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ΕΊΣΑΓΩΓΗ 

Βασίλης Νιτσιάκος 

Ο διάλογος ξεκίνησε σαν «διάλογος κωφών» κατά την εκδοχή των λαο-
γράφων. Των λαογράφων που, με τη «διείσδυση» της κοινωνικής ανθρω-
πολογίας στον ακαδημαϊκό χώρο και όχι μόνο, άρχισαν να αισθάνονται 
ότι παραβιάζεται ο «ζωτικός χώρος» τους και ότι απειλείται η υπόσταση 
της επιστήμης τους από μια, έτσι κι αλλιώς, αποικιοκρατική και γι’ αυτό 
επεκτατική συγγενή επιστήμη. Από την άλλη πλευρά, οι ανθρωπολόγοι, με 
έναν υπεροπτικό και αλαζονικό τρόπο, είναι αλήθεια, είτε αγνόησαν είτε 
περιφρόνησαν το έργο των λαογράφων, θεωρώντας στην καλύτερη περί-
πτωση ότι δεν τους είναι χρήσιμο, δεν τους αφορά και στη χειρότερη ότι 
στερείται επιστημονικότητας και κατά κάποιον τρόπο, όπως και να ’ναι, 
η λαογραφία «εξεμέτρησεν τον βίον της», καθώς υπηρέτησε την εθνική 
υπόθεση και τώρα πια δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος ύπαρξής της, εφό-
σον εθνικό ζήτημα δεν υφίσταται πια (Μερακλής 2004, Παπαταξιάρχης 
2003, Νιτσιάκος 2014).

Αυτός ο πράγματι παράδοξος διάλογος, που έμοιαζε με κλεφτοπόλε-
μο τα πρώτα χρόνια της «συνάντησης», από τα μέσα της δεκαετίας του 
1980 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1990, κάποια στιγμή έμελλε να 
πάρει μορφή πραγματικού διαλόγου, με ευρύτερη διεπιστημονική διάστα-
ση, καθώς στη συζήτηση εντάχθηκε και η ιστορία κατά κύριο λόγο, αλλά 
ως έναν βαθμό και ο ευρύτερος χώρος των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, 
πολιτισμικών σπουδών.

Με την είσοδο στη νέα χιλιετία λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα δύο ση-
μαντικά συνέδρια: το 2001 η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση «Όψεις 
της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα», οργανωμένη από 
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την Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, και το 2002 το Επιστημονικό Συμπό-
σιο με τίτλο «Το παρόν του παρελθόντος. Ίστορία, λαογραφία, κοινωνική 
ανθρωπολογία», από την Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας (Ίδρυτής: Σχολή Μωραΐτη). Ίδιαίτερα το δεύτερο 
αποτέλεσε σημαντική τομή ως προς τον πολυπόθητο διάλογο. Συμμετεί-
χαν εκπρόσωποι των δύο κλάδων, αλλά και άλλοι επιστήμονες κύρους 
που ενδιαφέρονται για την υπόθεση και έχουν άποψη εξ αντικειμένου, 
καθώς ασχολούνται, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με τον «λαϊκό» ή 
«παραδοσιακό» πολιτισμό, εν πάση περιπτώσει με θέματα που άπτονται 
του γνωστικού αντικειμένου της λαογραφίας, που τώρα καθίσταται εκ των 
πραγμάτων και αντικείμενο της ανθρωπολογίας.

Ανάμεσα σε αυτούς τους «τρίτους», ας πούμε πιο «ουδέτερους», πιο 
«αντικειμενικούς» συζητητές ήταν και ο Γρ. Σηφάκης, γνωστός φιλόλογος, 
εκτός των άλλων, για τις σπουδαίες μελέτες του για το δημοτικό τραγούδι. 
Ο Σηφάκης ξεκίνησε την εναρκτήρια διάλεξή του Λαογραφία, Ανθρωπολο-
γία και Ιστορία ή τα ετερώνυμα που δεν έλκονται θέτοντας το καυτό ερώτη-
μα: «Άραγε θα καταφέρει η λαογραφία να επιβιώσει μέσα στον νέο αιώνα 
ή μήπως έχουν εκλείψει οι συγκυρίες που την γέννησαν κι έχει φτάσει ο 
καιρός να παραχωρήσει τη θέση της στη νεότερη και καλύτερα “προικι-
σμένη” αδελφή της την ανθρωπολογία;» (Σηφάκης 2003: 13). Η απάντηση 
που δίνει ο ίδιος στο ερώτημα που θέτει, μετά από μια εμπεριστατωμένη 
ανάλυση και υιοθετώντας μια συγκεκριμένη οπτική, που παραπέμπει στο 
έργο της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, είναι η εξής: «Δεν βλέπω γιατί δεν 
θα μπορούσαμε να φανταστούμε –και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
ενισχύσουμε– μιαν ανθρωπολογική λαογραφία. Το επίθετο παραπέμπει στη 
θεωρητική προσέγγιση (είτε πρόκειται για λειτουργική, είτε για δομιστική, 
μαρξιστική, ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία), αλλά το ουσιαστικό αναφέρεται 
στο σύνολο των προς μελέτην αντικειμένων, που δεν χρησιμοποιούνται 
περιπτωσιακά σαν τεκμήρια για την παραγωγή ή τη στήριξη κάποιας θεω-
ρίας, αλλά αποτελούν τον στόχο της έρευνας, το πραγματικό αντικείμενο 
ερμηνείας και ιστορικής ανασυγκρότησης» (Σηφάκης 2003: 31-32).

Η ίδια πρόταση για την ανάπτυξη μιας ανθρωπολογικής λαογραφίας 
επανέρχεται στη συζήτηση από τον Ελευθέριο Αλεξάκη στο ίδιο Συμπό-
σιο και στο πλαίσιο της εισήγησής του με θέμα Ανθρωπολογία οίκοι ή 
Λαογραφία; Μια επιστημολογική προσέγγιση. Ο Αλεξάκης μάλιστα σε μια 
αποστροφή του λόγου του δηλώνει με έναν υπερβολικό τρόπο: «Με άλλα 
λόγια, η λαογραφία ή είναι ανθρωπολογία ή δεν είναι τίποτα» (Αλεξάκης 
2003: 45). Χαρακτηρίζουμε υπερβολική τη διατύπωση, γιατί στην αρχή 
της εισήγησής του ο ίδιος παρουσίασε τα συμπεράσματα προηγούμενων 
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εισηγήσεών του, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν περισσότερες από μία 
λαογραφίες, όπως και ανθρωπολογίες.

