα παξνπζία ηεο, ν ζπγγξαθέαο 

εληνπίδεη ζην δξψκελν κηα άθξσο ελδηαθέξνπζα επηβίσζε παλάξραησλ ξφισλ 

ηεο.  

 

18. Ιειέηεο λαμηαθήο Θανγξαθίαο, η. Β΄. Ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ ζηε Κάμν 

(18νο αη.- 1950). Οχγρξνλε ιανγξαθηθή κειέηε (ππό έθδνζε) 

 

19. Θανγξαθηθά ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο (1950-1981) (ππό έθδνζε) 

 

 

ΖΖ. ΔΕΙΜΟΖΓΡΙΑΠΑ ΟΓ ΝΞΑΗΠΖΗΑ ΟΡΚΓΔΞΖΤΚ, ΝΓΞΖΜΔΖΗΑ,  

ΠΖΙΕΠΖΗΜΡΟ ΗΑΖ ΟΡΘΘΜΓΖΗΜΡΟ ΠΜΙΜΡΟ 
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1. «Πνπσλχκηα Γιηλάδνπ», Νξαθηηθά ηνπ Α΄ Ναλειιελίνπ Οπλεδξίνπ κε ζέκα «Ε 

Κάμνο δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ», Φηιψηη, 3-6 Οεπηεκβξίνπ 1992. Γπηκέιεηα: Ζσ. 

Νξνκπνλάο - Οηέθ. Σαξξάο, Αζήλα 1994, 863-926.  

 

Ε εξγαζία απηή έρεη δηπιφ ζηφρν: αθελφο ηελ θαηαγξαθή, εηπκνινγηθή 

αλάιπζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο πξψηεο ηζηνξηθήο καξηπξίαο (φπνπ νη πεγέο 

βνεζνχλ) ησλ ηνπσλπκίσλ ηνπ Γιηλάδνπ Κάμνπ, αθεηέξνπ ηε ιανγξαθηθή ηνπο 

εξκελεία, αθνχ έλα απφ ηα πξνζθηιή ζέκαηα ηεο Φηινινγηθήο Θανγξαθίαο είλαη ε 

κειέηε ησλ ιέμεσλ θαη ησλ νλνκάησλ πνπ ελέρνπλ εηδηθή ιανγξαθηθή ζεκαζία. 

Ιεηά ηελ παξάζεζε θάπνησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ 

θαη ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθε ην πιηθφ ηεο ζπγγξαθήο (αλέθδνηνη 

θψδηθεο ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Ηξάηνπο θαη ηνπ Ζζηνξηθνχ Αξρείνπ Κάμνπ, 

εθδεδνκέλα έγγξαθα, ηζηνξηθά ζπγγξάκκαηα, δψζα ηνπσλπκηθή παξάδνζε, θ.ιπ.), 

θαηεγνξηνπνηψ ην πιηθφ ζε νθηψ (8) νκάδεο (ζει. 863-865): ηνπσλχκηα 

πξνεξρφκελα απφ νλφκαηα παιαηψλ θαη λέσλ ηδηνθηεηψλ γεο, απφ ηελ χπαξμε 

θηηζκάησλ (λασλπκηθά θπξίσο), απφ ηελ θαιιηέξγεηα, ηε ρξήζε ηνπ ηφπνπ θαη ηε 

ζέζε ηνπο, απφ ηε θχζε ηνπ εδάθνπο θαη ηε δηακφξθσζή ηνπ, απφ ηελ χπαξμε ή 

κε πδάησλ, θπησλπκηθά, δσσλπκηθά θαη κηα ηειεπηαία γεληθή θαηεγνξία, γηα φζα 

δελ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ.  

Γλ ζπλερεία αλαιχσ μερσξηζηά θάζε νκάδα-θαηεγνξία. Έκθαζε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δίλεηαη ζηελ απψηεξε ηζηνξηθή ηνπο καξηπξία 

(κε αλαθνξά ζηελ πεγή πνπ ηελ ηεθκεξηψλεη), ζηελ εηπκνινγία ηνπο, ζηε 

ιανγξαθηθή ηνπο εξκελεία, ζηηο πηζαλέο κεησλνκαζίεο, ζηελ επηβίσζή ηνπο κέρξη 

ζήκεξα, θ.ιπ. 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο (914-917) αμηνπξφζεθηα θξίλσ: 

 ηελ παληειή έιιεηςε ηνπσλπκίσλ ηνπξθηθήο πξνειεχζεσο θαη ηελ πιεζψξα 

θπξησλύκσλ, «Δπηηθψλ» θπξίσο θενπδαξρψλ θαη λαμίσλ επγελψλ εμνπζηαζηψλ 

ηνπ ηφπνπ, ζπκπεξάζκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ «επίζεκε» Ζζηνξία,  

 ηελ απνπζία ηνπσλπκίσλ κε αξραηνειιεληθή πξνέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα 

εξκελεπζεί πνιιαπιψο, 

 ηελ επηβίσζε (απφ ηελ ηζηνξηθή αξρή ηνπ ρσξηνχ, πεξί ηα κέζα ηνπ 17ν αη.)  

ησλ πεξηζζνηέξσλ ηνπσλπκίσλ κέρξη ζήκεξα, θ.ά.  

 ηελ πιεζψξα ησλ ηνπσλπκίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζξεζθεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ. Γπηζεκαίλσ ηε δηαπάιε ησλ δχν 

ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ ηνπ λεζηνχ πνπ αλαδχεηαη απφ ηε κειέηε. 

Ναξάιιεια ε εξγαζία είλαη κηα αθφκε ζπκβνιή ζηελ Πνπηθή Ζζηνξία, αθνχ καο 

παξέρεη καξηπξίεο γηα εγθαηαιειεηκκέλνπο νηθηζκνχο, γηα νηθνγέλεηεο πνπ 

ράζεθαλ, γηα κεηνηθεζίεο θαη απνδεκίεο, θ.ά. 

Ε εξγαζία ηηκήζεθε κε έπαηλν απφ ηελ Γιιεληθή Μλνκαηνινγηθή Γηαηξεία. 

 

2. «Ναξαιιαγέο επηξάπεισλ δηεγήζεσλ απφ ηελ Απείξαλζν ηεο Κάμνπ», 

Απεξαζίηηθα, η. 2/17 (Μθηψβξηνο - Δεθέκβξηνο 1998), 53-70. 
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Ε εξγαζία απηή είλαη κηα ζπκβνιή ζ‟ έλα «παξεμεγεκέλν» κέρξη πξφηηλνο 

δήηεκα ηεο Θανγξαθίαο, απηφ ησλ επηξάπεισλ δηεγήζεσλ, αθνχ κφιηο ην 1980 ν 

θαζεγεηήο Ι. Ιεξαθιήο ηηο αλέζπξε απφ ηελ αθάλεηα θαη  απέδεημε φηη κε ηε 

ξεαιηζηηθή ηνπο ακεζφηεηα απνδίδνπλ κηα πην αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο 

παξαδνζηαθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αθνχ κέζα απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο, αμίεο, ηδαληθά, αλζξψπηλα πάζε 

θ.ιπ. δηαιχεηαη ην «θνηλσληθφ εηδχιιην» πνπ πξνβάιινπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ νη θαηά θαηξνχο «ιανγξαθνχληεο» θαη νη λνζηαιγνί 

ηνπ «αγλνχ» παξειζφληνο.  

Νξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ε παξνχζα εξγαζία. Βαζηζκέλνο ζε δέθα 

(10) αδεκνζίεπηεο δηεγήζεηο πνπ απνδειηίσζα απφ ρ/θα ηνπ Ζζηνξηθνύ Θεμηθνύ 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ ηεο Δηαιερηήο Δεπγψιε-Γιέδνπ, δίλσ κηαλ άιιε δηάζηαζε 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ αλζξψπνπ, θαη εηδηθά: ζηηο ζρέζεηο 

άλδξα-γπλαίθαο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, φπνπ ην νηθνγελεηαθφ εηδχιιην 

θαηαξξαθψλεηαη (κε ηελ αληηπαξάζεζε ηνπ ιατθνχ «αληηκχζνπ» ζηνλ αληίζηνηρν 

«αζηηθφ»), ζηηο ζρέζεηο ζπδχγνπ θαη πεζεξηθψλ, θαη εηδηθφηεξα ζηηο πιένλ 

«ιανγξαθηθέο», απηέο δει. κεηαμχ  πεζεξάο-λχθεο.  

Γπίζεο, παξνπζηάδσ ηελ εηθφλα ηεο παπαδηάο θαη ηνπ κπισλά ζηε ιατθή 

αληίιεςε, σο πξνζψπσλ κε ζαηαληθέο επηλνήζεηο θαη ππεξβνιηθή θαληαζία 

αληηζηνίρσο, αθνχ εθεπξίζθνπλ παληνίνπο ηξφπνπο γεινηνπνηήζεσο ηνπ Άιινπ ή 

δηεγνχληαη απίζαλεο «ππεξξεαιηζηηθήο εκπλεχζεσο» δηεγήζεηο ζε «αγψλεο 

ςεπδνινγίαο». Θα πξέπεη βεβαίσο λα παξαηεξήζνπκε φηη θπξίαξρν ζέκα ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αθεγήζεσλ παξακέλεη ε θνπηακάξα (ζηελ πεξίπησζή καο 

απνηειεί θχξην ζέκα ζε ηέζζεξηο δηεγήζεηο, θαη ππνβάιιεηαη ζε άιιεο ηξεηο), αθνχ 

(αζρέησο θνηλσληθνχ θαζνξηζκνχ), δηέπεη θαη ραξαθηεξίδεη πνιιέο αλζξψπηλεο 

ελέξγεηεο, ελψ ε επξηζθφκελε ζηνλ αληίπνδά ηεο εμππλάδα, απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αδπλάησλ: παξαηεξνχκε, δειαδή, κηα πξνζπάζεηα ηνπ 

ιατθνχ αλζξψπνπ λα «εθδηθεζεί» ζηηγκηαία απηνχο πνπ ηνλ θαηαπηέδνπλ 

θαζεκεξηλά, έρνπκε κηα θαηά θαληαζίαλ «θνηλσληθή εθηξνπή». 

 

3. «Μ Ζάθσβνο Ηακπαλέιιεο από πιαηείαο: ζέζεηο θαη απφςεηο ηνπ ζε δεηήκαηα 

ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ», Κέα Γζηία, ηρ. 1729 (Δεθέκβξηνο 2000), 997-1013. 

 

Οηελ εξγαζία απηή, κε βάζε ην βηβιίν ηνπ αείκλεζηνπ (+2011) Ζάθσβνπ 

Ηακπαλέιιε «Από ζθελήο θαη από πιαηείαο», απνδεηθλχσ ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

απφςεσλ ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα κε ηα δηδάγκαηα ηεο 

Θανγξαθίαο.  

Αλαθαιχπησ ζηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο ηνπ Ηακπαλέιιε έλαλ ζχγρξνλν 

«ιανγξάθν», ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο ζε ζέκαηα φπσο: 

- φςεηο ηεο κεηαβνιήο ηεο ειιεληθήο επαξρίαο απφ ηνλ Β΄ Ναγθφζκην Νφιεκν 

θ.ε.,  

- ν ηνπξηζκφο θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηε ζχγρξνλε λενειιεληθή ηαπηφηεηα, ε 

έλλνηα ηεο ειιεληθφηεηαο, ν άλζξσπνο ηεο πφιεο, ν θνιθινξηζκφο, ε απξφζεηε 

πνηεηηθφηεηα ηνπ ιατθνχ θαιιηηέρλε, ε Γπξψπε θαη νη εζληθνί πνιηηηζκνί, νη 
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ζρέζεηο ηνπ θνηλνχ κε ην ζέαηξν θαη ηνπο εζνπνηνχο ηνπ, ν ξφινο ησλ 

επαξρηαθψλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, θ.ά., νπδφισο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζέζεηο ηεο 

επηζηεκνληθήο Θανγξαθίαο. Μη ζθέςεηο  ηνπ απηέο θαη νη «πξσηαξρηθέο εηθφλεο» 

πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπ (εηθφλεο απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη 

βηψκαηα), κε ηελ «επεμεξγαζία» ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ ζθέςεο, κεηνπζηψζεθαλ 

ζηνλ απαξάκηιιν ζεαηξηθφ ηνπ ιφγν, πνπ ηνλ αλέδεημε ζε «παηξηάξρε ηνπ 

λενειιεληθνχ ζεάηξνπ». 

 

4. «Ε Οίθλνο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 ζην έξγν ηνπ Άγγινπ 

πεξηεγεηή J. Th. Bent „Cyclades, or life among the isular Greeks‟», Νξαθηηθά ηνπ Α΄ 

Δηεζλνύο Οηθλατθνύ Οπλεδξίνπ, Οίθλνο 25-28 Ζνπλίνπ 1998, η. 3 (2001), 469-490. 

 

H ζεκαζία ηεο πξνζθνξάο ησλ ιανγξαθηθψλ καξηπξηψλ πνπ καο άθεζαλ νη 

πεξηεγεηέο είλαη κεγάιε θαη έρεη επιφγσο επηζεκαλζεί απφ πνιινχο έιιελεο θαη 

μέλνπο ιανγξάθνπο. Ε ελαζρφιεζή κνπ κε ηνλ άγγιν πεξηεγεηή James Theodore 

Bent νθείιεηαη ζην φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πεξηεγεηήο έρεη θαηαγξάςεη ζην έξγν ηνπ 

πνιχηηκεο εηδήζεηο θαη εχζηνρεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηηο Ηπθιάδεο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1880, θαη απνηειεί σο εθ ηνχηνπ κηα απφ ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ «είδνπο» ηνπ. 

Ε εξγαζία απηή αλαπαξηζηά φςεηο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Οίθλνπ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1880, ηδσκέλεο κε ην βιέκκα ηνπ μέλνπ πεξηεγεηή. ςεηο ελφο 

παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ ήδε έρεη δερζεί ηα πξώηα επξσπατθά «πιήγκαηα» 

ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηνπ. Μ παξαηεξεηηθφο Bent θαηαγξάθεη κε δσεξφηεηα ηηο 

λέεο, παγησκέλεο πιένλ ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο θξίλεη κε ην βιέκκα ηεο 

επνπηεχνπζαο θαη «παληαρνχ παξνχζεο» εθείλε ηελ πεξίνδν Γπξψπεο. 

Νξνεγείηαη εθηελήο Γηζαγσγή, ζηελ νπνία δίλνληαη άγλσζηα βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία, θαη θπξίσο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, έλαο πιήξεο 

εξγνγξαθηθφο θαηάινγνο ηνπ άγγινπ πεξηεγεηή. Πν ζεκαληηθφ επίζεο ζ΄ απηφ ην 

ηκήκα ηεο εξγαζίαο (πνπ απνηειεί θαη πξσηνηππία ηεο) είλαη φηη δίδεηαη ε εηθόλα 

ηνπ «μέλνπ» πεξηεγεηή κέζα από ηα ίδηα ηνπ ηα γξαθόκελα γηα ην λεζί. 

Αθνινπζψ, δειαδή, κηα αληίζεηε απφ ηε ζπλήζε πνξεία: δελ αξθνχκαη ζηελ απιή 

παξνπζίαζε ησλ πεξηγξαθνκέλσλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν, αιιά κέζσ απηψλ 

εμεηάδσ ηελ ειιελνιαηξία ηνπ πεξηεγεηή, ην ζαπκαζηφ (φλησο) ηξφπν πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηελ «επηηφπηα έξεπλα», ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ 

πνιηηηζκηθή «εηεξφηεηα», θ.ιπ. 

Οηε ζπλέρεηα, ζην πξώην θεθάιαην, δίλνληαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ηνλ ώξν, ηελ 

Μηθνλνκία θαη ηνπο Αλζξώπνπο πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηεγεηή, κε θξηηηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη ζρνιηαζκνχο, φπνπ απαηηείηαη, ζηνρεχνληαο λα απνδείμσ ηελ 

νμχλνηα ηνπ παξαηεξεηή θαη ηηο επηηπρεκέλεο επηζεκάλζεηο ηνπ, ηηο ζεκαληηθέο 

γηα ηε Θανγξαθία εηδήζεηο πεξί ησλ κεηαβνιώλ ζην ιατθφ πνιηηηζκφ. Πέηνηεο 

είλαη, π.ρ., είλαη νη «αζπλέρεηεο» πνπ παξαηεξεί ζηε γιψζζα, ε ξαγδαία αιιαγή 

ηεο ελδπκαζίαο, ε εγθαηάιεηςε θάπνησλ ιατθψλ δεηζηδαηκνληψλ θαη ην πέξαζκα 

ζηνλ «ιατθφ νξζνινγηζκφ», ε χθεζε ηνπ κνλαρηθνχ πλεχκαηνο θαη ε εζηθή 
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«πηψζε» θάπνησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Θενχ, θ.ά. Ιηιώ δει. γηα κηα δηαξθώο 

αζηηθνπνηνύκελε θνηλσλία. 

Οην δεύηεξν θεθάιαην δίλνληαη νη ππνβφζθνπζεο αληηπαιόηεηεο κεηαμχ ησλ 

Οηθλίσλ θαη ησλ γεηηφλσλ ηνπο, απνηειέζκαηα ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επεθξάηεζαλ θπξίσο κεηά ηελ εζληθή ζπγθξφηεζε ηνπ 1830 θαη ηηο αλαπφθεπθηεο 

εληάζεηο θαη αληηπαιφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε θξαηηθή παξέκβαζε κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ, κε ηελ θαηαλνκή ησλ ειάρηζησλ δεκφζησλ 

έξγσλ θαη πφξσλ, κε ηε κνλνπσιηαθή δηαρείξηζε δεκνζίσλ αμησκάησλ, κε ηελ 

ππαγσγή ησλ «αδχλακσλ» λεζηψλ ππφ «ηζρπξφηεξα», θαη δε ηε Οχξν, θ.ιπ. 

Πελ εξγαζία ζπκπιεξψλνπλ ην Γπίκεηξν (παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία ηνπ 

αγγεηνπιάζηε θαη ε ζηθλαίηθε παξαδνζηαθή γπλαηθεία ελδπκαζία) θαη ε ζρεηηθή 

Βηβιηνγξαθία. 

 

5. «Ε εθεκεξίδα „Καμηαθφλ Βήκα‟ (1930-1933): ε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ηεο 

ηαπηφηεηα», Καμηαθά, ηρ. 2/40 (Αχγνπζηνο - Δεθέκβξηνο 2001). 

 

Οηελ εξγαζία απηή εμεηάδσ ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

«Καμηαθνύ Βήκαηνο», κηαο ελδηαθέξνπζαο λαμηαθήο εθεκεξίδαο ηνπ 

Ιεζνπνιέκνπ, κέζα ζηα ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα ηεο ηαξαγκέλεο απηήο 

πεξηφδνπ ηεο ειιεληθήο Ζζηνξίαο.   

Ναξνπζηάδσ θπξίσο ηνλ «επηζεηηθφ» θνκκαηηθφ ηεο ιφγν, παληαρνχ παξφληα 

ζηηο ζηήιεο ηεο, πνπ ςέγεη, ριεπάδεη, θαηεγνξεί ην αληίπαιφ ηεο βεληδειηθφ θφκκα 

θαη ηνλ ηνπηθφ βνπιεπηή Ν. Γπξηπαίν. Έρνληαο ππφςε κνπ αλάινγα παξαδείγκαηα 

απφ άιιεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο ίδηαο επνρήο εξκελεχσ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ην ύθνο θαη ηελ πνιηηηθή ζηάζε ηεο ελ ιφγσ εθεκεξίδαο σο αληαλαθιάζεηο ηνπ 

αλψκαινπ πνιηηηθνχ βίνπ πνπ επηθξαηεί γεληθά απηήλ ηελ πεξίνδν ζηελ Γιιάδα. 

Αλ νη δηαλννχκελνί ηεο επηδεηνχλ κηα θαηλνχξγηα Ι. Ζδέα, έλαλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο εζληθήο θαη πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο, ν απιφο θφζκνο βηψλεη 

ηελ ήηηα θαη ηελ πφισζε. Ινηξαίν είλαη ινηπφλ ε φιε πνιηηηθνθνηλσληθή 

θαηάζηαζε λα δηνρεηεπηεί ζηνλ Πχπν θαη λα ηνλ επεξεάζεη. Πν «Καμηαθόλ Βήκα» 

ζπκβάιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ιεζνπνιέκνπ ζηελ ππνβάζκηζε ηνχ (φπνηνπ 

αξζξνχκελνπ) πνιηηηθνχ ιφγνπ, κνληκνπνηεί ηελ θνκκαηηθή δηαπάιε (κε ηα 

ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί), ηελ δηνρεηεχεη ζην λαμηαθφ θνηλφ.   

 

6. «Ε Ησκηαθή ηνπ 1883 ζην έξγν ηνπ Άγγινπ πεξηεγεηή James Th. Bent 

„„Cyclades, or Life Among the Insular Greeks», ζηνλ ηφκν Κ. Θεβνγηάλλεο (επηκ.), 

Ησκηαθή Κάμνπ. Πόπνπ ρξώκαηα - Αληηζέζεσλ αξκνλία, η. Β΄, Αζήλα 2001, 163-181. 

 

Ιεηά απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην βηνεξγνγξαθηθφ ηνπ αξραηνιάηξε 

πεξηεγεηή (βι. παξαπάλσ εθηελψο) παξνπζηάδσ ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο 

πιεξνθνξίεο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζην ρσξηφ ηεο Ησκηαθήο Κάμνπ. Απφ ην πιηθφ 

απηφ, ρσξηζκέλν ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο (ρψξνο-άλζξσπνη), επηζεκαίλσ εδψ 

ηδηαηηέξσο ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ νηθηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ρσξηνχ, ηηο πεξί θιίκαηνο θαη επθνξίαο ηεο γεο πιεξνθνξίεο ηνπ, έζηκα ηεο 
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θηινμελίαο (παξάμελεο θαη αδηαλφεηεο θάπνηεο παξάκεηξνί ηνπο γηα ηνλ μέλν), 

δεηζηδαηκνλίεο ησλ θαηνίθσλ, έζηκα ηνπ ζαλάηνπ θ.ά. Ζδηαηηέξσο αλαθέξνκαη ζηελ 

νξζή, φπσο απνδεηθλχσ, καξηπξία ηνπ πεξί πιεξσκέλεο κνηξνινγίζηξαο ζην 

ρσξηό, κηαο «ζεζκηθήο ζπκπεξηθνξάο» πνπ επηβεβαηψλεηαη γηα ηε Κάμν απφ κία 

θαη κφλε αθφκε δεκνζηεπκέλε πεγή, «Πν αλέθδνην ηέινο ηεο ‘Ζζηνξίαο’ ηνπ 

Θίρηιε», ηελ νπνία θαη παξαζέησ.   

Ζδηαίηεξε επίζεο θάλσ αλαθνξά (κε αθνξκή ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ηνπ 

πεξηεγεηή) ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ δεκάξρνπ Ησλζηαληηλίδε (παξαζέησ άγλσζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνγελεηαθφ ηνπ δέλδξν) θαη ζε δπν γλσζηά κνηίβα ηνπ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ γηα ηνλ άξν-πεξηβνιάξε,  ν νπνίνο  θπηεχεη λένπο θαη 

λέεο αληί δέληξσλ ζην θνβεξφ πεξηβφιη ηνπ. 

 

7. «Αξραηνειιεληθά „αθιεξήκαηα‟: Μη ζεκαζίεο ηνπ φξνπ (3νο-1νο αηψλαο π..) 

θαη ζθέςεηο κε αθνξκή ην ρσξίν 1, 25 ηνπ Νεξί ησλ ελ Γιιάδη πόιεσλ έξγνπ ηνπ 

Εξαθιείδε ηνπ Ηξηηηθνχ», ζηνλ ηφκν Θεηεία. Πηκεηηθό αθηέξσκα ζηνλ Μκόηηκν 

Ηαζεγεηή ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Ι. Γ. Ιεξαθιή, Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ 

Ναλεπηζηήκην Αζελψλ - Ναλεπηζηήκην Ζσαλλίλσλ. Γπηκέιεηα Ιελάο Αι. Αιεμηάδεο, 

Αζήλα 2002, 681-701. 

 

Οηε ιανγξαθηθή επηζηήκε ν φξνο αθιεξήκαηα είλαη γλσζηφο απφ ην Νεξί ησλ 

ελ Γιιάδη πόιεσλ, ηαμηδησηηθφ έξγν ηνπ Εξαθιείδε ηνπ Ηξηηηθνύ, ην νπνίν 

εμέδσζε ην 1951 ζηε Βηέλλε ν Fr. Pfister. Έθηνηε, ν φξνο δειψλεη ηνπο ακνηβαίνπο 

επηηηκεηηθνύο αιιεινραξαθηεξηζκνύο (κεηαμχ ησλ ρσξηψλ, πφιεσλ ή επξχηεξσλ 

γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ), ηνπο κεηαμχ ηνπο ζαηηξηζκνύο, ηα πεξηπαίγκαηα, 

ηα αιιεινπεηξάγκαηα, ηα «κνληκώηεξα ζθώκκαηα» ηνπ Οηίιπσλνο Ηπξηαθίδε.  

Ε δηθή κνπ ζπκβνιή ζην ζπγθεθξηκέλν ιανγξαθηθφ δήηεκα είλαη ε 

ζεκαζηνινγηθή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ, ε παξνπζίαζε φισλ ησλ πηζαλψλ 

ζεκαζηνινγηθψλ ηνπ απνρξψζεσλ, κε ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξάζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ αξραηνειιεληθψλ πεγψλ.  

Ε έξεπλά κνπ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα αξραηνειιεληθά αθιεξήκαηα, 

ζηνλ φξν δει. φπσο ζπλαληάηαη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν, ηα θαηαιεθηηθά 

φξηα ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηψ ζην ηέινο ησλ Γιιεληζηηθψλ ρξφλσλ (3νο αη. κ..). 

Γπεηδή φκσο ν φξνο αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο απφ ηνλ 3ν κέρξη θαη ηνλ 1ν 

πξνρξηζηηαληθφ αηψλα, θαη κόλνλ απηήλ ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, γη‟ απηφ 

πεξηνξίδνκαη αλαγθαζηηθά ζ‟ απηήλ. Απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο 

αηψλεο θαη ηνπο αξραίνπο «θιαζηθνχο» ρξφλνπο δελ έρνπκε ζρεηηθή καξηπξία. 

Βαζηθέο κνπ πεγέο απεηέιεζαλ νη ζπγγξαθείο Δηφδσξνο ν Οηθειηψηεο ηνπ 1νπ αη. 

π.., ν Αζαζαξρίδεο ηνπ 2νπ, ν Πέιεο, θηιφζνθνο ηνπ 3νπ θαη ν Εξαθιείδεο ν 

Ηξηηηθφο. Μ Δηφδσξνο αλαθέξεη ηε ιέμε κε ηελ ίδηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ζεκαζία: ζπκθνξέο, δπζηπρίεο, θαθνπρήκαηα. Ίζσο ε πεξίπησζε ελφο 

παξαδείγκαηνο λα ελέρεη ηε ζεκαζία ησλ αδίθσλ πξάμεσλ, ησλ αδηθεκάησλ, ηεο 

άδηθεο, αλόζηαο ζπκπεξηθνξάο. 

Οηνλ Αγαζαξρίδε ηνπ 2νπ αη. ε ιέμε κπνξεί λα ρξσκαηηζζεί «ιεπηφηεξα» κε 

ηελ έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο, ηεο αηηηάζεσο, ηεο εγθιήζεσο, ηνπ εγθαιέζκαηνο, 



65 

 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο εμ αηηίαο ηειέζεσο 

θάπνησλ θαθνπξγεκάησλ. ιεο φκσο νη παξαπάλσ εζηθέο αηηηάζεηο (νχησο ή 

άιισο) είλαη θαη πάιη πεγέο ζπκθνξώλ, άξα επαλεξρφκεζα εθ ηνπ απνηειέζκαηνο 

ζηελ αξρηθή ζεκαζία.  

Οηνλ Πέιε ε ιέμε ζπλάπηεηαη ζηα θείκελα κε ηε ζπλψλπκή ηεο όλεηδνο, θαη 

άιινηε κελ (φπσο θαίλεηαη ζηα ζρεηηθά παξαζέκαηα) πξνεγείηαη ε κία ηεο άιιεο, 

άιινηε έπεηαη. Μ Pfister ζηηο θξηηηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο ζεσξεί φηη ε ιέμε έρεη θαηά 

πξνζέγγηζε ηε ζεκαζία ησλ unheil θαη mißgeschick, ηα νπνία ζεκαίλνπλ θαθό, 

δεκηά, όιεζξν, ζπκθνξά θαη θαθνηπρία, αηπρία, αλαπνδηά αληηζηνίρσο. 

Οην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο κε βάζε ην γλσζηφ ρσξίν ηνπ Εξαθιείδε 

(«ηζηνξνύζη δ΄ νη Βνησηνί ηα θαη΄ απηνύο ππάξρνληα ίδηα αθιεξήκαηα, ιέγνληεο 

ηαύηα· ηελ κελ αηζρξνθεξδίαλ θαηνηθείλ ελ Τξσπώ, ηνλ δε θζόλνλ ελ Παλάγξα, 

ηελ θηινλεηθίαλ ελ Θεζπηαίο, ηελ ύβξηλ ελ Θήβαηο, ηελ πιενλεμίαλ ελ Αλζεδόλη, ηελ 

πεξηεξγίαλ ελ Ηνξσλία, ελ Νιαηαηαίο ηελ αιαδνλίαλ, ηνλ ππξεηόλ ελ Μγρήζησ, ηελ 

αλαηζζεζίαλ ελ Αιηάξησ. ηα δ΄ εθ πάζεο ηεο Γιιάδνο αθιεξήκαηα εηο ηαο ηεο 

Βνησηίαο πόιεηο θαηεξξύε») απνηνικψ έλαλ ζπζρεηηζκφ: ζπγθξίλσ ηα 

αθιεξήκαηα πνπ παξαζέηεη ν «πεξηεγεηήο» Εξαθιείδεο, πξντφληα «πξνζσπηθήο» 

ηνπ άπνςεο γηα ηνπο Βνησηνχο (a priori θπζηθά θαηαζθεπαζκέλεο αμηνινγηθέο 

θξίζεηο), κε φζα νη ίδηνη νη Βνησηνί πξνζάπηνπλ «εηο εαπηνχο θαη αιιήινπο». Ε 

ηειηθή ζχγθξηζε απνδεηθλχεη πνιχ ελδηαθέξνπζεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ «ζπζηεκάησλ» αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. 

Ε ζεψξεζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά ππφ ην πξίζκα ησλ ελλνηψλ ηεο ηνπηθόηεηαο, 

ηεο εληνπηόηεηαο, ηεο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ Άιινπ 

(παξαθάκπησ, δειαδή, ηελ αλάιπζε ησλ γλσζηψλ ηζηνξηθν-νηθνλνκηθψλ θαη 

άιισλ παξαγφλησλ, αθνχ έρνπλ γίλεη επαλεηιεκκέλσο αληηθείκελν κειέηεο απφ 

ηνπο «θιαζηθνχο» ηζηνξηθνχο). Οηελ εξγαζία - ηέινο - εμεηάδεηαη πεξηιεπηηθά κηα 

άιιε θαηεγνξία πεξηπαηγκάησλ πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Αζήλα-

δεκηνπξγφ ηνπο. Απηά ηα πεξηπαίγκαηα (έηνηκν πιηθφ απφ ηε ιατθή 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο αγνξάο, απζφξκεηα δεκηνπξγηθή είηε εληζρπκέλε δηά ηεο 

θσκσδίαο) απέβεζαλ θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ζηελ παγίσζε θάπνησλ 

ζηεξεφηππσλ ραξαθηεξηζκψλ γηα ηνπο Έιιελεο. 

 

8. «Γπαλαζεκαζηνδνηήζεηο ελφο ηζηνξηθνχ κλεκείνπ: ε πεξίπησζε ηνπ Θένληνο 

ηεο πιαηείαο Νπζαγφξα ζην Βαζχ Οάκνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1930-1977», Οακηαθέο 

Ιειέηεο, η. 5 (2002), 325-343. 

 

Βι. ηελ ππ‟ αξηζκφλ 65 εξγαζία 

 

9. «Πν Δειηίνλ ηνπ Θπθείνπ Γιιελίδσλ Ηαξπάζνπ ‘Ε Αζελά’ (1954-1960). 

Θανγξαθηθή ζεψξεζε», Νξαθηηθά Β΄ Δηεζλνύο Οπλεδξίνπ Ηαξπαζηαθήο 

Θανγξαθίαο (Ηάξπαζνο, 26-29 Οεπηεκβξίνπ 2001), Αζήλα 2003, 639-659.  

 

Οηελ εξγαζία απηή εμεηάδσ απφ ιανγξαθηθή ζθνπηά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πεξηνδηθνχ «Πν Δειηίνλ ηνπ Θπθείνπ Γιιελίδσλ Ηαξπάζνπ ‘Ε Αζελά’», επίζεκνπ 
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«νξγάλνπ» ηνπ Θπθείνπ ησλ Γιιελίδσλ ηεο Ηαξπάζνπ. Γλφο πεξηνδηθνχ 

βξαρχβηνπ κελ (1954–1960), αιιά πνιχ ελδηαθέξνληνο, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ 

εξγαζία. 

Οην πξψην κέξνο ηεο παξνπζηάδσ ελ ζπληνκία ηα ηζηνξηθά θαη ηα «εμσηεξηθά» 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (δηάξθεηα εθδφζεσο, πεξηνδνιφγεζε, ζρήκα, ηηκή 

ζπλδξνκήο, αξηζκφ ηεπρψλ, θ.ά.). Μ θχξηνο θνξκφο ηεο είλαη ην δεχηεξν κέξνο, ζην 

νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

θαη ε ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε ηδενινγία ηεο 

ηαξαγκέλεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, αιιά, θπξίσο, κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

λεζηνχ, ην νπνίν είρε ελζσκαησζεί ζηνλ εζληθφ θνξκφ κηα δεθαεηία πξηλ ηελ 

έθδνζε ηνπ Δειηίνπ. 

Πν πεξηνδηθφ πξνζπαζεί λα ζρεκαηνπνηήζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηελ ηνπηθή 

ηαπηόηεηα ηνπ λεζηνχ, λα θαηαζηήζεη θαλεξή ηελ ηζηνξηθή ηνπ ζπλέρεηα κέζσ 

θπξίσο: 

 ηεο θαηά θφξνλ πξνβνιήο ηεο ηνπηθήο ηνπ ηζηνξίαο (ηδίσο ησλ πξφζθαησλ  

γεγνλφησλ απφ ηελ Ηαηνρή, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ θαη απνδεηθλχνπλ ηνλ 

παηξησηηζκφ θαη ην κεγαιείν ησλ εξψσλ αγσληζηψλ ηνπ λεζηνχ) 

 ηεο ιανγξαθίαο ηνπ. Φπζηθά νη ιανγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ δελ 

αλαιχνληαη εηο βάζνο, αιιά ππεξεηνχλ θπξίσο ηε ζχλδεζε κε ην πξνζσπηθφ 

παξειζφλ ηνπ θάζε ζπληάθηε, ηνλ νπνίν  γνεηεχεη ε αλάκλεζε ηνπ 

«παξειζφληνο». Πν ηειεπηαίν εμσξαΐδεηαη, αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αίζζεζε φηη 

έρεη ραζεί νξηζηηθά 

 ηεο παξνπζίαζεο κλεκείσλ ηεο θχζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ. 

αξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηγξαθψλ ε εηδπιιηαθή θχζε, ε έλζεε ζξεζθεπηηθφηεηα 

ησλ εθδξνκέσλ, ε επαθή κε ηνπο «ειεχζεξνπο» θαη «αζψνπο» ρσξηάηεο, ν 

εμηδαληθεπκέλνο δει. βνπθνιηζκφο, ν εζνγξαθηζκφο, θ.ά. Ε γλψζε ηνπ ηφπνπ 

ινηπφλ, σο δεκηνπξγνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ, ζηελ ππεξεζία ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο. Γίλαη γλσζηή ζηε Θανγξαθία ε ζχλδεζε ηεο «αγλήο, 

ακφιπληεο» θχζεο κε ηελ «αγλή, ιατθή ςπρή» ηνπ ξνκαληηζκνχ 

 ηεο «ηεξπλήο θαη σθέιηκεο χιεο» πνπ ζα ελίζρπε ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα, 

φπσο κελχκαηα ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ ηεο Μξζνδνμίαο, αλαιχζεηο πεξηθνπψλ 

απφ ηα ηεξά θείκελα, ζαχκαηα ηεο Ναλαγίαο, θ.ιπ. Ε δσή θαη ην κέιινλ ηεο 

αληηκεησπίδνληαη θπζηθά κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή θνζκναληίιεςε, κε κηα 

ηδεαιηζηηθή δειαδή θαη κεηαθπζηθή εξκελεία ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη. 

Ζδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πεξηνδηθφ παξνπζηάδεη 

ηελ πξφνδν θαη ηελ θνηλσληθή αλχςσζε ηεο θαξπάζηαο γπλαίθαο. Πν ελδηαθέξνλ 

ζπκπέξαζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη «ε λέα αλάγλσζε ηνπ παξειζφληνο» 

πνπ επηρεηξεί. Νξνβάιινληαο ζεκαληηθέο αμίεο, θνξείο ησλ νπνίσλ ήηαλ έμνρεο 

γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ απψηεξνπ θαη ηνπ θνληηλνχ παξειζφληνο) 

πξνηξέπεη ηηο ζχγρξνλεο Ηαξπάζηεο λα θαηέιζνπλ ζηνπο εζληθνχο αγψλεο γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ Ηαζηειιφξηδνπ θαη ηεο άιθεο, πνπ επιήγεζαλ απφ ηα δεηλά 

ηνπ Ννιέκνπ, ρσξίο λα ιεζκνλνχλ ηελ δνθηκαδφκελε ηφηε Ηχπξν. Γίλαη, επηπιένλ, 

ελ ηζρχη αθφκε (γηα ην πεξηνδηθφ) ν «εζληθφο ξφινο» πνπ επηδφζεθε ζηε γπλαίθα 

θαηά ηνλ 19ν αη., ηνλίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ κεηξηθνχ ξφινπ γηα ην 
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«δηελεθέο ειιεληθφ φξακα», αιιά θαη πέξαλ απηνχ, αθνχ ν ξφινο ηεο θαζνξίδεηαη 

επηηαθηηθά παλαλζξψπηλνο, λα ζψζεη δειαδή ηελ αλζξσπφηεηα, κέζσ ηεο νξζήο 

δηαπαηγαγψγεζεο ησλ παηδηψλ ηεο.  

Ζδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε παξάζεζε ηεο ιατθήο άπνςεο γηα ην ζέκα ηεο 

γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο, κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ελφο ιατθνχ πνηεηή, πνπ 

ελαληηψλεηαη ζθνδξά ζηελ ελ ιφγσ «εμέιημε». Μ ιατθφο πνηεηήο, εθπξφζσπνο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ θαη ηνπ «ζπληεξεηηθνχ» ήζνπο ηεο, ζεσξεί επηθίλδπλνπο ηνπο 

λένπο γπλαηθείνπο ξφινπο, αιιά θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο παξάδνζεο, κε ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ελδπκαζία ηεο γπλαίθαο, ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

έλαληη ηνπ άλδξα θαη ζηε ζηξνθή ηεο πξνο ζηελ «επηδεηθηηθή θαηαλάισζε-

πνιπηέιεηα».  

Οηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο δηεξεπλψ ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο 

πνίεζεο θαη ηνπ δηεγήκαηνο ζηελ φιε ηδενινγία ηνπ πεξηνδηθνχ: θαη ηα δχν απηά 

ινγνηερληθά είδε εληζρχνπλ ηνπο ηδενινγηθνχο άμνλέο ηνπ. 

 

10. «„Θανγξαθηθά ησλ εθινγψλ‟ απφ ηα Ηχζεξα (ηέιε 19νπ αη.): ε καξηπξία ησλ 

ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ», ζηνλ Β΄ ηφκν ησλ Νξαθηηθώλ ηνπ Α΄ Δηεζλνχο Οπλεδξίνπ 

Ηπζεξατθψλ Ιειεηψλ «Ηύζεξα: Ιύζνο θαη Νξαγκαηηθόηεηα», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Ηχζεξα, απφ 20-24 Οεπηεκβξίνπ 2000. Μξγάλσζε 

Γιεχζεξν Αλνηθηφ Ναλεπηζηήκην Δήκνπ Ηπζήξσλ - Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο 

Γθπαίδεπζεο Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ - Γηαηξεία Ηπζεξατθψλ Ιειεηψλ - Ζφληνο 

Γηαηξεία Θνλδίλνπ, Αζήλα 2003, 493-519.   

 

Ε εξγαζία απηή θαηαγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιανχ ησλ Ηπζήξσλ θαηά ηηο 

πεξηφδνπο ησλ (βνπιεπηηθψλ) εθινγψλ, απφ ηελ Έλσζε ηνπ 1864 κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 19νπ αηψλα, φπσο απηή έρεη απνηππσζεί ζηηο πξψηεο εθεκεξίδεο ηνπ λεζηνχ. 

Ε φιε πεξηγξαθή ησλ «ιατθψλ δξσκέλσλ» δίλεηαη κέζα ζην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (θαη ησλ Ηπζήξσλ εηδηθφηεξα) απηήο ηεο 

πεξηφδνπ (πνιηηηθή παηξσλεία, δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 

ζπλαιιαγή, πξνζσπνπαγήο ραξαθηήξαο ησλ θνκκάησλ, ηνπηθέο πνιηηηθέο 

θαηξίεο, θ.ιπ.). Νεγή κνπ είλαη ε αλάγιπθε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηηο 

εθεκεξίδεο ηνπ λεζηνχ, κέζα απφ ηε δηθή ηνπο δειαδή ππνθεηκεληθή εθδνρή γη΄ 

απηά, ε νπνία φκσο ζηελ πεξίπησζή καο δε δηαθέξεη απ΄ απηήλ ηεο 

«αληηθεηκεληθήο» Ζζηνξίαο. 

Γηδηθφηεξα, ε παξνχζα εξγαζία παξαθνινπζεί ηηο ιατθέο εθδειψζεηο θαηά ηελ 

ππνδνρή ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ (ζπλζήκαηα, επεπθεκίεο, πεξηαγσγή ηνπο 

ζηε ψξα θαη ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ), ηηο πξνζπάζεηεο επεξεαζκνχ ησλ 

ςεθνθφξσλ κε ηηο παληνίεο ζπλαθείο κεζνδεχζεηο βνπιεπηψλ θαη θνκκαηαξρψλ, 

ην ξφιν ηνπ Πχπνπ ζ΄ απηήλ ηε δηαδηθαζία, ηα «δξψκελα» φισλ ησλ κέρξη ηελ 

ςεθνθνξία εκεξψλ, αιιά θαη ηηο κεηά απ΄ απηήλ επηλίθηεο εθδειψζεηο (κε ηα 

ζρεηηθά πεξηπαηθηηθά ζρφιηα γηα ηνλ αληίπαιν), θ.ά. ια θπζηθά είλαη δνζκέλα 

κέζα απφ ην πξνζσπηθφ πώο ησλ ππνγξαθνκέλσλ ζπληαθηψλ, ζηνηρείν πνπ 

ελδηαθέξεη ηε Ούγρξνλε Θανγξαθία.  
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Άμηα εηδηθήο κλείαο ζεσξψ ηα θεθ. 4 θαη 8, ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

(πξνδξνκηθά ίζσο) αθελφο νη ζρέζεηο ζξεζθεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εθινγηθώλ 

«δξσκέλσλ» (ή αιιηψο: ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιατθνχ παλεγπξηνχ απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο βνπιεπηέο), αθεηέξνπ ν ηξφπνο πνπ νξγαλψλεηαη ε «πνιεκηθή» ησλ 

εθεκεξίδσλ ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ππνςεθίσλ. 

Ο΄ έλα δεχηεξν επίπεδν, ε εξγαζία απνηειεί ηελ πξψηε απφπεηξα ζθηαγξάθεζε 

ηεο ηαπηόηεηαο ησλ θπζεξατθψλ εθεκεξίδσλ ηεο πεξηφδνπ 1893-99, έληνλα 

θνκκαηηθνπνηεκέλσλ θαη εληαγκέλσλ ζην δηπνιηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο 

ηνπο.   

 

11. «Απφ ηε ιατθή ζηε ινγνηερληθή απηνβηνγξαθία: Ε πεξίπησζε ηνπ „Γεξλάσ 

επηηπρψο‟ ηνπ Γ. Οθακπαξδψλε. (Οπκβνιή ζηηο ζρέζεηο ηεο Θανγξαθίαο κε ηε 

Θνγνηερλία θαη ηελ Ζζηνξία)», Οεκηλάξην 29 (Θανγξαθία θαη Ζζηνξία) ηεο 

Ναλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ, Γιιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, 128-144.  

 

Ε παιαηφηεξε ιανγξαθηθή έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζηηο ζρέζεηο Θανγξαθίαο θαη 

Θνγνηερλίαο αλαδήηεζε ηηο ζρέζεηο απηέο ζε κηα απιή απνδειηίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ παξαδνζηαθφ καο πνιηηηζκφ πνπ ππήξραλ δηάζπαξηεο ζηα 

έξγα θπξίσο ησλ ιεγνκέλσλ «εζνγξάθσλ» ινγνηερλψλ, ήηαλ δειαδή κηα 

θαηαγξαθή εζίκσλ, παξαδφζεσλ, αζκάησλ, παξνηκηψλ, θ.ιπ. Ε παξνχζα εξγαζία 

αλαηξέπεη απηό ην θαζηεξσκέλν κνηίβν έξεπλαο πνηθηινηξφπσο, αθνχ ζέηεη σο 

βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο : 

- ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαηνινγηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ιατθήο ζηελ έληερλε 

ινγνηερλία,  

- ηελ επηζήκαλζε ησλ αλαπιάζεσλ ηνπ «παξαδνζηαθνχ» πιηθνχ ζε 

ινγνηερληθφ,  

- ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξήζεσλ ηνπ ιατθνχ ζηνηρείνπ σο ζηνηρείνπ ηνπ κχζνπ 

ζηελ νξγάλσζε θαη εμέιημε ηνπ έληερλνπ ινγνηερληθνχ ζέκαηνο,  

- ηελ επηζήκαλζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ ιατθνχ χθνπο ζε εθείλν ησλ λέσλ 

ινγνηερλψλ,  θ.ά.,  

Αθφξκηζε θαη βάζε ηεο αλάιπζεο είλαη ην βηβιίν Γεξλάσ επηηπρώο ηνπ 

Γηψξγνπ Οθακπαξδψλε (Γ.Οθ.), ε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε, δειαδή, ησλ 

ζεκαληηθψλ ζπκβάλησλ ηεο δσήο κηαο ιατθήο γπλαίθαο ηνπ 1985. Γίλαη νη 

ππνηηζέκελεο δηεγήζεηο δσήο ηεο, πνπ ζπλζέηεη επηηπρώο ν ινγνηέρλεο, αθνχ 

θξίλσ φηη ζην ζεκείν απηφ έγθεηηαη ε κεγάιε ινγνηερληθή αμία ηνπ βηβιίνπ. 

Πν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηηο ζρέζεηο ηεο Θανγξαθίαο 

κε ηε Θνγνηερλία, θαη εηδηθόηεξα ηεο ιατθήο απηνβηνγξαθίαο κε ηελ έληερλε. Πν 

δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο ηεο Θανγξαθίαο θαη ηεο Θνγνηερλίαο κε ηελ 

Ζζηνξία. Μη ζρέζεηο ιατθήο-έληερλεο απηνβηνγξαθίαο αλαδεηθλχνληαη κε ηελ 

αληηπαξαβνιή ησλ κειεηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο (ηεο ιατθήο) πξνο ηα 

αληίζηνηρα πνπ επηζεκαίλνπκε ζην έξγν ηνχ Γ.Οθ. Πέηνηα ζηνηρεία είλαη: 

- Μ ιατθόο ηνπ ιόγνο πνπ εθθξάδεη απηόο θαζαπηόο ην ήζνο, ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ φιε ζηάζε ηεο εξσίδαο απέλαληη ζηα πξάγκαηα, ιφγνο ιηηφο, 

κηθξνπεξίνδνο, παξαηαθηηθφο, ειάρηζηα ή θαζφινπ ζπκνζνθηθφο.  
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- Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθεγεκαηνινγίαο ηνπ ζπγγξαθέα (θαη ηεο 

ιατθήο) είλαη ε απνζπαζκαηηθόηεηα ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ηεο δσήο 

ηεο εξσίδαο, ε απνπζία ζπλέρεηαο ζηα ηζηνξνύκελα, πνπ βξίζθνληαη ζε κηα 

θαηάζηαζε πιήξνπο αηαμίαο. Ε εξσίδα ςειιίδεη θαη αλαζπληάζζεη «θνκκάηηα θαη 

ζξχςαια» ηεο δσήο ηεο, ην απψηεξν ρζεο είλαη δίπια ζην παξφλ ηεο, ε ηζηνξία 

ηεο γίλεηαη παξφλ.  

- Πξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αθεγεκαηηθήο ηερληθήο ηνπ Γ.Οθ. είλαη ε ρξήζε ηεο 

«αξρήο ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ κνηίβνπ», αξρήο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ ιατθνχ 

αθεγεκαηηθνχ απηνβηνγξαθηθνχ ιφγνπ. Ινηίβα πνπ επαλαιακβάλνληαη εδψ είλαη 

έλα ρακέλν παηδί, ε θνβία γηα ην λεξφ, ε γπλαηθεία κνλαμηά, νη ζρέζεηο πεζεξάο κε 

ηε λχθε - εξσίδα ηνπ έξγνπ, ηα φλεηξα ζηε δσή ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ, ε 

δεκηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε απφ ην ζπγγξαθέα ηνχ κνηίβνπ ηνχ ηξαγνπδηνχ «Πν 

γεθχξη ηεο Άξηαο» γηα ινγνηερληθφ κεηαπιαζκφ, θ.ά.  

Μη ζρέζεηο ηεο Ζζηνξίαο κε ηε Θνγνηερλία θαη ηε Θανγξαθία κειεηψληαη κέζα 

απφ ηηο ηζηνξηθέο κλήκεο ηεο εξσίδαο. Ε ηειεπηαία, ζπλεηξκηθά, θέξλεη ζην 

πξνζθήλην ηεο αθήγεζήο ηεο κόλν ηηο παηδηθέο ηξαγηθέο κλήκεο ηεο απφ ηελ 

βνπιγαξνγεξκαληθή θαηνρή ηεο Θξάθεο θαη ηεο Ιαθεδνλίαο θαη απφ ηνλ 

κεηέπεηηα Γκθχιην. Θπκάηαη, κέζα απφ ηε δηθή ηεο νηθνγελεηαθή πεξηπέηεηα, σο 

απνδέθηεο ηεο θξίθεο. Μπδεκία άιιε λχμε θάλεη γηα φιε ηελ κεηέπεηηα πνιηηηθή 

δσή κέρξη ηελ επνρή ηεο. Απφιπηε ζησπή, αιιά «ζνξπβψδεο» γηα κέλα, αθνχ, 

φπσο θαίλεηαη, ν ζ. ζέιεη εληειψο «απνιίηηθε» ηελ εξσίδα ηνπ. Θεσξψ φηη 

απέδσζε ηθαλνπνηεηηθά κε απηή ηελ επηινγή ηνπ ηε γπλαηθεία ζηάζε έλαληη ηεο 

«πνιηηηθήο» θαη ηνπ «δεκφζηνπ ρψξνπ», αθνχ ζεσξήζεθαλ αλέθαζελ 

«πξνλνκηαθνί ρψξνη» ηνπ αλδξηθνχ θχινπ.  

Γπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ινγνηερληθή απηνβηνγξαθία είλαη ηαπηνρξφλσο κηα 

«απηνβηνγξαθία» ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ (γεσγξαθηθνχ θαη θνηλσληθνχ), κηα 

πεξηιεπηηθή εηθφλα ηεο Ηνηλσληθήο ηνπ Ζζηνξίαο. Γίλαη ν θαζξέθηεο ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο απφ ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, ησλ «ζπλερεηψλ» δειαδή αιιά θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ ν Β΄ Ναγθφζκηνο 

πφιεκνο επέθεξε ζην παξαδνζηαθφ πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα.  

 

12. «Κενειιεληθά αθιεξήκαηα: Πν παξάδεηγκα ησλ Ηπθιάδσλ», Θεμηθνγξαθηθόλ 

Δειηίνλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, η. 24 (2003), 353-392.  

 

Πν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ ε ζθσπηηθή θαη 

θηινπαίγκσλ δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ, νη ηνπηθνί αληαγσληζκνί (εγγελή θαηλφκελα 

ησλ θνηλσληψλ), ε έλλνηα ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο, ηεο ηνπηθόηεηαο - 

εληνπηόηεηαο - ηνπηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο, ε ηδέα φηη νη ζρέζεηο ησλ 

αλζξψπσλ ξπζκίδνληαη απφ απην-ζηεξεφηππα θαη εηεξν-ζηεξεφηππα (πνπ 

ζπλήζσο ππνθαζηζηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα), ε έλλνηα ηνπ Άιινπ σο δεκηνπξγνχ 

θαη ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο κηαο θνηλσλίαο, θαη θπζηθά νη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο (νη 

ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηνπ 19νπ θαη 20νχ αη. πνπ καο ελδηαθέξνπλ  

εδψ), νη νπνίεο απνδεηθλχνπκε φηη θαζφξηζαλ θαη ελίζρπζαλ ηηο αληαγσληζηηθέο 

ηάζεηο, ηελ απνκφλσζε, ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο 
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δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θπθιαδηθνχ θφζκνπ θαη έγηλαλ αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία 

πνιιψλ απφ ηνπο παξνπζηαδφκελνπο εδψ ζθσπηηθνχο αιιεινραξαθηεξηζκνχο 

κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ Ηπθιαδνλήζσλ (δηαθνηλνηηθέο αληηπαιφηεηεο). 

 Οην ζεσξεηηθφ πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχνληαη ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα. Οην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θαη εξκελεύνληαη 

γισζζηθά, ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, θνηλσληνινγηθά θαη ςπρνινγηθά νη δεθάδεο 

αιιεινζαηηξηζκνί (ραξαθηεξηζκνί, ζθσπηηθνί ζηίρνη) κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ 

λεζηψλ, ζηνπο νπνίνπο, εθηφο απφ ηελ ζαπκαζηή γισζζνπιαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ιανχ, εληνπίδεη θάπνηνο πνιιέο φςεηο ηεο θπθιαδηθήο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο, 

απηήλ πνπ θάπνηνη εξαζηηέρλεο παιηνί ιανγξάθνη επηρείξεζαλ επηκειψο λα 

απνθξχςνπλ, πηζηνί ζηα πξνεπηζηεκνληθά αηηήκαηα ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο. 

Οηε κειέηε, αληί ηνπ «ιανγξαθηθνχ ελεζηψηα», ρξεζηκνπνηψ ζπλεηδεηά ηνλ 

αφξηζην ρξφλν, γηα λα θαηαζηήζσ ζαθέο φηη ειάρηζηνη (εηδηθά νη λεψηεξνη) 

λεζηψηεο ζήκεξα γλσξίδνπλ απηνχο ηνπο ζθσπηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη αθφκε 

ιηγφηεξνη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ιεθηηθέο ηνπο αληαπαξαζέζεηο κε ηνπο 

«αληηπάινπο» γεηηφλνπο ηνπο, έζησ θαη ράξηλ αζηεηφηεηνο. Μη αληηπαιφηεηεο 

φκσο ππάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ή ησλ γεηηνληθψλ 

θνηλσληψλ, εθφζνλ απηέο είλαη θαη ζα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, εθφζνλ 

πάληνηε ζα ππάξρεη ε ηαπηφηεηα ηνπ Άιινπ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα 

ζηε δηθή καο ηαπηφηεηα θαη ζα ηελ πξνθαιεί λα αλαδηακνξθσζεί, κε ηνπο δηθνχο 

ηεο φξνπο πνπ ζα πξνηάμεη ηε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία.  

 

13. «Σπραγσγία θαη δηαζθέδαζε ζηελ αζηηθή θνηλφηεηα ηεο Οάκνπ θαηά ηε 

δεθαεηία 1930-1939: Ε καξηπξία ηνπ ηνπηθνχ Πχπνπ», Οακηαθέο Ιειέηεο, η. 6 

(2003), 209-243. 

 

Ε εξγαζία απηή (αλαθνίλσζε ζην Οπλέδξην Οακηαθψλ Ιειεηψλ) εμεηάδεη φςεηο 

ηεο ςπραγσγίαο ζηηο «αζηηθέο» θνηλφηεηεο ηεο Οάκνπ (Θηκήλ Βαζένο-Ηαξινβάζηα) 

ηελ πεξίνδν 1930-1939, φπσο απηή αλα-παξηζηάλεηαη ζηηο ζηήιεο ησλ  ηνπηθψλ 

εθεκεξίδσλ Οάκνο θαη Αηγαίνλ. Αλήθεη ζηηο εξγαζίεο ηεο Ούγρξνλεο – Αζηηθήο 

Θανγξαθίαο. 

Οπγθεθξηκέλα: εμεηάδνληαη νη επηκέξνπο εθθάλζεηο κηαο λέαο, ηππηθήο, δεκόζηαο 

θαη ζεζκνζεηεκέλεο πιένλ θνηλσληθόηεηαο, ηελ νπνία ζπλαπαξηίδνπλ νη πνηθίιεο 

εθδειψζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ (ρνξνεζπεξίδεο, πνδνζθαηξηθνί θαη 

γπκλαζηηθνί αγψλεο, θαιιηζηεία, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθέο ζπλαπιίεο, 

πλεπκαηηθέο δηαιέμεηο, εθδξνκέο, θ.ά.), νη εθδειψζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ άιισλ 

ζρνιψλ (ζρνιηθέο ενξηέο επί ηε ελάξμεη/ιήμεη ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, γπκλαζηηθέο 

επηδείμεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ενξηαζκνί εζληθψλ ενξηψλ, θ.ά.), ησλ 

θπλεγεηηθψλ θαη πξνζθνπηθψλ ζσκαηείσλ, θάπνησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, θ.ιπ. 

Μη παξαπάλσ ςπραγσγηθνί ηξφπνη εμεηάδνληαη κέζα ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ δνκψλ ηνπ λεζηνχ (νη παξάγνληεο 

«πιεζπζκηαθέο αιιαγέο» θαη «νηθνλνκία» ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί, γη΄ απηφ θαη 

αλαιχνληαη δηεμνδηθφηεξα). Αλαιχεηαη επίζεο ε ηειεηνπξγηθή εζηκνηππία ησλ 

εθδειψζεσλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήδε παγησκέλσλ εζηκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 
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θαη επηζεκαίλνληαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ζηελ ίδηα ηελ αζηηθή 

θνηλφηεηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα λέα ήζε ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζηε ζεκαηνινγία 

θαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζηελ κεηά καλίαο 

παξαθνινχζεζε ησλ (πεξηνδεπφλησλ) μέλσλ κνπζηθψλ ζεάηξσλ, θ.ά. 

Ναξαιιήισο, ζηελ εξγαζία απηήλ πξαγκαηεχνκαη ην θαηλφκελν ηεο 

αικαηψδνπο δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ 

(δεκηνπξγψλ θαη εθθξαζηψλ ηεο λέαο δνκήο ηεο θνηλσληθφηεηαο) θαη θαηαζέησ 

ηε ζπκβνιή κνπ ζηε δεκηνπξγία ελφο «θαηαζηαηηθνχ ράξηε» ηεο επαξρηαθήο 

ζεαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηηο αλαθνξέο πνπ θάλσ ζηηο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ηνπ ηνπηθνχ εξαζηηερληθνχ «θηλήκαηνο» θαη ζ‟ απηέο πνπ εηζάγνληαη 

ζην λεζί απφ ην «κεηξνπνιηηηθφ» θέληξν. 

14. «Αηγαίνλ ηεο Οάκνπ: Ννιηηηθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα. Δηαδξνκή κηαο 

ηξηαθνληαεηίαο (Θανγξαθηθή κειέηε)», ζηνλ ηφκν Μ Πύπνο ζηε Οάκν. 

Αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 19νο–20όο αηώλαο, Νξαθηηθά Οπλεδξίνπ, 

Οάκνο 9-10 Κνεκβξίνπ 2001, Γεληθά Αξρεία ηνπ Ηξάηνπο-Αξρεία Κνκνχ Οάκνπ, 

Αζήλα 2003, 111-137. 

 

Οηελ εξγαζία κνπ απηή αλαδεηθλχσ ηνπο βαζηθνχο ηδενινγηθνχο άμνλεο θαη ηηο 

ηδενινγηθέο δηαδξνκέο ηεο ζακηαθήο εθεκεξίδαο Αηγαίνλ θαηά ηελ 30εηή ηεο 

πνξεία ζηνλ εθεκεξηδηθφ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ, απφ ην 1912 έσο ην 1941. Ε πνξεία 

απηή, θαηλνκεληθά «αλψκαιε» θαη πνιπδαίδαιε, ππήξμε θαη‟ νπζίαλ ζηαζεξή, 

αθνχ άμνλαο θαη θαηεπζπληήξηα αξρή ηεο ήηαλ ε εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνύ θαη 

θπξίσο ηνπ «εζληθνχ ζπκθέξνληνο», φπσο ην είρε αληηιεθζεί ν εθδφηεο θαη 

δηεπζπληήο ηεο Ζσάλλεο Βαθηξηδήο. 

Γμεηάδσ εηδηθφηεξα ηελ θνκκαηηθή ηεο ηαπηφηεηα, ηε ζηάζε ηεο έλαληη ηνπ 

βαζηιηθνχ ζεζκνχ (έλα πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ ηδενινγηώλ ζέκα), ην 

κεγαιντδεαηηζκφ ηεο θαη θπξίσο ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ζε γεγνλφηα - ζηαζκνχο 

ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο κε ηα νπνία απηή έβαηλε παξάιιεια. Το ηέηνηα επηιέγσ 

ηηο εκέξεο ηνπ Δηραζκνύ, ηελ ίδξπζε ηεο Γζληθήο Άκπλαο απφ ηνλ Βεληδέιν θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ηηο εθινγέο ηνπ 1920, ηε Ιηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηε 

δηθηαηνξία ηνπ Νάγθαινπ, ηελ αλαθήξπμε ηεο Α΄ Γιιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ηε 

βεληδειηθή πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο 1928-32, ην βεληδειηθφ θίλεκα ηνπ 1935, ηε 

δηθηαηνξία ηνπ Ιεηαμά θ.ά. Ιέζα απ΄ απηά πξνζπαζψ λα θαηαδείμσ ην πώο ν 

Πχπνο δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ «ηζηνξηθή αιήζεηα» θαη ηελ θνηλσλία, πψο 

δεκηνπξγεί ηελ «ππνθεηκεληθή ηζηνξία», κε ηνπο εμσξατζκνχο, ηηο απνζησπήζεηο, 

ηηο παξαιείςεηο, ηηο ηδενινγηθέο ηνπ πξνθαηαιήςεηο, θ.ιπ. Νψο ηειηθά ν Πχπνο 

πξνβάιιεη, ζπληεξεί ή δηαησλίδεη ηδενινγίεο θαη πξφηππα αλάιπζεο ηεο Ζζηνξίαο. 

Οην ππφινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξψ λα εξκελεχζσ ηε ζηάζε ηνπ εθδφηε 

ηεο έλαληη (θπξίσο) ησλ δηθηαηνξηψλ ηνπ Νάγθαινπ θαη ηνπ Ιεηαμά. Απνδεηθλχσ 

φηη ν Βαθηξηδήο ππήξμε έλαο θιαζηθφο ηχπνο αζηνχ ηεο επνρήο ηνπ· έλαο έλζεξκνο 

παηξηψηεο, κεγαιντδεάηεο, βεληδειηθφο, βαζχηαηα ζξεζθεπφκελνο ρξηζηηαλφο, 

αληηθνκνπληζηήο θαη, πξνπάλησλ, ζηαζψηεο ηεο αξρήο φηη ε ζχκπλνηα είλαη ε 

ιπδία ιίζνο ηεο εζληθήο πξνφδνπ. Ε ειιεληθή εζληθή ελφηεηα, ε νκνγελνπνίεζε 

ηνπ Γιιεληζκνχ ήηαλ γη‟ απηφλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ νλείξνπ 
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ηνπ, ηεο Ιεγάιεο Γιιάδαο. Ε πξνζσπηθή ηνπ απηή άπνςε ηνλ νδήγεζε λα γίλεη 

έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, πνπ επαγγειφηαλ ηελ 

πξαγκάησζε ησλ δηθψλ ηνπ αγλψλ θαη ηδεαιηζηηθψλ νξακάησλ γηα ην ειιεληθφ 

έζλνο. πσο θαη κεξηθά άιια εθαηνκκχξηα Γιιήλσλ είρε ηελ «ςεπδή ζπλείδεζε» 

φηη νη απηναλαγνξεπζέληεο ζσηήξεο ηνπ Έζλνπο ζα πξαγκάησλαλ κε ηηο 

κεγαιφζηνκεο αιιά θελέο εμαγγειίεο ηνπο ηα δηθά ηνπ εζληθά φλεηξα. Άξα, κε ηελ 

αλαζύλζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθδφηε, ζεσξψ πσο ε 

εξγαζία ζπκβάιιεη ζηε κειέηε ηεο ιατθήο ειιεληθήο ηδενινγίαο ζε κηα καθξφζπξηε 

θαη πνιχκνξθε πεξίνδν, φπσο απηή απφ ην 1912 έσο ην 1941. 

 

 

15. «Μη φξνη „Έιιελ‟, „Γξαηθφο‟, „Ξσκαίνο‟, „Γιιάο‟, „Ιαθεδνλία‟, „Ξσκαλία‟, 

„Αραΐα‟ θαη παξάγσγά ηνπο ζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Ναρσκίνπ Ξνπζάλνπ (1508-

1553)», Νξαθηηθά Δηεζλνύο Γπηζηεκνληθνύ Οπκπνζίνπ «Ναρώκηνο Ξνπζάλνο: 450 

ρξόληα από ηελ θνίκεζή ηνπ (+1553)», Ζεξά Ιεηξφπνιηο Δαθχλζνπ θαη Οηξνθάδσλ, 

Αζήλα 2005, 379-397. 

 

Οθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αληρλεπζεί ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ Έιιελ, 

Γξαηθόο, Ξσκαίνο θαη κεξηθψλ απφ ηα παξάγσγά ηνπο ηνλ 16ν αηψλα, ζ‟ έλα 

θνκβηθφ ζεκείν δειαδή ηήο κεηά ηελ Άισζε ηνπ 1453 πεξηφδνπ, ζηα θείκελα ελφο 

«ηδενινγηθνχ ππισξνχ» ηνχ ηφηε επίζεκνπ εθθιεζηαζηηθνχ ιφγνπ. Πν ππφ 

δηεξεχλεζε εξψηεκα ήηαλ αλ νη ηξεηο πξψηνη φξνη δηαηεξνχλ αθφκε ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο δηάζηαζε ή επαλήιζαλ (εηδηθά ν πξψηνο) ζηελ αξρηθή ηνπο 

εζληθή, εξψηεκα πνπ αλαιχσ ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

Οην δεχηεξν κέξνο ηεο εμεηάδνληαη νη πνιχζεκνη γεσγξαθηθνί φξνη «Γιιάο», 

«Ιαθεδνλία», «Ξσκαλία», «Αραΐα» θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα «γεσγξαθηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ» ηνπ φξνπ «Ξσκαλία», πνπ απνδειηίσζα ζηηο θαληαζηφπιεθηεο 

δηεγήζεηο θαη ηα «θιελαθήκαηα» ηνπ Ηαξηάλνπ, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ν 

Ν.Ξ. αλαηξεί ζηα «αληηθαξηαληθά» ζπγγξάκκαηά ηνπ.  

Ναξαζέησ επίζεο δη‟ νιίγσλ, ρσξίο λα παξεθθιίλσ ηνπ ζέκαηφο κνπ, ηηο επί 

ησλ παξαπάλσ φξσλ ζρεηηθέο θαηαζέζεηο δχν ζεκαληηθψλ πλεπκαηηθψλ κνξθψλ 

ηνπ 16νπ αη., ηνπ Κηθνιάνπ Ονθηαλνχ θαη ηνπ Ζσαλληθίνπ Ηαξηάλνπ. Μ δεχηεξνο 

επαλαιακβάλεη ηνλ Ν.Ξ. ζην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ: δηαηεξνχλ θαη ζηα 

δηθά ηνπ θείκελα ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δηάζηαζε. Το εθ ηνχηνπ, κεγαιχηεξε 

ζεκαζία έρεη ε θαηάζεζε ηνπ Ονθηαλνχ, ν νπνίνο κε ηνπο φξνπο Ξσκηνί, Γξαηθνί 

αλαθέξεηαη ζην εκέηεξνλ γέλνο ησλ αξραηνειιήλσλ, φρη πιένλ κε ηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπο δηάζηαζε, αιιά κε ηελ εζληθή. Μ δηαθεθξηκέλνο απηφο ιφγηνο αλαδεηά ην 

παηδεπηηθφ ηδεψδεο γηα ηνλ ειιεληζκφ ηνπ κέιινληνο ζηηο ιακπξέο ηδέεο (φρη ζηνλ 

«ηχπν») ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Αξραηνειιήλσλ πξνγφλσλ ηνπ. 

 

16. «Ε θαζηέξσζε ηεο 25εο Ιαξηίνπ σο εζληθήο ενξηήο, ε πεξί απηήο „θπξίαξρε 

ηδενινγία‟ ησλ θχξησλ άξζξσλ ηνπ λαμηαθνχ Πχπνπ θαη ε ζθελνζεζία ησλ 

πξψησλ ενξηαζκψλ ηεο ζηε ψξα Κάμνπ», Καμηαθά ηρ. 15/53 (Δεθέκβξηνο 2004 - 

Φεβξνπάξηνο 2005), 74-97.  
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Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο εληάζζσ ην ζέκα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, ζηηο δηαδξάζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ζηελ Αζήλα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1830 θαη εληεχζελ. Ε θαζηέξσζε ηεο εζληθήο ενξηήο (θξίλσ φηη) απνηεινχζε κηα 

θαιή ρεηξνλνκία πξνο ηελ ειιεληθή Μξζνδνμία θαη κηα ππφκλεζε πξνο ην 

Μηθνπκεληθφ Ναηξηαξρείν γηα ηνλ εζληθά ζσηήξην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ 

Γπαλάζηαζε ν ειιαδηθφο θιήξνο. Ιηα ηξίηε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ αγψλσλ ηεο Γθθιεζίαο θαη ηνπ Γέλνπο ελαληίνλ ηνπ 

θαηαθηεηή, σο αξρή ηεο κεηέπεηηα «εζληθνπνίεζεο ηεο εθθιεζίαο», αιιά θαη ησλ 

κέρξη ζήκεξα ζρέζεσλ Ηξάηνπο θαη Γθθιεζίαο. Ναξάιιεια (ηέηαξηε δηάζηαζε) ην 

έζλνο απαηηνχζε ηε δηθή ηνπ εζληθή ενξηή.  

Γθηφο φκσο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζα  θαζηζηνχζαλ ηελ ενξηή αγαπεηή ζηνλ 

ειιεληθφ ιαφ, ππήξρε θη έλαο πξφζζεηνο: λα ηελ εθκεηαιιεπζνχλ «πνιηηηθά» νη 

αληηπνιηηεπφκελνη ηνπο Βαπαξνχο. Ναξνπζηάδσ ινηπφλ, σο εθ ηνχησλ, ηνπο 

ενξηαζκνχο απηνχο φρη κφλν σο εζληθφ ενξηαζηηθφ ζχκβνιν, αιιά θαη 

αληηζηαζηαθό, κε μερσξηζηέο εθδειψζεηο θαη δξακαηηθά δπζηπρψο επεηζφδηα. 

ζνλ αθνξά ζην β΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξαηεξψ ελ πξψηνηο φηη κεηαθέξεηαη 

ζηηο ζηήιεο ησλ δχν βαζηθψλ εθεκεξίδσλ-πεγψλ καο (εθεκεξίδσλ Κάμνπ θαη 

Αηγαίνπ) έλα κέξνο απφ ηελ ηδενινγηθή πάιε ησλ Αζελψλ. Ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 

20νχ αη. νη παλεγπξηθέο εθδειψζεηο ηνπ ενξηαζκνχ θαη ζηε Κάμν έρνπλ απνθηήζεη 

ηε ζηεξεφηππε ζθελνζεζία ηνπο, σο παξαζηάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζε 

νξηζκέλνπο ζηφρνπο. Μη δηνξγαλσηέο έρνπλ θαηαλνήζεη φηη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζρέζεο κε ην παξειζφλ, ε ηφλσζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

αηζζήκαηνο πεηπραίλνληαη εχθνια κέζα απ‟ απηέο. Ηαη εηδηθφηεξα, κέζα απφ ην 

παξαζηαηηθό κέξνο, ην ηειεηνπξγηθό ηνπ ενξηαζκνχ ηνπο. Ε ζεψξεζε ηνπ 

δεηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηνλ ζεκεηνινγηθφ νξηζκφ ηνπ E. Leach γηα ηελ 

ηειεηνπξγία σο πξνθαζνξηζκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο, ζπκβνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ επηθνηλσληαθή πιεπξά 

θάζε ζπκπεξηθνξάο. Ιέζα ζ‟ απηέο ν απιφο άλζξσπνο γίλεηαη κχζηεο πςειψλ 

ηδεψλ, ληψζεη πσο ζπκκεηέρεη ζηελ πξψηε εθδνρή ηεο πξάμεο πνπ 

αλαπαξαζηαίλεηαη (π.ρ., εδψ δηά ηεο αλα-παξαζηάζεσο μαλαβξίζθεηαη ζηελ Αγία 

Θαχξα ηνπ 1821, ζπκκεηέρεη ζε κηα ληθεθφξα κάρε, θ.ν.θ.).  

Πα θχξηα ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο ηνπ ενξηαζκνχ είλαη ηα εμήο:  

(Α) πξνεηνηκαζία: γεληθή θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, ζεκαηνζηνιηζκνί, ζηνιηζκνί 

κε δάθλεο θαη κπξζίλεο. Ηάζε ενξηή (εζληθή ή ζξεζθεπηηθή) απαηηεί θάζαξζε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή, πξνεηνηκαζία, ηφλσζε ησλ αηζζεκάησλ κε ζχκβνια θαη κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο, ηεο θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο, γηα ηε 

κχεζε ή ηελ αλαβάπηηζε ζηα  κελχκαηα ηεο εκέξαο. 

(Β) ν θπξίσο ενξηαζκφο: (α) θσδσλνθξνπζίεο, γεληθφο εθθιεζηαζκφο-δνμνινγία 

(ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε γηα ηνπο επηζήκνπο, γηα ηα ζρνιεία, ηα θνηλσληθά θαη 

ηα θπζηθά θχια), (β) εθθιεζηαζκφο, παλεγπξηθνί, εζληθφο χκλνο θαη εζληθνχ 

πεξηερνκέλνπ ζχζζσκεο αληηθσλήζεηο, σο έλδεημε ηεο κχεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

φισλ ζηα δηαδξακαηηζζέληα, (γ) άζκαηα ησλ καζεηψλ ζηελ παξαιηαθή νδφ θαη 

ζηελ πφιε, (δ) ζρνιηθή ενξηή (κε παξάζηαζε ζπλήζσο ζρεηηθνχ ηζηνξηθνχ 
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δξάκαηνο), (ε) ιακπαδεθνξία, (ζη) επίζθεςε ησλ Αξρψλ ηνπ ηφπνπ ζηελ νηθία 

ηνπ Δεκάξρνπ.  

Αλ φκσο νη παξαπάλσ ηειεηνπξγηθέο εθδειψζεηο έρνπλ ηελ (επθνιφηεξα 

πξνζιακβαλφκελε;) αμία ελφο ζεάκαηνο, ε εθθψλεζε ηνπ παλεγπξηθνύ απνηειεί 

ηελ δηά ιόγνπ έθθξαζε ηνπ κελχκαηνο ηεο γηνξηήο. Αλαιχσ ην πεξηερφκελν 

(θεηκεληθή αλάιπζε) θάπνησλ παλεγπξηθψλ θαη επηζεκαίλσ: 

 ην θνηλφηππν πεξηερφκελφ ηνπο: αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο κε έκθαζε ζηελ αξραία ηζηνξία, απνζπαζκαηηθφο ιφγνο, παξαράξαμε 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, α-ηζηνξηθή δει. παξνπζίαζε ηνπ Αγψλα. Φνξείο ηνπο είλαη 

νη «ππιψλεο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο», νη δάζθαινη, νη ζηξαηησηηθνί, θάπνηνη 

ηνπηθνί ιφγηνη θαη νη βνπιεπηέο.  

 ηηο εζληθηζηηθέο θνξψλεο (ειιεληθφο ιαφο = πεξηνχζηνο ιαφο, απνζηνιή ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, θ.ά.), σο ηέιεηα έθθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνχ 

πεξίγπξνπ (Ιεγαιντδεαηηζκφο, αιπηξσηηζκφο), ηε ζπλαθφινπζε αξλεηηθή εηθφλα 

ησλ Άιισλ (απηή ηελ πεξίνδν, Πνχξθσλ θαη Βνπιγάξσλ θπξίσο ιφγσ ησλ 

ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ) θαη ηηο επηκέξνπο ηδενινγίεο: π.ρ., «εκείο θαη νη αξραίνη», 

«ην αλάμην ιφγνπ παξφλ», «εκείο θαη νη αγσληζηέο ηνπ 1821, νη επζχλεο ησλ λπλ 

έλαληί ηνπο», «ν αλακελφκελνο κεζζίαο ηνπ Γέλνπο», ε γλσζηή ξνκαληηθή 

αλαζθάιεηα γηα ην παξφλ, ε νπνία ζηξέθεη πξνο ηελ «θαληαζηαθή αζθάιεηα» ηνπ 

παξειζφληνο, ε παγησκέλε εμεπκεληζηηθή εξκελεία ηνπ παξειζφληνο, θ.ά. 

 ην γισζζηθφ ηνπο χθνο, ζε θαζαξεχνπζα θπζηθά, ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα «νκνγελνπνίεζε» ηνπ εζληθνχ ζψκαηνο, σο ζπλεθηηθνχ ηζηνχ 

ηνπ ειιεληζκνχ.  

Πνλ πεδό παλεγπξηθφ ιφγν ζπκπιήξσλε ελίνηε ε πνηεηηθή εθδνρή ησλ 

κελπκάησλ ηεο εκέξαο, ν πνηεηηθόο ιόγνο δειαδή, σο αξσγφο ζηνλ επίζεκν ιφγν. 

Οηελ εξγαζία ζεσξψ ηελ δηά ηεο πνίεζεο παξέκβαζε ζηα «εζληθά πξάγκαηα» σο 

έλα ηξφπν γηα λα ζπκκεηάζρεη ν θαζέλαο πνπ πίζηεπε πσο δηαζέηεη πνηεηηθφ 

ηάιαλην ζηνλ αγψλα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο Ιεγάιεο ηνπ Γέλνπο Ζδέαο. 

 

17. «Μ Κίθνο Ηεθαιιεληάδεο σο ιανγξάθνο», Καμηαθά, ηρ. 17/55 (Ζνχληνο - 

Αχγνπζηνο 2005), 12-16. 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία, απφ ηελ  πνιπζζελή πξνζσπηθφηεηα ηνπ αεηκλήζηνπ 

Κίθνπ Ηεθαιιεληάδε (Κ.Η.) αλαδεηθλχσ ηελ ιανγξαθηθή ηνπ πξνζθνξά ζηνλ 

λαμηαθφ πνιηηηζκφ θαη θάπνηεο «θαηλνηφκεο» δξάζεηο ηνπ ζηε ιανγξαθηθή κειέηε 

ηνπ γελέζιηνχ ηνπ ηφπνπ. 

Ηαη‟ αξράο απνδεηθλχσ φηη ν Κ.Η. ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε ησλ πξψησλ 

«ιανγξαθνχλησλ» Γιιήλσλ, νη νπνίνη  ελζηεξλίζηεθαλ κεηά πάζνπο ην θάιεζκα 

γηα ηελ απφδεημε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο. ηαλ άξρηζε λα αζρνιείηαη 

κε ην ιατθφ πνιηηηζκφ, ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηήο κε 

επηζηεκνληθήο ιανγξαθίαο ήηαλ αθφκε ν ίδηνο κ‟ απηφλ πνπ ίζρπε ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αη., άξα ζα ήηαλ κάιινλ αδχλαηνλ λα μεθχγεη απφ ηνλ «θαλφλα».  

Νξψηε ηνπ πξνηεξαηφηεηα ήηαλ ε ζπιινγή ιανγξαθηθνύ πιηθνύ απφ ηελ Κάμν. 

Πν ζρεηηθφ πιηθφ πνπ ζπγθέληξσζε, είλαη ηεξάζηην, γλσζηφ θαηά έλα κέξνο ηνπ, 
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ελψ έλα άιιν  βξίζθεηαη θαηαρσληαζκέλν ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, (λαμηαθά, 

θπθιαδηθά, αζελατθά). Αλ θαη πξσηίζησο ν Κ.Η. ήηαλ ηζηνξηνδίθεο, θξίλσ φηη 

βνήζεζε ηα κέγηζηα ην ιανγξαθηθφ έξγν ησλ λεσηέξσλ εξεπλεηψλ, κε ηελ 

δεκνζηνπνίεζε πάκπνιισλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, νη νπνίεο ζα απνβνχλ 

πξνπιάζκαηα ζε κηα κειινληηθή ζπλνιηθή, ηζηνξηθνιανγξαθηθή θαη 

θνηλσληνινγηθή επηζηεκνληθή ζεώξεζε λαμηαθψλ δεηεκάησλ φπσο, π.ρ., «ε 

δηαρείξηζε ηνπ ζαλάηνπ», «θνξεζηά», «νηθνγέλεηα», «παηδεία», «θνηλσληθέο 

ηάμεηο», «ζπληερλίεο», «ζπκβίσζε κε ηνπο Άιινπο», θ.ά.  

Ε άιιε ηνπ πξνζθνξά έγθεηηαη ζηε ζύλζεζε ιανγξαθηθώλ εξγαζηώλ. Νξνείπα 

φηη νη πεξηζζφηεξεο θηλήζεθαλ αλαγθαζηηθά ζην θιίκα ηεο κεζφδνπ θαη ηεο 

ζηνρνζεζίαο ηεο παξαδεδνκέλεο ιανγξαθηθήο «θφξκαο». κσο, ηνλίδσ ζηελ 

εξγαζία φηη δηέθξηλα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληάμεη ζε αξθεηά ηνπ ιανγξαθηθά 

πνλήκαηα ηελ θνηλσληνινγηθή ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ, λα θάλεη πξάμε ηε 

βαζηθή αξρή ηεο Θανγξαθίαο γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ιανγξαθηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ηελ ηζηνξηθά δειαδή θαη θνηλσληθά πξνδηνξηζκέλε όςε ηνπο ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.  

Ηξίλσ επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ φηη ν Κ.Η. πεξηέγξαςε κελ εξαζηηερληθά, αιιά 

αλαθάιπςε θάπνηα ιανγξαθηθά ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ζήκεξα αληηθείκελα 

έξεπλαο θαη κειέηεο απφ ηε Οχγρξνλε Θανγξαθία. Γλδεηθηηθά, αλαθέξσ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ γηα ηνπο ζχγρξνλνπο αμηψηεο ιατθνχο πνηεηέο, ηνπο κνπζηθνχο θαη 

ηνπο άιινπο θαιιηηέρλεο, γηα ηα  ζεκεξηλά επηηχκβηα ιατθά επηγξάκκαηα, γηα ηνλ 

λαμηαθφ Πχπν (παξφιν πνπ δελ μέθπγε πνιχ απφ ηελ ηζηνξηθή ζεψξεζε ηνπ 

ζέκαηνο), γηα ηα καζεηηθά θαη λεαληθά ιεπθψκαηα, θ.ά.  

 

18. «Ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Δπηηθή Θξάθε (1923-1930): „„ζθελέο‟‟ 

απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Ννληίσλ ζην Θξπιφξην Ηνκνηελήο», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. 

Βαξβνχλεο (επηκ.), Θξάθε. Ζζηνξηθή θαη ιανγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιατθνύ 

πνιηηηζκνύ ηεο, Αιήζεηα, Αζήλα 2006, 311-344.  

 

Ε καθξνζθειήο απηή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηά κέξε. Οην πξψην, 

κέζα απφ ηηο δηάζπαξηεο πιεξνθνξίεο ησλ ζξαθηθψλ εληχπσλ ηεο επνρήο, αιιά 

θαη κεηαγελεζηέξσλ, δίλσ νξηζηηθή κνξθή ζηελ επίιπζε  κηα ζεηξάο 

επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ 

ζηε Δπηηθή Θξάθε. Γηδηθφηεξα, αλαιχσ ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ζην 

ζέκα ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ, ην πξφβιεκα ηεο αγξνηηθήο 

απνθαηάζηαζεο (δηαλνκέο θηεκάησλ, εμέιημε ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920) θαη ηεο πδξνδφηεζεο ησλ 

αγξνηηθψλ νηθηζκψλ, ηε ζπλεηαηξηζηηθή θίλεζε, ηελ αζηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

εζληθή ζεκαζία ηνπ επνηθηζκνχ ηεο Δ. Θξάθεο. 

Οην β΄ κέξνο δίλσ: (α) ηελ πξψηε επηζηεκνληθή θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ δχν πνληηαθψλ νκάδσλ ζην Θξπιφξην ηεο Ηνκνηελήο (1923), 

(β) φια ηα ζπκπαξνκαξηνχληα ηεο νλνκαηνζεζίαο ηνπ ρσξηνχ (ιατθέο 

παξεηπκνινγίεο, ηδενινγήκαηα, ζχλδεζε ηνπσλπκίνπ κε ηελ εζλνηνπηθή θαη ηε 

λενειιεληθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο, θ.ιπ.), (γ) αληηπαξαζέησ ζηα κφιηο 
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πξναλαθεξζέληα ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ηνπ ηνπσλπκίνπ, βαζηζκέλε ζε αλέθδνηα 

έγγξαθα απφ ην Αξρείν ηνπ ειιεληθνχ Ρπνπξγείνπ Γμσηεξηθψλ θαη απφ ηα Αξρεία 

ηεο Ηνηλσλίαο ησλ Γζλψλ ζηε Γελεχε (ην ρσξηφ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ηνλ 

ζπληαγκαηάξρε G. Treloar, ηνλ δηνξηζκέλν απφ ηελ Ηνηλσλία ησλ Γζλψλ, σο 

αξκφδην γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ κεηά ηελ απψιεηα ηεο Αλαη. Θξάθεο) 

θαη παξαζέησ ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο «νηθεηνπνηήζεσο» ηνπ πξψελ «άμελνπ» 

ρψξνπ ζηνλ νπνίν ξίδσζε ην λέν πνληηαθφ ρσξηφ. Ναξνπζηάδσ, δειαδή, ελ 

ζπληνκία θάπνηεο φςεηο ηεο «αγηνπνηήζεσο» ηνπ ρψξνπ, κε ην παξάδεηγκα ηεο 

βξχζεο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθθιεζίαο, ρψξσλ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 

ηαπηόηεηα ηνπ νηθηζκνχ. Γπηζεκαίλσ φηη πξνεγήζεθε ην ζρνιείν ηεο εθθιεζίαο, 

θαηά παξάβαζε ηνπ παξνηκηαθνχ «ζεθηăλ, θνπξλίλ θη επ’ εθεί εγθιεζίαλ», αθνχ 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ήηαλ ηφπνο κφξθσζεο, ζπληεξεηήο θαη εληζρπηήο ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο. Αθνινχζεζε ε νηθνδφκεζε ηεο εθθιεζίαο, ηνπ επίθεληξνπ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ, αθξηβψο ζην θέληξν ηνπ, ζε πεξίνπηε ζέζε, κε ηελ 

απνθιεηζηηθή ζπλδξνκή ησλ αλζξψπσλ ηνπ ρσξηνχ.  Ε δεκηνπξγία ηεο 

παξαπέκπεη ζηελ αθεηεξία ηνπ νηθηζκνχ, ε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα ηνπ 

κηθξαζηαηηθνχ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ ήηαλ ζπλψλπκε κε ηελ εζληθή («Μξσκαίνη 

είκεο»). Μη Έιιελεο Νφληηνη ήηαλ θαη ρξηζηηαλνί, θαη δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηνλ 

πεξηβάιινληα αιινεζλή ρψξν ηνπο κε ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα θαη κε ηα ίδηα ήζε 

θαη έζηκά ηνπο. Ήηαλ ινηπφλ ε ζξεζθεία ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο, ην νπνίν φκσο 

ηψξα δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα πξνβιεζεί, αθνχ ε θνηλσλία ηνπ ηφπνπ ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ μεξηδσκέλσλ είλαη νκφζξεζθε. Κα ινηπφλ ε αλάγθε ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ζα ηφληδε ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηά ηνπο κέζα 

ζε νκνεζλή πνιηηηζκφ, ζα ιεηηνπξγνχζε σο ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο, ε εθθιεζία 

απιψο ζα έδεηρλε έλα πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηε ζξεζθεπηηθόηεηά ηνπο 

θαη θπζηθά ηε ζχλδεζε κε ηηο παηξνγνληθέο ξίδεο.  

Οην ππφινηπν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη ε ζεκαζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

εηθόλσλ (πνπ έθεξαλ καδί ηνπο νη πξφζθπγεο απφ ηε γελέζιηα γε) σο ηεξψλ 

αληηθεηκέλσλ. Μ απψλ θνηλσληθφο ρψξνο ηεο παηξνγνληθήο εθθιεζίαο γίλεηαη 

παξψλ δηα κέζνπ απηψλ, αλαζπζηήλεηαη, ζηελ εηθφλα ησλ ηηκσκέλσλ αγίσλ 

απνηππψλεηαη φιε ε πξφηεξε ζξεζθεπηηθή δσή, γίλνληαη ην πλεπκαηηθφ θέληξν 

ηεο λέαο ηνπηθόηεηαο. Γίλαη γλσζηφ φηη ηα αληηθείκελα απνθηνχλ πνηθίιεο 

ζεκαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλήο ηνπο δσήο κε ηνπο αλζξψπνπο, ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο. Γίλνληαη θνξείο λέσλ ζεκαζηψλ, ζπλαηζζεκάησλ, 

αλακλήζεσλ, θ.ιπ. Γίλαη ηαπηφρξνλα ε απνηύπσζε ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο 

κε απηά επάλσ ζηελ χιε (B. Badcock). Ε εηθφλα γηα ηνλ Νφληην ηνπ Θξπιφξηνπ 

απέθηεζε επηπξφζζεην ζηνηρείν ηαπηόηεηαο, δελ είλαη κφλνλ έλα ζξεζθεπηηθφ 

ζχκβνιν πνπ δέλεη ηνλ πιηθφ κε ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν, γίλεηαη πιένλ θαη 

θνηλσληθό θαη ηζηνξηθό. Απέθηεζε έλα λφεκα πνπ είλαη έμσ απ‟ απηήλ. 

