
 

                  

 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2001-2005 

Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την 

Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, μέτρο 2.4, Ενέργεια 2.4 (2) 

του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Αξιολόγηση και προοπτικές της θερινής άσκησης 2005-2006 

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2006 

  

 

 

 

Έφη Πλεξουσάκη, εισαγωγή και επιμέλεια 

 

 

 

Απομαγνητοφώνηση: 

Άννα Γεωργισούδη, Στέφανος Γώγος, Εριάννα Μίχου,  Δέσποινα Τσιάκαλου 

Την καταγραφή στα μαγνητόφωνα επιμελήθηκε η Ευγενία Καραμήτσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 

 

1. Πρόγραμμα 

2. Δυο λόγια εισαγωγικά … 

3. Πρώτος κύκλος παρουσιάσεων 

4. Δεύτερος κύκλος παρουσιάσεων  

5. Τρίτος κύκλος παρουσιάσεων  

7. Τέταρτος κύκλος παρουσιάσεων 
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«Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2001-2005» 

 

 

Πρόγραμμα Ημερίδας 

 

Αξιολόγηση και Προοπτικές της  Θερινής Άσκησης 

2005-2006 
 

 

10:00-10:45 Πρώτος κύκλος παρουσιάσεων  

Συντονίστρια: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, ιστορικός  

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους ΓΑΚ νομού Σάμου 

Χρήστος Λάνδρος,, Προϊστάμενος των Αρχείων 

Ασκήθηκε: Άννα Γεωργισούδη 

Επιβλέπουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, ιστορικός 

 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 
Νέστωρ Μπαμίδης, Προϊστάμενος των Αρχείων 

Ασκήθηκαν: Κων/νος Βλεπάκης & Σοφία Τολιοπούλου  

Επιβλέπουσα: Ελένη Γκαρά, ιστορικός 

 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Ιστορικός 

Ασκήθηκε: Ευτυχία Γεωργολοπούλου 

Επιβλέπων: Χάρης Εξερτζόγλου, ιστορικός 

 

 

10:45-11:00 συζήτηση 

 

 

11:00-11:45 Δεύτερος κύκλος παρουσιάσεων 

συντονιστής: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, ιστορικός 

 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) 

Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός, Τμήμα Γενεαλογίας  

Γιώργος Τζεδόπουλο & Κλεοπάτρα Φέρλα, Ιστορικοί, Τομέας Έρευνας και Διαχείρισης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Ασκήθηκαν: Σταυρούλα Αλεξίου & Χριστίνα Καλλέργη 

Επιβλέπουσα: Ελένη Γκαρά, ιστορικός 

 

Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη» 

Κρίστης Κονναρής, Διευθυντής 

Ασκήθηκαν: Σοφία Αβανίδου, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ασημίνα Ζορμπά, Νίκος 

Καραλής, Πλουσία Νικολάου & Βασιλική Παπαγιαννάκου 

Επιβλέπων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, ιστορικός 

 

Μουσείο Μπενάκη 

Βαλεντίνη Τσελίκα, Υπεύθυνη Τμήματος Ιστορικών Αρχείων 



Ασκήθηκε: Άννα Βαλάρη & Μαρία Παρασκευά  

Επιβλέπων: Χάρης Εξερτζόγλου, ιστορικός 

 

 

11:45-12:00 συζήτηση 

 

12:00-12:30 διάλειμμα 

 

 

12:30-13:15 Τρίτος κύκλος παρουσιάσεων 

συντονίστρια: Ελένη Γκαρά, ιστορικός   

 

Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης-Αρχείο 

Στέλλα Σημαντήρη, Προϊσταμένη του Αρχείου 

Ασκήθηκαν: Νίκος Καλπίνος, Αγλαϊα Λιοντάκη & Σοφία Σιαφάκα  

Επιβλέπουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, ιστορικός 

 

Δημοτικό Αρχείο Δήμου Πειραιά 

Λίτσα Μπαφούνη, Προϊσταμένη του Δημοτικού Αρχείου & 

 Ελένη Αναγνωστοπούλου, Υπεύθυνη του Φωτογραφικού Αρχείου 

Ασκήθηκαν: Ματθαίος Σταύρου & Πηνελόπη Στεφανή  

Επιβλέπων: Γιάννης Γιαννιτσιώτης ιστορικός 

 

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) 

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ιστορικός 

Ασκήθηκαν: Γεωργία Μαγγανά & Μαρία Ματαφτσή  

Επιβλέπων: Χάρης Εξερτζόγλου, ιστορικός 

 

 

13.15-13.30 συζήτηση 

 

 

13.30-14.30 Τέταρτος κύκλος παρουσιάσεων 

συντονίστρια: Ντιάνα Τράκας, κοινωνική ανθρωπολόγος  

 

Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Νεοελληνικής Κοινωνίας 

Λίλυ Στυλιανούδη, Νομικός-Κοινωνική Ανθρωπολόγος 

Ασκήθηκαν: Στέφανος Γώγος & Εριάννα Μίχου 

Επιβλέπουσα: Ντιάνα Τράκας 

 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Ναντίνα Χριστοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος &Σπύρος Κουλοχέρης, νομικός, 

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας 

Ασκήθηκαν: Αιμιλία Γαλάτη & Δέσποινα Τσιάκαλου 

Συζητήτρια: Κατερίνα Ροζάκου, υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

με θέμα: «Ανθρωπολογική έρευνα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» 

Επιβλέπουσα: Έφη Πλεξουσάκη, κοινωνική ανθρωπολόγος 

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 



Μαρίνα Πετρονώτη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Κύρια Ερευνήτρια 

Ασκήθηκε: Βαγγέλης Θανέλλος 

Επιβλέπων: Κώστας Γιαννακόπουλος, κοινωνικός ανθρωπολόγος 

 

 

 

 

Συζήτηση & Κλείσιμο: 14:30-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργανωτική επιτροπή: 

 

Χάρης Εξερτζόγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας  

 

Έφη Πλεξουσάκη, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,  

Υπεύθυνη της θερινής άσκησης 

 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: κ. Βασιλεία Ατσικμπάση, Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης  

τηλ.: 22510-36802 & 36319 

e-mail: lats@aegean.gr  & e.plexousaki@sa.aegean.gr  
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2. ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ … 

 

3. ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

 

[δεν ήταν δυνατή η απομαγνητοφώνηση της εισαγωγής από την Έφη Πλεξουσάκη] 

 

Συντονίστρια: Μαρία Σταματογιαννοπούλου (Επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας) 

Γενικά Αρχεία του Κράτους( ΓΑΚ) νομού Σάμου 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Θα αρχίσουμε με το χώρο της ιστορίας. Θα καλέσω τον 

κύριο Χρήστο Λάνδρο, τον αγαπητό κύριο Λάνδρο που μας συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια 

στη θερινή άσκηση, από τα Γενικά Αρχεία Σάμου και θα καλέσω και την ΄Αννα τη 

Γεωργισούδη, τη φοιτήτριά μας η οποία ασκήθηκε φέτος στα ΓΑΚ του νομού Σάμου. Από το 

ιστορικό αρχείο Μακεδονίας ο κύριος Μπαμίδης δεν είναι εδώ, όπου έχουν ασκηθεί ο 

Κωνσταντίνος Βλεπάκης και η Σοφία Τολιοπούλου. Και εκείνοι δεν είναι εδώ. Η Μαρία-

Χριστίνα Χατζηιωάννου, ιστορικός, στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού 

Ιδρύματος Ερευνών και η Ευτυχία Γεωργολοπούλου η οποία ασκήθηκε εκεί δεν είναι εδώ. 

Άρα σε αυτό τον κύκλο έχουμε μόνο ένα φορέα και δίνω το λόγο στον κύριο Λάνδρο. 

Χρήστος Λάνδρος (ΓΑΚ Σάμου): Καλημέρα από μένα. Πραγματικά χαίρομαι που 

βρίσκομαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τόσο την κυρία Πλεξουσάκη όσο και την κυρία 

Σταματογιαννοπούλου για την πρόσκληση και τη ζεστή φιλοξενία που προσφέρουν εδώ, στη 

Μυτιλήνη, την Άννα η οποία ασκήθηκε το καλοκαίρι στη Σάμο και σας που ήρθατε εδώ να 

κουβεντιάσουμε για το θέμα της πρακτικής άσκησης. Πολύ καλά το είπε η κυρία 

Πλεξουσάκη ότι με την ημερίδα αυτή τελειώνει ένας κύκλος. Ένας κύκλος που έχει τα 

χαρακτηριστικά μίας συνάντησης, συνάντησης και σε πραγματικό επίπεδο και σε συμβολικό. 

Το πραγματικό επίπεδο είναι αυτό. Ξεκίνησε από μια συνάντηση που είχανε οι φορείς στην 

αρχή του καλοκαιριού με τους φοιτητές, συνεργάστηκαν μαζί, ολοκλήρωσαν τη συνάντησή 

τους εκεί, και ξανασυναντιούνται πάλι οι φορείς με τους φοιτητές που εργάστηκαν και με 

τους καθηγητές οι οποίοι τους προέτρεψαν και τους έστειλαν στα πέρατα της Ελλάδας για να 

γνωρίσουν και να εργαστούν και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συνάντηση τη σημερινή, 

αξιολογείται η όλη προσπάθειά τους. Είναι όμως και μια συνάντηση συμβολική. Δηλαδή, με 

την πρακτική άσκηση φοιτητών νομίζω ότι συναντιέται το πανεπιστήμιο που είναι ένας 

κατεξοχήν χώρος ακαδημαϊκός, χώρος έρευνας και χώρος μελέτης, με κάποιους άλλους 

χώρους οι οποίοι επίσης είναι χώροι έρευνας, εσείς οι ανθρωπολόγοι το λέτε έρευνα πεδίου 

αλλά είναι πράγματι ένας χώρος έρευνας, τα ιστορικά αρχεία, χώροι οι οποίοι ασχολούνται 

με ζητήματα της ιστορίας, της κοινωνικής πραγματικότητας κι έτσι γίνεται μία συνάντηση 

του πανεπιστημίου μέσω των φοιτητών με αυτούς τους χώρους. Ταυτόχρονα και οι χώροι 

αντιστρόφως, δηλαδή το ιστορικό αρχείο της Σάμου για παράδειγμα, συναντιέται με το 

πανεπιστήμιο. Μέσω της άσκησης υπάρχει γνωριμία με τους καθηγητές, υπάρχει ανταλλαγή 

απόψεων, υπάρχει η ενημέρωση η βιβλιογραφική, τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, τι καινούρια 

αντικείμενα διδάσκονται, πώς αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να ενταχθούν στη δουλειά 

ενός αρχείου, τι προτεραιότητες θα μπορούσε να βάλει κάποιος δουλεύοντας σε ένα αρχείο 

με αφορμή αυτά τα οποία γίνονται στο πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, γίνεται μία ανταλλαγή 



απόψεων. Η συνάντηση αυτή είναι μία συνάντηση, όχι απλώς εργασίας αλλά και εργασίας 

και πνευματική συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων και ούτω καθ’εξής. Κι έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά μιας συνάντησης, δηλαδή προετοιμάζεται, η συνάντηση, πώς θα 

υποδεχθούμε τους φοιτητές, τι θα κάνουνε, τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουνε, υπάρχει μία 

τελετουργία όταν έρχονται, μία τελετουργία όταν φεύγουνε, και μία τελετουργία εδώ αυτό 

που γίνεται σήμερα στο πανεπιστήμιο, η αξιολόγηση. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τον 

χώρο στον οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση, έχω την τύχη να υποδέχομαι κάθε χρόνο εδώ 

και τέσσερα χρόνια, φοιτητές, φοιτήτριες δηλαδή, φοιτητής δεν ήρθε κανένας. Υποδέχομαι 

φοιτήτριες κυρίως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το τμήμα το δικό σας, για τέσσερα 

χρόνια, ενδιαμέσως όμως, υπήρξε και μία άλλη άσκηση από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

Παράλληλα τη χρονιά που μας πέρασε, το περασμένο καλοκαίρι όμως, εκτός από το τμήμα 

το δικό σας και από την Άννα που ασκήθηκε εκεί, ασκήθηκαν δύο φοιτήτριες από τη σχολή 

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιόνιου πανεπιστημίου και για πρώτη φορά μία 

φοιτήτρια από τη φιλοσοφική σχολή Αθηνών από το τμήμα Ιστορίας. Τι είναι το αρχείο και 

τι περιλαμβάνει, θα σας τα πει και η Άννα απ’ό,τι είδα, αλλά εγώ θα σας πω πολύ συνοπτικά 

ότι το αρχείο στο οποίο βρισκόμαστε και το οποίο διαχειριζόμαστε, περιλαμβάνει ένα μεγάλο 

όγκο εγγράφων, πρωτογενών πηγών, τα οποία έγγραφα είναι ταξινομημένα σε διάφορα 

επίπεδα, ακολουθούμε το ταξινομικό δένδρο του διεθνούς συμβουλίου αρχείων, της διεθνούς 

περιγραφής του αρχειακού προτύπου όπως λέγεται και όλα αυτά όταν ταξινομηθούν 

εισάγονται σε ένα αρχειονομικό πρόγραμμα ηλεκτρονικό, το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό 

τόσο όταν το τροφοδοτεί κάποιος όσο και όταν το χρησιμοποιεί. Τα αρχεία της Σάμου 

ξεκινάνε από το χίλια εξακόσα περίπου και φτάνουν μέχρι το δύο χιλιάδες πέντε. Υπάρχουνε 

κάποιες χιλιάδες έγγραφα του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα μέχρι την 

επανάσταση, υπάρχει ένα μεγάλο υλικό που αφορά τα αρχεία του αυτόνομου κρατιδίου της 

Σάμου από το 1834 μέχρι το 1912 και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία αρχείων από το 1912 

μέχρι σήμερα. Οι πληροφορίες που περιέχουν τα έγγραφα αυτά είναι ποικίλες. Τόσο 

ποικίλες, όση ποικιλία έχει και η ζωή. Δεν είναι μόνον διοικητικά έγγραφα, δεν είναι μόνο 

υπηρεσιακά έγγραφα, έχουνε πληροφορίες της καθημερινής δραστηριότητας των ανθρώπων 

σε ό,τι φανταστεί κανείς. Και όπως είναι δύσκολο να συλλάβει κάποιος την πολύπλοκη 

πραγματικότητα σήμερα, έτσι είναι δύσκολα να μελετήσει και όλες αυτές τις πολύπλοκες 

πλευρές της πραγματικότητας στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν το υλικό το οποίο εμπλουτίζεται 

καθημερινώς, καλείται το προσωπικό του αρχείου να το διαχειριστεί και να το αποδώσει 

στους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να μελετήσουν τα αντικείμενα τα οποία  θα ήθελαν να 

μελετήσουν. Και οι ερευνητές μας σε ένα αρχείο δεν είναι μονάχα ιστορικοί. Είναι και 

φοιτητές, και μαθητές, και πολίτες, και κοινωνιολόγοι, και ανθρωπολόγοι, και πώς λέγονται 

αυτοί που ασχολούνται με τα τρόφιμα; Ιστορικοί δηλαδή που ασχολούνται με τη διατροφή. 

Τελευταία που ήρθε μία ιστορικός έψαχνε να βρει πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η 

σοκολάτα στη Σάμο. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Ναι, ε; 

Χρήστος Λάνδρος: Ναι. Και βρήκε γύρω στο 1870. Λοιπόν, η δουλειά του αρχείου. Τι κάνει 

ένα αρχείο; Εντοπίζει το υλικό του. Τα αρχεία τα οποία βρίσκονται εκτός, έξω από αυτό. Τα 

εντοπίζει, τα επισημαίνει δηλαδή, τα παραλαμβάνει, τα εκκαθαρίζει με δύο τρόπους, επειδή 

συνήθως τα αρχεία δεν είναι και τόσο καθαρά, τα ξεκαθαρίζει όπως κάνουν κι οι 

αρχαιολόγοι, αλλά εκκαθαρίζει και το άχρηστο υλικό τους. Κι εκεί τίθενται κάποια 

προβλήματα της αυθαιρεσίας των αρχειακών υπαλλήλων. Κατά πόσο είναι ενημερωμένοι σε 

ιστορικά θέματα και κατά πόσον μπορούν να επιλέξουν τα ιστορικώς, τα ιστορικά χρήσιμα 

έγγραφα. Εάν κάποιος κάνει αυτή τη δουλειά μηχανικά, είναι πολύ εύκολο να παρεκκλίνει σε 

καταστροφές αρχείων, αντί για εκκαθάριση. Αυτή τη δουλειά των εκκαθαρίσεων την κάνουν 

και οι υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες, επίσης, των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν αντιλήψεις. 

Μια αντίληψη για την ιστορία και με βάση αυτή την αντίληψη που έχουν, όπως όλοι έχουν, 



κάνουν εκκαθαρίσεις. Λένε ας πούμε, αυτό δεν είναι χρήσιμο για την ιστορία. Άρα, το 

πετάω. Αυτό είναι χρήσιμο για σας. Αυτό θα σας δώσω. Ή αυτό δεν είναι χρήσιμο για την 

ιστορία διότι αφορά κάτι προσωπικό. Το κρύβω ή το καταστρέφω. Αυτό αφορά την ιστορία 

και συνήθως η ιστορική αντίληψη των δημοσίων υπαλλήλων, είναι μια αντίληψη 

συμβαντολογική. Τα ιστορικά γεγονότα είναι οι μάχες και οι ήρωες. Αυτά έχουν στο μυαλό 

τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στις εκκαθαρίσεις. Το αναφέρω αυτό επειδή θα κάνω στη 

συνέχεια μία σύγκριση αντιλήψεων. Η επόμενη δουλειά που κάνει ένα αρχείο είναι το υλικό 

αυτό να το ταξινομήσει βάσει της λογικής που είχε όταν δημιουργούνταν το αρχείο, να το 

τεκμηριώσει, να κάνει καταλόγους δηλαδή, όσο είναι δυνατόν πιο προσιτούς και πιο εύκολα 

αναγνώσιμους και στη συνέχεια να δώσει αυτό το υλικό στη δημοσιότητα είτε 

δημοσιεύοντας τους καταλόγους, είτε θέτοντάς τους υπόψη των ερευνητών, οι οποίοι 

μπορούν από εκεί να προσανατολίσουν την έρευνά τους. Πέρα απ’ αυτά, πέρα δηλαδή απ’ 

την κλασσική δουλειά ενός αρχείου, εντοπισμός, ταξινόμηση, δακτυλογράφηση, διαχείριση 

των πηγών, γίνονται και άλλα πράγματα στο αρχείο της Σάμου. Δηλαδή δημιουργούμε κι 

εμείς πηγές. Βάσει του βιβλίου του Τόμσον «Προφορική ……στο παρελθόν» έχουμε 

συγκροτήσει ένα αρχείο προφορικής ιστορίας αρκετά σημαντικό, ξεπερνάει αυτή τη στιγμή 

τις πεντακόσιες κασέτες με συνεντεύξεις οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα του εικοστού 

αιώνα κυρίως και αφορούν τους πρόσφυγες της Μικρασίας, τη ζωή στο μεσοπόλεμο, την 

εθνική αντίσταση και τη ζωή στην κατοχή, τον εμφύλιο πόλεμο, τη μετανάστευση μετά το 

1950 προς Νότια Αφρική, Αυστραλία, Καναδά και Αμερική, και τη μετανάστευση προς τη 

Σάμο την τελευταία εικοσαετία, είτε από χώρες της Ευρώπης μέσω του τουρισμού, είτε με τη 

λαθρομετανάστευση και τους πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια.  

Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, είναι η οργάνωση ημερίδων ή εργαστηρίων 

ιστορίας, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κανείς και τα οποία αφορούν την τοπική 

ιστορία. Και κατά καιρούς, οργανώνουμε κι από ένα συνέδριο αφορά την τοπική ιστορία, 

προσπαθώντας μέσα από τα συνέδρια αυτά- από το 1992 μέχρι σήμερα έχουμε οργανώσει 

επτά- προσπαθώντας να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είναι και Σαμιώτες αλλά 

και κυρίως ανθρώπους που είναι εκτός της Σάμου, να ασχοληθούν με την τοπική ιστορία έτσι 

ώστε να δημιουργηθούν κάποιες μελέτες υποδομής και να ξεφύγει η τοπική ιστοριογραφία 

από τον τοπικισμό. Όσο είναι δυνατόν διότι, κακά τα ψέματα, οι τοπικοί ιστοριογράφοι 

δύσκολα ξεφεύγουν απ’ αυτό, απ’ αυτή τη νοοτροπία. Ο γενέθλιος τόπος είναι ανώτερος 

όλων συναισθηματικά αλλά δεν μπορεί να είναι και επιστημονικά. Σε γενικές γραμμές, αυτά 

κάνουμε.  

Τώρα, η εμπειρία που είχαμε εδώ με τις αγαπητές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, οι φοιτήτριες όταν έρχονται στο αρχείο, εντάσσονται στο προσωπικό του. Μη 

νομίσετε ότι το προσωπικό του αρχείου είναι πολύ μεγάλο, γι’ αυτό έχουμε τη δυνατότητα 

εύκολα να τις εντάσσουμε. Από την ημέρα που έρχονται μέχρι την ημέρα που φεύγουν, είναι 

κανονικοί εργαζόμενοι στο αρχείο με κανονικό ωράριο. Που ξεκινάει κατόπιν συμφωνίας, 

μην τρομάξετε. Δεν είναι το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι ένα ωράριο λογικό. Και 

το αποδέχονται, και εργάζονται και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να πω για 

άλλη μία φορά συγχαρητήρια και στους δασκάλους τους πανεπιστημιακούς που μας 

στέλνουν τέτοια παιδιά και στα ίδια τα παιδιά και στους γονείς που τα ανέθρεψαν διότι 

πράγματι αυτή η συνεργασία, δημιουργεί σχέσεις, το είχα πει και την άλλη φορά, 

συναισθηματικές. Και έχουν, όπως σας είπα όλα τα στοιχεία αυτής της συνάντησης. Η χαρά 

που συναντάμε κάποιον, η στεναχώρια που τον αποχωριζόμαστε, η χαρά που τον 

ξαναβλέπουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα του αρχείου. 

Και κάνουνε δουλειές τις οποίες θα έκαναν εάν δούλευαν σε ένα αρχείο. Σχεδόν όλες. Εκτός 

από βαριές δουλειές οι οποίες είναι ακατάλληλες για νεαρούς ή νεαρές. Δηλαδή 

αποφεύγουμε να τους βάλουμε στον καθαρισμό των αρχείων που μπορεί να βλάψουν και την 

υγεία τους γιατί καμιά φορά είναι και επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Και στη συνέχεια 



κάνουν τις, ε, εκκαθαρίσεις, ταξινομήσεις, κάποιες ασκήσεις παλαιογραφίας, όσο είναι 

δυνατόν να γίνουν μέσα σε ένα μήνα. Αντιθέτως, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Ιόνιου 

πανεπιστημίου, της Αρχειονομίας, εκείνοι έχουνε στη διάθεσή τους εξήντα εργάσιμες 

ημέρες. Εξήντα εργάσιμες ημέρες είναι αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά θα ήθελα να πω εδώ 

ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη των δύο πανεπιστημίων. Το τμήμα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, φαίνεται, και από τη συνεργασία με τους φοιτητές, 

ότι έχει κάποιους ορίζοντες ευρύτερους. Καινούρια αντικείμενα ιστορίας, βιβλιογραφίες 

μοντέρνες. Οι μέλλοντες αρχειονόμοι είναι περισσότερο τεχνικοί. Δηλαδή, προσπαθούνε 

περισσότερο να περιγράψουν κάποια τεχνικά ζητήματα. Φάκελος Α,Β,Γ,Δ, το περιεχόμενό 

του να το ταξινομήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει από κεί και πέρα, είναι δουλειά άλλων να το 

κάνουν. Αυτό έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να ταξινομηθεί ένα αρχείο πάρα πολύ 

γρήγορα. Έχει, όμως, κι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει μια εκκαθάριση αρχείου 

και να πεταχτούνε χρήσιμα έγγραφα και χρήσιμες πηγές τις οποίες ένας υποψιασμένος 

ιστορικός θα πρέπει να φανταστεί στο μέλλον τι θα ήθελαν να μάθουν, να αντλήσουν από τις 

πηγές οι ερευνητές. Και τα καινούρια αντικείμενα ιστορίας τα οποία εμπλουτίστηκαν με τις 

έρευνες της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, μας έδειξαν ότι δύσκολα πετάγεται κάτι. 

Διότι εκεί που είναι η μοναδικότητα της μιας πηγής, υπάρχει και η μοναδικότητα της μιας 

σειράς. Οπότε αυτός που κάνει εκκαθαρίσεις, θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Η  

αρχειονομία λοιπόν περιγράφει. Περιγράφει και ακολουθεί μία μηχανική αντίληψη 

προσέγγισης του αρχείου. Αντίθετα, η κοινωνική ανθρωπολογία, απ’ ότι είδα όλα αυτά τα 

χρόνια, παρατηρεί πάρα πολλά πράγματα. Και τα αρχεία, και τις πηγές, και τους ανθρώπους 

οι οποίοι δουλεύουνε στα αρχεία. Εξάλλου στο θέμα της ιστορίας επίκεντρο είναι ο 

άνθρωπος, δεν είναι; Τι να τις κάνουμε τις πηγές, τι να κάνουμε τα αντικείμενα χωρίς τον 

άνθρωπο. 

Η φιλοσοφική σχολή πάλι της Αθήνας, εκεί υπάρχει μία εμπειρία στην ανάγνωση των 

πηγών αλλά υπάρχει μία αντίληψη της ιστορίας η οποία είναι περισσότερο παραδοσιακή. Και 

όχι τόσο μοντέρνα όπως είναι στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εν πάσει περιπτώσει, για να 

κλείσω αυτή τη φλυαρία, νομίζω ότι η συνάντηση του αρχείου με το πανεπιστήμιο, έχει πολύ 

καλά αποτελέσματα. Πρώτα πρώτα για μας, που εργαζόμαστε εκεί. Μπορεί τους θερινούς 

μήνες να υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση εργασίας αλλά μη νομίζετε, σχεδόν όλο το χρόνο 

υπάρχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων. Πρώτα πρώτα, ταξινομούνται κάποια αρχεία που δεν 

μπορούμε να τα ταξινομήσουμε από μόνοι μας γιατί θα πάρουμε περισσότερο χρόνο. 

Γίνονται κατάλογοι που θα έπρεπε να τους κάνουμε μόνοι μας ενώ με τη βοήθεια των 

φοιτητών, γίνονται πιο εύκολα. Δεύτερον, βοηθιόμαστε κι εμείς στη δουλειά μας διότι, 

παίρνουμε αφορμές να σκεφτούμε πολλά πράγματα που ενδιαφέρου τους ερευνητές κι έναν 

πανεπιστημιακό χώρο. Και νομίζω ότι και κάτι θα προσλαμβάνουν και οι φοιτητές 

εργαζόμενοι στο χώρο των αρχείων. Μπορεί να μη δουλέψουν αύριο μεθαύριο σε αρχεία, 

αλλά γνωρίζουν ότι μαθαίνουν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι αφορούν τη ζωή του 

κάθε ανθρώπου. Δηλαδή την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα, όταν πάμε σε ένα χώρο πόσο 

υπεύθυνα πρέπει να δουλέψουμε έστω για κάτι το παραμικρό. Και πόσο σπουδαίο είναι να 

συνεργαζόμαστε με άλλους ανθρώπους τους οποίους δε γνωρίζουμε και με τους οποίους 

ερχόμαστε για πρώτη φορά σε επαφή. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η θερινή 

άσκηση, κι αν μπορέσουμε να την επεκτείνουμε περισσότερο, καλό θα ήτανε. Αλλά ένας 

μήνας είναι καλό, να ξεκουράζονται και τα παιδιά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, 

ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάνδρο και ο λόγος 

τώρα στην Άννα που ασκήθηκε στη Σάμο. 

Άννα Γεωργισούδη: (δυσνόητα) και ήμουν κι εγώ εκεί. Εε, σκοπός ήταν (δυσνόητα) 

να συγκεντρώσει και να προφυλάξει υλικό που υπάρχει απ’το παρελθόν. Και είχε ως στόχο 

να μετατρέψει αυτό το υλικό, εε, σ’ένα εργαλείο (δυσνόητα) και μετά ν’αναλυθεί. Εε, το 



αρχειακό υλικό πριν φτάσει στις αρχειοθήκες, περνά από κάποια στάδια. Κι αυτά τα στάδια 

είναι η δουλειά ενός αρχείου. Ένα αρχείο  πρέπει να βρει το υλικό ,να το (δυσνόητο), να το 

ταξινομήσει και μετά να το τυποποιήσει σε αρχειοθήκες. Το υλικό αυτό δεν περιλαμβάνει 

μόνο έγγραφα, ε, υπηρεσιών, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και αδικήματα, πλαστογραφίες, 

και περιοδικά και βιβλία,..ε,οπτικοακουστικό υλικό, οτιδήποτε μπορεί να μας πει κάτι για το 

παρελθόν μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός αρχείου. Ε, (δυσνόητο)  τα αρχεία νομού Σάμου 

αποτελούν την τοπική υπηρεσία των γενικών αρχείων του κράτους,..και το υλικό τους 

περιλαμβάνει αρχεία (δυσνόητα) στις μέρες μας και προέρχεται απ’το αρχειακό υλικό των 

δημοσίων υπηρεσιών του νομού της Σάμου, καθώς και από διάφορες ιδιωτικές συλλογές και 

ιδιωτικά αρχεία. Ε, τα αρχεία της Σάμου χωρίζονται σε τρεις ενότητες: στα, στις πηγές του 

δεκάτου εβδόμου-δεκάτου ογδόου αιώνα, στα αρχεία από την περίοδο της ηγεμονίας της 

Σάμου,που η περίοδος της ηγεμονίας,εε, βρίσκεται απ’το χίλια οχτακόσια τριάντα τέσσερα 

μέχρι το χίλια εννιακόσια δώδεκα, όπου η Σάμος είναι αυτόνομη ηγεμονία υπό την κυριαρχία 

της Υψηλής Πύλης και (δυσνόητα) και αυτήν την περίοδο η οποία διαρκεί μέχρι το χίλια 

εννιακόσια δώδεκα όπου η Σάμος, ε, κυρήσσει την ένωση με το ελληνικό κράτος. Η περίοδος 

αυτή αποτελεί,..μάλλον το αρχείο που προέρχεται απ’την περίοδο αυτή, αποτελούσε 

(δυσνόητο) μέρος του αρχειακού υλικού του αρχείου της Σάμου,εεε,αυτό.  Θα σας πω τώρα 

εγώ τι έχω κάνει στα αρχεία. Τις πρώτες μέρες, εε,  λίγες μέρες που μου (δυσνόητα) το 

αρχείο και σαν χώρος αλλά,..και με τις  πρακτικές ταξινόμησης και (δυσνόητο) που θα σας 

εξηγήσω μετά τι είναι,εεε,.. όταν το υλικό φτάσει στο αρχείο, ταξινομείται με εξαιρετικό 

τρόπο και πριν τοποθετηθεί στην αρχειοθήκη, (δυσνόητα) και καταλογογράφησης. Εε, στις 

επόμενες ημέρες ουσιαστικά έκανα αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τι έκανα. Συγκεκριμένα από 

την, εε, από το αρχειακό υλικό που (δυσνόητα) της εκπαίδευσης περίπου το χίλια οχτακόσια 

πενήντα πέντε, εε, αρχίσαμε μαζί με τον κύριο Λάνδρο ένα προς ένα μάλλον βάλαμε με 

χρονολογική σειρά, ένα προς ένα τα αρχεία και τα αριθμήσαμε, εε, και μετά διαβάζοντας 

αυτά τα έγγραφα ένα προς ένα, τα περνούσα σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων εεε, μία 

σύντομη περίληψη περιεχομένου που κάναμε εκεί (δυσνόητα) στοιχεία γι’αυτό. ΄Ετσι στον 

υπολογιστή συγκροτείται ο αναλυτικός κατάλογος, όπου ο αναλυτικός κατάλογος δίνει στον 

ερευνητή μία ιδέα για το περιεχόμενο του αρχείου. Και στόχος του αναλυτικού καταλόγου 

είναι, εε, να μπορεί να έχει ευκολότερη πρόσβαση ο ερευνητής σ’αυτό το αρχείο και να ,να, 

να έχει γρηγορότερες αναζητήσεις. Ε, στις τελευταίες δεκαπέντε μέρες έκανα την ίδια 

ακριβώς δουλειά αλλά για ένα ιδιωτικό αρχείο, όχι για ένα (δυσνόητο). Το ιδιωτικό αυτό 

αρχείο, μάλλον η διαχείριση ενός ιδιωτικού αρχείου  είναι ίδια με του..δημοσίου,..εε, το 

ιδιωτικό αυτό αρχείο ήτανε απόό..ήτανε το αρχείο του Μανώλη Σοφούλη,..το οποίο είχε 

χαρίσ, έχει, έχει δωρίσει ο εγγονός του.. 

Παρέμβαση κάποιου.. 