Στο Συμπόσιο αυτό, παρά τις αντιπαραθέσεις και τις «ακραίες» τοπο-
θετήσεις, υπήρξαν σημάδια μιας δυνατότητας σύγκλισης στο πλαίσιο της 
διαφαινόμενης ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας στο πεδίο των κοινω-
νικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Τα επόμενα χρόνια η αντίθεση αμ-
βλύνθηκε κάπως και οι αντιπαραθέσεις άρχισαν να δίνουν τόπο σε «αμοι-
βαίες υποχωρήσεις» και σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινού πε-
δίου επικοινωνίας και εύρεσης θετικών σημείων επαφής, μια διαδικασία 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες αναθεωρήσεις εκατέρωθεν 
και τελικά σε συνθέσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα. 

Σε ποια βάση θα γίνουν όμως όλα αυτά; Μπορεί η συζήτηση να συνε-
χιστεί με όρους «τσιφλικοποίησης» των επιστημονικών πεδίων, με νοο-
τροπίες ιδιοκτησιακής σχέσης με τα πράγματα και με άξονα τους αντα-
γωνισμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με τα επιστημολογικά ζητούμενα, 
δηλαδή τη θεωρία, τη μέθοδο και τους όρους συγκρότησης των γνωστικών 
αντικειμένων;

Τόσο η συνάντηση όσο και η συζήτηση, κατά τον Ευθύμιο Παπαταξι-
άρχη, που συμμετείχε ενεργά στο Συμπόσιο, εμποδίζεται από την «εμμονή 
της λαογραφίας σε ασαφείς μεθοδολογίες, σε αναγωγιστικές εκδοχές της 
έννοιας του πολιτισμού, καθώς και στην ιδεολογικά φορτισμένη και περι-
ορισμένης αναλυτικής αξίας έννοια του λαού, ανάμεσα σε άλλους παρά-
γοντες…». Ο ίδιος καλωσορίζει τη μετεξέλιξη της λαογραφίας από εθνική 
σε κοινωνική επιστήμη και το άνοιγμά της στην κοινωνική ανθρωπολογία, 
ωστόσο σημειώνει ότι «η αυθαίρετη νοηματοδότηση αυτών των λέξεων, 
που συχνά δεν παρακολουθεί το σύγχρονο ανθρωπολογικό τους νόημα 
ή βρίσκεται σε λογική αντίφαση με τις αντίστοιχες πρακτικές, δηλώνει 
μια έλλειψη γνωστικής πειθαρχίας και, παράλληλα, δημιουργεί ένα κλίμα 
σύγχυσης και δυσπιστίας…» (Παπαταξιάρχης 2003: 71).

Ο Παπαταξιάρχης θέτει ως βασικό ζήτημα το μεθοδολογικό, αιτιολο-
γώντας μάλιστα την απόσταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους δύο 
κλάδους στη βάση του μεθοδολογικού ασύμπτωτου. Πολύ απλά τα δε-
δομένα της λαογραφίας δεν μπορούσαν να είναι χρήσιμα στους ανθρω-
πολόγους, διότι συγκροτήθηκαν με τη λημματογραφική μέθοδο, που τα 
απογύμνωνε από τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, 
ενώ η ανθρωπολογία, με την εθνογραφική της μέθοδο, έθετε διαφορετικά 
ερωτήματα και αναζητούσε διαφορετικούς τρόπους ορισμού, συγκρότη-
σης και προσέγγισης του αντικειμένου.
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Η λαογραφία, λοιπόν, στο μέτρο που επιλέγει να μετατραπεί από εθνικό 
σε κοινωνικό κλάδο δεν μπορεί παρά να αναθεωρήσει τη θεωρητική της 
οπτική και βεβαίως τη μεθοδολογία που απορρέει από αυτήν. Στο μέτρο 
που εγκαταλείπει τη θεωρία της εθνικής συνέχειας, που από ένα σημείο και 
έπειτα καθίσταται κυρίαρχο ακαδημαϊκό αφήγημα, πρέπει να αναθεωρήσει 
και τις μεθοδολογικές της επιλογές. Μια συγχρονική κοινωνική επιστήμη, 
για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπηρετηθεί από μια λημματογραφική μέ-
θοδο. Μιλάμε για την κυρίαρχη εκδοχή της ακαδημαϊκής λαογραφίας και 
τον προσανατολισμό της, διότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, 
παράλληλα με αυτή την εκδοχή, υπάρχει και το αδιάλειπτο ενδιαφέρον των 
λαογράφων για τον ζωντανό λαϊκό πολιτισμό, για τη «ζώσα παράδοση», η 
οποία δεν αντιμετωπίζεται σαν επιβίωμα ή απολίθωμα του παρελθόντος, 
αλλά θεωρείται δημιουργική προσαρμογή και εξέλιξή του.

Όπως και να είναι πάντως, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την 
καταγωγή και τη συνέχεια στη συγχρονικότητα θέτει από μόνη της θεμε-
λιώδη ζητήματα θεωρίας και μεθόδου. Μπρος στην αναπόδραστη αυτή 
ανάγκη αναθεώρησης του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου, που 
έγινε σχεδόν επιτακτική στα νεότερα χρόνια (ο προβληματισμός ήδη άρ-
χισε να υφίσταται από τη δεκαετία του 1960 και προσέλαβε επείγοντα 
χαρακτήρα κατά τις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης 1970-1980), 
οι τοποθετήσεις των λαογράφων υπήρξαν διαφοροποιημένες, ωστόσο στο 
επίκεντρο βρέθηκαν εκτός από το ζήτημα της θεωρίας και της μεθόδου και 
θέματα ορισμού του αντικειμένου και εννοιολόγησης βασικών όρων που 
χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε με έναν μάλλον άκριτο τρόπο, όπως οι όροι 
«λαός», «παράδοση» και τα παράγωγά τους.

