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ΕΦΗ ΑΒ∆ΕΛΑ
Βία και κράτος στην Ελλάδα: Όταν η ιστορία συναντά την ανθρωπολογία

Η ανακοίνωση επιχειρεί να φέρει σε διάλογο τις ιστορικές και ανθρωπολογικές
προσεγγίσεις για τη διαπροσωπική βία στην ελληνική κοινωνία. Υποστηρίζεται
ότι ιστορικοί και ανθρωπολόγοι ασχολήθηκαν µε διαφορετικό τρόπο µε διάφορες
µορφές βίας: οι ιστορικοί κατά κύριο λόγο στο βαθµό που αυτές συνδέονται, µε
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε την πολιτική και το κράτος, ενώ οι ανθρωπολόγοι
ως τυποποιηµένες πρακτικές και ως εναλλακτικές µορφές κοινωνικής συνοχής.
Οι διαφορές αυτές θα συζητηθούν ως προς τις τρεις κύριες θεµατικές στη µελέτη
της βίας στην ελληνική κοινωνία: τη ληστεία στο 19ο αιώνα, την πολιτική βία στη
δεκαετία του ’40, καθώς και το «βίαιο έγκληµα» διαχρονικά αλλά και για συγκεκριµένες περιόδους. Αναζητώντας τη θεώρηση για το κράτος που διαπερνά τις
µελέτες αυτές και τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει ανάλογα µε τη θεµατική, η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να διερευνήσει τις δυνατότητες σύγκλησης ανάµεσα στις
ιστορικές και τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις.

Καθηγήτρια Ιστορίας
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου
ΤΚ 74100 Ρέθυµνο
eavdela@otenet.gr
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Από το έθνος στην εθνολογία: Η µελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920

Η ενσωµάτωση των «Νέων Χωρών» µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους δηµιούργησε σηµαντικές προκλήσεις και διλήµµατα στο ελληνικό κράτος. Η ποικιλοµορφία των «αλλοεθνών» πληθυσµών της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της
περιοχής της Αρµοστείας Σµύρνης ενίσχυσε πρακτικές και αντιλήψεις που παραπέµπουν σε αποικιακού τύπου διοικήσεις. Παράλληλα όµως δηµιούργησε την
ανάγκη επιστηµονικής µελέτης της ετερότητας µε στόχο την πιο οµαλή ένταξη των
«αλλοεθνών» στο ελληνικό κράτος και την καλύτερη διαχείριση των πόρων των
«Νέων Χωρών». Μέρος αυτής της διαδικασίας αποτέλεσε και η υβριδική ανάπτυξη της εθνολογίας παρόλο που οι κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις δεν ευνόησαν την
εµπέδωσή της στον ακαδηµαϊκό χώρο. Η ανακοίνωση αυτή εστιάζει στις εθνογραφικές µελέτες του Κ. Καραβίδα στη Μακεδονία και στην ίδρυση της Σχολής
Ανατολικής Εθνολογίας στο Πανεπιστήµιο Σµύρνης από τον C. Caratheodory το
1919. Υποστηρίζω ότι η ύπαρξη αυτών των προσπαθειών, παράλληλα µε άλλα
µέτρα που το Κόµµα των Φιλελευθέρων προώθησε στη δεκαετία του 1920, στοιχειοθετούν ένα εναλλακτικό ως προς τον ελληνικό εθνικισµό πλαίσιο πρόσληψης
της ετερότητας και της εθνικής ταυτότητας.

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εγνατία 156
ΤΘ 1591, ΤΚ 54006 Θεσσαλονίκη
ag@uom.gr
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ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Το εθνικό σώµα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Η πολιτική της ζωής και
τα όρια του πολιτικού

Ο λόγος περί υπογεννητικότητας και δηµογραφικής συρρίκνωσης κατέχει σηµαντική θέση στο ελληνικό πολιτικό φαντασιακό τη δεκαετία του 1990. Πάνω απ’
όλα, αναφέρεται σε µια κοινωνική χρονικότητα στο πλαίσιο της οποίας παγιώνεται ο ορίζοντας του πολιτισµικά αναγνωρίσιµου έµφυλου σώµατος µε γνώµονα
την οντολογία του χρόνου και την πολιτική της ζωής. Αυτό το βιοπολιτικό καθεστώς αλήθειας, το οποίο οργανώνεται γύρω από µεταφορές ενός αιµορραγούντος
εθνικού σώµατος και ενός επαπειλούµενου εθνικού και ατοµικού µέλλοντος, είναι
καταστατικό στη συγκρότηση υποκειµενικοτήτων και µορφών ζωής σύµφωνα µε
την κανονιστική µυθοπλασία ενός αρραγούς, ετεροφυλοφιλικού και αναπαραγωγικού, έµφυλου εαυτού. Η ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει τις διαδικασίες
–και δοκιµασίες– µέσω των οποίων εν-σωµατώνεται το ηγεµονικό ιδεώδες του
φύλου στο πλαίσιο της βιοπολιτικής αγωνίας. Εξετάζει τη συναισθηµατική εξιδανίκευση της αναπαραγωγής ως πολιτική τεχνολογία της έµφυλης κανονικότητας:
η αναπαραγωγή αναδύεται ως ένα ρυθµιστικό ιδεώδες από την υλοποίηση του
οποίου εξαρτάται η κοινωνική αναγνωρισιµότητα του έµφυλου υποκειµένου, ή ο
εκτοπισµός του στην επικράτεια του αδιανόητου, αβίωτου, σεσηµασµένου σώµατος. Έτσι, αυτό που διακυβεύεται στο πλαίσιο του ελληνικού δηµογραφικού δράµατος είναι η ρυθµισµένη και ταυτόχρονα αστάθµητη σήµανση του τι έχει νόηµα
ως σώµα, επιθυµία και ζωή.

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Λεωφόρος Συγγρού 136
ΤΚ 17671 Αθήνα
athenaathanasiou@hotmail.com

ΡΑΝΙΑ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Παράδοση βίας και αµφισηµίες της κρατικής πολιτικής στις ορεινές κοινότητες
της ∆υτικής Kρήτης
H «παράδοση» βίας και ανυποταξίας στους νόµους του ελληνικού κράτους που
εξακολουθεί να ιδιάζει στις ορεινές κοινότητες της Kεντρικής και ∆υτικής
Kρήτης, ένα σχεδόν αιώνα µετά την ένταξη του νησιού στο ελληνικό κράτος, αποδίδεται σε δύο αλληλένδετους παράγοντες: στην ελλιπή αποτελεσµατικότητα και
τη δοµική αδυναµία του ελληνικού κράτους και σ’ έναν τοπικό αντικρατισµό,
συνδεόµενο µε τη διατήρηση µιας διακριτής, προ-νεωτερικής, τοπικής ταυτότητας, η οποία τροφοδοτείται από την γεωγραφική αποµόνωση και από την πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική υστέρηση και περιθωριακότητα των
περιοχών αυτών. H ερµηνεία αυτή είναι ανιστορική, γιατί αγνοεί τη µακραίωνη
και πολυδιάστατη παρουσία κρατικών σχηµατισµών και τις εκτεταµένες πολιτικές καταστολής του ελληνικού κράτους στις περιοχές αυτές, ενώ τα εθνογραφικά
και ιστορικά στοιχεία αµφισβητούν όλες τις βασικές παραδοχές της
Στην παρουσίαση τούτη, θα συζητήσω την παραδοχή που υποβόσκει στην παραπάνω ερµηνεία: ότι, δηλαδή, υπήρξε συνεκτική πολιτική βούληση του ελληνικού κράτους να εξαλείψει την «παράδοση» βίας και την διαφορετικότητα των κοινοτήτων
αυτών, βούληση που, υποθετικά, προσέκρουσε σε δοµικές αδυναµίες του ελληνικού
κράτους. Θα υποστηρίξω ότι τέτοια βούληση δεν φαίνεται να υπήρξε, αφού οι κρατικές πολιτικές και πρακτικές που εφαρµόστηκαν στις περιοχές αυτές δεν ήταν, σύµφωνα µε τις εθνογραφικές και ιστορικές ενδείξεις, µονολιθικές και απολύτως συστηµατικές, στον τοµέα της καταστολής, της αστυνόµευσης και της αναδιαµόρφωσης
των τοπικών υποκειµένων. Όπως θα επιχειρήσω να δείξω, η κρατική δράση στο
τοπικό επίπεδο επηρεάστηκε σηµαντικά από µια σειρά ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαδικασίες (τις οποίες που θα σκιαγραφήσω εν συντοµία
εδώ), που ενεργοποιήθηκαν από την µυθοποιητική επεξεργασία που υπέστη και τη
συµβολική σηµασία που απέκτησε η ιστορική δράση των κατοίκων των περιοχών
αυτών στην οικοδόµηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και του εθνικού κράτους.
Oι διαδικασίες αυτές έχουν προσδώσει συµβολική ισχύ αλλά και πραγµατική εξουσία στις κοινότητες αυτές, καθιστώντας τις κάθε άλλο παρά πολιτικά αδύναµες ή
περιθωριακές· είναι δε άµεσα συνδεδεµένες µε την ανανεούµενη διαιώνιση της
«παράδοσης» βίας και ανυποταξίας τους. Eπιπρόσθετα όµως, οι διαδικασίες αυτές
επηρέασαν σηµαντικά τη διαµόρφωση και την υλοποίηση των κρατικών πολιτικών
και πρακτικών, οι οποίες, αντί να εκφράζουν µια ενιαία πολιτική βούληση «εξηµέρωσης» και καθυπόταξης των κοινοτήτων αυτών, διέπονταν από βαθιές αµφισηµίες.
Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Λεωφόρος Συγγρού 136
ΤΚ 17671 Αθήνα
urastri@otenet.gr
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ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

Οµογένεια και πολιτική του ελληνικού κράτους: Αποεδαφοποίηση των ορίων του
έθνους

Η ανακοίνωση αυτή θα εξετάσει τις πρόσφατες απόπειρες υπαγωγής διεσπαρµένων ανά την υφήλιο πληθυσµών που χαρακτηρίζονται ή αυτοπροσδιορίζονται
ως ελληνικής καταγωγής στο «εθνικό σώµα» καθώς και την πολιτική ενσωµάτωσης των «οµογενών» που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του
1990 ως συστατικά της επανοριοθέτησης του «έθνους» και της πολιτικής διαχείρισης της διαφοράς. Θα διερευνήσει την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων
έναντι της «οµογένειας» σε συνάρτηση µε τους µετασχηµατισµούς που ακολούθησαν το 1989 και τη σταδιακή εστίαση του πολιτικού και οικονοµικού ενδιαφέροντος στα Βαλκάνια και την πρώην ΕΣΣ∆. Θα συσχετίσει τη µεταβαλλόµενη
συχνότητα χρήσης συναφών της «οµογένειας» όρων στο δηµόσιο λόγο και την
επανασηµασιοδότησή τους µε τη µείωση της σηµασίας των γεωγραφικών συνόρων και την αυξανόµενη εµβέλεια εναλλακτικών τρόπων ύψωσης διαχωριστικών
γραµµών και ορίων διεθνώς.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ventura@uop.gr

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΒΟΓΛΗΣ
Η βία του πολέµου: Ελλάδα, 1941-1949

Η δεκαετία του 1940 υπήρξε µια περίοδος συγκρούσεων και βίας µε δεκάδες
χιλιάδες θύµατα. Οι στρατιωτικές συγκρούσεις, τα αντίποινα, οι εκτελέσεις, η
τροµοκρατία αποτελούν µερικές µόνο όψεις της βίας του πολέµου. Οι µορφές της
βίας µάς προσφέρουν µια ιδιαίτερη οπτική γωνία για να µελετήσουµε το χαρακτήρα των συγκρούσεων, τους φορείς που ενεπλάκησαν και το ιδιαίτερο κοινωνικό-πολιτισµικό φορτίο των αντίστοιχων πρακτικών σε στενή συνάφεια πάντα µε
τη δεδοµένη ιστορική συγκυρία. Αυτό εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών για τη µελέτη των εµφύλιων συγκρούσεων στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1940. Πολλές όµως από τις τρέχουσες απόπειρες ερµηνείας της βίας µε
βάση τους φορείς οδηγούν σε εύκολες σχηµατοποιήσεις (σε «λευκή», «µαύρη» και
«κόκκινη» βία) που παραβλέπουν τόσο τις αλλαγές στο ιστορικό πλαίσιο όσο και
τις διαφοροποιήσεις που σηµειώνονται στους ίδιους τους φορείς που πρωταγωνιστούν στις συγκρούσεις.
Στην προτεινόµενη ανακοίνωση εκκινώντας από τις δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους (Κατοχή και Εµφύλιος Πόλεµος) θα επιδιώξω να αναλύσω τις µορφές της βίας του πολέµου λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική και το χαρακτήρα της
σύγκρουσης (π.χ. ανταρτοπόλεµος, σύγκρουση τακτικών στρατών) για να ερµηνεύσω τόσο τα χαρακτηριστικά των φορέων όσο και τις ιδιαίτερες πρακτικές που
ακολούθησαν. Η ανακοίνωσή µου θα βασιστεί τόσο στην προγενέστερη µελέτη µου
για τους πολιτικούς κρατούµενους στα χρόνια του Εµφυλίου όσο και στην τρέχουσα έρευνά µου για το ∆ηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας.

∆ιδάσκων 407/ 80 Ιστορίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
ΤΚ 38221 Βόλος
polymeris_voglis@hotmail.com
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ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΟΥΤΥΡΑ
Κουλτούρες της ασφάλειας και οι ανασφάλειες των προσφύγων

Στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες που
έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές της κράτησης, της απέλασης και της επαναπροώθησης των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται εντός της επικράτειάς της. Ο φόβος
για την εθνική και Ευρωπαϊκή ασφάλεια έχουν οδηγήσει στη λειτουργία των
συστηµάτων ασύλου που χαρακτηρίζονται από µία ανησυχητική τάση να γίνουν
τα ανθρώπινα δικαιώµατα δευτερεύουσας σηµασίας Η αυθαίρετη κράτηση,
συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών, και η ιδιωτικοποίηση της κράτησης η οποία
σε κάποιες χώρες έχει µετατραπεί σε βιοµηχανία, αναιρούν την ίδια την έννοια
του ασύλου. Η ανακοίνωση στηρίζεται στις µαρτυρίες ασυνόδευτων παιδιών,
αιτούντων άσυλο, από το Ιράν και το Αφγανιστάν για να προσδιορίσει τα όρια
των προτεραιοτήτων τους σε σχέση µε τις πρακτικές ασύλου που βιώνουν στην
Ελλάδα ως χώρα υποδοχής .

