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Οη θσηνγξαθίεο κπνξεί λα κελ ιέλε ςέκαηα , νη ςεχηεο φκσο κπνξνχλ λα θσηνγξαθίδνπλ.
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Πρόλογοσ
Γεληθφηεξα, ζηε δσή κνπ, πάληα έδηλα ηδηαίηεξε πξνζνρή κφλν ζε πξάγκαηα πνπ κνπ
θέληξηδαλ ην ελδηαθέξνλ . Απηφ πξνζπάζεζα λα θάλσ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα
βξσ έλα ζέκα ην νπνίν πξαγκαηηθά ζα κνπ αξέζεη θαη ζα αζρνιεζψ κε απηφ κε φιε κνπ ηελ
ελέξγεηα. Γη απηφ ινηπφλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα βξείηε ηηο δχν κεγάιεο κνπ αγάπεο,
ηελ Ηθαξία , ηνλ ηφπν κνπ, θαη ηε θσηνγξαθία , ην ρφκπη κνπ . Σελ Ηθαξία ηελ επέιεμα γηαηί
είλαη έλαο ηφπνο κε καθξφρξνλε θαη ελδηαθέξνπζα ηζηνξία, δσληαλή αθφκε ζην θεθάιαην ηεο
εμνξίαο, θαη ηε θσηνγξαθία γηαηί κπνξεί λα καο «ζπζηήζεη» κέξε θαη αλζξψπνπο πνπ ππφ
άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα κπνξνχζακε λα γλσξίζνπκε.
Ζ εξγαζία απηή δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ δελ ππήξρε ε ζπκβνιή
ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ. Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αλδξέα Αλδξένπ , ηνλ
ππνβιέπνληα θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα
αλαπηχμσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ πην ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ έιαβα ήηαλ απφ ηνλ Υξήζην
Μαιαρία , θσηνγξάθν, ν νπνίνο κε κεγάιε ππνκνλή θαη ζέξκε κε βνήζεζε ζηελ αλαδήηεζε
θαη πξνεπηινγή ησλ εηθφλσλ , θαζψο νη θσηνγξαθίεο πνπ ζα δείηε ζηε ζπλέρεηα είλαη απφ ην
δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ αξρείν, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε φιε ηελ πνξεία ηεο δηεμαγσγήο ηεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηάζεθε πνιχ ζεκαληηθφο αξσγφο . Δπίζεο ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε
βνήζεηα ηεο Αξγπξψο Φαθάξνπ , θηιφινγνπ, ε νπνία κε ηηο γλψζεηο κε βνήζεζε θαη κε
ππνζηήξημε ηδηαίηεξα. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Αζεκίλα Αλδξίθνπ , ππνςήθηα
Γηδάθηνξα ζην Π.Γ.Μ, πνπ κε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο ζπλέβαιε
ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο.
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Περύληψη
Απφ ηα Ρσκατθά θηφιαο ρξφληα ε Ηθαξία απνηέιεζε ηφπν εμνξίαο αλζξψπσλ, νη νπνίνη
αληηηάρζεθαλ, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο εμνπζίεο. Έηζη ινηπφλ
θαη ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ ε Ηθαξία ππνδέρηεθε πεξίπνπ 15.000
«αληηθξνλνχληεο» πνιίηεο, αξηζκφο ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ κφληκν ηφηε πιεζπζκφ ηνπ
λεζηνχ. Ζ ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν λεζί δηαθέξεη απφ ηνπο ππφινηπνπο
ηφπνπο εμνξίαο. Γελ δεκηνπξγήζεθαλ ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο φπσο ζηελ Μαθξφλεζν, ηνλ
Αε ηξαηή αιιά γηα ηε δηακνλή ηνπο ην θξάηνο είρε επηηάμεη ζπίηηα, ηα νπνία δελ
θαηνηθνχληαλ, ή θαη δσκάηηα κέζα ζηα ζπίηηα πνπ έκελαλ νη ληφπηνη.. Με απηφ ηνλ ηξφπν
αλαγθάζηεθαλ ληφπηνη θαη εμφξηζηνη λα ζπκβηψζνπλ. Οξγάλσζαλ ηε δσή ηνπο κε ηνπο
θαλφλεο πνπ ηνπο ππαγφξεπέ ην ήζνο ηνπ πνιηηηθνπνηεκέλνπ πξννδεπηηθνχ αλζξψπνπ θαη
έδσζαλ καζήκαηα ζπιινγηθφηεηαο. Γεκηνχξγεζαλ νκάδεο, νξγάλσζαλ ην λνηθνθπξηφ ηνπο,
ηνλ «ζάιακφ», ηελ δηαηξνθή ηνπο θαη πάλσ απφ φια ηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπο. Άθεζαλ
αλεμίηεια ζεκάδηα απφ ην πέξαζκα ηνπο ζηελ Ηθαξία, πιηθά θαη πλεπκαηηθά. Οη άλζξσπνη
απηνί κεηέηξεςαλ ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ αγψλα, πίζηε πνπ ν θαζηζκφο πξνζπάζεζε λα
«ιπγίζεη», ζε πεγή πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο. Έηζη ινηπφλ νη Ηθαξηψηεο ζπλαληήζεθαλ κε
ηνπο εμφξηζηνπο θαη έζηεζαλ έλα κεηεξίδη πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θξνλεκαηηζκνχ ζηνλ
ηφπν πνπ, νπζηαζηηθά, ζηάιζεθαλ γηα λα «ζάςνπλ» ηα ηδαληθά ηνπο
Φεχγνληαο νη εμφξηζηνη απφ ην λεζί, πέξα απφ ηα πιηθά θαη πλεπκαηηθά απνηππψκαηα, καο
άθεζαλ εηθφλεο- πεξηγξαθέο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Οη εηθφλεο απηέο απαζαλαηίδνπλ απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο ζε απιέο θαζεκεξηλέο ηνπο ζηηγκέο θαη δειψλνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ
έρηηζαλ κε ηνπο ληφπηνπο. Όκσο κέζα απφ ηε ζπιινγή ηνπ θσηνγξάθνπ Μαιαρία Υξήζηνπ
αληηιακβαλφκαζηε φηη ε εμνξία δελ απνηππψλεηαη φπσο ζηηο γξαπηέο καξηπξίεο θαη ζηηο
κλήκεο ησλ εμφξηζησλ. Γλσξίδνπκε φηη εμνξία ζεκαίλεη «ηηκσξία» γηα πνιηηηθέο αληηιήςεηο
θαη ηδενινγίεο, ζηηο θσηνγξαθίεο φκσο δελ απνηππψλεηαη θάηη ηέηνην. Γηα ην ιφγν απηφ, απηφ
πνπ πξέπεη λα δηεξσηεζνχκε είλαη ν ιφγνο πνπ ηξαβήρηεθαλ απηέο νη θσηνγξαθίεο θαη, αλ νη
ίδηεο κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ηελ αιήζεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζε έλα θνκκάηη ραξηί. Γηα
λα δερζνχκε ινηπφλ ηελ θσηνγξαθία σο ηζηνξηθφ ηεθκήξην πξέπεη νη ίδηνη λα είκαζηε ,
πξψηνλ, ηζηνξηθά εγγξάκκαηνη θαη δεχηεξνλ θξηηηθά ζθεπηφκελνη.

Λϋξεισ κλειδιϊ
Εμνξία, Ιθαξία , Φσηνγξαθία, Εκθύιηνο Πόιεκνο, Ιζηνξηθό Τεθκήξην
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Abstract
From the Roman years, Ikaria has been a place of exile for people who, in their own way,
opposed each political power. So, during the period of the Greek civil war, Ikaria welcomed
about 15,000 "dissident" citizens, almost twice as many as the then permanent population of
the island.
The tactics followed on this island differed from the other places of exile, no concentration
camps were set up as in Makronisos, but the state imposed houses that were not inhabited. In
this way, locals and exiles were forced to coexist, on the one hand, the Icarians to open their
homes and on the other the exiles to assimilate into the social life of the island. They created
groups, organized their household, their "chamber", their sustenance and above all their spirit.
They left indelible marks in Ikaria either material or spiritual, they made roads and
watermills, they learned letters and foreign languages to children. These people turned their
faith into the struggle, a belief that fascism tried to "bend", a source of culture and education.
So the Icarians met with the exiles and set up a mess of political and cultural beliefs in the
place they were actually sent to "bury" their ideals.
Leaving the exiles from the island beyond the material and spiritual footprints they left behind
left us pictures and descriptions of that period. These images immortalize these people in their
simple daily moments, show us the special relationship they built with the locals and their
self-organization on the island.
Generally through this collection of photographer Malachias Christos we understand that
exile is not depicted as in the written testimonies and memories of the exiles. We know that
exile means "punishment" for political perceptions and ideologies, but the photographs do not
imply this. For this reason, what we have to ask is the reason these photographs were taken,
and if they themselves can capture the truth of that period on a piece of paper. Therefore, to
accept the photograph as a historical presumption, we must first be historically literate and
secondly critically reflecting

Key words
Exile, Ikaria , photography, civil war , Historical evidence
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Η εξορύα και η Ικαρύα
1.Εξόριςτοι ςτο Αιγαύο
Η κυβερνθτικι τακτικι τθσ εξορίασ των ανεπικφμθτων πολιτικϊν αντιπάλων είναι πανάρχαια. Ο
«οςτρακιςμόσ» ,για παράδειγμα που είχε ςτιγματιςτεί ιδθ ςτθν αρχαιότθτα ωσ αντιδθμοκρατικι
διαδικαςία, οδιγθςε ςτθν εξορία, μεταξφ 487 και 416 π.Χ. προςωπικότθτεσ τθσ πολιτικισ ηωισ τθσ
Ακινασ, όπωσ τον Αριςτείδθ, το Θεμιςτοκλι και τον Κίμωνα. Εξορία ςιμαινε εκτοπιςμό ζξω από τα
όρια τθσ πόλθσ κράτουσ. Ο εκτοπιςμόσ ωςτόςο των ανεπικφμθτων ςτα νθςιά του Αιγαίου είναι
πρακτικι που κακιερϊκθκε, όπωσ φαίνεται, ςτα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Όχι όμωσ
οποιωνδιποτε ανεπικφμθτων αλλά ιςχυρϊν και επϊνυμων μελϊν τθσ ρωμαϊκισ αριςτοκρατίασ,
μελϊν του αυτοκρατορικοφ οίκου, ςυγκλθτικϊν, αξιωματοφχων τθσ κυβζρνθςθσ, γυναικϊν τθσ
ανϊτερθσ τάξθσ, κακϊσ επίςθσ ρθτόρων, «επικίνδυνων» φιλοςόφων και δαςκάλων. Προξενεί,
πάντωσ, εντφπωςθ ότι και νθςιά του Αιγαίου μεγάλα, καταπράςινα και εφφορα, περιηιτθτα ςιμερα
για κερινζσ διακοπζσ, όπωσ θ Λζςβοσ, θ άμοσ, θ Ρόδοσ και θ Κωσ, ακόμα και θ Κριτθ, είχαν
επιλεγεί ωσ τόποι εξορίασ ςτα χρόνια τθσ ρωμαιοκρατίασ κυρίωσ από τον πρϊτο αιϊνα π . Χ. και
εξισ.
φμφωνα με τον Πζτρο Θζμελθ, οι διακεκριμζνοι αυτοί και εφποροι κατά βάςθ Ρωμαίοι πολίτεσ,
ακόμθ και αν είχαν διαπράξει ςοβαρά εγκλιματα, είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν τθν εξορία από
τθ φυλάκιςθ ςτθν πατρίδα ι και τον κάνατο . Οι πλθροφορίεσ που ζχουμε από Ρωμαίουσ
ςυγγραφείσ είναι ότι ο αρικμόσ των εξόριςτων ιταν μεγάλοσ, οι ςυνκικεσ όμωσ διαβίωςισ τουσ
περιγράφονται ωσ πολυτελείσ. Οι περιοριςμοί που είχαν επιβλθκεί ςτα χρόνια του αυτοκράτορα
Αυγοφςτου, ςτα χρόνια δθλαδι πριν και μετά τθ γζννθςθ του Χριςτοφ, ςε ςφγκριςθ με αυτοφσ τθσ
πρόςφατθσ ιςτορίασ μασ, θχοφν παράξενα ςτ’ αυτιά μασ, όπωσ για παράδειγμα: α) να μθν
διαμζνουν οι εξόριςτοι ςτθν ενδοχϊρα των νθςιϊν, β) να διατθρουν μόνο ζνα μεγάλο πλοίο των
τριάντα (30) τόνων και δφο μικρότερα ςκάφθ με κουπιά, γ) να μθν ζχουν περιςςότερουσ από είκοςι
υπθρζτεσ, όςο για τθν περιουςία τουσ, δεν ζπρεπε να ξεπερνά το μιςό εκατομμφριο ςθςτζρτιουσ και
δ) τον εξόριςτο ακολουκοφςαν ενίοτε θ ςφηυγοσ και τα παιδιά του.

Ζ πνιηηηθή απηή ηεο Ρψκεο είλαη πξνθαλέο φηη δελ απνζθνπνχζε ζηε θπζηθή εμφλησζε
ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηεο, αιιά ζηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην πξνζθήλην ησλ
πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Έλα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ φηη νη εχπνξνη
Ρσκαίνη εμφξηζηνη ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλαζέξκαλζε ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ πνπ
καζηίδνληαλ ηφηε απφ νιηγαλζξσπία θαη έλδεηα θαη απεηινχληαλ κε πιήξε εξήκσζε.
ηα κεγάια λεζηά εμνξίαο ηνπ Αηγαίνπ πξνζηέζεθαλ ζηαδηαθά θαη άιια κηθξφηεξα, φπσο ε
έξηθνο, ε Κχζλνο θαη θπξίσο ε μεξή θαη έξεκε Γπάξνο, θαη γηα ηνπο βαξππνηλίηεο
πξννξηδφηαλ ε Γνλνχζα. Αλάκεζα ζηνπο εμφξηζηνπο, ηελ πεξίνδν ηεο ξσκαηνθξαηίαο
ππήξραλ θαη άηνκα απφ ηε κεζαία ηάμε θαη ζπαληφηεξα θαη απφ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά
ζηξψκαηα, πνπ σζηφζν είραλ θχξνο θαη έραηξαλ εθηίκεζεο κεηαμχ ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο.
Δίλαη γλσζηή ε πεξίπησζε ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θενιφγνπ, ν νπνίνο εμνξίζηεθε ζηελ
Πάηκν γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηελ θαπζηηθή ξεηνξηθή ηνπ νξηζκέλνη κεγαιφζρεκνη θιεξηθνί
9

θαη άιινη. Δθεί νξακαηίζηεθε θαη ζπλέγξαςε ηελ Απνθάιπςε. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ηφπνη
εμνξίαο ήηαλ δηαβαζκηζκέλνη. Υσξίο ακθηβνιία ε Υίνο ήηαλ πην ειθπζηηθή απφ ηελ Ηθαξία. Ζ
Ηθαξία δελ είρε ηελ αίγιε ηεο άκνπ, ήηαλ σζηφζν πξνηηκφηεξε απφ ηελ Αζηππάιαηα ή ηε
έξηθν θαη νπσζδήπνηε απφ ηε Γπάξν.
(Θέκειεο, 2010 : ζει 4)

2.Η Ικαρύα ωσ τόποσ εξορύασ κατϊ τουσ Βυζαντινούσ χρόνουσ
Οη γξαπηέο καξηπξίεο ηηο νπνίεο έρνπκε γηα ηελ βπδαληηλή πεξίνδν ζηελ Ηθαξία, είλαη
ειάρηζηεο , αξθεηά απνζπαζκαηηθέο, ζπγθερπκέλεο θαη πεξηζηαζηαθέο. Καηά ηελ δηαίξεζε
ηνπ Κξάηνπο, ε Ηθαξία θαίλεηαη απφ έκκεζεο πιεξνθνξίεο φηη ζεσξήζεθε θαη σο ηφπνο
εμνξίαο κειψλ θαη ζπγγελψλ ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ, ησλ αμησκαηνχρσλ θαη ηηηινχρσλ ηεο
απηνθξαηνξίαο. Ζ ζέζε ηεο Ηθαξίαο, ην νξεηλφ ηνπ εδάθνπο θαη ην αθηιφμελν ησλ παξαιίσλ
ηεο, θαζψο πεξηηξηγπξίδεηαη απφ βξάρηα, ζπλεηέιεζαλ ζηελ ελ κέξεη απνκφλσζή ηεο θαη σο
εθ ηνχηνπ επειέγε θαη σο ηφπνο εμνξίαο επγελψλ
Σελ πξψηε γξαπηή καξηπξία, γηα ηελ εμνξία βπδαληηλψλ επγελψλ ζηελ Ηθαξία, ηελ έρνπκε
ην 1665 απφ ηνλ Γάιιν πεξηεγεηή Jean de Thevenot. Λίγν αξγφηεξα, ην 1678, ν επίζθνπνο
άκνπ θαη Ηθαξίαο Ησζήθ Γεσξγεηξήλεο, ν Μήιηνο, καο δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη’
απηφ ην ζέκα. Ο Γεσξγεηξήλεο, σο επίζθνπνο, επηζθέθηεθε ην λεζί θαη αλαθέξεη ηηο
εληππψζεηο ηνπ θαη άιιεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ηθαξία, ζην έξγν ηνπ «A
description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos». Ο Γάιινο
πεξηεγεηήο Gilles Fermanel (πέζαλε ην 1672) αλαθέξεη γηα ηελ Ηθαξία: «Έλα ζεκείν ηεο
αθαξπίαο θαη ηεο αζιηφηεηαο ηνπ λεζηνχ απηνχ, είλαη φηη, θαηά ηελ επνρή ησλ Διιήλσλ
Απηνθξαηφξσλ, είραλ ζπλήζεηα λα απνζηέιινπλ εμνξία εθεί (ζηελ Ηθαξία), εθείλνπο πνπ κε
ηηο θαθέο ηνπο πξάμεηο ή ηελ θαθή ηνπο δηαγσγή, είραλ παξαβηάζεη ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ή
δελ είραλ αξέζεη ζηνπο εγεκφλεο ηνπο» (Νηθ. Σζαγθάο 2003). Σηο ίδηεο πιεξνθνξίεο καο
παξαδίδεη θαη ν Vincenzo Coronelli (1650-1718), Βελεηφο ραξηνγξάθνο. Γξάθεη: «Οη
απηνθξάηνξεο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο εμφξηδαλ εθεί (ζηελ Ηθαξία) ηνπο εγθιεκαηίεο θάζε
κνξθήο.» (Νηθ. Σζαγθάο 2003)
Σέινο, αθφκε έλαο εξεπλεηήο, πνπ αζρνιήζεθε, είλαη ν Γάιινο ηαηξφο θαη βνηαλνιφγνο
Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). Αλαθέξεη ζην Relation, I, 398.11β, φηη ζηε Μχθνλν
ζπλάληεζε έλαλ Ηθάξην ηεξέα, αλππφδεην θαη ξαθέλδπην, ν νπνίνο πνπινχζε μχια, θαη
ηζρπξηδφηαλ φηη θαηαγφηαλ απφ ηνλ νίθν ησλ Παιαηνιφγσλ [. Καηζνπιέαο -1985]. Σηο ίδηεο
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, έρνπκε θαη απφ ηζηνξηθνχο Ηθάξηνπο ή κε, ησλ
λεσηέξσλ ρξφλσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέζακε ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε Ηθαξία δερφηαλ
εμφξηζηνπο ζηα Βπδαληηλά ρξφληα, φπσο θαη άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Ολφκαηα γλσζηψλ Βπδαληηλψλ νηθνγελεηψλ, πξάγκαηη, έρνπλ δηαζσζεί ζην λεζί, φπσο:
Μειηζζελφο, Κακκχηζεο, Καςάιεο, Κνκλελφο, Άγγεινο, Βξαλάο, Παιαηνιφγνο Κεθάιαο,
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Λχθνο, Μαθξήο, Μαχξνο, Μαπξίθεο, Υισξφο θαη πνιιά άιια. Πνιιά απφ ηα επίζεηα απηά
έρνπλ εθιείςεη, αιιά ηα ζπλαληάκε ζε δηάθνξα έγγξαθα (πξνηθνζχκθσλα, δηαλεκεηήξηα,
πσιεηήξηα θ.α.)
Σέινο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, έρνπλ ζσζεί θηίζκαηα, άιια ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
άιια ζε εξείπηα, φπσο ν λαφο ηεο Αγ. Δηξήλεο ζηνλ Κάκπν, ην επθηήξην ηνπ Αξραγγέινπ
ζην Μειησπφ (4νο – 5νο αη.), ε βαζηιηθή ηνπ Έμσ Φάξνπ (5νο – 6νο αη. θαη 12νο αη.), ην
Κάζηξν ή Παιαηφθαζηξν ζην Μειησπφ, ην Κάζηξν ηνπ Κνζθηλά θ.α., ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη είλαη έξγα ησλ επγελψλ εμφξηζησλ, αιιά πηζαλφλ θαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε
κ’ απηνχο. Σα δηαζσζέληα επψλπκα γλσζηψλ βπδαληηλψλ νηθνγελεηψλ, πξέπεη νπσζδήπνηε
λα ζπλδένληαη κε εμφξηζηνπο βαζηιηθψλ θαη αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ, ή ήηαλ θπγάδεο νη
νπνίνη αλαδεηνχζαλ ζην λεζί αζθάιεηα. (Καηζαξφο, 2008: ζει 10)