Το ζήτημα της μεθόδου το είχε θέσει με έναν πολύ ουσιαστικό τρό-
πο ο Δ. Λουκάτος ήδη από τη δεκαετία του 1960 και πιο συγκεκριμένα 
το σημαδιακό έτος 1967, στην εναρκτήρια διάλεξή του ως καθηγητή της 
λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
Λαογραφία-Εθνογραφία. Στη διάλεξη αυτή ο Λουκάτος προαναγγέλλει τη 
σχετικά πρόσφατη συζήτηση περί «ανθρωπολογίας οίκοι» ή «ιθαγενούς 
ανθρωπολογίας», μιλώντας για μια «εσωτερική κάθε έθνους» εθνογραφία, 
«που οι ρόλοι της θα είναι οικειότερα “λαογραφικοί”». Την εθνογραφική 
μέθοδο την χαρακτηρίζει «πλαισιωτική», διαπιστώνοντας ότι οι λαογρά-
φοι την ακολουθούν «και βλέπει κανείς να ολοκληρώνεται τώρα η λαο-
γραφική μελέτη ενός τόπου ή ενός έθνους ή κοινωνικής ομάδας με τρόπο 
“εθνογραφικό”» (Λουκάτος 1968). 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Λουκάτος αισθάνεται την ανάγκη να 
εξηγήσει αδρομερώς πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος την εθνογραφική μέθοδο 
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και μιλά για τη γεωγραφική, ιστορική και οικονομική πλαισίωση των θε-
μάτων, έχοντας μάλιστα κάνει προηγουμένως τη διαπίστωση ότι ο δρόμος 
εδώ είναι από τα «βιο-οικονομικά προς τα κοινωνικά, τα ψυχικά και τα 
πνευματικά», ενώ στη λαογραφία η πορεία είναι αντίστροφη. Προβλημα-
τίζει, βέβαια, η τοποθέτηση ότι στην εθνογραφία τα ψυχικά και τα πνευμα-
τικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται σαν εκδηλώσεις των «εθνικών τρόπων 
ζωής» γίνεται χωρίς κανέναν περαιτέρω προβληματισμό εννοιολογικό, 
αναλυτικό και ευρύτερα θεωρητικό γύρω από την έννοια του έθνους και 
άλλων σχετικών όρων (π.χ., εθνοτική ομάδα). Ωστόσο, προτείνει αυτή τη 
μέθοδο ως ενδεδειγμένη και για την ελληνική λαογραφία και δεν μιλάει 
μόνο για την πλαισίωση των φαινομένων με βιο-οικονομικούς και κοινω-
νικούς όρους, αλλά, το πιο σημαντικό, για τον προσδιορισμό του χώρου 
και του χρόνου των εξελίξεων.

Ο προσδιορισμός του χωροχρόνου των εξελίξεων θέτει προφανώς το 
ζήτημα της ιστορικότητας των φαινομένων που μελετά η λαογραφία και, 
εμμέσως πλην σαφώς, θα λέγαμε τώρα πια εμείς την ανάγκη «ιστορίκευ-
σης» της λαογραφικής σκέψης, που σημαίνει και της λαογραφικής μεθό-
δου. Η παλιά κατά Κυριακίδη «ιστορική μέθοδος» πήρε αυτή την ονομασία 
επειδή ασχολήθηκε με το ζήτημα της καταγωγής των φαινομένων. Είναι 
αυτή η εμμονή στο ζήτημα της καταγωγής και της συνέχειας άλλωστε που 
γέννησε και την έννοια του γραμμικού εθνικού χρόνου, ο οποίος παρουσι-
άζει υπερβατικά χαρακτηριστικά και εν πάση περιπτώσει λίγη σχέση έχει 
με μια πραγματικά ιστορική προσέγγιση, η οποία θα αναδείκνυε προφα-
νώς δίπλα στις συνέχειες, που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, και τις ασυνέχειες, 
τις μεταβολές, τους μετασχηματισμούς, τις τομές, τις ρήξεις κ.ο.κ.

Η ιστορικότητα των υπό μελέτη φαινομένων ως διαπίστωση, αλλά και 
η «ιστορίκευση» της λαογραφικής σκέψης έρχονται στο προσκήνιο με ιδι-
αίτερα εμφατικό τρόπο κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, ιδιαίτερα από 
τη δεκαετία του 1980 και έπειτα. Ο Μ. Μερακλής δηλώνει κατηγορηματι-
κά ότι «η θεωρία της συνέχειας δεν είναι η μόνη λαογραφική θεωρία και 
μέθοδος που υπάρχει». Και όχι μόνο αυτό, αλλά θεωρεί ότι «κατά κύριο 
λόγο υπάρχει η λαογραφία που υιοθετεί, αμέσως από την αρχή, την κοινω-
νικοϊστορική μέθοδο· που θεωρεί τα λαογραφικά φαινόμενα ως ιστορικά 
και κοινωνικά φαινόμενα που πραγματοποιούνται σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο» (Μερακλής 1989: 19). Την ίδια χρονική περίοδο η Άλκη Κυριακί-
δου-Νέστορος αναπτύσσει ανάλογους προβληματισμούς με διαφορετικές 
αφετηρίες και διαφορετικές προτάσεις. Με δυο λόγια, η Κυριακίδου, κρί-
νοντας ότι δεν δημιουργείται πια λαϊκός πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή, 
θεωρεί ότι το έργο της λαογραφίας είναι μάλλον ιστορικό. Αντί του όρου 
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«λαϊκός πολιτισμός» προτείνει τον όρο «παραδοσιακός πολιτισμός», τον 
οποίο ταυτίζει ιστορικά με την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Με 
βάση αυτή τη θέση προτείνει ως μέθοδο την «ιστορική εθνογραφία». Την 
χαρακτηρίζει ιστορική γιατί χρησιμοποιεί όλες τις πηγές που θα χρησι-
μοποιούσε ένας ιστορικός, αλλά και εθνογραφική γιατί ξεκινά από την 
εμπειρική παρατήρηση ενός τόπου και των ανθρώπων του και προσπαθεί 
να εξετάσει τα πράγματα συνολικά, με την προσέγγιση δηλαδή που οι αν-
θρωπολόγοι ονομάζουν «ολική» (Κυριακίδου 1980: 96).