Άννα: Εε, Κώστας Σοφούλης,εε, στα αρχεία της Σάμου,εε,…λοιπόν, ο Μανώλ, ο Μανώλης 

Σοφούλης με επιταγή του χίλια εννιακόσια σαράντα αναλαμβάνει το υπουργείο πρόνοιας και 

τοπικής αυτοδιοίκησης στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στο Κάϊρο και είναι αρμόδιος για 

τον τομέα που ξεκινάει, διακίνησης και μέριμνας των Ελλήνων πολεμικών προσφύγων στη 

Μέση Ανατολή και Αφρική. Το αρχείο του περιλάμβανε έγγραφα απ’αυτή την περίοδο 

που’τανε ακριβώς στο υπουργείο προνοίας και (δυσνόητο) εε, προσωπικά έγγραφα, κάποια 

μοιρολόγια, προσωπικές επιστολές, και τα λοιπά. Εε,..αυτά για το (δυσνόητο). Εε,…επίσης, 

εε, στοο…στο αρχείο (δυσνόητο) άλλα πράγματα, εε, όπου (δυσνόητα) στην παραλαβή ενός 

αρχειακού υλικού και γι’αυτό το λόγο μπήκαμε σε μία πρώην κοινότητα του νησιού, στην 

κοινότητα, στην πρώτη κοινότητα (δυσνόητο),  όπου παραλάβαμε το αρχειακό υλικό,εε, 

απ’το (δυσνόητο) δημοτικό κατάστημα της κοινότητας. Ε,…εεε,….ο σκοπός της παραλαβής 

του υλικού αυτού ήτανε γενικά να μεταφερθεί στο αρχείο, εκεί να ταξινομηθεί και να 

φυλαχθεί. Το υλικό αυτό αποτελούσε έγγραφα και βιβλία μεταξύ της περιόδου, μεταξύ χίλια 

εννιακόσια τρία και χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα, εεε, και η παραλαβή ενός αρχείου 



γιαα..έναα..ενός αρχειακού υλικού για ένα αρχείο, είναι σημαντική υπόθεση διότι δεν, εε, 

είναι εύκολο μάλλον..καθώς, εε, κάθε δημόσια υπηρεσία είναι πιθανό από το νόμο να 

λειτουργεί με το αρχείο της, το δικό της αρχειακό υλικό, (δυσνόητα) με τα γενικά αρχεία του 

κράτους.  

Όμως επειδή δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη για το αρχείο, αυτό δε συμβαίνει 

πάντα. Οπότε ένα αρχείο πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να ,να ξέρει πού βρίσκεται αυτό το 

αρχείο, να.., ίσως και να διαπραγματευτεί με τους ανθρώπους που (δυσνόητο) το υλικό 

προκειμένου να το αποκτήσουν, ίσως και να τους πείσει, σε κάποιες περιπτώσεις. Εε, το 

αρχείο στη Σάμο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και κασέτες συνεντεύξεων (δυσνόητα). Εε, των 

κατοίκων του νησιού. Οι συνεντεύξεις αυτές έχουν ληφθεί στους (δυσνόητο) και αφορούν τη 

μετανάστευση και άλλα θέματα. Ε, τη μετανάστευση (δυσνόητα) χίλια εννιακόσια εξήντα, 

εε,  κι εγώ συναντήθηκα μαζί με μια άλλη κοπέλα, εε, σε μια συνέντευξη που μας έδωσε μία 

κυρία που είχε μεταναστεύσει τη δεκαετία του χίλια εννιακόσια πενήντα στο (δυσνόητο) της 

Αφρικής, εε, πήγαμε στο σπίτι της, στο χωριό που (δυσνόητα) το σπίτι, εε, η συνέντευξη 

μαγνητοφωνήθ,μαγνητοφωνήθηκε, διήρκησε δύο ώρες και (δυσνόητα) που τις απευθύναμε. 

Εε, μας μίλησε για το (δυσνόητο) της μετανάστευσης, για τη ζωή της εκεί, για το ταξίδι της, 

εε, στην Αφρική, εε,..(δυσνόητα). Ε, αυτά έχω να πω με λίγα λόγια. Εεε, η εμπειρία ήτανε 

πάρα πολύ καλή, (δυσνόητα) πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ πρόθυμοι να μας βοηθήσουν. 

Γνωρίσαμε πάρα πολλά πράγματα και για τη σχολή μας που δεν τα ήξερα. Δεν είχαα.. 

ασχοληθεί. Εε, για τις μεθόδους (δυσνόητα)δεν είναι διαδεδομένοι,νομίζω. Γενικά νομίζω η 

ανθρωπολογία δεν είναι πολύ διαδεδομένη. Εε, γνωρίσαμε πολλά κι αυτό μας βοηθούσε και 

(δυσνόητα) στο να κάνω κάποιες συζητήσεις και (δυσνόητα) εκεί. 

Οι δυσκολίες που συνάντησα..ήτανε κάποια έγγραφα τα οποία ήτανε απ’το χίλια 

οχτακόσια εβδομήντα οπότε έπρεπε να (δυσνόητο) ο κύριος Λάνδρος (δυσνόητα) και 

δυσκολεύτηκα κι ίσως να μην τα κατάφερα κιόλας σ’αυτά που έπρεπε να 

κάνω,..εεε,..θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει να κάνει πρακτική άσκηση σ’ένα αρχείο, 

νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή. Ειδικά στη Σάμο είναι ακόμη καλύτερα για 

πρακτική άσκηση,..εεε, και όσον έχω να πω ότι (δυσνόητα)στη σχολή πηγαίνοντας 

στο (δυσνόητο). Εννοώ τα,..το πώς έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα αρχειακό υλικό, μια 

πηγή, για το πώς έπρεπε, τι έπρεπε, τι προϋποθέσεις έπρεπε να έχω στο μυαλό μου, τι 

θα διαβάσω ή για τις συνεντεύξεις, πώς ,ε, πώς παίρνουμε μια συνέντευξη (δυσνόητα) 

το θεωρητικό αυτών των ζητημάτων. Νομίζω ότι το γνώριζα όλα αυτά στη σχολή. 

(δυσνόητο) το πρακτικό μου έλειπε το οποίο,..για αυτό το λόγο υπάρχει η πρακτική 

άσκηση, γιατί,..το πρακτικό..κομμάτι,..όμως νομίζω ότι ήτανεε..πολύ λίγο το χρονικό 

διάστημα, ένας μήνας είναι πολύ λίγη, γιατί μέχρι να εξοικειωθώ με τ’αρχεία, είχε 

περάσει πια ο μήνας. Και..γι’αυτό δεν ξέρω αν έκανα καλά τη δουλειά που έπρεπε να 

κάνω. Εε,…αλλ, νομίζω αυτό. Κι ότι είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα ένας 

μήνας. Δε μου’ρθε (δυσνόητα) να καταφέρω να εξοικειωθώ(δυσνόητα). Για μένα 

ήταν πολύ λίγο. Αυτά. 

Χειροκρότημα 

Χρήστος Λάνδρος: Η Άννα τη δουλειά της την έκανε άριστα. Δεν γνωρίζει πόσο 

δύσκολο είναι να ταξινομήσει κάποιος ένα ιδιωτικό αρχείο. Είναι φοβερά δύσκολο. Η 

ταξινόμηση του ιδιωτικού αρχείου έγινε σε χρόνο ρεκόρ από την Άννα. Ένα αρχείο 

ιδιωτικό, αν και είναι μικρό, έχει τεράστιες δυσκολίες. Λόγω της εμπειρίας μας, 

έχουμε καταλήξει ότι ένα ιδιωτικό αρχείο το οποίο δεν έχει ένα εσωτερικό δεσμό το 

κατατάσσουμε χρονολογικά. Μόνο. Η χρονολογική κατάταξη δίνει και τα θέματά 

του. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα κατατάσσουμε ένα αρχείο του 

δέκατου ένατου αιώνα, από ένα αρχείο του εικοστού αιώνα. Και το ιδιωτικό αυτό 

αρχείο είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αφορούσε τη Μέση Ανατολή, τους 

πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής, ο Σοφούλης αυτός από τον οποίον παρήχθη το 



αρχείο, ήταν υπουργός κοινωνικής πρόνοιας, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και 

ένας τοπικός παράγων στη Σάμο, είχε συμμετάσχει και σε συνομιλίες λίγο πριν από 

τον εμφύλιο πόλεμο, προσπάθησε να τον σταματήσει, δεν τα κατάφερε, ενεπλάκη 

εκεί, πέθανε το 1948 ως βουλευτής, και στο αρχείο του που μας παρέδωσε  ο γιος του 

κι ένα ημερολόγιο πολεμικό, που ξεκινάει από το 1908 και τελειώνει στο 1942 και θα 

εκδοθεί τώρα από το γιο του, τον Κώστα το Σοφούλη. Λοιπόν, άριστα έκανε η Άννα 

και τις περιλήψεις τις οποίες ανέλαβε για το 1855 που αναφέρει ότι δυσκολεύτηκε, 

πράγματι δυσκολεύεται κάποιος να διαβάσει ένα παλιό έγγραφο, ωστόσο η σύνταξη 

των περιλήψεων ήταν πάρα πολύ καλή και  εντάχθηκαν στις υπόλοιπες είκοσι δύο 

χιλιάδες περιλήψεις που έχουμε στη βάση δεδομένων. Έτσι μαζεύεται υλικό. Και 

κατά καιρούς έχουν δουλέψει φοιτητές γι αυτό. Από τη Βάσω, από τη Μαρία, από την 

Έφη, έτσι εμπλουτίζονται οι βάσεις.   

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Ωραία. Βλέπω ότι συζητάμε ταυτόχρονα δυο θέματα 

που δεν μπορούμε να τα αποσυνδέσουμε κιόλας, το ένα είναι η εμπειρία του αρχείου 

και η εμπειρία των φοιτητών μας στο αρχείο και ένα δεύτερο επίπεδο συζήτησης που 

είναι τι είναι αρχείο. Πώς ταξινομούμε, τι πετάμε, που είναι ακριβώς λογικές όλα 

αυτά και κατασκευές και δικές μας, των ιστορικών, των αρχειονόμων και ούτω 

καθεξής. Τα τελευταία χρόνια γίνεται και πολλή συζήτηση για το αρχείο, για το 

αρχειακό υλικό και όλα αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί οι φοιτητές μας που 

πάνε σε ένα αρχείο, δεν πάνε απλά και μόνον για να κάνουν μία ταξινόμηση αλλά 

πάνε για να σκεφτούν και πάνω στην ταξινόμηση και στο τι κρατούν τι δεν κρατούν. 

Ήταν πολύ ωραία όπως τα θέσατε, εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή 

απορίες, ή σχόλια, ή συγκρίσεις, ίσως οι συγκρίσεις έρθουν στο τέλος, οι συζητήσεις 

δηλαδή για άλλες εμπειρίες.. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Ο Χρήστος μας είπε κάποια πράγματα τα οποία μας κάνει 

καλό να τα ακούμε, όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται εδώ. Ήθελα να θέσω κάποια 

ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργία του αρχείου στην Ελλάδα. Πώς έχει 

διαμορφωθεί ή πώς διαμορφώνεται  η κατάσταση όσον αφορά τη δυνατότητα που 

έχει κάποιος ή κάποια να ασχοληθεί επαγγελματικά-ένας νέος άνθρωπος- να 

δουλέψει ως υπάλληλος σε ένα αρχείο στην Ελλάδα.  

Χρήστος Λάνδρος: Λοιπόν, μέχρι πρότινος τα αρχεία ήταν χωρίς προσωπικό. Από 

κάποια στιγμή και μετά αποσπάστηκαν φιλόλογοι από τα σχολεία και τα στελέχωσαν 

τα αρχεία. Τώρα, σήμερα τι ισχύει. Μπορεί κάποιος ο οποίος είναι δημόσιος 

υπάλληλος σε σχολείο να ζητήσει μια απόσπαση σε αρχείο. Υπάρχει ένα συμβούλιο 

κεντρικό το οποίο εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τις αποσπάσεις αυτές. Ένα αυτό. Οι 

απόφοιτοι της σχολής αρχειονομίας μέσω του ΑΣΕΠ, του Ιόνιου πανεπιστημίου 

δηλαδή, μπορούν να προσληφθούν σε αρχεία. Τα αρχεία ανήκουν στο Υπουργείο 

Παιδείας δεν ανήκουν στο δήμο, λίγα αρχεία είναι αυτά που ανήκουν στους δήμους, 

στο αρχείο του Πειραιά παραδείγματος χάρη. Τα ΓΑΚ είναι περιφερειακές υπηρεσίες 

του Υπουργείου Παιδείας. Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη ευρωπαϊκά 

προγράμματα τα οποία αφορούν τη ψηφιοποίηση και τη τεκμηρίωση. Στα 

προγράμματα αυτά ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης υπάρχει η δυνατότητα να 

προσληφθούν κάποιοι οι οποίοι έχουν γνώσεις, έχουν πτυχίο πανεπιστημίου κσο 

γνώσεις παλαιογραφίας, για να μπορούν να κάνουν την τεκμηρίωση. Αν τα 

προγράμματα υλοποιούνται από κάποια εταιρία, αυτή προσλαμβάνει το προσωπικό 

και το διαθέτει στα αρχεία. Το εργασιακό καθεστώς πάντως είναι έτσι όπως το 

περιέγραψα. Μέσω ΑΣΕΠ αρχειονόμοι κυρίως διορίζονται σε αρχεία. Ως δημόσιοι 

υπάλληλοι. Το κανονικό είναι αυτό διορισμοί αρχειονόμων ή αποσπάσεις φιλολόγων.  

 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Προσλήψεις γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα; 



Χρήστος Λάνδρος: Ναι. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο γίνονται κάποιες προσλήψεις. 

Είναι πολύ μικρές προσλήψεις αυτές. Για τη Σάμο για παράδειγμα, προβλέπονται 

εννέα θέσεις εργασίας και δεν έχουν καλυφθεί, μόνο με τις αποσπάσεις των δύο 

φιλολόγων που είμαστε εκεί, μόνον δύο. Όλες οι υπόλοιπες είναι κενές.  

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την προσπάθεια που 

κάνετε όσον αφορά την επαναθεώρηση του τοπικού. Μέσα από σεμινάρια και τα 

λοιπά τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας αλλά με έναν τρόπο 

επιστημονικό έχετε δεί μετατοπίσεις στην τοπική κοινωνία; Η τοπική κοινωνία 

δηλαδή μαθαίνει, εκπαιδεύεται, αν και ακούγεται κανονιστικό αυτό, αρέσκεται στο 

να ακούει για το παρελθόν της με άλλους τρόπους καινούριους, πιο επιστημονικούς ή 

προσηλώνεται ας πούμε στις παραδοσιακές αναγνώσεις  

Χρήστος Λάνδρος: Ναι, δείχνουν ενδιαφέρον γιατί γίνεται λόγος για τον τόπο. Όχι 

ότι αποδέχονται άλλες μεθόδους. Είναι πράγματι ένας αγώνας για να πειστούνε. Το 

μόνο θετικό που έχουν όλες αυτές οι συναντήσεις κι αυτού του είδους οι προσεγγίσεις 

είναι ότι η τοπική κοινωνία εκφράζει τη συμπάθειά της στο τοπικό αρχείο και λέει 

«αυτοί ασχολούνται, είμαστε σίγουροι τώρα, αφού ασχολούνται, έχουμε 

εμπιστοσύνη». Και αυτό έχει ως συνέπεια, κάποιος τοπικός παράγοντας ας πούμε, 

που έχει ένα ιδιωτικό αρχείο δικό του, να σκέφτεται ότι εκεί θα το πάω. Αυτή είναι 

μια μεγάλη ωφέλεια. Δηλαδή μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, μπορεί οι δημόσιες υπηρεσίες 

να πετάνε τα αρχεία τους ή να μην ανταποκρίνονται, είναι μια φρικτή κατάσταση η 

συμπεριφορά των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι δώρισαν 

αρχεία πολύ σημαντικά. Δηλαδή, πρόπερσι δωρήθηκε ένα οικογενειακό αρχείο 

τριακοσίων εγγράφων που μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό 

αρχείο της επανάστασης του 1821 και της προεπαναστατικής περιόδου ενός 

κορυφαίου παράγοντα, το οποίο το έψαχναν όλοι, δεν μπορούσαν να το βρούνε και 

μας το έδωσαν εξαιτίας αυτής της εμπιστοσύνης. Τώρα όσον αφορά τις αντιλήψεις, 

φαίνεται ότι κάποιοι δέχονται κάποιες άλλες αντιλήψεις. Αλλά δεν ξέρω κατά 

πόσο…. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Πρέπει να είναι γενικότερο το ζήτημα, δηλαδή πώς 

προσλαμβάνεται η ιστοριογραφία από την κοινωνία, δεν αφορά μόνο την τοπική 

κοινωνία της Σάμου. 

Έφη Πλεξουσάκη: Θα ήθελα να πω κάτι κυρίως για τις αμφιβολίες που εξέφρασε η 

Άννα αν έκανε καλά τη δουλειά της. Η θερινή άσκηση είναι και μια δοκιμασία σε ένα 

άλλο επίπεδο από αυτό στο οποίο δοκιμάζονται οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Όμως 

το να ακούν από τους ανθρώπους που εργάστηκαν μαζί τους ότι την έκαναν καλά τη 

δουλειά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ενθάρρυνση και για τη δουλειά που κάνουν στο 

πανεπιστήμιο.  

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Εγώ θέλω να πω ότι η περίπτωση των ΓΑΚ της 

Σάμου δεν είναι ίσως η μέση περίπτωση αρχείου τοπικού. Είναι κάτι πολύ παραπάνω 

απ’ ότι φαίνεται, η εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια αυτό δείχνει. 

Ταυτόχρονα μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα της Άννας το κείμενο ότι δεν ήτανε 

μόνο δουλειά σε γραπτά κείμενα του δέκατου ένατου, του εικοστού, δεν έχει 

σημασία, σε γραπτό κείμενο, αλλά - κι αυτό ήταν επιλογή του φορέα κι είναι πολύ 

σημαντικό και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λάνδρο γι’ αυτό-, της έδωσε τη 

δυνατότητα να κινηθεί και στον άλλο χώρο του αρχείου, που κι αυτό είναι αρχείο, 

που είναι η προφορική ιστορία. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι πήγε κι 

έκανε μια συνέντευξη, δυο συνεντεύξεις. Πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δένει 

πολύ καλά και με όλη αυτή τη συζήτηση για το τι είναι αρχείο. Γιατί αρχείο δεν είναι 

μόνο ένα κομμάτι χαρτί. 



Χρήστος Λάνδρος: Να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια αλλά ήθελα να πω ότι εμείς 

προσπαθούμε να κάνουμε μία συγκεκριμένη δουλειά. Αυτή η συγκεκριμένη δουλειά 

όσο μπορούμε να την κάνουμε καλύτερα, θα την κάνουμε καλύτερα. Αλλά ένας που 

έρχεται στο αρχείο, ένας φοιτητής, δεν αντιμετωπίζει μόνον τα έγγραφα, 

αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί με τις αδυναμίες τους και με τις 

εντάσεις τους, αντιμετωπίζει τους επισκέπτες, διότι ένα αρχείο το επισκέπτονται 

άνθρωποι. Δηλαδή δεν το επισκέπτονται μόνον ερευνητές. Αν ήταν έτσι, θα ήταν 

πολύ όμορφα τα πράγματα. Να έρχεται ένας ερευνητής, τι θέλετε; Θέλω να μελετήσω 

αυτό, πάρε το φάκελο, πήγαινε στο αναγνωστήριο, μελέτα και τέτοια. Έρχονται 

πολίτες. Οι οποίοι πολίτες, ζητάνε διάφορα έγγραφα για να υποστηρίξουν νόμιμα 

δικαιώματά τους. Και αυτοί πρέπει να καθοδηγηθούν. Και έρχονται από μακρινές 

αποστάσεις. Και λένε μου καταπάτησε το κτήμα ο τάδε. Και πρέπει να βρω το τάδε 

συμβόλαιο. Να το βρω. Πρέπει να ψάξω, πώς να ψάξεις; Ψάχνουμε εμείς. Ή έρχεται 

ο άλφα ή βήτα μετανάστης από την Αυστραλία, από την Αμερική, από το Εκουαδόρ 

και θέλει να βρει τις ρίζες του γιατί του ήρθε να κάνει το γενεαλογικό του δέντρο 

γιατί θέλει να ανήκει κάπου, που λέγαμε. Θέλει να υποστηρίξει την ταυτότητά του, 

την καταγωγή του. Άλλα ψαξίματα από κεί. Ένας μυστήριος, Ντάμιαν, είχε φτιάξει 

ολόκληρο γενεαλογικό δέντρο που ξεκινούσε από το 1700, Αμερικάνος αυτός, 

Αμερικανοεβραίος, αλλά με σαμιακή καταγωγή. Και, εκεί έχει ενδιαφέρον, οι 

ανθρωπολόγοι το δείχνουν το ενδιαφέρον τους αυτό, διότι συζητώντας με αυτούς 

τους ανθρώπους, βλέπει κανείς τις διαδρομές. Διαδρομές οικογενειών. Από τη 

Μικρασία, πέρασε στη Σάμο, πήγε στη Ρόδο, ξαναγύρισε στη Σάμο, πήγε στην 

Αργεντινή, πήγε στον Καναδά, διάφορες γενιές και εμφανίζεται ξανά πίσω. Να 

αναζητήσει το άρωμα που του άφησε η γιαγιά η οποία διηγούνταν πώς το χίλια 

εννιακόσια έντεκα έφυγε από τη Σάμο και έκανε τη μαία στην Αργεντινή. Πολλές, 

πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες, που δυστυχώς το ξαναλέω, η σχολή της αρχειονομίας, 

δεν το εξετάζει αυτό το θέμα. Αυτή τη διάσταση του αρχείου δεν την εξετάζει. 

Εξετάζει τη μηχανική και την τεχνική αντίληψη να το περιγράψουν, τελειώσαμε. 

Ήρθε ο άλλος με όλες αυτές τις αγωνίες και τα παιδιά που έρχονται εκεί ζουν και 

τέτοιου είδους ιστορίες. Ή πρέπει να απαντήσουμε σε email που ζητάνε πληροφορίες 

από διάφορα σημεία του κόσμου. Και εκεί επίσης είναι μια άλλη εμπειρία και μια 

άλλη δουλειά του αρχείου. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν και άλλα. Το να 

έρθει κάποιος να δουλέψει μέσα σε ένα συγκεκριμένο ωράριο με υπευθυνότητα. Το τι 

σημαίνει ευθύνη και το τι σημαίνει αναλαμβάνω να φέρω σε πέρας ένα έργο όσο 

γίνεται καλύτερα. Αυτό είναι σημαντικό για τη ζωή του κάθε ανθρώπου.  

Έφη Πλεξουσάκη: Αλλά και το ότι βάζετε τους φοιτητές σε όλες αυτές τις δουλειές 

είναι πολύ καλό  γιατί δεν είναι μονότονο αυτό που κάνουν. Πράγμα που μας το λένε 

για άλλα αρχεία αλλά όχι για το δικό σας. 

Χρήστος Λάνδρος: Ξέρετε επειδή προέρχομαι από σχολείο, μόλις διαπιστώσω και 

για τον εαυτό μου και για τους συνεργάτες εκεί και για τους φοιτητές ότι υπάρχει μία 

κόπωση θα κάνουμε και μία εκδρομή. Θα πάμε και σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Ή θα 

πάμε να παραλάβουμε ένα αρχείο.  

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να 

ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάνδρο.. 

Χρήστος Λάνδρος: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 



Συντονιστής: Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Ιστορικός 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο κύκλο των παρουσιάσεων. 

Γνωρίζω ότι από τον πρώτο φορέα, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δεν παρίσταται 

κάποιος εκπρόσωπός. Θα καλέσω όμως την κυρία Χριστίνα Καλλέργη να προσέλθει 

να μας μιλήσει για την εμπειρία της στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η κυρία 

Σταυρούλα Αλεξίου δεν είναι σήμερα εδώ.  

Χριστίνα Καλλέργη: Πολύ λυπάμαι που δεν είναι εδώ κάποιος από το Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού, θα ήθελα να ξαναδώ κάποιο από τους δύο ανθρώπους με τους 

οποίους συνεργάστηκα, και επειδή πίστευα ότι θα ήταν εδώ, δεν έχω αρκετές 

πληροφορίες για τη λειτουργία του ίδιου του ιδρύματος, που είχαμε ενημερωθεί ότι 

θα το κάλυπταν περισσότερο οι εκπρόσωποι του φορέα. Θα προσπαθήσω όμως να 

είμαι όσο κατατοπιστικότερη μπορώ. Ξεκινώντας θέλω να σας πω ότι επέλεξα το 

ίδρυμα, ήταν μέσα στις επιλογές μου, γιατί πρώτον είχα φιλικές σχέσεις με μία 

κοπέλα που έκανε θερινή άσκηση ένα χρόνο πριν από μένα, το προηγούμενο 

καλοκαίρι, η οποία προερχόταν από το τμήμα της Πολιτισμικής Τεχνολογίας όμως, 

και είχε εργαστεί στο Γενεαλογικό τμήμα και είχε πολύ καλές εντυπώσεις. Εκτός από 

τις πολύ καλές της εντυπώσεις πρέπει να σας ομολογήσω ότι μετά από μερικούς 

μήνες έμαθα ότι επικοινώνησαν μαζί της και της πρότειναν μία σύμβαση για να 

δουλέψει εκεί. Αυτό μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και μέσα από την εικόνα που 

είχα για το ίδρυμα από την τηλεόραση κυρίως, από τις διαφημίσεις διάφορων 

βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών ή τον ελληνικό κόσμο που γίνονται εκθέσεις με 

τρισδιάστατα γραφικά, μακέτες κι όλα αυτά που μου φάνηκαν πολύ ελκυστικά, όλα 

αυτά συνετέλεσαν στο να το βάλω στις επιλογές μου. Παρόλο που η ιστορία ως 

αντικείμενο δεν είναι αυτό που προτιμώ, το λέω σε σχέση με την ανθρωπολογία. 

Λοιπόν, φτάνοντας εκεί με τη Σταυρούλα την Αλεξίου μας ξενάγησαν στα δύο 

τμήματα που αυτή τη χρονιά το ένα ήτανε ο τομέας έρευνας και διαχείρισης 

πολιτισμικής κληρονομιάς και το δεύτερο ήταν το τμήμα γενεαλογίας. Αφού μας 

ξενάγησαν, μας ζήτησαν να επιλέξουμε σε ποιο από τα δύο θα εργαστούμε κι αυτό 

κάναμε την πρώτη μέρα, αλλά από τη δεύτερη μας πρότειναν ένα κυλιόμενο 

πρόγραμμα, βδομάδα παρά βδομάδα, να εργαστούμε και στα δύο, εναλλάξ, γιατί 

σκέφτηκαν πως, αφού έτσι κι αλλιώς ο ένας μήνας είναι μικρό χρονικό διάστημα για 

να μπούμε πλήρως στο νόημα του τι γίνεται εκεί πέρα, θα ήτανε θετικό να πάρουμε 

μία ιδέα και από τα δύο τμήματα γιατί έχουνε διαφορετικό χαρακτήρα αυτά τα δύο 

μεταξύ τους. Την πρώτη λοιπόν εβδομάδα εγώ εργάστηκα στο τμήμα έρευνας και 

διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς, το οποίο εκείνη την περίοδο ασχολούταν με 

την δημιουργία δύο εγκυκλοπαιδειών ηλεκτρονικής μορφής, η μία με θέμα τη Μικρά 

Ασία και η δεύτερη με θέμα το Αιγαίο. Η εγκυκλοπαίδεια ‘’η πύλη του Αιγαίου’’ 

είναι περισσότερο για ευρύ κοινό, ενώ η ‘’Μικρά Ασία’’ θα είναι μάλλον λίγο πιο 

εξειδικευμένη, ίσως περισσότερο για επιστήμονες, ιστορικούς, λίγο πιο δύσπεπτη 

ίσως. Αφού το Αιγαίο είναι, θα ήταν πιο εύπεπτο, μας είπαν ότι θα ήταν καλύτερο να 

να εργαστούμε εκεί και να μην δυσκολευτούμε κιόλας με πολλές ιστορικές 

πληροφορίες, που ίσως να μας έφερνε δυσκολία αυτό.  

Μία εγκυκλοπαίδεια, όπως κι όταν είναι σε μορφή βιβλίου, έχει μια βιβλιογραφία. 

Αντίστοιχα η ηλεκτρονικής μορφής εγκυκλοπαίδεια έχει μια δικτυογραφία και μία 

προτεινόμενη δικτυογραφία η οποία θα συσχετίζεται. Αυτή η εγκυκλοπαίδεια έχει 

κανονικά λήμματα. Η δουλειά μας ήτανε να ασχοληθούμε με την προτεινόμενη 

δικτυογραφία, μας δώσανε κάποια sites, κάποιους δικτυακούς τόπους τους οποίους θα 

ελέγχαμε, κι αυτό που είχαμε να κάνουμε ήτανε να καταχωρήσουμε σε ένα 

πρόγραμμα στον υπολογιστή, τα σχόλιά μας για το site το οποίο μας έδωσαν. Ήταν 



ένα εκτενές site και μας πήρε όλο τον καιρό που ήμασταν εκεί, έπρεπε να 

περιηγηθούμε σε αυτό, να το αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, και να το 

σχολιάσουμε. Και αυτό μου, μου πήρε και τις δύο εβδομάδες, όσο εργάστηκα στο, σε 

αυτό το τμήμα. Το τμήμα της γενεαλογίας όπου εργάστηκα τη δεύτερη και την 

τέταρτη εβδομάδα, αυτό που κάνει γενικά, είναι να συλλέγει γενεαλογικά δέντρα. 

Γενεαλογικά δέντρα από πρόσφυγες που προέρχονται από τη Μικρά Ασία. Αυτό είναι 

προσβάσιμο σε όλους, ο καθένας δηλαδή από μας μπορεί να επικοινωνήσει με το 

τμήμα γενεαλογίας, να ζητήσει να του στείλουν ένα ειδικό έντυπο, να το 

συμπληρώσει αν έχει κάποιο πρόσφυγα συγγενή και να το παραχωρήσει εκεί πέρα 

όπου δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος με αυτά τα γενεαλογικά δέντρα τα οποία 

μπορεί και να συνδυαστούν και να βρει ο καθένας διάφορους συγγενείς που δεν 

ήξερε ή από πού προέρχεται, μία γενικότερη ιστορία της οικογένειάς του. Εκτός από 

αυτό ασχολούνταν και με ένα πρόγραμμα το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου οι 

ερευνητές....ξέχασα να σας πω ότι στο τμήμα ιστορίας, με συγχωρείτε, υπεύθυνος 

ήταν ο κύριος Γιώργος Τζεδόπουλος. Γενικά υπεύθυνη του τομέα η κυρία Κλεοπάτρα 

Φέρλα. Στο τμήμα γεναλογίας ήταν υπεύθυνος ο Μιχάλης ο Βαρλάς. Ο Μιχάλης ο 

Βαρλάς λοιπόν κατά κύριο λόγο κι ένας συνεργάτης του, είχε ανέβει στην Κεντρική 

Μακεδονία κι είχε γυρίσει διάφορα χωριά όπου προσπαθώντας να μαζέψει ιστορικές 

πληροφορίες, είχε πάρει και κάποιες συνεντεύξεις, κάποιες φωτογραφίες και βίντεο 

με ιστορίες ανθρώπων προσφύγων, από τη νότια κυρίως Μικρά Ασία, και απόσο 

έμαθα οι πρόσφυγες εκεί ήρθαν αργότερα από τη μικρασιατική καταστροφή από 

Καππαδοκία κυρίως. Αυτό που μου έμεινε εμένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 

ζωντανοί. Ή ήταν πριν από δέκα χρόνια, πέντε. Κι αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ 

ελκυστικό γιατί εκτός από την καταχώρηση κάποιων γενεαλογικών δέντρων σε μία 

βάση δεδομένων, το οποίο για μένα ήταν μία πολύ μικρή εργασία, δηλαδή ήτανε δυο 

τρία με τα οποία έπρεπε να δουλέψω, κατά κύριο λόγο έκανα απομαγνητοφωνήσεις 

αυτών των συνεντεύξεων που σας περιέγραψα πριν. Και μου φάνηκε πάρα πολύ 

ελκυστικός αυτός ο τρόπος προσέγγισης της ιστορίας. Μέσα από την προσωπική 

ιστορία δηλαδή του καθενός, με μικρές λεπτομέρειες και παρόλο που η ιστορία δεν 

είναι η καλύτερη των κλίσεών μου, με προσέλκυσε πάρα πολύ. Ήτανε οι άνθρωποι 

πέρα από τις ιστορίες που θέλανε να πούνε, κάθισαν και έψαξαν να βρούνε 

φωτογραφίες που είχανε κλεισμένες σε κουτιά ή σε σοφίτες που είχαν ξεχασμένες 

πιθανότατα και οι ίδιοι, φωτογραφίες με τους γονείς τους, οι ίδιοι γέροι πια, και 

βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες να λένε την ιστορία της φωτογραφίας και ήταν 

απίστευτο το πώς ξεκινώντας από τη φωτογραφία απλωνόταν αυτό το πράγμα και 

έβγαζαν ένα προσωπικό βίωμα με ιστορικά στοιχεία. Κι αυτό ήταν πάρα πολύ 

ενδιαφέρον. Η απομαγνητοφώνηση, σαν διαδικασία, μου ήτανε σχετικά γνωστή από 

κάποιες εργασίες που είχαμε κάνει εδώ στο πανεπιστήμιο και η γνώση μου πάνω σε 

αυτές, αν και νόμιζα ότι θα ήταν στοιχειώδης, τελικά ήταν αρκετή. Και δε χρειαζόταν 

τίποτα παραπάνω από αυτό. Και πήρα και μια πολύ καλή άποψη του πώς γίνεται μία 

σωστότερη όσο το δυνατόν συνέντευξη. Αυτό το υλικό θα ψηφιοποιούνταν, και θα 

ήταν διαθέσιμο στο ίντερνετ. Ένα σύνολο των συνεντεύξεων. Μας είχαν δοθεί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για τον καθένα από μας, ενταχθήκαμε κανονικά σε ένα 

γραφείο, στο μεν τμήμα ιστορικών σε ένα μεγαλύτερο γραφείο με πολλά άτομα μέσα, 

οπότε μπήκαμε και στη διαδικασία να συνεργαστούμε με ανθρώπους, να 

συνυπάρξουμε με αυτούς ένα οχτάωρο, στο τμήμα γενεαλογίας ήταν λίγο μικρότερο. 

