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ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ*

Ααογραφικές πολιτικές και μουσειολογικές πρακτικές.
Αναφορά στην Ηπειρο.

Στο πρόγραμμα μιας συζήτησης για το ρόλο και τη σημασία των Μου
σείων της Επαρχίας, εστιάζουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας στην 
πολιτισμική πραγματικότητα της επαρχίας, τη λαογραφική πολιτική και 
την προσπάθεια που καταβάλλεται εκεί για τη θεσμική σύσταση, τη διοι
κητική οργάνωση και την ίδρυση των μουσείων στο κλίμα της περιφερει
ακής πολιτισμικής ζωής. Θα αναφερθούμε στην κριτική και στη συζήτηση, 
τη σχετική με την αναγκαιότητα του ανανεωμένου ρόλου του Μουσείου 
για την απήχηση στο μεγάλο κοινό, θέμα που την τελευταία δεκαετία έχει 
απασχολήσει εκ νέου πολιτισμικούς και επιστημονικούς οργανισμούς . 1

Τα μουσεία δημιουργήθηκαν τη στιγμή που η κοινωνία αντιλήφθηκε το 
τέλος ή την εξαφάνιση αυτού του πολιτισμού και συγκρότησε με τον τρό
πο αυτό στη μνήμη τη ζωντανή παράδοση του τόπου. Η σημασία των μου
σείων αυξάνεται κυρίως κατά τις μεγάλες ιστορικές τομές, γιατί τότε 
εκείνα ετοιμάζουν το προσκλητήριο της επικοινωνίας ανάμεσα στο πα

* Εισήγηση στο Συνέδριο του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, με τίτλο 
Τα Λαογραφικά Μουσεία της Περιφέρειας· ο ρόλος κα ι η σημασία τους, Τρίκαλα, Μ άρ
της 1996.

1. Βλ. Ενδεικτικά, Πρώτη Συνάντηση Λ αογραφικών Μ ουσείων των Χ ωρών της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας. Ο ρόλος τω ν Λ αογραφικών Μ ουσείων στα πλαίσια της Ενωμένης 
Ευρώπης. Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1992. Πρακτικά, Ελληνική Εταιρεία Λ αογραφικής Μου- 
σειολογίας Αθήνα 1994. Θέματα που αναπτύχτηκαν: -Σημασία, προβληματική κα ι προο
πτικές των λαογραφικών μουσείων και συλλογών κάθε χώρας. -Μουσεία και Συλλογές, 
Μ ονογραφικά μουσεία. -Ο εκπαιδευτικός ρόλος τω ν μουσείων. -Η σύγχρονη τεχνολογία 
στην υπηρεσία της λαογραφικής έρευνας και της παρουσίασης τω ν συλλογών. - Η επικοι
νωνία των λαογραφικών μουσείων τρόποι και σημασία.
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ρελθόν και το παρόν και αναλαμβάνουν το ρόλο της διαιώνισης της μνή- 
μης.

Τα μέλη της κοινωνίας, που έχουν υπερβεί το επίπεδο του λαού-φορέα 
της παράδοσης και με τη μόρφωσή τους έχουν αναχθεί στο επίπεδο του 
μελετητή, συγκρότησαν το πρώτο στάδιο των εραστών της παράδοσης. Η 
ουσία και το άρωμα αυτής της παράδοσης συγκεντρώνεται ποικιλότροπα 
στους ειδικά προετοιμασμένους χώρους· τα μουσεία πολλαπλασιάζο- 
νται, οι ειδικεύσεις επίσης, σε παγκόσμια κλίμακα.

Είναι γνωστό ότι τα Εθνογραφικά Μουσεία είναι κληρονομιά της 
Αναγέννησης, ενώ τα μουσεία κάθε επιστήμης πολλαπλασιάζονται στην 
Ευρώπη το δεύτερο μισό του 19 αιώνα .2

Στη συνέχεια, οι δημόσιες συλλογές των εθνικών κρατών συγκροτούν 
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη τα τοπικά και τα περιφερειακά μουσεία .3 Η Βαλ
κανική, από τη μια ώς την άλλη άκρη, έχει αναδείξει την πολιτισμική της 
κληρονομιά στα κρατικά μεγάλα και μικρά μουσεία, στεγασμένα σε ειδι
κούς χώρους, αποτυπώνοντας την ταυτότητα του πολιτισμού της.

Τα ελληνικά λαογραφικά μουσεία του 20ού αι. οικοδομούνται ως 
πνευματική και πολιτισμική κίνηση στις θεμελιώδεις αρχές της εθνικής 
ιδεολογίας της εποχής, όπως εκφράζεται από την επίσημη ιστοριογραφία, 
για  να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τους επιστημονικούς προσανατο
λισμούς που θα επιτρέψουν την ανανέωσή τους .4 Η περίοδος του μεσοπο
λέμου εμφανίζεται περισσότερο δραστήρια στον τομέα της μουσειολογι- 
κής πράξης, ενώ η μεταπολεμική πραγματικότητα μετά το 1974 μπόρεσε 
να χαρτογραφήσει τη μουσειολογική της πολιτική.

2. G. A. Riviere, στο Ethnologie G6nerale, σ. 472 - 493. Encyclopedic de la Pleiade, 
Gallimard 1968

3. Riviere, ό.π., σ. 475-481. To 1937 ιδρύεται to  αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα  
εθνογραφικού μουσείου, το Musee de Γ Homme στο Παρίσι, ενώ το ICOM (Conseil 
International des Musees), από το 1956 συγκεντρώνει τα εθνογραφικά μουσεία δαφόρων 
χω ρώ ν γύρω από την UNESCO. Το μουσείο, σύμφωνα με το ICOM, έχει ως στόχο να  συ
γκεντρώσει. να  διατηρήσει, να μελετήσει και να εκθέσει, με σκοπό εκπαιδευτικό και στόχο 
την ευχαρίστηση. Έ χει έναν πολύπλοκο χαρακτήρα που  εδραιώνεται και αναδεικνύεται 
σε θεσμικό φορέα για  όλους αυτούς τους σκοπούς και τους στόχους.

4. Λ αογραφικά μουσεία στην Ελλάδα: Μ ορφές-Εξέλιξη-Προοπτικές. MEAT Αθήνα 
1997.
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Τα ελληνικά λαογραφικά μουσεία

Στους στόχους της κατεξοχήν επιστήμης του ανθρώπου, είτε αυτή ονο
μάζεται εθνογραφία, εθνολογία ή ανθρωπολογία, είτε στα καθ’ ημάς λαο
γραφία, το λαογραφικά μουσείο καταλαμβάνει καίρια θέση. Τα μουσεία 
της ελληνικής λαογραφίας, πανεπιστημιακά, κοινοτικά, ή όσα ανήκουν 
στα διάφορα ιδρύματα, αρχικά συνέδεσαν τη συλλογή των αντικειμένων 
τους με τη μελέτη του νεοελληνικού υλικού βίου με την αντίληψη, ως εθνι
κής επιστήμης, της λαογραφίας. Στα πρώτα λαογραφικά μουσεία οι λαο- 
γράφοι, όπως ονομάστηκαν οι συλλογείς της παράδοσης, αποτύπωσαν 
όλη την προσπάθεια της κατάταξης των μνημείων του πολιτισμού του λα
ού της αγροτικής κοινωνίας και εμπέδωσαν μια μουσειακή πρακτική που 
θεωρήθηκε εκπαιδευτική, στο κλίμα του εθνικού χρέους προς την παρά
δοση, η οποία επέτρεπε τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού μέσω των συλ
λογών που εμπλουτίζονταν διαρκώς με αντικείμενα κάθε τύπου και έγ
γραφα. Από την αποκτημένη γνώση της κατάταξης, την εμπειρία ετών και 
την ωριμότητα των λαογράφων, αλλά και με το εύρος των θεματικών που 
προέκυψε, κάτω από το βάρος μιας μεγάλης παράδοσης, ένας ιδιαίτερος 
κόσμος, αξιολογημένος επιστημονικά με τα κριτήρια της εποχής και αξιο- 
δοτημένος αισθητικά, ήρθε μπροστά μας αποτυπώνοντας την κυρίαρχη 
αντίληψη για την παράδοση και αποδίδοντας το περιεχόμενο του πολιτι
σμού συγκεντρωμένο στο μουσείο. Ό ,τι λοιπόν καθορίζει τη σύσταση του 
μουσείου, είναι το περιεχόμενο και τα αντικείμενα· η πολιτική της συγκέ
ντρωσής τους, όταν έχουν αποσυρθεί από τη χρήση· η πρώτη ύλη και ο χώ
ρος που θα τη φιλοξενήσει, αλλά και ο συλλέκτης και οι προσανατολισμοί 
του.

Οι προθέσεις και η ιδεολογία των συλλεκτών αναδεικνύεται στην ιστο
ρία των μουσείων, αλλά και της διάσωσης και της συντήρησης των αντι
κειμένων της παράδοσης. Σχηματίζουν έτσι τους τύπους των συλλογών 
και την τυπολογία του μουσείου, που έχει σχέση με τη γεωγραφία και την 
ιστορία, με το χώρο και τα ήθη του, τον κόσμο και τις νοοτροπίες, τη μόρ
φωση και την οικονομική άνεση, την κουλτούρα του τόπου και από τις δυ
νάμεις του, με εκείνες που θα αντιληφτούν τη σημασία της, θα την κατα
γράψουν, θα την αξιολογήσουν και θα τη συγκεντρώσουν στις τοπικές 
συλλογές.
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Το παραδοσιακό μουσείο

Η πολιτισμική εικόνα της Ελλάδας και η ελληνική μουσειολογική πο
λιτική, καθώς και οι μουσειακές εφαρμογές, συνδέθηκαν αφενός με την 
ιστορία της ιδιότυπης ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, η οποία χαρακτη
ρίζεται από την ισχυρή ανάμνηση και τις επιβιώσεις της εποχής της Τουρ
κοκρατίας, όσο και με την αρχόμενη αστική ζωή, που επικοινωνεί με την 
Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, η αγροτική, ταυτίζεται 
για το μελετητή της με το διάλογο της υλικής ζωής της κοινωνίας με τη φύ
ση (ζήτημα ζωής και ουσίας για την παραδοσιακή κοινωνία) και το σχη
ματισμό τρόπων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης, καθώς και τη δημιουρ
γία των βασικών χρηστικών σχημάτων που θα υπηρετήσουν τις ανάγκες 
των μελών της, ατομικά και συλλογικά. Αντικατοπτρίζοντας αυτό το διά
λογο αλλά και τους τρόπους, με τους οποίους αυτή αξιοποιήθηκε από τις 
κοινωνίες ως υλικός πολιτισμός, χτίζοντας επί αιώνες την ιστορική της 
πραγματικότητα και ουσιαστικά διαμορφώνοντας το χαρακτήρα της, δη
μιούργησε τις δικές της προτάσεις και το δικό της πολιτισμό, αλλά και 
στις πνευματικές της συμπεριφορές, που αντικατοπτρίζουν τις μεθόδους 
και τους τρόπους ή τις ατραπούς της διαβίωσης. Η αρχιτεκτονική όλων 
των μορφών π.χ. στέγασε την καθημερινότητα των κοινωνιών, την ενδυ- 
ματολογική τεχνική, αλλά και τις πρώτες συλλογές από τη μεγάλη ελληνι
κή συνέχεια του προβιομηχανικού ελληνικού κόσμου, με τις τεχνικές της 
αγροτικής και της βιοτεχνικής ζωής και τις διαδικασίες που ανέδειξαν τις 
τεχνικές λύσεις της κοινωνίας στην υπηρεσία των κοινωνικών προβλη
μάτων της εποχής και της πολιτισμικής προόδου. Οι κληρονομιές και οι 
επιβιώσεις της παραδοσιακής κοινωνίας μετά την οθωμανικής περίοδο 
στη Βαλκανική από τον 15ο αι. μέχρι τον 20ό αι., αποδίδουν και τη σχέση 
με τα συνακόλουθα φαινόμενα της εποχής: τις εμπορικές διαδρομές του 
πληθυσμού, γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές. Ο κόσμος των 
αντικειμένων των συλλογών της παραδοσιακής κοινωνίας, της αγροτι
κής και αστικής κοινωνίας της Ελλάδας του μεταβυζαντινού κόσμου, συ
νοψίζεται στις εικόνες, τις επιβιώσεις και τις αναπαραγωγές αντικειμέ
νων της παραδοσιακής ζωής. Τα “λαογραφικά αντικείμενα" φορτισμένα 
με μνήμες αναπαριστούν μορφές, σχήματα, δράσεις, συμπεριφορές της 
παράδοσης εκείνης, που έχει αρχίσει να εκλείπει το τελευταίο τέταρτο του 
αιώνα μας και προωθήθηκε σε τοποθέτηση στα μουσεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αι. η βιομηχανική επανάσταση, η εξέλι
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ξη των τεχνικών και η μοντέρνα οικονομία έθεταν βαθμηδόν στο περιθώ
ριο την Παράδοση, εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές τεχνικές από το οικο
νομικό προσκήνιο των πόλεων αρχικά και της υπαίθρου αργότερα.