Με μια κριτική παρουσίαση των παραπάνω ασχοληθήκαμε σε προη-
γούμενη εργασία μας (Νιτσιάκος 2014: 53-109). Εδώ αρκεί να επαναλά-
βουμε ότι κανείς από τους δύο σημαντικούς λαογράφους της γενιάς αυ-
τής δεν επιχείρησε να επεξεργαστεί με έναν συστηματικό, ενδελεχή και 
αναλυτικό τρόπο αυτές τις σπερματικές ιδέες, ώστε να προκύψουν ολο-
κληρωμένες μεθοδολογικές προτάσεις, οι οποίες, βεβαίως, προϋποθέτουν 
ανάλογα θεωρητικά υποδείγματα. Ο μεν Μερακλής άφησε αυτή την υπό-
θεση να φανεί στην πράξη μέσα από τις μελέτες του, όπου κατά τον ίδιο 
βρίσκεται εγκατεσπαρμένη η θεωρία, η δε Κυριακίδου αμφιταλαντεύτηκε 
αρκετά ανάμεσα στην ιστορική και τη συγχρονική προσέγγιση και βέβαια 
δεν κατάφερε να πείσει με την αρχική της πρόταση περί «ιστορικής εθνο-
γραφίας», όχι μόνο διότι συνιστούσε ένα οξύμωρο, αλλά και γιατί η ίδια 
διαπίστωνε τη μεταβατικότητα της ελληνικής κοινωνίας, τους μετασχημα-
τισμούς που δεν νομιμοποιούσαν καμιά τομή ανάμεσα σε ένα «παραδοσι-
ακό» παρελθόν και ένα νεωτερικό παρόν. Όλα αυτά και άλλα αδιέξοδα και 
αντινομίες δεν την απασχόλησαν συστηματικά, με αποτέλεσμα σε χρόνο 
μεταγενέστερο και με τη συνειδητοποίηση ότι η πρότασή της δεν τύχαινε 
ευρείας αποδοχής, χωρίς να απεμπολεί τα όσα είχε πει για τη χρησιμότητα 
του ιστορικού προσανατολισμού της λαογραφίας, να κάνει μια σημαντική 
στροφή, δηλώνοντας ότι η λαογραφία δεν πρέπει να αποξενωθεί από το 
βασικό της έργο: τη σπουδή του «ζώντος, παρόντος λαού» (Κυριακίδου-
Νέστορος 1993: 31).

Από αυτό το ιδιότυπο μεθοδολογικό αδιέξοδο η Κυριακίδου προσπά-
θησε να βγει μέσω της προφορικής ιστορίας, η οποία συνδέει το παρελθόν 
με το παρόν μέσω της συλλογικής μνήμης, που συγκροτείται στη βάση 
βιωμένων εμπειριών των μελών μιας κοινωνικής ομάδας, μιας κοινότη-
τας, μιας οποιασδήποτε συλλογικότητας. Έτσι, η προφορική ιστορία θα 
την απασχολήσει στην πιο ώριμη φάση της επιστημονικής της πορείας και 
μέχρι το τέλος της ζωής της. Η προφορική ιστορία ήδη είχε γίνει σημείο 
σύγκλισης ανάμεσα στην ανθρωπολογία και την ιστορία και η Κυριακί-
δου προσθέτει τη συμβολή της λαογραφίας, που εξ αντικειμένου είχε δι-
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αμορφώσει μεθόδους και τεχνικές μελέτης της προφορικής δημιουργίας, 
του προφορικού πολιτισμού ή της προφορικότητας γενικότερα, που ώς 
τότε θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικότητά της, και είχε αρχίσει να εν-
διαφέρεται εκτός από τον «έντεχνο λαϊκό λόγο» ή την «προφορική λογο-
τεχνία» και για τις αυτοβιογραφίες και τις ιστορίες ζωής των φορέων του 
πολιτισμού που μελετούσε. Διεκδικούσε, λοιπόν, ρόλο σε όλη αυτή την 
προσπάθεια που είχε διεπιστημονικό χαρακτήρα και επρόκειτο να μετεξε-
λιχθεί από μια μέθοδο σε έναν ιδιαίτερο κλάδο, με σημαντική παρουσία 
στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Αυτή η στροφή από το 
αντικείμενο μελέτης στον φορέα του και μέσω του φορέα στην ευρύτερη 
κοινότητα φέρνει τη λαογραφία κι από ένα άλλο μονοπάτι πιο κοντά στην 
εθνογραφική μέθοδο, παράλληλα, βέβαια, με την προσέγγιση στην ιστο-
ρία (Κυριακίδου-Νέστορος 1993: 227-258).

Το διεπιστημονικό εγχείρημα ανάπτυξης της προφορικής ιστορίας στην 
Ελλάδα υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχές και η λαογραφία είχε το δικό της με-
ρίδιο και ρόλο σε αυτή την υπόθεση (Βαν Μπούσχοτεν κ.α. 2008, Αυδί-
κος 2001), όπως είχε επίσης τη δική της συμβολή στην ανάπτυξη της βι-
ογραφικής μεθόδου (Μερακλής 1993, Μπάδα 2001, Κακάμπουρα 2008), 
που και αυτή, ανεξάρτητα από τη διεκδίκηση αυτονομίας εκ μέρους της 
(Ferrarotti 1981), αποτέλεσε σημαντικό διεπιστημονικό σταυροδρόμι εφα-
πτόμενο με αυτό της προφορικής ιστορίας. Τα παραπάνω, ωστόσο, μαζί 
με άλλα ανάλογα μεθοδολογικά εγχειρήματα, όπως, για παράδειγμα, και 
η περίπτωση της μικροϊστορίας (Ντάτση 2004: 180-193) και η υιοθέτηση 
της έννοιας της «μακράς διάρκειας» του Braudel και άλλων αναλυτικών 
εργαλείων από τη Σχολή των Annales (Σκουτέρη 1993, Ρόκου 2005), προ-
κύπτουν από την κοινωνική στροφή της λαογραφίας και τη συνάντησή της 
με τις κοινωνικές επιστήμες, κυρίως την κοινωνική ανθρωπολογία, την 
κοινωνική ιστορία και την κοινωνιολογία.