3.Η Ικαρύα ωσ τόποσ εξορύασ ςτα χρόνια του Εμφυλύου
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο, ε πνηλή ηεο «δηνηθεηηθήο εθηφπηζεο», φπσο επίζεκα
νλνκαδφηαλ ε εμνξία, αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη μαλά ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1945. ηηο
αξρέο ηνπ 1946 νη εθηνπίζεηο πιεζαίλνπλ θαη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1946 γεληθεχνληαη θαη
γίλνληαη πιένλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Οη κεηαπνιεκηθέο θπβεξλήζεηο επαλαθέξνληαο ην
κέηξν ηεο δηνηθεηηθήο εθηφπηζεο ζηεξίρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ
Μεζνπνιέκνπ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1945 ηίζεηαη μαλά ζε ηζρχ ν λφκνο ηνπ 1871 «πεξί
θαηαδηψμεσο ηεο ιεζηείαο» θαη ηνλ Μάην ηνπ 1946, ιίγν κεηά ηηο εθινγέο, ε θπβέξλεζε ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Σζαιδάξε βάδεη ζε ηζρχ μαλά ηνλ λφκν ηνπ 1926 πνπ πξνέβιεπε ηε
δηνηθεηηθή εθηφπηζε αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαλ χπνπηα γηα πξάμεηο, ή πνπ πξνεηνηκάδνληαλ λα
δηαπξάμνπλ αδηθήκαηα πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν «ηελ Γεκνζίαλ ηάμηλ, εζπρίαλ θαη αζθάιεηαλ
ηεο Υψξαο». Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, φπσο θαη ζηνλ Μεζνπφιεκν, ήηαλ
νη ηξηκειείο Δπηηξνπέο Γεκνζίαο Αζθαιείαο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ
ηνπηθψλ αξρψλ, ηεο ρσξνθπιαθήο (ή αζηπλνκίαο) θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ δηάξθεηα ηεο
πνηλήο εθηφπηζεο πνπ κπνξνχζαλ λα επηβάινπλ απμαλφηαλ δηαξθψο κε αιιεπάιιειεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο: απφ έλα ρξφλν απμήζεθε ζε δχν, γηα λα θαηαιήμεη λα γίλεη ανξίζηνπ
ρξφλνπ κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δφζεθε ζηηο Δπηηξνπέο Γεκνζίαο Αζθαιείαο λα
παξαηείλνπλ ηελ εθηφπηζε, εάλ έθξηλαλ φηη νη εθηνπηζκέλνη ζπλέρηδαλ λα είλαη «επηθίλδπλνη».
Καη πξάγκαηη, εθαηνληάδεο άλδξεο θαη γπλαίθεο έκεηλαλ ζηελ εμνξία γηα πέληε, δέθα ή θαη
πεξηζζφηεξα ρξφληα.
ηελ πξάμε, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ην ηεθκήξην ηεο «επηθηλδπλφηεηαο» ή κε, ζηα
κάηηα ησλ αξρψλ ήηαλ ε εηνηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ λα απνθεξχμνπλ ηηο πνιηηηθέο
ηνπο ηδέεο, λα ππνγξάςνπλ, δειαδή, «δειψζεηο κεηαλνίαο». «Ο δησγκφο καο», έγξαθαλ νη
πνιηηηθνί εμφξηζηνη ζε έλα ππφκλεκά ηνπο ην 1950, «νθείιεηαη ζε θαζαξά πνιηηηθά ειαηήξηα.
«ην πξφζσπφ καο, ε θπβέξλεζε ηηκσξεί φρη ηνπο παξαβάηεο θαλελφο ηδηαίηεξνπ λφκνπ,
αιιά ηνπο πνιηηηθνχο ηεο αληηπάινπο. Ο ιφγνο πνπ καο έζηεηιαλ εμνξία γηα ηξία πεξίπνπ
ρξφληα, θαη κεξηθνχο κάιηζηα γηα ηέζζεξα, είλαη γηαηί αξλεζήθακε λα ππνγξάςνπκε ηηο
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ιεγφκελεο «δειψζεηο κεηαλνίαο», αξλεζήθακε, δειαδή, λα ππνγξάςνπκε, γξαθηέο δειψζεηο
κε ηηο νπνίεο λα απαξληφκαζηε νξηζκέλεο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο». (Βφγιε, 2010: ζει 28)

3.1 Πϊλι ςτουσ ύδιουσ τόπουσ

Πνιιά λεζηά, ηα νπνία είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά
σο ηφπνη εμνξίαο, δέρζεθαλ θαη πάιη κεγάινπο αξηζκνχο πνιηηηθψλ εμφξηζησλ, ελψ
παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ ζηξαηφπεδα εμφξηζησλ θαη ζε άιια λεζηά. Μεηαμχ άιισλ, ε
Ηθαξία, ν Άγηνο Δπζηξάηηνο, ε Φνιέγαλδξνο, ε Αλάθε, ε ίθηλνο, ε Λέξνο, ε Κίκσινο, ηα
Κχζεξα, ε ακνζξάθε, ε Θάζνο, ε Λήκλνο, ε Αιφλλεζνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηφπνη
εμνξίαο ζηα ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ, ελψ ε Γπάξνο ιεηηνπξγεί ην ίδην δηάζηεκα σο ζηξαηφπεδν
εγθιεηζκνχ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, ν αξηζκφο ησλ
πνιηηηθψλ εμφξηζησλ ζα απμάλεηαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν. Απφ πεξίπνπ 3.800 ζηα ηέιε ηνπ
1946, θάπνηα ζηηγκή ην θαινθαίξη ηνπ 1947 ζα θηάζνπλ ίζσο θαη ηηο 20.000 (σο απνηέιεζκα
ηνπ θχκαηνο καδηθψλ ζπιιήςεσλ ζηα αζηηθά θέληξα ηνλ Ηνχιην ηνπ 1947), ην 1948 ζα είλαη
πεξίπνπ 13.000 θαη κε ηε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1949, ππνινγίδνληαλ ζε
15.000 άλδξεο θαη γπλαίθεο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Δκθπιίνπ, πάξα πνιινί εμφξηζηνη ζα
απνιπζνχλ, αιιά, παξφια απηά, ην 1951 βξίζθνληαλ ζηελ εμνξία πεξίπνπ 3.400 άηνκα. Οη
εμφξηζηνη πνπ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξα λεζηά, ζηαδηαθά απφ ην 1947 θαη κεηά ζα
ζπγθεληξσζνχλ θπξίσο ζηνλ Άγην Δπζηξάηην θαη ηελ Ηθαξία, ελψ νη γπλαίθεο, πνπ κέρξη ηφηε
ήηαλ εθηνπηζκέλεο ζηα ίδηα λεζηά κε ηνπο άλδξεο, ζα κεηαθεξζνχλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1948 ζηε
Υίν θαη απφ εθεί, έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζην Σξίθεξη.

3.2 Η ζωό ςτην εξορύα

Οη πνιηηηθνί εμφξηζηνη βξίζθνληαλ ζε αξθεηά θαιχηεξε κνίξα απφ ηνπο πνιηηηθνχο
θξαηνχκελνπο ζηηο θπιαθέο ή ηνπο έγθιεηζηνπο ζηξαηηψηεο ζηα ζηξαηφπεδα ηεο
Μαθξνλήζνπ. Ο ιφγνο ήηαλ φηη είραλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία λα νξγαλψζνπλ ζπιινγηθά ηε
δσή ηνπο. Αμηνπνηψληαο ηελ «πείξα» ηνπο απφ ηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο
κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, δεκηνχξγεζαλ ηηο Οκάδεο πκβίσζεο Πνιηηηθψλ Δμφξηζησλ, νη
νπνίεο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηξαηνπέδσλ ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ. Ζ
Οκάδα πκβίσζεο Πνιηηηθψλ Δμφξηζησλ ηεο Ηθαξίαο, γηα παξάδεηγκα, κνίξαδε ηνπο
εμφξηζηνπο ζηα ρσξηά θαη ηα ζηξαηφπεδα ηνπ λεζηνχ, θξφληηδε λα ππάξρνπλ γηαηξνί,
θάξκαθα, θνπβέξηεο, ηξφθηκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. ε θάζε ζηξαηφπεδν ιεηηνπξγνχζαλ
ζπλεξγεία εμφξηζησλ ηα νπνία είραλ σο απνζηνιή λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο
νκάδαο. Οη πνιηηηθνί εμφξηζηνη κε βάζε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο γλψζεηο, αιιά θαη έλα εθ
πεξηηξνπήο ζχζηεκα, εξγάδνληαλ ζηα καγεηξεία, ηα ξαθηάδηθα, ηνπο θνχξλνπο, ηα πιπληήξηα
θ.ν.θ.
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Σα πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ εμνξία ήηαλ αξθεηά . Σν θπξηφηεξν ήηαλ
ε έιιεηςε ηαθηηθήο ζπγθνηλσλίαο ζηα λεζηά, ε νπνία κπνξνχζε λα επηδεηλσζεί αλ ν θαηξφο
ήηαλ θαθφο. Σα θαΐθηα κεηέθεξαλ ζηα λεζηά ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα δέκαηα απφ ζπγγελείο,
αιιά θαη ηξφθηκα, θάξκαθα, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο πνπ έζηειλε ε θπβέξλεζε, ν
Δξπζξφο ηαπξφο θαη άιινη νξγαληζκνί ή νξγαλψζεηο αιιειεγγχεο πξνο ηνπο πνιηηηθνχο
εμφξηζηνπο. Δπηπιένλ, ε δσή ζε απηά ηα κηθξά θαη ζπλήζσο άγνλα λεζηά δελ ήηαλ θαζφινπ
εχθνιε, νχηε θαλ γηα ηνπο ληφπηνπο, εθείλα ηα ρξφληα. Ζ θαιιηεξγήζηκε γε ήηαλ ιίγε, ε
ιεηςπδξία ζπρλφ πξφβιεκα θαη νη δπλαηφηεηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο απφ
αλχπαξθηεο έσο ππνηππψδεηο. Σα ζπίηηα, ζπλήζσο, δελ επαξθνχζαλ γηα λα ζηεγάζνπλ ηνπο
εμφξηζηνπο, θη αθφκε, έπξεπε λα δηαλχζνπλ ρηιηφκεηξα γηα λα κεηαθέξνπλ λεξφ, λα
ζπγθεληξψζνπλ θαχζηκε χιε γηα ην καγείξεκα ηνπ θαγεηνχ, λα θαηαζθεπάζνπλ ζηέξλεο θαη
λα λνηθηάζνπλ ρσξάθηα απφ ηνπο ληφπηνπο κε ζθνπφ λα ηα θαιιηεξγήζνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
νκάδαο.
Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ πνιινί
εμφξηζηνη. Οη άπνξνη δηθαηνχληαλ έλα επίδνκα, ην νπνίν ππνηίζεηαη ζα ηνπο επέηξεπε λα
αγνξάζνπλ ηα αλαγθαία γηα λα επηβηψζνπλ, φκσο ην επίδνκα ήηαλ πεληρξφ (300 δξαρκέο ην
1946), θαη ιίγνη έπαηξλαλ πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπο,
γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαλ ζπιινγηθά, νη εμφξηζηνη
παξέδηδαλ ηα κηζά απφ ηηο επηηαγέο θαη ηα ηξφθηκα πνπ ηνπο έζηειλαλ νη ζπγγελείο ηνπο ζην
«ηακείν» ηεο νκάδαο, νχησο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο θαη λα ακβιπλζνχλ νη δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ εμφξηζησλ. (Μίθεο Θενδσξάθεο)
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηηθψλ εμφξηζησλ αθνξνχζε ζηε
κφξθσζε θαη ηελ ςπραγσγία. Ζ νκάδα ιεηηνπξγνχζε «ζρνιεία» γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο
εμφξηζηνπο, είρε ρνξσδία, αλέβαδε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νξγάλσλε ρνξνχο θαη γηνξηέο, ζηα
νπνία πνιιέο θνξέο ζπκκεηείραλ θαη νη ληφπηνη. Έηζη, ην Πάζρα ηνπ 1947 ζηελ Ηθαξία, νη
ρνξσδίεο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ έςαιαλ ζηελ αθνινπζία ηνπ Δπηηαθίνπ, ζηφιηζαλ ηηο
ιέζρεο ηνπο ζηα ρσξηά, νξγάλσζαλ γηνξηηλά ηξαπέδηα ζηα νπνία ζπλέβαιαλ νη ληφπηνη κε
απγά, θνπινχξηα θαη θξαζί, θαη έγηλαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε απαγγειίεο, ζθεηο θαη
ηξαγνχδηα. Οη ζρέζεηο κε ηνπο ληφπηνπο, γεληθά, ήηαλ αξθεηά θαιέο. Οη ληφπηνη γλψξηδαλ φηη
νη εθηνπηζκέλνη δελ ήηαλ θαθνπνηνί, ζπλεξγάδνληαλ καδί ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα
θνηλά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ ζηε δσή ηνπ λεζηνχ, ελψ ε εγεζία ηεο νκάδαο έιεγρε
ζηελά ηηο επαθέο ησλ εμφξηζησλ κε ηνπο ληφπηνπο, γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα δηαηαξάμνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο.

3.3 Νόμοσ και τϊξη

Σν θιίκα ζρεηηθήο ειεπζεξίαο πνπ απνιάκβαλαλ νη εθηνπηζκέλνη άξρηζε λα αιιάδεη, θαζψο
ν Δκθχιηνο Πφιεκνο έκπαηλε ζηελ πην ζθιεξή θάζε ηνπ. Λίγεο κέξεο κεηά ηελ αλαθήξπμε
ηεο Πξνζσξηλήο Γεκνθξαηηθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ Διιάδαο ηα
Υξηζηνχγελλα ηνπ 1947, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα απνθαηαζηήζεη «ηνλ λφκν θαη ηελ
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ηάμε» ζηνπο ηφπνπο εμνξίαο. Ο αλαγθαζηηθφο λφκνο 511 ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1947
πξνέβιεπε ηε κεηαηξνπή ησλ ζηξαηνπέδσλ ησλ εμφξηζησλ ζε ζηξαηφπεδα «πεηζαξρεκέλεο
δηαβίσζεο» θαη έζεζε κία ζεηξά πεξηνξηζκψλ ζηε δσή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εμφξηζησλ.
Μέρξη ηφηε ν ξφινο ηεο ρσξνθπιαθήο, ε νπνία ήηαλ αξκφδηα γηα ηελ επηηήξεζε ησλ
εθηνπηζκέλσλ, νπζηαζηηθά πεξηνξηδφηαλ ζην λα ινγνθξίλεη ηηο επηζηνιέο, λα ειέγρεη ηα
δέκαηα πνπ έθηαλαλ θαη λα θαηακεηξά ηνπο εθηνπηζκέλνπο. Με ηνλ λέν λφκν ε ρσξνθπιαθή
είρε δηθαίσκα, κεηαμχ άιισλ, λα επηβάιεη απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ζηνπο εθηνπηζκέλνπο,
λα θιείζεη ιέζρεο θαη ζπιιφγνπο, λα απαγνξεχζεη ηελ θπθινθνξία εληχπσλ, λα δηελεξγεί
θαη’ νίθνλ έξεπλεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αθφκα θαη «λα θαζνξίδεη ην αλψηαηνλ φξηνλ ηνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ φπεξ έθαζηνο ησλ εηο εθηφπηζηλ δηαηεινχλησλ δηθαηνχηαη λα θαηέρε». Σα
ζρνιεία θαη ιέζρεο έθιεηζαλ, νη γπλαίθεο κεηαθέξζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά λεζηά, νη απεηιέο θαη
ηα θξνχζκαηα απζαηξεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ρσξνθπιαθήο απμήζεθαλ.
(Βφγιε, 2010 :29)

