Τμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ ΔΡΘ – Εργαςτιριο Λαογραφίασ και
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ
ΡΜΣ Τοπικι ιςτορία – Διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ

Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα:

Ταυτότθτεσ και Ετερότθτεσ ςε
περιόδουσ κρίςθσ
Κομοτθνι 18-20 Μαΐου 2018
Τμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ

Αίκουςεσ Α και Β

Ρρόγραμμα
Ραραςκευι 18 Μαΐου
Αίκουςα Α
16:30 – 17:00 Χαιρετιςμοί
17:00 – 18:45
1θ Συνεδρία: Επαναδιαπραγμάτευςθ ταυτοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ
κρίςθσ Ι
Ρροεδρείο: Κωνςταντίνα Μπάδα


Βάλια Κράββα, Λςτορίεσ επιςφαλϊν βίων, επειςόδια ςτζρθςθσ: μια αφιγθςθ
τθσ προνοιακισ ςυνκικθσ
 Ράρθσ Ροτθρόπουλοσ, Αφθγιςεισ τθσ κρίςθσ: Επιβιϊνοντασ ςτο παρόν με το
βλζμμα ςτραμμζνο ςτο παρελκόν
 Μάνοσ Σπυριδάκθσ, Νομιμοποιϊντασ τθν επιςφάλεια. Θ πιλοτικι περίπτωςθ
του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ
 Βαςίλθσ Δαλκαβοφκθσ, Στρατθγικζσ επιβίωςθσ και αναδιαπραγμάτευςθ
ταυτότθτασ ςε καιροφσ κρίςθσ. Θ περίπτωςθ των εργαηομζνων του τθλεοπτικοφ
ςτακμοφ ALTER
18:45 – 19:00 Διάλειμμα
19:00 – 19:30 Κεντρικι ομιλία Ι
Şenay Özden, Syrian Refugees in Turkey: From Revolutionaries to Precarious New Citizens
19:30 – 21:15
2θ Συνεδρία: Επαναδιαπραγμάτευςθ ταυτοτιτων
ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κρίςθσ ΙΙ
Ρροεδρείο: Μάνοσ Σπυριδάκθσ
Αίκουςα Α
 Δθμιτρθσ Γιαννακόπουλοσ, Επιβιϊνοντασ
και
αναδιαμορφϊνοντασ
τα
όρια:
Καπνοκαλλιεργθτζσ ςε ριξθ με τθν
κανονικότθτα.
 Ιωάννα Μουςικοφδθ, Θ μετεξέλιξθ τθσ
ελλθνικότθτασ ςτθ
Μαςςαλία από τθ
μικραςιατικι καταςτροφι μζχρι τισ μζρεσ
μασ, μζςα από αφθγιςεισ Ελλινων
μεταναςτϊν
 Ελζνθ Τηιάλθ, Κρϊμνθ: θ επίδραςθ τθσ
μετανάςτευςθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ταυτότθτασ του χωριοφ ςτο παρελκόν και
το παρόν

3θ Συνεδρία Θ πολλαπλι κρίςθ τθσ δεκαετίασ του
1940
Ρροεδρείο: Βάλια Κράββα
Αίκουςα Β
 Διμθτρα Κελζςθ, Αφθγιςεισ παιδιϊν του
ελλθνικοφ εμφυλίου – Μια εμπειρικι
κοινότθτα μνιμθσ
 Χριςτίνα Τςαμουρτηι, Τραυματικζσ μνιμεσ
και
αυτό-παρουςιάςεισ
μζςα
από
αφθγιςεισ παιδιϊν τθσ δεκαετίασ του 1940
 Δθμιτρθσ Μθτςόπουλοσ, Brothers in Arms
(;) Ζλλθνεσ Εβραίοι ςτον ελλθνοϊταλικό
πόλεμο του ’40
 Μαρία Ρανταηι, Εβραίοι ςτθν Αντίςταςθ

Σάββατο 19 Μαΐου
9:30 – 11:15
4θ Συνεδρία: Από τθν κρίςθ τθσ δεκαετίασ του
1940 ςτθ ςφγχρονθ κρίςθ. Θ περίπτωςθ τθσ
Θράκθσ Ι
Ρροεδρείο: Αικατερίνθ Μάρκου
Αίκουςα Α
 Δθμιτρθσ Καλογιαννίδθσ, «Το ’42 πθγαίναμε
για ξφλα ςτο Τςάλι. Με τθν πλάτθ 15 οκάδεσ
ξφλα ζφερνα …». Στρατθγικζσ επιβίωςθσ ςτθν
Ξάνκθ τθν περίοδο τθσ βουλγαρικισ Κατοχισ.
 Κατερίνα Ρετρίδου, Καταναγκαςτικά ζργα και
θ βουλγαρικι Κατοχι ςτθ Κράκθ μζςα από τθν
προφορικι μαρτυρία ενόσ επιηϊντα
 Εδά Μολλά Χουςζιν, Κοινωνικζσ ςχζςεισ
Χριςτιανϊν και Μουςουλμάνων κατοίκων τθσ
Δυτικισ Κράκθσ κατά τθ διάρκεια τθσ
Βουλγαρικισ κατοχισ

5θ Συνεδρία: Θ κρίςθ τθσ τραυματικισ
μετεμφυλιακισ Ελλάδασ
Ρροεδρείο: Ράρθσ Ροτθρόπουλοσ
Αίκουςα Β
 Κωνςταντίνα Μπάδα, Υποκείμενα δρϊντα
ςτισ ρωγμζσ και ςτισ αφανείσ πολιτικζσ και
κοινωνικζσ πρακτικζσ τθσ κακθμερινότθτασ
 Μαρία Στυλιανοφ, «Οι άνκρωποι του
μαυροπίνακα». Υπθρετϊντασ τθν εκνικι
αφιγθςθ ςτθ μετεμφυλιακι Ελλάδα
 Γεωργία
Τςαμαδιά,
Ο κεςμόσ του
Ορφανοτροφείου Κθλζων Λαμίασ και θ δια
βίου «αφοςίωςθ» ςτθν υπθρεςία των Άλλων
ωσ βιωμένθ εμπειρία.
 Ελζνθ Μπαρμπουδάκθ & Αντϊνθσ Λ.
Σμυρναίοσ, «…Ροιοι ιμαςταν και ποιοι
είμαςτε»: Αφθγιςεισ, αντανακλάςεισ και
ανακεωριςεισ του εαυτοφ ςτον μετεμφυλιακό
Βόλο

11:15 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:00
6θ Συνεδρία: Από τθν κρίςθ τθσ δεκαετίασ του
1940 ςτθ ςφγχρονθ κρίςθ. Θ περίπτωςθ τθσ
Θράκθσ ΙΙ
Ρροεδρείο: Φωτεινι Τςιμπιρίδου
Αίκουςα Α
 Βαςίλθσ ιτηαλζοσ & Angel Chorapchiev, ενζ
Λεβι (Κομοτθνι 1923-Τελ Αβίβ 2011): «ζφυγα
με μια πίκρα ςτο ςτόμα»
 Γιάννθσ Κουκμάσ - ΟΡΙ Αλεξανδροφπολθσ,
Αλεξανδροφπολθ - Θ μνιμθ, ο λόγοσ και θ
διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ των «νζων»
κατοίκων τθσ

7θ Συνεδρία: Ταυτότθτα και Ετερότθτεσ ςτθν
Ελλάδα τθσ (μετά-) νεωτερικότθτασ Ι

Ρροεδρείο: Βαςίλθσ Δαλκαβοφκθσ
Αίκουςα Β
 Ελζνθ Ραςχαλάκθ, Ρεριπζτειεσ τθσ αφομοίωςθσ
ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ: Θ περίπτωςθ των
Ραλιννοςτοφντων ςτα Νζα Μουδανιά (2010 2017)
 Κατερίνα Τςζκου, Οι «Βορειοθπειρϊτεσ» ςτθν
Ελλάδα μετά τθ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου
 Βαςιλικι Αραμπατηι, Θ (μθ) – ταυτότθτα
μεταξφ ςυνόρων: Μία εκνογραφικι μελζτθ του
 Αικατερίνθ Μάρκου, Ραλιζσ και νζεσ εμπειρίεσ
ταξιδιοφ ενόσ “Bidoon” από το Κουβζιτ ςτθν
μετανάςτευςθσ
Ρομάκων
τθσ
Κράκθσ:
Ευρϊπθ
ςτρατθγικζσ
επιβίωςθσ
και
επαναδιαπραγμάτευςθ ταυτοτιτων

13:00 – 14:30
8θ Συνεδρία: Ταυτότθτα και Ετερότθτεσ ςτθν Ελλάδα τθσ (μετά-)νεωτερικότθτασ ΙΙ
Ρροεδρείο: Ελζνθ Καλλιμοποφλου
Αίκουςα Α


ίκθ Βαν Μποφςχοτεν,
Μακεδονικοφ



Ελευκερία Γκάρα & Πλγα Ηγιάλτου, Ευαγγελικι Κοινότθτα Κατερίνθσ: Λςτορικι
Επιςκόπθςθ, ςχζςεισ με τισ υπόλοιπεσ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ

Επιτζλεςθ

μακεδονικϊν

ταυτοτιτων

με

φόντο



Θράκλειτοσ Σουγιουλτηόγλου, Από τθν Λςτορία ςτθ μνιμθ: Λδεολογικζσ και
φανταςιακζσ ςυναρκρϊςεισ τθσ ελλθνικισ παροικίασ ςτθν Αίγυπτο
14:30 – 16:30 Διάλειμμα για φαγθτό
16:30 – 19:00
9th Session: Self and Other in contemporary Middle East crisis
Chair: Riki van Boeschoten
Room A
 Arzu Eker Roditakis, The Exchangees’ Narratives Travelling Across the Aegean
through Translation: The case of Emanet Çeyiz / Μια προίκα αμανάτι


Mustafa Bayar, Trauma of Sinjar: Historical memory and the borders of Yazidi’s
Identity:



Ali Simoqy, A Relational Approach to Yazidi Experience in Northern Iraq



Meral Gezici Yalçın & Ömer Kan, Mine Batu, Nihan Yılmaz, “Relatives” from Syria:
Perceptions of Syrians in Mardin by minority groups, and how perceived cultural
differences creates socio-cognitive borders within ethnicities



Zulkuf Murat Bora, Ανάδειξθ μζςω των αφθγιςεων τθσ κοινωνικισ κζςθσ των
Εηιντί γυναικϊν που ηουν μακριά από τουσ ςυηφγουσ τουσ και οι αλλαγζσ ςτισ
κοινωνικζσ ευκφνεσ τουσ



Φωτεινι Τςιμπιρίδου, Ρροςωπικζσ μνιμεσ, υποκείμενα ςε κρίςθ και εναλλακτικζσ
δθμοςιότθτεσ από το κζντρο τθσ παγκόςμιασ Ρόλθσ.
19:00 – 19:30 Διάλειμμα
19:30 – 20:00
Αίκουςα Α
Κεντρικι ομιλία ΙΙ:
Arzu Öztürkmen, From Ethnography to Life Stories: A Folkorist's Journey to Oral History
20:00 – 21:15
Αίκουςα Β - Ραράςταςθ Ελλθνικοφ Playback Κεάτρου

Κυριακι 20 Μαΐου
9:30 – 11:00
10θ Συνεδρία: Μεκοδολογικά ηθτιματα τθσ προφορικισ ιςτορίασ Ι
Ρροεδρείο: Μαρία Καβάλα
Αίκουςα Α




Αντϊνθσ Αντωνίου, Τραυματικι μνιμθ και επιτζλεςθ του εαυτοφ ςτθν αφιγθςθ
ηωισ
Γιϊργοσ Τςιϊλθσ, Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ωσ βιογραφικι εργαςία: αφθγθματικζσ
πρακτικζσ για τθν καταςκευι ενόσ αναδομθμζνου εαυτοφ μακριά από τθ χριςθ
Άννα Μαυρολζων & Διμθτρα Αναςταςιάδου, Βιωματικζσ Αφθγιςεισ και Δθμόςια
Λςτορία ςτθν πόλθ τθσ Ελευςίνασ 2015-2018

11:00 – 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:30
Συνεδρία 11θ: Μεκοδολογικά ηθτιματα τθσ προφορικισ ιςτορίασ ΙΙ
Ρροεδρείο: Γιϊργοσ Τςιϊλθσ
Αίκουςα Α





Μαρία Σαριδάκθ, Το Ταξίδι τθσ Εγκλωβιςμζνθσ Θρωίδασ: καταςκευάηοντασ
προςωπικζσ ψθφιακζσ αφθγιςεισ
Εφθ-Μαρία Ριτςιάβα, Οι ςφγχρονεσ εκκζςεισ ωσ εργοτάξια επιςκευισ των
‘δφςκολων ιςτοριϊν’: από τισ αποςκευζσ των ‘ξζνων’ ςτισ διαςκευζσ τθσ ‘ομιλίασ’
τουσ
Απόςτολοσ Ματςάγκοσ, Ρροςζγγιςθ ενόσ κειμζνου από προφορικι αφιγθςθ μιασ
θλικιωμζνθσ γυναίκασ



Σοφία – Ειρινθ Τςάλα, Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ελλθνικι
νοθματικι γλϊςςα ςε διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ των κωφϊν
12:30 – 14:30
Αίκουςα Α
ΡΑΝΕΛ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ: Υποκείμενα ςε κρίςθ, ιςτορίεσ, πόλθ και
κοςμοπολιτικι
Συμμετζχουν: Χριςτοσ Ναςιόπουλοσ, Ελζνθ Χοντολίδου, Θοδωρισ Σδοφκοσ, Ελζνθ
Μπζλα, Μαρία Μποντίλα, Νίκοσ Kωνςταντίνου, Τάνια Βοςνιάδου, Μιχάλθσ Μπαρτςίδθσ,
Συντονίηει θ Φωτεινι Τςιμπιρίδου

14:30 – 15:30 Διάλειμμα για φαγθτό
15:30 – 17:00 - Γενικι Συνζλευςθ τθσ ΕΡΙ – εκλογζσ νζου ΔΣ

Κατάλογοσ ςυνζδρων
Batu Mine, Welthungerhilfe, Mardin, Turkey
Bayar Mustafa, The American University of Kurdistan (AUK)
Bora Zulkuf Murat, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ
Chorapchiev Angel, Ρανεπιςτιμιο τθσ Χάιφα
Gezici Yalçın Meral, Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
Kan Ömer, Pera Berfin Special Education and Rehabilitation Center,
Diyarbakır, Turkey
Özden Şenay, Hamisch Syrian Cultural Center in Istanbul
Özturkmen Arzu, Boğaziçi University
Roditakis Eker Arzu, Independent Scholar
Simoqy Ali, International Commission on Missing Persons
Yılmaz Nihan, Welthungerhilfe, Mardin, Turkey
Αναςταςιάδου Διμθτρα, Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο
Αντωνίου Αντϊνθσ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ
Αραμπατηι Βαςιλικι, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Βαν Μποφςχοτεν ίκθ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ
Βοςνιάδου Τάνια, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Γιαννακόπουλοσ Δθμιτρθσ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
Γκάρα Ελευκερία, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ
Δαλκαβοφκθσ Βαςίλθσ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Ηγιάλτου Πλγα, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ
Καβάλα Μαρία, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ
Καλλιμοποφλου Ελζνθ, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ
Καλογιαννίδθσ Δθμιτρθσ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Κελζςθ Διμθτρα, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Κουκμάσ Γιάννθσ, ΟΡΛ Αλεξανδροφπολθσ
Κράββα Βάλια, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Kωνςταντίνου Νίκοσ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Μάρκου Αικατερίνθ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Ματςάγκοσ Απόςτολοσ, ΟΡΛ Καβάλασ
Μαυρολζων Άννα, Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο
Μθτςόπουλοσ Δθμιτρθσ, Λςτορικόσ
Μολλά Χουςζιν Εδά, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ
Μουςικοφδθ Λωάννα, Ρανεπιςτιμιο Aix- Marseille
Μπάδα Κωνςταντίνα, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
Μπαρμπουδάκθ Ελζνθ, Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ

Μπαρτςίδθσ Μιχάλθσ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Μπζλα Ελζνθ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Μποντίλα Μαρία, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Ναςιόπουλοσ Χριςτοσ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Ρανταηι Μαρία, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ
Ραςχαλάκθ Ελζνθ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Ρετρίδου Κατερίνα, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ
Ριτςιάβα Εφθ-Μαρία, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου
Ροτθρόπουλοσ Ράρθσ, ΚΕΕΛ – Ακαδθμία Ακθνϊν
ιτηαλζοσ Βαςίλθσ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ
Σαριδάκθ Μαρία, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν
Σδοφκοσ Κοδωρισ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ
Σμυρναίοσ Αντϊνθσ Λ., Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ
Σουγιουλτηόγλου Θράκλειτοσ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο
Σπυριδάκθσ Μάνοσ, Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου
Στυλιανοφ Μαρία, Λςτορικόσ
Τηιάλθ Ελζνθ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ
Τςάλα Σοφία – Ειρινθ, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Κράκθσ
Τςαμαδιά Γεωργία, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
Τςαμουρτηι Χριςτίνα, Ρανεπιςτιμιο Κφπρου
Τςζκου Κατερίνα, Λόνιο Ρανεπιςτιμιο
Τςιμπιρίδου Φωτεινι, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ
Τςιϊλθσ Γιϊργοσ, Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ
Χοντολίδου Ελζνθ, Κοινωνικό Εργαςτιριο Κεςςαλονίκθσ

Τμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ ΔΡΘ – Εργαςτιριο Λαογραφίασ και
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ
ΡΜΣ Σπουδζσ ςτθ τοπικι ιςτορία – Διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ

Χρθματοδότθςθ: ΕΛΚΕ ΔΡΘ

Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα:

Ταυτότθτεσ και Ετερότθτεσ ςε
περιόδουσ κρίςθσ
Κομοτθνι 18-20 Μαΐου 2018
Τμιμα Ιςτορίασ και Εκνολογίασ

Αίκουςεσ Α και Β

Περιλήψεις των ανακοινώσεων

Βαςίλθσ Δαλκαβοφκθσ
Στρατθγικζσ επιβίωςθσ και αναδιαπραγμάτευςθ ταυτότθτασ ςε καιροφσ κρίςθσ. Θ
περίπτωςθ των εργαηομζνων του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ALTER
Θ εργαςία, πζρα από τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ, λειτουργεί επίςθσ ωσ
ταυτοποιθτικόσ παράγοντασ για το άτομο, κακϊσ αυτό, μζςα από τθν εργαςιακι
του ταυτότθτα κακορίηει τθν ευρφτερθ κοινωνικι του ζνταξθ, τθ δικτφωςθ και
γενικότερα τθν κοινωνικι του φπαρξθ. Θ κρίςθ εργαςιακισ ταυτότθτασ, που ςυχνά
προκφπτει από τθν απϊλεια εργαςίασ, διαμορφϊνει ζνα ευρφτερο πλαίςιο κρίςθσ
και επομζνωσ αναδιαπραγμάτευςθσ ςυνολικά τθσ ταυτότθτασ ενόσ υποκειμζνου.
Ρϊσ αντιδροφν, λοιπόν, τα κοινωνικά υποκείμενα ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ; Κάτω από
ποιουσ όρουσ αναδιαπραγματεφονται τθν ταυτότθτά τουσ και τθν ευρφτερθ
κοινωνικι τουσ ζνταξθ; Ρϊσ διαχειρίηονται τθν αναγκαία περίοδο οριακότθτασ που
μεςολαβεί από τθ μια μορφι ζνταξθσ ςτθν άλλθ; Ρόςο διαρκεί μια τζτοια περίοδοσ
οριακότθτασ ςε καιροφσ αβεβαιότθτασ, όπωσ αυτοί μιασ «οικονομικισ κρίςθσ»;
Το υλικό για τθ διερεφνθςθ αυτϊν των ερωτθμάτων (14 ςυνεντεφξεισ) προζρχεται
από τθν επιτόπια ζρευνα ςτον -πανελλινιασ εμβζλειασ εκπομπισ- ιδιωτικό
τθλεοπτικό ςτακμό ALTER που βρζκθκε ςε κρίςθ λειτουργίασ από τον Νοζμβριο του
2011, όταν ζνα μεγάλο τμιμα των εργαηομζνων του προχϊρθςε ςε κακεςτϊσ
επίςχεςθσ εργαςίασ και περιφροφρθςθσ του ςτακμοφ ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ,
προκειμζνου να καταβλθκοφν τα δεδουλευμζνα. Θ οριςτικι χρεωκοπία του
ςτακμοφ τον Οκτϊβριο του 2013 οδιγθςε ςε λιξθ τθσ επίςχεςθσ και τθσ
περιφροφρθςθσ, ςθματοδοτϊντασ ταυτόχρονα και το τζλοσ τθσ επιτόπιασ ζρευνασ.