Μετά τα μέσα του 20ου αι. έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση και η παρά
δοση αποτελεί αντικείμενο προς μελέτη. Η εθνογραφική και η λαογραφι- 
κή επιστήμη έχουν ήδη ένα μεγάλο πεδίο να διερευνήσουν και να αφου- 
γκραστούν μέσα από τα κείμενα και τα αντικείμενα, το περιεχόμενο της 
τοπικής ιστορίας και της εθνικής ιδεολογίας. Το “μάθημα των αντικειμέ
νων”5 , όπως χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς, έρχεται να προστεθεί 
στο “Θέατρο του Κόσμου”,6 να προχωρήσει ένα βήμα προς την εδραίωση 
της τοπικής εθνικής φυσιογνωμίας, σε τρόπο που να εμπεδώνει με τα τεκ
μήρια του πολιτισμού την ελληνική συνέχεια, την ελληνικότητα της πα
ράδοσης, καθώς και το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του ελληνικού πο
λιτισμού. Η αντικατάσταση της παραδοσιακής ζωής από τη σύγχρονη, θέ
τοντας το ζήτημα της συνέχειας, προσέδιδε στην παράδοση αξίες εθνικές 
και πολιτισμικές και ένα ενδιαφέρον ολοένα αυξανόμενο για τα μουσεία 
που αρχίζουν να δημιουργούνται στο Κέντρο κατά το πρώτο τέταρτο του 
20ό αιώνα.7

Αν μάλιστα παρατηρήσουμε ότι το παρόν της βιομηχανικής κοινω
νίας, που συνδέεται με την πρόοδο των τεχνικών, αντιπαρατίθεται στις 
παραδοσιακές τεχνικές, που διασώζονται στο μουσείο μαζί με τα μηνύ
ματα της παραδοσιακής κοινωνίας, το μουσείο αποτελεί ένα θησαυρό 
που η αξία του θα επαληθεύεται στην καθημερινότητα του μέλλοντος. Πο
λιτισμοί, καθημερινότητες και επίσημες εκδοχές, όλα μπορούν να στοι
χειοθετήσουν την πραγματικότητα, να αναπαραστήσουν με το χαρακτήρα 
και τις φυσιογνωμίες όσων συγκλίνουν, όσων αντιτίθενται, όσων πορεύ
ονται στη λήθη και προς στιγμήν θεωρήθηκαν άνευ σημασίας. Με το διά-

5. Riviere, ό.π., σ. 473-481.
6. Roland Schaer, L’ invention des musees, Gallimard 1993, σ. 10.
7. Βλ. Λαογραφικά μουσεία στην Ελλάδα: Μορφές-Εξέλιξη-Προοπτικές. MEAT Αθή

να 1997. σ. 15. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. 1918, ως Μουσείο Ελληνικών Χειρο
τεχνημάτων, 1923 ως Εθνικό Μουσείο Κοσμητικών Τεχνών .1931 Μουσείον Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης, σ. 21. Μουσείο Μπενάκη, 1910-1930, προετοιμασία. 1930: εγκαίνια, σ. 25. 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία. 1882 για “την περισυναγωγή ιστορικής και εθνολογι
κής ύλης και αντικειμένων...’’. Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Τμήμα Λαογρα
φίας, Κωνσταντινούπολη 1871. Θεσσαλονίκη 1924.



284 Βασιλική Ρόκου

λογο στα μουσεία, ανάμεσα στους ζώντες ανθρώπους και τα εκθέματα, θα 
είναι σα να εμψυχώνονται και αυτά.8

Η μουσειολογική πολιτική9

Η πολιτιστική πολιτική, με αφορμή τη σύσταση του μουσείου, αποτε
λεί πνευματικό γεγονός δημιουργίας, όχι μόνο επαναχρησιμοποίησης ή

8. Μ. Γ. Μερακλής, Λαογραφικά μουσεία στην Ελλάδα: Μορφές-Εξέλιξη-Προοπτι
κές. MEAT Αθήνα 1997. σ. 13.

9. Roland Schaer, ό.π., σ. 21 -28 και D. Poullot, Le sens du patrimoine: hier et aujourd' hui. 
Annales (1993), 6,1601.

L’ invention, σ. 10. Η ιδέα του μουσείου σχηματίζεται από την Αναγέννηση μέχρι το 
Διαφωτισμό, για να συνδεθούν με την αρχαιότητα και να τιμήσουν την τέχνη της, να μελε
τήσουν την ιστορία της και να ανανεωθούν μέσα από αυτή, ουσιαστικά επανασυντηρούν 
έναν θεσμό που δημιουργήθηκε την ελληνιστική εποχή. Το πρώτο κείμενο είναι εκείνο του 
Στράβωνα που αναφέρεται στο μουσείο της Αλεξάνδρειας: μια κοινωνία σοφών, διανο
ουμένων που φιλοξενούνται από τη βασιλική χορηγία, για να μένουν απερίπαστοι από τις 
φροντίδες της καθημερινότητας και να αφιερωθούν στη μελέτη· από τη φύση του ο θεσμός 
κράτησε ένα θρησκευτικό χαρακτήρα ενώ τα μέλη της πρέπει να ήταν αστρονόμοι, γεω
γράφοι, φιλόλογοι και ποιητές. Η βιβλιοθήκη ήταν στη διάθεσή τους, σαν ένας χώρος πα
ρατήρησης και μελέτης. Επειδή η φιλοσοφία, η έρευνα της γνώσης περνούσε πρώτα από τη 
δημόσια συζήτηση, γίνεται αρχικά μελέτη των κειμένων και παρατήρηση της φύσης. Από 
το κυνήγι των αγαλμάτων και της κουλτούρας των παράξενων πραγμάτων, στο “Θέατρο 
του Κόσμου”, όπου αναδεικνύονται οι μοναδικές ύλες και οι εξαιρετικές εικόνες, της συ- 
νολικότητας των πραγμάτων. Το φαινόμενο που παρατηρείται τον 17 αι. στην Ευρώπη να 
ασχολείται ο άνθρωπος με την κουλτούρα των προτογόνων και να συγκενρώνει τα παρά
ξενα εξωτικά αντικείμενα, γενικεύεται· οι συλλογείς αυξάνονται και στρέφονται σε νέα 
περιβάλλοντα· γιατροί, νομικοί, στρατιωτικοί, πρίγκηπες φιλόσοφοι, δημιουργούν την 
ενασχόληση-νεανικά χόμπυ. Η σπανιότητα των πραγμάτων αποτέλεσε τότε έναν παράγο
ντα αξιοδότησης και γι’ αυτό κοινωνικής αναγνώρισης. Εκδίδονται οδηγοί και περιηγη
τικά κείμενα, οι συλλογές γίνονται επισκέψιμες και αναγνωρίζεται από τα σημαντικά 
πρόσωπα της διοίκησης της εποχής τους.

Η Τέχνη γίνεται η πιο υψηλή αξία, από τον 17 αι. και η ζωγραφική και η γλυπτική απο
τελούν το υψηλότερο αξιοδοτημένο αντικείμενο των συλλογών. Αλλωστε ο Φραγκίσκος I 
των Μεδίκων μεταφέρει τις συλλογές του από τη Φλωρεντία στη Galerie des Offices. Η 
αγορά ανεβαίνει από το νότο της γαλλίας προς το βορά. Δημιουργείται το ενδιαφέρον της 
παραγγελίας, από παλιότερα υπήρχε, ενώ από τον 16 αι. υπάρχει η αναζήτηση του έργου 
τα>ν ήδη αποθανόντων καλλιτεχνών.

Το 1660, τέλος του 17 αι. στην Αγγλία προστίθεται στην πανεπιστημιακή διδασκαλία 
της πειραματικής φυσικής ιστορίας, το πνεύμα της “νέας φιλοσοφίας”, του προγράμμα
τος που ίδρυσε ο Francis Bacon. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται το πρώτο μουσείο, γύρω από
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αναδημιουργίας που εκπληρώνει και ίο  ρόλο και τη σημασία του στη μου
σειακή έκθεση, αλλά εκείνο που θα δίνει απάντηση αφενός στο ζήτημα της 
επιστημολογίας αφετέρου και ταυτόχρονα στα σημερινά πολιτισμικά και 
κοινωνικά αιτήματα. Και το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να συστήσουμε 
μια θεωρία για την πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτισμική δράση του 
παρελθόντος στο παρόν και στο μέλλον και την ανάγνωση της πολιτισμι
κής κληρονομιάς του παρελθόντος, είναι αντίστοιχο με τη συγκέντρωση, 
την αξιολόγηση, την κατάταξη και την ερμηνεία. Δηλαδή με:

1) το γενικό προορισμό των έργων και των υλικών αντικειμένων, δη
λαδή την ιεράρχηση και την αποτίμηση της ιστορικής αξίας,

2) την αναπαράσταση της συλλογής, δηλαδή του τρόπου της αξιοποίη
σής τους και τη συγκρότηση των λαογραφικών μουσείων της παράδοσης, 
το πεδίο της πρώτης συλλογής από τη μεγάλη ελληνική συνέχεια του 
αγροτικού κόσμου: του κτηνοτροφικού, του γεωργικού και του βιοτεχνι
κού, δηλαδή του προβιομηχανικού ελληνικού κόσμου.

3) την ερμηνεία του παρελθόντος. Δηλαδή την εκπόνηση και την εφαρ
μογή μιας θεωρίας σχετικής που να επιτρέπει την οργάνωση και την κω
δικοποίηση του κόσμου των αντικειμένων. Κάτι που προκαλεί με τη σει
ρά του τα ειδικότερα ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα της ανανέ
ωσης και τις προτάσεις εφαρμογής. Βεβαίως εξυπακούεται ότι η τυπολο
γία, η χρονολόγηση και η γεωγραφία των αντικειμένων στα χέρια των ορ
γανωτών των μουσείων αποτελεί ένα διαρκές ερώτημα.

Αν μέχρι τώρα η επιστροφή στις ρίζες διέσωσε τα αντικείμενα της πα
ράδοσης, η νέα θεώρηση σχετική με τη μουσειακή πολιτική, επίσημη και 
ιδιωτική, που επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε και να προωθήσουμε τώ
ρα, έχει σχέση με μια μεστή αντιμετώπιση που εμφορείται από τη συνεί
δηση εκείνη που από τη μια προϋποθέτει την υπαρκτή και τεκμηριωμένη

μια Histoire naturelle du comte d’ Oxford, και ιδρύεται η Royal Society το 1660, ο κύριος 
χώρος υποδοχής του baconisme.

Τότε υποστηρίζεται ότι το μουσείο είναι μια νέα βιβλιοθήκη που περιέχει τα σημαντι- 
κότεραα μέρη του βιβλίου της Φύσης. Εμπλουτίστηκε με τη συλλογή γραμματοσήμων και 
των χειρογράφων.

Κάτι που σήμερα αποσπάστηκε και αποτέλεσε συλλογές ξεχωριστές, όπως τα χειρό
γραφα διαμόρφωσαν την έννοια των κρατικών αρχείων. Είναι λοιπόν το ίδιο το υλικό 
που υπαγορεύει την κατάταξή του, ενώ η παραδοχή του ολοένα αυξανόμενου, εμπλουτι
ζόμενου υλικού και η κατάταξη του σε μουσειακό είδος ή συλλεκτικό, κατατίθεται ως προ
βληματισμός των ειδικών και υπόκειται σε διεργασίες (μτφρ. συγγρ).
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γνώση ως οδηγό και από την άλλη διαγράφει το όραμα ενός εκσυγχρονι
σμού των μέσων και των χώρων, ώστε να επιτευχθεί η αναθεώρηση της 
μουσειολογικής πρακτικής, της κατάταξης, της αξιολόγησης και της ανά
δειξης· ακόμη, της πολιτιστικής παρέμβασης, της λειτουργίας του πολιτι
σμού και της εισόδου του στην καθημερινή ζωή- την επίγνωση και τη χρη
σιμοποίηση της παράδοσης, τη δημιουργία πολιτισμού τελικά.

Η δίψα των ανθρώπων και η προσπάθεια να ακουστεί ο λόγος του πα
ρελθόντος στο μέλλον της κουλτούρας και του πολιτισμικού γίγνεσθαι, 
καθόρισαν την ενδεικτική κατάταξη. Το μουσείο είναι μια εφηρμοσμένη 
τέχνη, με την οποία μπορούμε να αποδώσουμε από το minimum έως το 
maximum μιας πραγματικότητας που επιθυμούμε να διηγηθούμε, να πε
ριγράφουμε, να επισημάνουμε, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο, την ετοι- 
μότητά μας, την καλλιέργειά μας, τη συνολική και ειδική γνώση γύρω από 
τα αντικείμενα.

Η αγάπη για τα μουσεία, για το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους, 
που προαναφέραμε, για τα αντικείμενα που συνδέουν τους ανθρώπους με 
την ιστορία και την κληρονομιά που καθόρισε την ταυτότητα και την ιδε
ολογία, έχει μια μακρά συγκινητική ιστορία που συνενώνει τις δυνάμεις, 
τις πρακτικές, αλλά κυρίως τις επιθυμίες και τα οράματα· είναι αυτά που 
συντηρούν την εγρήγορση για την κατανόηση και την ενσυναίσθηση της 
παράδοσης, που ενσαρκώνεται στο ρόλο και τη σημασία των μουσείων, 
ουσιαστικά στις διαδρομές μας ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Το 
ζήτημα της σύνδεσης των αντικειμένων με την γενικότερη λειτουργία 
τους στο χώρο του μουσείου, απέδωσε μικρά θαύματα· με τη συλλογή και 
την κατάθεση, συγκρότησε την εικόνα και την ουσία του παραδοσιακού 
πολιτισμού της μεγάλης διάρκειας, υλοποιώντας μέσα από τα αντικείμε
να της τοπικής πραγματικότητας καθημερινές πολιτισμικές κινήσεις. Οι 
προσπάθειες προχωρούσαν εμπειρικά, με τη συμπλήρωση, την όλο και 
πληρέστερη πληροφόρηση για τη συνολική λειτουργία του αντικειμένου, 
που οδηγούσε κάποτε και σε ακραίους συνειρμούς ή σε κατάτμηση: Από 
τις δημόσιες συλλογές και την απεικόνιση σύμφωνα με την αντίληψη μιας 
γενικής εθνογραφίας, ως τα μουσεία της κουλτούρας μιας περιφέρειας, 
ενός χωριού ή μιας πόλης και μέχρι τα εξειδικευμένα μουσεία των τεχνι
κών και των συμπεριφορών των ανθρώπων που τις διαχειρίζονται, τα 
μουσεία που στήνονται στο ύπαιθρο. Η επιστημονική αξιολόγηση που θα 
συνέβαλε στην κατάταξη και στην παρουσίαση της εξειδικευμένης υπό
στασης, αλλά και της ελλειπτικής απόδοσης, της αφαιρετικής, συμβολι
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κής ή και σχηματικής απόδοσης του περιεχομένου και του ύφους, προϋ
πέθετε αντίστοιχη επιστημονική εξειδίκευση, σκηνογραφική ικανότητα 
και καλλιτεχνική έμπνευση.