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εγνατία 156
ΤΘ 1591, ΤΚ 54006 Θεσσαλονίκη
voutira@uom.gr

KEITH BROWN
“Wiping out the Bulgar race” : Hatred, duty and national self-fashioning in the
second Balkan War

In the late nineteenth and early twentieth centuries, a variety of commentators and
actors stressed the malleability of social and political loyalties in Macedonia, where
multilingualism was common, where Christians had all worshipped under the same
authority until 1870, and where horizontal cleavages between town and country, or
merchant, artisan or peasant, seemed more significant than vertical distinctions
between nationalities, ethnic groups or, in the language of the time, races and peoples. The Second Balkan War, during which systematic violence was perpetrated at
the command of the Greek state, marks a decisive tipping point. While descriptions
of army conduct appear to conform to subsequent definitions of genocide, to make
that case demands first that elites and ordinary soldiers thought in groupist terms, and
second that their groupism was accurate, in that it allowed them to distinguish
between appropriate and inappropriate targets of systemic violence. Close reading
of the evidence for Greek atrocities, though, suggests that Greek soldiers charged
with carrying out state policy remained ambivalent toward their allegedly sacred
duty: the flickers of humanity their accounts preserve, overlooked in the historical
record, provide critical perspective on the nature, origins and mechanics of stereotypical thinking, which served to identify “Bulgars” as sub- or inhuman others, and
thereby to define those who shared that thinking as Greek. The case provides insight
into the particular power of stereotypes in times of armed conflict, and the cumulative effect of conflict on regimes of knowledge-production, such that stereotypical
thinking receives official sanction that proves hard to oppose.

Associate Professor of Anthropology
Brown University
Watson Institute for International Studies
Box 1970, Providence RI
USA
keith_brown@brown.edu

9

10

REBECCA BRYANT
Geographies of loss: Property and lawfare in the New Cyprus

This paper addresses the ways in which property maps onto territory in local nationalist imaginings. In particular, the paper uses illustrations of village genealogies to
show the central place of property in the construction of communal identities in
Cyprus. Whether legends from a more distant past or stories of displacement and disruption, property is central to the ways in which Cypriots construct belonging in the
island, both individual and communal. For almost thirty years after the 1974 division
of the island, the question of property was suspended, awaiting a political solution to
the island’s division. But the sudden opening of the ceasefire line in 2003 brought the
question of property and its role in communal identity again to the fore. The United
Nations plan that failed at referendum in 2004 foundered largely on the issue of property; since its failure, lawsuits over property have divided the communities further.
At the same time, and paradoxically, the opening of the ceasefire line fractured the
strong link between identity and property by shaking many Cypriots’ long-held
belief that reunification would mean a return to the communal past. The paper links
this fracturing to the development of “new” nationalisms by examining debates over
the appeal to transnational legal mechanisms for solving the question of reparations.

Assistant Professor of Anthropology
George Mason University
Department of Sociology and Anthropology
4400 University Drive, MS 3G5 Fairfax, Virginia
rbryant@gmu.edu

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
Η ετερότητα ως απόχρωση της εθνικής ταυτότητας: H οικοδόµηση της εβραϊκής
ταυτότητας σε επίσηµο λόγο και πρακτική στην ελληνική δηµόσια ζωή

Από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην ελληνική δηµόσια σφαίρα διαδικασίες κατά τις οποίες η Ελλάδα σταδιακά (και όχι
πάντοτε προγραµµατικά) υιοθετεί µια διαφορετική πολιτική διαχείρισης της ετερότητας – µε την έννοια της εθνοτικής διαφοράς. Συγκεκριµένα πρόκειται για επίσηµες ρητορικές και πρακτικές που καθιστούν «ορατή» την ετερότητα στο δηµόσιο χώρο. Το γεγονός αυτό είναι άµεσα εξαρτώµενο από τις κοινωνικο-πολιτικές
συγκυρίες, και από το αν πρόκειται για «ιστορικές» ή νέες ετερότητες. Η εβραϊκή
ταυτότητα/κουλτούρα/ιστορία αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα επικύρωσης της
«ορατότητας», το οποίο, πρέπει να σηµειώσει κανείς, δεν ισχύει µόνον για τον
ελληνικό χώρο, αλλά και για τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό (ΕΕ) κατά την ίδια χρονική στιγµή. Αποκτά επιστηµονικό ενδιαφέρον, και πολιτική σηµασία συνάµα, να
ανιχνεύσει κανείς τη διαδικασία πραγµατοποίησης αυτής της ορατότητας, δηλαδή
την ανάδυση/οικοδόµηση της «Εβραϊκότητας» στη δηµόσια σφαίρα στην Ελλάδα.
Αυτό πραγµατοποιείται σε χώρους όπως π.χ. η εκπαίδευση, η κατανάλωση, ή οι
επίσηµες πολιτικές πολιτισµού, όπου παρατηρούνται νεωτερισµοί όπως η επικύρωση της «πολιτισµικής ποικιλότητας», ή η επίσηµη οικοδόµηση της µνήµης του
Ολοκαυτώµατος.
Είναι σηµαντική η χαρτογράφηση της στιγµής αυτής για να αντιληφθούµε, όχι
µόνο τους τρόπους διαχείρισης της εβραϊκής ετερότητας, αλλά κυρίως το τι καταχωρείται ως «ετερότητα» και µε ποιες προϋποθέσεις, και συνάµα πώς, µέσα από
την ανάδυση της εβραϊκότητας, η εθνική ταυτότητα αποκτά ένα δηµόσιο πρόσωπο που καθίσταται αναγκαίο για ένταξη στην ιστορική στιγµή της «πολιτικής
ορθότητας».

Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
ΤΚ 38221 Βόλος
yiak@otenet.gr
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ΕΛΕΑΝΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
H φλόγα, το φως, τα πυρά και τα πυροτεχνήµατα: Σηµασιολογικές µεταµορφώσεις
της Ολυµπιακής φλόγας του 2004

Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρείται η ανάδειξη ορισµένων όψεων της «κοινωνικής ζωής» της Ολυµπιακής φλόγας του 2004 και η διερεύνηση των σηµασιολογικών µετασχηµατισµών της από την αφή της µε αρχαιοπρεπές τελετουργικό στην
Άλτι της Ολυµπίας, την περιφορά της ανά τον κόσµο από χέρι σε χέρι µιας
µακράς αλυσίδας ανθρώπων, έως την ηµέρα της σβέσης της στην τελετή Λήξης
στην Αθήνα. Η Ολυµπιακή φλόγα κατά τη λαµπαδηδροµία της Αθήνας απέκτησε
µια δική της δυναµική που της προσέδωσε χαρακτηριστικά «µεγάλης πρωταγωνίστριας», «αρχηγού-κράτους», «ταξιδιώτισσας ανά τον κόσµο», «προσώπου» που
χαίρεται, λυπάται, συµµετέχει στα Ολυµπιακά τεκταινόµενα και προκαλεί
δάκρυα, συγκίνηση, περηφάνεια, οργή ή κριτική για τα κακώς κείµενα. Η φλόγα
ως «το φως της Ελλάδας-πατρίδας» που πραγµατοποιεί το γύρο της υφηλίου και
εξακτινώνει όχι απλώς διεθνείς αξίες και ιδεώδη, αλλά και εθνικά µηνύµατα και
αιτήµατα, ως φορέας προσωπικών ιστοριών, φαντασιώσεων και προσδοκιών
ανθρώπων που εµβαπτίζουν την εικόνα τους στη λάµψη της δάδας ή προσαρτούν
τη δική τους σε αυτή, καθίσταται πλούσια σε νοήµατα και πυκνή σε αξίες που διαστρωµατώνονται σε όλο τον κύκλο της ζωής της.

Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Λεωφόρος Συγγρού 136
ΤΚ 17671 Αθήνα
eleana@yalouri.junglelink.co.uk

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άλλος ως θέαµα. Χωρικές πολιτικές της διαφοράς και ανάπλαση στον Κεραµεικό
και το Γκάζι

Η ανακοίνωση έχει ως αντικείµενο την συγκρότηση της διαφοράς µε όρους χώρου
σε µια περιοχή του κέντρου της Αθήνας η οποία περιλαµβάνει κυρίως τον
Κεραµεικό / Μεταξουργείο και το Γκάζι. Οι γειτονιές αυτές οι οποίες θεωρούταν
πριν λίγα χρόνια ως «υποβαθµισµένες», βρίσκονται σήµερα σε µια διαδικασία ανάπλασης (gentri-fication). Η διαδικασία αυτή συνδέεται άµεσα µε την συνύπαρξη,
συγκατοίκηση διαφορετικών –από άποψη κυρίως τάξης– οµάδων όπως µεσοαστών
«διανοουµένων», µεταναστών και παλιότερων ελλήνων/χριστιανών κατοίκων. Η
ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στις διαµάχες και γενικότερα πολιτικές για τον χώρο
στην περιοχή και κυρίως στην οικειοποίηση του χώρου από τους µεσοαστούς «διανοούµενους» και την χάραξη ορίων απέναντι στους «Άλλους» κατοίκους.

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτίριο Μπίνειο
Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη
81100 Μυτιλήνη
kyiannako@sa.aegean.gr
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
Εξουσία, αστικός χώρος και συγκρότηση της δηµόσιας σφαίρας στην ελληνική
κοινωνία του 19ου αιώνα

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονιστικού αφηγήµατος η ελληνική ιστοριογραφία επιχείρησε να εξηγήσει το χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων στην υπό συγκρότηση
ελληνική κοινωνία µέσα από την έµφαση στη µελέτη του πολιτικού. Έτσι, οι πελατειακές σχέσεις και το σύστηµα πατρωνίας θεωρήθηκαν το ερµηνευτικό κλειδί για
την κατανόηση µιας κοινωνίας µε περιορισµένη ανισότητα και προκαπιταλιστικές
δοµές σε σύγκριση µε ένα οµοιογενές ευρωπαϊκό παράδειγµα νεωτερικότητας.
Ωστόσο, η θέση περί αυτονόµησης της πολιτικής από την οικονοµική διαδικασία
και η επικέντρωση στο ρόλο του κράτους ως του σηµαντικότερου παράγοντα διαµόρφωσης οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων οδήγησαν στη σηµαντική υποβάθµιση τόσο της κοινωνικής ανισότητας και των πολιτικών της διαφοράς όσο
και του δυναµισµού των τοπικών κοινωνιών σε µια περίοδο κατά την οποία η
εθνική ενοποίηση ήταν υπό διαµόρφωση και το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο
παρείχε αυξηµένο περιθώριο πολιτικών πρωτοβουλιών στην δηµοτική εξουσία.
Βασική υπόθεση εργασίας µου είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
αιώνα στα αστικά κέντρα του ελληνικού βασιλείου συγκροτείται ένα νέο πλέγµα
σχέσεων εξουσίας, µε άξονες την τάξη και το φύλο και πεδίο αναφοράς τη διαχείριση και τον έλεγχο του δηµόσιου χώρου. Η εισήγησή µου αφορά την εξέταση
αυτών των νέων σχέσεων εξουσίας στην τοπική κοινωνία του Πειραιά, ο οποίος
αναδεικνύεται τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα στη δεύτερη πληθυσµιακά
πόλη της χώρας και στο κέντρο της εθνικής οικονοµικής ζωής εξαιτίας της ανάπτυξης του εµπορίου, της βιοµηχανίας και, από τα τέλη του αιώνα, της ναυτιλίας.
Βασική αναλυτική κατηγορία της προσέγγισής µου αποτελεί η έννοια της δηµόσιας σφαίρας σε σχέση µε το τοπικό συµφραζόµενο. Στόχος µου είναι η αναζήτηση των κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών γέννησης της έννοιας του «δηµόσιου συµφέροντος», το λογοθετικό πλαίσιο εννοιολόγησής του και οι πρακτικές
των εκφραστών του που είχαν στόχο την προάσπιση και επιβολή του.

Λέκτορας Ιστορίας
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτίριο Μπίνειο
Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη
81100 Μυτιλήνη
g.giannitsiotis@sa.aegean.gr

ΚΛΕΙΩ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ
Από το παιδικό δωµάτιο στο µουσείο. Τα αθύρµατα ως µνήµη και πολιτισµική
κληρονοµιά

