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Περίληψη 

 

Σε αυτήν την εργασία οι καρτ ποστάλ αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά από την 

συνηθισμένη τους ιδιότητα, δηλαδή ως τουριστικά αντικείμενα. Μελετώνται ως 

πολιτιστικά αντικείμενα, που γίνονται εργαλείο αναζήτησης της Νοσταλγίας του 

Μετανάστη. Μέσα από αυτήν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε όλα εκείνα τα στοιχεία 

που μετέτρεψαν τους Έλληνες μετανάστες σε κομμάτι της νέας τους πατρίδας, 

κρατώντας όμως την ιδιαιτερότητα της καταγωγής. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από μια 

από τις μεγαλύτερες απόδημες Ελληνικές μεταναστευτικές ροές, εκείνης των Κυθήρων 

και ειδικά κατά την περίοδο 1950-1970, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τις επιπτώσεις 

που είχε η λήψη των καρτ ποστάλ από τον μικρότοπο καταγωγής σε αυτούς τους 

ανθρώπους και τους επιγόνους τους. Η έρευνα χρησιμοποίησε μια εμπειρική 

προσέγγιση σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα υλικού, με γνώμονα την άποψη πως το 

αυτό χρειαζόταν πρωτίστως μια ποιοτική αντιμετώπιση, και ακόλουθα μια ποσοτική 

ανάλυσή συμπληρωματικά, ώστε να παραχθεί μια ολοκληρωμένη άποψη του όλου 

αφού, εκτός από την σημειωτική ερμηνεία των καρτ-ποστάλ, αντλεί από μια έρευνα 

ερωτηματολογίου και από μια εθνογραφική προσέγγιση. Μέσα από μια προσωπική 

εθνογραφική οπτική έγινε προσπάθεια τα βιώματα να αναλυθούν και να συνδυαστούν 

με την έρευνα. Η εργασία, τέλος, περιστρέφεται γύρω από το βασικό συναίσθημα των 

μεταναστών, εκείνο που διαποτίζει την ύπαρξή τους και δίνει νόημα σ’ αυτήν: την 

Νοσταλγία. 

 

Λέξεις κλειδιά: καρτ ποστάλ, νοσταλγία, μετανάστης, Κύθηρα, Αυστραλία, 

Ελληνικότητα. 
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Post cards as a means of reminder and connection continuity of the immigrants 

with their place of origin: Kythera-Australia 1950-1970 

Nicholas Lourantos 

Abstract 

 

In this work postcards are treated completely differently from their usual attribute, as a 

tourist item. They are studied as cultural objects, which become a tool in the search of 

Immigrant Nostalgia. Thus we seek to discover all those elements which transformed 

the Greek immigrants to a part of their new country while also keeping their origin 

uniqueness. By utilizing evidence from one of the largest Greek immigration flows, the 

one from Kythera  especially during the 1950-1970s period, we strive to detect the 

results which sprang from the reception of postcards from the area of origin to these 

people and their offspring. The research used an empirical approach in a representative 

sample of material, with the view that this required primarily a qualitative approach, 

followed by a quantitative analysis, serving as a complement to produce an integrated 

view of the whole. The material analyzed is not merely archival, since by virtue of its 

direct relationship with personal experiences it delves into different levels and 

perspectives. Through a self-ethnography perspective, experiences were attempted to 

be analyzed and combined with our research. Finally, the work revolves around the 

fundamental feeling of immigrants, one that permeates their existence and makes sense 

of it: Nostalgia. 

 

Keywords: postcards, nostalgia, immigrant, Kythera, Australia, Greekness.  



12 
 

Πρόλογος 

 

Ο γυρισμός του ξενιτεμένου 

-Παλιέ μου φίλε τί γυρεύεις;  

χρόνια ξενιτεμένος ἦρθες  

μὲ εἰκόνες ποὺ ἔχεις ἀναθρέψει  

κάτω ἀπὸ ξένους οὐρανοὺς  

μακριὰ ἀπ' τὸν τόπο τὸ δικό σου. 

 

-Γυρεύω τὸν παλιό μου κῆπο·  

τὰ δέντρα μου ἔρχουνται ὡς τὴ μέση  

κι οἱ λόφοι μοιάζουν μὲ πεζούλια  

κι ὅμως σὰν ἤμουνα παιδὶ 

ἔπαιζα πάνω στὸ χορτάρι  

κάτω ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἴσκιους  

κι ἔτρεχα πάνω σὲ πλαγιὲς  

ὥρα πολλὴ λαχανιασμένος. 

