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Περίληψη 

Το πεδίο του υλικού πολιτισµού εµπλούτισε την εθνογραφική πρακτική µε νέα 
αντικείµενα µελέτης και νέες προσεγγίσεις. Ασφαλώς, η εφαρµογή ορισµένων 
θεωρητικών διατυπώσεων στο πεδίο της έρευνας αποτελεί µια υποκειµενική 
διαδικασία η οποία διαµεσολαβείται από τον/την εθνογράφο. Εστιάζοντας στο 
παράδειγµα µιας διδακτορικής έρευνας και αναγνωρίζοντας τον υποκειµενικό 
χαρακτήρα της, παρουσιάζονται µερικοί δηµιουργικοί τρόποι χρήσης της 
υλικότητας στην εθνογραφική διαδικασία: ως µέσο αποτύπωσης της εθνογραφικής 
διαδροµής και ως αναλογία για την περιγραφή του εθνογραφικού κειµένου. 
 
 
1. Εισαγωγή  

Η εθνογραφία, στα συµφραζόµενα µιας ανθρωπολογικής έρευνας, έχει διττό 
προσανατολισµό: από τη µία µεριά περιλαµβάνει τη συστηµατική επιτόπια έρευνα 
σε µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα και από την άλλη αναφέρεται στα προϊόντα 
που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα, τα οποία συνήθως έχουν τη µορφή του 
γραπτού λόγου (Γκέφου-Μαδιανού, 2011: 15 ·Παπαταξιάρχης 2007: 30). Οι τρόποι 
βέβαια µε τους οποίους παράγεται η εθνογραφία µεταβάλλονται ιστορικά αλλά και 
επηρεάζονται από θεωρητικούς και µεθοδολογικούς µετασχηµατισµούς, τόσο στον 
κλάδο της ανθρωπολογίας όσο και σε άλλους κλάδους. Για παράδειγµα, κατά την 
«κλασική» περίοδο της εθνογραφίας, οι πληθυσµοί που επιλέγονταν να µελετηθούν 
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ανθρωπολογικά αφορούσαν σε κοινωνίες µικρής κλίµακας, όσο το δυνατόν πιο 
εξωτικές και αποµακρυσµένες από δυτικές επιρροές. Οι πολιτισµοί αυτών των 
κοινωνιών προσλαµβάνονταν ως αυτόνοµες µονάδες, περιγεγραµµένες στον τόπο, 
οµοιογενείς στο εσωτερικό τους και στατικές στο χρόνο. Επιπλέον ο ρόλος που 
θεωρούνταν ότι αναλάµβανε ο ανθρωπολόγος ήταν αυτός του αντικειµενικού 
παρατηρητή ο οποίος προσπαθούσε να καταγράψει καθολικά την κοινωνία, 
παράγοντας έναν ιδιαίτερο τύπο εθνογραφίας: τον τύπο της ολιστικής µονογραφίας.  

Ωστόσο τη δεκαετία του ’60, στα πλαίσια σηµαντικών ιστορικών αλλαγών 
(µεταποικιοκρατία, άρνηση πολλών κυβερνήσεων του Τρίτου Κόσµου να δεχτούν 
ανθρωπολόγους, µείωση διαθέσιµων κονδυλίων για έρευνα), η ανθρωπολογία άρχισε 
να εγκαταλείπει σταδιακά τους «πρωτόγονους» πληθυσµούς και να στρέφεται στις 
παρυφές του δυτικού κόσµου, διατυπώνοντας έτσι και κάποιες νέες θεωρητικές και 
µεθοδολογικές κατευθύνσεις (Γκέφου-Μαδιανού 2011: 287 ·Μπακαλάκη, 2011: 519). 
Η στροφή αυτή, σε µια εποχή γενικότερων ανακατατάξεων – πολιτικών, 
οικονοµικών και πολιτισµικών – ώθησε την ανθρωπολογία να συνοµιλήσει 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε µε τα νέα ρεύµατα που διαµορφώνονταν εκείνη την 
περίοδο στο χώρο των άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών (Γκέφου-
Μαδιανού, 2011: 287).  

Στα πλαίσια των παραπάνω πολύπλευρων µετασχηµατισµών, η σχέση µεταξύ 
εθνογραφικής αναπαράστασης και πραγµατικότητας αποτέλεσε αντικείµενο 
αµφισβήτησης και προβληµατισµού. Η ανθρωπολογία άρχισε να κατανοείται ως ένα 
διανοητικό εγχείρηµα που έχει τις ρίζες του στην ιστορία της δυτικής 
αποικιοκρατίας, η επιτόπια έρευνα να αντιµετωπίζεται ως µια ερµηνευτική 
διαδικασία, η ξεκάθαρη διάκριση µεταξύ παρατηρητή και παρατηρούµενου να 
αποσταθεροποιείται, ενώ και το αντικείµενο που συγκρότησε ιστορικά την 
ανθρωπολογία ως διακριτή επιστήµη (ο «πρωτόγονος», ο «εξωτικός» άλλος) καθώς 
και η κυρίαρχη αναπαράσταση της ανθρωπολογίας (η «ανθρωπότητα», ο 
«καθολικός» άνθρωπος) θέτονταν πλέον υπό σοβαρή αµφισβήτηση (Marcus, 
2011[1998]: 81). 