Από τη στιγµή που τα αντικείµενα της καθηµερινής ζωής του άµεσου ή του πιο
µακρινού παρελθόντος δωρίζονται σε ένα µουσείο, µετατρέπονται σε εθνική κληρονοµιά, συλλογική µνήµη. Πριν φτάσουν ωστόσο στις αποθήκες ή τις προθήκες του
µουσείου έχουν διανύσει µια πορεία ως τµήµατα µιας προσωπικής ή οικογενειακής
συλλογής, ως φορείς σχέσεων και νοηµάτων που αλλάζουν µαζί µε τη ζωή των χρηστών και ιδιοκτητών τους. Η πορεία αυτή, και η σηµασία των αντικειµένων µπορεί
να συνδέεται µε την πράξη της παράδοσης στο µουσείο «προς διαφύλαξη εις το διηνεκές» και εποµένως η εξέταση των συνθηκών πραγµατοποίησης µιας δωρεάς, µέσω
της βιογραφικής προσέγγισης των αντικειµένων, µπορεί να φωτίσει ορισµένες όψεις
της διαδικασίας κατασκευής της έννοιας της πολιτισµικής κληρονοµιάς.
Στην περίπτωση των παιχνιδιών η συγκυρία της δωρεάς συνδέεται συχνά µε το
τέλος της παιδικής ηλικίας και την τελετουργική διάλυση της παιδικής συλλογής, ως
συµβολικής πράξης διάβασης στην εφηβεία ή την ενηλικίωση. Ορισµένα παιχνίδια
εξαιρούνται για διάφορους λόγους από την τελετουργική αποκοπή των νηµάτων µε
την παιδική ηλικία, καθώς µετατρέπονται σε κειµήλια της παιδικότητας ή οικογενειακά κειµήλια που συνδέουν –µέσω της µεταβίβασης– περισσότερες γενιές και
αποκτούν την ιδιότητα του µη αλλοτριώσιµου αγαθού, όπως έχει ορισθεί από την
Annette Weiner. Η έννοια του µη αλλοτριώσιµου βρίσκεται και στην καρδιά του
ορισµού των εθνικών ή τοπικών κειµηλίων που συλλέγουν, διαφυλάττουν, µελετούν
και εκθέτουν τα µουσεία. Ακριβώς αυτή η µεταµόρφωση ορισµένων παιχνιδιών από
εφήµερα αντικείµενα σε µη αλλοτριώσιµα σήµατα των παιδικών χρόνων είναι που
επιτρέπει εντέλει την ανάθεση της διαφύλαξης τους στο µουσείο, όπου επαναξιολογούνται και ανανοηµατοδοτούνται ως ιστορικά τεκµήρια του υλικού πολιτισµού
τοπικών ή εθνικών παιδικών ηλικιών του παρελθόντος.
Μέσα από τη βιογραφική προσέγγιση ορισµένων δωρεών παιχνιδιών προς το
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα η ανακοίνωση εστιάζει στους τρόπους που
διαµορφώνεται η πολιτική του πολιτισµού από τα µουσεία θέτοντας τα παρακάτω
ερωτήµατα: Ποια αντικείµενα φτάνουν στο µουσείο και γιατί; Σε ποιο βαθµό συγκλίνουν ή αποκλίνουν τα νοήµατα που προσδίδουν στα αντικείµενα οι χρήστες, ιδιοκτήτες και οι δωρητές τους µε τα νοήµατα που αποκτούν στο µουσείο; Πώς συντελούν οι δωρητές στην αναπαραγωγή επίσηµων εκδοχών για τον πολιτισµό µέσα από
την προσφορά αντικειµένων για τον εµπλουτισµό των µουσειακών συλλογών; Τέλος
τίθενται γενικότερα ερωτήµατα για τη συµµετοχή της κοινότητας στην οποία απευθύνονται τα λαογραφικά µουσεία στη διαµόρφωση πολιτικής για τον πολιτισµό.
Συνεργάτιδα
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυµα
Βασ. Αλεξάνδρου 1
Ναύπλιο 21 100
cleogougoulis@yahoo.gr
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JANE COWAN
Fixing national subjects in the 1920s Southern Balkans: Also an international
practice

The post-war settlement agreed at Versailles in 1919 marked the definitive collapse
of four major empires (Ottoman, Hapsburg, German and Russian). The architects of
the new map of Europe vindicated the “nationality principle”, creating or altering
states in the name of members of a nation. At the same time, according to the
minorities’ treaties that the Allied Powers imposed on certain states and according to
the League of Nations the presence of Others within was acknowledged. Whereas
scholars have usually studied nation-building –that is, the establishment of regimes of
similarity and difference adapted to the nation-state form– exclusively in terms of the
national project, for post-imperial Balkan states, this was, in part, also an international practice. These states embarked on producing national subjects/citizens and
addressing differences of “race, religion and language” within the context of a relationship of international “supervision”. Taking the case of the League of Nation’s
supervision of the Greco-Bulgarian Reciprocal and Voluntary Emigration in the
1920s, I explore collaboration between international and national agents. These
agents worked together in disambiguating the multi-stranded affiliations of certain
not-yet-national subjects and inviting once-and-for-all commitments to their “real”
and always singular nationality, in pursuit of homogeneous nation-states. Yet as the
many problematic cases reveal, the implementation of the emigration programme
only served to undermine the supposedly self-evident categories of “Bulgarian” and
“Greek”.

Professor of Social Anthropology
University of Sussex
Department of Anthropology
Arts CC 124, Falmer
Brighton BN1 9SJ
j.cowan@sussex.ac.uk

LORING DANFORTH
Η µνήµη του παιδοµαζώµατος στην Ελληνοαµερικανική διασπορά

In this paper I draw on Maurice Halbwachs’ concept of “collective memory” in order
to show how the work of Nicholas Gage can be understood as a constitutive narrative through which the Greek-American Diaspora is able to construct and legitimate
their identities as Greeks, as Greek-Americans, and also as Americans. In the best
seller, Eleni, Gage describes his mother’s death at the hands of the Communists during the Greek Civil War as a result of her efforts to save her son from the so-called
pedomazoma. In the much less successful A Place for Us, he recounts his family’s successful assimilation into American society and his decision to exhume his mother’s
remains from the village in Epiros, where they were originally buried, in order to
rebury them in the United States. In this way Gage is able to establish his credentials
and those of his family as “good” (anticommunist) Greeks, “good” (upwardly
mobile) Greek-American immigrants, and therefore as “good” (loyal and patriotic)
Americans.

Professor of Social Anthropology
Bates College
2 Andrews Rd.
Lewinston, Maine
USA
ldanforth@bates.edu
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ∆ΕΛΤΣΟΥ
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για τον «πολιτισµό» και πολιτικές τεχνολογίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει τη δηµιουργία µιας ενωµένης Ευρώπης είναι η επιχορήγηση προγραµµάτων για τον πολιτισµό που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αυτά τα επιχορηγούµενα προγράµµατα για τον πολιτισµό ως θεµέλιοι λίθοι της ευρωπαϊκοποίησης εµπεριέχουν το
όραµα και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια µια από τις κατευθύνσεις για την ανθρωπολογική µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτή
των πολιτικών της και των προγραµµάτων της, καθώς µέσα από αυτά προωθείται
και υλοποιείται τόσο η ευρωπαϊκή ενοποίηση, όσο και η ίδια η ύπαρξη της. Η ανάλυση αυτή θα επικεντρωθεί στην διαδικτυακή αναπαράσταση του προγράµµατος
«Euromed Heritage» µε την έµφαση που θέτει στην περιοχή και την έννοια της
Μεσογείου για να διατυπώσει ευρύτερα ερωτήµατα για τις νοηµατοδότησεις και
τις συνολικότερες πολιτικές που διεκδικεί η ΕΕ µέσα απ’ αυτά τα προγράµµατα
για τον εαυτό της. Μέσα από τη συγκεκριµένη ανάλυση αναδεικνύεται ότι αυτά τα
προγράµµατα ως µορφές πολιτικής διαχείρισης αποτελούν τεχνολογίες κυβερνητικότητας.

Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
ΤΚ 38221 Βόλος
eldelt@uth.gr

ΟΛΓΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Being political: “Daily life” in western Thrace

This paper will present some of the ways in which the domain of the political is experienced by minority members in the town of Komotini in western Thrace. While
much has been said about how the debate between the Greek and Turkish states about
the identification of the minority as Turkish has impacted on local perceptions of
“insiders” and “outsiders”, the ways in which political discourse enters the domestic
domain has been analysed to a lesser extent. The paper will thus seek to address this
gap, and in doing so bring together the politics of research, the politics of statehood
and the politics of friendship in Thrace. In a wider frame, the paper will also question
the notion of the “ordinary” in anthropology and particularly in relation to the
ethnography of nationalism.

PRIO Cyprus Centre
Peace Research Institute
Oslo
od212@yahoo.co.uk
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ΧΑΡΗΣ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
Ελληνικός εθνικισµός και αντιδυτικός λόγος κατά τον 19ο αιώνα

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται µια υπόθεση εργασίας σχετικά µε µια διπλή
µετάφραση δυτικών λόγων στα συµφραζόµενα της «καθ’ηµάς Ανατολής».
Ο ελληνικός εθνικισµός διαµόρφωσε την πολιτική του ατζέντα στη βάση της
προβολής του «εκπολιτιστικού» ρόλου του ελληνικού έθνους στην Ανατολή, αναδεικνύοντας µια σειρά απο «ελλείµµατα» που έπρεπε να καλυφθούν.
Οικειοποιήθηκε, εποµένως, το εκπολιτιστικό αφήγηµα της δυτικής νεωτερικότητας στο σύνολο του. Οι πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση, σχολεία, εκπαίδευση κλ.π, υιοθετήθηκαν τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από τις ελληνορθόδοξες κοινότητες της οθωµανικής επικράτειας. Την ίδια στιγµη, ωστόσο, ο ελληνικός εθνικός λόγος παράγει µια απόσταση από την ∆ύση, που εµφανίζεται συχνά
ως πηγή απειλών και κινδλυνων για το νεοσύστατο έθνος. Η υπόθεση που προτείνω είναι ότι η αντίφαση αυτή ήταν προϊόν του τρόπου µε τον οποίο ο ελληνικός εθνικός λόγος συγκάλυψε όχι µόνο τον νεωτερικό του χαρακτήρα αλλά και
την δυτική του προέλευση.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτίριο Μπίνειο
Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη
81100 Μυτιλήνη
harexe@sa.aegean.gr

THOMAS GALLANT
The personal and the political: Contextualizing violence in Nineteenth
Century Greece

In studying violence, criminologists, historians and anthropologists have usually
adopted one of two approaches. The first concentrates on interpersonal violence,
while the second focuses on violence that took place in the context of political activities, such uprisings or rebellions. Over the last twenty years, there has been an
explosion of scholarship on interpersonal violence. Quantitatively, we now have a
very clear picture of how the rates of homicide and lethal assaults varied across much
of the globe over the last two hundred years. Qualitatively, we now have a much
more fully developed understanding of the social causes and performative manfestations of interpersonal violence. Simultaneously, sparked by both contemporary
events and intellectual trends, the study of popular unrest and resistance, often in the
context of anti-imperialism, has flourished. And violence, of course, was almost
always an integral part of resistance. Studies of both forms of behaviors show that
they were highly ritualized and rooted in a specific set of masculine ethical beliefs.
Curiously, however, scholars have rarely studied the intersection and connections
between these two discourses on violence – the personal and the political. Using the
example of the Ionian Islands during the nineteenth century, this paper examines the
form, content, symbols, and poetics of both political and personal violence. The
islands provide an excellent venue for such a study because through much of the nineteenth century they manifested high levels of both political unrest and interpersonal
violence and because the archival sources from the islands are so plentiful as to allow
us to analyze violence in depth.
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EYGENIA GEORGES
Reading pregnancy in Greece: The rhetorical production of maternal and fetal selves

In contemporary Greece, as in many other parts of the world, pregnancy guidebooks
have become important adjuncts to prenatal visits, offering women detailed biological information and instructions on nearly every aspect of pregnancy and birth. To
successfully undertake and complete the project of pregnancy, these guides presume
that women need tutoring on how to participate in pregnancy and continuous selfmonitoring to make sure they are properly following instructions. Cross-cultural
comparison reveals, however, that despite their aura of scientific objectivity, these
texts are inevitably embedded in and reflect the cultural politics of gender and reproduction of the societies that produce them. Thus, at the same time as they offer “universal” biomedical lessons, they also implicitly serve as reproductive technologies
that convey culturally and historically specific understandings of the pregnant body
and of women’s responsibilities as future mothers.
Over the course of a larger ethnographic project on the medicalization of reproduction conducted on the island of Rhodes, I became aware of the extent to which
Rhodian women consulted guides during their pregnancies. By 2000, nearly every
woman I spoke with had consulted at least one guide. The text most frequently mentioned was the best-selling Birth is Love, the only guidebook to date written by a
Greek. This paper examines the ways in which motherhood, fetuses and pregnancy
are visually and textually represented in Birth is Love. Through a brief comparison
with the most popular North American guides, it also seeks to show how the rhetorical strategies deployed throughout the text derive their persuasive force from distinctive historical and political discourses on gender, risk, maternity, and nation.
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SARAH GREEN
Memories of the future: Retracing exchanges across fragments of the GreekAlbanian and Greek-Turkish borders – a preliminary note

When borders that have been strongly controlled for decades begin to soften, memories of previous times that the borders were easily crossed often resurface. As people and goods begin to circulate more regularly, snatches of stories and histories,
memories and stereotypes –about past relations, about large and small events that
had fashioned the borders, about people’s own connections or separations between
the two sides– circulate along with the people who travel across to go about their
business. This paper explores how these histories and memories inform how people
imagine what might happen next, and thus help to shape the ongoing process of generating the border afresh: what might be reiterated, what could be refashioned and
what might remain apparently unchanged. The paper is based on ethnographic
research carried out in the 1990s on the Greek-Albanian border in Epirus, and pilot
research carried out in 2007 on the Greek-Turkish border between Mytilene and
Ayvalik in the Aegean.
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MICHAEL HERZFELD
Εθνικισµός, ουσιοκρατία και η ανατρεπτική λογική της πολιτισµικής οικειότητας