 

-Παλιέ μου φίλε ξεκουράσου  

σιγά-σιγὰ θὰ συνηθίσεις·  

θ' ἀνηφορίσουμε μαζὶ  

στὰ γνώριμά σου μονοπάτια  

θὰ ξαποστάσουμε μαζὶ  

κάτω ἀπ' τὸ θόλο τῶν πλατάνων 

σιγά-σιγὰ θὰ 'ρθοῦν κοντά σου  

τὸ περιβόλι κι οἱ πλαγιές σου. 
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-Γυρεύω τὸ παλιό μου σπίτι  

μὲ τ' ἀψηλὰ τὰ παραθύρια  

σκοτεινιασμένα ἀπ' τὸν κισσὸ  

γυρεύω τὴν ἀρχαία κολόνα  

ποὺ κοίταζε ὁ θαλασσινός.  

Πῶς θὲς νὰ μπῶ σ' αὐτὴ τὴ στάνη;  

οἱ στέγες μου ἔρχουνται ὡς τοὺς ὤμους  

κι ὅσο μακριὰ καὶ νὰ κοιτάξω  

βλέπω γονατιστοὺς ἀνθρώπους  

λὲς κάνουνε τὴν προσευχή τους. 

 

-Παλιέ μου φίλε δὲ μ' ἀκοῦς;  

σιγά-σιγὰ θὰ συνηθίσεις  

τὸ σπίτι σου εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπεις  

κι αὐτὴ τὴν πόρτα θὰ χτυπήσουν  

σὲ λίγο οἱ φίλοι κι οἱ δικοί σου  

γλυκὰ νὰ σὲ καλωσορίσουν. 

 

-Γιατί εἶναι ἀπόμακρη ἡ φωνή σου;  

σήκωσε λίγο τὸ κεφάλι  

νὰ καταλάβω τί μου λὲς  

ὅσο μιλᾶς τ' ἀνάστημά σου  

ὁλοένα πάει καὶ λιγοστεύει  

λὲς καὶ βυθίζεσαι στὸ χῶμα. 
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-Παλιέ μου φίλε συλλογίσου 

σιγά-σιγὰ θὰ συνηθίσεις  

ἡ νοσταλγία σοῦ ἔχει πλάσει  

μιὰ χώρα ἀνύπαρχτη μὲ νόμους 

ἔξω ἀπ' τὴ γῆς κι ἀπ' τοὺς ἀνθρώπους. 

 

-Πιὰ δὲν ἀκούω τσιμουδιὰ  

βούλιαξε κι ὁ στερνός μου φίλος  

παράξενο πῶς χαμηλώνουν  

ὅλα τριγύρω κάθε τόσο  

ἐδῶ διαβαίνουν καὶ θερίζουν  

χιλιάδες ἅρματα δρεπανηφόρα. 

 

Γιώργος Σεφέρης, Ἀθήνα, ἄνοιξη '38 

 (Από τη Συλλογή «Ποιήματα» 20η έκδοση, ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Αθήνα 2000)1 

 

Κάθε ερευνητική προσπάθεια ξεκινά από ένα γεγονός, αυτό καθαυτό, και συνηθέστατα 

από την προσωπική μας εμπειρία. Άλλωστε όπως αναφέρει και ο Kuhn (1969): «Η 

επιστημονική γνώση… είναι εγγενώς κοινό κτήμα μιας ομάδας ή αλλιώς τίποτα. Για 

να την καταλάβουμε πρέπει να γνωρίζουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά των ομάδων που 

την δημιουργούν και την χειρίζονται» Έτσι η αέναη περιέργεια του ανθρώπου για το 

παρελθόν του οδηγεί, πολλές φορές, σε απρόσμενα μονοπάτια. Η νοσταλγία έπαψε να 

αντιμετωπίζεται ως ασθένεια και αποτελεί ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο που 

επιτρέπει την εμβάθυνση στις ρίζες, τόσο τις οικογενειακές αλλά και τις ευρύτερες, σε 

επίπεδο μικροκοινωνιών. Όντας γόνος οικογένειας μεταναστών, αλλά έχοντας 

επιστρέψει και εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, πολλές φορές αναρωτήθηκα για το 