Η κριτική πάνω στο αντικείµενο της εθνογραφίας κορυφώθηκε και 
συστηµατοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του ’80 µε το ρεύµα της πολιτισµικής κριτικής. 
Οι βασικές θέσεις της πολιτισµικής κριτικής µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 
αµφισβήτηση της ύπαρξης µιας «µεγάλης θεωρίας» για την ανθρώπινη 
συµπεριφορά, παραδοχή της αδυναµίας του δυτικού ερευνητή να µελετήσει 
αντικειµενικά τον µη δυτικό κόσµο, διατύπωση της πεποίθησης ότι η εθνογραφία 
είναι µια αναπαράσταση της πραγµατικότητας, συνειδητοποίηση ότι τα αντικείµενα 
της ανθρωπολογίας (ο πολιτισµός, η ετερότητα, η κοινωνία) αποτελούν εννοιολογικά 
εργαλεία καθώς και επίγνωση ότι τα κείµενα που γράφουν οι ανθρωπολόγοι είναι 
ιστορικά, πολιτικά και επιστηµολογικά προσδιορισµένα (Γκέφου-Μαδιανού, 2011: 
15). Και µολονότι η πολιτισµική κριτική έδωσε κυρίως έµφαση στον τρόπο γραφής, 
εντούτοις διατυπώθηκαν σηµαντικές κριτικές και για την επιτόπια εθνογραφική 
έρευνα – την ανθεκτικότερη ίσως παράδοση της ανθρωπολογίας – καθώς και για τον 
τρόπο που προσεγγιζόταν το πεδίο: ως ένας συγκεκριµένος χώρος, τοπικά 
καθορισµένος, συχνά αποµονωµένος και χωρικά περιγεγραµµένος (Γκέφου-
Μαδιανού, 2011: 17).  
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Η κριτική στην εθνογραφία, τόσο ως διαδικασία επιτόπιας έρευνας όσο και ως 
τρόπος γραφής, έθεσε διάφορα δυσεπίλυτα ζητήµατα. Επιπρόσθετα, η στροφή του 
ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος στις «οικείες» κοινωνίες αλλά και σε σύγχρονα 
θέµατα, όπως τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, το διαδίκτυο, η µετανάστευση, οι 
διεθνείς οργανισµοί, το εµπόριο κτλ., κατέστησε ακόµη πιο προβληµατική την έννοια 
του πεδίου καθώς και τις συνήθεις διχοτοµήσεις: τοπικό / παγκόσµιο, εαυτός / άλλος 
κ.ά. (Marcus, 1995 ·Gupta & Ferguson, 1997). Στα πλαίσια αυτών των 
προβληµατισµών έχουν προταθεί ορισµένες εθνογραφικές στρατηγικές για την «µετά 
την κριτική» εποχή, ανάµεσα στις οποίες είναι και η προβληµατοποίηση του χώρου 
(Marcus, 2011: 91-94). Ο George Marcus (1995) ειδικότερα, εισάγοντας τον όρο 
«πολυτοπική εθνογραφία», προτείνει µια ευέλικτη στρατηγική έρευνας, η οποία 
µετατοπίζει το εθνογραφικό ενδιαφέρον από την εξέταση ορισµένων τοπικών 
καταστάσεων στη µελέτη της κυκλοφορίας των πολιτισµικών σχηµατισµών σε 
πολλαπλά πεδία δραστηριότητας. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Marcus (2011: 92), στις 
συνθήκες της νεωτερικότητας, οι συνδηλώσεις της οµοιογένειας και της σταθερότητας 
έχουν αντικατασταθεί από την πεποίθηση ότι η ταυτότητα – προσώπων, οµάδων ή 
ακόµη και ολόκληρων κοινωνιών – αποτελεί µια διεσπαρµένη κατασκευή που 
συγκροτείται σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Εποµένως, αυτό που καλούνται 
να συλλάβουν οι σύγχρονοι εθνογράφοι ως κοινωνικό γεγονός είναι η διαδικασία 
της διεσπαρµένης κατασκευής της ταυτότητας· τις κινούµενες και συνδεδεµένες 
αναπαραστάσεις σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, µε διαφορετικό χαρακτήρα 
(ό.π.). Με βάση λοιπόν το σκεπτικό της πολυτοπικής εθνογραφίας, ο ερευνητής 
καλείται να ακολουθήσει το αντικείµενο της έρευνάς του σε διεσπαρµένο χώρο και 
χρόνο: είτε πρόκειται για ανθρώπους που µετακινούνται από τόπο σε τόπο, είτε για 
αντικείµενα που αλλάζουν χέρια και καταστάσεις, είτε για σύµβολα και µεταφορές 
που εκτυλίσσονται στη σφαίρα του λόγου και της νόησης, είτε για συγκρούσεις που 
εξελίσσονται µεταξύ διαφόρων οµάδων, είτε για ανθρώπινες βιογραφίες κ.ά.  

Επιπρόσθετα, η εθνογραφία, ως θεωρητική και µεθοδολογική προσέγγιση, 
αλληλεπιδρά µε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, όπως µε τη φιλοσοφία, την 
ιστορία, την αρχαιολογία, τη γεωγραφία, ακόµη και µε κάποιες σύγχρονες 
καλλιτεχνικές πρακτικές, ανταλλάσσοντας γόνιµες επιρροές. Το πεδίο του υλικού 
πολιτισµού ειδικότερα, έχοντας εξελιχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε έναν από 
τους πιο δυναµικούς κλάδους των κοινωνικών επιστηµών (Tilley, 2006: 1), έχει 
εµπλουτίσει την εθνογραφική πρακτική µε νέα αντικείµενα µελέτης και νέες 
προσεγγίσεις. Για παράδειγµα, ο Miller (2012: 344) έχει υποστηρίξει ότι η εστίαση του 
ενδιαφέροντος στην υλικότητα των πραγµάτων, σε συνδυασµό µε την εθνογραφική 
έρευνα, επιτρέπει τη µελέτη νέων κοινωνικών κατηγοριών που συγκροτούνται µε 
βάση την υλικότητα. Ως παραδείγµατα τέτοιων κατηγοριών, ο Miller αναφέρει 
ενδεικτικά τους υπαλλήλους γραφείου που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές σε τέτοιο βαθµό ώστε να τους έχουν αναγάγει σε λαϊφστάιλ ή τους 
εφήβους που υιοθετούν ένα συγκεκριµένο στυλ για να γίνουν γκοθ.  