Το ερώτημα που γεννάται εύλογα, λοιπόν, αφορά στην αυτονομία της 
λαογραφικής μεθόδου, που σημαίνει τελικά την αυτονομία της ίδιας της 
λαογραφίας σε αυτό το επίπεδο. Η μέθοδος, ωστόσο, συναρτάται με τη θε-
ωρία. Φτάνοντας λοιπόν στη θεωρία, το ερώτημα γενικεύεται και τίθεται 
για όλες τις επιμέρους κοινωνικές επιστήμες. Μπορεί, δηλαδή, η καθεμιά 
χωριστά να έχει τη δική της θεωρία ή θεωρίες; Τα θεωρητικά ρεύματα που 
κατά καιρούς αναπτύσσονται και ηγεμονεύουν δεν αφορούν στο σύνολο 
των κοινωνικών επιστημών; Είναι φυσικό κάποιες θεωρίες για συγκεκρι-
μένους λόγους να παράγονται και αναπτύσσονται ιδιαίτερα σε συγκεκρι-
μένους κλάδους των κοινωνικών επιστημών, όπως είναι φυσικό να ανα-
πτύσσονται και ανάλογες μεθοδολογίες που προσιδιάζουν ή και ταυτίζο-
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νται με συγκεκριμένους κλάδους, όπως, για παράδειγμα, η εθνογραφική 
μέθοδος αποτελεί το σήμα κατατεθέν της κοινωνικής ανθρωπολογίας.

Με αυτή τη λογική και εφόσον η λαογραφία επιλέγει, εάν το κάνει, 
να ενταχθεί στις κοινωνικές επιστήμες, καλείται να επιλέξει μία από τις 
εκάστοτε θεωρούμενες έγκυρες θεωρητικές σχολές ή συνδυασμούς αυτών 
με τις συναρτώμενες με αυτές μεθοδολογίες, αφομοιώνοντας με απόλυτη 
σαφήνεια τα εννοιολογικά και αναλυτικά τους εργαλεία και σεβόμενη τις 
εσωτερικές τους πειθαρχίες. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με όρους ολο-
κληρωμένων συνθέσεων και εφαρμογών και όχι επιλεκτικά, επιφανειακά 
και αποσπασματικά. Η εφαρμογή της θεωρίας του δομισμού σε συγκεκρι-
μένες μελέτες από την Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος αποτελεί ένα τέτοιο 
παράδειγμα (Χατζητάκη-Καψωμένου 2001).

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται στη θεωρία και τη μέθοδο. 
Αφορά ίσως περισσότερο, με τον τρόπο που τίθεται, στο ίδιο το γνωστικό 
αντικείμενο. Οι γνωστικές πειθαρχίες των επιμέρους κλάδων ορίζονται 
σε σχέση με τη σαφή οροθέτηση των γνωστικών αντικειμένων και τη 
ρητή και συστηματική διατύπωση των υποδειγμάτων, δηλαδή των συνε-
κτικών συστημάτων θεωρίας και μεθόδου που υιοθετούνται για την ερμη-
νεία των υπό μελέτη φαινομένων. Ο ορισμός του γνωστικού αντικειμένου 
συνιστά θεμελιώδη πράξη κάθε επιστημονικού εγχειρήματος και συναρ-
τάται με τις ιστορικές συνθήκες και σχέσεις παραγωγής της γνώσης. Γι’ 
αυτό ακριβώς εντάσσεται σε ένα επιστημονικό υπόδειγμα ιστορικά προσ-
διορισμένο, το οποίο είναι αναπόφευκτο να θεωρηθεί ξεπερασμένο όταν 
οι ιστορικές συνθήκες το επιβάλλουν. Κατά συνέπεια, κανένας ορισμός 
δεν συνιστά δόγμα, ούτε και είναι οριστικός. Αποτελεί ένα συμβατικό 
εργαλείο, που ως τέτοιο επιβάλλεται να είναι ανοιχτό σε μελλοντικές 
αναθεωρήσεις, με βάση τα εκάστοτε ζητούμενα, που και αυτά προσδιο-
ρίζονται ιστορικά.

Τα επιστημολογικά ερωτήματα που εγείρονται σε ό,τι αφορά στη συ-
γκρότηση των γνωστικών αντικειμένων σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαί-
σια παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
και δυστυχώς δεν έχουν απασχολήσει τους λαογράφους, εκτός από κάποιες 
εξαιρέσεις της νεότερης γενιάς, που ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που 
έκαναν διεπιστημονικά «ανοίγματα» στον ευρύτερο χώρο των κοινωνι-
κών και πολιτισμικών σπουδών, από τα οποία προέκυψαν και ουσιαστικοί 
προβληματισμοί και γόνιμες προτάσεις. Η συνέχιση της άκριτης χρήσης 
όρων, όπως «λαϊκός/παραδοσιακός πολιτισμός», «λαογραφικό φαινόμενο/
υλικό» κ.λπ., από μόνη της αναπαράγει το πρόβλημα της ανιστορικότη-
τας, αλλά και την επιστημολογικά ουσιοκρατική αντίληψη ότι υπάρχει ένα 
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«υλικό» κάπου εκεί έξω που μας περιμένει να το συλλέξουμε, καταγρά-
ψουμε, περιγράψουμε, ταξινομήσουμε, μελετήσουμε κ.λπ. Το «υλικό», το 
γνωστικό αντικείμενο σε τελική ανάλυση, συνίσταται σε πράξεις και ενέρ-
γειες, σε εκδηλώσεις που υπάρχουν εδώ κι εκεί και τις καταγράφουμε, τις 
περιγράφουμε, τις μελετάμε κ.λπ. με ακριβή και αντικειμενικό τρόπο ή 
συγκροτείται μέσα από τον λόγο και τις πρακτικές της επιστημονικής κοι-
νότητας οι οποίες είναι ιστορικά προσδιορισμένες; Αν ξεφύγει κανείς από 
τη συλλεκτική και σωστική αντίληψη και, βεβαίως, από έναν εμπειρικισμό 
περιγραφικού τύπου και περάσει σε μια ερμηνευτική και αναστοχαστική 
αναζήτηση έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα όχι τεχνικού, αλλά επιστημο-
λογικού χαρακτήρα. Σε αυτό το πεδίο, βέβαια, τόσο το ίδιο το γνωστικό 
αντικείμενο όσο και το υποκείμενο που το μελετά, αλλά και η σχέση που 
διαμορφώνεται ανάμεσά τους αντιμετωπίζονται σε εντελώς διαφορετικές 
βάσεις και καθίστανται ζητούμενα και όχι δεδομένα.