Το λαογραφικό μουσείο, το διαπιστώσαμε, αποτελεί την επιβεβαίωση 
της τοπικής πραγματικότητας, του καθημερινού και της ιστορίας. Αλλά ο 
τρόπος της αναπαράστασης μεταφρασμένος με αντικείμενα αποδίδει και 
τον τρόπο της παραγωγής, του μετασχηματισμού της οικιακής ομάδας, 
των κοινωνικών και ιδεολογικών συμπεριφορών και των λαϊκών παρα
δοσιακών τεχνών της περιοχής. Και ακόμη την εθιμική ζωή, τον κόσμο 
των νοοτροπιών, αν αυτόν θελήσουμε να τον ανακαλύψουμε στους νοη
τούς άξονες της οργάνωσης του μουσείου και στις συντεταγμένες της 
απεικόνισης της παραδοσιακής σκέψης. Η μουσειολογική πολιτική 
εδραιώθηκε στις ίδιες αρχές, στις οποίες στηρίχτηκε η ίδρυση της ανθρω
πολογίας, της εθνογραφίας των αγγλοσαξώνων, που άσκησε την ερευνη
τική πρακτική στις κτήσεις τους ανά τον κόσμο. Ανάμεσα στις ανθρωπο- 
λογικές παραμέτρους ο άξονας του οικονομικού και ο άξονας του κοινω
νικού, που απασχολούν τις κοινωνικές επιστήμες, συγκρατούν στον ιστό 
τους την εικόνα της ιστορίας. Ζητήματα κοινωνικών θεσμών και οικονο
μικών δράσεων, που συνδέονται με αυτούς, σχηματίζουν το δίκτυο των 
σχέσεών της.

Μια σειρά από αναγκαιότητες και υποχρεώσεις, επιθυμίες και προο
πτικές, συγκροτούν το χώρο της μουσειολογίας. Η απόπειρα γραφής με 
τα αντικείμενα, όπου τα πράγματα τοποθετούνται ομιλητικά και πραγ
ματικά, ανάγοντάς μας στον πραγματικό χώρο της παράδοσης αλλά και 
στον φανταστικό και αισθαντικό χώρο της εμπειρίας και του ονείρου, 
λειτουργεί ως μία πρακτική μουσειολογικής κατηγοριοποίησης, αξιολό
γησης, ανασηματοδότησης και αναδημιουργίας.

Η μουσειολογία ως επιστήμη εξελίσσεται διαρκώς, καθώς αναδει- 
κνύονται νέες παράμετροι και οπτικές που επιβάλλουν κατάταξη και 
αξιοδότηση ανάλογη με εκείνη που υπαγορεύουν οι ιστοριογραφικές 
σπουδές και οι εθνολογικές-ανθρωπολογικές έρευνες, οι οποίες συνεργά
ζονται για την απόδοση και την ερμηνεία της πραγματικότητας που τις 
απασχολεί επιστημονικά: από τα μονογραφικά μέχρι τα μουσεία που 
στοιχειοθετούνται πάνω σε ιδέες, μπορούμε να παρατηρήσουμε την εκλέ- 
πτυνση των ειδικεύσεων και την απόδοση αποχρώσεων που μεταθέτουν 
το κέντρο βάρους, ενώ προοδευτικά δημιουργούνται νέοι κλάδοι της μου- 
σειολογίας. Μέσα από την μουσειολογία των αντικειμένων καθίσταται
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εφικτή η εθνολογική μελέτη του παρελθόντος, καθιύς και οι συμπεριφο
ρές, κοινωνικές και πολιτισμικές, μέσα από προσεγγίσεις της ιστορίας 
και των τεχνικών.

Αν αναφερθούμε στην εκτενή βιβλιογραφία, απαριθμώντας τα μοντέ
λα και τις μεθόδους της έρευνας και της μελέτης, τις αποκλίσεις και τις ει
δικές περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να συγκροτήσουμε την πραγματικό
τητα της μουσειολογικής πράξης, της μουσειακής πολιτικής και της πολι
τισμικής εικόνας του τόπου, ενώ η αρχαιολογική αποκατάσταση και η 
απόδοση της λειτουργικότητάς τους, ο χαρακτήρας της χρήσης, είναι ζη
τήματα που τίθενται κατά την έκθεση στο μουσείο. Η διάσωση και η συ
ντήρηση είναι από τα πρωταρχικά βήματα αυτής της πολιτικής και χρειά
ζεται μια υποστήριξη από έμπειρους ερευνητές· και εδώ τα μουσεία χρει
άζεται να υποστηριχτούν στα ζητήματα της διοίκησης, των προδιαγρα
φών και των στόχων, έτσι ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα ως εργαστή
ρια εθνολογίας-λαογραφίας, για την γόνιμη και αποτελεσματική χρήση 
και λειτουργία της παράδοσης που θα πρέπει να επιτευχθεί με τα μέσα και 
τα εργαλεία που διαθέτουμε, τα αντικείμενα κυρίως της παράδοσης, την 
τοποθέτηση και την ανάδειξή τους. Σ ’ αυτή την γραμμή προστίθεται και η 
προσπάθεια κατάρτισης βάσεων δεδομένων, που αφορούν τα μουσεία, 
και εγγραφής των μουσειακών αρχείων στους Η/Υ καθώς και η δημιουρ
γία πολυμέσων αναπαράστασης.

Το μουσείο έχει έναν ρόλο επιστημονικό. Αρχίζοντας από την τεκμη- 
ριωτική λειτουργία προχωράει με τη βοήθεια ειδικευμένου προσωπικού 
στον εκπαιδευτικό του ρόλο, που δεν είναι κατανάγκη εμφανής με τη δι
δασκαλία, όσο είναι γόνιμος με την παρέμβαση που μπορεί να πετύχει, μέ
σω των προγραμμάτων που έχει θέσει σε εφαρμογή διερευνώντας την πα
ράδοση. Πρέπει πίσω από την έκθεση των αντικειμένων να υπάρχει ένα 
εργαστήριο ειδικών επιστημόνων, το οποίο να επεξεργάζεται το υλικό, με 
πολλαπλούς τρόπους, να το αξιολογεί και να το κατατάσσει, καθιστώ
ντας το έτοιμο για τις προτεινόμενες ερμηνείες. Έτσι οργανώνεται η επι
κοινωνία των αντικειμένων, των αρχείων, των συλλογών με το κοινό. Η 
επιστημονική λειτουργία απαιτεί ειδικούς μουσειολόγους που πρώτιστα 
θα είναι λαογράφοι, ανθρωπολόγοι και ταυτόχρονα ειδικευμένοι στην 
“αρχαιολογική” αξιολόγηση αλλά και την αξιοδότηση του αντικειμένου 
σα μια οντότητα ζωντανή, ακόμη και όταν η χρήση του έχει περάσει στο 
περιθώριο ή αντικατασταθεί. Η χρονολογική παρουσίαση των αντικειμέ
νων, περισσότερα εκ των οποίων είναι του 19ου αι. και του 20ού αι., βοη-
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θούν στην χρονολόγηση των παλιότερων, δεδομένου ότι η παραδοσιακή 
κοινωνία αναπαράγει τα μοντέλα της τεχνικής και τα προϊόντα της καθη
μερινότητας της. Μ ’ αυτή την έννοια και τα μουσεία της επαρχίας, της κε
ντρικής πόλης ή των άλλων οικιστικών πυρήνων που εκπροσωπούν την 
ευρύτερη περιοχή, συμβάλλουν στην πνευματική ζωή, με τον πολιτισμικό 
και εκπαιδευτικό τους ρόλο και την αισθητική που προσφέρουν στους 
επισκέπτες. Προσπαθώντας να εντυπώσουν το χαρακτήρα της πόλης και 
το προσκλητήριο της επικοινωνίας, από το δικό τους μετερίζι, για τη δη
μιουργία ενός άλλου τύπου πολιτισμού, διεκδικούν την ισορροπία ανά
μεσα στην παράδοση και τη μοντερνιτέ, με κριτήρια αισθητικής σοβαρό
τητας.

Η συζήτηση

Επαρχία και Παράδοση: αργόσυρτος ήχος μιας ισχυρής συνομιλίας· 
εδώ θα συμφωνήσουμε πως τα λαογραφικά μουσεία της επαρχίας, περισ
σότερο απ’ ότι εκείνα του κέντρου, αντιμετωπίζουν λίγο ως πολύ τα ίδια 
προβλήματα, γιατί προσδιορίζονται από τις συνθήκες της επαρχίας, χα
ρακτηρίζονται από την κυρίαρχη διάσταση του περιφερειακού, συνώνυ
μου του ανέφικτου και εκείνου που ενδεχομένως βρίσκεται στην τροχιά 
μιας ανάπτυξης χωρίς αυτή να είναι η κεντρική. Και από την άλλη μεριά, 
θα χαιρετίσουμε αυτή την περιφερειακή αγάπη, τον αγώνα και την αγωνία 
τόσων ανθρώπων και φορέων που πασχίζουν για την πραγματοποίηση 
του ανέφικτου. Εκείνο που εκκρεμεί διαρκώς είναι η δική μας κατάθεση- 
να είναι κατανοητή από τον δέκτη, που θα θέλαμε να είναι το μεγάλο κοι
νό. Τόσος λόγος έγινε ώς τώρα, και αναρωτιέμαι αν αυτό που εκκρεμεί εί
ναι το μουσείο ή το κοινό του: η σχέση τους, ο διάλογος και η διαδικασία 
μιας επικοινωνίας και μιας ανανέωσης που θα προέρχεται από τους κόλ
πους του κοινού· αυτού που απαιτεί, που χρειάζεται και που πρέπει να 
βρει έναν τρόπο να δηλώσει το αίτημά του.

Παρότι η χρυσή εποχή για τη σύσταση των μουσείων υπήρξε ο 19ος αι., 
τα τελευταία χρόνια μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα λαο
γραφικά μουσεία συνέπεσε με την εθνική πολιτιστική πολιτική και με το 
ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τις κουλτούρες του κόσμου, που ώθησαν στην 
ανάπτυξη του επαρχιακού δυναμικού, επέτρεψαν στο μεγάλο κοινό της 
περιφέρειας ν ’ ανταποκριθεί. Έχει πιστοποιηθεί σήμερα εξάλλου ότι έχει 
διευρυνθεί ο χώρος των δύο κοινών, των ανθρώπων του μουσείου και 
των επισκεπτών, των θεατών με το ειδικό ενδιαφέρον για τη γνώση του
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παρελθόντος και της παράδοσης. Συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα, 
μας ωθούν στην υπέρβαση του ορίζοντα του τοπικού μα και του εθνικού, 
εισάγοντας μια διάσταση σύγκρισης και μια προοπτική ευρωπαϊκή, πα
γκόσμια, για ένα δίκτυο ερευνητών που ενόιαφέρονται για τα μουσεία και 
την παράδοση. Συζητάμε για νέες αναγκαιότητες στο χώρο των μουσείων, 
για ανανέωση, για διευθετήσεις που απαιτούνται, για αναδιοργάνωση: 
για τη νέα μορφή του μουσείου. Γι’ αυτό και οι σπουδές της μουσειολο- 
γίας έχουν αναπτυχτεί και πολλά έργα σχετικά είδαν το φως, πλουτίζο
ντας τις κοινωνικές επιστήμες, συχνά και με την υποκίνηση των πολιτι
σμικών διευθύνσεων των κρατικών φορέων.

Τα σημερινά μουσεία της περιφέρειας είναι ουσιαστικά ακόμη χώροι 
συγκέντρωσης ποικίλων αντικειμένων, αποτελώντας ένα άναρχο αρχείο 
για τον μελετητή, και η κατάταξη της αρχειακής τοποθέτησης παραμένει 
αντίστοιχη της παραδοσιακής λαογραφικής αντίληψης.

Όλες οι παράμετροι που καθορίζουν μέχρι στιγμής την οργάνωση των 
περιφερειακών μουσείων χαρακτηρίζονται από την αγάπη, το συναίσθημα, 
την πρόσφορη διάσωση, αφού η παράδοση είναι κοντά μας, υπαρκτή, κο
ντά στο χτες και συνοδεύεται από τη γνώση της λειτουργίας των αντικειμέ
νων, την πυκνότητα και τη συχνότητα των ανευρισκόμενων αντικειμένων.

Υπάρχει η διαθεσιμότητα των αρχοντικών που επιτρέπει τη συγκέ
ντρωσή τους και μέσα από τη διαθεσιμότητα και την αγάπη των ανθρώπων 
του τόπου αποκτά υπόσταση το μουσείο της επαρχίας. Ετσι έχουμε μια 
αναβίωση, μια ζωντάνια στον ίδιο χώρο της λειτουργίας τους, μια επανα- 
δραστηριοποίηση γενική και μια πολιτισμική λειτουργία στον τόπο.

Στο ίδιο κλίμα, έγινε κάποια στιγμή αντιληπτό ότι η λαογραφία άφηνε 
έξω από την διήγησή της τμήματα της υλικής πραγματικότητας που δεν 
μπορούσε να αποδώσει ο λόγος. Η εικόνα, αρχικά ως συσσωρευτική συλ
λεκτική διάθεση, παρέπεμπε στην άναρχη τοποθέτηση, αλλά βαθμιαία το 
αίτημα της ουσίας, η αμφισβήτηση για το αποτέλεσμα και η επιθυμία για 
την συνολικότητα και την περιεκτικότητα του μουσείου, δημιούργησαν 
έναν εσωτερικό διάλογο που αναζητούσε απαντήσεις στα ίδια τα αντικεί
μενα. Και μόνο όταν η απάντηση ζητήθηκε στη βοήθεια των άλλων επι
στημών και στη σύμπραξη των μεθόδων τους, το αποτέλεσμα υπήρξε θεα
ματικό.

Η μικρή διάσταση της περιφέρειας μπορεί να ανασυσταθεί- δεν εννο
ούμε να χαθούν τα μοναδικά μουσεία-συλλογές, αλλά και αυτά μπορούν 
να βελτιώνουν τη μορφή τους και τη λειτουργία τους, ενώ στις περιπτώ
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σεις που το υλικό των ήδη ιδρυμένων μουσείων επιτρέπει, μπορεί να προ
χωρήσει κανείς στην αναβάθμιση. Αλλά εκείνο που μπορεί να γίνει είναι 
να προχωρήσουν με μεγαλοψυχία στην οργάνωση των νέων δεδομένων 
της ιστορίας και του πολιτισμού, ξανακοιτάζοντας στον καθρέφτη το 
πρόσωπο της επιστήμης και των εφαρμογών και των πιθανών ανακατα
τάξεων σα μια διαρκή επαγρύπνηση στο ζήτημα της μουσειολογικής μας 
συμπεριφοράς, αντίστοιχης με εκείνη της ιστοριογραφικής και γενικότε
ρα επιστημολογικής πρακτικής. Από τα μουσεία και τις συλλογές που 
έχουν καταγραφεί, οι άνθρωποι των μουσείων με την πληρότητα των 
σπουδών τους αναβαθμίζουν ήδη, πραγματώνοντας ουσιαστικότερες 
προτάσεις για τη διάρθρωση των μουσείων, κάτι που υποδηλώνει και την 
επίγνωση των προβλημάτων. Ωστόσο, αντιστέκεται ακόμη η πραγματικό
τητα της αγροτικής ζωής, που εμποδίζει την καθαρότητα στον ίδιο τον τό
πο. Στην Ηπειρο, π.χ. που οι μνήμες είναι σχεδόν πραγματικότητα του 
χθες, αντιστέκονται οι ίδιες οι δομές της κυκλοφορίας των πνευματικών 
αγαθών και η λειτουργία της διάδοσης που εμπλέκεται με την καθημερι
νότητα. Ο βαθμός ανάπτυξης ή της υπανάπτυξης της περιφέρειας αλλη- 
λοπροσδιορίζει τον τύπο του μουσείου, τον οποίο καλείται ο μουσειολό- 
γος να διερμηνεύσει.