Βάλια Κράββα
Ιςτορίεσ επιςφαλϊν βίων, επειςόδια ςτζρθςθσ: μια αφιγθςθ τθσ προνοιακισ
ςυνκικθσ
Θ ανακοίνωςθ εκκινεί από πρόςφατθ επιτόπια ζρευνα θ οποία αφοροφςε τισ
προνοιακζσ δομζσ του διμου Κεςςαλονίκθσ, δθλαδι τα δφο δθμοτικά ςυςςίτια τθσ
πόλθσ, το υπνωτιριο αςτζγων, τθ δθμοτικι τράπεηα τροφίμων και τθν τράπεηα
ροφχων. Κάποιεσ από τισ παραπάνω δομζσ «για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ τθσ
φτϊχειασ» ςτεγάηονται ςε πολυόροφο κτιριο του διμου όπου δίνονται τα
προνοιακά επιδόματα και γίνονται εμβολιαςμοί παιδιϊν κακϊσ και άπορων και
αναςφάλιςτων πολιτϊν. Ζχουμε να κάνουμε με μια εκνογραφικι περίπτωςθ
ςυγκρότθςθσ μιασ γεωγραφίασ τθσ ςτζρθςθσ, ενόσ αςτικοφ ιςτοφ μζςα ςτθν πόλθ
όπου ςτεγάηονται και εξυπθρετοφνται οι μθ ζχοντεσ. Το τοπίο τθσ ςτζρθςθσ
αναδεικνφεται ιδιαίτερα ςφνκετο, πολυεπίπεδο και ρευςτό, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι
χαρακτθρίηεται από αντιφάςεισ και ςυγκρουςιακοφσ λόγουσ: από τθ μια ζχουμε να
κάνουμε με μια κρατικι προνοιακι πολιτικι δφςκαμπτθ, εγκλωβιςμζνθ ςε
γραφειοκρατικοφσ παραλογιςμοφσ και προςκόμματα. Από τθν άλλθ, κυριαρχεί ο
εξουςιαςτικόσ λόγοσ τθσ κοινωνικισ λειτουργοφ του διμου που ςτθν περίπτωςθ
των ςυςςιτίων ενϊνει τισ δυνάμεισ τθσ με τθν Εκκλθςία. Και ταυτόχρονα το κοινό
αυτό μζτωπο ςυν-πράττει και ςυν-διαλζγεται με μια ΜΚΟ που μετζχει ςτα του
διμου και χρθματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Θ περίπτωςθ του
υπνωτθρίου αςτζγων είναι εξίςου ςυγκεχυμζνθ: ζνα κτίριο δωρεά τθσ φιλοπτϊχου
αδελφότθτοσ ανδρϊν Κεςςαλονίκθσ το οποίο ανακαινίςτθκε με χρθματοδότθςθ του
ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ και επιβλζπεται από τθν ΑΣΛΣ πάντα όμωσ μζςα από
προςωποπαγείσ και παρεμβατικζσ πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ λειτουργοφ. Τελικά,
προκφπτει ζνα τοπίο υπό ςυνεχι διεκδίκθςθ και αμφιςβιτθςθ, εξαιρετικά
ανταγωνιςτικό που αποδυναμϊνει τθν όποια λογικι τθσ προνοιακότθτασ,
υπονομεφει τθ βιωςιμότθτά τθσ και εγκλωβίηει τουσ «δικαιοφχουσ» ι
«ωφελοφμενουσ», όπωσ αποκαλοφνται, ςε απαιτιςεισ πολλαπλϊν ταχυτιτων. Το
ςυγκεχυμζνο προνοιακό τοπίο ςυχνά προκαλεί τθν οργι, τθν αγανάκτθςι όςων
απευκφνονται ςε αυτό και τελικά οδθγεί ςε περαιτζρω αποξζνωςθ,
περικωριοποίθςθ και επιςφάλεια.
Επιχειρείται λοιπόν μια καταγραφι τθσ προνοιακισ ςυνκικθσ μζςω των ιςτοριϊν
αλλά και των λόγων κυρίωσ όςων εργάηονται ςτο χϊρο αυτό. Θ προφορικι ιςτορία
αναδεικνφεται ςε ςθμαντικό εργαλείο που αποκαλφπτει ςυγκρουςιακότθτεσ και
αντιφάςεισ. Ρρόκειται για μια προςπάκεια χαρτογράφθςθσ τθσ πόλθσ, διερεφνθςθσ
μιασ πόλθσ μζςα ςε μια άλλθ πόλθ, ενόσ τόπου ςτζρθςθσ και ανζχειασ όπου
ςυγκροφονται λόγοι και εγείρονται ςυναιςκιματα. Διαφορετικζσ διαπραγματεφςεισ
τθσ πόλθσ, διαφορετικι αίςκθςθ του ανικειν, διαφορετικζσ φωνζσ και ενςϊματεσ
υποκειμενικότθτεσ ςχθματίηουν ζναν πολφπλοκο, πολφβουο και ςυχνά αντιφατικό

ςκθνικό: ςυχνά αυτοί που δζχονται τθ βοικεια των ανκρϊπων του διμου
αιςκάνονται ντροπι, κυμό, δυςαρζςκεια και αντιμετωπίηουν τισ όποιεσ προνοιακζσ
προκζςεισ με καχυποψία. Αλλά και ςτθν περίπτωςθ των δομϊν και των ανκρϊπων
που τισ υπθρετοφν ζχουμε να κάνουμε με εντάςεισ, ανταγωνιςμοφσ και κρυφζσ ι
φανερζσ ιεραρχίεσ. Με άλλα λόγια, επιχειρείται μια προςπάκεια αποτφπωςθσ τθσ
ςτζρθςθσ, μια χωρικι εγγραφι του αποκλειςμοφ, κακϊσ και τθσ ανάδειξθσ
αχαρτογράφθτων,
περικωριοποιθμζνων
ιςτοριϊν
και
αχαρτογράφθτων
ςυναιςκθμάτων.

Ιωάννα Μουςικοφδθ
Θ μετεξζλιξθ τθσ ελλθνικότθτασ ςτθ Μαςςαλία από τθ μικραςιατικι καταςτροφι
μζχρι τισ μζρεσ μασ, μζςα από αφθγιςεισ Ελλινων μεταναςτϊν.
Θ ελλθνικι εμπορικι παροικία τθσ Μαςςαλίασ που δθμιουργείται από ελλθνικζσ
οικογζνειεσ εφοπλιςτϊν ακμάηει κατά τον 19ο αιϊνα, ενϊ αποδυναμϊνεται τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ του. Κατά δεφτερθ δεκαετία του 20ου αιϊνα, χιλιάδεσ Ζλλθνεσ
ζρχονται οργανωμζνα να ενιςχφςουν το εργατικό δυναμικό τθσ Γαλλίασ, πολλοί από
τουσ οποίουσ εγκακίςτανται ςτθ Μαςςαλία και ςτισ γφρω περιοχζσ. Θ Μικραςιατικι
καταςτροφι προςκζτει ζνα μεγάλο κφμα μεταναςτϊν ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ. Ο
δεφτεροσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ και οι πολιτικζσ ςυγκυρίεσ ςτθν Ελλάδα φζρνουν
ςτθν περιοχι πολλοφσ οικονομικοφσ μετανάςτεσ και πολιτικοφσ πρόςφυγεσ, ενϊ οι
αφίξεισ μειϊνονται μετά τθ μεταπολίτευςθ. Θ ελλθνικι οικονομικι κρίςθ ενιςχφει ο
ρεφμα αφίξεων αντιπροςϊπων τθσ «νζασ διαςποράσ» ςτθν πόλθ μετά το 2010.
Μζςα από προφορικζσ αφθγιςεισ αντιπροςϊπων διαφορετικϊν κυμάτων
μεταναςτϊν ςτθ Μαςςαλία, μελετάται θ μετεξζλιξθ τθσ «ελλθνικότθτασ», θ
αναδιαμόρφωςθ τθσ ιδζασ τθσ πατρίδασ, θ ανάγκθ ι μθ ςυςπείρωςθσ γφρω από το
γνϊριμο, θ αποδοχι ι όχι τθσ ζνταξθσ ςτθν παροικία. Οι διθγιςεισ των γονζων, θ
αντανάκλαςθ των διθγιςεων μζςα από τισ μνιμεσ των απογόνων. Θ ηωι ωσ
«Ζλλθνασ» ςε ςχζςθ με τουσ Γάλλουσ κακϊσ και με τουσ άλλουσ μετανάςτεσ ςτισ
δεκαετίεσ 1950 και 1960, τα βιϊματα των απογόνων και θ ανάγκθ αφομοίωςθσ. Θ
τρίτθ γενιά : καμπι ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ του εαυτοφ ωσ μζροσ ενόσ ςυνόλου με
ιςχυρό τον παράγοντα τθσ διαφορετικισ καταγωγισ. Θ γλϊςςα, θ κρθςκεία, το
ελλθνικό ςχολείο και θ ςυςπείρωςθ γφρω από τθν εκκλθςία ωσ διαχρονικά ςτοιχεία
διαφοροποίθςθσ. Θ οικονομικι κρίςθ και θ νζα διαςπορά μζςα απ’ τισ αφθγιςεισ
νεοαφιχκζντων. Ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςε «νζουσ» και «παλιοφσ»
μετανάςτεσ ςτθν πόλθ, πολιτιςτικζσ και γλωςςικζσ αλλθλεπιδράςεισ.

Ali Simoqy
A Relational Approach to Yazidi Experience in Northern Iraq
In 2014, the so-called Islamic State took over the Sinjar region. The genocide against
the Yazidi community that ensued was perpetrated primarily by local actors (Sunni
Arabs and Kurds) in the first historical attempt to wipe out the entire Yazidi
community from Iraq.
However, a critical, yet mostly unexplored, aspect of state-society relations in Iraq is
the complexity of the on the ground social fabric regarding ethno-religious
minorities. Placed in its broader demographic historical context, I contend against
the grain that, despite a long history replete with clashes, land dispossession, and
massacres – the scale of which may in fact often have exceeded that of August 2014
– internal dynamics of the Sinjari tribal fabric in this vibrant frontier area have
allowed for a continued presence of Yazidis.
I draw on theoretical frameworks in the fields of cultural memory studies, folklore
studies(Dundes 1980, Schmidt-Lauber 2012) in approaching oral Yazidi, Arab, and
Kurdish collective folkloristic memory (songs, prayers and literature), to interpret
these narratives from an academic perspective, as tribal history distant in time tends
to be remembered under a mythologized form. Although personal memory
narratives are not reliable enough to reconstruct an exact replica of reality,
folklorists believe that it is fair to assume that each story contains a kernel of truth
and that through cross-comparisons of the available versions of the same event,
valuable information can be collected as to how the community perceived itself in
relation to other ethno-religious groups present in Sinjar.

Arzu Eker Roditakis
The Exchangees’ Narratives Travelling Across the Aegean through Translation: The
case of Emanet Çeyiz / Μια προίκα αμανάτι
The Turkish author Kemal Yalçin’s book Emanet Çeyiz Mübadele İnsanları (The
Entrusted Trusseau People of the Exchange) presents the narratives of Greek and
Turkish exchangees whom Yalçın met during his journey that he set out on in order
to give back the trusseu that had been entrusted to Yalçın’s grandfather by their
Greek neighbours. As many others in the first years of the 1920s, the Greek family
were forced to leave their hometown in western Turkey as part of the Greek-Turkish
Compulsory Population Exchange. As it brings out the personal to the public domain
and offers a “polyphonic account of the Greek-Turkish common past” (Iğsız 2008:
469)*, Yalçın’s book invites the reader to reconsider dominant discourses on history
and homogeneous identity in Turkey with respect to the Exchange. Bringing together
the oral accounts by exchangees from both sides of the Aegean, the book is at the
same time a significant document of trans-cultural memory. This feature of Yalçın’s
book was enhanced when it was translated and published by Livanis Publications in
Greece with the title Μια προίκα αμανάτι Οι άνκρωποι τθσ ανταλλαγισ in 2000. In
this respect, the translation into Greek of the exchangees’ oral accounts ensures
their survival and their continuity in another cultural setting. In my presentation, I
aim to examine this survival, bringing together perspectives from translation and
memory studies in comparative textual analysis and also explore what other
narratives these two texts as cultural products are embedded in in Greek and Turkish
contexts, especially in their reception.

* Iğsız, Aslı. 2008. “Documenting the Past and Publicizing Personal Stories:
Sensescapes and the 1923 Greco-Turkish Population Exchange” in Contemporary
Turkey”. Journal of Modern Greek Studies, 26. pp. 451-487.

Meral Gezici Yalçın, Ömer Kan, Mine Batu, Nihan Yılmaz
“Relatives” from Syria: Perceptions of Syrians in Mardin by minority groups, and
how perceived cultural differences creates socio-cognitive borders within
ethnicities
Twenty one participants were interviewed in-depth in Mardin, a city in Turkey which
is only a few kilometres from the Syrian border. Interviews were realized in May
2017. One of the reasons for conducting interviews in this city is to find out how
Syrians are perceived and told by Kurdish and Arab minority groups in Turkey. Except
for negative connotations which can be observed in Turkish majority groups such as
“financial burden”, asylum seekers1 were represented as "relatives" who were living
in Syria. Helping to asylum seekers were seen as “neighbourhood right”, “kinship
right”, and words like “embrace” were used. Beside “relatives” or “Syrians”, the
newcomers were not referred to in terms of their ethnicity. To summarize the
findings, we should, firstly, note that Kurdish participants expressed more negative
views (e.g., “backward people”) about Syrian asylum seekers compared to Arabs
who live in two different locations of the city. Secondly, although most of the
participants made general statements reflecting their prejudices and negative
stereotypes, a few of them objected to such generalizations in their discourses.
Thirdly, cultural differences perceived between newcomers and natives, which have
been strengthen by the nation-state policies, functioned either to describe the
differences between “we” and “them”, and hence taken as a socio-cognitive border
between the groups (put another way, within the ethnic group), or to legitimize the
discrimination. Lastly, entrance of newcomers to the city evokes either emergent
identities (a newly created “we”) or consolidation of already existing identities.

1

Right of asylum was not granted to Syrians in Turkey, however, participants refer them as
“sığınmacılar” (asylum seekers) as many inhabitants in the county do.

Εφθ-Μαρία Ριτςιάβα
ΟΙ ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΤΩΝ ‘ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΙΣΤΟΙΩΝ’:
ΑΡΟ ΤΙΣ ΑΡΟΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ‘ΞΕΝΩΝ’ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΘΣ ‘ΟΜΙΛΙΑΣ’ ΤΟΥΣ
Θ ζνκεςθ ςτοιχείων προφορικότθτασ ςε πολυμεςικά εκκζματα, θ γραφιςτικι
προςαρμογι εποπτικοφ υλικοφ (πχ επεξθγθματικά κείμενα) ςτο μαρτυρικό φφοσ, θ
αναπαραγωγι αποςπαςμάτων από μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ επίκαιρων και θ
ςφνκεςι τουσ ωσ δθμόςιων αφθγιςεων του παρόντοσ, αλλά και θ ‘ηωντανι’
ξενάγθςθ από ‘υποδυόμενα’ πραγματικά και μθ πρόςωπα, είναι οριςμζνεσ από τισ
διαδεδομζνεσ τεχνικζσ τθσ ςφγχρονθσ επιμζλειασ, όταν επιδιϊκει πλουραλιςτικζσ
ερμθνείεσ. Θ αφομοίωςθ και θ μίμθςθ των προςωπικϊν αφθγιςεων(που είναι
κοινό ςθμείο αυτϊν των εκκεςιακϊν τεχνικϊν) κεωρείται, πζρα από το ότι υπθρετεί
το ‘δθμοκρατικό’ εμπλουτιςμό του περιεχομζνου, ότι προςδίδειαυκορμθτιςμό
(ζναντι του τεχνικοφ λόγου των ‘ειδικϊν’) και ρεαλιςμό (ζναντι τθσ τεχνθτισ
δραματοποίθςθσ των ςκθνοκετθμζνων εικόνων), χωρίσ να ςτερείται
ςυναιςκθματιςμό (ςτθρίηοντασ τθ δραματουργικι οικονομία τθσ βιωματικισ
εμπειρίασ τθσ επίςκεψθσ). Μάλιςτα, όχι ςπάνια, προτιμϊνται για τθν παρουςίαςθ
και διαπραγμάτευςθ ‘δφςκολων ιςτοριϊν’ (ιςτοριϊν καταπίεςθσ, βίασ και
τραυμάτων, που περιβάλλονται από πνευματικά και πολιτικά ρίςκα και ςυνεχίηουν
να ζχουν αντίκτυπο ςτισ ηωζσ μασ ςιμερα, Rose, 2016).Εςτιάηοντασ ςε ειδικζσ
εκκζςεισ που αφοροφν μετανάςτεσ, υβριδικζσ κοινότθτεσ, κ.α. (από τθν ποιοτικι
ζρευνα ςτα πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ ‘Μουςεία, Ετερότθτα & Κοινωνικζσ
Ανάγκεσ’), εξετάηω αν τελικά μασ ζλυςαν όντωσ τα χζρια οι πλθροφορίεσ ‘από
πρϊτο χζρι’ και ςερβιριςμζνεσ ςτο ‘πρϊτο πρόςωπο’, ι επιδείνωςαν περαιτζρω τθ
‘ςιγι’ των ιδθ απόντων γεγονότων (μιασ και ςτισ εκκζςεισ κατά βάςθ
διαχειριηόμαςτε πλθροφορίεσ για γεγονότα αλλοφ, ι ζςτω για, αρχικά, μθεκκεςιακά γεγονότα);

Θράκλειτοσ Σουγιουλτηόγλου
Από τθν Ιςτορία ςτθ μνιμθ: Ιδεολογικζσ και φανταςιακζσ ςυναρκρϊςεισ τθσ
ελλθνικισ παροικίασ ςτθν Αίγυπτο
Ροια είναι θ ςχζςθ μεταξφ ιςτορικισ πραγματικότθτασ και μνιμθσ; Ρϊσ
αποτυπϊνεται ςτθν αφιγθςθ ο εκνοτικόσ κοινωνικόσ χϊροσ και οι ςχζςεισ που τον
διζπουν, όταν ζχουν πλζον εκλείψει; Μζςα από τθν καταγραφι των βιοαφθγιςεων
των Ελλινων τθσ Αιγφπτου, διερευνϊνται θ διαδικαςία ελλογοποίθςθσ και οι
επιτελεςτικζσ διαςτάςεισ τθσ αφθγθματικισ ομογενοποίθςθσ των ατομικϊν
εμπειριϊν, υπό το ιδεολογικό φίλτρο τθσ «ελλθνικότθτασ».
Υποςτθρίηεται ότι οι αφθγιςεισ των Αιγυπτιωτϊν διζπονται από κοινά ςχιματα και
νοθματικζσ ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ ατομικισ μνιμθσ, του επίςθμου παροικιακοφ
αφθγιματοσ περί τθσ παρουςίασ των Ελλινων ςτθ χϊρα και τθσ ιςτορικισ
ςυγκυρίασ των αρχϊν του 20ου αιϊνα, οι οποίεσ τουσ επανατοποκετοφν -με
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ- ωσ κοινωνικά υποκείμενα ςτο παρελκόν και το παρόν ενόσ
τόπου που πλζον κεωρείται «ξζνοσ». Σε αυτό το πλαίςιο, θ πράξθ τθσ αφιγθςθσ
ςυνιςτά ςτρατθγικι διαχείριςθσ τθσ ταυτότθτασ των Ελλινων, θ οποία προκρίνεται
αναδρομικά ωσ κριτιριο ζνταξθσ των φορζων τθσ ςτθν προνομιακι κοινωνικι
ςφαίρα τθσ αποικιακισ πόλθσ και, ταυτόχρονα, αποςταςιοποίθςισ τουσ από το
«οπιςκοδρομικό» κοινωνικό παρόν τθσ Αιγφπτου.
Το περιεχόμενο τθσ μνιμθσ και οι επιτελεςτικζσ διαςτάςεισ τθσ αφθγθματικισ
πράξθσ
εντάςςονται
ςτο
ευρφτερο
πλζγμα
των
ςτερεοτυπικϊν
πρακτικϊν/αναφορϊν που κακορίηουν διαχρονικά τθν κοινωνικι καταςκευι του
ςυλλογικοφ Εαυτοφ και του Άλλου, αναδομϊντασ φανταςιακά τον κοινωνικό χϊρο
τθσ παροικίασ κατά τθ μεταλλαγι του από ιςτορικι πραγματικότθτα ςε τόπο τθσ
μνιμθσ.