Είναι πράγματι αρνητικό το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των λαογρά-
φων που εμφανίζονται και ως αμύντορες της λαογραφίας ως αυτόνομου 
κλάδου αντί να ασχοληθούν με τα ουσιώδη αυτά ζητήματα επικέντρω-
σαν το ενδιαφέρον τους στην «προστασία» του κλάδου και του γνωστικού 
αντικειμένου από μια «παρείσακτη, ξενόφερτη, ιμπεριαλιστική, επεκτα-
τική και ξελογιάστρα» επιστήμη, την κοινωνική ανθρωπολογία, η οποία 
έχασε τον ιστορικό ζωτικό της χώρο, δηλ. τις αποκαλούμενες «πρωτόγο-
νες» κοινωνίες, και, αναζητώντας νέα πεδία έρευνας, παραβίασε τον ζω-
τικό χώρο της λαογραφίας, φτάνοντας μάλιστα έως τα πιο πυρηνικά στοι-
χεία του, που είναι ο ίδιος ο «λαϊκός πολιτισμός». 

Αλήθεια, σε μια εποχή που η διεθνής τάση και πρακτική υπαγορεύει 
την ενοποίηση του γνωστικού αντικειμένου των κοινωνικών επιστημών 
είναι θεμιτό κάποιοι κλάδοι να περιφρουρούν τα σύνορά τους σαν να ήταν 
ιδιοκτησίες; Σε μια εποχή που πνέουν καταλυτικά οι άνεμοι της διεπιστη-
μονικότητας, αντί να κατασκευάζουμε ανεμόμυλους, να χτίζουμε τείχη 
προστασίας του γνωστικού μας αντικειμένου και του ίδιου του κλάδου 
που υπηρετούμε;

Ίσως τελικά το ζήτημα της (ανα)συγκρότησης των γνωστικών αντικει-
μένων να είναι πιο επιτακτικό και από εκείνο των θεωρητικών–μεθοδο-
λογικών (ανα)συνθέσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα, αλλά, όπως και να 
είναι, δεν είναι ζητήματα άσχετα μεταξύ τους. Το αντίθετο. 

Εάν δεχτούμε, λοιπόν, την ενότητα των κοινωνικών επιστημών, το θεω-
ρητικό-μεθοδολογικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεπιστημονική 
βάση και το ζήτημα των γνωστικών αντικειμένων όχι με όρους ιδιοκτησί-
ας και ουσιοκρατικής αντίληψης, αλλά σε μια βάση διεκδίκησης ενός ενι-
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αίου πεδίου που ορίζεται με μια ολική αντίληψη, στο πλαίσιο της οποίας 
οι όποιες διαιρέσεις, ταξινομήσεις, ιεραρχήσεις, καταμερισμοί εργασίας 
κ.λπ. έχουν συμβατικό χαρακτήρα και δεν είναι παρά εργαλεία δουλειάς, 
με στόχο μια συνολική σύλληψη και ερμηνεία του ενιαίου γνωστικού αντι-
κειμένου. Αυτό το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο, που θα μπορούσε να κα-
τονομαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις επιμέρους εκφάνσεις του, 
με άξονα, π.χ., την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτισμική διάσταση, 
μπορεί να υπηρετηθεί από μια γενική επιστήμη του ανθρώπου, ας πούμε 
από μια γενική ανθρωπολογία. 

Κάτω από τη σκέπη, λοιπόν, μιας ανθρωπολογίας γενικής, θα μπορού-
σαν να στεγαστούν με ισότιμους όρους και κυρίως με επιστημολογικά κρι-
τήρια επιμέρους κλάδοι και πνευματικές παραδόσεις και να συνυπάρξουν 
σε ένα πολυεπιστημονικό και διεπιστημονικό περιβάλλον όχι με όρους 
ανταγωνιστικούς, αλλά διεκδικώντας η καθεμιά τη δική της ιδιαίτερη συμ-
βολή με σεβασμό στις υπόλοιπες και, κυρίως, διατηρώντας τις μεθοδολο-
γικές πειθαρχίες, στο πλαίσιο των όποιων συγκλίσεων και συνθέσεων.

Τα ερωτήματα, βέβαια, που εγείρονται σε μια τέτοια προοπτική δεν 
είναι λίγα. Το πρόβλημα, π.χ., του καταμερισμού της εργασίας, της ύλης 
κ.λπ. σε ό,τι αφορά στη λαογραφία, που θεωρεί κατοχυρωμένο στον εαυ-
τό της τον λαϊκό πολιτισμό ως γνωστικό της αντικείμενο, έχει τεθεί και 
το θίξαμε σε προηγούμενη εργασία μας σχετική με τις «παραδοσιακές» 
κοινωνικές δομές (Νιτσιάκος 2016). Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ το ερώ-
τημα εάν η λαογραφία, έχοντας ως γνωστικό αντικείμενο τον λαϊκό πολι-
τισμό, μπορεί και πρέπει να περιοριστεί σε μελέτες του «εποικοδομήμα-
τος». Ακόμη κι αν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι θετική, μπορεί 
το «εποικοδόμημα» να μελετηθεί, προκειμένου να ερμηνευτεί ανεξάρτητα 
από τη «βάση»; Αλλά, κι από την άλλη, πόσο έγκυρη και θεμιτή είναι 
αυτή η διάκριση ιδιαίτερα σε κοινωνικούς σχηματισμούς μη-νεωτερικούς; 
Κι επίσης, μια ολική σύλληψη του πολιτισμού δεν συμπεριλαμβάνει και 
τη βάση; Ακόμη και στη σύγχρονη κοινωνία η οικονομία δεν είναι πο-
λιτισμός; Τα πράγματα προκύπτουν, λοιπόν, τόσο σύνθετα, που η μόνη 
ασφαλής μεθοδολογικά οδός φαίνεται να είναι η ολική σύλληψη, αλλά και 
προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, με γνώμονα τη διάθεση ερμηνεί-
ας με όρους ιστορικότητας και αναστοχασμού.