Από τον επιστημονικό διάλογο που έγινε μέχρι τώρα και τα ερωτήμα
τα, που γεννήθηκαν, αναπτύχτηκαν οι προβληματισμοί, που στα χέρια 
των ειδικών έγιναν τρόποι επικοινωνίας. Παρατηρούμε σήμερα πως και 
στη συγκρότηση ενός μουσείου έχουν εισέλθει περισσότερες δυνατότητες 
γραφής και έκφρασης και οφείλονται στην αναγωγιμότητα, που έχει συ- 
ντελεστεί από την επικοινωνία των επιστημών και των διαφόρων χώρων 
των επιστημών.

Η συζήτηση για τα μουσεία δεν είναι καινούργια· κάθε φορά, υπαινίσ
σεται μια κρίση στο χώρο. Κρίση σημαίνει ότι το υπάρχον σχήμα δεν μας 
αρκεί· επιστημονικά ως προς την οργάνωση του υλικού και αισθητικά εν
δεχομένως ως προς την απεικόνιση και την αναπαράσταση του περιεχο
μένου. Κρίση σημαίνει ταυτόχρονα δημιουργία μιας κριτικής για το ζήτη
μα του μουσείου, αλλά εγείρει και τον επιστημολογικό διάλογο και την 
επιστημονική δεοντολογία, τη φιλοσοφία της λειτουργίας και τους προ
σανατολισμούς της ιδεολογίας. Κάθε φορά που το ζήτημα των μουσείων 
αποτελεί θέμα ανάλογων συζητήσεων και αναζητήσεων, είναι γιατί προ
κύπτει ένα πρόβλημα αιχμής: η διευθέτηση, τα αντικείμενα, ο χώρος, οι ει
δικοί, ο ρόλος και οι προοπτικές των μουσείων. Συνείδηση της κρίσης ση
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μαίνει όμως ότι έχει αρχίσει ο γόνιμος διάλογος για την ανανέωση, τον 
εκσυγχρονισμό, τη διεύρυνση του επιστημονικού χώρου και την οργάνω
ση με τρόπους που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οργανωτών 
και του κοινού, με γνώση που ήδη έχει συσσωρεύσει στην κοίτη της αν- 
θρωπολογικής προβληματικής τη γνώση που ο χώρος της μουσειολογίας 
αποκόμισε από το διάλογο των επιστημών και την ετοιμότητα της οργά
νωσης από τις νέες ιδέες που εμφανίστηκαν, ώστε να επιχειρήσει αυτό το 
βήμα, από το κέντρο προς την περιφέρεια και από την εθνική διάσταση 
στην ευρωπαϊκή. Άλλωστε, αν για τα μουσεία και τις συλλογές θέσουμε 
κρτήρια όμοια με αυτά της κοινωνιολογίας των επιστημών, για να ανι- 
χνεύσουμε και να αξιοδοτήσουμε το μετασχηματισμό που συντελείται αυ
τά τα χρόνια στον τομέα της έρευνας, θα διαπιστώσουμε ότι και η μουσει- 
ολογία εδώ έχει γίνει ένας τομέας αυτόνομος, με τα δικά του μέσα και ερ
γαλεία, τις τεχνικές και τις χρήσεις, κι έχει έναν προορισμό.

Έτσι, χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τη διάσωση, την ανάδειξη, την αι
σθητική, τη γνώση για την ίδια την παράδοση και την κατηγοριοποίηση 
εκείνη που θα καθιστούσε τη μουσειακή έκθεση ομιλητική για την ιστορι
κή ιδιαιτερότητα ή για τα στοιχεία εκείνα που έχουμε θέσει ως προαπαι- 
τούμενα, ως στόχο. Φτάσαμε στη συνομιλία με την περιφέρεια για τον 
τρόπο, με τον οποίο θα εκφράσουμε και θα αναδείξουμε τον τοπικό πολι
τισμό, την εκδοχή, ή το μέρος ενός συστήματος του πολιτισμού, στο οποίο 
υπάγεται κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με τις μελέτες, που έχουν 
προσδιορίσει τον ερευνητικό χώρο, και το δικό μας. Υπάρχει μια διαρκής 
αναζήτηση, αυτή που οδηγεί στη σύγκληση των συνεδρίων και στη διάδο
ση των αρχών και των νεωτερισμών.

Αν λοιπόν ανάμεσα στις προοπτικές του λαογραφικού μουσείου της 
περιφέρειας περιλαμβάνεται και η υπέρβαση του επαρχιωτισμού μας, ξέ
ρουμε ότι η ισορροπία βρίσκεται ανάμεσα στις σημερινές συνθήκες της 
περιφέρειας και τις κληρονομιές της παράδοσης, στο διάλογο της ίδιας 
της παράδοσης με το πολιτικό, το πολιτισμικό και το οικονομικό παρόν 
και το μέλλον που είναι καθοριστικά για το παρόν και το αύριο του μου
σείου.

Υπάρχει επίσης μια πολλαπλότητα στην ίδρυση των λαογραφικών 
μουσείων της περιφέρειας και οι σημερινοί ερευνητές υπακούουν στα 
ίδια δεδομένα, στα ίδια κριτήρια και έτσι έχουμε ακόμη πιο ειδικούς, ανά- 
μεσά τους καλλιτέχνες, επιστήμονες: όλα στο κλίμα μιας περιφερειακής 
ζωής και ανασυγκρότησης.
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Το σημερινό αίτημα της αποτύπωσης και της καταγραφής, αλλά και 
της ανταπόκρισης στο αίτημα της ιδεολογικής χρήσης της παράδοσης, 
προϋποθέτει τη χάραξη μιας ιδεολογικής γραμμής που θα συγκροτεί τον 
ιστό της συμπεριφοράς μας. Αυτός είναι ο άξονας που θα μας κατευθύνει 
προς τη μια ή την άλλη σχηματική απόδοση.

Και εδώ ερχόμαστε στην υπάρχουσα υποδομή και στην επάρκειά της: 
κτιριακή, εκείνη της ετοιμότητας των μελετητών, την επάρκεια των οικο
νομικών μέσων και την μακρόπνοη οπτική· στα αντικείμενα που προέρ
χονται από την προβιομηχανική, την αγροτική κοινωνία (κτηνοτροφική, 
γεωργική, βιοτεχνική), αντικείμενα μιας μεγάλης περιόδου, για την κατά
ταξη εκείνη που θέλει να δημιουργήσει κατηγορίες στις οποίες να διακρί- 
νεται η ιστορικότητα του αντικειμένου, στην εκτεταμένη μορφή ή σε μια 
αφαιρετική απεικόνιση- και ανάμεσα στην αισθητική και το συμβολισμό, 
οι μέχρι τώρα συλλογές έχουν εκτεθεί με την ιδεολογική χρήση της ιστο
ρικής καθημερινότητας, εκείνη που διακατέχει και την παραδοσιακή, πε
ριγραφική λαογραφία. Από την ιστορικότητα της μεγάλης συνέχειας, 
στην ιστορικότητα της μεγάλης διάρκειας, τα μουσεία μετατρέπονται, με
τασχηματίζονται, ακολουθώντας τις ιστοριογραφικές τάσεις και τα ρεύ
ματα, αποβαίνοντας μια εικαστική ιδιότυπη συμβολιστική ιστοριογρα
φία, που αποτυπώνει τα συμπεράσματα που προέρχονται από την επι
κοινωνία των ανθρωπιστικών επιστημών. Ο πολιτισμός στην ιστορικό- 
τητά του θα φωτιστεί από έννοιες όπως η εξέλιξη, η μετάβαση, η παράδο
ση. Είναι γνωστό ότι ο διάλογος όλων των κοινωνικών επιστημών με την 
ιστορία προώθησε μια άλλη συζήτηση για τους τρόπους ανάγνωσης της 
Παράδοσης και τα εργαλεία με τα οποία θα αναγνωστεί η ίδια και θα απο
τυπωθεί στο μουσείο, για να είναι αναγνώσιμη και κατανοητή. Εργαλεία 
που τέθηκαν σε εφαρμογή για την ανάγνωση της κοινωνίας και του πολι
τισμού, έννοιες όπως η οικονομία, επέτρεφαν, με το κριτήριο της οικονο
μικής διάστασης των συνολικών κοινωνικών ή των πολιτισμικών φαινο
μένων, να φωτιστούν οι όψεις του περιεχομένου τους εκείνες, που η μέχρι 
τώρα εμπειρική παράθεση των αντικειμένων σε σύνολα που υποδείκνυε η 
παραδοσιακή πρακτική κρατούσε σφραγισμένη τη γλώσσα των αντικει
μένων.

Η ανάγνωση ενός μουσείου αποβαίνει ερευνητικός στόχος αλλά και 
στόχος εφηρμοσμένης πρακτικής και κατ’ αναλογία προβληματική της 
ιστοριογραφίας, της διήγησης δια των αντικειμένων στο χώρο· είναι ταυ
τόχρονα μια ιστορική προβληματική και μια εικαστική εφαρμογή. Χρειά
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ζεται να κινείται κανείς ανάμεσα στα ελλειπτικά ευρήματα και την από
δοση, να λειτουργεί δηλαδή “αρχαιολογικά" και με στόχο όχι την παρά
ταξη των αντικειμένων, αλλά τη θεματική, εννοιολογική απόδοση, στην 
εκτεταμένη μορφή ή σε μια αφαιρετική απεικόνιση, ανάμεσα στην αισθη
τική και το συμβολισμό. Εδώ χρειάζεται η ισορροπία ανάμεσα στη φα
ντασία και το όριο του επιτρεπτού, που αρχίζει για τα μουσεία και τις εκ
θέσεις της αναπαράστασης, από το σημείο του ρεαλισμού και φτάνει στην 
ονειρική απόδοση, την εμπνευσμένη τοποθέτηση που αποδίδει έννοιες κυ
ρίαρχες στον τύπο εκείνο ή τον άλλο του πολιτισμού.

Η σχέση μας με την ίδια την παράδοση, που επιβιώνει, που διαρκεί ή 
που χάθηκε, και τις παραμέτρους του αυθεντικού και των χρονικών και 
τοπικών ορίων της, ανάλογα με την αξιοδότηση της οπτικής με την οποία 
θα θέλαμε να την αναδείξουμε, θα αποκάλυπτε τα καθοριστικά ζητήματα 
της ιδιοτυπίας του ιστορικού μοντέλου, του τοπικού για κάθε περιοχή. Η 
απόκτηση αυτής της συνείδησης, για την υποδομή και το αόρατο, πρέπει 
να είναι εμφανής· να εξηγούνται με σχέδια, με λόγο, με κείμενα, συμπλη
ρωματικά στοιχεία και δεδομένα. Η εικόνα αποκτά γλώσσα μαζί με τα συ
νοδευτικά κείμενα· όπως ένα εικονογραφημένο κείμενο από την αντί
στροφη άποψη, υποστηρίζουν οι ιστορικοί της τέχνης, για να φανεί π.χ. η 
ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κοινωνίας και η ιδιαιτερότητά της ως 
προς τη γεωγραφική θέση και τη χρονική στιγμή. Η βασική προβληματική 
απέναντι στο αντικείμενο είναι εκείνη που θα υπογραμμίσει με την εικό
να του την ιδιοτυπία, την ταυτότητα και κατά συνέπεια το μοντέλο του 
μουσείου. Και αυτή η οπτική θα χαρακτηρίσει το μουσείο και τις αρετές 
του που συνεπάγονται αποφυγή της επανάληψης, της κοινοτυπίας και της 
“μουσειακής” λειτουργίας του μουσείου, αν και αυτή η τελευταία ιδιότη
τα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αξιοποιηθεί ενδεικτικά.

Βρικόμαστε μπροστά σε νέους εικονογραφικούς κώδικες των μουσεί
ω ν  η νέα μουσειολογική γραμματική αιτείται και αυτή τη συγγραφή της 
και τον καθορισμό των βασικών γραμμών και των αρχών της δόμησής 
της, που θα συγκεντρώνει τις διαφορετικές παραδόσεις των επιστημών 
και θα φωτίζει τις πολιτικές της συντήρησης, θα ανακαλύπτει τις επιβιώ
σεις των στερεοτύπων που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα, αξιοδοτώντας 
την αυθεντικότητα.10

10. Κατά την ταξινόμηση των αντικειμένων, αν ακολουθηθεί η κατάταξη του υλικού y 
τους βασισμένη στις βασικές αρχές μιας ανθρω πολογικής αξιολόγησης, όπω ς αυτή του Α.'
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Προϋπόθεση και πρώτη ανάγκη λοιπόν είναι η θεωρητική κατάρτιση11 
χρειάζεται ανθρωπολογική πληροφόρηση και ενημέρωση επί των νέων 
θεωρητικών ρευμάτων που θα μπολιάσουν την υπάρχουσα δομή της σκέ
ψης. Ως συνέπεια αυτής, η θεωρητική ευχέρεια των ανθρώπων που θα

Leroi-Gourhan, ίσως τα μουσεία και οι μουσειολόγοι θα αντιμετώπιζαν διαφορετικά τα 
ζητήματα της μουσειακής διαχείρισης, (ίσως όχι ως προς την πιστή αντιγραφή της κατά
ταξης, γιατί τα τοπικά μουσεία δεν έχουν περιθώρια συγκριτικής επαλήθευσης, όσο ως 
αξιοποίση των αρχών και της λογικής της αντιμετώπισης. Εδώ, αφήνοντας τον πνευματι
κό κόσμο να επιτελεί τις αναφορές του στα πεδία των αρχείων και της βιβλιογραφίας, επ ι
κεντρώνουμε το ενδιαφέρον, στις τεχνικές όπω ς μας τ ις  παρουσίασε ο A. Leroi-Gourhan, 
στις μελέτες του L’ homme et la matiere, milieu et technique, Paris 1964-68, που μας έδω
σε βασικές γραμμές αξιολόγησης και κατάταξης, πλαίσιο μελέτης και άξονα ανάδειξης 
παραμέτρων σημαντικών και εξηγηματικών για τη σχέση τω ν κοινωνιώ ν με τον πολιτισμό 
που παράγουν στο ευνοϊκό ή μη περιβάλλον.