Bayar Mustafa
Trauma of Sinjar: Historical memory and the borders of Yazidi’s Identity:

In August 2014, the Islamic State(IS), after its swift capture of Mosul, staged a
coordinated attack against the heartland of the Yazidi community, the Sinjar area,
the last safe area for Yezidis.
Most of the surveys about displaced Yazidis estimates that at least 10,000 were
killed or kidnapped from a population of less than 400,000. According to numerous
international organizations the IS’s premeditated campaign against the Yazidis was a
genocide involving mass executions and abductions, sexual enslavement.
Sinjar was liberated from the IS in March 2015, but still there are hundreds of Yazidis
remain unaccounted and never returned from captivity. The ones who are still
leaving in the camps in Kurdistan region, have no intention of returning given their
traumatic experiences and the lack of trust in their neighbors. in addition to that,
Sinjar itself mostly lays in ruins, and remains a zone of contention among various
military groups. Overall, One of the important dimension of the Yazid trauma was
the new challenges faced their ethnic identity.
This proposal will be based on the studying of the historical memory of the Yazidi in
oral history in order to identify their identity by conducting various interviews with
groups on the selection of sample from Yazidis. My intention is not identifying this
subject by myself but giving the space and to provide an appropriate platform for the
Yazidis themselves and “give voice” to their concerns by telling their stories.
Simultaneously I’ll deconstruct and analyze interviews in order to investigate the
challenges and changes over the Yazidi identity.

Γιϊργοσ Τςιϊλθσ
Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ωσ βιογραφικι εργαςία: αφθγθματικζσ πρακτικζσ για
τθν καταςκευι ενόσ αναδομθμζνου εαυτοφ μακριά από τθ χριςθ
Θ ανακοίνωςθ αντλεί από τθν ανάλυςθ βιογραφικϊν αφθγιςεων γυναικϊν που,
ζχοντασ βιϊςει μια κρίςθ προςωπικισ αποδιοργάνωςθσ λόγω μακροχρόνιασ χριςθσ
ναρκωτικϊν ουςιϊν, βρίςκονται υπό κεραπεία ςε κοινότθτα κλειςτισ διαμονισ.
Αφετθρία μασ αποτελεί θ κζςθ ότι θ κεραπευτικι διαδικαςία που λαμβάνει χϊρα
ςτα «ςτεγνά προγράμματα» (κεραπευτικά, δθλαδι, προγράμματα ςτα οποία δεν
παρζχονται φαρμακευτικζσ ουςίεσ) των κεραπευτικϊν κοινοτιτων ζχει τον
χαρακτιρα «βιογραφικισ εργαςίασ»: οι κεραπευόμενοι, μζςα από κακθμερινζσ
πρακτικζσ, αςκοφνται ςτον βιογραφικό αναςτοχαςμό και καλοφνται,
ξαναδουλεφοντασ τθ βιογραφία τουσ, να αναδομιςουν μια νζα ταυτότθτα του
εαυτοφ μακριά από τθν κατάχρθςθ ουςιϊν. Μζςα από τθν ερμθνευτικι
ανακαταςκευι των βιογραφικϊν αφθγιςεων τριϊν κεραπευομζνων γυναικϊν
επιδιϊξαμε να ανιχνεφςουμε: (α) τισ αφθγθματικζσ και ςυμβολικζσ τεχνικζσ τισ
οποίεσ αξιοποιοφν οι κεραπευόμενεσ ϊςτε να ενςωματϊςουν, ςε μια ςυνεκτικι
βιοαφιγθςθ, εμπειρίεσ και εικόνεσ του (πρότερου) εαυτοφ από τισ οποίεσ
επικυμοφν να διαφοροποιθκοφν ριηικά· (β) τισ τεχνικζσ διευκζτθςθσ των ριξεων
ςτθ ιςτορία ηωισ τουσ κακϊσ και τθσ ςυμβολικισ εξομάλυνςθσ των χαοτικϊν και
αντιφατικϊν τθσ ςτοιχείων ϊςτε να διαςφαλίηεται μια βιογραφικι ςυνεκτικότθτα. Θ
ανάλυςθ κατζδειξε ότι θ κεραπεία παρουςιάηεται αφθγθματικά ωσ μια διαδικαςία
«εξαγνιςμοφ». Του εξαγνιςμοφ ζχει προθγθκεί θ πλιρθσ προςωπικι
αποδιοργάνωςθ ςτθν οποία ζχει οδθγιςει θ εκπτωτικι διαδικαςία που εξελίχκθκε
κατά τθν περίοδο τθσ χριςθσ ναρκωτικϊν. Θ βιογραφικι εργαςία δεν περιορίηεται
μόνο ςτθν περίοδο τθσ χριςθσ. Επεκτείνεται ςτο βάκοσ του βιογραφικοφ χρόνου.
Εντοπίηει
κεμελιακζσ
δυςλειτουργίεσ,
ελλείμματα
και
βιογραφικά
αποκρυςταλλωμζνεσ ςτρεβλϊςεισ που αποτελοφν τθ πθγι όλων των δεινϊν και
επιχειρεί τθν αναμόρφωςι τουσ. Θ κεραπεία ςυνιςτά, ςυνεπϊσ, μια ριηικι
επανερμθνεία και επαναξιολόγθςθ του εαυτοφ, τθσ τροχιάσ του ςτον χϊρο και ςτον
χρόνο, των προτφπων οικοδόμθςθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων και των κακθμερινϊν
πρακτικϊν, μζςα από αναςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ βιογραφικισ εργαςίασ. Θ
διαδικαςία τθσ βιογραφικισ εργαςίασ διαμεςολαβείται από τον κεραπευτικό Λόγο
τθσ κοινότθτασ.

Διμθτρα Κελζςθ
Αφθγιςεισ παιδιϊν του ελλθνικοφ εμφυλίου – Μια εμπειρικι κοινότθτα μνιμθσ

Αντικείμενο τθσ ανακοίνωςθσ αποτελοφν πζντε αφθγιςεισ ηωισ. Οι αφθγθτζσ είναι
παιδιά του ελλθνικοφ εμφυλίου πολζμου, τα οποία εντάχτθκαν ςτο πρόγραμμα
μετακίνθςθσ παιδιϊν από αγροτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και εγκατάςταςθσ ςε
κομμουνιςτικζσ χϊρεσ. Σιμερα, ωσ ενιλικεσ πια, ηουν ςτθν Καβάλα και ςτθν ίδια
γειτονιά και αποτελοφν μζλθ μιασ ευρφτερθσ παρζασ. Κανείσ τουσ δεν κατάγεται
από τθν Καβάλα, ωςτόςο επζλεξαν ςυνειδθτά και ςυλλογικά να εγκαταςτακοφν
εκεί μετά τον επαναπατριςμό τουσ. Τόςο θ επιλογι τθσ εγκατάςταςθσ, όςο και θ
ςυχνότθτα με τθν οποία βρίςκονται και ςυηθτοφν το παρελκόν τουσ και τα βιϊματά
τουσ, τουσ κακιςτοφν μια εμπειρικι κοινότθτα μνιμθσ. Θ ανάλυςθ των αφθγιςεων
κωδικοποιείται ςε τρεισ άξονεσ. Ο πρϊτοσ άξονασ είναι οι ςτακμοί τθσ πορείασ ηωισ
των αφθγθτϊν, οι τόποι δθλαδι που τουσ ςθμάδεψαν και τουσ διαμόρφωςαν. Οι
αφθγιςεισ ξεκινοφν από τα χωριά καταγωγισ τουσ ςτθ Κράκθ, ςυνεχίηουν με τισ
χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, όπου ζηθςαν ωσ πολιτικοί πρόςφυγεσ, και με τθ
ηωι ςτθ Δυτικι Γερμανία, ςτθν οποία μετεγκαταςτάκθκαν με το πρόςχθμα του
επαναπατριςμοφ και ζηθςαν ωσ οικονομικοί μετανάςτεσ μζχρι τθ ςυνταξιοδότθςι
τουσ, ενϊ ολοκλθρϊνονται με τον επαναπατριςμό και τθν οριςτικι εγκατάςταςθ
ςτθν Καβάλα. Δεφτεροσ άξονασ είναι κεματικζσ, που αφοροφν ςτα πολιτιςμικά
πρότυπα και ςτθ νοθματοδότθςθ των βιωμάτων τουσ. Τρίτοσ άξονασ είναι οι
αυτοαναπαραςτάςεισ, οι χαρακτιρεσ δθλαδι που αποδίδουν οι αφθγθτζσ ςτον
εαυτό τουσ.

Δθμιτρθσ Γιαννακόπουλοσ
Επιβιϊνοντασ και αναδιαμορφϊνοντασ τα όρια: Καπνοκαλλιεργθτζσ ςε ριξθ με
τθν κανονικότθτα.
Για τουσ αγρότεσ τθσ περιοχισ του Αγρινίου, θ εμφάνιςθ τθσ παροφςασ
οικονομικισ κρίςθσ ςυνδυάςτθκε με τθν κατάρρευςθ τθσ καπνοκαλλιζργειασ, μιασ
παραγωγικισ διαδικαςίασ θ οποία από τισ αρχζσ τουλάχιςτον του 20οφ αιϊνα,
ςυνδζκθκε ςτθν περιοχι με τισ προςπάκειεσ και τισ ελπίδεσ για τθ βελτίωςθ των
όρων ηωισ τόςο ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ μονάδασ, όςο και ςε αυτό τθσ
κοινότθτασ. Ρροκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ δυςχζρειεσ που απειλοφν να τουσ
περικωριοποιιςουν, πολλοί καπνοκαλλιεργθτζσ ςτρζφονται ςτθν παράτυπθ,
δθλαδι αδιλωτθ, καλλιζργεια και ςτθν παράνομθ πϊλθςθ του καπνοφ.Ωςτόςο,
εξαςφαλίηοντασ τθ ςυναίνεςθ ενόσ μεγάλου τμιματοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και
αναδεικνφοντασ μια επιχειρθματολογία ςτθ βάςθ τθσ θκικισ και των δικαιωμάτων,
πετυχαίνουν να δθμιουργιςουν ζνα δεφτερο επίπεδο νομιμότθτασ, με τοπικι
εμβζλεια, ςυμπλθρωματικό και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ανταγωνιςτικό προσ το
κυρίαρχο. Θ εναςχόλθςθ με τθν παράτυπθ καπνοκαλλιζργεια και θ
δραςτθριοποίθςθ εντόσ του οικείου πολιτιςμικοφ τθσ χϊρου, δείχνει να προςφζρει
κάποιου είδουσ ςυναιςκθματικι αςφάλεια και αιςιοδοξία πωσ τελικά οι δυςκολίεσ
τθσ κακθμερινότθτασ κα υπερνικθκοφν.Σε αυτιν τθ διαδικαςία, παρατθρείται
κινθτικότθτα ςτο επίπεδο των ταυτοτιτων, κακϊσ από τθ μια πλευρά θ απειλι τθσ
ανεργίασ και θ εναλλακτικι τοποκζτθςθ απζναντι ςτθ νομιμότθτα και από τθν άλλθ
θ ιςχφσ του καπνοφ ωσ ςτοιχείου που ορίηει τθν τοπικι πολιτιςμικι πραγματικότθτα
προκαλοφν τθν επανεμφάνιςθπαλαιότερων αλλά και τθ δόμθςθ νζων τρόπων
αντίλθψθσ του εαυτοφ.Θ ρευςτότθτα που δθμιουργείται κάνει ενδιαφζρουςα και
τθν εξζταςθ του πολιτικοφ και ιδεολογικοφ τοπίου, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται μζςα
από τθ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ διαφορετικϊν παραγόντων όπωσ είναι το κράτοσ,
οι καπνοβιομθχανίεσ και φυςικά οι αγρότεσ.

Κοινωνικό Εργαςτιριο Θεςςαλονίκθσ:
Υποκείμενα ςε κρίςθ, ιςτορίεσ, πόλθ και κοςμοπολιτικι
Στθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ χρζουσ κατά τα τελευταία δζκα χρόνια οι άνκρωποι
βιϊνουν δραματικζσ αλλαγζσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, λόγω αυςτθρϊν πολιτικϊν
λιτότθτασ, ανεργίασ και ματαίωςθσ προςδοκιϊν. Ραρόλα αυτά νζεσ μορφζσ
δθμόςιασ κοινωνικότθτασ (ανυπακοι, αλλθλεγγφθ, προςφυγιά, γειτονιά,
ςυνεργατικά εγχειριματα κ.ά.) κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ ςτα αςτικά περιβάλλοντα
δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ δυνατοτιτων και ελπίδασ. Θ προφορικι ιςτορία, οι
προςωπικζσ εμπειρίεσ και οι αφθγιςεισ ηωισ φαίνεται να αποτελοφν προνομιακά
πεδία δράςθσ και παρατιρθςθσ, παρζχοντασ εργαλεία για τθν κατανόθςθ τθσ
αςτικισ εμπειρίασ, τθν αναςθμαςιοδότθςθ του χϊρου, αλλά και για τθ ςυγκρότθςθ
τθσ υποκειμενικότθτασ και τθσ πολιτειότθτασ πζρα από τθν επζνδυςθ ςτθν
ομοιότθτα, τθν ταυτότθτα και τθ διαφορά.
Στο πάνελ αυτό επιχειροφμε να παρακολουκιςουμε το πϊσ ςυνδζονται και
αλλθλεπιδροφν ο ακτιβιςμόσ και θ ανάλυςθ/ερμθνεία ςχετικά με τα υποκείμενα και
τθ δθμόςια κοινωνικότθτα (publics/commons), αλλά και πϊσ οι εναλλακτικζσ
δθμοςιότθτεσ (counterpublics) που ςυναρκρϊνουν παραδοξότθτεσ, ανοίγουν
δθμιουργικοφσ δρόμουσ ςτθ ςυνφπαρξθ. Ραρακολουκοφμε τισ δυνατότθτεσ τθσ
επζνδυςθσ ςτον Άλλο, τον αφανι, τον αποκλειςμζνο και τον αλλόκοτο να παράγουν
διατομικζσ εμπειρίεσ (transindividual) κοςμοπολιτικισ (cosmopolitics).
«Από το Παγκόςμιο φόρουμ ςτο Κοςμοπολίτ, και από τθν κρίςθ χρζουσ, ςτθν
άνοδο τθσ Χρυςισ Αυγισ»
Ο Χριςτοσ Ναςιόπουλοσ ςυνοψίηει τθν εμπειρία του ΚΕ τα τελευταία 12 χρόνια.
Αναδεικνφεται θ μεταφορά του ςαλιγκαριοφ που περιγράφει τθ διαδικαςία αυτισ
τθσ ςυλλογικότθτασ, όπου θ ζξοδοσ για δράςθ εναλλάςςεται με τθν απόςυρςθ, τθν
αναδίπλωςθ και τον αναςτοχαςμό, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, μια μζκοδο που
ακολοφκθςε και ακολουκεί το ΚΕ ςτα χρόνια τθσ παρουςίασ του ςτθ δθμόςια ηωι
του τόπου. Θ παρζμβαςθ διατρζχει τθν πορεία από το Ραγκόςμιο Κοινωνικό
Φόρουμ ςτο Κοςμοπολίτ και, από εκεί, ςτα πρϊτα χρόνια τθσ κρίςθσ.
Μζροσ Α: Το ςαλιγκάρι αφουγκράηεται αυτοαναφορικά ιςτορίεσ και εμπειρίεσ
To KEΚ ξαναπιάνει τον αναςτοχαςμό του πάνω ςτθν κρίςθ, μετά από 5 χρόνια
φαινομενικισ ςιωπισ. Συνεχίηει να αφουγκράηεται δράςεισ ςε χϊρουσ αλλθλεγγφθσ
(βλ. Κ.Ι.Α., Σχολείο, Καταυλιςμοφσ Προςφφγων), ςτισ Ομάδεσ Προφορικισ Ιςτορίασ,
αλλά και ςτο εγχείρθμα των ανκρϊπων τθσ Σχεδίασ ςτθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ
«Δεν κα μαηεφω ιςτορίεσ»

Θ Ελζνθ Χοντολίδου αναςτοχάηεται αυτοαναφορικά πάνω ςτισ ιςτορίεσ που μάηεψε
(παρά τθν αντίκετθ αρχικι τθσ απόφαςθ) ωσ εκελόντρια και ακτιβίςτρια ςτον
καταυλιςμό των Διαβατϊν επί ενάμιςθ χρόνο: ιςτορίεσ των προςφφγων, των
αςυνόδευτων παιδιϊν, του προςωπικοφ των διεκνϊν Οργανιςμϊν, των ΜΚΟ, του
προςωπικοφ τοφ ςτρατοφ, εντζλει, τθν ιςτορία τθσ οικογζνειάσ τθσ και τθν
προςωπικι τθσ ιςτορία.
«Αποτυπώματα τθσ αλλθλεγγφθσ και νζα υποκείμενα»
Ο Θοδωρισ Σδοφκοσ ςχολιάηει βιωμζνεσ ιςτορίεσ από το Κοινωνικό Ιατρείο
Αλλθλεγγφθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ και εξετάηει τα αποτελζςματα αυτϊν των δράςεων
ςτισ μορφζσ του κοινωνικοφ δεςμοφ και τθσ πολιτικισ αντιςτάςεων.
«Αυτοδιαχειριηόμενεσ κοινωνικζσ δομζσ ςτθν κρίςθ»
Θ Ελζνθ Μπζλα, αναφζρεται ςε ιςτορίεσ προςερχόμενων και αλλθλζγγυων ςε ςε
αυτοδιαχειριηόμενεσ κοινωνικζσ δομζσ που αναδεικνφουν ωσ ςθμαντικό ςκζλοσ τθν
φροντίδα υγείασ. Κεντρικι αναφορά ςυνιςτά το Κοινωνικό Λατρείο Αλλθλεγγφθσ
Κεςςαλονίκθσ (ΚΙΑ), αλλά το υλικό των βιωματικϊν ιςτοριϊν προζρχεται και από
άλλα αυτοδιαχειριηόμενα εγχειριματα τθσ πόλθσ. Ρρόκειται για περιπτϊςεισ που
ςυνεργάηονται με ποικίλουσ τρόπουσ ι διαφοροποιοφνται από το Κ.Ι.Α, ςτθν
προςπάκειά τουσ να ςτιςουν δομζσ που εμπεριζχουν τθν φροντίδα υγείασ.
«Ιχνθλατώντασ τθν πόλθ ςτον καιρό τθσ κρίςθσ. Αναδυόμενα χωρικά δίπολα»
Θ Μαρία Μποντίλα παρακολουκεί τισ Ομάδεσ Ρροφορικισ Λςτορίασ και ςχολιάηει
το ενδιαφζρον πολλϊν, μεμονωμζνων ατόμων αλλά και κοινωνικϊν ομάδων, για το
χϊρο μζςα ςτον οποίο ηουν και δραςτθριοποιοφνται. Κακϊσ θ κρίςθ άφθςε βακιά
τα ίχνθ τθσ και ς’ αυτόν, οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ΟΡΛ φαίνεται να επαναξιολογοφν τισ
ηωζσ τουσ κζτοντασ νζα ερωτιματα και προςδοκϊντασ ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ.
Θ πόλθ επενδφεται με νζα νοιματα και ςθματοδοτείται από τισ πρακτικζσ, τισ
μνιμεσ και τισ ςθμαςίεσ των «άλλων».
«Συναντιςεισ ςτθν πόλθ»
Ο Νίκοσ Kωνςταντίνου αυτοβιογραφείται και αναςτοχάηεται πάνω ςτθν εμπειρία
του άςτεγου και το εγχείρθμα τθσ Σχεδίασ ςτθ Κεςςαλονίκθ.
Μζροσ Β: Αναςτοχαςμοί πάνω ςτθν ανκρϊπινθ δράςθ
Με αφορμι τα παραπάνω αυτοαναφορικά παραδείγματα προςπακοφμε να
αναςτοχαςτοφμε πάνω ςτθ χρονικότθτα τθσ κρίςθσ, το πζνκοσ και τισ ταυτότθτεσ,
τθν πατερναλιςτικι εκδοχι τθσ ενοχισ και τθ μελαγχολία, κακϊσ και πάνω ςτουσ
μεταςχθματιςμοφσ των πακϊν (από τα λυπθμζνα ςτα χαροφμενα), τισ ςθμαςίεσ των
αφανϊν ςτουσ δθμιουργικοφσ δρόμουσ τθσ κοςμοπολιτικισ.