4.Πολιτικού εξόριςτοι και Ικαριώτεσ
4.1 Οι πολιτικού εξόριςτοι

Ζ Ηθαξία «αλνίγεη ηελ αγθαιηά ηεο» ζηνπο εμφξηζηνπο . Όπσο αλαθέξεη ν θηιφινγνο Γ.
Πιαθίδαο ζην ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Δχδειν Ηθαξίαο ην 2004 κε ζέκα «Σν
πνιηηηζηηθφ ηαμίδη ησλ εμφξηζησλ ζην Αηγαίν», ε εμνξία ήηαλ κία κφλν απφ ηηο κεζφδνπο
πνιηηηθψλ δηψμεσλ πνπ επηζηξάηεπζε ε αζηηθή ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηε
ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ αζθαιψο επηηάρπλε ε Ορησβξηαλή
Δπαλάζηαζε. Έηζη, δεθάδεο ρηιηάδεο αγσληζηέο βξέζεθαλ ζηελ εμνξία (πνιινί, πξηλ θαλ
δηθαζηνχλ), θπιαθίζηεθαλ, βαζαλίζηεθαλ, εθηνπίζηεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο,
εθηειέζηεθαλ. Σελ πεξίνδν 1947-1948 ππνινγίδεηαη φηη ζηελ Ηθαξία βξίζθνληαλ 15.000
πνιηηηθνί εμφξηζηνη, φηαλ ν ληφπηνο πιεζπζκφο ήηαλ γχξσ ζηηο 11.000. Οη πνιηηηθνί
θξαηνχκελνη έθηαλαλ ζην λεζί ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη γη’
απηνχο εμαζθαιηζκέλε ζηέγε ή θάπνηα ειάρηζηα εθφδηα. «... Άλνημαλ νη θαηαπέιηεο ησλ
αξκαηαγσγψλ θη αθνχκπεζαλ ζηα βφηζαια ηεο παξαιίαο ηνπ Δπδήινπ... Σαμηδεχακε ηξία
κεξφλπρηα. Έηζη, επίηεδεο γηα λα καο ζπάζνπλ ηα λεχξα. Σξία κεξφλπρηα φξζηνη ζηα ακπάξηα
ζαλ ηα πξφβαηα. Δίραλ πξνεγεζεί άιια ηξία κεξφλπρηα ζηελ Φπηάιιεηα, ρσξίο λεξφ κέζα
ζηε ιάβξα ηνπ θαινθαηξηνχ. Καλέλαο δελ ήμεξε πνχ καο πάλε...», δηεγήζεθε ν
δεκνζηνγξάθνο Γεκ. έξβνο, (ζπλέδξην 2004), ν νπνίνο βξέζεθε 16 κήλεο εμφξηζηνο ζην
ρσξηφ Αθακάηξα. Δθείλνη πνπ κεξίκλεζαλ γηα ηε δηακνλή ησλ εμφξηζησλ δελ ήηαλ άιινη απφ
ηνπο ληφπηνπο θαη ηηο Οκάδεο πκβίσζεο Πνιηηηθψλ Δμφξηζησλ (ΟΠΔ), πνπ είραλ
ζπγθξνηήζεη φζνη βξίζθνληαλ ήδε ζην λεζί.
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4.1.1ΟΣΠΕ: Κυψϋλεσ ζωόσ και δημιουργύασ
«Κάζε Οκάδα πκβίσζεο, πνπ ηε ζπγθξνηνχζαλ νη πνιηηηθνί εμφξηζηνη ηνπ θάζε ρσξηνχ,
είρε ην γξαθείν ηεο πνπ θαζνδεγνχζε θαη επζπλφηαλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, δίλνληαο
βάξνο ζηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνπο ληφπηνπο. Πξψηηζην κέιεκα ν ζεβαζκφο
απέλαληί ηνπο, ζηα ππάξρνληά ηνπο, ζηα ιίγα θηήκαηά ηνπο.» «Ζ ακέξηζηε βνήζεηα απφ ηνπο
θησρνθακειίηεο ηεο Ηθαξίαο απέλαληη ζηηο ρηιηάδεο ησλ εμφξηζησλ εθδειψζεθε απ’ ηελ
πξψηε ζηηγκή θαη κε πνιινχο ηξφπνπο...». Οη εμφξηζηνη έκελαλ ζηνπο «ζαιάκνπο», ηα
δσκάηηα δειαδή πνπ ηνπο παξαρσξνχζαλ νη ληφπηνη. Τπήξραλ αθφκα θαη Ηθαξηψηεο κεηαλάζηεο ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίνη έζηειλαλ ρξήκαηα θαη γηα ηνπο εμφξηζηνπο. ’ απηφ ην
ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ζηνξγή πνπ ζπλάληεζαλ νη ληφπηνη ζρεηίδεηαη αζθαιψο
θαη κε ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ είρε ήδε κπεζεί ζηε
ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία. Γελ ήηαλ ιίγνη νη Ηθαξηψηεο πνπ εξγάδνληαλ ζε ειιεληθέο πφιεηο
(αιιά θαη άιιεο ηνπ εμσηεξηθνχ), κε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, νη νπνίνη
θαη κεηαιακπάδεπζαλ ηηο λέεο ηδέεο ζην λεζί. (αμίδεη λα αλαθεξζεί δε πσο ε Ηθαξία
ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ηειεπηαίεο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο ν ΓΔ απνρψξεζε). Απφ ηε κεξηά
ηνπο νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ έγηλαλ δέθηεο, αιιά θαη ζπλεξγάηεο ζε κηα έληνλε αλάπηπμε, ζε
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο αλαθέξεη ν Γεκ. έξβνο (ζπλέδξην 2004 ). ε
πνιιά ρσξηά «αλέβεθαλ» ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νξγαλψζεθαλ δηαιέμεηο κε πνιηηηζηηθά θαη
ηζηνξηθά ζέκαηα. ηνλ Δχδειν ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά, κε επζχλε ησλ εμφξηζησλ,
λνζνθνκείν, πνπ είρε αθφκα θαη λεπξνινγηθή θιηληθή. Κάζε εμφξηζηνο δήισλε ηελ ηδηφηεηά
ηνπ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ζε αλάινγν ηνκέα. Απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εμφξηζησλ δελ
απνπζίαδε νχηε ε έθδνζε εληχπσλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρεηξφγξαθσλ.(«Ο Αιχγηζηνο,
«πίζα» θηι. ) Παξαζέησ απφζπαζκα απφ θεληξηθφ άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηεο ΟΠΔ Αε
Γεκήηξε, κε αθνξκή ηελ απαγφξεπζε ηνπ αζιεηηζκνχ απφ ηε ρσξνθπιαθή: «...’ απηά ηα
κέηξα, αλ πξνζηεζνχλ νη εληειψο αλαίηηνη, αδηθαηνιφγεηνη, ζπζηεκαηηθνί θαη ζπρλνί
μπινδαξκνί εμφξηζησλ, ε ζθφπηκα θαθή εμππεξέηεζε ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ν
πφιεκνο ησλ λεχξσλ γίλεηαη έλαο ζθειεηφο θαινκειεηεκέλνπ ζρεδίνπ, πνπ ζα καο θάλεη ηε
δσή δπζθνιφηεξε γηα λα παξαζπξζνχκε ζηνλ εζηθφ θαη θπζηθφ μεπεζκφ... Σα ρηππήκαηά
ηνπο αο γίλνπλ ζθπξηέο ζη’ αηζάιη ησλ δεζκψλ πνπ καο ελψλνπλ. ην ηέινο, φηαλ ζα ‘ξζεη ε
κέξα ηνπ απνινγηζκνχ ηεο εζηθήο απηήο κάρεο πνπ δίλνπκε, δηθά ηνπο ζα ‘λαη». Ο ζηφρνο
ηεο Υσξνθπιαθήο, πνπ είρε ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ... αλακφξθσζε ησλ
εμφξηζησλ, έλαο: Ζ «δήισζε».
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4.1.2 Εξόριςτοι και ντόπιοι μια «γροθιϊ» απϋναντι ςτα καθημερινϊ προβλόματα
ηνλ Ξπινζχξηε βξίζθεηαη ν κνλαδηθφο λεξφκπινο ηεο Ηθαξίαο κε δχν θακάξεο ηνλ νπφην
ηνλ έρηηζαλ εμφξηζηνη. ην Υξπζφζηνκν έθηηαμαλ ην κφιν, ζην δξφκν δίπια ζην γηαιφ. ην
Μαπξάην επηζθεχαζαλ ηηο πιχζηξεο. ηελ Αξέζνπζα, εηδηθνί ηερλίηεο θαηάθεξαλ λα θέξνπλ
λεξφ ζηελ θεληξηθή πιαηεία. ηηο Ράρεο επηζθεχαζαλ ην δξφκν πξνο ηνλ Αξκεληζηή.
Δμφξηζηνο γεσπφλνο, απφ ηνλ Πφλην, ήηαλ εθείλνο πνπ έκαζε ηνπο ληφπηνπο λα θαιιηεξγνχλ
παηάηεο κε λέα κέζνδν. Ήηαλ πνιινί νη εμφξηζηνη θαζεγεηέο, νη δάζθαινη πνπ βνήζεζαλ ηα
παηδηά ζην ζρνιείν. Γίδαμαλ καζεηέο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ είραλ πξφζβαζε
ζε ζρνιεία, ζηήξημαλ πνιινχο καζεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην παλεπηζηήκην. Ο Γ.
Λνκβαξδάο, θάηνηθνο ηνπ λεζηνχ, πνπ εθείλε ηελ επνρή είρε κφιηο ηειεηψζεη ην γπκλάζην,
ζην ζπλέδξην ην 2004, κίιεζε κε ζέξκε γηα ηελ πξνζθνξά ησλ εμφξηζησλ ζηνλ ηφπν πνπ ηνπο
«θηινμέλεζε». Όηαλ ζηα 1947 ν παηέξαο ηνπ ήηαλ εμφξηζηνο, δελ ππήξραλ ρέξηα ζηελ
νηθνγέλεηα γηα λα καδέςνπλ ηηο ειηέο. «Οχηε ηα Υξηζηνχγελλα δε ζα ηειεηψζνπκε», είπε έλα
βξάδπ ζηε γηαγηά ηνπ. «Σελ άιιε κέξα, είρακε ηέζζεξηο ηελεθέδεο ιάδη...», αθνχ ε γηαγηά
είρε ζέζεη ην δήηεκα ζην ρσξηφ θη αθνχ ληφπηνη θαη εμφξηζηνη είραλ ζπεχζεη λα
βνεζήζνπλ...».Κη άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ πεξηζηαηηθφ ηεο επγλσκνζχλεο πνπ έλησζαλ νη
ληφπηνη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ εμφξηζησλ « Όηαλ, ζην Καξθηλάγξη, έλα ζπλεξγείν απφ
εμφξηζηνπο έρηηζε ην απνρσξεηήξην δίπια αθξηβψο ζην ζπίηη κηαο ειηθησκέλεο, εθείλε
ζηξάθεθε ζηνλ επηθεθαιήο: «Να ζαο έρεη θαιά ε Παλαγηά πνπ ζαο έζηεηιε εδψ». Κη φηαλ ν
εμφξηζηνο απνθξίζεθε «δε καο έζηεηιε εδψ ε Παλαγηά, νη θαζίζηεο καο έθεξαλ εδψ...»,
εθείλε απάληεζε κε φιν ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο: «Δ, ηφηε λα ‘ρεη ε Παλαγηά θαιά θαη ηνπο
θαζίζηεο!..

4.1.3 Με όπλα τον Πολιτιςμό και τα Γρϊμματα

Μέζα απφ ηελ απηννξγάλσζε θαη ηε ζπιινγηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κειψλ ησλ
θνηλνηήησλ ηνπο, νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη αλέπηπμαλ πνιχ αμηφινγν έξγν ζην πνιηηηθφ,
θνηλσληθφ, κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεδίν, αλαθέξεη ζε νκηιία ηεο, ζην ζπλέδξην, ε
δαζθάια, δξ. Κνηλσληνινγίαο θαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Θέκαηα
Παηδείαο», Κ. Κακαξελνχ. Δπεζήκαλε φηη « νη θπιαθίζεηο θαη νη εθηνπίζεηο δελ ήηαλ γηα
ηνπο θξαηνχκελνπο παξά κία αθφκα δπλαηφηεηα θαη επθαηξία αλακέηξεζεο κε ηνλ πνιηηηθφ
αληίπαιν, κε ηα κφλα φπια πνπ δηέζεηαλ εθείλε ηε ζηηγκή, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε κφξθσζε».
Έηζη, ζηελ Ηθαξία, νη ΟΠΔ νξγάλσζαλ καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ θαη βαζηθνχ
εγγξακκαηηζκνχ, αθφκα θαη ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά, γηα ηα παηδηά, αιιά θαη ηνπο ληφπηνπο
ελήιηθεο. Σηελ εθεκεξίδα «Βξάρνο», ηεο 1εο/3/48, πνπ θπθινθνξνύζε ζην ρσξηό
Μάξαζνο, αλαθέξνληαη αλάκεζα ζε άιια παξαηεξήζεηο γηα ηνπο θαλόλεο ζπκβίσζεο.
Ξερσξίδνπλ νη παξάγξαθνη 3, 5 θαη 6: «Δελ πξέπεη... λα αθήλεηο ην ρξόλν ζνπ
αλεθκεηάιιεπην,... Να παξακειείο ηα θαζήθνληά ζνπ ζηελ νκάδα θαη ζηνλ εαπηό ζνπ...
Να μερλάο πσο ν ιαόο καο πεξηκέλεη λα καο δεη θαιύηεξνπο...».
«Δθείλνο πνπ βξέζεθε καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ, καθξηά απφ ηελ εηνηκφγελλε γπλαίθα ηνπ,
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δελ ήηαλ παξά ν αγσληζηήο πνπ είρε πνιεκήζεη ζην κέησπν ηεο Αιβαλίαο», αλαθέξεη ε
θπζηθφο θαη θάηνηθνο Ηθαξίαο Κ. Φξάγθνπ – Εεθίδε,(ζην ίδην ζπλέδξην) ζπκππθλψλνληαο
ηνπο θφβνπο ηεο αληίδξαζεο ηεο επνρήο: «Έηξεκαλ ζην ζχλζεκα «ιανθξαηία θαη φρη
βαζηιηά»...». Δλψ ν νηθνλνκνιφγνο . Φξάγθνο, ζηελ νκηιία ηνπ ζηάζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέπηπμαλ νη εμφξηζηνη, αλαθεξφκελνο επίζεο ζε έλα
ζηνηρείν πνπ θαηαγξάθεηαη ζηα «Ηθαξηαθά» (Γεθέκβξεο 1987), εθεκεξίδα πνπ εμέδηδε ε
Παληθαξηαθή Κνηλφηεηα Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Μ. Λνπληέκεο έγξαςε ην
κπζηζηφξεκα «Έλα παηδί κεηξάεη η’ άζηξα», ην δηάζηεκα ηεο εμνξίαο ηνπ ζηελ Ηθαξία.

4.1.4 Πρότυπο Αγωνιςτό
Γελ είλαη κνλάρα ε πινχζηα πνιηηηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ θσηίδεη ην
αγσληζηηθφ θξφλεκα ησλ εμφξηζησλ. Γηαηί θη αλ αθφκα ηζρπξηζηνχκε φηη ε εμνξία δε
ζπγθξίλεηαη κε ηελ απνκφλσζε κέζα ζην θειί ή ην βαζαληζκφ ηνπ θνξκηνχ, ν εμφξηζηνο
θαζεκεξηλά πξέπεη λα ηηζαζεχεη ηνλ αλζξψπηλν πφλν, ηε λνζηαιγία, ηελ απφγλσζε αθφκα,
πνπ δεκηνπξγεί ην γξάκκα απφ ηελ αγαπεκέλε πνπ ιέεη πσο ην παηδί απνβιήζεθε απφ ην
ζρνιείν «γηαηί έρεη παηέξα θνκκνπληζηή», ην γξάκκα πνπ ζπκίδεη ην λνίθη πνπ ρξσζηά ε
νηθνγέλεηα, ηελ παξάθιεζε ηεο κάλαο λα ππνγξάςεη ηε «δήισζε», ηελ απνξία θαη ην
παξάπνλν ηνπ γηνπ πνπ έρεη μεράζεη ηελ παηξηθή θηγνχξα.
«Κη εδψ δηλφηαλ ε κάρε κε ηε ζπλείδεζε. Απ’ ηε κηα ε νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά. Απ’ ηελ
άιιε ε ηδενινγία, νη αξρέο καο, ηα ηδαληθά καο, ν αγψλαο γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία, ην
Κφκκα καο, νη ζχληξνθνη. Καη ηφηε «δηάιεγεο» αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Γεκ. έξβνο ζην
ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Δχδειν Ηθαξίαο ην 2004 . Κη είλαη απηφ ην αγσληζηηθφ
θξφλεκα πνπ κέλεη σο αλεθηίκεηε παξαθαηαζήθε γηα ηηο λέεο γεληέο. Γεληέο ηηο νπνίεο ε
θπξίαξρε ηάμε επηδηψθεη λα απνθνηκίζεη, απνζησπψληαο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, αιήζεηα πνπ
απνηειεί πνιχηηκν εθφδην γηα ηελ πνξεία πξνο ηε ιατθή εμνπζία. Παξαθάησ έλα κηθξφ
απφζπαζκα απφ ην γξάκκα ελφο εμφξηζηνπ ζηελ αγαπεκέλε ηνπ. Δθείλε ηνπ δεηνχζε λα
ππνγξάςεη δήισζε κεηαλνίαο, γηα λα γπξίζεη θνληά ηεο: «Μνπ γξάθεηο γπλαίθα λα
γπξίζσ...Γελ εξσηεχζεθα, γπλαίθα, απηφ ην βξάρν.. Καζψο ιεο ζην γξάκκα ζνπ ηα κάηηα ζνπ
είλαη αθφκα γαιαλά/ Κη αο πάλε ηφζα ρξφληα/ κα δελ μερλψ ζαλ είκαζηε παηδηά/ ζνπ είπα θαη
ζπκθψλεζεο/Κξίκα λα πεηλάλε νη άλζξσπνη/Σψξα κνπ γξάθεηο λα γπξίζσ/... ήθσζε ην
θνξκί ζνπ/ Γείμε κνπ ηα λχρηα ζνπ/ Φψλαμε ηνπο καδί κνπ/ Πνηέ!». (Βφγιε , 2008:ζει 30 )

4.2 Οι Ικαριώτεσ

Οη Ηθαξηψηεο πξνζπαζψληαο λα ζπκκαδέςνπλ φ, ηη απέκεηλε απφ ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν,
ηελ θαηνρή θαη ηελ πείλα, πξηλ αθφκε ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο θαη λα πιεξνθνξεζνχλ αθξηβψο
ηη γηλφηαλ ζηελ εθ λένπ αηκαηνθπιηζκέλε Διιάδα, θπξίσο κεηά ην Γεθεκβξηαλά, έθπιεθηνη
είδαλ λα θαηαθζάλεη ζηνλ Άγην Κήξπθν έλα πινίν γεκάην «απφ εμφξηζηνπο»
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Οη Ηθαξηψηεο αλαζθνπκπψζεθαλ, ήμεξαλ πηα φηη έγηλαλ πξσηαγσληζηέο ζ’ έλα παηρλίδη
δσήο θαη ζαλάηνπ. Σ’ άθεζαλ φια αλνηθηά: ηα ζπίηηα ηνπο, καδί θαη ηελ αγθαιηά ηνπο. Γε
ξψηεζαλ νχηε θάλ η’ φλνκα ηνπο. Αληηπξνζψπεπαλ φινη καδί απηφ πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ:
Άλζξσπνη κε φξακα πνπ ε πνιηηεία εμνζηξάθηζε ζαλ λα ήηαλ κίαζκα. Οη Ηθαξηψηεο έθπγαλ
αθφκε θαη απφ ηα ζπίηηα γηα λα ηα δψζνπλ ζηνπο εμφξηζηνπο. Ζ πνιηηεία έθαλε ην θνβεξφ
ιάζνο γη’ απηήλ λα δηαζθνξπίζεη ηνπο εμφξηζηνπο κέζα ζηα ρσξηά ηεο Ηθαξίαο θαη φρη λα ηνπο
απνκνλψζεη κέζα ζ’ νρπξά φπσο ζπλέβε ζ’ άιινπο ηφπνπο εμνξίαο Μαθξφλεζν θ.ιπ. Ζ
πνιηηεία πίζηεπε ίζσο, κε ηνπο θξαπγαιένπο εζληθηζηηθνχο ιφγνπο ηεο, φηη νη Ηθαξηψηεο ζα
έβιεπαλ ηνπο εμφξηζηνπο φπσο ηνπο έβιεπε θη’ απηή.
Γλψξηδαλ πνιχ θαιά πνηνη ήηαλ νη εμφξηζηνη. Ήηαλ αξηζηεξνί, θαη φζνη δελ ήζαλ είραλ
αξηζηεξή ηδενινγία πνπ πήγαδε απφ κέζα ηνπο. Απηή ήηαλ ε κεγάιε ζηηγκή γηα ηελ Ηθαξία
θαη ηνπο εμφξηζηνπο: ηα ρξφληα ηεο ζπλχπαξμεο Ζ Δπαγγειία Βηηζαξά πξνζπαζψληαο λα
πξνζεγγίζεη ην ζέκα έδσζε ηελ αθφινπζε εξκελεία πνπ ζπλνςίδεηαη ζηα ζεκεία:
1. Οη Ηθαξηψηεο απφ ηε θχζε ηνπο είραλ κηα θνπιηνχξα μερσξηζηή. Ήδε ην 1912 ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνπο Σνχξθνπο αηρκαιψηνπο ήηαλ κνλαδηθή, δελ ηνπο θαθνπνίεζαλ, αιιά κε ζπλνδεία, ηνπο γχξηζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο.
2. Απφ ηνλ Ηθαξηψηε έιεηπε ην ζχλδξνκν ηνπ "εγεκνλίζθνπ", κέζα ζηελ απιφηεηα ηνπ
θηλνχζε ηηο πξάμεηο ηνπ, ζ’ έλα πιαίζην κέηξνπ θαη αξκνλίαο πνπ ην έβιεπεο ζ’ φιεο ηηο
εθδειψζεηο, ζηελ αξρηηεθηνληθή θ.ιπ. Σν κέηξν δελ απνηειεί ήηηα, ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
λα αληηιεθζείο ηα ηεθκαηξφκελα γηα λα η’ αμηνινγήζεηο. Να γλσξίδεηο ηη έρεη αμία θαη ηη φρη.
Έηζη νη εζληθηζηηθέο θακπάληεο θαη ηα κεγάια δηαγγέικαηα δελ έπηαλαλ ηφπν.
3. Οη Ηθαξηψηεο ήηαλ καθξηά απφ ηα θέληξα εμνπζίαο θαη δηαπινθήο, είραλ ηηο πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο ηνπο βαζηιηθνί, θεληξψνη, δεμηνί, αξηζηεξνί ρσξίο λα πεξηκέλνπλ «θάπνην
Μεζζία»
4. Καη ην θπξηφηεξν: Οη Ηθαξηψηεο είραλ θαη θείλνη ηνπο "δηθνχο ηνπο Υξηζηνχο ηνπο δηθνχο
ηνπο Αγίνπο" φπσο ζα’ ιέγε ν Γ. Ρίηζνο.
(Βηηζαξά ,2010: 26)