11. Βλ. Β. Ρόκου, Η Παραδοσιακή Κ οινωνία στο χρόνο της Μεγάλης Διάρκειας, Ιω 
άννινα 1996, σ. 7 κ.ε.

Να αναγνώσουμε τις τρεις χρονικότητες του F. Braudel στη Μεσόγειο σαν μια τάση 
να διηγηθεί, από τρεις οπτικές γωνίες και από τρεις διαφορετικές εγγραφές, την ίδ ια  ιστο
ρία, που διαλύθηκε και μετά ανασυντέθηκε. Πρόκειται για  την είσοδο ενός κόσμου που 
εκτίθεται και συμβάλλει επεξηγηματικά στην παραγωγή ενός ορισμένου τύπου αντίλη
ψης, σύλληψης, του κόσμου. Τ ίποτα δεν αποκλείεται στον ιστορικό, που δεν περιορίζει το 
χώρο της έρευνας στον εαυτό της, αλλά παίζει με θεμελιωμένο λόγο πάνω  σ’ αυτό που θα 
ονομάζαμε διαφορετικές μορφές τω ν επιπέδων της παρατήρησης. Και αυτό το χρειαζό
ταν τόσο πολύ η ελληνική λαογραφία. Αν θελήσουμε να παρατηρήσουμε το σύστημα του 
πολιτισμού της παράδοσης, αυτό το ίδιο το αντικείμενο της παραδοσιακής λαογραφίας 
και το επανατοποθετήσουμε στη διάρκειά της, θα συναντήσουμε έναν χώρο, τον ελληνικό 
χώρο της δράσης του λαού της λαογραφίας: η ιστορία αυτής της επιφάνειας αναδεικνύε- 
αι ανάγλυφα ενώ αμέσως αποβαίνει και γεωγραφική αποτίμηση του χώρου. Ο πολιτισμός 
αυτού του γεωγραφικού τόπου, ιδωμένος από τη σκοπιά ενός πολιτισμικού συστήματος, 
των θεσμών, π. χ. της κοινωνίας, που συντίθεται από κληρονομιές και νεωτερισμούς, σε 
μια αδιάκοπη διαδικασία ενσωμάτωσης ή απόρριψης, μνήμης και λήθης, περιέχει ανά
γλυφη την καταγραφή των συμπεριφορών ( τω ν λειτουργιών κα ι τω ν δ ο μ ώ ν) στη δ ιαδο
χή τους μέσα στο χρόνο, η οποία  δημιουργεί ποσοτικά δείγματα της λειτουργίας των φ α ι
νομένων, όσα καθιστούν ισχυρή και την παρουσία τους. Ο ι τρόποι της οργάνωσης της 
παραγωγής, π. χ. της ανταπόκρισης στις ανάγκες της διατροφής και τω ν σχέσεων με τα μέ
σα παραγωγής και της διαχείρισής τους, μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, τα 
συστήματα της επικοινω νίας και κάθε πρ ο ϊό ν  αυτών τω ν απλώ ν αλλά και τω ν πολυπλο- 
κότερων σχέσεων, συνιστούν συστήματα ευρύτερα και υποσυστήματα κατατάξιμα, ανά
λογα και σύμφωνα με το κριτήριο της εποχής. Ο ι λεπτομερείς αναγνώσεις αυτών τω ν δε
δομένων μπορούν να στηριχτούν στην περιγραφή και τη συλλογή της παραδοσιακής λα
ογραφίας, που έχει καταστήσει διαθέσιμο το υλικό της· καθώς αυτή η τελευταία έχει άξιο-
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ασχοληθούν με την υλοποίηση της μουσειακής προβολής του υλικού, την 
προδιαγραφή και την ταυτότητα που θα αναδείξει έναν άξονα διαφορετι
κό από αυτόν της πρώτης συλλογής αντικειμένων. Η παράδοση πρέπει να 
χαρακτηριστεί με τους τρόπους της ιστοριογραφίας· να ειδωθεί, να απο-

λογήσει το υλικό με βάση τα κριτήρια της μεγάλης συνέχειας της ελληνικότητας, δεν εμπο
δίζει την εκ νέου ανάγνωση και την ανασημασιοδότηση και επομένως την αξιοδότηση των 
τομέω ν συνολικά, αλλά και των παραμέτρων που θα μας ήταν χρήσιμοι για την αξιοποίη
ση των πληροφοριώ ν και την επεξεργασία των δεδομένων, ώστε να  καταστεί δυνατή η δη
μιουργία τω ν μοντέλων, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει επιλέξει η κοινω νία μας, δη
λαδή το κριτήριο της αξιολόγησης των οικονομικώ ν δεδομένων στη διάρκεια της δράσης 
τους και σε αναφορά με όλα τα δίκτυα των σχέσεων που  αναπτύσσονται στην κοίτη των 
κοινω νιώ ν.

Έ τσι αρχίζει να  διαμορφώνεται και η αναγκαιότητα ενός ερευνητικού μοντέλου, της 
μεθοδολογίας δηλαδή που  θα ήταν αποδοτική στην προβληματική που έχουμε θέσει· ήδη 
όμω ς βρισκόμαστε από την πλευρά αυτής της οριοθέτησης, πολύ κοντά στην προβληματι
κή της ιστορίας, από την οποία  δανειζόμαστε και υιοθετούμε τις μεθόδους της. Στη δεκα
ετία του ’60-’70 η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται με μελέτες Ιστορίας της Κοινωνικής 
Α νθρω πολογίας, κριτικές της ανθρω πολογίας και μεταφράσεις των αγγλικών απόψεων 
της λειτουργικής ανθρω πολογίας. Η Anthropologie Sociale και ανάμεσά της το έργο του 
Durand, G., Science d e l’ hom m eettradition: le nouvel esprit anthropologique. Paris 1975.

To έργο του Em. Durkheim, M. Mauss. Primitive classification. University of Chicago, 
το 1963, δημοσιεύτηκε στο Annee Sociologique, όπ ου  εκτίθενται στην κριτική οι μέθοδοι, 
το περιεχόμενο, τα θέματα και τα ζητήματα της εθνολογίας και ανασηματοδοτούνται αν- 
θρω πολογικά, απηχώντας τη γενικότερη κρίση της αποικιοκρατικής γαλλικής εθνολο
γίας, κάτω από την πίεση της ανάπτυξης ενός κριτηρίου ανθρωπιστικού, νέου, που  στηρί
ζεται στο μοντέλο του μαρξιστικού ανθρώπου. Σ ’ αυτό το σημείο έχουμε δηλαδή την ανα- 
σηματοδότηση του κοινω νικού στην πνευματική ζωής της Γαλλίας, που δημιουργήθηκε 
από τις διεργασίες στις οποίες υποβλήθηκε η φιλοσοφική σκέψη της εποχής, καθώς η ψυ
χολογία , οι νοοτροπίες και οι διάρκειές τους, στη διαλεκτική με την ιστορικότητα, προ
ω θούσαν τη σκέψη στον αναπροσδιορισμό των επιστημών, με τις μεταθέσεις που εξυπα- 
κούεται ότι προκάλεσαν στις κριτικές σηματοδοτήσεις.

Έ πρεπε να  έρθουν οι ιστορικοί για να  εξειδικεύσουν το ζήτημα της προβληματικής, τη 
μεγαλύτερη κατάκτηση που σημειώθηκε στην ιστορία της ιστορίας, όπω ς βεβαιώνει ο Ρ. 
Chaunu. Η προβληματική και η αιτιότητα συνιστούν για την ιστορική μέθοδο ένα δρόμο 
προσέγγισης ιδιαίτερα παραγωγικό, ο A. Varagnac μιλάει για την πτώση του αγροτικού  
φολκλόρ, για την αναζήτηση νέων μεθόδων,σ για την ψυχο-κοινω νιολογία και για την α ν
θρώπινη γεωγραφία, ακόμη και για τις κατηγορίες των ηλικιών που ορίζονται από τις 
γιορταστικές συμπεριφορές, για την έννοια  του χρόνου  όπω ς τη χρησιμοποίησε η παρά
δοση δηλαδή.

Η κριτική των ιδεών όπω ς Les iddes d e l’ Anthropologie, Philippe Descola, G. Lenclud,
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τυπωθεί και να παρουσιαστεί σύμφωνα με τις παραμέτρους μιας ιστο
ριογραφικής πρακτικής, που θα ονομάζει τα όρια, το πλαίσιο, τη σύνδε
ση, τη σχέση και τις λειτουργίες, σε αντίθεση με την παρατακτική έκθεση 
της περιγραφικής μουσειακής πρακτικής του παρελθόντος. Το μουσείο 
θα είναι προϊόν μιας ιστοριογραφικής αποτίμησης, μιας διαδικασίας κα
νόνων και νόμων, που θα εγγραφούν στο αφηρημένο, στο συμβολικό, στο 
δομικό δίκτυο της μουσειολογικής πρακτικής, που θα εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση, με το κέντρο βάρους στο ιδιάζον σχήμα του γεωγραφικού χώ
ρου και στηριγμένο στις αρχές και τις αξίες και με την αισθητική που ται
ριάζει ή που θα υποδεικνύει η ατομική και συλλογική καλλιέργεια, δε
κτών και αποστολέα.

Στη γραμμή της ίδιας προβληματικής είναι και η ενασχόληση σε βάθος 
με την ιστορικότητα κάθε αντικειμένου, με τη βιογραφία του, την οποία 
θα επιμεληθούμε με πολλαπλά εργαλεία και θα συμπληρώσουμε με κείμε
να ή άλλα μέσα. Τα αντικείμενα και η βιογραφία τους, η ανάγνωσή τους 
και το κοινό, είναι οι αντικρυστοί καθρέφτες ενός ιδιαίτερου κόσμου και 
απευθύνονται στο θεατή που καλείται να τα τοποθετήσει στη συνείδησή 
του και να αναρωτηθεί, τι θέλει, τι περιμένει, τι από τη γνώση του εγκα- 
λείται μέσω αυτού, από τη συναισθηματική του φόρτιση και από την α ι
σθητική του αγωγή και ανάγκη, ώστε ν ’ αρχίσει ο διάλογος ανάμεσα στον 
καθρέφτη και το θεατή, την παράδοση και τον μελετητή- αναγνώστη της, 
το μουσείο και τον επισκέπτη. Και βέβαια αυτοί οι δυαδικοί παράγοντες 
δεν ταυτίζονται ούτε στις μεθόδους ούτε στις προβολές, αντιθέτως, δια
μορφώνουν τις αντιθέσεις, τις αναντιστοιχίες και τις προβληματικές. Σή
μερα μπορούμε να στήσουμε μουσεία σε άξονες ιδεατούς με σκηνογραφι- 
κούς τρόπους που θα συμπληρώνουν τα κενά της εικόνας με το λόγο, τα

C. Severi, Anne- Chr. Taylor, Paris 1988, περνάει, στο χώρο. Από τη δομική κοινωνική αν
θρωπολογία ως τη δομική ιστορική ανθρωπολογία ολοκληρώθηκε ο προβληματισμός γύ 
ρω από τα ζητήματα της μεθόδου και της κριτικής- σημειώθηκε η κριτική του ιστορικού 
λόγου για την παραδοσιακή κοινωνία. Η Κοινωνική Α νθρωπολογία στη γεωγραφική της 
εκδοχή περιέλαβε και συγχώνευσε την εθνολογική προοπτική στην κοινωνική θεώρηση. Η 
ιστορική ανθρωπολογία που δημιουργήθηκε και ασκήθηκε από τους ιστορικούς, μετέ
φρασε το 1990 στη Bibliotheque des Sciences Humaines, Gallimard, Paris 1990 τα έργα 
διαφόρων. Ανάμεσά τους, Th. Kuhn, La tension essentielle. Tradition du changement dans 
les sciences- έργο του 1977, που συνέβαλλε στη σήμανση για  την ανανέωση των επιστημών 
με κείμενα που ρίχνουν φως στη γέννηση και την ανάπτυξη της σκέψης.
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κενά των αντικειμένων με αναπλάσεις των τόπων, των ιδεών των νοο
τροπιών, όπως προαναφέρθηκε. Από τη μελέτη τιον οικονομιών του ορει
νού χώρου, των κοινωνιών και της πολιτισμικής του ζωής, εν μέσο) μιας 
αντίληψης για τη συνολική του ιστορία και τις πτυχές του με τη μεγαλύ
τερη σημασία, με βάση την υπάρχουσα καταγραφή, μπορεί συσταθεί ένα 
μουσείο συνολικής ιστορίας, που να περνάει από τη μεγάλη συνέχεια στη 
μεγάλη διάρκεια.