Ασφαλώς, όλες αυτές οι προτάσεις για τη σύγχρονη εθνογραφία δεν 
διαµορφώνουν απαραίτητα µια σαφή µεθοδολογία η οποία να µπορεί να 
εφαρµοστεί στο πεδίο µε έναν µονοσήµαντο και αυτονόητο τρόπο. Ακόµη και ο ίδιος 
ο ερευνητής ο οποίος αναζητά ερείσµατα στη θεωρία δεν ακολουθεί πιστά οτιδήποτε 
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διαβάζει ούτε αποδέχεται παθητικά τις διάφορες θεωρίες, αλλά λειτουργεί µε έναν 
εκλεκτικό και δηµιουργικό τρόπο: επιλέγει ιδέες που ταιριάζουν στις δικές του 
απόψεις, συνθέτει προτάσεις µεταξύ τους, προσαρµόζει τη θεωρία στα δεδοµένα της 
δικής του έρευνας αλλά και στη δική του υποκειµενικότητα. Με άλλα λόγια, η 
εφαρµογή συγκεκριµένων θεωρητικών διατυπώσεων στο πεδίο της έρευνας αποτελεί 
µια υποκειµενική διαδικασία, µια προσωπική δηλαδή µετάφραση κάποιων 
αφηρηµένων ιδεών σε απτή εθνογραφική εµπειρία.  

Η παρούσα εισήγηση, εστιάζοντας στο παράδειγµα µιας διδακτορικής έρευνας1, 
καταπιάνεται εν µέρει µε αυτό το θέµα, µε το πώς δηλαδή κάποιες ιδέες 
µεταφέρονται πρακτικά στο πεδίο διαµέσου του/της εθνογράφου. Και επειδή το 
θέµα της έρευνας2 αφορά στον υλικό πολιτισµό, επιχειρείται να χρησιµοποιηθεί η 
υλικότητα µε διάφορους τρόπους: ως µέσο αποτύπωσης της εθνογραφικής 
διαδροµής, ως αναλογία για την περιγραφή του εθνογραφικού κειµένου. 

2. Η υλικότητα ως µέσο αποτύπωσης της εθνογραφικής διαδροµής και ως 
αναλογία για την περιγραφή του εθνογραφικού κειµένου 

Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήµατα που κλήθηκα να αντιµετωπίσω στα πλαίσια της 
εθνογραφικής µου έρευνας ήταν ο προσδιορισµός του πεδίου της έρευνας καθώς και 
ο καθορισµός των υποκειµένων / αντικειµένων πάνω στα οποία θα ενέκυπτα 
εθνογραφικά. Πράγµατι, η αρχική διατύπωση του θέµατος της έρευνας (η γυναικεία 
παραγωγή και κατανάλωση εργοχείρων στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα) 
δεν αντιστοιχούσε σε µια ευδιάκριτη κοινωνική οµάδα ή σε έναν αυστηρά 
καθορισµένο τόπο, συγκροτώντας έτσι ένα αρκετά απροσδιόριστο πεδίο έρευνας. 
Παρόλο που η χρησιµοποίηση κάποιων παραµέτρων, όπως η «ελληνική κοινωνία» ή 
το «γυναικείο φύλο» αποσαφήνιζε κάπως την κατάσταση, εντούτοις οι οποιεσδήποτε 
προσπάθειες περαιτέρω συγκεκριµενοποίησης του πεδίου έµοιαζαν αυθαίρετες και 
προβληµατικές. Όταν, για παράδειγµα, βρισκόµουν στο στάδιο προγραµµατισµού 
της επιτόπιας έρευνας – όταν δηλαδή επιχειρούσα να απαντήσω στα ερωτήµατα 
«Από πού να ξεκινήσω;» «Ποιοι θα είναι οι συνοµιλητές µου;» «Μέχρι που θα 
φτάσω;» κτλ., – εξέτασα το ενδεχόµενο να περιορίσω το εθνογραφικό ενδιαφέρον σε 
κάτι πιο συγκεκριµένο: είτε σε ένα ορισµένο είδος χώρων, είτε σε µια συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, είτε σε µια πιο καθορισµένη κοινωνική οµάδα. Κάθε φορά, ωστόσο, 
που διερευνούσα τις δυνατότητες να καταστήσω πιο σαφές το αντικείµενο της 
έρευνας, διαπίστωνα ότι ο «κόσµος» του εργόχειρου ήταν πολύ πιο ακαθόριστος από 
ό,τι αρχικά θεωρούσα. Η µαθητεία για παράδειγµα στο εργόχειρο δεν συνέβαινε 
µόνο στις τυπικές σχολές ή στους συλλόγους που προσφέρουν µαθήµατα, αλλά και σε 
άλλους χώρους, όχι πάντοτε προβλέψιµους: σε καταστήµατα, καφετέριες, οικιακούς 
χώρους καθώς και στον εικονικό κόσµο του διαδικτύου.  