Οη ηδέεο θαη ηα νξάκαηα ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο είραλ απφ θαηξφ θηάζεη ζηελ
Ηθαξία. Πνιιά ρξφληα πξηλ ηνλ πφιεκν απηνζρέδηα ςεθνδέιηηα κε ην ζθπξνδξέπαλν
έζπαζαλ ην παιηφ θαηεζηεκέλν. Καη ζην έπνο ηνπ ΄40 Ηθαξηψηεο, ζην Δ.Α.Μ., ζηνλ Δ.Λ.Α..,
ζηε Μ. Αλαηνιή νη Ηθαξηψηεο. «αλ έηνηκνη ινηπφλ απφ θαηξφ ζαλ ζαξξαιένη» νη Ηθαξηψηεο
έδσζαλ ζηνπο εμφξηζηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη νη εμφξηζηνη ηελ ςπρή ηνπο, ηε δχλακε ηνπο. Οη
επηζηήκνλεο κε ηε γλψζε ηνπο ζεξάπεπζαλ αξξψζηνπο, αλέδεημαλ ηηο ινπηξνπεγέο, δίδαμαλ
μέλεο γιψζζεο ζε καζεηέο, νη εξγάηεο, νη αγξφηεο βνήζεζαλ θαη πξσηαγσληζηνχζαλ ζηε
δηάλνημε δξφκσλ, ζηηο νηθνδνκέο, ζηελ θαιιηέξγεηα. Όια γηα φινπο. Οη ζρέζεηο ήηαλ κέζα ζ’
έλα πιαίζην ζπληεηαγκέλσλ γξακκψλ πνπ ηηο θαζφξηδε ν ζεβαζκφο, ε αιήζεηα θαη ην θνηλφ
πηα φξακα ελφο θφζκνπ ζνζηαιηζηηθνχ. Έθαλαλ ηνπο Ηθαξηψηεο λα είλαη πεξήθαλνη γηα ηνπο
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ίδηνπο θαη ηνλ ηφπν ηνπο. Έηζη νη εμφξηζηνη έγηλαλ κέξνο ηεο δσήο ηνπ Ηθαξηψηε, αθφκε θη
φηαλ ηα κέηξα ηάμεσο ζθιήξπλαλ πνιχ (1948-1949) .
Όιε ε παηδηθή ειηθία ησλ γνληψλ κνπ αιιά θαη ε δηθή κνπ γαινπρήζεθε κε ηελ αλάκλεζε
ησλ εμφξηζησλ. «Απηφ ην έθαλαλ νη εμφξηζηνη», «ηνλ έζσζαλ νη εμφξηζηνη», «επί εμφξηζησλ».
Έγηλαλ ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηάβαζεο ζην θαηλνχξγην. Καη ελψ ε θηψρεηα ζα ‘πξεπε λα
είρε θάλεη ηνπο Ηθαξηψηεο λα θαηαζέζνπλ ηα φπια ζηε 10εηία ηνπ 50, 60 θαη πέξα, ελ ηνχηνηο
γεκάηνη νξάκαηα θη αμηνπξέπεηα έρηηδαλ ηε δσή ηνπο. Με ζπιινγηθφηεηα θαη φξακα
αγσλίζηεθαλ γηα ηελ παηδεία, πγεία, νδηθφ δίθηπν, ηνπξηζκφ θα.
Σέινο κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη πνιηηηθνί εμφξηζηνη ηεο Ηθαξίαο κεηέηξεςαλ ηελ πίζηε ζηνλ
αγψλα ηνπο ζε πεγή πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο. Ζ ιαρηάξα ηνπο γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν έγηλε
ζέαηξν θαη ινγνηερλία θαη ην πείζκα ηνπο γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία έγηλε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη αληάκσζαλ κε ηνπο ληφπηνπο θαη δεκηνχξγεζαλ
έλα αθφκα κεηεξίδη πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θξνλεκαηηζκνχ. Σειηθά απηνί νη άλζξσπνη
θαηφξζσζαλ λα ζξηακβεχζνπλ σο πξσηνπφξνη θαη ππεξαζπηζηέο ηεο θνηλσληθήο πξνθνπήο
θαη αλαγέλλεζεο , ζηα ίδηα ρψκαηα πνπ πξννξίδνληαλ νπζηαζηηθά γηα λα «ζάςνπλ» ηα
ηδαληθά θαη ηνπο αγψλεο ηνπο.
Μεξηθέο θνξέο ηείλνπκε λα νπδεηεξνπνηνχκε ζέκαηα ζαλ απηά , λα κελ πέζνπκε ζε παγίδεο
«ρξσκάησλ» θαη πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ. Υάλνπκε ηελ νπζία θαη εθκεδελίδνπκε έλα ζνβαξφ
θεθάιαην ηνπ ηφπνπ καο , έλα θεθάιαην φπνπ απφ φπνηα πιεπξά ην πξνζεγγίζεηο είηε αηνκηθή
είηε θνηλσληθή είηε πξνζσπηθή απαγνξεχεηαη λα ηζνπεδσζεί. Όκσο, αλ απφ ηελ Ηζηνξία
αθαηξέζεηο ηελ αιήζεηα, ηελ θάλεηο νλ ρσξίο κάηηα – ρσξίο ρέξηα Οη εμφξηζηνη ήηαλ θαη ζα
είλαη ην βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο απηνχ ηνπ ηφπνπ. Γελ κπνξνχκε θαη δελ έρνπκε ην
δηθαίσκα λα ηνπο αθαηξέζνπκε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ :Αξηζηεξνί , καξμηζηέο πνπ
νλεηξεχηεθαλ έλα δίθαην ζνζηαιηζηηθφ θφζκν , χζηεξα απφ ην ράνο ηνπ πνιέκνπ. Καη φζνη
απφ απηνχο δελ ήηαλ αξηζηεξνί , είραλ αξηζηεξά νξάκαηα. Γηα απηφ θπιαθίζηεθαλ,
εμνξίζηεθαλ , εθηειέζηεθαλ. ( Βηηζαξά , 2010:28 )
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Η θσηνγξαθία σο ηζηνξηθό ληνθνπκέλην.
Καλέλα κέζν δελ κπνξεί λα θέξεη πην θνληά ηε δσή θαη λα αλαπαξαζηήζεη ηε
πξαγκαηηθφηεηα ηφζν αμηφπηζηα φζν ε θσηνγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα ε θσηνγξαθία
ληνθνπκέληνπ θαη ξεπνξηάδ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή πνπ έρεη πξνζθέξεη ε θσηνγξαθία
σο κέζν απεηθφληζεο θαη θαηαγξαθήο, πξνέξρεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ληνθνπκέληνπ. Οη
θσηνγξάθνη ληνθνπκέληνπ κέζσ ηεο δνπιεηάο ηνπο ζέηνπλ ηνπο ζεαηέο σο απηφπηεο
κάξηπξεο ζε γεγνλφηα πνπ εμειίζζνληαη θαη ηνπο αλαγθάδνπλ λα ηα αληηιεθζνχλ θαη λα ηα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ. Έηζη ε θσηνγξαθία θαηέρεη κηα δπλακηθή πνπ θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα
πξνβιέςεη, φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε, δειαδή ηελ δχλακε λα απεηθνλίδεη ηελ δσή , ηελ ειπίδα
θαη ηελ απειπηζία, ηελ θηιεπζπιαρλία θαη ηελ απαλζξσπηά πνπ ππάξρεη ζην θφζκν, ηνλ νπνίν
δνχκε, θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γχξσ καο θαη ζπκβαίλνπλ είηε καο αξέζνπλ είηε φρη.
Ζ θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ εμειίρηεθε ηζηνξηθά δεδνκέλνπ ηεο ηερλνινγίαο, ησλ
αλεζπρηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο, ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ , κέζα ζε
πεξηφδνπο πνιέκνπ , πεξηφδνπο αλάπηπμεο αιιά θαη παξαθκήο, θαη δηακνξθψζεθε ζήκεξα σο
έλα ζεκαληηθφ κέζν ηεθκεξίσζεο θαη θαηαγξαθήο. Γηα λα εμειηρζεί ζην είδνο πνπ μέξνπκε
ζήκεξα, ακθηζβεηήζεθε πνιιέο θνξέο φζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο, ηηο πξαθηηθέο ηεο θαη
ζε ζέκαηα ηδενινγίαο ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο αιήζεηαο. Παξφια απηά, πνιινί
θσηνγξάθνη ζέινληαο ή κε, γλσξίδνληαο ή φρη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ην έξγν ηνπο, ην
νπνίν αμίδεη λα εμεηάζνπκε, δεκηνχξγεζαλ έλα λέν είδνο θσηνγξαθίαο πνπ νλνκάζηεθε
θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ (Gernshein, 1986)

Οξηζκόο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ
Ση φκσο είλαη πξαγκαηηθά ε θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ; Ζ απζεληηθφηεηα ζε κηα
θσηνγξαθία θαη ε αιεζνθάλεηα κπνξεί λα δψζνπλ ζε απηήλ έλα άιιν λφεκα. Μηα
θσηνγξαθία πνπ θαηαγξάθεη αλεπεξέαζηα κε εηιηθξίλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα έλα γεγνλφο,
απνθηά αμία σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ελφο γεγνλφηνο ή κηαο θαηάζηαζεο. Απηή ε
θσηνγξαθία απνθαιείηαη θσηνγξαθία ληνθνπκέληνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο θσηνγξαθίεο έρνπλ
σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ αθξίβεηα, ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ απεηθφληζε ηεο αιήζεηαο
θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έρνπλ ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ έλα γεγνλφο, φπσο εμειίζζεηαη, θαη
λα παξνπζηάζνπλ εηθφλεο απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή ( Rosenblum, 1997)
Κάζε θσηνγξαθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ληνθνπκέλην, αλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο
θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κειεηά θαη εμεηάδεη, δίλνληαο κέζσ απηήο
ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ( Newhall, 1982). ρεδφλ φιεο νη θσηνγξαθίεο πνπ
αζρνινχληαη κε θάηη πνπ ππάξρεη ζην θφζκν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ληνθνπκέλην.
Παξφια απηά ν φξνο ληνθνπκέληναληαπνθξίλεηαη ζε θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα
ελεκεξψζνπλ παξά λα δψζνπλ έκπλεπζε ή λα εθθξάζνπλ πξνζσπηθά αηζζήκαηα. Πξηλ απφ
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ην 1880 ζρεδφλ φιεο νη κε ζηεκέλεο θαη κε επεμεξγαζκέλεο εηθφλεο ζεσξνχληαλ σο
ληνθνπκέληα. Παξφιν πνπ ην ληνθνπκέλην άξρηζε λα αλαδχεηαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα,
δελ είρε θαζνξηζηεί πιήξσο κέρξη ην 1930, φηαλ ν Ακεξηθαλφο ηζηνξηθφο θσηνγξαθίαο
Beaumont Newhall ηφληζε φηη νη θσηνγξάθνη θνηλσληθνχ ληνθνπκέληνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ
ηε θσηνγξαθία κφλν σο έλα φξγαλν θαηαγξαθήο, αιιά νχηε ιεηηνπξγνχλ κφλν νπηηθά γηα
ράξε ηεο ηέρλεο. Οη εηθφλεο ληνθνπκέληνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε θαληαζία θαη ηε ηέρλε
ζπλδπάδνληαο ηελ θαηαγξαθή γεγνλφησλ θαη ηελ έθθξαζε αηζζεκάησλ (Rosenblum, 1997)
Σα ζέκαηα ηνπ ληνθνπκέληνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ζηηο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ζηα ηδαληθά, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ζην δηθαίσκα ησλ θαζσζπξέπεη
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. Ο θάζε θσηνγξάθνο φκσο κπνξεί λα παξνπζηάζεη κε δηθφ
ηνπ χθνο θαη ραξαθηήξα, ην ζέκα θαζψο επίζεο λα δψζεη θαη άιια κελχκαηα κέζσ ησλ
δεκηνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα πάξεη (Newhall, 1982).
Γεληθφηεξα κηιψληαο, ε έλλνηα ηνπ ληνθνπκέληνπ είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κε έλα
ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα κνξθή, έλα χθνο, κηα παξάδνζε , έλα
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, αιιά δελ κπνξεί ζηελ θπξηνιεμία λα πεξηγξάθεηαη κε ηε ρξήζε ελφο
θαη κφλν νξηζκνχ. Μπνξεί θάπνηνο λα πεη φηη είλαη έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο. Ζ δπζθνιία
απηή πνπ παξνπζηάδεηαη σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην
είδνο απηφ, δελ έρεη έλα κνλαδηθφ χθνο πνπ κπνξεί λα ην ραξαθηεξίδεη. Πνιιέο θνξέο νη
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε θσηνγξαθία ληνθνπκέλην ζπκπίπηνπλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο
θσηνδεκνζηνγξαθίαο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα πξνβιεκαηηθφο.
Δπίζεο νη θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ δελ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα κέζνδν ή ηερληθή γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπο, νχηε αζρνινχληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θη έηζη ν θαζνξηζκφο κηαο
θσηνγξαθίαο σο ληνθνπκέλην είλαη δχζθνινο . Γηα λα κπνξέζεη κηα θσηνγξαθία λα εληαρζεί
ζηε θαηεγνξία απηή , πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί ην πιαίζην ηεο αλαθνξάο, νη πξαθηηθέο θαη
νη ζεζκηθέο κνξθέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. (Wells, 2004)