Έ τσι συνδέεται η παρουσία των μουσείων και με το ρόλο τους. Τα μου
σεία αποβαίνουν “φορείς'’ της παράδοσης, της οικογενειακής ιστορίας, 
φορτισμένα με το ρόλο μιας συμπληρωματικής ιστοριογραφίας, με την 
παράθεση των υλικών δεδομένων που στοιχειοθετούν την πραγματικότη
τα του τόπου. Ό πω ς συνέβη σε όλα σχεδόν τα ελληνικά λαογραφικά μου
σεία της τελευταίας εικοσαετίας, η κατάταξη της ύλης, οι κατηγοριοποιή
σεις, οι αρχειοθετήσεις και η έκθεση των αντικειμένων περνούν από την 
συλλογή υλικού, την κατάταξη σύμφωνα με την κατάταξη της λαογραφι- 
κής ύλης της θεωρίας της λαογραφίας, στην ανάδειξη πολλών παραμέ
τρων, μία από τις οποίες είναι η έννοια της μικροϊστορίας. Πρόκειται για 
μουσεία που συγκροτούνται με την αντίληψη μιας μικροϊστορίας, μιας 
ιστορίας “ανασκευής” και ανασηματοδότησης αυτών που άφησε στην 
άκρη η επίσημη ιστοριογραφία, ή των παραμέτρων που δεν μπόρεσε να 
μας δώσει η προηγούμενη καταγραφή των λαογραφικών στοιχείων και 
συλλογών και συμπληρώνει ό,τι αφήνει η επίσημη ιστορία απέξω, ρίχνο
ντας φως στις αθέατες πλευρές της ιστορικότητας της κοινωνίας. Σύμ
φωνα λοιπόν με αυτές τις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν στο επίπε
δο της υποδομής των κοινωνικών επιστημών και με τη συγκεκριμένη δι
εύρυνση της προβληματικής της μουσειολογικής φιλοσοφίας, η μελέτη 
του ορεινού χώρου μπορεί να ανασυσταθεί με την επιμέρους διερεύνηση 
του χώρου των πληθυσμιακών κέντρων, των χωριών, που αντιμετωπίζο
νται ως δομικά στοιχεία μιας γενικότερης ιστορίας, ή ως δεδομένα μιας 
τοπικής, ή περιφερειακής μικροϊστορίας ή εξατομικευμένων ιστοριών 
που ταυτόχρονα αναδεικνύει, με τη συμβολή της γαλλικής ιστοριογρα
φίας, την έννοια της ιδιοτυπίας, της ιδιαιτερότητας, του μοντέλου: του 
χωριού, της περιφέρειας, της κοινωνίας. Η έρευνα, η ιστορική, η ανθρω- 
πολογική, η οικολογική, που τα τελευταία χρόνια έχει ανακαλύψει τον 
τρόπο με τον οποίο θα προσδιορίσει μέσα από τις ειδικές οπτικές την 
πολλαπλότητα των όψεων, αποδέχεται να φωτιστούν από την μουσειο- 
λογική πρακτική και άλλες ερμηνευτικές παράμετροι. Ίσως αυτό να απο
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τελούσε και το σημείο εκκίνησης μιας νέας πολιτιστικής πολιτικής που θα 
συμπεριλάμβανε και άλλες αθέατες πλευρές της παραδοσιακής ζωής, θα 
ιστορούσε στη βάση μιας ανθρωπολογικής παραμέτρου, που έχει ήδη κα
τακτηθεί από τους μελετητές της παράδοσης και που δεν είναι άλλη από 
αυτή της ιστορικής ανθρωπολογίας. Στο σημείο αυτό κατανοούμε ότι 
οφείλουν να συμβαδίζουν οι θεωρητικές έρευνες και οι θεωρητικές επι
στημονικές κατακτήσεις με την εφηρμοσμένη ιστόρηση που θα επιχειρού
σε ένα μουσείο συνολικής ιστορίας, όπως αυτό που θα πρότεινα να γίνει 
στο κέντρο της περιφέρειας, αναβαθμισμένης από τις επί μέρους κατα
κτήσεις των συμπληρωματικών και βοηθητικών επιστημών.

Οι αναγωγές των θεωριών και οι διεργασίες των μεθόδων έχουν επι
τύχει την επικοινωνία και την αναβάθμιση των κριτηρίων, την αναθεώρη
ση των αρχών και την προσαρμογή της μουσειολογικής πολιτικής και 
πρακτικής στην ιστοριογραφική δεοντολογία.

Από όποια μεριά και αν ξεκινήσει κανείς, οι δρόμοι οδηγούν στην ανα
γκαιότητα της ολικής όρασης, της εξειδικευμένης γνώσης και της σφαιρι
κής διατύπωσης που θα εντάσσεται στην ιδεολογία της εποχής, χωρίς να 
φτάσει σε ατοπήματα. Ο διάλογος προς τα μέσα και προς τα έξω δεν πρέ
πει να μας διαφεύγει ποτέ.

Από την ιστορικότητα της μεγάλης συνέχειας στην ιστορικότητα της 
μεγάλης διάρκειας, τα μουσεία μετατρέπονται, μετασχηματίζονται, ακο
λουθώντας τις ιστοριογραφικές τάσεις και τα ρεύματα, αποβαίνοντας 
μια εικαστική ιδιότυπη συμβολιστική ιστοριογραφία, που αποτυπώνει τα 
συμπεράσματα που προέρχονται από την επικοινωνία των ανθρωπιστι
κών επιστημών. Για τα μονογραφικά μουσεία και τις συλλογές, που φω
τίζουν όψεις της τοπικής ιστορίας και αφορούν έναν ειδικό τομέα, όπως 
π.χ. των τεχνικών, η κατάταξή τους, αρχαιολογική στη σύληψή της, ταυτί
ζεται με την αποκατάσταση ή την προβληματική της έρευνας, δηλαδή με 
την επιστημονική στάση που αντιστοιχεί στην ανάγνωση του κειμένου και 
την οργάνωση ενός ιστορικού αρχείου.

Η γνώση της ιστορικότητας βαθαίνει πρώτα και αποτυπώνεται έπειτα. 
Γνώση της ιστορικότητας και των νοοτροπιών είναι η είσοδος στον κό
σμο των κοινωνιών, των συμπεριφορών των ομάδων, των εθνικών, των 
τεχνικών, των κ ο ινω νικο ί■ του ψυχισμού και του πολιτισμού, του πολι
τικού και του ιδεολογικού. Με άλλα λόγια, με τον τρόπο που επιτελεί το 
έργο της η ιστοριογραφία· όπου είναι δυνατόν και όπου υπάρχει αντί
στοιχη παράδοση.
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Το μουσείο περιμένει την αξιολόγησή του και την αξιοποίησή του, 
ώστε να είναι ομιλητικό και να απαντάει στις προσδοκίες των ειδικών και 
των πνευματικών ανθρώπων, αλλά και ενός νέου κοινού, που έχει δημι
ουργήσει στο μεταξύ κριτήρια με βάση μια εξελισσόμενη αντίληψη της 
ιστορικότητας και της αισθητικής αλλά και με άλλη δεοντολογία από 
εκείνη της αρχικής σύστασης του λαογραφικού μουσείου. Πέρα από την 
επιστημονική περιγραφή, χρειαζόμαστε περισσότερες όψεις της παράδο
σης, όψεις των οποίων ο λόγος να είναι ευανάγνωστος, μέσα από έννοιες- 
εργαλεία όπως αυτή η συνοπτική και μεστή, περιεκτική ως προς τις έν
νοιες του οικονομικού και του κοινωνικού, όψεις φωτισμένες από την ει
δική γνώση, τον πλούτο της ανθρωπολογικής γνώσης-προσοχή εδώ στις 
γενικεύσεις- και κυρίως στο φως των συσχετισμών. Η τάση που ταιριάζει 
στην ελληνική λαογραφία με τη στροφή της ιστοριογραφίας στην κοινω
νία (την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό), όπου το ενδιαφέρον 
συγκεντρώνεται στη γενική ιστορία, η σφαιρική ιστορία που μας έδωσε 
την έννοια της δημιουργίας των μοντέλων, χωρίς να αφαιρεί από την 
ιστορική έρευνα, άντλησε τα δεδομένα της από την οικονομική ιστορία 
του τόπου, από την οργάνωση της παραγωγής και από την μελέτη του 
τρόπου της οργάνωσης αυτής της παραγωγής που μας ανάγει στο θεσμικό 
πλαίσιο της εποχής. Σήμερα μπορούμε να στήσουμε μουσεία ιδεών, εν
νοιών και νοοτροπιών, σε άξονες ιδεατούς με σκηνογραφικούς τρόπους 
που θα συμπληρώνουν τα κενά της εικόνας.
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ΗΠΕΙΡΟΣ

Αρχίζοντας να ετοιμάζω αυτή την εισήγηση, αισθάνθηκα, για μια ακό
μη φορά, την πρώτη έλλειψη: ένα corpus των λαογραφικών μουσείων της 
Ελλάδας, κατά περιφέρειες. Η έρευνα του μουσειολογικού χάρτη της 
Ηπείρου, αποσπασματικού και ισχνού στη διάρθρωσή του, μου έδωσε τις 
μικρές διαστάσεις του δικτύου των μουσείων.

Ένα δίκτυο ανάμεσά τους που θα επέτρεπε, ει δυνατόν θα επέβαλε, την 
επικοινωνία ανάμεσά τους, καθιστώντας προσβάσιμη, ευχάριστη και γό
νιμη την ανταλλαγή απόψεων καθώς και την αναγωγή των εντυπώσεων με 
μια εφαρμογή που θα προωθούσε τις ιδέες, θα απαιτούσε μια διαρκή ενα
σχόληση με έναν μηχανισμό που κάποια στιγμή θα κυλούσε σαν ένα τραι- 
νάκι στις γερές ράγες μιας πολιτισμικής γραμμής, δίνοντας έτσι ταυτότη
τα στην περιοχή και χαρακτηρίζοντας την ιδιαιτερότητά της. Έτσι θα εί
χαμε ένα υψηλό κριτήριο για την ανάδειξη των ιδιοτυπιών και τη συμμε
τοχή μεγαλύτερου τμήματος πληθυσμού, ενώ ο χώρος θα ήταν, ιστορικά 
και αισθητικά, ομιλητικός για τους ντόπιους και τους ξένους.

Ο υπότιτλος αναφορά στην Ήπειρο, δεν είναι παρά το πρόσχημα και 
ο μίτος για να έλθει η συζήτηση στον ορεινό χώρο, που κατά τεκμήριο ανή
κει στον κόσμο της πολιτισμικής περιφέρειας. Η Ήπειρος, έχει υπογραμ
μιστεί κατ’ επανάληψη, είναι συνώνυμη με τον “περιφερειακό πολιτι
σμό”, ως προς τα κέντρα ανάπτυξης· είναι χώρος που ταυτίζεται στη συ
νείδησή μας με την πολιτισμική απομόνωση και την οικονομική καθυστέ
ρηση, ή τουλάχιστον την αργή διείσδυση του πολιτισμού, αλλά και την ιδι- 
αιτερότητά του, τη δημιουργία δικών της ιδιότυπων πυρήνων πολιτι
σμού, που δημιουργούνται και στηρίζονται από τις κοινωνίες του ορει
νού κόσμου, χάρη στις ειδικές συνθήκες του περιβάλλοντος.

Ας σημειωθεί εδώ ότι με το πρόσχημα της αναφοράς στη σχέση Ηπεί- 
ρου-Θεσσαλίας, τη συνύπαρξη και την επικοινωνία τους, τα ηπειρωτικά 
παραδείγματα της μουσειολογικής συμπεριφοράς επιβεβαιώνουν και την 
άρρηκτη σχέση ανάμεσα στο βουνό και την πεδιάδα κατά την περίοδο της 
μεγάλης διάρκειας της παραδοσιακής κοινωνίας· η πεδιάδα, ακολουθεί, 
λοιπόν, ως προϋπόθεση της οικονομικής ζωής του ορεινού χώρου· όπως 
ακριβώς επεσήμανε ο F. Braudel, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συνέχεια 
βουνού-πεδιάδας και την αμοιβαία εξάρτησή τους, ο κόσμος της κτηνο
τροφίας δεν νοείται χωρίς αυτή. Θα αναφερθούμε στα ηπειρωτικά παρα
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δείγματα, “από την άλλη μεριά της Πίνδου”, για να παρακολουθήσουμε 
μια τοπική περιφερειακή εκδοχή στο παράδειγμα της Ηπείρου.

Το απέδειξε, συγκροτώντας ανάμεσα στα βουνά της ακέραιη πραγμα
τικότητα συμφωνίας μεταξύ κοινωνίας, φύσης και πολιτισμού, από την 
πρώτη χιλιετηρίδα π. X .'2 ώς τη βυζαντινή Ήπειρο, περίοδο μεγάλης 
ιστορικής διάρκειας και διαπάλης, και άφησε τα τεκμήρια του πολιτισμού 
της ορθοδοξίας στην Τουρκοκρατία να δίνουν σκυτάλη την ηπειρωτική 
παιδεία, τη βιοτεχνία και την εμπορική ζωή, καθορίζοντας τη φυσιογνω
μία της παραδοσιακής κοινωνίας της. Από το μετερίζι της πίστης για τη 
διάσωση της παράδοσης, της υποχρέωσης για τη διατήρησή της, της επι
μονής στην οικειότητα της επανάληψης, της αναχρησιμοποίησης και της 
δημιουργίας πολιτισμικών συμπεριφορών και τρόπων, η Ή πειρος διεκ- 
δικεί με σοβαρότητα και αγωνία την ισορροπία, κάθε φορά ανάμεσα στο 
παραδοσιακό και το μοντέρνο, διαγράφοντας την τροχιά της δικής της 
πνευματικής και ηθικής απόφασης να υπάρξει στο στερέωμα της ιστορίας 
και του πολιτισμού.

Η πολιτισμική πραγματικότητα της Ηπείρου κυριαρχείται από την 
πνευματική ελευθερία στον αντίποδα της οθωμανικής κυριαρχίας, την 
επικοινωνία ανάμεσα στον πληθυσμό της κτηνοτροφίας και της μετανά
στευσης με τη Βαλκανική και την Ευρώπη. Οι τοπικές συνθήκες και το ευ
νοϊκό περιβάλλον, η επικοινωνία με τον άλλο κόσμο και η ανάλογη δε
κτικότητα της τοπικής κοινωνίας, απέδωσαν τον τύπο του τοπικού πολι
τισμού, ποικίλο, ιδιαίτερο, με την ταυτότητα και το χαρακτήρα ενός τό
που που ζει από τον 15ο αι. πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης.

Τα μουσεία της Ηπείρου:

Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση των μουσείων στην Ή πειρο υπήρξαν 
σχεδόν πολιτισμική προκατάληψη και προδιαγραφή. Η Ή πειρος διέθετε 
τον οικουμενικό χαρακτήρα της εποχής του μεσογειακού εμπορίου των 
μακρινών αποστάσεων, τον οποίο εγκαλούν στη μνήμη μας και οι περι
πτώσεις των τοπικών βιβλιοθηκών:12 13 Βιβλία καταφθάνουν με τις αποστο-

12. Σ. Δάκαρη, Η κτηνοτροφία στην Α ρχαία Ηπειρο. Ιω άννινα 1976
13. Αικ. Κ ουμαριανού - Α. Δρούλλια , Evro Layton, Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, 

Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986.
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λες ίω ν εμπορευμάτων από τη δυτική και νοτιοανατολική Ευρώπη και τη 
Ρωσία, την Αίγυπτο και τη Σμύρνη στη συνέχεια, στον τόπο της καταγω
γής, με σκοπό τη σύσταση των κοινοτικών βιβλιοθηκών και τη συγκρότη
ση των πνευματικών χώρων. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς το 
περιεχόμενο, τα είδη των βιβλίων και η πνευματική τους εμβέλεια, απευ
θύνονται σε ένα κοινό προερχόμενο από τους κόλπους της δικής τους κοι
νωνίας, στους μορφωμένους της εποχής αλλά και στους νέους που θα ει- 
σάγονταν στις επίκαιρες, μοντέρνες περιοχές της γνώσης: φιλοσοφία, 
αστρονομία, μουσική, μαθηματικά.