Πολλοί παρατηρητές θεωρούν την Ελλάδα µια χαρακτηριστική περίπτωση «βαλκανικού εθνικισµού», αγνοώντας προφανώς την άκρως ουσιοκρατική φόρτιση
µιας τέτοιας εκτίµησης. Ωστόσο, καθώς η Ελλάδα, που γεννήθηκε πριν από τις
άλλες χώρες που ύψωσαν τη σηµαία της ανεξαρτησίας ανάµεσα στα συντρίµµια
της καταρρεούσης Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κατέληξε µέλος-όµηρος της
αντίθετης παράταξης του Ψυχρού Πολέµου προς εκείνη που εγκλώβισε τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, δεν θα έπρεπε να µας εκπλήξει η παρουσία έντονων διαφορών, όπως όµως και κάποιων οµοιοτήτων, µεταξύ των µορφών, της εξέλιξης,
και των σε τοπικό επίπεδο επιπτώσεων των αντίστοιχων εθνικιστικών ιδεολογιών, οι οποίες, εξάλλου, παρουσιάζουν πολλά σηµεία παραλληλισµού αλλά και
διαφοροποίησης σε σύγκριση µε άλλες γειτονικές χώρες καθώς και µε µακρινές
χώρες (π.χ. Ταϋλάνδη, Αιθιοπία, Νεπάλ) που υπέστησαν ανάλογες διαδικασίες
αφοµοίωσης στις πολιτισµικές κατευθύνσεις που υπαγόρευσαν οι κυρίαρχες
αποικιοκρατικές ∆υνάµεις. Μια από τις ενδεχόµενες κοινές επιπτώσεις των έξωθεν επιδράσεων, αισθητή σε όλες τις χώρες αυτές, ήταν η παραγωγή ενός αυστηρά ουσιοκρατικού λόγου, του οποίου, ωστόσο, οι χρήσεις λαµβάνουν ποικιλόµορφες διαστάσεις ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και µε τη συγκεκριµένη
ιστορική στιγµή.
Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζω τις έντονες διαφορές µεταξύ του επίσηµου
«εθνικού» λόγου και της έµπρακτης στάσης των σηµερινών Ελλήνων, αναλύοντας τα φαινόµενα αυτά και κάτω από το πρίσµα της σύγκρισης µε τις άλλες σχετικές µ’αυτή περιπτώσεις, απέναντι στη διαφορετικότητα και στις εναλλακτικές
επιλογές τρόπων ζωής και κοινωνικού ύφους. Συµπαραβάλλω µ’αυτές, επιπλέον, το διάλογο περί «γηγενών» και «ξένων» ανθρωπολόγων, για να εκτιµήσω το
βαθµό στον οποίο η ανθρωπολογία –τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό–
κατορθώνει να υπερβαίνει τον ασφυκτικό κλοιό της ουσιοκρατικής λογικής.
Πέραν τούτου, επιδιώκω µε την παρουσίαση αυτή να εκτιµήσω πόσο η άµυνα του
χώρου της πολιτισµικής οικειότητας (ενός πρότυπου δηλαδή που ανέπτυξα αρχικά µε σαφή έµπνευση την ελληνική περίπτωση) επηρεάζει η ακόµα προσδιορίζει
τις αντίστοιχες ερευνητικές επιλογές των ανθρωπολόγων, των λαογράφων, και
των ιστορικών.
Απώτερος θεωρητικός σκοπός της ανακοίνωσης, τέλος, είναι να αναπτύξω µια
πιο εποικοδοµητική, σε σύγκριση µε ορισµένες προγενέστερες προσπάθειες,
παραλλαγή του «αναστοχασµού», η οποία αποβλέπει στην ενσωµάτωση της ιστορικής εµπειρίας στην εκτίµηση των σχέσεων µεταξύ της παραγωγής θεωρητικού
λόγου περί διαφορετικότητας αφενός και προσωπικής αλλά και πολιτισµικής και
ιδεολογικής τοποθέτησης του ανθρωπολόγου αφετέρου. ∆εν είναι µια απλή
συγκυρία, νοµίζω, ότι η αναθεώρηση της ετερότητας από Έλληνες ανθρωπολόγους συµπίπτει χρονολογικά, όχι µόνο µε σηµαντικές αλλαγές στο χώρο της δηµο-

γραφίας και της πολιτικής συνείδησης, αλλά και µε τη δηµιουργία µεθοδολογικών
και θεωρητικών εργαλείων που επιτρέπουν στον απ’ έξω παρατηρητή, ιδιαίτερα,
να εκτιµήσει αναλυτικότερα και µε διαρκώς αυξανοµένη σαφήνεια τη πολυπλοκότητα του φαινοµένου –των φαινοµένων;– που λέγεται (λέγονται;) «εθνικισµός»
στην Ελλάδα.
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
«Πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά»: Mουσικά φεστιβάλ, «αυθεντικότητα»
και «πλαστικό» στα ελληνο-αλβανικά σύνορα

Η έννοια της «αυθεντικότητας» έχει αναδειχθεί σε σηµαντική πολιτισµική κατηγορία στα πλαίσια της νεωτερικότητας (βλ. ενδεικτικά Bayart 1996, Handler 1986,
Herzfeld 2004, Heynen 2006), αλλά πολύ συχνά γίνεται αντικείµενο έντονης κριτικής εξαιτίας κυρίως της ασάφειάς της. Εκκινώντας εθνογραφικά από την περίπτωση του Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού που πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια στην ελληνο-αλβανική µεθόριο, η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να
διερευνήσει τη δυναµική µιας σειράς νέων µορφών «αυθεντικότητας» προσδίδοντας έµφαση στον τρόπο που ο λόγος περί «αυθεντικότητας» διαπλέκεται µε
αυτόν για τον «πολιτισµό», τη «φύση» και την «αισθητική απόλαυση», αποτελώντας αφορµή µιας σειράς «παρεµβάσεων» και «πρωτοβουλιών», και εν τέλει
συγκροτώντας σηµαντική «τεχνολογία» οριακότητας.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Indigeneity and historical consciousness: Comparing Greek imagination with
others

In terms of the disciplinary classification of knowledge, the anthropology of modern
Greece has developed as part of the sub-fields of European and Mediterranean
Anthropology. This particular compartmentalisation encourages analytical comparison within the wider European or Mediterranean neighbourhood, but not necessarily further beyond. For this reason direct comparison of the Greek historical consciousness with that of the ethnic groups Eric Wolf called “the people without history” is less common. I see this compartmentalisation as a limiting factor that constrains the anthropology of modern Greece and its appeal to related disciplines.
Furthermore, I see the lack of direct communication between the Anthropology of
Europe and the anthropology of the developing world as representing a double (crypto-evolutionist) standard of analysis. It is based on the idea that European history
belongs to a higher order of complexity, not directly comparable with the transient
histories of “smaller”, “tribal”, “marginalised” groups. Following this widely established way of thinking, a great majority of the anthropologists concerned with indigenous identities have excluded from their discussions European histories and cultural
traditions. In a similar manner they appear reluctant to re-examine and put in perspective their own indigenous identity, thus reserving “indigeneity” as an analytical
construct only suitable for discussing the identity of others. I argue that the implicit
ethnocentrism of this tendency deprives anthropological analysis of new possibilities.
The modern Greeks, like many (less-privileged) ethnic groups (or “people without history”), invest, with comparable persuasion, in their indigenous identity. This
is broadly conceived in essentialist terms and supported by competitive claims to an
authentic and original culture. While in everyday conversation the causality of historical events is enthusiastically debated, most local actors in Greece will hesitate to
challenge the main threads that sustain the master-narrative of Greek ethnohistory,
such as for example, the myth of the 400 year long Ottoman yoke, or the connection
of Greek identity with ancient Greece and Europe. In this paper, drawing upon my
work in Greece and Panama I will attempt to problematise some widely unchallenged
notions of cultural authenticity that form an integral part of Greek national consciousness.
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ROGER JUST
National politics and the illusions of patronage

Compared to the anthropology of both Italy and Spain, national or party politics do
not appear to have featured greatly in ethnographies of Greece except, perhaps,
within the context of recent writings on ethnicity. Kinship and patronage, by
contrast, have been standard topics. Given the highly politicized nature of Greek
society for at least the last century, this is a surprising omission and one that does
little justice to the intensity of political debate even in the once remote rural enclaves
within which anthropologists of Greece traditionally worked. This paper reanalyses
an account of village elections on the island of Meganisi in the early 1980s, which I
previously described in terms of local kinship networks and local patronage ties, in
an attempt to redress the balance and to make clearer the ways in which national
party politics entered into village life.
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LAURIE KAIN HART
The effectiveness of stigma: The production of suffering at ethnopolitical
boundaries

The difficulties former child-exiles from the Greek Civil War have confronted returning to Greece and their natal border-zone communities make visible the devastating
effects of macrolevel regimes of ethnopolitical stigmatization on the personal lives
of former exiles and on the collective dynamics of social life at political boundaries.
In these comments I discuss the role of the state in the destruction of social legitimacy and the impact of social delegitimation on life and locality at political boundaries in Greece. Consistent rejection and contingent inclusion by the state play out
directly –but over the course of years– on the bodies and psyches of persons and in
the collective construction of place. Focusing on the reflections of one former exile
I examine the experiences that have formed his life-in-place as it is now in the 2000s.
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ΕΥΑ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ
Αντιπραγµατισµός και πολιτική: Σχόλια σε µια περίπτωση, όπως αυτή εντοπίζεται
στο «Χρονικό των Σερρών»

Στο Χρονικό των Σερρών γραµµένο από έναν κατώτερο κληρικό, τον
Παπασυναδινό, κατά τον 17ο αιώνα απαντάται η αφήγηση ενός γνωστού και από
άλλες πηγές ιστορικού περιστατικού: το λείψανο της Αγίας Παρασκευής της Νέας
ανταλλάσσεται µεταξύ του Πατριάρχη και του ηγεµόνα της Μολδαβίας
Βασίλειου. Προκειµένου να επιτύχει την εκχώρηση του λειψάνου, ο µεν ηγεµόνας
προσφέρεται να κυβερνήσει την Μεγάλην Εκκλησίαν (δηλαδή το Πατριαρχείο)
κάποιον τίποτες, ο δε Πατριάρχης και οι αρχιερείς εξισώνουν αυτό το τίποτες µε
την αποπληρωµή όλου του χρέους της Μεγάλης Εκκλησίας. Θεωρώ ότι η συγκεκριµένη µορφή ανταλλαγής, που παραπέµπει στην προβληµατική του αντιπραγµατισµού, επιτρέπει να παρακολουθήσουµε τον τρόπο που κατασκευάζεται πολιτισµικά η αξία ενός ορισµένου, ειδικού έστω, αντικειµένου, διαδικασία άµεσα
πολιτική, αν δεχτεί κανείς, συµφωνώντας µε τον Appadurai, ότι ο όρος «πολιτικός» σηµατοδοτεί τις σχέσεις, τις παραδοχές και τις αντιπαλότητες που συνδέονται µε την έννοια της εξουσίας.
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ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΤΣΑ
Γαµήλιες διεκδικήσεις: Oρατές πολιτικές, αθέατες παραδοχές

Τα τελευταία χρόνια η αναγνώριση του πολιτικού γάµου σε ζευγάρια ίδιου φύλου
αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες διεκδικήσεις του συνόλου σχεδόν των οµοφυλόφιλων οργανώσεων στην Ελλάδα. Το σύνθηµα «Πες το ναι!» ήταν κυρίαρχο
στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας που διοργανώθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2007,
ενώ στις πρόσφατες δηµοτικές και βουλευτικές εκλογές τα πολιτικά κόµµατα κλήθηκαν από τις λεσβιακές και gay οργανώσεις να πάρουν σαφή θέση πάνω στο
ζήτηµα. Σε συνθήκες οι οποίες προσοµοιάζουν εκείνες που οδήγησαν στην αποδοχή των φεµινιστικών διεκδικήσεων στη δεκαετία του 1980 ο θόρυβος που προκαλείται από τη θεσµοποίηση των πολιτικών διεκδικήσεων, την αναφορά στην
ανάγκη µεταρρυθµίσεων λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόσδεση σε κρατικές πολιτικές φαίνεται να «καλύπτει» έναν διαφορετικό λόγο που αρθρώνεται
από µικρότερες λεσβιακές, gay και queer οµάδες ο οποίος επισηµαίνει αθέατους
πολιτικούς κινδύνους, αναρωτιέται για τις παραδοχές που εµφωλεύουν σε αυτές
τις διεκδικήσεις και υπενθυµίζει ότι οι πολιτικές του κράτους «αγνοούν και πολεµούν πληθώρα επιθυµιών, κοινωνικών σχέσεων και πρακτικών του βίου». Με
αναφορά στα παραπάνω η ανακοίνωση επικεντρώνεται στη συζήτηση για τους
σεξουαλικούς προσδιορισµούς της έννοιας του πολίτη και την εγκαθίδρυση µιας
ετεροκανονικότητας που συγκροτείται αυτή τη φορά µε άξονα την αποκλειστική,
θεσµικά αναγνωρισµένη, δυαδική σχέση.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ
Revisiting nationalism: Politics, biopolitics and the war on nature

The ecological peculiarities we have experience lately are unintended consequences
of the intellectual, scientific and political patterns of modernity. This paper aspires
to discuss nationalism as a cultural mechanism at the service of man’s scientific quest
and domination over nature. As a major force and a by-product of the political project of modernity, nationalism appropriated designated landscapes and allowed their
transformation into polluted environments. Through a strong alliance between state
and industry, the pure and the pristine have mutated into the polluted and the contaminated. The paper will focus on the narratives of modernity, chemical agriculture
and environmental pollution in Greek Macedonia, in general, and in Assiros in particular. It will discuss how our past emphasis on national politics and identity, overshadowed early local concerns for environmental pollution, illness and death. The
mantle of nationalism can be held accountable for the miasmatic geographies that
modernity created, threatening the nations with pollution and the vulnerable bodies
of its citizens with dreadful diseases and ailments, such as cancer.
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TOBIAS KELLY
Palestinian nationalism, violence and the search for the ordinary

Recent critical work on Palestinian nationalism has treated violence as the central
problem in need of explanation, understanding or analysis. However, this paper
argues that there is a danger of over-determining violence, and ignoring one of the
central features of the current Israel-Palestinian conflict, namely that for most
Palestinians the second intifada has been marked by boredom, frustration and
attempts to live what passes for ordinary lives. A focus on the violence of national
conflict means that we are analytically well equipped to understand why people
resort to arms, but not so well able to understand why some do not. As a result we
cannot account for the relationship between relative participation and non-participation that has given the second intifada its particular shape. The paper therefore
turns the normal question that is asked about the Palestinian nationalism, namely
why have Palestinians participated in violence, on its head, to ask why most have
not. Many Palestinians seek to live what passes for ordinary lives, both as a way of
providing for family responsibilities and as a political refusal to prevent the Israeli
occupation from disrupting their aspirations. As such the paper explores the ethnographic meanings and implications of the mundane and boring in the midst of political conflict, and roots them in the broader distribution of violence and political representation that mark the region. It concludes through an exploration of the wider
implications for the study of nationalist conflict.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ
Κράτος, κοινωνία, εξουσία. Επανεξετάζοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις

Η εισήγηση επιχειρεί µια κριτική επισκόπηση των θεωρητικών κατευθύνσεων που
άσκησαν ιδιαίτερη επιρροή στη µελέτη του νεότερου ελληνικού κράτους, της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών δυνάµεων και θεσµών. Η εν λόγω παρουσίαση γίνεται µε αναφορές στις θεµατικές ενότητες και στα συγκεκριµένα αντικείµενα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της έρευνας. Παρά τις επί µέρους αναφορές
σε τµήµατα της βιβλιογραφίας, το εύρος του θέµατος δεν επιτρέπει τη διεξοδική
παρουσίαση και συζήτηση συγκεκριµένων µελετών και συγγραφέων. Στόχος του
εγχειρήµατος είναι να αναδειχθούν οι θεωρητικές ορίζουσες της µελέτης της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, να ανιχνευθούν οι σύγχρονες τάσεις και να καταγραφούν ελλείψεις και προβλήµατα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
«Η Ελλάδα δεν τελειώνει στη Φλώρινα αλλά αρχίζει από ’κει»: Κυρίαρχοι λόγοι,
αµφίσηµες πρακτικές και αντιµαχόµενοι εθνικισµοί στη δυτική Μακεδονία

