
 
Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου: Aπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στο ελληνικό κράτος (1876-1923) 
 
Παρουσίαση 
Το ερευνητικό έργο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνορθόδοξες κοινωνίες των νησιών του 
βορειοανατολικού Αιγαίου προσλαμβάνουν τις μεταβαλλόμενες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 
της περιόδου 1876-1923. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα πηγών διερευνά πώς οι μικροκοινωνίες της Λέσβου, της 
Χίου, της Σάμου, της Λήμνου και της Ικαρίας ερμηνεύουν το παρόν και το παρελθόν τους, αλλά και πώς 
οραματίζονται το μέλλον τους. Σημαντικό σημείο τομής για τις συγκεκριμένες κοινωνίες αποτελεί αναμφίβολα 
το 1912, έτος κατάργησης της οθωμανικής κυριαρχίας που σηματοδοτεί και τη μετάβασή τους στο ελληνικό 
κράτος. Επίσης, σημαντικές αλλαγές σημειώνονται στις νησιωτικές κοινωνίες από το 1914 και εξής με την έλευση 
προσφύγων από τις απέναντι μικρασιατικές ακτές, ένα φαινόμενο που θα γίνει μαζικότερο με τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. 

Η παρούσα έρευνα εμπίπτει στην προβληματική του νησιωτισμού (insularité), ένα πεδίο που εγκαινίασαν οι 
Γάλλοι ανθρωπογεωγράφοι και διερευνά τα όρια της «απομόνωσης» των νησιωτικών τόπων, οικισμών και 
ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν οι άνθρωποι και οι σχέσεις τους, τα 
δίκτυα επικοινωνίας, οι πολιτικές τους επιλογές και οι νοοτροπίες, οι οικονομικοί μηχανισμοί, τα εμπορικά 
δίκτυα και η δυναμική των δικτύων των τοπικών λογίων. Η προσέγγιση της έρευνας είναι συγκριτική, 
εντάσσοντας ταυτόχρονα τις νησιωτικές κοινωνίες στο κυρίαρχο ιδεολογικό πλαίσιο, στην εθνικιστική ιδεολογία 
που ήταν σε έξαρση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης τη συγκεκριμένη περίοδο. Ας 
σημειωθεί ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν αντιμετωπίζονται ως ομοιογενείς, αλλά λαμβάνονται υπόψη οι ταξικές 
διαφορές, καθώς και οι ποικίλες κοινωνικές και πολιτικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συγκεντρωθούν σε συλλογικό τόμο και θα δημοσιευτούν άρθρα σε 
ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά. Επίσης, με τη λήξη του ερευνητικού έργου θα οργανωθεί 
ημερίδα/συνέδριο στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου, που είναι φορέας 
υποδοχής του προγράμματος, με σκοπό τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα, αλλά και στην τοπική κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί να 
κινητοποιήσει το δημόσιο διάλογο γύρω από τις νησιωτικές κοινωνίες, την ιστορία και την ιστοριογραφία τους. 
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