Ιδιαίτερα προβλήματα, δεν συνάντησα, δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω κάποιες 

γνώσεις μου πάνω στην ιστορία, το μέσον με το οποίο κυρίως εργαζόμασταν ήταν ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, στη μεν εργασία με το ίντερνετ, το διαδίκτυο, στη δε 

άλλη, κάποιος απλός χειρισμό αρχείων, χειρισμός αρχείων word, για να 



πληκτρολογήσουμε τις απομαγνητοφωνήσεις, ένα αρχείο το οποίο μας χρησίμευε στο 

να χειριστούμε το αρχείο ήχου, πράγματα που εμένα δεν με δυσκόλεψαν γιατί είχα 

μία σχετικά καλή σχέση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γενικά, είχα έναν 

ενδοιασμό για το κατά πόσο ήμασταν χρήσιμοι τελικά εκεί μέσα, ή αν μας έδωσαν 

κάποια πράγματα ίσα ίσα για να πούμε ότι τελικά κάνουμε και κάτι αλλά 

προσπάθησαν να μας διαβεβαιώσουν και οι δύο υπεύθυνοι των τμημάτων ότι αν αυτό 

που κάνουμε τελικά, φυσικά θα ελεγχόταν, αν ήταν όμως καλό, απλά καλό, με 

κάποιες μικροδιορθώσεις θα το χρησιμοποιούσανε στο τελικό αποτέλεσμα, σε αυτό 

που τελικά θέλανε να φτιάξουν. Εκτός από το χρόνο που χρειάστηκε λοιπόν για να 

εξοικειωθώ με τις εργασίες που έπρεπε να κάνω, πάνω από δυο τρεις μέρες δεν 

υπήρχε κάποια άλλη δυσκολία, το περιβάλλον το εργασιακό ήταν κάτι πρωτόγνωρο 

για μένα, είναι ένας χώρος που ανήκει στην ουσία σε ιδιωτικό τομέα, δουλεύαμε  

οχτάωρο, ήταν υποτίθεται λίγο πιο ελαστικό για μας αλλά δε νομίζω για μένα 

σίγουρα, ούτε και η Σταυρούλα όμως απόσο ξέρω το εκμεταλλευτήκαμε αυτό, και 

δεν το κάναμε μάλλον, θα μιλήσω για μένα, από αγγαρεία, μας ενέπνεε ο χώρος. 

Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα να δουλέψω κάπου και δεν ένιωθα ότι υπήρχε λόγος 

να μην το κάνω. Γι’ αυτό επέλεξα, άλλωστε, να κάνω και θερινή πρακτική άσκηση.. 

Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Πήρα μια ιδέα για το τι μπορώ να κάνω μετά 

από εδώ. Παρόλο που ήτανε ιστορικό το αντικείμενο φάνηκε ενδιαφέρον. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα 

ανακοίνωση και με όλη την φροντίδα να μας μεταφέρει και την εμπειρία της από το 

χώρο, αλλά και αυτό που πραγματοποίησε εκεί σε συνεργασία με την κυρία Αλεξίου. 

Θα καλέσω τώρα τους παρευρισκομένους να προχωρήσουμε στη συζήτηση,… 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Εγώ θα’θελα να ρωτήσω θα προτιμούσες με αυτήν 

την εμπειρία σου να είναι περισσότερος ο χρόνος της διαμονής; 

Χριστίνα Καλλέργη: Ναι, σίγουρα.  

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Αυτό είναι σταθερή νομίζω συνιστώσα. Κάθε χρόνο 

οι πιο πολλοί φοιτητές λένε ναι, καλό αλλά λίγο. Θα θέλαμε λίγο περισσότερο. Θα 

προτιμούσα 

Χριστίνα Καλλέργη: Κι αυτό συγκεκριμένα γιατί είδα ότι μπορούν να γίνουν πολλές 

εργασίες, δηλαδή που κάνανε και άλλοι άνθρωποι παράλληλα, που θα μας έπαιρνε 

λίγο περισσότερο χρόνο για να πάρουμε μια ιδέα από αυτές, πιο περίπλοκες, δε θα 

μπορούσαμε να τις κάνουμε στο ίδρυμα. Αλλά ας πούμε ένα πράγμα που δεν κάναμε 

που θα μπορούσαν να μας το ζητήσουν, ήτανε να κάνουμε κάποιο ψάξιμο σε αρχεία ή 

βιβλιοθήκες το οποίο κάνανε οι ίδιοι, και απλά επέλεξαν να μη το κάνουμε γιατί, 

χαρακτηριστικά μας είπαν θα είστε ένα μήνα εδώ, είναι και καλοκαίρι, πού να σας 

στέλνουμε να τρέχετε μέσα στη ζέστη, ίσως αν ήταν λίγο περισσότερος ο χρόνος, να 

βλέπαμε και αυτή τη μορφή. Δηλαδή το να ψάξουμε σε πηγές, να ψάξουμε σε 

βιβλιοθήκες, φωτογραφίες ενδεχομένως που είδα, που χρειαζόντουσαν τεκμηρίωση κι 

όλα αυτά. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Μα νομίζω ούτως ή άλλως ότι και οι ίδιοι οι φορείς, πολύ 

συχνά έχουν επισημάνει ότι, το γεγονός ότι ο ένας μήνας δεν είναι αρκετός ώστε η 

συνεργασία έτσι να έχει μεγαλύτερο βάθος και καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν η 

κυρία Πλεξουσάκη. 

Έφη Πλεξουσάκη: Εγώ ήθελα να πω κάτι για αυτό για το οποίο αναρωτήθηκες  

Χριστίνα, για το αν απλώς σας έβαλαν αυτή τη δουλειά για να σας απασχολήσουνε ας 

πούμε. Ο κύριος Βαρλάς και ο κύριος Τζεδόπουλος μου είπαν ότι τα ονόματά σας θα 

μπουν ως βοηθοί αυτής της δουλειάς που έγινε, άρα κι επισήμως θα αναφερθεί ότι 

εργαστήκατε γι’ αυτό. Άρα αυτό σημαίνει κιόλας ότι πήρατε στα σοβαρά τη δουλειά 

σας και δεν ήταν μόνο μία, πώς να το πω, απασχόληση. 



Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Ωραία. Ο κύριος Λάνδρος; 

Χρήστος Λάνδρος: Να ρωτήσω κάτι; Διευκρινιστικά, είπατε ότι κάνατε κάποια 

σχόλια για διάφορους δικτυακούς τόπους.  

Χριστίνα Καλλέργη: Ήτανε περιγραφές των δικτυακών τόπων στους οποίους 

παρέπεμπε ο δικτυακός τόπος για τον οποίο εργαστήκαμε.  

Χρήστος Λάνδρος: Τι αφορούσαν αυτά τα σχόλια; Και κατά πόσον οι σπουδές της 

ανθρωπολογίας βοήθησαν σε αυτό; 

Χριστίνα Καλλέργη: Καθόλου. Ήτανε η περιγραφή του δικτυακού τόπου, το κατά 

πόσο καλά είναι δομημένος, δηλαδή αυτό ίσως να μπορούσε να το κάνει καλύτερα 

ένας άνθρωπος που, έχει σπουδάζει κάτι το οποίο έχει σχέση με πληροφοριακά 

συστήματα και υπολογιστές, αν είναι καλά δομημένος, αν είναι όμορφος σαν όψη, αν 

είναι εξυπηρετικός στο χρήστη, στο μάτι, πλήρης.. 

Χρήστος Λάνδρος: Και κάτι άλλο αν δουλεύοντας  μπορέσατε να αντιληφθείτε τη 

μέθοδο με την οποία γίνονται τα γενεαλογικά δέντρα. 

Χριστίνα Καλλέργη: Απ’ όσο είδα είχαν κάποιο συγκεκριμένο έντυπο το οποίο είχε 

συγκεκριμένες θέσεις για να μπουν τα πρόσωπα, ξεκινώντας από τον πρόσφυγα σαν 

κεντρικό σημείο ego, όπως τον χρησιμοποιούμε στην ανθρωπολογία, με τους 

απογόνους του όσους γνωστούς υπάρχουν και τους προγόνους του όσους γνωστούς 

υπάρχουν, νομίζω μέχρι τρεις γενιές πίσω. Ήτανε ένα γενεαλογικό δέντρο με τις 

διακλαδώσεις του κανονικά, το οποίο το συμπλήρωνε κάποιος και απλά σε ένα 

ηλεκτρονικό αρχείο το περνάγαμε. Στη συνέχεια αυτό έκανε συνδέσεις αν τυχόν 

υπήρχαν.  

Χρήστος Λάνδρος: Υπήρχε ηλεκτρονικό πρόγραμμα, δηλαδή. 
Χριστίνα Καλλέργη: Για τις συνδέσεις, ναι. απ’ όσο κατάλαβα. 

Έφη Πλεξουσάκη: Η άσκηση όμως δεν αφορούσε την κατασκευή γενεαλογικών 

δένδρων αφορούσε την απομαγνητοφώνηση. 

Χριστίνα Καλλέργη: Ετυχε την περίοδο που ήμουνα εκεί, να μην υπήρχαν  

γενεαλογικά δέντρα προς καταχώρηση.  

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Ευχαριστούμε και πάλι την κυρία Καλλέργη και θα καλέσω 

τώρα τον διευθυντή του ιστορικού αρχείου Αιγαίου ‘’Εργάνη’’, τον κύριο Κρίστη 

Κονναρή και το πολυαριθμότερο γκρουπ θα έλεγα από τους ασκούμενους και τις 

ασκούμενες, την κυρία Αβανίδου, την κυρία Ζορμπά, τον κύριο Καραλή, την κυρία 

Νικολάου και την κυρία Παπαγιαννάκου. Η κυρία Αντωνοπούλου απουσιάζει. 

Κρίστης Κονναρής: Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Κρίστης Κονναρής, εργάζομαι στο 

Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου Εργάνη, εδώ στη Μυτιλήνη και για τρίτη φορά φέτος είχαμε 

τη συνεργασία με το τμήμα Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στα πλαίσια της θερινής 

άσκησης. Λοιπόν, φέτος είχαμε έξι φοιτητές, πέντε φοιτήτριες και ένα φοιτητή, τους 

οποίους βλέπετε μπροστά μου, λείπει νομίζω η Χριστίνα. Νομίζω να μπούμε αμέσως 

στην ουσία, ο στόχος μας φέτος ήταν να εξειδικεύσουμε λίγο πιο πολύ την παρουσία 

των φοιτητών στο αρχείο. Δηλαδή, θέλαμε το αντικείμενο της δουλειάς τους να είναι 

χρήσιμο σε εμάς περισσότερο απ’ ότι θέλαμε να τους δώσουμε μια εικόνα του τι 

μπορεί να κάνει ένας οργανισμός που διαχειρίζεται κάποια ιδιωτικά αρχεία. 

Πιστέψαμε ότι κάνοντας το πρώτο παίρνουν και μια γεύση από το δεύτερο ενώ αν 

επικεντρωνόμασταν στο δεύτερο δεν θα κάναμε κάποια δουλειά η οποία θα είχε 

ουσιαστικό αποτέλεσμα για εμάς. Λοιπόν, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις μας στην Κουντουριώτη 49, στην προκυμαία της Μυτιλήνης και για 

τις ανάγκες των ασκουμένων διατέθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, οι 

υπολογιστές, το δίκτυο, οι εκτυπωτές, σκάνερ και τα λοιπά. Και, η εκπαίδευση έγινε 

υπό την καθοδήγηση τη δική μου και του συνεργάτη μας του Βαγγέλη Στουρνάρα 

που δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Να σας πω δυο λόγια για το Ιστορικό Αρχείο 



Αιγαίου έτσι για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα και τι έχουν κάνει για μας οι 

φοιτητές και για ίσως μετά στη συζήτηση να θίξουμε κάποια ζητήματα που 

ακουμπήσαμε προηγουμένως και μέσα από τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Λοιπον, 

το Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου ιδρύθηκε το2002 είναι μια αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρία με έδρα εδώ τη Μυτιλήνη και πήρε το όνομά της, το ‘’Εργάνη’’ δηλαδή, από 

μία εφεύρεση ενός ντόπιου εφευρέτη, και μιας πολύ δραστήριας προσωπικότητας, το 

1924 και ήταν μια μηχανή ραβδίσματος ελιών. Το αρχείο της οικογένειας Κουρτζή, 

ένα πολύ μεγάλο ιδιωτικό αρχείο με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το είδος αρχειακού 

υλικού που περιέχει, έχει έρθει στην κατοχή μας, έχει συντηρηθεί, έχει ταξινομηθεί, 

έχει ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερό του μέρος και έχει καταστεί προσβάσιμο, μέχρι 

στιγμής επί τόπου σε λίγο καιρό και στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να 

αναζητήσει πληροφορίες για την εποχή που καλύπτει το αρχείο που ξεκινά από το 

1850 περίπου και φτάνει μέχρι  το 1970-1980. Είναι ένα αρχείο που αντικατοπτρίζει 

γενικότερα τη σημασία της Λέσβου στην οικονομική, την κοινωνική, πιστεύω, και 

πολιτιστική ιστορία του τόπου, ένα δύσκολο αρχείο από πλευράς ανάγκης 

τεκμηρίωσης, εκκαθάρισης και όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν διότι 

βρέθηκε σκόρπιο μέσα σε κούτες με άλλα αρχειακά υλικά  με τεκμήρια από άλλες 

ιδιωτικές συλλογές, έπρεπε να περάσει  μία διαδικασία εκκαθάρισης πολύ χρονοβόρα, 

με πολλή προσοχή για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Και ο βασικός 

μας στόχος είναι να μπορέσουμε ακριβώς να διασυνδέσουμε, αυτό που λέγαμε και 

πριν, την τοπική ιστορία με την παγκόσμια ιστορία και να δούμε αυτές τις δύο 

διαστάσεις μαζί. Οι στόχοι της θερινής άσκησης πιο συγκεκριμένα, πάντα σε σχέση 

και με τους στόχους του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 

πανεπιστημίου είχε ως στόχο πρώτα τη γνωριμία των παιδιών με ένα υβριδικό 

οργανισμό, έτσι τον ονομάζουμε εμείς και μπορώ να εξηγήσω πιο μετά τι εννοώ με το 

υβριδικός, που διαχειρίζεται τεκμήρια που δεν απασχολούν πλέον μόνο τον ιστορικό 

αλλά μπορεί να είναι πηγή πληροφόρησης και για πολλούς άλλους επιστημονικούς 

και ακαδημαϊκούς κλάδους. Θέλαμε να εξοικειωθούν οι φοιτητές στα σύγχρονα 

συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειονομικής τεκμηρίωσης του αρχειακού 

υλικού, θέλαμε επίσης να τους δώσουμε, μια ιδέα για το πώς προετοιμάζεις ένα 

αρχείο προκειμένου αυτό να καταστεί προσβάσιμο στους ερευνητές, δηλαδή τις 

διαδικασίες ευρετηρίασης, καταλογογράφησης και τα λοιπά, και επίσης θέλαμε να 

τους δώσουμε και μιαν εικόνα για τις διαδικασίες παραγωγής ιστορικού πολιτιστικού 

περιεχομένου που χρησιμοποιείται στη δημιουργία διαφόρων άλλων πολιτιστικών 

προϊόντων πέραν των βιβλίων, πέραν των εκδόσεων και τα λοιπά. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, όπως θα πω και πιο κάτω, η δουλειά κάποιων από τα παιδιά 

χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία του αρχείου του κοινοτικού ελαιοτριβείου της 

Αγίας Παρασκευής που αυτή τη στιγμή εκτίθεται με τις περιγραφές των φοιτητών, 

όπως τις έχουν αυτοί περιγράψει, στο μουσείο βιομηχανικής ελαιουργίας της Αγίας 

Παρασκευής που έχει ιδρύσει το πολιτιστικό ίδρυμα της τράπεζας Πειραιώς στη 

Λέσβο πριν από ένα μήνα. Έχουν γίνει τα εγκαίνιά του. Λοιπόν τώρα λίγο πιο πολλές 

λεπτομέρειες αν και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να αφήσω τα παιδιά να 

μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον αυτό για τις ανάγκες 

αυτής της ημερίδας. Αυτό που έκαναν τα παιδιά, ήταν πρώτα πρώτα, η αρχειονομική 

τεκμηρίωση. Το κομμάτι αυτό περιελάμβανε εργασίες οργάνωσης, ταξινόμησης 

αρχειακού υλικού, την εκμάθηση κυρίως του συστήματος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης 

που χρησιμοποιούμε το (δυσνόητο) description, που είναι το διεθνές 

πρότυπο..ηλεκτρονικής περιγραφής προσαρμοσμένο πάνω στις ενότητες του 

(δυσνόητο) στο οποίο αναφερθήκαμε και πιο πριν, οι πληροφορίες είναι..ε, σε μορφή 

xml, οι οποίες καταχωρούνται με βάση τα πεδία του, του ΕΑΚ. Σε αυτό το πρότυπο 



καταχωρήσαμε τεκμήρια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο το κοινοτικό ελαιοτριβείο 

της Αγίας Παρασκευής και σε δεύτερη φάση, τη συλλογή του συλλέκτη, συνεργάτη 

μας και ερευνητή Στρατή Αναγνώστου. Οι φοιτητές βοήθησαν και έγραψαν τις 

λεζάντες και τις περιγραφές της ηλεκτρονικής παρουσίασης του αρχείου όπως σας 

είπα και πριν χρησιμοποιώντας και θησαυρούς όρων και ελεγχόμενα λεξιλόγια έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να είμαστε συμβατοί με τις ελάχιστες διεθνείς προδιαγραφές. 

Ένα άλλο κομμάτι εργασιών που η βοήθειά τους ήταν πολύ σημαντική, ήταν στην 

ιστορική μελέτη των καταχωρημένων τεκμηρίων και στη συγγραφή ενός σύντομου 

ιστορικού σημειώματος για συγκεκριμένα βιβλία αντιγραφής εξερχομένων επιστολών 

από το αρχείο της οικογένειας Κουρτζή καθώς επίσης και από το βιβλίο πρακτικών 

της εφορίας Μυτιλήνης της περιόδου 1872-1898 με ιδιαίτερη έμφαση σε 

εκπαιδευτικά ζητήματα της εποχής, σε σχέση πάντα με τη δράση της οικογένειας 

Κουρτζή και της οικογένειας Κούπα. Θεωρούμε ότι μετά την εμπειρία που είχαν οι 

φοιτητές μαζί μας, ελπίζω να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι αυτό που θα πω τώρα, ότι πλέον 

γνωρίζουν κάποιες βασικές αρχές της σύγχρονης αρχειονομίας, ίσως κάποιοι να 

γνωρίζουν και κάποιους από τους γενικότερους προβληματισμούς που απασχολούν 

την ευρύτερη κοινότητα και σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο νομίζω ότι γνωρίζουν πλέον 

πώς να χρησιμοποιήσουν κάποια σύγχρονα εργαλεία αρχειονομικής τεκμηρίωσης και, 

εφόσον έχουμε να κάνουμε με ανθρωπολόγους και ιστορικούς, πώς αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ερευνητή και του ιστορικού σήμερα. Τέλος 

νομίζω επίσης ότι έχουν πάρει μια ιδέα για το ευρύτερο πλαίσιο που διέπει τη 

διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σήμερα καθώς έχουν έρθει σε επαφή και με 

μεθοδολογίες και με τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την παραγωγή σύγχρονων 

πολιτιστικών προϊόντων. Αυτά είχα να πω, να ευχαριστήσω το τμήμα για άλλη μια 

φορά και άλλη μια χρονιά, ελπίζω του χρόνου να πάμε ακόμα καλύτερα, και επίσης 

εκφράζω την επιθυμία του χρόνου να έχουμε όντως περισσότερο καιρό μαζί μας τους 

φοιτητές. 
Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Ευχαριστούμε και εμείς και δίνω το λόγο στους φοιτητές 

ξεκινώντας από τον κ. Καραλή. 

Νίκος Καραλής: …που για μένα ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δηλαδή δεν, δεν είχα 

ξανασχοληθεί, ναι βασικά αυτό ήταν δεν είχα ξανασχοληθεί και μου άρεσε πάρα 

πολύ αυτό. Βασικά αυτά. 

Πλουσία Νικολάου: Το δικό μου θέμα άσκησης αφορούσε το παλιό ελαιοτριβείο 

στην Αγία Παρασκευή, το οποίο ιδρύθηκε στα τέλη της Τουρκοκρατίας με 

πρωτοβουλία της Εκκλησίας του Ταξιάρχη. Αν και στην αρχή το πρώτο πράγμα που 

κάναμε, νομίζω όλοι, ήταν να διαβάσουμε πληροφορίες για την «Εργάνη», να 

ξέρουμε που βρισκόμαστε, γιατί στη αρχή δεν ξέραμε καν που βρισκόμαστε, τι είναι 

αρχείο. Διαβάσαμε τι είναι η «Εργάνη» και στην ουσία χωρίσαμε τα θέματα. 

Διαβάσαμε, πήραμε ιστορικές πληροφορίες για το κάθε θέμα και το πρώτο κομμάτι 

της εργασίας μου ήταν πέρα από τις ιστορικές πληροφορίες να πάρω τα αρχεία, 

διάφορα χειρόγραφα, τα οποία  είχανε μαζέψει τα παιδιά απ’ ότι κατάλαβα με πολύ 

κόπο. Ήτανε δυσανάγνωστα και πολύ καλός μας φίλος ήταν ο μεγεθυντικός φακός. 

Στην αρχή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να το διαβάσουμε, πάρα πολύ όμως, μετά 

όπως λέμε «τρίφτηκε» το μάτι μας και το μυαλό μας και καταλαβαίναμε μετά από 

λίγο τι έγραφαν. Με τη βοήθεια και του κυρίου Κονναρή και του Βαγγέλη του 

Στουρνάρα, ο οποίος δεν είναι εδώ, προσπαθήσαμε αυτά τα χειρόγραφα να τα 

γράψουμε πολύ συνοπτικά. Εγώ αυτό το έκανα στην αρχή μόνη μου και στη συνέχεια 

βοήθησα τη Μίνα να μάθει πως το έκανα και στη συνέχεια η Μίνα βοήθησε τη 

κοπέλα η οποία λείπει. Και όταν βγάλαμε το νόημα με λίγα λόγια, μας έμαθαν μέσα 

από τους υπολογιστές να τα περάσουμε αυτά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν 



είχαμε καν δει, δεν ξέραμε τι είναι, μας φαινότανε βουνό. Στην ουσία όμως ήταν ένα 

παιχνιδάκι γιατί εντάξει δεν είναι και πολύ δύσκολο να χειριστείς τους υπολογιστές 

απ’ ότι καταλάβαμε. Μετά βάλαμε αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Αφού τελείωσε η 

δικιά μου πρακτική άσκησε, τη δουλειά μου την συνέχισε η Μίνα η οποία μπορεί να 

σας εξηγήσει μετά τι κάναμε. 

Ζορμπά Ασημίνα: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα στο τι κάναμε. 

Ήταν πιο εύκολο για μένα γιατί με ενθάρρυνε η Πλουσία ότι δεν είναι τίποτα ενώ 

στην αρχή της έλεγα πως δεν θα τα καταφέρω. Οι δραστηριότητες μας ήταν τρεις, 

ασχοληθήκαμε με το τι σημαίνει  αρχειονομική τεκμηρίωση, ιστορική και 

ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Λοιπόν στην πρώτη δραστηριότητα στην αρχειονομική, 

διαβάσαμε ένα κείμενο της ιστορικού Μαρίας Σιφναίου, που μας έλεγε για την 

ιστορία του κοινοτικού ελαιοτριβείου, μάθαμε για τον τόπο αρκετά πράγματα σε 

σχέση με αυτό και ήρθαν στα χέρια μας κάποιοι φάκελοι από το συμβούλιο τέλος 

πάντων που ασχολείται με τα θέματα του κοινοτικού ελαιοτριβείου της Αγίας 

Παρασκευής τα οποία ήταν επιταγές, συμφωνητικά, επιστολές παραγγελιών, 

ευχαριστήριες επιστολές, από χειροπιαστά έγγραφα με ανθρώπους οι οποίοι υπήρχανε 

εδώ τα ονόματά τους, και στη συνέχεια το ταξινομήσαμε αυτό το υλικό μέσα στον 

υπολογιστή σε διάφορα στάδια πρώτο, δεύτερο, τρίτο μέχρι να το βάλουμε όλο αυτό 

μέσα σε μια συγκεκριμένη φόρμα που υπάρχει τώρα στο ελαιοτριβείο. Λοιπόν, στη 

δεύτερη δραστηριότητα στην ιστορική μελέτη, αφού πια είχαμε μελετήσει κάθε 

τεκμήριο ξεχωριστά, κληθήκαμε να γράψουμε κάτι, ένα σχόλιο δικό μας ως ιστορικοί 

ανθρωπολόγοι. Ναι, εντάξει μας εμπιστεύθηκαν. Υπήρχαν και κάποιες διορθώσεις 

φυσικά, συμβουλές  που παίρναμε και από τον κύριο Κονναρή και τον κύριο 

Στουρνάρα αλλά μας ενθάρρυνε αυτό γιατί εντάξει μας έδειχναν ότι μας 

εμπιστεύονταν. Λοιπόν, μετά το τρίτο και τελευταίο μάθαμε τι είναι ελεγχόμενα 

λεξιλόγια που πριν δεν είχαμε, ομαδοποιούσαμε τα τεκμήρια που ήρθαν στα χέρια 

μας σε καταλόγους βασικών εννοιών όπως είναι η οικογένεια, η οικονομία, η 

εμπορική αλληλογραφία. Και στο τέλος η τεκμηρίωση που είχε να κάνει με τις 

σχέσεις της τεχνολογίας με την ιστορία, όσον αφορά την ψηφιοποίηση όλων αυτών 

των πληροφοριών στους δικτυακούς τόπους, μάθαμε αυτή τη συγκεκριμένη φόρμα 

από τα παιδιά. Κρατούσαμε σημειώσεις κανονικά, όπως είπε και η Πλουσία έγινε ένα 

παιχνίδι, δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Μια άλλη εξίσου ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 

είναι ότι για το κάθε τεκμήριο καταγράφαμε τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή πως 

ήταν οι διαστάσεις του, αν ήταν καλό, αν ήταν φθαρμένο έτσι ώστε η φωτογραφία 

του, η οποία βρίσκεται στο διαδίκτυο, στο συγκεκριμένο αυτό διαδικτυακό τόπο, να 

μπορεί ο αναγνώστης να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη της πραγματικής υπόστασης 

του τεκμηρίου βλέποντας και την φωτογραφία, διαβάζοντας και τις πληροφορίες τις 

δικές μας από κάτω. Αλλά αυτά με λίγα λόγια. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον και πολύ 

καλή συνεργασία. Έγινε και μια συνάντηση ανάμεσα σε εμάς και τους φοιτητές που 

ασκούνταν  στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης, ανταλλάξαμε απόψεις τι 

κάναμε εμείς τι κάνουνε εκείνοι, τους δείξαμε πως δουλεύουμε στους υπολογιστές 

και τους φάνηκε ότι αυτό που κάνουμε ήταν πολύ εξειδικευμένο και δύσκολο και ότι 

είμαστε τυχεροί γιατί εκείνοι έκαναν λίγο πιο κουραστική δουλειά, είχαν πολύ 

διάβασμα. Αυτά. 

Πλουσία Νικολάου: Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Μίνα ότι ήτανε φοβερό 

που συνδέσαμε το άκρο των υπολογιστών, ένα πολύ εξελιγμένο πρόγραμμα με τα 

χειρόγραφα τα οποία δε ξέρω κι εγώ από ποια χρονολογία ήτανε τα οποία και μόνο με 

το βλέμμα, που λέει ο λόγος, διαλύονταν και έπρεπε να συνδέσουμε τα δυο άκρα. 

Ούτε καν τα αγγίζαμε κι ήτανε πολύ πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα για μας. 



Ασημίνα Ζορμπά: Ναι, είχε ενδιαφέρον γιατί όταν κάναμε κάτι άσχημο μου έλεγε η 

Πλουσία, ξέρω γω, «πρέπει να προσέχεις δεν στηριζόμαστε πάνω στα αρχεία». 

Πλουσία Νικολάου: Ναι, δεν έπρεπε να ακουμπάμε, δεν έπρεπε να κοιτάμε, δηλαδή 

δεν έπρεπε τίποτα. Ήτανε φοβερά δύσκολο. 

Κρίστης Κονναρής: Μόνο να αισθάνεσαι! 

Ασημίνα Ζορμπά: Μάθαμε και κανόνες αρχειονομίας, διαβάσαμε, μας έδωσαν κάτι 

εγχειρίδια,  απόπου μάθαμε ότι δεν πρέπει να αλλάζουμε τα στοιχεία, όπως έρχεται 

στα χέρια μας ένα αρχείο έτσι ακριβώς πρέπει να το καταγράφουμε. Δεν πρέπει να 

φανταζόμαστε ότι αυτό είναι κομμάτι από κάτι το οποίο λείπει κι εμείς να το 

συμπληρώνουμε, αυτό δεν ισχύει. Όπως έρχεται έτσι πρέπει να το καταχωρούμε κι 

εμείς.  

Πλουσία Νικολάου: Νομίζω ότι το βασικό εκεί που πήγαμε δεν ήτανε μόνο τι 

μάθαμε σε σχέση με τη δουλειά και το αρχείο αλλά ότι σαν πρώτη εργασία, για μένα, 

δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα παιδιά έχουν δουλέψει κάπου αλλού, ήταν ότι δεν είχαμε τη 

σκιά του αφεντικού ούτε στο ελάχιστο, δεν σκεφτήκαμε ποτέ μήπως κάνουμε κάποιο 

λάθος, μη μας φωνάξουνε, μη μας πούνε, μην αργήσουμε πέντε λεπτά και μας πούνε 

κάτι, το κλίμα ήτανε τρομερό, δηλαδή μπορεί να καταντάει κουραστικό ορισμένες 

φορές να λέμε πόσο ωραία περάσαμε και τι ωραία ήτανε και τι καλοί που ήτανε, όμως 

είναι πραγματικά έτσι. Εγώ αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Βέβαια αυτό δεν ξέρω αν 

μου κάνει καλό γιατί δεν είναι έτσι σε όλες τις δουλειές απ’ ότι έχω μάθει και ίσως θα 

πάω κάπου αλλού και θα περιμένω να είναι τόσο καλοί και να γίνουμε ας πούμε σαν 

φίλοι. 

Σπύρος Κουλοχέρης:  Μπορείς να το απαιτήσεις όμως. 

Πλουσία Νικολάου: Ναι αλλά νομίζω κάποιοι δεν το δέχονται. Θεωρούν ότι είναι το 

κεφάλι και εσύ είσαι από κάτω ας πούμε.  

Κρίστης Κονναρής  : Εκτός από καλοί είμαστε και χρήσιμοι πάνω απ’ όλα. 

Βασιλική Παπαγιαννάκου  : Λοιπόν εγώ έκανα κάτι διαφορετικό από τα κορίτσια 

και τον Νίκο. Αρχικά ασχολήθηκα με το αρχείο του γερμανικού προξενείου στη 

Μυτιλήνη και η δουλειά μου ήταν να ελέγξω ένα κατάλογο που μου είχε δοθεί που 

περιείχε την ημερομηνία της αποστολής, τον τόπο του παραλήπτη και του αποστολέα 

και το θέμα της επιστολής. Στην αρχή διάβαζα τα γερμανικά κείμενα και στη 

συνέχεια με τη βοήθεια του λεξικού προσπαθούσα να τα κατανοήσω, πράγμα το 

οποίο, εντάξει, κι εγώ ένιωθα ότι ήταν λίγο δύσκολο. Στη συνέχεια  ασχολήθηκα με 

το διάβασμα κάποιων επιστολών από το 1916 μέχρι το 1921 και από το 1926 μέχρι το 

1930. Οι επιστολές αυτές ήταν γραμμένες από επιχειρηματίες, ειδικά από τον Πάνο 

και τον Μ. Κουρτζή οι οποίοι ήταν εξόριστοι στην Αθήνα και προσπαθούσαν να 

πληροφορούνται μέσα από τις επιστολές για τις επιχειρήσεις τους. Στόχος ήταν η 

δημιουργία ενός καταλόγου μέσα από την κωδικοποίηση της αλληλογραφίας ο οποίος 

θα περιείχε τις πληροφορίες συγκεντρωμένες ώστε να είναι προσβάσιμες στο κοινό 

μέσω του διαδικτύου. Σ’ αυτό το στάδιο αντιμετώπισα δυσκολίες επειδή οι επιστολές 

ήταν χειρόγραφες και με μολύβι καμιά φορά,  είχανε σβηστεί λόγω της φθοράς, αλλά 

εντάξει πιστεύω ότι αντεπεξήλθα. 

Σοφία Αβανίδου: Εγώ ασχολήθηκα με την εκπαίδευση σε σχέση με τη δράση δύο 

οικογενειών. Πηγαίνοντας εκεί περίμενα να δω κάτι εντελώς διαφορετικό γιατί 

φανταζόμουνα πως είναι τα αρχεία και πίστευα τι θα είναι λίγο κάπως ατακτοποίητα. 

Όταν πήγα εκεί ήταν πολύ οργανωμένα, τα είχανε οργανώσει πάρα πολύ καλά τα 

παιδιά, νόμιζες ότι θα είχαν πάρα πολύ προσωπικό για να κάνουν όλη αυτή τη 

δουλειά. Ήταν δηλαδή σε κουτιά οργανωμένα, δεμένα, που μας τα έδειχνε ο 

Βαγγέλης, μου φαινόταν πολύ εντυπωσιακό έτσι που τα είχαν οργανώσει και τους 

είχαν δώσει τόση φροντίδα, δηλαδή όταν μου έδωσε το δικό μου υλικό ήταν τόσο 



καθαρά που ήθελες να ασχοληθείς με αυτό. Εγώ ταξινόμησα αυτά τα αρχεία που μου 

έδωσαν σύμφωνα με την ημερομηνία, τους έφορους που είχαν λάβει μέρος, τους 

έφορους που αναφέρονταν σε κάθε αρχείο και το θέμα το οποίο με δυσκόλεψε πάρα 

πολύ ήταν πρώτα απόλα οι έφοροι βέβαια γιατί αυτά τα ονόματα δεν τα είχα ξαναδεί 

και κάποιοι υπέγραφαν απλά. Σε αυτό με βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά μου δώσανε 

ένα κατάλογο με κάποια ονόματα μήπως βγάλω από κει κάποιο συμπέρασμα. Αλλά 

το θέμα που με απασχόλησε πάρα πολύ και εκεί πιστεύω ότι χρειαζόμουνα αρκετό 

χρόνο, δηλαδή ότι ήθελα εγώ περισσότερο χρόνο ήταν να ξεχωρίζω ποια στοιχεία 

ήταν σημαντικά σε κάθε αρχείο. Γιατί σε κάποια αρχεία τη μια στιγμή πίστευα ότι το 

σημαντικό θέμα ήταν το τάδε και συνεχίζοντας στα επόμενα αρχεία άλλαζα άποψη. 