Η επιβολή ολοκληρωτικών εθνικών ιδεολογιών υπήρξε, ήδη, από τα τέλη του
19ου, και µέχρι και τις µέρες µας, µια συχνή πρακτική στην ιστορική πορεία της
περιοχής Φλώρινας. Στα σύγχρονα χρόνια, και µετά την πτώση του κοµµουνισµού
το 1990, στο νέο σκηνικό εθνικών ανταγωνισµών που δηµιουργήθηκε στην περιοχή της Φλώρινας, η κυρίαρχη ελληνική εθνική ιδεολογία, η οποία προάσπιζε την
ελληνικότητα της περιοχής, αµφισβητήθηκε από µια εκδοχή µακεδονικής εθνικής
ιδεολογίας, η οποία, προσπάθησε να αναδείξει την ύπαρξη µακεδονικής εθνικής
συνείδησης σε µέρος του πληθυσµού. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και ένα
τρίτο είδος εθνικιστικού λόγου, µε το οποίο οι κάτοικοι της Φλώρινας έρχονται
σε επαφή καθηµερινά περνώντας τα σύνορα και µεταβαίνοντας για τουριστικούς
και επαγγελµατικούς σκοπούς στην ΠΓ∆Μ. Πρόκειται για λόγο ο οποίος εκπορεύεται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και δεν απορρίπτει ούτε ανταγωνίζεται την ελληνική εθνική ταυτότητα αλλά προάγει την επικοινωνία, την καλή γειτονία και συνύπαρξη, καθώς και την ανταλλαγή µέσα από το καθηµερινό πέρασµα
των συνόρων.
Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στο άτοµο ως δρων υποκείµενο και, σκιαγραφώντας το σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο της περιοχής
Φλώρινας, εξετάζει εκδοχές των παραπάνω εθνικιστικών λόγων, όπως αυτές βιώνονται και εκφράζονται, τόσο σε καθηµερινές συνθήκες, όσο και σε πιο εξαιρετικές περιστάσεις της ιδιωτικής και δηµόσιας κοινωνικής ζωής. Πιο συγκεκριµένα,
διερευνώνται οι ρητορικές και οι πρακτικές µε τις οποίες τα άτοµα αναπαράγουν
και επαναδιαµορφώνουν τους κυρίαρχους εθνικιστικούς λόγους, κατασκευάζουν
εκ νέου τις δικές τους εκδοχές της εθνικής ταυτότητας, ή αποστασιοποιούνται
από αυτές. Πρόκειται για διαφορετικές εµπειρίες µέσα από τις οποίες βιώνονται
τα προτάγµατα του εθνικιστικού λόγου, και οι οποίες, συχνά, άλλοτε υποστηρίζουν και άλλοτε αµφισβητούν ή αντικρούουν την «επίσηµη» εκδοχή, τέµνουν, τόσο
κάθετα όσο και οριζόντια, τις θεωρούµενες κυρίαρχες στην περιοχή κοινωνικές
και συλλογικές ταυτότητες και, τελικά, αναδεικνύουν «αντιφατικές» και «αποκλίνουσες», από την οπτική των εθνικισµών, συµπεριφορές.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ
Chios “mastiha”: A story of politics and the negotiation of tradition

Τhe story of Chios mastiha is one of politics –political practices, institutions and the
negotiation of heritage– as much as it is one of economics – commodities, markets
and trade networks. In this paper I trace the political implications of the role and
function of the Union of the Mastic Growers Cooperatives of Chios in the post-World
War II period: its paternalistic practices and the contestations and conflicts ensuing
from its local operations. In the context of unraveling the Union’s recent involvement in the transformation of mastiha from an indigenous commodity to a postindustrial one, I examine the mastiha-related cultural economy dynamics from the
viewpoint of newly emerging interests, conflicts and contestations. Using this brief
historical account, I explore the different meanings attributed to “tradition” in the
past and today, the authorization of “tradition”, as well as the issue of what “tradition” authorizes under present day conditions.
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ
Η φιλανθρωπία ως κηδεµονία

Με βάση δεδοµένα που αφορούν το πεδίο της φιλανθρωπίας και του εθελοντισµού θα προσπαθήσω να υποστηρίξω ότι η προτεραιότητα στην ανάδειξη τοµών,
α-συνεχειών και διαφορών συµβάλλει στην αποσιώπηση των διαδικασιών και των
λόγων µέσω των οποίων τα άτοµα και οι φορείς που εµπλέκονται στο χώρο αυτό
προσλαµβάνουν, συγκροτούν ή ανακαλύπτουν οικουµενικές αξίες και συνθήκες οι
οποίες τους επιτρέπουν να διεκδικούν οµοιότητες µεταξύ τους, µε παλιότερα πρότυπα και εναλλακτικές εκδοχές «υποστήριξης» προς τους φτωχούς, µε τους ίδιους τους φτωχούς καθώς και µε εκπροσώπους του «κράτους» ή της «κοινωνίας».
Πιο συγκεκριµένα, θα εστιάσω σε ορισµένες διαχρονικές και δια-τοπικές όψεις
της πολύσηµης µεταφοράς των φτωχών αποδεκτών φιλανθρωπικής ή / και εθελοντικής βοήθειας ως µικρών παιδιών ως εκφράσεις της πολύ ευρύτερης τάσης σύµφωνα µε την οποία οι σχέσεις εξουσίας αναπαρίστανται και νοµιµοποιούνται
µέσω της υπαγωγής τους σε πρότυπα συγγένειας τα οποία παραπέµπουν σε
«φυσικές», «οικουµενικές» κατηγορίες και «αιώνιες» αξίες.
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ΡΙΚΙ ΒΑΝ ΜΠΟΥΣΧΟΤΕΝ
Η έµφυλη βία ως επιτέλεση

Η ανακοίνωση θα εστιάσει στην εµφύλια βία ως «ολικό κοινωνικό γεγονός» εστιάζοντας ιδιαίτερα στον επιτελεστικό χαρακτήρα της. Θα εξετάσει µερικές από τις
θεωρητικές προσεγγίσεις της βίας που προτάθηκαν στο χώρο της ανθρωπολογίας
όσον αφορά το δυαδικό της χαρακτήρα (πρακτικό και συµβολικό), τη νοµιµοποίηση και τη λογοδοσία. Θα αντλήσει από παραδείγµατα του διεθνούς χώρου, αλλά
κυρίως από πρακτικές βίας που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του ελληνικού εµφυλίου (οµαδικοί βιασµοί, κοµµένα κεφάλια, έκθεση πτωµάτων). Τέλος θα
εξετάσει ένα φαινόµενο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια «δεύτερη ζωή»
της επιτελεστικής εµφύλιας βίας µέσα από τις πρακτικές µνήµης διασπορικών
κοινοτήτων µνήµης οι οποίες έχουν ως σηµείο αναφοράς τον ελληνικό εµφύλιο.
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ΑΙΓΛΗ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ
Περί ληξιαρχικών πράξεων και άλλων τινών: Tαυτότητα, νοµική υπόσταση και
συγγενικές σχέσεις στις εγγραφές του ληξιαρχείου

Τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα κάθε πολίτη, την νοµική του/της υπόσταση καθώς και τις µεταβαλλόµενες συγγενικές σχέσεις που τον/την αφορούν
από τη γέννηση έως τον θάνατο, πρέπει σύµφωνα µε τον νόµο να δηλώνονται και
να εγγράφονται στο ληξιαρχείο. Οι εγγραφές αυτές καθιστούν τα άτοµα ορατά και
άρα υπαρκτά για την πολιτεία και το κράτος. Παρόλο που η διαδικασία αυτή φαίνεται καταρχήν να είναι µια ουδέτερη και αντικειµενική καταγραφή σε ένα αρχείο
των ανθρώπινων σχέσεων και υποστάσεων σε µια συγκεκριµένη κοινωνία, η
πραγµατικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη και καθόλου ουδέτερη. Οι πολίτες στην
ελληνική κοινωνία φαίνεται να έχουν διαχρονικά µια δυναµική σχέση µε τη νοµοθεσία «περί ληξιαρχικών πράξεων». Το τι δηλώνουν και πότε το δηλώνουν, αποτελεί µέρος µιας στρατηγικής διαχείρισης της ύπαρξής τους και των σχέσεών τους
τόσο µε το ίδιο το κράτος, όσο και µε τους συγγενείς τους.
Η διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων στηρίζεται σε επιτόπια έρευνα που
έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ανάµεσα στους υπαλλήλους του Ληξιαρχείου
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια µιας ευρύτερης µελέτης για την υιοθεσία στην Ελλάδα.

∆ιδάσκουσα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κολλέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη
brouskai@yahoo.com

39

40

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το δικαίωµα στον τόπο: ∆ιαµάχες για τα όρια της πνευµατικής ιδιοκτησίας
του τραγουδιού στην ορεινή Νάξο

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, πρόσωπα και φορείς συλλογικής έκφρασης των χωριών της ορεινής Νάξου ενεπλάκησαν σε διαµάχες, που συχνά υπήρξαν έντονες, µε επίκεντρο τον τοπικό «πολιτισµό» και τα όριά του. Σε αυτές τις
διαµάχες, κεντρική θέση κατέλαβε το ζήτηµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας της
µουσικής και στιχουργικής «κληρονοµιάς» των χωριών ως συλλογικών υποκειµένων. Στην ανακοίνωση αυτή, εξετάζω ορισµένες όψεις αυτών των αντιπαραθέσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πολιτικές διαστάσεις τους και, ειδικότερα, στη
συνάφειά τους µε σηµαντικά πολιτικά ζητήµατα της περιόδου, όπως η δράση των
τοπικών συλλόγων στα χωριά και το σχέδιο «Ιωάννης Καποδίστριας» για τη
συνένωση των κοινοτήτων των χωριών σε ευρείς διακοινοτικούς δήµους.
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ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ
Ο θεσµός των αδελφοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα:
Η πολιτική διαχείριση της «διαφοράς» και των διαφορών της

Οι αδελφοποιήσεις πόλεων, κοινοτήτων, σχολείων και άλλων φορέων είναι ένας
παγκόσµιος µεταπολεµικός, ειρηνευτικός θεσµός («Όχι πια πόλεµος») που προωθήθηκε συστηµατικά, µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, κυρίως στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονοµική υποστήριξη των χιλιάδων εκατοντάδων
αδελφοποιήσεων εκ µέρους της Ε.Ε. στοχεύει στην «ενεργοποίηση» των «λαών της
Ευρώπης» σε «τοπικό επίπεδο», και την αλληλοκατανόηση των µεταξύ τους
«πολιτισµικών διαφορών». Υποστηρίζεται ότι, µέσω των «πολιτιστικών και οικονοµικών ανταλλαγών», οι πολίτες θα «µάθουν να αισθάνονται Ευρωπαίοι» και
θα συµβάλουν στη δηµιουργία µιας «νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας που οι ρίζες
της θα βρίσκονται στις τοπικές κοινωνίες».
Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι αδελφοποιήσεις αφορούν αποκλειστικά τα νυν και
υποψήφια κράτη µέλη της Ε.Ε. –λόγω της «κοινής [ιστορικής] προέλευσής» τους
και του «κοινού πεπρωµένου» τους– αποκαλύπτει τον αντιφατικό χαρακτήρα του
ίδιου του θεσµού και του πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο έχει καθιερωθεί:
παρά τον «γεφυροποιό» τους χαρακτήρα, οι αδελφοποιήσεις αποκλείουν τα
κράτη ή «λαούς» που θεωρούνται εκτός των ορίων-συνόρων της «Ευρωπαϊκής
Οικογένειας», και εµµέσως αναπαράγουν έως και αναζωπυρώνουν τις διαφοροποιητικές ταξινοµήσεις-διακρίσεις µεταξύ «ηµών» και του «Άλλου» που έχουν
προκληθεί στο εσωτερικό όλων των ευρωπαϊκών κρατών µελών εξαιτίας της
µεταναστευτικής πολιτικής τους. Εκ πρώτης όψεως, εποµένως, στις ενδο-ευρωπαϊκές αδελφοποιήσεις, η «[πολιτισµική] διαφορά» νοείται και γίνεται ανεκτή
µόνον ως παραλλαγή του Ίδιου: ως πολικότητα ή πολλαπλότητα και ποικιλοµορφία («πολυπολιτισµικότητα») που αναπτύσσεται στον παρουσιαζόµενο ως
οµογενή και, κατά τα άλλα, κενό χωρόχρονο (την «κοινή προέλευση» και το
«κοινό πεπρωµένο») της ευρωπαϊκής ολότητας – ή ολοποιητικής «οικογένειας».
Παρόλα αυτά, όπως θα φανεί από την εθνογραφική µελέτη της ελληνικής περίπτωσης, οι αδελφοποιήσεις συνιστούν µια µορφή «soft diplomacy» απολύτως
εκτεθειµένης στη «διαφορά» µε την έννοια του δύσκολα ή του µη ταξινοµήσιµου,
αυτού δηλαδή που η οριοθέτησή του τελεί συνεχώς υπό διαπραγµάτευση και που
συνήθως (ετερο) προσδιορίζεται ως «διαφορετικό» µε την έννοια του «παράφωνου»: απευθύνεται όχι µόνο σε «[διαφορετικούς]λαούς» που είναι «ντόπιοι/εντοπίσιµοι» αλλά που για χάρη της Ε.Ε. οφείλουν να µετακινούνται («Europe on the
move» είναι το κυρίαρχο σλόγκαν), αλλά κυρίως σε «αδιαφοροποίητες» κατηγορίες πολιτών όπως «παιδιά» ή «γυναικόπαιδα» και «νέους» ή και «ηλικιωµένους». Επί πλέον, η υλοποίηση των αδελφοποιήσεων, ενώ συνήθως αποκλείει τους
ταξινοµηµένους ως «ξένους» –«µη Ευρωπαίους»–, µπορεί κάλλιστα για λόγους
συµφέροντος να τους συµπεριλάβει ή «προσθέσει» στη λίστα των συναλλασσόµενων αδελφοποιητών. Τέλος, η ίδια η επαφή µεταξύ των αδελφοποιητών µπορεί
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κάλλιστα να ξεκινήσει µε την καθησυχαστική αίσθηση ότι «είµαστε όµοιοι, αλλά
όχι ακριβώς» (άρα είµαστε µεν διαφορετικοί αλλά µάλλον ανώτεροι), αλλά να
καταλήξει στην απρόβλεπτη και επώδυνη επίγνωση ότι είµαστε Ίδιοι και Άλλοι
(εµπεριέχουµε εξίσου το «άλλο» στο εσωτερικό µας). Οι πολλαπλές, µη ελέγξιµες
«παραφωνίες» που αναδύονται κατά την υλοποίηση των αδελφοποιήσεων έχουν
ήδη προβληµατίσει τους αξιωµατούχους της Ε.Ε.: η αλλαγή τίτλου του νέου 5ετούς προγράµµατος (2007-13) από «η Ευρώπη των πολιτών» σε «η Ευρώπη για
τους πολίτες» δεν είναι τυχαία. Οι Ιδρυτές Πατέρες της Ε.Ε. έχουν ήδη σκεφτεί
πώς θα συµµαζέψουν τις «παραφωνίες» και τους «παράφωνους». Οι τρόποι είναι
αναγνωρίσιµοι, ο βαθµός όµως στον οποίο θα το επιτύχουν παραµένει άγνωστος.
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ
Η βία της οπτικοποίησης: Τεχνολογικά µέσα και ξένα σώµατα στη σύγχρονη
Ελλάδα