Δηακεζνιάβεζε ε κεηαθνξά ηεο, ε ππνρξεσηηθή αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο, ν ξφινο 

ηεο λα εθπξνζσπήζεη ηε ρακέλε παηξίδα.   
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19. «ψξα Κάμνπ, 1901-1915. „Οπλέρεηεο‟ θαη φςεηο ηεο κεηαβνιήο ηεο πφιεο. Ε 

καξηπξία ηνπ ηνπηθνχ Πχπνπ», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Οέξγεο, Οηέθ. Σαξξάο (επηκ.), 

Κάμνο. Αξκελίδνληαο ζην ρξόλν, έθδ. Δήκνπ Κάμνπ, Αζήλα 2006, 387-401. 

 

Ε εξγαζία απηή έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηελ εμέηαζε φςεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ 

ελφο «ππφ αζηηθνπνίεζε» ρψξνπ, ηεο ψξαο ηεο Κάμνπ, θαηά ηελ πξψηε 15εηία 

ηνπ 20νχ αη. Ηαηαγξάθεη ηηο «ζπλέρεηεο» θαη ηηο πιένλ ζεκαληηθέο «αζπλέρεηεο» ζην 

ρσξνηαμηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεδίν ηεο πφιεο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξνληθψλ νξίσλ. Πνπνζεηεί δει. ηνλ «αζηηθφ ρψξν» ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λεζηνχ 

(ηνλ απνθαιψ έηζη ζπκβαηηθά, θαη‟ αληηδηαζηνιήλ πξνο ηελ χπαηζξν) ζην 

επίθεληξν ηεο ιανγξαθηθήο έξεπλαο ηεο Κάμνπ, αθνινπζψληαο ηε (ζχγρξνλε) 

ηάζε πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηε ιανγξαθηθή ζεκαηνινγία απφ ην 1960 θ.ε. Πν πιηθφ 

ηεο απνδειηηψζεθε απφ ην ζχλνιν ηνπ λαμηαθνχ Πχπνπ ηεο ππφ κειέηελ 

πεξηφδνπ.  

Οην θχξην ηκήκα ηεο εξγαζίαο εμεηάδσ ηηο «ζπλέρεηεο» θαη ηηο ελδηαθέξνπζεο 

«αζπλέρεηεο» ηνπ ιατθνχ λαμηαθνχ πνιηηηζκνχ ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πλεπκαηηθφ πεδίν. Πα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη αμηνζεκείσηα, γηαηί είλαη 

άγλσζηα ζηε ζρεηηθή λαμηαθή βηβιηνγξαθία θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ, σο εθ ηνχηνπ, 

κε λέα  θαη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία.  Αλαδχνληαη απφ ηε κειέηε:  

- ε ψξα ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ (έιιεηςε ιηκαληνχ, απνβάζξαο, πγηεηλήο, 

θσηηζκνχ, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο), ε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο θαρεμία, ε 

έληνλε θνηλσληθή ηεο δηαθνξνπνίεζε, ε πθέξπνπζα αθφκε αληηπαιφηεηα κεηαμχ 

ησλ δχν ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ (Μξζνδφμσλ-Ηαζνιηθψλ), ε πνιηηηζκηθή ηεο 

αζηηθνπνίεζε κέζα απφ ηηο αιιαγέο ζηε δηαζθέδαζε, ηελ ελδπκαζία, ηηο λέεο 

λννηξνπίεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ επξσπατθνχ ζπξκνχ, 

θ.ιπ. 

 

20. «‟Όκλνο εθθξάδσλ ηα χςηζηα αηζζήκαηα θαη ηαο ελζεξκνηέξαο ηνπ έζλνπο 

επράο πξέπεη θαη γιψζζεο ηεο επγελεζηέξαο θαη πςεινηέξαο λα πνηήηαη ρξήζηλ‟: 

„Νεξηπέηεηεο‟ ηνπ Γζληθνχ Όκλνπ ηνλ 19ν αηψλα», ζηνλ ηφκν Οηέθαλνο. Πηκεηηθή 

πξνζθνξά ζηνλ Βάιηεξ Ννύρλεξ, εθδφζεηο Ergo, Αζήλα 2007, 1089-1106. 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία, κε αθνξκή ηελ απφ αηζζεηηθήο θαη θπξίσο γισζζηθήο 

απφςεσο θαη πεξηερνκέλνπ ακθηζβήηεζε (απφ κεξίδα ειιήλσλ ινγίσλ, θαη δε απφ 

ηνλ Αιέμαλδξν Ξ. Ξαγθαβή) ηνπ Γζληθνχ Όκλνπ σο άζκαηνο ηθαλνχ λα εθθξάζεη 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, παξνπζηάδσ, 

βαζηζκέλνο ζε άγλσζηα θείκελα απφ ηνλ αζελατθφ Πχπν: ηελ αθηηλνβνιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζνισκηθνχ πνλήκαηνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πηπρέο απφ ηελ 

ηζηνξία ηεο ζνισκηθήο θξηηηθήο,  αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ 19νπ αη., ηδενινγίεο θαη 

λννηξνπίεο ζρεηηθέο κε ηε γιψζζα θαη ηνπο θπξηφηεξνπο ζπκβνιηθνχο 

ελνπνηεηηθνχο δεζκνχο ηνπ «πξνηχπνπ βαζηιείνπ». Ναξάιιεια ζθηαγξαθψ 

αδξνκεξψο ηξεηο εμέρνπζεο κνξθέο ηνπ 19νπ αη., ηνλ πξναλαθεζέληα Ξαγθαβή, ηνλ 

Ναλαγηψηε Ναλά θαη ηνλ Ιηραήι Ιεηζάθε.  
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Ε εξγαζία απηή είλαη άθξσο ιανγξαθηθή, αθνχ ε επηζηήκε καο είλαη 

πξσηίζησο επηζηήκε πνπ κειεηά ηηο ηδέεο κηαο θνηλσλίαο ελ ζπγθεθξηκέλσ ρξφλσ. 

ηαλ ν ιφγηνο Α.Ξ. Ξαγθαβήο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. πξνηείλεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

εζληθνχ χκλνπ σο γισζζηθά ρπδαίνπ, κε πκλνχληνο ηνλ Βαζηιέα θαη έρνληνο 

δήζελ «πξνθιεηηθφ» γηα ηηο Ιεγάιεο Δπλάκεηο πεξηερφκελν, εθθξάδεη ηελ 

θπξίαξρε ηδενινγία ηεο επνρήο επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, πνπ σο 

«θαηαπεπησθφηα ζηνηρεία» έρνπλ γίλεη πξν πνιινχ θηήκα ζχκπαληνο ηνπ ιανχ. 

Μ Ξαγθαβήο δειαδή:  

(α) εμαθνινπζεί λα ηαπηίδεη απφιπηα ηελ εζληθή κε ηελ γισζζηθή 

ηδηαηηεξόηεηα, ηαπηίδεη θαη εμαξηά ηελ εθπιήξσζε ησλ κεγάισλ εζληθώλ 

νξακάησλ, άξα ηελ ίδηα ηελ εζληθή νινθιήξσζε, από ηελ θαηίζρπζε ηεο 

αξραΐδνπζαο, απαμηψλνληαο γισζζηθά ηνλ «Όκλν», 

(β) εθθξάδεη θαη εληζρχεη έλα βαζηθφ ηδενιφγεκα ηεο επνρήο: ηε ζύλδεζε ηνπ 

εζληθνύ νξάκαηνο κε ηε Βαζηιεία, ή αιιηψο ηελ ηπθιή, κέρξη ιαηξείαο, αθνζίσζε 

ζηνλ Θξφλν, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηφηε άλαθηα Γεψξγην ηνλ Α΄ (ην γλσζηφ αιιηψο 

σο «απιηθφλ ρισξνθφξκηζκα ησλ πνιηηηθψλ» θαη ησλ ινγίσλ, νη νπνίνη ζηήξηδαλ 

ηνλ ζεζκφ, ρσξίο πνηέ ζρεδόλ λα ακθηζβεηήζνπλ ην θχξνο θαη ηελ αλαγθαηφηεηά 

ηνπ). Ε Βαζηιεία, εηδηθά ηελ πεξίνδν ηνπ κεηξηνπαζνχο Γεσξγίνπ Α΄, ήηαλ 

ζπληαπηηζκέλε κε ηε Ι. Ζδέα, αλ θαη ν ίδηνο θαίλεηαη πσο νπδέπνηε πίζηεςε ζ’ 

απηήλ. Το «αλεχζπλνο άξρσλ» κπφξεζε λα «θνξηψζεη» ζηνπο πνιηηηθνχο φιεο ηηο 

επζχλεο ηεο εζληθήο θαθνδαηκνλίαο, λα γίλεη ν ππεξαζπηζηήο ησλ ιατθψλ δηθαίσλ, 

ν επηθξηηήο ηεο πνιηηηθήο παηξσλίαο, παξά ηελ απξνθάιππηε παξέκβαζή ηνπ 

ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ηε δηαξθή ζπλαιιαγή ηνπ κε ηηο δηνξηδφκελεο θαηά θαηξνχο 

απφ ηνλ ίδην θπβεξλήζεηο, ν (επαλεηιεκκέλσο) παξαβάηεο αθφκε θαη ηεο «αξρήο 

ηεο δεδεισκέλεο». 

Αληηκεησπίδσ ινηπφλ ηε γιψζζα σο ηδενινγία θαη λννηξνπία θαη ππνζηεξίδσ 

πσο ε «ζπκβίσζε» ηεο απινπνηεκέλεο θαζαξεύνπζαο κε ηε δεκνηηθή είλαη 

γεγνλφο απηήλ ηελ πεξίνδν, άξα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα κηα «απινπνηεκέλε 

θαζαξεχνπζα», ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζε ινγίνπο, δεκνζηνγξάθνπο, 

πνηεηέο, γξαθεηνθξάηεο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ή ζηηο «ςεπηνγαιινηξαθείο» 

δεζπνηλίδεο ησλ πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηψλ ηνπ ίδηνπ αηψλα. Έρεη επεθηαζεί ζε 

επξχηεξα ζηξψκαηα, απηά ηεο θαηλνκεληθήο θνηλσληθήο αλόδνπ. Μη αξρατζκνί 

έρνπλ ιάβεη ρξεζηηθφ ραξαθηήξα, είλαη «ζπλζήκαηα αλαγλψξηζεο» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αθειή πεηζηήξηα ηεο δήζελ «θνηλσληθήο αλαπξνζαξκνγήο» 

ηνπ ρξήζηε ηνπο,  ν ινγηνηαθηζκφο έρεη απνθηήζεη δηαθνξεηηθή θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθόηεηα, γηαηί θπξίσο έρεη απνθηήζεη πην απινπνηεκέλε κνξθή. Μ απιφο 

άλζξσπνο πξνζπκνπνηείηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ ειεχζεξνπ θξάηνπο λα 

κάζεη ηε γιώζζα ησλ ινγίσλ θαη ηεο Γμνπζίαο, έζησ ιίγεο εθθξάζεηο ηεο, γηα ηελ 

εηζδνρή ηνπ ζηε λέα πλεπκαηηθή ειίη θαη ζηνλ θξαηηθό κεραληζκό. Μη παξεκβάζεηο 

ηξηψλ δηαπξεπψλ πλεπκαηηθψλ κνξθψλ, ηνπ Ναλαγηώηε Ναλά, ηνπ Ναιακά θαη 

ηνπ Ιηρ. Ιεηζάθε κε θείκελά ηνπο (άγλσζηα κέρξη ηψξα, πιελ ηνπ παιακηθνχ) 

εθθξάδνπλ ηηο λέεο ηδέεο ηεο επνρήο, ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ινγίσλ, ηε 

γεληά ηνπ 1880 θαη ηελ λέα ηδηνπξνζσπία ηνπ Γιιεληζκνχ, πνπ βαζηδφηαλ πιένλ 

ζηα ζηνηρεία ηεο ηφηε ζχγρξνλήο ηεο λενειιεληθήο ηεο ηαπηόηεηαο.  
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Ε εξγαζία κνπ είλαη επίζεο κηθξή ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο 

ζπιινγηθήο απνδνρήο ηνπ έξγνπ ηνπ Ονισκνχ, θαη δε ηνπ Όκλνπ, θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ν νπνίνο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαηηζέκελα ζηελ 

εξγαζία θείκελα, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο ηνπ Ξαγθαβή, είρε θαηά θαηξνχο δερζεί θη 

άιιεο απαμησηηθέο «επηζέζεηο» ζηνλ ηφηε ειιαδηθφ ρψξν, φπνπ ν δηακνξθσκέλνο 

θαη απνδεθηφο απφ φινπο πξν πνιινχ «πνηεηηθφο θαλφλαο» αληέθεηην πξνο ηνλ 

αληίζηνηρν («επαλαζηαηηθφ») ζνισκηθφ. 

 

21. «Καμηαθφο Πχπνο 1890 - 2005: ζχληνκε πεξηνδνιφγεζε», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. 

Οέξγεο, Οηέθ. Σαξξάο (επηκ.) Κάμνο. Αξκελίδνληαο ζην ρξόλν. Έθδνζε ηνπ Δήκνπ 

Κάμνπ, Αζήλα 2006, 563-569. 

 

Ηαίηνη ζηνλ ηίηιν ηεο αλαθέξεηαη ν φξνο «πεξηνδνιφγεζε» ε εξγαζία απηή δελ 

αξθείηαη κφλνλ ζ‟ απηήλ ηε δηάζηαζή ηεο. Αληηζέησο, είλαη ε πξώηε επηζηεκνληθή 

πξνζπάζεηα λα δνζνχλ ηα θαηά πεξηφδνπο θχξηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λαμηαθνύ ηύπνπ, απφ ηεο εκθαλίζεψο ηνπ κέρξη ζήκεξα, λα γίλεη κηα ζχληνκε 

πνηνηηθή απνηίκεζε ηνπ «εθεκεξηδηθνχ πνιηηηζκνχ» ηνπ λεζηνχ, κέζα απφ (ηελ 

αλαγθαζηηθή, γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο) πεξηνδνιφγεζή ηνπ. 

Δηαθξίλσ πέληε ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ πνξεία ηνπ λαμηαθνχ Πχπνπ (λ.Π.): 

Α. Πελ πξνδξνκηθή θάζε: είλαη ε 25εηήο «εξστθή» πεξίνδνο ησλ εηψλ 1890-

1915, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο εκθαλίζηεθε ζην λεζί θαη έδσζε ηνπο πξψηνπο 

εχρπκνπο θαξπνχο ηεο ε ηππνγξαθία, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε εθεί ησλ 

πξσηνπφξσλ ζεξαπφλησλ ηεο. Πα θχξηα εθδνηηθά «πξντφληα» απηήο ηεο 

πεξηφδνπ είλαη φλησο πξσηνπνξηαθά γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ηηο ηνπηθέο 

πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο: Ε Κάμνο (1890-97), ε Ναξνλαμία, ακθφηεξεο πλεπκαηηθά 

δεκηνπξγήκαηα ηνπ Γ. Ιαλεηάθε, ην Αηγαίνλ (1901-1911) ησλ Βπξίλεδσλ, παηξφο 

θαη πηψλ, θαη ε Νξόνδνο ηνπ Αξηζηφβνπινπ Βαξδή.  

Αθνινχζσο δίλσ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εληεηαγκέλα κέζα ζην 

ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα ηεο επνρήο. Γπηζεκαίλσ, π.ρ. (α) ηνλ ηνπηθό ηνπο 

ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη ππεξέηεζαλ ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα ζε πξψην 

επίπεδν θαη ηεο θπθιαδηθήο πνιπλήζνπ ζε δεχηεξν, (β) ηε ζεκαληηθή αλάκεημε ηνπ 

«ππεξηνπηθνχ» κε ηνλ «ηνπηθφ» ηνπο ραξαθηήξα, πνπ νπζηαζηηθά αλαδεηθλχεη, σο 

ζπλέπεηα, έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ δηπνιηθή 

πνιηηηθή δσή ηνπ θαηξνχ ηνπο, (δ) ε «πξνζσπνπνίεζε» ησλ πνιηηηθψλ, 

ηδενινγηθψλ ή άιισλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εθδνηψλ, (ε) ηελ πνιππνίθηιε θαη 

ελδηαθέξνπζα ζεκαηνινγία ηνπο, (ζη) ηελ θαζνιηθή ζρεδφλ ππνζηήξημε ηνπ 

πξσηνεκθαληδφκελνπ ηφηε πνιηηηθνχ Νέηξνπ Νξσηνπαπαδάθε, άξα ηελ πνιηηηθή 

ηνπο εμάξηεζε. 

Β. Πελ «πεξίνδν ηεο δηάιεηςεο», απφ ην 1916 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920. Γίλαη ε κνλαδηθή πεξίνδνο ζηελ ηζηνξία ηνπ λ.Π. πνπ δηαθφπηεηαη 

πξνζσξηλά ε θαηά ηα άιια ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε πνξεία ηνπ.  

Γ. Πε «κεζνπνιεκηθή πεξίνδν», ε νπνία – ζπκβαηηθά – γηα ηνλ λ.Π. κπνξεί λα 

νξηζηεί κεηαμχ ησλ εηψλ 1926 θαη 1936. Πν γεγνλφο πνπ κε «αλαγθάδεη» λα 

πξνζδηνξίζσ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα φξηά ηεο είλαη ε έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο 
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δχν εθεκεξίδσλ–ζηαζκψλ ηεο λαμηαθήο πλεπκαηηθήο δσήο: ηεο Φσλήο Κάμνπ–

Νάξνπ θαη ηεο καθξνβηφηεξεο κέρξη ζήκεξα λαμηαθήο εθεκεξίδαο, ηνπ Καμηαθνύ 

Ιέιινληνο (1936-2000).  

Ε εθεκεξίδα πνπ ζθξαγίδεη ηε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδν ηνπ λαμηαθνχ θφζκνπ, 

θαη απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα θαιχηεξα εξγαιεία γηα ηε κειέηε ηνπ είλαη ε 

Φσλή Κάμνπ–Νάξνπ. Ρπνδεηγκαηηθή ζεκαηνινγία, ζηαζεξή ζηηο πνιηηηθέο–

θνκκαηηθέο ηεο γξακκέο, άξηηα (γηα ηελ επνρή ηεο εκθάληζε), «βήκα» ηνπ 

βεληδειηθνχ βνπιεπηή θαη ππνπξγνχ Νέηξνπ Γπξηπαίνπ, επίσλ ηφλσλ γεληθά, ην 

«αληίπαιν δένο» ηήο εθεκεξίδαο Καμηαθόλ Βήκα (1930-1933). Ε ηειεπηαία, φπσο 

έρσ μαλαγξάςεη εθηελέζηεξα ήηαλ ε αληαλάθιαζε ηνπ πνισηηθνχ θιίκαηνο ηεο 

Γιιάδαο ηνπ Ιεζνπνιέκνπ, θαζξέθηεο ηεο πνιπηάξαρεο απηήο επνρήο.  

Δ΄. Πε «κεηαπνιεκηθή πεξίνδν» (κέρξη ην 1974) πνπ  νξίδνπλ κε ηελ επηβιεηηθή 

παξνπζία ηνπο ηα δχν καθξνβηφηαηα θχιια, ην πξναλαθεξζέλ Καμηαθό Ιέιινλ 

θαη ε Καμηαθή Νξόνδνο.  

Ε πξψηε απνηειεί ηελ πνιπηηκφηεξε  πεγή γηα ηελ κειέηε ηεο πνιηηηθήο, 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ λεζηνχ, ηεο Ηνηλσληθήο 

Ζζηνξίαο ηνπ δειαδή. Πν ίδην θαη ε Καμηαθή Νξόνδνο (1945-1977). Ηαη νη δπν 

ζηεξίδνπλ ηελ ζπληεξεηηθή παξάηαμε, είλαη νη ηδενινγηθνί ππιψλεο ηεο 

θαζεζηπθπίαο - κεηά ηνλ Γκθχιην – ηάμεο, πνπ εθθξάδεη θαη εθπξνζσπεί ε 

«ζπληεξεηηθή» παξάηαμε θαη ζπγθεθξηκέλα ν θπξηφηεξνο, κέρξη ην 1966, 

πνιηηεπηήο ηεο, ν Αξηζηείδεο Νξσηνπαπαδάθεο. Οηελ εξγαζία  επηζεκαίλσ ην 

πνιηηηθό ήζνο απηψλ ησλ εληχπσλ (θαη εηδηθά ηνπ πξψηνπ) πνπ ζπκππθλψλεηαη 

ζηηο θξάζεηο: ζεβαζκόο ζηνλ αλαγλώζηε θαη ζηελ «εηηεκέλε πιεπξά».  

Πελ πιήξε επηθξάηεζε ησλ δχν «δεμηψλ» θχιισλ ηεο πεξηφδνπ πξνζπαζνχλ 

λα «κεηξηάζνπλ» θάπνηεο απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ «άιινπ θφζκνπ», κε 

ζθνπφ θπζηθά λα γίλνπλ νη ηδενινγηθνί εθθξαζηέο ηνπ. κσο ε δσή ηνπο ήηαλ 

βξαρχβηα, απνηέιεζκα ηνπ φινπ ηδενινγηθνχ θιίκαηνο ηεο κεηεκθπιησηηθήο 

Γιιάδαο, ησλ παξαθξαηηθψλ θαη‟ νπζίαλ κεραληζκψλ θαη ηνπ θφβνπ. Δχν 

(πνιηηηθά πξφζσπα) επερείξεζαλ ζηα 30 απηά κεηαπνιεκηθά ρξφληα λα 

αξζξψζνπλ δηαθνξεηηθφ ιφγν, λα εθθξάζνπλ ην «άιιν κηζφ» ηνπ λεζηνχ: νη 

αείκλεζηνη Ιηράιεο Γξαηζίαο θαη Κηθεθφξνο Ιαλδειαξάο, ηηο εθδνηηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ νπνίσλ αλαιχσ δηεμνδηθά ζηελ εξγαζία. 

Γ΄. Πε «κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν» (1974 κέρξη ζήκεξα). Γίλαη ε πεξίνδνο ηεο 

«δεκνζηνγξαθηθήο έθξεμεο», απφξξνηα κηαο θνβεξήο θαη «ζησπειήο» Γπηαεηίαο. 

Έθξεμε πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πιεζψξα εληχπσλ, θχξηνη θνξείο θαη εθδφηεο ησλ 

νπνίσλ είλαη νη λαμηαθνί εζληθνηνπηθνί ζύιινγνη. Μ Πχπνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη ε πξνέθηαζε θαη ν ηδενινγηθφο εθθξαζηήο ηνπ εχξσζηνπ λαμηαθνχ 

ζπιινγηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν γλσξίδεη «έλδνμεο κέξεο» ηελ ίδηα αθξηβψο 

πεξίνδν, 1974-1990. 

Ηχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ζπιινγηθψλ» εληχπσλ είλαη: (α) ε πξνζπάζεηά 

ηνπο λα ζπλδέζνπλ ηελ πνιηηηθή κε ηνλ πνιηηηζκό, (β) ε εθηξνπή ηεο 

πξνεγνπκέλεο ζχλδεζεο πξνο ηνλ αλαπφθεπθην θνκκαηηζκό, θαη πάιη φκσο κε 

αμηνπξφζεθηα απνηειέζκαηα. Θεσξψ φηη ν θνκκαηηζκφο ηεο πεξηφδνπ, σο 

αλαπφθεπθηε εθδήισζε ελφο θαζεισκέλνπ επί ρξφληα θνηλσληθνχ δπλακηζκνχ, 
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ελέρεη βαζχηαηα ηδενινγηθά ζηνηρεία, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κηαο επαλαζηαηηθήο 

πεξηόδνπ πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία, (γ) ν λ.Π. ησλ ζπιιφγσλ γίλεηαη 

θνξέαο θαη ζπληεξεηήο ηεο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο, ν πξνκαρψλαο 

αληίζηαζεο ζε ζέκαηα πνπ απεηινχλ ηελ ππφζηαζε ηνπ γελέζιηνπ ηφπνπ, αιιά θαη 

ν «πνιηνξθεηηθφο θξηφο» ζηνλ αγψλα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ, (δ) 

πνιιέο απ‟ απηέο ηηο εθεκεξίδεο ζήκεξα έρνπλ αλαζηείιεη ηελ θπθινθνξία ηνπο, 

εηδηθά απφ ηελ αξρή ηνπ ‟90, αθνινπζψληαο ηε κνίξα ησλ ζπιιφγσλ ηνπο.  

Πν έηεξν ηκήκα ηεο εθεκεξηδηθήο παξαγσγήο απηήο ηεο πεξηφδνπ θαιχπηνπλ 

νη ηδησηηθέο εθδφζεηο θαη ηα πξψηα θνκκαηηθά θχιια, έληνλα θνκκαηηθνπνηεκέλα, 

καξηπξίεο αθ’ εαπηώλ ηνπ «λένπ δηραζκνχ» πνπ ραξαθηεξίδεη, φπσο κφιηο 

πξνείπα, ηελ κεηά θπξίσο ην 1981 πεξίνδν, κε ηε δηθή ηνπο βεβαίσο ζπλεηζθνξά 

ζηε λαμηαθή θνηλσλία.  

 

22. «Γηζαγσγή», ζηνλ ηφκν Ιαλφιεο Γ. Οέξγεο (επηκ.), Ιηραήι Ιεηζάθεο. 

Αθεγήκαηα θαη ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο, η. Α΄, Ίδξπκα Ηψζηα θαη Γιέλεο Μπξάλε, 

Αζήλα 2006, 7-176. 

 

Ε εθπφλεζε ηεο καθξνζθεινχο (170 ζειίδσλ) απηήο εξγαζίαο δηήξθεζε πεξί ηα 

10 έηε, φζνο ρξφλνο δειαδή απαηηήζεθε γηα λα ζπγθεληξψζσ εμ αξρήο φια ηα 

δηάζπαξηα ζηνλ αζελατθφ Πχπν θαη ζηα αξρεία θείκελα ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε 

(Ι.Ι.), πεδά, πνηεηηθά, άξζξα, ζρφιηα, ζαηηξηθά, θ.ά. (ηεο πεξηφδνπ 1880-1916), ηα 

νπνία παξνπζίαζα ζ‟ απηφλ ηνλ ηφκν θαη ζηνλ επαθαινπζήζαληα δεχηεξνλ, ηνπ 

2007 (βι.  ΙΓΞΜΟ ΔΓΡΠΓΞΜ, ΟΡΡΓΞΑΦΖΗΜ ΓΞΓΜ, IV. ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ ΟΡΓΗΞΜΠΕΟΓΤΟ 

ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΤΚ ΠΜΙΤΚ). 

Οηελ αξρή ηεο, παξαζέησ ηα αλαγθαία θαη απαξαίηεηα ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

εξγαζίεο ζηνηρεία: (α) βηνγξαθηθά ηνπ ινγίνπ (παξνπζηάδσ πνιιά άγλσζηα 

ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπ), (β) ηε δεκνζηνγξαθηθή θαη εθδνηηθή δξάζε ηνπ, (γ) ηελ 

«εθδνηηθή πνξεία» ηνπ έξγνπ ηνπ, (δ) ην εθδνηηθφ-θξηηηθφ ζεκείσκα, (ε) ηε 

βηβιηνγξαθία, (ζη) ην νδπλεξφ ηέινο ηνπ ινγίνπ, θ.ιπ.  

Ε ιανγξαθηθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο κνπ έγθεηηαη ζηελ απνηχπσζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθέςεο ηνπ Ι.Ι., ε νπνία, αλ θαη είλαη αηνκηθή, 

ζπγθεξάδεη ηελ θαηεζηεκέλε ηδενινγία ηεο επνρήο κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία 

ηνχ θαηλνύξγηνπ, ην νπνίν ΗΡΞΖΤΟ ζεξεχεη θαη θαηαγξάθεη ν νμχλνπο ινγνηέρλεο. 

Μ Ι.Ι. αληιεί ηε ζεκαηνινγία ηνπ απφ ηε θπζηνγλσκία θαη ηα «βηψκαηα» ηνπ 

άζηεσο, θάλεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ «Αζηηθή Θανγξαθία», κε αληη-θείκελα κειέηεο ηελ 

Αζήλα, ηνλ Νεηξαηά, ηελ Ηέξθπξα, ηελ Νάηξα, θπξίσο ηελ πξψηε, ζθελέο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο νπνίαο, σο flâneur παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη, κε κία βαζηθή 

θαηά λνπλ ζεσξία: ηα θαηλόκελα ηνπ δεκόζηνπ βίνπ αληαλαθινύλ ηελ ζε θάζε 

κεηάβαζεο επξηζθόκελε ηόηε «αζηηθή» αζελατθή θνηλσλία. Ε ίδηα ε πφιε ηεο 

Αζήλαο ζπληζηά έλα νπηηθφ θείκελν ην νπνίν απνθσδηθνπνηεί ν ραξηζκαηηθφο 

πιάλεο ινγνηέρλεο εκπινπηίδνληάο ην βεβαίσο κε ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηεο 

ζέαζεο. Αιιά ν Ι.Ι. δελ είλαη κφλν ινγνηέρλεο. Γίλαη δνθηκηνγξάθνο, ζρνιηαζηήο, 

αξζξνγξάθνο, δεκνζηνγξάθνο, είλαη θνηλσληθφο αλαηφκνο, πνπ θιείλεη κε ην δηθφ 

ηνπ ηξφπν ηε ζχγρξνλε Γιιάδα ζην έξγν ηνπ, ζην νπνίν (ἐλ ηάρεη): 
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- ζεσξεί ηνλ λενειιεληθφ βίν πβξίδην επηθαλεηαθώλ πξνζαξκνγώλ ζηελ 

επξσπατθή επέιαζε, ρσξίο εληαία πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, κηιά ζπλερψο γηα 

«πηζεθίδνπζα» θαη «επξσπαΐδνπζα» Αζήλα 

- βηψλεη ηελ πφιε ερζξηθή θαη επίθνβε, σο πφιε-παγίδα, φπνπ επδνθηκνχλ ηα 

λέα «άλζε ηνπ θαθνχ» (εγθιεκαηηθφηεηα, εζηθφο εθκαπιηζκφο, εδνληζκφο, έθζεζε 

βξεθψλ, θαθνπνίεζε αλππεξάζπηζησλ γπλαηθψλ, αιεηεία κηθξψλ παηδηψλ, 

θνπηζαβαθηζκνί, αιεηεία, θ.η.η.), ζε αληίζεζε κε ηελ χπαηζξν, ηε κηθξνθνηλσλία 

ηνπ ρσξηνχ (ε παιηά ζέζε γηα ην αγξνηναζηηθφ δίπνιν), ρσξίο φκσο λα γίλεηαη 

πνηέ «βνπθνιηθφο» ζπγγξαθέαο 

- πηζηεχεη ζηνλ πγηή εμεπξσπατζκφ θαη ζηελ απνπνκπή ηεο ζηείξαο 

πξνγνλνπιεμίαο, ζηε δχλακε ηεο Ι. Ζδέαο, ε νπνία φκσο ζηα ρξφληα ηνπ έρεη 

θαηαληήζεη αζηεία ππφζεζε θαη εζληθά επηθίλδπλε, εμ αηηίαο ησλ θαθψλ ρεηξηζκψλ 

ησλ ηζπλφλησλ ηηο ηχρεο ηεο ρψξαο 

- θάλεη αλαιπηηθφ ιφγν γηα ηα απνιεζζέληα ηδαληθά ηεο «γεληάο ηνπ Αγψλα» 

ηνπ ‟21, θαηαξξαθψλεη κε ηνλ ζνβαξφ ή ηνλ ζαηηξηθφ ιφγν ηνπ ηηο εθηξνπέο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, ηηο πζηεξήζεηο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θ.ιπ. 

- είλαη θη απηόο εθθξαζηήο ηεο ηδέαο ηνπ Βαζηιέα-ζπκβφινπ 

- πξνηείλεη σο θνηλή λενειιεληθή γιψζζα κηα κνξθή ηεο «πέξαλ ηεο 

δεκνηηθήο» ησλ ςπραξηθψλ αθξνηήησλ θαη ηεο ζηείξαο θαζαξεχνπζαο, νηθηίξεη 

ηε γισζζηθή αθαηαζηαζία ηνπ άζηεσο, δείγκα γισζζηθήο παλζπεξκίαο, αιιά θαη 

«αηάθηνπ αζελατθήο δξάζεο» 

- δηαπηζηψλεη ηε βίαηε αληηπαξάζεζε ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ λενηεξηθνύ, 

παξαηεξεί ηελ γνξγή κεηάιιαμε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

ίδηαο ηεο πφιεο (πεξηγξάθεη ηηο κεηαβνιέο ηεο ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ!), ηηο 

ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ κε ην ρψξν ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα δψα, ζαλ 

ζχγρξνλνο κειεηεηήο ηεο Μηθνινγηθήο Θανγξαθίαο 

- ηνλ ζπγθηλνχλ ηα λέα κνπζηθά ήζε εηδηθφηεξα (βι. αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία 

ζηελ ακέζσο επφκελε εξγαζία) 

- είλαη ν πξψηνο «θνηλσληνιφγνο», πνπ δηαθξίλεη «θνηλσληθέο ηάμεηο» ζηελ 

Αζήλα θαη πξνβαίλεη ζε κηα εχζηνρε νξηνζέηεζή ηνπο. 

Θεσξψ ηελ εξγαζία κνπ απηήλ κηα πξψηε απφπεηξα θαηαγξαθήο ηεο αζηηθήο 

δσήο ηεο Αζήλαο ζε πνιιά ηεο επίπεδα, θαη σο απαξρή κηαο ζπλζεηφηεξεο 

κνλνγξαθίαο κε ην ίδην ζέκα, ππφ ηελ έπνςε κηαο ζχγρξνλεο Αζηηθήο 

Θανγξαθίαο. 

 

23. «Ινπζηθή θαη ηξαγνχδη ζηα „„αζελαηνγξαθήκαηα‟‟ ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε. 

Οπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο „„Ήρνη ησλ πφιεσλ‟‟», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. 

Βαξβνχλεο, Ι. Γ. Οέξγεο, Δξπο Ρςηθάξελνο. Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή 

Δεκήηξην Β. Μηθνλνκίδε, εθδφζεηο Graphopress, Αζήλα 2007, 537-566. 

 

Βι. ηελ ππ‟ αξηζκ. 53 εξγαζία, παξαθάησ 
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24. «Αθκή θαη πηψζε ηεο Ηνξψλνπ Κάμνπ ζην βηβιίν ηνπ Ζσάλλε Αλη. 

νπδνχξε «Θατθή πνίεζε γηα ηελ Ηόξσλν Κάμνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο», Νξαθηηθά 

ηνπ Γ΄ Ναλειιελίνπ Οπλεδξίνπ κε ζέκα «Ε Κάμνο δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ». 

Γπηκέιεηα: Ζσ. Νξνκπνλάο - Οηέθ. Σαξξάο, Αζήλα 2007, 715-742. 

 

Ε εξγαζία απηή δηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αθκή θαη ηελ 

πηψζε ηνπ ρσξηνχ Ηνξψλνπ Κάμνπ, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη. κέρξη ην 1940 

(αθκή) θαη 1940-1944 (πηψζε), φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζην εθηελέο 

ζηηρνχξγεκα ηνπ Ζσάλλε νπδνχξε (Ζ..) Θατθή πνίεζε γηα ηελ Ηόξσλν Κάμνπ θαη 

ηελ ηζηνξία ηεο. Ινπ δίλεηαη δειαδή ε επθαηξία λα δηεξεπλήζσ ηνλ ξφιν ηεο 

ινγηνζύλεο (πνπ εθθξάδεη εδψ ν πνηεηήο) ζηελ νξηνζέηεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηνπηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ρσξηνχ, κεηά κάιηζηα θαη ηα επκελή ζρφιηα πνπ 

ζπλφδεπζαλ ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ. Μ Ζ.. επηλνεί θαη παξαδόζεηο, δελ αξθείηαη 

ζην λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα ζπιινγηθή κλήκε ηνπ ρσξηνχ ηνπ, αιιά ηελ 

εκπινπηίδεη. Μ ζπγθεθξηκέλνο ιφγηνο πξνβάιιεη ζήκεξα ζηε λαμηαθή θνηλσλία σο 

ν άλζξσπνο πνπ πξαγκάησζε ηα νξάκαηα θαη ηηο πξνθεηείεο κε ηα νπνία 

αλαηξάθεθαλ πνιινί ζπκπαηξηψηεο ηνπ ηνλ 19ν θαη ηνλ 20φ αη. Απφ ην 1994 

άξρηζε λα δεκνζηεχεη ζηνλ ηνπηθφ Πχπν ζεηξά άξζξσλ, θχξην ζέκα ησλ νπνίσλ 

ήηαλ ε νηθνδφκεζε ελφο κεγάινπ λανχ ηεο Ναλαγίαο ηεο Αξγνθνηιηψηηζζαο ζηελ 

Ηφξσλν, πνπ ζα γηλφηαλ κειινληηθά παλλαμηαθφ θαη παλειιήλην ηεξφ πξνζθχλεκα 

κε πνηθίιεο αληηδξάζεηο ζηνλ λαμηαθφ θφζκν. (Ζδνχ ζηελ πξάμε θαη πάιη νη ζρέζεηο 

δνκήο θαη αληηδνκήο, ην «αγξνηηθφ-αζηηθφ» δίπνιν, ε «επίζεκε» θαη ε «ιατθή» 

εθθιεζία, ε ινγηνζχλε, ε ζχγρξνλε ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Καμησηψλ, ε 

πίζηε ζηε δχλακε θάπνησλ ιατθψλ δηεγήζεσλ, ν νξζνινγηζκφο ζηνλ ιατθφ 

πνιηηηζκφ, θ.ά.)    

Ιειεηψ επίζεο (α) ηηο ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ην 

ρσξηφ ζηηο δχν παξαπάλσ αθξαίεο θαηαζηάζεηο, αιιά (β) θαη ηελ ίδηα ηελ 

θνηλφηεηα, κε ην ίδηνλ πνιηηηζηηθό ήζνο ηεο, απφξξνηα θη απηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ, ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ αλαπηχρζεθε εθεί, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ επειέγε, θ.ιπ. Αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ ρψξνπ, 

νηθνλνκία, ζξεζθεπηηθή ιαηξεία, φςεηο ηνπ εμαζηηζκνχ ηνπ ρσξηνχ (κε 

δηνξγάλσζε θαιιηζηείσλ, πξψηκε εηζαγσγή ξαδηνθψλνπ, θσηνγξαθηθήο 

κεραλήο, θ.ά.), πλεπκαηηθή θίλεζε, ζηνηρεία ηεο θνξσληδηάηηθεο απηνεηθόλαο, ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ, φια ηα δεηήκαηα απηά θαη άιια 

αληηκεησπίδνληαη σο κία ελφηεηα αιιειεπηδξψλησλ παξαγφλησλ, ην δε ζκπξίγιη 

είλαη ν ππιψλαο ηεο αλάιπζήο κνπ, αθνχ ηνλ ζεσξψ ζεκειηώδε εξκελεπηηθό 

παξάγνληα ηεο αθκήο θαη ηεο πηώζεο ηνπ ρσξηνύ. Οην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

ηίζεληαη εξσηήκαηα γηα κηα κειινληηθή, επξεία επηζηεκνληθή ζχλζεζε πεξί ηελ 

Ηφξσλν θαη ην κέιινλ ηεο. 

 

25. «Δεκήηξηνο Β. Μηθνλνκίδεο. Α΄ Βίνο θαη έξγν», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Βαξβνχλεο, 

Ι. Γ. Οέξγεο, Δξπο Ρςηθάξελνο. Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Δεκήηξην Β. 

Μηθνλνκίδε, εθδφζεηο Graphopress, Αζήλα 2007, 9-17 θαη «Δεκήηξηνο Β. 

Μηθνλνκίδεο. Β΄ Γπηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα», φ.π., 18-34. 
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Οην πξψην κέξνο ηεο Γηζαγσγήο ηνπ ηηκεηηθνχ απηνχ ηφκνπ παξαζέηνπκε (κε 

ηνλ ζπλάδειθν θαη ζπλεθδφηε ηνπ ηφκνπ θ. Ιαλφιε Βαξβνχλε) ηα βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ ηηκσκέλνπ θαζεγεηή θαη εμαίξνπκε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

ειιεληθή θαη ηε ξνπκαληθή Θανγξαθία. 

Οην β΄ κέξνο ηεο θαηαγξάθσ (ζρεδφλ εμαληιεηηθά) ηε βηβιηνγξαθηθή 

παξαγσγή ηνχ ηηκσκέλνπ, πνπ απνδεηθλχεη ηηο δηαηππσκέλεο ζην Α΄ κέξνο 

εθηηκήζεηο καο γη‟  απηφλ, σο πνιπζρηδνχο επηζηήκνλα.  

 

26. «Ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ: Πν παξάδεηγκα κηαο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Κάμνπ, 1953-2003», Νξαθηηθά Γπηζηεκνληθήο Οπλάληεζεο κε ζέκα «Ε Γε - Ιήηξα 

δσήο θαη δεκηνπξγίαο», έθδνζε Ρπνπξγείνπ Ννιηηηζκνχ - Δ/λζεο Κεψηεξεο 

Ννιηηηζηηθήο Ηιεξνλνκηάο θαη Ινπζείνπ Γιιεληθήο Θατθήο Πέρλεο, Αζήλα 2008, 

101-112. 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία, ζπκβνιή ζηε κειέηε ησλ ηνπηθώλ αγξνηηθώλ 

θνηλσληώλ θαη ηεο Μηθνινγηθήο Θανγξαθίαο, αλαδεηθλχσ ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ 

ηνπίνπ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εζλνγξαθηθνχ παξαδείγκαηνο κηαο λαμηαθήο 

αγξνηηθήο θνηλφηεηαο, ηνπ Γιηλάδνπ Κάμνπ. Ιε αθεηεξία έλα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο 

γη‟ απηήλ γεγνλφο, κειεηψληαη νη αιιαγέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην ηνπίν ηεο θαη 

ζηελ αηζζεηηθή ηνπ.  

Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο εληάζζσ ην Γιηλάδν ζηνλ αλζξσπνινγηθφ θαη 

γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ Θηβαδνρσξηψλ, ηνλίδσ φηη πξφθεηηαη γηα κηα αθξαηθλώο 

αγξνηηθή θνηλσλία, δίδσ έκθαζε ζηα πιεζπζκηαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο, γηα 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ σο ηζρπξά πεηζηήξηα φηη απηή ε ίδηα ε ύπαξμε ηεο 

θνηλόηεηαο νθείιεηαη ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ πξαγκαηεχνκαη εδψ. Οηελ 

ζπλέρεηα παξνπζηάδσ ηελ θνηλσληθή ρξήζε ηνπ ηνπίνπ θαηά ηνλ 20φ αη. κέρξη ην 

1953: «νηθνγελεηαθή γεσξγία», θάζε νηθνγέλεηα θαιιηεξγνχζε ηε γε ηεο, ειεχζεξε 

απφ ηνπο πξψελ θαηφρνπο ηεο (θάλσ ηε ζρεηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή), κε ζρέζε 

πιήξνπο ηδηνθηεζίαο θαη κε αγξνιεπηηθέο ζρέζεηο θνπληνπβεξληάο ή ελνηθίαζεο. Μ 

ηχπνο ηνπ γήηλνπ αλαγιχθνπ ηνπ ρσξηνχ πξνζδηφξηδε ηε δηάθξηζε ησλ 

γεσξγηθψλ εδαθψλ θαη ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ε γεσξγία ηνπ ρσξηνχ κέρξη ην 

1953 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπθαιιηέξγεηα, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

δηάζπαξην ραξαθηήξα ηεο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο, αθνχ δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθά εδάθε. Ε θηελνηξνθία, σο ζπκπιεξσκαηηθή απαζρφιεζε, 

αζθνχληαλ ζπκβησηηθά, είρε πεξηνξηζκέλε βάζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

Πν έηνο 1953 ηδξχεηαη ην θξαηηθφ Ηέληξν Οπνξνπαξαγσγήο Γεσκήισλ Κάμνπ, 

κε βαζηθνχο ηξνθνδφηεο ηα ρσξηά ηνπ Θηβαδηνχ. Ε ίδξπζή ηνπ ζήκαηλε φηη ην 

εχθνξν Θηβάδη επηιεγφηαλ επηζήκσο απφ ην θξάηνο λα παξάγεη θξαηηθφ ζπφξν, ν 

νπνίνο ζα δηνρεηεπφηαλ ζε αγνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ. Ήηαλ κηα θνξπθαία 

αλαπηπμηαθή πξφηαζε, ηελ νπνία ε ηνπηθή θνηλσλία δέρζεθε κε ελζνπζηαζκφ. Πν 

θξάηνο ζα απνξξνθνχζε ηκήκα ηεο παξαγσγήο ζε ηηκέο πνπ ζα νξίδνληαλ 

θαηφπηλ ζπκθσληψλ θαη ζπλελλνήζεσλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ 

Καμηαθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ε γιηλαδηψηηθε νηθνλνκία εγθαηέιηπε ηελ νηθνλνκία 
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ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο απηνζπληήξεζεο, ηε «γεσξγία ηεο επηβίσζεο» αιιηψο, θαη 

εηζεξρφηαλ ζηελ εκπνξεπκαηηθνπνηεκέλε παξαγσγή, κε φινπο ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ απηή ζπλεπαγφηαλ. Ε κνλνθαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο 

επηβιήζεθε, ην πξντφλ έγηλε ε ηαπηφηεηά ηνπο, νη Γιηλαδηψηεο πξνζσλπκνχληαλ 

απφ φινπο ηνπο Καμηψηεο κε ην ζαηηξηθφ Ναηαηάδεο. Μη ρσξηθνί έγηλαλ αγξόηεο. 

Πν ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ γηα απμεκέλε παξαγσγή θαη αζθαιέζηεξν 

εηζφδεκα ην «πιήξσζαλ» πξσηίζησο νη ακπειψλεο. Πελ ίδηα ηχρε είραλ ηα 

ιηγνζηά πεξηβφιηα θαη νη κηθξέο εθηάζεηο κε θξαγθνζπθηέο, ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 

ηνπ γιηλαδηψηηθνπ ηνπίνπ. Νάκπνιια άγνλα εδάθε ηψξα πιένλ κεηαηξέπνληαη ζε 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, αθνχ ηα εθρεξζψλνπλ ηα ηξαθηέξ, γίλνληαη πιένλ 

παηαηνρώξαθα κε απμεκέλε ζηξεκκαηηθή απφδνζε, αιιά κε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζην ηνπίν, αθνχ αξθεηά ζηνηρεία ηεο ρισξίδαο ηνπ εμαθαλίζηεθαλ νξηζηηθά. Ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε αζθάιεηά ηεο ζπζρεηίζηεθαλ ακέζσο κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα. Ε κεραλνπνίεζε ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο εμνβέιηζε ην αλζξψπηλν ρέξη απφ ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Ηάπνηεο «παιηέο» κηθξνθαιιηέξγεηεο πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ απηάξθεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε αγξνηηθά πξντφληα ή εγθαηαιείθζεθαλ νινζρεξψο ή ζπλππάξρνπλ 

κε ηελ παηάηα, αιιά αζθνχληαη πιένλ απφ ιίγνπο κφλνλ γεσξγνχο θαη 

παξάγνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο. Ε θξηζαξνθαιιηέξγεηα ζπλερίδεη, εθελφο ιφγσ 

ηεο αλαγθαζηηθήο ακεηςηζπνξάο, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα παξαγσγή 

θξηζαξηνχ, θχξηαο ηξνθήο ησλ ιίγσλ πνπιεξηθψλ ή ησλ αγειάδσλ ηνπο. Ε 

ξαγδαία αχμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο παηάηαο είρε επηπηώζεηο ζηε «δηαρείξηζε» 

ησλ ηνπηθώλ πδάηηλσλ πόξσλ. Πα θπηνθάξκαθα έθαλαλ δπλακηθή ηελ εκθάληζή 

ηνπο κεηά ην 1960. Ε αλεμέιεθηε ρξήζε ηνπο, ε έιιεηςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπ γεσξγνχο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο έρνπλ θαηαζηήζεη ην ζέκα 

πιεγή γηα ην θπζηθφ θαη ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ. Μη πάκπνιινη ζάλαηνη λέσλ 

Γιηλαδησηψλ έρνπλ απνδνζεί ζ‟ απηφλ ηνλ παξάγνληα, ε ρισξίδα ηνπ θάκπνπ 

κεηψζεθε, πνιιά είδε πνπιηψλ έρνπλ εμαθαληζηεί.  

Μ ηνπξηζκόο, ηέινο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεη εθπιεθηηθέο πξνφδνπο 

ζην λεζί, έρεη αξρίζεη δεηιά-δεηιά λα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ρσξηνχ. Ε 

γε βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Ήδε φκσο ηα ηξία πξψηα 

μελνδνρεία δίλνπλ ην ζηίγκα ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ. Ε γε ινηπφλ αιιάδεη 

ζηαδηαθά ρξήζε, πξννξίδεηαη λα «νηθνπεδνπνηεζεί». Ε πξννπηηθή απηή έρεη 

αλεβάζεη θαηαθφξπθα ηηο ηηκέο απηψλ ησλ άγνλσλ εδαθψλ, Καμηψηεο θαη μέλνη 

αγνξαζηέο γεο έρνπλ ήδε αγνξάζεη δεθάδεο ζηξεκκάησλ θαπθαξηώλ γηα 

θαηνηθίεο. Κένη «θενπδάξρεο», Γιηλαδηψηεο θάηνρνη γεο θαη μέλνη αγνξαζηέο, 

μαλαρηίδνπλ εμνρηθέο θαηνηθίεο φρη κφλν ζηα θξάζπεδα ηνπ ρσξηνχ, αιιά θαη κέζα 

ζην ίδην ην ιηβάδη, αιιάδνληαο εθ λένπ θαη εθεί ηε ρξήζε ηνπ ηνπίνπ. Οην 

ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο εμεηάδσ ζηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε λέα 

αηζζεηηθή ησλ αγξνηψλ έλαληη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

27. «Πνπηθή ηαπηφηεηα, φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο, „ζπλέρεηεο‟ θαη „κεηαβνιέο‟  

ηνπ „παξαδνζηαθνχ‟: Ε πεξίπησζε ηνπ Ιεζνρσξίνπ Ηαξπάζνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 



86 

 

1950», ζηνλ ηφκν Ιελάο Αι. Αιεμηάδεο (επηκ.), Νξαθηηθά ηνπ Γ΄ Δηεζλνύο 

Οπλεδξίνπ Ηαξπαζηαθήο Θανγξαθίαο (αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ αθαδεκατθνχ 

Γεσξγίνπ Ι. Ιηραειίδε-Κνπάξνπ), Ηάξπαζνο 22-26 Ιαξηίνπ 2006, Αζήλα 2008, 

873-903. 

 

Ε πξψηε 15εηία κεηά ηελ επαλαζύλδεζε ηεο Δσδεθαλήζνπ ζηνλ εζληθφ θνξκφ 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο ηνπ λεφηεξνπ ηζηνξηθνχ ηεο βίνπ. Οηελ παξνχζα 

εξγαζία καο ζεσξνχκε ηελ παξαπάλσ πεξίνδν σο κηα θξίζηκε κεηαβαηηθή 

πεξίνδν, έλα πέξαζκα απφ κηα καθξφρξνλε δνπιεία ζε θαηάζηαζε ειεπζεξίαο, κηα 

κεηάβαζε απφ ην ηνπηθό ζην εζληθό, κηα δηαβαηήξηα πεξίνδν φπσο ηελ φξηζε, ήδε 

απφ ην 1909, ν A. van Gennep. Οηελ αλάιπζή κνπ ηε ζεσξψ σο κηα «επηθίλδπλε» 

δηάβαζε, επεηδή ηα όξηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο είλαη αθφκε αζαθή 

θαη αλνηθηά, επεηδή δειαδή ν παξειζνληηθφο ρξφλνο εηζβάιιεη αθφκε δπλακηθά 

ζηνλ παξφληα. Αξσγφο ζηελ αλάιπζή καο έξρεηαη ε έλλνηα ηεο κεζνξηαθόηεηαο 

(liminarity), ε νπνία εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κεηαβαηηθώλ ηζηνξηθώλ 

πεξηόδσλ, φηαλ ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε κεξηθέο ή ην ζχλνιν ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αμηψλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ επαλεξγνπνίεζε παξαδνζηαθψλ πνιηηηζκηθψλ κνξθψλ. Πα λεζηά ηνπ 

δσδεθαλεζηαθνχ ζπκπιέγκαηνο, εμεξρφκελα απφ θαηνρηθή πεξίνδν, δεηνχλ 

πηζαλψο επηζηξνθή ζηελ πξνθαηνρηθή communitas ή κηα λέα θαλνληζηηθή ηέηνηα, 

κηα λέα θνηλσληθή κέζεμε ζε ηνπηθό επίπεδν, ζην δηεπξπκέλν δσδεθαλεζηαθό (ηελ 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζηελ αλαγελλεκέλε δσδεθαλεζηαθή θνηλφηεηα), θαη ζε 

αθφκε επξχηεξν, ην εζληθό. Δεηψ ινηπφλ λα αληρλεχζσ (σο ππνζέζεηο εξγαζίαο) 

ηηο ηπρφλ ηαπηίζεηο ηνπ ηέινπο κε ηελ αξρή, ηηο αλαηξνπέο ηνπ παξειζφληνο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο πνπ κεηήιζε κηα νξεηλή θαξπαζηαθή θνηλόηεηα γηα λα 

εληαρζεί ζην κεηαπνιεκηθό δσδεθαλεζηαθό θαη ην εζληθό γίγλεζζαη, ηηο «ινγηθέο 

πξνζαξκνγήο» πνπ εθάξκνζε ζηα λέα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο.  

Γηδηθφηεξα, εθηφο απφ πξνο δηεξεχλεζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ έζεζα, 

κε απαζρφιεζαλ θαη ηα εμήο:    

1. ηη πξνζδνθά άξαγε ν απιφο άλζξσπνο ελφο θαξπαζηαθνχ ρσξηνχ απφ ηε 

«κεηέξα Γιιάδα», κε ηελ νπνία ν θαξπαζηαθφο ιαφο επηζπκνχζε λα επαλελσζεί; 

Νψο εθιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο «κεηέξαο παηξίδαο» πξνο ηα «λέα ηεο 

παηδηά», φηαλ κάιηζηα απηή απνδεηθλχεηαη εμ αξρήο «θαθή κεηξπηά»;   

2. πψο ζπγθξνηείηαη ή αλαζπγθξνηείηαη ε δσή ελφο ρσξηνχ ηνπ λεζηνχ ζε φια 

ηεο ηα επίπεδα (θαζεκεξηλφηεηαο, «ηεξνχ ρξφλνπ» ησλ ενξηψλ ηεο, νηθνλνκίαο, 

ζρέζεσλ κε ηνπο γείηνλεο, θ.ά.); 

3. πψο ν θαξπαζηαθφο ιαφο εθδειψλεη ηνλ εζληζκφ ηνπ, ζηηο κεγάιεο ενξηέο-

ηειεηέο κε ηηο νπνίεο ηνλίδεηαη ε ηζηνξηθή κλήκε; Νψο ζπκάηαη ην πξφζθαην θαη 

ην απψηεξν παξειζφλ ηνπ, ελψ παξάιιεια βηψλεη ηα «ςεχηηθα ηα ιφγηα ηα 

κεγάια» ησλ πνιηηηθψλ θαη ηε δχζθνιε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ; 

Ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ιεζνρσξίνπ (εθεμήο Ι.), κηαο 

νξεηλήο θνηλφηεηαο ηεο Ηαξπάζνπ, κε ππφζεζε εξγαζίαο φηη ζην ζέκα 

ηνπιάρηζηνλ ησλ αληηζηάζεσλ ηεο παξάδνζεο ζην «θαηλνχξγην», ζ‟ απηφ ην 
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ρσξηφ ε κειέηε ζα άθελε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, αθνχ έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ 

επηζπκνχζα λα δηεξεπλήζσ ήηαλ θη απηφ ησλ ζπλερεηώλ θαη ησλ αζπλερεηώλ ζηνλ 

θαξπαζηαθφ πνιηηηζκφ, πξνβεβιεκέλν ζηε ιανγξαθηθή βηβιηνγξαθία σο 

«παξαδεηγκαηηθφ κνληέιν». 

ια ηα παξαπάλσ ηα αληιψ απφ ηελ πξψηε θπθινθνξεζείζα - κεηά ην 1947 - 

εθεκεξίδα ηνπ λεζηνχ, ηελ Ηαξπαζηαθή, ηα θχιια ηεο νπνίαο κειέηεζα έσο ην 

1961. Το εθ ηνχηνπ, κειεηψ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρσξηνχ, φπσο 

απηή πξνβάιιεη απφ ηηο κεληαίεο αληαπνθξίζεηο ησλ ινγίσλ ηεο θνηλφηεηαο, κε ηηο 

γλσζηέο πεξί Πχπνπ σο πεγήο αληιήζεσο θνηλσληνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πιηθνχ 

απφςεηο. Βέβαην είλαη πάλησο φηη κειεηψ κηα θνηλσλία κε ην βιέκκα ηεο 

ινγηνζύλεο, άξα επαλαθέξσ θαη πάιη ην δήηεκα ηνπ πώο απηή δηακνξθώλεη ηελ 

ηνπηθή ηαπηόηεηα (πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηελ ίδηα ηελ κηθξνθνηλσλία ηνπ 

ρσξηνύ θαη από ηνπο έμσ), κε ηελ απηνινγνθξηζία θπζηθά πνπ ηεο επηβάιιεη ε 

ηνπηθή θνηλσλία. 

Πν ηειηθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη πσο ν,ηηδήπνηε επσθειέο 

πξαγκαηψζεθε ζην ρσξηφ απηήλ ηε κεηαβαηηθή 15εηία είλαη απνηέιεζκα: 

(α) ηεο θνηλνηηθήο ζπιινγηθφηεηαο, εθπεθξαζκέλεο ζηελ έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο, σο λνκηθά έγθπξνπ θαη δεκφζηνπ πξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

(β) ηνπ «κεηαλαζηεπηηθνχ θεθαιαίνπ» ησλ Ιεζνρσξηηψλ ηεο δηαζπνξάο, θαη 

εηδηθφηεξα ηεο ηεο Έλσζεο Ιεζνρσξηηψλ Ηαξπάζνπ Ε Ναλαγία ε Βξπζηαλή. Μ Ι. 

Ιηραειίδεο-Κνπάξνο, ζρνιηάδνληαο ζε άξζξν ηνπ ην ζέκα, ρσξίο λα 

παξαγλσξίδεη ηελ θξαηηθή αξσγή (δελ λνκίδνπκε φηη ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηθεξζεί δηαθνξεηηθά ζε πξσηνζέιηδν άξζξν) θξίλεη πσο «ν κεγαιχηεξνο 

έπαηλνο νθείιεηαη ζ‟ απηά ηα θνηλνηηθά ηακεία θαη εηο ηα μεληηεκέλα ηέθλα ηεο 

Ηαξπάζνπ εηο Ακεξηθήλ, Κ. Ξνδεζίαλ θαη αιινχ…». Μη εθπαηξηζκέλνη Ιεζνρσξίηεο 

είλαη σζεί παξφληεο, αλακεκεηγκέλνη δπλακηθά ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ρσξηνχ, 

κε ρξεκαηνδνηήζεηο θνηλνηηθψλ έξγσλ θαη κε εκβάζκαηα, πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ππφζηαζεο ηνπ ρσξηνχ θαη ζηελ αλάιεςε απ‟ απηφ κηαο 

αμηνπξφζεθηεο ζέζεο ζην γίγλεζζαη πνπ δεκηνχξγεζε ε κεηάβαζε απφ ην ηνπηθό 

ζην εζληθό. Ε δηάζπαξηε θνηλφηεηα επηζηξέθεη ζην ρσξηφ θαζεκεξηλά, γίλεηαη ην 

ζηήξηγκά ηνπ, θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν βαθηίδεηαη θαζεκεξηλά ζρεδφλ ζηα λάκαηα 

ηεο ηνπηθόηεηαο θαη ηεο εληνπηόηεηαο. 

(γ) ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, σο εθπιήξσζε πξνζσπηθνχ ρξένπο πξνο ηελ 

γελέηεηξα, ρσξίο λα απνθιείνληαη – θαηά πεξίπησζε – νη ζπγθαιπκκέλεο 

δηαζηάζεηο ηέηνηνπ είδνπο αληαιιαγψλ. Ηάζε απηνπξναίξεηε πξνζθνξά, δψξν ή 

δσξεά ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, ηεο αληαιιαγήο (κε πξαγκαηηθά 

ή ζπκβνιηθά αληί-δσξα), ηεο απφθηεζεο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ. Ηάζε 

πξνζθεξόκελν αγαζό πιηθήο θύζεσο, άξα θαηαλαισηηθό, απνθηά αμία κέζσ ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπκβνιηθήο ηνπ ρξήζεο δηδάζθεη ε ζχγρξνλε (λενηεξηθή) κειέηε 

ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. Ιηιάκε θη εδψ δειαδή γηα κηα ηδηαίηεξε θαηαλάισζε. 

Ε θξαηηθή αξσγή -απφ ηελ άιιε πιεπξά- είλαη ειάρηζηε, ζπγθπξηαθή θαη 

ζπζρεηηζκέλε κε πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Θέησ επηπιένλ πξνο δηεξεχλεζε έλα 

επηπιένλ ζέκα: ζπλδέσ ηελ «άζηνξγε» θξαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην ρσξηφ κε 
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ηελ πνιηηηθή - θνκκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ κέζα απφ ηα εθινγηθά 

απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ.  

 

28. «Ε ιεηηνπξγία ηνπ παξσλπκίνπ ζε κηα λαμηαθή αγξνηηθή θνηλφηεηα ηνλ 20φ 

αηψλα», Θανγξαθία η. 41 (2009), 145-176. 

 

Πν παξνπζηαδφκελν πιηθφ ηεο εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα επηηφπηαο έξεπλαο 

ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ ζην Γιηλάδν Κάμνπ, ηνλ γελέζιην ηφπν κνπ. Θεσξψ ηελ 

πνιπεηή ζπλαλαζηξνθή κνπ κε ηελ νηθεία πνιηηηζηηθή νκάδα σο έλα κεγάιν 

πιενλέθηεκα γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (απηναλαθνξηθόηεηα ηνπ 

εξεπλεηή), αθνχ κάιηζηα ε ηδηφηεηά κνπ απηή νχηε κε επεξέαζε, νχηε κε ηαχηηζε 

κε ην αληηθείκελν έξεπλαο (απν-νηθείσζε).  

Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχσ αλζξσπνγεσγξαθηθά ην ιανγξαθηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ ζέκαηφο καο. Ιε δεδνκέλν φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ ρσξηνχ απαξηίδεηαη απφ ηξεηο κεγάιεο νηθνγέλεηεο πξνβάιιεη 

επζέσο ε αλάγθε δηαθξίζεσο ησλ θαηνίθσλ κε παξσλχκην, άξα ηδνχ ε πξψηε 

θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγία: ηα πθηζηάκελα παξσλχκηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ρσξηνχ εμαθαλίδνπλ ζε πάκπνιιεο πεξηπηψζεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νλνκαηεπσλχκνπ. Ε παξαπάλσ παξαηήξεζε δελ είλαη ε κνλαδηθή αηηία ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο, φπσο απνδεηθλχσ ζηα επφκελα. 

Αθνινχζσο, αλαθέξνκαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπγγελεηαθήο δνκήο θαη ζην 

ζύζηεκα νλνκαηνζεζίαο ζην ρσξηφ θαη ζπκπεξαίλσ φηη ε θχξηα θαηεγνξία απ‟ 

φπνπ αληινχληαη ηα νλφκαηα είλαη νη αληφληεο ακθηπιεπξηθνί ζπγγελείο, ε 

ζπγγέλεηα θη εδψ αλήθεη ζην ακθηπιεπξηθφ ζχζηεκα.  

Δηαθξίλσ ηα παξσλχκηα ηνπ ρσξηνχ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α. ζηα δηαθξηηηθά, β. 

ζηα πβξηζηηθά (ugly names) θαη (γ) ζηα αηαμηλόκεηα, φπνπ ππάγσ ηα παξσλχκηα 

ησλ νπνίσλ δελ αλαθάιπςα ηε ζηξαηεγηθή ηεο νλνκαηνζεζίαο (ηηο αηηηνινγηθέο 

ηζηνξίεο) πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, γηα λα εθινγηθεχζσ θαη λα λνκηκνπνηήζσ ηνπο 

νλνκαηηθνύο δεζκνύο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. Ηχξηα 

αηηία: ε απξνζπκία ησλ θαηνίθσλ λα ζπδεηνχλ γηα ηα παξσλχκηα ηνπ ρσξηνχ, ηε 

ζεσξνχλ απξεπή ζπκπεξηθνξά. 

Αθνινχζσο εληάζζσ ην παξσλχκην (α) ζην επξχηεξν ζχζηεκα ηεο 

νλνκαηνζεζίαο, καδί κε ην επώλπκν θαη ην βαθηηζηηθό όλνκα (ηα ηξία ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ νλνκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη (β) ζηα ζπζηήκαηα εζηθώλ αμηώλ. 

Πν παξσλχκην, σο ραξαθηεξηζκφο ελφο αλζξψπνπ, δελ δεκηνπξγείηαη απφ 

πξνζέγγηζε ηεο ηδεαηήο ζπκπεξηθνξάο κφλνλ, αιιά απφ ζπλερή πξαγκάηεπζε ηνπ 

«ηη ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα έρεη ην άηνκν». Γίλαη πξντφλ εκπεηξίαο θαη θξίζεσο 

ζηε ζρέζε ησλ αηφκσλ κε δηαθπβεπφκελεο ζπκβνιηθέο αμίεο, θαη, επεηδή θαηά 

βάζνο ζαηηξίδεη, πξνβάιιεη - σο επί ην πιείζηνλ - ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θξηλφκελνπ. Ιπνξεί κελ ηα παξσλχκηα λα πεξηγξάθνπλ πεξηπηψζεηο 

θνηλσληθήο απόθιηζεο, αιιά εκπεξηέρνπλ ππεξβνιή ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπο, 

ίζσο ζπλεηδεηά, γηα λα γίλνπλ επθνιφηεξν απνδεθηά. Πν ηειεπηαίν ζα εμαξηεζεί 

(ζπλ ηνηο άιινηο) θαη απφ ην βαζκφ εμνπζίαο πνπ δηαζέηεη ν «εθεπξέηεο» ηνπ, ην 
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θνηλσληθφ θχξνο ηνπ, πνπ επηβάιιεη ηειηθά ηνλ θαλόλα θαη νξίδεη ηελ απόθιηζε, 

ηελ εηεξόηεηα. 

Οηελ εξγαζία κνπ ηα παξσλχκηα αληηκεησπίδνληαη ινηπφλ σο κεραληζκνί 

θνηλσληθνύ ειέγρνπ θαη σο κεραληζκνί θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Αθνινχζσο 

δίδσ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

1. Πα βαθηηζηηθά νλφκαηα εμππεξεηνχλ (ζπλ ηνηο άιινηο) θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθέο-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

(ζπλέρεηα ηνπ ζνγηνχ, εθπιήξσζε ρξένπο θαη αγάπεο, δηθαηψκαηα πξσηφηνθσλ, 

θ.ά.). Οηα παξσλχκηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ 

θέξδνπο, παξά κφλνλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

2. Πα παξαηζνχθιηα, σο ππνθαηάζηαηα ησλ νλνκάησλ, έρνπλ ζαθή ηάζε πξνο 

εμαηνκίθεπζε. Δελ ππάξρεη ζην ρσξηφ άιινο θάηνηθνο κε ην ίδην παξσλχκην. 

3. Ε γπλαίθα πνπ παληξεχεηαη θέξλεη καδί ηεο σο «πξνίθα» ην παξσλχκην ηνπ 

παηέξα ηεο, αλ δηαζέηεη, αιιά απνθηά πνιιέο θνξέο θαη ην ζπδπγηθφ. 

4. Οε πεξηπηψζεηο απνδεκίαο νη μεληηεκέλνη φρη κφλνλ απψιεζαλ ην παξσλχκηφ 

ηνπο, αιιά ζε κία πεξίπησζε, θάπνηνο, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ, απέθηεζε έλα 

επηπιένλ. 

5. Πα παξσλχκηα αθνινπζνχλ ηνλ θέξνληα θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. 

6. Ορεδφλ θάζε πξφζσπν «ζηνιίδεηαη» κε δχν ή θαη ηξία παξαηζνχθιηα: ηνπ 

ζνγηνύ ηνπ, ηνπ δηθνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ππξήλα (ηεο ππνγεληάο) θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ. 

7. Οπλήζσο ηα παξαηζνχθιηα απνξξίπηνληαη ζηελ αξρή απφ ηνπο 

«ελδηαθεξνκέλνπο», αιιά ζπρλά γίλνληαη απνδεθηά εθ ησλ πζηέξσλ, θαη κάιηζηα 

σο έλα είδνο «πεξήθαλεο ηδηνθηεζίαο». 

8. Πα πεξηζζφηεξα παξσλχκηα αλήθνπλ ζηνλ «αξζεληθφ πνιηηηζηηθφ ηνκέα», 

αιιά δελ είλαη ιίγεο νη γπλαίθεο πνπ θέξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο.  

9. Ε πξνζσπηθή ζρέζε ηνπ «παξαηζνπθιηαζκέλνπ» κε ηνλ εθθέξνληα ην 

παξαηζνχθιη θαζνξίδεη ηνλ (κεηαβιεηφ) ραξαθηήξα ηνπ. 

10. Γλψ ηα δηαθξηηηθά παξσλχκηα εθθέξνληαη αλά πάζα ζηηγκή, ηα πβξηζηηθά 

εθθέξνληαη (i) άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ, (ii) ζε ζηηγκέο εληάζεσο, ζε «ιεθηηθφ» ή 

πξαγκαηηθφ «πφιεκν» κεηαμχ θάπνησλ ζπγρσξηαλψλ, (iii) φηαλ ν θέξσλ έρεη 

απαζρνιήζεη πξνζθάησο ηελ «θνηλή γλψκε» ηνπ ρσξηνχ σο αξλεηηθφο 

πξσηαγσληζηήο.  

11. Ιαδί κε ηελ ζεκαζηνινγηθή θαηαιιειφηεηα ηα παξσλχκηα παξνπζηάδνπλ 

θαη αηζζεηηθέο πνηόηεηεο φπσο π.ρ. ε αθνπζηηθή ηνπο δνκή, νη κεηαθνξέο πνπ 

εκπεξηέρνπλ, ε ζπλζεηηθή δνκή, ε ζαηηξηθή ηνπο δχλακε θαη επξεκαηηθφηεηα. 

12. αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσλία πνπ ηα δεκηνχξγεζε: γεκάηε ρηνχκνξ, κε έληνλε 

ζαηηξηθή δηάζεζε, κε παξαηεξεηηθφηεηα, κε έληνλν εηθνληζηηθφ ιφγν, κε 

ζπγθεθξηκέλε δειαδή αηζζεηηθή θαη αμίεο.  

Δεκηνπξγνί παξσλπκίσλ ζην ρσξηφ είλαη (α) Μ άγλσζηνο αλψλπκνο 

Γιηλαδηψηεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ πξνθνξηθή δεκηνπξγία ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ, 

(β) Οπγθεθξηκέλα άηνκα κε έληνλε ηε ζαηηξηθή ηνπο δηάζεζε, ηα νπνία επηβάιινπλ 

λέα παξσλχκηα, αθξηβψο επεηδή είλαη αλαγλσξηζκέλε ε νλνκαηνδνηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, (γ) Μη ίδηνη νη γνλείο ηνπ «παξαηζνπθιηαζκέλνπ» ή θάπνηνη νηθείνη ηνπ. 



90 

 

Ρπάξρνπλ επίζεο κεξηθά παξσλχκηα ησλ νπνίσλ γλσξίδνπκε θαη απηήλ αθόκε 

ηελ ζηηγκή ηεο performative nomination, ζέκα πνπ έρεη ραξαθηεξίζεη αδχλαην ν 

MacDowell ζηε δηθή ηνπ εξγαζία. 

Γπεηδή ήηαλ αδχλαην λα δψζσ ζηηο ζειίδεο κηαο εξγαζίαο ηηο βεβαησκέλεο 

«αηηηνινγηθέο ηζηνξίεο» 520 παξσλπκίσλ, φζσλ δειαδή έρσ ζπγθεληξψζεη, 

επέιεμα λα παξνπζηάζσ κία κφλν θαηεγνξία, απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηαδίθε ηνπ «κε θαλνληθνχ» ζψκαηνο, αληηκεησπίδσ δειαδή ην ζώκα σο 

ζηξαηεγηθή νλνκαηνζεζίαο.  

Αλαθέξνκαη απνθιεηζηηθά ζην κε θαλνληθφ νξαηφ «εμσηεξηθφ ζψκα», σο κηα 

κε θπζηνινγηθή βηνινγηθή νληφηεηα, πνπ ζπληζηά έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

θζαξκέλεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζηηγκαηηζκέλνπ αηφκνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δεκνζηεχζεσο παξνπζηάδσ ην ζψκα «ζξπκκαηηζκέλν» ζηα πην δηαθξηηά ηνπ κέξε 

(θεθάιη, θνξκφο, άθξα, θ.ά.), απηά θπξίσο πνπ δίλνπλ ιαβή ζηελ εηεξόηεηα, αιιά 

θαη σο νιφηεηα, σο «παξνπζηαζηηθφ», κε ηηο θηλήζεηο ηνπ, ηηο «ζπκπεξηθνξέο» 

ηνπ.  

Δίλσ ελ πξψηνηο ηε βαζηθή ζεσξία πνπ πξπηαλεχεη ζηελ αλάιπζή κνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην βηνινγηθό ζψκα είλαη ηαπηφρξνλα θαη θνηλσληθό. 

Αλαθέξνκαη δειαδή ζην «θνηλσληθό ζώκα» ηεο M. Douglas, πνπ δελ είλαη άιιν 

απφ ην βηνινγηθφ πνπ ηξνπνπνηείηαη δηαξθψο απφ ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο θαη 

ζπληεξεί κηα νξηζκέλε νπηηθή ηεο θνηλσλίαο· ζην ζψκα σο θνξέα θαη εθθξαζηή 

θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ θαη ζπκβνιηζκψλ, σο πνιηηηζκηθφ θείκελν πνπ απεηθνλίδεη 

έλαλ πνιηηηζκφ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο· ζην ζψκα σο έλα «ηφπν», πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζεκαζηνδνηνχληαη νη πξαθηηθέο κηαο νξηζκέλεο θνηλσλίαο ή απηέο ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ  πνιηηηζκνχ.  

 

29. «Μη απφςεηο ηνπ Κ. Γ. Ννιίηε γηα ηηο παξαζηάζεηο αξραίσλ δξακάησλ», 

ζηνλ ηφκν Αθαδεκία Αζελψλ, Δεκνζηεχκαηα ηνπ Ηέληξνπ Γξεχλεο ηεο Γιιεληθήο 

Θανγξαθίαο 23, Νξαθηηθά Δηεζλνχο Γπηζηεκνληθνχ Οπλεδξίνπ  κε ζέκα Μ 

Κηθφιανο Ννιίηεο θαη ην Ηέληξνλ Γξεχλεο ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθίαο, η. Β΄, Αζήλα 

2012, 839-866.   

 

Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο δίλσ ηηο πξψηεο ζρέζεηο ηνπ Κ. Γ. Ννιίηνπ (Ν.) 

κε ην ζέαηξν, σο εζνπνηνύ. Ιαζεηήο αθφκα πξσηαγσληζηεί ζηνλ Αθνύζην Γάκν 

ηνπ Ινιηέξνπ, παίδεη ζηνλ αξηνπαίθηε ηνπ νπξκνχδε θαη ζπκκεηέρεη ζε άιια 

έξγα. Οε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Δ. Βεξλαξδάθε θάλεη ιφγν γηα ην «αλέβαζκα» ηεο 

Ιαξίαο Δνμαπαηξή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ «ππέξ ησλ δπζηπρώλ ηεο Ηξήηεο 

πξνζθύγσλ». Μ «ηεξφο ζθνπφο» ηνπ «αλεβάζκαηνο» απηψλ ησλ έξγσλ, ε 

πνηεηηθή ηνπ ζχλζεζε Αξθάδη θαη ε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηαβεί 

εζεινληήο ζηελ αγσληδφκελε Ηξήηε είλαη νη πξψηεο έκπξαθηεο απνδείμεηο ηνχ 

ακείσηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ην Ηξεηηθό Δήηεκα. Αξγφηεξα επηβεβαηψλεη ηνπο 

πξψηνπο απηνχο δεζκνχο ηνπ κε ην ζέαηξν πνηθηινηξφπσο:  

(α) εδίδαμε ζην Ναλεπηζηήκην Αξραηνινγία ηνπ Γιιεληθνύ Θεάηξνπ, (β) 

παξνπζίαζε έκκεηξε κεηάθξαζε ηνπ ηξίηνπ κίκνπ ηνπ Εξψλδα, κε εξκελεπηηθέο 

ζεκεηψζεηο, (γ) ζπκκεηείρε σο θξηηήο θαη εηζεγεηήο ζηνπο Θαζζάλεην θαη 
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Ναληειίδεην δηαγσληζκό, (δ) κεηέθξαζε ην δξάκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Δνπκά (πηνχ) 

Boîte d’ argent. Ε κεηάθξαζε είλαη έλα αθφκε απηφ δείγκα ησλ γισζζηθψλ ηνπ 

απφςεσλ, (ε) ήηαλ κέινο ηεο Γπηηξνπήο Δξακαηνινγίνπ θαη ηεο Ηξηηηθήο 

Γπηηξνπήο ηνπ Βαζηιηθνύ Θεάηξνπ απφ ην 1901. Πν 1903 ζε άξζξν ηνπ επαηλεί ηελ 

Δηεχζπλζή ηνπ γηα ηελ απφθαζή ηεο λα «αλεβάζεη» αξραία δξάκαηα θαη ηζηνξηθέο 

ηξαγσδίεο, ζέζε πνπ εξκελεχσ σο πξνζπάζεηά ηνπ κε ηηο παξαζηάζεηο απηέο λα 

επηηχρεη θαη εζληθνχο ζηφρνπο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηηθψλ λα 

ηθαλνπνηήζεη, νη νπνίνη έβαιιαλ θαηά ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ ηφηε Βαζηιηθνύ.  

Οηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ηνπ ήηαλ νη αμηνπξεπείο παξαζηάζεηο 

αξραηνειιεληθώλ δξακάησλ θαη ηζηνξηθώλ ηξαγσδηώλ «θιαζηθώλ» ζπγγξαθέσλ 

ηνπ είδνπο, ζέζε πνπ καο θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη πξνζπάζεζε λα ρεηξαθεηήζεη 

ηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή δσή απφ ηελ επξσπατθή. Ε αξλεηηθή ζηάζε ηνπ έλαληη 

ηεο παξάζηαζεο ηνπ Αζώηνπ ηνπ Ξάπκνλδ ζην Βαζηιηθό δελ κπνξεί λα εθιεθζεί 

σο γεληθή ηνπ ζέζε έλαληη ηνπ κεηαθξαζκέλνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ.  

Ναξνπζηάδσ ελ ζπλερεία ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ηνπ Ννιίηε: 

1. γηα ην αλ πξέπεη λα παξηζηψληαη αξραία δξάκαηα: «…όζα εθ ησλ αξραίσλ 

δξακάησλ έρνπζηλ, σο βάζηλ, ηδέαο, αίηηλεο έπαπζαλ λα πθίζηαληαη ήδε θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη εηο ηνλ θύθινλ ησλ λπλ θξαηνπζώλ αξρώλ» δελ πξέπεη λα 

παξηζηάλνληαη. 

2. γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαζηάζεσλ: ηελ «θαζαξώο θαιιηηερληθήλ εθ ηνπ 

αξραίνπ δξάκαηνο απόιαπζηλ» θαη ηελ «αξραηνινγηθήλ, νύησο εηπείλ, σθέιεηαλ». 

Μ β΄ ζθνπφο ησλ παξαζηάζεσλ, δει. ε θαηά ηα αξραία πξφηππα αλαπαξάζηαζε 

φισλ ησλ κεξψλ ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο, ε «κνπζεηαθή» ηνπ αλαπαξάζηαζε,  

είλαη θαηά ηνλ Ν. αλέθηθηνο. Άξα, ν Ν. κηιά γηα «εππξεπή παξάζηαζηλ αξραίσλ 

δξακάησλ». Ηξίλεη φηη ε «δηδαζθαιία» ειιεληθψλ έξγσλ επηβάιιεηαη, θαη, αλ εμ 

αλάγθεο πζηεξνχλ νη παξαζηάζεηο ιφγσ ειιείςεσο «εμόρσλ ηξαγηθώλ 

ππνθξηηώλ», λα κελ πζηεξεί απηή ηνπιάρηζηνλ «ελ ηε αλαπαξαζηάζεη ηνπ 

αξραίνπ βίνπ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ζπκβόισλ απηνύ». Ναξαζηάζεηο κε ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά φλησο είραλ δνζεί ηφηε ζηελ Αζήλα.  

3. ν Ν. είλαη ξηδηθά αληίζεηνο ζηελ θαηά γξάκκα κεηαθνξά ζηα ειιεληθά 

πξάγκαηα αξραηνειιεληθψλ παξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε «αλεβεί» ζε επξσπατθά 

ζέαηξα. Δηαθσλεί δει. κε ηε κίκεζε μέλσλ ζθελνζεηηθώλ πξνηύπσλ, επεηδή 

ζεσξεί φηη θάζε επνρή θαη θάζε ιαφο εξκελεχεη δηαθνξεηηθά ην αξραίν 

ξεπεξηφξην, άξα θαη ην «αλεβάδεη» δηαθνξεηηθά. 

4. ην άιιν κείδνλ ζέκα πνπ ζίγεη είλαη απηφ ηεο γιώζζαο, ζε πνην «γισζζηθφ 

χθνο» πξέπεη λα «δηδάζθνληαη» ηα έξγα. Μ Ν. είλαη θαηεγνξεκαηηθφο: ηα δξάκαηα 

πξέπεη λα «δηδάζθνληαη» «πάληνηε εηο κεηαθξάζεηο· κόλνλ εηο εθπαηδεπηήξηα 

δύλαηαί ηηο λα αμηώλε παξάζηαζηλ αξραίνπ έξγνπ εηο ηελ γιώζζαλ ηνπ…».  

5. εηδηθά γηα ηελ παξάζηαζε ησλ αξηζηνθαληθώλ θσκσδηώλ θξίλεη πσο ν 

ζεαηήο πνπ δεηεί λα γλσξίζεη ηνλ Αξηζηνθάλε απφ κία δηδαζθαιία, ζα εμέιζεη κε 

«ηδέαλ πιεκκειή θαη δηάζηξνθνλ πεξί ηνπ πνηεηνύ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ». Θέηεη δει. 

ην φισο δηαθνξεηηθφ πιέγκα ηεο παξαζηαηηθήο πξφζιεςεο ησλ θσκσδηψλ απφ 

ηνλ λενέιιελα, ηελ απνθνπή ηεο παξάζηαζεο απφ ην ζξεζθεπηηθφ ηεο πιαίζην, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, ηηο γξακκαηνινγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε 
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γιψζζα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ζ‟ απηήλ ηνπ κεηαθξαζηή. Μ Ν. εδψ εθθξάδεη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ηε ζεαηξηθή κεηάθξαζε, θαη κάιηζηα γηα ηελ 

«ελδνκεηάθξαζε», αθνχ πξφθεηηαη γηα αξραηνειιεληθφ έξγν. Ιε ηα ιεγφκελά ηνπ 

ν «παηέξαο ηεο ειιεληθήο Θανγξαθίαο» εθθξάδεη ηελ παιηά ζεσξία ηεο 

«ιεηηνπξγηθήο αληηζηνηρίαο». Ήζειε ηαύηηζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ κεηαθξαζηή κε απηά ηνπ δεκηνπξγνύ.  

κσο ν Ν. δελ παξαγλσξίδεη φηη εηδηθά ζηνλ Αξηζηνθάλε ε κεηαθξαζηηθή 

δηαζθεπή είλαη αλαπφθεπθηε, άξα θαη νη «κεηαθξαζηηθνί αλαρξνληζκνί», αθνχ ην 

ελλνηνινγηθφ πιάηνο πνιιψλ ιέμεψλ ηνπ δελ ζπκπίπηεη απφ γιψζζα ζε γιψζζα. 

Άξα, ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε αληηθαηάζηαζε θάπνησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ κε ζχγρξνλα λενειιεληθά αληίζηνηρα, δηφηη απηά ηα ζηνηρεία πηζαλψο λα 

ράλνληαλ ζε κηα «πηζηή» κεηαθνξά ζηε λενειιεληθή. Ιε ηα παξαπάλσ ζέηεη επί 

ηάπεηνο ην πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ησλ δξακαηνπξγηθψλ θαη ησλ γισζζηθψλ 

πξνζαξκνγψλ ηνπ αξραίνπ έξγνπ ζην ζήκεξα, ην πξφβιεκα ηεο δηαιεθηηθήο 

ζρέζεο ηεο ππνθξηηηθήο ηέρλεο κε ην έξγν, ηεο πξνζαξκνγήο -εηδηθφηεξα- ηνπ 

αξραίνπ ξεπεξηνξίνπ ζηε ζεκεξηλή ζεαηξηθή ζθελή, κε ηηο αλαπφθεπθηεο 

πξνζαξκνγέο θαη γεθπξψζεηο, ζέηεη ην κεγάιν ζέκα ηεο ζθεληθήο εξκελείαο.  

Γλ ζπλερεία δηεξεπλψ ηε ζηάζε ηνπ Ννιίηε έλαληη ηεο γλσζηήο κεηάθξαζεο 

ηεο Μξέζηεηαο απφ ηνλ Γ. Οσηεξηάδε θαη ζηα Μξεζηεηαθά, ελ ζπγθξίζεη πξνο ηελ 

αιινπξφζαιιε θαη άθξσο επηζεηηθή ζηάζε ηνπ Ιηζηξηψηε, κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξνχεηαη θαη ην 1911. Ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αδξνκεξή παξνπζίαζε 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ηνπ απφςεσλ κέζα απφ δχν επηζηνιέο ηνπ, πνπ 

εθθξάδνπλ κία απφ ηηο νιίγηζηεο θσλέο πνπ πξνέβαιαλ ελζηάζεηο γηα ηε ζηάζε 

ηνχ («ζπληαγκαηηθψο αλεπζχλνπ») Εγεκφλνο ην 1897. 

 

30. «Ε εθδξνκή σο πξνζθχλεκα ζηνλ „„ηεξφ‟‟ γελέζιην ηφπν: ε πξψηε εθδξνκή 

εζληθνηνπηθνχ ελ Αζήλαηο ζπιιφγνπ ηνλ 20φ αη. ζηε γελέηεηξα Κάμν», ζηνλ ηφκν Γ. 

Νξνκπνλάο (επηκ.), Αγαζνεξγίε. Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ επίζθνπν Ηπαλέσλ 

ξπζόζηνκν Ιαπξνγηαλλόπνπιν, Οχιινγνο Δακαξηψλα Κάμνπ, Αζήλα 2008, 535-

559. 

 

Οηελ εξγαζία απηή, κε αθνξκή ηελ πξψηε νξγαλσκέλε εθδξνκή-επίζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20. αη., ελ Αζήλαηο λαμηαθφο ζχιινγνο ζηε 

γελέηεηξα Κάμν, επηρεηξψ έλαλ «παξάηνικν» ζπζρεηηζκφ: ζεσξψ ηελ ελ ιφγσ 

εθδξνκή σο κηα κεηαθνξηθή εθδνρή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ πξνζθπλήκαηνο ζε ηεξφ 

ρψξν, απηφλ ηεο γελέζιηαο γεο. Νην ζπγθεθξηκέλα:  

- αληρλεχσ ηα πνιιαπιά θίλεηξά ηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο εξκελείεο ηεο 

ζθνπνζεζίαο ηεο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ λαμηαθφ Πχπν ηνπ 1910, ζέκαηα πνπ 

ζπλαληά ζήκεξα ζηε κειέηε ηνπ ν ζχγρξνλνο κειεηεηήο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

πξνζθπλήκαηνο 

- επηπιένλ, κε βάζε ιηγνζηέο θαηαγξαθέο γηα ην πψο αληηκεηψπηζαλ νη 

ληφπηνη Καμηψηεο ηελ επίζθεςε, θαηαζέησ ηε δηθή κνπ ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ 

ηνπξηζκνύ από ηελ πιεπξά ηνπ ληόπηνπ, όρη δειαδή σο «παξαηεξνύκελνπ 

αληηθεηκέλνπ» αιιά παξαηεξεηή θαη ζρνιηαζηή. 
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Ιε δεδνκέλν φηη θάζε πξνζθύλεκα είλαη δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία, ζεσξψ ηελ 

εθδξνκή ηνπ ζπιιφγνπ ησλ ελ Αζήλαηο Καμησηψλ ζηε γελέηεηξα γε σο κηα 

δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία, κε ηα ηξία ζηάδηα θαη ηνλ νξηζκφ πνπ ηεο έδσζε ν 

Arnold van Gennep θαη επέθηεηλε ν V. Turner: (α) απνρσξηζκό ηνπ πξνζθπλεηή απφ 

ηελ θαζεκεξηλή δσή, (β) κεζνξηαθόηεηα, θαη (γ) επαλελζσκάησζε, κε ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, απφ ηελ νπνία απνθνιιήζεθε γηα ιίγν 

δηάζηεκα. Βαζηθφ θίλεηξν ηνπ πξνζθπλήκαηνο γηα ηνλ V. Turner είλαη ε επηζπκία 

καο λα βηψζνπκε ηελ θνηλσληθή κέζεμε, ηελ communitas, ζέκα πνπ ζπλέδεε κε ηνλ 

δηθφ ηνπ φξν anti-structure (αληηδνκή), αιιά ζεσξψ φηη απηή δελ είλαη 

απαξαηηήησο εγγελέο ζηνηρείν ζην πξνζθχλεκα. 

Ζεξόο ρώξνο είλαη θαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα. Ιηιώ γηα ηελ θαζαγηαζκέλε πνιηηηθά 

γελέηεηξα γε. Πν πιεζίαζκα ηνπ ηεξνχ ρψξνπ απαηηεί εθ κέξνπο ηνπ πηζηνχ 

πξνεηνηκαζία, απηνηαπείλσζε. Νξνθεηκέλνπ λα επηζθεθζνχλ ηε κηθξή παηξίδα νη 

μεληηεκέλνη Αμηψηεο πξνεηνηκάδνληαη εκέξεο πξηλ ζηελ Αζήλα. Ε εξγαζία 

παξαθνινπζεί φιε απηήλ ηελ ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. 

Γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο απηνχ ηνπ είδνπο εθδξνκήο δίλσ 

αδξνκεξψο ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αη. Πν «εζληθφ 

θέληξν» πνξεχεηαη ηελ πνξεία πνπ μεθίλεζε ηελ επνκέλε ηεο εζληθήο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ 1830. Αλ απηή ε «εζληθή γξακκή» εθθξάδεη ην κνληέξλν ηεο 

επνρήο, απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ελίζρπζε ηνπ «ηνπηθνχ», ησλ ηνπηθψλ 

ηαπηνηήησλ σο απηόλνκεο ηδενινγίαο βαδίδεη ηε δηθή ηεο παξάιιειε, αιιά 

αληίζεηεο θνξάο, ηζηνξηθή πνξεία. Ναξάιιεια, δειαδή, κε ηελ εζληθή 

νκνγελνπνίεζε πνξεχεηαη ε αλάδεημε ηνπ ηνπηθνύ. Ε αζξφα δεκηνπξγία 

πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο επαξρίαο ζηελ Αζήλα είλαη απφδεημε απηνχ πνπ κφιηο 

πξναλέθεξα, αιιά θαη ηνπ «αγψλα δξφκνπ» πνπ έρεη αξρίζεη γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκνχ, αθνχ θάζε επηκέξνπο ηνπηθφο πνιηηηζκφο δηεθδηθεί ζην 

ειιεληθφ ζηεξέσκα ηε ζέζε πνπ (λνκίδεη φηη) ηνπ αλήθεη.   

Γλ ζπλερεία, κεηαμχ άιισλ, παξνπζηάδσ: 

- ηελ θαηά ηελ άπνςή κνπ πεξηεθηηθφηεξε νξνινγία απηώλ ησλ λαμηαθώλ 

νξγαλώζεσλ πνπ ζπζηάζεθαλ από ην β΄ ήκηζπ ηνπ 19. αη. κέρξη θαη ηηο πξώηεο 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ αη. θαη πξνηείλσ επεμεγψληαο ηνλ φξν 

«εζληθνηνπηθνί ζχιινγνη» γηα ηελ νλνκαζία ηνπο, 

- ηε ζθνπνζεζία ηνπ ηαμηδηνχ (αλαβάπηηζε ησλ λαμησηψλ «πξνζθπλεηψλ»-

εθδξνκέσλ ζην ζπιινγηθό εγώ ηεο παηξίδαο, αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εγώ 

ζηνλ «αγλφ εμσηηζκφ» ηεο, λνζηαιγία ηεο επαλέλσζεο κε θάζε ηη πνπ ζπκίδεη 

παξειζφλ, κεηαθπζηθφ φλεηξν θαη ςπρνζεξαπεπηηθφ αληίδνην, 

- ηελ πξφζιεςε ησλ θηλήηξσλ ηεο εθδξνκήο απφ ηνπο άιινπο, κε ηηο 

ελδηαθέξνπζεο δηάθνξεο εξκελεπηηθέο ηεο εθδνρέο, 

- ηνλ ηνπξηζκό-παξάζηαζε, σο έλα είδνο παηρληδηνχ, ζην νπνίν νη ζεαηέο-

ηνπξίζηεο πξνζπνηνχληαη πσο ζεσξνχλ γλήζην απηφ πνπ ηνπο παξηζηάλεηαη σο 

απζεληηθό. Μη σξαΐηεο «ζηήλνπλ» θάηη αλάινγν ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο: δελ 

αλαπαξηζηνχλ εηθφλεο απφ κηα παιαηόηεξε, «απζεληηθά ιατθή» πφιε, αιιά έλα 

επηκειψο θαηαζθεπαζκέλν ζθεληθφ ππνδνρήο πνπ επηθαιχπηεη ην άζιην παξόλ 
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ηνπο, αθνχ πξνζπαζνχλ λα εμσξαΐζνπλ πξφζθαηξα ηελ αλνξγάλσηε θαη βξσκεξή 

πφιε ηνπο. 

 

31. «‟Έλα ρσξίν πνληηαθφ θε κπνξεί λα έx‟ έλα μέλν φλνκα‟: Iδενινγήκαηα, 

παξεηπκνινγία θαη ηζηνξηθή εξκελεία ηνπ ηνπσλπκίνπ ελφο πνληηαθνχ ρσξηνχ 

ηεο Ξνδφπεο», ζηνλ ηφκν Ιαλφιεο Γ. Οέξγεο (επηκ.), Νόληνο. Θέκαηα Θανγξαθίαο 

ηνπ πνληηαθνύ Γιιεληζκνύ, Αιήζεηα, Αζήλα 2008, 373-389. 

 

Ε κειέηε αλαθέξεηαη ζην Θξπιφξην, ρσξηφ ηεο Ηνκνηελήο, πνπ ηδξχζεθε απφ 

πνληηαθήο θαηαγσγήο κεηαλάζηεο ην 1923. Θέκα ηεο είλαη ε πνιχπιεπξε κειέηε 

ηνπ ηνπσλπκίνπ ηνπ ρσξηνχ θαη φια ηα ζπκπαξνκαξηνχληα ηεο νλνκαηνζεζίαο: 

ιατθέο παξεηπκνινγίεο, ηδενινγήκαηα, ζχλδεζε ηνπσλπκίνπ κε ηελ εζλνηνπηθή 

θαη ηε λενειιεληθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο, θ.ιπ. Ο‟ απηά αληηπαξαηίζεηαη ε 

ηζηνξηθή εξκελεία ηνπ ηνπσλπκίνπ, βαζηζκέλε ζε αλέθδνηα έγγξαθα απφ ην 

Αξρείν ηνπ ειιεληθνχ Ρπνπξγείνπ Γμσηεξηθψλ θαη απφ ηα Αξρεία ηεο Ηνηλσλίαο 

ησλ Γζλώλ ζηε Γελεχε (2006). 

Οηελ αξρή ηεο κειέηεο παξνπζηάδσ ηελ «ηππνινγηθή πνιπκνξθία» ηνπ 

ηνπσλπκίνπ, ε νπνία εθθξάδεη απνθαιππηηθά ηε ζχγρπζε πεξί ηελ «θαηαγσγηθή 

ηζηνξία» ηνπ θαη ηελ ηνπηθή «κπζνινγία» ηεο θαηαγσγήο ηνπ ηνπσλπκίνπ. 

Γλ ζπλερεία αλαιχσ δηεμνδηθά:  

- ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ πξψελ «άμελνπ» ρψξνπ (Ηηξιίθ Ηηξί) δηα ηνπ λένπ 

νλφκαηνο ηνπ ρσξηνχ. Θεσξψ ηε  κεηάβαζε απφ ηελ παιηά ηνπξθηθή νλνκαζία 

ζηελ ειιεληθή σο δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία, ε νπνία ζα απνθαζάξεη ηνλ ηφπν απφ 

ην «κηαξφ» παξειζφλ ηνπ, 

- ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο κνπ (γηα ηελ επηζηεκνληθή εξκελεία ηνπ 

ηνπσλπκίνπ). Πα αζθαιή ζπκπεξάζκαηά κνπ είλαη φηη ην ρσξηφ νθείιεη ην φλνκά 

ηνπ, σο εθδήισζε ηηκήο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνο απηφ θαη ηνλ ζξαθηθφ 

ειιεληζκφ, ζηνλ George Divine Treloar, απζηξαιφ ηελ θαηαγσγή, δηνξηζκέλν απφ 

ηελ Η.η.Γ. σο αξκφδην γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Θξάθεο κεηά ηε 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Ναξνπζηάδσ βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θαη φιε ηε 

«θηινζνθία» ηεο δξάζεο ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ κέζα απφ 

αλέθδνηα ηζηνξηθά έγγξαθα, 

- ηε ζηάζε κεξίδαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ, ππφ έλαλ πξψελ Νξφεδξν, ν 

νπνίνο ην 1975 έζεζε γηα πξψηε θνξά ζέκα αιιαγήο ηνπ νλφκαηνο, κε ην 

αηηηνινγηθφ φηη έλα πνληηαθφ ρσξηφ δελ κπνξεί λα θέξεη μέλν φλνκα, αιιά κφλν 

θάπνην πνπ λα ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ ηφπν αλαθνξάο, ηνλ ηζηνξηθφ 

Νφλην. Ε θίλεζε απηή, αζρέησο αλ δελ ηέζεθε ελ ιεηηνπξγία πνηέ, είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζα ιανγξαθηθά, θαη ηελ εξκελεχσ κέζα απφ ηελ θαηαηαθηήξηα θαη 

ηαπηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ βαπηηζηηθνχ νλφκαηνο. Πν φλνκα ελφο ρσξηνχ (πνπ 

ζρεηίδεηαη κέζσ απηνχ κε ην παξειζφλ) ην αλαζηαίλεη, εγθαζηδξχεη ζπλέρεηεο, 

κεηαθέξεη πλεπκαηηθά απνζέκαηα απφ ηε γεληά ησλ πξνγφλσλ ηνπο ηνπ Νφληνπ 

ζηε δηθή ηνπο, θαζνξίδεη παξάιιεια ηε ζρέζε ηεο κε ην παξφλ, 

- ηε ζηάζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ε 

αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ζα ήηαλ γη‟ απηνχο απψιεηα ελφο ζηνηρείνπ ηεο 
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ζξπινξηψηηθεο παξάδνζεο, απηήο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ηεο α΄, β΄ θαη γ΄ γεληάο 

ζπγρσξηαλνί ηνπο (γνλείο θαη παππνχδεο ηνπο) ζηνλ ειιαδηθφ πιένλ ρψξν, κεηά 

ην 1923. Γίλαη θαη δειώλνπλ πξσηίζησο Νόληηνη, δελ μερλνχλ ηνλ ηζηνξηθφ ηνπο 

ηφπν, φπσο θαίλεηαη απφ ηα δεθάδεο αλαζηνξώ πνπ κνπ έρνπλ αθεγεζεί. κσο 

είλαη θαη Θξπινξηψηεο, ην ρσξηφ είλαη ν ηφπνο πνπ αλέπηπμαλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, 

έρνπλ κηα λέα ηνπηθή ζπιινγηθή ηαπηόηεηα. Μ πξψελ Νξφεδξνο λνκίδσ πσο 

ζέιεζε λα ηνλίζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ κε ζηνηρεία ηεο 

εζλνηνπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, νη «αληίζεηνη» κε ζηνηρεία ηεο λέαο ηνπο ηνπηθήο, 

ρσξίο απηή ε ζέζε λα είλαη απφιπηε, επεηδή γλσξίδσ εθ ηνπ ζχλεγγπο ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ β΄ θαη γ΄ γεληά ηνπ ρσξηνχ γηα δηαξθή ζχλδεζε 

κε ηνλ ηζηνξηθφ Νφλην (εθδξνκέο κλήκεο πξνο ηα εθεί, εθδειψζεηο, νκηιίεο, 

γηνξηέο Αγίαο Ιαξίλαο).  

Οην ηέινο ηεο εξγαζίαο ππνδεηθλχσ ηελ νξζή γξαθή ηνπ ηνπσλπκίνπ: 

Θξηιόξεην. 

 

32. «ςεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο ψξαο Κάμνπ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

(1900-1915) κέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπ ηνπηθνχ Πχπνπ», ζηνλ ηφκν Ι. 

Βαξβνχλεο, Ν. Πδνπκέξθαο, Αιεμαλδξηλόο Ακεηόο. Αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ Ζ. Ι. 

αηδεθώηε, η. Α΄, Αζήλα 2008, 535-560. 

 

Ε δηαθήκηζε σο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν έρεη κειεηεζεί πνιχπιεπξα θαη 

δηεπηζηεκνληθά· ε ειιεληθή Θανγξαθία φκσο, εθηφο νιίγσλ επί κέξνπο 

επηζηεκνληθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, δελ έρεη 

αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ην ζέκα, παξφιν πνπ ε δηαθήκηζε «δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

αλίρλεπζεο, απνθάιπςεο θαη εξκελείαο κνξθώλ ηεο πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ππό ηελ θπξηαξρία ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθώλ 

(εκπνξηθώλ) δεδνκέλσλ» (Ι. Βξέιιε - Δάρνπ). 

Ε εξγαζία κνπ ζηνρεχεη λα θαιχςεη έλα κέξνο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ «θελνχ», 

θαη θηλείηαη ζην πιαίζην ηήο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο βαζηθήο ζεσξίαο. 

Αληηκεησπίδσ ηηο δηαθεκίζεηο σο δείθηεο ηεο θνηλσλίαο ηεο Κάμνπ, θαη εηδηθόηεξα 

ηεο ώξαο ηεο, ηελ πξψηε 15εηία ηνπ 20νχ αηψλα. Πν πιηθφ ηεο εξγαζίαο αληιψ 

απφ ην ζχλνιν ηνπ λαμηαθνχ Πχπνπ απηήο ηεο πεξηφδνπ, 521 θχιια ζπλνιηθά. 

Οην πξψην ηεο κέξνο νξίδσ εμ αξρήο ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα κε ηα νπνία 

αληηκεησπίδνληαη εδψ νη δηαθεκίζεηο, παξνπζηάδσ ελ νιίγνηο ην γεληθφ ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο Κάμνπ απηήο ηεο πεξηφδνπ, ζίγσ θάπνηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε γιψζζα, ηε κνξθνινγία ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ κεηέξρνληαη νη δηαθεκηδφκελνη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Οην θχξην ηκήκα ηεο εξγαζίαο εμεηάδσ ηηο δηαθεκίζεηο σο εηθφλεο ηεο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο ηνπο ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πλεπκαηηθφ πεδίν. Πα δεδνκέλα πνπ καο παξέρνπλ είλαη αμηνζεκείσηα, 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα «επίζεκα» γλσζηά ζηνηρεία ηεο κέρξη ηψξα ηζηνξηθήο έξεπλαο, 

αιιά θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ, κε άγλσζηα θαη ελδηαθέξνληα λέα.   
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Αλαδχνληαη ινηπφλ κέζα απ‟ απηέο: (α) ε Κάμνο ησλ κεγάισλ θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ (κεηαλάζηεπζεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θπξίσο), (β) ε ψξα 

ηεο εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, (γ) ε πνιηηηζκηθή ηεο αζηηθνπνίεζε: 

είλαη νινθάλεξε ζηνλ λέν ηξφπν δηαζθέδαζεο ηεο «αζηηθήο» θνηλσλίαο ηεο 

ψξαο (επξσπατθνί ρνξνί, απξέ κηληί, εζπεξίδεο, θ.ά., αιιά θαη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο γηα ην επξχ θνηλφ, ιατθφ ζέαηξν), ζηελ ελδπκαζία, ζηηο λέεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο πνπ δηακνξθψλνληαη (αγνξέο έηνηκσλ παηδηθψλ 

ηξνθψλ, έηνηκσλ πιψλ θαζαξηζκνχ ελδπκάησλ θαη έηνηκσλ εηδψλ βάπηηζεο, 

ηππνπνηεκέλα αγγειηήξηα γάκνπ, θαηαλάισζε κπχξαο, καζήκαηα αγγιηθήο - ηα 

γαιιηθήο γιψζζαο ίζρπαλ πξν εηψλ, ιφγσ ηεο «δπηηθήο» επίδξαζεο ζην λεζί απφ 

ην 1207-, ζηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ αζθαιεηψλ δσήο θαη ησλ πξψησλ 

θσηνγξάθσλ, ησλ dilivery δαραξνπιαζηηθψλ πξντφλησλ), θ.ιπ. 

Ε αιιαγή βεβαίσο παξαηεξείηαη θαη ζηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, αλ θαη νη 

πξνεξρφκελεο απφ απηά δηαθεκίζεηο είλαη ειάρηζηεο. Οεκαληηθφηεξεο ζεσξψ 

απηέο πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο γεσξγνχο ζηε ρξήζε ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ, έλα ζέκα 

πνπ ζήκεξα πιένλ ηείλεη λα εμειηρζεί ζε «θαξθίλσκα» ηεο φιεο λαμηαθήο 

νηθνλνκίαο. 

Απνηππψζεηο ηνπ γεληθφηεξνπ ηδενινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θιίκαηνο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Γιιάδα απηήλ ηελ πεξίνδν (επνρή αλαζπγθξφηεζεο θαη εζληθήο 

έμαξζεο, εηδηθά κεηά ην 1912) απνηεινχλ ε θαηά θφξνλ δηαθήκηζε ηνπ Θαρείνπ ηνπ 

Γζληθνύ Οηόινπ, ε πιεζψξα ησλ δηαθεκηδφκελσλ δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ (έλδεημε 

ηεο θπξηαξρίαο ησλ λνκηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Γιιάδα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ) θαη ησλ 

ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ. Ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο 

ζρεηηθήο μελφγισζζεο θαη ειιελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

33. «Πχπνο θαη πνιηηηθή: Ε πεξίπησζε ηνπ Νέηξνπ Νξσηνπαπαδάθε θαη ηνπ 

λαμηαθνχ Πχπνπ (1902-1915)», Καμηαθά, ηρ. 31/69 (Δεθέκβξηνο 2008 - Φεβξνπάξηνο 

2009), 15-32. 

 

Ε εξγαζία απηή απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα - ζε λαμηαθφ επίπεδν – λα 

θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ, νη ηαξαγκέλεο 

ζρέζεηο ελφο γλσζηνχ ζην παλειιήλην πνιηηηθνχ Νέηξνπ Νξσηνπαπαδάθε, κε ηα 

ηνπηθά λαμηαθά έληππα ηεο πεξηφδνπ 1902-1915· είλαη κηα «κειέηε παξαδείγκαηνο» 

ησλ ζρέζεσλ παηξσλίαο πνπ αλαπηχζζνληαλ αλάκεζα ζηνπο δχν εμνπζηαζηηθνχο 

θνξείο (Πχπν - πνιηηεπηέο) ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  

Πα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε κίαο θαη κφλνλ 

κεζνδνινγηθήο επηινγήο: ηεο θεηκεληθήο αλάιπζεο ησλ εγγξαθψλ ηνπ Πχπνπ. Ε 

έιιεηςε ηζηνξηθψλ πεγψλ είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη κειεηεζεί 

επηζηεκνληθά κέρξη ζήκεξα ε ηνπηθή δηάζηαζε ηνπ πειαηεηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηε 

Κάμν ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αη. (γη‟ απηήλ ηνπ 19νπ δελ γίλεηαη ιφγνο). Πα ειάρηζηα 

έγγξαθα ηνπ Ζζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο θαη ηα ελαπνκείλαληα θχιια ηξηψλ (ζρεηηθά 

καθξφβησλ) εθεκεξίδσλ πνπ ηππψλνληαλ ζηε ψξα απφ ην 1901 έσο ην 1915 δελ 

είλαη αξθεηά λα ζπλδξάκνπλ επαξθψο ηελ αλαζχλζεζε ηεο επνρήο, πνιιψ δε 

κάιινλ λα βνεζήζνπλ ζηε κειέηε ελφο ηφζν ζχλζεηνπ ζέκαηνο, κε ηηο πνηθίιεο 
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εμαθηηλψζεηο ηνπ θαη ηηο πνιιαπιέο παξακέηξνπο πνπ απαηηεί ε ζθαηξηθή ηνπ 

δηεξεχλεζε. Άιιεο πεγέο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, άκεζεο/πξσηνγελείο, ή 

δεκνζηεπκέλεο, βαζηζκέλεο ζε πεγέο απνθείκελεο ζε μέλεο βηβιηνζήθεο ή αξρεία, 

δελ ππάξρνπλ ή δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί. Το εθ ηνχησλ, ην επηζηεκνληθά επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ίζσο λα κελ θζάλεη ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε κέρξη ηψξα δηεξεχλεζε 

αλαιφγσλ πεξηπηψζεσλ απφ άιιεο εζηίεο ηνπ ειιεληζκνχ. 

Οπλεπίθνπξνη έξρνληαη ζηελ αλάιπζή κνπ νη ζεσξίεο πεξί πνιηηηθήο 

επηθνηλσλίαο, πεξί ησλ δπζδηάθξηησλ νξίσλ αλάκεζα ζηε ζξπινύκελε θαη ηελ 

εκπξάγκαηε επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα Ι.Ι.Γ., θ.ά.  Θεσξψ ζρεδφλ δεδνκέλν φηη 

φζν θη αλ πξνζπαζψ λα ζηαζψ πίζσ απφ ην θξπκκέλν λφεκα ησλ ιέμεσλ ή ησλ 

θξάζεσλ ηνπ Πχπνπ θαη λα αλαιχζσ ην πεξηερφκελφ ηνπο, είλαη δχζθνιν λα 

εμηρληάζσ ηελ αιήζεηα πνπ θξχβεηαη ζηηο δηαθεξπγκέλεο ζέζεηο ή ζηηο 

απνζησπήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ. Ε ππνζηήξημε επί καθξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

πνιηηηθνχ πξνζψπνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα επαξρηαθά θχιια αθήλεη πάληνηε 

αλαπάληεηα πνιιά εξσηεκαηηθά γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

γηα ην αδηεξεχλεην απηφ do ut des ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. 

 

34. «Έζηκα ηνπ Νάζρα απφ ηε Θξάθε», έθδνζε ηεο εθεκ. Ναξαηεξεηήο ηεο 

Θξάθεο, Ηνκνηελή2009. Αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηεο βι. ηψξα ζηνλ ηζηφηνπν 

http://www.pdeamth.gr/topikiistoria/download/pdf/17%20Sergis.pdf 

 

Οηελ αξρή ηεο εξγαζίαο εληάζζσ ην Δσδεθάκεξν ζην πιαίζην ηνπ «θχθινπ ηνπ 

ρξφλνπ»: ε αλαβιάζηεζε ηεο θχζεο, ε λεθξαλάζηαζή ηεο, ε πξνζδνθψκελε απφ 

απηήλ ηε δηαδηθαζία γνληκόηεηα είλαη ην ζηαζεξφ κνηίβν φισλ ησλ ηειεηνπξγηψλ 

θαη ησλ ζεαηξηθψλ δξσκέλσλ πνπ ειάκβαλαλ ρψξα ζηνλ «παξαδνζηαθφ» 

πνιηηηζκφ απφ ηελ αξρή ηνπ Δσδεθαεκέξνπ κέρξη ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Γηδηθφηεξα, ηνλίδσ ηελ παλαλζξψπηλε ηδέα ηνπ πάζρνληνο θαη ζλήζθνληνο Θενχ. 

Μ ξηζηφο θαη ν Θάδαξνο είλαη νη δπν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηεο 

νξζφδνμεο παξάδνζεο. 

Μξίδσ ελ ζπλερεία ηηο δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο, θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηνλ «θχθιν ηνπ ρξφλνπ», φζεο δει. ζπλφδεπαλ ηα κεηαβαηηθά 

ρξνληθά ζεκεία ηνπ, ηηο πάκπνιιεο «θακπέο», ηηο κεηαβάζεηο ζηνλ (ζηαζεξά θαη 

δηαξθψο αλαθπθινχκελν) ρξφλν ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ. 

ζα αλαθέξσ ζηελ εξγαζία κνπ απηήλ γηα ηνλ Θάδαξν ηεο (ηζηνξηθήο) Θξάθεο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή σο βηφηνπν ζηνηρείσλ ελφο άιινπ (αξρατθνχ) 

πνιηηηζκνχ. Πα ιαδαξηθά θάιαληα ησλ Βνπιγάξσλ, Γηνπγθνζιάβσλ, Ξνπκάλσλ θαη 

Αιβαλψλ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ρξηζηηαληθφ Θάδαξν, αιιά ζηηο ρψξεο απηέο ε 

γηνξηή ηνπ είλαη θπξίσο γηνξηή ηεο άλνημεο, επεηδή ζηηο ρψξεο απηέο ε αλάζηαζή 

ηνπ εμειήθζε σο δεχηεξε γέλλεζε, απηφ θαη εθεί ν Θάδαξνο έρεη κε ρξηζηηαληθέο 

δηαζηάζεηο, είλαη ν «εληαπηφο δαίκσλ», ην πλεχκα ηεο ρξνληάο πνπ πεζαίλεη θαη 

αλαζηαίλεηαη, ζρεηίδεηαη κε παλάξραηα επεηεξηθά έζηκα. Ιε φζα παξαζέησ 

εληζρχσ ηελ άπνςε φηη ν Θάδαξνο δηαηήξεζε απηήλ ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη ζηε 

Θξάθε. 

http://www.pdeamth.gr/topikiistoria/download/pdf/17%20Sergis.pdf
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Ναξνπζηάζσ ελ πξψηνηο θάπνηα ιανγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκέξα, ηνπο 

αγεξκνχο ησλ κηθξψλ Θαδαξίλσλ (έρνπκε θη εδψ ηελ θαηαιπηηθή παξνπζία 

θνξηηζηψλ, γηα πξνθαλείο ιφγνπο), παξαζέησ θαη αλαιχσ θεηκεληθά ηξία ιαδαξηθά 

άζκαηα απ‟ φπνπ εληζρχεηαη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκφο κνπ, αιιά θαη «θνηλά» ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν ιαδαξηθά άζκαηα, θαζαξά ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα, κε 

ζξεζθεπηηθφ θαη θνζκηθφ πεξηερφκελν (παηλέκαηα πξνζψπσλ). 

Γλ ζπλερεία παξνπζηάδσ θάπνηεο ιατθέο εζηκηθέο εθδειψζεηο ηνπ Νάζρα 

γνληκηθνχ ραξαθηήξα (καγηθφ θηχπεκα κε ηα βάγηα, ηελ παξνπζία ηνπ απγνχ, 

αηψξεο, ζβήζηκν ησλ «παιηψλ» θψησλ θαη ην λέν άλακκά ηνπο). Αλαιχσ επίζεο 

ην έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν ζην ειιελνξζφδνμν Νάζρα, ηελ θνηλσληθή ηνπ 

δηάζηαζε, ηελ παξνπζία δεηζηδαηκνληψλ θαη καγηθψλ πξαθηηθψλ (ην Νάζρα είλαη 

δηαβαηήξηα πεξίνδνο, άξα, φπσο θάζε αληίζηνηρε, σο νξηαθή, θηλείηαη ζε 

«επηθίλδπλα» φξηα), ηελ εθθνζκίθεπζε ησλ εκεξψλ (φπνπ ζπλππήξραλ θαη 

ζπιιεηηνπξγνχζαλ ε επζέβεηα, ε ππνβνιή ηνπ ζείνπ δξάκαηνο, ε επηβνιή ησλ 

παξαζηαηηθψλ δξσκέλσλ, ε αλαπφθεπθηε θνζκηθή ραξά), ηελ ζπλάξηεζε ηνπ 

Νάζρα κε ηελ εζληθή δσή.  

Ε εξγαζία ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ «ζξαθηψηε» Ζνχδα: κεηά 

ηελ (θνηλή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν) θαχζε ηνπ νκνηψκαηφο ηνπ έπαηξλαλ «κίαλ 

θνύθηαλ, δηα λα ξίςνπλ ηελ επνκέλελ εηο ηα κλήκαηα ή δηα καγηθήλ ρξήζηλ». Οηηο 

Ιέηξεο, ην πξσί ηνπ Ι. Οαββάηνπ, νη γπλαίθεο θέξλαλε «κηα ρνύθηα απ’ ηε 

ζηάρη’ ηνπ Μβξηνύ πνπ πήξαλε εςέο, θαη η’λε ξίρλ’λε απάλ’ ζην κλήκα». Μη 

καξηπξίεο απηέο είλαη εθπιεθηηθέο: ε ζηάρηε από ηνλ θακέλν Ζνύδα απνθηά 

καγηθέο γνληκηθέο ηδηόηεηεο, γίλεηαη γνληκνπνηόο δύλακε, θάξκαθν θαηά 

ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ αζζελεηώλ. Μ «ζξαθηψηεο Ζνχδαο» έρεη, ινηπφλ, θάηη απφ 

ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κύζνπ ηνπ Μηδίπνδνο θαη ηνπ Ζνύδα, σο δψζεο 

απερήζεηο ελφο θαη ηνπ απηνχ, επξχηαηα δηαδεδνκέλνπ παιαηφηαηνπ παξακπζηνχ, 

ζπλδέεηαη κε ηα αξρέγνλα θαιιηθά είδσια ηνπ βαιθαληθνχ πνιηηηζκνχ, είλαη έλα 

γνληκνιαηξηθφ νκνίσκα, φπσο εθείλα ηα φκνηά ηνπ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνλ θχθιν 

ηεο βιάζηεζεο (πξβι. Βάιηεξ Ννχρλεξ). 

 

35. «Πν εηδηθφ βάξνο ηεο πνίεζεο θαηά ηνλ 19ν αηψλα: ε πεξίπησζε ηνπ 

„„Ηεθαιιήλνο ιεπηνπξγνχ‟‟ Οππξίδσλνο Γ. Ιαιάθε (1823-1898)», ζηνλ αξηζηήξην 

Πφκν «Φηόξα Πηκήο» γηα ηνλ Ιεηξνπνιίηε Δαθύλζνπ ξπζόζηνκν Β΄ Οπλεηό, 

Δάθπλζνο 2009, 865-888. 

 

Μ Οππξίδσλ Ιαιάθεο (1823-1898) ήηαλ κηα απφ ηηο εθαηνληάδεο πεξηπηψζεηο 

ειιήλσλ πνηεηψλ ηνπ 19νπ αη. Ε πνίεζε γηα ηα ραξηζκαηηθά άηνκα απνηεινχζε 

κέζν θνηλσληθνπνίεζεο, αθνχ ν πνηεηήο εχξηζθε επθαηξία λα ελσζεί κε ην εζληθφ 

ζψκα, λα ζπκβάιεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ζηελ πξφνδφ ηνπ. Μ πνηεηήο, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1850 κέρξη ην 1880, είλαη θεληξηθφ πξφζσπν ζην ειιεληθφ Βαζίιεην, 

έρεη θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε, ηνλ εκπλέεη ην παηξησηηθφ ζπλαίζζεκα, ε 

αξρή ηνπ λένπ ιπξηζκνχ, ε πεγή ηνπ ξνκαληηζκνχ αιιηψο. Ε πνίεζε (ζεσξείηαη 

πσο) ελέρεη ζηνηρεία κπζηηθηζκνχ, αλαθέξεηαη ζε θάηη αλψηεξν θαη Ρπεξβαηηθφ, θη 
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απηφ  θαζηζηά ηνλ πνηεηή ηεξνθάληε, κπζηαγσγφ, φξγαλν ηεο Θείαο Νξνλνίαο, γη‟ 

απηφ θαη ε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ησλ ζεξαπφλησλ ηεο πξνο απηήλ.  

Ε πεξίπησζε ησλ Γπηαλήζσλ ήηαλ μερσξηζηή. Μ Ο.Ι., σο ξηδνζπάζηεο, βηψλεη 

ηα γεγνλφηα, δεη ηνλ επαλαζηαηηθφ ίιηγγφ ηνπο, κάρεηαη γηα ηελ Έλσζε ησλ 

Γπηαλήζσλ θαη γηα θνηλσληθή αιιαγή. Πα Ζφληα ζα απνηειέζνπλ, ιφγσ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνπο παξειζφληνο, ρψξν ζπλάληεζεο δπηηθψλ θαη αλαηνιηθψλ 

θνηλσληθψλ ξεπκάησλ. Γδώ ν εζληθόο θαη ν θνηλσληθόο αγώλαο ζα δηαπιέθνληαη 

αμεδηάιπηα. Πνπο εμχκλεζε κε ην ίδην πάζνο ν ιατθφο πνηεηήο καο. 

Ιέζα ζ‟ απηφ ην θιίκα, ην νπνίν απνδίδσ αλαιπηηθά, εληάζζσ θαη αλαιχσ ηελ 

μερσξηζηή, φλησο πεξίπησζε ηνπ Ο.Ι., ελφο ιεπηνπξγνχ, αιιά άλδξα 

θηινπξφνδνπ, επαλαζηάηε ην θξφλεκα, παηξηψηε, ν νπνίνο ππέζηε πνιιέο 

δηψμεηο γηα ηελ επαλαζηαηηθή ηνπ δξάζε. Δελ είλαη ηπραίν φηη αξγφηεξα έιαβε 

ελεξγφ κέξνο ζηελ αληηνζσληθή εμέγεξζε ηνπ 1862. 

 Οηελ εξγαζία απηή αλαιχσ, γηα πξψηε θνξά ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε, πηζηεχσ 

θαη ζην αλάινγν βάζνο ηεο, ηελ πνηεηηθή παξαγσγή ελφο μερσξηζηνχ ιατθνχ 

πνηεηή. Μ ιφγνο πνπ αθνξκήζεθα πξνο ηνχην ήηαλ (φπσο απνδεηθλχσ) φηη ν Ο.Ι. 

απφ απηφθιεηνο πνηεηήο ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ επηαλεζηαθνχ ιανχ, απνβαίλεη 

ηειηθά ν εθθξαζηήο ηνπ, γίλεηαη «νξγαληθόο δηαλννύκελόο» ηνπ, αθνχ ε 

αγσληζηηθή πνίεζή ηνπ έγηλε ζεκείν αλαθνξάο, θάπνηνη ζηίρνη ηνπ (π.ρ. απφ ην Αη 

εκέξαη ηνπ Οηξαηνδηθείνπ) είραλ γξαθεί θάησ απφ εηθφλεο-αθίζεο αλζξψπσλ 

ζπκβφισλ ηνπ αγψλα ηνπο∙ παξακνλέο εθινγψλ ζηα Γπηάλεζα (1852) παξεκβαίλεη 

σο δηακνξθσηήο ηεο «θνηλήο γλψκεο» κε πξνζσπηθή επηζηνιή-ζηηρνχξγεκα πξνο 

ηνλ ιαφ ησλ λήζσλ, κέζα απφ ηε θπιαθή ηνπ, πξνηάζζνληαο ζ‟ απηήλ έλα 

παιαηφηεξν δηθφ ηνπ θαζαξεπνπζηάληθν απφθζεγκα, πνπ είρε γίλεη ήδε θηήκα ηνπ 

ιανχ θαη ζνχξηφο ηνπ, ην «Ηη αλ ‟ο ηαο θπιαθάο κε ξίςεο / ή ζθνπέισλ εξεκίαο, / 

θαη εθείζελ ζα θσλάδσ/ ηαο αηζρξάο ζνπ αλνκίαο». Μ Ο.Ι. κπνξεί λα απεπζχλεηαη 

σο εγέηεο ζην ιαφ, ηνλ επηθαιείηαη πνιιέο θνξέο ζηελ πξψηε ζηξνθή ησλ 

πνηεκάησλ ηνπ. Ε θήκε ηνπ μεπέξαζε, φπσο θαίλεηαη, ηα ηνπηθά φξηα ηνπ λεζηνχ 

ηνπ. Ε ζάηηξά ηνπ δελ νξξσδεί πξν νπδελφο. Άγγινη θαηαθηεηέο, ζπκπαηξηψηεο 

ηνπ πξνδφηεο ή ελδνηηθνί, λσζξνί δεκφζηνη ππάιιεινη ππεξέηεο ηεο 

Αγγινθξαηίαο, ην ίδην ειιαδηθφ Βαζίιεην δελ μέθπγαλ απφ ηελ θξηηηθή ηνπ. Ε 

ζάηηξά ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αζελατθή ζαηηξηθή παξάδνζε, ε θσλή ηεο 

δηακαξηπξίαο ηνπ κεηαβαιιφηαλ επθνιφηεξα ζε νξγηζκέλε θξαπγή.    

Οηελ εξγαζία, ζπλ ηνηο άιινηο, παξνπζηάδσ αλαιπηηθά:  

- ηε γιώζζα ηνπ πνηεηή, ηελ νπνία ζπλεμεηάδσ ζην πιαίζην ηεο γισζζηθήο 

ηζηνξίαο ησλ Γπηαλήζσλ. Πα φζα εθηελψο αλαθέξσ ζηελ εξγαζία απνηεινχλ κηα 

κηθξή ζπκβνιή ζηε ζεψξεζε ελφο ηφζνλ ελδηαθέξνληνο ζέκαηνο 

- θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζε πέληε νκάδεο: (Α) εζληθή πνίεζε (Β) 

θεθαιιεληαθνύ ελδηαθέξνληνο, επαλαζηαηηθνύ ραξαθηήξα, (Γ) δηεζληθνύ 

επαλαζηαηηθνύ ραξαθηήξα, αιιά άκεζα ζπζρεηηζκέλνπ κε ηελ εζληθή ππφζεζε, 

φπσο, π.ρ., ην πνίεκά ηνπ Τδή εηο ηελ Ζηαιίαλ…, (Δ) Φηινινγηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

Πν Γιεγείνλ εηο ηνλ εζληθόλ πνηεηήλ Αιέμαλδξνλ Ονύηζνλ  θαη Ε θαηαδίθε ηνπ 

Αιεμάλδξνπ Ονύηζνπ, ακθφηεξα θφξνο ηηκήο γηα φζα εθείλνο πξνζέθεξε (ππφ ηελ 

κνξθή ησλ επηδξάζεσλ ζηελ ηέρλε ηνπ), αιιά θαη ζην ειιεληθφ έζλνο νιφθιεξν, 
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(Γ) Ε Νξσηνκαγηά (ελ Αζήλαηο 1864) είλαη έλα εξσηηθφ, εζνπιαζηηθφ ζχλζεκα, 

παξφκνην ηνπ νπνίνπ δελ γλσξίδσ λα έρεη γξάςεη ή ηππψζεη  

- ηνπο Πάθνπο ηεο Αξγνιίδνο, εηδηθφηεξα, επεηδή δπν ρξφληα πξηλ θαζηεξσζεί ν 

Όκλνο  ηνπ Ονισκνχ σο Γζληθφο, ν Ο.Ι. ππέβαιιε ζηνλ Βνπηζηλαίν πνηεηηθφ 

δηαγσληζκφ ηνπ ίδηνπ έηνπο (θαη εμέδσζε απηνηειψο αξγφηεξα) ην πνιχζηηρν 

απηφ πνηεηηθφ ηνπ πφλεκα (226 ζηξνθέο), ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη κε αξθεηέο 

ιεπηνκέξεηεο ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο Γπαλαζηάζεσο ηνπ Καππιίνπ θαηά ηνπ 

ζσλνο (Φεβξ. 1862) θαη απνηειεί απνκίκεζε ηνπ ζνισκηθνχ  

-  ηα ηδενινγηθά ζηνηρεία ηεο πνίεζήο ηνπ, πνπ είλαη άθξσο ελδηαθέξνληα: 

ζπλππάξρνπλ ηα δηαθσηηζηηθά κελχκαηα, ε «έλζεε καλία» ηνπ ξνκαληηζκνχ 

πλεχκαηνο, ε ζξεζθεπηηθή πίζηε. Γιψζζα θαη ζξεζθεία ζεσξνχληαη ζηνπο 

ξηδνζπάζηεο ησλ Ζνλίσλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο ελόηεηαο, ηεο 

επηαλεζηαθήο ηαπηόηεηαο. Ε ζπκβνιή ηνπ θιήξνπ ζηνλ αγψλα ήηαλ ηεξάζηηα, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ηάμεηο ησλ ξηδνζπαζηψλ αλακθηζβήηεηε. Έλα ηέηνην 

ακάγαικα ηδενινγηψλ (ξηδνζπάζηεο θαη απφγνλνη ησλ Ηνιιπβάδσλ) είλαη φλησο 

έλα ελδηαθέξνλ θαηλφκελν.  Πν γεγνλφο φηη επί επηά αηψλεο πεξίπνπ νη επηαλήζηνη 

Έιιελεο αληαγσλίδνληαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαηαθηεηψλ λα ηνπο επηβάινπλ ηνλ 

θαζνιηθηζκφ, ζπλέδεζε ηζρπξφηεξα ην απειεπζεξσηηθό θίλεκα θαη ηνλ θνηλσληθό 

ξηδνζπαζηηζκό κε ηελ Μξζνδνμία. Μ παπηζκφο θαη ν πξνηεζηαληηζκφο παξακέλνπλ 

«δαηκνλνπνηεκέλνη» ζηε ιατθή ζπλείδεζε, ε ηζηνξηθή κλήκε, ηα αληίζηνηρα 

ζηεξεφηππα θαη νη δηακνξθσκέλεο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο σο Άιισλ 

επλννχζαλ ηέηνηεο αληηιήςεηο. ια απηά ελππάξρνπλ ζηελ πνίεζή ηνπ, απνβαίλεη 

δει. ν εθθξαζηήο ηνπο. 

 

36. «Ε αξραία ξσκατθή γηνξηή Robigalia ζηνλ Μβίδην», ζηνλ ηηκεηηθφ ηφκν 

Γιώζζα, ςπρήο άγγεινο. Αθηέξσκα ζηελ Γιεπζεξία Γηαθνπκάθε, εθδφζεηο ζήκα, 

Αζήλα 2010, 581-605. 

 

Ιε αθνξκή ηε ξσκατθή γηνξηή Robigalia, ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο 

νπνίαο κάο παξαδίδεη ν Μβίδηνο, θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε 

αλαπαξάζηαζή ηεο ζηνλ πνηεηή, κνχ δίδεηαη ε αθφξκηζε  

- λα επαλαθέξσ πξνο ζπδήηεζε ηα άθξσο δηακεηξηθά απνηειέζκαηα ζηα νπνία 

ήρζεζαλ νη ζεσξήζεηο πεξί ην θαηλφκελν ηεο ζπζίαο, φπσο απηέο ησλ Godfrey 

Lienhardt, René Girard, Victor Turner, W. Burkert, Ζκπέξ θαη Ισο, W. Robertson 

Smith, θ.ά.  

- λα παξαζέζσ θάπνηα δεδνκέλα γηα ηε δηαρξνληθή πξφζιεςε ηεο θχζεο ηνπ 

(μερσξηζηνχ) ζπζηάζκαηνο ηνπ παξαδείγκαηφο καο, ηνπ ζθχινπ, κε αθνξκή ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ απφ ηνλ ηεξέα ηνπ θεηκέλνπ σο βδειπξνύ/αηζρξνύ. 

Ναξνπζηάδσ ηνλ ζθχιν, κεηά ηελ εηζδνρή ηνπ ζην «αλζξσπνπνηεκέλν» 

πεξηβάιινλ, σο έλα «ελδηάκεζν» νλ, έγηλε μερσξηζηφ δψν, θηλνχκελν επρεξψο 

αλάκεζα ζηνλ αλζξώπηλν θαη ηνλ κε-αλζξώπηλν θφζκν. Το παιηά ρζφληα ζεφηεηα 

θαη ζχκβνιν ηνπ ζαλάηνπ αλήθε ζηα δψα πνπ πξνζθεξφηαλ ζηηο ζεφηεηεο ηηο 

ζρεηηδφκελεο κε ην ζάλαην αιιά θαη κε ηνλ πφιεκν (Γθάηε, Άξε).  
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- λα αλαζπλζέζσ θαη λα εξκελεχζσ ιεπηνκέξεηεο ηεο πεξηγξαθφκελεο 

(θνινβήο) ζπζηαζηηθήο ηειεηήο (σο ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο κπήζεσο), πνπ 

εθηπιίζζεηαη σο κηα νξγαλσκέλε ζεηξά ζξεζθεπηηθώλ πξάμεσλ, θαηά ην ηξηκεξέο 

ζρήκα ηνπ Gennep: ρσξηζκό, κεηάβαζε, επελελζσκάησζε  

- λα απνθαηαζηήζσ ηελ αζπκθσλία ηνπ Μβίδηνπ πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε 

ηε θεξεγγπφηεηά ηνπ: ελψ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε κηθξή ζθχια ζπζηάδεηαη 

πξνιεπηηθά γηα εμεπκεληζκφ ηεο Robigo, ζε άιιν ζεκείν ηνπ πνηήκαηνο ιέγεηαη 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζία αθνξνύζε ζηελ πξνζπάζεηα θαηεπλαζκνύ ηεο νξκήο 

ηνπ νπξάληνπ ζθύινπ Ζθάξνπ, ν νπνίνο, φηαλ αλαηέιιεη, ε γε θαςαιίδεηαη, 

μεξαίλεηαη, ζηεγλψλεη θαη ε ζνδεηά σξηκάδεη πνιχ πην γξήγνξα απ‟ φ,ηη πξέπεη. 

Απνδεηθλχσ κε επηρεηξήκαηα φηη ν Μβίδηνο ζπγθέξαζε δπν ηειεηνπξγίεο πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηελ πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο: ηηο ηειεηνπξγίεο ζηα Robigalia θαη 

απηέο ζηε γηνξηή Augurium Canarium ή Sacrum Canarium, θαηά ηελ νπνία επίζεο 

ζπζηαδφηαλ ζθχινο.  

Ε ζπζία ηειεηψλεη κε ηελ  επαλελζσκάησζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ 

(αλαλεσκέλσλ) ζηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηνπ βέβεινπ. Πν ζχκα έθζαζε 

ζηελ απνθνξχθσζε ηνπ ηεξνχ, αιιά φρη θαη ν ζχηεο εο αεί. Ε ζπζία είλαη ην κέζνλ 

γηα λα επηθνηλσλήζεη πξνζσξηλά ην βέβειν κε ην ηεξφ. Δηακεζνιαβεηήο είλαη ην 

ζχκα, ράξε ζ‟ απηφ νη δπν θφζκνη κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν, 

δηαηεξψληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ απηνλνκία ηνπο.  Ε ζεσξία ηνπ 

Jean Rudhardt (δελ ζεσξεί νξζή ηε εξκελεία ηεο ζπζίαο κε βάζε ηε δηάθξηζε ηεξό-

βέβειν),  είλαη  ίζσο πην θνληά ζηα ειιεληθά (θαη ηα ξσκατθά) πξάγκαηα, αθνχ 

εθεί δελ ππήξρε ε δηάθξηζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεξνύ θαη βέβεινπ, ε ζπζία 

πεξηέρεη πξσηίζησο ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα, ζηελ πνιηηηθή θνηλόηεηα, ήηαλ 

απαξάβαηνο φξνο ν ζπζρεηηζκφο ηεο κε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ζε όια ηα 

επίπεδά ηνπο, κε ηελ πόιη. Ηάηη, σο ηέινο, απφ ηνλ Mauss, αζρέησο αλ ε ζεσξία 

ηνπ πεξί ζπζίαο έρεη ηα ηξσηά ηεο: φινο ν θφζκνο επσθειείηαη απφ ηελ ζπζία, ε 

ζπιινγηθφηεηα, ηα άηνκα, ν πνιηηηζκφο ελ γέλεη. άξε ζ‟ απηήλ, ην ζχλνιν 

θεξδίδεη «απηφλ ηνλ θαιφ, δπλαηφ, ζνβαξφ, ηξνκεξφ ραξαθηήξα» πνπ ζπληζηά έλα 

απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα θάζε θνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

 

37. «Dog Sacrifice in Ancient and Modern Greece: From the Sacrifice Ritual to the 

Dog Torture (kynomartyrion)», Folklore 45 (2010), 61-88.  

 

Οηελ εξγαζία απηή απνδεηθλχσ φηη ε εξκελεία ηνπ θπλνκαξηπξίνπ θαίλεηαη λα 

κελ απνξξίπηεη κηα ζρέζε κε ηα αξραία πηζηεπφκελα θαη ηεινχκελα, αθνχ νη 

θπλνζπζίεο ζηνλ ηλδνεπξσπατθφ ρψξν, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ αξραηνειιεληθφ θαη 

ηνλ ξσκατθφ, ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν, δηαθξηλφκελεο ζρεκαηηθά ζε  θαζαξηήξηεο 

θαη γνληκηθνύ ραξαθηήξα. Ναξαζέησ πάκπνιια παξαδείγκαηα απφ ηνλ κεξν 

κέρξη θαη ξσκατθά ρξφληα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπ παξαπάλσ ιφγνπ ην αιεζέο. 

Ιαξηπξίεο απφ ηα ρσξηά ηεο Θξάθεο θπξίσο αλαθέξνπλ ξεηά φηη ζθνπφο 

ηειέζεσο ηνπ θπλνκαξηπξίνπ  ήηαλ «γηα λα γίλνπλ ηα ζ’ζάκηα». Το έηεξνο ζθνπφο 

ηνπ εζίκνπ, ζπλαθήο πξνο απηφλ ησλ ξσκατθψλ θαη αξραηνειιεληθψλ ηειεηψλ, 
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ήηαλ ε εηήζηα πξνθχιαμε ησλ (πνιχηηκσλ) ζθχισλ απφ ηε ιχζζα, «λα κε 

ιπζζηάμνπλ ην θαινθαίξη».  

Ιεηά ην 1960 ην έζηκν (επηρσξίαδε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ) απψιεζε ζρεδφλ νξηζηηθά ην ραξαθηήξα ηνπ σο αηκαηεξήο ζπζίαο θαη 

κεηεμειίρζεθε απνθαζηζηηθά ζε κηα δηαζθεδαζηηθή παξάζηαζε. Αλέθαζελ βέβαηα 

θξίλσ πσο ήηαλ κηα παξάζηαζε, κε ηελ έλλνηα πνπ ηεο έδσζε ν Erving Goffman. 

Ήηαλ κηα παξάζηαζε ζηελ νπνία πξνείρε ε ζηνρνζεζία ηεο (επεηεξία, θαιή 

ζνδεηά) θαη ε νπνία πάλησο εκπεξηείρε αλακθηζβήηεηα ηε βία. Πα λεφηεξα ιατθά 

παξαζηαηηθά έζηκα-δξψκελα είραλ αλέθαζελ ραξαθηήξα ζεάκαηνο, είραλ 

εμσζηξεθή ραξαθηήξα, ε ζεακαηηθφηεηα πξνζείιθπε πξσηίζησο ην πιήζνο, έζησ 

θαη αλ κέζα ζ‟ απηήλ έβιεπε αθφκε θη απηήλ ηελ ίδηα ηε ζθνπνζεζία ηνπ εζίκνπ. 

Αιι‟ φκσο ην έζηκν έρεη ιεζκνλεζεί ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ ήδε απφ 

ην 1930, θαη απηφ δηφηη ζεσξήζεθε απφ ηφηε απνηξφπαην θαη ζαδηζηηθφ. 

Δηαηεξήζεθε ζε ειάρηζηεο πεξηνρέο ηεο Γιιάδαο κέρξη ην 1970 ή αιινχ κέρξη θαη 

ηηο αξρέο ηνπ 1980η. Γθηφο ησλ παξαπάλσ ιφγσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

ππνρψξεζε ηνπ εζίκνπ, ζεκεηψλσ θαη αλαιχσ ηε ζπκβνιή πξνο ηνχην ηεο 

Γθθιεζίαο θαη ησλ θηινδστθψλ νξγαλψζεσλ.  

Γλδηακέζσο:  

- παξνπζηάδσ ηελ ακθηζεκία πνπ ραξαθηεξίδεη φιεο ζρεδφλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ζπιιήςεηο ηνπ δψνπ ζηε ινγνηερλία ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη ηεο κεζαησληθήο 

Δχζεο, αθνχ, σο παιαηά ρζφληα ζεφηεηα θαη ζχκβνιν ηνπ ζαλάηνπ, αλήθε ζηα 

δψα πνπ πξνζθεξφηαλ ζπζία ζηηο ζεφηεηεο ηηο ζρεηηδφκελεο κε ην ζάλαην, φπσο 

αθξηβψο «δηπιήο θχζεσο» εζεσξνχλην θαη νη ζεέο ηνπ Γθάηε θαη Άξηεκηο, 

ζεφηεηεο «κεηαηρκηαθέο», πνπ θηλνχληαλ εμ ίζνπ ζηνλ Γδώ θαη ζηνλ Άιιν θφζκν. 

Απηή αθξηβώο ε θύζε ηνπ δηθαηνινγεί ηελ αληίζηνηρε «δηπιή» ζηάζε ηνπ 

αλζξώπνπ έλαληη ηνπ δώνπ, από ηα αξραία ρξόληα κέρξη ζήκεξα, ζέκα πνπ 

αλαδεηθλχσ κε πάκπνιια παξαδείγκαηα 

- αλαδεηθλχσ ηε ζεκαζία ηήο κεηά ηνλ 4ν πξνρξηζηηαληθφ αηψλα πεξηφδνπ γηα 

ηελ εμέιημε ηεο ιαηξεπηηθήο δσήο ζηνλ επξχηεξν ειιεληθφ ρψξν: ήηαλ ε πεξίνδνο 

ηεο «εηζβνιήο» ζ‟ απηήλ ησλ δαηκόλσλ, σο ζενηήησλ αλάκεζα ζην ζετθό θαη ην 

αλζξώπηλν, θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνύ ζπγθξεηηζκνύ κε ηηο αλαηνιηθέο θπξίσο 

ζξεζθείεο πνπ ζπληαχηηζαλ ηελ Γθάηε, ηελ Αξηέκηδα, ην θεγγάξη θαη ηνλ ζθχιν. 

Πφηε ζπλδέζεθε κε ην δησγκφ ησλ δαηκφλσλ ή ην θάιεζκά ηνπο, ηαπηίζηεθε κε ηα 

θαληάζκαηα, θ.ιπ.  

- επηζεκαίλσ ηε ζρέζε ησλ ηειεηνπξγηψλ ηεο ζαλάησζεο κε ηε γνληκόηεηα θαη  

εληάζζσ ην θπλνκαξηχξην ζηα αλνημηάηηθα λενειιεληθά δξψκελα, ζηηο 

πξνδξνκηθέο κνξθέο ζεάηξνπ, ζηνλ θχθιν ησλ δηαβαηήξησλ ηειεηνπξγηψλ. 

Πεινχληαλ ζε κηα δηαβαηήξηα ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ, ζην θνκβηθφ ζεκείν ηεο 

δηάβαζεο απφ ηνλ ρεηκψλα ζηελ άλνημε, θαη ζπλφδεπαλ ηα «επηθίλδπλα», ηα 

κεηαβαηηθά ρξνληθά ζεκεία απφ ηνλ «θχθιν ηνπ ρξφλνπ». Βαζηθφο ζηφρνο ηνπο 

ήηαλ ε αλαβιάζηεζε ηεο θχζεο, ζηα δξψκελα απηά δξακαηνπνηνχληαλ (κέζα 

απφ ζπκβνιηθέο αλαηξνπέο) ε ηαύηηζε ηνπ ηέινπο κε ηελ αξρή, ε θπθιηθή 

αληίιεςε γηα ηνλ ρξόλν, ε αίζζεζε ηεο αέλαεο επαλάιεςεο, ε ελόηεηα ησλ 

αληηζέησλ. Οηελ πεξίπησζή καο πξφθεηηαη γηα ηε ζπζία ελφο κηθξνχ δαίκνλα, πνπ 
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ζπζηάδεηαη σο εμηιαζηήξην ζύκα ζηνλ δαίκνλα-ζεό. Έρνκε άιιε κηα κεηακφξθσζε 

ελφο απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ, θαη αλ βαζηζηνχκε ζηε ζρεηηθή ζεσξία ηνπ 

Mannhardt θαη ζηελ «αληκηζηηθή ζεσξία πεξί θαηαπνιεκήζεσο ησλ αζζελεηψλ» 

(πηζηεχεη φηη απηέο απνθεχγνληαη ή ζεξαπεχνληαη βηαίσο), ν ζθχινο, σο πλεχκα 

ηεο βιάζηεζεο, πξέπεη λα καζηηγσζεί, λα δησρζεί, λα ζαλαησζεί, γηα λα 

αλαδσνγνλεζεί θαη λα μαλαγελλεζεί. Μ μπινδαξκφο ζην ιατθφ πνιηηηζκφ (θαη δε 

ζηα θαξλαβάιηα) είλαη κηα αθφκε πξάμε ηνπ ζσκαηηθνχ δξάκαηνο: ν δαξκέλνο (ην 

ζθπιί εδψ) γεινηνπνηείηαη, εμεπηειίδεηαη, ζθνηψλεηαη, απφ ηελ άιιε φκσο 

εμαγλίδεηαη, αλαλεψλεηαη, αιιά θαη εμαγλίδεη ηαπηνρξφλσο ην ζπιινγηθφ ζψκα, 

ζέκα πνπ αλαιχσ εθηελψο  

- πεξηγξάθσ ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ. 

 

38. «Εκεξνιφγηα ηνίρνπ ησλ εζληθνηνπηθψλ ζπιιφγσλ: ε πεξίπησζε ησλ ελ 

Αζήλαηο λαμηαθψλ ζπιιφγσλ, 1980-2007», ζηνλ ηφκν Ε έξεπλα θαη δηδαζθαιία ηνπ 

πιηθνύ πνιηηηζκνύ ησλ λεσηέξσλ ρξόλσλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, Γζληθφ θαη 

Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλ/κην Αζελψλ, Πκήκα Φηινινγίαο, Πνκέαο Βπδαληηλήο 

Φηινινγίαο θαη Θανγξαθίαο, Αζήλα 2010, 467-515.  

Βι. ηελ ππ‟ αξηζκ. 60 εξγαζία 

 

39. «Πν Δσδεθάκεξν σο δηαβαηήξηα πεξίνδνο ζηνλ εζηκηθφ „θχθιν ηνπ ρξφλνπ‟: 

παξαδείγκαηα απφ ηελ ειιεληθή θαη ηε βνπιγαξηθή Θανγξαθία», Ναξλαζζόο, η. 51 

(2009), 315-346. 

 

Ε παξνχζα εξγαζία δελ αλαθέξεηαη ζπιιήβδελ ζηα έζηκα ηνπ πνιπήκεξνπ 

ενξηαζηηθνχ continui πνπ ζπληζηά ε καθξά πεξίνδνο ηνπ Δσδεθαεκέξνπ. πσο 

ξεηά δειψλεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο, ηελ αλαιχσ σο δηαβαηήξηα, άξα επηιέγσ ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ δηθαηνινγνχλ πξσηίζησο ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ.  

Πα επηιεγκέλα παξαδείγκαηα είλαη απφ ηελ ειιεληθή θαη ηε βνπιγαξηθή 

Θανγξαθία. Αλ ζε θάπνηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ειιείπνπλ ηα αληίζηνηρα ειιεληθά, 

ε επηινγή απηή είλαη ζπλεηδεηή, επεηδή απινχζηαηα ηα ζεσξψ γλσζηά ζην 

επηζηεκνληθφ θνηλφ ηεο. Αλ δε, αληηζέησο, εκκέλσ ζε εθηελέζηεξεο πεξηγξαθέο θαη 

αλαιχζεηο θάπνησλ βνπιγαξηθψλ παξαδεηγκάησλ, απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηζπκία κνπ λα θαηαζηήζσ γλσζηέο ζην ειιεληθφ ιανγξαθηθφ θνηλφ θάπνηεο 

φςεηο ηεο (άγλσζηεο, πηζαλψο, ζ‟ απηφ) γεηηνληθήο εζληθήο Θανγξαθίαο θαη λα 

ζπκβάισ κε ηνλ ηξφπν κνπ ζε κηα βαζχηεξε αιιεινθαηαλφεζε ησλ δχν ιαψλ. 

Οηελ εξγαζία δελ κε απαζρνιεί ην δήηεκα αλ ν ραξαθηεξηζκέλνο σο «θνηλφο 

βαιθαληθφο πνιηηηζκφο» ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε ηζηνξηθή παξνπζία ησλ 

δχν ιαψλ ζε επξχηεξν θνηλφ ρψξν απφ ηα κεζαησληθά ρξφληα, κε ηηο 

αλαπφθεπθηεο ακνηβαίεο πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο, ή αλ πξφθεηηαη γηα παξάιιειε 

πνιηηηζκηθή δεκηνπξγία ηνπο (σο αλεμάξηεηεο επηλνήζεηο), κε ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο θαηά πεξίπησζε κνξθνπνηήζεηο. Γηα ηελ ζχγρξνλε Θανγξαθία 

δελ έρεη ηφζε ζεκαζία ην πνύ γελλήζεθε έλα πνηεηηθφ κνηίβν ή ην λα αλαθαιχςεη 

ην ιαφ-δεκηνπξγφ απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, πάλσ ζην νπνίν πηζαλψο βαζίζηεθε 

θάπνηνο άιινο γηα λα ζπλζέζεη ηε δηθή ηνπ παξαιιαγή. Δελ απνηειεί απηνζθνπό 
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ηεο ε εξεπλεηηθή απηή δηαδηθαζία. Πελ ελδηαθέξεη ε κεηέπεηηα πνξεία-ρξήζε ηνπ 

ζην ιαφ–απνδέθηε (αλ απνδεηρζεί επηζηεκνληθά ηέηνηα πνιηηηζκηθή δηαδξνκή), 

ηελ ελδηαθέξεη ε πνηεηηθή απηνχ ηνπ ιανχ, ε δεθηηθφηεηά ηνπ, ε πξνζαξκνζηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα, νη κεηαιιαγέο ή νη λένη ζπκβνιηζκνί πνπ πηζαλψο πξαγκαηνπνηεί 

ζην πξφηππν. Οήκεξα ζην ρψξν ησλ αλζξσπνινγηθψλ επηζηεκψλ θαηηζρχεη ε 

άπνςε γηα ηελ παξάιιειε θαη ζε πνιινύο ηόπνπο πνιηηηζκηθή δεκηνπξγία ησλ 

ιαώλ, άπνςε πνπ απνηειεί χκλν ζηελ θνηλόηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη 

επαηζζεζίαο, ζηελ «θνηλή θχζε» ησλ ιαψλ, ζηελ «ςπρηθή ελφηεηά» ηνπο, πνπ 

έρνπλ θπζηθά δηαθνξνπνηό ηζηνξηθή πνξεία, άξα θαη δηαθνξέο.  

Ο‟ απηήλ, θάπσο αλαιπηηθά: (α) ππελζπκίδσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαβαηήξησλ ηειεηνπξγηψλ, (β) παξνπζηάδσ (κε ζχγρξνλε αλάιπζε) θάπνηα 

ιανγξαθηθά δεηήκαηα «αηρκήο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα.  

40. «Ε εθεκεξίδα Αγώλ Νξεβέδεο κέζνλ έθθξαζεο ηνπ „ζπγθξνπζηαθνχ θχθινπ‟ 

ησλ δεθαεηηψλ 1950 θαη 1960 ζηελ Νξέβεδα θαη ηελ Ήπεηξν, θαη άιια ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηεο», ζηνλ ηφκν Νξαθηηθά ηνπ Δεύηεξνπ Δηεζλνύο Οπκπνζίνπ γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Νξέβεδαο, η. ΖΖ, Ναλεπηζηήκην Ζσαλλίλσλ, Δήκνο 

Νξέβεδαο, Ίδξπκα «Αθηία Κηθφπνιηο», Νξέβεδα 2010, 531-556.  

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξψ ηελ ππφ αλάιπζε εθεκεξίδα σο έλα 

ζπγθξνπζηαθό ππνθείκελν, πνπ ζηνρεχεη ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή αιιαγή, 

κέζα απφ ηελ ζχγθξνπζή ηεο κε ηελ ληθήηξηα ηνπ Γκθπιίνπ «Δεμηά». Μ Αγώλ 

επέιεμε λα εθθξάζεη ηελ ςπρή ησλ «αληηθαζεζησηηθψλ αθξναηεξίσλ» ηεο 

Νξέβεδαο, ηηο αληαγσληζηηθέο εθδνρέο ηνπ παξόληνο, κηα λέα νπηνπηθή βνύιεζε 

θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ππαξθηή αιήζεηα. Γη‟ απηφ άληιεζα ηδέεο, έλλνηεο θαη 

ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ απφ ηε «Θεσξία ηεο ζπγθξνπζηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ 

θνηλσληθώλ θηλεκάησλ», ηα απαξαίηεηα ζχληνκα ζεσξεηηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο 

αλαιχσ ζηελ εξγαζία. Βεβαίσο, ππφ ηελ ζθέςε φηη ηηο ζπγθξνχζεηο ζηελ Νξέβεδα 

θαη ηελ Ήπεηξν δελ ηηο δεκηνπξγεί ε ίδηα ε εθεκεξίδα. Πηο δεκηνπξγνχλ ηα 

πξαγκαηηθά «ζπγθξνπζηαθά ππνθείκελα»: ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηεο πφιεο, ην 

Γξγαηηθφ Ηέληξν ηεο, ε Μκνζπνλδία Γπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ, ηα ηνπηθά 

αγξνηηθά ζπλεηαηξηζηηθά ζπλέδξηα, ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο, θ.ά., ηα νπνία 

ζπλάπηνπλ δεζκνχο κε ηα πθηζηάκελα θφκκαηα θαη κε ηελ εθεκεξίδα καο. Απηή 

γίλεηαη ε ζπλείδεζε ηξηψλ ελεξγψλ θαη δξαζηήξησλ «ζπγθξνπζηαθψλ 

ππνθεηκέλσλ» ζηελ Νξέβεδα θαη ηελ Ήπεηξν: ηεο αγξνηηάο, ησλ εξγαηψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο πφιεο, ηνπ «θηλήκαηνο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. Πα ζέκαηα 

απηά αλαιχσ κε ηελ ίδηα ζεηξά εθηελψο. 

Οηα ππφινηπα ζεσξεηηθά ηεο εξγαζίαο ππάγσ θαη αλαιχσ : 

- ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο, σο 

πξψηηζηνπ ηδενινγηθνχ ππισξνχ ηεο. Μ Ζ. Πάιιαξνο είλαη ν εθθξαζηήο ελφο 

επξχηεξνπ θεληξναξηζηεξνχ ρψξνπ, είλαη (γεληθψο) κηα «δεκνθξαηηθή» 

θπζηνγλσκία, φπσο απνδεηθλχσ απφ ηα θείκελά ηνπ φζν θαη απφ καξηπξίεο 

αλζξψπσλ ζπγθαηξηαλψλ ηνπ, θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ βίνπ ηεο ε εθεκεξίδα 

ηνπ ππνζηήξημε ζηαζεξά ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ Ηέληξνπ. Αλαθέξσ κεξηθά 
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παξαδείγκαηα ζηελ εξγαζία πξνο επίξξσζε ησλ ιφγσλ κνπ. Αλαιχσ, σο 

παξεκπίπηνληα ζεσξεηηθά δεηήκαηα: 

- ηελ έλλνηα «κειέηε ηεο ηαπηόηεηαο κηαο εθεκεξίδαο θαζεαπηήλ (per se),  

- ηε ζθηαγξάθεζε ησλ δχν δεθαεηηψλ (1950 θαη 1960) πνπ δηαρένληαη ζηε 

κειέηε σο ππφβαζξν θαη πιαίζην ησλ εδψ πεξηγξαθνκέλσλ,  

- ηα πεξί Πχπνπ θαη πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, πώο ν Πχπνο δηακεζνιαβεί 

αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Ναξνπζηάδσ ηελ θαηά ηελ 

άπνςε ηεο εθεκεξίδαο εθδνρή ηεο Ζζηνξίαο, ηελ θαζαξά ππνθεηκεληθή, ηε 

δηάζιαζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα θαη ην πώο, ηνπο ηξόπνπο δειαδή, κε ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζεί λα πξαγκαηώζεη ηελ επηζπκεηή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

Αθνινχζσο, ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδσ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηεο ηαπηφηεηαο ηεο εθεκεξίδαο.  

Νξψην ζηνηρείν: ε εθεκεξίδα σο κέζνλ έθθξαζεο ηνπ «ζπγθξνπζηαθνχ 

θχθινπ» ηεο επνρήο ηεο, φπσο ήδε αλέθεξα. Δεχηεξν ζηνηρείν: ε αλάδεημε ηνπ 

«ηνπηθνχ», κέζα απφ ηηο πάκπνιιεο πιεπξέο θαη δηαζηάζεηο ηνπ. Γεληθά, 

ζπκπεξαζκαηηθά, ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ζπληζηά κηα δηαδηθαζία 

απηνγλσζίαο, είλαη ην κνλαδηθφ πνιηηηζηηθφ επηρείξεκα ηεο εθεκεξίδαο ζηε 

δηαπάιε ηεο κε ηνπο γείηνλεο Επεηξψηεο. Πξίην ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ηεο 

εθεκεξίδαο: ν «επεηξσηηζκόο». Πνλ ρξεζηκνπνηψ κε ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο 

εθείλεο (ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ) πνπ αλαγνξεύεη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Επείξνπ ζε πξώηηζην κέιεκά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

αλαζύξνπλ από ηνλ καξαζκώδε θαη θζίλνληα βίν πνπ δηέξρεηαη, λα ηελ εληάμνπλ 

ηζόηηκα ζηνλ εμεξρόκελν από ην εζληθό δξάκα Γιιεληζκό. Επεηξσηηζκόο ζεκαίλεη 

εηδηθφηεξα ηελ πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε ηεο αδηθίαο πνπ ζπληειείηαη απφ ην 

«θξάηνο ησλ Αζελψλ» εηο βάξνο ηεο Επείξνπ. Πέηαξην ζηνηρείν ηαπηφηεηαο: ε 

εθεκεξίδα σο κέζνλ έθθξαζεο ηνπ «ηνπηθνύ» ζηε ζύγθξνπζή ηνπ κε ηνλ 

«επεηξσηηζκό». Μη Νξεβεδηάλνη θαη νη Άιινη Επεηξώηεο. Ε νξηδφληηα ζχγθξνπζε 

κεηαμχ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ ή επξχηεξσλ επαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ 

(δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνύζεηο) παξέκεηλε απφ ηελ επαχξην ηεο εζληθήο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ 1830 κέρξη θαη ζήκεξα θαηλφκελν ζχλεζεο. Ε θαηάξγεζε ηνπ 

παιαηνχ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε επαθφινπζε θαηάξγεζε ηεο ηνπηθήο 

απηνλνκίαο θαη ε έληαμε ηνπ πνιίηε ζε επξχηεξεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, νη 

αδηακθηζβήηεηεο ηνπηθέο παξαιιαγέο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ (ε εηεξόηεηά 

ηνπ), ν ηνπηθηζκφο, σο έθθξαζε αγάπεο θαη απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

γελέζιηα γε, νη ηζηνξηθά θιεξνλνκεκέλεο πξνθαηαιήςεηο, νη ηάζεηο απνκφλσζεο 

ησλ θνηλνηήησλ, ε δηαπινθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ν δηαλεκεηηθφο 

ξφινο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο δηαδηθαζίεο άληιεζεο θαη αλαδηαλνκήο ηνπ εζληθνχ 

πινχηνπ ήηαλ -θαη είλαη - θαηαζηάζεηο πνπ δειεηεξηάδνπλ ηελ ελδνηνπηθή 

επηθνηλσλία, δεκηνπξγνχλ λννηξνπίεο αληηπαιφηεηαο, αθήλνπλ θάπνηα 

θαηάινηπα ζηηο κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ ζρέζεηο, αθφκε 

θαη σο επηξάπειεο δηεγήζεηο ή σο αθιεξήκαηα ζήκεξα. Μη αηηίεο ησλ αληηζέζεσλ 

ηνπ παξαδείγκαηφο καο είλαη θαη πάιη πξσηίζησο νηθνλνκηθέο. Νξφθεηηαη γηα 

αληαγσληζκό ρσξίο πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ο‟ απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

εμεηάδνληαη αλαιπηηθά: Μη Γηαλληψηεο σο Άιινη: «ιηκάλη Νξέβεδαο vs ιηκάλη 
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Εγνπκελίηζαο» θαη «απφζπαζε Νάξγαο απφ ηνλ λνκφ Νξεβέδεο», νη Αξηηλνί σο 

Άιινη: ππφζεζε «Γηξελνδηθείν Θεζπξσηηθνχ», κέζα ζην ηζρχνλ πνιηηηθφ θαη 

ηζηνξηθφ θιίκα ηεο επνρήο, κέζα απφ ηα ζεσξεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ηνπ ηνπηθνχ, ηνπ πνιηηηθνχ, ηνπ νηθνλνκηθνχ 

νξίδνληα ηεο πεξηνρήο. 

 

41. «Ε „πεξηπέηεηα‟ κηαο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο: πξαγκαηηθνί θαη ζπκβνιηθνί 

αληαγσληζκνί ζε έλα πνληηαθφ ρσξηφ ηεο Ξνδφπεο (1923-1970)», ζηνλ Γόξηην Πόκν 

επί ηε Δεθαεηεξίδη ηνπ Πκήκαηνο Γιώζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνύ 

Ναξεπμεηλίσλ σξώλ, Αθνη Ηπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2010, 249-269. 

 

Ε εξγαζία απηή είλαη κηα ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηήο πνιιάθηο εθπεθξαζκέλεο 

κέρξη ζήκεξα άπνςεο φηη ε έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο είλαη ζπλήζσο 

κηα εθ ησλ πζηέξσλ θνηλσληθή/θαληαζηαθή θαηαζθεπή, ε νπνία εμππεξέηεζε 

(αλέθαζελ κέρξη ζήκεξα) ζπγθεθξηκέλεο ζθνπηκφηεηεο. Γπηθεληξψλνκαη ζε έλα 

πνληηαθφ ρσξηφ ηεο Ξνδφπεο, ην Θξπιφξην, πνπ θαηνηθήζεθε ην 1923 απφ δχν 

νκάδεο Ννληίσλ, ηνπο Γαξζινύδεο (απφ ηα κέξε ηνπ Ηαξο, ηνπ Ηαπθάζνπ) θαη 

ηνπο Ννληηώηεο (απφ ηα κέξε ηεο Οακζνχληαο θαη ηεο Ηεξαζνχληαο). Ιε άιια 

ιφγηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, φηαλ αλαθέξνκαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο δχν 

νκάδεο, αλαθέξνκαη ζε δχν (πξψελ) ηνπηθέο ηαπηόηεηεο, πνπ δνπλ επί κηα 

πεληεθνληαεηία (ζηα φξηα ηεο κειέηεο καο) ηελ «πεξηπέηεηα» ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπο ζε κηα λέα εζλνηνπηθή ηαπηόηεηα. Αλαθέξνκαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θνηλόηεηεο· κέρξη πξν ηηλνο θαηνηθνχλ δηαθνξεηηθνχο 

γεσγξαθηθνχο ηφπνπο, βηψλνπλ μερσξηζηέο εκπεηξίεο, δηακνξθψλνπλ ίδηεο 

ζπκπεξηθνξέο ίδηνλ ζπιινγηθφ ήζνο· κηιψ, θαηά ζπλέπεηα, γηα δχν δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο, δπλάκεη «αληίπαιεο», αθνχ ηειηθά θάζε κία απνηειεί γηα ηελ άιιε εμσ-

νκάδα· αλαθέξνκαη, άξα, ζε κηα δηνκαδηθή αληηπαιόηεηα/ζύγθξνπζε θαη φρη 

ελδνθνηλνηηθέο ζπγθξνύζεηο, φξν ηνπ Bialor. Πν ζέκα ηεο πξνζιακβάλεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία απφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα πνληηαθφ ρσξηφ, ηα κέιε ηνπ αλήθνπλ 

ζηελ επξχηεξε θαη ππεξθείκελε έλλνηα ηεο πνληηαθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο, 

έρνπλ ζπλείδεζε φηη είλαη Νφληηνη, κε φια ηα ζεσξνχκελα δηαθξηηηθά πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηε ζπιινγηθή ηνπο ηαπηόηεηα, θαη γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία 

πνπ έρνπλ ηέηνηεο έλλνηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εζλνηηθή νκάδα ή θάζε πξνζπάζεηα 

αλαζηνραζηηθήο ζεψξεζήο ηνπο. 

Οηελ εξγαζία ππελζπκίδσ θαη‟ αξράο ελ ζπληνκία ηνπο φξνπο ηνπηθή 

ηαπηόηεηα, ζπιινγηθή ηαπηόηεηα, πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα, δηνκαδηθέο ζρέζεηο,  

θαη αλαγθάδνκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ ζπλδπαζκφ ζεσξηψλ, φπσο απηή ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Tajfel, ηε ζεσξία ηεο «ξεαιηζηηθήο νκαδηθήο 

ζχγθξνπζεο» ησλ Sherif & Sherif, ηε «ζεσξία ηεο ππεξνρήο» πνπ βνεζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζηελ επίιπζε ησλ αλαθπνκέλσλ δπζθνιηψλ ηνπ ζέκαηνο. Γπηρεηξψ 

λα εξκελεχζσ ην δήηεκα ησλ κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεσλ εξκελεχνληαο ζεσξεηηθά 

ηα πξάγκαηα κε άμνλα ηνπο Ηαπθαζίνπο αιιά θαη κε ηνπο Ννληηψηεο. Απνδεηθλχσ 

φηη ε ππεξνρή ησλ Ηαπθαζίσλ έλαληη ησλ Ννληησηψλ ήηαλ πξαγκαηηθή θαη  

παλζνκνινγνύκελε θαη φηη ζ‟ απηήλ, ζηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 
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ζηε δξάζε ηνπο ζην ρσξηφ ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο βξίζθεηαη ε αηηία 

ηεο δηαπάιεο, ζπκβνιηθήο θαη πξαγκαηηθήο. Γμεγψ ηελ ππεξνρή ηνπο θαη κε 

ηζηνξηθνχο φξνπο, βαζηζκέλνο ζηελ πξφηεξε ηζηνξηθή ηνπο θνηηίδα. Πνλίδσ 

ηδηαίηεξα φηη νη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο ησλ Θξπινξησηψλ είλαη βαζηζκέλεο εμ 

αξρήο ζε πνιηηηζκηθά θξηηήξηα, ζηελ ππαξθηή εηεξόηεηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη 

δχν πξψελ δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο ηαπηόηεηεο, θαη ε νπνία ελ ζπλερεία επέθεξε ηελ 

πξνθαηάιεςε θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Ν.ρ.: 

Μη Ννληηώηεο ήηαλ ζπληεξεηηθνί άλζξσπνη, ελδνζηξεθείο, νιηγαξθείο γεληθά, 

ήηαλ κηα «θιεηζηή» νκάδα, εμ αηηίαο ηεο πξφηεξεο, ππφ ζθιεξνχο φξνπο, 

δηαβίσζήο ηνπο ζηα νξεηλά κέξε ηνπ Νφληνπ. Αληηζέησο, νη Γαξζιήδεο 

εζεσξνχλην απφ εαπηνχο θαη αληηπάινπο θνζκνπνιίηεο, ιφγσ ηνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο ηνπο. Μ θνζκνπνιηηηζκφο ηνπο εθθξαδφηαλ ζηνλ ηξφπν ελδπκαζίαο 

ηνπο (αλαιχσ εθηελψο ην έλδπκα κε ηνπο φξνπο αλνηθηό-θιεηζηό), ζηηο 

θαζεκεξηλέο δηαζθεδάζεηο ηνπο, ζηηο εκέξεο ηνπ «ηεξνχ ρξφλνπ» πνπ ρφξεπαλ 

επξσπατθνχο ρνξνχο, φπνπ κνηξαία, θάπνηνη ρνξεπηηθνί ηχπνη απαηηνχζαλ απφ 

ηνπο ρνξεπηέο λα αγθαιηάδνπλ αιιήινπο, εμ νπ θαη ην αθιήξεκα πνπ ηνπο 

πξνζήςαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά: Ννπηαλάδεο. Μη πνιηηηζκηθέο ηνπο 

δηαθνξέο είραλ πξσηίζησο εζηθή δηάζηαζε. Γπηπιένλ, θνζκνπνιηηηζκφο ηνπο ήηαλ 

θαη‟ απηνχο δείγκα απψιεηαο ηεο πνληηαθήο παξάδνζεο. Πνπο θαηεγνξνχζαλ 

επίζεο φηη επεξεαζκέλνη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία έδεηρλαλ κηα «ραιαξή 

εζηθή» πεξί ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ησλ άιισλ, πεξί ηα ηνπ γάκνπ θαη ηα ησλ 

παηξνπαξάδνησλ ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ, σο κηα παξεμεγεκέλε εθδνρή ηεο 

θνκνπληζηηθήο θνηλνθηεκνζχλεο, θαη πεξί ηηο εθδειψζεηο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο 

ζπλείδεζεο. Μη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ζε κεξηθέο δηεγήζεηο ησλ Ννληηώη’ θζάλνπλ 

ζηα φξηα ηνπ κπζηεξηαθνχ θαη ηνπ θξηθψδνπο, αλαπαξηζηνχλ έλαλ θφζκν 

«αξλεηψλ ηνπ ξηζηηαληζκνχ», «θνιαζκέλσλ». Αληηζέησο, γηα ηνπο θξίλνληεο 

Ηαπθάζηνπο νη Ννληηώη’ ήηαλ ρσξηάηεο θαη βξφκηθνη (ην θξηηήξην ηεο κηαξόηεηαο), 

γη‟ απηφ θαη ηα «αθιεξήκαηα» Φζεηξέλη’ (ςεηξηαζκέλνη) θαη Ιαλσκέλ’ 

(κνπηδνπξσκέλνη).  

Αθνινχζσο αλαιχσ: 

- ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε ησλ αληαγσληζκψλ πνπ έρεη θαη πάιη δηαζηάζεηο 

πνιηηηζκηθέο: νη Γαξζινύδεο ριεχαδαλ ηνπο Ννληηώη’ γηα ηελ νξεζίβηα πξφηεξε 

δσή ηνπο, γηα ην δηάζπαξην ησλ ζπλνηθηψλ ηνπο, φηη δήζελ φηαλ θαηνηθνχζαλ 

αθφκε ζηελ παηξίδα θψλαδαλ δπλαηά απφ ηε κηα γεηηνληά (ζπλνηθία-καραιά) 

ζηελ άιιε γηα λα ζπλελλνεζνχλ, ελψ νη Ηαπθάζηνη δνχζαλ ζε «θαλνληθά» θακπίζηα 

ρσξηά, νξγαλσκέλα, κε «πην αλζξψπηλνπο» ηξφπνπο ελδνεπηθνηλσλίαο). Μη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζπλζέηνπλ θη εδψ άιιε κηα κνξθή ζπκβνιηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ε δηάξζξσζε ηεο θαηνηθίαο ησλ Γαξζινύδσλ ήηαλ έλα αθφκε 

ζηνηρείν έθθξαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ.  

- ηηο εθδειψζεηο ησλ αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ, πξαγκαηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ: 

κέλσ ηδίσο ζην φηη απνθιείζηεθαλ νη κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ελδνγακία θαη νη 

θνπκπαξηέο. Πα επεηζφδηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ήηαλ πνιιά (π.ρ. νη Γαξζινύδεο 

ιάζπσλαλ ή ηξππνχζαλ ηνπο θνπβάδεο ησλ Ννληηώη’ πνπ άθελαλ αθχιαθηνπο 
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ζηελ πεγή ηνπ ρσξηνχ γηα λα πάξνπλ ην νιηγνζηφ λεξφ). Αλαιχσ ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα παηδηά. 

Νξνζπάζεζα επηκφλσο λα επηζεκάλσ ζηελ έξεπλά κνπ ηνπο ηπρφλ φξνπο πνπ 

ζα ζπζρέηηδαλ ηνπο πξψηκνπο θαη ζπλερείο απηνχο αληαγσληζκνχο κε ηελ 

θνκκαηηθή ηαπηόηεηα ησλ δχν νκάδσλ θαη ην κεηέπεηηα (1948 θ.ε.) δξάκα ηνπ 

Γκθπιίνπ ζην ρσξηφ. ινη ζπκθσλνχλ φηη ηέηνηα δηάζηαζε ζηελ πεξηγξαθείζα 

ελδν-νκαδηθή ζχγθξνπζε δελ πθίζηαηαη.  

Αληί επηιφγνπ: ε ιήμε ηεο «πεξηπέηεηαο». Ε πξψελ γεσγξαθηθή θνηλόηεηα ηνπ 

Θξπινξίνπ έγηλε ζπλαηζζεκαηηθή θνηλόηεηα, νη δχν πξψελ ηνπηθέο ηαπηφηεηεο 

ζπλαηξέζεθαλ ζε κία, ηε λέα ζξπινξηψηηθε εζλνηνπηθή, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 

θακπή ηνπ ‟70. Δελ έπαςε φκσο ε «πεξηπέηεηα» λα εηζέξρεηαη ζηνλ παξόλ ηνπ 

ρσξηνχ, έζησ θαη σο αζηείν.   

 

42. «Ηνηλσλία, πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη δεκνηηθέο εθινγέο ζηνλ δήκν Κάμνπ ηελ 

πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα: ε εμέρνπζα κνξθή ηνπ Αλδξέα Ζ. Ννιίηε (1841-

1909)», ζηνλ ηφκν . Ιπακπνχλεο θ.ά. (επηκ.,), Ζζηνξίαο Ιέξηκλα. Πηκεηηθόο ηόκνο 

ζηνλ θαζεγεηή Γεώξγην Κ. Θενληζίλε, Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλεπηζηήκην 

Αζελψλ, η. Α2, ζ. 1241-1262. 

 

Θεσξψ ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο απηήο ζηελ κειέηε ηεο ηνπηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ ειιεληθνύ πειαηεηαθνύ ζπζηήκαηνο, φρη κφλνλ ηεο Κάμνπ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο-πεξηπηψζεσο.  

Γλ πξψηνηο, γηα πξψηε θνξά, παξά ηελ έιιεηςε ηθαλψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ, 

αλαπαξηζηψ εθηελψο ηελ  θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηεο ώξαο, απηήλ πνπ 

«ζπληαπηίδεηαη» κε ηνλ θπζηθφ ηεο ρψξν, θαη αλαδεηθλχεηαη ηαπηνρξφλσο κέζα 

απ‟ απηφλ: ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ Ηάζηξνπ κέλνπλ νη Ηαζηξηαλνί (απφγνλνη 

ησλ «Φξάγθσλ» θαηαθηεηψλ θαη εθκεηαιιεπηψλ ηνπ λεζηνχ), ζην κέζνλ ηνπ 

ιφθνπ, ζηνλ Ιπνύξγν θαηνηθεί ε παιηά λαμηαθή αξηζηνθξαηία (νη Ιπνπξγηαλνί), 

ελψ ζηηο παξπθέο ηνπ, ζην Κην σξηό, ην νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αζζελέζηεξν 

ηκήκα ηεο πφιεο (Κηνρσξίηεο). Έρνπκε, δειαδή, παξαζηαηηθφηαηα απεηθνληζκέλε 

επί ηνπ ρψξνπ ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε ηεο κηθξήο πφιεο, απηφ πνπ ν 

Ιπξσληέι απνθαιεί «ζπλνρή ηεο γεσγξαθίαο κε ηελ ηζηνξία».  

Ναξάιιεια, παξνπζηάδσ, επίζεο γηα πξψηε θνξά εθηελψο, ηηο νηθνλνκηθέο 

δνκέο ηνπ λεζηνχ απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ηεο πφιεο, 

ηφζνλ ηνπ «ληφπηνπ ειιεληθνχ» ζηνηρείνπ, φζνλ θαη ην αλχπαξθην ηνπ «δπηηθνχ», 

ηηο αληίπαιεο πνιηηηθέο νκάδεο ζην πιαίζην ηνπ «εζληθνχ δηθνκκαηηζκνχ» ηεο 

επνρήο, θ.ά.  

Μ Αλδξέαο Ννιίηεο πξνεξρφηαλ απφ ηελ κηθξή εκπνξνλαπηηθή «ηάμε» ησλ 

σξατηψλ. Γηα ηνλ ιαφ φκσο ηεο πφιεο ήηαλ ν «δηθφο ηνπ» άλζξσπνο, είρε 

εληζρχζεη παληνηνηξφπσο, φπσο αλαιχσ ζηελ εξγαζία, ηε ιατθή θνηλσληθή 

θαηαγσγή ηνπ, άξα θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα ηεο πφιεο, ζηα 

νπνία βαζίζηεθε κε επηηπρία.  

Απνδεηθλχσ ινηπφλ απφ ηε κειέηε ησλ πεγψλ θαη απφ δεπηεξνγελείο 

πξνθνξηθέο καξηπξίεο φηη νη «δπηηθνί» ην ζξήζθεπκα Ηαζηξηαλνί, νη νπνίνη 
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επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ παληνηνηξφπσο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηα 

ρσξαΐηηθα «θνηλνηηθά πξάγκαηα», ζπληάζζνληαη κε ηνλ Ννιίηε, ηνλ αληίπαιν 

δειαδή ηνπ ππνςεθίνπ πνπ «θαηεβάδεη» ζηνλ εθινγηθφ αγψλα απηήλ ηελ πεξίνδν 

ε παιηά ηνπηθή λαμηαθή αξηζηνθξαηία. Ε πνιπεηήο παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία 

ήηαλ νπζηαζηηθά «ζηξαηεγηθή επηινγή» θαη επηηπρία ηεο «θαζηξηαλήο πιεπξάο», 

κε ηελ έλλνηα φηη ζην παηγλίδη ησλ ελδνηνπηθψλ θνηλσληθψλ αληαγσληζκψλ 

ππνζηήξηδε γηα ηνλ δεκαξρηαθφ ζψθν έλαλ ππνςήθην πξνεξρφκελν απφ ηα ιατθά 

ζηξψκαηα, θαη θαηφξζσλε έηζη λα απνηξέπεη εθινγή δεκάξρνπ πξνεξρνκέλνπ 

απφ ηελ «αληαγσληζηηθή» ηνπηθή «κεζαία θνηλσλία», ηελ ληφπηα ρσξαΐηηθε 

«αξηζηνθξαηία». Έρνκε κηα «δηαηαμηθή ζπκκαρία», έλα ζπλαζπηζκό δπλάκεσλ κε 

εληειώο δηαθνξεηηθά θνηλσληθνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπληίζεηαη 

επθαηξηαθά, γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Μη ηαμηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη 

ζηε ψξα, θαη φζν πην βαζηέο είλαη απηέο, ηφζν πην έληνλε είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

ηαμηθήο ζέζεο ηνπ Ννιίηε απφ ην θαηψηεξν ζηξψκα ηεο πφιεο. Ε εκπεηξία ηεο 

ηαμηθήο ππαγσγήο ηνπ ιατθνχ ζηξψκαηνο ηεο πφιεο ζηα «αθεληηθά» ππάξρεη, νη 

πξνεγνχκελνη αηψλεο ηεο θαηαπίεζεο δελ ιεζκνλνχληαη, ηψξα βεβαίσο απηή ε 

εκπεηξία έρεη μεζσξηάζεη, ε δηαηξνχζα ηζηνξηθή κλήκε έρεη αηνλήζεη. Μ Ννιίηεο 

έρεη λα επηδείμεη «θαηψηεξε» θαηαγσγή, άξα ζηε ζπλείδεζε ησλ ςεθνθφξσλ έρεη 

αλαιάβεη ην ξφιν ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αζζελέζηεξσλ 

νκάδσλ ηεο πφιεο.  

Αλαδεηθλχσ φκσο κηαλ άιιε εξκελεία  γηα ηελ πνιηηηθή επηθξάηεζε ηνπ 

Ννιίηε, άπνςε πνπ εκπιέθεη ζην ζέκα θη άιινπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο κηαο 

ελδνηνπηθήο πνιηηηθήο δηακάρεο: ηελ εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα, απηφλ ηνλ 

ηζρπξφηεξν παξάγνληα πνπ αλαιχνπκε ζηε Θανγξαθία, ηε βαζηθή κήηξα γηα ηε 

ζχιιεςε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Μ Ννιίηεο έρεη λπκθεπζεί 

ηελ θφξε ηνπ Θνπθά Αλαπιηψηε θαη ηεο Ιαξγαξίηαο άκπα, δχν νηθνγελεηψλ κε 

ηζηνξηθή παξνπζία ζην λεζί πνπ ζηήξημαλ ην ηζρπξφ ηνπ θνηλσληθφ ζηάηνπο ζηελ 

θαηαγσγή, ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Ε πξναλαθεξζείζα ζπγγέλεηα, νη 

νηθνλνκηθέο εμαξηήζεηο ηνπ ιατθνχ ζηξψκαηνο ηεο πφιεο θαη εηδηθά ηνπ 

«πξνιεηαξηάηνπ» ηεο, νη θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηπαιφηεηεο, νη ηζηνξηθέο 

ζπγθπξίεο δηαδξακαηίδνπλ, φπσο ζε θάζε ηνπηθή εθινγή, ηνπο ξφινπο ηνπο. 