Αλλά είναι ακόμη και σήμερα εμφανές ότι ολόκληρη η Ή πειρος απο
τελεί ένα ζωντανό συνολικό μουσείο παραδοσιακής ζωής που αντανακλά 
το παιχνίδι της παράδοσης και της συντήρησης ή της καθυστέρησης με την 
πνευματικότητα, πρώτη στην ιεραρχία των αξιών και τη φροντίδα για το 
μέλλον. Κάτι εδώ χάνεται αλλά και κάτι κερδίζεται· η πρόοδος και η εξέ
λιξη κερδίζεται με ανακτήσεις και με εμμονές, σαν αξιοδότηση της ιστο
ρίας αλλά και σαν αναφορά στη διαρκώς ελαττούμενη ισχύ της μνήμης, 
μέσα στον βιοτικό αγώνα μιας περιφερειακής ζωής, όπου όλα φαίνεται να 
λειτουργούν για το Κέντρο.

Με την πάροδο του χρόνου, στο κλίμα της λειτουργίας ενός ιδεατού 
νεοελληνικού διαφωτισμού που διαρκεί, μια κίνηση ανασύστασης του 
παρελθόντος και στην ελληνική επαρχία, εδώ έχει τη ρίζα της στην ιδιο
τυπία των ευεργετών, στο χαρακτήρα της πρώτης συσσώρευσης του πλού
του, στην αναγνώριση της σημασίας της κοινότητας και στην επιθυμία της 
ανάγνωσης της ιστορίας και του πολιτισμού· μια κίνηση που έχει σχέση με 
τη φιλομάθεια αλλά και με την ζωτική ανάγκη της ενσυνείδησης μιας ιστο
ρικότητας που η εθνική δεοντολογία επέβαλε τη συνέχεια της. Και εδώ, 
μέσα στο κλίμα της αναγνώρισης της ιστορίας του υλικού βίου και της 
υπόμνησης ενός αρχοντισμού που υποστήριζε αυτή τη νεοελληνική ιδεο
λογία και την πνευματικότητα στον τόπο, στήθηκαν τα μουσεία. Μέσα 
από τα ηπειρωτικά μουσεία, με τα ιδιαίτερα αντικείμενα της τοπικής ζω
ής, μουσεία που επιζητούν την επικοινωνία με τον κόσμο, αποκαλύπτεται 
μια Ήπειρος που τη χαρακτηρίζει η παράδοση της αποταμίευσης των 
αντικειμένων και των συλλογών. Όσα από τα μουσεία της Ηπείρου γνω
ρίζουμε, σχεδόν όλα προσδιορίζονται από τη στέγασή τους στα αρχοντι
κά σπίτια, ενώ οι συλλογές ανήκουν στα Ιδρύματα. Συλλογές υλικού σχη
ματίστηκαν εκ των ενόντων ή προγραμματισμένα, μετά τον πόλεμο μέχρι 
το 1970, την ώρα που εμπνευσμένοι ιδιώτες ή φορείς συγκροτούσαν τη μι
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κρή αυλή των θαυμάτων14, επενδύοντας εκεί τη νοσταλγία και την αγάπη, 
ταυτόχρονα για το παρελθόν και το μέλλον: το δικό τους και των παιδιών 
τους, της τοπικής κοινωνίας, μνημόσυνο στο μακρύ παρελθόν που θα δια
σχίσει το μέλλον. Η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού σύμφωνη με τον 
κώδικα της παραδοσιακής λαογραφικής περιγραφικής κατάταξης, στο 
πλαίσιο της διάσωσης της παράδοσης, έχει καθορίσει τη μορφή και το πε
ριεχόμενο των μουσείων. Παρόμοιες συμπεριφορές είδαμε σε όλη την 
υπόλοιπη αγροτική και βιοτεχνική Ελλάδα· με μια κίνηση διαρκώς αυξα
νόμενη, η επαρχία συγκέντρωνε, μεταπολεμικά κυρίως, τα τεκμήρια της 
παραδοσιακής της ζωής.

Η “μικρή” διάσταση της ηπειρωτικής περιφέρειας μπορεί να ανασυ- 
σταθεί* δεν εννοούμε να χαθούν τα μοναδικά μουσεία-συλλογές· και αυτά 
μπορούν να βελτιώνουν τη μορφή τους και τη λειτουργία τους, ενώ στις

14. Δ ημοτικό  Μ ουσείο  τω ν Ιωαννίνων: Στεγάζεται στο τζαμί Α σλάν πασά και στο 
εσωτερικό του φυλάσσονται αντικείμενα τιμαλφή, όπω ς ασημικά.

Μ ουσεία  Α ρ γυ ρ ώ ν  αντικειμένω ν: Δ ύο  συλλογές, από τις οποίες ανήκουν η μία στην 8η 
Εφορεία Β. A . Βρίσκεται στην Α κρόπολη του Κάστρου των Ιωαννίνω ν Ιτς Καλέ και στε
γάζεται σε αναστηλωμένο κτίριο της 8ης Εφορείας Βυζαντινώ ν αρχαιοτήτων.

Το δεύτερο είναι μια συλλογή προσωπική π ου  προέρχεται από απογόνους Καλαρρυ- 
τινώ ν αργυροχρυσοχόω ν.

Μ ουσείο  Κ. Φ ρόντζον: Μ ουσείο πολυσυλλεκτικό, με το αρχείο της ΕΗΜ στη διάθεσή 
του και τις συλλογές της, μια προσπάθεια  κατάταξης που φροντίζει τη θεματική πληρότη
τα και αγγίζει περισσότερους χώ ρους της παράδοσης, με την οπτική της λαογραφικής κα
ταγραφής.

Μ ουσείο  Π ανεπιστημίου: Συγκροτήθηκε από  τα αντικείμενα που προσέφεραν οι φ οι
τητές τη δεκαετία του ’60, από  αγορές και εμπλουτίστηκε σιγά-σιγά α) με ένα καμίνι που  
περιμένει την τοποθέτησή του, β) με φορεσιές του Μετσόβου που χρειάζονται να  εντα
χτούν. Ε ίναι και αυτό υλικό π ου  περιμένει μελετητές και διερεύνηση άλλω ν στοιχείων με 
άξονες όπω ς το ύφασμα.

Λ α ογρα φ ικό  Μ ουσείο  σ το ν  Ε λαφ ότοπο  Ζαγορίουι συγκέντρωση αντικειμένων από  
χρηστικά και ιστορικά αντικείμενα, όσα χρησιμοποιήθηκαν στον τόπο.

Λ α ογρα φ ικό  Μ ουσείο  στους Κ ήπους Ζ αγορίου , Μ ουσείο Δολού, Μ ουσείο Κόνιτσας, 
Μ ουσείο  Α ρτας.

Μ ουσείο-Σ πίτι του  Μ ετσόβου, παρότι μέσα παρεκκλίνει από  την αυστηρότητα της ορ
γάνωσης ενός stricto sensu μουσείου-σπίτι, αποτελεί έναν χώρο στον οποίο έχουν τοποθε
τηθεί αντικείμενα στο σημείο που  θα όφειλαν να είναι πραγματικά. Έτσι συντελείται η 
αναπαράταση μιας υπαρκής δυνητικά πολλαπλασιασμένης πραγματικότητας, ώστε να  
αποδίδει όλες τις πλευρές που συνέστησαν το μοντέλο. Το μουσείο του 1950 υπάρχει ακό
μη δυναμικά στον τόπο.
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περιπτώσεις που το υλικό των ήδη ιδρυμένων μουσείων επιτρέπει, μπο
ρεί να προχωρήσει κανείς στην αναβάθμιση. Αλλά εκείνο που μπορεί να 
γίνει είναι να προχωρήσουν με μεγαλοψυχία στην οργάνωση των νέων δε
δομένων της ιστορίας και του πολιτισμού.

Θάβλεπα στην Ήπειρο έναν καινούργιο διάλογο ή μια καινούργια 
ερευνητική δράση και ακόμη, μια νέα αντίληψη εφαρμογής για τα μου
σεία· όπως τη σύσταση ενός μουσείου της περιφέρειας: μουσείο του ορει
νού χώρου. Αυτό αναλύεται σε ένα κτιριακό συγκρότημα που θα έχει την 
πολυτέλεια της πυκνότητας αλλά και την ανταποδοτικότητα της πολλα
πλότητας και της πολυπλοκότητας, όσων υπαινίσσεται ένα μουσείο, και 
με την οποία θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί μουσειακά η περιοχή. Ό χι 
γιατί αυτό χρειάζεται ένας τόπος γεμάτος μουσεία, ουσιαστικά τόπος 
μουσειακής λειτουργίας, όπως η Ήπειρος, όσο γιατί με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούσε να αποδοθεί ερμηνευτικά η μορφή και ο χαρακτήρα της, θα 
μπορούσε να αποβεί διηγηματικό για την τοπική ιστορία, το παρόν κάθε 
μέρα, πέρα από τη λήθη και πάνω από τη μνήμη. Ίσως αυτό να αποτελού
σε και το σημείο εκκίνησης μιας νέας πολιτιστικής πολιτικής που θα συ- 
μπεριλάμβανε και άλλες αθέατες πλευρές της παραδοσιακής ζωής, θα 
ιστορούσε στη βάση μιας ανθρωπολογικής παραμέτρου που έχει ήδη κα
τακτηθεί από τους μελετητές της παράδοσης και που δεν είναι άλλη από 
αυτή της ιστορικής ανθρωπολογίας. Θάθελα να συμβαδίζουν οι θεωρητι
κές έρευνες και οι θεωρητικές επιστημονικές κατακτήσεις με την εφηρμο- 
σμένη ιστόρηση που θα επιχειρούσε ένα μουσείο συνολικής ιστορίας, όχι 
ως εγκυκλοπαιδικής ιστορίας, αλλά με την έννοια της συνολικής ιστο
ρίας, από οποιαδήποτε οπτική και αν επιχειρούσαμε την απεικόνιση και 
στην οποία θα συνέβαλαν οι θεωρητικές κατακτήσεις των συμπληρωματι
κ ο ί  και βοηθητικών επιστημών.

Θα ήθελα λοιπόν η μουσειολογική πολιτική να μη θεωρείται αποσπα
σματική και ξέχωρη από την πολιτιστική πολιτική και θα έπρεπε με αφορ
μή τη σύσταση του μουσείου να επανενεργοποιηθεί η ερευνητική διαδικα
σία και η εργασία όλων των αρμοδίων φορέων, με το Πανεπιστήμιο στη 
θέση των συμβούλων, ώστε να αποτελέσει ένα πνευματικό γεγονός δημι
ουργίας, όχι μόνο επαναχρησιμοποίησης ή αναδημιουργίας που θα εκ
πληρώνουν το ρόλο και τη σημασία τους στη μουσειακή έκθεση. Θα δινό
ταν η ευκαιρία στους ερευνητές του Ηπειρωτικού Πανεπιστημίου να ανα- 
νεοόνουν την προβληματική και την έκφραση του μουσείου, σαν ένα θέα
τρο του ηπειρωτικού κόμου στη μεγάλη διάρκεια του πολιτισμού. Ίσως
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έτσι μπορούσε να συγκροτήσει και άλλες συμπεριφορές και να συνδεθεί 
με τη σημερινή δημιουργία, αλλά κυρίως να θυμίζει την ιδιαιτερότητα και 
το χαρακτήρα και την “οδό της ανεξαρτησίας”, ενός κόσμου κλεισμένου 
ανάμεσα στα βουνά.

Η μουσειολογική πολιτική, γύρω από την παραδοσιακή κοινωνία, για 
τη μελέτη των υλών, του ξύλου, του μαλλιού, του βαμπακιού, του μεταξι
ού και του υφάσματος, των μετάλλων, θα μπορούσε να περιλάβει επιμέ- 
ρους τομείς, πλαισιωμένους από την ιστορία των καλλιεργειών, tojv δια
δικασιών της παραγωγής, των προϊόντων, των πρωταγιονιστοϊν της ιστο
ρίας τους και της κοινωνικής τους λειτουργίας, του ρόλου και της σημα
σίας τους. Μια ιστορία των αντικειμένων, μερική ή συνολική, από την αρ
χική βιοτεχνική μορφή μέχρι και την εξαφάνισή τους ή την ανανέωση των 
μορφών και των χρήσεων, θα επιβεβαίωνε το όριο της τεχνικής εξέλιξης 
και το βαθμό του τοπικού εκσυγχρονισμού, στις παραμέτρους της ιστο
ρίας. Η έρευνα, η ιστορική, η ανθρωπολογική, η οικολογική, τα τελευταία 
χρόνια τις έχει προσδιορίσει μέσα από τις ειδικές οπτικές και οράσεις 
των επιστημών και αποτελεί ένα μοντέλο ευρύ, με πολλαπλότητα όψεων, 
και επιδέχεται και άλλες ερμηνευτικές παραμέτρους, που θα μπορούσαν 
να φωτιστούν από την μουσειολογική μας πρακτική.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, θα μπο
ρούσε να κατευθύνει μια τράπεζα εικόνων, σύμφωνα με την μέχρι τώρα 
μουσειακή πραγματικότητα και αξιοποίηση της εμπειρίας μας, επιστρα
τεύοντας και το δυναμικό των νέων ερευνητών και διαμορφώνοντας τη 
σχολή της μελέτης του υλικού βίου, ή της υλικής ζωής, όχι εμπειρικά και 
αποσπασματικά, αλλά συνολικά και επιστημονικά. Ενδιάμεσα, περιοδι
κές εκθέσεις που θα έφερναν σε επικοινωνία περισσότερους όμοιους ή 
διαφορετικούς πολιτισμούς.