Η ανακοίνωση αυτή εξετάζει τη θεαµατοποίηση της βίας που ασκείται πάνω σε
ξένα σώµατα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Στην παρουσίαση αυτή θα αντλήσω από δυο διαφορετικές θεωρητικές συζητήσεις: η µία αφορά την ανάδυση στην
παγκοσµιοποιηµένη, µετα-αποικιακή Ευρώπη των µεταναστών ως σώµατα πάνω
στα οποία η κυριαρχία των κρατών «επιτελείται»· αυτή η θεαµατοποίηση της
«γυµνής ζωής» τη στιγµή του εξευτελισµού ή εξόντωσης της, ειρωνικά, κάνει αυτά
τα τρωτά υποκείµενα και το βασανισµό τους ορατά. Η δεύτερη γραµµή ανάλυσης
προέρχεται από σπουδές των νέων τεχνολογιών και των µίντια που διευρύνουν
τη βίαια χρήση των τεχνολογιών οπτικής καταγραφής, επιτήρησης, και ηδονοβλεψίας (καθώς και της αναπαραγωγής και ηλεκτρονικής προώθησης) στο πλαίσιο
της διασκέδασης, της τέχνης αλλά και του εξουσιαστικού βλέµµατος του κράτους
πρόνοιας, της αστυνοµίας, της ιατρικής και της πολεµικής µηχανής.
Στην ανακοίνωση αυτή θα χρησιµοποιήσω ως κεντρικό παράδειγµα τη «ζωντανή» τηλεοπτική κάλυψη της εξόντωσης του Αλβανού «λεοφορειοπειρατή»,
Φλαµούρ Πίσλι, στο Ελµπασάν της Αλβανίας από Αλβανούς αστυνοµικούς το
1999. Θα µιλήσω επίσης και για δυο πιο πρόσφατα θεαµατικά κρούσµατα οπτικής
βίας µε θύµατα µετανάστες: τις τηλεοπτικές αναµεταδόσεις του βιντεοσκοπηµένου
«βιασµού της Αµαρύνθου» και του βιντεοσκοπηµένου ξυλοδαρµού µεταναστών
«πορτοφολάδων» στο αστυνοµικό τµήµα της Οµονοίας.
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Μετεπαναστατικά πάθη: Πολιτικές αντιπαραθέσεις, κρατικές βλέψεις και η
παραγωγή του ελληνο-οθωµανικού ορίου

Η επίσηµη οριοθέτηση της Ελληνικής επικράτειας ως προς την Οθωµανική υπήρξε µια µακροχρόνια, αντιφατική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε θεσµικά
µόλις το 1855, µε την ελληνο-οθωµανική εµπορική συνθήκη του Κάνλιτζα. Κατά
τη διάρκεια της µακράς διαπραγµάτευσης υπήρξαν πολλές κρίσεις και πισωγυρίσµατα, τόσο στο θεσµικό επίπεδο (όπως η τελική απόρριψη από την ελληνική
πλευρά της συµφωνίας την οποία είχε πετύχει ως πληρεξούσιος υπουργός στην
Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος το 1840 λόγω των µεγάλων λαϊκών αντιδράσεων), όσο και στο κοινωνικο-πολιτικό (όπως οι πολλαπλές συνοριακές κρίσεις, «στάσεις» και «εξεγέρσεις» στους ελληνόφωνους πληθυσµούς της
Αυτοκρατορίας).
Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρώ να προσεγγίσω τις παραπάνω διεργασίες «από τα κάτω» και υπό το πρίσµα ορισµένων τοπικών περιστατικών που
παράγουν τα υλικά µε τα οποία οικοδοµείται ο ελληνικός αλυτρωτισµός.
Ειδικότερα εστιάζω στο ρευστό µετεπαναστατικό µεταίχµιο ανάµεσα στα δύο
κράτη για να παρακολουθήσω τη «σταδιοδροµία» και τους συνακόλουθους µετασχηµατισµούς ενός συµβάντος, µιας αµφίσηµης εξέγερσης που συµβαίνει στο
Οθωµανικό Αϊβαλί (Κυδωνιές) το 1842, καθώς αυτό διαθλάται σε τρία διαφορετικά συµφραζόµενα: τοπικό, κρατικό και δια-κρατικό. Έτσι σχολιάζω, πρώτον,
πώς µια σύνθετη, νοηµατικά ρευστή, κοινωνικο-πολιτική διαµάχη για θέµατα
φορολογίας ανάµεσα σε διαφορετικές κατηγορίες χριστιανών –η έκφραση της
οποίας γίνεται δυνατή λόγω της πρώτων µεταρρυθµίσεων στις δοµές της πολιτικής συγκρότησης και τοπικής φορολόγησης τις οποίες επιφέρει το ∆ιάταγµα του
Ροδοκηπίου το 1839– µετασχηµατίζεται σε εθνική κινητοποίηση καθώς η διεξαγωγή της µεταφέρεται στο επίπεδο του ελληνικού κυρίως τύπου στη συγκυρία της
Σεπτεµβριανής Επανάστασης του 1843. Και, δεύτερον, πώς τα παραπάνω περιστατικά συµβάλλουν στην πολιτικοποίηση του καθεστώτος προξενικής προστασίας και στην πληρέστερη ένταξη της κοινωνικής διαµαρτυρίας στην σφαίρα της
διακρατικής διαπραγµάτευσης.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΖΑΚΟΥ
Οι πολιτικές του «εθελοντισµού»: «Νέος εθελοντισµός» και σχέσεις πατρωνίας*

Στο πλαίσιο του «νέου εθελοντισµού» –ο οποίος τοποθετείται ως σηµαντική όψη
της «κοινωνίας των πολιτών»– η απαγόρευση του δώρου, ιδιαίτερα µε τη µορφή
υλικών προσφορών, καθίσταται κεντρική. Οι λόγοι για τον «εθελοντισµό» φαίνονται να αντλούν το περιεχόµενο τους από µία συγκεκριµένη ανάγνωση του δώρου
ως γενεσιουργού σχέσεων ανισότητας και εξάρτησης.
Η ανακοίνωση αποτελεί µέρος µιας εθνογραφίας της «κοινωνίας των πολιτών». Σκοπό έχει να παρουσιάσει τους αντιφατικούς και συγκρουόµενους λόγους
και να ερµηνεύσει το «πρόβληµα του δώρου» και των σχέσεων πατρωνίας στο
πλαίσιο του «νέου εθελοντισµού». Παρουσιάζεται η περίπτωση της εθελοντικής
εργασίας µε πρόσφυγες σε µια µη κυβερνητική οργάνωση στην Αθήνα. Οι αριστεροί εθελοντές-µέλη της οργάνωσης προβαίνουν σε µια κριτική απέναντι στην
πατρωνία στο εσωτερικό ενός λόγου που αντιδιαστέλλει την πατρωνία ως εξάρτηση απέναντι σε άλλες σχέσεις που δεν έχουν εξαρτησιακό περιεχόµενο και είναι
ισότιµες. Στην πράξη, ωστόσο, το δώρο αναδεικνύεται κεντρικό στην κοινωνικότητα µε τον «άλλο». Οι εθελοντές διαµορφώνουν σχέσεις προστασίας και πατρωνίας µε τους πρόσφυγες, γεγονός που προκαλεί τριγµούς και έντονο προβληµατισµό στο εσωτερικό της οργάνωσης.

* Η ανακοίνωση βασίζεται σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διδακτορική διατριβή. Η
διατριβή χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ηράκλειτος», κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και κατά 25& από Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
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ΜΑΡΙΚΑ ΡΟΜΠΟΥ-ΛΕΒΙ∆Η
Όταν ο χορός αντιστέκεται: Ενσώµατη γνώση και πολιτισµικές στρατηγικές στην
Ανατολική Μακεδονία

Στην ορεινή περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας που εκτείνεται κατά µήκος των
ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ανάµεσα στο Στρυµόνα και το Νέστο, κατοικούν
σήµερα άνθρωποι που προσδιορίζονται ως ντόπιοι και πρόσφυγες αντίστοιχα. Οι
κατηγορίες αυτές αποτελούν επινοήσεις αντιστικτικού χαρακτήρα που προέκυψαν από τη συνάντηση των πληθυσµών µετά τη χάραξη των εθνικών συνόρων και
τις ανταλλαγές των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα.
Το πολιτισµικό παρόν, που αποκρυσταλλώνεται ως «παράδοση» µε όρους
εθνικούς και µε κριτήρια γεωγραφικά, προβάλλεται από τις κοινότητες και αντιµετωπίζεται, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο, ως «δεδοµένο» και
«αυτονόητο» και συχνά ως «αντιπροσωπευτικό» µιας φαντασιακής
«Μακεδονικότητας» και, εποµένως, «ελληνικότητας». Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο,
το ντόπιο και το προσφυγικό στοιχείο λειτουργούν άλλοτε συµπληρωµατικά και
άλλοτε ανταγωνιστικά και, συγχρόνως, συνοµιλούν, υπό όρους, µε το εθνικό.
Ωστόσο, η διερεύνηση πολιτισµικών πρακτικών των ντόπιων και των προσφύγων
όπως ο χορός, η µουσική και το τραγούδι, εισηγείται ότι οι πρακτικές αυτές δεν είναι,
ούτε ήταν σε βάθος χρόνου, τόσο «δεδοµένες» και «αυτονόητες». Συνδέονται µε τη
δυναµική διαδικασία ταυτοποίησης των ανθρώπων τόσο σήµερα όσο και στο πρόσφατο παρελθόν. ∆εν αποτελούν πολιτισµικό υλικό που εµπεριέχεται σε παγιωµένες
οµάδες αλλά αποτελούν όψεις διαµόρφωσης και αναδιαµόρφωσης ορίων µεταξύ
ανθρώπων. Τόσο η µορφή όσο και το περιεχόµενό τους είναι αποτέλεσµα µετασχηµατισµών που ακολούθησαν πολιτικές του ελληνικού έθνους-κράτους που στόχευαν
στην κατοχύρωση της οµοιογένειας σαν προϋπόθεση της συνοχής. Υιοθετήθηκαν σε
µια συγκεκριµένη ιστορική στιγµή, τόσο από τα πάνω όσο και από τα κάτω, ως στρατηγικές διαπραγµάτευσης της εξουσίας και συνεχίζουν σ’ ένα βαθµό να λειτουργούν
µε αυτόν τον τρόπο ενώ συνεχίζουν, συγχρόνως, να µετασχηµατίζονται µέσα σ’ ένα
πλαίσιο που διαµορφώνεται από τοπικές, εθνικές και διεθνείς συνθήκες.
Η ανακοίνωση εστιάζει στη σχέση του χορού των ντόπιων µε το τραγούδι τόσο
στη σλαβική όσο και στην ελληνική γλώσσα. Η σχέση αυτή, που καθορίζεται από τη
διαδικασία µετάφρασης των στίχων, αναδεικνύει αντιφάσεις που κυµαίνονται από
τη συνειδητή προσπάθεια ένταξης ως τη συνειδητή ή υποσυνείδητη αντίσταση και
φωτίζει εσωτερικές διαφοροποιήσεις µεταξύ ντόπιων είτε σε επίπεδο ατόµων είτε
σε επίπεδο συλλογικοτήτων. Η διερεύνησή της, λοιπόν, συµβάλλει, αφ’ ενός, στην
αποδόµηση του σηµερινού «αυτονόητου» και, αφ’ ετέρου, στην κατανόηση της
πολιτικής διάστασης ορισµένων σύγχρονων µουσικών και χορευτικών πρακτικών
καθώς και γεωγραφικών προσδιορισµών και πληθυσµιακών ταξινοµήσεων.
Υποψήφια διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
University of Sussex
romboulevidis@yahoo.com

PAUL SANT-CASSIA
Recognition is a three-way process: Εxhumation and recovery of missing
persons in Cyprus

The process of exhumation has recently received increasing attention by
anthropologists. For example, Victoria Stanford notes: “as an exhumation begins, the
site of a mass grave containing the remains of massacre victims (often the actual site
of the massacre, as well) becomes a community space for local healing and a site for
the reconstruction of larger social relations” (2003: 17), and in her work she
examines exhumations “as the process of the excavation of memory and retaking of
public space” (ibid: 17). In this paper based upon fieldwork in Cyprus, I examine
exhumation in its cognitive, emotional, and structural dimensions. First, the paper
shows how exhumations involve the witnessing of the claims by the marginal against
official power, and is therefore a site for the vindication of subaltern memory against
official history. Second, from the perspective of the mourners, forensic exhumations
of missing persons who died as a result of mass violence holds very different
prospects to more “normal” exhumations as in secondary burials. Because the
missing person’s death had neither been witnessed by the mourner, nor properly
buried by her, the forensic exhumation will initially represent itself to the mourner as
an attempted recovery of a lost person, of an uncontaminated, perfect, loved whole,
sustained by memories of the person as alive – in short, as the recovery of the lost
object. Yet at the very point of potential disclosure and recovery through the forensic
exhumation, the missing person is revealed as dead, alien, unfamiliar, and
“unrecognizable” – with profound emotive and cognitive implications, and where
loss has ultimately to be recognized as absence. Forensic exhumations thus do not
correspond to Hertzian paradigms. Whilst the purpose of “Hertzian” mortuary ritual
exhumations is to complete the process of dispatching the person to the underworld,
and to finalise the mourning process, in forensic exhumations the aim by contrast is
to commence the process of giving the deceased a proper burial as a named,
identifiable individual, to return him to the world of the living in order to finally
dispatch him through the proper mortuary rituals which he never obtained, and thus
to commence the grieving process. The two forms of exhumation are thus
diametrically different. For this reason, whilst conventional mortuary exhumations
de-individuate through depersonalisation, forensic exhumations re-individuate
through personalization of the depersonalized (bones, etc). Consequently, the trauma
of recognition is both vitiated (and paradoxically sometimes semi-deferred) by the
identification procedures attendant to exhumation.
The period between the forensic exhumation and the burial is thus a particularly
cognitively and emotionally dramatic period for mourners. This period can be
characterised as an extended scene of recognition, where the recognized, the
recognizer, and the recognized-to undergo profound transformations. Following
some insights from Aristotle on the dramatic, transformative potential of scenes of
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recognition, and Lacan’s triangular notion of desire, the paper traces how mourners
undergo epiphanies of disclosure (such as through dreams, intuitions, “predestined”
co-incidences, etc), that enable them not just recover their lost ones and begin the
process of contesting official depictions of reality, but also to recover their selves –
though not with the functional optimism suggested by the key anthropological
theories of death and mourning.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εκκλησία και «Κοινωνία των Πολιτών» στα Βαλκάνια: Η ισχύς της διπλής
διαµεσολάβησης