 
1 Η εθνογραφική έρευνα διενεργείται στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 
Πανεπιστήµιου Αιγαίου µε επιβλέπουσα τη Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Έλια Πετρίδου και 
χρηµατοδοτείται από την πράξη «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού µέσω της 
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020. 
2 Το θέµα της έρευνας αφορά στη σύγχρονη χειροτεχνία στα συµφραζόµενα της ελληνικής κοινωνίας. 
Πιο συγκεκριµένα, µελετά τη γυναικεία παραγωγή και κατανάλωση εργοχείρων εστιάζοντας σε τρεις 
τεχνικές: στο κέντηµα, στο πλέξιµο και στην υφαντική. 
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Ένα άλλο ζήτηµα επίσης που περιέπλεκε σηµαντικά την έρευνα ήταν η διείσδυση 
του ψηφιακού κόσµου στην αναλογική πραγµατικότητα. Πράγµατι, οι σύγχρονες 
χειροτέχνισσες του νήµατος χρησιµοποιούσαν σηµαντικά το διαδίκτυο: 
επικοινωνούσαν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αναζητούσαν σχέδια και πατρόν από τη δεξαµενή του διαδικτύου, µάθαιναν 
τεχνικές παρακολουθώντας βίντεο κ.ά. Ήδη είχε γίνει κατανοητό ακόµη και σε αυτό 
το πρώιµο ερευνητικό στάδιο ότι το εργόχειρο συγκροτούσε έναν διάχυτο τόπο· έναν 
τόπο όπου οι γνώσεις και οι δεξιότητες διακινούνται µε ποικίλα µέσα, τα υλικά 
κυκλοφορούν στα παγκοσµιοποιηµένα δίκτυα του εµπορίου, η δικτύωση µεταξύ των 
χειροτεχνισσών γίνεται τόσο στον πραγµατικό όσο και στον εικονικό κόσµο, οι 
δράσεις του εργόχειρου συµβαίνουν σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Η 
αίσθηση, εποµένως, που αποκόµιζα κάθε φορά που εξέταζα το ενδεχόµενο να 
περιοριστώ εκ των προτέρων σε κάτι πιο συγκεκριµένο – σε ένα είδος χώρου, σε µια 
συγκεκριµένη οµάδα, σε µια ιδιαίτερη τεχνική ή σε ένα ορισµένο είδος εργοχείρων – 
ήταν αυτή της αµηχανίας και του δισταγµού.  

Ασφαλώς, σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία αυτής της αίσθησης έπαιζε και το 
γεγονός ότι ο κόσµος που σκόπευα να διερευνήσω ήταν για µένα ένας αλλότριος 
κόσµος. Πράγµατι, πριν ξεκινήσω τις σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία, 
ασχολούµουν ενεργά µε τη χειροτεχνία και ως εκ τούτου το θέµα της έρευνας 
φαινόταν αρκετά οικείο. Όταν όµως ανέλαβα το ρόλο της εθνογράφου, τα 
ερωτήµατα που ανέκυψαν συγκρότησαν έναν άγνωρο τόπο3. Όπως λοιπόν ένας 
πρωτόπειρος ταξιδιώτης διακατέχεται από την επιθυµία να διατρέξει τον τόπο, 
ανακαλύπτοντας όσες περισσότερες πτυχές του µπορεί, έτσι και εγώ ως µια αµύητη 
εθνογράφος επιθυµούσα κάτι παρόµοιο: όχι δηλαδή να περιορίσω την εθνογραφική 
εµπειρία αλλά αντίθετα να την διευρύνω.  

Η αδυναµία ή ακόµη και η απροθυµία να τεθούν προκαταβολικά σαφή όρια 
προσανατόλισαν την έρευνα σε πιο ευέλικτες µεθοδολογικές στρατηγικές. Για να 
µπορέσω να σχεδιάσω µια κατάλληλη στρατηγική για τη δική µου έρευνα 
αποφάσισα να στηριχτώ συνδυαστικά σε δύο θεωρητικές προσεγγίσεις: αφενός στο 
σκεπτικό του Miller (2012) περί συγκρότησης νέων κοινωνικών κατηγοριών µε βάση 
µια µορφή υλικότητας και αφετέρου στην παρότρυνση του Marcus (1995) να 
ακολουθείται το αντικείµενο της έρευνας σε πολλαπλά πεδία δραστηριοτήτων.  

Ο επιλεκτικός συνδυασµός αυτών των δύο θεωρητικών προσεγγίσεων οδήγησε 
στην αναζήτηση µιας υλικότητας η οποία θα µπορούσε να «ακολουθηθεί» 
εθνογραφικά (είτε κυριολεκτικά είτε µεταφορικά) έτσι ώστε να συγκροτηθεί σταδιακά 
το πεδίο της έρευνας. Και επειδή το θέµα µου αφορούσε στις τέχνες του εργόχειρου, η 
υλικότητα που επιλέχτηκε ήταν το νήµα. Αποφασίζοντας λοιπόν να ακολουθήσω το 
νήµα, αποφάσιζα ουσιαστικά να εµβαπτιστώ στο εθνογραφικό πεδίο, χωρίς να 
χρειάζεται να προδιαγράψω ούτε το δείγµα των συνοµιλητών ούτε τα χωρικά όρια 
της έρευνας. Στην πράξη η επιτόπια έρευνα αφέθηκε να διολισθήσει σε µια 
εθνογραφική χιονοστιβάδα, σε µια απρόβλεπτη δηλαδή διαδροµή όπου κάθε 

 
3 Πριν ξεκινήσω διδακτορική έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας καταπιανόµουνα 
ενεργά µε τη χειροτεχνία και ειδικότερα µε το νήµα και τις τεχνικές του. Αυτή η ενασχόληση αποτέλεσε 
και το έναυσµα να ξεκινήσω διδακτορική έρευνα στο συγκεκριµένο θέµα. Ωστόσο, µια από τις πιο 
ισχυρές διαψεύσεις που βίωσα ως εθνογράφος σχετιζόταν µε την πεποίθηση ότι γνώριζα καλά το θέµα.  
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χειροτέχνης οδηγούσε στον επόµενο, κάθε χειροπιαστή εµπειρία δηµιουργούσε 
καινούργιες ευκαιρίες εµπειριών, κάθε τόπος διακλαδιζόταν σε περισσότερους 
τόπους, συνυφαίνοντας σταδιακά τον ιστό της εθνογραφικής έρευνας. 