Φσηνγξαθηθή αιήζεηα.
Ζ ιέμε ληνθνπκέλην είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ηεο αιήζεηαο. Απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπ ληνθνπκέληνπ –ηεθκεξίνπ , ζηφρνο ηνπ ήηαλ
λα παξνπζηάζεη κε αθξίβεηα ηνλ θφζκν , φπσο πξαγκαηηθά είλαη, ρσξίο ππεθθπγέο. Καηά
πφζν ην ληνθνπκέλην φλησο ππεξεηεί αιεζηλά ην ζηφρν απηφ ακθηζβεηήζεθε πνιιέο θνξέο
θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο , ελψ κέρξη θαη ζήκεξα αθήλεη εξσηήκαηα γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
λα θαηαγξάςεη αλεπεξέαζηα ηελ αιεζηλή πιεπξά ηεο δσήο.
Γηα λα ειέγμνπκε θαηά πφζν ε θσηνγξαθία είλαη απζεληηθή θαη απεηθνλίδεη ηε
πξαγκαηηθφηεηα ν πην εχθνινο ηξφπνο είλαη λα δηεξσηεζνχκε αλ απηφο πνπ θσηνγξαθίδεηαη
έρεη νξγαλσζεί ή πεηξαρηεί απφ ηνλ θσηνγξάθν, αθνχ νη θσηνγξαθίεο ληνθνπκέληνπ δελ
δηαδξακαηίδνληαη ζε ζηνχληην αιιά ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο. Αλ δειαδή ν
θσηνγξάθνο θαηαγξάθεη ηα γεγνλφηα φπσο αθξηβψο είλαη θαη φρη φπσο απηφο ζέιεη λα ηα
παξνπζηάζεη. (Wells, 2004).
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Μηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο ληνθνπκέληνπ είλαη πσο, αθνχ πξφθεηηαη γηα
θαηλνκεληθά αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή πνπ δελ παχεη φκσο λα είλαη δεκηνχξγεκα ηνχ
θσηνγξάθνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ πάληνηε παξνχζα ζθελνζεζία ηεο. Μπνξεί ν θσηνγξάθνο
λα αθήζεη αλέπαθν ην πιηθφ ηνπ, αιιά λα κεηαθηλεζεί ζε ζέζε, χςνο, γσλία ιήςεσο. Μπνξεί
λα απνθιείζεη απφ ην θάδξν ηνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αληίιεςε ηνχ γεγνλφηνο θαη λα
ππεξηνλίζεη ηα αζήκαληα. Μπνξεί λα θάλεη ην ράδη απεηιή, ην γέιην θξαπγή, ηε κέξα λχρηα
θαη ηνλ ήιην θαηαηγίδα. Πάληνηε φκσο, ε θσηνγξαθία ηνπ ζα είλαη άπνςή ηνπ
ζθελνζεηεκέλε κε ηε δηθή ηνπ κέζνδν. Αξθεί λα δνχκε κηα θνξά έλα θνληάθη θσηνγξαθηψλ
κε ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επηινγήο αλάκεζα ζε παξφκνηεο ιήςεηο ηνχ ίδηνπ ηνπ
γεγνλφηνο, γηα λα θαηαιάβνπκε πφζν παξαπιαλεηηθή κπνξεί λα γίλεη κηα θσηνγξαθία. Ή
πφζν αιεζηλή. Ζ θσηνγξαθία απνκαθξπζκέλε ρξνληθά απφ ηε γέλλεζή ηεο επηηξέπεη ηελ
κειέηε ηεο πεζακέλεο ζηηγκήο θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ηεο. Ζ επηινγή απφ κέξνπο
ηνπ θσηνγξάθνπ είλαη ε νκνινγία ή ε απφδεημε φηη ε αιήζεηα ζπληίζεηαη απφ κηθξέο
αιήζεηεο. Μφλν πνπ ζα ήηαλ πξαθηηθά θαη ινγηθά αδχλαηνλ λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη
πηζαλέο πξνζσπηθέο επηινγέο ηεο αιήζεηαο γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. (Ρηβέιιεο, 2002)
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ινηπφλ δελ καο ελδηαθέξεη βέβαηα ε νπηηθή ή ζέζε ηνπ
θσηνγξάθνπ. ε απηφ πνπ επηθεληξσλφκαζηε είλαη ε πξφζεζε ηνπ θσηνγξαθηδφκελνπ
πξνζψπνπ λα πνδάξεη ζηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ θαη ν ιφγνο. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην
αλαθεξζήθακε ζηνπ πνιηηηθνχο εμφξηζηνπο ηεο Ηθαξίαο. Σα ηεθκήξηα απφ απηά ηα ηξία έηε
εμνξίαο εθηφο απφ ηα έγγξαθα θαη ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο είλαη θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ
βξέζεθαλ ζηελ Ηθαξία ή πνπ κεηά απφ ρξφληα ζπγθεληξψζεθαλ. Σν εξψηεκα είλαη φκσο ηη
καο ιέλε απηέο νη θσηνγξαθίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίεο κάο καξηπξνχλ δχν
πξάγκαηα : Σελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη ηελ ππνθεηκεληθή. Γηα ηελ πξψηε κπνξνχκε λα
αλαθεξζνχκε ζηελ αιήζεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ . Μέζα απφ απηέο ηηο θσηνγξαθίεο,
γηα παξάδεηγκα, ηεθκεξηψλεηαη θαη νπηηθά φηη ην Μνλαζηήξη ηεο Μνλήο Μνπληέ
ιεηηνχξγεζε σο αλαηφξην ηελ πεξίνδν 1948-1949.Όζνλ αθνξά ζηελ δεχηεξε , ηελ
ππνθεηκεληθή αιήζεηα, εθεί κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ην αίηην ηεο θσηνγξαθίαο, γηα πνην
ιφγν δειαδή ηξαβήρηεθε θαη γηα πνην ιφγν νη θσηνγξαθνχκελνη επηιέγνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
πφδα, ή ζηελ ηειηθή, αλ ηνπο επηβάιιεηαη .
Μειεηψληαο ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ Υξήζηνπ Μαιαρία , απηφ πνπ αλαξσηήζεθα
ήηαλ, γηαηί απηνί νη άλζξσπνη, πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, θπλεγήζεθαλ θαη
βαζαλίζηεθαλ, βγαίλνπλ ζε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ραξνχκελνη. ηε ζπλέρεηα δηαβάδνληαο
καξηπξίεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ αηηηνιφγεζα ηε ζηάζε ηνπο .
Οη θσηνγξαθίεο απηέο δελ ηξαβήρηεθαλ γηα λα «Θπκνχληαη ηε ζηηγκή». Οη άλζξσπνη απηνί
δελ ήμεξαλ αλ ηελ επφκελε κέξα ζα είλαη δσληαλνί ή λεθξνί. Οη ραξνχκελεο θαη αλέκειεο
ιήςεηο έγηλαλ γηα λα θαζεζπράζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο . Με απηή ηε θσηνγξαθία
ηνπο δηαβεβαίσλαλ φηη είλαη θαιά θαη πγηείο. Έπεηζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο φηη δελ
ηαιαηπσξνχληαη , δελ βαζαλίδνληαη θαη φηη δελ δνχζαλ κε θφβν. Σνπο παξνπζίαδαλ κία
άιιε αιήζεηα, ηελ αιήζεηα πνπ ήζειε λα δεη ε γπλαίθα ελφο εμφξηζηνπ, νη γνλείο θαη ηα
παηδηά ηνπ .Πνιιέο θνξέο ιέκε φηη δελ είλαη ηίκην λα ιεο ςέκαηα θαη λα παξαπνηείο ηελ
αιήζεηα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε φκσο πεξίπησζε, αλαζεσξνχκε ην έληηκν θαη άηηκν, ην εζηθφ
θαη ην αλήζηθν.
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Τπήξραλ βέβαηα θαη νη «άιιεο» ζηεκέλεο ιήςεηο, ιήςεηο πνπ δελ ηξαβήρηεθαλ γηα ηίκην
ιφγν. Θέινληαο ε θπβέξλεζε κεηέπεηηα λα έρεη ηα πεηζηήξηα ηνπ αμηνθξαηηθνχ ζσθξνληζκνχ
ησλ αληηθξνλνχλησλ κε ηνλ φζν θαιχηεξν θαη αμηνπξεπή ηξφπν, ζθελνζεηνχζε ιήςεηο κε
πξσηαγσληζηέο ηνπο εμφξηζηνπο .Οη ζθελέο απηέο αθνξνχζαλ ζηηο θαζεκεξηλέο ζηηγκέο ησλ
θξαηνπκέλσλ φπσο ε ζίηηζε ηνπο , ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπο , θαη νη θαζεκεξηλέο δνπιεηέο
ηνπο. Γελ ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο κε βαζαληζκνχο , κε ρισκά θαη δπζηπρηζκέλα πξφζσπα .
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Μεθοδολογύα
Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη κηα εηθφλα αμίδεη ρίιηεο ιέμεηο. Ζ θσηνγξαθία έρεη ραξαθηεξηζηεί
σο ην πην δπλαηφ κέζν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
(Freud 1996). χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Roland Barthes ε εληχπσζε πνπ πξνθαιεί ε
θσηνγξαθία ζην ζεαηή δελ έγθεηηαη ζην φηη απνθαζηζηά απηφ πνπ έρεη θαηαιπζεί απφ ην
ρξφλν ή ηελ απφζηαζε , αιιά ζην φηη πηζηνπνηεί πσο απηφ πνπ βιέπεη έρεη πξαγκαηηθά
ππάξμεη (Barthes 1984).Σν γεγνλφο φηη ε θσηνγξαθία κνηάδεη γηα πνιινχο κε έλαλ «
θαζξέπηε κε κλήκε», πνπ κπνξεί λα θέξλεη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ ηζηνξηθά
γεγνλφηα, ζηα νπνία νη ίδηνη δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή, θαζηζηά παλίζρπξν ηνλ
ηεθκεξησηηθφ ξφιν ηεο. (Knupfer 1993)
Ζ ακεζφηεηα ηεο θαηαγξαθήο θαη ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ εληππψζεσλ δελ αθήλεη θαη πνιιά
πεξηζψξηα ζηνπο ζεαηέο λα αληηιεθζνχλ φηη έρνπλ λα θάλνπλ φρη κε ηελ αιήζεηα αιιά κε ηελ
ςεπδαίζζεζε ηεο , κε έλα «φξακα» πνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ λα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα
(Freud 1996 , Knypfer 1993). Ζ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο δείρλεη φηη ε θεδεκνλία ηνπ κέζνπ
πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θάηη αλαπφθεπθηφ κηα θαη ε θσηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε
απφ λσξίο γηα ηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθήο αιήζεηαο θαη ςεπδαηζζήζεσλ, εγθπξφηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο ( Freud 1996 ,Jeffrey 1997 , Sontag 1993). Φαίλεηαη φηη δξα ην « punctum» θαηά
ηνλ Barthes, ην «αηρκεξφ αληηθείκελν» δειαδή, πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηε θσηνγξαθεκέλε
ζθελή θαη ζαλ βέινο δηαπεξλά ηνλ ζεαηή , ην ηπραίν πνπ αηρκαισηίδεη ην βιέκκα (Barthes
1984).
Οη θσηνγξάθνη ινηπφλ, αθφκε θη φηαλ δελ πξνηίζεληαη λα ππεξεηήζνπλ αιιφηξηα
ζπκθέξνληα θαη λα παξαπιαλήζνπλ ή λα ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο ζεαηέο , απνζθνπνχλ ζηε
κεηάδνζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνζδνθνχλ φηη ζα έρνπλ απήρεζε ζηελ θνηλή
γλψκε ( Selected Civil War Photographs 2000). Γηαζέηνπλ επξχηαηε πνηθηιία κέζσλ θαη
ηξφπσλ , γηα λα κεηακνξθψζνπλ θαηά ηελ άπνςή ηνπο ηηο αμίεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ ζέκαηνο
θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα , έηζη ψζηε λα ιέλε ηαπηφρξνλα θαη αιήζεηα θαη
ςέκαηα ( Freud 1996, Ρηβέιεο 1999). Κάζε θσηνγξαθία ινηπφλ, απνηειεί εξκελεία , εθδνρή
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αθνχ ζηελ αλαπαξάζηαζε κε ηνλ θαθφ ζπκππθλψλνληαη γεγνλφηα ,
ζρφιηα , ζπλαηζζήκαηα θαη αθεγήζεηο ( Documentary Photography and the Great Depression
2003). Οη ηξφπνη «εξκελείαο» ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Γ. Μαπξνζθνχθε είλαη
νη εμήο: Αξρηθά ν ξφινο πνπ έρεη ε κλήκε ζηελ δηαρξνληθή αμία ηεο θσηνγξαθίαο, γηα
παξάδεηγκα, πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ θσηνγξαθηψλ ζηα νηθνγελεηαθά άικπνπκ θαη πνηά ε
εξκελεία απηψλ. Γεχηεξνλ, νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ε
αηζζεηηθή ηεο, δειαδή ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα, πνπ απφ απηά επεξεάδεηαη ν θσηνγξάθνο
θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ηεο ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο. εκαληηθφο άμνλαο επίζεο είλαη ε
ζθελνζεζία ηεο ιήςεο. Ο θσηνγξαθηθφο θαθφο βιέπεη ηνλ θφζκν ακεξφιεπηα αιιά ν
θσηνγξάθνο έρνληαο ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο δπλαηήο εηθφλαο πνπ ζα κπνξεί λα
κεηαδψζεη ην επηζπκεηφ κήλπκα, θξίλεη ηη θαη πψο ζα θσηνγξαθίζεη. Γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν
ηνπ ν θσηνγξάθνο επηιέγεη ηνλ ρψξν ηελ ηνπνζεζία , ηα άηνκα , ηελ ζηάζε απηψλ, ηελ
απφζηαζε θαη ηε γσλία ιήςεο θαη ηνλ θσηηζκφ , κεξηθέο θνξέο δηεπζεηεί ην ρψξν θαη δίλεη
νδεγίεο ζηα πξφζσπα , ρξεζηκνπνηεί ην θσηνγξαθηθφ πιαίζην «( θαδξάξηζκα θσηνγξαθίαο»)
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αθήλνληαο έμσ απφ απηφ φ,ηη ζεσξεί πσο είλαη εθηφο χιεο ( Μαπξνζθνχθεο 2012). Σέινο,
γηα ηελ εξκελεία ηεο θσηνγξαθίαο ζεκαζία έρεη ν ρξφλνο , ην κέζν , ν ζθνπφο , νη ζπλζήθεο ,
ε έθηαζε θαη νη θνξείο δηάδνζήο ηεο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ ηεο ή νη
επαλεθδφζεηο ηεο ( Μαπξνζθνχθεο 2012)
ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηεγνξία ηεο θσηνγξαθίαο, αιιά θαη πην γεληθά γηα
ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε ε ζεκεησηηθή . Ζ εηδηθή γιψζζα ηεο
θσηνγξαθίαο απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζεκείσλ πνπ νξίδεηαη απφ ην ζρήκα θαη ηηο
δηαζηάζεηο , ηελ ηερληθή ην είδνο ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ θαθνχ , ην πιηθφ θαη
ηελ πνηφηεηα εθηχπσζεο , ην θσηηζκφ (θπζηθφο ή ηερλεηφο) , ηελ θίλεζε ( κε ηε κνξθή ηνπ
ξπζκνχ ή ηνπ ρξφλνπ , ηα ρξψκαηα , ηελ ηνληθφηεηα, ηελ πθή , ηελ πνηφηεηα ηεο
θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θιπ. (Βιαζζάο 1998). Ζ κεραληθή αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο
ζπληζηά ηελ «θαηαδήισζε» ηεο θσηνγξαθίαο , ελψ φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ην αλζξψπηλν κέξνο
ηεο δηαδηθαζίαο, ηε «ζπκπαξαδήισζε» ( Chadler 1999). Ζ εηζρψξεζε ζηελ αληηθεηκεληθή
θαη ππνθεηκεληθή αιήζεηα ησλ ζεκείσλ , ζηελ αμία δειαδή ηεο θσηνγξαθίαο θαη ζηε
ξεηνξηθή ηεο, απαηηεί γλψζε ησλ θσδηθψλ νπηηθήο επηθνηλσλίαο ( θσηνγξαθηθφ πεξηβάιινλ)
έηζη, ψζηε ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο λα είλαη επηηπρήο. Καη πάιη, φκσο ζα
ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ εξκελεία κεηαμχ θσηνγξάθνπ θαη ζεαηή, γηαηί ε αλάγλσζε δελ
είλαη ζέκα κηαο δεδνκέλεο ζηηγκήο , αιιά εμαξηάηαη απφ ην γλσζηηθφ ππφβαζξφ θαη ηηο
εκπεηξίεο ηνπ αλαγλψζηε , ηηο ζπλζήθεο θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ( Βιαζζάο 1998 , Burke
2003, Woodrow 2004).
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηεθκεξησηηθήο θσηνγξαθίαο , πνπ πεξηζζφηεξα απφ ηα
άιια είδε ελδηαθέξεη ηνλ ηζηνξηθφ, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (
American Memory 2003 , Curtis 2002 , Documentary Photography… 2003 , Friedheim 2002,
Goodyear 2002 , Graves & Plakas 1999).
1. Γεκηνπξγφο – δεκηνπξγία :




Πνηνο δεκηνχξγεζε ηε θσηνγξαθία; Ση είλαη γλσζηφ γη ΄ απηφλ ( ζέζε , γλψζεηο ,
άιιεο ζρεηηθέο δεκηνπξγίεο θιπ) ;
Ο θσηνγξάθνο εξγαδφηαλ αλεμάξηεηα ή γηα ινγαξηαζκφ άιισλ :γηα πνηνπο;
Πφηε ηξαβήρηεθε ε θσηνγξαθία θαη κε πνηα πξφζεζε;

2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά – ζπλζήθεο θσηνγξάθεζεο :







Ζ ιήςε είλαη ηπραία , ζθελνζεηεκέλε ή απξνεηδνπνίεηε :
Μνηάδεη λα είλαη επαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή;
Μπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο θάκεξαο θαη ησλ θαθψλ;
Ζ θσηνγξαθία είλαη έγρξσκε ή αζπξφκαπξε ; Ήηαλ απηφ επηινγή ή αλάγθε ;αλ είλαη
έγρξσκε ε θσηνγξαθία , πψο απνδίδνληαη ηα ρξψκαηα;
Ση είδνπο είλαη θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη ν θσηηζκφο ; γηαηί ;κπνξεί λα εμαρζνχλ
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ιήςεο ;
Πνχ βξηζθφηαλ ν θσηνγξάθνο θαηά ηε ιήςε ;γηαηί επέιεμε εθείλν ην ζεκείν;
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Ση πεξηιακβάλεη ν δεκηνπξγφο ζηε θσηνγξαθία ( θαδξάξηζκα) ; ηη κπνξεί λα ππνηεζεί
, κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα , φ,ηη απνθιείεη;
Πνηα είλαη ε απφζηαζε θαη πνηα ε γσλία ιήςεο; γηαηί; ζπλαξκφδνληαη κε ηηο
πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ή δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην απνηέιεζκα ;
Ζ θσηνγξαθία έρεη θίλεζε «( δξαζηεξηφηεηεο, ξπζκφο , αίζζεζε ρξνληθήο ξνήο ) ή
είλαη ζηαηηθή ;
Δίλαη γλσζηφ αλ ε θσηνγξαθία έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ( κνληάδ,
ξεηνπζάξηζκα) πξηλ απφ ηελ εθηχπσζε ηεο ;αλ λαη , γηα πνην ιφγν;

3. Πεξηερφκελα
 Πεξηγξαθή πξνζψπσλ , αληηθεηκέλσλ , ελδπκαζίαο, ρψξνπ , επνρήο θιπ
 Ση είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ απφ ηα ζηνηρεία απηά;
 Πνηα είλαη ε αηζζεηηθή ηνπ θσηνγξάθνπ; ε πνην θαιιηηερληθφ ξεχκα κπνξεί λα
εληαρζεί ε θσηνγξαθία; Δπηδξνχλ απηά ζηελ πεηζηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο;
 Δληνπίδεηαη ε ρξήζε ζηεξεφηππσλ εμσηεξηθψλ ζπκβφισλ ή ζπλαηζζεκάησλ; Πψο
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζεζε ηνπ θσηνγξάθνπ;
 Πνηα θαίλεηαη λα είλαη ε ηδενινγία ηνπ θσηνγξάθνπ θαη πνηα ηεο επνρήο.
 Με πνηα γεγνλφηα ζπλδέεηαη ε θσηνγξαθία; Δίρε άκεζε ή έκκεζε γλψζε ν
θσηνγξάθνο γηα απηά; Δίλαη γλσζηή θάπνηα ζρεηηθή δξάζε ηνπ;
 Δίλαη κνλαδηθή ή κέξνο κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο; Τπάξρνπλ δηαθνξέο;
 Αλ ε θσηνγξαθία είλαη κνλαδηθή , είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ ζνβαξέο ππνζέζεηο γηα ην
ηη πξνεγνχληαλ θαη ηη αθνινπζνχζε ηελ «παγσκέλε» ζθελή;
 πκθσλεί ε θσηνγξαθηθή εθδνρή ησλ γεγνλφησλ κε άιιεο ζρεηηθέο πεγέο ;
 Πψο δηαζψζεθε ε θσηνγξαθία θαη απφ πνηνλ;
 Αλ είλαη δεκνζηεπκέλε , πνχ , πφηε , απφ πνηφλ θαη γηαηί δεκνζηεχηεθε ; ήηαλ ζηελ
πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ε δεκνζίεπζε ηεο ;
 ε πνην κέζν έγηλε ε δεκνζίεπζή ηεο, ηη είλαη γλσζηφ γηα ην κέζν απηφ;
 Τπήξραλ επεμεγεκαηηθά ζρφιηα ( ιεδάληα) ή άιια ζπλνδεπηηθά θείκελα; Πψο
ζρεηίδνληαη ν ιφγνο κε ηελ εηθφλα;
 ε πνην θνηλφ απεπζπλφηαλ;
 Πνηα ήηαλ ε απήρεζή ηεο ζηνλ θφζκν θαηά ηελ επνρή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο ;
 Γλψξηζε ε θσηνγξαθία άιιεο δεκνζηεχζεηο;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα παξαηεζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ θσηνγξαθίεο απφ ηελ πεξίνδν
ηεο εμνξίαο ζηελ Ηθαξία ,απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 1947 έσο ην 1949 . Οη θσηνγξαθίεο απφ ην
αξρείν ηνπ Μαιαρία Υ. ρσξίζηεθαλ απφ εκέλα ζε ηξείο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη, κέζα απφ
απηέο θαη ηελ αλάιπζε ηνπο, ζα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο επνρήο .
Η Καθημερινό ζωό των Εξόριςτων