Ας το δείξουμε αυτό με τη φροντίδα που οφείλουμε στο χώρο και την 
ανάδειξη και την προβολή των στοιχείων της ιδιατερότητάς τους· τη σχέ
ση με το τοπίο, με το χρόνο, την αντίληψη μουσειακής πολιτικής, την αντί
ληψη της ανάδειξης της παράδοσης, την αντίληψη της προβολής του ίδιου 
του μουσείου. Θάθελα να έβλεπα επίσης ένα μουσείο των τεχνικών, όπως 
των τεχνικών των μετάλλων με την ιστόρηση της ζωής τους, των πρακτι
κών τους, μια βιογραφία της τεχνικής, της βιοτεχνικής φυσιογνωμίας του 
τόπου, που θα αποκαθιστούσε και θα απέδιδε ανάγλυφα και ευανάγνω
στα στο θεατή τις διαστάσεις ενός οικονομικού, κοινωνικού και πολιτι
σμικού φαινομένου. Τα μουσεία σκηνοθετημένα κατά τα επαγγέλματα
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των μονοτεχνικών χωριών, τα ιστορικά μουσεία σε ένα εξειδικευμένο 
αντικείμενο.

Προτάσεις για ένα σπίτι-μουσείο, με βάση την τεχνική πραγματικότη
τα στην οποία ανήκει, ενώ θα γίνεται αναφορά και στο περιβάλλον των τε
χνικών και στο κοινωνικό περιβάλλον της εποχής, όπως είναι το σπίτι 
ενός μάστορα, ενός ταμπάκου στα Γιάννενα.

Προτάσεις για μονογραφικά μουσεία, όπως αυτά που ετοιμάζουν σή
μερα στη γραμμή της βιομηχανικής αρχαιολογίας, της βιοτεχνικής ζωής, 
μιας και η μελέτη της ιστορικότητας των οικονομιών του αγροτικού κό
σμου μας έχει δώσει τρόπους ανάγνωσης και ανάδειξης των παραγωγι
κών διαδικασιών και έχει αξιοδοτήσει τις βάναυσες τεχνικές, που θα έλε
γε και ο Κίτσος Μακρής. Η πρόταση για ένα μουσείο οικονομικής ιστο
ρίας, στο οποίο θα αποτελεί κεντρικό άξονα η έννοια των εμπόρων-τρα- 
πεζιτών-ευεργετών, θα ήταν γόνιμη· δεν βρήκε όμως ευνοϊκή υποδοχή 
στον τόπο.

Η χαρτογράφηση των τοπικών μουσείων, γνωστή μόνο από τους οδη
γούς των τουριστικών γραφείων, περιμένει την αξιολόγηση και τη λεπτο
μερειακή και επιστημονική παρουσίασή τους.
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MUSEES ETHNOGRAFIQUES REGIONAUX. ROLE ET IMPORTANCE.
CADRE GEn ERALE DES COMPORTEMENTS ET PRATIQUES 

MUSEOLOGIQUES. LE CAS d  Ep i r e

par
Vassiliki Rokou

Au cadre d'une discusion epistemologique sur les musees regionaux en 
tant que fondations conservatrices du patrimoine et lieu d'expositions 
d'objets representant les realites culturelles du passe, on se refere de fa£on 
critique aux conditions et aux efforts effectues afin de leur donner forme et 
presence.

La notion et la fondation des musees sont liees avec la prise de concience 
de l'identite culturelle et ethnique des societes pendant la transition des 
cultures, aux moments historiques oil la necessity de communication 
ideologique, qui propose le contacte entre le passe et le future, est apparue. 
Depuis longtemps, les musees sont des endroits de collections specifiques. 
Les musees ethnografiques-au niveau international- derivent de la mentality 
collectionneuse de la Renaissance. Pendant la deuxieme moitie du 19eme 
siecle les musees se multiplient. Musees ethnografiques et regionaux se 
plantent dans toute I'Europe et le patrimoine culturel se montre au publique, 
concentre aux musees.

Les musees ethnografiques en Grece du 20eme s. represented la 
demarche intellectuelle, politique et culturelle sur le passe historique et sont 
fondes au cadre de l'ideologie nationale sur la «continuity hellenique» 
correspondant d'ailleurs aux principes de l’historiographie. La Transition 
realisee pendant le 20eme s. est devenue sujet de recherche nationale sur la 
vie culturelle ethnique operee par la science de Laographie et la fondation 
des musees ethnografiques en Grece a ete une realite culturelle. D'autre part, 
la tradition materielle est devenue sujet de recherche apres la revolution 
industrielle en Grece, fin 19eme s., par laquelle les techniques traditionnelles 
ont comence disparaitre du cadre economique des villes et en suite des 
villages. Les chercheurs, les «laographoi», par la methode de classification 
des objets par rapport a cette ideologie, ont etabli 1'enseignement de la 
tradition par les musees comme un devoir ethnique.

Les premiers musees se fondent au Centre et le premier quart du 20eme
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s. le musee devient lui-meme un tresor avec d'objets traditionnels dont la 
valeur est retrouvee dans la vie et les realites du future; civilisations, con^ues 
dans leur aspect officiel ou ordinaire, se represented par les objets oublies 
ou objets sans valeur, par la tradition rituelle et les mentalites deposees aux 
foncionnement d'eux. Le musee donne d'ame et tous en reprennent d'ame 
dans les musees. C'est la vie historique des societes, leur code culturel, 
comportements quotidiens et sociaux; elements architecturaux et formes 
d'habitat; costumes nationaux et regionaux font leur apparition aux vitrines 
des musees enrichies par des archives; formes de techniques diverses et utiles 
appartiennent aux premieres collections de la grande tradition et la longue 
continuite du monde pre-industriel hellenique; les processus technologiques 
approuvent les reponses donnees par la societe aux besoins de 1'epoque par 
rapport aux problemes sociaux et le developpement accru. Avec le monde et 
la vie rurale et pre-industrielle, par lesquelles se manifeste l'identite rurale et 
artisanale hellenique, les musees regionaux ont l'intention de montrer 
l'envie que les habitants portent sur la representation d'un aspect global sur 
la vie quotidienne des societes regionales, en tant que paysans ou artisans et 
habitants du paysage hellenique.

La conservation du patrimoine de la societe agricole et la construction de 
son histoire culturelle, la demonstration de la vie traditionnelle et de son 
dialogue avec la nature sont les elements de base valorises dans les 
fondations des musees. Un monde entier est apparu aux musees ethnografi- 
ques et musees historiques, formes dans l'ideologie de la recherche 
scientifique sur la conservation du patrimoine. Objets et ideologic dans la 
politique de conserver tout ce qui est disparu de l'utilisation quotidienne, 
classifie scientifiquement dans l’esprit et l’esthetique de I'epoque, deposant la 
conception de la tradition et de la civilisation. D'ailleurs, la preservation, la 
restauration des objets traditionnels forment le modele du musee dans le 
cadre de leur apparence geographique et historique. La creation et les 
methodes de cette action represente le dialogue economique, social et 
culturel du passe avec le present. La «Ιεςοη d'histoire» avance par la 
documentation appuyee sur la Tradition, la civilisation hellenique qui en 
meme temps est liee avec les cultures en communication.

La discution des dernieres annees sur les musees, regionaux surtout, a 
pose des nouvelles questions, demandant l'accord de la problematique 
museologique a celle des sciences sociales. Se sentir la crise d'ailleurs signifie 
avancer sur les chemins methodologiques et en meme temps d'appliquer des 
methodes et des pratiques afin de renouveler, multiplier et eclaircir leur 
signification. Cette problematique liee a l'historicite des societes forme un
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tout significatif exprime par I’exposition. L'historicite est ici la principale 
notion en accord avec les principes de I'historiographie modeme. 11 est vrai 
qu'ici il pourrait s'appliquer un discours et donner des tels aspects que 
l’historiographie traditionnelle n'a pas pu le faire. Musees et historicite vont 
ensemble a se verifier dans la documentation. Un ensemble de recherches 
forme la nouvelle image du contenu museologique par un nouveau 
comportement social. Les objets eux-memes dans le cadre de leur 
signification multiple portent l'histoire parcielle des societes en tant que 
modeles-symboles des mentalites. L’important est que les musees sont 
porteurs de la tradition et le processus de la lecture, 1'analyse et Implication 
aboutiront a de nouvelles demarches culturelles.

La museologie de la societe traditionnelle d 'ip ire  se construit par 
rapport au progres theorique epistemologique, dans un flux et un reflux des 
attitudes scientifiques. La museologie comme science deposition , de 
representation scenographique, de signification symbolique par des objets, 
participe au «theatre du monde traditionnel». Science et art applique, entre 
les methodes et la pratique, le monde des pensees ne s'arr£tte pas a chercher 
et a comprendre. De cette fa£on se produit le progres. 1'evolution des 
musees, oil les forces individuelles font appel aux administratives.

L'fipire, par son caractere traditionnel peut etre con9ule entierement 
comme un musee vivant. Son histoire culturelle constituee par sa 
communication commerciale mediterraneenne (au cadre historique de 
1'occupation ottomane des Balkans) a laisse ses traces chez 1'architecture, les 
maisons, les outils, les comportements quotidiens, les habits et les coutumes 
liees aux traditions culturelles, aux matieres premieres, aux produits 
montagnards. Les habitants de cette region, par la decision de participer a 
I'economie Internationale comme une condition inevitable et s'installer aux 
grandes centres du commerce et d'artisanat, ont forme la civilisation locale. 
Celle-ci correspond aux relations des Balkans avec l’Europe. Liberie 
intellectuelle issue de la meme communication au cadre des lumieres 
europeenes est apparue dans la propre culture traditionelle, dans le schema 
du dialogue entre tradition et modemite, conservatisme et progres. Un 
dialogue neuf, une nouvelle action de recherches dans la politique globale de 
comprehension culturelle des societes.

L'fipire demande un musee approuvant son caractere montagnard, 
faisant appel a des caracteristiques specifiques de l'espace, de ses commu
nications, de ses groupes d'habitants-porteurs de leur propre culture comme 
des reponses aux besoins; le schema des comportements economiques et 
sociaux par son visage culturel acquis a travers les siecles.
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I. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
2. ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
3. ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΜΑΑΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
8. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
15. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΑ ΘΕΑΝΩ 
*

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΜΠΑΔΑ-ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
2. ΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗΪΔΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
3. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
4. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ-ΤΕΖΑ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΚΟΝΤΟΡΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΔΑ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
8. ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΝΤΑΤΣΗ-ΔΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
11. ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΛΕΚΤΟΡΕΣ
1. ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. ΖΑΡΙΔΗ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΑΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ
5. ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ-ΦΙΑΙΟΥ ΖΩΗ
6. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ν.407
1. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
2. ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΒΟΗΘΟΙ
1. Π ΑΝ ΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΙΑ 

Ε.Δ.Τ.Π.
1. ΓΙΑΡΑΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΖΑΓΚΛΗ-ΜΠΟΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΤΣΑΡΑ-ΓΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5. ΧΗΤΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. ΔΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (30.10.1965-31.8.1983)
2. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ (17.4.1972-28.3.1991)
3. ΝΥΣΤΑΖΟΠ ΟΥΛΟ Υ-Π ΕΛΕΚΙΔΟ Υ ΜΑΡΙΑ (24.1.1975-31.8.1996)

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ ΔΟΜΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (30.6.1993-31.8.1996)
2. ΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (20.7.1978-31.8.1994)
3. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (23.3.1966-30.10.1972)
4. ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (23.2.1980-23.8.1984)
5. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (30.10.1965-5.9.1975)
6. ΚΑΛΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (30.10.1965-31.8.1968)
7. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (11.1.1965-9.9.1969)
8. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1.3.1975-11.1.1990)
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (16.2,1966-12.8.1991)
10. ΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (6.9.1972-5.2.1975)
11. ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (8.8.1973-2.2.1998)
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΑΗ Δ.Ε.Π.
12. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
13. ΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
14. ΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
15. ΘΕΟΧΑΡ ΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
17. ΔΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΦΑΝΗ
19. ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. ΔΗΜΗΤΡΟΠ ΟΥ ΛΟ Υ-ΚΡΓΓΣ ΑΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
3. ΜΟΥΛΙΩΤΗ-ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
4. ΜΠΑΛΤΖΩΗ-ΝΑΚΑ ΧΑΡΙΚΑΕΙΑ
5. ΦΑΤΟΥΡΟΥ-ΛΙΟΥΤΑ ΟΛΓΑ

III. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εξάμηνο Άρρενες Θήλεις
Β' 43 126
Δ ' 53 160
ΣΤ' 35 140
Η' 22 70

Επί πτυχίω 153 490
Πτυχιούχοι 38 145
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IV. Δ ΙΔ Α Κ Τ Ο Ρ ΙΚ Ε Σ  ΔΙΑ Τ ΡΙΒ Ε Σ

Κ ω νσ τά ντ ιο ς  Δ ημήτριος. Α ναγορεύτηκε στις 21 .10 .1998 με βαθμό «Α ριστα». Τ ί
τ λ ο ς  διατριβής: «Π ροσέγγιση στο έργο  τω ν ζω γρά φ ω ν α π ό  το  Κ απέσοβο της 
Η π είρ ου » .

Σ ταβέλα  Σ τυλιανή . Α ναγορεύτηκε σ τις 16.12.1998 με βαθμό «Α ριστα». Τ ίτλος  
διατριβής: «Η  Ξ ενο δ ο χ ία  στο  Β υ ζά ντιο» .

Ζ α π ά ντη  Σ ταμ ατούλα . Α ναγορεύτηκε σ τις 27 .1 .1999  με βαθμό «Λ ία ν Κ αλώ ς». 
Τ ίτλ ο ς  διατριβής: «Κ εφ α λονιά  1500-1571. Η συγκρότηση της κ ο ινω νία ς του  
νη σ ιού » .

Φ ιλ ή μ ο νο ς Τ σ ο π ο το ύ  Μ ελίνα . Α ναγορεύτηκε σ τ ις  27 .1 .1999  με βαθμό «Α ριστα». 
Τ ίτ λ ο ς  διατριβής: «Η  ελληνιστική οχύρω ση της Ρόδου».

Τ ρ ια ντα φ υ λ λ ίδ η ς Π α ύλος. Α ναγορεύτηκε στις 27 .1 .1999  με βαθμό «Α ριστα». 
Τ ίτλ ο ς  διατριβής: «Τα γυ ά λ ινα  α ντικ είμ ενα  α π ό  τη Μ ινώ α Α μοργού».

Φ λιτούρη ς Α θ α νά σ ιο ς . Α ναγορεύτηκε σ τις 17.3.1999 με βαθμό «Λ ία ν Κ αλώ ς». 
Τ ίτλ ο ς  διατριβής: «Το α ντά ρτικ ο  του  Ε Δ Ε Σ  στην Ή π ειρ ο . Σ τόχοι, δράση και 
α π οτελέσ μ α τα  (Ιο ύ λ ιο ς  1942 - Δ εκ έμ βριος 1944».
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