Σε μια εισαγωγή σαν την παρούσα δεν μπορεί κανείς να προβεί σε 
αναλύσεις βάθους, αφού στόχος της είναι η ενημέρωση του αναγνώστη, 
κυρίως για τις προθέσεις, τη λογική και το περιεχόμενο της έκδοσης. Ο 
συλλογικός, λοιπόν, τούτος τόμος ως προς τα κείμενα που περιέχει απο-
τελεί στο μεγαλύτερο μέρος του προϊόν δύο επιστημονικών συναντήσεων 
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που έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά ως προς την ουσία 
των απόψεων και προβληματισμών που εκφράζονται είναι το αποτέλεσμα 
έντονων και δημιουργικών συζητήσεων και ζυμώσεων πολλών χρόνων 
ανάμεσα σε ανθρώπους με κοινές επιστημονικές και όχι μόνον ανησυ-
χίες. Κοινό χαρακτηριστικό της συντριπτικής πλειονότητάς τους είναι η 
θητεία τους ως φοιτητών φιλοσοφικών σχολών της χώρας, στις οποίες 
διδάχτηκαν λαογραφία, μέσω της οποίας γνώρισαν και σπούδασαν στη 
συνέχεια, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, και ανθρωπολογία. Οι περισσό-
τεροι είναι επιστήμονες της νέας γενιάς, που, έχοντας επιλέξει τον τρόπο 
της ανθρωπολογίας, νοιάζονται ιδιαίτερα για το μέλλον της λαογραφίας. 
Νοιάζονται για το γεφύρωμα του χάσματος, όπως νοιάζονται για την τομή 
των συνόρων που χωρίζουν τους κλάδους και για τις γόνιμες συναντήσεις 
στα διεπιστημονικά σταυροδρόμια. Η Κόνιτσα, τόπος που έγινε η πρώτη 
συνάντηση (9-11 Σεπτεμβρίου 2011), είναι έτσι κι αλλιώς γνωστή πια για 
τις ακαδημαϊκές δράσεις που τέμνουν εθνικά και επιστημονικά σύνορα, 
αλλά και η Θεσσαλονίκη, όπου έγινε η δεύτερη (16 Νοεμβρίου 2014), εί-
ναι η έδρα του Πανεπιστημίου, όπου ξεκίνησε με τον γνωστό ρηξικέλευθο 
τρόπο η ανθρωπολογική στροφή της λαογραφίας. 

Η διάταξη των κειμένων έγινε με κριτήριο το περιεχόμενό τους, ξε-
κινώντας με αυτά που θέτουν γενικότερα επιστημολογικά ζητήματα και 
θέματα θεωρίας και μεθόδου. Ακολουθούν τα κείμενα που ασχολούνται 
με συγκεκριμένα πεδία του γνωστικού αντικειμένου, όπου τέμνονται τα 
ενδιαφέροντα των δύο κλάδων και προκύπτουν γόνιμες συναντήσεις και 
διάλογοι. Ως κατακλείδα επιλέξαμε ένα κείμενο για την ιταλική περίπτω-
ση, που μέσω της σύγκρισης μπορεί να φωτίσει περισσότερο τα ελληνικά 
δεδομένα.

Ο Π. Ποτηρόπουλος επιχειρεί μια συνολική επισκόπηση της συγκρό-
τησης του «αφηγήματος» της ακαδημαϊκής λαογραφίας στην Ελλάδα, συ-
σχετίζοντάς το με το διεθνές πλαίσιο βεβαίως, και θέτει τους όρους για τον 
επαναπροσανατολισμό των θεωρητικών και μεθοδολογικών επιλογών, 
αλλά και του ίδιου του πεδίου μελέτης. Καταλήγει τεκμηριώνοντας μια 
πρόταση για μια νέα λαογραφία, που δεν μπορεί παρά να είναι ανθρωπο-
λογική και κριτική.

Ο Β. Δαλκαβούκης θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης το ζήτημα της 
μεθόδου ως πεδίου διεπιστημονικής σύγκλισης ανάμεσα στη λαογραφία, 
την κοινωνική ανθρωπολογία και την ιστορία, με άξονα την προφορι-
κή ιστορία και γνώμονα τη δυνατότητα μιας σημαντικής συμβολής στον 
σχετικό διάλογο εκ μέρους της λαογραφίας, μιας λαογραφίας με ανθρω-
πολογικό προσανατολισμό, που ενσωματώνει και την εθνογραφία όχι 
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απλώς σε επίπεδο μεθοδολογικών πρακτικών, αλλά και ως ερμηνευτική 
διαδικασία.

Η Μ. Παπαχριστοφόρου αναφέρεται σε ζητήματα θεωρητικού και με-
θοδολογικού χαρακτήρα μέσω μιας κριτικής επισκόπησης των πρακτικών 
επιτόπιας λαογραφικής έρευνας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί ενδεικτικά 
στα χειρόγραφα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (Κ.Ε.Ε.Λ.) 
της Ακαδημίας Αθηνών. Προχωρά σε μια κριτική αποτίμηση της ταξι-
νομικής οπτικής της ελληνικής λαογραφίας γενικότερα, προκειμένου να 
διαπιστώσει ότι η ολιστική προσέγγιση των λαογραφικών φαινομένων 
μέσα από τη διεπιστημονική τους πρόσληψη, στο πλαίσιο ενός διαρκώς 
μεταβαλλόμενου και ρευστού «τοπίου», εξακολουθεί να είναι το μεγάλο 
ζητούμενο.

Ο Ί. Μάνος προσεγγίζει τις έννοιες της πολιτισμικής ομοιότητας και 
ετερότητας στο πλαίσιο της διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας κατά τις 
δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, περίοδο κατά την οποία ενσωματώ-
νονται στο ελληνικό κράτος και τα βόρεια διαμερίσματα, των οποίων η 
πληθυσμιακή σύνθεση συνιστά καίριο ζήτημα ως προς την επιδιωκόμενη 
ομοιογένεια. Χρησιμοποιώντας υλικό από το περιοδικό Λαογραφία από 
το 1909 μέχρι και το 1921, που αφορά στη μελέτη περιοχών αλλόφωνων 
πληθυσμών, ο Μάνος αναδεικνύει ένα γεγονός που θα φαινόταν εκ πρώ-
της όψεως παράδοξο, ότι δηλαδή η γλωσσική ετερότητα δεν συνιστούσε 
κάποια μορφή απειλής. Παράλληλα, στο κείμενο εξετάζονται οι τρόποι με 
τους οποίους διαχέεται η εθνική ιδεολογία στις τοπικές κοινωνίες και τους 
τρόπους με τους οποίους αυτές ανταποκρίνονται στις ιδέες περί ελληνικό-
τητας και τα συναφή.