Δηθ.1
Καξαβόζηακν 1947,
«Από ηνλ θήπν καο κε δαξδαβαηηθά θαη καγεηξεύνληαο ηα ζηα βνπλά, καδί καο θαη κεξηθέο
γπλαίθεο εμόξηζησλ.
ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία παξαηεξνχκε 7 άληξεο λα θάζνληαη ζην έδαθνο ζε
εκηθχθιην, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ην δέζηκν ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Δπίζεο ε ζηάζε,
πνπ έρνπλ πάξεη νη πξσηαγσληζηέο ηεο θσηνγξαθίαο, επηβεβαηψλεη ηελ ραιαξφηεηα θαη ηελ
μεγλνηαζηά πνπ πεξηγξάθεη ε ιεδάληα. Απφ ηελ ιεδάληα ηεο θσηνγξαθίαο επίζεο
ζπκπεξαίλνπκε αξρηθά ηελ απηνλνκία θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο φζνλ αθνξά ζηηο
δνπιεηέο ηνπ ζαιάκνπ , κε ιίγα ιφγηα καο γλσζηνπνηνχλ φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθφ
ηνπο θήπν κε ζθνπφ ηελ απηνζπληήξεζε ηνπο.( απφ καξηπξίεο γλσξίδνπκε φηη ππήξραλ
εμφξηζηνη γεσπφλνη νη νπνίνη έκαζαλ ζηνπο Ηθαξηψηεο λέεο ηερληθέο , φπσο ζην θχηεκα ηεο
παηάηαο Υ.Μαιαρίαο). Γεχηεξνλ θαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ καο καξηπξά ε ιεδάληα,
είλαη ε γξαπηή, ηνπιάρηζηνλ, παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ησλ εμφξηζησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
αλαθνξά γίλεηαη θαη ζε άιιεο ιεδάληεο θσηνγξαθηψλ , φιεο νη θσηνγξαθίεο φκσο είλαη απφ
ην 1947 , απφ ηελ αξρή ηνπ εκθπιίνπ, φπνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ πην αλνξγάλσηα θαη ιηγφηεξν
απζηεξά απφ ηελ κεξηά ηεο θπβέξλεζεο.
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Δηθ.2
Παλαγηά 1948
«Πιύζηκν ησλ ξνύρσλ»
Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο θάζε ζαιάκνπ ήηαλ θαη ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ, εμ’ νπ θαη ε
ζθάθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία έρεη ηξαβερηεί ζην πνηάκη πνπ δηαπεξλά ην ρσξηφ
Παλαγία. ηε θσηνγξαθία παξαηεξνχκε νρηψ άληξεο , νη νπνίνη ,αλ θαη ζε «αγγαξεία»,
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη είλαη αξθεηά πεξηπνηεκέλνη απφ πιεπξάο ξνχρσλ. Φνξάλε
θνζηνχκη, πνπθάκηζν θαη γηιέθν .Παξαηεξνχκε, επίζεο ,φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα ρακνγειαζηνί
θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο δείρλεη ακεραλία θαη απνμέλσζε. Γελ ππάξρεη ζσκαηηθή
επαθή θαη δελ ηελ επηδηψθνπλ νχηε νη δχν φξζηνη άλδξεο κε ηα θαπέια, παξφιν πνπ
ζηέθνληαη δίπια-δίπια. Θα έιεγε θαλείο φηη παξφιν πνπ είλαη κηα νκαδηθή θσηνγξαθία ,
θαίλεηαη φηη ν θαζέλαο ηνπο πηζηεχεη φηη θσηνγξαθίδεηαη κφλνο ηνπο. ηελ νπζία, έρνπκε
νρηψ άληξεο κε νρηψ δηαθνξεηηθέο αηνκηθέο ζηάζεηο.

«Εδώ πιέλσ ηα ξνύρα , είκαη ν πξώηνο ζην
πιύζηκν, άκα γπξίζσ ζα πιέλσ έμσ ηα ξνύρα έηζη ,
Με θηιηά ηέιηνο»
Ιθαξία 1947
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Δηθ.4
Κνπληνπκάο , 14 Οθησβξίνπ 1947
ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία δελ ππάξρεη ιεδάληα, αιιά αλ βάδακε, ζα ήηαλ, «Γηαλνκή
ζπζζηηίνπ». Κάζε έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε ζάιακν πεγαίλεη ζηνλ κάγεηξα θαη παίξλεη ην
θαγεηφ γηα φιε ηελ ππφινηπε νκάδα. Αλ κεηξήζνπκε ηνπο θνπβάδεο ζα θαηαιάβνπκε φηη
ππάξρνπλ πάλσ απφ 12 ζάιακνη ζηνλ Κνπληνπκά, ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Γελ κπνξνχκε
λα νλνκάζνπκε «ζηεκέλε» απηή ηε θσηνγξαθία παξφιν πνπ νη άληξεο είλαη παξαηεηαγκέλνη
ζε κηα ζεηξά θαη ζηήλνληαη ζηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ. Φαίλεηαη φηη φλησο ν θσηνγξάθνο
απαζαλάηηζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ρσξίο πεξαηηέξσ ηερλάζκαηα.
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Δηθ.5
Ράρεο
Καη εδψ πάιη έρνπκε δηαλνκή ηνπ ζπζζηηίνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν φκσο . Απηή ηε θνξά νη
εμφξηζηνη εηνηκάδνληαη λα θάλε θαζηζκέλνη ζην ηξαπέδη θαη ν έλαο εμ’απηψλ ηνπο ζεξβίξεη. Ο
άληξαο πνπ ζεξβίξεη θαίλεηαη ηδηαίηεξα ραξνχκελνο, φπσο θαη ν άληξαο πνπ θάζεηαη ζηελ
άθξε ηνπ ηξαπεδηνχ, θαη καο δείρλεη κε επραξίζηεζε ην πινχζην γεχκα ηνπ. Οη ππφινηπνη
άληξεο θαίλεηαη φηη απνιακβάλνπλ ην γεχκα ηνπο ξίρλνληαο θάπνηεο θιεθηέο καηηέο ζην
θσηνγξαθηθφ θαθφ. Θα έιεγε θαλείο φηη είλαη κηα απιή απζφξκεηε θσηνγξαθία πνπ απιά
θαηαγξάθεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα απηψλ ησλ αλδξψλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηεο
ιεπηνκέξεηεο πνπ καξηπξνχλ ηε ζθελνζεζία απηήο ηεο ιήςεο. Αξρηθά νη άληξεο έρνπλ
ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν γχξσ απφ ην ηξαπέδη ψζηε λα ηξαβερηεί ε ζπγθεθξηκέλε
θσηνγξαθία. Καη νη έμη πνπ θάζνληαη, αιιά θαη ν φξζηνο, έρνπλ ζηξηκσρηεί κε ηέηνην ηξφπν
γηα ράξε ηεο θσηνγξαθίαο, πνπ ε κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνχ θαη ε κηα ζέζε έρνπλ
κείλεη θελέο. Γεχηεξνλ , ε ζηάζε θαη ε έθθξαζε ησλ δχν αληξψλ ζηηο άθξεο ηνπ ηξαπεδηνχ
αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ καξηπξά ην αλαιεζέο ηεο ππφζεζεο. Γείρλνπλ θαη νη δπν ηνπο
απίζηεπηε ραξά θαη ραιαξφηεηα , θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο ζέινπλ λα καο
πείζνπλ φηη δελ βξίζθνληαη ζηελ εμνξία αιιά ζε θάπνηα ηαβέξλα. Δηδηθφηεξα αλ ε
ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ζπγθξηζεί κε πξνεγνχκελε εθεί αληηιακβαλφκαζηε ηε ζθελνζεζία
ηεο ζπγθεθξηκέλεο. Σέινο ε παξνπζία ηνπ άληξα ζηα δεμηά ηεο θσηνγξαθίαο κε ηελ ακήραλε
απηή ζηάζε καο θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ηελ εμέιημε θάπνησλ
γεγνλφησλ. Τπνζέηνπκε φηη δελ είλαη καδί κε ηνπο ππφινηπνπο εηθνληδφκελνπο ζηνλ ίδην
ζάιακν, δηφηη δελ ηξψεη καδί ηνπο , θαη επίζεο φηη δελ είλαη ψξα θαγεηνχ, δηφηη ζα έπξεπε λα
ηξψεη θαη απηφο ζηνλ δηθφ ηνπ ζάιακν θαη φρη λα θνηηάδεη άιινπο εμφξηζηνπο κε ηέηνηα
πξνζήισζε ηελ ψξα πνπ ηξψλε . Όια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ε ζχγθξηζε κε ηελ
πξνεγνχκελε θαη ν ζπζρεηηζκφο κε ηελ επνκέλε θσηνγξαθία καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία έρεη ζθελνζεηεζεί.
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Δηθ. 6
Ζ εηθφλα 4 θαη ε εηθφλα 5 έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο. Αξρηθά βιέπνπκε παλνκνηφηππν
θφλην (ειηέο) θαη ην ίδην ηξαπέδη. Γεχηεξνλ, πάιη ε δηάηαμε ησλ εηθνληδφκελσλ είλαη κε
ηέηνην ηξφπν πνπ απνζθνπεί ζηε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο. Σξίηνλ, νη πφδεο ησλ αλδξψλ δελ
είλαη θπζηθέο, κνηάδνπλ επηηεδεπκέλεο θαη ζθελνζεηεκέλεο. Ο άληξαο πνπ θάζεηαη δεχηεξνο
απφ ηα αξηζηεξά ππνδεηθλχεη ζηνλ έλαλ παίθηε ηελ θίλεζε, ελψ ν παίθηεο είλαη ζθεπηηθφο ,
νη ππφινηπνη ηέζζεξηο αθνπκπνχλ ην έλα ηνπο ρέξη ζην ηξαπέδη θαη δείρλνπλ
πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηελ παξηίδα ζθάθη. Δπίζεο, ν άληξαο πνπ θάζεηαη πίζσ , θαίλεηαη λα
παξαηεξεί ηελ παξηίδα αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαβάδεη θαη έλα βηβιίν. Ο άληξαο πνπ είλαη
φξζηνο θαίλεηαη λα παξαηεξεί κε ηδηαίηεξε πξνζήισζε ηελ δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ. Μηα
ηέιεηα ζθελνζεηεκέλε θσηνγξαθία , ε νπνία δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα φια απηά πνπ μέξνπκε γηα
ηελ εμνξία. Σέινο παξαηεξνχκε ηξεηο άληξεο νη νπνίνη εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δχν
θσηνγξαθίεο κε ηα ίδηα ξνχρα( ν πξψηνο αξηζηεξά, ν άληξαο κε ην βηβιίν θαη ν ηξίηνο απφ ηα
δεμηά). Απφ φ,ηη θαίλεηαη θαη νη δπν θσηνγξαθίεο είλαη απνηέιεζκα ζθελνζεζίαο απφ
αλζξψπνπο πνπ ήζειαλ λα απνδείμνπλ φηη ε εμνξία , ζσθξνλίδεη , εθπαηδεχεη , επηκνξθψλεη
,γαιελεχεη θαη θξνληίδεη ηνπο εμφξηζηνπο .

31

Δηθ.7
«ην ζπίηη πνπ έκελα ζηελ
Αξέζνπζα, Πέηξνο»

Μηα άηππε, σζηφζν,
ππνρξέσζε ησλ εμφξηζησλ
ήηαλ ε πεξηπνίεζε ηνπ
ζαιάκνπ πνπ δηέκελαλ. Όπσο
βιέπνπκε κέζα ζηηο
θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπο
ήηαλ θαη ν θαιισπηζκφο ηνπ
θήπνπ ηνπο. Οη εμφξηζηνη,
φπσο γλσξίδνπκε ζηελ Ηθαξία,
θέξζεθαλ κε κεγάιε πξνζνρή
θαη θξνληίδα ζηα ζπίηηα πνπ
ηνπο παξαρσξήζεθαλ. Σα
πεξηπνηφληνπζαλ ζαλ λα κελ
ήηαλ νη πξνζσξηλέο ηνπο
θαηνηθίεο αιιά ζαλ κφληκε πεξηνπζία ηνπο. Έδεηρλαλ κεγάιε αγάπε θαη ζεβαζκφ θαη ζην
ζπίηη θαη ζην ρσξηφ θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ καδί ηνπο.
ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ν άληξαο απηφο θαίλεηαη αξθεηά πεξήθαλνο γηα ηνλ θήπν
θαη γηα ην ζπίηη ηνπ. Απφ ηε ιεδάληα ππνζέηνπκε φηη ζηέιλεη απηή ηε θσηνγξαθία ζηνπο
αγαπεκέλνπο ηνπ θαη κάιινλ επέιεμε ην αγαπεκέλν ηνπ θαη νκνξθφηεξν κέξνο λα βγάιεη ηε
θσηνγξαθία, ζέινληαο λα δείμεη ζηνπο δηθνχο ηνπ ηελ φκνξθε πιεπξά ηνπ εθηνπηζκνχ.
Ήζειε λα ηνπο δείμεη ηα θαηνξζψκαηα ηεο νκάδαο είηε αθνξά ζηνλ πεξηπνηεκέλν θήπν ή
ζηελ θαζαξηφηεηα ηεο απιήο. Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ είλαη ραξνχκελε θαη ν ηξφπνο
πνπ ηνπνζεηεί ην ρέξη ηνπ ζην πεδνχιη δείρλεη φηη έρεη θάλεη «δηθφ ηνπ» ηνλ ρψξν .
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Δηθ.8
21.07.1947
«ηε γπλαηθνύια κνπ από ηελ εμνξίa,
Πέηξνο ηεο»

ν

Παξφιν πνπ θαη ε πξνεγνχκελε
θσηνγξαθία αιιά θαη απηή ζα κπνξνχζαλ
λα ζεσξεζνχλ πνξηξέηα, κπνξνχκε λα
αληιήζνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ζπλήζεηεο ησλ εμφξηζησλ. Ζ θσηνγξαθία
απηή ζηέιλεηαη κε ζθνπφ ν άληξαο λα
δείμεη ζηε γπλαίθα ηνπ πσο ηα θαηαθέξλεη
καθξηά απφ απηή ,λα ηελ θάλεη
ραξνχκελε, λα ηελ «μεγειάζεη», λα ηεο
δείμεη πσο κπαιψλεη έλα πνπθάκηζν , θαη
γεληθφηεξα λα ηελ θάλεη πεξήθαλε θαη λα
ηελ θαζεζπράζεη.
Ζ πξνζσπηθή ηνπ γσληά ζην ζπίηη πνπ
δηέκελε είλαη δηαθνζκεκέλε κε ηάμε , κε
ιίγα θαη εθιεθηά αληηθείκελα.
Παξαηεξνχκε θσηνγξαθίεο θνιιεκέλεο
ζηνλ ηνίρν , ινγηθά απφ ηελ νηθνγέλεηα
ηνπ. Απφ πξνζσπηθά αληηθείκελα κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε έλα ξνιφη ρεηξφο θαη θάπνηα
βηβιία ζην πάλσ ξάθη . Σέινο, ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εηθφλαο είλαη ε ειιεληθή
ζεκαία , ε νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα θάλεη ην κάηη λα πέθηεη θαηεπζείαλ
πάλσ ηεο. Λίγα θαη κηθξά αληηθείκελα, αιιά ηφζν κεγάια ζε ζπλαηζζεκαηηθή ππεξνρή.
Μπνξεί λα ηνπνζεηήζεθαλ έηζη γηα ηε θσηνγξαθία κπνξεί θα φρη , ζεκαζία έρεη ν ιφγνο πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν. Οη θσηνγξαθίεο γηα λα ηνπ ζπκίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα
ηνπ , ην ξνιφη γηα λα ηνπ ζπκίδεη ην ρξφλν πνπ είλαη καθξηά απφ απηή , ηα βηβιία γηα ηελ
ζπληξνθηά ζηελ εμνξία θαη ε ειιεληθή ζεκαία γηα ην ιφγν πνπ εμνξίζηεθε.
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Πορτρϋτα
“ The question is not what you look at , but what you see”
Henry Thoreau