Συνεχίζοντας δηλαδή στο επόμενο αρχείο έβλεπα ότι γινόταν αναφορά για 

παράδειγμα σε μια δωρεά και ότι γι αυτήν είχε γίνει αναφορά και στο προηγούμενο 

αρχείο και εγώ δεν το είχα σημειώσει. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμουνα κι άλλο χρόνο 

γιατί το τελευταίο ας πούμε διάστημα καταλαβαίνουμε πως ήταν η όλη λογική, πως 

δούλευε όλο αυτό και πιστεύω ότι θα γινότανε καλύτερη δουλειά αν είχα κι άλλο 

χρόνο. Και αυτό γιατί κάθε αρχείο δεν είχε μόνο θέματα που αφορούσαν την 

εκπαίδευση αλλά και σε θέματα που αφορούσαν για παράδειγμα συζητήσεις που 

γίνονταν για περιουσιακά στοιχεία, για διαθήκες και αυτό ήταν που δεν μπορούσα 

στην αρχή τουλάχιστον να καταλάβω ποιο ήταν το σημαντικό να ξεχωρίσω. 

Πλουσία Νικολάου: Θέλω να συμπληρώσω κάτι ακόμα: ότι τα παιδιά μας κάνανε 

την τιμή και εμείς που ασχοληθήκαμε με το ελαιοτριβείο της Αγίας  Παρασκευής 

υπάρχει το όνομά μας στο μουσείο της Αγίας Παρασκευής ότι κι εμείς έχουμε 

συμβάλλει Θέλω ακόμα να πω ότι μας βοήθησαν και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία 

βρίσκονταν στην «Εργάνη», όπως είναι η Μαρούσα, η οποία δεν ήταν υπεύθυνη για 

μας και δεν είχε κανένα λόγο να μας βοηθήσει όμως ήταν εκεί σε κάθε στιγμή.   

Γιάννης Γιαννιτσιώτης:  Λοιπόν παρακαλώ πολύ παρατηρήσεις, ερωτήσεις 

διευκρινιστικές και άλλες, παρεμβάσεις. Ο κύριος Λάνδρος. 

Λάνδρος Χρήστος: Θα ήθελα να μάθω το συγκεκριμένο αρχείο Αιγαίου «Εργάνη» τι 

κάνει, ποιος είναι ο κύριος όγκος του υλικού, τι προσωπικό έχετε, πως εμπλουτίζεται 

το αρχείο αν εμπλουτίζεται, ποιους κώδικες διαθέτετε για να φτιάξετε ένα κατάλογο;  

Κονναρής Κρίστης: Ναι είναι το ΔΙΠΑΠ, το ΕΑΚ και το X-ML. To X-ML, δεν είμαι 

ο κατάλληλος να σας απαντήσω, είναι ηλεκτρονικός  

Για τα υπόλοιπα που με ρωτήσατε. Λοιπόν ο όγκος του υλικού του αρχείου Κουρτζή 

είναι περίπου 22 κουτιά αρχειονομίας περίπου τόσα επί τόσα επί τόσα. 22 κουτιά τα 

οποία έχουν σχέδια, έχουν ταινίες, έχουν πίνακες ζωγραφικής, παρτιτούρες, 

προσωπικά έγγραφα, εφήμερα, διαφημιστικά, κ.λ.π. Όσον αφορά το δεύτερο που με 

ρωτήσατε ήταν… 

Χρήστος Λάνδρος: Αυτό είναι το αρχείο; Δεν είναι κάτι άλλο; 

Κονναρής Κρίστης: Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή εμείς ξεκινήσαμε με αυτό το αρχείο. 

Στην πορεία το αρχείο μας εμπλουτίζεται συνεχώς, δηλαδή όπως είπατε κι εσείς αν 

κερδίζεις την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας προχωράς. Και συνήθως εδώ 

τουλάχιστον που ξέρω εγώ για τη Μυτιλήνη ο κόσμος είναι και λίγο επιφυλακτικός, 

πρέπει να είσαι προσεκτικός και ειλικρινής γι’ αυτό που κάνεις και να μην βιάζεσαι 

πάνω απ’ όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης γύρω στα άλλα δεκαπέντε κουτιά 

αρχειονομίας εφημερίδες του τοπικού τύπου από την συλλογή του κυρίου Αντώνη 

Πλάτωνα, που είναι μια καταπληκτική συλλογή από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και 

την δεκαετία του ’60. Όπως επίσης έχουμε αρχίσει να συγκεντρώνουμε και να 

ταξινομούμε αρχειακό υλικό της οικογένειας Κούμπα, το οποίο μαζεύουμε και από 

ιδιώτες συλλέκτες τους οποίους εμείς ψάχνουμε, είτε από συλλέκτες οι οποίοι αυτοί 

μας βρίσκουν.  



Σε σχέση με το προσωπικό, αυτή τη στιγμή εμείς υλοποιούμε ένα πρόγραμμα του 

πακέτου κοινωνία της πληροφορίας στο μέτρο 3.3 για τον πολιτισμό, δηλαδή 

ψηφιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και από εκεί θα προέρχεται η κύρια μας 

χρηματοδότηση. 

Χρήστος Λάνδρος: Οι συνεργάτες; 

Κρίστης Κονναρής: Οι συνεργάτες μας είναι με συμβάσεις έργων, εξωτερικοί 

συνεργάτες.  

Λάνδρος Χρήστος: Οι πόροι προέρχονται από την κοινωνία της πληροφορίας; 

Κρίστης Κονναρής: Σας είπα, κυρίως από την κοινωνία της πληροφορίας, από τις 

συνδρομές των μελών και από τις άλλες εργασίες τις οποίες υλοποιήσαμε, όπως ας 

πούμε η οργάνωση του αρχείου του κοινοτικού ελαιοτριβείου, η παρουσίαση μιας 

εφαρμογής με πολυμέσα που κάναμε στο πολιτιστικό ίδρυμα του ελαιοτριβείου και 

ένα δεκάλεπτο βίντεο ντοκιμαντέρ επίσης για την ελαιοκαλλιέργεια και για την 

ελαιοπαραγωγή στη Λέσβο. 

Έφη Πλεξουσάκη: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κ. Νικολάου, την κ. Ζορμπά και 

την κ. Αβανίδου, που έθεσαν το ζήτημα ότι δυσκολεύτηκαν στο σχολιασμό των 

χειρογράφων και στον εντοπισμό του θέματος, αν κατάλαβα καλά, κάποιων 

χειρογράφων. Ήθελα να σας ρωτήσω  πώς δουλέψατε γι’ αυτό, δηλαδή με ποιον 

τρόπο; Σας έδωσαν κάποιες οδηγίες, πώς να σχολιάσετε; Έπρεπε να βρείτε εσείς τα 

κριτήρια με βάση τα οποία θα διαλέγατε τι θα σχολιάσετε; Για τον εντοπισμό του 

θέματος πάλι, με τον ίδιο τρόπο, το συζητήσατε με τους υπεύθυνους της άσκησης; 

Έπρεπε να βρείτε εσείς τους τρόπους; Πώς το δουλέψατε; Αυτό ήθελα να ρωτήσω. 

Πλουσία Νικολάου Αφού μας έμαθαν στην ουσία δυο-τρία πράγματα στην αρχή, όχι 

όλα, μας έμαθαν πώς να διαβάζουμε, στην ουσία σαν να μεταφράζουμε. Μας έκαναν 

δυο-τρία παραδείγματα. Μετά θεώρησαν ότι ήταν αρκετά ώστε να καταλάβουμε 

περίπου τι ζητάνε και πως θέλουν να το κάνουμε. Δεν ήτανε ποτέ από πάνω μας ούτε 

σαν «μπαμπούλες» ούτε να σαν φοβόμαστε τι θα γράψουμε, όμως γι’ αυτό στο τέλος 

διορθώθηκαν κάποια πράγματα. Κάποια μείνανε κάποια διορθώθηκαν, βέβαια εμείς 

το μάθημα μας το πήραμε. 

Κρίστης Κονναρής: Πρέπει να πω ότι εγώ έμεινα πολύ ικανοποιημένος από το 

αποτέλεσμα της δουλείας. Όπως είπε η Πλουσία επειδή και μένα μου αρέσει πάρα 

πολύ αυτό το κομμάτι ξέρω ότι θέλει υπομονή. Το να γνωρίσεις μια προσωπικότητα 

μέσα από μια επιστολή του ή να αντλήσεις κάποια συμπεράσματα για το ευρύτερο 

πλαίσιο του οποίου αυτή η επιστολή αποτελεί μέρος και αναπόσπαστο κομμάτι θέλει 

υπομονή και δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να μάθεις σε κάποιον μόνο και μόνο 

λέγοντας του το. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσεις να προβληματιστεί, να κάνει το 

λάθος, να επιστρέψει όπως είπε και η Σοφία ξανά πίσω για να καταλάβει ότι τελικά 

αυτό που θέλαμε να κρατήσουμε από αυτή την επιστολή δεν ήταν αυτό που αρχικά 

νόμιζε αλλά είναι κάτι άλλο. Έτσι προχωρήσαμε και νομίζω ότι έτσι θα 

προχωρήσουμε και στο μέλλον, γιατί είναι μια ευκαιρία ακριβώς αυτό, δίνεις και μια 

αίσθηση και της αλλαγής και της συνέχειας και μέσα από τον γραφικό χαρακτήρα και 

μέσα από το ύφος μιας επιστολής και από τα περιεχόμενα. Νομίζω ότι είναι πολύ 

χρήσιμο για κάποιον φοιτητή αυτή η εμπειρία. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της 

δουλειάς τους.  

Σοφία Αβανίδου: Στην αρχή αυτό μου είχε πει ο κύριος Κονναρής. Και σκέφτηκα μα 

πως γίνεται δηλαδή απ’ το πρώτο αρχείο πρέπει εγώ να καταλάβω, πως; Γιατί δεν μου 

λέει κάτι, γιατί δεν μου λέει κάπου να στηριχτώ και μου είπε αυτό ακριβώς ότι «θα 

ξαναγυρίσεις» και λέω εντάξει μετά ας πούμε που θα είμαι στο εκατοστό άμα μου 

έρθει και ξαναγυρίσω στο πρώτο πως θα το καταλάβω; Κι όμως αυτό γίνεται, δηλαδή 

χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να κάποιος να σου πει ότι… Ενώ εγώ πίστευα ότι 



υπάρχει ένας οδηγός, δηλαδή,  να αυτό θα κοιτάξεις, από εδώ ως εδώ θα διαβάσεις ή 

αυτό το όνομα θα κρατήσεις ή όπου βλέπεις αυτό το όνομα θα το κρατάς. Τελικά 

όμως βγαίνει μόνο του όσο πιο πολύ διαβάσεις τόσο καταλαβαίνεις πιο πολλά  

πράγματα. 

Έφη Πλεξουσάκη: Άρα τελικά δεν βγαίνει ακριβώς μόνο του αφού είπες ότι όσο πιο 

πολύ διαβάσεις τόσο καταλαβαίνεις πιο πολλά πράγματα. 

Σοφία Αβανίδου: Ναι. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι είπαν τώρα 

κάποια προβλήματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει κι εμείς. Όταν πάμε να διαβάσουμε 

ένα γραπτό έχουμε παρόμοια προβλήματα. Δηλαδή, κάποιοι στην αρχή δεν μπορούμε 

να διαβάσουμε τόσο εύκολα, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη πείρα από την Πλουσία 

και να διαβάσω πιο γρήγορα, αλλά ένας γραφικός χαρακτήρας είναι ένας γραφικός 

χαρακτήρας που πρέπει να εξοικειωθώ μαζί του, να τον μάθω και ταυτόχρονα πρέπει 

να εξοικειωθώ και με το υλικό, που έχω στη διάθεσή μου. Άρα, αντιμετωπίζουμε 

ανάλογα προβλήματα όλοι και τελικά αυτό είναι που μαθαίνουμε σε μια δουλειά, 

δηλαδή όσο εμπειρικά κι αν το δώσουμε στο πανεπιστήμιο για παράδειγμα, στα 

μαθήματα, τι είναι αρχείο, πώς το προσεγγίζεις κι όλα αυτά, δεν φτάνει. Ο ίδιος 

πρέπει να δουλέψεις εκεί και να κάνεις τα λάθη, τα πήγαινε-έλα και όλα αυτά. Και 

εμείς ξαναγυρίζουμε στο υλικό και όχι μία φορά, πολλές φορές ξαναγυρίζουμε. Αυτό 

το μαθαίνεις επιτόπου. Το άλλο που θέλω είναι να ευχαριστήσουμε την Εργάνη γιατί 

μας έδωσε τη δυνατότητα και πολλά παιδιά να πάνε φέτος, που ήταν να πάνε στα 

τοπικά Γ.Α.Κ. Τα τοπικά Γ.Α.Κ. αρνήθηκαν να δεχθούν φέτος φοιτητές. Είμαστε 

πολύ τυχεροί που η Εργάνη έχει την καλοσύνη να δεχθεί τόσο κόσμο γιατί πρόκειται 

για ένα μικρό αρχείο, αλλά αυτό που φάνηκε και σήμερα είναι ότι έχουν ένα μικρό 

αρχείο στη διάθεση τους αλλά γίνεται μια δουλειά πολύ συστηματική σε αυτή τη 

σύνδεση του αρχείου με την ψηφιοποίηση του. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που 

γίνεται εκεί πέρα και ευχόμαστε να συνεχιστεί η συνεργασία. Πραγματικά 

ευχαριστούμε τον Κρίστη και τους υπόλοιπους στην Εργάνη για το χώρο που διαθέτει 

για τους φοιτητές μας. Αυτά. 

Κρίστης Κονναρής: Κι εμείς το ίδιο γι’ αυτό μας αρέσει να ερχόμαστε. 

Πλουσία Νικολάου: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αρχείο με σπουδαία δουλειά και 

μεγάλη καρδιά. Κι αυτό πρέπει να το πούμε. 

Στέλλα Σημαντήρη: Να ρωτήσω κάτι κι εγώ κύριε Κονναρή; 

Κρίστης Κονναρής: Βεβαίως.  

Στέλλα Σημαντήρη: Το αρχείο είναι ίσως προσβάσιμο φαντάζομαι σε όλους; 

Κρίστης Κονναρής: Βέβαια, βέβαια. 

Στέλλα Σημαντήρη: Άρα λοιπόν  κάποιος μελετητής και οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας; 

Κρίστης Κονναρής: Βεβαίως, βεβαίως. Τουλάχιστον τα κομμάτια που έχουμε 

ταξινομήσει. Και τα αταξινόμητα μπορεί να τα δει αν έχει το χρόνο να κάτσει ο ίδιος 

ή η ίδια να ασχοληθεί με την πιο παραδοσιακή αναζήτηση μέσα σε ένα αρχείο το 

οποίο δεν έχει κάποιο ηλεκτρονικό οδηγό, ευρετήριο δηλαδή για να τον καθοδηγήσει. 

Ζορμπά Ασημίνα: Να σας πω κάτι σ’ αυτό; Όσο ήμασταν στο αρχείο είχε έρθει μια 

κοπέλα φοιτήτρια από την Αθήνα με τους συνεργάτες της, η οποία έκανε διατριβή 

πάνω σε ένα θέμα που σχετιζόταν με το αρχειακό υλικό για την οικογένεια Κουρτζή. 

Είχε ψάξει πάρα πολύ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και κάποιος της έδωσε την 

πληροφορία τυχαία ότι υπάρχει αυτό το αρχείο στη Μυτιλήνη και είχε έρθει εκεί και 

της έδειξαν τα παιδιά πολλά πράγματα, της έδωσαν πληροφορίες γι’ αυτό. 



Χρήστος Λάνδρος: Θα ήθελα να ρωτήσω το Νίκο κάτι που ασχολήθηκε πιο πολύ με 

την ιστοριογραφία. Αφορά περισσότερο τους παρευρισκόμενους ιστορικούς. Πως 

αισθάνεται κάποιος όταν κοιτάει μια αλληλογραφία; Η αλληλογραφία ήταν εμπορική;  

Νίκος Καραλής: Βασικά ναι. 

Χρήστος Λάνδρος: Αλλά και μέσα στις επιστολές υπάρχουν και παράγραφοι πιθανόν 

οι οποίες αφορούν στην προσωπική ζωή του συντάκτη της επιστολής και του 

παραλήπτη, μυστικά ίσως, συναισθηματικές σχέσεις, μυστικές σχέσεις πιθανόν, 

υπάρχει και ερωτική αλληλογραφία σε ένα ιδιωτικό αρχείο, σε μια ιδιωτική 

αλληλογραφία. Πως αισθάνεται, πως αισθάνθηκες εσύ αν έπεσες πάνω σε τέτοιες 

πληροφορίες και τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής ενός αρχείου σε τέτοιες 

περιπτώσεις; Δημοσιοποιείται το μυστικό που είχε κάποιος και το έγραψε κάποτε ως 

υστερόγραφο σε μια επιστολή; 

Νίκος Καραλής: Περισσότερο βγαίνουν μέσα από τις επιστολές συγκεκριμένες 

δυσκολίες που υπήρχαν όσον αφορά τις εργασίες τους. Δηλαδή θυμάμαι κάποιες 

επιστολές που λόγω τρικυμίας κάποιο καράβι δεν μπορούσε να ξεκινήσει από τη 

Θεσσαλονίκη για να φέρει κάποια υλικά που χρειαζότανε εδώ η οικογένεια για το 

εμπόριο τους και έβλεπες την αγωνία που υπήρχε μέσα από τις συνεχιζόμενες 

επιστολές, ότι αύριο θα ξεκινήσει, μετά την επόμενη επιστολή υπήρχε το ότι δε 

γίνεται  και τα λοιπά. Κυρίως ήταν καθημερινές δυσκολίες που είδα, όχι κάτι άλλο. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Μου έδωσε τη δυνατότητα η Εργάνη πριν ενάμιση 

χρόνο να δουλέψω ακριβώς με τέτοιου είδους υλικό, με επιστολογραφία, με 

γυναικείες επιστολές, κάτι που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά τις 

διάβασα και έκανα ένα σημείωμα εισαγωγικό για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης. 

Μέσα εκεί υπάρχουν πολλές πληροφορίες, όχι μυστικά, δε θα το έλεγα, αλλά είναι 

προσωπικές πληροφορίες έτσι; Εγώ νομίζω πως πρέπει να φύγουμε από αυτό, από 

αυτή τη διάκριση τι είναι προσωπικό και τι δεν είναι, μπαίνουμε σε μια συζήτηση που 

αφορά το τι είναι πολιτικώς ορθό να αναφέρεται και τι όχι. Νομίζω ότι όλα είναι πηγή 

για τον ερευνητή για να καταλάβει τις πραγματικότητες, τις κοσμοεικόνες που 

φτιάχνουν οι άνθρωποι, οπότε μια συζήτηση που αφορά ακόμα και την ερωτική ζωή, 

ας το πούμε έτσι ή τις διαθέσεις, τα συναισθήματα των ανθρώπων είναι πολύ 

σημαντικά για τον ιστορικό. 

Χρήστος Λάνδρος: Συμφωνώ μαζί σας. Άλλωστε ο Σεφέρης έχει την 

επιστολογραφία του με πολλά προσωπικά μυστικά, όντως. Μόνο που υπάρχει μια 

αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Για τους ζώντες όμως. 

Χρήστος Λάνδρος: Η οποία κάθε τρεις και λίγο επεμβαίνει στη διαχείριση των 

αρχείων. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Για τους ζώντες δεν είναι; Γι αυτούς που ζουν και 

καταθέτουν ένα αρχείο. Αλλά για περασμένες γενιές, για γενιές που έχουν φύγει, οι 

επιστολές είναι εξαιρετικά πολύτιμη πηγή. Εγώ είχα ανάλογο πρόβλημα σε κάποια 

άλλη δουλειά για τα διαζύγια στη Μυτιλήνη από το αρχείο του Εκκλησιαστικού 

Δικαστηρίου, όπου υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, που γίνονται κεκλεισμένων των 

θυρών και είναι περιπτώσεις ιδιαίτερες θα λέγαμε, δηλαδή ασθένειες, ανικανότητες 

και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα όποια συνιστούν λόγο διαζυγίου. Εκεί  κάποτε 

αν αυτή τη δουλειά τη βγάλω προς τα έξω, φαντάζομαι ότι αυτό που θα κάνω είναι να 

μην δημοσιεύσω τα ονόματα. Η απόκρυψη των ονομάτων είναι αυτό που θα με 

καλύψει απέναντι σ’ αυτό.  

Κρίστης Κονναρής: Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι και λίγο σχετική με το 

πρόβλημα του ορισμού για το τι είναι δημόσιο και τι ιδιωτικό αρχείο. Είναι ίδια ως 

προς τον τρόπο διαχείρισης τους, είναι ίδια ως προς τις πληροφορίες που μεταφέρουν, 



το αρχείο ενός πρώην υπουργού είναι ένα δημόσιο αρχείο, είναι ένα ιδιωτικό αρχείο, 

είναι με το ένα πόδι δημόσιο; Νομίζω ότι και το ενδιαφέρον της δουλειάς μας είναι 

αυτό ότι ισορροπούμε ή καλούμαστε να ισορροπήσουμε τουλάχιστον κάθε φορά 

ανάμεσα σε εννοιολογικές παγίδες που οι ίδιοι στήνουμε στους εαυτούς μας, αλλά 

νομίζω όπως σας  είπα αυτό είναι το ενδιαφέρον. 

Χρήστος Λάνδρος: Νομίζω  ότι οι ιστορικοί το έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και 

το είπε η κ. Σταματογιαννοπούλου, όσον αφορά τις πληροφορίες που μπορεί να βρει 

κάποιος από μια προσωπική αλληλογραφία. Εκείνοι οι οποίοι θέτουν προσκόμματα 

είναι οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Κρίστης Κονναρής: Ναι, σίγουρα. Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι. Ήθελα να 

πω κάτι τελευταίο επειδή σας άκουσα να αναφέρεστε στο ζήτημα της εκκαθάρισης 

και επειδή θίξατε κάποιες αδυναμίες των σύγχρονων αρχειονόμων που στην ουσία 

καθρεπτίζουν και κάποιες αδυναμίες του ακαδημαϊκού κλάδου που παράγει τους 

αρχειονόμους. Η λέξη «παράγει» να ακούγεται κάπως σκληρή αλλά εν πάσει 

περιπτώσει δεν μου έρχεται κάποια πιο κατάλληλη διότι η εμπειρία μας εμάς με ένα 

ιδιωτικό αρχείο ήταν πολύ παράξενη και πολύπλοκη ως προς αυτό το πράγμα. 

Δηλαδή ένας αρχειονόμος δεν θα μπορούσε να αναλάβει μόνος του την διαδικασία 

εκκαθάρισης αυτού του αρχείου. Αυτό το αρχείο περιείχε κάποιες προσωπικές 

επιστολές που μοιραία η προσωπική επιστολή δεν πετάγεται, κρατιέται. Περιείχε 

όμως κάποια χειρόγραφα σημειώματα, κάποια σημειώματα που ήταν απλά ένα 

άθροισμα κάποιων αριθμών, περιείχε κάποιες χαρτοπετσέτες οι οποίες για κάποιο 

λόγο βρέθηκαν μέσα στο αρχείο, έτσι; Λοιπόν, φαινόταν τσαλακωμένη, φαινόταν ότι 

ήταν κάτι άχρηστο το οποίο στην ουσία λαθραία εισχώρησε μέσα στο αρχειακό 

υλικό. Όταν όμως ανοίγεις αυτό το πράγμα και το θέτεις στη γνώση κάποιου ειδικού 

με διαφορετικής φύσεως εξειδίκευση θα σου πει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μια 

απλή χαρτοπετσέτα γιατί είναι αυτή η τεχνοτροπία που ήταν αυτής της εποχής και 

περιέχει αυτή τη σφραγίδα ή αυτό το λογότυπο το οποίο εμένα ως… 

Χρήστος Λάνδρος: Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. 

Κρίστης Κονναρής: Λοιπόν ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ή ένα πίνακα 

ζωγραφικής. Πως εγώ ως ιστορικός της οικονομίας είμαι σε θέση να κρίνω αν αυτή η 

πρόχειρη ακουαρέλα, αυτό το προσχέδιο της ακουαρέλας αξίζει να κρατηθεί ή να 

πεταχτεί εφόσον έχω δυο-τρία τέτοια σχέδια. Είναι ζητήματα που νομίζω μόνο μια 

διεπιστημονική ομάδα που λένε μπορεί σιγά-σιγά να αναλαμβάνει την υπεύθυνη 

νομίζω διαδικασία της εκκαθάρισης με υπευθυνότητα και για να είμαστε και σίγουροι 

ότι δεν θα καταστρέψουμε κάτι το οποίο να είναι σημαντικό σε κάποιον άλλο στο 

μέλλον. 

Χρήστος Λάνδρος: Πολύ σωστά το είπατε δεν είναι θέμα ενός  κλάδου. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Μουσείο Μπενάκη. Η κυρία 

Τσελίκα δεν μπόρεσε να παραστεί. Η κυρία Βαλάρη θα μας μιλήσει για την εμπειρία 

της από το Μουσείο Μπενάκη.  

Εξερτζόγλου Χάρης: Εγώ ως επιβλέπων των δυο φοιτητριών που δούλεψαν στο 

Μουσείο Μπενάκη και επειδή δεν είναι εδώ η κυρία Τσελίκα, ήθελα απλώς να πω ότι 

το μουσείο Μπενάκη είναι ένας από τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε 

χρόνια, έχουμε μια πολύ καλή και στενή συνεργασία και πραγματικά λυπάμαι που η 

κυρία Τσελίκα δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας σ’ αυτή την εκδήλωση. Να θυμίσω ότι 

το Μουσείο Μπενάκη στην ουσία έχει ένα μεγάλο αρχείο. Ουσιαστικά αφορά δυο 

μεγάλες συλλογές τη συλλογή του αρχείου της Παλιγγενεσίας που αφορά έγγραφα 

της Ελληνικής Επανάστασης και μετά, όπως επίσης και το αρχείο του Βενιζέλου, του 

Ελευθέριου Βενιζέλου και σταδιακά αυτό το αρχείο εμπλουτίζεται με διάφορες 

νεότερες συλλογές, με καινούριες συλλογές και αυτή τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα 



εξαιρετικά οργανωμένο αρχείο σε σχέση με το υλικό που είχε τουλάχιστον την εποχή 

που εγώ ήμουν φοιτητής και έκανα τις έρευνές μου. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο 

στην Άννα τη Βαλάρη, η οποία ασκήθηκε στο αρχείο Μπενάκη να μας πει την 

εμπειρία της, που είμαι βέβαιος πως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. 

Άννα Βαλάρη: Πράγματι. Αρχικά θέλω να πω ότι το Μουσείο Μπενάκη ήταν το 

σπίτι που έμενε η Πηνελόπη Δέλτα, η γνωστή συγγραφέας από τον «Μάγκα», τον 

«Τρελαντώνη» που όλοι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει τα βιβλία της. Με το που πήγα 

εκεί ένιωσα πραγματικά ένα δέος με το σπίτι γιατί ήταν όπως ακριβώς το βλέπουμε 

στις φωτογραφίες στα βιβλία τα σχολικά, φωτογραφίες με το Βενιζέλο ή τον 

Τριανταφυλλίδη και κατάλαβα από την αρχή ότι θα βρεθώ με ανθρώπους που θα μου 

προσφέρουν πάρα πολλά. Προσωπικά ενδιαφέρομαι πολύ για την ιστορική έρευνα, 

θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό στο μέλλον και το Πανεπιστήμιο μου έδωσε την ευκαιρία 

έστω και για ένα μήνα, είναι πολύ λίγο τελικά, να ασχοληθώ μ’ αυτό που αγαπώ. 

Αυτό που ασχολήθηκα ήταν λίγο πολύ όπως είπαν όλα τα παιδιά η αρχειοθέτηση, το 

ότι παίρναμε επιστολές, αλληλογραφίες, κείμενα, φωτογραφίες, ηχογραφημένες 

κασέτες και έπρεπε να κάνουμε μια περίληψη πάνω σ’ αυτό που μελετάμε, να 

χρονολογηθούνε όλα αυτά τα αρχεία, να τα αρχειοθετήσουμε έτσι ώστε να γίνει πιο 

εύκολη δουλεία των ιστοριογράφων ή των ερευνητών που θα ήθελαν να πάρουν 

κάποιες πληροφορίες. Εγώ διάβασα κάποιες επιστολές και από την προεπαναστατική 

περίοδο και την επαναστατική, δηλαδή Μαυροκορδάτος ας πούμε, ακόμα και 

ρουσφέτια είδα με τα ίδια μου τα μάτια, κι ήταν σα να ζούσα μέσα ένα ντοκιμαντέρ. 

Πιο πολύ ασχολήθηκα με τον Βενιζέλο γιατί μου αρέσει η νεότερη σύγχρονη ιστορία. 

Διάβασα ας πούμε την συνθήκη των Σεβρών και είχε δίπλα σημειώσεις ο Βενιζέλος 

δικές του, δηλαδή πράγματα πολύ προσωπικά, αλληλογραφία δική του με τον εγγονό 

του, με τον ανιψιό του. Έπειτα εκτός το Βενιζέλο και τη μετανάστευση κι όλα αυτά 

με το μικρασιατικό που ήταν πράγματι ενδιαφέρον ασχολήθηκα και με το αρχείο του 

Νίκου Πλουμπίδη, που ίσως να μην είναι γνωστός σε όλους, την περίοδο της χούντας 

καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί κατηγορήθηκε ότι ήταν χαφιές. 

Εξερτζόγλου Χάρης: Μετά τον εμφύλιο. 

Βαλάρη Άννα: Ναι μετά τον εμφύλιο. Απλά η δράση του είχε ξεκινήσει από πριν, 

ναι. Και το αρχείο που βρέθηκε στα χέρια μας το είχε βρει ο γιος του τον οποίο είχε 

δει μια μόνο μια φορά στη δίκη και είναι από τους καλύτερους παιδοψυχολόγους 

στην Ευρώπη πλέον και είχε επισκεφθεί το πατρικό του σπίτι, του Πλουμπίδη, του 

πατέρα του ας πούμε το σπίτι, για να κάνει ανακαίνιση και σε ένα παλιό ψυγείο 

ανάμεσα από το πλαστικό και τον τσίγκο βρήκε κάποια έγγραφα που ήταν μόνο στα 

ρωσικά κι είχαμε εθελοντές Ρώσους μεταφραστές τα οποία αυτά έγγραφα 

αποδείκνυαν την αθωότητα του και δεν τα παρέδωσε ποτέ στο δικαστήριο ο 

Πλουμπίδης για να μην κατηγορηθεί ότι το κόμμα θάβει τα ίδια του τα παιδιά ας 

πούμε, δηλαδή είχε την ιδεολογία του τόσο ψηλά πάνω απ’ το παιδί του, τη γυναίκα 

του που κι αυτή στα βασανιστήρια και στις φυλακές. Μετά επισκεφτήκαμε εκτός από 

την αρχειοθέτηση κι όλα αυτά που κάναμε, δείξαμε κι εγώ και η άλλη κοπέλα, η 

Μαρία μεγάλο ενδιαφέρον για όλο αυτό το ιστορικό υλικό και πήγαμε και στο 

κεντρικό μας μουσείο στην Αθήνα στο Μπενάκη όπου γίνεται η συντήρηση των 

αρχαίων είτε είναι αγάλματα, είτε είναι εικόνες, είτε μέταλλα, υφάσματα. Κι αυτό που 

θέλω ας πούμε έτσι να πω που ήταν αξιοσημείωτο, εμπειρία που σπάνια τη ζει 

κάποιος είναι ότι είδαμε από κοντά μούμια. Ένας ιδιώτης επιχειρηματίας Έλληνας 

είχε αγοράσει μια μούμια και την αγγίξαμε, είδαμε πως γίνεται. Δηλαδή είδαμε τη 

λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, πως καθαρίζεται, πως ξαναβάφεται, πως ας πούμε 

μπορεί να υπήρχε μια παλαιότερη συντήρηση και έπρεπε να βγει χωρίς να διαλυθεί το 

παλιό υλικό και να ξαναγίνει έτσι ανασύνθεση. Αν πάει κάποιος στο Κάιρο να δει τις  



πυραμίδες ίσως και να μην βλέπει την πρωτότυπη μούμια και σίγουρα δεν μπορεί να 

την αγγίξει. Αυτό έχω να πω, όλα τα άλλα τα είπανε τα παιδιά ας πούμε με την 

αρχειοθέτηση κι όλα αυτά και δεν θέλω να σας κουράσω. Αν θέλετε κάτι να 

ρωτήσετε; 

Γιαννιτσιώτης Γιάννης: Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Βαλάρη, παρακαλώ πολύ 

ερωτήσεις, αν υπάρχουν. 

Χριστίνα Καλλέργη: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω μιας και έκλεισε αυτός ο κύκλος ο 

οποίος συμπεριλάμβανε και το Μουσείο Μπενάκη, αν κάποιος θα μπορούσε να 

εργαστεί εκεί εθελοντικά; Ίσως και χωρίς να είναι ειδικός για κάτι να έχει μόνο το 

ενδιαφέρον και ενδεχομένως κάποιος φοιτητής ή τελειόφοιτος ή απόφοιτος που δε θα 

είχε όπως άκουσα την ευκαιρία να προσληφθεί κάπου αλλά μόνο και μόνο από 

ενδιαφέρον. Αν θα μπορούσε να κάνει κάποιες στοιχειώδεις εργασίες εθελοντικά. Αν 

υπάρχει αυτή η ευχέρεια. 