Στις κυρίαρχες σήµερα νεο-τοκβιλιανές θεωρήσεις της «κοινωνίας των πολιτών»
(civil society) ο ρόλος που επιφυλάσσεται στην Εκκλησία δεν είναι ασφαλώς
αυτός του προνοµιακού συνοµιλητή του κρατικού µηχανισµού αλλά ενός νοµικού
προσώπου «ιδιωτικού δικαίου», το οποίο όµως δεν περιθωριοποιείται αναγκαστικά στον χώρο του ιδιωτικού (η θρησκευτική συνείδηση ως ατοµική επιλογή)
αλλά εν δυνάµει µπορεί να συµµετέχει ως ενεργό υποκείµενο στη διαµόρφωσή
της. Ως γνωστόν στο χώρο της Α και ΝΑ Ευρώπης ιστορικά η Εκκλησία όχι µόνο
συµµετείχε ενεργά στη διαµόρφωση του αστικού κράτους µετασχηµατιζόµενη σε
έναν από τους πιο ισχυρούς µηχανισµούς του αλλά συνετέλεσε και στη διαδικασία διαµόρφωσης «εθνικών συνειδήσεων» µε συνέπεια να συµβάλλει σε έναν
κατακερµατισµό της «χριστιανικής οικουµένης» – κατακερµατισµό που σίγουρα η
Καθολική ∆ύση κατάφερε να αντιµετωπίσει σε µεγάλο βαθµό, παρά τις αντίρροπες κινήσεις των διαφόρων εκδοχών της Προτεσταντικής Μεταρρύθµισης. Το
ερώτηµα ωστόσο που παραµένει ανοικτό είναι το εξής: η «µονοπωλιακή» θέση την
οποία κατέχουν ως κρατικοί µηχανισµοί οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στη ΝΑ
Ευρώπη έχει συµβάλλει στις διαδικασίες εκκοσµίκευσης και αστικού εκσυγχρονισµού ή µήπως αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την έλευση της νεωτερικότητας; Η παρούσα εργασία προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα αυτό επικεντρώνοντας όχι µόνο στην προνοµιακή σχέση των Εκκλησιών αυτών µε το κράτος, αλλά κυρίως στην ηγεµονική θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν στο πεδίο
διαχείρισης υποθέσεων αστικού δικαίου πριν και µετά τη διάλυση της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
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CHARLES STEWART
Indigenous archaeologies and the Greek state

It is well known that at the dawn of independence local people throughout the Greekspeaking area thought of the Ancient Greeks as a race of giants, not necessarily as
their own ancestors. Ancient monuments were their own saleable property, sometimes broken up for building materials or used to make lime (asvésti). In many cases,
however, the monuments were incorporated into particular local worldviews and held
to be sacred protectors of local prosperity and safeguarded for that reason. On
Kythnos a local priest placed an ancient statue in his home, and censed it alongside
his icons. Christian ideas mediated the understanding of the past. Greek independence and the rise of Hellenism as national ideology necessitated the taming of this
Romiosyni and the re-education of Greek citizens.
This paper studies events that took place in mountain Naxos during the 1830s.
Humble shepherds in the vicinity of the village of Kóronos began to see dreams directing them to dig up a buried icon of the Panagía in a remote mountainside named
Argokoíli. After numerous men and women had had this dream over a period of five
years, and after sporadic excavations, three icons were unearthed in 1836. The Panagía
Argokoiliótissa was immediately hailed as a wonder-working icon and thus began an
annual pilgrimage to the site that continues to this day. Government and Church authorities were not pleased, however, because these activities broke new laws of the Greek
state. Whereas on Tinos, a decade earlier, the local people had been free to dream of
icons and excavate them, this was now, strictly speaking, an illegal activity. Prompted
by the police, Bishop Gavriíl of Paros and Naxos, formerly bishop of Tinos, ordered the
villagers to desist from their “demon-inspired fantasies”. When this did not halt the proliferation of dreams, the authorities confiscated the icons and locked them in a tamperproof box stored in the ieró of the Metropolitan church in the port town of Naxos.
Recently our understanding of these events has been considerably expanded by
the release of archival records from the Holy Synod of Greece. This paper explores
this historical episode to illuminate how Orthodox villagers experienced the transition from Ottoman millet to rule by Bavarian regency. Hellenizing views of the past
shaped state legislation and squelched traditional Orthodox practices. The episode
reveals a moment of conjuncture (in the sense offered by Marshall Sahlins in his
Islands of History) during which popular modes of thinking about the land, buried
objects and history collided with state views, which integrated emergent international ideas about archaeology and historicism.
Reader in Anthropology
University College London
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14 Taviton Street
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UK
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DAVID SUTTON
The politics of cooking knowledge and its transmission

Knowledge of cooking skills, techniques and recipes is imagined to ideally travel
seamlessly “from generation to generation”. Alternatively, it is seen as a fixed
object, lost to the present, as the younger generation has abandoned “tradition” in
pursuit of surface values. This paper questions these views in examining the complex
ways that cooking knowledge has been passed from mother to daughter or
granddaughter on the island of Kalymnos, and the intra-family power struggles
implicit in such transmission or lack of transmission. In the matrilocal and
matrilineal setting of Kalymnos, female power and control over valued resources
leads to family alliances between mothers, daughters and granddaughters. However,
ethnographically underexplored are the competitions and tensions between mothers
and daughters as mothers protect and hoard knowledge of socially valued skills as a
way to preserve their centrality within the family. In the past daughters have had to
seek knowledge through horizontal ties with friends and neighbors. Now, with the
spread and democratization of cooking knowledge through television and other
media, new resources come into play while at the same time larger sociopolitical
shifts in Greek society lead to a simultaneous devaluing and folkloricization of
traditional knowledge and skills.
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πελατειακές σχέσεις και νέες µορφές πολιτικής συµµετοχής: Mία δύσκολη
συµβίωση

H κρατούσα γνώµη στη βιβλιογραφία για την κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα
µετά τη µεταπολίτευση του 1974 είναι ότι η κοινωνία αυτή είναι ατροφική, ενώ
ταυτόχρονα το κράτος είναι επίσης αδύναµο ειδικά σε ό,τι αφορά την εφαρµογή
των εκάστοτε µέτρων δηµόσιας πολιτικής. Η κοινωνία πολιτών είναι ατροφική
εξαιτίας της διείσδυσης των δικτύων πατρωνίας και της µεταφοράς του ανταγωνισµού των κοµµάτων στο εσωτερικό των µη κρατικών συλλογικών φορέων και
της εξάρτησης των εν λόγω φορέων (π.χ., των συνδικάτων, ορισµένων ΜΚΟ) από
τα κόµµατα και το κεντρικό κράτος. Ωστόσο, το δίπολο «αδύναµη κοινωνία πολιτών/αδύναµο κράτος» έχει αµφισβητηθεί, εξαιτίας της παρουσίας ισχυρών θυλάκων της κοινωνίας πολιτών στη µεταπολιτευτική Ελλάδα, ενώ αντίστοιχες αµφισβητήσεις υπάρχουν και για τον πελατειακό χαρακτήρα των πολιτικών κοµµάτων
στο νεοελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα.
Σήµερα παρατηρούνται εξάρσεις κοινωνικών κινηµάτων, δράσεις ισχυρών οµάδων πίεσης, περιοδικές τοπικές υπερ-κοµµατικές κινητοποιήσεις αγροτών ή
άλλων κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων, κάποια ανάπτυξη του εθελοντισµού
και πλήθος άτυπων συσσωµατώσεων (δικτύων και συλλογικών πρωτοβουλιών),
που ως µορφές πολιτικής συµµετοχής δεν διοχετεύονται µέσα από τα «κανάλια»
της παραδοσιακής πατρωνίας. Ο προβληµατισµός σχετικά µε την κρατούσα
γνώµη έχει επεκταθεί και στο θεωρητικό επίπεδο, καθώς έχει προταθεί η αντικατάσταση της κυρίαρχης Τοκβιλλιανής προσέγγισης από µια Γκραµσιανή προσέγγιση. Εν τέλει, ενώ η πολιτική πατρωνία ίσως δεν έχει υποχωρήσει σηµαντικά,
είναι πιο ακριβής µια πιο διαφοροποιηµένη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας πολιτών, µε αδύναµες αλλά και ισχυρές όψεις, καθώς και ένα εύρος δυνατοτήτων
πολιτικής συµµετοχής που δεν µπορεί να ερµηνευθεί µέσα από τον παραδοσιακό
«φακό» της ανάλυσης των πελατειακών σχέσεων.

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Τοµέας Πολιτικής Επιστήµης
Οµήρου 19
10672 Αθήνα
dsotirop@hol.gr

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΠΑΛΗ
Ιδεολογικά δίπολα, έκκεντρες υποκειµενικότητες: Μία ανθρωπολογική ανάγνωση
κυρίαρχων λόγων για τις Φιλιππινέζες µετανάστριες στην Ελλάδα

Ένας κλασικός οριενταλισµός αναπαράγεται στην σύγχρονη Ελλάδα µέσα από
συσχετίσεις των Φιλιππινέζων µεταναστριών µε την οικιακή εργασία, την υποτέλεια, την Ανατολή όπως αυτές φανερώνονται σε λόγους πολιτικών προσώπων
που τέµνουν το πολιτικό φάσµα. Ένας διαφορετικός λόγος για την υποτέλεια
συγκροτείται στο φιλιππινέζικο θρησκευτικό πεδίο όπου η αποδοχή της ιεραρχίας
(εθνικής, εργασιακής, θρησκευτικής) και η «υπακοή» καθίστανται συνώνυµα της
θρησκευτικής λύτρωσης στο πλαίσιο της πολιτικο-θρησκευτικής συγκρότησης της
Iglesia ni Cristo. Από την άλλη, επιστηµονικοί λόγοι, λόγοι πολιτικών παρατάξεων και φιλιππινέζικων συνδικαλιστικών συλλόγων συγκλίνουν στην αναγνώριση
των Φιλιππινέζων ως αλληλένδετων µε την αγωνιστικότητα, την αντίσταση και
συχνά τη σύγκρουση. Οι µετανάστες δείχνουν να είναι στη σύγχρονη Ελλάδα τα
κατεξοχήν πολιτικά υποκείµενα και οι προνοµιακοί τόποι συγκρότησης ενός
χαρακτηριστικού επαναστατικού λόγου που επιβεβαιώνει τη διχοτόµηση
Αριστεράς/∆εξιάς µακριά από προβληµατισµούς για το φύλο, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, την εθνότητα.
Ο αντιστικτικός, ιεραρχικός και δυϊκός χαρακτήρας όλων αυτών των πολιτικών λόγων απέχει από το συσχετικό µοντέλο της εξουσίας στη Νοτιοανατολική
Ασία, όπου το ύφος που αρµόζει σε ανώτερες µορφές εξουσίας είναι ρευστό, αθόρυβο και ήπιο επικεντρωµένο στην αποφυγή της σύγκρουσης. Στην πρώτη περίπτωση, η ταυτότητα κατασκευάζεται µέσα από µία διπολική διαφορά και αντιστρόφως, ενώ στην δεύτερη έχουµε µια ασθενή εκδοχή της διαφοράς, µια διαφορά µη συγκροτησιακή του Άλλου.
Μέσα από την παρούσα ανακοίνωση προτείνεται µία ανάγνωση των προαναφερόµενων λόγων που επιχειρεί να καταστήσει την διαφορά, την ταυτότητα και
εντέλει την ετερότητα ζητήµατα πολιτισµικής συγκρότησης και διαπολιτισµικής
συνάντησης µεταθέτοντας τον προβληµατισµό σε ανθρωπολογικά προσανατολισµένες θεωρητικές ή πολιτικές αναζητήσεις.