Δηθ.1
Εύδεινο , 20 Οθησβξίνπ 1947
« Καη εδώ επίζεο κε ηα παηδηά ηνπ ζαιάκνπ κπξόο ζην ζπίηη καο»
ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία παξαηεξνχκε πέληε (5) άληξεο . Οη άληξεο απηνί είλαη θνκςά
ληπκέλνη, θνξάλε γηιέθν , θακπαξληίλα θαη πνπθάκηζν. Τπνζέηνπκε φηη ε θσηνγξαθία
ηξαβήρηεθε ηελ ψξα θάπνηαο δνπιεηάο, θαζψο ηα καλίθηα ηξηψλ αλδξψλ είλαη ζεθσκέλα
θαη, αλ ππνζέζνπκε φηη νη ηξεηο απφ ηνπο πέληε θνξάλε ζαθάθη κάιινλ δελ είλαη δεζηφο
θαηξφο. Ζ ζηάζε ηνπο είλαη εκθαλψο ραιαξή θαη θηιηθή. Ο άληξαο πνπ ζηέθεηαη πάλσ
αξηζηεξά θαηαιαβαίλνπκε θαη απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο (ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη αγθαιηάδεη
ηνλ δηπιαλφ ηνπ θαη ην δεμί είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε κέζε ηνπ ), αιιά θαη απφ ηελ έθθξαζή
ηνπ φηη είλαη άλεηνο θαη θαινδηάζεηνο. Ο κεζαίνο άληξαο κπνξεί λα κελ δείρλεη κε ηελ
έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ραξά αιιά ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ καξηπξά αθξηβψο ην
αληίζεην.
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Δηθ.2
Παλαγηά 1948
Μηα δηαθνξεηηθή θσηνγξαθία , έλα πην ηδηαίηεξν πνξηξέην. Δπηά άλδξεο , επηά πην ζθιεξά ,
πην θνπξαζκέλα πξφζσπα. Όια ηα πξφζσπα ηεο θσηνγξαθίαο θνηηνχλ ζην θσηνγξαθηθφ
θαθφ ζπλνθξπσκέλνη, κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηα θξχδηα θαη ζην θνχηειν. Καλέλαο ηνπο δελ
θνηηάεη αλέκεια θαη ραιαξά ζηνλ θαθφ , φπσο ζηελ πξνεγνχκελε θσηνγξαθία. Γελ ππάξρεη
ε ζσκαηηθή επαθή , παξά κφλν ν θάησ δεμηά , φπνπ αθνπκπάεη ην ρέξη ηνπ κε πνιχ
πξνζεθηηθφ ηξφπν ζηνλ ψκν ηνπ κπξνζηηλνχ ηνπ. Αο κελ μερλάκε φηη απηή ε θσηνγξαθία
ηξαβήρηεθε ην 1948 , φηαλ ν εκθχιηνο ήηαλ ήδε ζηε κέζε θαη νη εμφξηζηνη πηα είραλ αξρίζεη
λα θνπξάδνληαη θαη ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά. Γελ ππάξρεη απηφο ν ελζνπζηαζκφο πνπ
ππήξρε ζηελ πξνεγνχκελε θσηνγξαθία, ν ρξφλνο πιένλ έρεη αξρίζεη θαη απνηππψλεηαη ζηηο
εθθξάζεηο ηνπο. Να ηνλίζνπκε φηη ην 1948 ήηαλ πην δχζθνιε ρξνληά γηα ηνπο εμφξηζηνπο , ηα
πξάγκαηα γηα απηνχο γίλνληαλ νινέλα θαη πην δχζθνια .ην ηέινο ηεο ίδηαο ρξνληάο ηα
πξάγκαηα είραλ αξρίζεη θαη θαιπηέξεπαλ.
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Δηθ. 5
Οκάδα γπλαηθώλ εμόξηζησλ ,1947
Απφ ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ Υξήζηνπ Μαιαρία θαίλεηαη φηη γπλαίθεο εμφξηζηεο
ππήξραλ ζηελ Ηθαξία κφλν ζηελ αξρή ηνπ εκθπιίνπ, δειαδή ην 1947-1948. Απφ καξηπξίεο
γλσξίδνπκε φηη νη γπλαίθεο επέιεγαλ ζπλεηδεηά λα κέλνπλ απεξηπνίεηεο ψζηε λα
ζεσξνχληαη «άζρεκεο» κε ζθνπφ λα πξνθπιάμνπλ ηελ ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα θαη λα
επηθπξψζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπο αλάκεζα ζε ηφζνπο άλδξεο. Ήζειαλ λα πεξλνχλ φζν
γίλεηαη απαξαηήξεηεο , άιισζηε ην παξαηεξνχκε θαη ζηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία. Οη
εηθνληδφκελεο έρνπλ απεξηπνίεηα καιιηά θαη πξφρεηξα ξνχρα , πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη ηηο
καξηπξίεο.
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Δηθ. 6
Μάξθνο Ρεληέξεο
Πξνζσπνθεληξηθφ πνξηξέην. Έλαο άληξαο
κεζαίαο ειηθίαο, κε ηδηαίηεξα απζηεξφ θαη
δηαπεξαζηηθφ βιέκκα. Ο άληξαο απηφο δελ
αηζζάλεηαη ηδηαίηεξε άλεζε θαζψο θαίλεηαη
λα πηέδεη ηελ γλάζν ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα
δπγσκαηηθά ηνπ λα γίλνληαη ηδηαίηεξα
αηζζεηά, θίλεζε πνπ ζπλήζσο ηελ θάλνπκε
φηαλ ζέινπκε λα είκαζηε ζνβαξνί.
Όπσο βιέπνπκε έρεη ηνπνζεηεζεί απέλαληη
απφ ην θσηνγξαθηθφ θαθφ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε ην ζψκα ηνπ λα βξίζθεηαη ζηα πιάη
ελψ ην πξφζσπν ηνπ επζεία. Φαίλεηαη
ηδηαίηεξα πεξηπνηεκέλνο θαη απζηεξφο , θαη
απηφ απνηππψλεηαη ζηα ξνχρα ηνπ . Σν
πνπθάκηζν είλαη θιεηζηφ έσο ην ιαηκφ θαη
ην ζαθάθη, απφ φζν κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε απφ ηελ θιίζε ηνπ, είλαη θνπκπσκέλν. Σέινο ην νβάι πεξίγξακκα γχξσ απφ
ηελ θσηνγξαθία καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη ε θσηνγξαθία δελ απνηειεί ηπραίν γεγνλφο
αιιά πξνζρεδηαζκέλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θσηνγξάθνο επεκβαίλεη θαιιηηερληθά
ηνπνζεηψληαο έλα νβάι ραξηφλη(κάζθα) γηα λα εθηππσζεί ε θσηνγξαθία κε απηφ ην
απνηέιεζκα. ρεδηάζηεθε έηζη ε θσηνγξαθία ψζηε λα ζηαιεί ζε θάπνηνλ δηθφ ηνπο
άλζξσπν.
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Δηθ.7
Σάζνο Αγγειίδεο
Ο άλδξαο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη λεαξφο θαη
θαίλεηαη αλέκεινο. Αλ θαη αζπξφκαπξε ε
θσηνγξαθία , θαη δελ κπνξνχκε λα δνχκε
ρξψκα ησλ καηηψλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα
κάηηα ηνπ είλαη γεκάηα δσληάληα, ην βιέκκα
ηνπ δελ είλαη αδηάθνξν αιιά αληηζέησο
ηδηαίηεξα δηαπεξαζηηθφ. Σν πην
ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ζηελ έθθξαζε ηνπ
είλαη ην ρακφγειν ηνπ. Δίλαη δηαθξηηηθφ,
ζρεδφλ απαξαηήξεην αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε
ηα κάηηα ηνπ ζπκπιεξψλνπλ έλα ζχλνιν
εθθξάζεσλ. Αλ κε θάπνην ηξφπν θαιχςνπκε
ηα κάηηα ηνπ θαη αθήζνπκε κφλν ηα ρείιε
λνκίδνπκε φηη ν άλδξαο δελ ρακνγειάεη., ελψ
φηαλ δνχκε ην πξφζσπν ζαλ ζχλνιν
θαηαιαβαίλνπκε ηελ έθθξαζε ηνπ. εκαληηθφ
ξφιν παίδεη θαη ην ηδηαίηεξν κνπζηάθη ηνπ , ην
νπνίν δελ καο βνεζάεη λα θαηαιάβνπκε ηελ
αθξηβή ηνπ έθθξαζε. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ είλαη ραιαξή φπσο θαη ε δηάζεζε ηνπ. Σν
πνπθάκηζφ ηνπ είλαη ειαθξψο μεθνχκπσην θαη ηα καλίθηα ηνπ ζεθσκέλα σο ηνπο αγθψλεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θσηνγξαθία απηή βξέζεθε ηπραία ζε κηα ξσγκή (γη απηφ θαη ε
θζνξά),πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, θνληά ζην ζπίηη πνπ δηέκελε ν εηθνληδφκελνο, απφ ηνλ ίδην ηνλ
θάηνρν ηνπ αξρείνπ(Μαιαρία Υξήζην), θαζψο ην ζπίηη πνπ έκελε ν εμφξηζηνο είλαη ην δηθφ
ηνπ.
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Δηθ.8
Ηδηαίηεξε θσηνγξαθία, κε ηδηαίηεξν κήλπκα.
Απηφ πνπ ηε ραξαθηεξίδεη είλαη ε επηινγή ηνπ
εηθνληδφκελνπ φζνλ αθνξά ζην θφλην. πλήζσο
ην θφλην πνπ επέιεγαλ νη εμφξηζηνη ζηηο
πξνεγνχκελεο θσηνγξαθίεο δελ είρε θάπνηα
ηδηαίηεξε ζεκαζία. ηελ πξνθεηκέλε φκσο
πεξίπησζε ν άληξαο ηε θσηνγξαθίαο ήζειε λα
πεξάζεη θάπνην κήλπκα. Αξρηθά ε ζάιαζζα ,
απηή είλαη πνπ ρσξίδεη απηφλ απφ ηελ ειεπζεξία
ηνπ θαη δεχηεξνλ ην θαξάβη είλαη απηφ πνπ ζα ηνλ
πάεη ζε απηή. Απηά ινγηθά ζα γξάθεη θαη ν ίδηνο
ζην γξάκκα ηνπ , ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ.
Ο άλδξαο θάζεηαη ραιαξφο ζην πεδνχιη,
ζπληάζζνληαο ην γξάκκα ηνπ. Ζ έθθξαζε ηνπ ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη αξθεηά
κειαγρνιηθή. Απφ ηελ άιιε φκσο, αο ιάβνπκε
ππφςε καο θαη ηνλ ήιην , πνπ ινγηθά ηνλ ρηππάεη θαη δελ κπνξεί λα πάξεη θάπνηα άιιε
έθθξαζε.

Δηθ. 9

Παλνκνηφηππε θσηνγξαθία κε ηελ πξνεγνχκελε ,κε ηελ
δηαθνξά φηη απηφο ν άληξαο θνηηάδεη ηελ ζάιαζζα. Σελ
ζάιαζζα πνιινί ηελ έρνπκε ζπλδέζεη κε ηελ ειεπζεξία θαη
ηελ εξεκία. Έηζη θαη απηφο ν άληξαο κνηάδεη λα θαληάδεηαη
ηελ δηθή ηνπ ειεπζεξία. Δίλαη ηδηαίηεξα άλεηνο θαη θαίλεηαη λα
απνιακβάλεη απηφ πνπ βιέπεη.
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Συμβύωςη με τουσ Ικαριώτεσ
ηηο επόκελεο θσηνγξαθίεο δελ έρεη ηόζε ζεκαζία ε θσηνγξαθία θαζεαπηή αιιά ε ηζηνξία πνπ
θξύβεηαη πίζσ από ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο .

Δηθ.1
Παλαγηά 1948
«Κιεηώ»
Ζ γπλαίθα ηεο θσηνγξαθίαο είλαη ε Κπξία Κιεηψ, ηεο νπνίαο ην ζπίηη επηηάρζεθε. Ζ γπλαίθα
παξφιν πνπ απαγνξεπφηαλ λα έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνπο εμφξηζηνπο, ηνπο θξφληηδε
ζαλ παηδηά ηεο. «Οη εμφξηζηνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ βνεζνχζαλ ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο
δνπιεηέο θαη γεληθφηεξα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ νηθνγέλεηα.» (Μαιαρίαο,2018). Απφ καξηπξίεο
γλσξίδνπκε φηη απηή ε δνκή ηεο ζρέζεο εμφξηζησλ-ληφπησλ θπξηαξρνχζε, αλ φρη ζε φια, ζηα
πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά.

40

Δηθ.2
Οη έμη άληξεο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη εμφξηζηνη θαη ην θνξηηζάθη είλαη Ηθαξηψηηζζα θαη
νλνκάδεηαη Φσηεηλή Κνπθή. Οη άληξεο είλαη νη λνλνί ηεο κηθξήο. Απηφ φκσο ,φπσο είλαη
ινγηθφ, απαγνξεπφηαλ. Οη άληξεο απηνί δελ ζηάιζεθαλ εθεί γηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθνχο
δεζκνχο, αιιά γηα λα «ηηκσξεζνχλ». Έηζη ινηπφλ θαη ε νηθνγέλεηα ηεο αιιά θαη έμη ληφπηνη
ζπκθψλεζαλ ζηνλ φξν «αλάδνρνη λνλνί». Σελ κηθξή φλησο ηελ βάθηηζαλ νη έμη εηθνληδφκελνη
αιιά ζηα ραξηηά είραλ γξαθηεί ηα νλφκαηα έμη Ηθαξησηψλ ψζηε λα ζπγθαιχςνπλ θαη λα
βνεζήζνπλ ηνπο πξαγκαηηθνχο λνλνχο .
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Δηθ .3

Ράρεο
ηξαηήο Παλαγνπιάθνο –Κώζηαο Καηζνπιίδεο- Νάθνο Μαηζνύθαο –Κώζηαο Θενδσζόπνπινο
κε ηνπο Καξησηεο πνπ καο θηινμέλεζαλ : ηδεξή θαη Αξγπξώ Γηάθα
«Ζ δηθηά καο θαηνηθία , ήηαλ κέζα ζ’ έλα δεζηφ θηιφμελν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην ζπίηη
ηνπ κπάξκπα ηδεξή θαη ηεο θεξα Αξγπξψο. Γχν ππεξήιηθεο θαινζπλάηνη γέξνη , γεκάηνη
ζηνξγή γηα καο… Σν ζπηηάθη ηνπο ήηαλ κέζα ζ έλα θήπν , πιεκκπξηζκέλν απφ ινπινχδηα
πνπ κνζρνβνινχζε. Όια ηνπο ήηαλ φκνξθα θαη αθηηλνβνινχζαλ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή θαη
θαινζχλε»
Ηδηαίηεξε αμία έρεη ε παξαθάησ ηζηνξία.
«Μηα λχρηα κφιηο είρε ζνπξνππψζεη , ήξζε ζην θαηάιπκα καο ν θ. δηνηθεηήο ηνπ ζηαζκνχ,
ν ελσκαηάξρεο Ησάλλεο Βφκβαο. Μαο ραηξέηεζε κε επγέλεηα θαη καο παξαθάιεζε λα ηνλ
βνεζήζνπκε. «Γελλάεη ε γπλαίθα κνπ», είπε, «θαη δελ ππάξρεη άιινο γηαηξφο ζην ρσξηφ» Σνπ
απαληήζακε πσο είκαζηε θνηηεηέο ηεο ηαηξηθήο ρσξίο δίπισκα θαη δελ καο επηηξέπνληαη
ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο. Δπέκελε θαη παξαθαινχζε γηα βνήζεηα. «άληε λα έξζεη ν Κψζηαο πνπ
έρεη θάλεη θαη καηεπηηθή», απνθάζηζε ν Καηζνπιίδεο. Γέρηεθα θαη ηνπ είπα. «Πάκε
θαπεηάλην θη ν ζεφο βνεζφο.Ό,ηη κπνξψ ζα θάλσ». «Σν μέξσ», είπε , «Ό,ηη ζε θσηίζεη ν ζεφο
γηαηξέ, εμνξία είκαζηε θη εκείο, εδψ ζηελ εξεκηά, ίδηα ηχρε έρνπκε φινη καο..» Πήγε ζην
ηαηξείν ηνπ ληφπηνπ γηαηξνχ… θαη κνπ έθεξε γάληηα, βξαζηήξα θαη ιαβίδεο φπσο ηνπ
δήηεζα. Σα βάιακε λα βξάζνπλ θαη κπήθα ζην δσκάηην ηεο εηνηκφγελλεο γπλαίθαο θαη ηεο
ρακνγέιαζα κε ζπκπάζεηα. «φια ζα πάλε θαιά, ηε δηαβεβαίσζα. Μηα ειηθησκέλε γπλαίθα
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κνπ κίιεζε κε ζεβαζκφ. «Δίκαη θαη εγψ εδψ γηαηξέ», κνπ είπε. Ήηαλ κηα ζπκπαζέζηαηε
θαξησηίλα, έκπεηξε κακή , πνπ είρε βνεζήζεη δεθάδεο γπλαίθεο ζηε γέλλα ηνπο. Ζξέκεζε ε
θαξδηά κνπ… Σν αλαπνδνγχξηζα , ζπαξηάξηζε ιηγάθη θαη ην δσκάηην γέκηζε θιαςνπξίζκαηα
πνπ ραηξέηηδαλ ηε Εσή θαη ηνλ Κφζκν! Έλαλ θφζκν γεκάην πφλν, κίζνο, πνιέκνπο θαη
δηψμεηο. Έθαλα κηα επρή : Να δήζεη εηνχην ην κσξφ ζ’ έλα Κφζκν Δηξήλεο θαη Αγάπεο. Ο
Βφκβαο κε αγθάιηαζε θαη κε θίιεζε. «Δπραξηζηψ γηαηξέ. Δίζηε θαινί άλζξσπνη. Μπνξεί λα
ζαο έρσ ππφ πεξηνξηζκφλ, εθηνπηζκέλνπο ζην λεζί αιιά ζαο ζέβνκαη θαη ζαο εθηηκψ» .῾
Ήηαλ θη εθείλνο θαιφο άλζξσπνο. Καη ην θιαςνχξηζκα ελφο κσξνχ πνπ ραηξέηηδε γνεξά ηνλ
εξρνκφ ηνπ ζηε δσή, είρε θαηαξγήζεη ηε ζρέζε θξνπξνχ θαη θξαηνχκελνπ θη έθεξε θαη
ζηνπο δχν καο ηε ραξά θαη ηε ζπγθίλεζε κπξνζηά ζην ζαχκα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηελ θνηλή
κνίξα ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε Γή… Σν άιιν βξάδπ, έλα ρηχπεκα ζηελ πφξηα κάο αιάθηαζε.
Αλνίμακε. Ήηαλ ν Βφκβαο κε πνιηηηθά ξνχρα. Μαο έθεξε έλα ηαςί ινπθνπκάδεο θαη καο ην
πξφζθεξε ζπγθηλεκέλνο. «Παηδηά λα θάηε γηα ηα θαινξίδηθα, κε πνιιέο επραξηζηίεο θαη θαιή
ιεπηεξηά. Να πάηε κε ην θαιφ ζηα ζπίηηα ζαο…» Μηα θαηλνχξηα δσνχια είρε δεκηνπξγήζεη
θαηλνχξγηεο ζρέζεηο θηιίαο αλάκεζα ζηνπο εμφξηζηνπο θαη ζην θχιαθα ηνπο.»
(Θενδσζφπνπινο 2016:271 )