Άννα Βαλάρη: Πάντως στο Μουσείο Μπενάκη υπήρχαν πάρα πολλοί εθελοντές, 

μεταφραστές, κυρίως Γάλλοι και Ρώσοι γιατί η νεότερη και σύγχρονη ιστορία 

συσχετίζεται με Γαλλία και Ρωσία. Υπήρχανε πάρα πολλοί εθελοντές αλλά άμα δεν 

έχεις γνώση του αντικειμένου δεν νομίζω ότι μπορείς να προσφέρεις, δηλαδή κι εγώ 

ας πούμε που μελετάω την ιστορία και εκτός πανεπιστημίου υπήρχε αλληλογραφία 

που έπρεπε να διαβάσω πολλά βιβλία, να ανοίξω πολλές εγκυκλοπαίδειες ώστε να 

βρω την ακριβή ημερομηνία γιατί και στο περίπου δεν μπορείς να το βάλλεις. Δεν 

παίζουν με την ιστορία όπως ξέρουμε. 

Χάρης Εξερτζόγλου: Νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να 

μιλήσω για όλους τους φορείς που διαχειρίζονται αρχεία αλλά απ’ όσο και ξέρω από 

τους φορείς με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί η προσφορά εθελοντικής εργασίας 

είναι καλοδεχούμενη κυρίως από φοιτητές που προέρχονται από τμήματα τα οποία 

έχουνε σχέση με το αντικείμενο, διότι εσείς εδώ είστε φοιτητές ενός τμήματος 

Ιστορίας και Ανθρωπολογίας το να απευθυνθείτε για να δουλέψετε εθελοντικά σ’ ένα 

αρχείο νομίζω πως θα ήταν καλοδεχούμενο. Αλλά αυτό σημαίνει μια σειρά από 

επαφές ενδεχομένως με τους υπεύθυνους των αρχείων για να βρεθεί μια φόρμουλα 

αυτής της συνεργασίας. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Και μένα αυτή είναι η αίσθηση μου. 

Άννα Βαλάρη: Να προσθέσω κάτι πάνω σ’ αυτό; Θέλω να πω ότι σημαντική  

βοήθεια είναι επίσης ας πούμε κάποιο παιδί ο παππούς του, ο προπάππους του να 

ήταν στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και να έχει κάποια φωτογραφία, να έχει κάποιο 

απόκομμα εφημερίδας από τότε, οτιδήποτε μπορείς να το προσφέρεις στα ιστορικά 

αρχεία. Δηλαδή πιστεύω ότι κι αυτό είναι μια δωρεά ή κάποιο παλιό βιβλίο ακόμα κι 

αυτό είναι σημαντική βοήθεια. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Λοιπόν ο κύριος Λάνδρος θέλει κάτι να προσθέσει. 

Χρήστος Λάνδρος: Θέλω να πω ότι οι εθελοντές είναι ευπρόσδεκτοι πάντα νομίζω 

ότι αν κάποιος δουλέψει εθελοντικά σ’ ένα αρχείο θα του πιστωθεί ένα δικαίωμα για 

μισθωτή εργασία σε ενδεχόμενο πρόγραμμα που θα εγκριθεί τα επόμενα χρόνια. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Ο δεύτερος κύκλος λοιπόν έφτασε στο τέλος του. Θα 

καλέσω την κυρία Γκαρά για τον τρίτο κύκλο παρουσιάσεων. 

 

 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

 

Συντονίστρια: Ελένη Γκαρά, Ιστορικός 



 

Ελένη Γκαρά: Ξεκινάμε με τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης είναι εδώ η 

κυρία Σημαντήρη, η προϊστάμενη του αρχείου και θα ήθελα να καλέσω και όσους 

από τους ασκούμενους είναι εδώ την Αγλαΐα Λιοντάκη και την Σοφία Σιαφάκα. Ο 

Νϊκος Καλπίνος δεν είναι σήμερα εδώ. 

Σημαντήρη Στέλλα: Λοιπόν να ξεκινήσω εγώ πρώτη και να πω ορισμένα στοιχεία 

για τον φορέα και στη συνέχεια να αφήσουμε τα παιδιά  να πουν τις εντυπώσεις τους. 

Λοιπόν τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η ύπαρξη του αρχείου είναι ένα μέρος της μεγάλης 

τους δραστηριότητας. Να πω ότι σήμερα απασχολούν προσωπικό γύρω στα 80 άτομα, 

συντηρούν ένα γηροκομείο που αριθμεί 120 κλίνες, πολλοί από σας θα έχετε διαβάσει 

από τις εφημερίδες ότι σκοπός μας είναι η ανέργεση ενός νέου γηροκομείου, δίνουμε 

υποτροφίες σε παιδιά για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, δίνουμε 

βοηθήματα σε απόρους και διαχειριζόμαστε μια μεγάλη αστική και αγροτική 

περιουσία ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλεία την οποία κάνουμε. Άρα 

λοιπόν η ύπαρξη του αρχείου είναι απλά ένα κομμάτι μιας ευρύτερης 

δραστηριότητας. Το οποίο αρχείο μας θα πω ότι δεν είναι οργανωμένο. Να 

ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την κυρία Σταματογιαννοπούλου, να ευχαριστήσω τα 

παιδιά διότι το αρχείο μας άρχισε να βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσα από αυτές 

τις συνεργασίες μας με το πανεπιστήμιο. Είναι ξεκάθαρο ότι πριν μέχρι δυο- τρία 

χρόνια απλά έρχονταν κάποιοι ερευνητές και έλεγαν «α κυρία Σημαντήρη» και στους 

προκατόχους μου ενδεχομένως, «μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι θρησκεία, μας 

ενδιαφέρει οικονομία, εκπαίδευση» λέγαμε «ψάξτε δεν μπορούμε να σας πούμε 

τίποτα απλά ψάξτε και βρείτε ότι μπορείτε και είναι πολύτιμο αυτό που θα βρείτε να 

το έχουμε κι εμείς». Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν βρισκόμασταν. Να πω ακόμα ότι 

έχουμε καταθέσει μια πρόταση στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» για ανάδειξη και ψηφιοποίηση του αρχείου μας καθώς επίσης και για 

αγορά εξοπλισμού και νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για μας και θα δώσει 

δυνατότητα στους ερευνητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο ψηφιοποιημένα πλέον να 

μελετούν το ιδιωτικό μας αρχείο γιατί περί ιδιωτικού αρχείου πρόκειται. Βέβαια το 

αρχείο είναι ανοικτό σε όλους, σε όποιον θέλει να αντλήσει πληροφορίες για το 

οτιδήποτε. Να πω ακόμα ότι είχαμε καταθέσει και πριν ένα χρόνο κι άλλη πρόταση 

στο   Ιnterreg 3 το οποίο δυστυχώς δεν είχε καμία τύχη αλλά και νομίζω όλες οι 

προτάσεις που είχαν διασυνοριακό χαρακτήρα και συγκεκριμένα Ελλάδα- Τουρκία 

δεν είχαν καμία τύχη. Να αφήσω τα παιδιά να συνεχίσουν και ενδεχομένως να 

χρειαστεί να πω κι εγώ δυο-τρία πραγματάκια στη συνέχεια. 

Σιαφάκα Σοφία: Πριν αρχίσουμε θα ήθελα να αναφέρω ότι λείπει ένα πολύ 

σημαντικό μέλος ο Νίκος ο Καλπίνος που υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και για 

κάποιους λόγους δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε 

το προϊόν της εργασίας μας κατά τη διάρκεια της θερινής άσκησης στα 

«Φιλανθρωπικά Καταστήματα» αποφεύγοντας μια εκτεταμένη έκθεση ιδεών. Ήρθαμε 

σε επαφή με την υπεύθυνη της θερινής πρακτικής την κυρία Σταματογιαννοπούλου η 

οποία μας ενημέρωσε για τα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα»και μας ανέθεσε το 

αντικείμενο της εργασίας μας. Το αρχείο των «Φιλανθρωπικών Καταστημάτων» 

ταξινομήθηκε συστηματικά για πρώτη φορά από συναδέλφους μας που 

απασχολήθηκαν εκεί κατά τις θερινές πρακτικές των δυο προηγούμενων ετών. Δεν 

διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό στην αρχειακή ταξινόμηση και πρόκειται για 

μικρή αρχειακή συλλογή σε σχέση με τα «Κρατικά» ή άλλα αρχεία. Το υλικό 

περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τα σχολεία, το νοσοκομείο και κατ’ επέκταση 

τα ορφανά και τα έκθετα, οικονομικές δραστηριότητες και διάφορες μεταβιβάσεις και 



διαθήκες. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι τα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα» 

αποτελούν νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο χρηματοδοτείται 

κυρίως από την εκκλησία. Το ιστορικό αρχείο των «Φιλανθρωπικών Καταστημάτων» 

περιλαμβάνει τεκμήρια τα οποία συνοπτικά θα κατατάσσαμε στα ενδιαφέροντα της 

οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Ο μεγαλύτερος όγκος των οποίων 

περιλαμβάνει τα βιβλία εσόδων-εξόδων των ταμείων της εφορίας των 

«Φιλανθρωπικών Καταστημάτων» και τα καθολικά τα οποία περιλαμβάνουν την 

αναλυτική καταγραφή των δοσοληψιών. Στο αρχείο μπορούμε επίσης να βρούμε 

πρακτικά των συνεδριάσεων της εφορίας, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία των 

κληροδοτημάτων, των χρεών και επιτοκίων, πράξεις διαθηκών και άλλα. Η δικιά μας 

εργασία στον φορέα ήταν σχετική με την αποδελτίωση των τεκμηρίων σε θέματα που 

αφορούσαν την εκπαίδευση στη Μυτιλήνη μέχρι το 1912, περίοδο κατά την οποία 

όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ελέγχονται από την εφορία των «Φιλανθρωπικών 

Καταστημάτων». Μας απασχόλησαν κυρίως βιβλία που περιελάμβαναν τις εγγραφές 

μαθητών, το ύψος των διδάκτρων, τα λεγόμενα εισιτήρια, την κινητικότητα των 

διδασκόντων, καθώς επίσης και τα πρακτικά συνεδριάσεων της εφορίας που 

περιέχουν πολλές πληροφορίες για εκπαιδευτικά ζητήματα. Οδηγό για το ποια βιβλία 

θα χρησιμοποιήσουμε και πως θα τα βρούμε αποτέλεσε η εργασία των συναδέλφων 

που εργάστηκαν παλαιότερα καθώς είχαμε στα χέρια μας ένα τόμο που περιελάμβανε 

μια σύντομη περιγραφή των τεκμηρίων και το κωδικό αναγνώρισης. Αυτό που έμεινε 

σε εμάς ήταν με τους τίτλους και τα θέματα που συναντούσαμε να επιλέξουμε τα 

τεκμήρια που είχαν να κάνουν με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης. Η 

αποδελτίωση των μαθητολογίων με τις ετήσιες εγγραφές και τα δίδακτρα των 

μαθητών ήτανε τόσο απλή εργασία σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίσαμε μετά. Η 

περίπτωση των πρακτικών απαιτούσε ένα είδος αποκρυπτογράφησης καθώς όπως 

είναι λογικό ο γραφικός χαρακτήρας άλλαζε ανά τις χρονιές και το πιο σημαντικό απ’ 

όλα ήταν η ιδιαίτερη προσοχή που έπρεπε να δώσουμε στα τεκμήρια, βιβλία δηλαδή 

που είχαν υποστεί φθορές και σχεδόν καμία συντήρηση. Σε σχέση με τα πρακτικά της 

εφορίας συναντήσαμε ποικίλα θέματα πολλά από τα οποία που καταγράψαμε μας 

κίνησαν έντονο ενδιαφέρον. Τα πρακτικά που αποδελτιώσαμε σε σχέση με την 

εκπαίδευση στη Μυτιλήνη καταλαμβάνουν την περίοδο από το Μάιο του 1879 έως 

και τον Οκτώβριο του 1918. Πολύ συχνό ήταν το φαινόμενο της σύστασης επιτροπών 

για την εποπτεία των σχολείων. Βρήκαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα στα 

πρακτικά αυτά, θα ήθελα να αναφέρω για παράδειγμα την εισαγωγή της γυμναστικής 

στα σχολεία και τη γενικότερη συζήτηση γι’ αυτή. Όπως κι επίσης στις 16 

Αυγούστου του 1900 αποφασίστηκε το γυμνάσιο αναγνωρισμένο πλέον από το 

Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας  να γίνει τετρατάξιο. Κι ένα ακόμα σημαντικό 

γεγονός που βρήκαμε ήταν ότι το 1906 αποφασίστηκε η εισαγωγή της τούρκικης 

γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα στο γυμνάσιο. Στο επίπεδο των προσλήψεων του 

διδακτικού προσωπικού παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση και αναδιοργάνωση και 

συχνό ήταν το φαινόμενο της πρόσληψης των καθηγητών από το εξωτερικό καθώς 

επίσης και της διεξαγωγής διαγωνισμών για την πρόσληψη νέων καθηγητών. Συχνά 

βρήκαμε στα αρχεία να αναφέρονται συγκρούσεις που επιφέρουν ποινές και 

απολύσεις και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι το γεγονός ότι εκείνο που 

τιμωρείται κατά κύριο λόγο δεν είναι η ελλιπής ανταπόκριση στις μαθητικές 

υποχρεώσεις αλλά η συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι μαθητές η οποία δεν συνάδει 

με την ιδιότητα του μαθητή.  

Φτάνοντας στο τέλος, κανείς δεν βρίσκει τον εαυτό του όπως ήταν στο ξεκίνημα του 

καλοκαιριού. Άσχετα με το τι προέκυψε στην πορεία είχαμε την αίσθηση της 

ικανοποίησης ότι εκπληρώσαμε αυτό που είχαμε να κάνουμε και πραγματικά αυτό 



ήταν ένα συναίσθημα που μας γέμισε. Οι συνθήκες εργασίας μας δεν ήταν αντίξοες 

κάθε άλλο, οι προηγούμενες ομάδες δούλευαν σ’ ένα μικρό χώρο που αποτελεί 

σήμερα το αρχείο των «Φιλανθρωπικών Καταστημάτων». Χάρη στους συναδέλφους 

που εργάστηκαν εκεί τις προηγούμενες χρονιές βρήκαμε αρχείο κι όχι αποθήκη και η 

προσωπική τους εργασία μας επέτρεψε να εργαστούμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Θα ήθελα να αναφέρω ότι η παρουσία της κυρίας Σταματογιαννοπούλου ήταν 

καταλυτική καθώς ήταν πάντα εκεί για να μας κάνει το έργο πιο δύσκολο, μας 

υποδείκνυε που να δώσουμε έμφαση και κυρίως τι να αποφύγουμε. Φυσικά όλο αυτό 

το πακέτο δεν θα ήταν ολοκληρωμένο αν δεν είχαμε και τις ανάλογες συνθήκες 

εργασίας κι αυτό πραγματοποιήθηκε χάρη στη διευθύντρια μας την κυρία Σημαντήρη 

η οποία μας παραχώρησε όχι μόνο την αίθουσα συνεδριάσεων αλλά και απόλυτη 

εμπιστοσύνη στις μετακινήσεις όσον αφορά το αρχείο και τις επαφές με το υλικό. 

Δηλαδή ήταν μηδαμινές οι αντιξοότητες και η ίδια η αίθουσα μας βοήθησε πάρα 

πολύ γιατί μας απομόνωνε από οποιαδήποτε ενόχληση, δηλαδή είχαμε πλήρη ησυχία, 

έτσι ώστε να μπορούμε να εργαστούμε. Θα ήθελα να κλείσω με την εμπειρία που 

απέκτησε ο καθένας μας απ’ το πέρασμα του από την πρακτική ότι αυτή η δουλειά 

ήταν καταλυτική για όλα τα παιδιά γιατί μας επέτρεψε να ασχοληθούμε διαφορετικά 

ο καθένας σ’ ένα πεδίο γνώσης και έρευνας. 

Αγλαΐα Λιοντάκη: Με λένε Αγλαΐα Λιοντάκη. Μέρος έλαβα στο πρόγραμμα θερινής 

πρακτικής άσκησης το μήνα Ιούλιο 2006 στα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα» της 

Μυτιλήνης. Παραπάνω από μια φορές τόλμησα σ’ αυτό το πρόγραμμα και με τον 

τρόπο που δούλεψα στο κτίριο μπροστά από το ναό του Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης 

με είσοδο στην οδό Καραντώνη 2. Η συνάφεια σ’ αυτή την τόλμη ήταν να 

διαφωνήσω και να φωνάξω με τους ανώτερους και τα μέλη της ομάδας σε διάφορες 

κοινωνικές στιγμές. Στα όρια έφτασα αρκετές φορές τόσο στο μπλέξιμο όσο και στις 

απαιτήσεις στο πρόγραμμα της θερινής πρακτικής άσκησης. Τα προβλήματα ήταν ότι 

δεν υπήρχε στέγη προσωπικά στα αποτελέσματα για τον πρώτο φορέα και στο 

δεύτερο φορέα δεν ήταν επιλογή μου. Η διαφωνία και η ύψωση του τόνου της φωνής 

με βοήθησε να ορίσω ακριβώς τον εαυτό και να ασχοληθώ στη δουλειά. Το 

αποτέλεσμα κάθε φορά που τολμούσα ήταν πρώτη φορά να αντιλαμβάνομαι κάποιο 

εαυτό και να δέχομαι αυτό το συναίσθημα. Το κλίμα στο φορέα και στα παιδιά ήταν 

σημαντικό στο κάθε φορά θερμό ή ψυχρό κλίμα. Η θέση της ομάδας ήταν σ’ αυτή 

που υπήρχε ένας άλλος φορέας σε πλεονεκτική θέση. Αυτό που προσπάθησα ήταν να 

αποκτήσουμε παρόμοιο επίπεδο ηλεκτρονικής τεχνολογίας με τον άλλο φορέα και το 

επεδίωξαν από την αρχή τα παιδιά της δουλειάς να είναι κατευθείαν 

πληκτρολογημένα με δικό μου τμηματικό μέρος ώστε να υπάρχει αυτοπεποίθηση 

ανάμεσα μας. Ο υπολογιστής αυτονόητο για τη δουλειά στο πρόγραμμα θερινής 

πρακτικής άσκησης δεν υπήρχε. Η επόμενη προσπάθεια μου ήταν άλλη φορά να μην 

καταβάλλω χρηματικό μέρος και να βρεθεί υπολογιστής. Κάποια θυμήθηκα ως μέλος 

στο συμβούλιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας απ’ το οποίο μου ήταν γνωστό για τη χρήση του στα κλειδιά του 

εργαστηρίου της πληροφορικής του τμήματος. Το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποίησα 

μέσω της κυρίας Μαρίας Σταματογιαννοπούλου ώστε να έχουμε στη διάθεση το 

εργαστήριο πληροφορικής ως ομάδα. Το αίσθημα που έχω όταν σκέφτομαι τα 

«Φιλανθρωπικά Καταστήματα» Μυτιλήνης είναι γιατί είναι ανεργής με ηλεκτρονική 

τεχνολογία και η ιδέα είναι η ψηφιοποίηση των δεδομένων από το τεκμήριο. Το 

τεκμήριο είναι αυτό που το εξώφυλλο έχει  χρώμα σκούρο και τα εσώφυλλα, οι 

σελίδες του δηλαδή έχουν χρώμα  κίτρινο απ’ τη διάρκεια του χρόνου. Το ίδιο γίνεται 

αντιληπτό απ΄ τη πηγή μυρωδιά κι αν υπήρξε φροντίδα από τότε είναι τυλιγμένο σε 

χρώμα μπεζ, κόλλα και δεμένο με κορδόνια. Η φροντίδα για το περιτύλιγμα είναι για 



την αποφυγή της σκόνη και την απώλεια του τεκμηρίου απ ‘τη φθορά. Ο τρόπος με 

τον οποίο κάποιος έγραψε στο τεκμήριο και το ίδιο το τεκμήριο διαφέρει απ’ το ένα 

στο άλλο. Δυσκολία είναι να βρει κάποιος πως γράφει ο άνθρωπος του τεκμηρίου και 

να διαβάσει το τεκμήριο. Το εργαλείο του μεγενθυτικού φακού με βοήθησε αρκετά 

ώστε να διαβάσω σωστά το τεκμήριο. Οι εγγραφές μαθητών είχαν λιγότερη επιτυχία 

στη συλλογή του υλικού απ’ τα τεκμήρια γιατί ήταν αρχική δουλειά που μας είχε 

ανατεθεί και άπειροι δουλέψαμε μηχανικά. Προς το τέλος, προς το χρονικό τέλος της 

άσκησης κατανόησα τη διαδικασία που μας είχε ζητηθεί από την αρχή. Το τεκμήριο 

στο οποίο ασχολήθηκα ήταν μισθοί διδασκόντων για το κοινωνικό διάστημα 1799 

έως 1782. Στην αρχή είχα λάβει να διαβάσω το όνομα και το επίθετο του κάθε 

δασκάλου-δασκάλας. Κι αν δεν αναγνώριζα το γράμμα η μέθοδος ήτανε να μαθαίνω 

τα γράμματα από άλλες λέξεις στο ίδιο τεκμήριο. Τα λάθη στα ονόματα των 

δασκάλων τα διόρθωσε η κυρία Μαρία Σταματογιαννοπούλου που γνωρίζει 

περισσότερα ονοματεπώνυμα όπου ανήκουν στον ίδιο τοπικό χώρο της. Έπειτα τα 

ονοματεπώνυμα των δασκάλων τα συνάντησα γιατί το θέμα το οποίο ασχολιόμασταν 

ήταν η εκπαίδευση. Τα συνάντησα σε επανάληψη και ήταν εύκολη υπόθεση στο 

διάβασμα του τεκμηρίου. Ορισμένες φορές που απόκτησα την σιγουριά που κάποιοι 

μου αδικούν […] ήταν κατευθείαν να αναγνώσω ένιωσα φοβερή αυτοπεποίθηση σ’ 

αυτά τα σημεία εργασίας. Μέσα στην διαδικασία στα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα 

Μυτιλήνης» κατανόησα πως λειτουργούν οι άνθρωποι στο χώρο εργασίας,  σε 

καθημερινές συνθήκες συνεργασίας. Από εμένα υπήρξε επιθυμία για περισσότερο 

χρόνο άσκησης. Περισσότερος χώρος μου δόθηκε από το φορέα στα «Φιλανθρωπικά 

Καταστήματα Μυτιλήνης». Για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι θα καταφέρω όποια 

επιλογή θα κάνω από δω και πέρα αν προσπαθώ για το αποτέλεσμα και γνωρίζω 

ταυτοχρόνως τι θέλω. 

Ελένη Γκαρά: Ευχαριστούμε, όλες. Υπάρχουν ερωτήσεις , παρατηρήσεις, σχόλια. 

Έφη Πλεξουσάκη: Ίσως να μαζέψουμε τις ερωτήσεις για το τέλος; 

ΕλένηΓκαρά: Αν το προτιμάτε όλοι, εγώ θα το προτιμούσα επίσης. Ωραία, τότε να 

σας ευχαριστήσω και πάλι. 

Σοφία Σιαφάκα: Θα ήθελα να κλείσω με μια τελευταία ευχή που ξέχασα να σας 

αναφέρω πριν, ότι μακάρι και του χρόνου οι φοιτητές να εργαστούν στα 

«Φιλανθρωπικά Καταστήματα» γιατί έχει ακόμα πλούσια θέματα και θα ήτανε 

σκόπιμο να γίνει. 

Στέλλα Σημαντήρη: Κι εμείς έτσι να είμαστε πιο οργανωμένοι. 

Ελένη Γκαρά: Ωραία, ευχαριστούμε και πάλι. Η επόμενη ενότητα αφορά την άσκηση 

στο «Δημοτικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά» υπό την εποπτεία της κυρίας Λίτσας 

Μπαφούνη, που δεν είναι εδώ απ’ ότι καταλαβαίνω και ασκήθηκαν ο Ματθαίος 

Σταύρου και η Πηνελόπη Στεφανή με επιβλέποντα τον κύριο Γιαννιτσιώτη. 

Παρακαλώ παιδιά. 

Πηνελόπη Στεφανή: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναφέρω ότι το Ιστορικό Αρχείο του 

Δήμου Πειραιά έχει ένα μεγάλο αρχείο από περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία τα 

οποία χρειάζονταν αρχειοθέτηση και ταξινόμηση. Στην αρχή που πήγαμε στο αρχείο 

κάναμε ταξινόμηση εφημερίδων που έπρεπε να τις ταξινομούμε κατά χρονιά και 

ημερομηνία. Επίσης γράφαμε σ’ ένα χαρτί ποια φύλλα εφημερίδας έλλειπαν και στο 

τέλος τυλίγαμε τις εφημερίδες μ’ ένα χαρτί και γράφαμε απ’ έξω τον τίτλο, το έτος 

και ποια φύλλα εφημερίδας υπήρχαν. Στη συνέχεια η προϊστάμενη του τμήματος η 

κυρία Λίτσα μας ανέθεσε την αποδελτίωση των περιοδικών και των εφημερίδων που 

υπήρχαν στο αρχείο. Εγώ έκανα αποδελτίωση των περιοδικών. Μου εξήγησε ότι η 

αποδελτίωση είναι η καταγραφή των κύριων στοιχείων ενός περιοδικού. Τα 

περιοδικά στα οποία έκανα αποδελτίωση ήταν ποικίλης ύλης, εκκλησιαστικά, 



ιστορικά, σχολικά βοηθήματα. Πιο συγκεκριμένα το κάθε περιοδικό είχε ένα κωδικό 

τον οποίο έπρεπε να γράφω στην αρχή, στην συνέχεια σημείωνα τον τίτλο του 

περιοδικού και τον υπότιτλο του καθώς και τον εκδότη, τον διευθυντή, τους 

συνεργάτες του περιοδικού και την διεύθυνση των γραφείων, επίσης το έτος έκδοσης 

του κάθε περιοδικού, την τιμή του, αν υπήρχε συνδρομή κι αν ήταν συνεχής ή όχι η 

αρίθμηση των σελίδων καθώς και τις διαστάσεις του κάθε περιοδικού. Πολύ 

σημαντικό ήτανε να γράφω αν ήταν το συγκεκριμένο περιοδικό δωρεά κάποιου 

ανθρώπου γιατί τα περισσότερα περιοδικά που υπάρχουν στο αρχείο του δήμου 

Πειραιά είναι δωρεές κάποιον σημαντικών ανθρώπων. Έπειτα σημείωνα ποια ήταν τα 

τεύχη των περιοδικών που υπήρχανε και αν είχανε υποστεί κάποιες αλλαγές όσον 

αφορά τον εκδότη, τον διευθυντή, την τιμή τους. Και στο τέλος τα τοποθετούσα σ’ 

ένα χαρτί, τα τύλιγα μ’ ένα χαρτί και σημείωνα απ’ έξω το τίτλο του, αν είναι δωρεά 

κάποιου ανθρώπου και τον κωδικό του. 

Ματθαίος Σταύρου: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι επέλεξα το «Ιστορικό 

Αρχείο του Πειραιά» γιατί από προηγούμενους συμφοιτητές μου είχα ακούσει πολύ 

καλά λόγια. Συγκεκριμένα είχα ακούσει ότι υπάρχει αρκετό αρχειακό υλικό που 

αναφέρεται στην νεότερη ελληνική ιστορία. Όταν πήγα στο «Ιστορικό Αρχείο» η 

προϊστάμενη η κυρία Μπαφούνη με έβαλε να ασχοληθώ με τις εφημερίδες. Ήταν κάτι 

ακριβώς αντίστοιχο με τα περιοδικά, έκανα αποδελτίωση. Έβαζα τον τίτλο, 

κατέγραφα τις αλλαγές που γινόντουσαν, την τιμή. Πολλές από αυτές τις εφημερίδες 

ήτανε «Η νέα ημέρα της Τεργέστης» όπου αναφερόταν στους Βαλκανικούς 

Πολέμους, είχε συνεντεύξεις από τα μέτωπα, είχε διάφορα κοινωνικά στοιχεία, είχε 

φωτογραφίες του Ελευθερίου Βενιζέλου. Άλλες εφημερίδες ήταν οι «Νέοι Καιροί» 

που ήτανε  μια εφημερίδα της κατοχής. Πέρα από την αποδελτίωση, επειδή πράγματι 

αυτές οι εφημερίδες, ήτανε κάτι το πολύ σημαντικό, ας πούμε η πιο παλιά εφημερίδα 

που βρήκα ήταν ο «Τηλέγραφος» με χρονολογία 1881, όπου υπήρχαν ας πούμε 

συνεντεύξεις του Τρικούπη και διάφορα άλλα γεγονότα. Τις περισσότερες απ’ αυτές 

τις εφημερίδες καθόμουν και τις διάβαζα, και προσπαθούσα να καταλάβω μέσα από 

αυτές την εποχή γιατί ας πούμε στο λύκειο υπήρχανε διάφορα στοιχεία που 

γνωρίζαμε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, για την εποχή του Μεσοπολέμου, τη 

Μικρασιατική καταστροφή, αλλά είναι διαφορετικό να είσαι μέσα σε αυτό το 

αρχειακό υλικό  και να βλέπεις την εικόνα. Το πολύ σημαντικό ήταν οι δωρεές, γιατί 

όλα αυτά αποτελούνταν από δωρεές και μόνο. Υπήρχανε και δυο τρία άτομα που 

δουλεύανε εθελοντικά ένα παιδί ήταν στους υπολογιστές κατέγραφε μετά από τα 

στοιχεία που του δίναμε τα κατέγραφε στον υπολογιστή ώστε επισκέπτες να μπορούν 

να βρούνε συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο εκδότη και λοιπά. Μπορώ να πω 

ότι όσον αφορά ας πούμε, το πρόγραμμα σπουδών, πάνω στην συγκεκριμένη εποχή 

που που ασχολήθηκα, από την περίοδο ας πούμε βαλκανικών πολέμων, μεσοπόλεμο, 

μικρασιατική καταστροφή, κατοχή, όλα αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε να ήταν και 

καλύτερα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Στο τμήμα μας υπάρχει μόνο ένα μάθημα, 

υπάρχει ένα μάθημα που με βοήθησε, της Ελληνικής Ιστορίας.  

Ελένη Γκαρά: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. 

Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Σε σχέση με αυτό που είπες για το αρχείο είναι μια 

ευκαιρία να το σκεφτούμε όλοι εμείς  που δουλεύουμε τέτοιου τύπου υλικό, όπου ενώ 

μεν θεωρητικά υποστηρίζουμε την αποστασιοποίηση, την απόσταση του ιστορικού 

από το υλικό του και όλα αυτά, το υλικό ακριβώς, το αρχείο, επειδή έχει αυτή την 

υλικότητα σου δίνει αυτή την αίσθηση της εγγύτητας με το παρελθόν, δηλαδή σου 

φέρνει το παρελθόν πολύ πιο κοντά. 

Χρήστος Λάνδρος: Σαν ένα παρόν. 



Μαρία Σταματογιαννοπούλου: Ναι, σαν να είναι ακριβώς ένα παρόν εκείνη τη 

στιγμή. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό αλλά ήταν ωραίο έτσι όπως το 

έθεσες. 

Ελένη Γκαρά: Είναι ένα θέμα τα οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος, στη 

συζήτηση, αυτή την υλική υπόσταση του αρχείου και τι μπορεί να δώσει.. 

Ματθαίος Σταύρου: Να πω κάτι τελευταίο; Ας πούμε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, 

εμείς ξέρουμε τα γεγονότα π.χ. έγινε η Συνθήκη των Σεβρών. Όμως αυτός ο 

άνθρωπος, αυτός ο πολιτικός πέρασε μέσα από διάφορα στάδια, είχε μια άποψη για 

τους πληθυσμούς στη Μικρά Ασία που διαρκούσε ίσως και δεκαετίες μέχρι να φτάσει 

σ’ αυτό το σημείο και να υπογραφεί. Εμείς ξέρουμε έγινε αυτό, τελείωσε. 

Ελένη Γκαρά: Λοιπόν συγγνώμη που θα είμαι αυστηρή αλλά πρέπει να κρατήσουμε 

λιγάκι το χρόνο, ευχαριστούμε και πάλι. Είμαστε στην τελευταία ενότητα της 

Ιστορίας η οποία αφορά τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας όπου ασκήθηκαν 

η Γεωργία Μαγγανά και  η Μαρία Ματαφτσή υπό την επίβλεψη του κ. Εξερτζόγλου 

και με υπεύθυνο στο αρχείο τον κ. Βαγγέλη Καραμανωλάκη που δεν είναι μαζί μας. 

Μόνο η κ. Ματαφτσή είναι κοντά μας σήμερα. 