∆ιδάσκουσα 407/80 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτίριο Μπίνειο
Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη
81100 Μυτιλήνη
p.topali@sa.aegean.gr
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ΑΡΗΣ ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η βία ως πολιτική στη βεντέτα. Η περίπτωση της Κρήτης

Στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της βεντέτας, η θεώρησή της ως µορφή
σύγκρουσης µε κοινωνικές ή πολιτικές διαστάσεις συνδέεται µε δύο κατεξοχήν
χαρακτηριστικά του εγκλήµατος. Το πρώτο είναι η υπέρβαση των ατοµικών ευθυνών και η εµπλοκή ευρύτερων οµάδων και το δεύτερο ο κανονιστικός χαρακτήρας
της βίας που αυτή εµπεριέχει. Αυτές οι διαστάσεις του εγκλήµατος σε µια κοινωνία µε βεντέτα, άρα και η ύπαρξή του φαινοµένου και διαιώνισή του, προσεγγίζονται θεωρητικά µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: ως ένας κώδικας εθιµικού δικαίου, ως πρακτική άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ύπαρξη ενός συστήµατος
αξιών τιµής ή γοήτρου, ή ως προσδιοριστικό στοιχείο της συνολικής κοινωνικής
οργάνωσης.
Με βάση το εθνογραφικό παράδειγµα της κρητικής βεντέτας, νοούµενης τόσο
ως έγκληµα που έχει συµβεί και αναµένεται η ανταπόδοσή του όσο και ως ενδεχόµενο να συµβεί σε συγκεκριµένες περιστάσεις, στην παρουσίασή µου θα επικεντρωθώ στο πολιτικό περιεχόµενο της βίας στη βεντέτα. Με αφετηρία την γενική
παραδοχή ότι στην έννοια της «ανταλλαγής» (ως διαδοχικές πράξεις βίας µεταξύ
δύο οµάδων αιµατοσυγγενών αλλά και ως επιγαµίες για την αποτροπή της) συνοψίζεται ο ορισµός της βεντέτας, θα επιχειρήσω να δείξω ότι η διερεύνηση του
πολιτικού περιεχοµένου της βίας της προϋποθέτει την θεµελίωσή της σε έναν
προσδιορισµό µιας έννοιας του Άλλου ως συστατικού στοιχείου µιας διαλεκτικής
στην οποία εµπλέκονται οµάδες συγγένειας και καθορίζει την κατανοµή της
ισχύος και την ισορροπία δυνάµεων στη τοπική κοινωνία. Πρόκειται για µια διαλεκτική η οποία συνιστά την οργανωτική αρχή καθώς από αυτή απορρέει ο νόµος,
δηλαδή εκείνες οι αρχές που καθιστούν δυνατή την ανθρώπινη συνύπαρξη σε µια
κοινωνία µε βεντέτα. Επιπλέον, µια τέτοια θεµελίωση επιτρέπει αφενός την ερµηνεία των εντόπιων αντιλήψεων για την βεντέτα και αφετέρου ενός πλήθους κοινωνικών πρακτικών και δράσεων.

Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου
ΤΚ 74100 Ρέθυµνο
aris@phl.uoc.gr

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΙΡΙ∆ΟΥ
Ανάµεσα στο «έθνος και το κράτος». Η επαναδιαπραγµάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στους πλειονοτικούς πληθυσµούς της Θράκης

Η διαχείριση του εθνικισµού, στην µπανάλ ή ένθερµη εκδοχή, πολύ δε περισσότερο στην αντιµαχόµενη διάσταση ανταγωνιστικών εθνικισµών, παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι τόσο για την κατανόηση της ίδιας της φύσης του εθνικισµού ως φαινοµένου, αλλά για την ανάδειξη των τρόπων µε τους οποίους γίνεται αντιληπτή η
σχέση πολίτη/κράτους: Για τις δηµοκρατίες της ∆ύσης, όπως µας λέει ο Billig, ο
εθνικισµός στη µπανάλ ή ένθερµη εκδοχή του επανασυγκροτεί και υπενθυµίζει
εσωτερικά τη σχέση του πολίτη µε το κράτος, κατασκευάζοντας έτσι την αυτοεικόνα των εθνικά κυρίαρχων πολιτών. Αντίθετα µε τη συλλογιστική διαχωρισµού
µεταξύ ∆ύσης/µη ∆ύσης, στα πολυσθενή πεδία αντιµαχόµενων εθνικισµών (βλ.
ελληνικός και τουρκικός εθνικισµός στη Θράκη) η χρήση του εθνικιστικού λόγου
από τη µεριά των πλειονοτικών πληθυσµών αποτελεί και πάλι, όχι προτεραιότητα, αλλά συγκυριακή τακτική που συγκροτεί, εν µέσω άλλων, την εµπειρία του
πολίτη.
Η άνοδος και η πτώση του εθνικιστικού λόγου των πλειονοτικών της Θράκης
λίγο πριν και µετά την κρίσιµη δεκαετία των ανακατατάξεων του 1990, δείχνει το
είδος του διακυβεύµατος για το οποίο ο εθνικισµός εργαλειοποιήθηκε από τον
πλειονοτικό πληθυσµό προκειµένου να γίνει επαναδιαπραγµάτευση της ατελούς
σχέσης αυτής της κατηγορίας πολιτών απέναντι στο ελληνικό κράτος.

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εγνατία 156
ΤΘ 1591, ΤΚ 54006 Θεσσαλονίκη
tsibiridou@the.forthnet.gr
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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
Έµφυλες εννοιολογήσεις της ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Στους κόλπους της ελληνικής ιστοριογραφίας των γυναικών και του φύλου, η
έµφυλη συγκρότηση του εθνικού αστικού κράτους και των θεσµών του, της εθνικής ιδεολογίας, της ιδιότητας του πολίτη και ευρύτερα του δηµόσιου χώρου, έχει
αναδειχθεί πολλαπλά. Είτε µέσα από τη µελέτη των διακρίσεων λόγω φύλου είτε
µέσα από την ανάλυση της ιδεολογίας των δύο «σφαιρών» και του τρόπου που
συνέβαλε στη νοµιµοποίηση των διακρίσεων, είτε µέσα από την ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους οι ίδιες οι γυναίκες οικειοποιήθηκαν, επαναπροσδιόρισαν ή
αµφισβήτησαν στοιχεία της κυρίαρχης έµφυλης ιδεολογίας –µεταξύ άλλων και τη
σχέση της «θηλυκότητας» µε το πολιτικό–, µια σειρά ερευνητικά εγχειρήµατα
έχουν αναδείξει, και στην ελληνική περίπτωση, µια βασική διαπίστωση: ότι η
σχέση των γυναικών µε την ιδιότητα του πολίτη δεν εξαντλείται στη µακρά ιστορία των αντιστάσεων απέναντι στο δικαίωµα της ψήφου ή στην απλή επισήµανση
του «φυσικού» και αυτονόητου χαρακτήρα που είχε η ταύτιση των γυναικών µε
την οικογενειακή σφαίρα και ο αποκλεισµός τους από την πολιτική.
Συνδιαλεγόµενη µε αυτά τα ερευνητικά εγχειρήµατα, θα εκκινήσω από µια βασική
υπόθεση εργασίας: ότι το ζήτηµα της γυναικείας ψήφου, ανεξάρτητα από το αν
ήταν υπαρκτή η προοπτική απόδοσής της, απετέλεσε κεντρικό στοιχείο του λόγου
περί δικαιωµάτων: ακριβέστερα, της θεωρητικής διαµάχης γύρω από τη φύση της
ψήφου, την οποία προκάλεσε η «σχετικά πρώιµη» κατοχύρωση της καθολικής
ανδρικής ψηφοφορίας στο Σύνταγµα του 1864. Εξετάζοντας την επιχειρηµατολογία πολιτειολογικών κειµένων ως τις αρχές του 20ού αιώνα, θα προσπαθήσω να
δείξω: α) πώς η διαµάχη γύρω από τη συνταγµατική κατοχύρωση της καθολικής
ψηφοφορίας των ανδρών έβαζε στο «παιχνίδι» του πολιτικού λόγου και το ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων των γυναικών, αναδεικνύοντας τη σχέση των
φύλων και τις έµφυλες ταυτότητες σε κεντρικά ζητήµατα στον ορισµό της ιδιότητας του πολίτη, και β) πώς µεταβάλλεται η επιχειρηµατολογία κατά της ψήφου
των γυναικών, καθώς ο λόγος του συνταγµατικού δικαίου ενσωµατώνει, στα τέλη
του 19ου αιώνα, τη βιολογίζουσα θεµελίωση του αποκλεισµού των γυναικών από
την πολιτική.

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου
ΤΚ 74100
elfou@social.soc.uoc.gr

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΧΑΛΚΙΑ
Σώµατα, υποκειµενικότητες, σεξ και εκτρώσεις: Η εµπόλεµη διάρθρωση
του πλέγµατος της δηµοκρατίας και «οι πολίτες»

Στην εισήγηση για το συνέδριο µε θέµα «Θεωρήσεις του Πολιτικού στην Ελληνική
Κοινωνία» προτείνω να παρουσιάσω στοιχεία της έρευνας που πραγµατοποίησα
µε αντικείµενο το φύλο και το έθνος στην Ελλάδα, µε αφετηρία την δηµόσια συζήτηση για το «δηµογραφικό πρόβληµα» περί τα µέσα της δεκαετίας του 90 και τα
αφηγήµατα που αρθρώνουν για την σεξουαλικότητα και το δηµογραφικό 120
γυναίκες που έχουν κάνει από δύο και πάνω εκτρώσεις. Η έρευνα ανιχνεύει την
κοινωνική και πολιτισµική παραγωγή του έθνους, του σώµατος, του κοινωνικού
φύλου και της ετεροφυλοφιλίας θέτοντας το ερώτηµα του πως, και όχι του γιατί,
σηµειώνεται τόσο υψηλή συχνότητα εκτρώσεων σε µια χώρα όπου η υπογεννητικότητα αποτελεί εθνικό ζήτηµα.
Βαθύτερος στόχος είναι η ανίχνευση της εξουσίας στα µύχια του εθνικού
φαντασιακού όπως εκφράζεται στην κάλυψη του δηµογραφικού, από την µια, και,
από την άλλη, στις ετεροφυλόφιλες ερωτικές σχέσεις. ∆ιερευνάται συγκεκριµένα
η διαπλοκή των νοηµάτων που αποδίδονται σε έννοιες όπως τον έρωτα, το τι
είναι «φυσικό» και το τι είναι «σέξι» µε αφηγήµατα του τι σηµαίνει να είναι
κανείς Έλληνας και, περισσότερο, Ελληνίδα.
Υποστηρίζεται ότι τα ίδια αφηγήµατα περί ελληνικότητας που παράγουν το
µόρφωµα του «δηµογραφικού» προσδίδουν µία πολιτισµικά και ιστορικά προσδιορισµένη µορφή στη σεξουαλικότητα, την ιδιότητα του προσώπου και το «ζευγάρι» µε αποτέλεσµα ακριβώς τον υψηλό δείκτη εκτρώσεων τις οποίες το «δηµογραφικό» ποινικοποιεί. Ο εθνικισµός διαπερνά και διαµορφώνει το σώµα, ακόµα
και όταν παράγει συνέπειες αντιφατικές µε τα επίσηµα δικά του προτάγµατα, ενώ
οι εννοήσεις του κοινωνικού φύλου και της αναπαραγωγικής ετεροκανονικότητας
συνέχουν τα εθνικά προτάγµατα της ύστερης νεωτερικότητας. Θα εξεταστούν εδώ
ιδιαίτερα οι θεωρητικές συνιστώσες της ανάλυσης και οι συνέπειες που έχει µία
τέτοιου τύπου διαµόρφωση ενσώµατων εθνικών υποκειµενικοτήτων, στην
Ελλάδα αλλά και αλλού όπου ο εθνικισµός παράγει πολίτες-υποκείµενα, για την
εφαρµογή πολιτικών που απορρέουν από τους λόγους της φιλελεύθερης δηµοκρατίας όπου καταστατικές έννοιες είναι «το ενδογενώς έλλογο άτοµο», «η ορθολογική επιλογή» και η «ελευθερία».

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Λεωφόρος Συγγρού 136
ΤΚ 17671 Αθήνα
ahalkia@panteion.gr
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ΠΟΘΗΤΗ ΧΑΤΖΑΡΟΥΛΑ
Η πρόσληψη της ιδιότητας του πολίτη από τις αλβανίδες µετανάστριες στην
Ελλάδα

Η ανακοίνωση στηρίζεται σε µαρτυρίες αλβανίδων και αλβανών µεταναστών που
κατοικούν στην πλειοψηφία τους στο Βόλο και στην Αθήνα και εστιάζει στον
τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνουν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη, τα πολιτικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα στη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτή η πρόσληψη καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις αναπαραστάσεις των αλβανών µεταναστών στον Τύπο αλλά και από τις πολιτικές που αφορούν την εργασία αλλά και
το καθεστώς διαµονής τους. Η ανακοίνωση θα εξετάσει τις αντιλήψεις για το
φύλο που διαπερνούν την κρατική πολιτική και τον τρόπο µε τον οποίο ο εθνοτικός και έµφυλος καταµερισµός εργασίας επηρεάζουν τη συµµετοχή στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα.

Λέκτορας Ιστορίας
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτίριο Μπίνειο
Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη
81100 Μυτιλήνη
hantzaro@sa.aegean.gr

ΑΙΓΛΗ ΧΑΤΖΟΥΛΗ
Βιοκοινωνικότητα, µια νέα πολιτική της διαφοράς: Η περίπτωση των
«Θαλασσαιµικών»*

Η παρουσίαση αυτή οργανώνεται σε σχέση µε το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον
γύρω από την πολιτισµική συγκρότηση των πολιτικών σχέσεων. Επικεντρώνεται
στην περίπτωση της θαλασσαιµίας η οποία αποτελεί ένα εθνογραφικό παράδειγµα παραγωγής και επανασηµασιοδότησης της διαφοράς.
Tα υποκείµενα διεκδικούν την ιδιότητα του πολίτη στα πλαίσια του «αγώνα
για τα δικαιώµατά τους ως ισότιµοι πολίτες», από µια θέση που διαφέρει και
είναι υποδεέστερη σε σχέση µε τις κυρίαρχες πολιτισµικές κατασκευές περί «κανονικότητας» και απέναντι σε θεσµοθετηµένες (από τα πάνω) και παγιωµένες µορφές βιοπολιτικής που εκφράζονται στον «αγώνα κατά της θαλασσαιµίας». Στο
εσωτερικό αυτής της αντιπαλότητας, επιλέγουν ποικίλους τρόπους για τη διαπραγµάτευση της διαδικασίας ενσωµάτωσης τους.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πολιτισµική συγκρότηση νέων µορφών πολιτικών σχέσεων στα πλαίσια, κυρίως, της συλλογικής και συνδικαλιστικής κινητοποίησης και δράσης των «θαλασσαιµικών» και στο πως οι σχέσεις αυτές τροφοδοτούν διαδικασίες επανασηµασιοδότησης της διαφοράς, διαδικασίες αυτοπροσδιορισµού – κατασκευής της ταυτότητας του εαυτού. Μας απασχολούν εδώ, οι
πολιτικές χρήσεις µιας νέας µορφής κοινωνικότητας –της βιοκοινωνικότητας–
στο εσωτερικό του κόσµου της θαλασσαιµίας, όπως αυτές γίνονται ορατές στην
εµπειρία των υποκειµένων.

* Η ανακοίνωση βασίζεται σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διδακτορική διατριβή. Η
διατριβή χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ηράκλειτος», κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και κατά 25& από Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
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