Γκθαίλσ ζηελ εξγαζία ζε ηξεηο επηπιένλ παξακέηξνπο: (1) ζηελ ακεζόηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο εγέηε-νπαδνύ, ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, (2) ζην ράξηζκα ηεο εγεζίαο. ιεο νη καξηπξίεο ζπκθσλνχλ φηη ν 

Ννιίηεο ήηαλ έλαο επηδέμηνο ρεηξηζηήο ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ ηεο ψξαο, 

πνιιά απφ ηα νπνία βξήθαλ ηε ιχζε ηνπο επί ηεο δηθήο ηνπ δεκαξρηθήο ζεηείαο 

(εηδηθά απφ ην 1895 έσο ην 1909), (3) ζηηο θαιέο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ βνπιεπηή 

Νέηξν Νξσηνπαπαδάθε, ζέκα πνπ αλαιχσ επί καθξφλ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο 

ηνπ.  

Οηηο εθινγέο ηνπ 1910 ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο Κάμνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζεακαηηθέο αιιαγέο, φπσο καο δηαβεβαηψλεη ν ηνπηθφο Πχπνο πξσηίζησο, αιιά 

θαη ε γεληθή πνιηηηθή εηθφλα ηνπ  βαζηιείνπ. Πν ζχλζεκα πνπ δνλεί ηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν είλαη ε «Γηξεληθή Γπαλάζηαζηο» ηεο Αθξνπόιεσο ηνπ Βιάζε Γαβξηειίδε. 

«Κένη αζηέξεο ηεο πνιηηηθήο» ζηε Κάμν αλαδεηθλχνληαη νη θνξείο απηψλ ησλ 
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ηδεψλ, πξαγκαηηθνί ή θαη‟ επίθαζηλ. Μ Γκκαλνπήι Καππιηψηεο, ν λένο ππνςήθηνο 

δήκαξρνο,  πνπ είιθε ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή νηθνγέλεηα ησλ 

(πξναλαθεξζέλησλ) Αλαπιηψηεδσλ, πξνζρψξεζε ζηε «λέα ηάμε» πξαγκάησλ θαη 

εμειέγε. Ιεγάινο απψλ ήηαλ ν απνρσξήζαο νξηζηηθά απφ ηνλ παξφληα θφζκν 

(Κνέκβξην ηνπ 1909) Ννιίηεο.  

 

43. «„Ναξάιιειεο πνξείεο‟ θαη „ζηαζκνί‟ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ξνπκαληθήο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη Θανγξαθίαο (ηέιε 19νπ - αξρέο 20νχ αηψλα). Γλδεηθηηθέο 

επηζεκάλζεηο», ζηνλ ηφκν Ι. Βαξβνχλεο, Ι. Οέξγεο (δ/λζε), Γιιεληθή Θανγξαθία: 

Ζζηνξηθά, ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά, ζεκαηηθέο, η. Β΄, Εξφδνηνο, Αζήλα 2012, 863-

916. 

 

Ε κειέηε ησλ επξσπατθψλ παξαδεηγκάησλ γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ 

ιανγξαθηθψλ ζπνπδψλ κε ηελ ίδξπζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζ‟ απηήλ ηελ ήπεηξν, 

ηνλ γεξκαληθφ ξνκαληηζκφ, θαη άιιεο ζπλαθείο παξακέηξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζα εμαζθάιηδαλ κηα νκνηνγελή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, νκνγελνπνίεζε, 

ζπλεθηηθνχο εζληθνχο δεζκνχο είλαη έλα ελδηαθέξνλ ζέκα κειέηεο. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν επηρείξεζα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αληίζηνηρα 

αλάινγα ηνπ ειιεληθνχ παξαδείγκαηνο.  

Ηαη‟ αξράο αλαδεηθλχσ ηηο απαξρέο κηαο καθξνζθεινχο εζληθηζηηθνχ 

πλεχκαηνο πνπ είρε θαιιηεξγεζεί ζηε Ξνπκαλία (Ξ.) ήδε απφ ηνλ 17ν αη. θαη 

ζπλερίζηεθε κε αγψλεο, λίθεο, ήηηεο, ζπλελψζεηο ησλ θξαηηδίσλ ηεο, ψζπνπ λα 

θζάζεη ην πνιππφζεην γη‟ απηήλ 1866. Πνλίδσ ηνπο πνηθίινπο ερζξνχο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο: εζσηεξηθνχο ερζξνχο, Μζσκαλνχο, Ξψζνπο, Απζηξννπγγάξνπο, 

δπηηθνχο επεθηαηηζηέο, θάπνηνπο Φαλαξηψηεο δηνηθεηέο δηνξηζκέλνπο απφ ηελ 

Νχιε, θ.ά. Ε εζληθή αλεμαξηεζία θαηαθηήζεθε κε ζθιεξνχο αγψλεο, θαη θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε εζληθή θαη θνηλσληθή απνθαηάζηαζε, ηνλίδσ ην 

δεχηεξν. 

Αλαδεηθλχσ ινηπφλ ην ξφιν ησλ ιανγξαθηθψλ ζπνπδψλ ζηε δηαδηθαζία 

κνξθνπνίεζεο ηεο «ξνπκαληθφηεηαο», αθνχ θαη γηα ηνπο Ξνπκάλνπο ν ιατθφο 

πνιηηηζκφο είλαη ην πεδίν αλαδήηεζεο ηνπ εζληθνχ πλεχκαηνο. Αλαιπηηθά κειεηψ: 

- ηα ζχκβνια πνπ αλαθαιχθζεθαλ ή επηλνήζεθαλ θαηά ηνλ 19ν αη. Ν.ρ. δχν 

κνξθέο-ζχκβνια ηεο Ξ. πνπ επαλέξρνληαη πνιιάθηο απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη ν 

Ιηραήι ν Γελλαίνο θαη Οηέθαλνο ν Ιεγάινο (Ştefan cel Mare)  

- ηελ πξνβνιή ησλ δεκνηηθψλ αζκάησλ σο ηεθκεξίσλ θαη κλεκείσλ ηεο 

εζληθήο γιψζζαο. «Γπψλπκνη» ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο επηδίδνληαη κεηαμχ 1840 

θαη 1866 ζε ζπιινγέο θαη εθδφζεηο εζίκσλ θαη θπξίσο ιατθψλ αζκάησλ, αθ‟ ελφο 

ιφγσ ηεο αγάπεο θαη ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπο πξνο απηά, θπξίσο φκσο γηα λα 

θαηαζηήζνπλ γλσζηή ηελ αγσληδφκελε παηξίδα ηνπο θαη ηε «ιατθή ςπρή» ηεο. 

Ηαη ν ξνπκαληθφο εζληζκφο δίλεη δειαδή βάξνο ζηελ έθδνζε, κεηάθξαζε θαη 

πξνβνιή πξνο ην εμσηεξηθφ «ησλ αγλψλ ιατθψλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο ιατθήο 

ςπρήο», ησλ ηξαγνπδηψλ θπξίσο, ηεο ιατθήο γιώζζαο ηνπο φκσο πξσηίζησο. 

Αλαθέξσ πάκπνιια παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ θαη έξγσλ ηνπο 
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- ηνλ «εθιανγξαθηζκφ» ηεο Literatura Independenţei («ινγνηερλίαο ηεο 

αλεμαξηεζίαο»), ηεο πνίεζεο, ησλ θνηλσληνθξηηηθψλ θσκσδηψλ, ηνπ ηζηνξηθνχ 

δηεγήκαηνο θ.ά. κνξθψλ ινγνηερλίαο. Δελ είλαη δηφινπ ηπραίν φηη ε πεξίνδνο ηεο 

πνιηηηθήο θαη εζληθήο αλαγέλλεζεο ηεο Ξνπκαλίαο ζπκπίπηεη κε ηελ αλαγέλλεζε 

ηεο ινγνηερλίαο ηεο. Αλαιχσ ηε ζρέζε Θνγνηερλίαο θαη ηδενινγίαο. Ε «ινγνηερλία 

ηεο αλεμαξηεζίαο» ηεο Ξ. θαη αληίζηνηρε ειιεληθή ηεο εζνγξαθίαο εκπεξηέρνπλ 

πιήζνο θνηλψλ ζηνηρείσλ. Μη θνηλσληνθξηηηθέο θσκσδίεο ηνπ 19νπ αη. ζηηο δχν 

ρψξεο, ελ αληηζέζεη πξνο ηζηνξηθή-παηξησηηθή ηξαγσδία, δελ απνηεινχλ 

«ηδενινγηθφ απνθνχκπη» ηεο θξαηηθήο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, βξίζθνληαη 

«απέλαληί» ηεο  

- ηελ πξνβνιή ηνπ ξνπκαληθνχ θπζηθνχ ρψξνπ. Μ ρώξνο απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ έζλνπο. Ε αγλή θύζε είλαη ε ζπλέρεηα ηεο 

«αγλήο ιατθήο ςπρήο» ησλ αλζξώπσλ ηεο ππαίζξνπ. Μ ςπρηθόο ηεο θόζκνο είλαη 

ε επέθηαζε ηεο ςπρήο ησλ αλζξώπσλ ηεο.  

- ην βαζηθφηεξν ίζσο ζηνηρείν: ην γισζζηθφ θξηηήξην ηνπ ξνπκαληθνχ 

εζληθηζκνχ,  ηε ζεκειίσζε ηειηθά ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο επάλσ ζηε ιατθή. 

Αλαιχσ ηνλ αγψλα επψλπκσλ ινγίσλ (θνξπθαίνο ν Ι. Γκηλέζθνπ) γηα ην 

πέξαζκα απφ ηνλ ιαηηληζκό (ηελ πίζηε ζηε ζεσξία ηεο απφιπηεο θαηαγσγήο ηεο 

ξνπκαληθήο γιψζζαο απφ ηε ιαηηληθή) ζε κηα θνηλή εζληθή γιώζζα βαζηζκέλε ζηε 

ιατθή (limba poporului). 

Οηελ ππφινηπε εξγαζία: αλαδεηθλχσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξνπκαληθήο 

Θανγξαθίαο κέρξη ην 1944, ζεκαληηθνχο εθπξφζσπνπο ηεο, ηε κεζνδνινγία ηεο (ε 

ηζηνξηθνζπγθξηηηθή κέζνδνο). Βεβαίσο ηνλίδσ φηη θάπνηνη ξνπκάλνη ιανγξάθνη 

ηνπ 19νπ αη. δελ αξθνχληαη ζ‟ απηήλ, γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη ε ζχγρξνλε 

ιανγξαθηθή Ξ., ε νπνία «μαλαδηαβάδεη» «αλαζηνραζηηθά» ηηο κειέηεο θάπνησλ απ‟ 

απηνχο (π.ρ., ησλ Lambrior, Marian, Şeineanu, Pamfile), επεηδή «πξνζθέξνπλ 

εληππσζηαθέο απνδείμεηο ησλ αλζξσπνινγηθώλ ελνξάζεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ 

ηνπο». 

- παξνπζηάδσ ηελ κεηά ην 1944 θξηηηθή ηεο, ηε κεηάβαζε απφ ηε «Θανγξαθία 

ηεο κπνπξδνπαδίαο» πξνο κηα «εθαξκνζκέλε επηζηήκε» ζηελ ππεξεζία ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ Ηξάηνπο. Γηδηθφηεξα επηθεληξψλσ απφ ηελ πνιεκηθή ηνπο: 1. ζηελ 

απνπζία ζεσξεηηθψλ κειεηψλ θαη ζην «λεθέισκα ησλ ηδεαιηζηηθψλ ζεσξηψλ» 

ηεο εζληθήο ηνπο Θανγξαθίαο, 2. ζηηο παξεκβάζεηο ησλ ιανγξάθσλ ζην 

«απζεληηθό ιανγξαθηθό πιηθό», 3. ζηελ «αηζζεηή επηξξνή ηεο ηδεαιηζηηθήο 

θηινζνθίαο θαη ησλ αληηδξαζηηθώλ ξεπκάησλ» πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

ιανγξαθηθέο ζεσξίεο νξηζκέλσλ θνξέσλ ηεο, κηαο μέλεο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

ιανχ «πνιηηηθήο» ηεο Θανγξαθίαο δειαδή, 4. ζηνλ «αηαμηθφ», «αληηιατθφ» 

ραξαθηήξα» ηεο δειαδή, σο ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ, 5. ζηε κνλνκεξή, ζηελή, 

κε νιηζηηθή εμέηαζε ησλ ιανγξαθηθψλ πξαγκάησλ, 6. ζηελ έιιεηςε ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο κε απζηεξά επηζηεκνληθή κέζνδν έξεπλαο, 7. ζην φηη ε επηζηήκε απηή 

αληηκεησπηδφηαλ σο «ζπζζώξεπζε παξαδνζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ καθξά 

ηζηνξηθή πνξεία ζηνπο αηώλεο θαη πνπ ήηαλ πνιύηηκα εμ αηηίαο ηνπ όηη κεηέθεξαλ 

ην αξρατθό ζηνηρείν ζην ζύγρξνλν θόζκν. Ηαη νύηε κπνξνύζε λα κειεηάηαη θαη λα 

γίλεηαη γλσζηή κόλν εμ αηηίαο ηεο ίδηαο ηεο νκνξθηάο ηεο», 8. ζηελ «α-ηζηνξηθή» 
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κειέηε ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ, 9. ζηελ απνθιεηζηηθή κειέηε ηνπ «ιανχ 

ηεο ππαίζξνπ». Γηα ηε λέα ξνπκαληθή Θανγξαθία ζηε κειέηε ηεο δελ 

πεξηιακβάλεηαη κφλνλ ε επαξρία θαη νη δεκηνπξγίεο ηεο, αιιά θαη εθείλεο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ε αζηηθή ιανγξαθία, 10. ζηελ αλππαξμία θαιιηηερληθνχ θαη 

παηδαγσγηθνχ ξφινπ ζ‟ απηήλ. Πα ιανγξαθηθά θαηλφκελα «έρνπλ ζχλζεην 

θαιιηηερληθνπαηδαγσγηθφ ξφιν». 

 

44. «Νξνο ην Γεξζαλί, απφ ηνπο δξφκνπο ηεο Ζζηνξίαο θαη ηεο Ηνηλσληθήο 

Θανγξαθίαο: κεηνλνκαζία ελφο ηνπσλπκίνπ, παξεηπκνινγία, ηδενινγήκαηα», 

Νξαθηηθά ηνπ Δ΄ Ναλειιελίνπ Οπλεδξίνπ κε ζέκα «Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ 

αηώλσλ» (Ησκηαθή, 4-7 Οεπηεκβξίνπ 2008), Δήκνο Δξπκαιίαο Κάμνπ, Αζήλα 2013, 

387-405. 

 

Ιε ηελ εξγαζία απηήλ (ιανγξαθηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη γισζζηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη πεξηερνκέλνπ) αλαηξέπσ κε αληηζηνίρνπ είδνπο επηρεηξήκαηα κηα παξάδνζε 

ηνπιάρηζηνλ 70 εηψλ ζηε Κάμν, πνπ «ήζειε», γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχσ ζηελ 

εξγαζία, ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ Αγεξζαλί αγησλπκηθφ, πξνεξρφκελν απφ ηνλ άγην 

Αξζέλην. Μη πξνηείλαληεο ηελ αιιαγή θνηλνηηθνί άξρνληεο ηνπ ρσξηνχ ην 1938 

ζπζρέηηζαλ ην ηνπσλχκην κε ηνλ ελ ιφγσ άγην θαηά ην ζρήκα ηνπ Αγίνπ Αξζελίνπ 

 ζη’ Αγηαξζελίνπ  ζη’ Αγηαξζεληνύ  ζη’ Αγηεξζαλί  ην Αγεξζαλί.  

Ε δηθή κνπ εξκελεία ηνπ ηνπσλπκίνπ καο νδεγεί ζην Αγία Ζεξνπζαιήκ, ζηελ  

ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Ναλαγίαο ηεο Ζεξνζνιπκίηηζζαο ζπγθεθξηκέλα, ε θήκε 

ηεο νπνίαο απνδεηθλχσ κε ηζηνξηθά επηρεηξήκαηα (έληνλε παξνπζία εβξατθήο 

θνηλφηεηαο ζηε ψξα, θ.ά.) πσο είρε απισζεί θαη ζηε Κάμν, κε ηηο νκνηφηππεο 

εηθφλεο ηεο, κηα εθ ησλ νπνίσλ βξέζεθε ζηνλ ρψξν ηνπ Αγεξζαληνχ, κε 

«ζαπκαζηφ», σο ζπλήζσο, ηξφπν. 

Ε καξηπξία ηεο Ζζηνξίαο θαη ηεο Δηαιεθηνινγίαο:  

Ναξαζέησ δεθάδεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο απφ δεθάδεο δηθαηνπξαθηηθά θαη άιια 

έγγξαθα, απφ ην 1434 κέρξη ην 1940, φπνπ ν θπξίαξρνο ηχπνο είλαη Αγεξζαλί. 

«Ηάπνηε ε ι. Άγηνο ή Αγία ζπγρσλεύεηαη κε ην αγησλύκην ζε ηξόπν πνπ ζρεδόλ 

αθαλίδεηαη θαη δελ αλαγλσξίδεηαη ακέζσο θαη κεξηθέο θνξέο παξεηπκνινγείηαη: 

Αζηξύθνο ‹ Άγηνο Πξύθσλ, Οθπξίνο ‹ Άγηνο Οππξίδσλ, Οαληξηάο ‹ Άγηνο Αλδξέαο, 

Αζνθηά ‹ Αγία Ονθία, Αξζαλή ή Γεξζαλή ‹Αγία Ζεξνπζαιήκ» (ε καξηπξία ηεο 

δηαιεθηνινγίαο). 

Ε καξηπξία ηεο Θανγξαθίαο:  

- σο πξψην επηρείξεκά κνπ επηθαινχκαη ηε βαζηθή ιανγξαθηθή ζέζε φηη γηα λα 

νλνκαζζεί έλα ρσξηφ κε αγησλχκην ηνλ 15ν αη. ζα πξέπεη λα ππήξρε ζ‟ απηφ, σο 

ζπκβνιηθή θαη πξαγκαηηθή αξρή ηνπ, νκψλπκν ηεξφ θαζίδξπκα. Γίλαη ηφζν δπλαηή 

ζηελ πεξίπησζή καο ε ηπραηόηεηα, ψζηε ζε κηα καθξνζθειέζηαηε πεξίνδν ( απφ 

ην 1434 κέρξη ην 1855) λα κελ ζπλαληήζσ (ζηα δεθάδεο έγγξαθα πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί θαη ζ‟ άιια αδεκνζίεπηα πνπ έρσ ππ‟ φςηλ κνπ) κία θνξά 

καξηπξεκέλν λαφ, ζηνλ νπνίν λα ηηκάηαη ν άγηνο Αξζέληνο; Θα ην ζεσξνχζα 

απίζαλν, φηαλ, αληηζέησο, έρνπκε δεθάδεο δεκνζηεπκέλα έγγξαθα κε αλαθνξέο 

ζηελ Ηπξία Ναλαγία ηελ Αγεξζαληψηηζζα, ηε γλσζηή εθθιεζία.  
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- δεχηεξν επηρείξεκα: ε επίδξαζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ αγίνπ κηαο νπνηαζδήπνηε 

ελνξηαθήο εθθιεζίαο ζηε ζηξαηεγηθή νλνκαηνζεζίαο ησλ θαηνίθσλ πνπ ηελ 

ηηκνχλ είλαη θαζνξηζηηθή. Βαπηηζηηθφ φλνκα Αξζέληνο δελ απαληήζακε νχηε έλα 

ζηα έγγξαθα πνπ κειεηήζακε. 

- ηξίην επηρείξεκα: γηα ηε ιανγξαθηθή επηζηήκε ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηεο 

θνηλφηεηαο κε ην παλεγύξη ηεο (κε ηελ ζξεζθεπηηθή, θνζκηθή, νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε, αλαιχσ εθηελψο ην ζέκα). κσο δελ εληφπηζα ζηα 

έγγξαθα ηελ παξακηθξή πιεξνθνξία ή θάπνηα ζρεηηθή κλεία ηνπ παλεγπξηνχ ηνπ 

αγίνπ, νη δε πιεξνθνξεηέο κνπ είλαη θαηεγνξεκαηηθνί φηη νπδέπνηε γλσξίδνπλ ή 

έρνπλ αθνχζεη απφ ηνπο παππνχδεο ηνπο λα εηειείην απηφ, ελψ αλαθέξνληαη 

λνζηαιγηθά ζηα άιια αγεξζαληψηηθα παλεγχξηα: ηνπ αγίνπ Νξνθνπίνπ, ηεο αγ. 

Άλλαο, ηνπ αγ. Ναληειεήκνλα, ησλ αγ. Νάλησλ, ηνπ αγ. Ζσάλλνπ θαη ηνπ αγ. 

Οππξίδσλνο. Μη πιεξνθνξίεο ηνπ Ηεθαιιεληάδε εληζρχνπλ ηε ζέζε κνπ απηήλ. 

- ηέηαξην επηρείξεκα: ε εηθόλα είλαη έλα ζξεζθεπηηθφ ηεξφ αληηθείκελν (αλαιχσ 

εθηελψο ζηελ εξγαζία ηηο δηαζηάζεηο ηεο). Οηηο δεθάδεο δηθαηνπξαμίεο (θαη δε ζε 

δηαζήθεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Αγεξζαλί θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ κέρξη ην 1855 

δελ αλαθάιπςα νχηε κία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη γνλείο θιεξνλνκνχλ ζηα 

παηδηά ηνπο εηθφλα ηνπ αγίνπ Αξζελίνπ. Ιε ηα παξαπάλσ απέδεημα φηη ν ελ ιφγσ 

άγηνο δελ αλήθε ζηε ρνξεία ησλ γλσζηψλ θαη πξνζθηιψλ ζην ρσξηφ ηεξψλ 

κνξθψλ, άξα απνθιείεηαη λα ζπλδέεηαη πξαγκαηηθά κε ην όλνκα εθείλνπ. Απηφ 

πνπ ππνζηεξίδσ, ινηπφλ, είλαη φηη ε κεηά ην 1855 ίδξπζε ηνπ λαυδξίνπ ηνπ αγ. 

Αξζελίνπ έδσζε ηζρπξφηεξε ιαβή ζην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ρσξηνχ λα 

πξνηείλεη ην 1938 ηελ επίζεκε κεηνλνκαζία ηνπ 1940. Θεσξψ κάιηζηα φηη ε ινγηθή 

ηεο κεηνλνκαζίαο ηνπ ρσξηνύ δελ ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί παληειώο από ηελ 

ηζρύνπζα εθείλε ηελ πεξίνδν πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή θαηάζηαζε.  

Ηαηαζέησ επίζεο ηξεηο αθφκε πξνηάζεηο γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνπ ηνπσλπκίνπ 

κε κηα ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή εθθιεζία ηηκψκελε ζην φλνκα ηεο Ναλαγίαο. Μη δχν 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ λαΐζθν ηεο Ναλαγίαο ηεο Αξθαλήο ή ηεο Ιαξκαξηώηηζζαο, 

φπσο ηελ απνθαινχλ ζήκεξα. Θεσξψ φηη ζην δηάβα ηφζσλ αηψλσλ ήηαλ 

επθνιφηαην λα «εθπέζεη» ν ηχπνο Αξζαλή (= αγία Αξζαλή) ζηνλ πξνζηηφ θαη 

εμεγήζηκν απφ ηε ιατθή ζθέςε ηχπν Αξθαλή. Οηε Κάμν γλσξίδσ ηξεηο 

πεξηπηψζεηο λαψλ ηεο Θενηφθνπ κε ην αλάινγν πξνζσλχκην: ηελ αγεξζαληψηηθε, 

ηελ ηξηπνδηψηηθε θαη ηελ ζαγθξηψηηθε. Ε ηξίηε πξφηαζε πνπ θαηαζέησ είλαη 

κήπσο ην φλνκα ζρεηίδεηαη κε θάπνηνλ άιινλ λαΐζθν, ηηκψκελν επ‟ νλφκαηη ηεο 

Ναλαγίαο ηεο Ζεξνζνιπκίηηζζαο πνπ δελ πθίζηαηαη ζήκεξα. 

 

45. «Ερνηνπία (soundscapes) ηεο Αζήλαο (1880-1896) ζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ 

Ιηραήι Ιεηζάθε. Οπκβνιή ζηε δηεχξπλζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο Ηνηλσληθήο 

Θανγξαθίαο», Θανγξαθία 42 (2013), 869-923. 

 

Οηελ παξνχζα εθηελή κειέηε επηρεηξψ κηα ζεψξεζε ηνπ ήρνπ απφ ηε ζθνπηά 

ηεο Ηνηλσληθήο Θανγξαθίαο, κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα απφ ηα πάκπνιια 

ερνηνπία πνπ αλαπαξηζηψληαη ζηα «αζελαηνγξαθήκαηα» ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε, 

ηα αθεγήκαηα  δειαδή, ηα άξζξα θαη ηα δνθίκηά ηνπ, πνπ έρνπλ ζθεληθφ ρψξν 
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ηελ Αζήλα, ηελ πεξίνδν απφ ην 1880 έσο ην 1896, έηνο πνπ ηεξκαηίδεηαη ε 

πλεπκαηηθή παξαγσγή ηεο «πξφσξα ρακέλεο δχλακεο ησλ λενειιεληθψλ 

γξακκάησλ». Αλαιπηηθφηεξα, κεηά ηηο εηζαγσγηθέο ζθέςεηο κνπ γηα ηνλ 

ζπγγξαθέα: 

1. παξνπζηάδσ ηνλ φξν ερνηνπίν,  

2. θαηαζέησ κηα εληειώο ζπκβαηηθή πξφηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ήρσλ 

(ηνπ αγξνηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ), κε θξηηήξην ηηο αθνπζηηθέο πεγέο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή εξείδεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ R. 

Murray Schafer, αιιά έρεη ππνζηεί ηε δηθή κνπ επεμεξγαζία  

3. πξνηείλσ θάπνηεο ηδέεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ερνηνπίσλ απφ ηνπο 

ιανγξάθνπο,  

4. επαλέξρνκαη εκβφιηκα ζην πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ Θανγξαθίαο θαη 

Θνγνηερλίαο, ην γλσζηφ δήηεκα ηνχ αλ ε ζπγθεθξηκέλε πφιε (Αζήλα) 

απνηππψλεηαη θαη δηαζιάηαη ζηε ινγνηερλία ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηζηάζεηο ή αλ 

ε ινγνηερληθή πφιε είλαη πιαζκαηηθή  

5. παξνπζηάδσ βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζκηθή θαη επηθνηλσληαθή ζεκαζία ηνπ ήρνπ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ άλζξσπν δηαρξνληθά. Γηδηθφηεξα, παξαζέησ ηηο παξαθάησ 

ελδεηθηηθέο επηζεκάλζεηο πνπ θξίλσ πσο πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ 

ιανγξάθνο: 

5.1. ηα ερνηνπία είλαη δεκηνπξγήκαηα κηαο επνρήο, άξα είλαη εθθξαζηέο ηεο, 

αθνχ ν ήρνο είλαη ρσξνρξνληθά θαζνξηζκέλνο 

5.2. πψο πξνζιακβάλνληαη, πψο αμηνινγνχληαη θαη πψο λνεκαηνδνηνχληαη ηα 

ερεηηθά ζπκβάληα  

5.3. πνηα αηζζήκαηα δεκηνπξγνχλ ηα ερνηνπία ζηνπο απνδέθηεο ηνπο. 

Γπαλαθέξσ ην ζέκα ηεο  ζρέζεο πνπ έρεη ν ήρνο κε ηελ έθθξαζε αηζζεκάησλ, σο 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ κνξθσκάησλ θπζηθά. Οηα θνηλσληθά θαη ηα 

πνιηηηζηηθά δεδνκέλα, σο δεκηνπξγνχο ησλ αηζζεκάησλ (ζηελ θνηλσληθή γέλεζε 

ησλ αηζζεκάησλ) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηνπο ήρνπο  

5.4. νη ήρνη σο δεκηνπξγνί ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηνπ ρξφλνπ. Μη ήρνη δελ ήηαλ κφλν έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν 

κέζα ζην «πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα» ελφο ρσξηνχ ή κηαο κηθξήο πφιεο, ήηαλ θάηη 

πεξηζζφηεξν: ζρεκάηηδαλ έλα κέξνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

θαζνδεγνχληαλ κέζα ζην ρξφλν, ζην ρψξν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή.  

5.5. νη ήρνη σο δεκηνπξγνί αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. Μ ήρνο θαη 

ζήκεξα νξγαλψλεη ηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, απνηειεί ηελ θπξίαξρε 

δίνδν ζπκβνιηθήο επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο. 

Άξα, καο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ θαη 

θνηλνηήησλ, εηδηθά ζηηο ζύγρξνλεο πόιεηο, ηηο πνιπθνηλνηηθέο, κε εζληθέο, 

θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, δηαηξεκέλεο 

ζπλεπώο θαη ζε πνηθίινπο αθνπζηηθνύο θώδηθεο θαη αθνπζηηθά πξνθίι. Φπζηθά 

θάζε θνηλφηεηα δηαζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο sound makers πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ 

θηλδπλεχνπζα απφ ηνπο Άιινπο ηαπηφηεηά ηεο.  
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5.6. Μη αηνκηθνί ήρνη σο ζηνηρείν απηνθαζνξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ. Μη ήρνη, 

εηδηθφηεξα, βνεζνχλ ζηνλ νξηζκφ ηνχ πώο απηνθαζνξίδνληαλ αλέθαζελ νη 

άλζξσπνη θαη ηνπ πώο ηνπο θέξνληαη νη άιινη. Άξα, καο βνεζνχλ (φπσο θαη νη 

άιινη επηβιεζέληεο ηξφπνη ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο) λα αληηιεθζνχκε ην 

δπηηθφ (ηνπιάρηζηνλ) πνιηηηζκφ σο απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ 15ν αη. θ.ε.  

5.7. Ήρνο θαη εμνπζία: ν ήρνο απνηεινχζε θεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ εμνπζία 

αλέθαζελ, ζηελ χπαηζξν θαη ζηηο πφιεηο. Μπνηνζδήπνηε ήιεγρε ηνλ ήρν είρε ππφ 

ηηο δηαηαγέο ηνπ έλα δσηηθήο ζεκαζίαο κέζν επηθνηλσλίαο θαη δχλακεο. Ε ηεξαξρία 

ηεο εμνπζίαο ήηαλ εληαγκέλε κέζα ζην ερνηνπίν, πνπ θαζφξηδε πνηνο ζα έθαλε 

πνηνλ ηχπν ζνξχβνπ, θαη πφηε. Γμ άιινπ ν ίδηνο ν ήρνο είλαη δχλακε, δεκηνπξγεί 

εληάζεηο, επραξηζηεί, θαηαπηέδεη, επηβάιιεηαη. Μ έιεγρνο ησλ ήρσλ, ε ζεζκνζέηεζε 

ηεο ζησπήο γηα ηνπο θαηψηεξνπο, ν ραξαθηεξηζκφο κεξηθψλ ήρσλ-ζνξχβσλ σο 

αλαηξεπηηθψλ (επεηδή δεκηνπξγνχλ αηηήκαηα πνιηηηζκηθήο, εζληθήο, αηνκηθήο 

απηνλνκίαο) έγηλαλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηψληζε ηνπ ηζρχνληνο status quo θάζε 

κνξθήο εμνπζίαο. Ε ηειεπηαία ζεσξεί ζπκθέξνλ ηεο λα απνηειεί ηε κνλαδηθή 

πεγή εθπνκπήο ήρνπ, είηε γηα ηελ επηβεβαίσζή ηεο, είηε γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε θαη 

ηελ αλαπαξαγσγή απηνχ ηνπ ξφινπ ηεο.  

5.8. ηα θπζηθά ερνηνπία. Πα θπζηθά ερνηνπία ινηπφλ ελδηαθέξνπλ ηε 

Θανγξαθία: α. απηά θαζ’ εαπηά, σο θνξείο εθθξαζηέο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ 

ράζεθε ή άιιαμε. β. ζπγθξηηηθά, κεηαμύ ηνπο. Ιηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ 

παξαπάλσ ζα ήηαλ σθέιηκε γηα λα εληνπίζνπκε ηηο ηζηνξηθέο αιιαγέο ζηνλ ήρν. 

γ. νη ήρνη ησλ δώσλ, εηδηθφηεξα. Ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ πνπ επέιεμε ν 

άλζξσπνο γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο ήρνπο ησλ δψσλ δείρλεη ηελ πνηθηιφηεηα ηνπ 

θάζε ερνηνπίνπ, αιιά θαη ηελ πξνζνρή πνπ ηνπ επέδεημε αλέθαζελ ν άλζξσπνο: ν 

ζθχινο αιπρηά, ε γάηα ληανπξίδεη, ην ιηνληάξη βξπράηαη, ν γάηδαξνο γθαξίδεη, θιπ. 

5.9. πψο πξνζιακβάλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη ήρνη εηδηθφηεξα ζηηο 

ζπκβνιηθέο πξάμεηο: Μ εξρνκφο ηνπ μεληηεκέλνπ (π.ρ.) αλαγγειιφηαλ κε ηνπθεθηά, 

νη ηειεηνπξγίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ γάκνπ είραλ δηαθνξεηηθά είδε ηεο κνπζηθήο ζε 

επηκέξνπο θάζεηο ηνπο, ζρεηηθέο πάληνηε κε ηα δηαδξακαηηδφκελα θαη κε ηα 

κελχκαηα πνπ έπξεπε λα ιάβεη ε παξαηεξνχζα θνηλφηεηα. Μη δηάθνξνη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ν ήρνο/ζφξπβνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαξλαβάιηα, ζηηο ηειεηέο ηνπ 

«θχθινπ ηνπ ρξφλνπ» ή ηνπ «θχθινπ ηεο δσήο», ζηε ζπκβνιηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ζαλάηνπ, ζηα δξψκελα ησλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ δείρλνπλ ην ξφιν ηνπ 

ήρνπ/ζνξχβνπ σο ξπζκηζηή ηεο θνηλσληθήο θαη εζηθήο επηαμίαο. 

5.10. νη ήρνη-ηακπνχ: εθθξάδνπλ ηηο θνβίεο ησλ θνηλσληψλ έλαληη θάπνησλ 

ήρσλ κε κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία, γη‟ απηφ θαη παιαηφηεξα ηνπο πξφζεραλ. Ν.ρ., 

νη άλζξσπνη δελ αλέθεξαλ νλφκαηα αλζξψπσλ ή λεθξψλ ή ερζξψλ απφ θφβν· 

αλαθνξά νλφκαηνο θάπνηνπ ζα πξνμελνχζε αθαίξεζε ησλ δσηηθψλ ηνπ 

δπλάκεσλ· πεξηφξηδαλ ηνπο ζνξχβνπο απφ θφβν ηνπ ζείνπ ζπκνχ, απαγφξεπαλ 

«ζνξχβνπο ηεο εκέξαο» ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, απέθεπγαλ αλαθνξά ζε νλφκαηα 

βαζηιηάδσλ, ζεψλ θαη άιισλ ηεξψλ πξνζψπσλ. Μη ηακπνχ ήρνη πάληα 

αθνινπζνχληαλ απφ ζάλαην θαη θαηαζηξνθή. Οήκεξα, νη επξέσο 
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ρξεζηκνπνηνχκελνη επθεκηζκνί ζεσξψ φηη απνηεινχλ ηε λεφηεξε εθδνρή ησλ 

παξαπάλσ. 

5.11. ερνηνπία ηεο ππαίζξνπ # αζηηθψλ θέληξσλ. Ναξνπζηάδσ ηηο κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξέο, θαη εζηηάδσ ζηα lo-fi ερνηνπία ησλ ζεκεξηλψλ αζηηθψλ θέληξσλ φπνπ 

ηα αθνπζηηθά ζήκαηα ζπζθνηίδνληαη απφ ηελ ππεξπιεζψξα ησλ ήρσλ θαη ηνπ 

ζνξχβνπ. Πα ερνηνπία απηνχ ηνπ είδνπο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ 

δπλαηψλ ήρσλ, νη νπνίνη εμαθαλίδνπλ ή θαιχπηνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζπληζηνχλ ηηο ηνπηθέο πνηθηιίεο. Κένη ήρνη αλαηξέπνπλ ην παξαδνζηαθφ ερνηνπίν, 

θέξνπλ ηε λεσηεξηθόηεηα ζην πξψελ νηθείν πεξηβάιινλ θαη ην απνδνκνχλ, 

θαηαθεξκαηίδνπλ ηηο ζησπέο ηνπ, θαη ην θπξηφηεξν ίζσο: δεκηνπξγνχλ ηε ζπλήζεηα 

λα κελ αθνχκε, γεγνλφο επηδήκην ηφζν γηα ην ίδην ην ερνηνπίν, φζν θαη γηα ηνλ 

άλζξσπν, αθνχ κπνξεί λα εμαθαληζηνχλ θάπνηνη ήρνη ρσξίο απηφο λα πξνζέμεη 

ηελ αιιαγή.  

5.12. ε θσλή ηνπ αλζξψπνπ  σο θχξην ερνηνπίν. Πν ζπνπδαηφηεξν φισλ ησλ 

ερνηνπίσλ είλαη ίζσο ε αλζξψπηλε νκηιία, αθνχ θπξηαξρεί ζε φια ηα 

πξναλαθεξζέληα θαη ελδηαθέξεη θπζηθά ηε Θανγξαθία, σο «ερνγφλα ηέιεζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ηδεψλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ», σο ηζηνξηθή πεγή.  

 

46. «Αγξνηναζηηθφ δίπνιν, κλήκε ησλ αηζζήζεσλ, ζπλαηζζήκαηα θαη πνιηηηθή 

ζηα Καμηαθά ξνληθά ηνπ Κηθεθφξνπ Ιαλδειαξά», ζηνλ ηφκν Βαζ. 

Φξαγθνπιφπνπινο (επηκ.), Κηθεθόξνο Ιαλδειαξάο, κλήκεο έλεθελ. Ηείκελα γηα 

ηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηνπο 

ζεζκνύο, Αζήλα 2013: Νεξηθέξεηα Κνηίνπ Αηγαίνπ, 395-426. 

 

Ε ηζρπξή απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο απφ ηηο ηαμηθέο νξνζεηήζεηο, νη ηζρπξέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ έρεη εγθαζηδξχζεη ζηε Κάμν απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920 ν Αξηζηείδεο Νξσηνπαπαδάθεο (γηνο ηνπ Νέηξνπ Νξσηνπαπαδάθε, ηνπ 

εθηειεζζέληνο ην 1922 ζην Γνπδί),  ε επί δεθαεηίεο ζπληεξνχκελε ππνθαηάζηαζε 

ηεο ελεξγνχ πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά απφ ηελ πνιηηηθή 

παηξσλία ζηάζεθαλ νη αηηίεο γηα ηελ απνπζία κηαο ππνηππψδνπο «θνηλσλίαο 

πνιηηψλ» ζηε Κάμν. Πξαγηθή ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ απέβε ε «θνηλσληθή 

ππνιεηηνπξγηθφηεηα», ε πζηέξεζε, ηειηθά, ηνπ λεζηνχ ζε αξθεηνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ αλέιημεο. Ε εθεκεξίδα Καμηαθά ξνληθά ηνπ 

Κηθεθφξνπ Γ. Ιαλδειαξά (εθεμήο: Κ.Ι.) ήηαλ ην κφλν θαη ζεκαληηθφηεξν κέζνλ 

έθθξαζεο ηεο αληίδξαζεο ζηελ πην πάλσ θαηάζηαζε, ήηαλ ε θσλή ηνπ άιινπ 

κηζνχ «άθσλνπ» θφζκνπ ηεο Κάμνπ πνπ ακθηζβήηεζε κε ζάξξνο (θαη κε 

ζπλέπεηεο) ηνλ «θπξίαξρν θπβεξλεηηθφ ιφγν ηεο Δεμηάο» θαη ράξαμε ην δηθφ ηεο 

«φξακα αιιαγήο».  

Οηελ εξγαζία απηή αλαιχσ ην πεξηερόκελν ηεο κφληκεο ζηήιεο ηεο «Γηζά θη 

αιιηψο θη αιιηψηηθα», κηαο πξσηίζησο πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηήιεο, άθξσο 

ελδηαθέξνπζαο, εμ νπ θαη ε ελαζρφιεζή κνπ, δηφηη παξνπζηάδεη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρσξηνχ Ηνξψλνπ, 

γελέηεηξαο ηνπ Κ.Ι., θαη ηεο Αζήλαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Ηάλσ κηα δνθηκή 

πάλσ ζηηο φςεηο ηεο κεηαβνιήο ηεο κεηαπνιεκηθήο Αζήλαο θαη ηνπ «αθίλεηνπ» 
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ρψξνπ  ηεο λαμηαθήο ππαίζξνπ.  Απφ ηελ πφιε πξνβάιιεηαη ηδίσο ν εξγαηηθφο 

θφζκνο ηεο, νη αγσλίεο ηνπ, ην ζθιεξφ κεξνθάκαην ρεηκψλα - θαινθαίξη, ην 

«θπλήγη ηνπ βνπιεπηή γηα δηνξηζκφ», ε λνζηαιγία ηεο παηξηθήο γεο ηδίσο ηηο 

γηνξηηλέο εκέξεο θαη ε απξαγκαηνπνίεηε ιφγσ νηθνλνκηθήο αλέρεηαο νιηγνήκεξε 

επηζηξνθή ζ‟ απηήλ, ε κπζνπνίεζε θαη ε απνκπζνπνίεζή ηεο ζηε ιατθή 

ζπλείδεζε, ε θνηλσληθή αλαιγεζία ησλ ηζρπξψλ, ν «επηδεηθηηθφο 

θαηαλαισηηζκφο» ηνπο, ε αλαιγεζία ηνπο ζηα αηηήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ 

γίλνληαη πεγή ηαμηθνχ κίζνπο, ε πξνζσπηθή θαη ε ζπιινγηθή επαλάζηαζε ηειηθά: 

ν «δεμηφο» ζπγρσξηαλφο ηνπ έρεη γίλεη επαλαζηάηεο, κέζα απφ ηελ βίσζε ηεο 

ζθιεξήο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο πφιεο θαη απφ ηελ ηξηβή ηνπ κε ηηο «αξηζηεξέο» 

ηδέεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο. Οηφρνο βεβαίσο ηνπ Κ.Ι. θαη επρή ήηαλ ε 

επέθηαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο κεηαζηξνθήο ζηα ιατθά ζπιιήβδελ ζηξψκαηα. 

Ηαηά ηνλ Κ.Ι., ηελ εηθφλα/αλαπαξάζηαζε ηνπ ρσξηνύ ηε ζπλζέηνπλ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θαη ην ήζνο ηεο πνιηηηθήο. Απηφο είλαη ν 

θακβάο επί ηνπ νπνίνπ αλαζπλζέηεη ην ζθεληθφ ηνπ. Οπλζεηηθά ηνπ ζηνηρεία, νη 

δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο,  ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ε εμ απηήο 

δεκηνπξγνχκελε πιεγή ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ε θαηαξξάθσζε ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, εμ αηηίαο ηεο θηψρεηαο, ηνπ θφβνπ γηα ηνλ ρσξνθχιαθα θαη ηνλ 

θνκκαηάξρε. Μ Κ.Ι. ηφληζε πνιιέο θνξέο ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ ηνλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν πνπ ζεσξνχζε πσο δηαδξακάηηδαλ νη θνκκαηάξρεο θαη είρε θαηαγγείιεη 

πνιιέο θνξέο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

Γπηζεκαίλσ εμ αθνξκήο ησλ γξαθνκέλσλ ζηε ζηήιε ηελ έλλνηα ηνπ θόβνπ 

ζηελ Ζζηνξία, ην πψο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο (αδηαρψξηζηεο ηειηθά) ειίη γηα λα πνδεγεηήζνπλ ην ιαφ κε καδηθέο 

θνβίεο ή πψο απηνί νη θφβνη κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε θίλεηξα αληίζηαζεο θαη 

ελδπλάκσζεο ηνπ θνβηζκέλνπ αλζξψπνπ, φπσο πηζηεχεη ν Κ.Ι.: ν άβνπινο θαη 

κνηξαίνο ςεθνθφξνο ηνπ γίλεηαη «πνιηηηθφ ζεξίν», ν θφβνο έγηλε αλαγελλεηηθή 

δχλακε. 

Αλαθέξνκαη αλαιπηηθά ζηε θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά δηάζηαζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ- πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ γελέζιην ηφπν ηεο Κάμνπ θαη 

έξρνληαη σο «πξεζβεπηέο» ηνπ ζηελ Αζήλα, ζπλήζεηα παιηά, πνπ ζηφρεπε 

πξσηίζησο ζηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ κεηνίθσλ, ηδίσο ησλ λέσλ. Δελ είλαη 

πεγή πιηθήο αλαθνχθηζεο, δελ κεηψλνπλ απιψο ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηνπ 

απνδέθηε ηνπο, είλαη αληηθείκελα πξνηθηζκέλα κε επηπιένλ λόεκα. Οηελ θνηλσληθή 

ηνπο δσή ηα πιηθά απηά αγαζά απέθηεζαλ θη άιιε ζεκαζία: απέθηεζαλ ζπκβνιηθή 

αμία, έγηλαλ ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηα αλακέλνπλ, γηαηί απηά 

ηα ζησπειά αληηθείκελα έρνπλ κέζα ηνπο ηελ «νκηινχζα ςπρή» ηνπ γελέζιηνπ 

ηφπνπ, κεηαθέξνπλ ηνλ ηφπν θαη ην παξειζφλ ηνχ «απηνεμφξηζηνπ θπγάδνο». Ε 

γεύζε θαη ε δχλακε ηεο γεχζεο, σο κλήκε ηεο γεχζεο, ε απζεληηθφηεηά ηνπο σο 

γλήζησλ πξντφλησλ, ηνπ ζπκίδνπλ θαη ηνπ εληζρχνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπ.  

Οηα επηιεγέληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηόηεηαο ηεο εθεκεξίδαο πξνζζέησ εδψ 

έλα ηειεπηαίν, ζεκαληηθφ θαη‟ εκέ. Νξνηξέπεη λα θάλνπλ νη αλαγλψζηεο ηελ 

εθεκεξίδα ηνπ έλαλ ηόπν θαηάζεζεο ζπλαηζζεκάησλ. Δηαβιέπεη δειαδή 

πξνδξνκηθά ηε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε ζπκηθή παξάκεηξν ηεο 
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αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ πνιηηηθή, θαη κάιηζηα ζε «επαλαζηαηηθέο» 

επνρέο, «θηλεκαηηθέο», ζαλ ηε δηθή ηνπ. Γπηπιένλ ζίγσ θαη πάιη ην ζεσξεηηθφ 

ζέκα πνπ εγείξεηαη  αλ ε πνιηηηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε απηώλ ησλ αληηζεηηθώλ 

ηόπσλ απνηππώλεηαη επαθξηβώο από ηνλ πνιηηηθό-εθδόηε, πνηα είλαη ε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή εμεηθφληζή ηνπο θαη ζηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο. 

Απνδεηθλχσ φηη ε πξαγκαηηθή πφιε θαη ην ρσξηφ ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ηνπ 

Κ.Ι. θαη νη θαληαζηαθέο ηνπο κνξθέο απέρνπλ ειάρηζηα. Πνλίδσ θη εδψ θάηη 

ελδηαθέξνλ: ε ελππάξρνπζα ζηα θείκελα απηήο ηεο ζηήιεο δηρνηνκία αλάκεζα 

ζηελ πόιε θαη ηελ ύπαηζξν, κεηξηάδεηαη απφ ηελ αιιεινεηζδνρή ηνπ ελφο ρψξνπ 

ζηνλ άιιν (folk-urban continuum), αιιά θαη από ηελ εμηζνξξόπεζε πνπ επηθέξεη 

ζηνπο δύν αληηζεηηθνύο πόινπο ε θνηλή πνιηηηθή ηνπο κνίξα, ε θνηλή πνιηηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Μ Κ.Ι. δίλεη δειαδή κηα δηθή ηνπ παξάκεηξν ζεψξεζεο ηεο 

«παξαδνζηαθήο» αληίζηημεο.  

 

47. «„Ιαο έβαιαλ ηα πνηάκηα κπξνζηά αθ‟ φληηο έξζαλ ζηα ρσξηά απηνί νη 

αληίρξηζηνη‟: κλήκεο επεηξσηηζζψλ γπλαηθψλ απφ ηνλ Γκθχιην ζην πεδνγξάθεκα 

ηνπ ινγνηέρλε Οσηήξε Δεκεηξίνπ Οαλ ην ιίγν ην λεξό», Erytheia  32 (2011), 409-

436. 

 

Οηελ εξγαζία απηήλ αλαδεηθλχσ ηα ζηνηρεία πνπ πξαγκαηψλνπλ ινγνηερληθά 

ηνλ ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα (ζ.) Οσηήξε Δεκεηξίνπ: λα απνδείμεη, κέζα απφ ηνλ 

ινγνηερλεκέλν ιφγν ηξηψλ επεηξσηηζζψλ γπλαηθψλ, ηελ (θαη‟ απηφλ) 

εγθιεκαηηθή θχζε ησλ δξάζεσλ ησλ „αξηζηεξψλ‟ αληαξηψλ θαηά ηνλ Γκθχιην 

ζηα πεξί ηελ Ινπξγθάλα ρσξηά, δξάζεηο αλνίθεηεο ζην κέρξη ηφηε ζχζηεκα ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ, αιιά ηαπηφρξνλα αζρνιίαζηεο ή εμνβειηζκέλεο 

απφ ηνλ θπξίαξρν ιφγν πνπ δηακφξθσζε ζηελ κεηαπνιηηεπηηθή Γιιάδα ε 

εηηεκέλε ζηα πεδία ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ „αξηζηεξά‟.  

Γπαλαθέξσ ινηπφλ πξνο ζπδήηεζε ζηελ παξνχζα εξγαζία ην ζέκα ησλ κεηαμχ 

Θανγξαθίαο, Ζζηνξίαο θαη Θνγνηερλίαο δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ. Ιε βαζηθφ 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, εμεηάδσ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ „ιατθνχ‟ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηνπζίσζήο ηνπ ζε ινγνηερληθφ, ην πψο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ινγνηέρλεο επεμεξγάδεηαη θαη αθνκνηψλεη ηε ιατθή παξάδνζε. Ε 

εξγαζία ινηπφλ: 

- αλαδεηθλχεη ηηο φκνηεο δνκηθέο θαη ηερλνηξνπηθέο ζπληζηάκελεο αλάκεζα 

ζην ιατθφ θαη «έληερλν» ιφγν, αληρλεχεη ηηο ζεκαηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο ιατθήο 

ζηελ έληερλε ινγνηερλία,  

- επηζεκαίλεη ηηο αλαπιάζεηο ηνπ „παξαδνζηαθνχ‟ πιηθνχ ζε ινγνηερληθφ. 

Ηαηεπζπληήξηα αξρή ηεο ζθέςεο κνπ είλαη ε ζεσξεηηθή αξρή φηη ε αηνκηθή 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία 

αλήθεη ην άηνκν-ζπγγξαθέαο, σο εθ ηνύηνπ ην άηνκν αλαθαιεί θαη αλαζπγθξνηεί 

ην παξειζόλ ηνπ πάληα σο κέινο κηαο νκάδαο ή σο θνξέαο κηαο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηόηεηαο 

Οην πιαίζην απηφ δίλσ θαη‟ αξράο πεξίιεςε θαη ζχληνκε απνηίκεζε ηνπ 

βηβιίνπ «Οαλ ην ιίγν ην λεξφ». Ο‟ απηφ ν Γκθχιηνο ζηελ Ήπεηξν δίδεηαη 
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κνλνκεξψο, κέζα απφ ηελ νπηηθή ηξηψλ γπλαηθψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην 

„αληηθνκκνπληζηηθφ‟ ζηξαηφπεδν. Γίλαη πξνθνξηθέο αθεγήζεηο είηε βαζηζκέλεο 

ζηελ άκεζε εκπεηξία είηε ζηελ αλαδηήγεζε άιισλ γπλαηθψλ, πνπ 

δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνλ ινγνηερληθφ ιφγν ηνπ ζπγγξαθέα. Δελ κηιάκε, ινηπφλ, 

γηα ζπιινγηθή κλήκε ζηελ Νφβια (ρσξηφ ηεο θχξηαο δξάζεο) έρεη πξν πνιινχ 

δηαξξαγεί, έρνπκε πιένλ δχν κλεκνληθέο θνηλόηεηεο. Πν θείκελν ηνπ Δεκεηξίνπ 

είλαη επίζεο κηα αληη-κλήκε, σο αληίζεηε ζηελ θξαηνχζα,  ζ‟ απηήλ πνπ 

δηακνξθψζεθε θαη επηβιήζεθε απφ ηελ „Αξηζηεξά‟ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη 

θπξίσο κεηά ην 1974, φπσο πξνείπα. Αλαιχσ ηελ πνιηηηθή ζέζε απηήλ ηνπ ζ. Ινχ 

πξνμέλεζε ηδηαίηεξε εληχπσζε ην γεγνλφο φηη απηφο δελ νκηιεί κφλνλ δηα ηνπ 

ιόγνπ ησλ γπλαηθψλ, αιιά απνθαιχπηεη εκθαλέζηεξα ηηο ινγνηερληθέο ηνπ 

πξνζέζεηο, φηαλ, σο παληνγλψζηεο αθεγεηήο - ζρνιηαζηήο, παξεκβαίλεη ελίνηε 

δπλακηθά αλάκεζα ζηε γπλαηθεία αθήγεζε, κε ιφγν δνθηκηαθφ (ε πβξηδηθή θύζε 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ), θαη θαηαζέηεη πνιηηηθέο απφςεηο. 

Θνγηθφ βξίζθσ ηνλ ηζρπξηζκφ κνπ πσο ην βηβιίν ηνπ Ο.Δ. βαξαίλεη σο καξηπξία 

ηεο alterae partis, φηη βνεζά σο ηέηνηα ζε κηα λεθαιηφηεξε απνηίκεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ πξαγκάησλ. Απνθηά, θξίλσ, πξφζζεηε αμία, γηαηί ε ιηγφηεξν 

θαηαγξακκέλε εκπεηξία ηνπ Γκθπιίνπ είλαη απηή ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπληάρζεθαλ 

κε ην κέξνο ηεο αληηθνκκνπληζηηθήο Δεμηάο. 

Ε εξγαζία επαλαθέξεη πξνο ζπδήηεζε ηηο δηαπιεθφκελεο ζρέζεηο Ζζηνξίαο / 

Ιηθξντζηνξίαο, Θνγνηερλίαο, Θανγξαθίαο. Ηάλσ εθηελή ζεσξεηηθά αλαθνξά ζην 

δήηεκα. Αθνινχζσο: 

- δίλσ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ Γκθπιίνπ ζηα ρσξηά ηεο Ινπξγθάλαο 

- εμεηάδσ πψο ην «ιατθφ» γίλεηαη ινγνηερλία. Ννηα είλαη ηα κνηίβα ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί εληέρλσο ν ζ. γηα λα πξαγκαηψζεη ινγνηερληθά ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ; Νψο πεξλά απφ ηελ ηζηνξία (histoire) ζηελ αθήγεζε (recit); πνηεο 

κλήκεο αλαθαινχλ νη αθεγήηξηεο; πνηεο αμίεο ηνπ „παξαδνζηαθνχ‟ πνιηηηζκνχ 

θαηαπαηνχλ νη „αξηζηεξνί‟ θαη γίλνληαη «ζθπιηά» θαη αληίρξηζηνη; πψο ρεηξίδεηαη 

θαη πψο κεηαπιάζεη απηφ ην αμηαθό πιηθό ν ζπγγξαθέαο; Μ εκθχιηνο είλαη αθφκε 

παξψλ ζην «παξφλ» ησλ αθεγεηξηψλ / ζπγγξαθέα; Πα παξνπζηάδσ φια εθηελψο 

- αλαδεηθλχσ ηα «ηερλάζκαηα αιεζνθάλεηαο» θαη άιια ινγνηερληθά ζηνηρεία 

ηνπ βηβιίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Γκθχιην. Γπηιέγσ κεξηθά εδψ: 

α. Πα ηνπσλχκηα θαη ην κηθξνηνπσλπκηθφ ηνπ ρσξηνχ είλαη κλεκνληθνί ηόπνη 

γηα ηηο γπλαίθεο πνπ αθεγνχληαη,  

β. έλα αθφκε ινγνηερληθφ εχξεκα εληζρχεη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπ: σο θαη ηα 

δώα αληηιήθζεθαλ ηηο δηαζέζεηο ησλ „θαθψλ‟ αληαξηψλ θαη πξνζπάζεζαλ λα 

δηαζσζνχλ. Μ ζ. εθκεηαιιεχεηαη ηελ αλαγλσξηζκέλε απφ ην ιαφ δηαίζζεζε ησλ 

δψσλ,  

γ.  ε ρξήζε ηεο ιατθήο γιψζζαο ζην έξγν ζεσξψ πσο είλαη ζπλεηδεηή επηινγή 

ηνπ ζ., ν νπνίνο ππεξαζπίδεηαη ζπλεηδεηά θαη επαλεηιεκκέλσο ηε γισζζηθή ηνπ 

εηεξφηεηα ζηνλ άκνπζν γισζζηθά θφζκν ηεο Αζήλαο,  

δ. πξφζεμα ηδηαηηέξσο ηελ παξνπζία θαη πάιη ηνπ παξνηκηαθνύ ιόγνπ, σο 

ελδνθεηκέλνπ, ζην έξγν ηνπ,  
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ε. ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ε χπαξμε ζην ιεμηιφγην ησλ γπλαηθψλ 

„εθξεθηηθώλ’, ‘ζπγθξνπζηαθώλ’, ‘δηραζηηθώλ’ ιέμεσλ, πνπ απνδίδνπλ ην θιίκα ηεο 

επνρήο, αιιά θαη ηελ επηβίσζή ηνπ ζην παξφλ: παξαπέηαζκα, ηέξαηα, βξηθόιαθεο, 

αληίρξηζηνη, βξσκαζθέξη, καύξε γέλλα. Ε παξνπζία, ηέινο, ελφο δεκνηηθνύ 

ηξαγνπδηνύ ζην ινγνηερληθφ θείκελν ζα έιεγε θάπνηνο πσο έξρεηαη λα δψζεη κηα 

πην επξεία „λνκηκνπνίεζε‟ ζηηο αηνκηθέο κλήκεο ησλ γπλαηθψλ. Γίλαη θη απηφ 

εκθπιηνπνιεκηθφ, γέλλεκα ηεο επνρήο ηνπ απφιπηνπ δηραζκνχ, ε ζπιινγηθή 

κλήκε ηεο κηαο πιεπξάο.  

 

48. «Θανγξαθία θαη πνιηηηθή: Μ Οηίιπσλ Ηπξηαθίδεο κέζα απφ έλα „ζρεηηθψο 

άγλσζην‟ θείκελφ ηνπ. Νξνεθηάζεηο ζε ηδενινγίεο ηνπ Ιεζνπνιέκνπ», ζηνλ ηφκν 

Ι. Βαξβνχλεο, Ι. Οέξγεο (δ/λζε), Γιιεληθή Θανγξαθία: Ζζηνξηθά, ζεσξεηηθά, 

κεζνδνινγηθά, ζεκαηηθέο, η. Α΄, Εξφδνηνο, Αζήλα 2012, 153-201. 

 

Ιέζα απφ έλα «ζρεηηθψο άγλσζην» άξζξν ηνπ Οηίιπσλνο Ηπξηαθίδε («Ε 

ζεκαζία ηνπ ιανγξαθηθνύ έξγνπ δηα ηελ εζληθήλ ελόηεηα θαη ηνλ εζληθόλ 

πνιηηηζκόλ», ηνπ 1940), κνχ δίλεηαη ε επθαηξία λα επαλαθέξσ πξνο ζπδήηεζε 

βαζηθέο ιανγξαθηθέο ηδέεο ηνπ ΗΑΖ ην αθαλζψδεο δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ηεο 

Θανγξαθίαο κε απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, δειαδή ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηελ 

εθκεηαιιεπζνχλ πξνο επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Μ Ηπξηαθίδεο 

πίζηεςε ζην κεηαμηθφ θαζεζηψο θαη ζηε βνήζεηα πνπ απηφ ζα παξέζρε ζηελ 

επηζηήκε καο, είρε ηελ «ςεπδή ζπλείδεζε» απηήο ηεο πξνζθνξάο, επεξεαζκέλνο 

απφ ηηο θξνχδεο ππνζρέζεηο θαη δηαθεξχμεηο ηνπ, αιιά θαη ηηο αληηθνκνπληζηηθέο 

ηνπ ηδέεο, πνπ επεξέαζαλ ην ιανγξαθηθφ θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ηδενινγηθφ ζχκπαλ. 

Γπηθεληξψλσ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ ζε 10 ζεκεία ηνπ άξζξνπ ηνπ: α. ε ίδξπζε 

ηεο ειιεληθήο Θανγξαθίαο θαη ην ιανγξαθηθφ έξγν είραλ σο ηζρπξφ θίλεηξν ηελ 

αλαζθεπή ησλ ζεσξηψλ ηνπ Φαικεξάγεξ, β. ν ραξαθηήξαο ησλ ιατθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ ιανχ-

δεκηνπξγνχ, ηα έξγα ηνπ «...είλαη εθδειώζεηο ηεο δσήο θαη ηεο ςπρήο ηνπ», γ. ε 

(ειιεληθή) ιατθή ςπρή γίλεηαη εζληθή, αθνχ ε ςπρή ηνπ έζλνπο βξίζθεηαη ζην ιαφ 

ηεο ππαίζξνπ, ζηνλ ιατθφ/ηζαγελή πνιηηηζκφ ηνπ Ηπξηαθίδε, ηαχηηζε πνπ γίλεηαη 

απφ ην 1932 θ.ε., δ. «Πν Έζλνο σο αλσηέξα βηνινγηθή κνλάο δελ ζπλαπνζλήζθεη 

κεηά ησλ απνηεινύλησλ απηό ελ ηηλη δεδνκέλε ζηηγκή αηόκσλ, αιι’ επηδή απηώλ 

εηο ρξόλνπο αλππνινγίζηνπο», ε. ε εζληθή ελφηεηα είλαη αλακθηζβήηεηε, δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην παξφλ. Γπαλαιακβάλεη ηε ζεσξία ηεο Kulturnation ηνπ Herder 

θαη ησλ ξνκαληηθψλ: ηελ ηδέα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο ελ ρξφλσ 

σο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο νκνηνγέλεηαο· ε ελφηεηα ηνπ έζλνπο, αιιηψο, δελ 

πεγάδεη απφ ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηνπ, αιιά απφ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο. Μ ίδηνο πνιηηηζκφο είλαη ην 

δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηνπ έζλνπο, ζη. ηεξάζηηα είλαη ε ζεκαζία ηεο απψιεηαο 

ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ απφ ην ξεχκα ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

Αλαγλσξίδεη σο αλαπφθεπθηε εμέιημε ηελ εηζδνρή ζηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ 

θάπνησλ πνιηηηζκηθώλ δαλείσλ απφ ηνλ «επξσπατθφ πνιηηηζκηθφ θχθιν», 

ζηνηρείσλ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, ηα νπνία ιφγσ ηεο 
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θχζεσο θαη ηεο ρξήζεψο ηνπο έρνπλ ραξαθηήξα δηεζλή. Πα πνιηηηζκηθά δάλεηα 

ζπληζηνχλ «κηαξή εηεξφηεηα» θαη‟ απηφλ, απνδεηθλχεηαη θαη πάιη φηη ε ζρέζε ηνπ 

κε ηνλ ιεηηνπξγηζκό (ηνπ Ιαιηλφθζθη) ήηαλ ζπγθπξηαθή, ππαγνξεπκέλε απφ ην 

εζληθφ ρξένο ηνπ. Μ Ηπξηαθίδεο ζηήλεη θξηζάξεο «εζληθήο αγλφηεηνο» ζηνλ 

πνιηηηζκφ. Βεβαίσο, δέρεηαη αλαληίξξεηα φηη ηα πνιηηηζκηθά δάλεηα 

κεηαθπηεπφκελα ζε έλα λέν πνιηηηζκηθφ έδαθνο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο 

αιινηψζεηο απφ ηνλ δσληαλφ ηνπηθφ πνιηηηζκφ, δ. ην ειιεληθφ έζλνο δεκηνχξγεζε 

ηξεηο πνιηηηζκνχο, ηνλ αξραηνειιεληθφ, ηνλ βπδαληηλφ θαη ηνλ ζχγρξνλν. Μ Γ΄ 

Γιιεληθφο Ννιηηηζκφο ελδηαθέξεηαη λα απνδείμεη ηελ ελόηεηα ησλ ηξηώλ 

πνιηηηζκώλ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, γλσζηή αλζξσπνινγηθή ζεσξία πεξί ηελ 

ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ε. «... Ιόλνλ εηο ηα ρσξία, θαη κάιηζηα ηα 

απνκεκαθξπζκέλα από ησλ θέληξσλ (...) πεξηζώδνληαη εηζέηη» ιείςαλα ησλ 

ιατθψλ εθδειψζεσλ «θαη ηαύηα όρη αθέξαηα», βιέπεη δει. ζπληεινχκελε ηελ 

ππνρψξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ θη εθεί. Αιιά ην πξφβιεκα είλαη 

κεγαιχηεξν ζηηο «επαλαζηαηηθέο» πφιεηο, επαλάιεςε ηεο «παιηάο» ζέζεο γηα ην 

αγξνηναζηηθό δίπνιν. Ε θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη ε δηάδνζή ηεο ζηελ Γιιάδα 

ηνπ Ιεζνπνιέκνπ είλαη ν κεγάινο εζληθφο θίλδπλνο γηα ηνλ Ηπξηαθίδε. 

Γπαλαθέξεη ην ζέκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο παηξνπαξάδνηεο πξνζήισζεο ηνπ 

Έιιελα πξνο ηε γπλαίθα θαη ηα ηέθλα ηνπ, «πξν ηεο νπνίαο νπδέλ πιηθό αγαζό 

ινγίδεηαη», ζ. πξνβαίλεη ζε απαξίζκεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ δειψλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ ιανγξαθηθψλ ζπνπδψλ ζηελ Γπξψπε θαη ραίξεη γηα ηελ 

απμαλφκελε δηάδνζε ηεο ιανγξαθηθήο ηδέαο ζηελ Γιιάδα, πηζηεχεη ςεπδψο φηη ην 

θαζεζηψο Ιεηαμά θηλείηαη παληνηνηξφπσο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, η. Ε 

Θανγξαθία είλαη κηα αλζξσπηζηηθή επηζηήκε, είλαη αλζξσπνινγία, πνπ απνζθνπεί  

«εηο ηελ γλώζηλ ηνπ ιανύ θαη κάιηζηα ηνπ ειιεληθνύ». Πν κεηαμηθφ θξάηνο, σο 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο, σο φξγαλφ ηνπ δηέπεηαη απφ ηε 

ιατθή ςπρή, απηήλ πνπ πξέπεη λα κειεηήζεη θαη λα αλαθαιχςεη ε Θανγξαθία, γηα 

λα δηαπιάζεη αξγφηεξα, ζε δεχηεξν ζηάδην, ηνλ δηαπηζησκέλν ιανγξαθηθά εζληθφ 

ραξαθηήξα. Μ Ηπξηαθίδεο πηζηεχεη ζε κηα ραξαθηεξνινγηθή Θανγξαθία.   

Ναξάιιεια θαη επηπξφζζεηα:  

- δίλσ κηα εθηελή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ιεζνπνιέκνπ (απφ 

φζα αλαιχσ ζηελ εξγαζία ηνλίδσ εδψ ηελ αλάγθε ησλ ινγίσλ, ζην ηδενινγηθφ 

πεδίν, λα επηδεηήζνπλ κηα θαηλνχξγηα Ι. Ζδέα, κηα λέα ηδενινγία πνπ ζα ζπλείρε 

ηνλ ειιεληζκφ, λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ εζληθή θαη πνιηηηθή ηαπηφηεηα, ηελ 

έλλνηα ηεο ειιεληθφηεηαο),  

- επαλαθέξσ πξνο ζπδήηεζε ηελ έλλνηα ηεο ειιεληθόηεηαο θπξίσο 

«μαλαδηαβάδνληαο» ηνλ δηάινγν Πζάηζνπ-Οεθέξε θαη θείκελα ηνπ Οβνξψλνπ  

- κε αθνξκή αλαθνξά ηνπ Ηπξηαθίδε ζην έπνο Ηαιεβάια πξνζζέησ ηελ 

αληίζηνηρε εζζνληθή πεξίπησζε θαηαζθεπήο έζλνπο θαη ηζηνξίαο 

- απνδεηθλχσ ηελ επηθαηλφκελε απφ ηηο εθδειψζεηο ηεο ζεηηθή ζηάζε ηνπ 

θαζεζηψηνο πξνο ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ αιιά ηελ θαη' νπζίαλ ερζξηθή ηνπ ζηάζε 

πξνο απηφλ. Γπηκέλσ ηδηαηηέξσο ζην ζέκα ησλ λέσλ εζληθψλ ηειεηνπξγηψλ σο 

πξνπαγαλδηζηηθψλ θαη λνκηκνπνηεηηθψλ κέζσλ ηνπ. 
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49. «Φσηηά θαη „ηεξνί‟ επηζθέπηεο»: ε πεξίπησζε ησλ θαιηθαληδάξσλ θαη ηεο 

πξνμελήηξαο», ζηνλ ηφκν Ρπνπξγείν Ννιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ – Ινπζείν 

Θατθήο Πέρλεο (εθδ.), Ε θσηηά πεγή δσήο, δύλακεο θαη θαζαξκνύ, Νξαθηηθά 

Γπηζηεκνληθήο Οπλάληεζεο (Αζήλα, 1-3 Απξηιίνπ 2011), πνπ νξγάλσζε ην Ινπζείν 

Γιιεληθήο Θατθήο Πέρλεο θαη Μη Φίινη ηνπ Ινπζείνπ Γιιεληθήο Θατθήο Πέρλεο, 

Αζήλα 2013, ζει. 39-51.  

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία επαλαθέξσ πξνο ζπδήηεζε ην δήηεκα ησλ 

θαιηθαληδάξσλ θαη ηεο πξνμελήηξαο, κε αθφξκηζε ηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ 

«ηεξψλ» επηζθεπηψλ κε ηε θσηηά, εηδηθά ησλ πξψησλ, γηαηί ζεσξψ πσο κηα 

«αλαζηνραζηηθή» ζεψξεζή ηνπο αλήθεη αθφκε ζηα desiderata ηεο Θανγξαθίαο.  

Ηαη‟ αξράο επεμεγψ ηνλ φξν «ηεξνί επηζθέπηεο» θαη εληάζζσ ζ‟ απηφλ (α) ηνλ 

θόζκν ησλ πλεπκάησλ, ησλ δαηκνλίσλ, ηνπ επέθεηλα (παγαληζηηθνχ ή 

ρξηζηηαληθνχ) θαη (β) θάπνηα πξόζσπα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ηνπ «εδψ» θφζκνπ, 

πνπ επηζθεπηφηαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο είηε ζηνλ θαζεκεξηλφ ρξφλν ηνπο είηε 

ζε θάπνηεο «εηδηθέο» ζηηγκέο ηνπο, σο εθπξφζσπνη ελφο άιινπ θφζκνπ.  

Απνζαθελίδσ ηελ έλλνηα Δσδεθάκεξν: είλαη κηα θξίζηκε, «επηθίλδπλε» ρξνληθή 

πεξίνδνο, επεηδή θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ηα φξηα ησλ δχν θφζκσλ είλαη αλνηθηά, ν 

«Έμσ» ρψξνο, ν εμσθνηλνηηθφο θαη ν «Ηάησ Ηφζκνο» εηζβάιινπλ ζηνλ ρσξνρξφλν 

ησλ δσληαλψλ, Φχζε θαη Ννιηηηζκφο βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία, γη‟ απηφ θαη ε 

πεξίνδνο βξίζεη απφ ηέηνηεο θπιαθηήξηεο πξαθηηθέο. Το κεζνξηαθή θαηάζηαζε 

είλαη ακθίζεκε: πξφζσπα, πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

είλαη ηαπηνρξόλσο ηεξά θαη κηαξά, επάισηα, «επηθίλδπλα». Ε ακθηζεκία ηνπ ηεξνύ 

ηνπ Ιηξηζέα Γιηάληε ή ηνπ Roger Caillois απνηεινχλ βαζηθή ζεσξεηηθή αξρή ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. Αλαδεηθλχσ ηελ ακθηζεκία ησλ θαιηθαληδάξσλ θαη επ‟ απηήο 

ζηεξηγκέλνο νηθνδνκψ ηνλ «απνθαζαξκφ» ηνπο απφ ηα λεψηεξα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Ε ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε κε λέα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Ησλ/λνπ Ξσκαίνπ φηη νη θαιηθάληδαξνη είλαη λεθξηθνί δαίκνλεο. Απνδεηθλχσ 

φηη έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζην αξρατθφ παξειζφλ ηεο παλαλζξψπηλεο θνηλφηεηαο, 

φκσο έρνπλ θαη ηζηνξηθόηεηα∙ φηη ε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπο δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ 

3ν π.. θαη κεηά,  ηελ πεξίνδν ηεο «εηζβνιήο» ζηε ιαηξεπηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ 

ησλ δαηκόλσλ (πξβι. θαη ηνλ ζξεζθεπηηθό ζπγθξεηηζκό ηεο επνρήο). Πφηε (θαη 

κέζα ζηα «βπδαληηλά» ρξφληα) πξαγκαηψζεθε νξηζηηθά ην «πέξαζκα από ηελ 

ηεξόηεηα ζηνλ δαηκνληζκό». Μ Κ.Γ. Ννιίηεο είρε γξάςεη θάηη ζρεηηθφ πνπ ην 

εθκεηαιιεχνκαη. Απνδεηθλχσ φηη  ε ζχκκεημε απηή «εμεηξάπε» πεξηζζφηεξν, φηαλ 

ε επίζεκε αλαηνιηθή εθθιεζία θαζηέξσζε ηηο κεγάιεο ενξηέο ηνπ Δσδεθαεκέξνπ, 

σο αληίβαξν ζηηο πξναλαθεξζείζεο παγαληζηηθέο. Έθηνηε δεκηνπξγείηαη ην 

ηειεπηαίν πνιηηηζκηθφ ζηξψκα πνπ επηθάζεηαη ζηα παιαηφηεξα. Πν Δσδεθάκεξν 

ζρεηίδεηαη ηψξα κε ηνλ ξηζηφ θπξίσο, κε ηνλ αε-Βαζίιε θαη ηνλ αγηαζκφ ησλ 

Φψησλ. Πψξα πιένλ κε ηελ επίδξαζε ηεο ιφγηαο ιαηξείαο δεκηνπξγνχληαη λέεο 

παξαδφζεηο, ηηο νπνίεο αλαηξψ απνδεηθλχνληαο (ελδεηθηηθά εδψ) φηη νη 

θαιηθάληδαξνη – πξφγνλνη – λεθξνί επηηεξνύλ ηελ πξφνδν ησλ δσληαλψλ, 

ειέγρνπλ ηελ επί γεο παξνπζία ηνπο, επηπιήηηνπλ ηνπο ακειήζαληεο ηηο 
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ππνρξεώζεηο ηνπο θαζ’ όιν ην έηνο∙ φηη νη δψληεο θνβνχληαη ηελ δίθαηε ιόγσ 

απξαγκνζύλεο ηηκσξία ηνπο, γη‟ απηφ απέρνπλ απφ θάζε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. 

Γπηπιένλ, παξαηεξψ φηη ζε θάπνηεο παξαδφζεηο θαη ιανγξαθηθέο πιεξνθνξίεο νη 

άλζξσπνη απέρνπλ απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκίδνπλ δσή αιιά ηαπηνρξφλσο ιήζε 

ησλ λεθξψλ: δελ πιέλνληαη, δελ ινχδνληαη, θ.ά., «εμνηθεηψλνληαη» κε ηνπο 

θζνλεξνχο λεθξνχο, άξα νη δψληεο κεηαηίζεληαη κε ηελ αηεκειεζία ηνπο ζην 

ρσξνρξφλν ησλ λεθξψλ, γηα λα απνθχγνπλ ην εθδηθεηηθφ ηνπο κέλνο. Μη 

παξαπάλσ ελδεηθηηθέο (εδψ, βι. αλαιπηηθά ζηελ εξγαζία) αλαθνξέο κνπ έρνπλ 

εξκελεπζεί αιιηψο κέρξη ηψξα. 

Οηε ζπλέρεηα εληζρχσ ηελ επηρεηξεκαηνινγία κνπ πεξί θαιηθαληδάξσλ – 

λεθξψλ κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπο, φπσο (α) ηελ αδεθαγία ηνπο. 

Θπκίδεη ηνπο πεηλαζκέλνπο λεθξνχο, πνπ ιαρηαξνχλ ηξνθή (γηα λα 

θαηεπλαζζνχλ), (β) ηα καθξηά λύρηα ηνπο, πνπ παξαπέκπνπλ κάιινλ ζηνπο 

αηεκέιεηνπο λεθξνχο, αιιά θαη ζηνλ βξηθφιαθα, (γ) ηα ηνληζκέλα γελλεηηθά ηνπο 

όξγαλα, ηελ εξσηνκαλία ηνπο. Ε παξάδνζε 604 ηνπ Ννιίηε είλαη απνθαιππηηθή, 

φπσο θαη νη δηα ηελ απνδηνπφκπεπζε ησλ θαιηθαληδάξσλ ρξεζηκνπνηνχκελεο 

άζεκλεο θξάζεηο πνπ αλαθαιχπησ θαη παξνπζηάδσ,  (δ) ηελ πλεπκαηηθή ηνπο 

πζηέξεζε, γεγνλφο πνπ ηνπο θαηαηάζζεη «εθηφο» πνιηηηζκηθήο ζθαίξαο, (ε) ηελ 

νλνκαζία ηνπο αλαζθειάδεο. Ε ιατθή ηνπ παξεηπκνινγία-εξκελεία ίζσο ελέρεη 

αιήζεηα. Μη Ηξεηηθνί παξεηπκνινγνχλ ηε ιέμε απφ ην «αλάζθεια», επεηδή δήζελ 

νη θ. μαπιψλνπλ αλάζθεια ζην κέζνλ ηνπ δξφκνπ. Γηθάδσ φκσο παξαπέκπεη ζηε 

κόληκε ζηάζε ηνπο σο λεθξώλ, σο «κλεκνξάησλ», γηα λα μαλαζπκεζνχκε ηελ 

θαππαδνθηθή ηνπο νλνκαζία (ζη) ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ρνίξν, δψν πνπ ελζαξθψλεη 

ηνλ βιαζηηθφ δαίκνλα. Πν ρνηξηλό θξέαο απνδεηθλύσ όηη πξνζθεξόηαλ αξρηθά σο 

εμεπκεληζηηθή ζπζία ζηνπο θαιηθαληδάξνπο – πξνγόλνπο / λεθξνύο. κσο, κε ην 

πέξαζκα από ηελ ηεξόηεηα ζηνλ δαηκνληζκό ην ρνηξηλφ θξέαο κεηαηξάπεθε ζε 

απνηξεπηηθφ κέζνλ ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην ζπίηη. Μ ρνίξνο πξνζθνξά ζηνπο 

λεθξνχο – δαίκνλεο, έγηλε θπιαθηήξην από ηνπο δαίκνλεο. Έρνπκε θη εδψ κηα 

ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε ηειεηνπξγηθήο ελαληηνζεκίαο. 

Οην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχσ ηελ θσηηά σο φξην ησλ δχν θφζκσλ, 

σο κέζνλ δηάβαζεο θαη πνξείαο ησλ «ηεξψλ» επηζθεπηψλ, ηελ εμαγληζηηθή, 

απνηξεπηηθή θαη αλαγλσξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Γπίζεο επαλαηνπνζεηψ ηελ 

πξνμελήηξα ζε νξζφηεξεο λνκίδσ βάζεηο, δηνξζψλνληαο αξθεηά ζεκεία ηεο κέρξη 

ηψξα «εηθφλαο» θαη ησλ δξάζεψλ ηεο. 

 

50. «Ιε ηνπο Ναθηζηαλνχο ζηα ρσξάθηα θαη ηηο Βνπιγάξεο ζην ζπίηη γηα ηελ 

επηκέιεηα ππεξειίθσλ: άηππε εξγαζία θαη δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο ζε κηα αγξνηηθή 

λαμηαθή θνηλφηεηα. (Θανγξαθηθή ζεψξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γεγελψλ)», 

Καμηαθά 1 (2012), 191-232.1 

 

                                                 
1 Πρόκειται για τη νζα ςειρά του περιοδικοφ, που ζγινε πλζον επετηρίδα.  
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Οηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχσ απφ ιανγξαθηθή άπνςε ην θαηλφκελν ηεο 

άηππεο εξγαζίαο ζ‟ έλα αγξνηηθφ ρσξηφ ηεο Κάμνπ, ην Γιηλάδν. Απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ απηνρζφλσλ 

έλαληη ησλ μέλσλ εξγαηψλ, αιιά θαη ησλ απφςεψλ ηνπο επί ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε εγθαηάζηαζε θαη ε απαζρφιεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ δχν απηψλ εζληθψλ / εζλνηηθψλ νκάδσλ ζηε  

γιηληαδηψηηθε θνηλσλία θαη νηθνλνκία. 

Αλαιπηηθφηεξα: παξνπζηάδσ θαη‟ αξράο βαζηθά ζηνηρεία γηα ην «πεδίν» ηεο 

έξεπλαο (βι. εδψ εξγαζία κνπ ππ‟ αξηζκ. 26) κε έκθαζε ζηε ζρέζε αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαη εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ληφπηνπ ή εηζαγφκελνπ απφ λαμηαθά ρσξηά, 

αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηελ πεξίνδν 1940-1970. Ε 

αιπζίδα ησλ ζρέζεσλ απηψλ απφ ην 2000 θ.ε. επαλέξρεηαη θαη πάιη ζην 

πξνζθήλην (είρε δηαθνπεί πξνζσξηλά) γηα θάπνηνπο ιφγνπο πνπ επεμεγψ 

αλαιπηηθά. Γλ ζπλερεία: 

- παξνπζηάδσ ην «πνιπεζλνηηθφ κσζατθφ» ηνπ εξγαηηθνχ ηνπίνπ ζην ρσξηφ, ην 

«δηαθξαηηθφ ππνπξνιεηαξηάην»  

- αλαιχσ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εκθάληζε ησλ Ναθηζηαλψλ 

κεηαλαζηψλ ζην ρσξηφ επέθεξε ηελ απνρψξεζε ησλ πξν πνιινχ 

εγθαηεζηεκέλσλ εθεί ή κεηαθηλνπκέλσλ πεξηνδηθά αιβαλψλ εξγαηψλ 

- αλαιχσ ηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ησλ Ναθηζηαλψλ, ηηο πνηθίιεο ελαζρνιήζεηο 

ηνπο (εθηφο απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ «θχθιν ηεο παηάηαο»), ην 

«ζθιαβνπάδαξν», ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ έρεη ζην ρσξηφ ε άηππε εξγαζία 

ηνπο 

- πξαγκαηεχνκαη ηνλ Ναθηζηαλφ σο Άιιν, κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο πεξί 

Εκώλ θαη ησλ Άιισλ, εμσ-νκάδαο, ελδν-νκάδαο, αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνύ καο 

(ε «ελδν-νκαδηθή επλνηνθξαηία» ησλ Turner & Giles), κε ηε «ζεσξία ηεο ππεξνρήο» 

(superiority theory) θαη ηεο απεηιήο (ησλ Stephen & Stephen), νκηιψ γεληθά πεξί 

εηεξόηεηαο θαη θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Βαζηζκέλνο ζηηο επηθξαηνχζεο 

απφςεηο ησλ ρσξηθψλ πεξί ησλ μέλσλ Ναθηζηαλψλ, παξνπζηάδσ ηηο φςεηο ηεο 

εηεξφηεηάο ηνπο  1. σο θνξέσλ επηθίλδπλσλ αζζελεηψλ, 2. σο βξνκεξψλ 

αλζξψπσλ (Douglas), 3. σο αιιόηξηα ζηηηδνκέλσλ, 4. σο ελδπνκέλσλ αιιφηξηα 

ελδχκαηα, 5. σο εηεξνδφμσλ, αλ θαη ε ζξεζθεπηηθή δηαθνξά απεδείρζε 

αλχπαξθηε ηξνρνπέδε ησλ ζρέζεψλ ηνπο, 6. σο «ηδηαίηεξσλ» ζηε ζεμνπαιηθή 

ηνπο δσή.   

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζεσξψ: 

- ηνλ εληεηλφκελν, αλχπαξθην θόβν γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα θαη ηελ 

πεξηνπζία ηνπο,  ζε φινλ ζρεδφλ ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ θαη ζε κηθξή κεξίδα ηνπ 

αλδξηθνχ κεγάιεο ειηθίαο. Απνδεηθλχσ φηη πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά ηνπ θφβνπ 

«ησλ ηειενπηηθψλ εηδήζεσλ ησλ νθηψ». ζνλ αθνξά ζηνλ θφβν ηνπο γηα 

κηθξνθινπέο αγξνηηθψλ εηδψλ πξνο επηβίσζή ηνπο ε ζπγθαηαβαηηθή ζέζε ηεο 

πιεπξάο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο πξνβάιιεη ηελ αηψληα αιήζεηα φηη «ε πείλα 

πνιιά θάλεη»  

- ηελ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Γίλαη ε θνηλή 

παξαδνρή φισλ ησλ θαηνίθσλ 
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- ηα ζεηηθά ζηεξεφηππα πεξί ησλ Ναθηζηαλψλ, ελ ζρέζεη κε ηελ θαζνιηθή θαη 

κεηά βδειπγκίαο απφξξηςε ησλ Αιβαλψλ, πνπ απνηεινχζαλ άιινηε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

- δελ ηζρχεη ζηελ case study ηνπ Γιηλάδνπ ε (αλππφζηαηε, φπσο πηζηεχσ, θαη 

αιινχ) θαηεγνξία φηη ζηεξνχλ ηνπο ληφπηνπο λένπο απφ ηελ επνρηθή εξγαζία ζηελ 

παηάηα. Ε αιήζεηα είλαη όηη πξόβιεκα αληαγσληζκνύ κε ηελ ηνπηθή αγνξά 

εξγαζίαο δελ ππάξρεη, γηαηί δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 

- ην πλεχκα ηεο αιιειεγγχεο κεξίδαο ησλ ρσξηθψλ πξνο ηνπο μέλνπο. Δελ 

αλήθνπλ ζηνπο «πινχζηνπο» ηνπ ρσξηνχ, δελ είλαη «αξηζηεξνί», έρνπλ πγηείο 

ζρέζεηο κε ηελ εθθιεζία. 

ζνλ αθνξά ζηηο Βνπιγάξεο «ληαληάδεο» ησλ ππεξειίθσλ: 

- βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε κνίξα ελ ζρέζεη πξνο ηνπο Ναθηζηαλνχο, ν κηζζφο 

ηνπο είλαη πεξί ηα 700-800 επξψ ηνλ κήλα, αλ θαη νη δχν είλαη αλαζθάιηζηεο, 

ρσξίο έλζεκα θαη επηδφκαηα  

- δελ έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ, ζρεηηδφκελνπ κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

δσή, βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ζηεξεφηππεο πιένλ άπνςεο γηα ηηο Ξσζίδεο    

- νη πιεξνθνξεηέο (άλδξεο θαη γπλαίθεο) δελ γλσξίδνπλ ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο δσήο  

- ξεαιηζηηθή ζεσξψ ηελ άπνςε θάπνησλ γεξνληηζζψλ πνπ ζεσξνχλ απηνλόεηε 

εμέιημε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θφξεο απφ ηελ βνεζφ-γπλαίθα, φηαλ εθείλε 

αδπλαηεί γηα θάπνηνπο ιφγνπο λα ηε γεξνθνκήζεη.  

Οηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο θάλσ δχν επηζεκάλζεηο γηα ηελ κεηαλάζηεπζε 

ζήκεξα: αλαθέξνκαη ζηνπο ζχγρξνλνπο trans-migrants πιένλ θαη ζηελ  παλίζρπξε 

(άιινηε) έλλνηα ηνπ έζλνπο πνπ ππνρσξεί πιένλ ζηηο λεσηεξηθέο ζεσξήζεηο γηα 

ηελ κεηαλάζηεπζε (βι. A. Appadurai, ethnoscapes).  

 

51. «The divided social memory of the Greek civil war in a village in Rodopi 

(Western Thrace)», Erytheia, 33 (2012), 265-298. 

 

Ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ βία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ 

Γκθπιίνπ πνιέκνπ θαη πψο απηή αλαθαιείηαη ζηε κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Θξπινξίνπ Ξνδφπεο, ελφο ρσξηνχ «Ιηθξήο Ιφζραο», ην νπνίν ππέθεξε απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ θαη απνηειεί σο εθ ηνχηνπ κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο.  

Οπγθεθξηκέλα, κειεηψ κεξηθέο πιεπξέο ηεο δηρνηνκεκέλεο θνηλσληθήο κλήκεο 

ηνπ Γκθπιίνπ ζην ελ ιφγσ ρσξηφ. Βαζηθφο κνπ ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλήζσ πψο ε 

ηζηνξία ηνπ Γκθπιίνπ αλαπαξηζηάλεηαη θαη βηψλεηαη ζήκεξα απφ ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ ρσξηνχ, κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Γηδηθφηεξα, 

εμεηάδσ ηελ ζρέζε ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο κε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζην ηνπηθφ επίπεδν, θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ ην «ηνπηθφ» 

επεξεάζηεθε απφ απηήλ θαη απφ ηα δχν «αληίπαια» θνκκαηηθά ζηξαηφπεδα. Ε 

άπνςε φηη ε ηνπηθή δηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, ην κηθξνεπίπεδν, κπνξεί 

πηζαλφλ λα καο πξνζθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα νπηηθή ηεο επξχηεξεο εηθφλαο ηνπ 

ππφ κειέηε ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ην καθξν επίπεδν, είλαη επξέσο απνδεθηή θαη 

αμηνπνηήζεθε εδψ. Ε Ιηθξντζηνξία, σο κέζνδνο κειέηεο ζέηεη ζην επίθεληξν ην 
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άηνκν σο ππνθείκελν θαη σο νληφηεηα θαη φρη σο έλαλ αθεξεκέλν κνριφ ηεο 

ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο. Γζηηάδεη ζηνλ άγλσζην άλζξσπν θαη ηηο θαζεκεξηλέο 

ππνθεηκεληθέο ηνπ εκπεηξίεο. Ε αμία ηεο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ζε κηθξνεπίπεδα 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη καο επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο εθθάλζεηο θαη άιια πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα κηα νιηζηηθή ζέαζε ησλ πξαγκάησλ, εληζρχνπκε ηελ πηζαλφηεηα 

κηαο πην αληηθεηκεληθήο ζπδήηεζεο ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ. 

Ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ ελλνηψλ ηεο βίαο ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ, 

ηεο κλήκεο θαη ηεο θνηλσληθήο κλήκεο. Ε βία είλαη ην εξγαιείν αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζα ζε απηήλ ηελ κειέηε θαη έηζη απνηειεί ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηεο κειέηεο κνπ. Ρηνζεηψ ηελ άπνςε φηη κέζσ ησλ ζπζρεηηζκψλ ησλ εθθάλζεσλ 

ηεο βίαο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ Γκθπιίνπ, κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ θάζεψλ ηνπ. 

ξεζηκνπνηψληαο έλα εηδηθφ παξάδεηγκα απνδεηθλχσ φηη νη εθθάλζεηο ηεο βίαο 

κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ κηα εηδηθή νπηηθή ζέαζεο εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα ηελ 

κειέηε ηνπ ραξαθηήξα ηεο δηακάρεο.  

Ιεζνδνινγηθά, ε παξνχζα εξγαζία μεθίλεζε κε ειεχζεξεο ή εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο. ηαλ φκσο νη απαληήζεηο επαλαιακβάλνληαλ ίδηεο, ζπλέρηζα κε 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, αμηνπνηψληαο ηα πάγηα πιένλ δεδνκέλα ηεο 

πξνεγνχκελεο θάζεο. Γηδηθφηεξα, εζηίαζα ζε επαλαιακβαλφκελα κνηίβα, ζε 

θνηλνχο ηφπνπο θαη κλήκεο θαη ζπλέρηζα ζηελ βαζχηεξε δηεξεχλεζή ηνπο. Ε 

κειέηε κνπ είλαη παξνπζίαζε ηεο δηραζκέλεο θνηλσληθήο κλήκεο ηνπ ελ ιφγσ 

ρσξηνχ θαη ε Νξνθνξηθή Ζζηνξία απνηειεί ην θχξην κεζνδνινγηθφ κνπ εξγαιείν. 

Πα δεδνκέλα ηεο αληιήζεθαλ απφ ηηο αθεγήζεηο θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ πξψηεο 

θαη δεχηεξεο γεληάο πνπ έδεζαλ σο παξαηεξεηέο (ή σο ελεξγά αλακεηρζέληεο) ηα 

γεγνλφηα. Μη πιεξνθνξεηέο κνπ (10 άλδξεο θαη 10 γπλαίθεο) αλήθνπλ θαη ζηα δχν 

ηδενινγηθά ζηξαηφπεδα ηνπ ρσξηνχ. Πν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ ήληιεζα απφ ην 

αξρείν ηεο Ηνηλφηεηαο ηνπ ρσξηνχ επαιήζεπζε ηνπιάρηζηνλ ηα δεδνκέλα, θαη 

δηαθψηηζε θαηά πνιχ ηηο εξκελείεο ηνπο. 

Ε βαζηθή αξρή ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη  civil violence είλαη 

ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο αλαδήηεζήο κνπ. Ιε ηνλ δεχηεξν φξν αλαθέξνκαη ζηε 

βία πνπ δηεπξάρζε ζηα κεηφπηζζελ ελαληίνλ πνιηηψλ θαη φρη ζηα κέησπα ηνπ 

πνιέκνπ ή ζηα ραξαθψκαηα φπσο νξίδεη ε Laia Balcells. Γηδηθφηεξα νη κνξθέο βίαο 

πνπ απαληψληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θαη απνηεινχλ ηελ βάζε αλάιπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ κνπ, ζπκθσλψληαο κε ηελ ζρεκαηηθή πξφηαζε ηνπ Οηάζε 

Ηαιχβα, έρνπλ σο αθνινχζσο:  

- ε ζεζκηθή «ιεπθή» / «δεμηά» βία: απηή είλαη ε βία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

καδηθά απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο (ζηξαηφο, αζηπλνκία 

θηι.) ή παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο (ε απνθαινχκελε «ιεπθή ηξνκνθξαηία») 

ελαληίνλ «αξηζηεξψλ» πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γκθπιίνπ 

- ε «αξηζηεξή βία»: είλαη ε βία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Δεκνθξαηηθφ 

Οηξαηφ Γιιάδαο, ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ, ηνπο πνιηηηθνχο ηεο Αξηζηεξάο, θιπ. 

Ηαηά ηελ άπνςε ησλ αληηπάισλ ηνπο, απηή ε βία είλαη έξγν ηνπ «κηάζκαηνο ηνπ 

έζλνπο» ησλ «Ιπνιζεβίθσλ», ησλ αληαξηψλ ή ησλ «πξαθηφξσλ ηνπ ζιαβηθνχ 
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θνκκνπληζκνχ». Ηαη ηηο δχν απηέο κνξθέο βίαο (ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε θαη φρη 

κφλνλ) ηηο κεηαρεηξίδνληαλ «ηδησηηθά» θαη «δεκφζηα»  

- ε «ηδησηηθή αηνκηθή βία»: απηή είλαη ε επηιεθηηθή βία πνπ αζθείηαη απφ άηνκα 

ελαληίνλ αηφκσλ. Οε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε άπνςε φηη νη άλζξσπνη 

ζηξαηεχνληαη νδεγνχκελνη απφ ηελ ηδενινγία ηνπο ή έλα θνηλφ θίλεηξν δελ 

θαίλεηαη λα είλαη έγθπξε.  

Οηελ εξγαζία ζπδεηψ εθηελψο ηα θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνχ ππφ 

έξεπλα πεδίνπ θαη παξνπζηάδσ ηα θχξηα ζεκεία ηεο «πξνλνκηαθήο κλήκεο» ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην ρσξηφ, ηελ δηρνηνκεκέλε δειαδή θνηλσληθή κλήκε. 

Οπγθεθξηκέλα, ηα γεγνλφηα γχξσ απφ ηα νπνία ζηξέθνληαη νη κλήκεο ησλ 

ρσξηθψλ είλαη: 1. ε καδηθή θπγή (13 Ιαξηίνπ θαη 4 Απξηιίνπ 1943) ησλ αξηζηεξψλ 

θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ θαη νη αηηίεο ηεο, 2. νη πεξίεξγνη ζάλαηνη δχν επηθαλψλ 

αξηζηεξψλ θαηνίθσλ, 3.  ε δηαξπαγή, ε ιεειαζία αγαζψλ, 4. ν ζάλαηνο ηνπ 

αγξνθχιαθα Οηαχξνπ αηδεπαλαγηψηνπ, 5. Ε ππξπφιεζε ηνπ Δεκνηηθνχ 

Ορνιείνπ ηνπ ρσξηνχ θαη δχν νηθηψλ ρσξνθπιάθσλ. 

Γπίζεο ζπδεηψ ηνλ ξφιν ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ θαη ηεο «πξνζσπηθήο» βίαο, 

απνδεηθλχνληαο φηη ν εκθχιηνο πφιεκνο ήηαλ ηειηθά κηα δηακάρε κεηαμχ 

αλζξψπσλ κε πξνζσπηθά πάζε θαη ηέινο αλαδεηθλχσ ηα ειάρηζηα ζεκεία 

ζχγθιηζεο ηεο θνηλσληθήο κλήκεο κε θνξπθαίν εθείλν ηνπ νκφζπκνπ ζαπκαζκνχ 

γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλσηεξφηεηα ησλ αξηζηεξψλ πνπ εθηνπίζζεθαλ βίαηα «ήηαλ 

νη πην δεκηνπξγηθνί  θαη πινχζηνη άλζξσπνη ηνπ ρσξηνχ καο».   

Οηελ εξγαζία επηβεβαηψζεθε θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Θξπινξίνπ ε ζεσξία 

ηνπ Ηαιχβα γηα ηελ χπαξμε ηξηψλ ηχπσλ βίαο ζηνλ ειιεληθφ Γκθχιην (1943-1949), 

θπξίσο ησλ αξηζηεξψλ θαη ησλ δεμηψλ, αθνχ θαηέγξαςα ειάρηζηα παξαδείγκαηα 

ηδησηηθήο βίαο. Ε ελδνγελήο δπλακηθή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην ρσξηφ 

θαζνδεγήζεθε απφ πνιηηηθνχο παξάγνληεο. Ε άλσζελ επηβιεζείζα – φπσο 

ζπκπεξαίλσ - θπγή πξνο ηηο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο θαη άιιεο κνξθέο βίαο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο, ησλ 

εγεηψλ ηνπ ζηξαηνχ ηεο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο, ηεο ζεζκηθήο δεμηάο βίαο πνπ 

ψζεζε ηηο εμειίμεηο πξνο ην ηξαγηθφ ηέινο ηνπο. Ε θνηλσληθή κλήκε σο έλλνηα 

απεδείρζε θαη πάιη φηη δελ είλαη εληαία, ζην ρσξηφ έδεημε επίζεο φηη  ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ν εκθχιηνο πφιεκνο δεκηνχξγεζε πνιηηηθά ππνθείκελα πνπ έρνπλ 

θξαηήζεη ηηο θνκκαηηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο κέρξη ζήκεξα. Άξα, ε ηζηνξηθόηεηα ηεο 

κλήκεο (κε ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ζηελ νπνία αλαθαινχληαη απφ ηνλ 

πιεξνθνξεηή ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο) αιιά θαη απηή ηνπ ζχγρξνλνπ (κε 

ηηο αθεγήζεηο) εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαίλεηαη λα λνεκαηνδνηεί ηελ βησκέλε 

εκπεηξία γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, εδψ δελ ιεηηνχξγεζαλ. 

 

52. «Οθέςεηο γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ ηζηνξηθή δηακφξθσζε, ηε ζεκαζία θαη ηελ 

ηαμηθή πξφζιεςε ησλ ιατθψλ δξσκέλσλ, κε αθνξκή ηελ Οθ‟ινπδεπηέξα 

(θπλνκαξηχξην) ζηε Οάκν (ηέιε 19νπ αηψλα)», Δειηίν Οακηαθώλ Ιειεηώλ, ηρ 2 

(2013), ζει. 51-64. 

 



128 

 

Ε παξνχζα εξγαζία ζπκβάιιεη ζηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

θπλνκαξηπξίνπ (Οθ’ινπδεπηέξαο θαη dξαbαινδεπηέξαο) ζηε Οάκν. Δηεξεπλά ηνλ 

ηζηνξηθφ βίν ηνπ εζίκνπ, ηνπο ιφγνπο ηεο αθκήο θαη ηεο παξαθκήο ηνπ ΗΑΖ ΖΔΖΤΟ 

ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ πνιηηηζκφ ησλ «αζηηθψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ» θαη κε 

απηφλ ησλ ιατθψλ ηάμεσλ, πνπ θαζφξηζαλ ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ελ ιφγσ 

εζίκνπ. Βαζίζηεθε ζε έλα θείκελν-ζρφιην ηνπ Οάκηνπ ηελ θαηαγσγή ινγίνπ 

Γπακεηλψλδα Οηακαηηάδε. Ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κειέηε ηνπ θπλνκαξηπξίνπ είλαη 

ζεκαληηθή, θαζ‟ φζνλ, αθ‟ ελφο επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί γηα ην έζηκν παιαηφηεξα, αθ‟ εηέξνπ δίλεη επηρεηξήκαηα λα 

εληζρχζνπκε ηε ζεσξία γηα ην ζχγρξνλν λενειιεληθφ ζπζηαζηηθφ θαηλφκελν. 

Πκήκα ηεο εξγαζίαο θαηαιακβάλεη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηππσκέλεο ζην θείκελν 

ζηάζε ηνπ ινγίνπ έλαληη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζίκνπ. Πν κεγαιχηεξν, θάπνηεο 

ζθέςεηο κνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ δξσκέλσλ θαη γηα 

ηελ «παιηά» ιανγξαθηθή ηδέα ηνπ «αδηαίξεηνπ ιανχ». Οπγθεθξηκέλα: 

- παξνπζηάδσ ζηελ αξρή ηεο επηζθφπεζε κηαο παιαηφηεξεο αλαιπηηθήο θαη 

εξκελεπηηθήο εξγαζίαο κνπ γηα ην θπλνκαξηύξην, ζηελ νπνία απέδεημα ηελ 

άξξεθηε ζρέζε ηνπ δξσκέλνπ κε ηηο αξραηνειιεληθέο θαη παλαλζξψπηλεο 

ζθνπνζεζίεο ηνπ 

- ζθηαγξαθψ ηελ πξνζσπηθφηεηα Γπακεηλψλδα Οηακαηηάδε (1835-1901) σο 

ηζηνξηθνύ ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηνπ λεζηνχ ηνπ. Θα αλακέλακε, ελδερνκέλσο, λα 

ήηαλ θη απηφο θνξέαο κηαο ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλεο αληίιεςεο γηα ην «ιατθό» θαη 

ηνλ ιατθό ελ γέλεη πνιηηηζκό. Γπηδεηθλχεη κηα αμηνπαξαηήξεηε ζηάζε έλαληη ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Αθηεξψλεη ηνλ πέκπην ηφκν, απφ ην 5ηνκν γλσζηφ ηζηνξηθφ 

έξγν ηνπ, ζηελ πξνβνιή ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ λεζηνχ ηνπ, αιιά θαηαδηθάδεη 

ηηο ιατθέο πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο, φπσο ην θπλνκαξηχξην. Αλαιχσ θαη 

εξκελεχσ ζηα επφκελα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ην θείκελν:  

α. Νεξηγξάθεη ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ εζίκνπ θαη ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ.  

β. Αλαθέξεη ην γαινκαξηύξην σο κηα ελαιιαθηηθή ηνχ θπλνκαξηπξίνπ 

πξαθηηθή. ε κεηαμχ ηνπο «απφζηαζε» δελ είλαη ηφζν καθξηλή: αθελφο επεηδή είλαη 

θαη απηέο ρζφληα φληα, άξα ζπζηάζηκα. 

γ. Πν έζηκν έρεη αηνλήζεη ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη.  

δ. Μ Οηακαηηάδεο δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ζθνπφ ηεο ηειέζεσο ηνπ 

θπλνκαξηπξίνπ, απφδεημε φηη αγλνεί ηελ «αξρατθνχ ραξαθηήξα» ζθνπνζεζία ηνπ  

ε. Ηαηαγξάθεη ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ηειεζηψλ ηνπ εζίκνπ: Ιε δεδνκέλν φηη 

γελλήζεθε ην 1835, ζα πξέπεη λα ππνζέζσ φηη αλαθεξφκελνο ζηνπο ηξεηο πξψηνπο 

δηνξγαλσηέο κάο παξαπέκπεη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. ή πηζαλφηαηα ζηα 

ηέιε ηνπ 18νπ, άξα ηα παξερφκελα πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ εζίκνπ έρνπλ σο 

απψηεξν terminus απηήλ ηελ πεξίνδν. Αλαιχσ ην γεγνλφο φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ 

εζίκνπ είλαη ιίγνη ηνλ αξηζκφ. Ιπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ππνρψξεζε ηνπ 

δξσκέλνπ «θαηὰ ηνὺο ηειεπηαίνπο ηνύηνπο ρξόλνπο». Ηαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε αλαθεξφκελε σο «νκαδηθή ζπκκεηνρή» ηνπ ιανύ ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή 

ησλ δξσκέλσλ δηαδηθαζία είλαη κηα θαηαζθεπή.  

ζη. Γξκελεχσ ζηα επφκελα ηε ζηάζε ηνπ ινγίνπ έλαληη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εζίκνπ. Πνλ απσζεί ε θαξλαβαιηθή, απνθξηάηηθε, ζαηηξηθή, δηνλπζηαθή θύζε ηνπ. 
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Άξα, εηζέξρεηαη ζηε ζεψξεζή κνπ ε κειεηεκέλε πξν πνιινχ ζρέζε κεηαμχ  

Γθθιεζίαο, αζηηθήο ινγηνζχλεο, αζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη Απνθξηάο, δχν 

«αληίπαισλ» ρξφλσλ αιιηψο (θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ). Πν γλσζηφ 

πξφβιεκα ηνπ πνιηηηζκηθνύ δπτζκνύ αιιηψο θαη ε κεηαμχ ησλ δχν πνιηηηζκώλ 

πνπ ηνλ δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο.  

δ. Πα ιεγφκελα «πςειά» θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο Οάκνπ θέξεηαη λα έρνπλ 

απνζηαζηνπνηεζεί πιήξσο απφ ην δξψκελν. Ναξαγσγφο θαη θαηαλαισηήο ηνπ 

ζεάκαηνο εδψ είλαη απνθιεηζηηθά ν «ρπδαίνο ζακηαθφο φρινο». Γθζέησ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο κνπ γηα ηελ ηζηνξηθή δηακφξθσζε ησλ ιατθψλ δξσκέλσλ, ηελ 

νξγάλσζή ηνπο, ηελ θνηλσληθή ηνπο ζεκαζία, ηελ θαζνξηζκέλε ηαμηθά πξφζιεςή 

ηνπο, ην ζέκα ηνπ ιεγφκελνπ «εληαίνπ» ιανχ ηεο «παιηάο» Θανγξαθίαο. Οηα ηέιε 

ηνπ 19νπ αη. καο δηαβεβαηψλεη ν Οηακαηηάδεο φηη ν ιαόο δελ έρεη νπδεκία ζρέζε κε 

ην δξψκελν, ηε γνληκηθή ηνπ δηάζηαζε, ηε ζθνπνζεζία ηεο ηειέζεψο. Μη πνιίηεο 

θέξνληαη ζην θείκελν λα πξνζθέξνπλ ην εζηδόκελν εθ παξαδόζεσο λφκηζκα γηα 

λα αγνξάζνπλ ηε κεξίδα ηνπο απφ ην «θεξί» (πεξηηηψκαηα ζθχινπ), αιιά 

απνθεχγνπλ θάζε αλάκεημε. Ιαο πξνθαιεί γηα έλαλ άιιν δηαινγηζκφ ε 

πιεξνθνξία ηνπ ηζηνξηθνχ φηη παιαηφηεξα ζπκκεηείρε ζ‟ απηφ κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο ζεαηψλ.  

ε. Μ ιφγηνο πξνζιακβάλεη αξλεηηθά ην έζηκν θαη εμ αηηίαο ηνπ απνηξόπαηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ. Αλαιχσ ην ζέκα ηεο θχζεο ηνπ ζπζηαζηηθνχ θαηλνκέλνπ φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ππφ κειέηε θείκελν, ζηελ έλλνηα ηνπ σο κηαο παξάζηαζεο 

ζηελ νπνία πξνείρε ε ζηνρνζεζία (επεηεξία, θαιή ζνδεηά) αιιά θαη εκπεξηείρεην ε 

βία. Αλαιχσ ηε δηαθνξά ηεο «θιαζηθήο» βίαο απφ ηελ πξφζιεςή ηεο ζηελ 

κεηαγελέζηεξε «παξαδνζηαθή» ζθέςε. O ζθχινο-ζχκα εθιακβάλεηαη εδψ σο 

απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο. Πν πξνζθεξφκελν αλίεξν ζχκα εμαγλίδεηαη, αιιά 

εμαγλίδεη ηαπηνρξφλσο ην ζπιινγηθφ ζψκα. Πν ζχκα ηεξνπνηείηαη δηά ηεο ζπζίαο, 

θαζαγηάδεηαη. Μ ζάλαηνο ηνπ ζπζηάζκαηνο ην απνδεζκεχεη απφ ην βέβειν θφζκν, 

ην ηεξνπνηεί, ην απνδίδεη εμ-αγηαζκέλν ζην ρψξν ηνπ ηεξνύ.  

Μινθιεξψλσ ηελ εξγαζία κε ηελ αλαθνξά ηνπ Οηακαηηάδε ζηελ εζηκηθή ρξήζε 

ησλ πεξηηησκάησλ ηνπ ζθχινπ. Αλαιχσ ηελ θχζε ηνπο σο ακθίζεκσλ (ηεξψλ) 

ζσκαηηθψλ νπζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζσκαηηθφ «θάησ».  

 

53. «Sounds of the cities: Soundscapes of music echoed in Michael Mitsakis‟ 

literary works about Athens (1880-1896)», Erytheia 34 (2013), 235-258. 

 

Οηε κειέηε απηήλ δηεξεπλψ ηελ παξνπζία κνπζηθώλ ερνηνπίσλ ζηα 

αζελαηνγξαθήκαηα ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε (Ι.Ι.). Γίλαη κηα πξόηαζε κειέηεο ηεο 

κνπζηθήο (ησλ ήρσλ ηεο) σο εξγαιείνπ κειέηεο ηεο θνηλσλίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επνρήο. Ε κνπζηθή -σο πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ θαηλφκελν - απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο αζηηθήο εκπεηξίαο θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, αθνχ θη ε ίδηα είλαη κηα κεηαβιεηή, 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά δηακνξθσκέλε. Ε βαζηθή ζέζε ηνπ B. R. Smith πψο ό,ηη 

αθνύκε θαη ν ηξόπνο πνπ ηα αληηκεησπίδνπκε είλαη ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά 

θαζνξηζκέλα πξπηαλεχεη θαη ζηε δηθή καο ζεψξεζε.  
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Ναξνπζηάδσ ελ πξψηνηο (α) ζηνηρεία απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ flâneur Ι.Ι. 

θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, (β) αλαιχσ ηε ζεκαζία ηεο αθνήο ζ‟ απηφ. Ε άπνςε φηη ζηε 

«λεφηεξε κεγαινχπνιε ε όξαζε θαηέρεη ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ αηζζήζεσλ» δελ κπνξεί λα εηπσζεί κε απφιπην ηξφπν γηα ηνλ Ι.Ι., ν 

νπνίνο θάλεη κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα θαη πνηόηεηα «ινγνηερλία ηνπ καηηνύ» όζν 

θαη «ινγνηερλία ηνπ απηηνύ». Άιινη πνιηηηζκνί βεβαίσο - εθηφο Γπξψπεο - έδσζαλ 

βαξχηεηα ζε άιιεο αηζζήζεηο. Αλαθέξσ ζρεηηθά παξαδείγκαηα, (γ) ζηνηρεία απφ 

ηελ Αζήλα ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο ηνπ 19νπ αη. σο πνιηηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ 

θέληξνπ ηνπ Βαζηιείνπ, θαη σο αθεγεκαηηθνχ ηφπνπ, αθνχ απνηέιεζε ην ζέκα 

πιήζνπο αθεγεκάησλ, (δ) ην δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ηεο Θανγξαθίαο κε ηε 

Θνγνηερλία, ηηο ιανγξαθηθέο δηαζηάζεηο ηεο ινγνηερλίαο. Θεσξψ φηη ζηα 

«αζελαηνγξαθήκαηα» ηνπ Ι.Ι. ην πξφβιεκα ηνπ αλ ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

πόιε απνηππώλεηαη θαη δηαζιάηαη ζηε ινγνηερλία ή αλ ε ινγνηερληθή πόιε είλαη 

πιαζκαηηθή ειαρηζηνπνηείηαη (ε ηζνξξνπία βέβαηα αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή 

εμεηθφληζε θαη ζηελ αλαπαξάζηαζή ηεο παξακέλεη εχζξαπζηε πάληα), (ε) θάλσ 

εθηελή αλζξσπνινγηθή/ιανγξαθηθή αλάιπζε ηνπ ήρνπ, κε ηελ επηζήκαλζε φηη 

κνινλφηη ην βηβιίν ηνπ Richard Murray Schafer, The Tuning of Life έζεζε πνιιά 

εξσηήκαηα ήδε απφ ην 1977, ε ηζηνξία ηνπ ήρνπ πνιχ πξφζθαηα άξρηζε λα ειθχεη 

ζνβαξά ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ.  

ια απηά  - θαη φζα εθζέησ παξαθάησ γηα ηα κνπζηθά ερνηνπία - είλαη θαη‟ εκέ 

ε έθθξαζε ηεο γεληθήο εηθόλαο ηεο πόιεο απηή ηελ πεξίνδν, ηεο ζχκκεημεο ηνπ 

παιηνύ κε ην λέν ζε πνιινχο πνιηηηζκηθνχο ηνκείο, είλαη ε κεηαθνξηθή έθθξαζε 

ησλ «ηαμηθψλ» ηεο δηαθνξνπνηήζεσλ, ησλ «βαβπισληαθψλ» γισζζηθψλ 

εηεξνηήησλ, ηνπ θπθεψλα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ηνπ αδηακφξθσηνπ 

αθφκε ραξαθηήξα ηεο, θαζψο θαη κηα «πξνβιεκαηηθή γηα ην ξφιν θαη ηελ αμία ηνπ 

θαιιηηέρλε» (θπξίσο ηνπ κνπζηθνχ) ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. Θεψκαη εδψ ηνπο 

κνπζηθνχο θαη ηξαγνπδηζηηθνχο ήρνπο πεξηζζφηεξν ζην ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, κε ηα λέα θαη ηα παιηά δεδνκέλα, σο εθθξαζηέο ησλ δχν 

κνξθψλ δσήο ζην αζηηθφ πιαίζην (παιαηνχ - λένπ). Πνλίδσ ηελ ηδενινγηθή πάιε 

πνπ εμήςαλ νη κνπζηθνί ήρνη κεηαμχ ησλ «επξσπατζηψλ» θαη ησλ «αλαηνιηζηψλ» 

ινγίσλ ηεο Αζήλαο, ηε ζθνδξή ηδενινγηθή αληίζεζε ηεο δπηηθνζξεκέλεο αζηηθήο 

θνπιηνχξαο πξνο ηελ ιατθή, ηε δεκνηηθή, ηελ εγρψξηα θαη ηελ «αλαηνιίηηθε» 

παξάδνζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Αληρλεχσ ην λφεκα πνπ έρεη ην «αλαηνιίηηθν» 

ηξαγνχδη ή ην «λενδεκνηηθφ» (φπσο ην απνθαιψ εδψ) γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνξείο ηνπ, κηα πνπ απνηειεί δσληαλή εθδήισζε ηεο δσήο θαη ησλ αηζζεκάησλ 

ηνπο, πέξαλ απφ ηηο θαζαξά αηζζεηηθήο κνξθήο αληηξξήζεηο ησλ ινγίσλ αζηψλ, 

ζηνπο νπνίνπο θαηαιέγεηαη θαη ν Ι.Ι., νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ην πξίζκα ησλ επξσπατθψλ ηνπο αλαγλσζκάησλ. Ε 

κνπζηθή είλαη ήρνο νξγαλσκέλνο κε αλζξώπηλν ηξόπν, άξα ππάξρεη κηα αξξαγήο 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο κνξθέο αλζξώπηλεο θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο νξγάλσζεο 

θαη ζηηο κνξθέο ερεηηθήο νξγάλσζεο. Μη δεχηεξεο είλαη απνηειέζκαηα ηεο 

αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ κνξθψλ πνπ απηή ιακβάλεη ζηα δηάθνξα 

θνηλσληθά πιαίζηα. 
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Μ Ι.Ι. ελζσκαηψλεη «λενιατθά» ηξαγνχδηα ή θαζαξά δεκνηηθά ζηα αζελατθά 

αθεγήκαηά ηνπ από θάζε γσληά ηνπ Γιιεληζκνύ: είλαη απηά πνπ ηξαγνπδνύλ ζηε 

λέα παηξίδα ηνπο νη «μεξηδσκέλνη» θνξείο ηνπο. Γίλαη απηνχζηα κνπζηθά 

ζξαχζκαηα, πνπ ελζθελψλνληαη ζηα «αζελαηνγξαθήκαηα», αλαγλσξίζηκα απφ 

ηνπο απνδέθηεο ηνπο αλαγλψζηεο, αθνχ απνηεινχλ γη‟ απηνχο θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αθόκε θη αλ δελ παξεκβάιιεηαη θάπνην ηξαγνύδη, όια ζρεδόλ ηα 

αζελαηνγξαθήκαηά ηνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ «κνπζηθέο εηθόλεο» από θαθέ ακάλ, 

ηαβέξλεο, κνπζηθέο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.  

Γλ πξψηνηο κηα αθφκε παξαηήξεζε γηα ηνλ επθπή Ι.Ι.: ζπλδπάδεη ηνλ ηξφπν 

δηαζθέδαζεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ ηαμηθή δηάζηαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Ζζρπξίδεηαη πσο ν ραξαθηήξαο θαη ε ςπρνζχλζεζε ελφο 

αλζξψπνπ κπνξεί λα δηαγλσζηνχλ απφ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο: «εηπέ κνη πώο δηαζθεδάδεηο θαη ζα ζνπ είπσ πνίνο είζαη». Αλαιχσ 

δηεμνδηθά ηνπο ρψξνπο θαη ηνπο κνπζηθνχο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο ησλ ηξηψλ θαηά 

ηνλ Ι.Ι. «ηάμεσλ». Ε ιατθή ηάμε εηδηθφηεξα, ν αγαπεκέλνο ηνπ ιαφο «έρεη ηαο 

ηδηθάο ηνπ ενξηάο, ηαο ηδηθάο ηνπ ζπλαζξνίζεηο, ηαο ηδηθάο ηνπ παλεγύξεηο». Πν 

κεγαιχηεξν φκσο ηκήκα ηεο γιεληά απφ ην 1873 θ.ε. ζηα θαθέ-ακάλ. Αλαιχσ ηελ 

πεξηγξαθή ελφο ηέηνηνπ «σδηθνχ θαθελείνπ» ζηνλ Νεηξαηά, πνπ είρε επηζθεθζεί ν 

ίδηνο ν Ι.Ι. Δίπια ινηπφλ ζηελ ηεκαρηζκέλε ή ηελ πνιππνίθηιε απφ νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή παξάκεηξν πφιε, θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ε 

δηαηξεκέλε θαηά ηα αθνπζηηθά πξνθίι. Πν εμαηξεηηθό ιανγξαθηθά βέβαηα είλαη 

όηαλ νη ήρνη ζξαύνπλ απηά ηα επηζθαιή όξηα θαη θαηαθηνχλ ρψξνπο 

πξννξηζκέλνπο γηα άιιν «ερεηηθφ ήζνο», φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζή καο. 

Πέηνηεο «ηεξνζπιίεο» είρακε πάκπνιιεο ζηελ «πνιπκνπζηθή Αζήλα» απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, ν Ι.Ι. ην επηβεβαηψλεη πνιιέο θνξέο.  

Γεληθά, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. ε «πξνβιεκαηηθή γηα ηνλ θαιιηηέρλε» είλαη νξαηή, 

φηαλ εηδηθφηεξα πξφθεηηαη γηα ηνπο πιάλεηεο κνπζηθνχο, πνπ ζεσξνχληαη 

«πεξηζσξηαθνί», «εμσηηθά φληα». Πν live ηξαγνύδη θαη ε κνπζηθή απφ -θπξίσο- 

μέλνπο νξγαλνπαίθηεο  πνπ έπαηδαλ ζε εζηηαηφξηα, πιαηείεο, θαθελεία ήηαλ 

ζρεδφλ ζε «εκεξήζηα δηάηαμε» ζηελ Αζήλα ηνπ 1880 θ.ε. αιιά θαη θάπνηνπο 

Έιιελεο ζαλ ηνλ γέξνληα απιεηή ηεο «Φινγέξαο» ηνπ Ι.Ι. 

Αλαιχσ ην απνδεθηφ (απφ ηελ αζελατθή αζηηθή θνηλσλία) κνπζηθό πξόηππν, 

φ,ηη απνθαινχκε ζήκεξα «αζελατθφ ηξαγνχδη». Ναξάιιεια φκσο δεκηνπξγείηαη 

έλα νιφθιεξν «θίλεκα» κνπζηθήο ππνθνπιηνύξαο, κε ηελ έλλνηα απηήο πνπ 

αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηηο παξαδεδνκέλεο κνπζηθέο θαη αηζζεηηθέο θφξκεο 

κηαο θνηλσλίαο, κε ηελ έλλνηα κηαο άιιεο θνπιηνχξαο, δίπια απφ ηελ θπξίαξρε. Μ 

ιαφο ηεο «ηξίηεο ηάμεο» δεη κελ ζην ηαρχηαηα «εθκνληεξληδφκελν» κνπζηθφ 

πεξηβάιινλ (πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ «θαηαζθεπάζεη κνπζηθά») αιιά δεκηνπξγεί λέα 

δηθά ηνπ ηξαγνπδηζηηθά ήζε. Δεκηνπξγείηαη έλα λέν ιατθφ ηξαγνχδη. Αλαιχσ ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία κε ηελ παξαηήξεζε φηη θαηαλαιψλεηαη απφ φιεο ηηο 

ηάμεηο θαη δηαζπά ηα κνπζηθά φξηα ηεο πφιεο. Ιεξίδα αζηψλ ηα έβιεπε σο 

επηβίσζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, σο επηθίλδπλα 

εγθαηαιείκκαηα ηεο «αλαηνιηθήο» παξάδνζεο, πνπ έπξεπε λα εμνβειηζζνχλ, κε 

θξηηήξην ηηο επηηαγέο ηεο επνπηεχνπζαο Γπξψπεο. Έλα άιιν ηκήκα ηεο ηα έθξηλε 
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κε θαζαξά αηζζεηηθά θξηηήξηα, έλα ηξίην κε θξηηήξην ηελ εζηθή (θζνξά ηεο 

παηξνπαξάδνηεο εγρψξηαο αξεηήο), φ,ηη πξνείπα γηα ηελ ηαμηθή δηάζηαζε ηεο 

αθνήο θαη ησλ αηζζήζεσλ.   

Πη ζεκαίλνπλ φια απηά ηα λενθαλή popular κνπζηθά ήζε; Γηα κέλα απνηεινχλ 

έλα άιιν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο, κηα άιιε κνξθή έθθξαζεο, πνπ απνδίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαζαξά ιατθήο δσήο, θείκελεο απέλαληη απφ ηελ 

επηβεβιεκέλε «πνιηηηζηηθή εγεκνλία» ησλ κεγαιναζηψλ θαη ηεο κεζαίαο ηάμεο. 

Δελ ζπληζηνχλ αληίδξαζε ζηα θαζηεξσκέλα κνπζηθά πξφηππα, ε ζηάζε ηνπο δελ 

ππαγνξεχηεθε απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ κε ηα «ηαμηθά» κνπζηθά ήζε ηεο αλψηεξεο 

ηάμεο. Νξφθεηηαη γηα κηα «πεξηζσξηαθή θσλή» ζην πιαίζην ηεο ηφηε ζπγθξφηεζεο, 

πνπ εθθξάδεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα πνιηηηζκηθή απηνλνκία θαη απηνέθθξαζε, 

κέζα ζε έλα αζθπθηηθφ γη‟ απηήλ θνηλσληθφ πιαίζην, πνπ εληζρύεη ηελ 

«πξνζήισζε» ή ηε ζηξνθή ησλ ιατθώλ καδώλ ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο 

έθθξαζεο. Μη κνπζηθνί ήρνη θαη ην ηξαγνχδη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία 

πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ, έκθπισλ, νκαδηθψλ, ηνπηθψλ, ηαμηθψλ. Πν ηξαγνχδη 

είλαη κηα ζπκβνιηθή πξαθηηθή πνπ νξγαλψλεη ηελ θνηλφηεηα, είλαη πνιηηηθή, κε ηελ 

έλλνηα φηη νδεγεί ηα άηνκα ζε κηα ζπιινγηθή βίσζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Μ Ι.Ι. 

δελ ζπκθσλεί κε ηα δηαζθεδαζηηθά ήζε ηεο «λέαο επνρήο», αιιά δελ κπνξεί λα 

αξλεζεί ηελ απηαπφδεηθηε δχλακή ηεο.   

Μ Ι.Ι. δίλεη, ηέινο, κε φκνξθν ινγνηερληθφ ηξφπν ηελ πάιε ηνπ μελφθεξηνπ 

κνπζηθνχ θφζκνπ κε απηφλ ηνπ popular ιατθνχ ζην αθήγεκά ηνπ «Ναξά ηελ 

Δεμακελήλ» θαη εηδηθφηεξα κε αθνξκή ην άζκα ηνπ Θεπιεκπηηδή, πνπ μερψξηζε 

απφ ηελ αξκεληθή νπεξέηα «Μ Θεπιεκπηηδήο νξ-νξ Αγάο» ηνπ Αξκέληνπ 

κνπζνπξγνχ Δηρξάλ Πζνραηδηάλ. Μ ηειεπηαίνο είρε θαηνξζψζεη «λα δηαλζίζεη έλα 

νξζφδνμν επξσπατθφ ζπαξηίην κε αλάιαθξεο αλαηνιίηηθεο πηλειηέο», θίλεζε ε 

νπνία ζπλδπάζηεθε κε ηελ φιε εηθφλα ηεο παξάζηαζεο, θαη έδηλε ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο ζχδεπμεο ησλ δχν αληίζεησλ παξαδφζεσλ θαη ηελ ππφζρεζε γηα 

κειινληηθή ελζσκάησζε ηεο πξψηεο ζηε δεχηεξε. Μ Ι.Ι. απέδσζε ινγνηερληθά 

απηφλ ηνλ κνπζηθφ ζπγθεξαζκφ. 

 

54. «Μ θφζκνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (sub specie laographica) ζηα 

„αζελαηνγξαθήκαηα‟ ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε ηεο πεξηφδνπ 1880-1896», Νξαθηηθά 

ηνπ ζπλεδξίνπ Ναηδηθή ειηθία: Ηνηλσληνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο, πνπ νξγάλσζε ην Γ.Η.Ν.Α., Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δ. Γ., 

Πνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ Οπνπδψλ, Γξγαζηήξην Ηνηλσληθψλ Γπηζηεκψλ ζηελ 

Αζήλα, 11-14 Απξηιίνπ 2013 (ειεθηξνληθή κνξθή).  

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδσ απφ ιανγξαθηθή έπνςε ηελ παξνπζία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηα «αζελαηνγξαθήκαηα» 

(αθεγήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Αζήλα) ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε 

(Ι.Ι.),  θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1896. Μ ινγνηέρλεο δελ απνζθνπεί ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο αθ‟ εαπηήο, βαζίδεηαη πάλσ ζ‟ απηήλ ηελ 

θνηλσληθή θαηεγνξία γηα λα ππεξεηήζεη ηνπο ινγνηερληθνχο ηνπ ζθνπνχο: λα 

εθθξάζεη ηελ ακθηζπκία ηνπ γηα ην αζηηθφ θαηλφκελν, ηελ «αθαηάξηηζηε» αθφκε 
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θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο πφιεο, θάπνηεο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο ηεο παζνγέλεηαο 

θαη ηνπ «λεσηεξηθνχ» πνιηηηζκνχ ηεο, ηε ζηάζε ηνπ έλαληη ηνπ «παξαδνζηαθνχ» 

θαη ηεο επειαχλνπζαο λεσηεξηθόηεηαο, ηελ θξηηηθή ηνπ ζηελ πξν πνιινχ (θαηά 

ηνλ ίδην) λεθξή Ιεγάιε Ζδέα (π.ρ. ζην αθήγεκα «Πα άπνξα παηδηά», ηεο Ορνιήο 

Απφξσλ ηνπ Ναξλαζζνύ)∙ επηπιένλ ηνπ δίδεηαη δη’ απηήο ε επθαηξία λα 

«ζπλνκηιήζεη» κε ηνλ Goffman γηα ηελ «παξάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ εαπηνχ» ζηελ 

θνηλσλία, λα εθθξάζεη ηε ζεμνπαιηθή αθχπληζε ηνπ παηδηθνχ ζψκαηνο, θ.ά. (Πν 

αθήγεκά ηνπ «Δεθαέηηο» είλαη ν εηεξνρξνληζκέλνο δηάινγνο ηνπ Ι.Ι. κε ηνλ 

Bourdieu θαη ηνλ Erving Goffman. «Οπλνκηινχλ» κε ζέκαηα ηελ παξάζηαζε ηνπ 

εαπηνχ ζηελ θνηλσλία, ηηο «δνκηθέο αζθήζεηο» θαη ηε ζεσξία πεξί habitus. Μ Ι.Ι. 

απερζάλεηαη ην «ζεαηξηθφ παηρλίδη» ησλ γπλαηθψλ, ηελ αλάγθε δειαδή ηεο 

«16εηνχο θαη άλσ» ειηθηαθά γπλαίθαο (ην «φξην ηεο αζσφηεηνο» θαηά ηνλ ίδην) λα 

ζπκπεξηθεξζεί πιένλ σο γπλαίθα πνπ ζέιεη λα γίλεη εξσηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

πφζνπ, λα παξαζηήζεη ην νκνγελνπνηεκέλν (απφ ηε κφδα) γπλαηθείν ζψκα ηεο, 

ελψ ηψξα (θνξηηζάθη) ζηα γφλαηά ηνπ θιπαξεί αζώα, κε θνηκηζκέλν αθφκε ην 

γελεηήζην έλζηηθην. Οην «Ναξά ην θχκα» αθήγεκα έρνπκε ηελ 

«απξνγξακκάηηζηε» ζπλέρεηα ηεο θαηαζηάζεσο πνπ πεξηέγξαςα κφιηο 

παξαπάλσ: ην μχπλεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ην πέξαζκα απφ ην κε ζεμνπαιηθό 

γπλαηθείν ζψκα ζην ζεμνπαιηθό. 

Οεκαληηθφ ηκήκα ηνπ κεηζάθεηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ θαηαιακβάλνπλ (ζην «Γαηί» 

θπξίσο) ηα παηδηά «ηνπ δξφκνπ», πνπ παίδνπλ «παηρλίδηα δσληαλά», βαζαλίδνπλ 

κέρξη ζαλάηνπ έλα κηθξφ γαηί. Έρνπκε δειαδή ηηο αλαπαξαζηάζεηο κηαο ζθιεξήο, 

απείζαξρεο παηδηθήο ειηθίαο. Μ Ι.Ι. απνκπζνπνηεί πξψηκα ηελ παηδηθή 

αζσφηεηα, πξνβάιιεη ηελ ζθιεξφηεηά ηεο, σο πξντφλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο 

θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο. Ηαηαθεξαπλψλεη γεληθψο ηνλ άλζξσπν ηεο 

κεηαβαηηθήο επνρήο κέζα απφ ηε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεη κε ην λέν πεξηβάιινλ 

ηνπ, θαη εηδηθά κε ηα «άινγα φληα»∙ ειέγρεη, απνδνθηκάδεη ηα πξσηφγνλά ηνπ 

έλζηηθηα, ηελ ίδηα ψξα πνπ ξέπεη πξνο ηελ νηθεηνπνίεζε ελφο θαληαρηεξνχ 

μελφθεξηνπ πνιηηηζκνχ. Ε αζελατθή  θνηλσλία έρεη απνδερζεί ηέηνηνπ είδνπο 

εηθφλεο σο ηεξπλφ ζέακα, εθιακβάλεη ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά σο 

θπζηνινγηθή. Γμαίξεζε ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα απνηεινχλ θάπνηεο 15ρξνλεο 

θνξαζίδεο ηεο «κέζεο ηάμεο», ζην «Ρπφ ηελ ζπθήλ» αθήγεκά ηνπ, ν αληίπνδαο 

ησλ αγνξηψλ ησλ παξαπάλσ παξαδεηγκάησλ. Ιε αθνξκή κηα παξάηνικε 

επηγξαθή πνπ πξνζζέηνπλ νη λεαξέο δίπια ζε κηα άιιε, ζθαιηζκέλε ζε 

ηαθφπεηξα, πξαγκαηεχεηαη ινγνηερληθά ην δήηεκα ηεο ζπγθαηνίθεζεο ηεο Δσήο 

κε ην Θάλαην, φηη ε δσή θαη ν ζάλαηνο είλαη δπν δηαθνξεηηθά θαηλφκελα, κα 

ηαπηφρξνλα δπν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο. 

Οπκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηνπ παηδηθνχ θφζκνπ ζηα ελ 

ιφγσ έξγα, ηε ραξαθηεξίδσ ελδεκηθή (απφ ηα 27 «αζελαηνγξαθήκαηα» 

εκθαλίδεηαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηα 20), επηζεκαίλσ φκσο ηελ ειάρηζηε 

αληηπξνζψπεπζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά σο αθεγεκαηηθά πξόζσπα, ηελ εκκνλή 

ηνπ ινγνηέρλε ζηελ πεξηγξαθή εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ηνπο ζέζεο, θαη θάλσ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πξνβνιή εθπξνζψπσλ ηνχ (θαη‟ 

απηφλ εθθξαζηή ηνχ «κηαξνχ» θαη ηεο εηεξόηεηαο) παηδηθνχ θφζκνπ ησλ 
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αζηγγάλσλ. Μ λεαξφο ηζηγγάλνο παλνξακαηδήο (π.ρ.) είλαη εθπξφζσπνο ελφο 

άιινπ θφζκνπ, ε θαηαγσγή ηνπ δεκηνπξγεί δηαθξίζεηο. Οην «Ναλφξακα», είλαη 

εμαλαγθαζκέλνο ζε εξγαζηαθή πεξηπιάλεζε ιφγσ «επαγγέικαηνο». Ε παξνπζία 

ηνπ ζπκβάιιεη ζηε ινγνηερληθή απνηχπσζε ηεο ζρέζεο ησλ ελλνηψλ 

λεσηεξηθόηεηα, εθθιεζία, ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά. Μ λαφο ηεο Ηαπληθαξέαο 

(έμσ απφ ηνλ νπνίν ζηήλεη ν πιάλεο ην «ελνριεηηθφ» παλφξακά ηνπ), εθπξνζσπεί 

ηελ παξάδνζε, ν λεαξφο θαη θάπνηα κέιε ηνπ θηινζεάκνλνο θνηλνχ ίζηαληαη ζηνλ 

αληίπνδα. Γδψ κέλσ ζηελ ηζηγγάληθε θαηαγσγή απηνχ ηνπ εζλν-πνιηηηζκηθά 

Άιινπ, ηνπ μέλνπ ρσξίο παηξίδα. Μ Ι.Ι. αλαπαξάγεη έλα απφ ηα θπξίαξρα 

ζηεξεφηππα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άγλσζηε, ππνζεηηθή, ζηε ζθαίξα ηνπ κπζηθνχ 

θηλνχκελε, ίζσο θαη «κεηαθπζηθνχ ραξαθηήξα» πξνέιεπζε ηεο θπιήο ηνπο, φπσο 

ηελ θαηεγνξηνπνηεί.  

Οηελ εξγαζία επίζεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ «παξάλνκνπ» 

εηδηθφηεξα παηδηθνχ θφζκνπ απηήο ηεο αζελατθήο πεξηφδνπ γίλεηαη γεληθά απφ 

ινγίνπο ηεο «αζηηθήο» ηάμεο, απφ «θνβηζκέλνπο αζηνχο», ηνπο νπνίνπο νη 

απείζαξρνη λεαξνί ζέιγνληαη λα πξνθαινχλ, γηα λα απνδείμνπλ ηελ αλνκηθή 

ηαπηφηεηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη (ζεσξία ηεο «απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο»). 

Μη αζηνί θαηαηξχρνληαη απφ εζηθό παληθό. Ε αλακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

παηδηψλ, ε εζηθνπνίεζή ηνπο θαηά ηνλ αζηηθφ θαλφλα, ζα επηηπγράλεην δηά ηεο 

αλαπιεξψζεσο ηνπ εζηθνχ ειιείκκαηφο ηνπο, κέζσ δειαδή ηεο επηηήξεζεο θαη 

ηνπ εγθιεηζκνχ ηνπο ζε ίδξπκα, είηε κέζσ ηεο εθκάζεζεο ελφο βηνπνξηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο, ζαλ απηφ πνπ αλαθέξεη ν Ι.Ι. ζην «Δχν θίινη».  

 

55. «Γπνρηθά δξψκελα θαη ρξφλνο: Δσδεθάκεξν, ξνγθαηζάξηα, απνθξηάηηθα, 

ηζεκεξίεο», ζηνλ ηφκν Γπ. Απδίθνο (επηζηεκνληθή – γεληθή επηκέιεηα), Γιιεληθή 

ιατθή παξάδνζε: Από ην παξειζόλ ζην κέιινλ, Γιιεληθέο Γθδφζεηο, Αζήλα 2014, 

207-219.  

 

Οηελ εξγαζία απηή αζρνινχκαη απνθιεηζηηθά (θαη‟ εληνιήλ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ππεπζχλνπ ηνπ ηφκνπ θ. Γπ. Απδίθνπ) κε ηα δξψκελα ηνπ Δσδαθαεκέξνπ θαη ηεο 

Απνθξηάο, κε ηηο ηζεκεξίεο θαη ηα Ξνγθαηζάξηα. 

Οην πξψην ηκήκα ηεο εληάζζσ ηα πξναλαθεξζέληα ζέκαηα ζην «πλεχκα» ηεο 

καθξάο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη απφ ην Δσδεθάκεξν, «δηέξρεηαη» ην 

κεζνδηάζηεκα ηεο άλνημεο θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ, θαη 

δίλσ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ιεο νη ηειεηνπξγίεο θαη ηα δξψκελα πνπ 

ειάκβαλαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηά απηήο ηεο πεξηφδνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

εθδίσμε ηνπ ρεηκψλα, ηελ αλαβιάζηεζε ηεο θχζεο, ηελ επεηεξία θαη ηελ 

γνληκφηεηα γεο, δψσλ θαη αλζξψπσλ. Γίλαη γλσζηφ φηη γηα ηνλ «παξαδνζηαθφ» 

άλζξσπν ην ζρήκα ρεηκψλαο-άλνημε φξηδε ηνλ εηήζην θχθιν ηεο παξαγσγήο ηνπ. 

Ε ελαιιαγή ησλ επνρψλ ήηαλ θπξίαξρνο παξάγσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν απηφο απνθηνχζε ηελ εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ, ηε γλσζηή ζηε Θανγξαθία 

θπθιηθή αληίιεςε, ηελ αίζζεζε ηεο αέλαεο επαλάιεςεο. Πν θεθάιαην ησλ εζίκσλ 

θαη ησλ ηειεηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ «θχθιν ηνπ ρξφλνπ» ή κε επνρηθά 

«θξίζηκεο ψξεο», «δηαβαηήξηεο ψξεο», κε θφβν θαη αβεβαηφηεηα, αιιά θαη κε 
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πξνζδνθίεο είλαη φλησο εθπιεθηηθφ, αθνχ ζ‟ απηφ δξακαηνπνηείηαη κε πιήζνο 

ηειεηνπξγηψλ θαη ζεαηξηθψλ δξσκέλσλ ε αγσλία ηνπ αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ ρξνληθή θάζε ηεο κεηάβαζεο.  

Νξηλ παξνπζηάζσ δηεμνδηθά ηα δξψκελα ηνπ Δσδεθάκεξνπ, αλαθέξσ ζηελ 

εξγαζία κνπ θαη άιια έζηκα απφ άιιεο ζηηγκέο ηεο αλσηέξσ «καθξάο πεξηφδνπ» 

(π.ρ. ηα «ρειηδνλίζκαηα» ηεο 1εο ή ηεο 21εο Ιαξηίνπ, ηηο εζηκηθέο ππξέο ηεο 25εο 

Ιαξηίνπ, θηι.). Οηελ ζπλέρεηα εζηηάδσ ζηα ηνπ Δσδεθάκεξνπ, απηήο ηεο 

«επηθίλδπλεο» ρξνληθά πεξηφδνπ, επεηδή θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ηα φξηα ησλ δχν 

θφζκσλ εζεσξνχλην αλνηθηά: ν «Έμσ», ν εμσθνηλνηηθφο, ν «Ηάησ» θφζκνο 

εηζέβαιιαλ ζηνλ ρσξνρξφλν ησλ δσληαλψλ. Φχζε θαη Ννιηηηζκφο δειαδή 

πξφζθαηξα ηαπηίδνληαλ. Ιεηά ηελ 23ε Δεθεκβξίνπ αθνινπζνχζε ε κεζνξηαθόηεηα 

(liminality), ε δηαηάξαμε ηεο θαλνληθόηεηαο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζζεί (σο 

«επηθίλδπλε») κε πιήζνο ηειεηνπξγηψλ θαη ηειεηψλ. Ε εκθάληζε ησλ 

θαιηθαηδάξσλ (φπσο ηνπο «κεηνπζίσζε» ν ρξηζηηαληζκφο, θαη φρη κε ηε ζεψξεζή 

ηνπο σο αληηπξνζώπσλ ησλ ςπρώλ ησλ λεθξώλ) είλαη ε πην ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε. Γδψ εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά (κεηαμχ άιισλ πνπ παξνπζηάδσ ζηελ 

εξγαζία) ην ξηζηνθνύηζνπξν, νη πνηθίιεο καληηθέο ζπλήζεηεο, ην ζπάζηκν ηνπ 

ξνδηνχ, ην θέξαζκα ηεο βξχζεο ηνπ ρσξηνχ κε κειίγκαηα (σο πξνζθνξέο ζηηο 

ζεφηεηεο πνπ πίζηεπαλ πσο θαηνηθνχζαλ εθεί θαη θχιαζζαλ ην λεξφ), ε αλαλέσζε 

ηνπ λεξνχ ησλ πδξηψλ, ε δεκηνπξγία ζπκβνιηθψλ καγηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ 

θχθισλ, ην «πνδαξηθφ» ηεο Νξσηνρξνληάο,  ε πξφθιεζε ηεο ηχρεο γεληθά, θιπ. 

Αλαθέξνκαη αθνινχζσο εθηελψο ζηα θάιαληα πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη αγεξκνί ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ αγνξηψλ ηα ξηζηνχγελλα, ηελ Νξσηνρξνληά ή ηα Θενθάλεηα, γηα 

λα πεξηνξηζζψ (εθ ηνπ ζέκαηνο) ζηα ξνγθαηζάξηα.  

Πα ξνγθαηζάξηα (< ξόγα = ακνηβή ησλ ζηξαηησηψλ;) είραλ ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπδεηψ ζηελ εξγαζία κνπ, φπσο, π.ρ. ηελ απζηεξή 

νξγάλσζε θαη δνκή ηεο νκάδαο, ηε κεηακθίεζε θαη ηελ ελδπκαζία ησλ κειψλ 

ηνπο, ηηο αξρεηππηθέο κνξθέο θάπνησλ επηκέξνπο δξσκέλσλ ηνπο. Γπίζεο, φπσο 

επηρεηξεκαηνινγψ, ην έζηκν απηφ είρε πνιπδηάζηαηε ιεηηνπξγία: παγαληζηηθή, 

γνληκηθή, θνηλσληθή  (ε παξνπζίαζε ηνπ εαπηνχ ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία), ε 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο. Οε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πξνζηίζεηαη ζήκεξα 

κία αθφκε: ε θαζαξά δηαζθεδαζηηθή. 

Αλαθέξνκαη επίζεο εθηελψο ζηελ Απνθξηά, ε νπνία σο δηαβαηήξηα πεξίνδνο, 

ζήκαηλε (θαη ζεκαίλεη) πξσηίζησο κεηακθίεζε. Απνθξηέο ζήκαηλε επίζεο 

πξφζθιεζε ζηε γε λα εγεξζεί απφ ην ιήζαξγφ ηεο, θαξλαβάιηα (δειαδή 

αλάπνδνπο θφζκνπο), ζάηηξα, ηξαγνχδηα, πινχζην ιατθφ ζέαηξν: «Ηνπδνπλάηνη», 

Ηακνπδέιεο, Ηακήιεο, Ιπνχιεο, Οθπιαξαίνη, Αξάπεδεο, θπηνκνξθηθέο 

παξαζηάζεηο (πεξπεξνχλα), δσνκνξθηθέο (αξθνχδα θακήια, δπν ζειπθέο 

νληφηεηεο κε γνληκνπνηεηηθή ζεκαζία) πνπ ζπλέζεηαλ έλα έληνλν δηνλπζηαθφ 

θιίκα.  

κσο αλ ην αγξνηηθφ θαξλαβάιη ήηαλ κηα ζεζκηθή ιατθή γηνξηή, απφ ηνλ ιαφ 

γηα ηνλ ιαφ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγγξάθεθε ζηελ ιηγφηεξν νκνηνγελή, ηαμηθή θαη 

πνιηηηζκηθά δηαηξεκέλε αζηηθή θνηλσλία, απφ ηφηε πνπ κεηαηξέπεηαη δειαδή ζε 

αζηηθό, άιιαμε ξηδηθά. Νεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. ζε φια ζρεδφλ ηα αζηηθά θέληξα 
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ησλ Βαιθαλίσλ (γηα λα κείλνπκε ζ‟ απηά) επηθξαηεί ην «δπηηθνχ ηχπνπ» 

θαξλαβάιη, κε παιηάηζνπο, ζεξπαληίλεο, θνξδέιεο, ρνξνχο, πνκπέο αξκάησλ, 

θνζκηθέο ρνξνεζπεξίδεο, θ.ιπ. Πε δηνξγάλσζή ηνπ αλαιακβάλνπλ πιένλ θνκηηάηα, 

εηαηξίεο, νξγαλψλεηαη θπξίσο απφ ηνπο ινγίνπο θαη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα. Πν 

θαξλαβάιη ηψξα πξνζθέξεηαη ζηνλ ιαφ∙ ζπδεηψ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

θαίλεηαη φηη ε αξρατθή ζθνπηκφηεηα ηεο επίηεπμεο γνληκφηεηαο έρεη ππνρσξήζεη 

ππέξ ηνπ αλάπνδνπ θφζκνπ («mundi reversi)». Ηαηαιήγσ επίζεο κε ηελ 

δηαπίζησζε φηη θαζψο δνχκε ζε επνρέο απνκάγεπζεο ηνπ θφζκνπ θαη 

απνζχλδεζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ Φχζε, ν ηζρχσλ ζήκεξα αληηθαηηθφο φξνο 

«άζεκλα απνθξηάηηθα» είλαη κηα ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

ζχγρξνλν λενειιεληθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ έρεη πεξηζσξηνπνηήζεη θαη 

ελνρνπνηήζεη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηα ήζε ηνπ «παξαδνζηαθνχ», κε ηελ πνηεηηθή 

επίηεπμε ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο θνζκηθήο αλαπαξαγσγήο.  

 

56. «Πειεηέο κχεζεο: Βάπηηζε θαη νλνκαηνδνζία, θνπξά, ελζξφληζε» (ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλ. θ. Ιαλφιε Βαξβνχλε), ζηνλ ηφκν Γπ. Απδίθνο 

(επηζηεκνληθή – γεληθή επηκέιεηα), Γιιεληθή ιατθή παξάδνζε: Από ην παξειζόλ 

ζην κέιινλ, Γιιεληθέο Γθδφζεηο, Αζήλα 2014, 199-205.  

 

Μη ηειεηέο κχεζεο είλαη δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ είζνδν 

θαη απνδνρή ελφο αηφκνπ ζε κηα θνηλσλία, ζε κηα νκάδα, ή ζεκαδεχνπλ ην 

πέξαζκα απφ κηα θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ ζε άιιε, ην νξηνζεηνχλ, ζεκαδεχνπλ 

ηα όξηα, ζπκβνιηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά. Μη δηαβαηήξηεο ηειεηέο 

νξγαλψλνληαη ζε πεξηφδνπο θξίζηκσλ αιιαγψλ ζηε δσή ελφο αηφκνπ ή ελφο 

πνιηηηζκνχ. Οε κηα πην δηεπξπκέλε ζεψξεζε, νη κπεηηθέο ηειεηνπξγίεο ζεκαίλνπλ 

αλαγέλλεζε ηνπ κπνχκελνπ ζε έλα θαηλνχξγην ξφιν: ην άηνκν ή ε θνηλσληθή 

νκάδα αθήλνπλ πίζσ ηνπο έλαλ ηξφπν χπαξμεο θαη νδεχνπλ πξνο λέεο ζπλζήθεο 

δσήο. 

Μ Arnold van Gennep δηέθξηλε ζηηο δηαβαηήξηεο ηειεηνπξγίεο ηξία ζηάδηα 

(απνρσξηζκφ, πεξηζσξηνπνίεζε, επαλελζσκάησζε). Μ ζπλερηζηήο ηεο ζεσξίαο 

ηνπ V. Turner έδσζε έκθαζε ζηελ κεζνξηαθόηεηα, κηα θάζε κεγάιεο θνηλσληθήο 

ζπνπδαηφηεηαο, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο κπνξεί λα ζπκβνχλ πνιιά 

ελδερφκελα, λα αλαηξαπνχλ αληηιήςεηο ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο δνκήο, λα 

αθνινπζήζεη πεξίνδνο αληη-δνκήο. Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνιαβεηηθήο πεξηφδνπ 

νη «λενθψηηζηνη» βξίζθνληαη κεηαμύ θαη αλάκεζα (betwist and between), είλαη 

νξηαθέο πεξζφλεο, θαη δηδάζθνληαη φ,ηη ν Turner νξίδεη ζηηο κειέηεο ηνπ σο Sacra. 

Δηαθξίλνπκε ηειεηνπξγίεο πλεπκαηηθήο κύεζεο θαη εηζδνρήο ζε «ηεξέο θνηλσλίεο», 

πεξάζκαηνο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πνιεκηζηή ή ζε κπζηηθέο εηαηξείεο, ζπκκνξίεο, 

ζπλδηθάηα, θαζαξά «θπιεηηθέο», θιπ. Ηάζε κπεηηθή ηειεηή ζπκβνιηθά αληηζηνηρεί 

ζηε δηαδνρή ζάλαηνο-αλάζηαζε/αλαγέλλεζε. Οηηο ηειεηνπξγίεο κχεζεο νη 

λεφθπηνη (neophytes), σο ζπκβνιηθά πεξηζσξηαθέο ππάξμεηο, αλαπαξηζηάλνληαη 

σο κε θαηέρνληεο πιηθά αγαζά, κεηακθηέδνληαη ζε ηεξαηψδεηο κνξθέο, 

πεξηθέξνληαη γπκλνί, ρσξίο δειαδή θνηλσληθή ζέζε, θνηλσληθή βαζκίδα ή ξφινπο, 

δελ ραξαθηεξίδνληαη (ζπκβνιηθά) απφ θάπνην βηνινγηθφ θχιν αιιά θαη ελίνηε 
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ζεσξνχληαη ακθηθπιφθηινη. αξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε παζεηηθόηεηα, ε 

ηαπεηλνζύλε, ε νκνηόηεηα, ε αλάπηπμε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπληξνθηθφηεηαο, θ.ιπ. 

Ηαηά ηνλ van Gennep αξθεηέο ηειεηνπξγίεο κχεζεο απαηηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

tabula rasa, ηελ απαξαίηεηε δειαδή αθαίξεζε απφ ηελ ζπλείδεζε ηνπ λενθχηνπ 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ επθνιφηεξα νη αιιαγέο θαηά ηελ 

κχεζε, θαη λα κεηαβεί αλαθαηληζκέλνο ζε κηα λέα δσή. 

Γηα φια απηά νη κπεηηθέο ηειεηνπξγίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα εμαηξεηηθή 

ηειεηνπξγηθή πνηθηιία, αμηνζεκείσηε θαη ζηελ εζηκηθή δσή ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. 

Ε βάπηηζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ίζσο ηειεηή κχεζεο, αθνχ ζεκαηνδνηεί ηελ 

είζνδν ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηεο Μξζνδνμίαο. Το δηαβαηήξηα 

ηειεηή ζπλππήξραλ ζ‟ απηήλ νη ηξεηο πξναλαθεξζείζεο θάζεηο ηεο. Ηαηά ηελ 

πξψηε θάζε (ηνπ απνρσξηζκνύ) ην παηδί απνκαθξπλφηαλ απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ 

θχθιν, αθνχ θάζε κπεηηθή δηαδηθαζία απαηηεί (ζπλ ηνηο άιινηο) ηελ πξνζσξηλή 

απνκάθξπλζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. Ιέρξη ηφηε ην βξέθνο δελ 

είρε φλνκα, αλήθε ζηνλ θφζκν ηεο πξν-χπαξμεο, ήηαλ ζπκβνιηθά λεθξφ θαη 

αθάζαξην, φπσο θαη ε κεηέξα ηνπ. Νξηλ βαπηηζζεί, ελίνηε ην νλφκαδαλ 

«ηνπξθνπνχι‟», «δξάθν», «δξαθνχιη», «δξαθνχια», «Οαξαθελή», «Μβξηφ», 

ειάκβαλε δειαδή νλφκαηα πξνζσξηλά, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ σο αιεμηηήξην 

θαη πξνθπιαθηηθφ κέζν θαηά ηεο βαζθαλίαο, ή πξνο παξαπιάλεζε ηνπ δαίκνλα, 

θαη απέθεπγαλ έηζη ηελ επίβνπιε παξέκβαζή ηνπ ζηε δσή ηνπ επάισηνπ 

λενγέλλεηνπ.  

Δηά ηνπ νλόκαηνο ην άηνκν φισλ ησλ θνηλσληψλ εληαζζφηαλ ζηελ θνηλνηηθή 

ηνπ νκάδα πξσηίζησο. Πν βαπηηδφκελν βξέθνο έθεπγε πιένλ απφ ηελ επηθίλδπλε 

θαηάζηαζε θαη εηζεξρφηαλ ζε άιιε, έθεπγε απφ ηελ αλνκία θαη ηε ξππαξφηεηα 

ηεο γέλλεζεο, απφ ηα ζαξθηθά ζηνηρεία, θαη εηζεξρφηαλ ζηνλ «απνδεθηφ» θφζκν,  

νδεγείην ζηελ πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ γέλλεζε,  απνθηνχζε  ηαπηφηεηα, 

γελληφηαλ θαη κέζα ζηελ θνηλσλία. Ήηαλ δει. κία δεύηεξε γέλλεζε, ρσξίο ην 

κίαζκα ησλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Πα θσηηζκέλα ξνχρα ηνπ παηδηνχ, ν 

ζηαπξφο θαη ηα καξηπξίθηα είλαη ηα πην ηειεηνπξγηθά ζχκβνια ηεο ελζσκάησζήο 

ηνπ. Πν βξέθνο απεθδπφηαλ ην κηαξφ ζψκα ηνπ θαη ελδπφηαλ έλα λέν, «ρηηψλα 

δηθαηνζχλεο». Αλαιχσ ηελ ιανγξαθηθή ζεκεηνινγία ηνπο, θαη αθνινχζσο ηα ηεο 

ζεαηξηθήο πνκπήο–επηζηξνθήο ηνπ λενθψηηζηνπ ζην ζπίηη θαη ηα ηνπ ζπκπνζίνπ 

(επεζθξάγηδε κε ηνλ πεξηξξένληα ελζνπζηαζκφ ηελ εηζαγσγή ηνπ λενθψηηζηνπ 

ζηελ εγθφζκηα θνηλφηεηα ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ). 

Ε νλνκαηνζεζία σο πνιηηηζκηθή έθθξαζε ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. Ε 

ηαύηηζε ελφο πξνζψπνπ κε έλα φλνκα θαη ε δη‟ απηνχ έληαμή ηνπ ζηελ νκάδα δελ 

είλαη αζήκαληε ππφζεζε, ε χπαξμή ηνπ σο αηφκνπ ζπληειείηαη δηά ηνπ νλφκαηνο, 

απηφ ην θαζηζηά κνλαδηθφ, ε νλνκαηνζεζία είλαη κηα πξάμε «θνηλσληθήο ζέζκηζεο 

ηνπ αηφκνπ». Πν φλνκα ινηπφλ έρεη πξσηίζησο ηαπηνπνηεηηθή, εμαηνκηθεπηηθή θαη 

εληαμηαθή ιεηηνπξγία. Αλαιχσ ηελ ειιεληθή παξάδνζε πεξί ηελ νλνκαηνζεζία 

(ζηελ κέρξη ην 1960 πξαθηηθή ηεο). Έθηνηε επηιέγνληαη πιένλ μεληθά νλφκαηα, 

ππνθνξηζηηθά, πνιιαπιαζηάδνληαη νη πξαθηηθέο απφδνζεο δηπινχ ή ηξηπινχ 

νλφκαηνο σο ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ ησλ δχν «αληηκαρνκέλσλ πεξί ην φλνκα» 

νηθνγελεηψλ (Ιαγδαιέλα = Ιαγδαιελή-Γιέλε, θ.ιπ.). Μη ζεκεξηλέο δνκέο 
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νλνκαηνζεζίαο ζηελ Γιιάδα επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ε 

«πξνζσπσλπκηθή ειεπζεξία» / απηνλνκία ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη κεγαιχηεξε, 

παξακέλνπλ σζηφζν ηζρπξέο νη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπ νλφκαηνο. 

Ε παγθνζκηνπνίεζε, ν αληηθνλθνξκηζκφο, ε ινγηθή ηεο ζπκβνιηθήο δηάθξηζεο, ε 

κφδα (σο επηηεδεπκέλε ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο δηάθξηζεο) παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Πν φλνκα πιένλ πξνβάιιεηαη σο δείγκα θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, σο ζεκείν 

«εθζπγρξνληζκνχ», σο ζηνηρείν θνηλσληθήο πεξηραξάθσζεο, θ.ιπ. Οήκεξα, ην 

αζπλήζηζην φλνκα σο απόθιηζε απφ ηνλ «πνιηηηζκηθφ κέζν φξν» είλαη πξψηηζην 

ζηνηρείν δηάθξηζεο. Γίλαη ζέκα ηαπηφηεηαο γεληθά, ζην πιαίζην ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, πνπ εμσζεί πξνο ηνλ ππεξ-ηνληζκφ ηεο αηνκηθφηεηαο, ε νπνία, 

κε ηε ζεηξά ηεο, ζπλεπάγεηαη ξήμε κε φ,ηη ραξαθηεξίδεηαη «παξαδνζηαθφ» ή 

«ζπιινγηθφ πξφηππν». 

Πέινο, αλαιχσ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ νλνκαηνζεζία ηνπ αλαδφρνπ, ν 

ξφινο ηνπ νπνίνπ έρεη ζαθψο ππνβαζκηζζεί ζήκεξα. Πα πεξί θνπξάο θαη 

ελζξόληζεο πνπ έπνληαη ζηελ εξγαζία, γξάθηεθαλ απφ ηνλ ζπλ. θ. Ι. Γ. 

Βαξβνχλε. 

 

57. «Απφ ην „„παξαδνζηαθφ‟‟ ιατθφ ζέαηξν ζηελ πιήξε ζεαηξνπνίεζή ηνπ: Πν 

παξάδεηγκα ηνπ „„Ηηηί Γνηζά‟‟ ζην Θξπιφξην Ξνδφπεο. Οπκβνιή ζηε κειέηε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Βαξβνχλεο, Ι. Γ. 

Οέξγεο, Δέζπνηλα Ι. Δακηαλνχ, Κάληηα Ιαρά-Ιπηδνχκε, Γαξπθ. Γ. Θενδσξίδνπ 

(επηκ.), Ε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο. Μ ιατθόο πνιηηηζκόο αλάκεζα ζηνλ 

θνιθινξηζκό, ζηελ πνιηηηζηηθή βηνκεραλία θαη ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο, Γθδνηηθφο 

Μίθνο Η. & Ι. Αλη. Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2016, 193-217. 

 

Ε εξγαζία ζπληζηά ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «δηαρείξηζε ηεο 

παξάδνζεο», κε κειέηε πεξίπησζεο ηνλ «Ηηηί Γνηζά», έλα επεηεξηαθφ δξψκελν 

πνπ «παίρηεθε» γηα ηειεπηαία θνξά ζην πνληηαθφ ρσξηφ Θξπιφξην Ξνδφπεο ηελ 

παξακνλή ηεο Νξσηνρξνληάο ηνπ 1954 θαη αλαβηψλεηαη απφ ηνλ ηνπηθφ 

πνιηηηζηηθφ ζχιινγν απφ ην 1999 θ.ε. Ηχξην ζέκα ηεο απνηεινχλ νη λέεο 

ζθελνζεζίεο ηνπ δξσκέλνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ζην παξφλ (ν ζθελνζεηεκέλνο 

δειαδή ζύγρξνλνο ιατθόο πνιηηηζκόο, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ, ε ζεαηξηθόηεηά 

ηνπ), ηα απνδηδφκελα ζην λέν «κφξθσκα» λνήκαηα, ε ζπκκεηνρή ζ‟ απηφ, ν ξφινο 

ησλ ηνπηθψλ εμνπζηψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ σο δηαρεηξηζηψλ ηεο 

παξάδνζεο, ε ζπκβνιή εηδηθφηεξα ησλ ηνπηθψλ ινγίσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ πιηθψλ ή ησλ άπισλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, θ.η.η. 

Πν πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ ηεο βαζίδεηαη ζηηο θαηαγεγξακκέλεο ζηελ εθεκεξίδα 

ηνπ ρσξηνχ αλαθνξέο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηνπηθνχ ζπιιφγνπ, αιιά θαη ζηελ 

επηηφπηα έξεπλα, κε θχξην ζέκα ηεο ηελ πξφζιεςή ηνπ ζήκεξα απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ, θαη θπξίσο ηνπο «παιαηφηεξνπο», ηνπο «ελεξγνχο θνξείο» 

ηνπ δξσκέλνπ κέρξη ην 1954.  

Πν δξψκελν ήηαλ κέρξη ηφηε κηα παξαιιαγή ησλ Ισκφγεξσλ ηεο «ρακέλεο 

παηξίδαο». Μ αγεξκφο πεξηεξρφηαλ ηηο θαηνηθίεο ηνπ ρσξηνχ λα επρεζεί ηελ 

θαινρξνλίαλ θαη ηα ζπλαθή. Ήηαλ κηα επεηεξηαθή ηειεηνπξγία, κε ηε γνληκηθή ηεο 
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δηάζηαζε, πνπ δηαηεξνχζε αθφκε ηφηε δσληαλή ηελ νξγαληθή ζπλάθεηα εζηκηθήο / 

επεηεξηαθήο θαηαγσγήο ηνπ δξσκέλνπ κε ηηο εθδειώζεηο ηεο. Ήηαλ βεβαίσο πξν 

πνιινχ θαη κηα δηαζθεδαζηηθή παξάζηαζε. Πα πξφζσπα ηνπ αγεξκνχ ήηαλ ν  

Γέξνλ, ε Κύθε, ν Αξάπ’ο, ηξηκειήο καζθνθνξνχζα ζπλνδεία, ν απαξαίηεηνο 

ιπξάξ’ο. Πν ηειεηνπξγηθφ – σο ζπλήζσο - ήηαλ θαζνξηζκέλν ζαθψο. Μ Γέξσλ-Ηηηί 

Γνηζά ρηππνχζε ηελ πφξηα θαη δεηνχζε λα ηνπ παξαρσξήζεη κέξνο, γηα λα κείλεη 

κηα βξαδηά κε ηε Κχθε. Μ λνηθνθύξη’ο ηνπ αξληφηαλ, έβξηζθε κάιηζηα δηάθνξα 

πξνζρήκαηα γηα λα ηνλ πείζεη λα θχγεη. Πειηθά, ηνπ παξαρσξνχζε έλα κέξνο ηνπ 

δσκαηίνπ, ην νπνίν ν Γέξνλ θαζφξηδε κε ην ξαβδί ηνπ (θαιιηθφ ζχκβνιν) 

ραξάζζνληαο ην ρσκάηηλν δάπεδφ ηνπ θαη θαινχζε ηε λχθε λα εηζέιζεη ζην ζπίηη. 

Άξρηδε ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο. Λαθληθά έκπαηλε ν Αξάπ’ο, θπλεγνχζε ηνλ Ηηηί-

Γνηδά (πνπ έβγαηλε απφ ην ζπίηη γηα λα γιπηψζεη), ρφξεπε κε ηε Κχθε. Ιεηά απφ 

ιίγν επαλεξρφηαλ ν Γέξνλ, θπλεγνχζε ηνλ Αξάπ‟, ηνλ έβγαδε έμσ, έπηαλε ζε ρνξφ 

απηφο ηελ Κχθε. Ε ζθελή επαλαιακβαλφηαλ ηξεηο θνξέο. Πελ ηειεπηαία, ν Αξάπ‟ο 

εηζεξρφηαλ ζηελ νηθία θαη ζαλάησλε ηνλ Γέξν κε ηα ζπαζία, αιιά ε Κχθε 

επέξδεην ζην θεθάιη ηνπ θαη αλαζηαηλφηαλ (ην γλσζηφ κνηίβν ζάλαηνο-

αλάζηαζε), ρφξεπαλ θαη επσρνχληαλ φινη καδί.  

Οηα επφκελα ζεκεία ηεο εξγαζίαο: 

(α) παξνπζηάδσ ηελ θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπ ρσξηνύ ίδξπζε ηνπ 

Ννιηηηζηηθνύ Μκίινπ Ννληίσλ Θξπινξίνπ (1999), πνπ αλαιακβάλεη – ζπλ ηνηο 

άιινηο – λα επαλαθέξεη ζηε δσή ηα «ιεζκνλεκέλα» έζηκα ηνπ ρσξηνχ. Πν 

εγρείξεκα ηεο αλαβίσζεο ηνπ εζίκνπ ην αλέιαβαλ δχν κέιε ηνπ, λένη άλζξσπνη: ε 

Νξφεδξφο ηνπ θ. ξχζα Ιαπξίδνπ θαη ν Γηάλλεο Κηθνιαΐδεο (Γ.Κ.) νηθνλνκνιφγνο, 

εξεπλεηήο ηεο πνληηαθήο ηζηνξίαο. Οηελ ηνπηθή εθεκεξίδα αλαθέξεηαη αξθεηέο 

θνξέο σο ν ζθελνζέηεο ηεο αλαβησκέλεο παξάζηαζεο ηνπ Ηηηί Γνηζά.  

(β) αλαιύσ ηνπο ηξόπνπο πνπ δηαρεηξίζηεθε ν επώλπκνο δηαρεηξηζηήο ηεο 

παξάδνζεο ηελ ηνπηθή ζεαηξηθή παξάδνζε ηνπ ρσξηνύ. Ννηεο ζθνπηκόηεηεο 

μεθίλεζε λα ππεξεηήζεη θαη πώο θαηέιεμε; Ννύ νδήγεζε ε θνιθινξηζηηθή 

αλαβίσζε ηνπ εζίκνπ; Ε έξεπλα κε νδήγεζε ζηα εμήο: 1. Ρπεξεηήζεθαλ πξσηίζησο 

θαζαξά ηδενινγηθνί ζθνπνί  (ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο πνληηαθήο ηαπηφηεηαο) 2. Ιε 

ηελ αλαβησκέλε παξάζηαζε «ζέιεζαλ λα γλσξίζνπλ ζην επξύ θνηλό ην ιατθό 

παξαδνζηαθό ζέαηξν ηνπ Νόληνπ». Ηαη φρη κφλνλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ιατθνχ ηνπο 

ζεάηξνπ, αιιά ηνλ ελ γέλεη ζξπινξηψηηθν 3. Αξέζεη ζην θνηλφ (ηνπηθφ, 

πιεζηφρσξν θαη ππεξηνπηθφ), γηαηί είλαη ζαηηξηθή, παηγληψδεο παξάζηαζε, 

ιεηηνπξγεί σο θαηαθπγή ζηελ πίεζε πνπ αζθεί ν «γξακκηθφο ρξφλνο» ηεο 

ζχγρξνλεο αζηηθήο δσήο. Γπηβεβαηψλεηαη φηη φηαλ αηνλεί ε ηειεηνπξγηθή 

δέζκεπζε θαη νη ηειεηνπξγηθέο εζηκνηππίεο απσιέζνπλ ην κπζνινγηθφ ηνπο 

ππφζηξσκα, νη λέεο ζπλζέζεηο απνθηνχλ δηαζθεδαζηηθή δηάζηαζε, ν ζπκβνιηζκφο 

ησλ πξάμεσλ κεηαηξέπεηαη ζε ζεαηξηθή παξαζηαηηθφηεηα 4. Πν αλαβησκέλν έζηκν 

πέηπρε λα θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ ηζπλφλησλ ηα πνιηηηζηηθά ηνπ δήκνπ 

Ηνκνηελήο σο ην θαηαιιειφηεξν δξψκελν ηεο πεξηνρήο γηα λα ηνλ εθπξνζσπήζεη 

ζηηο εθηφο θαη εληφο Γιιάδνο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Έγηλε δειαδή «ην ζήκα 

θαηαηεζέλ» ηνπ ηφπνπ. Γθθξάδσ εδψ αλαιπηηθά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ελφο 

ιανγξάθνπ γηα ην πώο θαη ην γηαηί απηήο ηεο επηινγήο 5. Απφ ηελ πιεπξά ησλ 
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επηηειεζηψλ, σο άκεζε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, νη παξαζηάζεηο ζεσξνχληαη 

ηηκεηηθέο γη‟ απηνχο, αθνχ πξνβάιινπλ ηελ παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ ηνπο ζηνλ 

«έμσ θφζκν» θαη πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηελ αλεηιεκκέλε 

επζχλε ηνπο 6. Πν δξψκελν δηακεζνιαβεί ζηε «ζπλνκηιία» ησλ ζπλνίθσλ 

πνιηηηζκψλ. Ε εμαγσγή ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ε αιιεινγλσξηκία κε ηνπο 

γείηνλεο πνιηηηζκνχο γίλεηαη ν επφκελνο ζηφρνο ηνπ Οπιιφγνπ 7. Πν δξψκελν θαη 

ηα ζπκπαξνκαξηνχληα ζπλδξάκνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ λνκνχ Ξνδφπεο, κε ηελ 

ηνπξηζηηθή ηνπο αμηνπνίεζε, κηα βεβαησκέλε πξν πνιινχ αιήζεηα 8. ια ηα 

πξναλαθεξζέληα ηφλσζαλ ηελ ηνπηθή απηνζπλείδεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ 

δηαρεηξηδφκελσλ ηελ παξάδνζε ηνπ ρσξηνχ κειψλ ηνπ Οπιιφγνπ. Ηαηαμηψζεθαλ 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ πνληηαθνχ ειιεληζκνχ σο εθπξφζσπνί ηνπ, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχσ φηη επέθεξε ηελ απηνδίθαηε πιένλ αλάιεςε απφ απηνχο ελφο 

εγεηηθνχ ξφινπ ζην «πνληηαθφ ζχζηεκα».  

(γ) αλαιύσ ηελ «ζθελνζεηηθή» άπνςε ηνπ «δηαρεηξηζηή» Γ. Κηθνιαΐδε: 1. 

Γκπινχηηζε ην δξψκελν κε λένπο ξφινπο, ππέξ ηνπο δψδεθα ζπλνιηθά  2. Οηε 

ζεαηξνπνηεκέλε λέα παξάζηαζε νη Ισκφγεξνη επηηεινχλ δξάζεηο φισο δηφινπ 

αληίζεηεο κε ην αξρηθφ πλεχκα θαη ην ήζνο ηεο. Ιεηεηξάπε ζε ζέακα «ηχπνπ 

απνθξηάο», θαηαλνείηαη πιένλ σο ηέηνην, κε ζηφρν λα εληζρχζεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηεο ζάηηξαο θαη λα απνζπάζεη πεξηζζφηεξν θαη πην αβίαζην γέιην 3. Πν δξψκελν 

δελ γλσξίδεη ηνλ ηνπηθφ ηνπ πξνζδηνξηζκφ. Ναξαζηάζεθε θαη εθηφο ρσξηνχ, 

«ηαμίδεςε» ζε Γιιάδα θαη Γπξψπε, ζε κε ηόπνπο (Marc Auge) 4. Ε παξάζηαζε 

θαηαθεξκαηίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη επηκεξηζκέλε, φζν ρξφλν ηεο επηηξέπεη ην 

θαζνξηζκέλν από άιινπο πξφγξακκα  5. Μ ρξόλνο ηεο παξάζηαζεο απνζπλδέζεθε 

απφ ηνλ «ηεξφ ρξφλν» ηεο παξακνλήο ηεο πξσηνρξνληάο 6. Ιε ηα παξαπάλσ ππ‟ 

φςηλ καο κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο έρνπκε πιένλ κηα «δεχηεξε χπαξμε ηνπ 

εζίκνπ», κηα ξηδηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ παιαηνχ, κηα πβξηδηθή λέα κνξθή. 

Αλαιχσ εθηελψο ζην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο ηελ ινγηθή ησλ αλαβηψζεσλ 

«ηχπνπ Κηθνιαΐδε» 7. Μ Γ.Κ. δεκηνπξγεί αηνκηθά, δελ εθπξνζσπεί ηελ θνηλόηεηα. 

Αιιά νη παξεκβάζεηο ηνπ δελ απαζρνινχλ ην «θαηαλαισηηθφ θνηλφ» ηνπ, νχηε ηεο 

θνηλφηεηαο, νχηε ησλ άιισλ εγρψξησλ θαη μέλσλ θαηαλαισηψλ ηνπ. 

Δηακνξθψλεη πιένλ αηζζεηηθή ζηελ νηθεία θνηλφηεηα, επεηδή εθείλε δελ ιεηηνπξγεί 

πιένλ σο ηέηνηα (κε ηα γλσζηά ζηνηρεία ηεο «παξαδνζηαθήο»). Απφ ηελ επηηφπηα 

έξεπλα θάλεθε φηη νη «παιαηνί» θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ δελ απνδέρνληαη ηηο 

παξεκβάζεηο, επηκέλνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηήο θαη‟ απηνχο απζεληηθόηεηαο θαηά 

ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ δξσκέλνπ. Γπηβεβαηψλνπλ κε δηθά ηνπο ιφγηα «ηελ νπζία 

θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηζηνξίθεπζεο ζην πιαίζην ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ». κσο ε 

λέα κνξθή ηνπ εζίκνπ θαζίζηαηαη ζηαδηαθά (θπξίσο γηα ηνπο αγλννχληεο απηφ 

λεψηεξνπο Θξπινξηψηεο) κηα πξσηόγλσξε αιήζεηα. Ε λέα παξάζηαζε πιένλ 

γίλεηαη απνδεθηή σο απζεληηθή, σο κφλε πίζηε. Αθνχ κάιηζηα αξέζεη, 

δηαζθεδάδεη, πξνβάιιεη ην ρσξηφ, εληζρχεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, γηαηί 

λα ζέζνπλ ππφ ζθέςηλ ηα παξαπάλσ; Έηζη ν «θνιθινξηθφο πνιηηηζκφο» 

εθιακβάλεηαη είηε σο απζεληηθή εμεηθφληζε ηνπ παιαηνχ, είηε σο θάηη εληειψο 

θαηλνχξγην θαη πξσηφηππν 8. Ε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζ‟ απηά παξακέλεη. Δελ 

έρνπκε βέβαηα παξέκβαζε ησλ ζεαηψλ ζην επί ζθελήο δξψκελν (ηνλ γλσζηφ 
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απηνζρεδηαζκφ κε ηηο απζφξκεηεο παξεκβάζεηο ζηελ θπζηθή θαη απξφζεηε 

δηακφξθσζή ηνπ) 9. Ε νκάδα ησλ ηειεζηψλ-ππνθξηηψλ ηεο παξάζηαζεο, αλ θαη 

δελ είλαη πάληνηε ε ίδηα, ζπγθξνηεί κηα «ζθεληθή ελφηεηα» ιφγσ ηεο θνηλήο 

πνιηηηζκηθήο θαη θαιιηηερληθήο ηνπο εκπεηξίαο. Πν αλνκνηνγελέο ησλ εθηφο ρσξηνχ 

παξαζηάζεσλ έρεη κφλν παξόλ, φζν δηαξθεί ε θάζε παξάζηαζε. Πν 

«θαηαλαισηηθφ» θνηλφ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξάζηαζε, έλα άιιν ηελ 

παξαθνινπζεί σο έλα αζπλήζηζην ζέακα, εμσηηθφ.  

 

58. «Γηζαγσγή», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Οέξγεο, Γι. Η. αξαηζίδεο, Γαξπθ. Γ. 

Θενδσξίδνπ (επηκ.), Από ην Αξαξάη ζηνλ ιπκπν: ζέκαηα αξκεληθήο ιανγξαθίαο, 

Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Αλη. Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2015, 9-63. (Οε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Γι. Η. αξαηζίδε θαη Γαξπθ. Γ. Θενδσξίδνπ). 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία ελ πξψηνηο επηζεκαίλνπκε ην γεγνλφο φηη ε αξκεληθή 

Θανγξαθία απνηειεί terra incognita ζηελ Γιιάδα θαη αλαπηχζζνπκε κε αξθεηά 

παξαδείγκαηα θάπνηεο πεγέο, ζηηο νπνίεο ν πξνηηζέκελνο λα αζρνιεζεί κε ηελ 

αξκεληθή ιανγξαθία εξεπλεηήο ζα βξεη πινχζην ιανγξαθηθφ πιηθφ.  

Ιε δεδνκέλν φηη ν αξκεληθφο ιαφο αλήθεη ζ‟ απηνχο ηεο ιεγφκελεο ηζηνξηθήο 

δηαζπνξάο, παξνπζηάδνπκε φιε ηελ καθξνρξφληα παγθφζκηα «δηαζπνξηθή ηζηνξία 

ηνπ», ηηο παξακέηξνπο πνπ πξνζδηφξηζαλ επί αηψλεο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Αξκελίνπ 

(γιώζζα, εκπόξην, ζξεζθεία) θαη επεηδή ν Γιιεληζκφο ζπλππήξμε κε απηφλ επί 

αηψλεο, αλαπηχζζνπκε ελ ζπληνκία ηηο αθίμεηο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο Αξκελίσλ 

ζηνλ ειιαδηθφ εηδηθά ρψξν απφ ηα κεζαησληθά ρξφληα κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 

1920. Οηνλ εγεκνληθφ ιφγν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ησλ ινγίσλ ήδε 

απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ νη αξκέληνη 

πξφζθπγεο πξνζδηνξίδνληαη σο «αδέξθηα καο», σο «αδειθή θπιή». 

Δηθαηνινγνχκε ηνλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζκφ, αιιά αλαθεξφκαζηε θαη ζε εθείλεο 

ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο (καθξάο δηάξθεηαο ή κεκνλσκέλα γεγνλφηα) πνπ ζηάζεθαλ 

αθνξκέο γηα ηελ εκθάληζε κεηαμχ ησλ ιαψλ θαηλνκέλσλ θαρππνςίαο, 

αληηπαιφηεηαο, αληαγσληζηηθψλ ηάζεσλ, ζαηηξηζκψλ, αξλεηηθψλ 

εζλνζηεξενηχπσλ.  