«Γυναίκεσ και μελαγχολία: Διαδικαςίεσ αναγνώριςθσ και αποδοχισ»
Θ Τάνια Βοςνιάδου με ςθμείο αναφοράσ μια διαγενεακι περιπτωςιολογικι ζρευνα
ανάμεςα ςε μεςοαςτζσ γυναίκεσ και με μεκοδολογικό εργαλείο τισ βιογραφικζσ
αφθγιςεισ, παρακολουκεί το πζραςμα από παραδοςιακζσ ςε ςφγχρονεσ εικόνεσ
εαυτοφ. Εξετάηοντασ τθ γυναικεία εξαίρεςθ, γίνονται ορατζσ οι πατερναλιςτικζσ
ενοχζσ του καπιταλιςμοφ και ο εγκλωβιςμόσ ςτθ μελαγχολία, όταν τα υποκείμενα
βιϊνουν αντιφάςεισ και ςυγκροφςεισ που ςτο αποκαλοφμενο παραδοςιακό μοντζλο
πολϊνονται ανάμεςα ςτο μζςα και ςτο ζξω, τον εαυτό και τον άλλον, τον άνδρα και
τθ γυναίκα, το καλό και το κακό, το ςωςτό και το λάκοσ.
«Εναλλακτικζσ δθμοςιότθτεσ και κοςμοπολιτικι των αφανών πζρα από το
πζνκοσ»
Θ Φωτεινι Τςιμπιρίδου ςυηθτά από τθ ςκοπιά τθσ Ανκρωπολογίασ για τθ ςθμαςία
των ιςτοριϊν ηωισ ωσ διαβατιρια ζκιμα. Πταν οι ιςτορίεσ ηωισ χρθςιμοποιοφνται
εργαλειακά ςτθ δθμόςια ςφαίρα καταςκευάηουν εναλλακτικζσ δθμοςιότθτεσ. Οι
ςυμμετζχοντεσ, ωσ επιτελεςτικά ςϊματα όχι μόνο ξεπερνοφν το πζνκοσ που
ςυνυφαίνεται με το δίπολο ταυτότθτα/διαφορά, αλλά και κινοφνται ςτθ δυναμικι
τθσ κοςμοπολιτικισ που ςυμπεριλαμβάνει τουσ υποδεζςτερουσ/αφανείσ και τισ
ανείπωτεσ μικρζσ βιωματικζσ τουσ ιςτορίεσ.
«Διατομικζσ εμπειρίεσ αλλθλεγγφθσ, ιςτορίεσ ορίων και κοςμοπολιτικι»
Ο Μιχάλθσ Μπαρτςίδθσ, αναηθτά τα όρια μεταξφ λυπθμζνων και χαροφμενων
πακϊν, ζτςι όπωσ λειτουργοφν ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ διατομικισ εμπειρίασ των
δράςεων αλλθλεγγφθσ και των κεςμϊν ςυμπερίλθψθσ/ αποκλειςμοφ. Το να
αφουγκράηεται κανείσ τζτοιεσ δράςεισ ςτα ςφνορα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ
είναι ςαν να παρατθρεί μια μεγάλθ Λςτορία ςυνόρων και μζςα ςε αυτι πολλζσ
μικρζσ ιςτορίεσ και αφθγιςεισ εαυτϊν ςτο "εςωτερικό τουσ όριο". Με τθ βοικειά
τουσ εντοπίηουμε πϊσ αναςφρονται επιτελεςτικά ςϊματα και όχι μόνο ανκρϊπινα
όντα. Πταν από τισ ςυνκικεσ απόγνωςθσ, αναξιοπρζπειασ και ςτιγματιςμοφ τουσ
ωσ υπ-ανκρϊπων οι ιςτορίεσ τουσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ηϊνθ του ανκρϊπουπολίτθ, τότε παράγεται κοςμοπολιτικι. Το αντίςτροφο ςυμβαίνει όταν
πραγματοποιείται θ ςτροφι προσ το εςωτερικό του εαυτοφ/ομοίου, καταφφγιο τθσ
ςυλλογικισ οικειότθτασ του ζκνουσ, τθσ κρθςκείασ, του πολιτιςμοφ, τθσ
μειονότθτασ κ.ά. Εκεί εντοπίηονται εγκλωβιςμοί ςτο πζνκοσ και τθ μελαγχολία τθσ
ςυνεχοφσ επιτζλεςθσ ουςιοκρατικϊν ταυτοτιτων που εξωςτρακίηουν τον Άλλο,
απεχκάνονται τθν υβριδικότθτα και γεννοφν εντζλει τον φαςιςμό.

Μολλά Χουςεϊν Εδά
Κοινωνικζσ ςχζςεισ Χριςτιανϊν και Μουςουλμάνων κατοίκων τθσ Δυτικισ Θράκθσ
κατά τθ διάρκεια τθσ Βουλγαρικισ κατοχισ

Θ παροφςα πρόταςθ εντάςςεται ςτισ προφορικζσ πθγζσ Ελλινων Χριςτιανϊν και
Μουςουλμάνων τθσ Δυτικισ Κράκθσ οι οποίεσ ζχουν αποδοκεί από γενιά ςε γενιά,
μζχρι και ςτα χρόνια μασ, αναφζροντασ τθ δφςκολθ κατάςταςθ που βίωναν οι
πρόγονοικατά τθ διάρκεια τθσ Βουλγαρικισ κατοχισ.Ζχει ςτόχο να αναδείξει το πϊσ
οι δυναμικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ Ελλινων Χριςτιανϊν και Μουςουλμάνων
ςτουσ μαχαλάδεσ αλλά και ιδιαίτερα ςτα χωριά τθσ Δυτικισ Κράκθσ αντιςτάκθκαν
μαηί ςτισ Βουλγαρικζσ δυνάμεισ. Ζνα ηιτθμα που μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ κζμα
με ιδιαίτερθ βαρφτθτα τόςο για το διαλεκτικό δίπολο ταυτότθτασ και ετερότθτασ ςε
καιροφσ κρίςθσ αλλά και για τθ δυαδικι ςχζςθ «εμείσ» και οι «άλλοι», οι
αλλοεκνείσ.
Θ Δυτικι Κράκθ είναι μια περιοχι που ζχει υπάρξει πεδίο ζντονων ανακατατάξεων,
εκνικϊν διεκδικιςεων και κοινωνικϊν μαηικϊν μετακινιςεων. Στθν
πραγματικότθτα πρόκειται γιαμια περιοχι που κατοικείται από ζνα μωςαϊκό
ομάδων με πραγματικζσ γλϊςςεσ, διαλζκτουσ, κρθςκείεσ και παραδόςεισ.Μζςω
προφορικϊν μαρτυριϊν υποδεικνφεται θ αλλαγι ςτθν ερμθνεία των πόλων από
«εμείσ» και οι «άλλοι», ςτο «φίλοι» Ζλλθνεσ (Χριςτιανοί-Μουςουλμάνοι) και
«εχκροί» Βοφλγαροι.
Ωσ μελζτθ περίπτωςθσ επιλζγονταιοι προφορικζσ μαρτυρίεσ οι οποίεσ παράγουν
νζεσ οπτικζσ και καινοφργιεσ ερμθνείεσ για τα ιςτορικά γεγονότα, προςφζροντασ
μια διαφορετικι ανάγνωςθ τθσ τότε πραγματικότθτασ και αναδεικνφεται θ
ςθμαντικότθτα τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ κακϊσ οι πθγζσ δεν αναφζρεται μόνο ςε
γεγονότα αλλά και ςτθ ςθμαςία τουσ.

Τηιάλθ Ελζνθ
ΚΩΜΝΘ:
Θ ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΘΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΤΘΣ
ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΙΟΥ ΣΤΟ ΡΑΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΟΝ

Θ εργαςία διερευνά τθν ιδιαιτερότθτα του ορεινοφ χωριοφ Κρϊμνθ του Νομοφ
Ρζλλασ, ενςωματωμζνου πλζον ςτθν κοινότθτα Νζου Μυλοτόπου, να αρικμεί
διαχρονικά ζνα μεγάλο ποςοςτό κατοίκων που οδθγοφνται ςτθ μετανάςτευςθ με
κφριο προοριςμό τθ Γερμανία. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι, αφοφ γίνει εςτίαςθ ςτθ
μόνιμθ φυγι νζων ανκρϊπων, να αναδειχτοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των
ανκρϊπων αυτϊν, θ ςχζςθ τουσ με τθν πατρίδα, με τθ χϊρα υποδοχισ και να
αποδειχτεί ςτθν πράξθ θ «πολυπολιτιςμικότθτα» του χωριοφ. Θ μζκοδοσ που
χρθςιμοποιικθκε είναι ςυνεντεφξεισ από τρεισ γενιζσ ανκρϊπων. Αυτζσ ζχουν
διεξαχκεί τόςο δια ηϊςθσ από μετανάςτεσ τθσ δεκαετίασ του 1960, που τϊρα ζχουν
επαναπατριςτεί, όςο και μζςω Skype από γόνουσ των μεταναςτϊν αυτϊν που
ζμειναν ςτο εξωτερικό και από ςφγχρονουσ μετανάςτεσ, που εντάςςονται ςτο
λεγόμενο κεφάλαιο «διαρροι εγκεφάλων». Τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ
αναδεικνφουν διαςτάςεισ ςχετικζσ με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ διαμόρφωςθσ τθσ
ταυτότθτασ, με το πϊσ βίωςαν οι άνκρωποι αυτοί τθν ετερότθτα, με το πϊσ οι ίδιοι
αυτοπροςδιορίηονται. Εξετάηεται από τθ δικι τουσ οπτικι θ ζννοια τθσ
ενςωμάτωςθσ, κζματα διγλωςςίασ και αφομοίωςθσ.

Μπάδα Κωνςταντίνα
Υποκείμενα δρϊντα ςτισ ρωγμζσ και ςτισ αφανείσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ
πρακτικζσ τθσ κακθμερινότθτασ

Ζχοντασ τθν άποψθ ότι οι άνκρωποι φτιάχνουν τθν ιςτορία τουσ, διερευνάται πϊσ
οι μετακινοφμενοι ακρόα προσ τθν πόλθ, θττθμζνοι και κυνθγθμζνοι αριςτεροί ι
και οι απλϊσ ςυμπακοφντεσ , ι και οι διωγμζνοι από τα ορεινά άνκρωποι,
ανταποκρίκθκαν ςε μια ςειρά καταςτάςεων και ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ βρζκθκαν,
αναηθτϊντασ ςτθν πόλθ, ςτθν Ακινα ειδικότερα , μζςα ςτισ ακραίεσ ςυνκικεσ
κοινωνικισ και πολιτικισ κρίςθσ τθσ μετεμφυλιακισ περιόδου , ζνα καταφφγιο και
όρουσ επιβίωςθσ,. Ρϊσ αυτοί αντζδραςαν , ςε ποιό βακμό και με ποιουσ τρόπουσ
ςυμμετείχαν ςτθν κοινωνικι αλλαγι, και πϊσ ςυγκροτοφν τθν ταυτότθτά τουσ και
τθν ετερότθτά τουσ?
Το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτθν ανίχνευςθ και ςτθν ανάδειξθ των αφανϊν των
«αςιμαντων » πολιτικϊν κινιςεων και πρακτικϊν τθσ κακθμερινότθτασ, όπωσ
είναι οι κακθμερινζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ , τα κοινωνικά δίκτυα, οι διάφορεσ , από
τα κάτω, μορφζσ ςυλλογικισ δράςθσ, οι πολιτιςμικζσ/ πολιτιςτικζσ δράςεισ κ.α. Θ
ανάλυςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων , βαςιςμζνων ςτθν επιτόπια και ςτθν
αρχειακι ζρευνα και θ ανάλυςθ επίςθσ τθσ καταγραμμζνθσ βιωμζνθσ εμπειρίασ
και μνιμθσ,
ζδειξε ότι οι προαναφερόμενεσ κινιςεισ και πρακτικζσ του
κακθμερινοφ, αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ τθσ κοινωνικισ αλλαγισ και ότι
εν τζλει θ ςφνδεςθ του πολιτικοφ με το κοινωνικό και το κακθμερινό πεδίο είναι
άμεςθ και αποτελεςματικι ωσ προσ τθν ςυμβολι του πολιτικοφ ςτον
μεταςχθματιςμό του κοινωνικοφ πεδίου. Ζδειξε επίςθσ ότι και οι κοινωνικζσ
μορφζσ και δράςεισ τθσ υποκειμενικότθτασ είναι εξίςου ςθμαντικζσ με τθν ατομικι
διάςταςθ τθσ υποκειμενικότθτασ τουλάχιςτον για τα ςυγκεκριμζνα δρϊντα
κοινωνικά υποκείμενα τθσ «δικισ» ετερότθτασ. . Κεωρϊ δε ότι αυτό ζχει να κάνει
με τθ μορφι κοινωνικισ ςυναίςκθςθσ που είχαν αναπτφξει αυτά τα υποκείμενα
για τθν υπόςταςι τουσ.

ίκθ Βαν Μποφςχοτεν
Επιτζλεςθ μακεδονικϊν ταυτοτιτων με φόντο Μακεδονικοφ

Κα εςτιάςω ςτισ ςυνεντεφξεισ, αλλά και ςτισ άγραφεσ εκνογραφικζσ παρατθριςεισ
που ζκανα ςτο διάςτθμα 1988-2003, διάςτθμα κατά το οποίο το «Μακεδονικό
Ηιτθμα» βρίςκονταν ςχεδόν μονίμωσ ςτα πρωτοςζλιδα των εφθμερίδων. Θ ζρευνα
αφοροφςε αφενόσ το ρόλο των ςλαβόφωνων πλθκυςμϊν τθσ Βόρειασ Ελλάδασ ςτα
γεγονότα τθσ δεκαετίασ του 1940 και αφετζρου τθ διαμόρφωςθ εκνοτικϊν
ταυτοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ του Μακεδονικοφ. Στο πρϊτο μζροσ τθσ
ανακοίνωςθσ κα αναλφςω τα πολλαπλά μεκοδολογικά και δεοντολογικά
προβλιματα που ζχει να αντιμετωπίςει θ ερευνιτρια που εργάηεται ςε περιβάλλον
ζντονα πολιτικοποιθμζνθσ δθμόςιασ κουλτοφρασ, αλλά και αςτυνόμευςθσ του
πεδίου τθσ. Μζροσ αυτισ τθσ ανάλυςθσ αφορά και τθν αναγκαία διάδραςθσ
ςυνζντευξθσ και εκνογραφικισ παρατιρθςθσ. Στο δεφτερο μζροσ κα αναλφςω τισ
«μακεδονικζσ ταυτότθτεσ» που είδα να επιτελοφνται ςτο πλαίςιο ςυνεντεφξεων
προφορικισ ιςτορίασ ι και εκτόσ αυτοφ. Κατά πόςο θ κρίςθ του Μακεδονικοφ
επθρζαςε τθν επιτζλεςθ αυτι, αλλά και τισ προςλιψεισ του ερευνθτι; Ρωσ
διαφοροποιοφνται οι επιτελοφμενεσ ταυτότθτεσ ανάλογα με τον τόπο τθσ ζρευνασ
(Βόρεια Ελλάδα, Ακινα, Τορόντο, Βουδαπζςτθ); Ροιεσ είναι οι πτυχζσ αυτϊν των
ταυτοτιτων που ζμειναν αόρατεσ ι δυςδιάκριτεσ λόγω τθσ κρίςθσ και πωσ μποροφν
να αξιολογθκοφν αυτζσ μεταγενζςτερα;

Ελζνθ Ραςχαλάκθ
Ρεριπζτειεσ τθσ αφομοίωςθσ ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ: Θ περίπτωςθ των
Ραλιννοςτοφντων ςτα Νζα Μουδανιά (2010 -2017)
Από τισ αρχζσ του 1990, θ ζλευςθ μεταναςτϊν αλλά και θ «παλιννόςτθςθ»
χιλιάδων ανκρϊπων από τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ, τάραξε τθν
ελλθνικι κοινωνία. Τα Νζα Μουδανιά, Χαλκιδικισ δθμιουργθμζνα μετά το 1923
από μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ απόκτθςαν μια νζα «προςφυγικι» κοινότθτα, αυτι
των Ραλιννοςτοφντων που αποτελοφςε ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 2010, περίπου
το 10% του πλθκυςμοφ. Οι περιςςότεροι ιταν δθμοτολογθμζνοι ςτο Διμο
Μουδανιϊν, είχαν αγοράςει κατοικία με άτοκα δάνεια με εγγφθςθ του κράτουσ, το
οποίο αποδίδοντασ τουσ τθν ελλθνικι υπθκοότθτα τουσ παρείχε όλα τα δικαιϊματα
που παρείχε ςε όλουσ του ζλλθνεσ πολίτεσ, αλλά ςυγχρόνωσ τουσ αντιμετϊπιςε ωσ
διαφορετικι ομάδα. Θ τοπικι κοινωνία θ οποία ακόμα αυτοπροςδιορίηεται ωσ
«προςφυγικι», κλικθκε να πάρει το ρόλο του «εντοπίου».
Οι νζεσ ςυγκυρίεσ που προιλκαν από τθν οικονομικι κρίςθ, άλλαξαν τθν κεϊρθςθ
πολλϊν πραγμάτων. Θ ανεργία, οι οικονομικζσ δυςκολίεσ και θ μείωςθ του
κοινωνικοφ κράτουσ ζπλθξαν όλουσ ανεξάρτθτα τουσ κατοίκουσ, παλιοφσ και
νεϊτερουσ. Θ κακθμερινότθτα άλλαξε τισ προτεραιότθτεσ και για τουσ
Μουδανιϊτεσ και για τουσ Ραλιννοςτοφντεσ.
Θ αναηιτθςθ εργαςίασ οδιγθςε πολλοφσ Ζλλθνεσ ςτο εξωτερικό. Ανάμεςα τουσ
υπάρχει ζνα μεγάλο ποςοςτό Ραλιννοςτοφντων.
Θ κοινότθτα των Ραλιννοςτοφντων ςτα Νζα Μουδανιά που αρικμεί λιγότερα από
30 χρόνια ηωισ και ςυμβίωςθσ με τον ντόπιο πλθκυςμό αλλά και μζςα ςτα όρια τθσ
Ελλθνικισ επικράτειασ, δείχνει εκ πρϊτθσ τουλάχιςτον όψεωσ ότι ςυνεχίηει τθν
προςπάκεια να ριηϊςει και να ενςωματωκεί, διεκδικϊντασ παράλλθλα το δικαίωμα
ςτθν «ετερότθτα».