Ο Γ. Δρίνης, με αφορμή μια περίπτωση μελέτης από τον ορεινό χώρο, 
θέτει το αίτημα της διατύπωσης νέων θεωρητικών πλαισίων για την προ-
σέγγιση των μετασχηματισμών του αγροτικού χώρου υπό το φως της εν-
σωμάτωσής του στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Θεωρεί ότι η λα-
ογραφία μπορεί να συνεισφέρει και σε ερμηνευτικό επίπεδο, ξεπερνώντας 
τους γνωστούς δυϊσμούς αγροτικό/αστικό, τοπικό/υπερτοπικό κ.λπ. και 
προωθώντας μια νέα κριτική αντίληψη περί τοπικότητας, που απορρίπτει, 
εκτός των άλλων, και την άκριτη υιοθέτηση θεωριών περί «απο-εδαφοποί-
ησης» και «παγκόσμιων ροών».

Ο Α. Αναγνωστόπολος, αντιστρέφοντας κατά κάποιον τρόπο τους 
όρους, θέτει το πρόβλημα της εθνογραφικής γραφής στην Ελλάδα σε σχέ-
ση με την ηθογραφική παράδοση, που, αν και είναι συνυφασμένη κατε-
ξοχήν με τη λαογραφία, μπορεί να αποτελέσει, σε κάποιες εκδοχές της, 
πηγή έμπνευσης, προκειμένου η εθνογραφία να ξαναβρεί τον πραγματικό 
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σκοπό της, που είναι, πάνω από όλα, η μετάδοση της ανθρώπινης κοινω-
νικής εμπειρίας.

Η Α. Πεγκλίδου αναδεικνύει, μέσω της σχέσης της λαογραφίας με τις 
φωτογραφίες και τα οπτικοακουστικά μέσα, τη νεωτερικότητα του εγχει-
ρήματος της ίδρυσής της, συνδέοντάς το με την «αυτό-αποικιοποίηση», 
δηλαδή με την ίδια τη σχέση της νεοελληνικής ιδεολογίας με την αποικιο-
κρατία, που επηρέασε καθοριστικά και τη μεθοδολογία της.

Η Β. Κράββα επιχειρεί μια συνολική επισκόπηση των θεωρητικών και 
μεθοδολογικών εξελίξεων στο γνωστικό πεδίο του υλικού βίου, υιοθετώ-
ντας ως χρονική τομή τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο και επικεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον της στις λαογραφικές σπουδές. Τεκμηριώνοντας τη σημαντική 
παραγωγή λαογραφικού υλικού, αλλά και την πρόοδο με όρους επιστη-
μολογικούς, καταλήγει στη διαπίστωση ότι η ανθρωπολογία –και ιδίως η 
«ανθρωπολογία οίκοι»– έχει να ωφεληθεί από μια εποικοδομητική συνά-
ντηση με τη λαογραφία και, βεβαίως, από την αξιοποίηση του υλικού και 
που έχει παραχθεί στη «μακρά λαογραφική διάρκεια».

Η Β. Χρυσανθοπούλου επιχειρεί μια κριτική επισκόπηση της ενασχό-
λησης των λαογράφων με το πεδίο της λαϊκής λατρείας και της συνδεδεμέ-
νης με αυτήν τελετουργίας από την εμφάνιση της λαογραφίας ως επιστή-
μης στην Ελλάδα έως σήμερα. Σχολιάζει την ορολογία και την επιστημο-
νική οριοθέτηση της λαϊκής λατρείας μέσω των λαογραφικών ταξινομήσε-
ων, καθώς και τις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιλογές των λαογράφων 
στο πεδίο αυτό. Παρουσιάζει διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους η 
λαογραφία καταπιάστηκε με τη συνέχεια, αλλά και με τη μεταβλητότητα 
της λαϊκής λατρείας στη μακρά διάρκεια, με έμφαση τόσο σε κοινωνικές 
και ταυτοποιητικές λειτουργίες της στη συγχρονία, όσο και σε αναζητή-
σεις της συνέχειας των πολιτισμικών στοιχείων και δομών της λαϊκής λα-
τρείας και των τελετουργιών της στη διαχρονία, συνδυάζοντας τη μελέτη 
της αφηγηματικής και της τελετουργικής τους παράδοσης. Διαπιστώνει 
τον διαρκή και εντεινόμενο διάλογο της λαογραφίας με την ανθρωπολογία 
στον χώρο της λαϊκής λατρείας, ιδιαίτερα από το 1970 και εξής, και προ-
τείνει την αναγκαιότητα ύπαρξης ουσιαστικών και αμφίπλευρων ανταλ-
λαγών μεταξύ των δύο αυτών και άλλων όμορων κοινωνικών επιστημών, 
με αναγνώριση της σημασίας των επιστημονικών τους παραδόσεων και με 
συνέπεια στη χρήση των μεθοδολογικών τους εργαλείων.

Η Κ. Στάρα ασχολείται με τη συνάντηση της λαογραφίας με την οι-
κολογία, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή σε διεθνές και διεπιστημονικό 
επίπεδο. Με συγκεκριμένα παραδείγματα, καταδεικνύει τη χρησιμότητα 
του εμβολιασμού της λαογραφικής σκέψης με την οικολογική από τη μια 
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και από την άλλη τεκμηριώνει τη συμβολή που μπορεί να έχει η λαογρα-
φία στην ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την κατανόηση 
της σχέσης φύσης-πολιτισμού, αλλά και τη σύνδεση της θεωρίας με την 
πράξη, στο πλαίσιο ενός οικολογικού προσανατολισμού των κοινωνικών 
επιστημών συνολικά.

Ο A. M. Pusceddu παρουσιάζει το πλαίσιο των εξελίξεων στις ανθρω-
πολογικές, εθνολογικές, λαογραφικές σπουδές στην Ίταλία μέχρι τον Β´ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια περιγράφει συνοπτικά τη συγκρότη-
ση και εξέλιξη της λαογραφίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο, εντοπίζο-
ντας τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία. Το ιταλικό 
παράδειγμα, καθώς παρουσιάζει διαφορές σε σύγκριση με το ελληνικό, 
βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις πραγματικές διαστάσεις του λαο-
γραφικού ζητήματος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην πολιτική του διάσταση.
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