Ασφαλώς, η στρατηγική «ακολουθώντας το νήµα» αποτελούσε ένα τέχνασµα που 
µπορούσε να πάρει πολλές µορφές ανάλογα µε τις συνθήκες, την υποκειµενικότητα 
του/της εθνογράφου, τις παραµέτρους του πεδίου, τις συγκυρίες κτλ. Θεωρώντας, 
λοιπόν, ότι µια αφηρηµένη ιδέα µπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή, ίσως και 
πιο δηµιουργική, αν προσλάβει ένα σχήµα, ή αν παραλληλιστεί µε κάτι χειροπιαστό, 
αποφάσισα να ανατρέξω στην υλικότητα και να επιχειρήσω να αξιοποιήσω τις 
δυνατότητές της µε πιο δηµιουργικούς τρόπους.  

Η προσφυγή στις ιδιαίτερες δυνατότητες της υλικότητας – για παράδειγµα στην 
ικανότητα της ύλης να αναπαριστά κάτι µε τρισδιάστατο τρόπο – οφείλεται εν µέρει 
στο προσωπικό µου υπόβαθρο4. Από την άλλη µεριά, σηµαντική επίδραση στις 
προσπάθειες αξιοποίησης της υλικότητας µε έναν πιο ενεργό τρόπο άσκησαν και οι 
θεωρητικές προσεγγίσεις της δρώσας ύλης: η ιδέα δηλαδή ότι ο υλικός κόσµος δεν 
αποτελεί ένα παθητικό υπόβαθρο µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η ανθρώπινη δράση, 
αλλά κάτι που επενεργεί δυναµικά στον κόσµο (βλ. Miller, 2010 ·Latour, 1993 ·Gell, 
1998). Και επειδή το θέµα της έρευνας αφορούσε στην παραγωγή και κατανάλωση 
εργοχείρων, δηλαδή σε δραστηριότητες που θεωρούνται καλλιτεχνικές,5 έδωσα 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγγραφικό εγχείρηµα του Alfred Gell για µια 
ανθρωπολογική προσέγγιση της τέχνης (βλ. 1998, 2013, 2013), από το οποίο και 
επηρεάστηκα σηµαντικά.  

Ο Gell (2013), υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική ανθρωπολογία θα πρέπει να 
αποστασιοποιηθεί από την προσήλωσή της στην αισθητική, µια προσήλωση που 
χαρακτηρίζει ως θρησκευτική, στρέφει το ενδιαφέρον του στις κοινωνικές σχέσεις 
στις οποίες εµπλέκονται τα έργα τέχνης. Αναλύοντας τις σχέσεις µεταξύ των 
διαφόρων εµπλεκόµενων µερών (ανθρώπινων και µη ανθρώπινων), οδηγείται στη 
διαπίστωση ότι τα έργα τέχνης δεν αποτελούν απλά φορείς συµβόλων και 
µηνυµάτων, όπως έχουν υποστηρίξει οι περισσότερες θεωρίες για την τέχνη, αλλά 
δρώντα στοιχεία που επενεργούν στον κόσµο. Συνεπώς, η τέχνη, ακόµη και αν 
πρόκειται για κάποια διακοσµητικά µοτίβα πάνω σε µια επιφάνεια, µπορεί να δρα 
µε πολλούς τρόπους: να σαγηνεύει, να φοβίζει, να πείθει, να ενδυναµώνει, να 
παγιδεύει, κτλ.  

Ειδικότερα, στο βιβλίο Art and Agency, ο Gell πραγµατοποιεί µια ενδελεχή 
καταγραφή όλων των πιθανών συσχετισµών στους οποίους συµµετέχουν τα έργα 
τέχνης, διατυπώνοντας µάλιστα την ιδέα ότι τα δρώντα µέρη µπορούν να 
βρίσκονται διασκορπισµένα στον χώρο και στον χρόνο. Προκειµένου µάλιστα να 
αποτυπώσει όλες αυτές τις πολύπλοκες σχέσεις, ο συγγραφέας καταφεύγει 
συστηµατικά στο εργαλείο του διαγράµµατος (Gell, 1998: 235, 255). Το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον του Gell για το διάγραµµα διαφαίνεται ακόµη και στην επιλογή του να 

 
4 Λόγω της εµπειρίας µου στο σχέδιο και τη χειροτεχνία, τα µη κειµενικά εργαλεία αποτελούν για µένα 
εξαιρετικά οικείους τρόπους έκφρασης και σκέψης, ίσως πιο οικείους από το γραπτό λόγο.  
5 Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε τον όρο «καλλιτεχνικό» εννοώ ότι τα υποκείµενα, τα οποία 
παράγουν και καταναλώνουν εργόχειρα, επιδεικνύουν µια ιδιαίτερη µέριµνα για την καλαισθησία των 
εργοχείρων: για τα χρώµατα, τα µοτίβα, τις φόρµες, τους συνδυασµούς κτλ.  
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αναλύσει ως παράδειγµα δυτικής τέχνης το έργο «Network of stoppages» του Marcel 
Duchamp, το οποίο και αποτελεί µια διαγραµµατική σπουδή πάνω στο θέµα της 
αναπαράστασης.  