Αραμπατηι Βαςιλικι
.
Θ (μθ) – ταυτότθτα μεταξφ ςυνόρων: Μία εκνογραφικι μελζτθ του ταξιδιοφ ενόσ
Bidoon από το Κουβζιτ ςτθν Ευρϊπθ

Οι ςυμβολικζσ και ιδεολογικζσ διαςτάςεισ των ςυνόρων ζχουν μελετθκεί εκτενϊσ
ςτθν διεκνι βιβλιογραφία και βαςικι ςυνιςτϊςα των μελετϊν αποτελεί θ
παραδοχι πωσ τα ςφνορα επθρεάηουν ςθμαντικά τθν αντίλθψι των ανκρϊπων για
τον κόςμο, κατζχοντασ παράλλθλα, ωσ μθχανιςμοί εγκλειςμοφ και αποκλειςμοφ,
μία κεντρικι κζςθ ςτθν αναπαραγωγι ενόσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ κερδοφορίασ. Το
κεντρικό κζμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ ςχετίηεται με το πωσ θ πολιτικι των
ςυνόρων επθρεάηει τθν διαδικαςία δόμθςθσ τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων που
βρίςκονται ςτο διάκενο ςυνόρων και επιχειροφν τθν διζλευςι τουσ. Συγκεκριμζνα
επιχειρείται μία ανάλυςθ του αυτό-αναφορικοφ αφθγιματοσ ενόσ αγοριοφ, το
οποίο ξεκινά το ταξίδι του προσ τθν Ευρϊπθ από το Κουβζιτ, όπου ζχει γεννθκεί και
μεγαλϊςει χωρίσ να του ζχει παραχωρθκεί κεςμικι ταυτότθτα. Ρρόκειται για ζναν
«Bidoon» του Κουβζιτ που, κατά τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ, διαμζνει ςε κάποιο
Κζντρο Φιλοξενίασ Ρροςφφγων τθσ Ελλάδασ ωσ «transit μετανάςτθσ». Θ προςζγγιςθ
των μορφϊν που φαίνεται να λαμβάνει θ ταυτότθτα του κακόλο το ταξίδι του
πραγματοποιείται με τθν μζκοδο τθσ εκνογραφίασ. Θ μετάβαςθ του από τθν
κατάςταςθ του ανικαγενι ςε αυτι του πρόςφυγα κακϊσ και ο ςυνεχισ
επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ταυτότθτασ που προςπακεί να ςυγκροτιςει εντόσ ενόσ
μεταβαλλόμενου πλαιςίου, αναλφονται μζςα από μία ανκρωπολογικι προςζγγιςθ
τθσ πολιτικισ των ςυνόρων. Μζςα από το αφιγθμα του πλθροφορθτι
παρουςιάηεται το ιςτορικό πλαίςιο τθσ μειονότθτασ των «Bidoon», το ταξίδι
διζλευςθσ των ςυνόρων και οι τρόποι λειτουργίασ τουσ, κακϊσ και θ ηωι εντόσ των
ςυνόρων ενόσ camp προςφφγων. Τζλοσ, θ απεδαφικότθτα, θ αςυνζχεια και θ
παρανομία γίνονται κριτιρια προςδιοριςμοφ νζων τόπων και τρόπων που κα
μποροφςαν να χαρακτθρίηουν τθν ανκρϊπινθ ςυμβίωςθ.

Μαρία Στυλιανοφ
Οι άνκρωποι του μαυροπίνακα. Υπθρετϊντασ τθν εκνικι αφιγθςθ ςτθ
μετεμφυλιακι Ελλάδα

Θ τοπικι εκπαιδευτικι ιςτορία και οι προςωπικζσ ιςτορίεσ των ανκρϊπων μποροφν
να εμπλουτίςουν τθν αναπαράςταςθ του παρελκόντοσ και τθ γενικι ιςτορία τθσ
εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο αυτό επιχειρείται θ παρουςίαςθ, ανάλυςθ και ερμθνεία
προφορικοφ υλικοφ, όπωσ καταγράφθκε ςτισ προφορικζσ μαρτυρίεσ εκπαιδευτικϊν
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ Καβάλασ κατά τθν
περίοδο 1949-1974.
Ριο ςυγκεκριμζνα, παρουςιάηονται κριτικά τα χαρακτθριςτικά του εκνικοφ
επετειακοφ λόγου των εκπαιδευτικϊν και θ ςχζςθ τουσ με τον κυρίαρχο αντίςτοιχο
λόγο τθσ μετεμφυλιακισ περιόδου. Εξετάηεται θ μνιμθ του λόγου αυτοφ, όπωσ τθν
αφθγοφνται και τθν αποτιμοφν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, θ ςυνάρκρωςι του με το
κοινωνικοπολιτικό και υπθρεςιακό περιβάλλον, θ επίδραςθ του κοινωνικοφ και
υπθρεςιακοφ ελζγχου ςτθ ςκζψθ και ςτον ψυχιςμό των εκπαιδευτικϊν.
Διερευνάται κατά πόςο και με ποιουσ τρόπουσ θ εκφορά του εκνικοφ λόγου ςτισ
ςχολικζσ εκνικζσ γιορτζσ και ςτισ επετειακζσ εκδθλϊςεισ, με αιχμι τθν εκφϊνθςθ
του πανθγυρικοφ λόγου, υπθρετεί μια οριςμζνθ ςτοχοκεςία με ςαφι ιδεολογικά,
πολιτικά και παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά.
Οι πλθροφορθτζσ και οι πλθροφοριτριεσ αναφζρονται ςτισ εμπειρίεσ τουσ
ςυνδζοντάσ τεσ με το κλίμα που επικρατοφςε ςτα ςχολεία και ςτισ τοπικζσ
κοινωνίεσ, ιδιαίτερα τθσ υπαίκρου, με ζμφαςθ ςτθν περίοδο τθσ δικτατορίασ 19671974. Θ εκνικοφροςφνθ, ωσ κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ ςυντθρθτικισ ςκζψθσ, ςυνδζεται
με τον εκνικό εαυτό και τον εκνικό άλλο, τον πολιτικό άλλο και τισ επίςθμεσ
προςλιψεισ του εκνικοφ παρελκόντοσ και λειτουργεί ωσ απαραίτθτθ αναφορά και
διαρκζσ ηθτοφμενο ςτθν ιςτορικι αφιγθςθ τόςο μζςα όςο και ζξω από τον χϊρο
του ςχολείου τθσ εποχισ.

ΟΡΙΑΛ – Γιάννθσ Κουκμάσ
Αλεξανδροφπολθ - Θ μνιμθ, ο λόγοσ και θ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ των
«νζων» κατοίκων τθσ

Θ Αλεξανδροφπολθ, μια πόλθ με ςφντομο αλλά και με πλοφςιο ιςτορικό
παρελκόν, γεννικθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα με τθ δθμιουργία ςιδθροδρομικοφ
ςτακμοφ και λιμανιοφ όπου ζνα πολυεκνικό δυναμικό ςυγκεντρϊνεται για να τθ
δθμιουργιςει. Κακόλθ τθ διάρκεια του 20οφ αιϊνα θ ευρφτερθ περιοχι βιϊνει τθ
ςυνεχι αλλαγι των ςυνόρων κακϊσ και των κοινωνικο-οικονομικϊν ςυνκθκϊν.
Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων μετακινικθκε είτε λόγω των πολζμων
(ελλθνοτουρκικι ανταλλαγι πλθκυςμϊν - Βϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ - Εμφφλιοσ), είτε
λόγω των πολιτικϊν και οικονομικϊν ςυνκθκϊν (εςωτερικι μετανάςτευςθ προσ τα
αςτικά κζντρα και προσ τθ Δυτικι Ευρϊπθ). Στο κλείςιμο του προθγοφμενου αιϊνα
θ Αλεξανδροφπολθ γίνεται ο πρϊτοσ χϊροσ υποδοχισ των Ροντίων από τθν ΕΣΣΔ,
ενϊ παράλλθλα εγκακίςτανται Αρμζνιοι κ.ά. Τα τελευταία χρόνια θ πόλθ γίνεται
μάρτυρασ των μεγάλων προςφυγικϊν ροϊν.
Στθν προτεινόμενθ ανακοίνωςθ θ Ομάδα Ρροφορικισ Λςτορίασ Αλεξανδροφπολθσ
(ΟΡΛΑΛ) μζςα από τισ προφορικζσ μαρτυρίεσ-αφθγιςεισ ηωισ επιχειρεί να
αναδείξει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ διαφορετικά υποκείμενα που ηουν ςτθν
πόλθ και ςυνκζτουν ζνα πλθκυςμιακό μωςαϊκό από τθν μεταπολεμικι περίοδο ζωσ
τισ μζρεσ μασ αφθγοφνται τουσ λόγουσ που βρζκθκαν ς’ αυτι, τθν εγκατάςταςι
τουσ, τθν υποδοχι τουσ από τθν τοπικι κοινωνία, τα τραφματα και τθ νοςταλγία
τουσ για τουσ τόπουσ προζλευςθσ τουσ. Ρϊσ αντιμετωπίηονται από το κράτοσ και
άλλουσ κεςμοφσ, ποιεσ ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ αναπτφςςουν ςτο νζο χϊρο και
τζλοσ πϊσ διαμορφϊνεται θ νζα τουσ ταυτότθτα και μαηί τουσ αυτι τθσ πόλθσ.

Ροτθρόπουλοσ Ραραςκευάσ
Αφθγιςεισ τθσ κρίςθσ: Επιβιϊνοντασ ςτο παρόν με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτο
παρελκόν.

Θ ανακοίνωςθ επιχειρεί να διερευνιςει τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά
υποκείμενα προςλαμβάνουν και χρθςιμοποιοφν το παρελκόν ςτο παρόν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ κρίςθσ, προκειμζνου να διαμορφϊςουν
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ αντίδραςθσ και να εφαρμόςουν ςυγκεκριμζνεσ
ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ. Με βάςθ προφορικζσ αφθγιςεισ από περιοχζσ τθσ
«υπαίκρου χϊρασ» (αγροτικζσ και θμιαςτικζσ περιοχζσ: Αράχωβα, Λθξοφρι
Κεφαλονιάσ, Κατερίνθ), το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται αφενόσ ςε εκείνεσ τισ
προςωπικζσ επιλογζσ που ςτθρίηονται ςτθ βιωμζνθ εμπειρία ι τθ μνιμθ ςε ςχζςθ
με αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ του παρελκόντοσ (περίοδοι ανζχειασ, Κατοχι κ.λπ.) ,
αφετζρου ςτθν προςφυγι ςε παραδοςιακζσ δομζσ όπωσ θ οικογζνεια και θ
κοινότθτα και ςε βιωμζνα μοντζλα κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν (π.χ. πρακτικζσ
αλλθλοβοικειασ) προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τθ ςφγχρονθ κοινωνικι και
οικονομικι πραγματικότθτα.
Σε ζνα ευρφτερο πλαίςιο οι ςυγκεκριμζνεσ αφθγιςεισ και προφορικζσ μαρτυρίεσ
αποτελοφν
πρόςφορα
εργαλεία
για
να
μελετθκοφν
διαδικαςίεσ
επαναδιαπραγμάτευςθσ και αναςυγκρότθςθσ προςωπικϊν και ςυλλογικϊν
ταυτοτιτων, όςο και τθσ αμφίςθμθσ ςχζςθσ των ανκρϊπων με το παρελκόν και τθν
παράδοςθ.
Θ ανακοίνωςθ ακολουκεί τθν κατεφκυνςθ μιασ κριτικά προςανατολιςμζνθσ
λαογραφίασ που κζτει ωσ αντικείμενο μελζτθσ και ςφγχρονα κοινωνικζσπολιτιςμικζσ εκφράςεισ, εκδθλϊςεισ και πρακτικζσ των κοινωνικϊν υποκειμζνων
που ςυγκροτοφν τον ςφγχρονο «λαό» τθσ. Μια λαογραφίασ που ωσ «ηωντανό
αρχείο» διαμορφϊνει τισ κατάλλθλεσ επιςτθμολογικζσ προχποκζςεισ για να
αντιμετωπίςει τα νζα ερωτιματα που προκφπτουν. Σε αυτό το πλαίςιο θ ςχζςθ τθσ
με τθν προφορικι ιςτορία, δομθμζνθ ςτθν ζννοια τθσ προφορικότθτασ και με μακρά
παράδοςθ πλζον ςτθν Ελλάδα, δεν περιορίηεται ςτθ «χριςθ» απλά ενόσ
προνομιοφχου εργαλείου αλλά εντάςςεται ςτισ ευρφτερεσ διεπιςτθμονικζσ
ςυναντιςεισ για τθ μελζτθ και ερμθνεία των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν
φαινομζνων.

Φωτεινι Τςιμπιρίδου
Ρροςωπικζσ μνιμεσ, υποκείμενα ςε κρίςθ και εναλλακτικζσ δθμοςιότθτεσ από το
κζντρο τθσ παγκόςμιασ Ρόλθσ.

Στθν παροφςα ανακοίνωςθ κα προςπακιςουμε να δείξουμε πωσ θ κινθματικι
δράςθ που χρθςιμοποιεί δθμιουργικά, αναςτοχαςτικά και αυτοαναφορικά
προςωπικζσ ιςτορίεσ και οικειότθτεσ παράγει εναλλακτικζσ δθμοςιότθτεσ. Οι
τελευταίεσ που παρατθροφνται ςτθν Λςτανμποφλ, μια πόλθ που ςυμπυκνϊνει τα
χαρακτθριςτικά τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ, χαρακτθρίηονται από διακεματικότθτα.
Ρρόκειται για ςυνζργιεσ ςτθν κινθματικι δράςθ για τα δικαιϊματα των γυναικϊν,
των μειονοτιτων και των φτωχϊν που ςυναντοφν τισ πρακτικζσ αντίςταςθσ,
υπονόμευςθσ και διεκδίκθςθσ όςων απειλοφνται με εκτοπιςμοφσ και αποκλειςμοφσ
και παλεφουν για το δικαίωμα ςτθν πόλθ.
Οι προςωπικζσ μνιμεσ και τα βιϊματα των υποδεζςτερων, των αφανϊν, των
αποκλειςμζνων και των παράξενων, ςυγκροτοφν ιςτορίεσ που αποκρυςταλλϊνονται
ςε δθμιουργικά κείμενα. Πταν αυτά επιτελοφνται ςε δθμόςιουσ αςτικοφσ χϊρουσ
ςυςπειρϊνουν ςε ςυνακροίςεισ, ανακαλοφν ςυνικειεσ και οικειότθτεσ τθσ
κακθμερινότθτασ, πζρα από τα ταμποφ τθσ πατριαρχίασ και τουσ κακωςπρεπιςμοφσ
τθσ αςτικισ τάξθσ, τουσ διαχωριςμοφσ του εκνικιςμοφ και τισ ταξικζσ διακρίςεισ, τον
ςνομπιςμό του φιλελεφκερου κοςμοπολιτιςμοφ και τθν υποκριςία τθσ
νεοφιλελεφκερθσ ανοχισ. Μπροςτά ςτθ φτωχοποίθςθ, τθν επιςφάλεια και τισ νζεσ
πολιτικζσ περιφράξεων, ελζγχου και καταςτολισ οι εναλλακτικζσ δθμοςιότθτεσ
προτάςςουν το δικαίωμα ςτθν πόλθ, ςτθν πολιτεία, ςτθν ηωι και ςτθν ςυν-φπαρξθ
με τον Άλλο.
Δφο παραδείγματα από προςωπικζσ μνιμεσ που ςυγκροτοφν ειρωνικά αταίριαςτεσ
ιςτορίεσ ζρχονται να εμπλουτίςουν τθν παραπάνω ερευνθτικι υπόκεςθ : Θ
βιωματικι εμπειρία τθσ τρανσ φεμινίςτριασ, κοφρδιςασ και αναρχικισ Εςμεράυ,
και θ παρα-μυκοπλαςτικι ιςτορία του νομπελίςτα λογοτζχνθ Ορχάν Ραμοφκ με το
Μουςείο τθσ Ακωότθτασ. Οι αλλεπάλλθλεσ ςυμπτϊςεισ τουσ ςτθν/με τθν περιοχι
του Μπζυογλου ςτο κζντρο τθσ Λςτανμποφλ , αλλά και θ μαεςτρία τουσ να
μετατρζπουν τον χρόνο τθσ προςωπικισ τουσ μνιμθσ του ςε ‘χϊρο ςυλλογικισ
δράςθσ ωσ γείτονεσ’ καταλιγουν να τουσ αποδοκεί το παράςθμο των
‘πλιατςικολόγων’ . Ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ από τον πρόεδρο τθσ χϊρασ ςτθ
ςυγκυρία του Γκεηί ξεκλειδϊνει τθ δυναμικι τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ. Οι
υποδεζςτεροι γίνονται πια ςφμβολα και καταλφτεσ ςθμαντικϊν μεταςχθματιςμϊν.
Αυτζσ οι εναλλακτικζσ δθμοςιότθτεσ με επίκεντρο το Μπζυογλου –που δεν ζχει τα
χαρακτθριςτικά του οκωμανικοφ μαχαλζ, αλλά εμπνζει τουσ χριςτεσ για να
δράςουν ωσ γείτονεσ- περιζχουν δυνατότθτεσ για ροζσ δυναμικϊν υπερβάςεων

ανάμεςα ςε δίπολα όπωσ, προςωπικό/ πολιτικό, λόγοσ/ςυναίςκθμα,
όμοιο/διαφορετικό, μειονοτικό/κυρίαρχο, αρςενικό, κθλυκό κ.α. Τα δίπολα
αποτελοφν ανκρωπολογικζσ κατθγορίεσ και διαφορζσ τθσ δυτικισ νεωτερικότθτασ
πάνω ςτισ οποίεσ οικοδομοφνται ζκτοτε διαδραςτικά και παγκοςμιοτοπικά
υποκείμενα και πολιτειότθτεσ.

Γκάρα Ελευκερία - Ηγιάλτου Πλγα
Ευαγγελικι Κοινότθτα Κατερίνθσ: Ιςτορικι Επιςκόπθςθ, ςχζςεισ με τισ υπόλοιπεσ
κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ

Θ παροφςα ζρευνα διαπραγματεφεται τισ δράςεισ τθσ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ
Εκκλθςίασ Κατερίνθσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ είτε αυτζσ
αποτελοφν τον κυρίαρχο λόγο είτε είναι μειονοτικζσ.
Αρχικά επιχειρείται μια ιςτορικι επιςκόπθςθ μζςα από το ίδιο το αρχείο τθσ
κοινότθτασ ϊςτε να μπορζςουν να γίνουν αντιλθπτζσ τόςο οι δράςεισ τθσ όςο και ο
τρόποσ με τον οποίο διαμορφϊκθκε θ ςυλλογικι μνιμθ τθσ κοινότθτασ και τθσ
τοπικισ κοινωνίασ αλλά και πϊσ μεταςχθματίςτθκε ςε όλθ αυτιν τθσ τθν πορεία.
Ζπειτα ακολουκοφν οι ςυνεντεφξεισ κυρίωσ με εκπροςϊπουσ των κρθςκευτικϊν
κοινοτιτων ςτθν πόλθ τθσ Κατερίνθσ αλλά και με τουσ ποιμζνεσ τουσ ζτςι ϊςτε να
μπορζςει να αναδειχτεί ο όποιοσ δεςμόσ υπάρχει μεταξφ τουσ και ο τρόποσ με τον
οποίο ζχει ιςχυροποιθκεί από τθν εγκατάςταςθ τθσ Ευαγγελικισ κοινότθτασ ςτθν
πόλθ ζωσ ςιμερα. Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ ζγιναν ςυνεντεφξεισ και με απλοφσ
ευαγγελικοφσ/ορκόδοξουσ ϊςτε να αποδοκοφν και τα προβλιματα τθσ ςυνφπαρξθσ
των κρθςκευτικϊν κοινοτιτων ςτθν περιοχι. Αναδεικνφουν τουσ δεςμοφσ, είτε τθν
επιδιόρκωςθ των προβλθματικϊν ςχζςεων και προςπάκεια για αρμονικι
ςυνφπαρξθ. Ρραγματοποιικθκαν από τον Οκτϊβριο 2017 ζωσ και τον Λανουάριο
2018 ςτθν Κατερίνθ Ριερίασ. Πλοι οι πλθροφορθτζσ μασ υποδζχτθκαν με προκυμία
τόςο ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ είτε ςτουσ εντευκτιριουσ οίκουσ, είτε ςτισ οικίεσ
τουσ. Δεδομζνου ότι οι περιςςότεροι αποτελοφν μζλθ μειονοτικϊν κοινοτιτων ςε
μία κλειςτι και πουριτανικι κοινωνία όπωσ αυτι τθσ Κατερίνθσ αρχικά πολλοί από
αυτοφσ ιταν κλειςτοί ςτο να εκφράςουν ελεφκερα τθ γνϊμθ τουσ όμωσ με τθν
πάροδο του χρόνου ζνιωςαν πιο άνετα και ςυμμετείχαν άνετα ςτθ διαδικαςία.
Σεβόμενεσ το δικαίωμα του κακενόσ να ςυμμετάςχει ςτθν ζρευνα ανϊνυμα δε κα
δθμοςιεφςουμε τα ονόματα όςων δεν το επικυμοφν παρά μόνο τθν ιδιότθτά τουσ.
Οι πλθροφορθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιταν οι:
1.
Υφαντίδθσ Λωάννθσ – ποιμζνασ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ Κατερίνθσ
2.
Ραπαγεωργίου Ράρισ- ιεροκιρυκασ Ελλθνικισ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ
Κατερίνθσ
3.
Σεϊταρίδθσ Χριςτοσ- εφθμζριοσ Λεροφ Ναοφ Κορινοφ Ριερίασ- υπεφκυνοσ
αιρζςεων Λεράσ Μθτροπόλεωσ Κίτρουσ και Κατερίνθσ
4.
Ροιμζνασ Αποςτολικισ Εκκλθςίασ Κατερίνθσ
5.
Gezim Vistaraj- Αλβανικισ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ Κατερίνθσ
6.
Δθμόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- Υπεφκυνοσ προγράμματοσ Φπατθσ Αρμοςτείασ ΜΚΟ «Ρεριχϊρθςισ»