Δηθ.4
Χξηζηόο 1948 «Αλνίγνληαο ηνλ δξόκν πξνο ηνλ Αξκεληζηή»
« ηηο Ράρεο κε πξνζπκία πξνζθεξζήθακε λα δηακνξθψζνπκε ηελ πιαηεία ηνπ Υξηζηνχ θαη
λα ζπλδέζνπκε ην ρσξηφ κε ακαμηηφ δξφκν κέρξη ην επίλεηφ ηνπ ζηε ζάιαζζα, ζηνλ
Αξκεληζηή. Σν ζεσξνχζακε εθπιήξσζε ειάρηζηνπ ρξένπο , πξνζθνξά ζηνπο θαινχο
θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ, πνπ κε ηφζε ζηνξγή καο δέρηεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη καο ζηέγαζαλ
δσξεάλ. Ήηαλ έλα έξγν πνιηηηζκνχ πνπ άθελε άζβεζηα ηα ίρλε καο απφ ην πέξαζκά καο».
(Θενδσζφπνπιφο 2016 : 272)
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Διδακτικό Πρόταςη
Θέινληαο ινηπφλ λα ζπλνςίζσ απηά πνπ αλέθεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία απνθάζηζα λα
δεκηνπξγήζσ κηα ελδεηθηηθή δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μέζα απφ απηή
ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηα παηδηά ζα κάζνπλ γηα ηνλ εκθχιην πφιεκν , γηα ηελ εμνξία ,
γηα ην πψο ιεηηνχξγεζε ε Ηθαξία σο ηφπνο εμνξίαο θαη θηινμελίαο εμφξηζησλ θαη ηέινο θαηά
πφζν κηα εηθνληζηηθή πεγή κπνξεί λα ηνπο κεηαδψζεη ηελ «αιήζεηα» εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε δσή ησλ εμφξηζησλ
θαηά ηελ πεξίνδν παξακνλήο ηνπο ζηελ Ηθαξία θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζθέςε
ζηελ επεμεξγαζία εηθνληζηηθψλ θαη γξαπηψλ πεγψλ. Μέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία νη
καζεηέο/ηξηεο επηδηψθεηαη :
1)Να αλαθαιχςνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο
2)Να κάζνπλ ηε δσή ησλ εμφξηζησλ
3)Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο.
4)Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα
5)Να επεμεξγαζηνχλ θείκελα θαη λα βξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κέζα ζε απηά
6)Να αλαπηχμνπλ νκαδηθφ θιίκα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ
7)Να κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηερλνινγηθά επνπηηθά κέζα γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε αθνξά ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία Ηθαξίαο. Ζ ηάμε ζα είλαη
ε η’ θαζψο είλαη ε κφλε πνπ ζην βηβιίν ηεο γίλεηαη έζησ θαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηνλ
εκθχιην πφιεκν, ζην Κεθάιαην 9 «Μία δεθαεηία αγψλσλ θαη ζπζηψλ γηα ηελ ειεπζεξία(1941
-1949)». Οη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
απηή ε δηδαζθαιία ζα είλαη ε ηζηνξία θαη ε έθβαζε ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ( ηνπιάρηζηνλ
φζνλ αθνξά ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν) θαη ηα αίηηα πνπ νδεγήζεθε ε Διιάδα ζηνλ εκθχιην.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε ζρεδηάδεηαη κε ζηφρν λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο:
ΦΑΖ 1 ( 1 δηδαθηηθή ψξα)
Δηζαγσγή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ρσξηζκφο νκάδσλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην ζέκα, ζηεξηδφκελνο ζηηο ήδε πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ηνπο. Θα γίλεη κηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ην ηη ζεκαίλεη εκθχιηνο θαη πνηα ήηαλ ηα
αίηηα απηνχ. ηελ ζπλέρεηα, αθνχ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην ηζηνξηθφ ζπγθείκελν, ν
εθπαηδεπηηθφο ζα γξάςεη ζηνλ πίλαθα ηελ ιέμε «εμνξία» θαη ζα αθνινπζήζεη θαηαηγηζκφο
ηδεψλ(brainstromig). Ο Δ. ζα πξνζπαζήζεη λα ηνπο επαλαθέξεη ζηελ κλήκε ηνλ
«νζηξαθηζκφ» πνπ έρνπλ κάζεη ήδε ζηελ Γ’ ηάμε ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλεηξκηθά κε ηε
ιέμε ηνπ πίλαθα. Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ην πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζρέζε πνιέκνπ (
εκθπιίνπ) θαη εμνξίαο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε γεληθή ζπδήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα
γίλεη κηα πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εμνξίζηεθαλ θαη γηα ηνπο
ηφπνπο πνπ δηέκελαλ ηελ πεξίνδν απηή κε ζθνπφ ε ζπδήηεζε λα θαηαιήμεη ζηελ Ηθαξία.
Αθνχ νη καζεηέο αλαθέξνπλ φ,ηη γλσξίδνπλ ν Δ. ζα ρσξίζεη ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζε
ηέζζεξηο νκάδεο κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ θαη λα κάζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ ηζηνξία ηνπ
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ηφπνπ ηνπο. Ζ πξψηε νκάδα ζα είλαη «Οη δεκνζηνγξάθνη», ηα παηδηά πνπ ζα είλαη ζε απηή
ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα πάξνπλ ζπλεληεχμεηο απφ εμφξηζηνπο ή αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ
εθείλε ηελ πεξίνδν. Ζ δεχηεξε νκάδα ζα είλαη «Οη θσηνγξάθνη» θαη ζα θιεζνχλ λα βξνπλ
θσηνγξαθίεο εθείλεο ηεο επνρήο , λα θαηαγξάςνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχζαλ εμφξηζηνη
θαη λα πάλε ζε απηά ηα κέξε ψζηε λα ηα θσηνγξαθίζνπλ φπσο είλαη ζην ζήκεξα. Ζ ηξίηε
νκάδα ζα είλαη «Οη εξεπλεηέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο» , θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα
αλαηξέμνπλ ζε βηβιία θαη λα βξνπλ καξηπξίεο εμφξηζησλ, ψζηε λα πεξηγξάςνπλ επαξθψο ην
θιίκα εθείλεο ηεο επνρήο. Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα είλαη «Οη εξεπλεηέο γεληθήο ηζηνξίαο» θαη
ζα πξέπεη λα βξνπλ πιεξνθνξίεο θαη γηα άιια λεζηά πνπ έγηλαλ ηφπνη εμνξίαο θαη λα
αλαθεξζνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε απηά θαη γεληθφηεξα ζην θιίκα ηεο επνρήο.
ηνπο καζεηέο ζα δνζεί πεξηζψξην κίαο εβδνκάδαο ψζηε λα ζπιιέμνπλ απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο. Αθνχ νινθιεξψζνπλ ζα πξέπεη ε θάζε νκάδα λα «θαξθηηζψζεη» φ,ηη βξήθε
ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα «Padlet». Δίλαη έλα εξγαιείν Web 2.0 πνπ επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο ηεο λα «αλεβάδνπλ» ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιιεμαλ ζε έλαλ εηθνληθφ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ έηζη ψζηε φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο, αλεμαξηήησο νκάδαο, λα κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ ηα ζηνηρεία ησλ άιισλ νκάδσλ.
ΦΑΖ 2 ( νιφθιεξε ζρνιηθή εκέξα)
Επίζθεςε ζην «ζπίηη κε ηνπο ζθνξπηνύο»
Σν ζπγθεθξηκέλν ζπίηη βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Βξαθάδεο θαη είλαη έλα απφ ηα ζπίηηα πνπ
δηέκελε ν Μίθεο Θενδσξάθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εμνξίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν θηήξην εδψ
θαη θαηξφ εηνηκάδεηαη λα γίλεη κνπζεηαθφο θαη εθζεζηαθφο ρψξνο θαη λα αλνίμεη ηηο πφξηεο
ζην θνηλφ. θνπφο είλαη φινη νη επηζθέπηεο λα γλσξίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ
εμφξηζησλ κέζα απφ πξσηφηππα έγγξαθα θαη θσηνγξαθίεο, θαζψο θαη εηδηθά
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο πάλσ ζε πεξηγξαθέο εμφξηζησλ. Έηζη ινηπφλ νη καζεηέο ζα
επηζθεθηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη ζα θιεζνχλ αλά δπάδεο λα πεξηεγεζνχλ θαη λα
απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί (παξάξηεκα). ηε
ζπλέρεηα αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ θαη ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζα
παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
ΦΑΖ 3 ( 2 δηδαθηηθέο ψξεο)
Παξνπζίαζε εξγαζηώλ
Κάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο,κε ηελ κνξθή power point, ηελ
έξεπλα, πνπ έρεη θάλεη. Έηζη ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζηηο ππφινηπεο
νκάδεο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ βξήθε ε θάζε κηα.
Σύγθξηζε πεγώλ
Αξρηθά ν εθπαηδεπηηθφο θάλεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ην πψο αληηιήθζεθαλ ηελ
ζεκαζία ηεο «εμνξίαο» θαη ηη ζπλέβαηλε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Πξνθαλψο νη
απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζα είλαη φζα έκαζαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη ίδηνη θαη
εηδηθφηεξα απφ ηηο καξηπξίεο ησλ εμφξηζησλ. πγθεθξηκέλα ηα παηδηά ζα αλαθεξζνχλ ζηελ
ηαιαηπσξία , ζηελ θνχξαζε , ζηε ζηελαρψξηα θαη ζηα βαζαληζηήξηα ηα νπνία ππέζηεζαλ νη
εμφξηζηνη . ηε ζπλέρεηα ν Δ. ζα κνηξάζεη ζηελ θάζε νκάδα έλα θχιιν εξγαζίαο κε ηηο ίδηεο
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εξσηήζεηο. ηνλ πίλαθα ν Δ., κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηδέθηνξα, ζα δείρλεη θσηνγξαθίεο
εθείλεο ηεο επνρήο, νη νπνίεο ζα είλαη αληηθξνπφκελεο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ καζεηψλ.
Θα είλαη θσηνγξαθίεο κε άληξεο ρακνγειαζηνχο , θαζαξνχο θαη ήξεκνπο δειαδή
ραξαθηεξηζηηθά άθξσο αληίζεηα κε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο.
Έηζη ινηπφλ θάζε νκάδα θαιείηαη λα παξαηεξεί θαη λα αλαιχεη ηελ θσηνγξαθία. Οη
θσηνγξαθίεο ζα είλαη ηξεηο θαη ζην ηέινο φιεο νη νκάδεο ζα ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα
ηνπο. ηε ζπλέρεηα ν Δ. κέζα απφ εξσηήζεηο π.ρ γηα πνην ιφγν πηζηεχεηε φηη ηξαβήρηεθε ε
ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία, ή γηαηί πηζηεχεηε φηη έρνπλ ζηεζεί κε ηέηνην ηξφπν νη
εηθνληδφκελνη, ή ζε πνηνλ ζεσξείηε φηη απηή ε θσηνγξαθία ζα ζηαιεί, ζα θαηαιήμνπλ φινη
καδί ζην γεγνλφο φηη νη θσηνγξαθίεο θαη νη καξηπξίεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε. Θα
αλαθαιχςνπλ φηη κηα εηθνληζηηθή πεγή πνιιέο θνξέο κπνξεί λα παξαπιαλήζεη απηφλ πνπ ηελ
παξαηεξεί ή κειεηά ηελ αιήζεηα θαη λα ηελ αλαπαξηζηά κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν. Έηζη ινηπφλ
ζα θαηαιήμνπλ ζηα γεγνλφο φηη γηα λα κειεηήζνπκε κηα θσηνγξαθία σο ηζηνξηθφ ηεθκήξην
ζα πξέπεη λα ζηεξηρηνχκε ζηελ θξηηηθή καο ζθέςε θαη ζηηο ηζηνξηθέο καο γλψζεηο ψζηε λα
ηελ εξκελεχζνπκε θαη λα ηελ «κεηαθξάζνπκε».
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Παρϊρτημα
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ
Δπίζθεςε ζην «ζπίηη κε ηνπο ζθνξπηνχο»
Δξψηεζε 1.
Ση παξαηεξείηε εμσηεξηθά ζην ζπίηη;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Δξψηεζε 2 .
Έρεηε μαλαδεί θάπνην ηέηνην ζπίηη ζηελ Ηθαξία; Αλ λαη, πνχ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Δξψηεζε 3.
Ση παξαηεξείηε ζηνλ πξψην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ; Ση πηζηεχεηε φηη έθαλαλ ζε απηφ ην ρψξν ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Δξψηεζε 4.
Ση παξαηεξείηε ζηνλ δεχηεξν ρψξν ; Ση πηζηεχεηε φηη έθαλαλ ζε απηφ ην ρψξν ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Δξψηεζε 5.
Πεξηγξάςηε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηξίην ρψξν ( επάλσ φξνθνο).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Δξψηεζε 6.
Πφζα άηνκα ζεσξείηε φηη έκελαλ ζε απηφ ην ζπίηη ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Δξψηεζε 7.
Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζηελ απιή ππάξρεη έλα παηεηήξη θαη έλα αιέηξη; Πψο ηνπο βνεζνχζε ζηελ
νξγάλσζε ηνπο;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Δξψηεζε 8.
Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην ζπίηη νλνκάζηεθε «ην ζπίηη κε ηνπο ζθνξπηνχο»;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Δξψηεζε 9.
Φαληαζηείηε θαη πεξηγξάςηε κηα κέξα κε ηηο δνπιεηέο πνπ έπξεπε λα θάλνπλ νη εμφξηζηνη.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ
Πεξηγξαθή θσηνγξαθηώλ


Τι παρατηρείτε στις παρακάτω φωτογραφίες.

( πφζνη είλαη , ηη θάλνπλ , πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο ,είλαη ραξνχκελνη ή
ιππεκέλνη θηι)

Φσηνγξαθία 1

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Φσηνγξαθία 2
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Φσηνγξαθία 3

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Αποτελϋςματα
Οη θσηνγξαθίεο απνηεινχλ ππφ κία έλλνηα «νκηινχζεο κεραλέο»(Thevonot 1988), ην κφλν
πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεη θαλείο είλαη ηη ηηο ξσηάεη θαη ηη ηνπ απαληνχλ. Απηφ αθξηβψο
είλαη ην ζέκα κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζεσξνχληαη ληνθνπκέλην , ηη ζέιεη ν θάζε έλαο λα δεη
θαη λα ξσηήζεη. Ο θάζε έλαο καο θνηηάδνληαο κηα εηθφλα δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ
απνθσδηθνπνίεζε γηα απηή. Ζ απνθσδηθνπνίεζε απηή κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα βηψκαηα,
ηηο γλψζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ θάζε ελφο. Σν ιάζνο πνπ γίλεηαη πνιιέο θνξέο είλαη λα
ζπγρένπκε ηελ ππνθεηκεληθή «καηηά» κε ηελ ππνθεηκεληθή αιήζεηα πνπ ραξαθηεξίδεη η κηα
θσηνγξαθία. Ζ πξψηε θαζνξίδεηαη απφ εκάο θαη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ελψ ε δεχηεξε
ζπλήζσο απφ ηελ ίδηα ηε ιήςε θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηεο . ε κία θσηνγξαθία ππάξρνπλ δπν
εθδνρέο , α) ην ηειηθφ απνηέιεζκα δειαδή ε ίδηα ε θσηνγξαθία θαη β) απηφ πνπ δελ
κπνξνχκε λα δνχκε, δειαδή ν ιφγνο πνπ ηξαβήρηεθε ε θσηνγξαθία. ηηο θσηνγξαθίεο πνπ
ζεσξνχληαη ηζηνξηθφ ηεθκήξην κεγαιχηεξε βάζε δίλνπκε ζηελ δεχηεξε εθδνρή. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο ην βαζηθφ εξγαιείν γηα λα αμηνινγεζεί ε «αιήζεηα», ή ε πηζηνπνίεζε ηεο σο
ηεθκήξην είλαη ε θξηηηθή ζθέςε , ε ηζηνξηθή θαληαζία, νη εηδηθέο γλψζεηο θαη ε
παξαηεξεηηθφηεηα ( Μαπξνζθνχθεο 2016)
Σν πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ
νπηηθψλ πεγψλ είλαη ε κεγάιε δχλακε ζρεδφλ καγηθή θαηά ηνλ Chandler ηεο εηθνληθήο
αλαπαξάζηαζεο , πνπ νδεγεί ζπρλά ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ξεαιηζηηθήο θαη ζηελ
πξνβνιή ηεο ηεθκεξησηηθήο ιεηηνπξγία ηεο ζηελ ηαχηηζε δειαδή ηνπ ζεκαίλνληνο κε ην
ζεκαηλφκελν ( Chadler 2003, Woodrow 2004) . Σν δεχηεξν ζνβαξφ πξφβιεκα έρεη λα θάλεη
κε ην γεγνλφο φηη ε εηθφλα δελ ήηαλ πνηέ αζψα θαη αμηνινγηθά νπδέηεξε , κηα θαη νη ζρέζεηο
ηεο κε ηελ εμνπζία θαη ηελ ηδενινγία ππήξμαλ πάληνηε ζηελέο. Δμάιινπ, αλάκεζα ζηα είδε
ιφγνπ πνπ ππεξεηεί ε εηθφλα πεξηιακβάλεηαη , βέβαηα θαη ν πξνπαγαλδηζηηθφο ( Πιεηφο
2001) . Ζ εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη κε πνηθίιεο ζθνπηκφηεηεο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο
ππεξνςίαο κέρξη ηελ ππνηίκεζε θαη ηε ζπθνθάληεζε ηνπ αληηπάινπ , απφ ηελ εγθαζίδξπζε
ελφο ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο κέρξη ηελ εδξαίσζε ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο , απφ ηελ
εμχκλεζε ηεο ιεπθήο θπιήο κέρξη θαη ηε δηθαηνιφγεζε ηεο ξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο ή ηεο
δνπιείαο. Αθφκε θη αλ ν δεκηνπξγφο ηεο εηθφλαο δελ ήηαλ ή ζπλεηδεηφ φξγαλν ηεο εμνπζίαο
είρε πνηθίιεο δεζκεχζεηο θαη εμαξηήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηεο
έθθξαζεο ηνπ ( Burke 2003 , Sollers 1998, Woodroow 2004, Κπξηάθνπ 1990 , Πιεηφο 2001).
Ζ ζπγθξφηεζε κηαο γεληθήο ζεσξίαο γηα ηελ εηθφλα είλαη δχζθνιε ππφζεζε . Δθείλν φκσο
πνπ νπσζδήπνηε απαηηείηαη γηα ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο είλαη ε δηαπίζησζε φηη νη
ζεσξίεο γηα ηε ζρέζε ηεο εηθφλαο κε ηε πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ πεξάζεη απφ δηαρξνληθέο
θάζεηο : ε εηθφλα σο αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε εηθφλα σο παξακφξθσζή ηεο , ε
εηθφλα σο εξκελεία (=απνπζία αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο) , ε εηθφλα σο είδσιν ηνπ
εαπηνχ ηεο ( Chadler 1999, Woodrow2004). Καη αθφκε ε εηθφλα σο κέζν εηθαζηηθήο
δεκηνπξγίαο θαη αηζζεηηθήο απφιαπζεο ἠ σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο ή
παξαπιεξνθφξεζεο ( Freedberg 1989) .
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πλνςίδνληαο ινηπφλ, γηα λα ζεσξεζεί κηα θσηνγξαθία ηζηνξηθφ ηεθκήξην απηφ πνπ πξέπεη
λα εμεηαζηεί είλαη ε «αιήζεηα» πνπ καξηπξά ε ίδηα ε θσηνγξαθία . Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε
ηελ γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ αληηθείκελνπ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε . Οη ζπγθεθξηκέλεο
θσηνγξαθίεο ηηο εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ κφλεο ηνπο σο ηεθκήξην θαη λα καο
εμηζηνξήζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ εμνξία, ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξνπλ είλαη
λα καο παξαπιαλήζνπλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπκε απφ κηα ηέηνηα θσηνγξαθία είλαη ε
αλάιπζε σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ν ιφγνο πνπ ηξαβήρηεθε. Αλ νη ίδηνη κπνχκε ζε
απηή ηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο κε ηα ζσζηά εξγαιεία ηφηε ζα θηάζνπκε θαη ζηελ
ηζηνξηθή αιήζεηα.

Συμπερϊςματα –Συζότηςη
πγθεληξσηηθά ινηπφλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Ηθάξηα ππήξμε έλαο ηδηαίηεξνο ηφπνο
«θηινμελίαο» γηα ηνπο εμφξηζηνπο . Ζ πεξίνδνο απηή ζθξάγηζε ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ
λεζηνχ ελψ νη δηεγήζεηο απφ γεληά ζε γεληά απνηεινχλ ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ θαηνίθσλ. Ζ κλήκε ππάξρεη αλ θαη θαλέλα πιηθφ απνηχπσκα δελ απνηειεί ππθλσηή ηεο
(φπσο ζα ήηαλ π.ρ. κηα θπιαθή ή έλα ζηξαηφπεδν ζε άιιεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο). ρεδφλ
θάζε ζπίηη θηινμέλεζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ εμφξηζην. Ζ δηαζπνξά ηεο ηζηνξηθήο θαη ζπιινγηθήο
κλήκεο είλαη ηέηνηα πνπ θηάλεη ζηα εζσηεξηθά ησλ ζπηηηψλ. Γελ ππάξρνπλ κνλαδηθά θαη
απνθνκκέλα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζεκάδηα ηεο κλήκεο ζην δεκφζην ρψξν. Θξαχζκαηα
πιηθά αιιά θπξίσο άπια, βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηνπο νηθηζκνχο, επεξεάδνληαο ηε δσή
θαη ηε κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηνπο.(Μακνπιάθε 2009 ) . Κάηη πνπ αθφκα καξηπξά ηελ χπαξμε
ησλ εμφξηζησλ θαη ζπλδέεη ηα γεγνλφηα κε ηελ κλήκε είλαη ε θσηνγξαθία. Ζ θσηνγξαθία
πνπ φπσο είπακε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα πην δπλαηά κέζα αλαπαξάζηαζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα απφ απηή ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαηαιαβαίλνπκε πσο ε
θσηνγξαθία ρσξίο ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε δελ είλαη παξά έλα θνκκάηη
ραξηί πνπ παξαπιαλά ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ .
αλ ηειηθή πξφηαζε γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε εθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο , ζπζηήλνπκε λα γίλεη κηα επηπιένλ κειέηε κε θεληξηθφ ζέκα ηελ
ρξήζε ησλ νπηηθψλ πεγψλ , αιιά απηή ηε θνξά γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 1967 έσο ην 1974,
δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο ηξαηησηηθήο Γηθηαηνξίαο (Υνχληα), θαη γίλεη ζχγθξηζε ηνπ
θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε απηή ηεο λέαο κειέηεο. Βέβαηα δε ζα είλαη
ε Ηθαξία ν ηφπνο εμνξίαο αιιά θάπνην άιιν κέξνο
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