Η χρήση του διαγράµµατος από τον Gell ως µέσο αναπαράστασης πολύπλοκων 
συσχετισµών επηρέασε σηµαντικά και τις δικές µου προσπάθειες να χρησιµοποιήσω 
δηµιουργικά την υλικότητα στην εθνογραφική διαδικασία. Για να µπορέσω 
εποµένως να αποτυπώσω την εθνογραφική διαδροµή, έτσι όπως µετασχηµατιζόταν 
σε διάφορα στάδια της έρευνας, στράφηκα και εγώ στο εργαλείο του διαγράµµατος 
σε συνδυασµό µε την υλικότητα της κλωστής. Επινοώντας ένα µη κειµενικό εργαλείο 
– το εργαλείο του κλωστικού διαγράµµατος – προσπάθησα καταρχάς να αποτυπώσω 
την εικόνα που είχα σχηµατίσει για τον όρο «πολυτοπική εθνογραφία» µέσα από την 
µελέτη ορισµένων ακαδηµαϊκών κειµένων (π.χ. Marcus, 1995 ·Hannerz, 2003). Στα 
αρχικά στάδια της έρευνας, όταν δηλαδή η εµπειρία πάνω στο πεδίο ήταν 
περιορισµένη, υπέθετα ότι µια πολυτοπική εθνογραφία συνεπάγεται µια διαρκή 
µετακίνηση από τόπο σε τόπο· συγκροτεί δηλαδή µια διαδροµή µονής κατεύθυνσης 
που αρχίζει από ένα συγκεκριµένο σηµείο και τελειώνει σε ένα άλλο (εικόνα 1). Όταν 
όµως ξεκίνησα συστηµατικά την επιτόπια έρευνα, όταν δηλαδή άρχισα να 
επισκέπτοµαι χώρους, να γνωρίζω συνοµιλητές, να εµπλέκοµαι µε περισσότερες 
τεχνικές κτλ., η εθνογραφική διαδροµή άρχισε να παίρνει µια διαφορετική µορφή: 
όχι αυτήν της τεθλασµένης γραµµής αλλά των πολλαπλών πορειών που ξεκινούν 
από πολλές και διαφορετικές αφορµές και εξελίσσονται συγχρόνως· ενίοτε δε 
διασταυρώνονται µεταξύ τους (εικόνα 2). 

Προοδευτικά, βέβαια, η έρευνα έγινε ακόµη πιο σύνθετη. Διαπιστώθηκε, για 
παράδειγµα, ότι κάποιοι τόποι ήταν πιο «πυκνοί» και χρειάστηκε να επανέλθω σε 
αυτούς πολλές φορές. Ένας τόπος επίσης µπορούσε να πολλαπλασιάζεται σε 
περισσότερους τόπους, µε την έννοια ότι διαφορετικές οµάδες υποκειµένων ή 
διαφορετικές δράσεις συγκροτούσαν διαφορετικά πεδία έρευνας, ακόµη και αν 
βρίσκονταν χωρικά στην ίδια θέση. Μια παρέα, για παράδειγµα, πλεκτριών 
µπορούσε να ανταµώνει σε µια καφετέρια για να πλέξει οµαδικά αλλά και να 
συναντιέται στο χώρο του διαδικτύου – µαζί και µε άλλες πλέκτριες – συγκροτώντας 
έτσι για τον/την εθνογράφο διαφορετικά αλλά και αλληλεπικαλυπτόµενα πεδία 
έρευνας. Στο τρίτο διάγραµµα επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η επιτόπια έρευνα στην 
ωριµότητά της: ως ένα σύνθετος ιστός µε πισωγυρίσµατα, πυκνώµατα και 
αραιώµατα, κόµβους και ανοιχτές διαδροµές, αλληλοδιεισδύσεις τόπων κτλ. (εικόνα 
3). Η επιλογή µάλιστα να χρησιµοποιηθεί η κλωστή και όχι η γραµµή για τη 
δηµιουργία των διαγραµµάτων µπόρεσε να αποτυπώσει αυτήν ακριβώς την 
τρισδιάστατη πτυχή της έρευνας.  
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Η εθνογραφία ως µια γραµµική πορεία από τόπο σε τόπο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2. Η εθνογραφία ως πολλαπλές διαδροµές που εξελίσσονται συγχρόνως και ενίοτε 
διασταυρώνονται µεταξύ τους. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Η εθνογραφία ως εκτατό και τρισδιάστατο δικτύωµα, µε πυκνώµατα και αραιώµατα, 
πισωγυρίσµατα, πολυεπίπεδες συνδέσεις, κόµβους που διακλαδίζονται σε πολλαπλές διαδροµές, πορείες 
που παραµένουν εκκρεµείς κτλ. 

Ένα ακόµη ζήτηµα που µε προβληµάτισε σηµαντικά αλλά και µε ώθησε να 
καταφύγω στις δηµιουργικές δυνατότητες της υλικότητας αφορούσε στη διάρθρωση 
του εθνογραφικού κειµένου. Ασφαλώς, η διαδικασία συγγραφής µιας εθνογραφίας – 
από την οργάνωση των κεφαλαίων µέχρι το στυλ της αφήγησης και τις ρηµατικές 
µορφές που χρησιµοποιούνται (π.χ. πρώτο πρόσωπο, τρίτο πρόσωπο) – αποτελεί µια 
υποκειµενική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται σηµαντικά και από τον τρόπο που 
έχει διενεργηθεί η επιτόπια έρευνα. Δεδοµένου ότι στα πλαίσια της εθνογραφίας 
υιοθετήθηκε µια ευέλικτη στρατηγική έρευνας, η οποία είχε ως αποτέλεσµα να 
ακολουθηθούν διαφορετικές διαδροµές και να καταγραφούν πολλαπλές πτυχές, η 
επιλογή µιας γραµµικής αφήγησης για το κείµενο έµοιαζε κάπως ασύµβατη. 
Επιπλέον, λόγω του πεπερασµένου χαρακτήρα µιας εθνογραφίας αλλά και της 
πολυπλοκότητας της πραγµατικότητας, κάποιες πτυχές του εργόχειρου έµειναν 
εκκρεµείς ή δεν συµπεριλήφθηκαν καθόλου στο κείµενο, δηµιουργώντας έτσι την 
ανάγκη να αποκτήσει αυτό µια δοµή που να είναι «ανοιχτή σε επεξεργασία». Με τη 
φράση «ανοιχτό σε επεξεργασία» εννοώ τη δυνατότητα να µπορούν να προστεθούν 
κεφάλαια ή να αναδιαταχθεί η αλληλουχία ορισµένων κεφαλαίων, χωρίς όµως να 
διαταράσσεται σηµαντικά η συνοχή του κειµένου.  