Μαρία Ματαφτσή: Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τα Αρχεία 

Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, ποιος είναι ο σκοπός της ίδρυσής τους και τι 

περιλαμβάνουν. Τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας είναι μια αστική, μη 

κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1992 από μια ομάδα ιστορικών 

και πολιτικών, με σκοπό τη δημιουργία ενός επιστημονικού και αρχειακού χώρου 

επικεντρωμένου στην ιστορία των κοινωνικών κινημάτων του 20ου αιώνα, με κύριο 

μέλημα την ελεύθερη πρόσβαση σε αρχεία τα οποία μέχρι τότε θεωρούνταν 

απόρρητα και μη προσβάσιμα στους ειδικούς και στο ενδιαφερόμενο κοινό. Ο 

αρχικός πυρήνας των συλλογών της εταιρείας συγκροτήθηκε από  τέσσερις αρχειακές 

ενότητες: το τμήμα του αρχείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το αρχείο 

ραδιοφωνικών σταθμών «Ελεύθερη Ελλάδα»  και «Φωνή της Αλήθειας», το αρχείο 

του ΚΚΕ εσωτερικού και το αρχείο του κόμματος Ελληνική Αριστερά. Στα δέκα 

χρόνια λειτουργίας τους τα ΑΣΚΙ μπόρεσαν να πολλαπλασιάσουν τον αρχειακό τους 

πλούτο, με σημαντικότερα αποκτήματα. Δίπλα στις μεγάλες αρχειακές ενότητες τα 

ΑΣΚΙ έχουν συγκεντρώσει και ταξινομήσει σε ιδιαίτερη αρχειακή σειρά δεκάδες 

μικρές συλλογές και προσωπικά αρχεία. Οι συλλογές αυτές προέρχονται κυρίως από 

δωρεές αγωνιστών της αριστεράς ή των οικογενειών τους, ορισμένες βέβαια έχουν 

προκύψει και από αγορές. Επίσης συγκεντρώνουν ποικίλα ιστορικά τεκμήρια, 

καταγραφές ιστορικών συμβάντων, αυτοβιογραφικά κείμενα, παράνομα έντυπα, 

επίσημα έγγραφα κτλ. 

Μέσα στα πλαίσια της δικής μου Πρακτικής Άσκησης ασχολήθηκα με το αρχείο του 

Παπαδημήτρη, ο οποίος υπήρξε αντάρτης, κομμουνιστής και υπουργός της 

κυβέρνησης του βουνού. Βασικά εμείς το διαμορφώσαμε και το κάναμε αρχείο. Μας 

δόθηκε το υλικό που αφορούσε τον Παπαδημήτρη το οποίο αφορούσε χειρόγραφα, 

διάφορα πολιτικά φυλλάδια, μπροσούρες. Μπορέσαμε εμείς να διαβάσουμε και να 

ταξινομήσουμε ποια φυλλάδια ανήκουν στην κατηγορία πολιτικοί πρόσφυγες, ποια 

είναι χειρόγραφα κτλ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και συγχρόνως και λίγο δύσκολο 

βέβαια, αλλά μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα αρχείο και πιστεύω είναι 

μοναδική εμπειρία. Βέβαια εκτός από το αρχείο Παπαδημήτρη ασχοληθήκαμε με την 

καταλογογράφηση  των περιοδικών της συλλογής «Ελευθερία», την ταξινόμηση 

συλλογής φυλλαδίων του ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, την καταγραφή της ταξινόμησης των τόμων 

του Ριζοσπάστη, και τέλος με την καταλογογράφηση των περιοδικών της συλλογής 

του Γαβριελλάτου. Πιο συγκεκριμένα, μπορέσαμε να καταγράψουμε σε 

συγκεκριμένους καταλόγους το όνομα του περιοδικού ή της εφημερίδας ή κάποιων 



φυλλαδίων το τεύχος και τον αριθμό, και στη συνέχεια να τα ταξινομήσουμε και να 

τα βάλουμε σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Σαν πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο 

χώρο και το αντικείμενο της δουλειάς δεν παρουσιάστηκαν βέβαια ιδιαίτερα 

προβλήματα. Είχαμε την επίβλεψη συνεχώς των υπευθύνων για την δική μας 

πρακτική άσκηση φυσικά υπήρχαν και κάποιες στιγμές δυσκολίας. Όλη αυτή η 

δουλειά έγινε μαζί με άλλες φοιτήτριες, η μία από αυτές ήταν η Γεωργία Μαγγανά 

από το δικό μας Πανεπιστήμιο και άλλες από το Πανεπιστήμιο του Βόλου. Εγώ αυτό 

που αντιμετώπισα ως δυσκολία ήταν ότι δεν είχα τόσες γνώσεις σε ότι αφορούσε  

τους αντάρτες, τον κομμουνισμό στο πλαίσιο της νεότερης ιστορίας ενώ οι κοπέλες οι 

οποίες ήτανε από το Πανεπιστήμιο του Βόλου ήταν πιο ενημερωμένες και βέβαια 

ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους. 

Ελένη Γκαρά: Νομίζω ότι.. έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. 

Χάρης Εξερτζόγλου: Έχω μια γενική ερώτηση, αφορά και τα άλλα παιδιά τα οποία 

μίλησαν. Πώς σας άλλαξε αυτή η εμπειρία; Μιλήσατε, μας είπατε τι κάνατε, απότι 

κατάλαβα τα καταφέρατε, δηλαδή ανταπεξήλθατε στις όποιες υποχρεώσεις του 

αρχείου και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό και ήμουν απολύτως βέβαιος πως θα τα 

καταφέρετε αλλά πώς σας άλλαξε αυτή η εμπειρία; Σε τι σας άλλαξε; Αν σας άλλαξε. 

Μαρία Ματαφτσή: Με βοήθησε πολύ σε προσωπικό επίπεδο ότι απέκτησα 

περισσότερες γνώσεις σε ότι αφορά, σε θέματα τα οποία δεν είχα τις κατάλληλες 

γνώσεις.  

Χάρης Εξερτζόγλου:  Το λέω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα γνώσεων, είναι και θέμα 

γνώσεων, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε επαφή με έναν επαγγελματικός 

χώρο, δεν είναι ένα εργαστήριο δεν είναι μια αίθουσα διδασκαλίας δεν είναι 

σεμινάριο, είναι ένας επαγγελματικός χώρος, πώς το διαχειριστήκατε, που 

ενδεχομένως κάποτε μπορεί να είναι μια διέξοδος επαγγελματική για κάποιους από  

εσάς. 

Ελένη Γκαρά:  Κάποιοι ήδη στην προηγούμενη ενότητα μίλησαν γι’ αυτό το  ζήτημα 

και το πώς αισθάνθηκαν ή πως εντάχθηκαν στον χώρο. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Η ερώτηση απευθύνεται σε όλους και όλες. 

Χάρης Εξερτζόγλου: Η Αγλαϊα που μίλησε πιο πριν, μιλούσε βέβαια με χαμηλή 

φωνή και ενδεχομένως δεν ξέρω αν την ακούσαμε όλοι. Αλλά εγώ άκουσα που στην 

αρχή ξεκίνησε από αυτό ότι «εγώ τόλμησα», έτσι; Μου κάνει πολλή εντύπωση αυτό 

που είπε «Εγώ τόλμησα να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο, να κάνω το τρίτο..»,  που 

σήμαινε πως αισθάνθηκε πως μέσα από αυτήν την εμπειρία έκανε ένα βήμα, που 

ενδεχομένως δε θα το έκανε, δεν λέω πως όλοι πρέπει να αισθανόμαστε με τον ίδιο 

τρόπο, αλλά εν πάσει περιπτώσει, νομίζω πως είναι κάτι που θα μπορούσατε να μας 

πείτε, κάποια πράγματα, είναι χρήσιμα για όλους. 

Μαρία Ματαφτσή: Ήταν πολύ σημαντική εμπειρία. Όταν δεν έχεις ξαναεργαστεί, 

δεν έχεις ξαναμπεί σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο βλέπεις πώς είναι, ποιον κανόνα πρέπει 

να τηρούμε, η συνεργασία  που υπάρχει. 

Ματθαίος Σταύρου: Σίγουρα, υπήρχαν κανόνες, είχαμε συγκεκριμένο ωράριο και 

είχα μια συγκεκριμένη δουλειά, να κάνω την αποκωδικοποίηση, αλλά πολλές φορές 

επειδή συνάντησα πρώτη φορά και έβλεπα ορισμένα γεγονότα ιστορικά που με 

ενδιέφεραν καθόμουν και ασχολιόμουν και διάβαζα, που αυτό ίσως να μην ήταν μέσα 

στο πλαίσιο της εργασίας μου. 

Γιάννης Γιαννιτσιώτης: Στο φορέα, προκειμένου να ασκηθείτε, οι προσδοκίες σας 

επιβεβαιώθηκαν, διαψεύσθηκαν, ενδεχομένως, μπορούμε να διαβάσουμε αυτή τη 

σχέση με διάφορους τρόπους. 

Σοφία Σιαφάκα: Στην αρχή πιστεύαμε ότι η εργασία μας θα είναι σε πολύ στενά 

όρια. Δηλαδή, το ωράριο μας, κάποιες ώρες, να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα  



πράγματα, ενώ μετά καθώς  πέρναγαν οι μέρες, είδαμε ότι  μέσα από την έρευνα έγινε 

κάτι σαν παιχνίδι μπορώ να το πω, δηλαδή ότι θέλαμε, θέλαμε να πάμε. Δεν το 

βλέπαμε κάτι σαν «αχ τώρα να ξυπνήσουμε, να πάμε, να τελειώσουμε», δηλαδή 

θέλαμε να πάμε να ανοίξουμε τα βιβλία, να δούμε τι έχει μέσα, όταν βλέπαμε κάτι, 

βλέπαμε ας πούμε για την εισαγωγή της γυμναστικής στα σχολεία μια χρονολογία 

λέμε, μόλις το είδαμε, «ωχ!τι ωραία!, τι βρήκαμε εδώ  πέρα!»  Ενδιαφέρον, δηλαδή 

βλέπαμε πράγματα που ήταν στην ιστορία, πίσω στο παρελθόν δηλαδή ουσιαστικά 

ζωντάνευε η ιστορία μπροστά μας δηλαδή. Αυτό θα ήθελα να πω. 

Χρήστος Λάνδρος: Ήθελα να ρωτήσω τη Μαρία. Μου έκανε εντύπωση, το ότι όταν 

στα ΑΣΚΙ βρίσκεστε σ’ ένα χώρο πολύ ωραίο, ενδιαφέροντα, όλα αυτά, έρχεστε και 

σε επαφή με άλλες φοιτητές-φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο του Βόλου και κάποια 

στιγμή αναφέρετε, ότι αισθάνεστε κάπως μειονεκτικά σε σύγκριση με αυτές, διότι δεν 

γνωρίζετε καλά το πλαίσιο, το εσωτερικό πλαίσιο της εποχής, μέσα στο οποίο ήταν 

ενταγμένο το αρχείο στο οποίο δουλεύατε. Φυσικά το Πανεπιστημιο του Βόλου έχει 

άλλα αντικείμενα και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει άλλα αντικείμενα, εάν όμως από 

τη σχολή σας, σας δίνονταν μια βιβλιογραφία, για την εποχή που αφορούν τα αρχεία 

ΑΣΚΙ ή οι υπεύθυνοι των αρχείων του ΑΣΚΙ, σας έδιναν μια βιβλιογραφία σχετικά με 

την εποχή, θα είχατε το χρόνο και τη διάθεση να την διαβάσετε και να ενημερωθείτε;  

Μαρία Ματαφτσή: Φυσικά, ναι. Και ο χρόνος υπήρχε. 

Έφη Πλεξουσάκη: Κι έγινε αυτό;  

Μαρία Ματαφτσή: Όχι, δεν έγινε αυτό. Εκεί πέρα υπήρχε ένα μικρό βιβλιαράκι, το 

οποίο μας δόθηκε και απλά έλεγε τι περιείχε το αρχείο. 

Έφη Πλεξουσάκη: Αυτό όμως που λέει ο κ. Λάνδρος είναι ότι θα μπορούσατε κι 

εσείς να σκεφτείτε «α!, δεν ξέρω, έχω κενά σ’ αυτό, γι’ αυτή την ιστορική περίοδο, 

μήπως να πάρω ένα βιβλίο να διαβάσω»; 

Μαρία Ματαφτσή: Ίσως ήταν πιο δύσκολο για εμένα, γιατί δε βρισκόμουν στην 

πόλη μου, ήμουν στην Αθήνα, δεν ήμουν Καστοριά, οπότε για μένα ήταν ένα πολύ 

μεγάλο βήμα να πάω σε μια πόλη που δεν γνώριζα καν, δεν το σκέφτηκα καν. 

Ελένη Γκαρά: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ και όλους τους υπόλοιπους και 

κλείνουμε και αυτή την ενότητα, σε αρκετά καλό χρόνο, η κ. Τράκα θα είναι 

συντονίστρια της επόμενης. 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

 

Συντονίστρια: Ντιάνα Τράκας, κοινωνική ανθρωπολόγος 

 

Ντιάνα Τράκας: Να συνεχίσουμε τώρα με το κοινωνικό σκέλος της συνάντησής μας 

σήμερα. Να δούμε τα ιδρύματα που έχουν χαρακτήρα ανθρωπολογικό. Πρώτα θα 

παρουσιάσουν οι φοιτητές που ασκήθηκαν στην Ακαδημία Αθηνών στο Κέντρο 

Ερεύνης της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος του κέντρου άρα δίνω το 

λόγο στο Στέφανο Γώγο και την Εριάννα Μίχου που εργάστηκαν εκεί.  

Εριάννα Μίχου: Θα σας πω  λίγα λόγια για το Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικής 

Κοινωνίας στο οποίο έκανα την πρακτική μου άσκηση. Πρόκειται για ένα παράρτημα 

της Ακαδημίας Αθηνών  και στεγάζεται στην οδό Σόλωνος στην  το 1978 και 

ασχολείται με την έρευνα και την προαγωγή.. για την προαγωγή και την ανάπτυξη 

των κοινωνικών επιστημών, τα θέματα που ασχολείται είναι θέματα κυρίως για, 

γενικού ενδιαφέροντος στον τομέα της νεοελληνικής κοινωνίας, συνεργάζεται επίσης 

και με ξένες ακαδημίες και άλλα συγγενή ιδρύματα, με θέματα διεθνούς 

ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημών και στο χώρο της Ακαδημίας Αθηνών έχει 



δημιουργηθεί ένα αρχείο δεδομένων και βιογραφίες, στην οποία συγκροτούνται 

στοιχεία  και πληροφορίες επί των θεμάτων των ερευνών  (..) για τη νεοελληνική 

κοινωνία, τα οποία έχουνε συνταχθεί, από διάφορους ερευνητές που έχουν 

συνεργαστεί με το Κέντρο. Όταν πήγαμε για πρώτη φορά στο Κέντρο ήτανε στις 3 

Ιουλίου  και εκεί πέρα συναντήσαμε τον κ. (…) και την κ. Στυλιανούδη  οι οποίοι 

είναι (..) του Κέντρου, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση για.. με το τι.. για το τι 

ασχολείται.. το Κέντρο Ερεύνης και επίσης αναφέρθηκε στο.. ερευνητικό πρόγραμμα 

το οποίο διεξαγόταν εκείνη την εποχή που ήτανε «Μετανάστευση στην Ελλάδα», και 

πιο συγκεκριμένα ασχολιόντουσαν με τους μικτούς γάμους μεταξύ Ελλήνων ανδρών 

και.. γυναικών αλλοδαπών οι οποίες προέρχονταν από βαλκανικές χώρες, 

αναφέρθηκε στο πλαίσιο της έρευνας το οποίο.. δηλαδή για το.. που διεξαγόταν η 

έρευνα όπου ήταν στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, για ποια άτομα επιλέχθηκαν 

και για ποιο λόγο επιλέχθηκαν οι οποίες ήταν οικογένειες , εε και επίσης μας 

ανέθεσε.. την εργασία που θα κάναμε η οποία ήταν οι απομαγνητοφωνήσεις των 

συνεντεύξεων και επίσης μας εξήγησε τη μέθοδο, καθώς επίσης αναφερθήκαμε στο 

ότι.. αναφέρθηκε στο ότι δεν θα πηγαίνουμε επί καθημερινής βάσεως παρά μόνο θα 

έχουμε κάποιες συναντήσεις, οι οποίες, στις οποίες, θα δίναμε κάποιες 

απομαγνητοφωνήσεις και θα παίρναμε κάποιες άλλες.   

 

Σ. Γώγος: Το περιεχόμενο της δικής μας εργασίας λοιπόν ήτανε οι 

απομαγνητοφωνήσεις, οι οδηγίες που μας δόθηκαν ήταν να καταγράψουμε όσο 

καλύτερα μπορούμε αυτό που ακούμε ενώ μας δόθηκε και ένα βιβλίο το οποίο 

χρειάστηκε να διαβάσουμε και είχε θέμα το πώς απομαγνητοφωνείται μια 

συνέντευξη. Το θέμα της δουλειάς μας στο Κέντρο ήταν στην έρευνα που έκαναν η 

ίδια η κ. Στυλιανούδη και ο κ.? , ήταν οι μικτοί γάμοι δηλαδή η σύναψη γάμων 

μεταξύ Ελλήνων, από την επαρχία και αλλοδαπών γυναικών  που προέρχονταν από 

χώρες των Βαλκανίων. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς ήταν να παίρνουμε 

ακουστικό υλικό που περιείχε αυτές τις συνεντεύξεις και ακούγοντάς το προσεκτικά 

να τις αποτυπώνουμε σε χαρτί με όλες τις λεπτομέρειες [παύση] το ακουστικό υλικό 

που ήρθε στα χέρια μας ήταν συνομιλίες της διευθύντριας του Κέντρου και τους 

συνεργάτες της όπως είπα, με άντρες που έφερναν αλλοδαπές γυναίκες στην Ελλάδα, 

τις έβγαζαν άδειες παραμονής και στη συνέχεια τις παντρεύονταν. Η έρευνα έλαβε 

χώρα όπως είπε και η συνάδελφος στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, οι 

συναντήσεις μας στο Κέντρο ήτανε λίγες, η δουλειά που μας ανατέθηκε μπορούσε να 

γίνει από το σπίτι δεν χρειάστηκε να έχουμε καθημερινή επαφή με το χώρο, και η 

διαδικασία της απομαγνητοφώνησης σε γενικές γραμμές είναι μια δύσκολη 

διαδικασία και πολύ χρονοβόρα χαρακτηριστικό ότι, χαρακτηριστικό είναι ότι για μια 

συνέντευξη μιάμιση ώρας ίσως χρειάζονταν και 15 με 20 ώρες δουλειάς απ’ το σπίτι, 

αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι πολλοί δεν μιλούσαν καθαρά ελληνικά ή 

χρησιμοποιούσαν τη δικιά τους τοπική διάλεκτο. εε και επίσης οι γυναίκες μπορεί να 

μη μιλούσαν και σχεδόν καθόλου ελληνικά να ήξεραν μόνο συγκεκριμένες λέξεις. 

Εκτός αυτού το χρονικό διάστημα που μας δινόταν για να ολοκληρώσουμε τις 

εργασίες ήταν σχετικά μικρό κι αυτό προϋπέθετε καθημερινή ενασχόληση για να 

παραδοθεί το υλικό στην ώρα του. 

Κατά τη διάρκεια των απομαγνητοφωνήσεων, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το 

πώς οι Έλληνες κάτοικοι  της περιοχής, αρχικά διστάζουν να μπουν στην διαδικασία 

της εξεύρεσης συντρόφου από άλλη χώρα και το πώς στη συνέχεια αλλάζουν γνώμη, 

..και οι περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων με τις οποίες ασχοληθήκαμε είχαν αίσιο 

τέλος. Οι γυναίκες που έφεραν κάποιοι στην Ελλάδα με δικά τους έξοδα 

αποδείχθηκαν γι’ αυτούς άξιες σύζυγοι και μητέρες εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. 



Αυτό που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχονται αυτές οι 

γυναίκες στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές τον γαμπρό τον έχουν δει ελάχιστα 

και δεν τον γνωρίζουν προσωπικά, και για ‘κείνες αποφασίζει ή ο πατέρας ή ο 

αδελφός και ο λόγος που έρχονται στη χώρα μας είναι κυρίως οικονομικός. Όταν μια 

οικογένεια δεν μπορεί παραδείγματος χάριν, να συντηρήσει τα μέλη της οικογένειάς 

της, αποφασίζει να παντρέψει και να δώσει  την κόρη της σε κάποιον Έλληνα που θα 

της προσφέρει μια άνετη ζωή. Η προσέγγιση αυτή που μπορούσε να γίνει από τον ίδιο 

τον ενδιαφερόμενο, που μαζί με έναν μεσάζοντα γνωστό ταξιδεύει στην.. εκάστοτε 

χώρα, επισκέπτεται το σπίτι της γυναίκας και τη ζητάει από τον πατέρα της ή  τον 

αδερφό της, είτε από  έναν άνθρωπο που ασχολείται επαγγελματικά με αυτή τη 

δουλειά και φέρνει την κοπέλα στον ενδιαφερόμενο αλλιώς κανονίζει ο ίδιος τα 

υπόλοιπα ζητήματα. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι σχεδόν οι άντρες που 

επισκέφτηκαν μια από τις προαναφερθείσες χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία κτλ., για να 

φέρουν τη γυναίκα τους αντιμετώπισαν γραφειοκρατικές δυσκολίες.. και ανέφεραν 

συνεχώς ότι η άδεια παραμονής δεν βγαίνει καθόλου εύκολα και κάποιες φορές 

χρειάζεται εκτός από χρόνο και λεφτά κάτω απ’ το τραπέζι. Οι περισσότεροι είχαν 

και παράπονα ότι η πολιτεία δεν τους βοηθάει καθόλου. Ένα ακόμη σημείο που αξίζει 

να αναφερθεί είναι το πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι γυναίκες που έρχονται στη 

χώρα μας, από τους ντόπιους, τους φίλους και τους συγγενείς του γαμπρού, τις άλλες 

γυναίκες και γενικά τον κοινωνικό περίγυρο. Σε κάποιες περιπτώσεις καταφέρνουν να 

εξοικειωθούν με το νέο τους περιβάλλον και ενσωματώνονται γρήγορα κι αβίαστα, 

στα νέα δεδομένα ενώ σε κάποιες άλλες πιο αργά και δύσκολα, και υπήρχαν και 

περιπτώσεις που δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν αποδεκτές και να συνηθίσουν στο νέο 

τρόπο ζωής κι αν είχαν την επιλογή θα γύριζαν πίσω στην πατρίδα τους.  

Ο λόγος που κάνει τους συγκεκριμένους ανθρώπους να αναζητούν αλλοδαπές 

συζύγους είναι κυρίως ή ότι δεν υπάρχουν νέες γυναίκες στα χωριά αυτά, που 

κατοικούν, αφού αυτές φεύγουν για μεγάλα αστικά κέντρα ή ότι δεν θεωρούνται 

αυτές που υπάρχουν εκεί άξιες να δημιουργήσουν οικογένεια, αφού λένε οι ντόπιοι 

ότι έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα και όχι στο να ασχοληθούν με την 

ανατροφή παιδιών. Ναι, αυτό που, για μένα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι, είδα 

μια πρακτική εφαρμογή σε θέματα που συζητάμε στην αίθουσα,  τα είδα και 

πρακτικά, μέσω των συνεντεύξεων, δηλαδή, παραδείγματος χάριν, για τη 

μετανάστευση, για την πολιτισμική αφομοίωση, πώς οι ντόπιοι ας πούμε, 

προσπαθούν να ενσωματώσουν στην κοινωνία, τις Αλβανίδες, τις Βουλγάρες 

γυναίκες που έρχονται εκεί. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία με τους υπεύθυνους 

του Κέντρου ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, κάθε δέκα μέρες 

έπρεπε να δίνουμε την εργασία, αυτά.  

[χειροκρότημα]  

 

Ν.Τ.: Εντάξει, μ’ αρέσει πώς μοιραστήκατε την (…) ανάλυση για το περιβάλλον, έχω 

κάτι να προσθέσω αλλά όχι .. (…) ότι ήταν από τις εμπειρίες πάρα πολύ καλή από μία 

μεριά γιατί μπήκατε μέσα σε χρονοβόρες.. τόσο λεπτομέρειες.. (..) από την άλλη 

πλευρά, δεν ήσασταν μέσα στο ερευνητικό κέντρο που, εκεί.. σε καθημερινή βάση 

και νομίζω ότι (…) στη θερινή άσκηση, υπάρχει μία επαφή με αυτό τον κόσμο που 

είναι …(…) να δούμε πώς συνεργάζονται οι άλλοι φοιτητές και αυτό, που λυπάμαι 

..(….) Λοιπόν περνάμε στο .. (..)// 

Μ.Σ.: // εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, ποια είναι η μέση ηλικία των.. (…)  

Σ.Γ.: ναι.. από 37 και πάνω,  είχαμε κάνει κάποιες προσπάθειες να βρούμε και 

γυναίκες και από άλλα χωριά αλλά, τίποτα.. 

Χ.Λ.:  (…) 



Ε.Μ.: (..) το είχε συγγράψει η κ. Στυλιανούδη η οποία είναι η διευθύντρια του 

Κέντρου,  

Χ.Λ.: Ήταν κάτι το ιδιαίτερο, είχε κάποια τεχνική..;  

Σ.Γ.: Γενικά ανέλυε κάποιες τεχνικές, διάφορων επιστημόνων, ο καθένας πια δίνει τη 

δικιά του τεχνική, και με βάση αυτό, και με βάση τη δικιά μας μετά εμπειρία, για τη 

δικιά μας ευκολία, μας είπε ότι, ό,τι μπορείτε παρ’ τε από το βιβλίο και.. από ‘ κει και 

πέρα κάν’ τε το με το δικό σας τρόπο, κι αν δεν μας αρέσει θα το αλλάξουμε. 

Συνεννοηθήκαμε λοιπόν, με τη συνάδελφο να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο και, ήταν 

ευχαριστημένη με τον τρόπο που το κάναμε. 

Ν.Τ.: Ναι, υπάρχει όχι μεγάλη τεχνική, (..) η δουλειά, η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται 

μετά, μετά από απομαγνητοφώνηση, εε πρέπει να γίνει μια επεξεργασία, κάποια 

ανάλυση περιεχομένου, (…) αλλά υπάρχει μια τεχνική, (…) πρέπει πολλές φορές να 

ρωτήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να καταγράψω κάτι μέσα σε μία συνέντευξη, είναι 

(..) παίρνει πολύ ώρα, δεν χρειάζεται πάντα, εε αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, επίσης 

είναι το θέμα αν ο ερευνητής, πρέπει να κάνει την απομαγνητοφώνηση  ο ίδιος, η 

ίδια, ή πρέπει (…) 

Ε.Π.: (…) και ίσως από την δικιά σας μεριά να (…) δηλαδή να (…)  

Σ.: αυτό εκεί δεν ήταν δυνατό γιατί και εκείνοι έπρεπε να λείπουν συνέχεια, γιατί 

έτρεχε και η έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί, οπότε, έπρεπε να .. (..)  

(…) 

Ν.Τ.: (...) κάτι εμπειρία είναι και .. ίσως κάτι άλλο θα μπορούσε να γίνει, αλλά.. 

υπάρχουν άλλες , θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς;  

Σ.Γ.: εγώ απλά θέλω να προσθέσω ότι , το γεγονός ότι, δεν έπρεπε να πηγαίνουμε 

καθημερινά δεν σημαίνει ότι ήταν εύκολο, δηλαδή πραγματικά (…) // 

Ν.Τ.: // απλώς δεν υπήρχε.. να δεις το ζουμί από.. (..) θα μπορούσατε, ..λοιπόν, σας 

αφήνω τώρα να πάρετε ανάσα και να, και πηγαίνουμε τώρα στην δεύτερη μας,  εε στο 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, θα καλέσω τον, εε κ. εε.. Κουλοχέρη,// 

φοβάμαι να το πω γιατί δεν..  

Σ.Κ.: Κουλοχέρη! 

Ν.Τ.: και την Κ.Ροζάκου..   

 

Σ.Κ.: Θα ήθελα να σας πω ότι, φεύγουμε από ένα αρχείο και μπαίνουμε σε ένα άλλο 

χώρο, και θα σας διαβάσω από το βιβλίο το .. από το περιοδικό αυτό που έχει ένα 

άρθρο το οποίο έχει επιμεληθεί ο κ. Λάνδρος και η κ. Χατζημιχάλη, μία μικρή 

συνέντευξη ενός ανθρώπου που βλέπουμε.., από τους ανθρώπους που βλέπουμε 

καθημερινά που δίνει ακριβώς το στίγμα του ποιους ανθρώπους βλέπουμε. Λοιπόν 

αυτή η συνέντευξη, ή το κομμάτι της συνέντευξης έγινε στη Σάμο 27/11/2004, εε 

είναι μία επιστολή, είναι μία επιστολή  των.. «λαθρομεταναστών» όπως αναφέρεται 

εδώ και θα μιλήσουμε αργότερα τι είναι αυτοί οι «λαθρομετανάστες» και ποιοι είναι 

οι πρόσφυγες και η επιστολή αυτή ξεκινάει ως εξής, είναι χαρακτηριστικό:  

«Υποφέραμε πολύ. Εμείς οι Μαυριτανοί είμαστε πολύ κουρασμένοι. Στη Μαυριτανία 

της σκλαβιάς, από το ’89 μέχρι σήμερα η κατάσταση χειροτερεύει, δεν υπάρχει 

δικαιοσύνη, υπάρχουνε δύο φυλές, οι Άραβες και οι μαύροι, όλοι οι μαύροι έχουν 

αντιμετωπίσει κάποιο πρόγραμμα, πρόβλημα, σπουδάζεις μέχρι να πάρεις το πτυχίο 

σου αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να βρεις, δουλειά. Φύγαμε από τη χώρα μας για 

να πάμε ως πρόσφυγες σε ανεπτυγμένες χώρες, σε χώρες δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, 

δημοκρατίας.» Αυτό, είναι και το περιεχόμενο μιας συνέντευξης που παίρνουμε εμείς 

οι δικηγόροι, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες για να δούμε εάν 

κάποιος εκφράζει, φόβο δίωξης στη χώρα του για συγκεκριμένους λόγους. Και οι 

λόγοι αυτοί είναι,  ο φόβος δίωξης που μπορεί να έχει ή η δίωξη που έχει, λόγω 



φυλής, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο, υπάρχουν δύο φυλές, οι 

Άραβες και οι μαύροι, και οι μαύροι είναι σε υποδεέστερη.. κατάσταση από τους 

Άραβες, λόγω φυλής, λόγω θρησκείας, λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, λόγω 

εθνικότητας ή λόγω, του ότι ανήκει κάποιος σε μία κοινωνική ομάδα όπως θα 

μπορούσε να είναι το φύλο που άκουσα εδώ προηγουμένως. Λοιπόν εμείς τι κάνουμε, 

εμείς ασχολούμαστε με αυτήν ειδικά την ομάδα των αλλοδαπών, αυτούς που έχουν 

τον συγκεκριμένο φόβο δίωξης, και ο σκοπός των δικηγόρων, θα σας πω και των 

υπολοίπων ομάδων που δουλεύουν εκεί, είναι οι εξής: ή πηγαίνουμε στα κέντρα 

κράτησης όπως είναι εδώ στη Μυτιλήνη, ή έρχονται αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι 

στα γραφεία  μας, Σολωμού 25, και εμείς σαν δικηγόροι τους βοηθάμε σε τρία 

πράγματα, παιδιά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ χρειαζόμαστε την άμεση 

βοήθειά σας, το πρώτο είναι, να τους βοηθήσουμε να έχουν πρόσβασή στο δικαίωμά 

τους να ζητήσουν άσυλο, δυστυχώς η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τρα-γι-κή. Δεν 

μπορώ να .. είμαι υπερβολικός στις εκφράσεις μου αλλά, αυτά τα οποία, η λέξη αυτή 

που χρησιμοποιώ τώρα ως «τραγική» δεν είναι υπερβολική. Υπάρχουν άνθρωποι που 

ζητούν άσυλο και δεν ακούγονται. Αυτό συμβαίνει στη Σάμο, αυτό συμβαίνει στη 

Μυτιλήνη, αυτό συμβαίνει στον Έβρο, αυτό συμβαίνει παντού. Αυτοί οι άνθρωποι, η 

δική μας οργάνωση η οποία δεν θέλει να είναι φιλανθρωπική, τους βοηθάει σε ένα 

βασικό πράγμα παιδιά, ποιο είναι αυτό το βασικό, να υποστηρίξει το δικαίωμά τους. 

Αυτοί  οι άνθρωποι, δεν θέλουν τη φιλανθρωπία μας, θέλουν, να τους στηρίξουμε και 

αυτό θέλουμε να κάνουμε, στο δικαίωμα που δικαιούνται από τη Σύμβαση της 

Γενεύης του 1951, να τύχουν προστασίας από χώρες, όπως λένε αυτοί οι Μαυριτανοί, 

«δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας». Να σας πω εάν, σας ρωτάω λοιπόν εσάς 

από κάτω, εσείς από τη δημόσια διοίκηση έχετε δει, μία εικόνα δικαιοσύνης, 

αλληλεγγύης και δημοκρατίας; Εν μέρει ναι, εν μέρει όχι. Αυτή λοιπόν η ομάδα που 

ζητάει τα δικαιώματα της έρχεται σε μία κοινωνία, και εκεί μπαίνει η ανθρωπολογία 

του δικαίου, όπου δεν έχει καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας τη σημασία του 

δικαιώματος, έτσι, μιλάμε για ένα θεσμό αγγλοσαξονικό, Γαλλική Επανάσταση, εδώ 

οι ιστορικοί, μιλάμε ακόμα για μία κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον 

κατά τη γνώμη μου, μία κοινωνία η οποία λειτουργεί με προνόμια, δηλαδή, είσαι 

Έλλην πολίτης, ελληνικής καταγωγής; Έχεις συγκεκριμένα προνόμια, στο δημόσιο,.. 