7.
Ahmet- Σφριοσ πρόςφυγασ- ωφελοφμενοσ τθσ ΜΚΟ «Ρεριχϊρθςισ»
8.
Κουρτίδου Ευγενία- Ρρόςφυγασ Α’ γενιάσ ποντιακισ καταγωγισ, μόνιμοσ
κάτοικοσ Κατερίνθσ

Ελζνθ Μπαρμπουδάκθ - Αντϊνθσ Λ. Σμυρναίοσ
“…Ποιοι ιμαςταν και ποιοι είμαςτε”: Αφθγιςεισ,
ανακεωριςεισ του εαυτοφ ςτο μετεμφυλιακό Βόλο

αντανακλάςεισ

και

Ο όροσ «κρίςθ» από τα τζλθ του 18ου αιϊνα κι ζπειτα περιγράφει κυρίωσ φαινόμενα
κοινωνικά και οικονομικά, τα οποία τοποκετοφνται ζξω από τθ ςφαίρα επιρροισ
του ατόμου και δεν ςχετίηονται με τισ επιλογζσ του. Μάλιςτα «εφαρμοςμζνοσ ςτθν
ιςτορία, ο όροσ αποτελεί ζκφραςθ μιασ νζασ εμπειρίασ του χρόνου, παράγοντασ και
δείκτθσ μιασ εποχικισ τομισ…» (R. Koselleck). Ωςτόςο οι κρίςεισ βιϊνονται και από
τα άτομα, για τα οποία λειτουργοφν όπωσ τα ριγματα ςτθν επιφάνεια ενόσ
κακρζφτθ. Δθμιουργοφν αςυνζχειεσ, αλλοιϊνουν τθν εικόνα του ειδϊλου,
προκαλοφν αμφιςβθτιςεισ και οδθγοφν ςε επαναπροςδιοριςμοφσ, ςυγκρίςεισ,
εξιδανικεφςεισ, αποκθρφξεισ και αςυνζχειεσ. Θ δεκαετία του ϋ50 κα μποροφςε να
προςδιοριςτεί ωσ μια τζτοια εποχικι τομι όντασ μια περίοδοσ μετεμφυλιακϊν
ςυγκροφςεων και διχαςμοφ. Ακολουκϊντασ μια περίοδο απόλυτου χάουσ, θκικισ
μετατόπιςθσ και επαναπροςδιοριςμοφ του κοινωνικοφ και ατομικοφ «καλοφ»,
ζςτρεψε τισ κοινωνίεσ και τα υποκείμενα μακριά από το διαρρθγμζνο κάτοπτρο τθσ
βακιάσ κρίςθσ που προθγικθκε, ηθτϊντασ τθ διευκζτθςθ των εκκρεμοτιτων, τθν
επαναδιαπραγμάτευςθ των παλιϊν ταυτοτιτων ακόμθ και τθ λικθ. Θ παροφςα
ειςιγθςθ, ορίηοντασ ωσ χρόνο τθ δεκαετία του ’50 και ωσ τόπο τθν πόλθ του Βόλου
και βαςιςμζνθ ςε προφορικζσ μαρτυρίεσ-αφθγιςεισ ηωισ και τεκμιρια από τα
προςωπικά αρχεία των πλθροφορθτϊν, επιχειρεί να περιγράψει το πϊσ τα
υποκείμενα αυτά ανακαλοφν τθν εικόνα του εαυτοφ. Γυναίκεσ και άντρεσ με
διαφορετικζσ αφετθρίεσ και ζντονεσ μνθμονικζσ καταγραφζσ, από όςα
προθγικθκαν τθ δεκαετία του ’40,ανακυμοφνται, ςυνκζτουν το πλαίςιο,
τοποκετοφνται ςτο χϊρο και περιγράφουν τθ δράςθ τουσ εκείνθ τθν εποχι, ςε
ςυνάφεια πάντοτε με τθν αντίλθψθ του εαυτοφ τουσ τθν προθγοφμενθ περίοδο.
Διερευνά ποια εικόνα ανακαλοφν, τι κυμοφνται, πϊσ το κυμοφνται και ποια ςχζςθ
ζχουν οι μνιμεσ τουσ με τα βιϊματα τουσ ςιμερα, περίοδο βακιάσ κρίςθσ.

Αντϊνθσ Αντωνίου
Τραυματικι μνιμθ και επιτζλεςθ του εαυτοφ ςτθν αφιγθςθ ηωισ
Σκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ ανακοίνωςθσ είναι θ εξζταςθ των επιδράςεων που
μπορεί να ζχει το τραφμα ςτθν καταςκευι του εαυτοφ, όπωσ ςυγκροτείται μζςα
από τθν αφιγθςθ ηωισ.
Στο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ βρίςκεται θ μαρτυρία τθσ Μ.Ν. Γεννθμζνθ το
1926, δοφλεψε από μικρι θλικία ωσ εργάτρια ςτθν καπνοβιομθχανία του Βόλου
«Ματςάγγοσ». Τον Αφγουςτο του 1944 ςυνελιφκθ, εκτοπίςτθκε ςτθ Γερμανία και
ζηθςε ωσ αιχμάλωτθ ςτα ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ άβενςμπρουκ και Κζπενικ,
όπου βρζκθκε εκτεκειμζνθ ςτθ βία και τθν καταναγκαςτικι εργαςία. Το 1945 κα
επιςτρζψει, μετά τθν απελευκζρωςι τθσ από τον Κόκκινο ςτρατό, ςτθν Ελλάδα και
κα ςυνεχίςει τθ ηωι τθσ ςτον Βόλο ωσ εργάτρια.
Μζςα από τθν αναλυτικι προςζγγιςθ του υλικοφ τθσ προφορικισ μαρτυρίασ,
επιχειρείται θ διαπραγμάτευςθ των ακόλουκων ερωτθμάτων:
Ρϊσ οι τραυματικζσ μνιμεσ, που αναδφονται κρυμματιςμζνα και ακατάςτατα, είναι
δυνατόν να ερμθνευτοφν ςε ςυςχζτιςθ με τθν αφθγθματικι επιτζλεςθ του εαυτοφ;
Ρϊσ το αρχικό τραφμα επθρεάηει τθν πρόςλθψθ μεταγενζςτερων γεγονότων; Με
ποιουσ όρουσ ςυγκροτείται θ αίςκθςθ του εαυτοφ μζςα από μια ρευςτι και μθ
ςυνεκτικι αφιγθςθ, που χαρακτθρίηεται από αςυνζχειεσ και μια διαταραγμζνθ
ςχζςθ παρόντοσ-παρελκόντοσ; Ροια μοτίβα επαναλαμβάνονται και τι
ςθματοδοτοφν/εξυπθρετοφν ωσ προσ τθν αυτοεικόνα τθσ αφθγιτριασ; Τζλοσ, και ςε
ςυνάφεια με τα παραπάνω, τι επίδραςθ ζχουν οι ταυτότθτεσ του ςυνεντευκτι και
τθσ αφθγιτριασ και πϊσ αναπτφςςεται θ διυποκειμενικότθτα ςτθ διάρκεια τθσ
ςυνζντευξθσ;

Βαςίλθσ ιτηαλζοσ - Angel Chorapchiev
ενζ Λεβι (Κομοτθνι 1923-Τελ Αβίβ 2011): «ζφυγα με μια πίκρα ςτο ςτόμα».

Ο ενζ Λεβι γεννικθκε ςτθν Κομοτθνι το 1923 και πζκανε ςτο Τελ Αβίβ το 2011.
Μεγάλωςε ςτθ μεςοαςτικι οικογζνεια του φαρμακοποιοφ ΗωηζφΛεβι και τθσ
νοικοκυράσ ΦορτουνζΜπαχάρ. Οι Λεβι, με τον χριςτιανικό κοινωνικό περίγυρο, δεν
ανικαν ςτουσ παραδοςιακοφσ Εβραίουσ τθσ Κομοτθνισ, αν και θ οικογζνεια τθσ
μθτζρασ του ενζ ιταν μια από τισ παλαιότερεσ ςτθν εβραϊκι κοινότθτα. Ο ενζ,
μοναδικόσ επιηιςασςτθν πενταμελι οικογζνεια Λεβι κατά το Ολοκαφτωμα,
επιβίωςεμζςα ςε πολφ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ: αν και ιτανκρατοφμενοσ ςτισ φυλακζσ
τθσ Κομοτθνισ ωσ μζλοσ τθσ ελλθνικισ αντίςταςθσ, δεν εκτοπίςτθκεαπό τισ
βουλγαρικζσ αρχζσ κατοχισ, όπωσ ςυνζβθ με όλουσ τουσ Εβραίουσ ελλθνικισ
υπθκοότθτασ ςτθν πόλθ του. Το μεγαλφτερο διάςτθμα τθσ κατοχισ ζηθςε ςτθν
Κομοτθνι και ζλαβε βοικεια από χριςτιανοφσ, μουςουλμάνουσ και εβραίουσ ξζνθσ
υπθκοότθτασ ςυμπολίτεσ του. Στον εμφφλιο πόλεμο υπθρζτθςε ςτον εκνικό ςτρατό
και κατά τθν αναχϊρθςθ από τθν πατρίδα του τοφ αφαιρζκθκε θ ελλθνικι
υπθκοότθτα εξαιτίασ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Το 1956 πολζμθςε για τθ νζα του
πατρίδα, το Λςραιλ.
Τα βιϊματα του ενζ Λεβι ςτθν ιδιαίτερθ πατρίδα του ιταν ςυγκλονιςτικά, κυρίωσ
από τθν ζναρξθ τθσ βουλγαρικισ κατοχισμζχρι και τθ μετανάςτευςι του ςτο
Λςραιλ,και κακόριςαν ςε μεγάλο βακμό τθν ταυτότθτά του και τθ μετζπειτα ηωι
του. Ρροσ το τζλοσ τθσ ηωισ του ζδωςε δφο ςυνεντεφξεισ: μία ςυνζντευξθ ςε δφο
μζρθ ςτον Βαςίλθ ιτηαλζο, πριν και μετά τα αποκαλυπτιρια του μνθμείου
Ολοκαυτϊματοσ ςτθν ιδιαίτερθ πατρίδα του, τθν Κομοτθνι, και μια δεφτερθ
ςυνζντευξθ ςτθ νζα πατρίδα, το Λςραιλ.Μζςα από αυτό το υλικό, όπωσ και από
ςυνεντεφξεισ με ανκρϊπουσ ςτο περιβάλλον του, κα προςπακιςουμε να δείξουμε
τθ ςχζςθ του ενζ με τθν τοπικι (Εβραίοσ τθσ Κομοτθνισ), τθν ελλθνικι και τθν
ιςραθλινι ταυτότθτα.

Δθμιτρθσ Καλογιαννίδθσ
«Το ’42 πθγαίναμε για ξφλα ςτο Τςάλι.2 Με τθν πλάτθ 15 οκάδεσ ξφλα ζφερνα …».
Στρατθγικζσ επιβίωςθσ ςτθν Ξάνκθ τθν περίοδο τθσ βουλγαρικισ Κατοχισ.

Ο Βϋ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ και θ ςυνακόλουκθ Κατοχι μιασ ςειράσ χωρϊν από τισ
δυνάμεισ του Άξονα αποτζλεςε μια περίοδο ζντονθσ και πολφπλευρθσ κρίςθσ, θ
οποία άφθςε ανεξίτθλα τα καταςτροφικά ςθμάδια τθσ ςτο ςϊμα των ευρωπαϊκϊν
κοινωνιϊν. Οι ποικίλεσ ανακατατάξεισ που επζφεραν οι εξελίξεισ ςτα διάφορα
μζτωπα του πολζμου και οι νζεσ κατοχικζσ ςυνκικεσ και λειτουργίεσ επθρζαςαν
βακφτατα τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, ανατρζποντασ με βίαιο τρόπο τθν προπολεμικι
κανονικότθτα, διαρρθγνφοντασ τθ ςυμβατι κακθμερινότθτα και προκαλϊντασ
ρωγμζσ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. Στθν Ελλάδα θ κατάρρευςθ του μετϊπου τον
Απρίλιο του 1941 ςθματοδότθςε το τζλοσ τθσ επτάμθνθσ πολεμικισ αναμζτρθςθσ
και ειςιγαγε τθν ελλθνικι κοινωνία ςε μια ιδιαίτερα ςκοτεινι περίοδο, βαςικό
χαρακτθριςτικό τθσ οποίασ υπιρξε θ βία, ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ, και θ
αβεβαιότθτα. Θ πόλθ τθσ Ξάνκθσ, μετά από τθ ςφντομθ παρουςία των γερμανικϊν
ςτρατευμάτων, βρζκθκε υπό βουλγαρικι επικυριαρχία. Οι επιδιϊξεισ και θ πολιτικι
των βουλγαρικϊν αρχϊν Κατοχισ διαμόρφωςε ζνα αςφυκτικό κοινωνικό πλαίςιο,
που επθρζαςε τθν κακθμερινότθτα των κατοίκων, δθμιοφργθςε ςυνκικεσ
περικωριοποίθςθσ και μετζτρεψε τον αγϊνα για τθν επιβίωςθ ςε βαςικι
ςυνιςταμζνθ τθσ περιόδου.
Στόχοσ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ είναι θ διερεφνθςθ του πωσ θ βίαιθ
αναπροςαρμογι τθσ κακθμερινότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ βουλγαρικισ Κατοχισ
επθρζαςε τθ ηωι και τθ ςυγκρότθςθ των υποκειμζνων ςτθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ.
Χρθςιμοποιϊντασ το μεκοδολογικό εργαλείο των αφθγιςεων ηωισ κα
διερευνθκοφν πτυχζσ τθσ κατοχικισ κακθμερινότθτασ και κυρίωσ ο τρόποσ με τον
οποίο ανταποκρίκθκαν τα ίδια τα υποκείμενα ςτισ νζεσ κατοχικζσ ςυνκικεσ και
λειτουργίεσ, οι ςχζςεισ με τουσ “βουλγαρογραμμζνουσ”, κακϊσ και οι ςτρατθγικζσ
που υιοκζτθςαν για να ανταπεξζλκουν ςτισ επιτακτικζσ κακθμερινζσ ανάγκεσ.
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Τςάλι ονομάηεται θ κορυφι του όρουσ Αχλαδόβουνο ι Τςαλ που βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ
Ξάνκθσ.

Μάνοσ Σπυριδάκθσ
Νομιμοποιϊντασ τθν επιςφάλεια. Θ πιλοτικι περίπτωςθ του Ελάχιςτου
Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ

Ππωσ είναι γνωςτό, θ εφαρμογι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ςε διάφορεσ μορφζσ) ζχει ξεκινιςει εδϊ και αρκετά χρόνια,
αλλά ςτθν Ελλάδα μόλισ ςχετικά πρόςφατα ολοκλθρϊκθκε θ Ριλοτικι Φάςθ
εφαρμογισ του Μζτρου του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ. Θ φάςθ αυτι
πραγματοποιικθκε ςε 13 διμουσ τθσ χϊρασ με δικαιοφχουσ άτομα και οικογζνειεσ
που διαμζνουν ςε αυτοφσ επί τθ βάςει ςυγκεκριμζνων περιουςιακϊν και
ειςοδθματικϊν κριτθρίων. Ρλζον το μζτρο εφαρμόηεται πανελλαδικά με το όνομα
Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.).Σκοπόσ τθσ ανακοίνωςθσ είναι θ
παρουςίαςθ των δεδομζνων από τθν εκνογραφικι ζρευνα που ζλαβε χϊρα ςε
Διμο που ςυμμετείχε ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ. Το
βαςικό επιχείρθμα είναι ότι οι ωφελοφμενοι βιϊνουν αναπαραγωγι των ςυνκθκϊν
που τουσ τοποκετοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ τθσ κοινωνικισ κλίμακασ και ωσ εκ
τοφτου πρόκειται περιςςότερο για ζνα μζτρο πεικάρχθςθσ παρά κοινωνικισ
ανακοφφιςθσ.

Αικατερίνθ Μάρκου
Ραλιζσ και νζεσ εμπειρίεσ μετανάςτευςθσ Ρομάκων τθσ Θράκθσ: ςτρατθγικζσ
επιβίωςθσ και επαναδιαπραγμάτευςθ ταυτότθτων
Στθν ανακοίνωςθ κα αναφερκϊ ςτθ μεταναςτευτικι εμπειρία προςϊπων οι
διαδρομζσ των οποίων φζρνουν ςτθν επιφάνεια τθ διαδοχικι μετεξζλιξθ των
ταυτοτιτων τουσ ςτθν προςπάκεια επιβίωςθσ κάτω από δυςμενείσ οικονομικζσ
ςυνκικεσ. Θ μετανάςτευςθ για τουσ Ρομάκουσ δεν αποτελεί μια υπόκεςθ των
τελευταίων χρόνων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. Αποτελοφςε και αποτελεί
βαςικι ςτρατθγικι επιβίωςθσ θ οποία ςχεδόν κλθρονομείται από γενιά ςε γενιά. Οι
αφθγιςεισ των προςϊπων μασ επιτρζπουν να διακρίνουμε τα χαρακτθριςτικά τθσ
μετανάςτευςθσ ςε διαφορετικζσ ιςτορικζσ περιόδουσ ξεκινϊντασ από τα χρόνια τθσ
δεκαετίασ του 1960 μζχρι τισ μζρεσ μασ. Εςωτερικζσ μεταναςτεφςεισ αρχικά, οι
οποίεσ μετατοπίςτθκαν ςτθ ςυνζχεια μαηικά προσ το εξωτερικό, αλλάηοντασ ςτθ
διάρκεια των χρόνων προςανατολιςμό (προσ Ανατολάσ ι/και προσ τθ Δφςθ)
φτάνοντασ μζχρι τισ μζρεσ μασ με κυρίαρχθ κατεφκυνςθ τθν ευρωπαϊκι ιπειρο
άλλα και όχι μόνο. Οι παρατθριςεισ μασ εςτιάηουν περιςςότερο ςτισ διαφορετικζσ
μορφζσ τθσ μετανάςτευςθσ (εποχικζσ, μόνιμεσ, ατομικζσ, οργανωμζνεσ, κλπ.) ςτθ
ςθμαςία τουσ για τθν επιβίωςθ των οικογενειϊν, ςτουσ τφπουσ τθσ απαςχόλθςθσ
των μεταναςτϊν, ςτθν εικόνα του μετανάςτθ Ρομάκου από τουσ «Άλλουσ», ςτισ
μετατοπίςεισ των ταυτοτιτων από τθν περικωριοποίθςθ ςτθν ενδυνάμωςθ και το
αντίςτροφο, ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τισ τοπικζσ κρακικζσ και ευρφτερεσ
οικονομικζσ ςυνκικεσ.