Ναξνπζηάδνπκε ελ ζπλερεία αλαιπηηθά ηελ κεηά ην 1922 θαηάζηαζε, ηηο 

πξνζπάζεηεο δειαδή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα ζπκπεξηιάβεη ζηα πξνγξάκκαηα 

πεξίζαιςεο ησλ κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ θαη ηνπο Αξκελίνπο, αιιά θαη ηελ 

γεληθφηεξε εηθφλα ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κέρξη πεξίπνπ ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940, φηαλ νινθιεξψζεθε ζρεδφλ ν «επαλαπαηξηζκφο» ηνπο πξνο 

ηελ ζνβηεηηθή Αξκελία. Αλαιχνπκε ηνπο ιφγνπο ηεο «παιηλλφζηεζεο» απφ ηελ 

Γιιάδα: 1. Ννιηηηθνύο (πνιινί αξκέληνη πξφζθπγεο αλακείρζεθαλ ελεξγά ζηνλ 

ειιεληθφ εκθχιην πφιεκν,  ηδενινγηθνύο (ην φξακα ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα 

εληζρπκέλν κε ηηο ππνζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ παιηλλφζηεζεο πεξί κηαο 

«γεο ηεο επαγγειίαο» εμήπηε ηνλ εζληθηζκφ ησλ πξνζθχγσλ, νηθνλνκηθνύο (ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αξκεληθνχ πιεζπζκνχ ήηαλ άζιηα),  ε 

ηαπηόηεηά ηνπο σο Άιισλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο. 
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Οηα επφκελα κάο απαζρνιή ν φξνο δηαζπνξά (απφ ηνλ εβξαηνθεληξηθό νξηζκφ 

ηεο κέρξη ζήκεξα, εηδηθά απφ ην 1991 θ.ε. φηαλ απνθηά επξχηεξε ζεκαζία θαη 

πεξηιακβάλεη φξνπο, φπσο κεηαλάζηεο, εθπαηξηζκέλνπο, πξόζθπγεο, 

πξνζσξηλνύο εξγάηεο, εμόξηζηε θνηλόηεηα, θνηλόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ, εζλνηηθή 

θνηλόηεηα,  αλήθεη πιένλ ζε έλα επξχηεξν ζεκαζηνινγηθφ πεδίν πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαηλνχξγηνπο φξνπο, φπσο δηεζληθόηεηα (transnationalisn), 

κεηαλεσηεξηθόηεηα, απνεδαθνπνίεζε (deterritorialization), ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 

ζεσξηψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ κεηακνληεξληζκνχ.  

Οήκεξα ν φξνο δηαζπνξά ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξίπνπ 300 δηεζληθέο 

(transnational) θνηλφηεηεο θαη αλαθέξεηαη ζε παιαηνχο θαη λένπο δηαζθνξπηζκνχο 

(dispersions) αλζξψπσλ. Μ νξηζκφο ηεο  είλαη πιένλ πην «ειαζηηθφο», φπσο 

πξνείπακε. Ναξνπζηάδνπκε δηεμνδηθά ηελ θαηά  Cohen ηππνινγία ηεο:  1. ηελ 

«ζπκαηηθή» (εβξατθή, π.ρ., αξκεληθή), 2. ηελ εξγαηηθή (π.ρ., Ζλδνί 

ζηξαηνινγήζεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ηξνπηθέο θπηείεο ησλ 

επξσπατθψλ απνηθηαθψλ θηήζεσλ), 3. ηελ εκπνξηθή (πεξηγξάθεη δίθηπα 

απηελεξγνχλησλ εκπφξσλ), 4. ηελ πνιηηηζκηθή. 

Οηα φξηα ηεο ζεψξεζεο ηνπ Cohen θηλνχκελνη εκείο επηζεκαίλνπκε ελ ζπληνκία: 

1. ηελ ζπκθσλία καο κε ηνλ Tölölyan πνπ επηκέλεη ζηνλ δηαρσξηζκφ  ησλ φξσλ 

diaspora θαη dispersion: θξίλνπκε φηη δελ είλαη νξζφ ππφ ηνλ πξψην λα βξίζθνπλ 

αθφκε θνηλή ζηέγε νη εζλφηεηεο/δηαζπνξηθέο θνηλφηεηεο (ethnics), νη πνιηηηθνί 

εμφξηζηνη, νη επηδεηνχληεο άζπιν, νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, ηα ζηειέρε 

δηεζληθψλ εηαηξεηψλ, νη ηξνκνθξάηεο, θιπ. Θεσξνχκε δειαδή φηη ε 

κεηαλαζηεπηηθή δηαζπνξά θαη θάζε ινγήο νηθνλνκηθή / εκπνξηθή απνδεκία (φπσο 

ηηο φξηζε δειαδή πεξίπνπ θαη ν Cohen) απνηεινχλ μερσξηζηέο κνξθέο ηεο. Ε 

δηαζπνξά θαη‟ απηφλ πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζηε «ζπκαηηθή» ηνπ Cohen, πνπ 

πξνθιήζεθε απφ θαηαζηξνθηθή βία, απφ πεηζαλαγθαζηηθή εθδίσμε απφ ηελ 

παηξίδα θαη έρεη σο επαθφινπζν ηελ εγθαηάζηαζε ζε άιιεο ρψξεο-μεληζηέο.  

2. Ε θαηά ηφπνπο δηαζπνξά κεηαηξέπεηαη ζε θνηλόηεηα, ε νπνία αλαιακβάλεη 

λα δηαηεξήζεη ηε κλήκε, κε παληνίεο ππελζπκίζεηο. Μη δηαζπνξέο δηακνξθψλνπλ 

θαη εληζρχνπλ ην εζληθφ θαληαζηαθφ, απαξαίηεην φξν ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αιιειεγγύεο κέζα ζηνλ δηαζθνξπηζκφ. Μη θάζε ινγήο εζληθνί κχζνη, νη ηζηνξηθέο 

αθεγήζεηο, ε πξνθνξηθή ηζηνξία, ηα ζπκβνιηθά αληηθείκελα κλήκεο, φ,ηη ελ 

ζπληνκία ζπλζέηεη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ελφο ιανχ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο 

παξάγνληεο ζπλνρήο ηεο δηαζπνξηθήο θνηλόηεηαο. Μη δηαζπνξηθέο θνηλφηεηεο 

δηαηεξνχλ ηε ζπιινγηθή κλήκε, ζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο μερσξηζηήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο.  

3. Ιηα εζληθή θνηλφηεηα (ethnic community) πνπ πξνήιζε απφ κεηαλάζηεπζε 

(ηνλίδνπκε, νηθνλνκηθνχο δειαδή θπξίσο ιφγνπο) πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

κηα αθξαηθλψο δηαζπνξηθή, γηαηί ε πξψηε ππνιείπεηαη σο πξνο ηελ αθνζίσζε 

ηεο δεχηεξεο ζην λα δηαηεξεί επαθέο κε ηελ παηξίδα, κε ηηο νκνεζληθέο 

θνηλφηεηεο ζε άιια θξάηε ή σο πξνο ηελ δηαηεξνχκελε απηναλαπαξάζηαζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ηεο απφ ηελ θνηλσλία ηεο ρψξαο-μεληζηή. 

Οηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απηή ε αθνζίσζε είλαη αδχλακε θαη ζπληεξείηαη 

αηνκηθά, φρη θνηλνηηθά. Άξα, όιεο νη δηαζπνξηθέο θνηλόηεηεο είλαη θαη εζληθέο 
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θνηλόηεηεο (ethnic groups). Δελ ηζρχεη φκσο ην αληίζεην. ινη νη δηαζπνξηθνί είλαη 

ethnics, αιιά όινη νη ethnics δελ είλαη δηαζπνξά.  

4. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαζπνξψλ (φισλ ησλ κνξθψλ) είλαη ε ξεηνξηθή 

ηεο επηζηξνθήο ζηελ κεηέξα παηξίδα. Πν φξακα ηεο επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα 

είρε δηαθνξεηηθά «ρξψκαηα» (π.ρ.) ζηνπο «ελ Γιιάδη» αξκελίνπο πξφζθπγεο κέρξη 

ην 1948. Γπηπιένλ, ε παηξίδα πνπ λνζηαιγνχκε θαη θάλνπκε φλεηξα επηζηξνθήο 

ζηνπο θφιπνπο ηεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή παηξίδα πνπ ζπλαληνχκε. 

Ννηα είλαη πιένλ ε ηαπηφηεηά ηεο; Ννηεο νη πνιηηηζκηθέο (εζλνπνιηηηζκηθέο) 

αιιαγέο πξσηίζησο πνπ έρνπλ δερζεί νη ίδηνη νη επαλαπαηξηδφκελνη ζηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο; Νψο γίλεηαη απηφο ν «επαλαπαηξηζκφο»; Ρπφ πίεζηλ; 

Μξγαλσκέλνο απφ ηνπο ίδηνπο ή απφ έρνληεο ζπκθέξνληα ηζρπξνχο 

(θνκκαηηθνχο) «πξνζηάηεο»; ηη ζεκαίλεη λα είκαη Αξκέληνο κε πνιιέο ήδε 

παηξίδεο; Πη νξίδεηαη σο παηξίδα; Ννηα είλαη ε «ρακέλε παηξίδα»; Ε 

πξνρξηζηηαληθή αξκεληθή απηνθξαηνξία; Πν βαζίιεην ηεο Ηηιηθίαο; Ε Αξκελία / 

Αλαηνιία ηνπ 1915; Ε ξσζηθή Αξκελία;   

5. Ε δηαζπνξηθφηεηα (diasporicity) εθδειψλεηαη ζηηο ζρέζεηο δηαθνξάο. Ε 

δηαζπνξά βιέπεη ηνλ εαπηφ ηεο ζπζρεηηδφκελν κελ, αιιά δηαθνξεηηθφ απφ απηνχο 

ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρεη εγθαηαζηαζεί. Γθεί ε δηαθνξά ζπληεξείηαη αθφκα θαη 

αλ νη ηζρχνπζεο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ  ελζσκάησζε. Ιε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε 

δηαζπνξά ζπληεξείηαη θαη επηβηψλεη φρη πιένλ επεηδή ηα κέιε ηεο ελζπκνχληαη 

ηελ παηξίδα, αιιά ράξε ζηελ επίκνλε θαη δηαξθή ζπιινγηθή εξγαζία πάλσ ζηε 

κλήκε θαη ζηηο αλακλεζηήξηεο ηειεηνπξγίεο (commemoration) πνπ ηε ζπληεξνχλ, 

ράξε ζηελ παξάζηαζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδενινγηψλ 

ηαπηφηεηαο, ζηελ ζεζκνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ ηνπο ζπλδένπλ κε 

ηελ παηξίδα. Οεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ εδψ νη «ζεκαληηθνί άιινη» (ηα 

εμέρνληα πξφζσπα ηεο δηαζπνξάο) θαη νη «γεληθεπκέλνη άιινη» (ζεζκνί, νκάδεο, 

θνηλφηεηα), πνπ ζπληεινχλ ψζηε αθφκε θαη νη επηλνεκέλεο ελίνηε δηαθνξέο λα 

γίλνληαη «ζπλείδεζε δηαθνξάο». Μη ηαπηφηεηεο, είλαη πιένλ αλακθηζβήηεην, 

ζπληίζεληαη θαη απφ ηηο δηαθνξέο κε ηνλ Άιινλ. 

6. ηαλ πιένλ ζηα χζηεξα ρξφληα νη εκπεηξηθέο κλήκεο ησλ πξψησλ γελεψλ 

αξρίδνπλ λα μεζσξηάδνπλ, ν θπξίαξρνο ιφγνο γηα κηα «θνηλή εζλνηηθή ηαπηφηεηα» 

αληηθαζίζηαηαη ή ζπκπιεξψλεηαη απφ κηα παξαιιαγή ηαπηνπνίεζεο, ν Tölölyan 

ηελ νλνκάδεη πνιηηηθή αιιειεγγύε, εηδηθά απφ ηα εμέρνληα κέιε ηεο δηαζπνξηθήο 

θνηλόηεηαο. Οηηο λεψηεξεο γεληέο ησλ αξκελίσλ πξνζθχγσλ (γεληθά) ε 

ηδηαηηεξφηεηα θαίλεηαη πσο αξρίδεη λα μεζσξηάδεη, θαη πνιιέο θνξέο ε 

πξαγκαηηθή θνηλφηεηα παξαρσξεί ηειηθά ηε ζέζε ηεο ζε κηα θαληαζηαθή λνεξή 

θνηλφηεηα. Ε επηδεηθλπφκελε κε εμσηεξηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηα ζπλίζηαηαη απφ 

παιηά πιηθά αιιά θαη δηακνξθσκέλα, ηξνπνπνηεκέλα ή θαη επηλνεκέλα ζηνηρεία 

θαη παξαδφζεηο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. Ε κεηά-εζλνηηθή ηαπηφηεηα 

είλαη ίζσο ε λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιινχο λένπο Αξκελίνπο. 

7. Ε δηαζπνξά εκπεξηέρεη ελδνγελείο εληάζεηο θαη ηξηβέο (Levy 2000 : 146), άξα ε 

άπνςε φηη απηή αθνξά ζε κηα ζπιινγηθφηεηα πνπ θαηνηθεί θάπνπ θαη ειπίδεη  - 

έζησ θαη νπηνπηθά - λα εγθαηαζηαζεί αιινχ, είλαη κνλνκεξήο. Πν παξάδεηγκα ησλ 
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Αξκελίσλ εληζρχεη απηήλ ηε ζέζε καο. Αλαθέξνπκε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα 

δηακαρψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. 

8. Ε ζρέζε εζληθνύ θέληξνπ (όπνπ πθίζηαηαη) θαη δηαζπνξάο είλαη έλα αθφκε 

δήηεκα, εηδηθά ζεσξνχκε ζηα κεηαπνιεκηθά ςπρξνπνιεκηθά έηε. Ε ζπλερήο θαη 

απξφζθνπηε πιένλ επηθνηλσλία θαη νη θαληαζηαθέο ηαπηίζεηο ελφο δηαζπνξηθνχ 

κέινπο κε ηελ παηξίδα αλαθνξάο (βι. παξαπάλσ) ελδέρεηαη λα έρνπλ ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε δηαδηθαζία έληαμήο ηνπ ζην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα 

ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο.  

9. Ηάλνπκε εθηελή αλαθνξά ζηνπο θαηλνχξγηνπο (πνιχ ελδηαθέξνληεο) 

δηαζθνξπηζκνύο, ηχπνπ ιαηηλνακεξηθαλψλ ή θνηλνηήησλ απφ ηελ αλαηνιηθή θαη 

δπηηθή Αζία ζηνλ Ηαλαδά θαη ζηηο ΕΝΑ. Πέινο,  

- παξνπζηάδνπκε ηελ εηθφλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξκεληθήο θνηλφηεηαο 

ζηελ Γιιάδαο κεηά ην 1922 κέρξη ην 1950, ηηο δηαζπνξηθέο θνηλόηεηεο, ηηο 

δηαζπνξηθέο εζλν-θνηλόηεηέο ηνπο (etho-communities)  

- ελεκεξψζνπκε ην ιανγξαθηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηήκεο καο ζην Ζλζηηηνύην Αξραηνινγίαο θαη 

Γζλνγξαθίαο ηεο Γζληθήο Αθαδεκίαο ηεο Δεκνθξαηίαο ηεο Αξκελίαο, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξνη ησλ ζπλαδέιθσλ αξκελίσλ ζπγγξαθέσλ ηνπ αλά ρείξαο ζπιινγηθνχ 

ηφκνπ εξγάδνληαη ζην ελ ιφγσ Ίδξπκα ή ζπλδένληαη καδί ηνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ 

άιιν ηξφπν.  

 

59. «George Divine Treloar: ν Αξκνζηήο ηεο Ηνηλσλίαο ησλ Γζλψλ θαη ε 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιήλσλ πξνζθχγσλ ζηε Θξάθε (1923-

1926)», ζηνλ ηφκν Αλαπαξαζηάζεηο θαη απνρσξηζκνί. Πηκεηηθόο ηόκνο ζηε κλήκε 

ηεο Ιάξζαο Νύιηα, Δεκνθξίηεην Ναλεπηζηήκην Θξάθε, Ορνιή Ηιαζηθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Οπνπδψλ, Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ 

Ναξεπμεηλίσλ σξψλ, Ηνκνηελή 2015, 329-351.  

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδσ αλέθδνηα ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ηε 

δξάζε ηνπ George Divine Treloar, ζπληαγκαηάξρε ηνπ αγγιηθνχ ζηξαηνχ θαη 

Αξκνζηή ηεο Ηνηλσλίαο ησλ Γζλψλ, ζηελ Γιιάδα (ζηελ Αλαηνιηθή θαη ηε Δπηηθή 

Θξάθε εηδηθφηεξα), πνπ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηνρέο. Νξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα Αξρεία ηεο Ηνηλσλίαο ησλ Γζλώλ ζηε 

Γελεχε (φπνπ πξαγκαηνπνίεζα εηδηθή έξεπλα γηα ην ζέκα κνπ) θαη απφ ην Ζζηνξηθό 

Αξρείν ηνπ Ρπνπξγείνπ Γμσηεξηθώλ ηεο Γιιάδαο.  

Μ Treloar ζπλέβαιε κε ηε δξάζε ηνπ ηα κέγηζηα ζηελ εθθέλσζε ηεο Αλ. Θξάθεο 

απφ ην ρεηκαδφκελν ηφηε (παληνηνηξφπσο) ειιεληθφ ζηνηρείν, νξγάλσζε ζπλνιηθά 

πεξί ηνπο 15 νηθηζκνχο ζηε Θξάθε: ίδξπζε, εηδηθφηεξα, επηά λένπο θαη επέθηεηλε 

άιινπο - ήδε ππάξρνληαο - νθηψ, κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.  

Ιεγάιν ηκήκα ηεο εξγαζίαο αθηεξψλσ ζηε «θηινζνθία» γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ηελ νπνία νηθεηνπνηήζεθαλ θαη άιινη θηιέιιελεο 

ησλ μέλσλ απνζηνιψλ, νη δε έιιελεο ηζχλνληεο ηε Θξάθε δεηνχζαλ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε λα ηελ επεθηείλνπλ σο ππνδεηγκαηηθή θαη ζ‟ άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα. Ννηα ήηαλ απηή: νη 
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πξφζθπγεο πξέπεη λα απηννξγαλσζνχλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην θξάηνο θαη ε 

Γπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Νξνζθχγσλ ηνπο παξείραλ ηα ρξήζηκα βαζηθά εθείλα 

ζηνηρεία γηα ην μεθίλεκα ηεο λέαο ηνπο δσήο (πιηθά θαηαζθεπήο ζπηηηψλ, εξγαιεία, 

δψα, θ.ιπ.). Νξψηηζην κέιεκα ήηαλ λα εμαζθαιίζνπλ γε, λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ 

γηα λα πξνζπνξηζζνχλ ηα πξψηα ζηηεξά, νη δε εξγάηεο (εηδηθεπκέλνη θαη κε) λα 

εξγαζζνχλ.  

Ιεηά απφ απηά, ν Treloar δέρεηαη παληαρφζελ ζπγραξεηήξηα γηα ηε δξάζε ηνπ, 

θπξίσο απφ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπ, αιιά θαη ην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν ηνλ 

αληακείβεη εζηθά δίδνληαο ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Θξπιφξην ην φλνκά ηνπ, φπσο έρεη 

εθηελψο παξνπζηάζεη αιινχ. 

Οηηο πξνζπάζεηέο ηνπ απηέο ν Treloar ζπλάληεζε δηαθσλίεο θαη ακθηζβήηεζε, 

ζα ην ζεσξνχζα απνιχησο θπζηθφ επαθφινπζν: ήιζε ζε δηάζηαζε κε αδηάθνξνπο 

αλψηεξνπο ππαιιήινπο ηεο Η.η.Γ. ζηε Γελεχε θαη κε ηνλ Αλαζηάζην Αδνζίδε (1873-

1942). Αλαιχσ εθηελψο ηελ κεηαμχ ηνπο δηακάρε. 

 

60. «On the cultural biography of the things: Wall calendars of cultural 

associations in Greece. The Athens Naxiot migrant associations‟ example (1980-

2007)», Erytheia 36 (2015), 251-290.  

 

Οηελ εξγαζία απηήλ εμεηάδσ ηα εκεξνιφγηα ηνίρνπ πνπ θπθινθνξήζεθαλ απφ 

ηνπο εζληθνηνπηθνχο ζπιιφγνπο ησλ ελ Αζήλαηο Καμησηψλ απνδήκσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1980-2007. Αλαιχσ ην ζέκα νιηζηηθά: ηα αληηκεησπίδσ  

(α) σο πιηθέο θαηαζθεπέο, σο δεκηνπξγίεο ηνπ πιηθνχ αζηηθνχ λενειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ, σο θαηαλαισηηθφ αγαζά, σο απηνλφεην παξάγσγν ηεο ηερληθήο θαη 

ηεο θαιιηηερληθήο ηππνγξαθίαο 

(β) σο αληηθείκελα πάλσ ζηα νπνία έρεη απνηππσζεί κέξνο απφ ηελ ηζηνξία 

ησλ θνξέσλ ηνπο ζπιιφγσλ, ε ηδενινγία ηνπο πεξί ηελ παξάδνζε, ε νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε ε ζέζε ηνπο ζην λαμηαθφ ζηεξέσκα, ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

γεσγξαθηθφ «ηφπν αλαθνξάο»· εμεηάδνληαη σο ηφπνο δηαηππψζεσο ησλ 

πξνγξακκάησλ, ησλ ηδεψλ, ησλ «ηαπεηλψλ» θαη «πςειψλ» ζηφρσλ ηνπο· σο 

ηφπνο επί ηνπ νπνίνπ εγγξάθνληαη πιήζνο θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ηεο λαμηαθήο 

θνηλσλίαο απηήο ηεο πεξηφδνπ (ελδνηνπηθνί θνηλσληθνί αληαγσληζκνί, 

δηαζπιινγηθέο ζπγθξνχζεηο, θνκκαηηθνί αληαγσληζκνί, ην ηνπηθό, ε ηνπηθή 

ηαπηόηεηα, ην ειιείπνλ ζρεδφλ ππεξηνπηθό θ.η.η.),  

(γ) σο αληηθείκελα ζηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ νπνίσλ απνθηνχλ 

λέεο θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο  

(δ) σο ρξνλνδείθηεο, σο θνξείο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ππφ ηελ πξψηε 

ηνπο, ηελ θαζαξά ρξεζηηθή δειαδή δηάζηαζε. Νξνζθέξνπλ κηα νπηηθή ζρεκαηηθή 

δνκή ηνπ, απαληνχλ θη απηά κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζην πψο γίλεηαη αληηιεπηφο ν 

ρξφλνο απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. ια ηα παξαπάλσ ηα δίλσ ζε ζπλδπαζκφ: 

- κε κηα εθηελή πεξηγξαθή ηεο πεξηφδνπ ηεο κεηαπνιίηεπζεο, εηδηθφηεξα ηεο 

πξψηεο ηεο θάζεο, ε νπνία  είλαη γηα ηελ Γιιάδα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο, 

απφξξνηα θπξίσο ηεο «ζησπειήο» επηαεηνχο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ 

ρνχληα ησλ Οπληαγκαηαξρψλ. Απαξηζκψ ηηο θαηαθηήζεηο αιιά θαη ηηο πζηεξήζεηο 
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ηεο,  πνπ ζηάζεθαλ αηηίεο γηα ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ηφπνπ. Γπεθηείλσ ην ζέκα 

πεξηνξίδνληάο ην ζηελ πεξίπησζε ηεο Κάμνπ ηελ ίδηα πεξίνδν. 

- κε ηελ έληαμε ηνπ ζέκαηνο «εζληθνηνπηθνί ζχιινγνη» ζηε δίλε ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ θνκκαηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, πνπ αλαπαξήγαλ ηηο δεκηνπξγεκέλεο 

πνιψζεηο, έγηλαλ ε ζκηθξνγξαθία ηνπ έληνλνπ θνκκαηηθνχ ιφγνπ ηεο πεξηφδνπ 

πνπ ραξαθηήξηζε ηελ Γιιάδα κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

- κε ηελ επεμήγεζε ηνπ φξνπ εζληθνηνπηθνί ζύιινγνη θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

(πνιηηηθψλ, έηζη θη αιιηψο) ζηφρσλ ηνπο. Ε αηηηνινγία ηεο επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ: νη ζχιινγνη απηνί ήηαλ (θαη είλαη) εθθξαζηέο ηνπ ηνπηθνύ 

κέζα ζην επξχηεξν εζληθό πιαίζην, ήηαλ θαη είλαη ζχιινγνη (θαη ζχλδεζκνη) 

εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ απφ θάπνηα κηθξή ή κεγαιχηεξε θνηλφηεηα ή απφ κηα 

επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο, κε 

πξσηνβάζκηα νξγάλσζε νη πεξηζζφηεξνη ζηα πξνθαηνρηθά ρξφληα. Μ ζθνπφο 

ππάξμεψο ηνπο ήηαλ δηηηφο, φπσο αλαιχσ εθηελψο ζηελ εξγαζία (α) 

αιιεινβνήζεηα γηα ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ησλ απνδήκσλ εζσηεξηθώλ 

κεηαλαζηώλ ζην λέν αζηηθό πεξηβάιινλ εγθαηνίθεζεο, θαη (β) πνιιαπιή 

εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ γελέζιηνπ ηόπνπ. Πν εζληθν-, σο πξψην 

ζπλζεηηθφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, επηιέρζεθε γηα λα δηαζηαινχλ νη ζχιινγνη απηνί 

ζην πιαίζην απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπιιφγνπο απνδήκσλ νκνεζλψλ ηνπ 

Γμσηεξηθνχ. Ε Susan Sutton  ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο migrant regional association 

θαη local association. Δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα είλαη έλαο εζλνηνπηθόο ζύιινγνο 

(π.ρ., έλαο πνληηαθφο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηελ θνηλή εζλνηηθή θαηαγσγή 

ησλ κειψλ ηνπ, ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο γηα ηνλ «ηφπν αλαθνξάο») ή 

έλαο πξνζθπγηθόο ζύιινγνο (Ιηθξαζηαηψλ γηα παξάδεηγκα, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ 

ελψλεη ε «θαληαζηαθή θνηλφηεηα»). 

- κε ηελ ζεψξεζε ηνπ φξνπ εθπνιηηηζηηθνί – κνξθσηηθνί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Κάμνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν σο απζαίξεηνπ 

- κε ηελ αλάιπζε ηεο πνιππνίθηιεο ζεκαηνινγίαο ησλ εκεξνινγίσλ, ηνπ 

εμψθπιινχ ηνπο, ησλ εζσηεξηθψλ ζειίδσλ ηνπο, ησλ δηαθεκίζεσλ, ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο ή φρη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο, ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπο θαη 

φισλ ησλ ηδενινγηψλ θαη ηδενινγεκάησλ πνπ πξναλέθεξα εδψ παξαπάλσ 

- κε ηε ζεψξεζή ηνπο σο πνιύζεκσλ αληηθεηκέλσλ, αθνχ (σο απνζήθε 

ζεκαζηψλ) ζηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο απνθηνχλ ελαιιαζζφκελεο ή 

λέεο ιεηηνπξγίεο, θνηλσληθά θαζνξηζκέλεο, αθνχ ζπγθεληξψλνπλ θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απνθηνχλ ηειηθά έλα ζπκβνιηθφ λφεκα. Ε ελφηεηα ηδίσο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ εκεξνινγίσλ απφ ηνπο ζπιιφγνπο θαη ηνπο παξαιήπηεο ηνπο 

είλαη απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζέκαηα ηεο εξγαζίαο. 

 

61. «„„Ζεξά δψα‟‟: αλάκεζα ζηε γνληκφηεηα θαη ηε καγηθή ππφζηαζε ηεο 

„„ιαηξείαο‟‟ ηνπο», ζηνλ ηφκν Ζεξά Ιεηξφπνιηο Οάκνπ, Ζθαξίαο θαη Ηνξζεψλ, 

Ηέληξνλ Γθθιεζηαζηηθψλ, Ζζηνξηθψλ θαη Ννιηηηζκηθψλ Ιειεηψλ (εθδ.), Γπθαξπίαο 

Αληίδνζηο. Πηκεηηθό Αθηέξσκα ζηελ Γηθνζαεηία (1995-2015) ηνπ Οεβαζκησηάηνπ 

Ιεηξνπνιίηνπ Οάκνπ, Ζθαξίαο θαη Ηνξζεώλ θ.θ. Γπζεβίνπ, Αζήλα 2015, 763-786.  
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Ιε ηελ εξγαζία απηήλ «θιείλσ» έλαλ κηθξφ θχθιν εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

γεληθφηεξν ηίηιν Δώα ζηε Θανγξαθία (Animals in Folklore), πνπ άξρηζε κε ηνλ 

ζθχιν (βι. ππ‟ αξηζκ. 37 θαη 52 εξγαζίεο κνπ) θαη ζπλέρηζε κε ηνλ γάηδαξν (βι. 

αξηζκ. 70). Οε απηήλ αλαιχνληαη νη ζρέζεηο ηεο αξθνχδαο κε ηε ιαηξεία ηεο ζεάο 

Αξηέκηδνο (ε Αξθηεία θπξίσο), ε δηαζπνξά ηεο ζηνλ επξχηεξν ειιεληθφ θφζκν, ε 

κεηαβνιή πνπ ππέζηε ε πξφζιεςε ηνπ δψνπ απφ ηε ρξηζηηαληθή ζενινγία, νη 

επηβηψζεηο ηειηθά (ππφ ηνλ καλδχα ηεο καγείαο θαη ηεο δεηζηδαηκνλίαο) ηνπ 

αξρέγνλνπ ηεξνχ ραξαθηήξα ηνπ θαηά ηε κεζαησληθή θαη ηε λεψηεξε πεξίνδν ηνπ 

ειιεληζκνχ (κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960). Βαζχηεξν ζηφρν ηεο απνηειεί ν 

αλαζηνραζκφο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ιεγφκελα αξραηνειιεληθά 

επηβηώκαηα ζην πξφζθαην παξειζφλ ηνπ λενειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ.  

Γθθηλψ κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο ζεάο, θπξίσο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πνπ έρνπλ αηηηνινγηθή ζρέζε κε ηελ αξθνχδα (σο Great-she-bear, 

πξνζηάηηδα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ γάκνπ, ζεά ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο 

γνληκφηεηαο ηεο θχζεο γεληθψο). Πελ εθιακβάλσ θπξίσο (κε αθνξκή ηελ πξνο 

ηηκήλ ηεο ηειεηνπξγία ηεο Αξθηείαο) σο border goddess, επεηδή «εθηλείην» 

αλάκεζα ζηε Φχζε θαη ζηνλ Ννιηηηζκφ. Απηφο ν ρσξηθφο πξνζδηνξηζκφο θαίλεηαη 

πσο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ηεο ξφιν, αθνχ «κεηέθεξε» ηηο παξζέλεο 

άξθηνπο ηήο ελ ιφγσ γηνξηήο απφ ηνλ savage ρψξν ζε απηφλ ηνπ tame, ζηνλ γάκν, 

ή απφ ηελ θαηάζηαζε «παξζέλνο» ζηελ θαηάζηαζε «γπλή».  

Γλ ζπλερεία παξνπζηάδσ ηελ Αξθηεία, κηα κπεηηθή θαη εμαγληζηηθή ηειεηνπξγία 

πνπ απνζθνπνχζε λα πξνεηνηκάζεη ηηο αθηεξνχκελεο ζηελ ζεά «ἄξθηνπο» λα 

επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ ξφιν ηνπο σο ππαλδξεπκέλσλ γπλαηθψλ. Ναξνπζηάδσ 

θαη εξκελεχσ κε ζχγρξνλα αλζξσπνινγηθά / ιανγξαθηθά δεδνκέλα (α) ηνλ 

ηδξπηηθφ κχζν ηεο ενξηήο (παξαπέκπεη ζηηο αξρέγνλεο κνξθέο ηνπ θπλεγεηηθνχ 

πνιηηηζκνχ) θαη (β) ηελ ίδηα ηελ ενξηή, σο ζπκβνιηθή αλαθνξά ζηελ έιεπζε ησλ 

εκκήλσλ, ηελ αθχπληζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηελ δηαθφξεπζε.  

Ε Αξθηεία (απνδεηθλχσ κε ηζηνξηθέο πεγέο φηη) ήηαλ παλειιήλην έζηκν, 

επηηεινχκελν ζε πάκπνιια ηεξά ηεο Αξηέκηδνο, ζε πεξηνρέο πνπ δηαηεινχζαλ ππφ 

ηελ πνιηηηζκηθή επίδξαζε ησλ Αζελαίσλ. Πνλίδσ ηδηαηηέξσο ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ Ι. Αζία, ηε Ιαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηρσξίαδαλ 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηα δξψκελα ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ θαη ν,ηηδήπνηε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αξθνχδα σο ηεξφ δψν. Μη ηζηνξηθέο, θηινινγηθέο, επηγξαθηθέο 

καξηπξίεο απφ ηνπο «κεηαβαηηθνχο» αηψλεο πνπ παξαζέησ δειψλνπλ ηελ ηζρπξή 

παξνπζία ηνπ δψνπ ππφ ηελ παξαπάλσ ηνπ ηδηφηεηα.  

Μη κεγάιεο αιιαγέο ζην ιαηξεπηηθφ ζχζηεκα ηνλ 4ν π.. αη. θ.ε., (θαηά ηνπο 

«κεηαβαηηθνχο αηψλεο») κε ηελ «εηζβνιή» ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ησλ δαηκόλσλ, ηεο 

καγείαο, ησλ κπζηεξηαθψλ ζξεζθεηψλ ηεο Αλαηνιήο (κε ηηο ζπλαθφινπζεο 

πξαθηηθέο ηνπο) επεξέαζαλ ηελ «θχζε»/ηαπηφηεηα ηνπ δψνπ θαη ηελ πξφζιεςε 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Ε Ιεγάιε Ναξάδνζε ηνπ ξηζηηαληζκνχ πνπ επεθνινχζεζε 

ρξνληθά πξνζπάζεζε λα πξνζδψζεη εληειψο δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ ηεξνχ δψνπ, κε ηηο ήδε πξνζαξηεκέλεο ζ‟ απηφ ελ ησ κεηαμύ 

καγηθέο ηδηφηεηεο. Πν άιινηε ζχκβνιν ηεο επγνλίαο δψνλ απντεξνπνηείηαη ζηελ 

ρξηζηηαληθή ζενινγία, ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηελ ακαξηία, φπσο θαη θάζε άιιν 
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ζρεηηδφκελν κε ην ζσκαηηθφ «θάησ», ζέζε πνπ εληζρχσ κε πάκπνιια 

παξαδείγκαηα απφ ηελ ιατθή ζθέςε, κε θείκελα ηνπ κεζαησληθνχ ειιεληθνχ 

θφζκνπ (ε Ιηθξή Ναξάδνζε), φπνπ ην ζέακα (π.ρ.) ηεο πεξηθνξάο εμεκεξσκέλσλ 

αξθνχδσλ ήηαλ επράξηζην ζην ιατθφ θνηλφ θαη ε ηεξνπνίεζή ηεο (ελάληηα ζηνλ 

επηβεβιεκέλν εγεκνληθφ ιφγν) απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο. Ε ιεπηνκεξήο, θαη 

ελδεηθηηθά αλαθεξφκελε  πεξηγξαθή ηεο νξρνχκελεο ζηελ Αζήλα (ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αη.) αξθνχδαο απφ ηνλ Ιηραήι Ιεηζάθε βεβαηψλεη ηελ παξνπζία ηνπ 

θαηλνκέλνπ (θαη δε ζηνλ «αζηηθφ» ρψξν) ζηηο κέξεο ηνπ. Πελ αδηάζπαζηε απηήλ 

«παξάδνζε» εληζρχσ κε παξαδείγκαηα απφ ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο ηνπ 

ειιαδηθνχ θφζκνπ κέρξη ην 1960 (π.ρ. ζην Βνγαηζηθφ ηεο Ιαθεδνλίαο θαη ζηε 

Θξάθε πίζηεπαλ πσο αλ ν πάζρσλ απφ δηαιείπνληα ππξεηφ δηαζθειηζζεί απφ 

αξθνχδα θαη θαπληζηεί κε ηξίρεο ηεο ζα ηαζεί απφ ηνπο ππξεηνχο), νη Βιαρφθσλνη 

ζπλήζηδαλ λα «δπκαηάλ ηελ αξθνύδα (upurésai ursa)» γηα λα απνκαθξχλνπλ ηελ 

νκίριε (κηα ζαπκάζηα ηειεηνπξγία ηειεηνπξγηθήο ελαληηνζεκίαο), ην αηδνίν ηνπ 

δψνπ ερξεζηκνπνηείην σο θίιηξν γηα ην «ιχζηκν» αλδξνγχλνπ, εληνπίδνπκε ηελ 

παξνπζία ηνπ ζε πνιιά κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηνπ λενειιεληθνχ βίνπ, ζε 

νλεηξνθξηηηθά θείκελα θαη παξαδφζεηο, ζε πνιχ ελδηαθέξνληα δξψκελα ηεο 

γακήιηαο ηειεηνπξγίαο ησλ Ννκάθσλ, ζε έλα άθξσο ελδηαθέξνλ παξακχζη απφ 

ηελ ίδηα πεξηνρή, θ.α.  

Οηελ εξγαζία, αληί επηιφγνπ, δηαηππψλσ θάπνηα εξσηήκαηα: Ήδε απφ ην 1963 

ν Kerényi είρε ζπλδέζεη (ρσξίο επηρεηξήκαηα) ηα ζρεηηθά κε ηελ αξθνχδα δξψκελα 

ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ κε ηε ιαηξεία ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο. Ηαηά πφζνλ είλαη 

επηζηεκνληθά απνδεθηφ λα αλάγνπκε ηηο φπνηεο ζπλδέζεηο απηψλ ησλ δξσκέλσλ 

θαη εζίκσλ απ’ επζείαο ζηηο αξρέγνλεο/αξραηνειιεληθέο ξίδεο ηνπο θαη φρη ζηε 

«δεπηεξνγελή χπαξμή» ηνπο, κεηά ηνλ 4ν δειαδή π.. αηψλα θ.ε.; Ιήπσο ε ζεσξία 

ηνπ Οη. Ηπξηαθίδε έξρεηαη εδψ αξσγφο καο; (αλαθέξνκαη ζηελ ζηξνθή ηεο 

έξεπλάο ηνπ ζηνλ εληνπηζκό ηεο επνρήο πνπ παγηώζεθε ε κνξθή ησλ εζίκσλ θαη 

πέξαζε ζηνλ λεώηεξν ειιεληζκό. Γλδηαθέξεηαη φρη γηα ην πφηε γελλήζεθαλ απηά, 

αιιά πφηε απέθηεζαλ ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή θαη ζεκαζία). Ρπ‟ απηήλ ηελ 

έλλνηα, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζζεί φηη ε «αξθνχδα» πνπ πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ (ζε φιεο ζρεδφλ) ηηο εθθάλζεηο ηεο είλαη απηή ησλ «κεηαβαηηθψλ 

ρξφλσλ», θαζνξηζηηθνχ «ζηαζκνχ» ζηελ πνιηηηζκηθή εμέιημε ηνπ δψνπ. Πν φηη 

φκσο ε πξφζιεςή ηνπ πεξηεβιήζε κε δεηζηδαηκνλίεο θαη καγεία δειψλεη 

απηνλνήησο φηη δηαηήξεζε κέρξη ηφηε ηνλ ηεξφ ηνπ πξσηαξρηθφ ραξαθηήξα. Αλ 

ππνηεζεί φηη ε παξαπάλσ ζεσξία είλαη νξζή, αλ δειαδή ζεσξήζνπκε απζεληηθέο 

(ελ ζρέζεη πξνο ην ζήκεξα) ηηο κνξθέο πνπ ηππνπνηήζεθαλ ηνπο «κεηαβαηηθνχο 

αηψλεο», ζα πξέπεη λα ιεζκνλεζεί θαη λα απνζησπεζεί φηη ε παξάδνζε απηψλ 

ησλ κνξθψλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ απψηεξε αξραηφηεηα, αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ 

ηφηε;  

 

62. «„„The Rural Guards‟ Logbooks of Incidents‟‟ as a Folklore Source: a Greek 

Island Case Study», Revista de Etnografie şi Folklor 1:2 (2015), 29-55. 
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Ε εξγαζία απηή είλαη κηα πξφηαζε κειέηεο κηαο αδηεξεχλεηεο κέρξη ζήκεξα 

ιανγξαθηθήο πεγήο: ησλ «Βηβιίσλ ζπκβάλησλ ησλ θνηλνηηθψλ θπιάθσλ» ή 

αγξνθπιάθσλ (εμεγείηαη ε δηαθνξά ησλ δχν φξσλ). πσο απνδεηθλχεηαη, ηα 

«Βηβιία ζπκβάλησλ ησλ θνηλνηηθψλ θπιάθσλ» (εθεμήο: Βηβιία) απνηεινχλ κηαλ 

αμηφινγε ιανγξαθηθή πεγή, πνπ ζπκβάιιεη, ελ ζπλδπαζκψ κε άιιεο πεγέο, ζηελ 

αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ ηεο Αγξνθπιαθήο, αιιά θπξίσο ηήο εθάζηνηε 

κειεηψκελεο θνηλσλίαο πνπ απηή επνπηεχεη. Οπγθεθξηκέλα, πξαγκαηεχνκαη  ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζνύλ νη εγθηβσηηζκέλνη ζ‟ απηά 

δχν ηνπιάρηζηνλ πξναλαθεξζέληεο εμαίξεηνη «ιανγξαθηθνί θφζκνη», ζηε 

ζπλάθεηά ηνπο κε έλαλ ηξίηνλ, επξχηεξνλ, ππεξθείκελνλ, απηφλ  ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο. 

Το case study επέιεμα ηα Βηβιία ηνπ αγξνθχιαθα Ησκηαθήο (ελφο 

αγξνηνπνηκεληθνχ ρσξηνχ ηεο νξεηλήο Κάμνπ) Γ. Η. σξηαλφπνπινπ, θαη 

εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ηνπ ρξνληθά (γηα ιφγνπο πνπ επεμεγψ ζηελ εξγαζία). Ε 

ζεψξεζή κνπ είλαη ζην πιαίζην ηεο Ηνηλσληθήο Θανγξαθίαο θαη ε κέζνδνο πνπ 

αθνινπζψ είλαη κηα κνξθή ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ.  

Πα Βηβιία ησλ αγξνθπιάθσλ ζπληίζεληαη απφ νιηγφζηηρα κηθξνθείκελα, 

άζξνηζκα ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαγξαθψλ ησλ ζπκβάλησλ κηαο εκέξαο, θαη ε 

νπνία (πεγή) είηε απζχπαξθηε, είηε θπξίσο ελ ζπλδπαζκψ κε άιιεο πεγέο, φπσο 

πξναλέθεξα, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηεχξπλζε ησλ πεγψλ ηεο κειέηεο ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Νξφθεηηαη γηα ηππνπνηεκέλα, κηθξνχ ζρήκαηνο βηβιηάξηα πνπ 

εμέδηδαλ επψλπκνη βηβιηεθδνηηθνί νίθνη ηεο Αζήλαο θαη ρνξεγνχζε ε Αγξνθπιαθή 

ζηνπο ππαιιήινπο ηεο κε ηελ εληνιή λα ζπκπιεξψλνληαη αδηαιείπησο. 

Οηε κειέηε απηή πξνζεγγίδσ ηα θαηαγξαθφκελα «ππεξεζηαθά» γεγνλφηα σο 

αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία κειέηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη θαηαδεηθλχσ φηη ε 

άκεζε θαη έκκεζε αθήγεζε πεξηζηαηηθψλ ηνπ θνηλνηηθνχ βίνπ απνηειεί 

πξνζθεξφκελν πιηθφ πξνο ζπγθξηηηθή κειέηε κηαο emic ζχιιεςεο ησλ πηπρψλ 

ηεο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηνπ πιέγκαηνο θαη ησλ θηλήηξσλ ηεο 

δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Νην αλαιπηηθά, κεηά ηελ πεξηγξαθή ησλ Βηβιίσλ θαη ηε ζπδήηεζε γηα ην  

γισζζηθφ χθνο  ηνπ ελ ιφγσ αγξνθχιαθα, αλαθέξνκαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζ‟ απηά θαη ηελ ιανγξαθηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο. Ν.ρ. είδνο 

πξάμεο, ν ηξφπνο πνπ πξνμελήζεθε ε θζνξά, ε ζέζε δεκησζέληνο θηήκαηνο, ην 

είδνο ηεο θαηαζηξαθείζεο θπηείαο, νη ζπλζήθεο ηειέζεσο ηεο πξάμεο, θ.ιπ. Ε 

εξγαζία ζπλερίδεη κε ηελ ζπδήηεζε πεξί ηνπ ρψξνπ δξάζεο ησλ αγξνθπιάθσλ. 

Πνλ εθιακβάλσ σο κηα «κεζαία δψλε», έλαλ «ελδηάκεζν ρψξν», σο ε ππνηαγκέλε, 

ε πνιηηηζκέλε Φχζε, ελ αληηζέζεη πξνο ηνλ θνηλσληθνπνηεκέλν / ηεξνπνηεκέλν / 

θαηνηθεκέλν ρψξν ηνπ ρσξηνχ. Παπηφρξνλα αλαθέξνκαη ζηνλ ρξφλν εξγαζίαο 

ηνπ αγξνθχιαθα: δελ έρεη νξηζκέλν σξάξην εξγαζίαο. Ιέρξη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

5λζήκεξεο εξγαζίαο, εξγάδεηαη ηππηθά 8σξν, αιιά θαη‟ νπζίαλ ην ππεξβαίλεη 

θαηά πνιχ. 

Απνηειεί επηχρεκα γηα ηνλ ιανγξάθν ην γεγνλφο φηη (π.ρ.) ν σξηαλφπνπινο 

θαηαρσξίδεη ζηα Βηβιία ηνπ ηα πνζά ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ θαη ησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαη παζραιηλψλ δψξσλ. Μ εξεπλεηήο κπνξεί λα «αλαγλψζεη» 
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ζηα αξηζκεηηθά απηά δεδνκέλα πνηθίια ζηνηρεία, λα θάλεη πιήζνο αληηβνιψλ κε 

κηζζνδνζίεο άιισλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, λα απνηηκήζεη ζ‟ απηέο ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηελ πνιηηηθή ηζρχ θάπνησλ 

πξνλνκηνχρσλ ζπληερληψλ / «νκάδσλ πίεζεο», θιπ.  

Ε εξγαζία ζπλερίδεη κε ηηο φςεηο ηεο παξαβαηηθφηεηαο (θαηεγνξηνπνηνχληαη) 

ζηνλ «ελδηάκεζν ρψξν» ηεο Ησκηαθήο θαη ζπδεηψληαη απφ ιανγξαθηθήο πιεπξάο. 

Ν.ρ., θαηαγεγξακκέλεο δεκίεο είλαη πξσηίζησο ηα ακπέιηα. Πα δψα «επηηίζεληαη» 

θαηά ησλ πξντφλησλ ηνπ «σκνχ» / «κε επεμεξγαζκέλνπ» δηαηξνθηθνχ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. Μη εθηηκψκελεο απφ ηνλ αγξνθχιαθα δεκίεο εθθξάδνπλ θαη‟ 

νπζίαλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζ‟ απηά ε εθηηκψζα ηηο δεκηέο θνηλσλία. πσο 

θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζή κνπ, ε παξαβαηηθόηεηα ζηνλ «ελδηάκεζν» ρψξν ηεο 

Ησκηαθήο έρεη πεξηνξηζζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο εμ ακειείαο αγξνδεκίεο. Ε 

πνιιάθηο παξνπζηαδφκελε ζηα Βηβιία εγγξαθή «νπδέλ ζπκβάλ κνπ ζπλέβε» 

εθθξάδεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ δηά ηνπ επίζεκνπ θξαηηθνχ 

νξγάλνπ.  

Γλδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο ζεσξψ ηε ζπδήηεζε γηα ην δήηεκα ηνπ 

θνηλσληθνύ ξόινπ ησλ αγξνθπιάθσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ πξόζιεςή 

ηνπο απφ απηήλ. Ε επηηήξεζε ηεο θαιιηεξγεκέλεο γεο (σο δσληαλνχ νξγαληζκνχ 

θαη ζπκβνιηθήο απεηθφληζεο, σο ζπκβφινπ επκάξεηαο ηεο θνηλφηεηαο, θιπ.), ε 

δηακεζνιάβεζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηαιιαγήο ησλ δηαδίθσλ, ε ζπλαηλεηηθή 

επίιπζε θηεκαηηθψλ δηαθνξψλ, ν επεξεαζκφο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο κε ηηο 

πνηλέο  πνπ αλαγξάθνπλ σο πξνηεηλφκελεο, ε επηηήξεζε ηεο δηαλνκήο ηνπ 

πνιχηηκνπ χδαηνο, ε πνηθίιε ζπλδξνκή ηνπο ζε άιιεο δησθηηθέο αξρέο, θιπ., φια 

απηά ηνπο θαζφξηδαλ σο «ζεκαίλνληα πξφζσπα» ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Θεσξψ δειαδή σο εθ ηνχησλ (ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ ζπκβνιηθνχ θχξνπο ηνπο) 

θπζηθή απφξξνηα ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ζην θαη‟ εμνρήλ 

αλζξσπνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ζηελ θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ ηνπο, ηελ νπνία 

(επέθηαζε) αλαιχσ εηο βάζνο.  

Μ ηξφπνο επηινγήο ηνπο (εηδηθά κεηά ην 1954) ζέηεη επίζεο πάκπνιια 

εξσηήκαηα ζηνλ ιανγξάθν, ζέκα ην νπνίν επιφγσο δελ βξίζθεη ζέζε ζηα Βηβιία, 

αιιά απνθαιχπηεη ε επηηφπηα έξεπλα: Γπηιέγνληαη  θπξίσο κε 

αλαμηνθξαηηθά/θνκκαηηθά  θξηηήξηα. Πν δεδνκέλν απηφ πξνζθέξεη ζαπκάζηεο 

επθαηξίεο ζηνλ ιανγξάθν λα δηεξεπλήζεη: Νψο επεξεάδνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνπο βίν, ηελ θξίζε ηνπο πεξί ηνπ αδηθήκαηνο ή ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ην κέγεζνο 

ηεο αγξνδεκίαο θαη ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ; Νψο ιεηηνπξγνχλ ή επηδξνχλ νη 

ζπγγεληθέο, νη θηιηθέο, νη «ζρέζεηο ππνηαγήο» ζην έξγν ηνπο; Ννηα είλαη ηα φξηα 

ηεο ηζνλνκίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο αηφκσλ, θίισλ, ζπγγελψλ, σο θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ, σο πξνζψπσλ κε δεδεισκέλε θαη γλσζηή ζηελ θνηλφηεηα ηελ 

θνκκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα; Νψο ηνπο εθκεηαιιεχηεθαλ νη εθάζηνηε ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο, νη θνκκαηηθνί ηνπάξρεο σο επηιεγκέλα απφ ηηο ίδηεο φξγαλα ηεο 

ηάμεσο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο πνπ ηα θνκκαηηθά πάζε δηαρψξηδαλ ην ιαφ ζε 

«εζληθφθξνλεο» θαη «κηάζκαηα»; Μη εηεξφθιεηεο απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ έρνπλ 

πξνζδψζεη ζην επάγγεικά ηνπο ακθηζεκία, κε δπζψλπκε κάιινλ απφρξσζε, 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κεηαπνιεκηθά έηε θ.ε.  
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63. «Ε εθεκεξίδα Πα Δαλαθηώηηθα Κέα: Ε ηαπηφηεηά ηεο. Οθέςεηο γηα ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ησλ λαμηαθψλ „„πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ‟‟», Καμηαθά 5 (2016), 

235-269. 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνληαη θάπνηα πξσηεχνληα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο λαμηαθήο εθεκεξίδαο Πα Δαλαθηώηηθα Κέα, πνπ αλαδεηθλχνπλ 

ελδηαθέξνπζεο φςεηο ηνπ θφζκνπ ηνπ λαμηαθνχ Πχπνπ, ηεο δαλαθηψηηθεο 

θνηλσλία, ηηο δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζηε ζεκαληηθφηεξε  δεθαεηία ηεο Όζηεξεο 

Ιεηαπνιίηεπζεο πνπ δηέξρεηαη ε Γιιάδα, κε δεδνκέλν φηη ην πξψην θχιιν ηεο  

εθεκεξίδαο θπθινθνξείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009. Γπηπιένλ, κε αθνξκή θάπνηα 

δεκνζηεχκαηά ηεο, παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά φςεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο 

ησλ ιεγφκελσλ εζληθνηνπηθψλ - πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ («αζηηθψλ ζπιιφγσλ 

εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ»;) ηεο Κάμνπ. Νην ζπγθεθξηκέλα: 

Ε παξνπζηαδφκελε εθεκεξίδα βιέπεη ην θσο ηεο δσήο ζην κεηαίρκην αλάκεζα 

ζηελ Όζηεξε Ιεηαπνιίηεπζε θαη ζηελ Ιεηα-Ιεηαπνιίηεπζε ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο ζθελήο, γη‟ απηφ θαη νη ζπλαθείο κε ηελ πεξίνδν (πνιηηηθνχ ραξαθηήξα) 

αλαθνξέο. Θεσξψ σο πξνυπφζεζε (αθφκε θαη σο δεδνκέλν) φηη ε ηαπηφηεηά ηεο 

ζα έρεη επεξεαζζεί θαηά θάπνηνλ βαζκφ απφ ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα πνπ 

παξαζέησ ελ ζπληνκία.  

Ηαη‟ αξράο παξνπζηάδσ ζεσξεηηθά δεηήκαηα πεξί Πχπνπ, ηα ηεο κεζφδνπ ηεο 

εξγαζίαο (Critical Discourse Analysis ηνπ Κ. Fairclough) θαη ηα «εμσηεξηθά» 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο εθεκεξίδαο (ηνλ ινγφηππφ ηεο, ην πξνγξακκαηηθφ 

άξζξν ηνπ πξψηνπ θχιινπ, θ.ά.). Αμηνπαξαηήξεην είλαη ην γεγνλφο ηεο ελεξγνχ 

παξνπζίαο πνιιψλ γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

ηνπ θχιινπ, πξσηφγλσξε γηα ηα λαμηαθά πεξί Πχπνπ πξάγκαηα θαηάζηαζε. Θα 

κπνξνχζε θάπνηνο  λα απνδψζεη ζηελ εθεκεξίδα κηα έκθπιε δηάζηαζε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ επηκεθχλσ ηνλ ιφγν κνπ πεξί γπλαηθψλ θαη επηρεηξψ λα ζπλδέζσ ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο κε ηελ «γπλαηθεία καηηά». Δελ επηρεηξψ γεληθφινγεο εξκελείεο, 

αλαθέξνκαη επσλύκσο ζε γπλαίθεο-ζηπινβάηεο ηεο. Μξίδσ, δειαδή, εδψ ηηο 

γπλαίθεο σο άηνκα, σο ππνθείκελα ηεο εμνπζίαο. Το βάζε εθθηλήζεσο έρσ ηελ 

απηαπφδεηθηε αιήζεηα ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο αλδξηθήο θαη ηεο 

γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο.  

Μη παληξεκέλεο θπξίεο ηεο επηηξνπήο εθδφζεσο επηηπγράλνπλ κηα δχζθνιε 

ζχδεπμε: αμηνπνηνύλ ην θνηλσληθά θαζνξηζκέλν γέλνο ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ (ηάμε, 

λνηθνθπξνζχλε, ξεαιηζκφ, απνδνηηθφηεηα) ζε κηα ζύγρξνλε, άζρεηε κε ηελ 

παξαδεδνκέλε, έθθξαζή ηνπ. Νξαγκαηψλνπλ - εληειψο απξφζεηα - ηε βαζηθή 

αξρή ηνπ «επαλαζηαηηθνχ» θεκηληζκνχ: ηελ έμνδν απφ ηελ νηθηαθή ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα, κε ηε γπλαηθεία ινγηθή ηεο δηεπζέηεζεο ησλ ελδν-νηθνγελεηαθώλ 

ππνζέζεσλ. Γπεθηείλνπλ, δειαδή, ηνλ πεηπρεκέλν ελδν-νηθηαθφ ξφιν ηνπο, κε 

έλαλ γπλαηθείν ηξφπν, φπσο έρνπλ κάζεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ελ νίθσ 

δσή ηνπο. Αμηνπνηνχλ ηνλ έκθπιν ξφιν ηνπο ζηε βάζε ηνπ παξαδεδνκέλνπ «εμ 

απαιψλ νλχρσλ» πξνηχπνπ ηεο ζπδχγνπ – κεηέξαο – γπλαίθαο, ππεχζπλεο γηα 

φζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ νίθν ηεο. Γθθξάδνπλ (θξίλσ) ηε γπλαηθεία απζεληηθόηεηα 
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ζήκεξα, πιαζκέλε κε πάκπνιια ζεηηθά πιηθά απφ ην γπλαηθείν ειιεληθφ πξφηππν 

ηνπ παξειζφληνο, ηφζν ππνηηκεκέλν απφ ην ιεγφκελν «θεκηληζηηθφ θίλεκα». 

Δξνπλ σο γπλαίθεο εθπαηδεπκέλεο πξσηίζησο «εηο ηα ηνπ νίθνπ» ζε κηα πεξίνδν 

φπνπ ε πίζηε ζε θάζε κνξθήο ζπιινγηθόηεηα (Ννιηηεία, ζπλδηθαιηζκφο, θνηλσληθά 

θηλήκαηα, ζσκαηεία, «πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη») έρεη ηξσζεί επηθίλδπλα. 

Έπνληαη ζηελ αλάιπζε ηα νηθνλνκηθά ηεο εθεκεξίδαο θαη κηα αμηφινγε 

παξεκπίπηνπζα παξαηήξεζε γηα ηνπο «πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο» κε αθνξκή ηηο 

εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο (ζηε ιέζρε) ηνπ Οπιιφγνπ: Μη ζπλδαηηεκόλεο 

Δαλαθηώηεο ζηηο εβδνκαδηαίεο απηέο ζπλάμεηο απνηεινύλ κεηνςεθία! Μη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «πειάηεο» θαηάγνληαη απφ άιια αμηψηηθα ρσξηά, ελψ  

αμηνπαξαηήξεηε είλαη ε παξνπζία γεηηφλσλ ζηα γξαθεία ηνπ Οπιιφγνπ, θαηνίθσλ 

ηνπ Γαιαηζίνπ, πνηθίιεο εζλνηηθήο πξνειεχζεσο. Οηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ 

πξνζζέησ ηελ επθαηξία λα απνιαχζνπλ ηα πξνζθεξφκελα (ζηνλ, ελ είδεη 

θαθελείνπ, ρψξν ηεο ιέζρεο) φκνξθα «απζεληηθά» λαμηαθά εδέζκαηα:  νη αζηνί 

ηεο πφιεο αλαθαιχπηνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο γεχζεο ζηα καγεηξεκέλα απφ ηα 

κέιε ηνπ Οπιιφγνπ (θαη κε αγλά πιηθά) εδέζκαηα, σο κηα αληίζηαζε ζηνλ 

ηζνπεδσηηθφ ραξαθηήξα ηεο αζηηθήο δσήο, σο κηα κνξθή θνιθινξηζκνχ δειαδή.  

Ναξνπζηάδσ ελ ζπλερεία ηα ζρεηηθά κε ηνπο «εζληθνηνπηθνχο», φπσο ηνπο 

απνθαιψ, ζπιιφγνπο. πσο θάζε  «αζελατθφο» ζχιινγνο απνδήκσλ, έηζη θαη ν 

δαλαθηψηηθνο έρεη θαηαζηεί ζηε ζπλείδεζε ησλ κειψλ ηνπ: 1. ν εθθξαζηήο ηνπ 

ηνπηθνύ κέζα ζην επξχηεξν εζληθό πιαίζην, 2. ν ζπληεξεηήο θαη εληζρπηήο ηεο 

ηνπηθήο δαλαθηψηηθεο παξάδνζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο Αζήλαο, 3. εηζαγσγεχο 

αζηηθνχ πνιηηηζκνχ ζην ρσξηφ, 4. κνριφο γηα ηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ ζπλείδεζε ηεο παξακειεκέλεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο. 

Θεηηνπξγεί θη απηφο πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ηνπ γελέζιηνπ ηφπνπ παξά ησλ 

μεληηεκέλσλ κειψλ ηνπ. Ε εθεκεξίδα, σο «φξγαλν» ηνπ Οπιιφγνπ ησλ 

Δαλαθησηψλ, πξέπεη λα επηηειέζεη έλαλ δχζθνιν δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν: λα γίλεη ν 

ελδηάκεζνο θξίθνο κεηαμχ ηνπ θνηλά βησκέλνπ ηφπνπ θαη ηνπ αλαζπγθξνηεκέλνπ 

ηνπ ζην άζηπ, απηνχ πνπ εθπξνζσπεί ν Οχιινγνο. Οην επαίζζεην απηφ ζεκείν 

έγθεηηαη ε εηο βάζνο αλάιπζε κηαο ζπιινγηθήο εθεκεξίδαο: πώο ζα πξαγκαηώζεη 

απηόλ ηνλ ζηόρν; Ναξνπζηάδσ φινπο ηνπο  ηξφπνπο πνπ κεηέξρεηαη ε εδψ 

αλαιπφκελε. Γπηκέλσ ηδίσο ζην λεσηεξηθφ θαηλφκελν ηεο νξγαλψζεσο 

θαινθαηξηλψλ ζπλαπιηψλ θαη ηνπο (κε εθδεισλφκελνπο ζην ρσξηφ θαη ζηελ 

Αζήλα) αληαγσληζκνχο πνπ δεκηνχξγεζε απφ ην 2007 θ.ε. ε ίδξπζε ηεο 

Ννιηηηζηηθή Γηαηξείαο Δαλαθνχ (Ν.Γ.ΔΑΚ), κε ππεχζπλε-«πνιηηηζηηθφ δηαρεηξηζηή» 

ζπγρσξηαλή ηνπο, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ δηνξγάλσζε παξάιιεισλ ζπλαπιηψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Πν δήηεκα πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη νη 

ελδνηνπηθέο αληηπαιόηεηεο πνπ αλαθχνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο, 

θαη νη νπνίεο ζπλήζσο επηδέρνληαη πνιιέο εξκελείεο θαη θαηαινγηζκνχο θηλήηξσλ. 

Ε κνλνκεξήο δξάζε ηεο Ν.Γ.ΔΑΚ. ζεσξήζεθε πάλησο απφ ην Δ.Ο. ηνπ Οπιιφγνπ 

σο δηαζπαζηηθή. 

Οηνλ επίινγν παξαζέησ θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεκεξίδαο, σο 

ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο: ηελ μερσξηζηή επηινγή ηεο λα εθθξάζεη - παξάιιεια 

κε ην ηνπηθό - ην ππεξηνπηθό (ηνλ Καμησηηζκό), ηηο ππεξβάζεηο ηνπ Καμησηηζκνύ 
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θαη ην «πέξαζκα» ζην εζληθό θαη ην ππεξ-εζληθό, ηελ απνπζία θνκκαηηθήο 

πξνπαγάλδαο, ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ελδνλαμηαθψλ αληηπαινηήησλ, ηνλ 

αθνκκάηηζην θαη α-πνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο (ν θξηηηθφο θαηαινγηζκφο επζπλψλ 

γηα ηηο φπνηεο πζηεξήζεηο ή θαζπζηεξήζεηο πνπ ζηάζεθαλ εκπφδηα ζην φξακα ηνπ 

Οπιιφγνπ ή νδήγεζαλ ην ρσξηφ ζηελ παξνχζα ηνπ θαηάζηαζε).  

 

64. «Gemeinschaft und Gesellschaft, ηνπ Ferdinand Tönnies. Οπκβνιή ζηε κειέηε 

ηεο θνηλσληθήο δνκήο», Θανγξαθία 43 (2016), 349-385. 

 

Οηελ καθξνζθειή εξγαζία απηήλ επηρεηξψ αλάιπζε κηαο πνιπαλαθεξφκελεο, 

αιιά κάιινλ άγλσζηεο ζε πνιιέο πηπρέο ηεο δηπνιηθή έλλνηα, πνπ ζηάζεθε 

ππνδεηγκαηηθή ζηε ζεψξεζε πνιιψλ θνηλσληνιφγσλ, αλζξσπνιφγσλ, 

ιανγξάθσλ απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. κέρξη πξνζθάησο. Νξφθεηηαη γηα ηελ 

αληίζηημε  Gemeinschaft - Gesellschaft πνπ εηζήγαγε ζηελ ζεσξεηηθή πεξί 

θνηλσληθήο δνκήο ζθέςε ν γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο Ferdinand Tönnies (εθεμήο Π.).  

Πε δηρνηφκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε Gemeinschaft (θνηλφηεηα) θαη 

Gesellschaft (θνηλσλία) ζηεξίδεη ν T. ζε δπν βαζηθέο αληηζεηηθέο έλλνηεο, ζηε 

δπαδηθή αληίζεζε Wesenwille («θπζηθή βνχιεζε») θαη Kuerwille («ινγηθή 

βνχιεζε»). Ε πξψηε είλαη ε ελζηηθηψδεο, ε νξγαληθή ηάζε πνπ θαηεπζχλεη ηελ 

αλζξψπηλε δξάζε, ε δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα ζηξέθεηαη 

πξνο ηηο ινγηθέο επηινγέο, άξα είλαη εξγαιεηαθή θαη ζθόπηκε. Ε πξνζέγγηζε είλαη 

βέβαηα «ηδεαιηζηηθή», φκσο ε βνύιεζε ήηαλ γη‟ απηφλ κηα πξαγκαηηθή δχλακε, ην 

ηζρπξφηεξν ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζεσξία ηνπ απφ άιιεο, αθνχ όια ηα 

θνηλσληθά γεγνλόηα απνηεινύλ δεκηνύξγεκα ηεο αλζξώπηλεο βνύιεζεο.   

Μξηνζεηψ αξρηθά ηνπο φξνπο Gemeinschaft θαη Gesellschaft: κε απηνχο ν 

Tönnies δελ ππνδειψλεη ζχλνια πξνζψπσλ ή είδε ζπιινγηθήο δσήο, αιιά ηύπνπο 

δεζκνύ θαη είδε ζρέζεσλ, αλαθέξεηαη ζε ηύπνπο δεζκνύ θαη ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ. Αλ δελ γίλεη εμ αξρήο απηφ θαηαλνεηφ, ππάξρεη θίλδπλνο 

λα παξεξκελεπζεί ε ζεσξία ηνπ, φπσο ζπλέβε ζθνπίκσο ζηνλ θαηξφ ηνπ. Μη φξνη 

θνηλόηεηα θαη θνηλσλία ζπληζηνχλ έλα είδνο «ηδεαηψλ ηχπσλ», ηδεόηππσλ (πξβι. 

ηνπο «ηδεαηνχο ηχπνπο» ηνπ Weber). 

Ηαηά ηνλ T., ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη πνξεχηεθε κεηαθηλνχκελν απφ ηελ 

Gemeinschaft ζηελ Gesellschaft. Ε νηθνγέλεηα, ε ζπγγέλεηα, ε γεηηoληά, ε θσκφπνιε, 

ε πλεπκαηηθή θνηλφηεηα, θάπνηεο άιιεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο, θιπ. είλαη 

πξσηνηππηθέο κνξθέο ζπιινγηθήο δσήο ζηελ πξψηε. Ε αζηηθή πφιε, ην εζληθφ 

θξάηνο, ε κεηξφπνιε είλαη (ελδεηθηηθά) νη αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ηεο 

Gesellschaft (θνηλσλίαο). 

Πξία είλαη ηα είδε (νη ηχπνη) ηεο Gemeinschaft (1) ε Gemeinschaft αίκαηνο, (2) 

ηνπ ηόπνπ (βαζηζκέλε ζηελ θνηλή εγθαηάζηαζε θαη ηε θπζηθή εγγχηεηα), πνπ 

εμειίζζεηαη ζε (3) Gemeinschaft ηνπ πλεύκαηνο, ε νπνία εθθξάδεη ηελ θνηλφηεηα 

ηεο πλεπκαηηθήο δσήο, φπνπ ν θνηλφο δεζκφο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο ηεξνχο 

ηφπνπο θαη ηηο ζεφηεηεο θαη απνηειεί ην χςηζην είδνο ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλφηεηαο.  
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Ε θνηλόηεηα αλαθέξεηαη ζε φ,ηη θνηλφ έρεη δνζεί ζηα κέιε ηεο απφ ηε θχζε ή 

σο παξαδεδνκέλν απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο. Πε ζπλέρνπλ αθέξαηεο, ακνηβαίεο 

ζπγθηλεζηαθέο ζρέζεηο, ηα κέιε ηεο αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή πνπ 

θαηαιήγεη ηειηθά ζε νκαδηθή ηαπηνπνίεζε. Αληίζεηα, ε «ινγηθή βνχιεζε» είλαη ε 

βάζε ηεο θνηλσλίαο, φπνπ νη ζρέζεηο βαζίδνληαη ζε ζπκβάζεηο, ζε ζπκβφιαηα, ζε 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηελ θνηλσλία έρνπκε θαηαζθεπαζκέλε ζπιινγηθή 

δσή, ηερλεηή, νη άλζξσπνη ζπλππάξρνπλ, δελ ζπκβηψλνπλ, πξφθεηηαη γηα κηα 

«ζπκβαζηαθνχ ραξαθηήξα» νξγάλσζε ηεο δσήο.  

Ε ζεσξία ηεο Gemeinschaft αξρίδεη κε ηελ παξαδνρή ηεο «ηέιεηαο ελφηεηαο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζειήζεσλ»· αξρίδεη κε ηελ ζεκειηψδε αξρή φηη απηή απνηειεί θπζηθή 

θαηάζηαζε θαη φηη θνηλή ξίδα ηνπ φξνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη αλζξψπηλεο 

βνπιήζεηο είλαη θαη παξακέλνπλ δεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηελ παηξηθή 

θαηαγσγή θαη ην θχιν ή ζπλδένληαη εμ αλάγθεο, κέζσ άιισλ ηχπσλ ζρέζεσλ. 

 Ιεηά απφ κηα πεξίνδν ηεο Gemeinschaft έπεηαη κηα πεξίνδνο ηεο Gesellschaft. 

Ε πνξεία πξνο ηελ Gesellschaft δηέξρεηαη θάπνηα ζηάδηα. Ιε ηελ αλάπηπμε ηεο 

γεσξγίαο, ζην ρσξηφ αθνινπζεί ε αλάπηπμε ζηελ θσκόπνιε, σο κηα πξψηε 

εκθαλήο δηεξγαζία πξνο ηνλ αζηηζκφ (urbanism). Ε πεξίνδνο Gesellschaft ηεο 

ηζηνξίαο αλνίγεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζηελ αζηηθή-βηνκεραληθή πόιε, ζηε 

βηνκεραλία, ζην εκπφξην, ζηελ νηθνλνκία ηε βαζηζκέλε ζην ρξήκα, ζηηο 

ζπκβνιαητθέο ζρέζεηο, ζηελ εζληθή δσή αξγφηεξα. ιε ε νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο 

Gesellschaft  ηζρπξίδεηαη ν Π. αλαθεθαιαηώλεηαη ζηε κεηαβνιή ηεο ζρέζεο πόιεο–

ππαίζξνπ. Οηηο θνηλσλίεο Gesellschaft ν δεζκφο ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη δεζκφο 

ζπκβίσζεο, αιιά ζπλύπαξμεο. ζν γηα ηελ εζηθή ηεο Gesellschaft απηή απνηειεί 

φξγαλν ηεο «θνηλήο γλψκεο», ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ησλ ζπκβάζεσλ, πνιηηηθέο πξνζέζεηο, θ.ιπ.  

Ε Ννιηηεία (ε αηηία ηεο Gesellschaft, ζε ζπλεξγαζία κε ηε «ινγηθή βνχιεζε») 

θαζνξίδεη ην λνκηθφ ζχζηεκα, ην γεληθφ ζπκθέξνλ πνπ θαίλεηαη πσο εθθξάδεη 

είλαη πιαζκαηηθφ, αθνχ νη αληηζέζεηο ζηελ θνηλσλία ην θαζηζηνχλ νπηνπηθφ θαη 

αλέθηθην, ε ζύκβαζε ζηελ Gesellschaft αληηθαζηζηά ζε κεγάιν βαζκφ ηα έζηκα θαη 

ηα ήζε∙ είλαη ν θαηαζηξνθέαο ηνπ πνιηηηζκνχ, αθνχ απηφο έρεη πιένλ 

κεηαζρεκαηηζζεί ζε πνιηηηζκφ ηεο Ννιηηείαο θαη ηεο Zivilisation. Ηαηά ηε ζεσξία 

ηνπ, ε κεγαιχηεξε αζηηθή πφιε εμειίζζεηαη ζηελ metropolis θαη απηή ζηελ 

cosmopolis.  

Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα κε θπξηφηεξν φηη ε απζεληηθφηεηα ηεο ζεσξίαο 

ηνπ θξίλσ πσο βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγηθή ζύλζεζε ησλ θνηλσληθώλ ζεσξηώλ ηνπ 

νξζνινγηζκνύ κε ηε «ξνκαληηθή ζρνιή». Αληί επηιφγνπ, αλαιχσ ην ζέκα «απφ ην 

αγξνηναζηηθφ δίπνιν ζην αγξνηναζηηθφ ζπλερέο». 

 

65. «The shifts in the significance of symbolic monuments: the case of the Lion of 

Samos», Balkan Studies, v. 50 (2015), 211-248.  

 

Ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί πιήξσο αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 8 

εξγαζίαο κνπ. Οε απηήλ πξαγκαηεχνκαη ηηο επαλαζεκαζηνδνηήζεηο ελφο ηζηνξηθνχ 

κλεκείνπ, ηνπ Εξψνπ ηεο πιαηείαο Νπζαγφξα ζηελ πφιε ηνπ Θηκέλνο Βαζένο ηεο 
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λήζνπ Οάκνπ, θαη ηνπ ζπκβφινπ ηνπ, ηνπ ιηνληαξηνχ, θαηά ηελ πεξίνδν 1930-1977. 

Πελ ζεσξψ ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε ηεο Οπκβνιηθήο Θανγξαθίαο, ζηε κειέηε ησλ 

ζρέζεσλ Ιηθξήο θαη Ιεγάιεο Ναξάδνζεο, ζηε κειέηε ησλ κλεκείσλ σο 

κλεκνληθψλ ηφπσλ, ηεο πξφζιεςεο ησλ έξγσλ ηέρλεο.  

Ε παξνπζία ηνπ ιένληνο σο ζπκβφινπ ηνπ Εξψνπ πνπ επειέγε απφ θάπνηνπο 

εληφπηνπο θαη Αζελαίνπο πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο λα αλεγεξζεί ζηελ πφιε 

(φπσο έγηλε ζε πνιιέο πξσηεχνπζεο ηεο επαξρίαο, κε αθνξκή ηα 100 ρξφληα απφ 

ηελ αλεμαξηεζία ηεο Γιιάδαο) ζεσξείηαη απφ  κηα κεξίδα εθπξνζψπσλ ηνπ 

ηνπηθνχ Πχπνπ θαη θάπνησλ νκνδφμσλ ηνπο σο κηα επηινγή άζρεηε πξνο ηελ 

παξάδνζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο, σο εθ ηνχηνπ 

ινηδνξείηαη θαη ριεπάδεηαη (ν «κέζνο πνιίηεο» θαιείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

λα απνθξππηνγξαθήζεη ην ζχζηεκα ησλ «ζεκείσλ» ησλ κλεκείσλ, άξα 

αλαπηχζζεη κηα θνηλσληθή ζρέζε κ‟ απηφ, αιιά ζπλζέηεη ηαπηνρξφλσο ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ άπνςε πεξί κλήκεο).  

Οην πξψην κέξνο ηεο παξνπζηάδσ ελ ζπληνκία ζεσξεηηθά δεηήκαηα πεξί ηα 

κλεκεία γεληθψο θαη ηα Εξψα εηδηθφηεξα. Πα ζεψκαη σο πιηθέο απνηππψζεηο ηεο 

ηζηνξίαο, σο πιηθέο ππνζηάζεηο θαη εληζρπηέο ηεο κλήκεο ελφο επξχηεξνπ 

πνιηηηζκνχ, σο δεκφζηα ζχκβνια παηξησηηζκνχ, σο δψζεο αθεγεκαηηθέο 

πξαθηηθέο, πνπ εληζρχνπλ ηε ζπιινγηθή κλήκε ή αλαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

εθείλα πνπ επηιέγεη ή ηεο επηβάιιεηαη λα θαηαλαιψλεη κηα θνηλσλία. Μη εθάζηνηε 

ηξφπνη πνπ επηιέγεη ε θξαηηθή εμνπζία λα θαηαζθεπάζεη θαη λα πξνβάιεη ην 

παξειζφλ ηεο δηά ηνπ κλεκείνπ εμαξηψληαη πάληνηε ζρεδφλ απφ ηηο ηζρχνπζεο 

ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο. Πν λνεκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν πνηθίιεη, 

εξκελεχεηαη πνιιαπιψο φρη κφλνλ απφ ηνλ κεηαβαιιφκελν ηδενινγηθφ ιφγν ηεο 

θάζε εμνπζίαο, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ή ηελ κηθξννκάδα, γη‟ απηφ 

δηθαηψλνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο δώζεο αθεγεκαηηθέο πξαθηηθέο.  

Αλαθέξνκαη εηδηθφηεξα ζηα Εξψα πνπ εγείξνπλ νη κε θξαηηθέο άιιεο 

θνηλσληθέο ζπζζσκαηψζεηο, πνπ είηε ζπκπνξεχνληαη κε ηελ επίζεκε ηδενινγία ή 

εθθξάδνπλ ηελ αλεπίζεκε κλήκε, ηελ αληηκλήκε, ηελ «θάησζελ εθπνξεπνκέλε», 

ηελ ηδίαλ ζπιινγηθή κλήκε ησλ θνξέσλ ηνπο, ελίνηε δηαθνξνπνηεκέλε απφ απηήλ 

πνπ απνδέρνληαη ηα εζλνθεληξηθά ή θάπνηα άιια θπξίαξρα αθεγήκαηα. Οηφρνο 

ηνπο πάλησο, ζε ακθφηεξεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, είλαη ν ζεψκελνο απηά 

πνιίηεο λα πξνζεγγίζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Γλ ζπλερεία παξαθνινπζψ ηηο επαλαζεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ. 

Ιέρξη ην 1973, ν Θέσλ ζπκπξάηηεη ζηελ πνιηηηζκηθή νξηνζέηεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, κέζσ απηνχ ε πφιε ηνπ Θηκέλνο «ζεκαίλεηαη», ζπκβνιίδεηαη, γίλεηαη ην 

«ζήκα θαηαηεζέλ» ηνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα παξαηηζέκελα απνζπάζκαηα 

ιατθψλ θεηκέλσλ. Γίλαη ην ζύκβνιν ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ησλ Οακίσλ θαηά ησλ 

Καδηζηψλ: ηα ηξαχκαηά ηνπ απφ ηνλ βνκβαξδηζκφ ηνπ 1943 είλαη νη πιεγέο ηνπ 

ζακηαθνχ ιανχ, «καξηπξεί» σο κλεκείν γηα ηελ σκή βία ησλ δπλάκεσλ ηεο 

Ηαηνρήο. Πν 1973 ε (ρνπληηθή) Δεκνηηθή Αξρή απνθάζηζε λα «απνπέκςεη» ην 

άγαικα απφ ηελ πιαηεία. Πε ζέζε ηνπ θαηέιαβε έλα ράιθηλν άγαικα γπλαίθαο κε 

ζπαζί ζην ρέξη, ζύκβνιν ηεο ειεπζεξίαο θαηά ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ, ην νπνίν 

φκσο θαηέζηε ζηε ζπλείδεζε ηνπ ζακηαθνχ ιανχ ην «ζεκείν» ηεο γεινηνπνίεζεο 



156 

 

ηνπ ηφηε θαζεζηψηνο: ηνχ πξνζέδσζε επθπέζηαηα ηελ πξνζσλπκία «Ιαξία ε 

Ηνπξεινύ», δηά ηεο δηαθσκσδήζεσο ππαξθηνχ πξνζψπνπ, θάηη ζαλ ηνπ «ηξεινχ 

ηνπ ρσξηνχ». Μ Θέσλ ινηπφλ απέθηεζε κηα αθόκε λέα ζπκβνιηθή ζεκαζία: έγηλε 

θαη ζύκβνιν ηεο αληηδηθηαηνξηθήο πάιεο ησλ Οακίσλ, θαη επαλήιζε παλεγπξηθά 

ζηε ζέζε ηνπ ην 1977. Μη επηκέξνπο ζπκβνιηθέο αμίεο πνπ πξνζαπέθηεζε θαη 

ελζσκάησζε ην ζπγθεθξηκέλν ζχκβνιν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο 

ζπγθπξίεο ππφ ηελ δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηεο θαληαζίαο ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ, 

απνδεηθλχεη θαη πάιη φηη ηα ζχκβνια είλαη «θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο», 

πεξηεθηηθά, «επεθηαηηθά», πνιπζζελή, κε ζπκππθλσκέλα λνήκαηα θαη 

πνιπζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα. 

Οην ηειεπηαίν κέξνο ηεο  εξγαζίαο γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ζπκβνιηζκφ 

ηνπ ιένληνο ειιεληθή Θανγξαθία, κε ζηνηρεία εηιεκκέλα απφ ηε ιατθή ινγνηερλία, 

ηελ ηέρλε, ηελ Ζζηνξία, ηε ζξεζθεία, θ.ά. Απνδεηθλχσ δειαδή (σο εθπξφζσπνο ν 

ίδηνο ηεο Ιεγάιεο Ναξάδνζεο) φηη ηα επηρεηξήκαηα ηα νπνία επηθαιέζηεθε ε 

επηζηεκνληθή νκάδα (πνπ πξφηεηλε ην ζπγθεθξηκέλν ζχκβνιν) ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηελ επηζηεκνληθή ιανγξαθηθή ζεψξεζε ηνπ ζπκβφινπ ηνπ 

ιηνληαξηνχ: πίζηεσο θαη αλδξείαο, θχιαθα, θξνπξνχ πφιεσλ, θξελνθχιαθα, θ.ά., 

ηηο νπνίεο παξνπζηάδσ εθηελψο θαη ηηο εληζρχσ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

 

66. «Memories and oblivion: An occupied village of Rodopi (Western Thrace, 

Greece, 1941-1944», Vestnik Antropologii / Journal of Anthropologу (Ιφζραο), 2/34 

(2016), 127-151.  

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία αζρνινχκαη κε ηηο κλήκεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Θξπινξίνπ, ελφο πνληηαθνχ ρσξηνχ ηεο Ξνδφπεο, ηηο ζρεηηθέο κε ηελ Βνπιγαξηθή 

Ηαηνρή ηνπ ρσξηνχ ηνπο (1941-1944).  

Πν εξεπλεηηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Νξνθνξηθή 

Ζζηνξία. Πα δεδνκέλα ηεο ζπλειέγεζαλ αξρηθά ζε πηινηηθφ ζηάδην κε ειεχζεξεο 

ζπλεληεχμεηο. Oη άμνλεο (γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο επηθεληξψλνληαλ νη κλήκεο ησλ 

πιεξνθνξεηψλ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά σο βάζε γηα ηελ δφκεζε ησλ 

θαηεπζπλφκελσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελ ζπλερεία θαηά ηελ 

θπξίσο έξεπλα. Απηνί νη άμνλεο είλαη νη εμήο: κλήκεο απφ ηελ πξψηε θαη ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηεο παξνπζίαο ησλ βνπιγαξηθψλ αξρψλ ζην ρσξηφ, ε άθημε ηνπ 

επνίθσλ Βνπιγάξσλ, ε «αιιαγή ηεο ρξήζεο» θάπνησλ ηνπφζεκσλ ηνπ ρσξηνχ, ε 

νηθνλνκηθή αθαίκαμε θαη ε πείλα ησλ ληφπησλ ρσξηθψλ, ε απαγφξεπζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαηά ηελ λχθηα, ν αλειεήο θαη αδηθαηνιφγεηνο ελίνηε μπινδαξκφο, 

νη θαηαλαγθαζηηθέο εξγαζίεο, θάπνηεο φςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ ληφπησλ 

θαη ησλ επνίθσλ, νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ Βνπιγάξσλ (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) απφ 

ηνπο ληφπηνπο, θαη ηέινο νη κλήκεο ηνπο απφ ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηνπο 

θαηαθηεηέο.  

Πν ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην ζηεξίρζεθε ζηηο έλλνηεο ηξαύκα, κλήκε (ηξαπκαηηθή 

κλήκε, ηζηνξηθόηεηα ηεο κλήκεο, ζπιινγηθή θαη αηνκηθή κλήκε), liminarity θαη 

communitas ηνπ Turner, αθνχ ζεσξψ ηελ πεξίνδν ηεο Ηαηνρήο σο κηα 

«επηθίλδπλε» δηάβαζε (ηφηε εθδειψλεηαη ε κεζνξηαθόηεηα / liminarity αιιά θαη 
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δνθηκάδεηαη ε communitas), αθνχ ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε κεξηθέο απφ ηηο 

ηζρχνπζεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο. Γηδηθφηεξα: επηκέλσ ζηηο 

(θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έξεπλά κνπ) έλλνηεο ηζηνξηθόηεηα ηεο κλήκεο  

(ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν κε ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ζηελ νπνία 

αλαθαινχληαη ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη κε απηήλ ηνπ 

εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ - framing - πνπ λνεκαηνδνηεί ηελ βησκέλε εκπεηξία 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο), ζπιινγηθή κλήκε (ηελ νπνία θαη‟ νπζίαλ απνδνκψ, 

σο απινπνηεηηθή, ηκεκαηηθή, επηιεθηηθή), αηνκηθή κλήκε (ηελ απνδέρνκαη ζηελ 

δη-ππνθεηκεληθή ηεο δηακφξθσζε, κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ 

«άιινλ»). Άξα, επηιέγσ εδψ λα κηιψ πιένλ γηα  «πνιιαπιφηεηα 

θαηαθεξκαηηζκέλσλ θαη εζσηεξηθά δηαηξεκέλσλ κλεκψλ» ή απινχζηεξα γηα 

«ζπιιεγκέλεο κλήκεο», γηα πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο εκπεηξίεο. Ε παξάζεζε ησλ 

αληηθαηηθψλ εκπεηξηψλ ή εξκελεηψλ γηα ην ίδην γεγνλφο θξίλσ πσο εκπινπηίδεη 

ηειηθά ηελ πξφζιεςε ηνπ παξειζφληνο, θαηαδεηθλχεη ηνλ ξφιν ηνπ αηφκνπ, 

δηαιχεη ηηο εκκνλέο θάπνησλ ηζηνξηθψλ, επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηηο βεβαηφηεηέο 

ηνπο, δηνξζψλεη ζηεξεφηππα,  απνκπζνπνηεί «ρξεζηκνζεξηθέο» εθδνρέο ηεο 

ηζηνξίαο. Ε κειέηε ινηπφλ δελ είρε ζηφρν λα ζπκπιεξψζεη ηελ Ζζηνξία ή λα 

απνθαιχςεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, φκσο θαηέιεμε λα δψζεη κία άιιε δηάζηαζε 

ζηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ πέξαλ απφ ηελ «θξχα» ηζηνξηθή δηήγεζε ηεο 

«επίζεκεο ηζηνξίαο», κέζα απφ ηηο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, νη 

νπνίεο ηειηθά απνθαζηζηνχλ ην άηνκν σο ελεξγφ ππνθείκελν ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο.  

 

67. Γαξπθαιιηά Γ. Θενδσξίδνπ – Ιαλφιεο Γ. Οέξγεο, «„„Ε πφιε κε ηα ρίιηα 

ρξψκαηα‟‟»: Μη „„Γηνξηέο ηεο Ναιηάο Νφιεο ηεο Λάλζεο‟‟ σο ζθελνζεηεκέλε φςε 

ηνπ ζχγρξνλνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Βαξβνχλεο, Ι. Γ. Οέξγεο, 

Δέζπνηλα Ι. Δακηαλνχ, Κάληηα Ιαρά-Ιπηδνχκε, Γαξπθ. Γ. Θενδσξίδνπ (επηκ.), Ε 

δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο. Μ ιατθόο πνιηηηζκόο αλάκεζα ζηνλ θνιθινξηζκό, ζηελ 

πνιηηηζηηθή βηνκεραλία θαη ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο, Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Αλη. 

Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2016, 271-301. 

 

Ε ζπκβνιή κνπ ζηελ εξγαζία ζπλίζηαηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο (πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη απφ καθξνρξφληα έξεπλα ε θ. 

Θενδσξίδνπ ζην γελέζιην ηφπν ηεο) θαη ζηελ ηειηθή ζχληαμε-δηάξζσζή ηεο. 

Ιε ζεσξεηηθή βάζε ηελ ηζηνξηθν-θνηλσληθή κέζνδν, ηε ζεσξία πεξί 

πνιηηηζκηθήο παξάζηαζεο (cultural performance, ηνπ Singer), πεξί αληη-δνκήο (ηνπ 

Turner) θαη κε «κειέηε πεξίπησζεο» ηηο «Γηνξηέο ηεο Ναιηάο Νφιεο ηεο Λάλζεο» 

πξνζεγγίδνπκε δεηήκαηα φπσο ε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο, ν ζθελνζεηεκέλνο 

ζύγρξνλνο ιατθόο πνιηηηζκόο, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ, ε ζεαηξηθόηεηά ηνπ, ε 

έλλνηα ηεο απζεληηθφηεηαο, ε αληηζεηηθή πξφζιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ενξηψλ, 

ηα απνδηδφκελα ζ‟ απηέο λέα λνήκαηα, ε εθ λένπ θαη ππφ λέεο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πξαγκάηεπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζ‟ απηέο, ν ξφινο ησλ 

ηνπηθψλ εμνπζηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα θαη ηεο 

παγησκέλεο πιένλ ζήκεξα αηζζεηηθήο ηνπο, θ.ά. O ραξαθηεξηζκφο «Νφιε κε ηα 
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ρίιηα ρξψκαηα» αλαθέξεηαη ζην δνκηθό ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ζηνλ 

πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηνπ, απνηέιεζκα ηεο ζπκπαξνπζίαο πνιιψλ 

μερσξηζηψλ πνιηηηζκψλ θαζ‟ φιελ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πφιεο.  

Μη «Γηνξηέο Ναιηάο Νφιεο Λάλζεο» απνηεινχλ απφ ην 1991 έλα εηδηθφ γεγνλφο 

πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο απνθέληξσζεο («πνιηηηζηηθήο 

δεκνθξαηίαο») θαη ηεο «αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο» («urban regeneration») επί κία 

εβδνκάδα, ηελ πξψηε ηνπ Οεπηεκβξίνπ. Φνξείο ηνπο είλαη ε Πνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

ιανγξαθηθνί ζχιινγνη, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, θ.ά. Μ ρψξνο πνπ επειέγε εμ 

αξρήο γηα ηελ παξάζηαζε είλαη ν παξαδνζηαθφο νηθηζκφο ηεο πφιεο, ζρεηίδεηαη 

δειαδή κε ηελ («έλδνμε») πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή θαη ηελ αλαβίσζε ηεο 

κλήκεο ηεο, θαη έρεη ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ μαλζηψηηθνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, 

σο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο θαη αλαβίσζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Ε φιε 

παξάζηαζε (αλα)δηακνξθψλεη πξνζσξηλά νιφθιεξνλ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ 

ζε πνιινχο επηκέξνπο κηθξνρψξνπο ζπλεχξεζεο αλζξψπσλ.  