Τα παραπάνω ζητούµενα (πολλαπλές πτυχές, δυνατότητα τροποποιήσεων) 
ανέδειξαν µια αναλογία µεταξύ του εθνογραφικού κειµένου και ενός συγκεκριµένου 
τύπου εργοχείρων: των εργοχείρων patchwork. Πράγµατι, ένα εργόχειρο patchwork 
συνθέτει ετερόκλητα κοµµάτια µεταξύ τους µε διαφορετικούς τρόπους, 
παραµένοντας όµως ανοιχτό στην επεξεργασία. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή 
η ιδιότητα του patchwork να αποτελεί ένα συνεκτικό και ταυτόχρονα ένα εν δυνάµει 
επεξεργάσιµο τέχνηµα, θα ήταν χρήσιµο να συγκριθεί µε ένα άλλο είδος τεχνήµατος: 
µε έναν πίνακα ζωγραφικής. Τυπικά ένας πίνακας ζωγραφικής προσλαµβάνεται ως 



ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

59 

ένα άρτιο και τελειωµένο έργο, κάτι που υπογραµµίζει άλλωστε και η περιµετρική 
τοποθέτηση µιας σταθερής κορνίζας. Αντίθετα, το patchwork αποτελεί µια διάταξη 
κοµµατιών η οποία όµως, λόγω της υλικότητας των υφασµάτων αλλά και της 
τεχνικής του ραψίµατος, επιδέχεται τροποποιήσεων: µπορεί να ξηλωθεί και να 
ραφτεί διαφορετικά, να επεκταθεί πλευρικά ενσωµατώνοντας και άλλα υφάσµατα, 
να κοπεί σε µικρότερα κοµµάτια κτλ. (εικόνα 4).  

Όσον αφορά λοιπόν στη συγγραφή του εθνογραφικού κειµένου, ο σκελετός πάνω 
στον οποίο επιλέχτηκε να δοµηθεί αυτό παρουσιάζει ορισµένα κοινά στοιχεία µε την 
τεχνική του patchwork: Από τη µία µεριά επιτρέπει την παράθεση διαφορετικών 
πτυχών σε διαδοχικά κεφάλαια (π.χ. το πλεκτό ρούχο / το διακοσµητικό εργόχειρο / 
το έργο τέχνης) και από την άλλη επιτρέπει τροποποιήσεις, όπως προσθήκες, 
αναδιατάξεις κεφαλαίων, διαφορετικές αλληλουχίες, κ.ά. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4. Το συγκεκριµένο εργόχειρο κατασκευάστηκε για να παρουσιάσει µε χειροπιαστό τρόπο τη δυνατότητα 
του patchwork να συνθέτει ετερόκλητα κοµµάτια µεταξύ τους παραµένοντας ένα εν δυνάµει επεξεργάσιµο τέχνηµα. 
Πράγµατι, το εργόχειρο µπορεί να επεκταθεί πλευρικά, να κοπεί σε µικρότερα κοµµάτια, να ξηλωθεί και να ραφτεί 
διαφορετικά, χωρίς όµως να αλλοιώνεται το µοτίβο του. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5. Το εθνογραφικό κείµενο ως patchwork. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη 

3. Κατακλείδα 

Ανατρέχοντας στο παράδειγµα µιας εθνογραφικής έρευνας που άπτεται του πεδίου 
του υλικού πολιτισµού, παρουσιάστηκαν κάποιοι τρόποι δηµιουργικής αξιοποίησης 
της υλικότητας στην εθνογραφική διαδικασία. Καταρχάς, αναπτύχθηκε ένας 
συλλογισµός βάσει του οποίου επιλέχθηκε µια έννοια/ υλικότητα (το νήµα) 
προκειµένου να σχεδιαστεί µια προσωπική στρατηγική για την επιτόπια έρευνα. Στη 
συνέχεια, παρουσιάστηκε µια προσπάθεια να αποτυπωθεί η εθνογραφική διαδροµή 
µε τη χρήση ενός µη κειµενικού εργαλείου: του διαγράµµατος µε κλωστές. Όσον 
αφορά επίσης στη συγγραφή του εθνογραφικού κειµένου, αναδείχτηκε µια αναλογία 
µεταξύ της δοµής του κειµένου και ενός συγκεκριµένου τύπου εργοχείρων: των 
εργοχείρων patchwork.  
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Στα πλαίσια των συγχρόνων προβληµατισµών για την εθνογραφία, τα 
συγκεκριµένα εγχειρήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν συµβολές πάνω στο θέµα 
της περιγραφής του «τι κάνει ο ερευνητής» σε διάφορα στάδια της εθνογραφίας. 
Όπως παρατηρεί και η Γκέφου Μαδιανού (2011: 31) η µεθοδολογική διεύρυνση που 
προτείνουν οι νέοι τρόποι µιας πολυτοπικής και ευέλικτης εθνογραφίας 
εξακολουθούν να προκαλούν έντονες συζητήσεις µεταξύ των ανθρωπολόγων µε 
βασικό ερώτηµα «τι είναι και πώς επιτελείται η εθνογραφία». Ασφαλώς, ένα ζήτηµα 
που ανακύπτει είναι αν χρειαζόµαστε µια νέα «γλώσσα» για την ανθρωπολογική 
µεθοδολογία ή κάποιους νέους τρόπους για την περιγραφή του τι ακριβώς κάνουµε, 
όταν διεξάγουµε επιτόπια έρευνα (Γκέφου Μαδιανού (2011: 31).  