στην δυνατότητα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.. Είσαι αλλοδαπός ομογενής; Έχεις 

άλλου είδους προνόμια. Έχεις.. υπάρχει λοιπόν μια τέτοια κατηγοριοποίηση, την 

οποία εμείς, στην προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 

αυτούς, σε πλαίσιο δικαιωμάτων όμως έτσι, του ανθρώπου, σκοντάφτουμε πάνω σε 

αυτό το, το μείζον θέμα. Και αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζουμε με την αστυνομία 

κύριοι, η οποία είναι και η αρχή η οποία ασχολείται με το άσυλο στην Ελλάδα. Ως 

δικηγόροι λοιπόν εμείς, 11 δικηγόροι αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε, την πρόσβαση κι 

έπειτα τους παίρνουμε μία συνέντευξη και εκεί μπαίνετε εσείς, σ’ αυτό το κομμάτι, 

είναι δικό σας κομμάτι των ανθρωπολόγων,  δεν είναι δικό μας ή μάλλον είναι ένα 

κομμάτι το οποίο πρέπει να το διδαχτούμε και δεν το διδαχτήκαμε ποτέ. Πώς 

παίρνουμε μία συνέντευξη από έναν άνθρωπό, για να δούμε, εάν αυτός ο άνθρωπος 

είναι πρόσφυγας ή όχι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί; Διότι ο άνθρωπός 

αυτός δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα μαζί του, διότι τα έχει καταστρέψει, διότι τα 

έχει πουλήσει στον smuggler που τον έφερε εδώ, γιατί πάνω στον πανικό να φύγει 

από την δίωξη την οποία υπέστη, δεν πήρε τίποτα μαζί του, έφυγε με τα ρούχα του. Ε, 

από το.. το προϊόν της συνέντευξης είναι το Α και το Ω στο άσυλο. Πρέπει να υπάρχει 

λέει το προεδρικό διάταγμα του ’61 και του ’99, ένας συγκεκριμένος, συγκεκριμένη, 

αστυνομικά όργανα, με εκπαίδευση, να παίρνουν μία συνέντευξη η οποία πρέπει να 

είναι οργανωμένη, τυποποιημένη κτλ., πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει καθόλου. Έτσι 



συμβαίνει το εξής παράδοξο,  τη συνέντευξη που έπρεπε να πάρει η αστυνομία, 

ουσιαστικά την κάνουμε με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, εμείς. Γιατί εδώ υπάρχει 

και ένα άλλο, υπάρχει (…) δηλαδή εν αμφιβολία πάντα, όταν υπάρχει αμφιβολία, 

πάντα η αμφιβολία είναι υπέρ του αιτούντος, άρα, από τον τρόπο που θα πάρεις τη 

συνέντευξη, από τις ανοιχτές, τις κλειστές ερωτήσεις, από την επανάληψη, των 

ερωτήσεων και από κάποιες συγκεκριμένες μεθόδους, τις οποίες τις, τις γνωρίζετε 

εσείς, θα βγάλεις το αποτέλεσμα για το αν κάποιος θα έχει την προστασία την οποία 

δικαιούται.  Λοιπόν, από εσάς τι θέλουμε όταν ερχόσαστε στο Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες, για τη νομική υπηρεσία, γιατί η συνάδελφος εδώ έχει δουλέψει 

σε ένα άλλο κομμάτι, εμείς θέλουμε κατ’ αρχάς να μας βοηθήσετε παιδιά, είμαστε 

πάρα πολύ  λίγοι και έχουμε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προσώπων, τα οποία 

υπέφεραν πολύ, εξακολουθούν να υποφέρουν σε ένα σύστημα στο οποίο δεν υπάρχει 

προστασία, οργανωμένη, και ανθρώπων οι οποίοι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Να 

μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος υπέφερε και υποφέρει ακόμα, ο οποίος 

είναι πεινασμένος και κουρασμένος, από τη συνέντευξη να σου βγάλει αυτό που 

θέλεις, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και (……)   

στα στοιχεία που μας δίνει, το διαδίκτυο για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, 

προέλευσης, δηλαδή, μου ανέφερε θυμάμαι ένας Σουδανός συγκεκριμένα, ότι υπήρξε, 

δούλος, στο Σουδάν του 2003. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι αυτός ο άνθρωπός, ή 

ο μεταφραστής δεν τα λέει καλά ή μου λέει πράματα τα οποία δεν στέκουν. Και 

όντως βρήκα, σωρεία ειδήσεων για το θεσμό της δουλείας, στο Νότιο Σουδάν. 

Καταλαβαίνετε ότι.. στην.. επαφή που έχουμε, προσπαθώ να επικεντρώσω  αυτά που 

έχουν περισσότερο να κάνουν με.. ανθρωπολόγους, γι’ αυτό μιλάω για την 

συνέντευξη. Φανταστείτε ότι αν πάρει κανείς το στοιχείο της πολιτισμικής, εε, του 

cultural misunderstanding, της πολιτισμικής παρεξήγησης, και όταν πρέπει να 

ξεπεράσεις το σκόπελο αυτό μέσα σε μία ή μιάμιση ώρα που τον έχεις αυτόν 

απέναντί σου, καταλαβαίνετε τι προβλήματα, και εκεί θέλουμε πραγματικά  τη 

βοήθειά σας. Στο ένα λοιπόν θέλουμε τη βοήθειά σας στις συνεντεύξεις, να μας 

φέρετε καινούρια στοιχεία, να μας διδάξετε μεθόδους, να συμμετάσχετε κι εσείς, να, 

μπαίνετε στην ιστοσελίδα και να μας φέρνετε στοιχεία από τις άλλες χώρες και να 

μαζί με ένα νομικό, ο οποίος τι κάνει παιδιά, κάνει τη βασική αρχή της λογικής: την 

υπαγωγή, τη μείζονα, την ελάσσονα και το συμπέρασμα. Έχουμε τα πραγματικά 

περιστατικά, έτσι, που είναι ο άνθρωπος αυτός, ότι διώχτηκε για συγκεκριμένους 

λόγους, έχουμε τον κανόνα δικαίου που λέει ότι «ο έχων φόβο δίωξης στη χώρα 

του..» λόγω αυτών των.. δικαιούται ασύλου, και το αποτέλεσμα άμα είναι πρόσφυγας 

ή δεν είναι. Αυτό, μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε 

ακόμα μαζί, είναι να μας βοηθήσετε σε πάρα πολύ πρακτικά ζητήματα δηλαδή, 

υπάρχουν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουνε να πάνε στην αστυνομία και 

δεν έχουνε πρόσβαση, ο ένας, η μία, η γυναίκα είναι έγκυος, ..το άλλο είναι ανήλικο 

παιδί. Αυτές τις ευάλωτες ομάδες προσπαθούμε τηλεφωνικώς και με φαξ να τους 

βοηθήσουμε να ‘χουνε πρόσβαση, πολλές περιπτώσεις, ..η δική σας παρουσία στο 

αστυνομικό τμήμα θα βοηθήσει στο να ανακουφίσει έναν άνθρωπο. Το άλλο κομμάτι 

που μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα τη δική σας είναι ότι, αυτή τη στιγμή έχουμε 

παραπάνω από 45.000 φακέλους. 45.000 φακέλους, με πονεμένες ιστορίες. 

Ανθρώπων που μπορεί να μην υπάγονται στην διαδικασία αυτή αλλά, βλέπει κανείς, 

εε μπορεί να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα, για τον λόγο που έρχονται εδώ πέρα, 

για τις ..πρακτικές επιβίωσης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, για όλο, όλη την πορεία 

της μετανάστευσης, από την διαδρομή απ’ την οποία περνούνε, μονοπάτια τα οποία 

υπήρχαν απ’ την αρχαιότητα και εξακολουθούν και υπάρχουν ακόμα, το θεσμό του 

trafficking, πως δηλαδή αυτά τα, τα άτομα, και γυναίκες και άντρες και παιδιά, 



γίνονται, αντικείμενα πώλησης, είτε για πορνεία είτε για το να γίνουνε σύζυγοι σε.. 

από, από Έλληνες συμπολίτες μας, ή το  trafficking εργασίας, και έχω τη βεβαιότητα 

ότι ερχόμενοι σε μας, είναι σα να είσαι παρών σε μια κοσμογονία που γίνεται αυτή τη 

στιγμή, η οποία,  αλλάζει, αλλάζει το πρόσωπο της Ευρώπης, αλλάζει το πρόσωπο 

της Ελλάδας, με ένα τρόπο ο οποίος είναι απίστευτα καταιγιστικός, δηλαδή και.. 

αισθάνομαι, αισθανόμαστε όλοι που δουλεύουμε εδώ πέρα ότι δεν μπορούμε να το 

προλάβουμε. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι το εξής, ότι, και το έθεσε η Αγλαΐα 

προηγουμένως, ότι μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα 

και των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε, δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε, 

δηλαδή θέλουμε από σας μία εγρήγορση, (..) τι γίνεται τώρα, τι γίνεται μετά, δώσ’ τε 

μας δουλειά (…) παίρνει κανείς αυτό που έχει να κάνει (..) και επίσης είναι έντονο το 

στοιχείο της θλίψης, το έλεγα και προηγουμένως στους καθηγητές σας εδώ, δηλαδή 

εμείς, όπως μου εξήγησε μία κοινωνική ανθρωπολόγος η Λίλη η Στυλιανούδη, 

έχουμε φτιάξει ένα μύθο, ο μύθος αυτός είναι ότι θα αλλάξουμε την κατάσταση στην 

Ελλάδα, θα έχουμε μία χώρα δημοκρατική, όπου υπάρχει αλληλεγγύη, όπου (…) και 

όταν έχουμε μία επιτυχία τη γιορτάζουμε, έχουμε βγει με τα παιδιά (..) βγαίνοντας 

έξω, πίνοντας μπύρες, κάνοντας (..) υπάρχει ένα κλίμα ιδιαίτερης αλληλεγγύης 

μεταξύ των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα, γιατί ο πόνος σε κάνει να 

μοιράζεσαι, αυτό το οποίο νιώθεις, όταν όμως, ..βλέπουμε όμως  ότι η κατάσταση ή 

αλλάζει ή αλλάζει με πολύ μικρούς ρυθμούς ή δεν αλλάζει καθόλου, και αυτό 

ακριβώς μας φέρνει  (..) ότι αυτός ο μύθος καταρρίπτεται. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ.., 

πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την παράνοια της 

διοίκησης και.. στο ότι θα τον αλλάξουμε τον κόσμο κάποια στιγμή, έτσι θέλω να 

πιστεύω αλλά με πολύ αργά βήματα και κυρίως οργανωμένοι μεταξύ μας, με την 

οργάνωση και το, και την.. πώς να το πω τώρα.., την γνώση σας πάνω σε τέτοια 

σοβαρά ζητήματα την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ.  

[χειροκρότημα]   

 

Δ.Τ.: Λοιπόν εγώ, δεν, έχω σχέση με την Νομική υπηρεσία, δεν έχω καμία σχέση με, 

αυτή την υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, εργάστηκα στο 

Κέντρο Προώθησης και Ένταξης Προσφύγων «Πυξίδα» που αποτελεί κομμάτι της 

Κοινωνικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Π. Στόχος της Πυξίδας λοιπόν είναι η ένταξη των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνία και απευθύνεται τόσο 

σε ενήλικες αλλά κυρίως, εε στα παιδιά των προσφύγων και σε νέους ενώ το 

πρόγραμμα μαθημάτων και οι υπόλοιπες δραστηριότητες διαμορφώνονται με βάση 

τις ανάγκες, τις προτιμήσεις, το φύλο, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κ.α. Πρέπει 

όμως να σημειωθεί ότι ο μήνας Ιούλιος που είναι και ο μήνας της Άσκησης, 

θεωρείται ένας νεκρός μήνας, όσον αφορά το πρόγραμμα της Πυξίδας, καθώς όλο τον 

υπόλοιπο καιρό το πρόγραμμα είναι πιο πλούσιο, πολύ πιο οργανωμένο, με 

αποτέλεσμα εμείς που πάμε εκεί, τον Ιούλιο, να δούμε μία, σε εισαγωγικά 

«αποσύνθεση», γιατί δεν είναι ότι δεν δουλεύουνε οι άνθρωποι και ότι δεν 

προσπαθούν, απλά είναι καλοκαίρι, απλά, δεν υπάρχει αυτό το τρέξιμο που υπάρχει, 

τον υπόλοιπο.., τον υπόλοιπο χρόνο.  

Σ.Κ.: Να σας διακόψω μια στιγμή; Δεν υπάρχουνε εξυπηρετούμενοι στην Πυξίδα, 

αντίθετα εμείς Ιούλιο και Αύγουστο ζητάμε απεγνωσμένα κόσμο για βοήθεια. (..) 

Δ.Τ.: Στην Πυξίδα λοιπόν, βρισκόμουν καθημερινά τα απογεύματα κυρίως, καθώς 

αυτές είναι οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου, από τα τέλη Ιουνίου μέχρι την πρώτη 

εβδομάδα του Αυγούστου, δηλαδή η Πυξίδα.., η Άσκηση, πήρε μια μικρή παράταση, 

ξεκίνησε λίγο νωρίτερα μετά από συνεννόηση που είχαμε και εγώ και η Αιμιλία, μαζί 

με την κ. Πλεξουσάκη και την υπεύθυνη της Πρακτικής, Άσκησης για το Ε.Σ.Π., την 



κ. Χριστοπούλου εε ώστε να εκμεταλλευτούμε όσο δυνατόν καλύτερα τον ήδη 

περιορισμένο χρόνο της Πρακτικής, διότι κάθε χρόνο λέγεται αυτό, ότι ένας μήνας 

δεν φτάνει, οπότε εφ’ όσον και εγώ και η Αιμιλία μένουμε στην Αθήνα, δεν υπήρχε 

λόγος να, περιμένουμε να πάει Ιούλιος για να ξεκινήσει η Άσκηση. Η μικρή 

παράταση της Άσκησης από την άλλη ήταν δική μου επιλογή αφού στην περίπτωση 

που έφευγα στην ώρα μου, η αποκοπή μου από το περιβάλλον, και από τους 

ανθρώπους του θα ήταν πολύ αταίριαστη, με τη σχέση που ανέπτυξα με ορισμένους 

από τους πρόσφυγες οπότε, η αποκοπή παίρνει ένα χρόνο, δεν είσαι δημόσιος 

υπάλληλος,  δεν λες «φεύγω» και έφυγα. Σχετικά με τις δραστηριότητες τώρα, εε εγώ 

συμμετείχα στις ήδη οργανωμένες δραστηριότητες της Πυξίδας για, τον μήνα Ιούλιο 

που.. περιλαμβάνουν από.., την απασχόληση παιδιών που, οι γονείς τους 

παρακολουθούν τα μαθήματα ενηλίκων στην Πυξίδα, στους χώρους της Πυξίδας 

γίνονται αυτά, έως και.., την συμμετοχή μου σε μία παράσταση κουκλοθέατρου που 

οργανώθηκε στα πλαίσια του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, στην Αθήνα, τον Ιούλιο, 

στις αρχές, που ήταν και η πρώτη μου επαφή, με τους ανθρώπους, η πρώτη μου 

γνωριμία… εκτός από τη συμμετοχή όμως, υπήρξε και η διοργάνωση 

δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με μια επίσης ασκούμενη φοιτήτρια από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το τμήμα του Βόλου, και έναν απόφοιτο του τμήματός 

μας, ο οποίος εργάζεται εθελοντικά στο Ε.Σ.Π τώρα, και είχε κάνει, επίσης είχε 

συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση, στη Θερινή.. δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκαν 

όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες εκτός από την εε επίσκεψη στο 

Ευγενίδειο Πλανητάριο μαζί με νέους, με νέα παιδιά.. και οι προβολές ταινιών και 

ντοκιμαντέρ που επιλέγονταν τόσο από εμάς όσο και από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες.  Μία άλλη πτυχή της Άσκησης ήταν, η παρατήρηση και η καθημερινή 

καταγραφή του τί συνέβαινε στην Πυξίδα.. σε όλη τη διάρκεια λοιπόν της Άσκησης 

είχαμε πολύ τακτικές συναντήσεις 1-2 φορές την εβδομάδα, με την κ. Χριστοπούλου, 

στις οποίες συζητούσαμε για ό,τι μας απασχολούσε σχετικά με την Πρακτική, για 

συμβουλές που αφορούσαν την παρατήρηση και τον τρόπο που κρατάμε σημειώσεις. 

Επίσης είχαμε την δυνατότητα να στέλνουμε στην κ. Χριστοπούλου τις σημειώσεις 

από το καθημερινό μας ημερολόγιο ενώ στη συνέχεια εντοπίζαμε μαζί τα σημεία που 

αναδύονταν ως σημαντικότερα μέσα από την.., παρατήρηση. Αυτά για το τι έκανα 

στην, Πυξίδα. Και τώρα περνάμε, στις δυσκολίες, της Άσκησης.. έτσι λοιπόν αυτό 

που, συνέβη είναι ότι παρά το γεγονός ότι η πρόσβασή μας, η πρόσβασή μου.. στην 

Πυξίδα ήταν εξασφαλισμένη, υπήρχε η τυπική άδεια εφ’ όσον γινόταν στα πλαίσια 

της Θερινής Άσκησης, συνάντησα δυσκολίες που αφορούσαν το ζήτημα της 

αποδοχής μου, από τους ανθρώπους που.. δρουν στην Πυξίδα. Σχεδόν στα μέσα του 

μήνα λοιπόν ενώ είχα αναπτύξει μια καλή σχέση με δύο από τους πρόσφυγες και ίσως 

(..) ήταν εφικτό να πάρω συνεντεύξεις σχετικά με την ζωή τους στην Ελλάδα και την 

πορεία τους ως εδώ, δηλαδή να καταγράψω δύο ιστορίες ζωής. Αυτό βρήκε σύμφωνη 

και την κ. Χριστοπούλου η οποία μας ωθούσε και εμένα και την Αιμιλία, συνεχώς 

προς αυτή την κατεύθυνση, του να βρούμε ένα ερευνητικό ενδιαφέρον και να έχουμε 

ένα, .. προϊόν, ερευνητικό τελικά, μετά από την Άσκηση.. παράλληλα όμως με αυτό, 

είχε αρχίσει να δημιουργείται ένα είδος απόστασης με τους εθελοντές και τις 

εθελόντριες, που αρχικά δεν περίμενα να συμβεί γιατί η πρώτη μας επαφή στο 

Φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ καλή, είχαμε μια καλή συνεργασία και πολύ ομαδική, 

οπότε, ..με, με βρήκε λίγο απροετοίμαστη όλο αυτό. Συγκεκριμένα μία από τις 

εθελόντριες η πιο δραστήρια, αντέδρασε πιο έντονα από τους υπόλοιπους στην 

παρουσία μας εκεί, στην, και στην παρατήρηση, καθώς τη θεώρησε «ρατσιστική» και 

γενικότερα στην διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, ενώ προσπάθησε να μας 

αναθέσει τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων που ήταν προγραμματισμένα να 



γίνουν, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε το απαραίτητο δυναμικό και τα μαθήματα έπρεπε 

να γίνουν, από κάποιον. Επίσης εξέφρασε τη διαφωνία της για την διοργάνωση 

δραστηριοτήτων εκτός της Πυξίδας, που είχαμε σκοπό να.. που είχαμε βάλει μέσα 

στο πρόγραμμα θεωρώντας ότι δεν ήμασταν τα κατάλληλα πρόσωπα γι’ αυτό. Τελικά 

η υποβόσκουσα ένταση κατέληξε σε μία ανοιχτή σύγκρουση ενώπιον όλων, και των 

εργαζόμενων και των.. εργαζομένων και των εθελοντών και των εθελοντριών και των 

προσφύγων, με αποτέλεσμα το κλίμα από εκεί και πέρα να είναι αρκετά βαρύ, και 

φορτισμένο και έτσι δεν μπόρεσα να προχωρήσω, στις συνεντεύξεις, όπως είχα 

σκοπό, διότι από ‘κει και πέρα ήρθε μία απόσταση.., με τους συγκεκριμένους 

πρόσφυγες. Όχι με όλους βέβαια, δεν.., δεν είναι μια, ομάδα απλά «οι πρόσφυγες», 

υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις.  Κατάλαβα λοιπόν ότι η πρόσβαση τελικά δεν 

είναι εύκολη και ανώδυνη, ακόμα και αν υπάρχει η απαραίτητη τυπική άδεια.. και η 

συγκατάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι σημαντική, για τη διεξαγωγή της 

Πρακτικής  Άσκησης, και η (..) για να γίνει αυτό είναι χρονοβόρα, και εκτείνεται 

πέρα από το διάστημα του ενός μήνα. Προσπαθώντας λοιπόν να ερμηνεύσω την 

τροπή που πήραν τα πράγματα θεωρώ ότι αιτία, είναι η άγνοια για την .. την 

Κοινωνική Ανθρωπολογία από την πλευρά των εργαζομένων και των εθελοντών και 

μου δημιουργήθηκε το ερώτημα τελικά κατά πόσο ο εθελοντισμός τοποθετείται 

«εναντίον» σε εισαγωγικά, της ερευνητικής δραστηριότητας σε ένα τέτοιο χώρο που 

στηρίζεται, κατά κύριο λόγο στους εθελοντές του. Όχι μόνο το Ε.Σ.Π αλλά και άλλες, 

ΜΗ.Κ.Ο. Και πιστεύω βέβαια ότι σ’ αυτή την τροπή που πήραν τα πράγματα η δική 

μου δυσκολία έπαιξε σημαντικό ρόλο, στο να εξηγήσω τη θέση μου δηλαδή, τους 

σκοπούς μου και τη δραστηριότητά μου εκεί. Προφανώς αυτή η αδυναμία να είναι 

αποτέλεσμα της μη συγκεκριμένης αρμοδιότητας μου στην Πυξίδα, και μάλλον 

περισσότερο της ελλιπούς εμπειρίας μου, σε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν κλείνοντας θα 

ήθελα να επισημάνω ότι παρά τις δυσκολίες υπήρχαν βέβαια και οφέλη. Το πιο 

σημαντικό είναι η εμπειρία που αποκόμισα στην παρατήρηση, στην καταγραφή 

ημερολογίου καθημερινά και στη διαχείριση των σχέσεων, με διαφορετικούς 

ανθρώπους σε διαφορετικούς ρόλους, θεσμικούς ή όχι οι οποίες επηρεάζουν κάθε 

συνθήκη είτε αυτή είναι εργασιακή είτε είναι ερευνητική είτε είναι και τα δύο. Εε και 

νομίζω ότι αυτή η πλευρά της Άσκησης, γίνεται αισθητή, περισσότερο, και εε.. 

αναδεικνύει την έλλειψη, πιο πρακτικών, περισσότερων, πρακτικότερων μαθημάτων 

μεθοδολογίας που λείπουν απ’ το πρόγραμμα σπουδών, ιδιαίτερα όταν, ορισμένοι 

φοιτητές έχουμε μπροστά μας την προοπτική, εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας 

που περιλαμβάνει, παρατήρηση. Άρα λοιπόν, για μένα ήταν μια καλή άσκηση 

προκειμένου να μη βρεθώ.., να μην έχω, τα ίδια απρόοπτα πάνω στην πτυχιακή. Και 

επιπλέον είναι σημαντική εμπειρία σε έναν εργασιακό χώρο που βρίσκεται πολύ 

μακριά από την προστασία που το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριές του, ο οποίος ανέκαθεν μου κινούσε το ενδιαφέρον μου και τώρα είμαι σε 

θέση να έχω πληρέστερη εικόνα. Αυτά.  

Ν.Τ.: Ευχαριστούμε, θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση ως συντονίστρια (..) και να 

εξηγήσω γιατί έχω καλέσει την Κατερίνα Ροζάκου που αυτή τη στιγμή είναι στην 

πορεία της διατριβής, διατριβής της, που είναι μέσα σε ένα χώρο που (..) του 

εθελοντισμού, τα λέω σωστά; Λοιπόν και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει λιγάκι 

σ΄αυτό το (..) σ΄αυτό το πρόβλημα που προέκυψε που προσπαθεί ο ανθρωπολόγος 

από μία μεριά να προχωρήσει, να πάρει συνεντεύξεις, να μπει σε ένα κόσμο που είναι 

πρώτη φορά, που έχει αυτή την εμπειρία (…) και δέχεται φραγμούς αυτό μπορεί να 

γίνει όχι μόνο σε αυτό το χώρο μπορεί να γίνει σε σχολείο, σε οποιοδήποτε θεσμό που 

υπάρχουν σχέσεις εξουσίας έτσι κι αλλιώς, στον κοινωνικό χώρο εξίσου και νομίζω, 



ότι είναι καλό να ακούσουμε και σ΄αυτό το χώρο όπου υπάρχουν (…) οι οποίοι 

εργάζονται, δουλεύουνε, προσφέρουνε εθελοντική εργασία (…) // 

Ε.Π.: // Ντιάνα να προσθέσω ότι μπορεί και στις εκκλήσεις του κ. Κουλοχέρη να μας 

βοηθήσουν οι ανθρωπολόγοι, κάτι να έχει να πει και η Κατερίνα… 

Κ.Ρ.:  Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως τα παιδιά που μίλησαν και τους 

εκπροσώπους των αντίστοιχων, των αρχείων, των φορέων, για τις θερινές ασκήσεις  

και.., που αντανακλούν εκτός από τις  επαγγελματικές προοπτικές για τα παιδιά που 

είναι ένα ζήτημα που τους καίει πολύ, και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ερευνητικά 

πλαίσια. Απ’ την πλευρά μου θα σας πω λίγα πράγματα για ανθρωπολογική έρευνα 

σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έκανα η ίδια στα πλαίσια της διατριβής μου, 

καθώς πραγματοποίησα σύγκριση ανάμεσα σε εθελοντές δύο οργανώσεων. Οι 

ΜΗ.Κ.Ο αποτελούν ενδιαφέρον τόσο ενδιαφέρον πεδίο έρευνας όσο ενδιαφέρον 

μέσο για έρευνα και προσέγγιση των αντίστοιχων πληθυσμών με τους οποίους 

ασχολούνται, πρόσφυγες στη συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι πολλαπλό το 

ζήτημα. Οι ΜΗ.Κ.Ο. που είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε έτσι γενικά, είναι το 

ίδιο γενικά ως προς τον ορισμό τους, πρόκειται για σύλλογους, για συλλόγους 

ανεξάρτητους από το κράτος, δηλαδή θεωρητικά σε αυτούς περιλαμβάνονται 

σύλλογοι όπως το αρχείο Εργάνη, που ακούσαμε προηγουμένως ή ακόμα και 

σύλλογοι φιλάθλων ποδοσφαιρικών ομάδων. Οι μη κυβερνητικές λοιπόν οργανώσεις, 

αναπτύσσονται ιδιαίτερα με τη δεκαετία του ‘90 και έπειτα στην Ελλάδα, μία χώρα η 

οποία γενικά θεωρείται πως στερείται ισχυρής Κοινωνίας Πολιτών στην οποία είναι 

ενταγμένη, και όπου ο θεσμοθετημένος τουλάχιστον εθελοντισμός είναι 

υποανεπτυγμένος. Τη δεκαετία του ’90 ωστόσο ιδρύονται νέες οργανώσεις, τόσο 

παραρτήματα διεθνών οργανώσεων όσο και οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα. Το 

ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις 

και στην θεσμοθέτηση διατάξεων, έχουν ιδρυθεί διευθύνσεις για της ΜΗ.Κ.Ο και τον 

εθελοντισμό στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο 

Εξωτερικών. Παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές σε επίπεδο ίδρυσης 

οργανώσεων αναπτύσσονται συνεχώς λόγοι για το φαινόμενο, δηλαδή άρθρα και 

αφιερώματα στον τύπο, ημερίδες και συνέδρια, εκθέσεις σε επιστημονικά περιοδικά. 

Ιδιαίτερα σε σχέση με τον εθελοντισμό και με αφορμή την Ολυμπιάδα οι λόγοι ήταν 

πολλοί και διαφορετικοί. Το τοπίο τώρα όσον αφορά στις ΜΗ.Κ.Ο είναι πολύ θολό, 

όσον αφορά στη σχέση τους με το κράτος, τη δράση τους, τις χρηματοδοτήσεις που 

λαμβάνουν. Έχουν κάποιες πραγματοποιηθεί ποσοτικές έρευνες που αποπειρώνται να 

καταγράψουν τον αριθμό των ΜΗ.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

τομείς, οι οποίες ωστόσο έχουν πολλά μεθοδολογικά προβλήματα. Ε, αυτό που έχω 

εγώ να πω είναι ότι μια ανθρωπολογική έρευνα σε ΜΗ.Κ.Ο μπορεί να δώσει έμφαση 

σε διαφορετικές παραμέτρους του φαινομένου που συχνά τείνουν να είναι αφανείς, να 

δώσει έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά και τους τρόπους που λειτουργούν οι 

οργανώσεις, στην ιστορία, τις ιδεολογικές καταβολές, την οργανωτική δομή τους. 

Αλλά και να δώσει έμφαση στα ίδια τα δρώντα υποκείμενα που συνηθίζουμε να λέμε, 

φωτίζοντας τα διαφορετικά νοήματα και τις ερμηνείες της δράσης τους, του 

εθελοντισμού στη δική μου περίπτωση, ή της εργασίας τους, των επαγγελματιών που 

μας είπε λίγα πράγματα ο κ. Κουλοχέρης νωρίτερα, καθώς και μετατοπίσεις και 

μετασχηματισμούς της αρωγής στα πλαίσια των νέων ΜΗ.Κ.Ο και αυτή τη 

μετατόπιση που φαίνεται σε επίπεδο ας πούμε, λόγων  να υπάρχει ανάμεσα στην 

φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό ή μια λογική των δικαιωμάτων που αναφέρθηκε 

προηγουμένως. Και τέλος στις πολιτικές διαστάσεις της παρέμβασης των ΜΗ.Κ.Ο, 

με έμφαση σε αυτό που λέμε οι ανθρωπολόγοι «μικροπολιτική». Ειδικότερα στις 

σχέσεις ανάμεσα σε οργανώσεις και στους εκάστοτε παραλήπτες της αρωγής, ή 



αλλιώς «εξυπηρετούμενους» που είναι ένας όρος που βεβαίως χρησιμοποιείται από 

τις ίδιες τις οργανώσεις, όταν μιλάνε για αυτούς τους αποδέκτες. Μία ανθρωπολογική 

όμως έρευνα όπως εγώ τη βλέπω, έχει μόνο ως αφετηρία τις ΜΗ.Κ.Ο, με άλλα λόγια 

ο στόχος δεν είναι μια ανθρωπολογία των οργανώσεων, δηλαδή των ΜΗ.Κ.Ο ως 

θεσμών, αλλά μια εθνογραφία που διαπερνά τα όρια των ίδιων των οργανώσεων και 

δεν στέκεται σε εμπειρικές και περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις. Αν έχω χρόνο θα 

σας πω λίγα πράγματα ειδικότερα για την έρευνα μου αλλά κυρίως δεν θα 

καταχραστώ τον χρόνο σας… θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι ερευνητές, ανθρωπολόγοι και άλλοι, αλλά και δημοσιογράφοι, 

φωτογράφοι και άλλοι επαγγελματίες αναζητούν μέσα από τις ΜΗ.Κ.Ο πρόσβαση σε 

διαφορετικές ομάδες πληθυσμών, όπως μπορεί να είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, 

άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλοι. Οι ανθρωπολόγοι μπορούν να παράσχουν στην 

πραγματικότητα πληροφορίες, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πληθυσμών 

αυτών, τις συνθήκες ζωής τους και τις αντιλήψεις τους. Και αυτή είναι μία γνώση 

ιδιαίτερα χρήσιμη για τα εκάστοτε προγράμματα των οργανώσεων που πρέπει να 

στηρίζονται κατ΄ αρχήν σε αυτήν. Ωστόσο πρόκειται και για γνώση με ιδιαίτερο 

πολιτικό φορτίο, όπως το ένοχο αποικιοκρατικό παρελθόν της ανθρωπολογίας, έχει 

επιδείξει. Παράλληλα προκύπτουν πολλά μεθοδολογικά προβλήματα, στην αρχή 

τουλάχιστον της έρευνας, ο τρόπος, μιλάμε τώρα για την έρευνα, για κάποιον 

ερευνητή ο οποίος χρησιμοποιεί τις ΜΗ.Κ.Ο. για να αποκτήσει πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Στην αρχή λοιπόν της έρευνας ο 

τρόπος εισόδου στο πεδίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τους προσλαμβάνουν τα 

υπό μελέτη υποκείμενα, και επιθυμητοί πληροφορητές τους.  Οι ανθρωπολόγοι 

αποτελούν φορείς της οργάνωσης είναι οι ίδιοι εθελοντές, όπως με έβλεπαν εμένα, ή 

φορείς της αρωγής. Απ’ την άλλη η παρουσία τους σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 

προκαλέσει αντιδράσεις, όπως στην περίπτωση της Δέσποινας, από ενεργούς 

εθελοντές ή και επαγγελματίες που εργάζονται στις οργανώσεις.  Αυτοί οι άνθρωποι 

πολλές φορές επικαλούνται την προστασία των προσφύγων ή των άλλων 

εξυπηρετούμενων και λειτουργούν ως διαμεσολαβητές της επικοινωνίας ανάμεσα 

στον ερευνητή και τους άλλους. Και θα κλείσω με μια ανάγνωση αυτού του 

περιστατικού, του συγκεκριμένου που ανέφερε η Δέσποινα, αλλά και αυτού που κι 

εγώ το έχω προσέξει, το έχω παρατηρήσει σε οργανώσεις όπου έκανα την έρευνα 

μου. Θα έλεγα ότι οι ανθρωπολόγοι και οι εθελοντές και γενικότερα οι εργαζόμενοι 

στις ΜΗ.Κ.Ο έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό, που πολλές φορές καθορίζει 

και τις μεταξύ τους σχέσεις, και αυτό αφορά τον «άλλο»: τον ερευνούμενο ή τον 

εξυπηρετούμενο. Και οι δύο, με αγαθές προθέσεις, σε πολλές περιπτώσεις, δηλώνουν 

την επιδίωξη τους να μιλήσουν εξ΄ ονόματος του «άλλου», γεγονός που καταδεικνύει 

και μία από τις πολιτικές διαστάσεις τόσο του ανθρωπολογικού εγχειρήματος όσο και 

του εγχειρήματος των ΜΗ.Κ.Ο. Οι ανθρωπολόγοι «δίνοντας φωνή» σε ανθρώπους 

που πολλές φορές, ισχυρίζονται ότι την στερούνται και οι ΜΗ.Κ.Ο. λειτουργώντας 

ως «συνήγοροι» αυτών των ανθρώπων, οι περιβόητοι ad vocaci.  Επιπλέον πολλές 

φορές χρησιμοποιούμε, εμείς οι ανθρωπολόγοι μάλιστα ίσως  λίγο περισσότερο, 

κτητικούς προσδιορισμούς αναφερόμενοι στους πληροφορητές ή τους 

εξυπηρετούμενούς μας, για τις οργανώσεις: λέμε «το χωριό μου», «τα υποκείμενά 

μου», «ο πληροφορητής μου» ή λέμε «έχω έναν πρόσφυγα να σου στείλω» 

παραπέμποντας κάποιον σε μια άλλη υπηρεσία. Και οι δύο αντλούμε νομιμοποίηση 

στην πραγματικότητα από την αυτοψία, από το γεγονός ότι ήμασταν εκεί και είδαμε 

αυτούς τους ανθρώπους αλλά και βέβαια από τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει μαζί 

τους. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί, οι εξυπηρετούμενοι ή οι 

πληροφορητές μας νομιμοποιούν την παρουσία μας ως επιστημόνων και 



επαγγελματιών και μας δίνουν τους φθόγγους που είναι ψήγματα των ζωών τους για 

να φτιάξουμε τις δικές μας λέξεις, που είναι οι εθνογραφίες ή τα προγράμματά μας. 