Μη «Γηνξηέο» επηηεινχλ κηα ζπιινγηθή παξάζηαζε (performance) κε 

ζπκπνζηαζκφ, κε πξνζθνξά γεχζεσλ θαη κνπζηθήο, νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη 

παξαζηαζηαθψλ ζεκαζηνδνηήζεσλ ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (εκεξίδεο, 

ζπκπφζηα, ζπλαπιίεο, πεξίπαηνη ζηα κλεκεία, εθζέζεηο, βηβιηνπαξνπζηάζεηο, 

παηδηθφ θαη ιατθφ ζέαηξν, θ.ά.)∙ νη «Γηνξηέο» (α) δηαρένληαη ζπλήζσο ζε 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (πξνεηνηκάδνπλ ηηο Απφθξηεο), (β) παξνπζηάδνπλ 

ρσξνηνπηθή δηάρπζε, (γ) απνθηνχλ ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα κε ηελ επξεία 

ζπκκεηνρή ιανγξαθηθψλ ζπιιφγσλ θαη ηελ εηζξνή επηζθεπηψλ απφ φιε ηελ 

Γιιάδα. Πν κνπζνπικαληθφ ηκήκα ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ απην-απνθιείεηαη, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ βίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 

σο εηεξφηεηαο, (δ) ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία, ηηο παξαδφζεηο, ηε 

ζχγρξνλε θαιιηηερληθή παξαγσγή, ηελ αζηηθή δηάξζξσζε, ηελ αλάδεημε ηεο 

μαλζηψηηθεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, θ.ά., (ε) έρνπλ δηαβαηήξην ραξαθηήξα ελ 

φςεη ηεο έλαξμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ρεηκψλα, 

ζεκαηνδνηνύλ ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ, ζηνρεχνπλ ζε κηα ζαθψο 

ςπρνζεξαπεπηηθή εθηόλσζε ηνπ ιανχ. 

Αλαιχνπκε, εηδηθφηεξα, ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό ηεο πφιεο ζε ζπλάξηεζε πξνο 

ηε ζπιινγηθόηεηα (ζην πιαίζην ηνπ «αληακψκαηνο»), ηελ πξνβαιιφκελε «δνκηθή 

λνζηαιγία ησλ αζηψλ», ηηο αλαπαξαζηάζεηο πεξί «απζεληηθφηεηαο» θαη 

αλαθαηαζθεπήο ελφο παξαζηαζηαθνχ ζθεληθνχ «πξνο πάζαλ ρξήζηλ», ηελ 

θαηαθπγή πξνο ην θαληαζηαθφ παξειζφλ, ηελ ηδέα πεξί «αληίζηαζεο» ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε∙ ηε ζθελνζεηεκέλε φςε 

ηνπ ζχγρξνλνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, άλσζελ επηβιεζείζα∙ ηε ιατθόηεηα ζηε ρξήζε 

θαη ηελ θαηαλάισζε πνιηηηζκηθώλ πξντόλησλ (ζην πιαίζην ηνπ κεηακνληεξληζκνχ 

ζε έλαλ εηεξνγελή πνιηηηζκηθά ηφπν)∙ ηελ εθ λένπ ζχλζεζε ζηνηρείσλ 

παξαδνζηαθόηεηαο (αζηηθνχ / folk), ηε «κεηαθνξά» ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ππαίζξνπ 

ζην άζηπ, ηελ αλαθάιπςε θαη απνθξπζηάιισζε ηειηθά ηεο λέαο ηνπηθόηεηαο ηεο 

Λάλζεο. Νην ζπγθεθξηκέλα νη «Γηνξηέο»:  

- απνηεινχλ κηα «πξφζθαηξε εηεξνηνπία» (ελ ζρέζεη κε ην αλαπαξαγφκελν 

ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο πφιεο, ην πξνβαιιφκελν απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 



159 

 

ινγίσλ θαη ηηο ηζηνξηθέο πεγέο) ή έλαλ «πξφζθαηξν κε ηφπν» (θαηά Ι. Augé) φζνλ 

αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξφζιεςή ηεο απφ ηνπο «γεγελείο» θαηνίθνπο ηεο, κε 

εκθαλή ζηνηρεία αληη-δνκήο,  

- ε πξφζιεςή ηνπο δελ είλαη εληαία, ζπληεινχλ φκσο πξνο έλαλ θαηλνχξγην 

απηνπξνζδηνξηζκό ηεο πόιεο, πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο κεηαθεξόκελεο ηαπηόηεηεο, 

ηα λέα ήζε θαη έζηκα ησλ κηθξν-νκάδσλ, ηα νπνία κεηαθέξνληαη απφ ην ρσξηφ 

θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ Γηνξηώλ ζηελ πφιε. 

 

68. «Παπηφηεηεο απφ ηελ θνηλσλία ηνπ ζηξαηνχ, ζην δηήγεκα ηνπ Δηνλχζε 

αξηηφπνπινπ πξφβεο πνιέκνπ. Οπκβνιή ζηε κειέηε ησλ «ιανγξαθηθψλ ηεο 

ζηξαηησηηθήο δσήο», ζηνλ ηφκν Παπηόηεηεο, Γιώζζα θαη Θνγνηερλία, Νξαθηηθά 

Δηεζλνύο Γπεηεηαθνύ Οπλεδξίνπ, η. Α΄, Ηνκνηελή 2017, 593-613. 

 

Ε εξγαζία απηή ζπκβάιιεη ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ηεο Θανγξαθίαο κε ηελ 

Ζζηνξία θαη ηελ Θνγνηερλία, αιιά θπξίσο απνηειεί κηα πξψηε επηζηεκνληθή 

ζπκβνιή ζηε κειέηε ησλ Θανγξαθηθώλ ηεο Οηξαηησηηθήο Δσήο, έλα απφ ηα 

desiderata ηεο ειιεληθήο ιανγξαθηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

Πν «Νξφβεο Ννιέκνπ» ηνπ Δηνλ. αξηηφπνπινπ (Δ..) είλαη έλα πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην, έλα ξεπνξηάδ «θαη εμνκνιφγεζε» καδί, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη 

φςεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ Έβξνπ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1967, αιιά θαη ε 

πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ηεο ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο ηνπ Κνεκβξίνπ 1967, ηελ 

νπνία εβίσζε ζηνλ Έβξν σο δφθηκνο.  

Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζεσξεηηθά πεξί ηνλ ζηξαηφ 

δεηήκαηα, θπξίσο απηφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, σο ελφο θφζκνπ αλδξηθνχ, 

πεξηραξαθσκέλνπ κηθξφθνζκνπ, θαηαπηεζηηθνχ, κε ηνπο δηθνχο ηνπ θψδηθεο, θιπ. 

Μ ζηξαηφο είλαη κηα ηδηφηππε θνηλσληθή νκάδα «θιεηζηνχ ηχπνπ» θαη έλα 

θνηλσληθφ ππνζχζηεκα κε φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ 

παξνπζηάδσ (ην πνιπζύλζεηνλ, ην άλνηγκα, πνιηηηζηηθέο αμίεο, νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο, ηερλνινγηθέο γλψζεηο, θιπ.). Οηξαηόο ζεκαίλεη αλδξηθό ζύκπαλ, κε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ξφινπο, απζηεξά ηεξαξρηθφ ζχζηεκα θαη αδηαπξαγκάηεπηνπο 

ζθνπνχο. Ε ζεηεία ζ‟ απηφλ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ηνπ αγνξηνχ απφ ηελ 

εθεβεία ζηνλ αλδξηζκό, αιιά απνηειεί κηα αθφκε ηειεηνπξγία ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δχν θχισλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζηξαηηψηε 

είλαη ν νξηζκφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ δηά ηνπ αληηζέηνπ: είλαη φ,ηη δελ είλαη ε 

αζζελήο (θαηά ηελ αξζεληθή ξεηνξηθή) γπλαηθεία θχζε. Ε εξγαζία επηβεβαηψλεη 

φηη ν θφζκνο ηνπ ζηξαηηψηε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ζηεξεφηππν αλδξηζκφ, ε 

γιψζζα ηνπ είλαη αζπξφζηνκε θαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ άκεζε θαη αγελήο 

(γιψζζα θαη ζεμνπαιηθφηεηά είλαη άθξσο ζπλαθείο έλλνηεο). 

Ηπξίαξρε ζέζε ζηελ αλάιπζή κνπ θαηέρεη ε ζεσξία ηνπ Erving Goffman πεξί 

νινπαγψλ ηδξπκάησλ (total institutions). Αξσγνί κνπ ζηάζεθαλ θάπνηα 

πνξίζκαηα ηεο Οηξαηησηηθήο Ηνηλσληνινγίαο / Military Sociology θαη ηεο 

Ηνηλσληθήο Σπρνινγίαο. Γεληθψο, ε φιε δηαδηθαζία ηεο ζηξάηεπζεο εθιακβάλεηαη 

σο κηα δηαβαηήξηα κπεηηθή ηειεηνπξγία, κε ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηεο, ε δε 

θπξίαξρε έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο ζε κηα αλαλεσκέλε εθδνρή ηεο: Παπηόηεηα δελ 
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είλαη ην πνηνο είκαη, αιιά πόηε-πνύ-πώο είκαη, πνπ ζεκαίλεη φηη 

αλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο (ζεσξία πνπ ελ πνιινίο επεθηείλεη ηελ αληίζηνηρε 

ηνπ Goffman, γηα ηελ ζεαηξηθή παξνπζίαζε ηνπ εαπηνύ ζηελ θνηλσλία). 

Οην θχξην κέξνο ηεο αλαιχνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 

θαληάξσλ, ησλ δνθίκσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ: θαληάξνη («θπζηνινγηθνί», 

«αιαθξνΐζθησηνη», «ιεηςνί»), ζηξαηησηηθνί («θνιιεκέλνη», «δεκνθξαηηθνί» θαη  

«θαληάζκαηα» ηνπ Γκθπιίνπ, «ζηξαηφθαπινη», αιιά θαη εγέηεο-πξφηππα), 

δφθηκνη (απείζαξρνη, εξσηχινη, «γακπξνί»), θιπ. 

Ε θαζεκεξηλφηεηα ζην ζηξαηφπεδν (ηα «θαςφληα», νη επηζηνιέο πξνο ηνπο 

νηθείνπο θαη ηηο εξσκέλεο, νη «θπιαθέο», νη ζπλαπηφκελεο θηιίεο θαη νη έρζξεο, ηα 

πεηξάγκαηα, ηα ζαλάζηκα ηπραία αηπρήκαηα), ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπο, νη 

δηαζθεδάζεηο ζηα ρσξηά (ραξηνπαημία, γιέληηα ζηα παλεγχξηα, εδνληθέο 

δσληνρήξεο, εξσηνδνπιεηέο κε θνξίηζηα πνπ βιέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο σο κέζνλ 

γηα λα μεθχγνπλ απφ ηε κίδεξε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο), ν έξσηαο πνπ δηαζπά ηηο 

εζληθέο νξηνζεηήζεηο, ν θαζεκεξηλφο δειαδή θαη ηεξφο ρξφλνο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ζηξαηησηηθφ βίν, φια απηά απνηεινχλ ηνλ θχξην θακβά επί ηνπ 

νπνίνπ εμπθαίλεηαη ε αθήγεζε. Έλαο θφζκνο - επηπιένλ - πνπ δελ νξξσδεί 

κπξνζηά ζηε θξίθε ηνπ ελδερφκελνπ πνιέκνπ, απνθαζηζκέλνο γηα φια. Μ Δ.. 

θηινηερλεί εμ ίζνπ ελαξγψο ηελ ηζηνξηθή αηκφζθαηξα ηνχ επεηζνδίνπ κε ηελ 

Πνπξθία, ηνλ Κνέκβξην ηνπ 1967, πνπ νδήγεζε ηηο δχν ρψξεο ζηα πξφζπξα ηνπ 

πνιέκνπ. Ε ινγνηερληθή εμηζηφξεζε ηειεηψλεη κε ην θίλεκα ηνπ Βαζηιέσο 

(Δεθέκβξην 1967) θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ.  

 «Οχλζεηε», «κεηαηρκηαθή» είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ αθεγεηή: αμησκαηηθφο θαη 

θαληάξνο ηαπηφρξνλα, θηλείηαη ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε, κε ζηαζεξφ 

ηδενινγηθνπνιηηηθφ πξνθίι (αληηρνπληηθφο,  κε εληαγκέλνο «αξηζηεξφο»), 

ζαξθαζηήο θάζε κνξθήο εζληθνιατθηζκνχ, αιιά δηφινπ «αληηπνιεκηθφο» αλ 

ρξεηαζηεί λα ππεξαζπηζζεί ηελ παηξίδα. 

 

69. «ςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο κηαο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Κάμνπ κέζα 

απφ ηε κειέηε ζχγρξνλσλ παξσλπκίσλ ηεο. Νξφηαζε γηα κηα ιεηηνπξγηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξσλπκίσλ», Μλόκαηα 21, 337-362. 

 

Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδσ έλα γεληθφ δηάγξακκα κηαο 

πξφζθαηεο ηφηε εξγαζίαο κνπ (βι. εδψ ηελ ππ‟ αξηζκ. 28) ζηελ νπνία, κε case 

study ηελ πεξίπησζε ηνπ Γιηλάδνπ Κάμνπ, θαηαζέησ ηελ δηθή κνπ επηζηεκνληθή 

πξφηαζε κειέηεο ηνπ παξσλπκίνπ.  

Οην δεχηεξν κέξνο ηεο πξνηείλσ κηα ζχγρξνλε, ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ παξσλπκίσλ, πνπ ζα ζπκβάιεη, πηζηεχσ, κε ηηο (κειινληηθέο) πξνζζήθεο θαη 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ζε κηα αξηηφηεξε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπο.  

Ε πξφηαζή κνπ γηα κηα ζχγρξνλε θαη ιεηηνπξγηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξσλπκίσλ δηαθξίλεη έμη θαηεγνξίεο πεξί ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηξαθεί επηηπρψο 

κηα ζθαηξηθή, ζχγρξνλε ιανγξαθηθή, δειαδή πξσηίζησο αλζξσπνθεληξηθή, 

ζεψξεζή ηνπο. Δηαθξίλσ ινηπφλ παξσλχκηα πνπ ζρεηίδνληαη:  
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1. κε ην βαπηηζηηθό ή ην επίζεην ηνπ αηόκνπ. Ε επηινγή γίλεηαη γηα πξνθαλείο 

ιφγνπο: είλαη γλσζηή -ε θαηά Θεβί-Οηξσο- ηαμηλνκηθή, θαηαηαθηήξηα θαη 

ηαπηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο 

2. κε ηε γισζζηθή επηηέιεζε-πιήξσζε. Γπηλνψ ηελ θαηεγνξία απφ ην γλσζηφ 

ζηε γισζζνινγία ζρήκα «γισζζηθή ηθαλφηεηα (competence) – γισζζηθή πιήξσζε 

(performance)»  

3. κε ην ζώκα, ην βηνινγηθό, πνπ είλαη ηαπηόρξνλα θαη θνηλσληθό, κε ην ζψκα-

πνκπφ κελπκάησλ, κεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ηελ θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, κε ηελ «θαλνληθφηεηά» ηνπ, ηελ ελζψκαηε εηεξφηεηα 

4. κε ηελ ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή δνκή. Νην ζπγθεθξηκέλα:  

κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, κε ηελ θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε, κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ή αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, κε ηελ «κεηξνθξαηία» (ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζηξαηεγηθή απφ επηβηψζεηο ηεο αξρέγνλεο 

κεηξηαξρίαο), κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο (πξφθεηηαη γηα ηνλ «μέλν», γηα ηνλ Άιινλ, 

πνπ κεηνίθεζε γηα θάπνην ιφγν ζην ρψξν ηεο θξίλνπζαο θνηλφηεηαο), κε ηα 

επαγγέικαηα θαη άιιεο εκπνξηθέο δξάζεηο  

5. κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Γηδηθφηεξα: κε κηα 

πξνζπνηεηή ή επηζπκεηή ή θαληαζηαθή αηνκηθή ηαπηφηεηα, κε ηε κεηαθνξά 

ηαπηφηεηαο (αληιείηαη πιηθφ απφ ηζηνξηθά πξφζσπα, πξφζσπα ηεο ζξεζθεπηηθήο 

δσήο, ηεο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο, ησλ Ι.Ι.Γ., ηνπ πνδνζθαίξνπ, απφ «άγλσζηα» 

πξφζσπα ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ ρσξηνχ ή θάπνηνπ άιινπ γεηηνληθνχ), κε ηα 

ηδηαίηεξα πλεπκαηηθά θαη εζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, κε ηελ παξαβίαζε 

(αιιηψο) ησλ εζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ 

επηδεηθλπφκελε ππεξβνιηθή ηήξεζε θάπνησλ άιισλ,  κε ηελ 

εμππλάδα/θνπηακάξα, εηδηθφηεξα  

6. παξσλύκηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηεο μερσξηζηέο, πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηνπ 

αηόκνπ (επηξάπειεο ή ηξαγηθέο) απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ηνπ.  

Ε ελδειερήο κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζχγρξνλσλ γιηλαδηψηηθσλ παξσλπκίσλ 

κε νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε παξαγσγή παξσλπκίσλ κεηά ην 1960 είλαη 

κηθξή, θαη‟ άιινπο ίζσο ζεσξεζεί, ζπγθξηηηθά πάληα, ηθαλνπνηεηηθή. Αλαιχσ 

εθηελψο ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Γπεηδή ε πξφζθιεζε γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο εξγαζίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

Γιιεληθή Μλνκαηνινγηθή Γηαηξεία επέιεμα λα παξνπζηάζσ θαηεγνξίεο 

παξσλπκίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην όλνκα θαη κε ηε λεσηεξηθή έλλνηα ηεο 

ηαπηόηεηαο. Ναξνπζηάδσ, ινηπφλ, ζχγρξνλα παξσλχκηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ:1. 

κε κεηαηξνπή ηνπ βαπηηζηηθνχ νλφκαηνο, 2. απφ ην βηνινγηθφ ζψκα κέζσ ηνπ 

ππνθνξηζκνχ θαη ηεο κεγέζπλζεο ηνπ βαπηηζηηθνχ νλφκαηνο, 3. απφ ηελ 

πξνζπνηεηή  / θαληαζηαθή αηνκηθή ηαπηφηεηα, 4. απφ ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

«άιινπ», 5. απφ ηε κεηαθνξά ηεο ηαπηφηεηαο θάπνηνπ άιινπ, 5.1. απφ ηελ 

πνιηηηθή ζθελή, 5.2. κε ηε κεηαθνξά ηαπηφηεηαο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ιε ηα παξαπάλσ κνχ 

δίδεηαη ε επθαηξία λα αλαπαξαζηήζσ φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ Γιηλάδνπ 

ηελ επνρή ηεο Γπηαεηίαο. Ιεηαθέξσ εδψ κεξηθέο:  
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- φςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ εηζβνιή ηεο 

ηειεφξαζεο ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ, θνηλσληθέο αλαηξνπέο, λέα ήζε 

δηαζθέδαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο,  

- θαηλνχξγηεο ζπιινγηθφηεηεο: ε ηειεζέαζε έγηλε (ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

παξνπζίαο ηνπ κέζνπ) κηα ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ «κεηέθεξε» ηελ 

νηθνγέλεηα  απφ ην ζπίηη ζηνλ θαη‟ εμνρήλ αλδξηθφ θνηλσληθφ ρψξν. Ε ηειεφξαζε 

ηνπ θαθελείνπ δεκηνχξγεζε λέν πιαίζην αλαθνξάο γηα ζπδεηήζεηο, απηή ζέηεη 

πιένλ ηα ζέκαηα ηνπο, πξνπαγαλδίδεη, δεκηνπξγεί αληηπαιφηεηεο, θ.ά.  

- θάπνηεο γπλαίθεο «θξέκνληαη» ζηα παξάζπξα ησλ θαθελείσλ ή ζηέθνληαη 

φξζηεο ζηελ πφξηα ηνπο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζήξηαι, επεηδή ν 

παγησκέλνο απφ αηψλεο θαλφλαο απαγφξεπε ηελ είζνδφ ηνπο ζην θαθελείνπ, 

έκπξαθηε απφδεημε ηνπ δηρνηνκηθνχ νξίνπ πνπ απνηεινχζαλ νη πφξηεο θαη ηα 

θαηψθιηα, σο «κεηαμχ» ηνπ έμσ θαη ηνπ κέζα, αληεζηξακκέλνπ πιένλ: εδψ «κέζα 

ρψξνο» είλαη ν αλδξηθφο, «έμσ» ν γπλαηθείνο.  

- ηα αγφξηα ηνπ δεκνηηθνχ, νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη νη ππφινηπνη 

ζπλνκίιεθέο ηνπο είραλ πξν πνιινχ δηαβεί ηα φξηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο. Γίραλ 

θαηαζηήζεη ην θαθελείν δηθφ ηνπο θνηλσληθφ ρψξν, πνπ ηνπο νδεγνχζε ζε κηα πην 

πξψηκε θνηλσληθνπνίεζε. Γθεί άθνπγαλ πιένλ κέξνο ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ 

κεγαιπηέξσλ, εθεί πξνέβεζαλ ζηηο πξψηεο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, εθεί 

ζπδεηνχζαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο δηθήο ηνπο εθεβείαο, θ.ιπ. 

- λέεο κνξθέο αθεγεκαηηθφηεηαο πνπ δεκηνχξγεζε ε ηειεφξαζε ζηνλ ρψξν 

ηνπ θαθελείνπ, φπνπ δηαρεφηαλ ν (πξσηαξρηθφο) αθεγεκαηηθφο ιφγνο ησλ 

ζήξηαι, πνπ είρε βεβαίσο ηελ αλαδηήγεζή ηνπ, ζηνλ ίδην αιιά θαη ζε άιινπο 

ρψξνπο, ζε έλα παλνκνηφηππν κε ηελ παιηά αθήγεζε παξακπζηψλ παξαζηαζηαθφ 

ρψξν, ζε κηα αλάινγε παξάζηαζε ηεο φιεο αθεγεκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

- ηηο ζρέζεηο θνηλνχ θαη θηλεκαηνγξάθνπ,  

- ηηο ζρέζεηο πνδνζθαίξνπ θαη λέσλ αηφκσλ, ην πνδφζθαηξν σο κηα λέα κνξθή 

θνηλσληθφηεηαο, θιπ., θ.ιπ. 

Θεσξψ φηη νη παξαπάλσ εθηελείο αλαιχζεηο κνπ απνηεινχλ ζπκβνιή ζηελ 

κειέηε ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ - ζρεδόλ πιήξσο - εμαζηηζκέλσλ ρσξηώλ ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο επαξρίαο. 

 

70. «Απφ ηελ „„Θατθή Ζαηξηθή‟‟ ζηελ κειέηε ηνπ „„Ννιηηηζκνχ ηεο Θατθήο Ργείαο‟‟, 

κε „„κειέηε πεξίπησζεο‟‟ δχν θείκελα „„αιιεινειεγρφκελσλ‟‟ ηαηξψλ ζηελ Οπάξηε 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1870», Νξαθηηθά Ναλειιελίνπ Γπηζηεκνληθνύ Οπλεδξίνπ κε 

ζέκα Θατθή Ζαηξηθή θαη Ζαηξηθή Γπηζηήκε. Ορέζεηο Ακθίδξνκεο, η. Β΄, Δεκνζηεχκαηα 

ηνπ Ηέληξνπ Γξεχλεο ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθίαο -33, Αζήλα 2018, 127-155.  

 

Ε εξγαζία κνπ αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19. αη., ζηνλ κεηαβαηηθό 

αηψλα ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο. Ηξίλσ φηη ε έλλνηα «ιατθή ηαηξηθή» είλαη πιένλ 

αλεπαξθήο γηα λα θαιχςεη ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο ιατθήο πγείαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Ε ιατθή ηαηξηθή δελ έρεη πιένλ ηνλ 

θπξηαξρηθφ ξφιν πνπ είρε ηνπο πξνεγνπκέλνπο αηψλεο, ζπλερίδεη θπζηθά λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κε επξεία αθφκε απνδνρή, αιιά απνθηά, απφ ην 
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ζπκβαηηθφ φξην ηνπ 1830 θ.ε., έλαλ ζηαδηαθά ηζρπξνπνηνχκελν ζπλνδνηπφξν, ηελ 

νξγαλνχκελε απφ ην Ηξάηνο πγεία ηνπ ιανχ. Ε επαγγεικαηνπνίεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο κε ηελ θξαηηθή κεζνιάβεζε έδηδε κεγαιχηεξε 

λνκηκνπνηεηηθή ηζρχ ζην θιεξνλνκεκέλν απφ αηψλεο δηθαίσκα ησλ ηαηξψλ λα 

αζθνχλ εμνπζία επί ηεο θνηλσλίαο. Μ άλζξσπνο ηνπ 19. αη. έρεη λα επηιέμεη 

ζεξαπεία απφ κηα πνηθηιία θνηλσληθά λνκηκνπνηεκέλσλ ιατθψλ πξαθηηθψλ θαη 

θξαηηθά ζεζκνπνηεκέλσλ άιισλ. Βξίζθεηαη ζε έλα πην πινπξαιηζηηθφ, ελ ζρέζεη 

πξνο ην παξειζφλ, ζχζηεκα επηινγψλ, αθνχ κπνξεί λα αληιήζεη επηινγέο απφ ηελ 

«Ιηθξή», ηελ «Ιεγάιε Ναξάδνζε», είηε θαη απφ ηηο δχν.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, εηδηθφηεξα γηα ηνλ 19. αη. απφ ην 1830 θ.ε., αληί ηνπ 

φξνπ ιατθή ηαηξηθή εηζεγνχκαη ηνλ φξν Ννιηηηζκόο ηεο Θατθήο Ργείαο, θαη ηνλ 

αληίζηνηρν ιανγξαθηθφ θιάδν Ζαηξηθή Θανγξαθία. Θεσξψ φηη ε Ζαηξηθή 

Θανγξαθία κπνξεί λα επεθηείλεη ην ρξνληθφ φξην ησλ κειεηψλ ηεο (γηα ηελ 

ειιεληθή πεξίπησζε πάληνηε) κέρξη ε δεθαεηία ηνπ 1970. Πφηε πιένλ, κπνξνχκε λα 

ζέζνπκε ηελ απαξρή κηαο λέαο «ηαηξηθήο πεξηφδνπ», κηαο Ούγρξνλεο Ζαηξηθήο 

Θανγξαθίαο (ην πξψην επίζεην έρεη θαζαξά ρξνληθφ ραξαθηήξα), αθνχ ηφηε 

θξίλσ πσο κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα ηε ζύγρξνλε ηαηξηθή (ζχγρξνλε 

ηαηξηθή πξάμε, πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο, βηνταηξηθή, λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

αλαπαξαγσγήο, πιήξεο ηαηξηθνπνίεζε ηεο δσήο - ην «ηαηξνβηνκεραληθφ 

ζχκπιεγκα» αιιηψο), ζέκαηα ηα νπνία φκσο ζπκθχξνληαη θαη πάιηλ κε ηελ 

«επηζηξνθή» ζηε ιατθή ζεξαπεπηηθή δηά ησλ αθεςεκάησλ, ζηε βνηαλνζεξαπεία, 

ζηε δεκηνπξγία θαιιπληηθψλ βαζηζκέλσλ ζηε ιατθή ζνθία, ζηελ δηά εγθνηκίζεσο 

ζεξαπεία, ζην μεκάηηαζκα θαη ζηελ επσδή, θιπ., ζηελ ελαιιαγή ζεξαπεηψλ. Ιηιψ 

δειαδή γηα έλαλ ζχγρξνλν ζεξαπεπηηθφ πινπξαιηζκφ (αληηδνκώλ θαη‟ νπζίαλ, θαη 

επηζηεκνληθψλ παξαιιήισο) πνπ επαλαδηαηππψλνπλ θαη αλαδηακνξθψλνπλ ην 

παιηφ δπηζηηθφ ζρήκα «ιατθή, παξαδνζηαθή, δεκψδεο πξαθηηθή» θαη 

επηζηεκνληθή αληίζηνηρε. ζνλ αθνξά ζηελ πξν ηνπ 19.αη. ηαηξηθή, λνκίδσ φηη ν 

φξνο Αξραηνινγία ηεο Ζαηξηθήο ζα θάιππηε φιε ηε δηαδξνκή ηεο απφ ηα αξραία 

ρξφληα κέρξη ην ζπκβαηηθφ φξην ηνπ 1830. Γδψ ζα ππάγνληαλ ε αθξαηθλώο ιατθή 

πξαθηηθή θαη φινο ν ιακπξφο θφζκνο ησλ ηαηξνζνθίσλ, ησλ καγηθψλ θσδίθσλ, 

ησλ ζνισκνληθψλ, ησλ γξαπηψλ γεληθψο θεηκέλσλ. Οηηο κειέηεο ηεο ε Ζαηξηθή 

Θανγξαθία (ή ε κειέηε ηνπ Ννιηηηζκνύ ηεο Θατθήο Ργείαο) έρεη πνιιά λα δηδαρζεί 

απφ ηα πνξίζκαηα, ηε κεζνδνινγία θαη ηε ζεκαηηθή ηεο Medical Anthropology, ε 

νπνία ζεκείσζε ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζην Γμσηεξηθφ εδψ θαη 70 πεξίπνπ έηε.  

Αθνπινχζσο παξνπζηάδσ ελδεηθηηθά ζέκαηα Ζαηξηθήο Θανγξαθίαο δηθήο κνπ 

εκπλεχζεσο αιιά θαη φζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δχν θεηκέλσλ-

πεγψλ ηεο δηθήο κνπ εξγαζίαο (ηα νπνία αλαιχσ ζηα επφκελα): πξφθεηηαη γηα δχν 

θείκελα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ γηαηξφ Ν. Ζ. Ναλάθν, ζηε Οπάξηε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1870. Νξφθεηηαη γηα δχν «ειεγθηηθά» θείκελα, κε ηελ έλλνηα φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο απαληά ζε θαηεγνξίεο νκνηέρλνπ ηνπ.   

Ναξαζέησ ελ ζπλερεία θαηάινγν πεγψλ, φπσο απηφλ πνπ πξνηείλσ ακέζσο 

παξαθάησ θαη αθνξά ζηελ Ζαηξηθή Θανγξαθία ηνπ 19. αη. απνθιεηζηηθά: 1. 

πνιηηηθφο θαη ηαηξηθφο Πχπνο,  2. νη δηαθεκίζεηο ηνπ εηδηθφηεξα, 3. «αλακλήζεηο» 

ησλ ηαηξψλ, 4. ζρεηηθέο κε ηηο παξαπάλσ «ηαηξηθέο απηνβηνγξαθίεο», 5. 
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αιιεινγξαθία ηαηξψλ, 6. «αιιεινειεγθηηθά» ηαηξηθά θείκελα, 7. έγγξαθα θαη 

πξαθηηθά ηαηξηθψλ ζπκβνπιίσλ, 7. έγγξαθα ησλ αξρείσλ ησλ ηνπηθψλ ηαηξηθψλ 

ελψζεσλ , 8. ηαηξηθά ηζηνξηθά ησλ πξψησλ λνζνθνκείσλ, 9. ινγνηερληθά θείκελα 

ηνπ 19. αη., 10. θξαηηθή λνκνζεζία, 11. ηαηξηθέο εθδφζεηο κε ηα επηηεχγκαηα ηεο 

επηζηήκεο, 12. θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 13. ηα δηαζσζέληα ηπρφλ ζπληαγνιφγηα. 

Ρπελζπκίδσ θαη εξκελεχσ ηελ ακθίζπκε ζηάζε ηνπ ιανχ έλαληη ησλ ηαηξψλ: 

ζαπκαζκφο θαη θξηηηθή, θφβνο θαη πεξηθξφλεζε, εθηίκεζε θαη απνζηξνθή 

ραξαθηεξίδνπλ γεληθά ηε ιατθή ζηάζε.  

 

Πα αλαιπφκελα θείκελα κνχ παξέρνπλ αθνξκή γηα ζθέςεηο θαη ζρνιηαζκνχο 

ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

1. Μη ζπληειεζηέο ηνπ θνηλσληθνύ θύξνπο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1870 ( = α. Πα επαγγεικαηηθά εθφδηα, β. ε απαξαίηεηε πείξα, ν 

ηαηξφο νθείιεη λα είλαη «….θηιόινγνο άξηζηνο», γ. ην εζηθφ ηνπ αλάζηεκα, ε 

ηήξεζε ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο. Μ θαηεγνξνχκελνο ηαηξφο θέξεηαη ήδε σο 

εθπξφζσπνο ελφο επαγγεικαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δεη από ηελ αζζέλεηα ηνπ 

άιινπ, αδηάθνξνο πξνο ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ πφλνπ θαη άζρεηνο κε ηελ 

ππέξηαηε έλλνηα ηεο θηιαλζξσπίαο, δ. νη ζπνπδέο ηνπο ζηελ Γζπεξία. Οην 

παξάδεηγκά κνπ, απηέο νπδφισο ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηνπ θχξνπο ηνπ 

επξσζπνπδαγκέλνπ γηαηξνχ).  

2. Μ «επηηπρεκέλνο» ηαηξόο σο παξάζηαζε / επηλνεκέλε ηαπηόηεηα: ν 

θαηήγνξνο Ναλάθνο αλαθέξεη παξαδείγκαηα θίισλ ηνπ αληηπάινπ ηνπ πνπ 

αγνξεχνπλ ζηα θαθελεία εθζεηάδνληαο ηα εξγαιεία θαη ηα βηβιία ηνπ, ηα 

ζπκβνιηθά θεθάιαηα ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, εγθσκηάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ, αιιά 

θαη ζπκβνπιεχνπλ ηνπο ρσξηθνχο λα επηζθέπηνληαη κφλνλ ηνλ θίιν ηνπο ηαηξφ. 

3. Ννιηηηθή, θνκκαηηζκόο / πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηαηξηθή (άξξεθηε ζρέζε 

απνδεηθλχεη ην δηθφ κνπ παξάδεηγκα).  

4. Μηθνλνκηθνί, επαγγεικαηηθνί αληαγσληζκνί ηαηξώλ. Ε αλαιπφκελε 

ελδνταηξηθή δηέλεμε ελέρεη ζηνηρεία νηθνλνκηθνύ αληαγσληζκνύ κεηαμχ ησλ 

αληηδίθσλ. Μ θαηεγνξνχκελνο Θνχινο - επηπιένλ - θαηάγεηαη απφ ηε γεηηνληθή 

Δεκεηζάλα, άξα ζηελ Οπάξηε είλαη μέλνο, πνπ εηζρψξεζε ζηνλ «δσηηθφ ρψξν» 

ησλ Θαθψλσλ ηαηξψλ, θαη «νηθεηνπνηήζεθε» αλακθηζβήηεηα θάπνην ηκήκα ηεο 

πειαηείαο ηνπο. Έρσ απνδείμεη αιινχ φηη νη αληαγσληζκνί κεηαμχ γεηηνληθψλ 

θνηλνηήησλ έρνπλ θχξηα αίηηά ηνπο δηαθπβεπφκελα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα.  

5. Αζπγγλώζησλ ηαηξηθώλ ιαζώλ θαη αδεμίσλ ρεηξηζκώλ ελδεηθηηθόο 

θαηάινγνο: ε εθ ησλ έλδνλ ηαηξηθή ζάηηξα. Νιελ ηεο επηξαπειίαο ηνπο, καο 

παξέρνπλ νλφκαηα αζζελεηψλ θαη κεζφδνπο θαηαπνιεκήζεσο άιισλ, αθνχ 

πξνηείλνληαη ιαλζαζκέλεο «ζπληαγέο» 

6. Από ηελ θαη’ νίθνλ ζηελ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε: νη επηπηώζεηο ηεο 

αιιαγήο (π.ρ. έλαο αζζελήο κεηαθέξεηαη γηα ζεξαπεία ζηελ Αζήλα, ε Οπάξηε δελ 

δηαζέηεη λνζνθνκείν, απφ ηελ «επηηφπηα» ζεξαπεία πεξλάκε δειαδή ζηελ «θαηά 

ην θιεηλφλ άζηπ». Αλαιχσ ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ). 

7. Γλδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ησλ αζζελώλ ή ε πάιε «παιαηνύ» – «λένπ» (ηα 

παξαδείγκαηα πνπ επηθαινχκαη ζ‟ απηήλ ηελ ελφηεηα δελ δείρλνπλ κηα πξψηκε 
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ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ αζζελψλ ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ πγεία ηνπο (πξβι. 

ηνλ απηνξξπζκηδόκελν ζάλαην ηνπ ιατθνχ αλζξψπνπ). Ε ζχδπγνο π.ρ. θάπνηνπ 

εηξελνδίθε ζηελ Δεκεηζάλα απέζαλε, δηφηη αξλήζεθε λα εμεηαζζεί «δηά ηνπ 

κεηξνζθνπίνπ». Απφ ηελ άιιε, ε άξλεζε γπλαηθψλ λα εθζέζνπλ εηο ζέαλ ην θνξκί 

ηνπο (ηελ έθθξαζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ην θνξκί πνπ θέξεη επάλσ ηνπ 

εγγεγξακκέλνπο ηνπο εμνπζηαζηηθνύο ιόγνπο ηεο κηθξνθνηλσλίαο ηεο πφιεο) 

δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπο λα έρνπλ ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπο (θαη 

ηνπ αλδξφο ηνπο). Ε ηαηξηθή επηζηήκε δηέβξσζε αξθεηά απηήλ ηελ πεξίνδν ηα 

ζύλνξα ηεο ηδησηηθόηεηαο. Ορνιηάδσ παξεκπηπηφλησο ην «ζεμ ζην ηαηξείν» θαη ηε 

θιπαξία πεξί απηφ ζηελ Γιιάδα, φρη κφλνλ ζηελ πνιπζξφλα ηνπ αζζελνχο αιιά 

παληαρνχ.  

8. «Ναιηό» θαη «λέν»: ζε ζπλύπαξμε θαη αληαγσληζκό (Ε ζπιινγηθή 

αληηκεηψπηζε κηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο κε ηαηξνζπκβνχιην. Πν νρπξφ ηεο καίαο 

είλαη αθφκε απφξζεην,  ν «θιάδνο» ηνπο εθζπγρξνλίδεηαη, πξνζαξκφδνληαη ζηα 

λέα δεδνκέλα. Μ Ναλάθνο δηαβεβαηψλεη φηη έκαζαλ ηε ρξήζε ηνπ κεηξνζθνπίνπ. 

Αλαθέξνληαη ηαηξηθά εξγαιεία, παιαηά θαη λέα, λέεο ηερληθέο, λέεο αζζέλεηεο. Οηα 

πνηθίια παξαδνζηαθά θάξκαθα πξνζηίζεληαη πιένλ ζχγρξνλα. Ναξαηεξψ πνιιέο 

αλαθνξέο ζε αηκνξξαγίεο γπλαηθψλ, ζε εθηξψζεηο (φρη κε ηε ζεκεξηλή εθνχζηα 

απνβνιή, αιιά κε ηελ αθνχζηα), νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαξηεζνχλ κε ηνλ 

απμεκέλν «αλδξηθφ ξφιν» ηεο γπλαίθαο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία κηαο 

θαη‟ εμνρήλ αλδξνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Γίλαη ηπραία ε αλαινγηθά κεγαιχηεξε 

αλαθνξά ζε αζζέλεηεο αλδξψλ θαη φρη γπλαηθψλ; (ην ζέκα θύιν θαη πγεία).  

Οπκπαξνκαξηνύληα από ηελ εζληθή (πνιηηηθή θαη παλεπηζηεκηαθή) ζθελή: ηα 

θείκελα κάο παξέρνπλ αδξέο πηλειηέο απφ ηε (δπζ)ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ 

Ναλεπηζηεκίνπ θαηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αη., κε θάπνηεο εηθφλεο νηθείεο θαη ζήκεξα… 

Ε ηαηξηθή (ηνλίδσ) είλαη πνιηηηθν-θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα, πξντφλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζ‟ απηήλ, 

πινπνηεί θαη πξνσζεί αμίεο ζπκθέξνληα θαη ζηφρνπο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αληαλαθιά ηελ θνηλσλία 

πνπ ππεξεηεί. 

 

71. «Donkeys in love on the roof: A case study of a «strange” custom in a Greek 

island community», ВЕСТНИК АНТРОПОЛОГИИ (HERALD OF ANTHROPO-

LOGY) 1/41 (2018), 97-116.  

 

Οηελ εξγαζία απηή κειεηψ θαη εξκελεχσ ιανγξαθηθά έλα «παξάμελν» έζηκν 

ηεο Νξσηνκαγηάο πνπ ζπλαληνχκε ηεινχκελν κέρξη ζήκεξα απνθιεηζηηθά ζηνλ 

Ηηλίδαξν ηεο Κάμνπ: ην αλέβαζκα ησλ γατδάξσλ ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ γηα 

πξφθιεζε - κε καγηθφ ηξφπν - γνληκφηεηαο ζε γε θαη αλζξψπνπο. Πνλίδσ φηη 

πξφθεηηαη γηα θάπνην ζηαζεξά επαλαιακβαλόκελν έζηκν θαη φρη γηα θάπνην 

αλαβηνύκελν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αθνχ νη πξνθνξηθέο καξηπξίεο 

δηαβεβαηψλνπλ φηη θαζ‟ φινλ ηνλ 20φ αη. νπδέπνηε δηεθφπε ε ηέιεζή ηνπ. Ηαη‟ 

αξράο παξνπζηάδσ  
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(α) ηελ αλζξσπνγεσγξαθία θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ρσξηνχ θαη ζέησ ην 

πξφβιεκα ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ. Θεσξείηαη βέβαην φηη ν γεγελήο 

πιεζπζκφο ηνπ ζπκπιεξψζεθε θαηά θαηξνχο κε επνηθηζκνχο απφ ηελ Πζαθσληά 

ηεο Νεινπνλλήζνπ ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αη. θαη απφ ηελ Ηξήηε ην 1770. Ιειέηεζα 

πξνζεθηηθά ηελ ηνπηθή ιανγξαθία ησλ δχν παξαπάλσ πεξηνρψλ γηα λα 

δηεξεπλήζσ αλ επηρσξίαδε ζ‟ απηέο ην αλαιπφκελν εδψ έζηκν. Πν απνηέιεζκα 

ήηαλ αξλεηηθφ  

(β) ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ εζίκνπ. 

Γλ ζπλερεία παξνπζηάδσ (α) ηηο δχν ιατθέο εξκελείεο ηνπ, ηηο νπνίεο 

ραξαθηεξίδσ αλίζρπξεο λα ζπλδξάκνπλ ηελ αηηηνινγηθή εξκελεία ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ην έζηκν, (β) ηελ ιανγξαθηθή εξκελεία ηνπ, ηελ νπνία βαζίδσ ζε 

ηξεηο φξνπο - θιεηδηά: άλνημε-Νξσηνκαγηά,  ζηέγε θαηνηθίαο θαη γάηδαξνο, νη 

νπνίνη εξκελεχνπλ κε ηε κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα ην δξψκελν.  

Ε Νξσηνκαγηά, σο πξψηε κέξα ηνπ κήλα, ήηαλ κηα δηαβαηήξηα εκέξα, ε 

θνξχθσζε ηεο νξγηαζηηθήο άλνημεο. Ε αλαβιάζηεζε ηεο θχζεο, ε λεθξαλάζηαζή 

ηεο απφ ηε ρεηκεξία λάξθε, ε πξνζδνθψκελε απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία γνληκόηεηα 

θαη επεηεξία θχζεο θαη αλζξψπσλ πνπ ζα δηψμεη ηνλ θφβν ηεο πείλαο (σο 

θαηεμνρήλ θηλδχλνπ), είλαη ην ζηαζεξφ κνηίβν φισλ ησλ ηειεηνπξγηψλ θαη ησλ 

ζεαηξηθψλ δξσκέλσλ πνπ ειάκβαλαλ ρψξα ζηνλ «παξαδνζηαθφ» πνιηηηζκφ 

απηήλ ηελ καθξφζπξηε πεξίνδν. Ναξνπζηάδσ ζηελ εξγαζία κνπ ζεηξά 

παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ ειιαδηθφ θαη ηνλ λαμηαθφ ρψξν.  

Ε ζηέγε ηνπ ζπηηηνχ ζπκβνιίδεη ηνλ νπξαλφ, φπσο, αλαιφγσο, ην πάησκα 

ζπκβνιίδεη ηε γε, νη ηέζζεξηο ηνίρνη ηηο ηζάξηζκεο θαηεπζχλζεηο ηνπ θνζκηθνχ 

ρψξνπ. Γίλαη ηαπηνρξφλσο ην «επάλσ θαηψθιη» ηνπ, είλαη ζε φιεο ηηο εζληθέο 

ιανγξαθίεο ρώξνο ηεξόο, αθνχ είλαη ην κεηαίρκην αλάκεζα ζηνλ «εδψ» θφζκν 

(πνπ εθπξνζσπεί ην ζπίηη) θαη ηνλ «επάλσ», ηνλ νπξαλφ, ηνλ θφζκν ηνπ 

ππεξθπζηθνχ, είλαη ε έδξα θαινπνηψλ θαη θαθνπνηψλ δαηκφλσλ.  

Ιεγάιν ηκήκα ηεο εξγαζίαο αθηεξψλεηαη ζηελ ηξίηε ιέμε-θιεηδί ηεο εξκελείαο 

κνπ, ηνλ γάηδαξν. Οπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδσ ηελ δηαρξνληθή πνξεία ηεο εμέιημεο 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηνχ ηνπ αξρηθά (ηεξνχ) ζξεζθεπηηθνχ θαη ζεμνπαιηθνχ 

ζπκβφινπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πελ πνξεία απηήλ ραξαθηεξίδεη κηα ακθηζπκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηνπ δψνπ. Ε ακθηζεκία ηνπ ηεξνύ ηνπ 

Ιηξηζέα Γιηάληε ή ηνπ Roger Caillois απνηειεί βαζηθή ζεσξεηηθή αξρή εξκελείαο 

ησλ πξαγκάησλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ήδε απφ ηνλ 7ν αη. π.. ν γάηδαξνο έρεη 

απνθηήζεη θαη άιιεο αλαπαξαζηάζεηο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ην πείζκα, 

ηελ νθλεξία, ηε ιαηκαξγία, ηε κσξία, ηελ αραξηζηία, ηελ ακνπζία ηνπ, θ.ιπ. Μ 

ξηζηηαληζκφο θξίλσ πσο κεηήιιαμε ζεκαληηθά ηελ κέρξη ηφηε πξφζιεςε ηνπ 

δψνπ, ηελ πξνζάξκνζε ζην δηθφ ηνπ ηδενινγηθφ ζχκπαλ. Γίλεηαη πιένλ ζχκβνιν 

εηξήλεο θαη ηαπεηλφηεηαο.  

Ε ζηάζε έλαληη ηνπ δψνπ είλαη θαη ζήκεξα ζηελ Γιιάδα δηθπήο, δηθνξνχκελε, 

φπσο θαη ν πνιχζεκνο επηλνεκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ: (α) σο ηεξφ δψν, σο ζχκβνιν 

γνληκφηεηαο απφ ηε κηα (θαηάινηπα ηεο πξσηνγνληθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπ) θαη 

(β) σο «θνξησκέλν» κε φια ηα πξναλαθεξζέληα επίθηεηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ηαπηφηεηάο» ηνπ.  
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Απνδεηθλύσ ζηελ εξγαζία κνπ ηηο επηβηψζεηο ηνπ ηεξνύ ραξαθηήξα ηνπ δψνπ 

θαη ηεο ηδηόηεηάο ηνπ σο ζπκβόινπ γνληκόηεηαο ζηε ζχγρξνλε Γιιάδα. Άξα, ζην 

ππό ζπδήηεζε έζηκν νη θάηνηθνη, γηα λα εηζάγνπλ ζπκβνιηθά ηε γνληκόηεηα κέζα 

ζηελ νηθία ηνπο, αθνύ δελ ήηαλ πξέπνλ λα εηζάγνπλ ην ηεξό δώνλ από ηελ πόξηα 

ηνπ, πξνηίκεζαλ λα θαζηεξώζνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο γνληκόηεηαο ζ’ απηό από ηνλ 

άιινλ «κεηαβαηηθό» ηνπ ρώξν, ηε ζηέγε.  

Οην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εξγαζίαο ζπδεηψ αλαιπηηθά ηε ζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εζίκνπ.  

 

72. «Πν Εξψν ησλ Αξκελίσλ ζηελ Αζήλα: Πα ζχκβνιά ηνπ θαη νη 

(αλα)λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο», ζηνλ ηφκν L. Abrahamian, Y. Anchabadze, Γι. 

αξαηζίδεο, Ι. Οέξγεο, Γαξπθ. Θενδσξίδνπ (επηκ.), Θέκαηα ξσζηθήο θαη 

αξκεληθήο ιανγξαθίαο από ηε Ξσζία, ηελ Αξκελία, ηελ Γιιάδα θαη ηνλ επξύηεξν 

παξεπμείλην ρώξν (19νο - 21νο αηώλεο), Γθδφζεηο Η. & Ι. Αληψλε Οηακνχιε, 

Θεζζαινλίθε 2018, 229-253. 

 

Οηελ εξγαζία απηή (Οπκβνιηθήο Θανγξαθίαο) αλαιχσ ην κλεκείν ηεο 

γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ ζηελ Αζήλα, ηα ιανγξαθηθά ζχκβνιά ηνπ θαη ηηο 

επαλαζεκαζηνδνηήζεηο πνπ απηά πθίζηαληαη, γηα λα ππεξεηήζνπλ - ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο - ηα νξάκαηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο / εζληθνχο 

ζηφρνπο ηεο Γζληθήο Αξκεληθήο Γπηηξνπήο. Οπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδσ φηη κε απηφ 

ην κλεκείν νη Αξκέληνη θαηέζεζαλ ζε θνηλή ζέα ηελ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

εζληθνχ ηνπο δξάκαηνο αιιά θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζην παξφλ, ηε δηάζεζή ηνπο 

λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο γηα δηθαίσζε. Ε εξγαζία βαζίζηεθε ζε έλα θαη 

κνλαδηθφ δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Αξκεληθά θαη ζε επηηφπηα έξεπλα 

(θαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο) κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ εκεξψλ ησλ 

απνθαιππηεξίσλ ηνπ (1979). Οηελ αξρή ηεο: 

(1) παξνπζηάδσ πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ην Εξψν: Νξφθεηηαη γηα κία 

ράιθηλε θακπάλα, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή ηεο νκνίσκα κηαο αξκεληθήο εθθιεζίαο. 

Πν ζψκα ηεο θέξεη νπέο/πιεγέο θαη έλα «κηζνηξαβεγκέλν» απφ ηε ζήθε ηνπ 

ζπαζί. Έρεη ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε κηα αιείαληε πέηξα, θαη (2) ην ζπλδέσ  

(α) κε ηελ ηδενινγηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ γιχπηε-

δεκηνπξγνχ ηνπ Β. Ηαπάληαε, πνηεηή, βαζχηαηα ειιελνθεληξηθνχ δεκηνπξγνχ θαη 

παλαλζξψπηλνπ ηαπηνρξφλσο, «γιχπηε ηνπ μεξηδσκνχ» φπσο απεθιήζε,  

(β) κε ηε ζεκεηνινγία ηνπ ρψξνπ πνπ επειέγε λα ηνπνζεηεζεί (ζε θεληξηθή 

πιαηεία ηεο Κ. Οκχξλεο, ηελ ξπζνζηφκνπ Οκχξλεο, ζην «Άιζνο Ιηθξαζηαηηθήο 

Ιλεκνζχλεο». Πν παξάδεηγκα καο ππελζπκίδεη ηελ linguistic construction of place. 

Γδψ, πιελ ηεο Ηακπάλαο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί θη άιια έξγα ηνπ Ηαπάληαε 

αθηεξσκέλα ζηηο ρακέλεο παηξίδεο ηεο Ι. Αζίαο. Απνδεηθλχεηαη θαη πάιη φηη ν 

ρψξνο απνηειεί ην ζεκείν πξνβνιήο ηεο θνηλσληθήο κλήκεο, φηη ε θνηλσλία 

εγγξάθεη ηε ζρέζε ηεο κε ην παξειζφλ επάλσ ηνπ δηά ησλ κλεκείσλ πνπ επηιέγεη 

λα ηνπνζεηήζεη, φηη, επηπιένλ, ρψξνο παξάγεηαη κέζα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε θνηλσλία ηνλ πξνζιακβάλεη θαη ηνλ αμηνινγεί.  
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 Έπεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πεξί ησλ εξψσλ σο επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

κλεκνληθψλ ηφπσλ. Οηελ ζπλέρεηα (κε ηελ επηζήκαλζε φηη ακθφηεξα ηα θχξηα 

ζχκβνια ηεο εξγαζίαο κνπ, ε θακπάλα θαη ην ζπαζί, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ 

ε Ortner νλφκαζε key symbols) (α) παξνπζηάδσ ηε δηαρξνληθή ιανγξαθηθή 

ζεψξεζή ηνπο, γηα λα θαηαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο επαλαζεκαηνδνηήζεψο ηνπο θαη 

(β) αλαιχσ ηελ «θαηαγσγηθή / αηηηνινγηθή ηζηνξία» ηεο «Ηακπάλαο» πνπ είλαη 

άθξσο ελδηαθέξνπζα. Ε αξρηθή πξφηαζε ηνπ Ηαπάληαε («ήξεκε, άζηθηε», ρσξίο 

δειαδή ηηο «πιεγέο» ηεο θαη ην μίθνο) ηφληδε ηελ επηζηξνθή ζηελ παηξίδα, ήηαλ 

ην κέζνλ πνπ ζπκβνιηθά ζα δηέρεε ζηνλ απαληαρνχ δηεζπαξκέλν αξκεληθφ ιαφ 

ηελ ειπίδα θαη ηελ πξνζδνθία γηα επηζηξνθή ζηε κεηέξα παηξίδα. Ε πξφηαζε ηνπ 

ξνκαληηθνχ δεκηνπξγνχ ηεο ήηαλ εμφρσο θαιιηηερληθή, έδηδε έκθαζε ζηε κλήκε, 

σο θηλεηξνπνηφ δχλακε ηεο ηζηνξίαο. Ήηαλ (ηαπηφρξνλα) ε θακπάλα ηνπ ην ίδην 

ην ζψκα ηεο παηξίδαο, ν λαφο ηεο, έλα νιφθιεξν ζχκπαλ πνπ ην ζηέθεη ζηελ 

θνξπθή ηνπ ζπκβνιηθά νκνίσκα αξκεληθήο εθθιεζίαο. Μ θαιιηηέρλεο επηζπκνχζε 

λα ηνλίζεη ην απηνλφεην: ηελ πίζηε ηνπ αξκεληθνχ ιανχ ζην Θείν θαη ζηελ 

δηθαηνζχλε Πνπ. Ε πξφηαζή ηνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ θαζαξά ιανγξαθηθή - 

ηειεηνπξγηθή ρξεζηηθφηεηα ηεο θακπάλαο–ζπκβφινπ.  

κσο ηα κέιε ηεο Αξκεληθήο Γζληθήο Γπηηξνπήο ζέιεζαλ λα πξνζδψζνπλ ζην 

Εξψν ηνπο ηνλ ζπκβνιηζκφ ηεο αγσληζηηθφηεηαο ηνπ αξκεληθνχ ιανχ. Πα 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία ηνπ (νπέο/πιεγέο θαη μίθνο) θξίζεθαλ απφ φινπο κεηά απφ 

ζπδεηήζεηο (δεκηνπξγφ θαη απνδέθηεο) σο αληηπξνζσπεπηηθά απηνχ ηνπ 

πλεχκαηνο. Ε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζζήθε ηνπο θξίλσ πσο κεηάιιαμε ηνλ πξφηεξν 

ζπκβνιηζκφ ρσξίο λα ηνλ απνθιείεη. Μη επηπξφζζεηεο νπιέο ζην ζψκα ηεο 

ζεκαίλνπλ ηηο πιεγέο πνπ δέρζεθε ην ζπιινγηθφ ζψκα ηεο Αξκελίαο ζηελ 

καθξαίσλή ηνπ ηζηνξία. Πηο νδπλεξέο αιιά θαη ηηο έλδνμεο ζηηγκέο ηεο αξκεληθήο 

ηζηνξίαο ζπκίδνπλ επίζεο ηα (αλάγιπθα απνηππσκέλα ζην ρείινο ηεο Ηακπάλαο) 

νλφκαηα ησλ πεδίσλ ησλ καρψλ, πεδία λίθεο ή ήηηαο. Ε ηζηνξία «κεηαθνκίδεη» 

ζην ζψκα ηεο,  επψδπλε ή ραξνπνηφο. Μη νπέο ηεο γεληθά ζεκαίλνπλ ηελ δηαθνπή, 

ηελ άξζε ηεο ζπλέρεηαο, εδψ δηαζπνχλ ηε ζπλέρεηα ηνπ αξκεληθνχ ζψκαηνο, 

δεκηνπξγνχλ θελά, αηκνξξννχλ.  

Πν μίθνο παξαπέκπεη πξσηίζησο ζην κέζνλ πνπ επηβάιιεη δηθαηνζχλε. Μ 

αγψλαο ησλ Αξκελίσλ γηα δηθαηνζχλε αλαπαξηζηάηαη κε ην πξνζαξηεκέλν ζην 

γιππηφ ζπαζί. Πν ειαθξά ηξαβεγκέλν απφ ηε ζήθε ηνπ μίθνο ππνζηεξίδσ πσο 

δειψλεη ηελ αξρή ηνπ αγψλα γηα δηθαίσζε (ην 1979 ην αξκεληθφ δήηεκα ήηαλ 

αθφκε ζε ιήζαξγν). Γπίζεο, πσο επειέγε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ Ηακπάλα επεηδή 

ζπλδέεηαη ηξαγηθφηεξα κε ηελ ηζηνξηθή ηνπο πνξεία: ήηαλ εθ ησλ βαζηθψλ φπισλ 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Πνχξθνη γηα λα εμνληψλνπλ ηα αλππεξάζπηζηα ζχκαηά 

ηνπο.  

Οην ηέινο δίδσ ηνπο ιανγξαθηθνχο ζπκβνιηζκνχο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 

κλεκείνπ σο ζπλφινπ, πέηξαο θαη νξείραιθνπ θαη ηηο εθ λένπ λνεκαηνδνηήζεηο 

ηνπο: ηα πιηθά απηά «εθθξάδνπλ απόιπηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηνλ αγώλα ηνπ αξκεληθνύ ιανύ γηα εζληθή δηθαίσζε».  
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73. «Μ Έβξνο ηνπ Δηνλχζε αξηηφπνπινπ (ελ έηεη 1967) ζην δηήγεκά ηνπ Νξφβεο 

Ννιέκνπ», εθεκ. Ναξαηεξεηήο ηεο Θξάθεο, ειεθηξνληθή έθδνζε (14 Ζνπιίνπ 2015).  

 

ςεηο ηεο Θανγξαθίαο ηεο Οηξαηησηηθήο Δσήο θαη ηνπ Έβξνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εξγαζία απηήλ. Ιηα εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ηαπηόηεηεο, ρψξσλ 

(ησλ ζηξαηνπέδσλ -σο εηεξνηνπηψλ, ηνπ πνηακνχ Έβξνπ -σο νξίνπ θαη ηφπνπ 

εμνξίαο, θαη αηφκσλ -ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηψλ. Αλαιχσ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

απηψλ ησλ θφζκσλ, ηελ εληφο θαη εθηφο ζηξαηνπέδνπ δσή ησλ κνλίκσλ, ησλ 

δνθίκσλ θαη ησλ θαληάξσλ πνπ βαίλεη εθ ησλ πξαγκάησλ παξάιιεια κε ηελ 

πνιιαπιή θνηλσληθή δσή ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Έβξνπ. Γπηθεληξψλσ ζηα εξσηηθά 

πεξηζηαηηθά κε ηηο ληφπηεο αλχπαλδξεο θνπέιεο ή ηηο «κεγαινθνπέιεο» πνπ 

θαηέρνπλ ηθαλφ κέξνο ζηηο αθεγήζεηο ηνπ Δ.., ν ζεμηζκφο είλαη παληαρνχ 

δηάρπηνο, ιφγσ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αθεγεηή σο ζηξαηηψηε. Οηα ζηηγκηφηππα 

φπνπ απνδίδνληαη νη ζπλεπξέζεηο κε ηα θνξίηζηα ηεο πεξηνρήο αληηπαξαηάζζσ 

έλα ηξαγηθφ αληίβαξν: ηηο απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ νη λεαξέο 

απηέο ππάξμεηο πξνθεηκέλνπ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ αζθπθηηθά θιεηζηφ κηθξφθνζκφ 

ηνπο. Μ ληφπηνο γπλαηθείνο πιεζπζκφο βηψλεη ζπλζήθεο ζηέξεζεο ησλ αλέζεσλ 

ηεο δσήο ηνπ άζηεσο. Ηάζε ρσξηθφο (ην έρεη εθθξάζεη πξν πνιινχ ν Ι. 

Ιεξαθιήο) επηζπκεί θαηά βάζνο λα γίλεη αζηφο. Πα θνξίηζηα νλεηξεχνληαη ηε θπγή 

ζηηο «κεγάιεο, καθξηλέο θαη απιεζίαζηεο πφιεηο». Γπηζεκαίλσ παξαιιήισο θαη 

ἁπνθαζηζηψ» θάπνηεο ππεξβνιέο ηνπ αξηηφπνπινπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

παξαπάλσ δεηήκαηα. 

 

74. «„„Λερσξηζηνί άλζξσπνη‟‟ ζηελ ειιεληθή „„παξαδνζηαθή‟‟ θνηλσλία ηνπ 20νχ 

αηψλα. Πν παξάδεηγκα ηνπ «κεηαπξάηε» Κηθφια Θεσλά απφ ην Φηιψηη ηεο 

Κάμνπ», Καμηαθά 6 (2016), 207-226.  

 

Ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί εγθψκην ζηνπο μερσξηζηνχο εθείλνπο 

γλσζηνχο (ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο) αλζξψπνπο ηνπ «παξαδνζηαθνχ» καο 

πνιηηηζκνχ, νη νπνίνη κε ηελ ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε πνηθίια 

δεηήκαηα θαη ηελ ελ γέλεη δξάζε ηνπο (ή αθφκε θαη κε ηελ ελεξγεηηθή 

απξαμία ηνπο) άιιαμαλ ηελ ηζηνξία ηνπ δηθνχ ηνπο θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, 

είηε (αθφκε πην πεξηνξηζηηθά) αλέδεημαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη κφλνλ 

ηηο ειιεηκκαηηθέο δνκέο ή ακθηζβήηεζαλ ηνπο θπξηαξρηθνχο ιόγνπο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο. Αλαθέξνκαη ζηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ θαηέζηεζαλ 

αθφκε θαη αζπληαύηηζηνη κε ην ππφινηπν «νκνηνγελέο» ζχλνιν, 

εηεξόηξνπνη ζηηο αηνκηθέο εθδειψζεηο ηνπο, κνλαρηθνί «δηαλνεηέο», 

εθθξαζηέο κηαο «αλέθθξαζηεο ζπγθξνπζηαθήο ζπλχπαξμεο»∙ αλαθέξνκαη 

ζε εθείλνπο πνπ δηεηχπσζαλ εκπξάθησο ηνπο δηθνχο ηνπο ιόγνπο 

(discourses) γηα ηα πξάγκαηα, ελάληηνη: 1. ζηνπο θπξίαξρνπο ιόγνπο ηεο 

Γθθιεζίαο πεξί ην επηβεβιεκέλν ζξεζθεπηηθφ αθήγεκα, 2. ζηνλ καγηθφ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ «παξαδνζηαθνχ» αλζξψπνπ, πνπ θαζηέξσζε (κε ηελ 



170 

 

πξσηαξρηθή ηνπ ζεκαζία ην ξήκα) θάζε ινγήο δεηζηδαηκνληθή ζθέςε θαη 

θξαηαίσζε ηε δχλακε ηεο ηχρεο θαη ηνπ αλαπφθεπθηνπ ηεο κνίξαο,3. 

ζηνπο δηακνξθσκέλνπο πξν αηψλσλ έκθπινπο ιόγνπο, πνπ ελίζρπαλ ηελ 

αλδξηθή ξεηνξηθή γηα ηα «πξάγκαηα» ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, 4. ζηελ 

θαηαπηεζηηθή θαη αδηαλφεηε γη‟ απηνχο ινγηθή θαη αιήζεηα ηεο θνηλσλίαο. 

Αλαθέξνκαη (πνηεηηθά) ζηνπο ηξεινχο ησλ κηθξνθνηλσληψλ ησλ ρσξηψλ, 

απηνχο ηνπο ζηηγκαηηζκέλνπο αλζξψπνπο, ηνπο θαηαζηξνθείο ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο, πνπ ε «γλσζηηθή» ππφινηπε θνηλσλία κεηέηξεπε ζε 

δώληα παίγληα πξνο ζπκπιήξσζε ηεο αλχπαξθηεο δηαζθεδάζεψο ηεο, 5. 

ζηελ θαζηεξσκέλε εζηθή ηεο θνηλφηεηαο, σο «αλήζηθνη Άιινη», σο 

«θαηεξακέλνη» θαη «παξεθθιίλνληεο» πνπ εμνβειίζηεθαλ ζην «ππξ ην 

εμψηεξνλ» ρσξίο λα αθνπζζεί πνηέ γη‟ απηνχο έλαο ιόγνο ζπλεγνξίαο, 6. 

ζηνλ θνηλσληθφ ληεηεξκηληζκφ, πνπ φξηδε ηα φξηα ηεο θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ είρε ζεζκνζεηήζεη 

αηύπσο ε ηνπηθή θνηλσληθή πξαθηηθή. 

 

75. «Πφπνη ηνπ θαγεηνχ (εζζίεηλ): „„Απφ ην ζνθξά, ζην ηξαπέδη‟‟ σο δείγκα 

δηάβαζεο απφ ην παξαδνζηαθφ ζην λεσηεξηθφ. Απφ ην ηξαπέδη ζηνλ θαλαπέ; Οην 

ρέξη;», ζην Ναξαθάζ’ θη Αξνζπκίαο. Γηνξηή Ννιηηηζκνύ ζηελ Ηαξδηά ηνπ Θέξνπο, 

ηνπ έηνπο 2017, 4-8.  

 

Αλ νη ηφπνη ηνπ εζζίεηλ νη «κεηαθηλεζέληεο» απφ ηνλ ζνθξά ζην ηξαπέδη ήηαλ 

ήδε κειεηεκέλνη, ε δηθή κνπ κηθξή ζπκβνιή ζ‟ απηέο ηηο «κεηαθηλήζεηο» βξίζθεηαη 

ζηε κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ ηφπσλ ή ζηελ κε ύπαξμε ζρεηηθψλ ηφπσλ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ σο αλαπφθεπθηε ίζσο αλάγθε απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο δσήο, 

εξγαζίαο, δηαζθέδαζεο ηνπ ζχγρξνλνπ λενέιιελα «αζηνχ». 

 

76. «Ιλήκε Ιαλψιε Ζαθ. Σαξξά (1910-1997)», Καμηαθά 7/2017, Αζήλα 2017, 117-

138.  

 

Μ Ιαλψιεο Σαξξάο αλήθε ζηε κεγάιε εθείλε ρνξεία ησλ απηφθιεησλ 

παηξησηψλ ηνπ πλεχκαηνο, νη νπνίνη ελζηεξλίζηεθαλ ην θάιεζκα ηνπ Κηθνιάνπ 

Ννιίηε λα ζπγθεληξψζνπλ ηνλ ζαπκαζηφ πινχην ηνχ (ηφηε ζπγρξνληθνύ) 

ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Αλήθεη ζηνπο παηξηψηεο ινγίνπο, ζηνπο ζησπεινύο 

ιανγξάθνπο, φπσο ηνπο απνθαιεί ν Θνπθάηνο, πνπ έθαλαλ φλεηξν δσήο λα 

αλαδείμνπλ ζε ηνπηθό επίπεδν ηελ ηδηαηηεξφηεηα / εηεξόηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο 

ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ζε εζληθό δε ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ σο απηαμία. Οηελ παξνχζα 

εξγαζία αλαδεηθλχσ ηελ πξνζθνξά ηνπ Ι.Σ. ζη λαμηαθή, αιιά θαη ηελ ειιεληθή 

ιανγξαθία. 
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77. «Ιηα αθφκε κπζηζηνξία γηα ηνλ Βηδπελφ: „„Πν πξψην θηιί. Έλα απφγεπκα ηνπ 

Γεσξγάθε Βηδπελνχ ζην ραξέκη ηνπ Ακπληνχι Αδίδ‟‟, ηνπ Θ. Ηνξνβίλε, ππφ 

ιανγξαθηθή έπνςε», Ναξαηεξεηήο ηεο Θξάθεο, Νέκπηε 1 Φεβξνπαξίνπ 2018.  

 

Γπεμεγψ θαη‟ αξράο ην «κηα αθόκε κπζηζηνξία» ηνπ ηίηινπ ηεο εηζεγήζεσο, ηελ 

εληάζζσ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε «θαζαξφαηκσλ» κπζνπιαζηηθψλ βηνγξαθηψλ 

θαη θαηαζέησ ηηο γλσζηέο εξκελείεο γηα ηελ πιεζσξηθή «κπζηζηνξεκαηηθή» 

παξαγσγή πεξί ηνλ «θαηαξακέλν» Βηδπελφ. Γλ ζπλερεία αλαπαξηζηάλσ ελ 

ζπληνκία ηελ αλαπαξάζηαζε, κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 12ρξνλνπ ξαθηάθνπ 

Γησξγή, ηνπ εδππαζνχο θαη ιάγλνπ θιίκαηνο ηνπ ραξεκηνχ, ην νπνίν, ζπλ άιινηο, 

γίλεηαη ε αθνξκή γηα ηηο αλαθιήζεηο ζηε κλήκε ηνπ λεαξνχ νηθείσλ ηνπ 

πξνζψπσλ, ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο ηεο Θξάθεο, ησλ Αλαζηελαξίσλ, θάπνησλ 

ιακπξψλ εζηκηθψλ ζηηγκψλ ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο ηεο, αιιά θαη ηξαγηθψλ 

ηζηνξηθψλ αληηζηνίρσλ (παηδνκάδσκα). Αλαιχσ ην έξγν κε θαζαξά 

ιανγξαθηθνχο φξνπο φπσο φξηα, δηαβάζεηο νξίσλ, επηλνεκέλεο ηαπηφηεηεο, θηιί (ε 

δηπνιηθή ηνπ θχζε σο θαινχ θαη θαθνχ, ε ζεκεηνινγία ηνπ, ε ινγνηερληθή ηνπ 

εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ ζ.: Ηξίλσ φηη ε επηλφεζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ απφ ηελ 

παλέκνξθε Ιπαο ραλνχκε ζηνλ Γησξγή πξννησλίδεηαη κπζηζηνξεκαηηθά ηελ φιε 

ηξαγηθή εμέιημε ηνπ ππνινίπνπ βίνπ ηνπ). Ηαηαιήγσ, ηέινο, ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ην δηήγεκα (παξά ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ηνπ ηνπξθηθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζε απηφ κε δσεξφηεηα) είλαη έλαο έκκεζνο χκλνο ζηελ 

απνδνρή ηνπ Άιινπ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ζηνλ θφζκν ηεο Αλαηνιήο, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ ηνλ βίσζε ν ίδηνο (παηδί πξνζθχγσλ απφ ηελ Αλαηνιή) ζηελ 

Θεζζαινλίθε. Μ Η. θαηαδεηθλχεη ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηνλ 

άλζξσπν ηα επηβεβιεκέλα ζπζηήκαηα ησλ ηδεψλ, ησλ λννηξνπηψλ, ησλ 

ζπλφξσλ, ησλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ θαη ησλ ρψξσλ εηδηθφηεξα· ζξελεί ελ 

θξππηψ (φπσο απαηηεί ε Θνγνηερλία) γηα ηελ κνίξα ησλ αλίζρπξσλ θαη 

απξνζηάηεπησλ αλζξψπσλ, ζπκάησλ ησλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ, αθφκε θαη ηεο 

νκνξθηάο ηνπο, πνπ επλνπρίδνληαη, αγνξάδνληαη, πσινχληαη, γίλνληαη ζεμνπαιηθά 

αληηθείκελα, θαηαλνεί ηηο δξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο.  

 

78. «Νξνο λέεο πεγέο κειέηεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. „„Πα Βηβιία Οπκβάλησλ 

ησλ Ηνηλνηηθψλ Φπιάθσλ‟‟. Πν παξάδεηγκα ηνπ αγξνθχιαθα Ησκηαθήο Γεσξγίνπ 

Η. σξηαλφπνπινπ», ζην Ι. Γ. Οέξγεο, Β. Ζ. Φξαγθνπιφπνπινο (επηκ.), Νξαθηηθά 

ηνπ Γ΄ Ναλειιελίνπ Οπλεδξίνπ Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ αηώλσλ (Απεξάζνπ Κάμνπ, 

30 Απγνχζηνπ – 1 Οεπηεκβξίνπ 2013, Αζήλα 2017, ζ. 557-577. 

 

Ε παξνχζα εξγαζία είλαη κηα πξφηαζε κειέηεο κηαο αδηεξεχλεηεο κέρξη ζήκεξα 

ιανγξαθηθήο πεγήο: Πσλ «Βηβιίσλ ζπκβάλησλ ησλ θνηλνηηθψλ θπιάθσλ» 

(εθεμήο: Βηβιία). Ε λέα απηή πεγή θξίλσ πσο είηε αθ‟ εαπηήο-απζχπαξθηε, είηε 

θπξίσο ελ ζπλδπαζκψ κε άιιεο ιανγξαθηθέο πεγέο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

δηεχξπλζε ησλ πεγψλ ηεο κειέηεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, πξνο κηα ζθαηξηθφηεξε 

πξαγκάηεπζή ηνπ∙ πξαγκαηεχνκαη ζ‟ απηήλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα αλαπαξαζηαζνύλ νη εγθηβσηηζκέλνη ζ‟ απηά δχν ηνπιάρηζηνλ εμαίξεηνη 
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«ιανγξαθηθνί θφζκνη»: Μ ζηελφηεξνο, ησλ θνηλνηηθψλ θπιάθσλ / αγξνθπιάθσλ 

θαη ν επξχηεξνο, ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηηο νπνίεο απηνί επνπηεχνπλ ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο θξαηηθψλ νξγάλσλ.  

Μη φξνη «αγξνθχιαθεο» θαη «θνηλνηηθνί θχιαθεο» είλαη ηαπηφζεκνη. Νξνεγείηαη 

ηζηνξηθά ν πξψηνο, αθνχ ν ζεζκφο ηεο αγξνθπιαθήο ηζρχεη ζηελ Γιιάδα απφ ην 

1836. Ε Αγξνθπιαθή νξγαλψζεθε ακέζσο κεηά ηελ εζληθή απνθαηάζηαζε κε 

απνζηνιή ηελ αζθάιεηα ησλ αγξνηηθψλ θηεκάησλ ησλ πθηζηακέλσλ εθηφο 

δαζηθήο πεξηνρήο θαη ηνπ «ζρεδίνπ πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη ρσξηψλ», κε 

αξκνδηφηεηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ αγξνηηθψλ αδηθεκάησλ, ηε 

θχιαμε ησλ αγξνηηθψλ θηεκάησλ, ηελ επηζηαζία ηεο δηαλνκήο ησλ αξδεπηηθψλ 

πδάησλ, θ.ιπ., φπσο αλαιχσ ζε άιιν ζεκείν ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο. Οε άιιν 

επίζεο ζεκείν ηεο, εξκελεχσ ηνπο ηζηνξηθνχο ιφγνπο πνπ ππαγφξεπζαλ απηήλ 

ηελ κεηνλνκαζία. Ε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ ζεζκνχ, ζπλπθαζκέλε άξξεθηα κε ηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία θαη ηηο ηχρεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, κε σζνχλ λα πηνζεηήζσ ζηελ 

εδψ πξαγκάηεπζή κνπ ηνπο «ηζηνξηθνχο» φξνπο «αγξνθπιαθή» θαη 

«αγξνθχιαθαο». Το case study επέιεμα θάπνηα «Βηβιία» ηνπ αγξνθχιαθα 

Ησκηαθήο (αγξνηνπνηκεληθνχ ρσξηνχ ηεο νξεηλήο Κάμνπ) Γεσξγίνπ Η. 

σξηαλφπνπινπ (1929-2004), θαη εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξνληθά, επεηδή επηζπκψ 

λα πεηχρσ ηαπηνρξφλσο έλαλ αθφκε ζηφρν: Κα αλαπιάζσ κέζσ απηψλ πηπρέο 

ηνπ λαμηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κηαο πεξηφδνπ κέρξη ηψξα 

παληειψο αραξηνγξάθεηεο επηζηεκνληθά.  

 

79. «Ηαιηλίηζα: έλα παλάξραην ζξαθηθφ δξψκελν. Ε εξκελεία ησλ αζκάησλ ηεο 

θαη ε θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία», Erytheia 39 (2018), 239-263. 

 

Ε παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ Ηαιηλίηζα, έλα ζεαηξηθφ δξψκελν πνπ 

πξνεγείην, σο «εηζαγσγηθή ζθελή» (ηνπ επξχηαηα γλσζηνχ αλά ην παλειιήλην 

εζίκνπ ηνπ Ηιήδνλα) ζηνλ Οηελίκαρν ηεο Βφξεηαο Θξάθεο θαη ζηελ Αδξηαλνχπνιε. 

Ιειεηψληαη νη παξαιιαγέο ηνπ δξσκέλνπ θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπ άζκαηα, φπσο 

απηά επηηεινχληαλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο κέρξη ην ζπκβαηηθφ φξην ησλ αξρψλ 

ηνπ 20νχ. Αλαιχσ ηηο «ζθελέο» ηνπ δξσκέλνπ, ηα θνηλσληθά ηνπ ζπκθξαδφκελα 

θαη ηα ζχκβνιά ηνπ, κε έκθαζε ζηνλ βαζηιηθό. Έπεηαη ε αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αζκάησλ, άγλσζησλ θαη εθπιεθηηθψλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο, 

φπσο απνδεηθλχσ, κλεκείσλ ηνπ παλάξραηνπ ζξαθηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ είρε 

αλαπηπρζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

 

80. «Απηνεζλνγξαθία», ζηνλ ηφκν Ι. Βαξβνχλεο & Ι. Οέξγεο (επηκ.), Νιάηαλνο 

επζθηόθπιινο. Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Ιελά Αι. Αιεμηάδε, Γθδφζεηο Η. 

& Ι. Αληψλε Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2018, 675-697. 

 

Ε Autoethnography είλαη κηα πξνθιεηηθή πνηνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ 

αλαδχεηαη (ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970) απφ ηελ κεηακνληέξλα «θηινζνθία» 

γηα ηελ έξεπλα, ζηελ νπνία ε θπξηαξρία ηεο παξαδνζηαθήο επηζηήκεο θαη έξεπλαο 

ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη λνκηκνπνηνχληαη πνιινί ηξφπνη γηα ηελ 
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πξνζέγγηζε ή θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο. Γίλαη κηα κέζνδνο πνπ δίλεη βήκα 

ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία, ψζηε λα πξνρσξήζεη ε θνηλσληνινγηθή θαηαλφεζε 

(understanding)∙ επηηξέπεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα γξάςεη ζε πξνζσπηθφ χθνο θαη 

(ζηεξηδφκελνο ζηελ εκπεηξία ηνπ) λα επεθηείλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ ή κηαο θνπιηνχξαο πνπ επηιέγεη λα πξαγκαηεπζεί ηνπ επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ εαπηφλ ηνπ σο «αληηθείκελν  έξεπλαο / αλαδήηεζεο», ηνλ ζέηεη 

ζην επίθεληξν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ κεηαηξέπεη δειαδή απφ 

εμσηεξηθφ παξαηεξεηή ζε άκεζα εκπιεθόκελν ζηελ έξεπλα. Γηδηθφηεξα, ε 

Απηνεζλνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαιχζεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, έλα 

εξγαιείν πνπ νη Ellis θαη Bochner νξίδνπλ σο «… έλα απηνβηνγξαθηθό είδνο (genre) 

γξαθήο πνπ παξαζέηεη δηάθνξεο ζηξσκαηώζεηο ζπλείδεζεο, ελώλνληαο ην 

πξνζσπηθό κε ην πνιηηηζηηθό». Ιε ηελ εξγαζία κνπ απηή θάλσ γλσζηή ζην 

ειιεληθφ θνηλφ απηήλ ηελ πνηνηηθή κέζνδν θαη ηε ρξεζηκνπνηψλ πιένλ ζηηο δηθέο 

κνπ εξγαζίεο. 

 

81. «ηαλ θάπνηε νη άλζξσπνη θαη ηα άιια δψα γεξλνχζαλ, Ιηα αθφκα θνηλή 

κνίξα ηνπο. Γλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο», Μ άλζξσπνο θαη ηα άιια δώα, Άλλα Θπδάθε 

(επηκ.), Γθδφζεηο Ναπαδήζε, Αζήλα 2019, 89-98.  

 

Μ «παξαδνζηαθφο» άλζξσπνο ηεο ππαίζξνπ ζεσξνχζε κελ ηε δσή ζεβαζηή, 

αιιά φρη απηαμία αλ απηή δελ ππεξεηνχζε ηνλ ίδην θαη ηελ θνηλσλία. Θεσξψ, 

γεληθψο, φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ, νη δπζππέξβιεηεο ελίνηε δπζθνιίεο ηνχ 

είραλ αλαπηχμεη έλα είδνο σθειηκηζηηθήο / ρξεζηκνζεξηθήο εζηθήο, κηα 

«εξγαιεηαθή» αληίιεςε φρη κφλνλ γηα ηα δψα, αιιά γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ, ηνλ 

νπνίν δελ εμειάκβαλε πάληνηε σο κηα αηνκηθή απζχπαξθηε νληφηεηα, αιιά σο 

«εμάξηεκα» ηεο θνηλφηεηαο, πξνο ηελ νπνία εθείλνο φθεηιε λα απνδεηθλχεηαη 

ρξήζηκνο (ρξεηώδεο, αλαγθαίνο), απνδνηηθφο, δεκσθειήο. Ήηαλ αλειέεηα 

ζθιεξφο θαη πξαγκαηηζηήο (ππφ ην πξίζκα ελφο ζπγρξφλνπ / λεσηεξηθνχ λνφο 

βεβαίσο ζεσξεκέλνο), ζε πνιιέο πηπρέο ηνπ βίνπ ηνπ. Αγαπνχζε ηα δψα ηνπ κε 

εληειψο δηαθνξεηηθφλ ηξφπν απφ απηφλ πνπ ηα αγαπά ν ζχγρξνλνο αζηφο. Μ 

πξψηνο εμαθνινπζνχζε λα ηα ζεσξεί θαηψηεξα φληα θαη ππεξέηεο ηνπ, ηα κεηαμχ 

ηνπο φξηα ήηαλ ζαθέζηαηα νξηζκέλα: θεηιε λα ηα δηαηεξεί πγηή, λα θξνληίδεη γη‟ 

απηά αλειιηπψο, λα επηθαιείηαη ην Θείνλ γηα ηελ πγεία θαη ηε γνληκφηεηά ηνπο, 

δηόηη απινύζηαηα ηα είρε απόιπηε αλάγθε θαη ηα ήιεγρε. Ήηαλ ρξεζηηθά εξγαιεία 

ηνπ. Το δσηθφ είδνο ν ίδηνο, απηνπξνζδηνξηδφηαλ κε ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ 

ηαπηφηεηα ησλ δψσλ. Δσνιάηξεο πάλησο δελ ήηαλ. ια ηα παξαπάλσ είλαη ην 

ελ πεξηιήςεη ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο κνπ ζην νπνίν νδεγνχκαη κεηά ηελ 

παξάζεζε έμη πεξηπηψζεσλ-παξαδεηγκάησλ εηιεκκέλσλ απφ ηε Θανγξαθία θαη 

ηε Θνγνηερλία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γεξαιέσλ αηφκσλ θαη 

ησλ άιισλ δψσλ... 

 

 

82. «Μ Γεψξγηνο Α. Ιέγαο ηνπ Γκκαλνπήι Βαξβνχλε, κε αθνξκή ηελ έθδνζε 

ηνπ ηφκνπ Μ Γεψξγηνο Α. Ιέγαο (1893-1976) θαη ε επηζηεκνληθή νξγάλσζε ησλ 
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ειιεληθψλ ιανγξαθηθψλ ζπνπδψλ», ζηνλ ηφκν Ι. Γ. Βαξβνχλεο, Γ. . Ηνχδαο 

(επηκ.), Μ Γεώξγηνο Α. Ιέγαο θαη ε Γιιεληθή Θανγξαθία. Νξαθηηθά 

εκεξίδαο, Ναξάξηεκα 19 ηνπ πεξ. Θανγξαθία, Αζήλα 2018, 35-44.  

Μ ηίηινο ηεο εηζεγήζεσο είλαη ζαθήο: Πνλ απέδσζα θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα 

λα δειψζσ φηη πξφζεζή κνπ είλαη λα αλαπαξαζηήζσ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

Γεσξγίνπ Ιέγα πνπ επηρεηξεί ν ζπγγξαθέαο ιανγξάθνο Ιαλφιεο Γ. Βαξβνχλεο. 

Γπηθεληξψλσ ηελ εηζήγεζή κνπ ζην Πέηαξην Ηεθάιαην («Μ Γ. Α. Ιέγαο θαη ε 

θξηηηθή»). Οε έλα ππνζεηηθφ δηθφ κνπ πφλεκα γηα ηνλ Γ. Ιέγα ην θεθάιαην απηφ ζα 

ήηαλ πξψην, φια ηα πξνεγεζέληα ζηελ θαηάηαμε ζα ην «ππεξεηνχζαλ» ζηελ 

απνδεηθηηθή, αλαηξεηηθή, πξναζπηζηηθή «πνιηηηθή» κνπ. Γπηρεηξψ κηα θάζεηε 

ζεψξεζε ηεο θξηηηθήο, κε ηε γεληθή παξαηήξεζε φηη δηαθξίλσ κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε «ζύξαζελ» θαη ζηελ εζσηεξηθή, πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Ιέγα θαη 

κεηά απφ απηφλ (δεθαεηία ηνπ 1980 θ.ε.) θαη ζπληαπηίδνκαη κε ηηο ζέζεηο ηνπ 

Ιαλφιε Βαξβνχλε.  

 

83. «Πν ιανγξαθηθφ εξεπλεηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε», 

ζηνλ ηφκν Ζλζηηηνχην Θατθνχ Ννιηηηζκνχ Ηαξπάζνπ ηνπ Πκήκαηνο Φηινινγίαο 

[ηεο] Φηινζνθηθήο Ορνιήο ηνπ Γ.Η.Ν.Α. (εθδ.), Μ θαζεγεηήο Ι. Γ. Βαξβνύλεο θαη ην 

έξγν ηνπ, Ννξεία, Αζήλα 2017, 109-118.  

 

πσο ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο καξηπξεί, παξνπζηάδσ ην πνηθίιν θαη πνιχηνκν 

ιανγξαθηθφ έξγν ηνπ θαζεγεηή Ιαλφιε Γεξ. Βαξβνχλε. 

 

84. «From myth to mythologies: Orpheus at Rodolivos of Serres today 

(scholarship, local identity, special practises of cultural tourism», Revista de 

Etnografie si Folklor / Journal of Ethnology et Folklore 1-2 (2019, new series), 5-22. 

 

H παξνχζα εξγαζία δελ ζηνρεχεη λα απνδείμεη αλ ν αξραίνο κχζνο ηνπ Μξθέσο 

ζρεηίδεηαη κε ηα Θείβεζξα ηεο Νηεξίαο ή κε ην Ξνδνιίβνο Οεξξψλ, αιιά λα 

αλαδείμεη ην πψο νη ζχγρξνλνη ιφγηνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρσξηνχ ζπληεξνχλ έλαλ 

κχζν πνπ έθζαζε κέρξη ηηο εκέξεο ηνπο, πψο ηνλ εξκελεχνπλ θαη κε πνηεο «εηδηθέο 

πξαθηηθέο» ηνπ «πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ» ηνλ εληζρχνπλ ελ ζπλερεία, γηα λα 

νξηνζεηήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

ρσξηνχ ηνπο.  

Μ  κχζνο ηνπ Μξθέσο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην Ξνδνιίβνο πθίζηαηαη ζήκεξα, 

έζησ θαη ζηηο πνιχ γεληθέο ηνπ δηαηππψζεηο, ζηηο βαζηθέο ηνπ παξακέηξνπο. 

Γιάρηζηνη θάηνηθνη γλσξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαπηχζζσ ζηελ εξγαζία κνπ. 

Πνπο ηνλ ππελζπκίδνπλ φκσο (επί θαζεκεξηλήο βάζεσο) ηα ζπγγξάκκαηα ησλ 

ινγίσλ, νη ηζχλνληεο ηα πνιηηηζηηθά πξάγκαηα ηνπ ρσξηνχ, νη δξάζεηο θάπνησλ 

λέσλ ηνπ πνπ κεηέρνπλ ζην πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη, νη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε θαηαζθεπαζκέλε θαζεκεξηλφηεηα κε ηελ 

παξνπζία (δηά ηνπ νλφκαηνο) ηνπ κχζηε-ήξσα Μξθέα θαη ησλ ζπληαπηηδφκελσλ 

κε απηφλ ζεψλ, ε ίδηα ε νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ πνπ είλαη ζιαβηθή, αιιά νη ιφγηνη 

εκθαλίδνπλ σο αξραηνειιεληθή. ια ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξσ ζηνρεχνπλ ζηε 
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δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο, πξαγκαηηθήο βησκαηηθήο ζρέζεο ησλ Ξνδνιηβηλψλ κε 

ηνλ ζρεηηθφ κχζν. Ιε άιια ιφγηα, γηα λα επηζηξέςσ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ειιήλσλ ινγίσλ ηνπ 19νπ αη. λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ άιινηε ππαξθηή ζχλδεζή 

ηνπο κε ην αξραηνειιεληθφ ηνπο παξειζφλ ή λα ηελ επηλνήζνπλ άιιεο θνξέο, νη 

ζχγρξνλνη ιφγηνη ηνπ Ξνδνιίβνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην πνπ 

ηνπο παξέρεη ε Αξραηφηεηα (ζηελ ηζηνξηθή θαη ηε κπζνινγηθή ηεο δηάζηαζε, 

θπξίσο ζηε δεχηεξε) σο κεραληζκφ νξγάλσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ ρσξηνχ, ζηελ αξραηνιαηξηθή βεβαίσο θαη κφλνλ δηάζηαζή ηνπ, 

αιιά θαη επξχηεξα σο βην-πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ εξγαιείν. Πν πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην είλαη πιένλ ζήκεξα θαη κεραληζκφο δεκηνπξγίαο πινχηνπ, πεξηέρεη 

δπλαηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζή ηνπ κε φξνπο αγνξάο, εηζάγεηαη ζηνπο 

πξνο αμηνπνίεζε «ηνπηθνχο πφξνπο», δελ αλήθεη κφλνλ ζηηο Αμίεο Ιε ξήζεο, non 

use values , αιιά ζε θάηη ελδηάκεζν: ζε φ,ηη έρεη ραξαθηεξηζζεί σο externalities, έλα 

ηξίην δειαδή είδνο εθηηκψκελσλ Αμηψλ, πξνεξρφκελν απφ ηελ κεηαμχ ησλ άιισλ 

δχν (αλαπφθεπθηε) δηάδξαζε.  