Καταδεικνύοντας λοιπόν, τον υποκειµενικό χαρακτήρα µιας εθνογραφικής 
έρευνας – τις προσωπικές δυσκολίες, την εκλεκτικότητα στην επιλογή θεωριών, τις 
επιρροές που δέχεται η ερευνήτρια – επιχειρήθηκε να αναδειχθούν και οι 
δυνατότητες που µπορεί να έχει η προσφυγή σε διαφορετικά µέσα και εργαλεία στην 
περιγραφή της εθνογραφικής διαδικασίας.  
 
Ευχαριστίες: Ευχαριστώ την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διδακτορική µου έρευνας 
Έλια Πετρίδου για τις καίριες υποδείξεις της. Ειδικά, η τελευταία µας συζήτηση πάνω 
στο ζητηµα της αναπαράστασης του υλικού κόσµου συνέβαλε στην αποσαφήνιση 
ορισµένων σηµείων του κειµένου που είχαν σηµαντικές ασάφειες.  

 
 
 
 
 

Βιβλιογραφία 
 

Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011[1998]). «Εισαγωγή: Από την ολιστική προσέγγιση στις 
µερικές αλήθειες». Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιµ.), Ανθρωπολογική θεωρία και 
εθνογραφία: Σύγχρονες τάσεις, 11-66. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

______ (2011[1999]). Πολιτισµός και εθνογραφία: Από τον εθνογραφικό ρεαλισµό στην 
πολιτισµική κριτική. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  
______ (2011[2009]). «Εισαγωγή: Η ανθρωπολογική έρευνα µετά την πολιτισµική 
κριτική». Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιµ.), Όψεις ανθρωπολογικής έρευνας: Πολιτισµός, 
ιστορία, αναπαραστάσεις, 15-57. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  
Παπαταξιάρχης, Ε. (2007). «Μια πληθυντική στιγµή: Η ελληνική εθνογραφία στο 
γύρισµα του αιώνα». Σύγχρονα Θέµατα, 98: 29-42. 

Hannerz, U. (2003). «Several Site in One». Στο T. Eriksen (επιµ.), Globalization: Studies in 
Anthropology, 18-38. Λονδίνο: Pluto Press.  

Gell, A. (2013 [1992]). «Τεχνολογία και µάγεµα». Στο Ε. Ρίκου (επιµ.),. Ανθρωπολογία 
και σύγχρονη τέχνη, 203-232. Μτφρ. Π. Μαρκέτου. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  

______2013 [1996]. Το δίχτυ της Vogel. Οι παγίδες ως έργα τέχνης και τα έργα τέχνης 
ως παγίδες. Στο Ε. Ρίκου (επιµ.),. Ανθρωπολογία και σύγχρονη Τέχνη, 297-326. Μτφρ. Π. 
Μαρκέτου. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.  
______ (1998). Art and Agency. Οξφόρδη: Clarendon press. 



ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Τ.1 | 2022 

 
62 

Gupta, A., & Ferguson, J. (1997). «Culture, Power, Place: Ethnography at the End of 
an Era». Στο Α. Gupta & J. Ferguson (επιµ.), Culture, Power, Place: Explorations in 
Critical Anthropology, 1-29. Ντάραµ, ΗΠΑ και Λονδίνο: Duke University Press.  

Latour, B. (1993[1991]). We Have Never Been Modern. Μτφρ από γαλλικά. C. Porter. 
Κέιµπριτζ, Μασαχουσέτη: Harvard University Press. 

Marcus, G. (1995). «Ethnography in/of the World System: The Emergence of 
Multisided ethnography». Annual Review of Anthropology, 24: 95-117.  

______ (2011 [1998]). «Τα µετά την κριτική της εθνογραφίας». Στο Δ. Γκέφου-
Μαδιανού (επιµ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία: Σύγχρονες τάσεις, 67-10. 
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

Miller, D. (2010). Stuff. Κέιµπριτζ: Polity Press. 
______ (2012). «Κατανάλωση». Στο Ε. Γιαλούρη (επιµ.), Υλικός πολιτισµός: Η 
ανθρωπολογία στη χώρα των πραγµάτων, 319-354. Μτφρ. Α. Βρεττού. Αθήνα: Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια.  
Μπακαλάκη, Α. (2011 [1998]). «Λόγοι για το φύλο και αναπαραστάσεις της 
πολιτισµικής ιδιαιτερότητας στην Ελλάδα του 19ου και του 20ου αιώνα». Στο Δ. 
Γκέφου-Μαδιανού (επιµ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία: Σύγχρονες τάσεις, 
519-581. Πόλη: εκδ. οικος  

Tilley, Ch. (2006). «Introduction». Στο Ch. Tilley, W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands 
& P. Spyer (επιµ.), Handbook of Material Culture, 1-6. Λονδίνο, Θάουζεντ Όουκς, 
Νέο Δελχί, Σιγκαπούρη: Sage. 

 