Αυτά είχα να πω. 

 

[χειροκρότημα]  

 

Ν.Τ.: ευχαριστούμε για.. έχω κρατήσει πολλά θέματα εδώ πέρα αλλά και ηθικά, 

δεοντολογικά, ακαδημαϊκά, ανθρωπολογικά.. χρειάζεται νομίζω ένα ολόκληρο// 

Ε.Π.: //ένα άλλο συνέδριο  

Ν.Τ.: άλλη ημερίδα.. άλλα αν υπάρχουν ερωτήσεις, συγκεκριμένες… επειδή ο χρόνος 

μας πιέζει λιγάκι θέλω να σας βοηθήσω.. όλους..// 

Ε.Π.: //νομίζω να παραμείνουμε.. (…) 

Ν.Τ.: (…..) επειδή (…) και ο ανθρωπολόγος είναι και πολιτισμικός μεσολαβητής και 

μπλέκονται οι σχέσεις ακόμα πιο πολύ, και αυτό που λέμε συνέχεια ότι η 

ανθρωπολογία "δίνει φωνή" αρχίζει να μην μ' αρέσει αυτό, αρχίζω να νιώθω ότι, 

εμείς ποιοι είμαστε με αυτό που κάνουμε, να δώσουμε (…) δεν θα 'πρεπε να 

εκφραστεί αυτοπροσώπως, (….) 

Και επίσης η συνέντευξη δεν είναι αποκλειστικό εργαλείο των ανθρωπολόγων είναι 

ένα εργαλείο που ανήκει σε όλους τους κοινωνικούς, των ανθρωπιστικών, 

επιστημόνων και (….) και επίσης (…) μία διεπιστημονική συνεργασία, (…) δεν είναι 

μόνο για την ανθρωπολογία δεν ανήκει μόνο (….)  σε ένα διεπιστημονικό επίπεδο, 

(….) 

Ε.Γ.;: Μείνετε εσείς γιατί…  

 

[παύση] 

 

Β.Θανέλλος: Εγώ ήμουνα στο ΕΚΚΕ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

εντάξει δεν ξέρω πολλά πράγματα να πω για το φορέα, αυτό που ξέρω είναι ότι ήτανε 

νομίζω ο πρώτος φορέας σε εθνικό επίπεδο, στην Ελλάδα (…) τις καταγραφές. 

Λοιπόν εγώ συνεργάστηκα με την κ. Πετρονώτη, η οποία βρισκόταν στο τέλος μιας 

έρευνας για τους μικτούς γάμους μεταξύ, Ελλήνων - Ελληνίδων και Τούρκων με 

Τουρκάλες και κάποιες άλλες σχέσεις έρωτα ας πούμε, στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Λοιπόν, απ' ότι μου είπε η κ. Πετρονώτη ήταν στο τέλος της βιβλιογραφικής της 

έρευνας και γενικά δεν περίμενε να βρω και 'γω κάτι και αυτό ήταν και το θέμα της 

στην ουσία, ότι στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν αποσιωπηθεί είτε συνειδητά είτε 

ασυνείδητα, αυτό το θέμα δηλαδή έχουν αναπτυχθεί οικονομικά, πολιτικά και άλλοι 

λόγοι αλλά σε σχέση με αυτό δεν έχουν αναφερθεί, κάποια στοιχεία.  Αυτό που είχα 

να κάνω εγώ ήτανε να.., μου είχε δώσει κάποιους συγκεκριμένους τίτλους και να πάω 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να τους επεξεργαστώ. Θα έπρεπε να κοιτάω τα 

περιεχόμενα και σύμφωνα με τη δικιά μου κρίση, αν έβλεπα κάτι, θα πήγαινα να το  

αντιγράψω σε μια σελίδα μικρής έκτασης και να βγάλω και κάποιες φωτοτυπίες. Και 

έτσι και έκανα. Και αυτή ήταν και η δυσκολία μου πάνω στην βιβλιογραφική έρευνα 

γιατί δεν ήξερα, αν θα  ήτανε σωστή η κρίση μου ας πούμε, και γενικά είχα και μια 

επιγραμματική ενημέρωση για την έρευνα που είχε κάνει οπότε χρειάστηκε να της 

τηλεφωνήσω για να μου εξηγήσει κάποια πράγματα παραπάνω. Και άλλη μια 

δυσκολία ότι επειδή πήγα στην Εθνική Βιβλιοθήκη είχε βρει ήδη που βρισκόντουσαν 

αυτοί οι τόμοι και υπήρχε κάποια εργασία που γινόταν και δεν είχα πρόσβαση τελικά 

στο 1/3 των τίτλων και χρειάστηκε να πάω και σε άλλες βιβλιοθήκες από μόνος μου. 

Τώρα για αυτούς που έκανα, επειδή δεν ήταν πολύ η δουλειά που είχα να κάνω, και 

στην ουσία τέλειωσα και νωρίτερα μια εβδομάδα αυτό που έκανα, την έρευνα, κάποια 



στιγμή εγώ χαλάρωσα πάρα πολύ δηλαδή.. κάποιες φορές δεν πήγα, δηλαδή είχα μια 

(…) το  οποίο ήθελα να το συζητήσω με κάποιο κοντινό μου πρόσωπο που είχε κάνει 

έρευνα γιατί δεν μ' άρεσε εμένα που χαλάρωσα τόσο πολύ, άσχετα αν ήξερα ότι θα 

προλάβω, δηλαδή έπαιρνα τους χρόνους μου κι όλα αυτά. Και αργότερα το 

επεξεργάστηκα, δηλαδή όταν ήταν να κάνω την αναφορά, δηλαδή έπαιξαν άλλα δύο 

πράγματα ρόλο σε αυτό. Το ένα είναι ότι, υπήρχε ένα πρόβλημα, για το αν τελικά θα 

πάω στο ΕΚΚΕ  μέχρι τελευταία στιγμή, και το άλλο είναι ότι φανταζόμουνα ότι θα 

ήταν ένα κέντρο μεγάλο και ότι θα έκανα κάποια πράγματα κι όλα αυτά, το οποίο 

εντάξει δεν ήταν έτσι, ούτε αυτό που έκανα εγώ, ούτε και το ΕΚΚΕ. Το οποίο 

στεγαζόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά δεν είχε καμία σχέση με το Υπουργείο 

Ανάπτυξης. Και κατάλαβα τελικά ότι δεν είχα τόσο σοβαρό κίνητρο σε αυτό που 

έκανα. Δεν ήταν αυτό που ήθελα.. Αυτό ήταν και το εύκολο κομμάτι, δηλαδή η 

αυτονομία εμένα μου άρεσε, του ερευνητή ας πούμε, εντάξει, άσχετα τις συνέπειες. 

Και το πιο δύσκολο ήτανε η άγνοια σε αυτό που έκανα, δεν το είχα ξανακάνει στην 

ουσία, δηλαδή αυτό που κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι το ίδιο, δε νιώθω το ίδιο πράγμα 

ας πούμε όταν το κάνω. Λοιπόν και γενικά δεν πιστεύω ότι υπήρξε κάτι πολύ 

συγκεκριμένο να μάθω απ' το πανεπιστήμιο, κάτι άλλο που με βοήθησε, δηλαδή πιο 

πολύ, η οπτική που βλέπω κάπως τα πράγματα, κάτι σαν μικρόβιο ας πούμε, έτσι 

λίγο, μια υποψία. Τώρα όσον αφορά την συνεργασία μου με την Κ. Πετρονώτη, 

γενικά και οι δύο μείναμε ικανοποιημένοι και εγώ και με τον εαυτό μου έμεινα 

ικανοποιημένος γιατί βρήκα κάποια πράγματα που δεν περίμενε και η ίδια, να βρω, 

δηλαδή βρήκα δυο-τρία πραγματάκια που μάλλον θα χρειαστούν και στην έρευνά 

της. (…) αν και δεν θα το 'θελε πολύ αλλά τελικά εγώ τα βρήκα ας πούμε. [γέλια] 

Ήμουνα η εξαίρεση στον κανόνα στην εργασία της, κάπως έτσι, σ' αυτά που βρήκα. 

Τώρα θέλω να πω για δύο άλλα πράγματα, που τελικά όσο τα επεξεργάζομαι και όσο 

μου ζητάνε να τα επεξεργαστώ, είναι πιο ενδιαφέροντα και για μένα αλλά και μάλλον 

και γι' αυτούς που τ' ακούνε, από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα..  Υπήρξε ένα 

πρόβλημα στο να με δεχθούνε στο ΕΚΚΕ γιατί αυτή η έρευνα όπως είπα τελείωνε και 

άρχιζε μία άλλη, η κ. Πετρονώτη, σε σχέση με τις έθνικ κομμώσεις// 

Μ.Σ.: //γιατί;   

Β.Θ.: έθνικ κομμώσεις. 

Μ.Σ.: α, κομμώσεις..  

Β.Θ.: είναι τα ράστα και τα κοτσιδάκια και όλα αυτά.. με τις μαύρες γυναίκες τις 

Αφροαμερικάνες ή Αφρικανές, το κάνανε, κατά πόσο τελικά –απ' όσο λίγο μου είπε 

και κατάλαβα- αν το επιτελούνε το ίδιο, οι Ευρωπαίες ή οι δυτικές γυναίκες με τις 

κοπέλες που το κάνουν, εδώ πέρα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και υπήρχε ένα θέμα το 

αν θα με δεχτούνε γιατί ήμουνα άντρας. [γέλια] 

Σ. Κουλοχέρης: μα έχεις μακριά μαλλιά.. 

Β.Θ.: ναι αυτό δεν είναι καλό.., λοιπόν και εντάξει εμένα η πρώτη μου αντίδραση 

ήταν ότι, ξέρω 'γω, τώρα.. ανθρωπολογία, φύλο, όλα αυτά και λέω δεν μπορεί 

εντάξει, ακόμα κι εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, 

εντάξει δεν είχα κάποια άλλη αντίδραση. Και συζήτησα με την κ. Πετρονώτη, στην 

πρώτη μας συνάντηση γι' αυτό το πράγμα και μου ξεκαθάρισε το λόγο που το έκανε 

και βοήθησε στη συνεργασία μας, ήτανε ξεκάθαρη από τη αρχή. // ακούω ναι.  

?: // (…)  

Β.Θ.: Ο λόγος που μου είπε ήταν ότι έκρινε, ότι το να είναι μια γυναίκα στην επιτόπια 

έρευνα θα μπορούσε να αντιληφθεί κάπως καλύτερα τα πράγματα που γινόντουσαν. //  

?: // (…) 

Β.Θ.: ναι ακριβώς ναι, οπότε είναι γυναικείο αυτό το θέμα. Και εγώ πίστευα από την 

αρχή ότι εγώ μπορούσα να το κάνω, αυτή την έρευνα, γιατί και όλα αυτά. Με όλο 



αυτό που έγινε μου γεννήθηκε ένας φόβος, αν τελικά θα τα κατάφερνα, σαν άντρας. 

Αλλά όταν μου έδωσε ο κ. Γιαννακόπουλος να (…) κάποια επιπρόσθετα στοιχεία γι' 

αυτό, σκέφτηκα τελικά, "σαν ποιος άλλος θα πήγαινε εκεί; σαν τι άντρας θα πήγαινα 

εγώ εκεί;" Και δεν μπορούσα να φανταστώ, μόνο αν πήγαινα, νομίζω. Δηλαδή, η 

μόνη αντρική μου ιδιότητα είναι ότι δεν είμαι γυναίκα. Έτσι το κατάλαβα. Απλά 

καταλαβαίνω ότι, έτσι όπως είχε σχεδιάσει την έρευνά της ήταν δύσκολο γι' αυτήν 

και μάλλον ήθελε να εστιάσω στις γυναικείες αντιλήψεις των ίδιων των υποκειμένων, 

είτε είναι οι γυναίκες που το κάνουνε, είτε είναι οι ερευνήτριες. Δηλαδή, ήθελε μια 

γυναικεία αντίληψη του συγκεκριμένου πράγματος. Καταλαβαίνω ότι στην 

ανθρωπολογία λογικά χρειάζεται και η αντρική αντίληψη, οπότε είναι και ένα 

κομμάτι του παζλ αυτό. Και τέλος άλλο ένα θέμα που τέθηκε στις δύο συζητήσεις 

που κάναμε, τη δεύτερη φορά μου έθεσε ένα πράγμα το οποίο εμένα μου έκανε 

εντύπωση ας πούμε, και μου το έθεσε πάλι και ο κ. Γιαννακόπουλος για τις 

αντιλήψεις μεταξύ ανθρωπολόγων. Αυτό που λίγο πολύ μου είπε είναι ότι "δεν μπορώ 

να καταλάβω κατά πόσο η Ιστορία μπορεί να ενταχτεί μαζί με την Κοινωνική 

Ανθρωπολογία σε ένα τμήμα", //  

?: (…)  

Β.Θ.: η κ. Πετρονώτη, πράγμα που εγώ, όχι τόσο εκείνη τη στιγμή όσο στην πορεία 

μου έκανε έκπληξη αυτό, γιατί για εμένα μου φαίνεται αυτονόητο, λειτουργεί και 

λειτουργεί μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή σαν (…) εδώ πέρα δεν είχα επιλέξει την 

ανθρωπολογία αλλά στην πορεία, επειδή μ' αρέσει, (…) ο καιρός ,που έτυχε να γίνει 

αυτό το πράγμα. Και αυτό που κατέληξα είναι ότι και οι ανθρωπολόγοι, όσο και 

ανθρωπολόγοι να 'ναι, έχουνε κάποια οπτική γωνία. Και η κοινότητα των 

ανθρωπολόγων είναι κάτι το ιδεατό οπότε.. θα έχουνε αντιλήψεις διαφορετικές. Αυτά. 

 

[χειροκρότημα]    

 

Ν.Τ.: Λοιπόν έχω να ρωτήσω ένα θέμα (…) 

Ε.Π.: (…) από το άλλο μάθημα, η κ. Καντσά μας ευγενώς μας παραδίδει το 

ακαδημαϊκό τέταρτο. (…) Θέλουμε ένα σχόλιο.  

Ν.Τ.: (….)  

Ε.Π.: Για τις έμφυλες διαστάσεις της έρευνας. 

Β. Καντσά: Πρέπει να πω κάτι τώρα;  

(…) 

Ν.Τ.: Ερωτήσεις και.. ευχαριστούμε και συγγνώμη που συνέχεια (…)  

Χ.Λ.: Μ' άρεσαν αυτές οι ανακοινώσεις εδώ πέρα ιδιαίτερα, γιατί η τελευταία που 

έκανε το παλικάρι  εδώ, για τις "έθνικ κομμώσεις"// 

Β.Θ.: // έτσι το ονόμαζε η ίδια  

Χ.Λ.: (…) γι' αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνά της, ποιος είναι ο στόχος της 

έρευνας αυτής, μήπως το συζητήσατε καθόλου; 

Β.Θ.: ήθελε.. το συζητήσαμε πολύ λίγο, κατά πόσο τελικά, ότι τελικά διαφέρει το πώς 

το.. μιμούνται οι δυτικές γυναίκες. Δηλαδή, ναι.. υπάρχει μια ιθαγενής επιτέλεση ας 

πούμε και μια.. (…) Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. 

Ε.Π.:  ότι δηλαδή είναι άλλος ο τρόπος που το κάνουν οι Αφροαμερικάνες; 

Β.Θ.: ναι ότι είναι κομμάτι πολύ μεγάλο της ταυτότητας τους,  ενώ οι άλλες κοπέλες 

απλώς το κάνουν για μόδα, που έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση ας πούμε. 

?: άρα είναι και οι νοηματοδοτήσεις δεν είναι μόνο πως το κάνουν //(…) συμβολικά 

πως έκαναν.., (…) φαντάζομαι. 

Β.Θ.: //σίγουρα ναι,  



Χ.Λ.:  θα ήθελα να ρωτήσω την Κατερίνα, να μας πει δυο λόγια για τον όρο 

"θεσμοθετημένος εθελοντισμός". 

Κ.Ρ.: Θεσμοθετημένος εθελοντισμός είναι ο εθελοντισμός που είναι οργανωμένος σε 

κάποιο συγκεκριμένο σύλλογο ή από κάποιο φορέα, και το χρησιμοποιώ ως 

αντιπαραβολή γιατί η εθελοντική εργασία είναι ένα πράγμα που μπορεί να κάνει 

κάποιος.. παρέχοντας, σε κάποιον γείτονά του, ας πούμε. Ο θεσμοθετημένος 

εθελοντισμός έχει να κάνει με την κατασκευή του εθελοντισμού, ως έννοιας πια. Και 

γι' αυτό το χρησιμοποίησα.  

Χ.Λ.: (…) 

Κ.Ρ.: ναι και από το κράτος, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα οι οποίες είναι στην κατεύθυνση ενός.., να φτιάξουν 

έναν ας πούμε εθελοντισμό, να συγκροτήσουν τον εθελοντισμό ως έννοια και 

πρακτική.  

 

Μ.Σ.:  (…) εσείς δεν πήγατε ως ερευνήτρια ήταν μία άσκηση.. (..) ένας εθελοντής 

μάλλον ένας ανθρωπολόγος μπορεί να είναι και εθελοντής. Ένας εθελοντής δεν είναι 

υποχρεωτικά και ανθρωπολόγος. (…) και ποιες είναι οι αφετηρίες της κάθε ομάδας 

γιατί νομίζω ότι (…) και πως αυτές μπορούν να (..) είναι θέμα συζήτησης και 

οριοθέτησης σε ένα τέτοιο χώρο (…)  

Κ.Ρ.: είχαμε και χτες μια τέτοια συζήτηση..  

Δ.Τ.: ναι νομίζω ότι σίγουρα και οι εθελοντές απ' την πλευρά τους και ο κάθε 

ερευνητής ή ερευνήτρια που τυχαίνει να βρεθεί σε ένα τέτοιο χώρο, έχουνε σαφώς 

διαφορετικά "θέλω" και διαφορετικούς λόγους// 

Μ.Σ.: //αφετηρίες 

Δ.Τ.: ναι διαφορετικές αφετηρίες, αλλά νομίζω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που 

είπε η Κατερίνα, ότι ανεξάρτητα από την σύγκρουση του εθελοντή με τον ερευνητή, 

στην συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μου και της άλλης ασκούμενης με την 

συγκεκριμένη εθελόντρια, ότι όντως, κοινό σημείο είναι ο "άλλος" τελικά.. και, η 

σύγκρουση νομίζω πηγάζει από το ότι ο καθένας διαχειρίζεται διαφορετικά αυτή τη 

σχέση και από το ότι, συνήθως, η εντύπωση που έχω είναι ότι πολλές φορές βλέπω, 

συγκεκριμένα για τους πρόσφυγες, εμπλέκεται μέσα η φιλανθρωπία,  τα στερεότυπα, 

όπως ο "κακόμοιρος πρόσφυγας", που πρέπει να είναι πάντα κακόμοιρος, ενώ νομίζω, 

ότι τόσο εγώ όσο και η άλλη ασκούμενη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που 

ήμασταν μαζί στην Πυξίδα, γιατί η Αιμιλία ήταν στη Νομική Υπηρεσία, δεν είχαμε 

αυτή τη λογική ότι πρέπει να κλαίμε, πάντα, για τον πρόσφυγα και να πονάμε. Γιατί 

αυτό δείχνει μια μονόπλευρη λογική για έναν άνθρωπο που έχεις μπροστά σου, δεν 

είναι μόνο πρόσφυγας. Είναι και νέος, είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι πολλά άλλα 

πράγματα.  

Σ.Κ.: μπορώ να προσθέσω, ότι η κατάσταση των περισσότερων είναι πάρα πολύ 

άσχημη και εδώ έχει να κάνει με το background των περισσότερων ανθρώπων που 

ξεμένουν στην Ελλάδα, γιατί εξακολουθεί να είναι πέρασμα η Ελλάδα, δηλαδή στη 

Βουδαπέστη όταν μίλησα με ανθρώπους που δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό, μου 

είπαν ότι οι περισσότεροι που έρχονται σε εμάς έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, 

έχουν κάνει μεταπτυχιακό, γιατί καταλαβαίνετε; Ενώ παγιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι 

στην Ελλάδα και να ήθελαν να μείνουν και ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα (…) 

είναι το πιο φτηνό ταξίδι η Ελλάδα, συγκριτικά με το ταξίδι στην Αγγλία, οπότε 

καταλαβαίνετε ότι από άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι αυτοί που καταλήγουν 

στην Αγγλία και από άλλα στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές. Αυτό είναι ένα από τα 

πάρα πολύ βασικά. Το δεύτερο είναι ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη η δική σας ματιά 

για να καταλάβουμε που πάμε και τι κάνουμε γιατί και εμείς (..) των δικαιωμάτων 



μας και εμείς ασκούμε, έχουμε εξουσιαστική τάση, δηλαδή αυτό το πράγμα που μου 

έρχονται εμένα παραπομπές από συναδέλφους άλλων ΜΗ.ΚΥ.Ο., που λέει "σου 

στέλνω να προχωρήσεις μια υπόθεση", και τον ρωτάω εγώ, "δουλεύεις για 14 χρόνια, 

ως μαχόμενος δικηγόρος, τον άνθρωπο τον ρώτησες αν θέλει να αλλάξει δικηγόρο;" 

Συγγνώμη, τι θα πει "έχω έναν πρόσφυγά μου" και στον στέλνω εσένα να τον 

προχωρήσεις; Δηλαδή βασικά ατοπήματα τα οποία δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε, 

βάζω α' πληθυντικό και η δική σας η παρουσία είναι και αυτή, να 'ρθείτε απ' έξω και 

να μας δείτε και να μας πείτε "παιδιά, ώπα, εδώ κάνετε αυτά κι αυτά..", γιατί εμείς 

είμαστε μέσα. Το άλλο που είναι σημαντικό και ήθελα να πω και στους συναδέλφους, 

είναι ότι έχω πει πάρα πολλές φορές, ό,τι έμαθα στη σχολή μου,  γιατί (…) τα βρήκα 

όλα μπροστά μου, μα όλα μπροστά μου, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό στη 

δουλειά που κάνουμε να έχουμε μία πάρα πολύ καλή θεωρητική βάση, διότι θα το 

βρούμε μπροστά μας. Εάν είσαι δικηγόρος και δεν έχεις λάβει τις βασικές αρχές, 

Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Δικαίου.. θα βρεις μπροστά σου στην εφαρμογή του νόμου 

αυτά τα στοιχεία και πρέπει να τα  αντιμετωπίσεις. Και εκεί είναι ακριβώς αυτό που 

είπαμε προηγουμένως, να γίνονται συχνά συναντήσεις (…) που πρέπει να συζητάμε 

παρόμοια ζητήματα ή να εμπλέκονται σε (..) οπτικές και άλλες// 

 

[τέλος κασέτας]   

 

 

Κ.Ρ.: Ακριβώς. Και πραγματικά αυτό είναι σημαντικό και αυτό αποτέλεσε και ένα 

από τα σημεία αιχμής που δέχτηκε κριτική η Δέσποινα, αν θυμάμαι καλά, της είπε 

κάποιος, εσύ έχεις προσωπικό όφελος, ήρθες εδώ για να κάνεις τη δουλειά σου, την 

έρευνά  σου, έρχεσαι σαν μετεωρίτης, ενώ εμείς εργαζόμαστε με αυτούς τους 

ανθρώπους, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, χωρίς να περιλαμβάνει αυτό, 

απαραίτητα φιλανθρωπία// 

Δ.Τ.: //οπότε.. ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό το πώς οι ίδιοι οι εθελοντές βλέπουν 

τη θέση τους μέσα σε μία τέτοια κατάσταση, πραγματικά, είναι αξία: "Εγώ βοηθάω", 

"εσύ είσαι ρατσιστής που έρχεσαι εδώ πέρα.. και γράφεις"! 

Κ.Ρ.: Η παρεμβατική διάσταση δηλαδή είναι αυτή που κάνει τη διαφορά,  μπορεί να 

είναι σε επίπεδο της δράσης της οργάνωσης ή σε επίπεδο πολιτικής.  

Μ.Σ.: (…) 

Κ.Ρ.: ακριβώς. 

Μ.Σ.: (…)  

Κ.Ρ.: και προφανώς και πιθανώς οι ανθρωπολόγοι που επιλέγουν συγκεκριμένα πεδία 

έρευνας έχουν οπωσδήποτε άλλα κίνητρα, και όχι αποκλειστικά ερευνητικά είτε 

επιστημονικά. 

Δ.Τ.: ναι και ιδιαίτερα το ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν 

περίμενα να μου ζητηθεί να με απασχολήσει, φανταζόμουν ότι θα είμαι στο φορέα 

και ότι θα κάνω κάτι, θα έχω συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες θα έρθουν από 

κάπου πιο πάνω από μένα. Αυτό δεν έγινε. Δηλαδή εγώ συμμετείχα σε δράσεις και 

σχεδόν σε ότι μου ζητήθηκε, αλλά κατά τα άλλα θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για 

έναν τέτοιο οργανισμό που δεν έχει πειθαρχία και σταθερό ωράριο, όπως είπα και 

πριν δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία, που πας, έρχεσαι, φεύγεις, ξανάρχεσαι την 

επόμενη μέρα, την ίδια ώρα,// 

Σ.Κ.: // για την Πυξίδα θα λες 

Δ.Τ.: ναι για την Πυξίδα, τα παιδιά ουσιαστικά περνούν τον χρόνο τους εκεί. Για να 

γίνεις κομμάτι και να περάσεις το χρόνο σου θέλεις πολύ περισσότερο από ένα μήνα,  

οπότε φαντάζομαι ότι, το συζητήσαμε και με την Κατερίνα, αν είχαμε περισσότερο 



χρόνο μπορεί τελικά αυτή η σύγκρουση  να οδηγούσε σε μία άλλα σχέση και όχι 

απαραίτητα σε άλλη μία σύγκρουση και άλλη μία και άλλη μία.. 

Κ.Ρ.: Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, εγώ για παράδειγμα που εστίασα την έρευνά μου 

στους εθελοντές, δεν συνάντησα τέτοια προβλήματα. Και γι' αυτό νομίζω πως έχει 

πολύ μεγάλη σημασία τελικά, ποιο είναι το διακύβευμα τελικά, η σχέση με τον 

"άλλο". Γιατί παρατήρησα ότι σε περιπτώσεις που υπήρχαν δημοσιογράφοι ή άλλοι 

ερευνητές ακόμα, οι οποίοι ζητούσαν πρόσβαση με τους πρόσφυγες οι εθελοντές 

ήταν πολύ διστακτικοί και ζητούσαν εγγυήσεις για λογαριασμό των προσφύγων και 

μου ήταν πολύ αναγνωρίσιμη η ιστορία της Δέσποινας.   

Σ.Κ.: Πάντως αν μου επιτρέπετε, επειδή πάντοτε υπάρχει, κάνω τη διατριβή μου στην 

Ιστορία του Δικαίου, σε μια περίοδο ιστορική και τα λοιπά, έχω παρατηρήσει ότι 

στους χώρους τους ερευνητικούς, υπάρχει και μια δυσπιστία ως προς τον εαυτό μας,  

δηλαδή αυτό που κάνουμε έχει κάποια χρησιμότητα ή είναι κάτι το οποίο το κάνει 

κάποιος ο οποίος έχει πολλά λεφτά και οικονομική δυνατότητα και δεν ξέρω τι άλλο 

μπορεί να κάνει και το κάνει κι επειδή του αρέσει. Είμαι πεπεισμένος, δουλεύοντας 

και στα δύο αυτά κομμάτια, ότι, είχα τις προάλλες, χτες συγκεκριμένα ήμουνα στο 

ΣτΕ, είχα να αντιμετωπίσω μία εισήγηση εισηγήτριας του Συμβουλίου, έβλεπες 

λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα και πολιτικά και ιδεολογικά είχε ορισμένα πρότυπα. Για να 

σπάσεις αυτά τα πρότυπα και να επιτύχεις το σκοπό σου γιατί ο σκοπός μου ήτανε να 

ακυρώσω μία πράξη υπουργού ενός ανθρώπου που ήταν πρόσφυγας, πολύ απτό,  

αναγκάστηκα και μπήκα σε κομμάτια δικά σας που είναι ας πούμε τα cultural 

misunderstandings έτσι; Αυτό το πράγμα της το εξηγείς, της δίνεις βιβλιογραφία και 

περιμένεις να σώσεις τον πρόσφυγα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να επιτελέσεις το 

σκοπό σου. Εάν  δεν είχα εσάς, δεν θα το 'κανα, είναι απλό και αυτό είναι προϊόν 

έρευνας. Δηλαδή τι να τον κάνεις τον κάποιον που κάνει μια δουλειά πρακτική και 

βοηθάει τόσους, ή εξυπηρετεί ή δεν ξέρω τι κάνει εάν δεν έχεις την θεωρητική βάση 

να τον στηρίξεις αυτό το πράγμα; Και αυτό το κάνει η έρευνα, όταν γίνεται βέβαια 

σωστά έτσι; Και αυτό ήθελα να πω και στους συναδέλφους εδώ, ότι όλα αυτά 

προϋποθέτουν πάρα πολύ δουλειά.  Εκτός απ' το μεράκι, πρέπει να στρωθείς κάτω να 

διαβάσεις, να μελετήσεις, να εργαστείς για να έχεις αποτέλεσμα αλλιώς δεν κάνεις 

τίποτα.  

 

Ε.Π.: Εγώ ήθελα να πω μόνο σε αυτό που είπε και η Δέσποινα πριν, Μαρία, (..) ότι 

παρ' όλα αυτά η θερινή άσκηση είχε σαν ένα σκοπό να βάλει τους φοιτητές σε μια 

ερευνητική διαδικασία. Δεν ήταν μόνο να τους εντάξει, ως (…) άρα θέλω να πω ότι  

αυτό ήταν ένας στόχος, να εξοικειωθείτε με μια ερευνητική δουλειά. Και ένα βασικό 

ζήτημα που προέκυψε, είναι αυτή η σχέση των ερευνητών με τους εθελοντές, τους 

επαγγελματίες σε αυτή την οργάνωση και νομίζω ότι είναι δύο πράγματα: ένα είναι η 

διαχείριση των σχέσεων και πως τη διαχειρίζονται (…) και ένα δεύτερο είναι, η 

ανάλυση αυτών των σχέσεων. Η ανάλυση αυτών των σχέσεων είναι κομμάτι της 

έρευνας της ίδιας. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που 

χρειάζεται κανείς να κρατήσει, γι' αυτό θέλω να πω η ανάλυση της σύγκρουσης από 

μόνη της, είναι η έρευνα. Είναι η ίδια η έρευνα, είναι από μόνη της έρευνα. Και 

μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες. (…) Θέλω να πω ότι όταν τα πράγματα 

πάνε καλά τότε πρέπει να ανησυχείς. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή τα περιστατικά αυτά, 

που βγαίνουν στην επιφάνεια, συγκρούσεις αντιθέσεις, αντιφάσεις είναι (…) και αυτά 

πολύτιμα, είναι το πιο πολύτιμο ερευνητικό υλικό. Άρα θέλω να πω νομίζω ότι ήταν 

"μέσα στο πρόγραμμα", σε εισαγωγικά (…) αυτό που έγινε, όσο (…) κι αν ένιωσε η 

Δέσποινα και μπορούμε να σκεφτούμε τρόπους στη συνέχεια να το επεξεργαστεί 

κανείς αυτό. Και το ότι καλέσαμε την Κατερίνα, νομίζω ότι ήταν μέσα σε αυτή τη 



λογική. Να το επεξεργαστεί κανείς  (…) ώστε να μην φαίνεται ένα άχρηστο κομμάτι, 

ή ένα κομμάτι που πρέπει να πετάξουμε, νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό 

ήθελα να  προσθέσω εγώ σε αυτό. Και θα είχα και πάρα πολλά άλλα πράγματα να πω 

άλλα η ώρα έχει περάσει και θα ήταν ένα αξιοπρεπές, κλείσιμο τέλος πάντων όλης 

αυτής της δουλειάς που έγινε από τους φοιτητές, από τους ανθρώπους που 

συνεργάστηκαν. (…) Νομίζω ότι εδώ μας απασχόλησε τι έδωσε η Θερινή Άσκηση 

στους φοιτητές, μπήκαν και ζητήματα τι έδωσαν οι φοιτητές στους φορείς,  (….) και 

νομίζω ότι μπορούμε κι ακόμα παραπέρα να την πάμε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή με 

πιο συγκεκριμένο τρόπο, τι είναι αυτό που πήραν οι φοιτητές μας και τι είναι άλλο 

είναι αυτό που μπορούμε να (…) από δω και πέρα στις σπουδές τους. Δεν έχω να 

προσθέσω κάτι άλλο.  (…) Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός, σας ευχαριστώ 

όλους όσους όσοι ήσασταν σήμερα εδώ.. 

 

[χειροκρότημα]  
 

 

   

  

 

  

   

 

 