Τςαμουρτηι Χριςτίνα
Τραυματικζσ μνιμεσ και αυτό-παρουςιάςεισ μζςα από αφθγιςεισ παιδιϊν τθσ
δεκαετίασ του 1940

Θ ανακοίνωςθ βαςίηεται ςε ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν ςτο πλαίςιο
του Σεμιναρίου Ρροφορικισ Λςτορίασ, το οποίο ςυνδιοργανϊκθκε από τθν Ζνωςθ
Ρροφορικισ Λςτορίασ και το Λςτορικό Αρχείο Ρροςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ του Διμου
Καλαμαριάσ το 2015. Ρρόκειται για ομάδα ζρευνασ που αςχολικθκε με τθ δεκαετία
του 1940.
Τα βαςικά ερωτιματα που κα επιχειρθκοφν να απαντθκοφν είναι αν και κατά
πόςον τα τραφματα φόβου και βίασ των ανκρϊπων που παραχϊρθςαν τισ
ςυνεντεφξεισ είναι εμφανι, αν ζχουν επουλωκεί ι ιταν ιδιαίτερα κακοριςτικά για
τθ μετζπειτα πορεία τθσ ηωισ τουσ και πϊσ τα αντιμετϊπιςαν οι ίδιοι. Επειδι οι
πλθροφορθτζσ ιταν παιδιά ι ζφθβοι κατά τθ δεκαετία του 1940, κα μελετθκεί
κυρίωσ ο παράγοντασ τθσ οικογζνειασ και πϊσ αυτι λειτοφργθςε ςε μια
παρατεταμζνθ περίοδο γενικισ κρίςθσ, κακϊσ και τουσ ρόλουσ που επεφφλαςςε για
τα μζλθ τθσ. Τζλοσ, κα διερευνθκεί αν ςτισ περιπτϊςεισ των εν λόγω πλθροφορθτϊν
αποδεικνφεται θ άποψθ προθγοφμενων μελετϊν για ζξοδο των παιδιϊν τθσ
Κατοχισ ςτον δθμόςιο χϊρο, απελευκζρωςθ από ςχολείο και οικογζνεια,
ενθλικίωςθ και ςυχνά ριηοςπαςτικοποίθςθ.
Μζςα από τθν προςζγγιςθ τθσ Ρροφορικισ Λςτορίασ και βαςιηόμενοι ςτον οριςμό
τθσ ςυνζντευξθσ από τθ Luisa Passerini ότι πρόκειται για μια «θμι-δομθμζνθ
ςυηιτθςθ που ενδιαφζρεται να δθμιουργιςει τφπουσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και
παραδόςεων περιςςότερο από τισ όψεισ των γεγονότων τθσ κοινωνικισ ιςτορίασ»,
επιχειρικθκε να διαφωτιςτεί μία περίοδοσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ ιςτορίασ που
προϊόντοσ του χρόνου μελετάται όλο και πιο ςυςτθματικά, επιςτρζφοντασ τθν
ιςτορία ςτουσ δθμιουργοφσ τθσ.

Κατερίνα Τςζκου
Οι «Βορειοθπειρώτεσ» ςτθν Ελλάδα μετά τθ λιξθ του Ψυχροφ Ρολζμου

Θ ανακοίνωςθ πρόκεςθ ζχει να διερευνιςει, μζςα από τθν αξιοποίθςθ προφορικϊν
μαρτυριϊν και αφθγιςεων, πωσ το «άνοιγμα του ςυνόρου» Ελλάδασ – Αλβανίασ
οδιγθςε ςτθν εκ νζου διαπραγμάτευςθ των ςυμβολικϊν ςυνόρων και των
ςχζςεων ανάμεςα ςτισ ίδιεσ ομάδεσ (ςτθν ελλθνικι μειονότθτα τθσ Αλβανίασ,
τον αλβανικό πλθκυςμό, τουσ ζλλθνεσ πολίτεσ, τουσ αλβανοφσ μετανάςτεσ ςτθν
Ελλάδα) και ζφερε διαφοροποιιςεισ και κεμελιακζσ ανατροπζσ.
Από τισ βαςικζσ
1)
ο όροσ «Βορειοθπειρϊτθσ», ζνασ όροσ τόςο κετικά φορτιςμζνοσ ςτο
παρελκόν, μετά το «άνοιγμα του ςυνόρου» οδθγεί όποιον χαρακτθρίηει/αφορά
ςτθ ςυμβολικι ταξινόμθςι του από τθν ελλθνικι κοινωνία ανάμεςα ςτουσ
Αλβανοφσ, πράγμα αδιανόθτο πριν λίγα χρόνια, ι τθ μετατροπι του ςε ζνα
είδοσ «ξζνου», δθλαδι ςε μια οριακι, μεταξφ Ελλινων και Αλβανϊν, κατθγορία
ελλινων πολιτϊν με μια διφοροφμενθ ταυτότθτα.
2)
οι
«Βορειοθπειρϊτεσ»
αναγκάηονται
μετά
το
1990
να
επαναπροςδιορίςουν τθ ςχζςθ τουσ και με τα δυο κράτθ. Από τθ μια μπορεί
να αποκακίςταται θ επικοινωνία τουσ με τθ «μθτζρα πατρίδα» και να
ενϊνονται με τθν εκνικι τουσ κοινότθτα (πλαίςιο αναφοράσ), αλλά οι ςχζςεισ
τουσ με τουσ ομοεκνείσ τουσ δεν είναι κακόλου χωρίσ ςφννεφα και
παραμζνουν πάλι μια μειονότθτα, εντόσ τθσ Ελλάδασ αυτι τθ φορά. Κι από
τθν άλλθ θ φυγι τουσ από τθν αλβανικι επικράτεια (πλαίςιο τθσ εκνοτικισ
τουσ εμπειρίασ) δεν τουσ οδθγεί ςε οριςτικό τουσ «διαηφγιο» από αυτιν, αλλά
ςε μια ςυντθροφμενθ διαρκι «διάςταςθ», και άρα μια διαφοροποιθμζνθ
απλϊσ διαλεκτικι ςχζςθ μαηί τθσ.
Καταλιγει κανείσ αςφαλϊσ ςτο ότι θ εκνοτικι ταυτότθτα των
«Βορειοθπειρωτϊν» δεν πρζπει να κεωρείται ωσ μια ςτατικι και περιγραφικι
κατθγορία, αλλά ωσ μια δυναμικι και αναλυτικι και να νοείται με όρουσ
κοινωνικισ και ιςτορικισ ςυγκρότθςθσ και όχι με βάςθ κάποια ςτακερά
χαρακτθριςτικά τθσ.

Bora Zulkuf Murat
Ανάδειξθ μζςω των αφθγιςεων τθσ κοινωνικισ κζςθσ των Εηιντί γυναικϊν που
ηουν μακριά από τουσ ςυηφγουσ τουσ και οι αλλαγζσ ςτισ κοινωνικζσ ευκφνεσ τουσ

Θ παροφςα πρόταςθ αφορά προφορικζσ πθγζσ των προςφφγων γυναικϊν Εηιντί
(Êzîdî) που ηουν ςιμερα ςτα καμπ Σερρϊν και Νζασ Απολλωνίασ. Ρρόκειται για
αφθγιςεισ των εμπειριϊν που βιϊνουν εδϊ και δφο χρόνια ωσ πρόςφυγεσ ςτθν
Ελλάδα. Είναι θ ιςτορία των γυναικϊν που περιγράφει τθν αλλαγι τθσ κοινωνικισ
κζςθσ και των κοινωνικϊν ι οικογενειακϊν ςχζςεων τουσ λόγω τθσ ζλλειψθσ
αντρικισ παρουςίασ ςτθν οικογζνεια τουσ. Οι αφθγιςεισ επικεντρϊνονται ςτισ
επιδράςεισ τθσ ζλλειψθσ τθσ αντρικισ παρουςίασ ςτθν οικογζνεια αυτϊν των
γυναικϊν εςτιάηοντεσ ςτισ δυο εξολοκλιρου αντίκετεσ όψεισ – ςτθν ελευκζρια, τθν
αυτονομία και χειραφζτθςθ και από τθν άλλθ ςτθν προςπάκεια επιβίωςθσ μζςα
ςτθν αυταρχικι ανδροκρατοφμενθ κοινωνία των Εηιντί.
Θ κοινωνία των Εηιντί παρόλο που δεν ζχει αποδεχκεί το Λςλάμ ζχει επθρεαςτεί από
αυτό λόγω τθσ γεωγραφικισ τουσ κζςθσ. Είναι μια αυταρχικι, ανδροκρατοφμενθ και
κλειςτι κοινωνία, θ οποία ςυχνά μετατρζπεται ςε μζςο καταπίεςθσ των γυναικϊν.
Ωσ μελζτθ περίπτωςθσ επιλζγονται προφορικζσ μαρτυρίεσ των γυναικϊν, μζςω των
οποίων αναδεικνφεται θ ςθμαςία τθσ γυναικείασ εμπειρίασ και τθσ προφορικισ
ιςτορίασ, προςφζροντασ μια διαφορετικι οπτικι.

Απόςτολοσ Ματςάγκοσ - ΟΡΙ Καβάλασ
Ρροςζγγιςθ ενόσ κειμζνου από προφορικι αφιγθςθ μιασ θλικιωμζνθσ γυναίκασ.
Κατά τθ διάρκεια του κοινοφ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+ ςτο μουςικό
ςχολείο Καβάλασ πάνω ςε ηθτιματα μνιμθσ, μακθτζσ και μακιτριεσ ηιτθςαν από
ςυγγενείσ (γονείσ, παπποφδεσ και γιαγιάδεσ) να τουσ μιλιςουν για τθ ηωι τουσ ςτο
παρελκόν. Ανάμεςα ςε άλλεσ, επιλζξαμε να παρουςιάςουμε τθν αφιγθςθ μιασ
θλικιωμζνθσ γυναίκασ προσ ςτθν εγγονι τθσ. Ειδικότερα, πρόκειται για το κείμενο
τθσ βιντεοςκοπθμζνθσ αφιγθςθσ μετά από τθ μεταγραφι τθσ.
Ρροτείνουμε, λοιπόν, τθν ζκκεςθ τθσ «δικιάσ μασ» ανάγνωςθσ του κειμζνου
επιςθμαίνοντασ κάποιεσ προχποκζςεισ.Τοποκετοφμαςτε ςε ςχζςθ με ζνα«γενικό»
άτομο,που αναγνωρίηει το νόθμα των λζξεων που υπάρχουν ςτο κείμενο. Αλλά,
ταυτόχρονα, διαφοροποιοφμαςτε μζςααπό τθν πρόςλθψθ τουιδιαίτερου «ςτυλ»
του κειμζνου, ο τρόποσ με τον οποίο αναφζρεται ςτον κόςμο. Διακρίνουμε
δφοχρονικότθτεσ (πριν και μετά) μζςα από τθν αλλαγι του τρόπου λειτουργίασ του
λόγου (αφιγθςθ, περιγραφι, ςχόλια, μθ αφθγθματικόσ λόγοσ), ςε ςυνάρτθςθ με τα
διαφορετικά αντικείμενα του λόγου (τα πρϊτα χρόνια ςτο ςχολείο, ο προςωπικόσ
προςανατολιςμόσ,
θ
κατάςταςθ
ςιμερα),
και
των
διαφορετικϊν
ςχζςεων(απόςταςθσ)τθσ ομιλιτριασμε τουσ άλλουσ(δάςκαλοι, γονείσ) και με τον
ίδιο τθσ τον εαυτό τότε και τϊρα.
Κάποιεσ, γενικότερεσ, παρατθριςεισ μποροφμε να κάνουμε μζςα ςτα όρια τθσ
πρόταςθσ που αναπτφςςουμε. Σε ςχζςθ με πραγματικότθτεσ «ανυπζρβλθτεσ»,
όπωσ θ «ιςτορία», οι «άλλοι», ενδιαφερόμαςτε για τον τρόπο με τον οποίο
εκδθλϊνονται ςτο λόγο «όψεισ ετερότθτασ» για τον «άλλο», το θλικιωμζνο άτομο,
και ωσ εκ τοφτου, και για «εμάσ» τθσ νεότερθσ γενιάσ που μπορεί να ανικουμε ςτθν
ίδια ι ςε διαφορετικι πολιτιςμικι κοινότθτα.

Μαρία Ρανταηι
ΕΒΑΙΟΙ ΣΤΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ

Θ παροφςα μελζτθ φιλοδοξεί να διαφωτίςει τθ ςυςχζτιςθ των Εβραίων του
ελλαδικοφ χϊρου με αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ κατά τθν περίοδο 1941-1944.
Ειδικότερα, αξιοποιϊντασ το πλοφςιο ςε προφορικζσ μαρτυρίεσ Visual History
Archive του USC Shoah Foundation, εξετάηονται: α) οι ςυνκικεσ και οι λόγοι ζνταξθσ
των Εβραίων ςε αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ, β) θ ςτάςθ των δφο κφριων
αντιςταςιακϊν οργανϊςεων (Ε.Α.Μ και Ε.Δ.Ε.Σ) απζναντι ςτο εβραϊκό ηιτθμα, γ) θ
άποψθ των ίδιων των Εβραίων για τθν Αντίςταςθ και τζλοσ δ) οι κφριεσ κζςεισ που
ςτελεχϊκθκαν από Εβραίουσ ςτα πλαίςια αντιςταςιακϊν οργανϊςεων. Το ΕΑΜ και
το ςτρατιωτικό του ςκζλοσ, ο ΕΛΑΣ, κα εξελιχκεί ςτθν μοναδικι αντιςταςιακι
οργάνωςθ, που ζςτω και από το 1943 και ζπειτα, κα αςχολθκεί με τθν διάςωςθ των
Εβραίων ςε οργανωμζνθ βάςθ. Αρκετοί Εβραίοι εντάχκθκαν ςτο ΕΑΜ και ςτον
ΕΛΑΣ, αναπτφςςοντασ αξιόλογθ δράςθ. Ωςτόςο, παρά τθν αίςκθςθ αλλθλεγγφθσ
μεταξφ ΕΑΜ και Εβραίων που προκφπτει από τισ περιςςότερεσ προφορικζσ
μαρτυρίεσ, θ ςιωπι του εαμικοφ τφπου ςχετικά με το εβραϊκό ηιτθμα πριν το 1943,
ίςωσ να φανερϊνει πωσ θ διάςωςθ μπορεί και να μθν ςυμπεριλαμβάνονταν ςτουσ
αρχικοφσ ςτόχουσ του ΕΑΜ. Από τθν άλλθ, ο ΕΔΕΣ, είχε εμβζλεια που περιορίηονταν
κυρίωσ ςτθν Ιπειρο. Θ ςτάςθ του αναφορικά με το εβραϊκό ηιτθμα παραμζνει
αμφιλεγόμενθ και δεν ζχει μελετθκεί επαρκϊσ. Ωςτόςο, κα αναφερκοφμε ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ Εβραίων που ςχετίςτθκαν με τον ΕΔΕΣ. Δεδομζνου ότι αρκετοί
Εβραίοι ζκρυβαν τθ ταυτότθτά τουσ είναι δφςκολο να υπολογιςτεί ο ακριβισ
αρικμόσ όςων ενεπλάκθςαν με τθν Αντίςταςθ. Ο Bowman υπολογίηει όςουσ
ςυμμετείχαν ςτο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τουσ 1000. Επίςθσ, από μζςω των δικτφων
διάςωςθσ του ΕΑΜ ςϊκθκαν περίπου 3.000 άτομα. Μπορεί τα νοφμερα να
φαίνονται μικρά ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό εβραϊκό πλθκυςμό τθσ χϊρασ πριν το
1941, όμωσ το ποςοςτό τθσ εξόντωςθσ ςτα πλαίςια τθσ Τελικισ Λφςθσ ςτον
ελλαδικό χϊρο αγγίηει το 90%. Σε κάκε περίπτωςθ , θ ζνταξθ Εβραίων ςτθν
Αντίςταςθ, κυρίωσ μζςω του ΕΑΜ άμβλυνε ςε αρκετό βακμό τισ όποιεσ διαφορζσ
μεταξφ Χριςτιανϊν και Εβραίων, οι οποίοι γίνονται «αδζρφια» και πολεμοφν ζναντι
του κατακτθτι.

Δθμιτρθσ Μθτςόπουλοσ
Brothers in Arms(;). Ζλλθνεσ Εβραίοι ςτον Ελλθνοϊταλικό πόλεμο του ‘40
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ είναι να μελετιςει το πωσ οι Ζλλθνεσ Εβραίοι,
που πολζμθςαν ςτον ελλθνοϊταλικο μζτωπο, κυμοφνται τθν ςφγκρουςθ αυτι και
κυρίωσ πωσ ζνιωκαν ωσ Ζλλθνεσ, δίπλα ςτουσ χριςτιανοφσ ςυμπατριϊτεσ τουσ.
Θ ενςωμάτωςθ των Νζων Χωρϊν, και ιδιαίτερα τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςτο ελλθνικό
κράτοσ αφξθςε δραματικά τον εβραϊκό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ. Σε λιγότερο από 30
χρόνια ο θ δίνθ του Βϋ Ραγκοςμίου κα ζφερνε αυτοφσ τουσ Εβραίουσ, ωσ Ζλλθνεσ
πολίτεσ πλζον, ςτα πεδία των μαχϊν, για να υπεραςπιςτοφν τθν πατρίδα τουσ. Θ
ςυμμετοχι 12.000 περίπου Ελλινων Εβραίων ςτον ελλθνικό ςτρατό υπιρξε
εξαιρετικά ςθμαντικι, αλλά παράλλθλα κάκε άλλο παρά ευρζωσ γνωςτι και
διαδεδομζνθ, ςτθ ςυλλογικι μνιμθ.
Αυτοί οι άνκρωποι, που ςε ςυντριπτικό ποςοςτό εξοντϊκθκαν ςτα ςτρατόπεδα
ςυγκζντρωςθσ ίςωσ για πρϊτθ φορά βρζκθκαν τόςο κοντά, ςτουσ χριςτιανοφσ
ςυμπολίτεσ τουσ. Τυχόν προπολεμικά ριγματα «γεφυρϊκθκαν»- ζςτω και
προςωρινά- προκειμζνου να υπεραςπιςτοφν τθν πατρίδα τουσ. Ππωσ ζχει ειπωκεί
από τθ Φλζμινγκ, «μζςα ςε αυτά τα τριάντα χρόνια άρχιςε διςτακτικά να αναδφεται
θ ελλθνικι εβραϊκι ταυτότθτα».
Μζςα από τθ χριςθ προφορικϊν μαρτυρίων του τίκενται εξαρχισ κάποια βαςικά
ερωτιματα, όπωσ: Ρόςο ιςχυρι είναι αυτι θ αίςκθςθ τθσ ταυτότθτασ, του Ζλλθνα
Εβραίου κατά τθ διάρκεια του πολζμου; Ροια θ ςχζςθ μεταξφ Χριςτιανϊν και
Εβραίων ςυμπολεμιςτϊν; Τελικά ιταν πράγματι Brothers in Arms όςο διιρκθςε ο
πόλεμοσ;
Ρροκειμζνου να απαντθκοφν αυτά τα ερωτιματα κα γίνει χριςθ προφορικϊν
μαρτυριϊν, του Visual History Archive, ανδρϊν, που πολζμθςαν ςτον ελλθνοϊταλικό
πόλεμο και κα ςυνδυαςτοφν με τθν διεκνι και εγχϊρια βιβλιογραφικι παραγωγι
για τθν μνιμθ, το Ολοκαφτωμα και τισ διακοινοτικζσ ςχζςεισ.

Άννα Μαυρολζων- Διμθτρα Αναςταςιάδου
Βιωματικζσ Αφθγιςεισ και Δθμόςια Ιςτορία ςτθν πόλθ τθσ Ελευςίνασ 2015-2018
Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα ςκιαγραφιςουμε τθν ερευνθτικι μασ εργαςία ςτο
πεδίο των Βιωματικϊν Αφθγιςεων και τθσ Δθμόςιασ Λςτορίασ ςτθν πόλθ τθσ
Ελευςίνασ. Το εγχείρθμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι άρχιςε το 2015 μζςα από τθ
διδαςκαλία του μακιματοσ «Ρολιτιςμόσ και Αφιγθςθ» ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ Κωςτισ Ραλαμάσ του Εκνικοφ & Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν. Θ επικυμία των απλϊν ανκρϊπων να μιλιςουν για τθν ιςτορία τθσ πόλθσ
τουσ, οδιγθςε ςτθν δθμιουργία του Λαϊκοφ Ρανεπιςτθμίου του Διμου Ελευςίνασ.
Στθν πρϊτθ χρονιά (2015-2016), ςυςτθματοποιϊντασ ηθτιματα διαχείριςθσ
τθσ μνιμθσ και του παρελκόντοσ, εξετάςαμε τθν επιβίωςθ των αρχαίων μφκων ςτθν
ςυνείδθςθ των κατοίκων τθσ πόλθσ.3 Κατόπιν ςτθν δεφτερθ χρονιά (2016-2017),
μζςα από τισ μαρτυρίεσ και τισ μνιμεσ των εκπαιδευομζνων μασ, εςτιάςαμε ςτθν
νεότερθ Ελευςίνα: τθσ προςφυγιάσ, τθσ βιομθχανίασ και τθσ επιβίωςθσ των απλϊν
ανκρϊπων. Οι εργαςίεσ- καταγραφζσ μνιμθσ εκδόκθκαν, όπωσ και τθν πρϊτθ
χρονιά, με τίτλο Στθν Ελευςίνα κάποτε...Βιωματικζσ Αφθγιςεισ και Δθμόςια
Ιςτορία4.
Βαςικι πρόκεςθ μασ είναι να ςασ παρουςιάςουμε τον κεωρθτικό
προςανατολιςμό, τισ μεκόδουσ και το ερευνθτικό «ταξίδι» αυτοφ του εγχειριματοσ,
κζτοντασ ωσ βαςικοφσ άξονεσ τα εξισ ερωτιματα:

Ρϊσ θ μνιμθ «κατοικεί» μζςα ςτθν πόλθ;

Ρου τζμνονται τελικά θ ατομικι και θ ςυλλογικι μνιμθ, ςτθ πόλθ τθσ
Ελευςίνασ;

Το «δικαίωμα» του ερευνθτι, ςτθν ανίχνευςθ τθσ μνιμθσ τθσ πόλθσ και τισ
προφορικζσ μαρτυρίεσ των κατοίκων τθσ;
*Θ Άννα Μαυρολζων & Διμθτρα Αναςταςιάδου είναι Συνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό
Ρροςωπικό ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο.
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Α. Μαυρολζων – Δ. Αναςταςιάδου (επ.), Έλευσις

Σιδέρης, Αθήνα: 2016.