 

85. «Ε ζπκβνιή ηνπ Αξηζηείδε Κ. Δνπιαβέξα ζηε κειέηε ηεο εζηκηθήο 

ιανγξαθίαο»,  ζηνλ ηφκν Ι. Αιεμηάδεο (επηκ.), Ννξεία Ηαιιίδξνκνο – Πηκεηηθό 

αθηέξσκα ζηνλ Ηαζεγεηή Αξηζηείδε Κ. Δνπιαβέξα, Θεζζαινλίθε 2019, 93-100. 

 

Μ ζπλάδειθνο θ. Αξηζηείδεο Δνπιαβέξαο είλαη γλσζηφο ζηελ ειιεληθή θαη ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία πξσηίζησο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε κειέηε ηεο ειιεληθήο 

παξνηκίαο. Απνδεηθλχεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία φηη ν ηηκψκελνο αζρνιήζεθε θαη 

κε ελδηαθέξνληα ζέκαηα Γζηκηθήο Θανγξαθίαο, ηα νπνία πξαγκαηεχηεθε κε 

επηζηεκνζχλε, επάξθεηα θαη βαζεία γλψζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

 

86. «Πν δξψκελν ησλ Ηνξδειάησλ / Ηνξδειάδσλ / Φνπζηαλειάδσλ / Θεβεληψλ 

/ Πζνιηάδσλ / ζηε Κάμν: Νξψηε επηζηεκνληθή απφπεηξα γηα ηελ 

„απνθξππηνγξάθεζε‟ κηαο άιιεο „απζεληηθφηεηάο‟ ηνπ», Καμηαθά Γξάκκαηα 32 

(Ζνχιηνο-Οεπηέκβξηνο 2019), Πηκή ηε θαη γέξαο. Πηκεηηθόο ηόκνο Οηεθάλνπ Δ. 

Εκέιινπ, 185-198.  

 

Ε παξνχζα εξγαζία ήηαλ ΝΞΜΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕ απφ ην βηβιίν κνπ ππ‟ αξηζκ. 

17 (βι. παξαπάλσ). Νξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε επηζηεκνληθή εξκελεία ηνπ 

δξσκέλνπ ησλ Ηνξδειάησλ / Ηνξδειάδσλ / Φνπζηαλειάδσλ θιπ. πνπ 

θαηαζέησ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Δηαηππψλνληαη ζε απηήλ θάπνηεο 

ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «απζεληηθφηεηά» ηνπ, κε έλαλ άιινλ, 

δειαδή, «αξρατθφ», άγλσζην ραξαθηήξα ηνπ, κε κηα άιινπ είδνπο 

ιεηηνπξγία ηνπ, γηα ηα νπνία δελ δηαζέηνπκε πεγέο ή άιια ηεθκήξηα, παξά 

κφλνλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο-«εγθαηαιείκκαηα», ελζσκαησκέλεο/-α ζηηο 

πθηζηάκελεο θαηαγξαθέο. Δελ ππεηζέξρνκαη δηφινπ ζηε ζχγρξνλε 

ιεηηνπξγία ηνπ δξσκέλνπ, επηρεηξψ λα ην «επαλαζθελνζεηήζσ» ζηελ 
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παιαηφηεξή ηνπ κνξθή θαη λα επηζεκάλσ ηηο ηφηε ιεηηνπξγίεο ηνπ, 

ιεζκνλεκέλεο παληειψο ζήκεξα.  

 

87. «Towards the urform of a Greek folk theatre dromenon at Naxos 

island», Erytheia 41 (2020), 385-401.  

 

Βι. ηελ ακέζσο πξνεγνπκέλε εξγαζία 87. 

 

88. «Πα Εξψα σο κλεκνληθνί ηφπνη. Ε πεξίπησζε ηνπ Εξψνπ ηνπ Γιηλάδνπ, κε 

έκθαζε ζηνλ ηειεπηαίν λεθξφ Ιαλφιε Ζσ. Δαραξάην», Καμηαθά 9/2019 (Αζήλα 

2020). 

 

Οην Νξψην Ιέξνο ηεο εξγαζίαο παξαζέησ φια ηα ζηνηρεία γηα ηνπο 18 λεθξνχο 

ηνπ Γιηλάδνπ, απφ ην 1913 κέρξη ην 1974, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα αλαγξάθνληαη 

επί ηεο ζηήιεο ηνπ Εξψνπ ηνπ. Οην Δεχηεξν αλαθέξνκαη, εηδηθφηεξα, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ λεθξνχ ήξσα, ηνπ Ιαλφιε Ζσάλλνπ Δαραξάηνπ. 

Ε εξγαζία πξσηίζησο απνζθνπεί ζην λα απνδνζεί ε δένπζα ηηκή ζηνπο 

λεθξνχο ηνπ ρσξηνχ θαη λα θαηαζηεί ην αηψλην κλεκφζπλφ ηνπο. Το επηζηεκνληθνί 

ηεο ζηφρνη εηέζεζαλ (α) λα αλαδεηρζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλέγεξζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κλεκείνπ σο κλεκνληθνχ ηφπνπ, (β) λα αλαιπζνχλ ηα δεηήκαηα 

πνπ ζέηνπλ ε επηινγή ησλ αλαγξαθέλησλ νλνκάησλ θαη νη ηπρφλ απνθιεηζκνί 

θάπνησλ άιισλ, (γ) λα εληνπηζζνχλ νη επηδηψμεηο ησλ ηζπλφλησλ εθείλελ ηελ 

πεξίνδν (Γπηαεηία) ην ρσξηφ, νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο πνπ κεηήιζαλ 

δειαδή, θ.ά. ζπλαθή. Γθηελήο είλαη ε αλαθνξά κνπ ζηα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο κλεκεία, εξώα, αληη-κλεκεία, θιπ. 

 

89. «Ὅηαλ ηά Οφδνκα θαί ηά Γφκνξα ΄κεηαθνκίδνπλ‟ ζηά Θνπηξά Αἰδεςνῦ: Πά 

ζεξκά ινπηξά ὡο ηφπνη κηαξφηεηαο. Ἡ καξηπξία δχν ιατθλ παξαδφζεσλ (θαί 

ηλ παξαιιαγλ ηνπο)», Βαιθαληθά Ούκκεηθηα 19 (2019-2020), 59-80.  

 

Οηελ εξγαζία απηήλ αλαιχεηαη απφ ιανγξαθηθή έπνςε ην πεξηερφκελν δχν 

ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη ησλ παξαιιαγψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

(γλσζηή ζήκεξα παλειιελίσο θαη ζην Γμσηεξηθφ) ινπηξφπνιε ησλ Θνπηξψλ 

Αηδεςνχ ζπληαπηίζηεθε ζηελ ηνπηθή ιατθή κλήκε κε ηνλ (ζπλεθθεξφκελν 

ζπλήζσο) ρψξν ησλ Ονδφκσλ θαη ησλ Γνκφξσλ, αιιά θαη ηεο Βαβέι ηεο Ναιαηάο 

Δηαζήθεο. Αλαπαξαζηάζεθε, δειαδή, σο ρψξνο ηεο κηαξφηεηαο, ηεο αθνιαζίαο, 

ηεο αλεζηθφηεηαο, γη‟ απηφ θαη δέρζεθε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζενδηθίαο, ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο «δηά ηαο ακαξηίαο ησλ ελνηθνχλησλ απηήλ». Απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο δηεζψζε πξνζσξηλά, θαηά ην κπζηθφ αξρέηππν, κφλνλ κία γπλαίθα, 

σο άιιε ηνπ Θση, αιιά είρε θαη απηή ην νηθηξφ ηέινο εθείλεο.  

Αλαιχνληαη επίζεο ή επαλεπηζεκαίλνληαη (θαη εληάζζνληαη νξγαληθά ζηελ 

πξνεγνχκελε ζεψξεζε σο γεληθά δεηήκαηα ζεσξίαο) ε έλλνηα ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο σο πεγήο ξππαξφηεηαο θαη εζηίαο κνιχλζεσο (ζεσξία ηεο M. Douglas), 

ε ακθηζεκία ηνπ χδαηνο (θαλνληθνχ θαη ζεξκνχ, απφ ηα έγθαηα ηεο γεο 



177 

 

πεγάδνληνο) θαη ν εγεκνληθφο ιφγνο θνξπθαίσλ πλεπκαηηθψλ εγεηψλ ηεο 

Γθθιεζίαο θαη επηγφλσλ ηνπο «εθθιεζηαζηηθψλ θχθισλ» πεξί ινπηξψλ θαη 

ηακαηηθψλ πδάησλ. Γπίζεο, παξαηίζεληαη (α) ζπληνκφηαηε ηζηνξία ηεο 

θσκνπφιεσο ησλ Θνπηξψλ Αηδεςνχ, ζηελ νπνία επηζεκαίλνληαη νη καξηπξίεο 

πεξί απνδεδεηγκέλσλ θαηαζηξνθψλ ή εξεκψζεψλ ηεο, γεγνλφο πνπ παξέρεη 

αθνξκή γηα θάπνηεο ζθέςεηο πεξί ησλ ηζηνξηθψλ ιατθψλ παξαδφζεσλ, αιιά θαη 

πεξί ηεο ππάξμεσο ή φρη ηζηνξηθνύ ππξήλα ζηηο (θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα) απφ 

εθθιεζηαζηηθνχο θχθινπο εθπνξεπφκελεο (θαη αλαιπφκελεο εδψ) παξαδφζεηο.  

 

90. «Μ Οηαχξνο Δνπκπνπιάθεο Οη’ ακπέιηα ηεο Απηνεζλνγξαθίαο: 

Αλαπαξαζηάζεηο φςεσλ ηνπ «παξαδνζηαθνχ» ζηε «χζηαηε ψξα» ηνπ (δεθαεηία 

1960), ζε κηα θνηλφηεηα ηεο Θαθσλίαο», Μ ζύγρξνλνο ειιεληθόο ιατθόο πνιηηηζκόο: 

Ιεηαμύ Θανγξαθίαο θαη Ηνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Ηνκνηελή 2020, ζζ. 97-122.  

 

Γξγαζία κε αξθεηά απηνεζλνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο ζπλεζίδσ εζράησο. Μ 

Οη.Δ. αλαπαξηζηάλεη ρσξίο εμσξατζκνχο ηε ιαθσληθή επαξρία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960. Έλαλ θφζκνλ κε πνιιά «νηθεία θαθά» (αιιεινεμνληψλνληαλ γηα ιίγα κέηξα 

γεο, αλάκεζα ζηα ίδηα ηα αδέιθηα ηνπ παηέξα ηνπ «ππήξρε κεγάιε έρζξα, ηα 

πεξηζζόηεξα ρξόληα πνπ ζπκάκαη δελ ιέγαλε θαιεκέξα». Μ ζ. επηθεληξψλεη ζηελ 

ραξηνπαημία, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ απφιπηε αθηλεζία ηεο δσήο ζην ρσξηφ, ζηελ 

αλία θαη ηελ πιήμε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηδίσο θαηά ηνπο κήλεο ηνπ ρεηκψλα. Ε 

ζθιεξφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ απέλαληη ζηα δψα είλαη εκθαλήο θαη 

ζηελ πεξίπησζή καο, θιπ.). 

Μ θφζκνο πνπ πεξηγξάθεη είλαη έλαο αθίλεηνο θφζκνο, ηεο «καθξάο δηάξθεηαο», 

κε ειάρηζηεο κεηαβνιέο, ζην κεηαίρκην ηεο πιήξνπο αλαηξνπήο ηνπ. Αθηλεζία 

παληνχ: Μη αγξνηηθέο δνκέο ηνπ ρσξηνχ κπνξεί λα εθιεθζνχλ σο κηα 

κηθξνγξαθία αλάινγσλ πεξηνρψλ ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Αγξνηηθά 

κηθξνλνηθνθπξηά, νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηζφηεηα ζηε θηψρεηα, 

απνηππψζεηο ηεο θηψρεηαο, δηαηξνθή, έλαο θαηεηιεκκέλνο απφ ηε δεηζηδαηκνλία 

θφζκνο, απνδεκίεο, ειάρηζηεο θνηλσληθέο κεηαιιαγέο, ηδηφηππε θαηά ηνλ ζ. 

ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά, θαη άιια ζέκαηα ζπλζέηνπλ έλα φκνξθν κσζατθφ-

αληίγξαθν ηνπ θνηλνχ ελ πνιινίο ιατθνχ πνιηηηζκνχ απηήο ηεο πεξηφδνπ.  

Πέινο, δίδσ ηηο απαληήζεηο κνπ ζηηο (ιαλζαζκέλεο ζαξξψ) εθηηκήζεηο ηνπ Οη.Δ. 

φηη  «Μ άλζξσπνο ηνπ αγξνηηθνύ πνιηηηζκνύ γεληθώο δελ γλσξίδεη ηελ αηζζεηηθή 

ζηάζε. Έλαο ηόπνο δελ είλαη γη’ απηνύο σξαίνο ή άζρεκνο, αιιά εύθνξνο ή 

άθνξνο (…)» θαη φηη ηελ κε αηζζεηηθή ζηάζε «νη άλζξσπνη ηνπ αγξνηηθνύ 

πνιηηηζκνύ ηελ ηεξνύζαλ αθόκε θαη έλαληη ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ έξγσλ 

πνπ ζήκεξα ηα ζεσξνύκε ιατθή ηέρλε». 

Νξνεγνχληαη φισλ ε ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

ζέηεη ε αλάιπζε ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ 

 

91. «ςεηο ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ζηνπο Οηίρνπο 

Δηαθόξνπο  ηνπ ξηζηνθφξνπ Ιπηηιελαίνπ (11νο αηψλαο)», Βπδαληηλόο Δόκνο 28 

(2020), 47-78. 
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Μ ξ.Ι. δελ είλαη ιανγξάθνο, νχηε ελδηαθέξεηαη λα αλαπαξαζηήζεη ζην έξγν 

ηνπ ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηεο Νφιεο ηνπ 11νπ κ.. αη. Μ ιατθφο πνιηηηζκφο ηεο (απφ 

ηνλ θφζκν ηνπ παιαηηνχ έσο ηελ ηειεπηαία ζπλνηθία ηεο) ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνλ πνηεηή καο γηα λα επηηχρεη άιινπο ηνπ ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Οπκβαίλεη θη 

εδψ, δειαδή, φ,ηη νη ιανγξάθνη έρνπκε παξαηεξήζεη πξν πνιινχ γηα ηελ 

απξφζεηε ζπλδξνκή ζηε κειέηε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ θαηξνχ ηνπο ησλ 

Ναηέξσλ ηεο Γθθιεζίαο θαη άιισλ εθθιεζηαζηηθψλ ινγίσλ.  

Οηελ παξνχζα εξγαζία (α) ππελζπκίδσ θαη επηζεκαίλσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ 11νπ αη., ηε ζρέζε πνίεζεο θαη εμνπζίαο, ηελ δηπιή ηνπ ηαπηφηεηα (σο 

επζεβνχο αηφκνπ θαη «βπδαληηληζηή», αιιά θαη ζθεπηηθηζηή ρξηζηηαλνχ πνπ 

απερζάλεηαη ηηο αθξφηεηεο θάπνησλ αλνήησλ θνξέσλ ηεο· «αζεβνχοο» ελίνηε, 

φηαλ δηαηππψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζηνλ θφζκν ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Θενχ ηνπ, φηαλ 

κειεηά θαη πκλεί έξγα αλζξψπσλ (δσληαλά αληίγξαθα ηεο Δεκηνπξγίαο), φηαλ 

νπδεκίαλ απνδείρλεη πξνθαθαηάιεςε γηα ηνλ αξραηνειιεληθφ θφζκν, φηαλ πκλεί 

ηελ θχζε θαη ηελ γπλαηθεία νκνξθηά, φηαλ κε ζεβαζκφ θαη θφβν πξνο ηελ Θεία 

Μηθνλνκία δηαηππψλεη αηξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα, φηαλ 

ππεξακχλεηαη ηνπ θφζκνπ ησλ ινπηξψλ, θιπ. (β) αλαιχσ ηνλ θφζκν ηεο πνίεζεο 

ζην έξγν ηνπ, (γ) επηθεληξψλσ ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ πνπ εγθηβσηίδεη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ. 

 

ΖΖΖ. ΙΓΘΓΠΓΟ ΡΝΜ ΓΗΔΜΟΖΚ 

 

1. «Γπψλπκνη-αθαλείο λάμηνη Αγσληζηέο θαηά ηνλ αγψλα ηεο Αλεμαξηεζίαο 

αηηνχκελνη ηελ αληακνηβή ηνπο „δηά ηαο πξνο ηελ παηξίδα ζπζίαο θαη 

εθδνπιεχζεηο ησλ», ζηνλ επεηεηαθφ ηφκν γηα ηα 200 έηε κεηά ηελ Γπαλάζηαζε ηνπ 

1821 πνπ εηνηκάδεη ε Γηαηξεία Ηπθιαδηθψλ Ιειεηψλ. 

 

Οην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδσ ζπλνπηηθφ δηάγξακκα ηεο 

πεξηφδνπ 1830-1880 πνπ ζρεηίδεηαη απνιύησο κε ην ππφ αλάιπζε ζέκα: Ιε 

αθφξκεζε ηε ζθέςε φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ Γπαλάζηαζε αλαδείρζεθε ζε 

ζεκειηψδεο θξηηήξην παηξησηηζκνχ, επηθεληξψλσ ηε ζεψξεζή κνπ ζηε ζέζε ησλ 

Αγσληζηψλ εληφο ηνπ δηακνξθνχκελνπ κεηά ην 1830 θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

ζθεληθνχ, ζηνλ αγψλα ηνπο λα εμαξγπξψζνπλ «ηαο ζπζίαο θαη ηαο πξνο ηελ 

παηξίδα εθδνπιεχζεηο ησλ», ζηε ζηάζε ηνπο σο εθπξνζψπσλ ηεο απεηινχκελεο 

εμ αηηίαο ησλ εηεξνρζφλσλ θαη ησλ Φαλαξησηψλ θπξίσο ειιεληθόηεηαο, ζηηο 

ζπζηαζείζεο Γπηηξνπέο αμηνινγήζεσο ηήο πξνο ηελ παηξίδα πξνζθνξάο ηνπο, ζην 

δχζθνιν έξγν πνπ απηέο αλέιαβαλ λα επηηειέζνπλ· επεμεγψ θάπνηνπο φξνπο ηνπ 

ηίηινπ, αλαθέξνκαη δη‟ νιίγσλ ζηε ζπκκεηνρή ηεο Κάμνπ ζηνλ Αγψλα, πξνβαίλσ 

ζε θάπνηεο αλαγθαίεο επεμεγήζεηο φξσλ ηεο εξγαζίαο. 

Οην δεχηεξν κέξνο ηεο, παξνπζηάδσ επηιεθηηθά ηηο πεξηπηψζεηο 12 επσλχκσλ-

αθαλψλ λαμίσλ Αγσληζηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αξχνκαη απφ ην Αξρείν 

Αγσληζηώλ ηεο Γζληθήο Βηβιηνζήθεο· επηρεηξψ αλάιπζε ιόγνπ ησλ θεηκέλσλ πνπ 

εγξάθεζαλ απφ θάπνηνπο άιινπο γη‟ απηνχο: Γπηζεκαίλσ ηα αηηήκαηά ηνπο (πφζα 
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απφ απηά εηζαθνχζζεθαλ άξαγε;) ηηο λννηξνπίεο πνπ ηα δηέπνπλ, ηα 

πξνβαιιφκελα επηρεηξήκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλδξαγαζήκαηά ηνπο ζηα 

πεδία ησλ καρψλ (ην πψο ηα εμνξζνινγίδνπλ), ηηο εηο βάξνο ηνπο δηαπξαρζείζεο 

αδηθίεο πνπ ελίνηε επηθαινχληαη θαη ηα εμ απηψλ δεκηνπξγνχκελα αλάινγα 

ζπλαηζζήκαηα, θιπ. 

Αληί άιινπ επηιφγνπ, παξνπζηάδσ αθξνζηγψο κηα κεηαγελέζηεξε (1982 θ.ε.) 

ζπλαθή αλαγλψξηζε «ησλ πξνο ηελ παηξίδα εθδνπιεχζεσλ» θάπνησλ άιισλ 

Αγσληζηψλ θαη παξαζέησ ηξεηο αθφκε ζρεηηθέο κε ην θχξην ζέκα ηεο εξγαζίαο 

ζθέςεηο κνπ.  

 

2. «Ηξηηηθή ἔθδνζε ηλ ζσδνκέλσλ ἀπφ ηήλ ἀπνιεζζεῖζα Πξαγέδηα ηνῦ ἁγίνπ 

Γεσξγίνπ ζηίρσλ (ρεηξφγξαθν 2240 ηῆο Ἐζληθῆο Βηβιηνζήθεο ηῆο Ἑιιάδνο). 

Οπκβνιή ζηή κειέηε ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ ζεάηξνπ ζηή Κάμν», Erytheia 42. 

 

Μἱ παξνπζηαδφκελνη ζηήλ παξνῦζα ἐξγαζία ζηίρνη δέλ εἶλαη ἄιιν ηη, παξά ηά 

θείκελα (ζέ ζηίρνπο) ηνῦ ξφινπ ἑλφο πξνζψπνπ, ηνῦ Ἀλαηφιενπ, ζηή ρακέλε 

(κέρξη ζήκεξα) «Πξαγέδηα ηνῦ ἁγίνπ Γεσξγίνπ», ἡ ὁπνία παξαζηάζεθε ζηή ψξα 

ηῆο Κάμνπ, ἄγλσζηνλ πφηε ἐπαθξηβο, εἰθάδσ, ἐμ ὅζσλ ἐθζέησ ζηελ εξγαζία κνπ, 

ζηίο ἀξρέο ηνῦ 18νπ αἰ. Μἱ ζηίρνη αὐηνί ἀπνηεινῦλ ηό πεξηερφκελν ηνῦ ἀλεθδφηνπ 

ὑπ‟ ἀξηζκφλ 2240 ρεηξνγξάθνπ ηῆο Ἐζληθῆο Βηβιηνζήθεο ηῆο Ἑιιάδνο. 

Βαζηδφκελνο ζέ ὅζα ἐθζέησ θαί ζέ ὅζα πξφ πνιινῦ ἔρεη δεκνζηεχζεη ὁ Βάιηεξ 

Ννῦρλεξ ζηήλ Πξαγέδηα ηνῦ ἁγίνπ Δεκεηξίνπ, ζεσξ βέβαηνλ ὅηη πξφθεηηαη γηά 

ἀπνζπάζκαηα ἀπφ ηή ρακέλε (κέρξη ζήκεξα) «Πξαγέδηα ηνῦ ἁγίνπ Γεσξγίνπ». 

Οηήλ ἐξγαζία κνπ θάλσ θξηηηθή ἔθδνζε ηλ 92 ζηίρσλ ηεο (ἐθζέησ ζηφ νἰθεῖν 

ζεκεῖν ηήλ «πνιηηηθή» ηῆο ἔθδνζήο ηνπο), παξνπζηάδσ ηίο ζθέςεηο κνπ (α) γηά ηή 

ζθνπνζεζία ηλ παξαζηάζεσλ Πξαγεδηῶλ (κέζα ἠζηθνπνίεζεο ηῆο ηόηε λαμηαθῆο 

θνηλσλίαο θαί ὅισλ ηῶλ ἄιισλ αἰγαηνπειαγίηηθσλ ὅπνπ παξηζηάλνληαλ ἔξγα ηῆο 

ἰεζνπτηηθῆο δξακαηνπξγίαο, ἀιιά θαί πξνζειπηηζκνῦ ηνῦ ὀξζνδφμνπ πνηκλίνπ), 

(β) γηά ηό ζέκα ηῆο κεηθηῆο γιψζζαο ηλ ζηίρσλ ηεο (ἄμηα παξαηεξήζεσο θξίλσ 

ηά ζπλαληψκελα ζ‟ απηνχο δηαιεθηηθά ζηνηρεῖα, ἀιιά θαί ἐθεῖλα ηῆο 

«ἐπηζεκφηεξεο» γιψζζαο, ηῆο ινγίαο ἐλ πξνθεηκέλῳ), (γ) δηαηππψλσ ηήλ 

παξάηνικε ὑπφζεζε λά πξφθεηηαη γηά ηόλ ἴδηνλ ζπγγξαθέα, πνύ ἀπεθάζηζε λά 

ζπγγξάςεη κηά λέα Πξαγέδηα (γηά ηόλ ἅγην Γεψξγην πιένλ), θιπ. Οηήλ ἀξρή ηεο 

ἐθζέησ δη‟ ὀιίγσλ ηά ηνῦ ζξεζθεπηηθνῦ ζεάηξνπ ζηό Αἰγαῖν θαηά ηνύο 17ν θαί 18ν 

αἰλεο.  

 

3. «Αλαζθφπεζε θαη αδηεπθξίληζηεο πηπρέο ησλ θαηά ηνλ Ηιήδνλα. Ε Ηαιηλίηζα 

θαη ν Γηάγηαλλνο ζηε Θξάθε: Γηπκνινγία ησλ δχν φξσλ θαη ην ζπλδεφκελν κε ηα 

αληίζηνηρα δξψκελα «ηεξφ θπηφ» γηάγηαλλνο-απήγαλνο», Νξαθηηθά ηνπ Δηεζλνύο 

Οπλεδξίνπ Ε Θξάθε ζηηο εζλνγισζζνινγηθέο κειέηεο, Γθδφζεηο Η. & Ι. Οηακνχιε, 

Θεζζαινλίθε. 

 

Οηελ παξνχζα εξγαζία (α) παξνπζηάδσ (ἐλ ζπληνκίᾳ) θάπνηεο γλσζηέο θαη 

αλαιπηηθφηεξα θάπνηεο αδηεπθξίληζηεο άιιεο πηπρέο πνπ αθνξνχλ γεληθά ζην 
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δξψκελν ηνπ Ηιήδνλα (κε έκθαζε ζηε Θξάθε), (β) επηρεηξψ ηελ εηπκνινγία ησλ 

φξσλ Ηαιηλίηζα (δξψκελν επηρσξηάδνλ ζηνλ Οηελίκαρν, ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη 

ζε θάπνηα ρσξηά ηνπ Έβξνπ) θαη Γηάγηαλνο-Αγηόγηαλλνο (ηελ ηνπηθή εθδνρή ηνπ 

Ηιήδνλα ζηνλ Έβξν). Ἐλ ζπλερείᾳ (απφ ηα ζπλδεφκελα κε ηα παξαπάλσ δξψκελα) 

«ηεξά θπηά» παξνπζηάδσ ηνλ απήγαλν-γηάγηαλλν (σο κηα κηθξή ζπκβνιή ζηε 

κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο Θανγξαθίαο κε ηα θπηά). 

 

4. «Πφ Νάζνο ηνῦ ξηζηνῦ θαί ὁ ζξῆλνο ηῆο Θενηφθνπ (ρεηξφγξαθν 1241 ηῆο 

Ἐζληθῆο Βηβιηνζήθεο ηῆο Ἑιιάδνο). Ηξηηηθή ἔθδνζε»  

 

Ηξηηηθή έθδνζε, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ηζηνξηθέο θαη πθνινγηθέο επηζεκάλζεηο, 

ζθέςεηο γηα ηε ιατθή πνηεηηθή δεκηνπξγία, κε αθνξκή ηελ «αλαθάιπςε» ελφο 

αλέθδνηνπ ρ/θνπ ηεο Γζληθήο Βηβιηνζήθεο κε ζέκα ην Νάζνο ηνπ ξηζηνχ θαη ηνλ 

Θξήλν ηεο Θενηφθνπ. 

 

5. «Έπαηλνο ηνπ ηηκσκέλνπ» Ιηραήι Γ. Ιεξαθιή, πνπ εθθσλήζεθε θαηά ηελ 

ηειεηή αλαγφξεπζήο ηνπ εηο Γπίηηκνλ Δηδάθηνξα ηνπ Πκήκαηνο Γιψζζαο, 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ, ηελ Πεηάξηε, 3 Απξηιίνπ 2019. 

 

Οηελ εξγαζία απηήλ παξνπζηάδσ ζπλνπηηθά, αιιά ζεσξψ πνιχ θαηαηνπηζηηθά, 

ηελ πξνζθνξά ηνπ Ιηραήι Ιεξαθιή ζηελ ειιεληθή Θανγξαθία, ηνπ αλζξψπνπ 

πνπ πξφηεηλε (αιιηψο, κε άιια ιφγηα) ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ 

ιανγξιαθσλ ην «άιιν Ναξάδεηγκα» (κε ηελ έλλνηα ηνπ Ηνπλ) γηα ηε κειέηε ηεο 

επηζηήκεο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ (σο πξψην ζεσξψ απηφ ηνπ Κ. Γ. Ννιίηνπ). 

 

6.  «Ιλήκε Ιηραήι Ιεηζάθε. Γθαηφλ πέληε έηε απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ (κε 

αθνξκή έλα »αηαπηνπνίεην» δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Γκπξόο (1897)», ζην 

Κένο Γιιεληζκόο, η. 2. 

 

Ε ξηζηίλα Ηνπινχξε, ζην πξφζθαην πφλεµά ηεο Φνπζηαλέιεο θαη 

ριαµύδεο. Ζζηνξηθή µλήµε θαη εζληθή ηαπηόηεηα 1821-19302, ζεσξεί φηη ην 

χθνο ηνπ θεηκέλνπ µε ηηο «ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο» πνπ δεµνζηεχζεθε ζηελ 

εθεµεξίδα Γµπξόο, ηνπ ∆εµεηξίνπ Μηθ. Ηαιαπνζάθε, ζηηο 2 Οε- 

πηεµβξίνπ 1897, ηδίσο ηνπ πξψηνπ ηνπ ηµήµαηνο πνπ αλα- 

θέξεηαη ζην παλφξαµα ηεο Νάηξαο, νµνηάδεη µε ηνπ Ιηραήι Ιεηζάθε (εθε- 

μήο: Ι.Ι.), αιιά δελ µπφξεζε (δηθαηνινγεµέλσο) λα ην ηαπηίζεη, επεηδή 

πξνθαλψο δελ ήηαλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζπγγξαθήο ηεο. Απνδεηθλχσ (κε 

επηρεηξήκαηα εηιεκκέλα απφ ηνλ ηδενινγηθφ θαη πνηεηηθφ θφζκν ηνπ Ι.Ι.) φηη 

ην ελδηαθέξνλ (φλησο) απηφ δεµνζίεπµα νπδεµία ζρέζε έρεη µε ηνλ μερσξηζηφ 

ινγνηέρλε θαη δεκνζηνγξάθν, αιιά απινχζηαηα ν ππνθξππηφµελνο ζπληάθηεο 

ηνπ (Ηακπαλίηεο, ςεπδψλπκν) πξαγµαηεχεηαη δχν ζέµαηα, ηα νπνία είρε 

παξνπζηάζεη παιαηφηεξα, µε ην ίδηνλ, ην μερσξηζηφλ ηνπ χθνο ν «θνηλσληθφο 

ιανγξάθνο» Ι.Ι. 
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7. «Δπζεηπκνιφγεηα λαμηαθά νλφκαηα», ζηνλ ηηκεηηθφ ηφκν πνπ εηνηκάδεη ε 

Γιιεληθή Μλνκαηνινγηθή Γηαηξεία γηα ηνλ αείκλεζην Κ. Ηνληνζφπνπιν. 

 

Οηελ εξγαζία απηήλ θαηαζέησ ηηο πξνηάζεηο κνπ γηα ηελ εξκελεία δέθα 

δπζεηπκνιφγεησλ λαμηαθψλ νλνκάησλ:  

- ηξηψλ γεληθφηεξνπ λαμηαθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπγθεθξηκέλα, δχν ηνπσλπκίσλ, 

Όξηα θαη Ηξηηόκαηε, θαη ελφο επσλχκνπ (Γηακπνπξάο), πνπ επηρσξηάδεη ζηα ρσξηά 

Γαιαλάδν, Ννηακηέο θαη ζηε ψξα πιένλ∙ πέληε ηνπσλπκίσλ (Αληέινλαο, 

Κηεδανξάξηα, Ννξηαιακίδη, Οαθνληεηέδαηλαο, Γπξεηή) θαη ελφο παξσλπκίνπ 

(Θηαξκήο) πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ην ρσξηφ Αγεξζαλί∙ ελφο 

«ιανγξαθηθφηαηνπ» κηθξνηνπσλπκίνπ (ζρεηίδεηαη ακεζφηεξα κε ηε ιανγξαθία 

ηνπ ρσξηνχ) απφ Π‟ Απεξάζνπ (Ηαιή Οηνηρεηά). 

Γηα ηα δχν πξναλαθεξζέληα πξψηα ηνπσλχκηα έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο 

εξκελείεο ηηο νπνίεο παξαζέησ, σο εηζαγσγή ζηηο ππνβαιιφκελεο δηθέο κνπ. Ιε ηα 

ππφινηπα δελ έρεη αζρνιεζεί ε κέρξη ζήκεξα δηαιεθηνινγηθή έξεπλα.  

 

8.  «Οθέςεηο γηα ηελ  παλδεκία κε αθνξκή ην εμψθπιιν ηεο 2 Δεθεκβξίνπ 

2020 ηνπ πεξηνδηθνχ The New Yorker», ζηνλ αθηεξσκαηηθφ ηφκν γηα ηελ 

αθππεξεηήζαζα ζπλάδειθν ηνπ Δ. Ν. Θξάθεο θ. Ν. Η. 

 

Βαζηθά ζεσξεηηθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ε «αλάγλσζε ηεο εηθφλαο, ε 

«ξεηνξηθή» ηεο, ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ελόο έξγνπ ηέρλεο, ε ρξήζε ηεο εηθφλαο 

σο ηζηνξηθνύ ηεθκεξίνπ, ε αικαηψδεο εμέιημε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ησλ 

«Οπνπδψλ ηνπ Ννιηηηζκνχ ηεο Γηθφλαο» (Visual Culture Studies), ε κειέηε ησλ 

«εηθνλνθεηκέλσλ», ε ρξήζε ηεο Πέρλεο ζηελ Γθπαίδεπζε. Πν ἐλ ιφγῳ ζθίηζν ηνπ 

εμσθχιινπ «έρεη αηρκαισηίζεη» έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

θαζεκεξηλήο εκέξαο κηαο ακεξηθαλίδαο θνπέιαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνχ «θαη‟ νίθνλ 

πεξηνξηζκνχ» ηεο. Ιηαο γπλαίθαο κόλεο ζε κηα πεξίνδν πξσηφγλσξε γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα. Γθθηλψ απφ κηα γεληθή ζέαζε ηνπ εμσθχιινπ, απφ ηελ πξόζιεςή 

ηνπ σο ελφο ζπλνιηθνύ εηθνλνθεηκέλνπ. Ἐλ ζπλερείᾳ, απνθξππηνγξαθψ ηηο 

επηκέξνπο ηνπ ιεπηνκέξεηεο, θάπνηα key symbols (Ortner 1973), επεθηείλσ ηηο 

ζθέςεηο κνπ ελίνηε ζε θάπνηεο αφξαηεο πιεπξέο ηνπ. Ε πξόζιεςή ηνπ βεβαίσο έρεη 

ππνθεηκεληθό ραξαθηήξα, φπσο θάζε έξγν ηέρλεο, γίλεηαη εμ άιινπ απφ έλαλ 

πνιηηηζκηθά Έηεξνλ, ν νπνίνο ην «δηαβάδεη» βαζηδφκελνο ζηηο ειιαδηθέο έξεπλεο 

γηα ηελ παλδεκία θαη ζηε ηδηθή ηνπ απηνεζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη 

θαηαγξαθή. 

 

9. «Θανγξαθηθή ζεψξεζε ηνπ ζχγρξνλνπ „πνιηηηζκνχ ηεο ειηάο‟ ζηε Θξάθε, κε 

ζεκείν αλαθνξάο ην ειαηνηξηβείν Ηύθισπαο ζηε Ιάθξε Αιεμαλδξνππφιεσο. 

Οπκβνιή ζηελ κειέηε ηνπ «θφζκνπ ηεο εξγαζίαο» θαη ηεο δηαρείξηζεο κηαο 

νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», ζην ππφ 

δηνξγάλσζε Δηεζλέο Γπηζηεκνληθφ Οπλέδξην Αιεμαλδξνύπνιε: Ε ηζηνξία ηεο 

πόιεο θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο ηεο (15-17 Μθη. 2021). 
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Οηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδσ θαη αλαιχσ ηνλ ζχγρξνλν «πνιηηηζκφ ηεο 

ειηάο», ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο φιεο ηνπ δηαδηθαζίαο, ζηελ «ειαηνπνίεζε», κε 

θέληξν αλαθνξάο ην ειαηνηξηβείν Ηύθισπαο ζηε Ιάθξε Αιεμαλδξνππφιεσο. Ε 

επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο Θξάθεο (ελίζρπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο), αιιά θαη ηνπ ζπκβνιηθνχ, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηδησηηθή επηρείξεζε κε ηηο δξάζεηο θαη ηηο επηηπρείο επηινγέο ηεο 

θαηφξζσζε λα εηζαγάγεη ηελ «ά-ιαδε/αλάιαδε» («αιάδηαζηε» επί ην ιατθφηεξνλ) 

ζηηνπαξαγσγηθή Θξάθε ζηνλ παγθφζκην ειαηνθνκηθφ ράξηε, λα θαηαζηήζεη ηελ 

πεξηνρή γλσζηή αλά ηελ πθήιην γηα ην κνλνπνηθηιηαθφ ηεο ειαηφιαδν, γεγνλφο 

πνπ έρεη σθειήζεη θαη πάιηλ, απφ άιινλ δξφκν, ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Δεπηεξεπφλησο, ν ηξφπνο πνπ επειέγε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ φινπ ζέκαηνο 

κνχ δίλεη ηελ επθαηξία λα απνδείμσ θαη πάιηλ φηη ν ιατθφο «παξαδνζηαθφο» 

πνιηηηζκφο επηβηψλεη θαη επδνθηκεί εληφο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, φηη επηβηψλεη εληφο 

ηνπ ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ, πνιιῴ δε κάιινλ ζε κηα ρψξα 

«παξαδφμσο λεσηεξηθή», φπσο ε Γιιάδα.  

«Ιειέηε πεξίπησζεο» πξνο απφδεημηλ ησλ παξαθάησ, φπσο πξνεηπψζεθε, 

απνηειεί ην ζχγρξνλν ειαηνπξγείν Ηύθισπαο, ηδξπκέλν απφ ην 1982, απφ ηνλ 

γελάξρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο Αξγχξε Ηειίδε, ηελ 

παξάδνζε ηνπ νπνίνπ ζπλερίδεη κε επηηπρία ε νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

ΖV. ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ ΟΡΓΗΞΜΠΕΟΓΤΟ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΤΚ ΠΜΙΤΚ 

 

Γπηκειήζεθα – ζπλεπηκειήζεθα ηνπο παξαθάησ ήδε θπθινθνξεζέληεο (ππφ 

ηνπο αξηζκνχο 1-13) επηζηεκνληθνχο ηφκνπο θαη είλαη ππό έθδνζε ν ππ‟ αξηζκ. 14: 

 

1. Κάμνο. Αξκελίδνληαο ζην ρξόλν, έθδνζε Δήκνπ Κάμνπ, Αζήλα 2006, ζει. 604 

(κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ λαμηψηε δξνο Ζζηνξίαο Οηέθ. Σαξξά). 

 

2. Ιηραήι Ιεηζάθεο. Αθεγήκαηα θαη ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο, η. Α΄, Ίδξπκα 

Ηψζηα θαη Γιέλεο Μπξάλε, Αζήλα 2006, ζει. 756 θαη Ιηραήι Ιεηζάθεο. Ηξηηηθά 

θείκελα, επηζηνιέο, πνίεζε, η. Β΄, Ίδξπκα Ηψζηα θαη Γιέλεο Μπξάλε, Αζήλα 2007, 

ζει. 769. 

 

3. Δξπο Ρςηθάξελνο. Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ Δεκήηξην Β. Μηθνλνκίδε, εθδφζεηο 

Graphopress, Αζήλα 2007 (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαπι. Ηαζεγ. Θανγξαθίαο ζην 

Δ.Ν. Θξάθεο Ι. Γ. Βαξβνχλε). 

 

4. Γηώξγνο Δ. Δεπγώιεο, Φηινινγηθά - Θανγξαθηθά κειεηήκαηα, Αζήλα 2006 (ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο λαμίνπο ινγίνπο θαη εξεπλεηέο). 

 

5. Νόληνο. Θέκαηα Θανγξαθίαο ηνπ Ννληηαθνύ Γιιεληζκνύ, εθδφζεηο Αιήζεηα, 

Αζήλα 2008, ζζ. 462. 
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6. Γιιεληθή Θανγξαθία: Ζζηνξηθά, ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά, ζεκαηηθέο, η. Α΄, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Ι. Γ. Βαξβνχλε,  Εξφδνηνο, Αζήλα 2012, ζζ. 1044. 

 

7. Γιιεληθή Θανγξαθία: Ζζηνξηθά, ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά, ζεκαηηθέο, η. Β΄, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηφηε Αλαπι. Ηαζεγ. Θανγξαθίαο ζην Δ.Ν. Θξάθεο Ι. Γ. 

Βαξβνχλε,  Εξφδνηνο, Αζήλα 2012, ζζ. 970 

 

8. Από ην Αξαξάη ζηνλ ιπκπν: Θέκαηα αξκεληθήο Θανγξαθίαο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Γπίθ. Ηαζεγ. Γζλνγξαθίαο ζην Δεκνθξίηεην Ναλ/κην Θξάθεο Θεπηέξε 

αξαηζίδε θαη ηελ ηφηε ππνς. δξα Θανγξαθία ζην ίδην Πκήκα Γαξπθαιιηά Γ. 

Θενδσξίδνπ, Ζλζηηηνχην Αξραηνινγίαο θαη Γζλνγξαθίαο ηεο Γζληθήο Αθαδεκίαο 

Γπηζηεκψλ ηεο Δεκνθξαηίαο ηεο Αξκελίαο θαη Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Αληψλε 

Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2015, ζζ. 783. 

 

9. ςεηο ηεο Ζζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο Θξάθεο (κε ηνπο ζπλ. Η. Δαθείξε, 

Γι. Καμίδνπ, Γ. Ιπαθηξηδή θαη And. Farrington). Ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο Ορνιήο 

Ηιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Οπνπδψλ ηνπ ΔΝΘ θαη ηεο Νεξηθεξεηαθήο Δ/λζεο 

Νξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Ιαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο, Ηνκνηελή 2015. Βι. ζηνλ ηζηφηνπν: 

http://pdeamth.gr/topikiistoria/entipo/el/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE

%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CE%BD%20-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF.html 

 

10. Νξαθηηθά ηεο  «3εο Οπλάληεζεο Ναλεπηζηεκηαθώλ ιανγξάθσλ ησλ 

ειιεληθώλ Α.Γ.Ζ.», πνπ ζπλ-νξγάλσζα ζηελ Ηνκνηελή, 4-6 Μθησβξίνπ 2013, κε 

ζέκα: «Ε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο. Μ ιατθφο πνιηηηζκφο αλάκεζα ζηνλ 

θνιθινξηζκφ, ζηελ πνιηηηζηηθή βηνκεραλία θαη ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο». 

Οπλεπηκέιεηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο Ιαλφιε Βαξβνχλε (θαζεγ. Θανγξαθίαο ζην 

Δ.Ν.Θ.), Δέζπνηλα Δακηαλνχ (η. Γπίθ. Ηαζεγήηξηα ζην Δ.Ν.Θ.), Κάληηα Ιαρά-

Ιπηδνχκε (ηφηε δξα Θανγξαθίαο) θαη Γαξπθαιιηά Θενδσξίδνπ (ηφηε ππνς. δξα 

Θανγξαθίαο), Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Αληψλε Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2016. 

 

11. Νξαθηηθά ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ  «Ξσζηθή θαη Αξκεληθή Θανγξαθία: 

Ναξάδνζε θαη Κεσηεξηθόηεηα (19νο - αξρέο 21νπ αηώλα)», πνπ ζπλδηνξγάλσζα κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο Γιεπζ. αξαηζίδε θαη Γαξπθ. Θενδσξίδνπ, ζην Πκήκα Γιψζζαο 

Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ (30 - 31 Μθη. θαη 1 Κνε. 2015), 

απφ ηνλ Γθδνηηθφ Μίθν Η. & Ι. Αληψλε Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2016.  

 

12. Νξαθηηθά ηνπ Γ΄ Ναλειιελίνπ Οπλεδξίνπ «Ε Κάμνο δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ» 

(πνπ ζπλδηνξγάλσζα κε λαμηψηεο ινγίνπο ζην Ννιηηηζηηθφ Ηέληξν Απεξάζνπ, 30 

Απγνχζηνπ - 1 Οεπηεκβξίνπ 2013). Πελ ζπλεπηκέιεηά ηνπ αλέιαβα κε ηνλ λαμηψηε 

ιφγην θ. Β. Φξαγθνπιφπνπιν. Μ ηφκνο ππφ εθηχπσζε. 

 

http://pdeamth.gr/topikiistoria/entipo/el/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD%20-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF.html
http://pdeamth.gr/topikiistoria/entipo/el/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD%20-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF.html
http://pdeamth.gr/topikiistoria/entipo/el/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CE%BD%20-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF.html
http://utopia.duth.gr/msergis/Downloads/programma.pdf
http://utopia.duth.gr/msergis/Downloads/programma.pdf
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13. Νιάηαλνο Γπζθηόθπιινο. Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ θαζεγεηή Ιελά Αι. 

Αιεμηάδε (κε ηνλ ζπλ. Ιαλφιε Βαξβνχλε). Γθδνηηθφο Μίθνο Η. & Ι. Οηακνχιε, 

Θεζζαινλίθε 2018. 

 

14. Πξίηε Ειηθία: Δηαρξνληθέο πξνζεγγίζεηο, επηζηεκνληθφο ηφκνο κε ππέξ ηηο 45 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ ζπλεπηκεινχκαη κε ηνπο ζπλ. Ιηρ. Ιεξαθιή, Αξηζη. 

Δνπιαβέξα θαη Κφηε Ναπαθππαξίζζε. Θα θπθινθνξεζεί εληφο ηνπ 2021 απφ ηηο 

εθδφζεηο Η. & Ι. Οηακνχιε, Θεζζαινλίθε. 

 

V. ΒΖΒΘΖΜΗΞΖΟΖΓΟ – ΒΖΒΘΖΜΝΑΞΜΡΟΖΑΟΓΖΟ 

(επηινγή) 

 

1. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ιαλφιε Σαξξά Μη παιηέο απόθξηεο ζην Φηιώηη 

Κάμνπ, ζε εθδήισζε ηνπ Οπιιφγνπ Φηισηηηψλ, ζηηο 17 Απξηιίνπ 1995. Ιέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο παξνπζηάζεσο δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ «Δαο», ηρ.  5-6, Κνέ. 1994 

- Ζνχλ. 1995, 32-33. 

2. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ιαλφιε Σαξξά, Μη παιηέο απόθξηεο ζην Φηιώηη 

Κάμνπ, εθεκ. Ναξέκβαζε, θ. 38 (Ζνχιηνο - Αχγνπζηνο 1995), 3. 

3. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Ηεθαιιεληάδε, Γηώξγνο Ηνληηόπνπινο. Μ 

βάξδνο ηνπ Αηγαίνπ, πεξ. «Ναξάδνζε θαη Πέρλε», Οεπηέκβξηνο - Μθηψβξηνο 1995, 

21-22. 

4. Ναξνπζίαζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Αξγνθνηιηώηηζζα. Ε Ναλαγία ηεο Κάμνπ», ζε 

εθδήισζε ηνπ «Ναλλαμηαθνχ Ζεξνχ Νξνζθπλήκαηνο Αξγνθνηιησηίζζεο» ζηελ 

αίζνπζα ηεο «Γηαηξείαο Φίισλ ηνπ Θανχ», ζηηο 14. 12. 1995. 

5. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Ηεθαιιεληάδε, Ννηακηά. Πν θαηαπξάζηλν 

παξαδνζηαθό ρσξηό ηεο Κάμνπ. ΄Γθδνζε ηνπ Οπιιφγνπ Ννηακηηψλ Κάμνπ, Αζήλα 

1996, ζηελ αίζνπζα ηεο ΓΟΕΓΑ, ζηηο 23. 2. 1997. 

6. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Ηεθαιιεληάδε Ηηηξηληζκέλα Φύιια 

(Ιαζεηηθά ιεπθώκαηα), Γθδφζεηο Ίξηο, Αζήλα 1997, ζηελ εθεκ. Καμηαθόλ Ιέιινλ, 

θ. 644, 5. 

7. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηψξγε Σαξξνχ, Ννίεζε θαη Θαηνγξαθία. 

Θανγξαθία θαη πνίεζε, πεξ. Ηνξσληδηάηηθα ξνληθά, ηρ 86 (1998), 30-31. 

8. Οπκπαξνπζίαζε (κε ηνπο Ιαλφιε Γιέδν, Ζάθσβν Ηακπαλέιιε, Αληψλε 

Βγφληδα) ηνπ βηβιίνπ ηνπ η. ππνπξγνχ θαη θαζεγεηνχ Ναλεπηζηεκίνπ θ. Γ. - Α. 

Ιαγθάθε, Ίρλε ηνπ ρζεο κε ην βιέκκα ζην αύξην, ζηε ψξα Κάμνπ, ζην πιαίζην 

ησλ εθδειψζεσλ «Δηνλχζηα 1998», ζηηο 12 Απγ. 1998. 

9. Νξνινγηζκφο ηνπ βηβιίνπ ηεο Γηάλλαο Οέξγε, Κα ηα πνύκε; Ναξαδνζηαθά 

θάιαληα. Γθδφζεηο Φηιηππφηε, Αζήλα 1998, 11-14. 

10. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Γθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή θαη 

παξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε Οάκν ηνπ 19νπ αηώλα. Νλεπκαηηθφ 

ίδξπκα Οάκνπ «Κηθφιανο Δεκεηξίνπ». Βηβιηνζήθε επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ, 13, 

Αζήλα 1998, Οακηαθέο Ιειέηεο, η. 4 (2000), 560-562. 
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11. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Θανγξαθηθά ζηε «Ούλνςε 

ξνληθή» ηνπ Ησλζηαληίλνπ Ιαλαζζή. (12νο αη.). Γθδφζεηο Γιιεληθά Γξάκκαηα. 

Αζήλα 2001, Ναξλαζζόο, η. 43 (2001), 476-478. 

12. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Θανγξαθηθά Γθήκεξα. 

Γθδφζεηο Πππσζήησ - Γηψξγνο Δαξδαλφο. Αζήλα 2001, Ναξλαζζόο, η. 43 (2001), 

472-476. 

13. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ M. G. Varvounis, Studies on Greek Folk Culture. 

Γθδφζεηο Centre of Dromena of Comotini. Comotini 2001, Ναξλαζζόο 43 (2001), 469-

472. 

14. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Νξνκπνλά «Μ ιαβσκέλνο αεηόο», ζην αιθί 

Κάμνπ, ηνπο 24.8.2001, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ννιηηηζηηθνχ Πκήκαηνο ηνπ Δήκνπ 

Δξπκαιίαο Κάμνπ. 

15. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Νξνκπνλά «Μ ιαβσκέλνο αεηόο», ζην αιθί 

Κάμνπ, πεξ. Καμηαθά ηρ. 1/39 (Ηαινθαίξη 2001), 114-115. 

16. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ Ιαλφιε Αξρνληάθε–Γηάλλε Γηαλλνχιε 

«Ννίεζε ραξαγκέλε ζηελ πέηξα. Ηνηλσληθή κλήκε θαη πνηεηηθή κε ζέκα ην 

ζκπξίγιη από η΄ Απεξάζνπ θαη ηελ Ηόξσλν Κάμνπ», Αηξαπφο, Αζήλα 2001, 

Καμηαθά, ηρ. 2 (40), θζηλφπσξν 2001, ζει. 84-86. 

17. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ ηφκνπ Κ. Ζ. Θεβνγηάλλεο (εθδφηεο), «Ησκηαθή Κάμνπ. 

Πόπνπ ρξώκαηα-αληηζέζεσλ αξκνλία», η. Β΄, Αζήλα 2001 (απηνέθδνζε), Καμηαθά, 

ηρ. 3 (41), εηκψλαο 2001-2002, ζει. 79-83. 

18. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Βεξψλε «Λεραζκέλα παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα ζηε Κάμν». Έθδνζε Οπιιφγνπ Δακαιησηψλ Κάμνπ, Αζήλα 2002, 

ζηνλ Δακαξηψλα (11.8.2001), κε πξφηαζε ηνπ Οπιιφγνπ Δακαξηψλα Κάμνπ. 

19. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Βεξψλε «Λεραζκέλα παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα ζηε Κάμν». Έθδνζε Οπιιφγνπ Δακαιησηψλ Κάμνπ, Αζήλα 2002, 

Καμηαθά, ηρ. 5/43, θαινθαίξη 2002, 103-106. 

20. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, ςεηο θαη κνξθέο ηνπ 

ειιεληθνύ παξαδνζηαθνύ πνιηηηζκνύ. Γθδφζεηο Ννηφηεηα. Αζήλα 2001, Οακηαθέο 

Ιειέηεο η. 5 (2002), 440-443. 

21. Βηβιηνθξηζία ηνπ ηξίηνκνπ έξγνπ ησλ Ι. Γ. Ιεξαθιή θαη Ι. Γ. Βαξβνχλε, Πα 

παξακύζηα ηεο Οάκνπ. Ηείκελα θαη ζρόιηα. Νλεπκαηηθφ ίδξπκα Οάκνπ «Κηθφιανο 

Δεκεηξίνπ». Βηβιηνζήθε επηζηεκνληθψλ εθδφζεσλ, 21Β. Αζήλα 2002, Ναξλαζζόο η. 

44 (2002), 463-466. 

22. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Κενειιεληθνί εζηκηθνί 

πιεηζηεξηαζκνί», Studio University Press, Θεζζαινλίθε  2002, Θανγξαθία, η. 39 

(2003), 593-596.  

23. Βηβιηνθξηζία ησλ βηβιίσλ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Οακηαθά ιανγξαθηθά θαη 

εθθιεζηαζηηθά ζύκκηθηα, η. Α΄ θαη Β΄. Έθδνζε Κνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κ. 

Οάκνπ, Αζήλα 2001 θαη 2002 αληηζηνίρσο, Θανγξαθία, η. 39 (2003), 597-598. 

24. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δ.Β. Μηθνλνκίδε, Ζζηνξηθνθηινινγηθά. Έθδνζε 

Οπιιφγνπ πξνο Δηάδνζηλ Τθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλαη 2003, ζην πεξηνδηθφ Καμηαθά, 

η. 11/49 (Δεθέκβξηνο 2003 - Φεβξνπάξηνο 2004), 102-106.  
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25. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Νξνκπνλά, Αζήλα, κέξεο ηνπ 1918. Μ 

άλζξσπνο πνπ ήξζε από ηελ Μδεζζό, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Μξγαληζκνχ 

Νξνψζεζεο Γμαγσγψλ, ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2004.  

26. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηεο Ναξαζθεπήο Ιάξθνπ, Πν Οπειηάδη ηνπ 

Ηαηζάγξηια. Νξφινγνο Ι. Γ. Ιεξαθιήο, Αζήλαη 2003, Καμηαθά, ηρ 12 /50 (Ιάξηηνο 

- Ιάηνο 2004), 113-117. 

27. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Νξνκπνλά, Αζήλα, κέξεο ηνπ 1918. Μ 

άλζξσπνο πνπ ήξζε από ηελ Μδεζζό, Καμηαθά 12/50 (Ιάξη.-Ιάηνο 2004), 121-125. 

28. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Οη. Οπειηάθνπ, Ναηρλίδηα θαη παηρληδηαηόξνη 

ηνπ ρνξνύ ζηε Κάμν, εθδφζεηο Αληψλεο Αλαγλψζηνπ, Αζήλα 2003, ζηηο 27.4.2004, 

ζηνλ πνιπρψξν Άγθπξα (Οφισλνο 124). 

29. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Ιειεηήκαηα Γιιεληθήο 

Θανγξαθίαο, η. 4. Γθδφζεηο Οπαλίδε, Λάλζε 2004, Ναξλαζζόο η. 46 (2004), 447-448. 

30. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Ε ιανγξαθηθή θπζηνγλσκία 

ηνπ ζξαθηθνύ δήκνπ Αηγείξνπ. Έθδνζε δήκνπ Αηγείξνπ, Ηνκνηελή 2004, 

Ναξλαζζόο 46 (2004), 445-446. 

31. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Ε κνλή ηνπ Αγίνπ Ζσάλλνπ ηνπ 

Θενιόγνπ ζηελ Νάηκν θαη ε Οάκνο. Μηθνλνκηθέο επαθέο θαη πλεπκαηηθέο 

παξαθαηαζήθεο, Ζεξά Ινλή Αγίνπ Ζσάλλνπ Θενιφγνπ, Αζήλα 2004, Ναξλαζζόο 46 

(2004), 448-450. 

32. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δαραξία Οηέιια, Πεο Νάξνο δνπγξαθηέο 

αηζνύκπαιεο. Αεζεηέο θαη άιια ιανγξαθηθά θαη γισζζηθά. Αζήλα 2004, ζην πεξ. 

Ναξηαλά, ηρ. 97 (Απξίιηνο-Ζνχληνο 2005), 213-217. 

33. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, πνηεηή θαη θξηηηθνχ Ιάλνπ 

σξηαλφπνπινπ Δώδεθα εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ θαηξνύ καο. Γθδφζεηο 

Graphopress, Αζήλα 2005, ζηελ αίζνπζα ηεο Γ.ΟΕ.Γ.Α., ζηηο 20 Απξηιίνπ 2005. 

34. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, πνηεηή θαη θξηηηθνχ Ιάλνπ 

σξηαλφπνπινπ Δώδεθα εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ θαηξνύ καο. Γθδφζεηο 

Graphopress, Αζήλα 2005, Καμηαθά, ηρ. 17/55 (Ζνχλ. – Αχγ. 2005), 99-102. 

35. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, πνηεηή θαη θξηηηθνχ Ιάλνπ 

σξηαλφπνπινπ Δώδεθα εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ θαηξνύ καο. Γθδφζεηο 

Graphopress, Αζήλα 2005 ζηε ψξα Κάμνπ (Ακθηζέαηξν «Ζάθσβνο Ηακπαλέιιεο), 

ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2005.  

36. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δαραξία Οηέιια, Πεο Νάξνο δνπγξαθηέο 

αηζνύκπαιεο. Αεζεηέο θαη άιια ιανγξαθηθά θαη γισζζηθά. Αζήλα 2004, Ναξηαλά, 

ηρ. 97 (Απξίιηνο- Ζνχληνο 2005), 213-217. 

37. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Η. Ηινπβάηνπ, ιε ε δσή παηρλίδη, ζηελ 

εθδήισζε πνπ νξγάλσζε πξνο ηνχην ν Ννιηηηζηηθφο Οχιινγνο Ηηληδάξνπ «Μ 

Απίθξαληνο», ζηνλ Ηηλίδαξν, ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2005. 

38. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηεο Έιζαο Γαιαλίδνπ-Ιπαιθνχζηα, Μ άγηνο 

Γεώξγηνο ζηνλ ειιεληζκό ηνπ Νφληνπ, Αθνη Ηπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2004, πεξ.  

Ννληηαθή Θύξα, ηρ. 97 (Ζνχιηνο - Οεπηέκβξηνο 2005), 69-73. 

39. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Μη κνλέο ηεο Οάκνπ,  ειάλδηνλ, 

Αζήλα 2006, Ναξλαζζόο, η. 47 (2005), 431-432. 
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40. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Πν Μηθνπκεληθό Ναηξηαξρείν 

θαη ε Εγεκνλία ηεο Οάκνπ. Γθδφζεηο Ννξεία, Αζήλα 2005, Ναξλαζζόο, η. 47 (2005), 

432-434. 

41. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Μκεύσ θ’ νλεηξεύθνπκαη, ζπκνύκαη θαη πνξεύσ. Μη 

κνπζηθνί ηνπ ρσξηνύ καο, έθδνζε ηνπ Ννιηηηζηηθνχ Οπιιφγνπ Ννληίσλ Θξπινξίνπ, 

ζηηο 13 Ζνπιίνπ ζην Θξπιφξην Ηνκνηελήο ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ ηεο 

ρξνληάο κε αθνξκή ην παλεγχξη ηεο Αγίαο Ιαξίλαο (βι., π.ρ., εθεκ. Ναξαηεξεηήο 

ηεο Θξάθεο, θ. 4344, 15.7.2006, ζει. 10). 

42. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ιελά Αι. Αιεμηάδε, Κεσηεξηθή 

Θανγξαθία. Οπλαγσγή κειεηώλ, Ζλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ- Α. Ηαξδακίηζα, Αζήλα 

2006, Ναξηαλά, ηρ. 104 (Ζαλ. - Ιάξηηνο 2007), 131-133. 

43. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ ζπιιφγνπ «Φάξνο Ννληίσλ θαη ηνπ 

Γιιεληθνχ Οσκαηείνπ Δηάζσζεο θαη Δηάδνζεο ηεο Ννιηηηζκηθήο καο Ηιεξνλνκηάο 

„„Μη Ισκφγεξνη‟‟» (έθδ.), Αθξίηαο θάζηξνλ έθηηδελ, εθεκ. Γύμεηλνο Νόληνο , θ. 122 

(Ιάξηηνο 2007), 10. 

44. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Έιζαο Γαιαλίδνπ-Ιπαιθνχζηα, Μ άγηνο 

Γεώξγηνο ζηνλ ειιεληζκό ηνπ Νόληνπ», Ηπξηαθίδεο 2004, ζηνλ Οχιινγν Ννληίσλ 

«Αξγνλαχηαη-Ηνκλελνί», ζηηο 12.3.2007. 

45. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Ηαηά ην όξνο ηνπ Άζσλνο. 

Αζσληθά θαη αγηνξεηηηθά κειεηήκαηα, Αθνη Ηπξηαθίδε, Θεζ/θε 2006, Ιαθεδνληθά  

36 (2007), 272-274. 

46. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Κενειιεληθά ιατθά επηηύκβηα 

επηγξάκκαηα, Ναπαδήζεο 2007, Ιαθεδνληθά  37 (ππφ έθδνζε). 

47. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ησλ Ι. Γ. Βαξβνχλε θαη Γ. Ιπηηιελνχ, Μη ζθήηεο ηνπ 

Αγίνπ ξνπο, ειάλδηνλ 2007, Ιαθεδνληθά  37 (ππφ έθδνζε).  

48. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Οακηαθά ιανγξαθηθά θαη 

εθθιεζηαζηηθά ζύκκεηθηα,  ηφκνη Α΄, Β΄, Γ΄, Θανγξαθία 41 (2009), 1121-1126. 

49. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Πν ζαηηξηθό δεκνηηθό ηξαγνύδη 

γηα ηελ «Αρόξηαγε ζύδπγν». Πππνινγηθά, ηδενινγηθά θαη εθδνηηθά δεηήκαηα ζηα 

ζαηηξηθά ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, Αθνη Ηπξηαθίδε, Θεζ/θε 2005, Θανγξαθία 

41 (2009), 1131-1133. 

50. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Πν Μηθνπκεληθό Ναηξηαξρείν 

θαη ε Εγεκνλία ηεο Οάκνπ, Ννξεία 2005, Θανγξαθία 41 (2009), 1126-1128. 

51. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Ινλέο ηεο Οάκνπ, ειάλδηνλ, 

Αζήλα 2006, Θανγξαθία 41 (2009), 1129-1131. 

52. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γ. Βαξβνχλε, Οάκνο. Έλαο πιήξεο 

ηαμηδησηηθόο νδεγόο, Explorer, Αζήλα 2005 (ππφ έθδνζε). 

53. Βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ ησλ Ι. Ναπαζσκφπνπινπ - Ι. Γ. Βαξβνχλε, 

Βεξλαξδάθεηνο καγηθόο θώδηθαο. Γηζάγσγνλ ηεο καγείαο. Έθδνζε Ι. 

Ναπαζσκφπνπινο – ζρφιηα Ι. Γ. Βαξβνχλεο, ζηε ζεηξά Νξαγκαηείαη ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελώλ, η. 61 (2006), Θανγξαθία, η. 41 (2009), 1134-1136. 

54. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Έιζαο Γαιαλίδνπ-Ιπαιθνχζηα, Θατθή 

κεηεσξνινγία ζηνλ Νόλην θαη ηα θπζηθά θαηλόκελα, Αθνη Ηπξηαθίδε, 
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Θεζζαινλίθε 2007, ζηνλ Οχιινγν Ννληίσλ «Αξγνλαχηαη - Ηνκλελνί», ζηηο 12. 3. 

2007. 

55. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Αλαζηαζίνπ Καππιηψηε, Ιηθξαζηάηεο Έιιελεο 

πξόζθπγεο ζηε Κάμν, Ζσιθφο 2008, ζην ακθηζέαηξν «Ζάθσβνο Ηακπαλέιιεο» ηνπ 

Δεκαξρηαθνχ Ιεγάξνπ ηνπ Δήκνπ Καμίσλ, ζηε ψξα Κάμνπ, ζηηο 17 Απγνχζηνπ 

2008. Ε παξνπζίαζε επαλαιήθζεθε ζηελ αίζνπζα ηεο «Ναιαηάο Βνπιήο», ηελ 

Ναξαζθεπή, 14 Κνε. 2008. 

56. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Οηέιηνπ Ινπδάθε, Ιύινη θαη δηακόξθσζε 

θενπδαξρηθνύ δηθαίνπ ζηε Δπηηθή, Βπδαληηλή θαη Μζσκαληθή νηθνλνκία θαη 

θνηλσλία, Αζήλα 2008, Ναξλαζζόο 50 (Ζαλ. - Δεθ. 2008), 473-476. 

57. Ναξνπζίαζε ηνπ ιεπθψκαηνο ηνπ Οηέθ. Ηιεξνλφκνπ, Αζιεηηθό ιεύθσκα 

Κάμνπ. Νελήληα ρξόληα, 1930-1980, έθδ. 2νπ Γπκλαζίνπ Κάμνπ, Κάμνο 2008, 

Καμηαθά 32/70 (Ιάξηηνο - Ιάηνο 2009), 99-102. 

58. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηάλλε Βεξψλε, Βνζθνί θαη βνζθνζύλε ζηελ 

νξεηλή Κάμν, Αζήλα 2009, ζηνλ Ναξλαζζό, 29 Ζαλνπαξίνπ 2010. Βι. εθεκ. 

Δακαξηώλαο, θ. 111 (Ζαλ. - Φεβξ. 2010). 

59. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίθνπ Θεβνγηάλλε, Κεώηεξε ηζηνξία ηεο 

Κάμνπ, 1880-2000, η. Α΄, εθεκ. σξαΐηεο, θ. 131 (Κνέ. - Δεθέκ. 2010), 21-22. 

60. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ιαλφιε Γ. Βαξβνχλε, Θατθέο ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηνπξγίεο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Βόξεηα Θξάθε, Ννξεία, Αζήλα 2010, ζηνλ 

Ινξθσηηθφ κηιν Ηνκνηελήο, ζηηο 13 Μθησβξίνπ 2010. 

61. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γπζ. Νξηφβνινπ, Πν άιιν ρξώκα ηνπ θξαζηνύ. 

Απ’ ηνπο ιελνύο ηνπ έληερλνπ ιόγνπ, Αζήλα 2010, ζηνλ πνιπρψξν Απόιισλ ηεο 

Κνκαξρίαο Νεηξαηά, ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

62. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Αιέθνπ Φισξάθε, Βσιαμηαλνί θαιαζνπιέθηεο. 

Έλα κνλνηερληθό ρσξηό ζηελ Πήλν, Πήλνο 2011, ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν ηνπ Δήκνπ 

Αζελαίσλ, ζηηο 15 Απξηιίνπ 2011. 

63. Βηβιηνθξηζία ηνπ βηβιίνπ ηεο Έιζαο Γαιαλίδνπ-Ιπαιθνχζηα, Μ άγηνο 

Γεώξγηνο ζηνλ ειιεληζκό ηνπ Νόληνπ. Γθδνηηθφο Μίθνο Αθσλ Ηπξηαθίδε, 

Θεζζαινλίθε 2004, Αξρείνλ Νόληνπ 53 (2011), 297-302. 

64. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Η. Ηινπβάηνπ, Ηπλίδαξνο ν «Απίθξαληνο». 

Ηνηλέο θαη ηδηόηππεο πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο απνηππώζεηο, Αζήλα 2011 (κε ηελ 

επγεληθή ζπκπαξάζηαζε ησλ Ννιηηηζηηθψλ Οπιιφγσλ ηνπ Ηπληδάξνπ), ζηνλ 

Ηηλίδαξν, ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2011. 

65. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Η. Ηινπβάηνπ, Ηπλίδαξνο ν 

«Απίθξαληνο». Ηνηλέο θαη ηδηόηππεο πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο απνηππώζεηο, 

Αζήλα 2011, Καμηαθά 1 (2011), ππφ έθδνζε. 

66. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ ηφκνπ ησλ Οηέθ. Εκέιινπ θαη Οηέθ. Σαξξά, 

Κνηαξηαθέο πξάμεηο Φηισηίνπ παπά-Οηεθάλνπ Αξώλε (1716-1742), η. Α΄, Οχιινγνο 

Φηισηηηψλ Κάμνπ, Αζήλα 2011, Καμηαθά 1 (2011), 641-643. 

67. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γηάλλε νπδνχξε, Θατθή πνίεζε γηα ηελ 

Ηόξσλν θαη ηελ ηζηνξία ηεο, έθδνζε Οπιιφγνπ Ηνξσληδηαηψλ Κάμνπ, Αζήλα 1997, 

ζην πεξηνδ. Αξγνθνηιηώηηζα. Ε Ναλαγηά ηεο Κάμνπ, ηρ. 65 (Απξίιηνο-Ζνχιηνο 2012), 

8-12. 
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68. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Αιηπξάληε, Ε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

ελόο Ιηθξαζηάηε ζηελ Αζήλα ηνπ Ιεζνπνιέκνπ. Πν εκεξνιόγην ηνπ Γηάγθνπ 

Ιαζζέινπ (1928), Ναξηαλά 127 (Μθη. - Δεθ. 2012), 505-511.  

69. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κ. Αιηπξάληε, Ε ζηξαηησηηθή ζεηεία ελόο 

Ιηθξαζηάηε ζηελ Αζήλα ηνπ Ιεζνπνιέκνπ. Πν εκεξνιόγην ηνπ Γηάγθνπ Ιαζζέινπ 

(1928) ζηνλ Φηινπξφνδν κηιν Ρκεηηνχ, ζηηο 19 Φεβξ. 2012. 

70. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ Οηεθ. Σαξξά θαη Ι. Campagnolo, Μ 

λνηάξηνο ηεο Κάμνπ Οηέθαλνο Πξνπκπίλνο (1712-1738), έθδνζε Κνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Ηπθιάδσλ, Αζήλα 2010, ζηελ εθεκ. σξαΐηεο, θ. 138 (Απξ.-Ζνχλ. 

2012), ζει. 12. 

71. Οάββαο Ν. Ναπαδφπνπινο, Θατθή ιαηξεία ηνπ πνληηαθνύ ειιεληζκνύ, Γθδ. 

Μίθνο Αθσλ Ηπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2013, ζην Αξρείνλ Νόληνπ, η. 50, Αζήλα 2013, 

257-259. 

72. «Δειηίν Οακηαθψλ Οπνπδψλ»: έλα Οακηαθφ επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ», ζην 

Δειηίν Οακηαθώλ Οπνπδώλ, ηρ. 3 (2014), 154-157. 

73. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ ιανγξάθνπ-εζλνιφγνπ Αιέθνπ Φισξάθε, Ε 

Αγία Γέλλεζε Γγθαξώλ Κάμνπ, έθδνζε ηνπ Οπιιφγνπ Γγθαξηηψλ Κάμνπ «Μ άγηνο 

Πξχθσλ» (Αζήλα 2014), κεηά απφ πξφζθιεζή ηνπ, ζηηο 19 Απγ. 2014. 

74. Κίθνο ξ. Αιηπξάληεο, Ιηα αξζαθεηάδα ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηώλα: Πν 

ιεύθσκα ηεο Ονθίαο Θξαςηάδνπ (1890), ζηελ Αίζνπζα Θφγνπ θαη Πέρλεο ηήο Οηνάο 

ηνχ Βηβιίνπ, ηελ Ναξαζθεπή 12 Δεθεκβξίνπ 2014. 

75. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίθνπ ξ. Αιηπξάληε, Ιηα αξζαθεηάδα 

ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηώλα: Πν ιεύθσκα ηεο Ονθίαο Θξαςηάδνπ (1890), Ναξηαλά 

136 (Ζαλ. - Ιάξη. 2015), 42-50. 

76. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ησλ Ι. Γ. Βαξβνχλε θαη Ναλ. Πδνπκέξθα 

(εθδ.), Μ θώδηθαο ηεο θνηλόηεηνο Ιαξσλείαο, εθδ. Ιάηη, Ηαηεξίλε-Ηνκνηελή 2014, 

ζηνλ Ινξθσηηθφ κηιν Ηνκνηελήο, ηελ Πεηάξηε 18 Φεβξνπαξίνπ 2015 

(ζπκπαξνπζηάζηξηα ε θ. Πδέλε Ηαηζαξή). 

77. Βηβιηνπαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Αιέθνπ Φισξάθε Ε Αγία Γέλεζε 

Γγθαξώλ Κάμνπ, έθδνζε ηνπ Οπιιφγνπ Γγθαξηηψλ Κάμνπ «Μ Άγηνο Πξχθσλ», 

Γπεηεξίο Γηαηξείαο Ηπθιαδηθώλ Ιειεηώλ 21 (2014), 331-333. 

78. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Αιέθνπ Φισξάθε, Ε καξκαξνγιππηηθή ζηε 

Κάμν. Από ην 15ν αηώλα κέρξη ζήκεξα, Αζήλα, Φηιηππφηεο 2014, ζην Ινπζείν 

Ηακπαλέιιε (κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ΚΜΝΝΑΝΝΝΑ), ηελ Δεπηέξα, 10 

Απγνχζηνπ 2015.  

79. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Θαλάζε Ησηζάθε, Ηξεηηθνί έπνηθνη ζηε Κάμν. 

Ιύζνο ή πξαγκαηηθόηεηα, Γλαιιαθηηθέο Γθδφζεηο, Αζήλα 2015, ζηνλ ρψξν ησλ 

εθδφζεσλ, ηελ Ναξαζθεπή 22 Απξηιίνπ 2016. 

80. Οπκπαξνπζίαζε (κε ηνπο ζπλ. θ.θ. Η. αηδφπνπιν θαη Β. Δαιθαβνχθε) ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Μκφηηκνπ Ηαζεγεηή ηνπ Α.Ν.Θ. θ. Ζσάλλε αζηψηε Αδειθά έζλε ελ 

κέζσ ζπέιιεο. Αξκέληνη θαη Έιιελεο ζηηο κεγάιεο θξίζεηο ηνπ Αλαηνιηθνύ 

Δεηήκαηνο (1856-1914), ηελ Πεηάξηε 25 Ιαίνπ 2016, ζηελ Ηνκνηελή, ζην 

Ακθηζέαηξν ηεο Ναιηάο Κνκηθήο, ζην πιαίζην ηεο ηειεηήο αγφξεπζεο ηνπ 
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ζπγγξαθέα ζε Γπίηηκν Ηαζεγεηή ηνπ Πκήκαηνο Ζζηνξίαο θαη Γζλνινγίαο ηεο 

Ορνιήο Ηιαζηθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Οπνπδψλ ηνπ Δ. Ν. Θξάθεο.  

1.  Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Θ. Ηεραγηά, ςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ 

Δακαξηψλα Κάμνπ κέζα απφ ηηο απηνβηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

(εθδ. Ιπαιηά, Αζήλα 2016), ζηνλ Δακαξηψλα, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2016, ζην 

Αλδξνλίθεην Ννιηηηζηηθφ Ηέληξν ηνπ ρσξηνχ. 

2. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μ.-Ο. Αγακπαηηάλ, Πα αξκεληθά επώλπκα 

έρνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, πξφινγνο Ζσ. αζηψηε, Οηνραζηήο, Αζήλα 2017, πνπ 

έγηλε ζην Πκήκα Γιψζζαο Φηινινγίαο θαη Ννιηηηζκνχ Ναξεπμεηλίσλ σξψλ, ην 

Οάββαην 27 Ιαΐνπ 2017, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Αξκεληθήο Ηνηλφηεηαο 

Ηνκνηελήο. 

3. Ναξνπζίαζε ηνπ ιεπθψκαηνο Γλελήληα ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο 

Γπηηξνπήο Ννληηαθώλ Ιειεηώλ (1927-2017) πνπ έγηλε ζην θηήξην ηεο Γπηηξνπήο, 

ην Οάββαην 14 Μθησβξίνπ 2017, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Δ. Ο. ηεο. 

4.  Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Αλαζη. Οαθαιίδνπ-νπξδάθε, Ηάιαληα θαη 

ηξαγνύδηα ζηνπο Ιεηαμάδεο Θξάθεο, Αζήλα 2017, πνπ έγηλε ζηελ αίζνπζα ηεο 

Ναλζξαθηθήο Μκνζπνλδίαο, Οπγγξνχ 137, ζηηο 26 Κνεκβξίνπ 2017, θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσο ηεο Μκνζπνλδίαο. 

5.  Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο ζπλαδ. ξηζηίλαο Ιάξθνπ, Γηνξληάλ Γηφβθνβ, 

Θξύινη ηνπ Αίκνπ, εθδνηηθφο νίθνο Η. & Ι. Αλη. Οηακνχιε, πνπ έγηλε ζηελ αίζνπζα 

ηεο Θέζρεο Ηνκνηελαίσλ, ζηελ Ηνκνηελή, ζηηο 7 Ιαξηίνπ 2018. 

6.  Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κηθ. Ηαξπνχδε, M. Ananikian, Αξκεληθή 

Θανγξαθία, Εξφδνηνο 2017, ζηηο 12 Ιαξηίνπ 2018, ζηνλ πνιπρψξν Γαιαμίαο ηνπ 

δήκνπ Κ. Οκχξλεο, πνπ νξγάλσζε ν αξκεληθφο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο ακαζθαΐλ. 

(Ιεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Νξνέδξνπ ηνπ ελ ιφγσ ζπιιφγνπ). 

7.  Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δ. Αγγειή, Πν Οαγθξί ηεο Κάμνπ ζην δηάβα 

ηνπ ρξόλνπ, Καμηαθά 8/2018 (2019), 463-467. 

8.  «Πα ‘‘Ναξηαλά’’ ηνπ Κίθνπ Αιηπξάληε», ζηελ ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηνλ Κ. 

Αιηπξάληε, πνπ δηνξγάλσζε ε Γηαηξεία Ηπθιαδηθψλ Ιειεηψλ ζηε Οηνά ηνπ 

Βηβιίνπ, ζηηο 4 Ζνπλίνπ 2019. 

9. «Πα „„Ναξηαλά‟‟ ηνπ Κίθνπ Αιηπξάληε», Ναξηαλά 54 (Ζνχιηνο-Οεπηέκβξηνο 

2019), 272-279. 

89. Ναξνπζίαζε ηνπ ηφκνπ Νιάηαλνο επζθηόθπιινο: Πηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ 

θαζεγεηή Ιελά Αι. Αιεμηάδε, επηκ. Ι. Γ. Βαξβνχλεο & Ι. Γ. Οέξγεο, ζηε Ιεγάιε 

Αίζνπζα ηνπ Ναλ/κίνπ Αζελψλ, ηελ Δεπηέξα 11 Κνεκβξίνπ 2019. Δεο Γζληθφλ θαη 

Ηαπνδηζηξηαθφλ Ναλ/κηνλ Αζελψλ (εθδ.), Γπίζεκνη ιόγνη, η. 38 (2020), 129-136. 

90. Ναξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ πνηεηή Οηάζε Οηψκνπ, Γιεν-γξαθίεο (εθδ. 

Μηαλ), ζην Νλεπκαηηθφ Ηέληξν Νεηξνχπνιεο, Δεπηέξα 24 Φεβξνπαξίνπ 2020. 

 

 

 

VΖ. ΑΘΘΑ ΑΡΠΜΠΓΘΕ ΒΖΒΘΖΑ ΗΑΖ ΔΕΙΜΟΖΓΡΙΑΠΑ (επηινγή) 

 

Α. ΒΖΒΘΖΑ 
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1. Πν κνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Πεζζαξάθνληα Ιαξηύξσλ ζην Γιηλάδν Κάμνπ, 

έθδνζε ηνπ Νξννδεπηηθνχ Μκίινπ Κάμνπ, Αζήλα, 1990, ζζ. 135. 

 

Οην βηβιίν απηφ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα παξνπζηάζσ, κέζα απφ ηε 

καθξαίσλε ηζηνξία ελφο λαμηαθνχ κνλπδξίνπ (ηδξχεηαη ην 1653), κεηνρίνπ ηνπ 

Αγίνπ ξνπο, φςεηο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ λαμηαθνύ κνλαρηζκνύ, ελφο 

πνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ θαζνξηζκέλνπ ζε κεγάιν βαζκφ απφ θνηλσληθά θαη 

ηζηνξηθά αίηηα, ζηα νπνία εθηελψο αλαθέξνκαη. Οην πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

δεκνζηεπκέλν πιηθφ πξνζζέησ λέα ζηνηρεία απφ ηε λαμηαθή θνηλσληθή ηζηνξία, 

πνπ βαζίδνληαη ζε αλέθδνηα έγγξαθα απφ ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Ηξάηνπο θαη ην 

Ζζηνξηθό Αξρείν Κάμνπ.  

 

2. Ινλέο ησλ Ηπθιάδσλ, η. Α΄, Ούξνπ, Νάξνπ, Κάμνπ, Ακνξγνύ, εθδφζεηο 

ειάλδηνλ, Αζήλα 2007.  

 

Ε πνιηηηζκηθή ηζηνξία φισλ ησλ κνλψλ ησλ λεζηψλ Οχξνπ, Νάξνπ, Κάμνπ, 

Ακνξγνχ πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα σο ρψξνη ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θαη 

ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Νξνεγείηαη Γηζαγσγή κνπ, φπνπ αλαπαξηζηψ ηηο 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ελίζρπζαλ ηνλ κνλαρηζκφ ζηνλ 

θπθιαδηθφ ρψξν. 

 

3. Μ Δαθύλζηνο κνλαρόο Ναρώκηνο Ξνπζάλνο θαη ν ιατθόο πνιηηηζκόο ηνπ 16νπ 

αηώλα, εθδφζεηο Paulos, Αζήλα 2000, ζζ. 224. 

 

Νξβι. ΔΓΡΠΓΞΜ ΙΓΞΜΟ, ΟΡΓΓΞΑΦΖΗΜ ΓΞΓΜ, ΑΡΠΜΠΓΘΓΖΟ ΙΓΘΓΠΓΟ, 

ΙΜΚΜΓΞΑΦΖΓΟ,  αξηζκ. 9. 

 

Β. ΑΞΘΞΑ (ελδεηθηηθά) 

 

1. «Ναζραιηλέο κλήκεο», εθεκ. Ναξέκβαζε, θ. 1 (Απξίιηνο 1989), 2. 

2. «„„Πφικε θαη γνεηεία‟‟ ή „„ε αβάζηαρηε ειαθξφηεηα‟‟ ηνπ „„είλαη‟‟ καο», 

εθεκ. Ναξέκβαζε 2 (Ζνχληνο 1989), 3. 

3. «Ηάπνηνη βάξβαξνη θαη αρξείνη δεπγάδεο πεξηρσξίηαη», Ναξέκβαζε, θ. 3 

(Μθηψβξηνο 1989),  

4. «Βπδαληηλέο θαιέλδεο», Ναξέκβαζε, θ. 4 (Δεθέκβξηνο 1989), 3. 

5. «Απφ ην δήκν Βίβινπ ζηελ θνηλφηεηα Γιηλάδνπ», Ναξέκβαζε 6 (Ιάη.1990), 

1, 3. 

6. «Έγξαςαλ, είπαλ γηα ην Γιηλάδν», Ναξέκβαζε, θ. 7 (Ζνχιηνο 1990), 3. 

7. «Πν κνλαζηήξη ησλ Αγίσλ Οαξάληα πξέπεη λα ζσζεί…», Ναξέκβαζε 8 (Μθη. 

1990), 2. 

8. «Έγξαςαλ, είπαλ γηα ην Γιηλάδν», Ναξέκβαζε, θ. 8 (Μθηψβξηνο 1990), 3. 

9. «Πδηηδακνιάγθαδα 1757», Ναξέκβαζε, θ. 9 (Κνέκβξηνο 1990), 3-4. 
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10. «ξηζηνπγελληάηηθα θαη πξσηνρξνληάηηθα θάιαληα Γιηλάδνπ», Ναξέκβαζε, 

θ. 10 (Δεθέκβξηνο 1990), 2-3. 

11. «Πδηηδακνιάγθαδα 1757, κέξνο Β΄», Ναξέκβαζε, θ. 10 (Δεθέκβξηνο 1990), 4. 

12. «Ιεγαινβδνκαδηάηηθα», Ναξέκβαζε, θ. 12 (Ιάξηηνο 1991), 3-4. 

13. «Γιηλάδν-Αγακηηάδν: πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά», Ναξέκβαζε 13 (Ιάη. 

1991), 3. 

14. «Γιηλαδηψηηθα παζήκαηα επί ηε αθίμεη ηνπ ζσλνο ζηε Κάμν», 

Ναξέκβαζε, θ. 14 (Οεπηέκβξηνο 1991), 3. 

15. «Γπξηζθφκεζα εηο ηνλ βπζφλ ηεο απσιείαο», κέξνο Α΄, Ναξέκβαζε, θ. 15 

(Μθη. 1991), 3. 

16. «Γπξηζθφκεζα εηο ηνλ βπζφλ ηεο απσιείαο» κέξνο Β΄, Ναξέκβαζε, θ. 17 

(Φεβξ. 1992), 3. 

17. «Ζάθσβνο Ιατηφο: δεκνγέξσλ Γιηλάδνπ», Ναξέκβαζε, θ. 18 (Απξίιηνο 1992), 

3. 

18. «Γηα έλα πεγάδη λεξφ», Ναξέκβαζε, θ. 19 (Ζνχληνο 1992), 5. 

19. «Πέζζεξα αλέθδνηα έγγξαθα γηα ηνπο αλεκφκπινπο ηνπ Γιηλάδνπ», 

Ναξέκβαζε, θ. 20 (Αχγνπζηνο 1992), 5. 

20. «Γιηλαδηψηηθε εηδεζενγξαθία ζε λαμηαθέο θαη θπθιαδηθέο εθεκεξίδεο, 

κέξνο Α΄», Ναξέκβαζε, θ. 21 (Μθηψβξηνο 1992), 5. 
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(1992), 18-23. 
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κέξνο Β΄», Ναξέκβαζε, θ. 22 (Κνέκβξηνο – Δεθέκβξηνο 1992), 5-6. 

23. «Νψο είδε ηε ψξα θαη ηνπο σξαΐηεο ηνπ 1883 ν Άγγινο πεξηεγεηήο 

Theodore Bent», Καμηαθά ηρ 37 (1993), 7-11. 

24. «Γιηλαδηψηηθε εηδεζενγξαθία ζε λαμηαθέο θαη θπθιαδηθέο εθεκεξίδεο, 

κέξνο Γ΄», Ναξέκβαζε, θ. 23 (Ζαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο 1993), 5. 

25. «Οηάζεο Μξθαλφο (1912-1941): νη ηειεπηαίεο ηνπ επηζηνιέο απφ ην κέησπν 

ηεο Αιβαλίαο»,  Ναξέκβαζε, θ. 23 (Ιάξηηνο - Απξίιηνο 1993), 3. 
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Ηαζηειιάλνπ», Ναξέκβαζε, θ. 28 (Κνέκβξηνο - Δεθέκβξηνο 1993), 3. 
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εηπκνινγήζεψο ηνπο», Ναξέκβαζε, θ. 29 (Ζαλ. – Φεβξ. 1994), 3. 

30. «Πα ζεκεξηλά γιηλαδηψηηθα επψλπκα: κηα πξψηε πξνζπάζεηα 

εηπκνινγήζεψο ηνπο, κέξνο Β΄», Ναξέκβαζε, θ. 30 (Ιάξηηνο - Απξίιηνο 

1994), 3. 

31. «Πα ζεκεξηλά γιηλαδηψηηθα επψλπκα: κηα πξψηε πξνζπάζεηα 

εηπκνινγήζεψο ηνπο, κέξνο Γ΄», Ναξέκβαζε, θ. 32 (Ζνχιηνο - Αχγνπζηνο 

1994), 3. 
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32. «Ε ηειηαθή παξαιιαγή ηεο «Ιάλλαο - Φφληζζαο», εθ. Μ παικόο ηεο Πήινπ, 

Αχγ. 1994. 

33. «Ναξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ Αζήλα ηα Νξαθηηθά ηνπ Α΄ Ναλειιελίνπ 

Οπλεδξίνπ γηα ηε Κάμν», Ναξέκβαζε, θ. 33 (Οεπη. – Μθηψβξ. 1994), 2. 
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(Οεπηέκβξηνο - Μθηψβξηνο 1994), 4. 

35. «Φιψξα Δακαξία: εμήληα ρξφληα κεηά…», Ναξέκβαζε, θ. 34 (Κνέκβξηνο - 

Δεθέκβξηνο 1994), 3-4. 

36. «Μη δχν πξψηεο ζθξαγίδεο ηεο θνηλφηεηαο Γιηλάδνπ», Ναξέκβαζε, θ. 35 

(Ζαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο 1995), 3. Βι. θαη «Θανγξαθηθή ζεψξεζε ησλ 
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ην Ηξάηνο», Αηγαηνπειαγίηηθα Θέκαηα 56 (Ιάηνο-Ζνχληνο 1997), 216-218. 
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Ιεηξνπφιεσο Ναξνλαμίαο», Ναξέκβαζε, θ. 37 (Ιάηνο - Ζνχληνο 1995), 2. 
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θνιθινξηζκνχ ζηε Κάμν ηνπ 1883), Αηγαηνπειαγίηηθα Θέκαηα, ηρ. 47 

(Κνέκβξηνο - Δεθέκβξηνο 1995), 415-417. 

41. «Απφ ηνλ γισζζηθφ καο ζεζαπξφ: ην αγηνκπάρη», Ναξέκβαζε, θ. 37 (Ιάηνο 

- Ζνχλ. 1995), 4. 

42. «Απφ ηνλ γισζζηθφ καο ζεζαπξφ: ν ζενγθαιεκέλνο», Ναξέκβαζε, θ. 38 

(Ζνχιηνο - Αχγνπζηνο 1995), 2. 

43. [Θανγξαθηθφ ζρφιην κηαο θσηνγξαθίαο], Ναξέκβαζε, θ. 38 (Ζνχιηνο - 

Αχγνπζηνο 1995), 4. 
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1 (Μθηψβξηνο 1995), 22-24. 
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