Πολιτισμού, ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας & Ι.

Α. Μαυρολζων – Δ. Αναςταςιάδου (επ.), Στην Ελευσίνα κάποτε...Βιωματικές Αφηγήσεις και
Δημόσια Ιστορία ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας & Ι. Σιδέρης, Αθήνα: 2017.
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Σοφία-Ειρινθ Τςάλα
Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα ςε
διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ των κωφϊν
Θ παροφςα ανακοίνωςθ προςπακεί να προςεγγίςει ανκρωπολογικά τθν αναπθρία
(anthropologyofdisability) και αποτελεί μζροσ τθσ υπό εξζλιξθ διδακτορικισ μου
διατριβισ με κζμα «Βωβόσ κινθματογράφοσ και άτομα με προβλιματα ακοισ:
ςθμειωτικι ανάλυςθ και αξιοποίθςθ για τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ».
Ρεδίο ζρευνασ αποτελεί θ κοινότθτα κωφϊν και πιο ςυγκεκριμζνα ο Ακλθτικόσ
Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Κωφϊν Μακεδονίασ-Σφλλογοσ Κωφϊν Κεςςαλονίκθσ
(Α.Ρ.Ο.Κ.Μ) και ζλαβε χϊρα ςτα πλαίςια του Ραγκόςμιου Τουρνουά Κωφϊν
Βετεράνων Ακλθτϊν Μπάςκετ (Κεςςαλονίκθ, 7-10/6/2017), όπου ςυμμετείχα ωσ
εκελόντρια.
Επειδι θ γλϊςςα ςυνιςτά το ςθμαντικότερο κϊδικα επικοινωνίασ, θ ανάλυςθ αυτι
προχποκζτει τθν αντιμετϊπιςι τθσ ωσ βαςικοφ πολιτιςμικοφ κϊδικα και ςτθν
περίπτωςθ τθσ ΕΝΓ κα γίνει προςπάκεια ανάλυςθσ των παραγλωςςικϊν και
γλωςςικϊν ςτοιχείων ςτον κϊδικα των κωφϊν.Στα πλαίςια, λοιπόν,
τθσ
διδακτορικισ μου διατριβισ ξεκίνθςε θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων τθσ ελλθνικισ
νοθματικισ γλϊςςασ αφοφ αποτελεί το μοναδικό μζςο επικοινωνίασ με τθν ομάδα
ζρευνασ. Φςτερα από τζςςερισ κφκλουσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ νοθματικισ
γλϊςςασ βρίςκομαι ςε κζςθ να επικοινωνϊ επαρκϊσ με ζλλθνεσ κωφοφσ ϊςτε να
δφναμαι να διεξάγω επιτόπια ςυμμετοχικι ζρευνα.Τι γίνεται, όμωσ, όταν ζνασ
ακοφων βγει από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και πρζπει να χρθςιμοποιιςει τθν ΕΝΓ
ςτθν ςυναναςτροφι του με τουσ κωφοφσ;
Στθν ειςιγθςθ αυτι κα γίνει μια ανκρωπολογικι ανάλυςθ τθσ ηωισ και τθσ
κουλτοφρασ των κωφϊν. Ρϊσ ηουν, δραςτθριοποιοφνται, διαςκεδάηουν,
επικοινωνοφν, ςυναναςτρζφονται με ακοφοντεσ; Τι προβλιματα αντιμετωπίηουν
ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι; Ρωσ διαμορφϊνεται το αίςκθμα του «ανικειν»; Ρωσ
ορίηουν το «εγϊ» και πωσ βλζπουν τον «άλλο»;

Ραράςταςθ του «Ελλθνικοφ Playback Θεάτρου»

Το Playback είναι μια μορφι πρωτοποριακοφ κοινωνικοφ κεάτρου που διαφζρει
από το κλαςςικό κζατρο. Ξεκίνθςε από τισ Θ.Ρ.Α. (Jonathan Fox & Jo Salas, 1973) και
αναπτφχκθκε ςε διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου ιδίωσ τθν τελευταία τριακονταετία.
Συνδυάηει το ςωματικό κζατρο με τισ τεχνικζσ που προκφπτουν από το κοινωνικό
κζατρο και το ψυχόδραμα. Μζςα από μια τελετουργικι διαδικαςία, δθμιουργεί τθν
ατμόςφαιρα, τον «χϊρο» όπου κάκε ιςτορία, ιδιαίτερθ ι κακθμερινι, μπορεί να
ειπωκεί και άμεςα να δραματοποιθκεί, να γίνει τζχνθ.
Το Playback αποτελεί ζνα κεατρικό δρϊμενο κατά το οποίο ζνασ κίαςοσ
ειδικά εκπαιδευμζνων θκοποιϊν αναλαμβάνει να αναπαραςτιςει ιςτορίεσ και
αφθγιςεισ των κεατϊν. Θ επικοινωνία μεταξφ κεατϊν και θκοποιϊν γίνεται με τθ
βοικεια ενόσ ςυντονιςτι που είναι παρϊν ςτο δρϊμενο και αντλεί κεματικό υλικό
από το κοινό για να το αναπαραςτιςουν οι θκοποιοί μζςω αυτοςχεδιαςμοφ. Ο
αυτοςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει ιχουσ, κίνθςθ, διάλογο, χριςθ αντικειμζνων,
μουςικι, τραγοφδι και φωτιςμοφσ.
Το ζργο τθσ παράςταςθσ δεν είναι προκαταςκευαςμζνο. «Γράφεται» κάκε
φορά από τουσ κεατζσ και είναι διαφορετικό ςε κάκε παράςταςθ, ανάλογα με αυτά
που κα κελιςουν να μοιραςτοφν οι κεατζσ με τθ βοικεια του ςυντονιςτι. Το
κεματικό υλικό τθσ παράςταςθσ μπορεί να είναι οτιδιποτε:
κακθμερινά
περιςτατικά, γεγονότα από τθν επικαιρότθτα, μζχρι μεγαλφτερεσ ιςτορίεσ, κωμικζσ ι
δραματικζσ, που κάποιοι κεατζσ αποφαςίηουν να μοιραςτοφν, ι ακόμα και όνειρα,
επικυμίεσ ι τραγοφδια. Ο ςυντονιςτισ μεταφζρει το εκάςτοτε υλικό που αναφζρουν
οι κεατζσ ςτουσ θκοποιοφσ τθσ ομάδασ και προτείνει μια ςυγκεκριμζνθ κεατρικι
φόρμα μζςω τθσ οποίασ γίνεται θ αναπαράςταςθ.
Με τουσ τρόπουσ αυτοφσ, το κζατρο playback προάγει τθν επικοινωνία και
τθν κατανόθςθ μεταξφ των ανκρϊπων, ενκαρρφνει τον κοινωνικό διάλογο, τιμά τθν
μοναδικότθτα του κάκε ανκρϊπου που αφθγείται τθν ιςτορία του. Ο αφθγθτισ,
βλζποντασ τθν ιςτορία του να "ανα-δθμιουργείται" (play-back), μπορεί όχι μόνο να
ςυνδεκεί διαφορετικά με τθν δικι του εμπειρία αλλά και να βιϊςει μια μοναδικι
ςχζςθ με τουσ θκοποιοφσ και το υπόλοιπο κοινό. Το κζατρο playback ςυνδζεται
ςτενά με τθν προφορικι ιςτορία, τθν αφιγθςθ, τθν μνιμθ, το τραφμα, τθν ιςτορία
από τα κάτω, ιδίωσ μάλιςτα κακϊσ απευκφνεται κατά προτεραιότθτα ςτισ
περικωριοποιθμζνεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που θ φωνι τουσ ςυνικωσ δεν
“ακοφγεται δυνατά”, όπωσ πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, εξόριςτοι, ζμφυλεσ, πολιτικζσ,
εκνοτικζσ, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι αναπθρία,
αςκενείσ, κρατοφμενοι, γυναίκεσ, παιδιά και ζφθβοι, θλικιωμζνοι, κ.α.

Ριςτεφουμε ότι θ παράςταςθ του «Ελλθνικοφ Playback Κεάτρου» ςτο

ςυνζδριο κα αποτελζςει μία ενδιαφζρουςα και ξεχωριςτι εμπειρία, κακϊσ κα
αναδείξει ζνα ακόμθ τρόπο αφιγθςθσ και ανάδειξθσ του περιεχομζνου των
προφορικϊν ιςτοριϊν, εμπλουτίηοντασ ζτςι τθν οπτικι του ςυνεδρίου για τθν
προφορικι ιςτορία. Οι τρεισ άξονεσ του ςυνεδρίου (ταυτότθτεσ, ετερότθτεσ, κρίςθ)
αποτελοφν οφτωσ ι άλλωσ “προνομιακά κζματα” του κεάτρου playback, κακϊσ
πολφ ςυχνά οι ιςτορίεσ που διθγοφνται οι αφθγθτζσ - κεατζσ ζχουν ςαν πυρινα
κοινωνικά ι προςωπικά ηθτιματα ταυτότθτασ, ετερότθτασ και κρίςθσ.
Θ παράςταςθ ζχει διάρκεια περίπου μία με μιάμιςθ ϊρα και είναι ανοικτι
ςτο κοινό. Συμμετζχουν 10 άτομα (1 ςυντονιςτισ, 1 μουςικόσ, 8 θκοποιοί)

Μαρία Σαριδάκθ
Το Ταξίδι τθσ Εγκλωβιςμζνθσ Θρωίδασ: καταςκευάηοντασ προςωπικζσ ψθφιακζσ
αφθγιςεισ

Μζςα από τθν αφιγθςθ θ ανκρωπότθτα παραμζνει, επιμζνει και ανατρζπει. Ο
Joseph Campbell το 1949 περιζγραψε το ςυμβολικό ταξίδι του «Ιρωα με τα χίλια
πρόςωπα», ζνα κυκλικό ταξίδι μεταμόρφωςθσ με επίκεντρο ζνα άνδρα ιρωα, μζςα
ςε ζναν ανδρικό κόςμο. Σε μία κοινωνία ςε μετάβαςθ, είναι εφλογο να διερωτθκεί
κανείσ, ποιό κα είναι το επόμενο πανανκρϊπινο αφιγθμα και ποιζσ ομάδεσ
πλθκυςμοφ κα ςυμπεριλαμβάνει, όταν μάλιςτα ακόμθ και ςτισ μζρεσ μασ, και μζςα
ςτισ διαρκείσ κοινωνικζσ ηυμϊςεισ και εντάςεισ, οι νεαρζσ γυναίκεσ, αποτελοφν ζνα
δυναμικό κομμάτι του πλθκυςμοφ που παραμζνει ευάλωτο, με μία φαινομενικά
διαρκι ανάγκθ προςδιοριςμοφ ταυτότθτασ (Gerard & Pickering, 2013).
Ροιό το νόθμα του ταξιδιοφ του Ιρωα ςε διαφορετικοφσ γυναικείουσ πλθκυςμοφσ,
όταν βρίςκονται εγκλωβιςμζνοι ςε μια πόλθ ςε κρίςθ; Εγκλωβιςμζνεσ, εξαιτίασ τθσ
οικονομικισ και πολιτικισ κρίςθσ, εξαιτίασ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ, ι και εξαιτίασ
μίασ αναπθρίασ. Άραγε θ νζα γυναίκα ςιμερα ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, ικανοτιτων
και πολιτιςμικϊν καταβολϊν, κάτω απο ποίεσ ςυνκικεσ μπορεί να διαμορφϊςει το
δικό τθσ αφθγθματικό ταξίδι αξιοποιϊντασ, αγνοϊντασ ι μεταλλάςςοντασ το
μοντζλο του Ιρωα;
Κζλοντασ να διερευνιςουμε τα παραπάνω, αξιοποιοφμε εργαλεία ψθφιακισ
αφιγθςθσ, όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςτο Center for Digital Storytelling, (Lambert,
2013), μιά νζα μορφι τζχνθσ θ οποία χρθςιμοποιεί το βίντεο και τθν αφιγθςθ για
τθ δθμιουργία προςωπικϊν ιςτοριϊν, μζςα απο μία ανοιχτι παιγνιϊδθ
μεκοδολογία ςε κλίμα αςφάλειασ, δθμιουργικότθτασ και ςυμμετοχικότθτασ
(Σαριδάκθ, 2016). Στόχοσ μασ είναι να παρουςιάςουμε τθ μεκοδολογία κακϊσ και
τα αρχικά αποτελζςματα απο μία ςειρά εργαςτθρίων με νεαρζσ γυναίκεσ ςτθν
Ακινα, αναλφοντασ τθ διαδικαςία αλλά και τα ψθφιακά τουσ αφθγιματα.

Κατερίνα Ρετρίδου
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΆ ΖΓΑ ΚΑΙ Θ ΒΟΥΛΓΑΙΚΘ ΚΑΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΘΑΚΘ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘΝ
ΡΟΦΟΙΚΘ ΜΑΤΥΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΙΗΩΝΤΑ
Θ παροφςα ζρευνα ζγινε ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Προφορικι ιςτορία, μνιμθ,
εικόνα και ψθφιοποίθςθ» που διεξάχκθκε ςτο μεταπτυχιακό τμιμα Λςτορίασ,
Ανκρωπολογίασ και Ρολιτιςμοφ τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ του
Τμιματοσ Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου
Μακεδονίασ με διδάςκοντα τον κφριο Αντωνίου Γιϊργο. Ο ςκοπόσ διεξαγωγισ τθσ
εργαςίασ ιταν θ μελζτθ τθσ Βουλγαρικισ Κατοχισ μζςα από τθν προςωπικι
εμπειρία ενόσ επιηιςαντα κατοίκου τθσ νιςου Σαμοκράκθσ του Νομοφ Ζβρου, που
βίωςε τισ κακουχίεσ και τισ ταλαιπωρίεσ των ταγμάτων εργαςίασ.Γεννθμζνοσ το
1921 ςτο χωριό Δάφνεσ, ανικε ςτθ ςτρατολογικι κλάςθ του 1941 και
ςυμπεριλιφκθκε ςτθν «ςτρατολογία», ζνα απ’ τα μζτρα των Βουλγάρων.Θ πορεία
του ςτα Σκόπια και ςτθ Βουλγαρία, οι φυλακίςεισ του, θ απόδραςθ του και θ
επιςτροφι ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ βουλγαρικισ κατοχισ περιγράφονται από τον ίδιο.
Κυμάται πολφ κακαρά ονόματα ςυντοπιτϊν του που διαδραμάτιςαν κάποιο ρόλο
τθν περίοδο αυτι, ονόματα τοποκεςιϊν και περιςτατικά που ςυνζβθςαν. Θ
μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε ιταν θ θμιδομθμζνθ αφθγθματικι ςυνζντευξθ
και θ βιβλιογραφικι ζρευνα. Θ ςυνζντευξθ πραγματοποιικθκε το Νοζμβριο του
2017. Τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αφοροφν τθν κατάςταςθ ςτθν περιοχι τθσ
Σαμοκράκθσ τθν περίοδο εκείνθ, τθν κακθμερινότθτα αλλά και πτυχζσ τθσ ηωισ ςτα
τάγματα εργαςίασ κακϊσ ακολουκείται θ προςωπικι πορεία του πλθροφορθτι.
Θ ςυνζντευξθ αποτελεί μια πρϊτθ προςπάκεια εντοπιςμοφ και διεξαγωγισ
ςυνεντεφξεων με επιηϊντεσ των βουλγαρικϊν ταγμάτων εργαςίασ.

Γεωργία Τςαμαδιά

Ο κεςμόσ του Ορφανοτροφείου Θθλζων Λαμίασ και θ δια βίου «αφοςίωςθ» ςτθν
υπθρεςία των Άλλων ωσ βιωμζνθ εμπειρία
Μετά το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου, το 1948, ιδρφκθκε ςτθν πόλθ τθσ
Λαμίασ, το Ορφανοτροφείο Κθλζων «Άγιοσ Λωάννθσ ο Κεολόγοσ», το οποίο
διοικθτικά ανικει ςτον τοπικό, μθ κερδοςκοπικό, θκικοκρθςκευτικό Σφλλογο «Ο
Ευαγγελιςτισ Λουκάσ». Στο ςυγκεκριμζνο διαβατιριο κεςμό πρόνοιασ και τόποςφμβολο κοινωνικισ καταςκευισ τθσ «ςυγγζνειασ» και τθσ «γονεϊκότθτασ», όπου
ακόμθ και ςιμερα, εγχαράςςονται κοινωνικά όρια και διαμορφϊνονται κοινωνικζσ
μεκόριοι ςτθ βάςθ του ιςτορικά ςυγκροτθμζνου και ζμφυλα και ταξικά
διαμεςολαβθμζνου αντικετικοφ διπόλου «πολιτικό - δθμόςιο» - «οικιακό ιδιωτικό», ζχει δομθκεί μία ζμμιςκθ «ςυν-εργαςιακι» «κοινότθτα» πρϊθν
«τροφίμων». Μία «κοινότθτα», δθλαδι, θ οποία, εκτόσ από τισ τοπολογικζσ
αναφορζσ και τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ τθσ, διαμόρφωςε ςτο ςυγκεκριμζνο
χωροχρόνο και ζμμιςκεσ «εργαςιακζσ» υποκειμενικότθτεσ, ςτθν υπθρεςία των
Άλλων, αυτϊν δθλαδι που ςυγκροτοφν και αναπαράγουν τον «κοινοτικό τουσ
μφκο».
Θ παροφςα ανακοίνωςθ κατατίκεται με κφριο ςκοπό να αναδείξει μζςω του
αποςπαςματικοφ, τυποποιθμζνου και τραυματικοφ λόγου των γυναικϊν, τισ δικζσ
τουσ φωνζσ για τθν επιτζλεςθ τθσ ζμμιςκθσ «εργαςίασ» τουσ ς’ ζνα χϊρο όπου
ειςιχκθςαν, ανατράφθκαν και βίωςαν ωσ «ςπίτι» τουσ και τισ
ψυχοςυναιςκθματικζσ αμφιταλαντεφςεισ ταφτιςθσ των «οικιακϊν» και «μθτρικϊν»
κακθκόντων τουσ ς’ αυτόν.
Το πεδίο αυτό όριςε τθ μεκοδολογικι επιλογι τθσ επιτόπιασ ζρευνασ και τθν
υιοκζτθςθ τθσ ςυνεταιρικισ και ευζλικτθσ μεκόδου τθσ προφορικισ ιςτορίασ. Θ
μελζτθ βαςίηεται ςε αφθγιςεισ γυναικϊν που γεννικθκαν το διάςτθμα 1940-1970,
ειςιχκθςαν ωσ «τρόφιμοι» και ςυνεχίηουν να «εργάηονται» ςτο Ορφανοτροφείο,
και μετά, τθ ςυνταξιοδότθςι τουσ. Μζςα από τισ προφορικζσ βιοϊςτορίεσ τουσ και
τουσ «αμφικυμικοφσ», ατομικοφσ λόγουσ τουσ ςυναρκρϊνονται τεχνολογίεσ
«κακαγιαςμοφ» και «οικειοποίθςθσ» «αποςτειρωμζνων» Εαυτϊν και
«ςμιλευμζνων» «υπαλλθλικϊν» «ταυτοτιτων» ςτθ βάςθ δια βίου ςχζςεων
εξουςίασ και υποταγισ.