 
1 Για λόγους σεβασμού διατηρήθηκε η αυθεντική, πολυτονική, μορφή του ποιήματος -όπως εμφανίζεται 

στην έκδοση του 2000.  
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παρελθόν, μέσα από νοσταλγικές αναμνήσεις. Άλλωστε και η παράπλευρη 

ενασχόληση του πατέρα μας με αυτό, κάτι που τον οδήγησε στην δημιουργία της 

Λαογραφικής Συλλογής Κυθήρων, με επηρέασε πολύ. Έτσι από αρκετά νωρίς άρχισα 

να ερευνώ το παρελθόν, όχι τόσο ως αντικείμενο εργασίας αλλά ως πάρεργο και 

ευχαρίστηση. Αυτό με καθοδήγησε από την απλή ανάγνωση στην συνειδητή έρευνα 

και ανάλυση. Τα οικογενειακά αρχεία, ειδικά της πατρικής οικογένειας αλλά και της 

μητρικής, με συνάρπασαν και μου έμαθαν άγνωστα πράγματα για τους προγόνους μου 

και με οδήγησε  στην απόφαση να μην επιτρέψω να χαθεί όλο αυτό το υλικό.  

 Η παρούσα εργασία εντάσσεται μέσα σε αυτήν την συνολικότερη προσωπική 

προσπάθεια. Ξεκίνησε από μια απλή συζήτηση με συγγενικό πρόσωπο, που όμως 

μετεξελίχτηκε σε πρόταση προς τον επιβλέποντα καθηγητή, και φίλο, Γιάννη 

Σκαρπέλο. Εκείνη την εποχή είχα τελματώσει, αφού οι διάφορες προσπάθειές μου στον 

χώρο της μνήμης και της ανάμνησης είχαν σταματήσει στην εποχή της εφηβείας μου, 

την δεκαετία του 1980. Η τροχοπέδη όμως αυτή ξαφνικά εξαφανίστηκε όταν 

συνειδητοποίησα πως αν προχωρούσα πίσω, προς το απώτατο παρελθόν, θα ανέκυπταν 

ενδιαφέροντα θέματα. Τα φωτογραφικά αρχεία που υπήρχαν στο ίδιο μου το σπίτι ήταν 

ο καταλύτης. Κι όχι μόνον οι απλές φωτογραφίες. Ο θησαυρός αναφάνηκε με την 

μορφή των φωτογραφικών ταχυδρομικών καρτών, στις οποίες θα αναφερόμαστε στο 

εξής και ως καρτ ποστάλ, αφού ο όρος έχει επικρατήσει. Κάρτες που μας είχαν στείλει, 

κάρτες που είχαμε στείλει και βρήκαν τον δρόμο τους πίσω σε εμάς, κάρτες από 

άγνωστους συγγενείς και τόσες άλλες. Αντικείμενα που σίγουρα υπήρχαν, και ίσως 

εξακολουθούν να υπάρχουν, σε πολλά σπίτια. Έτσι κατέθεσα την πρότασή μου, 

ελπίζοντας αυτή η προσπάθεια να ευοδωθεί.  
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Εισαγωγή 

 

Picture postcards really excite me 

Henry Miller, My Life and Times 

 

 

Οι φωτογραφικές ταχυδρομικές κάρτες είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στον τομέα της 

ανθρώπινης επικοινωνίας. Τα μικρά κομμάτια από χαρτόνι υπήρξαν για ένα ικανό 

χρονικό διάστημα μια από τις γραμμές που ένωνε ανθρώπους και μετέδιδε, σχετικά 

γρήγορα και οικονομικά, σύντομες ειδήσεις κι ευχές. Η χρήση τους, ως επικοινωνιακό 

μέσο, μεταξύ των Ελλήνων στην Ελλάδα και των Απόδημων υπήρξε καταλυτική, για 

όσους βίωσαν τις περιόδους αυτές. Φυσικά δεν ήταν το κύριο, ή το μόνο, μέσο 

επικοινωνίας. Αυτή την θέση κατέχει η επιστολή. Η κάρτα ήταν απλά ένα έλασσον 

αντικείμενο, εμπλουτισμένο όμως με μήνυμα. Οι μετανάστες διψούσαν για νέα από 

την πατρίδα. Η κάρτα δεν μπορούσε να χωρέσει όλα εκείνα που η επιστολή χωρούσε. 

Κείμενα με νέα της οικογένειας, του χωριού, των συγγενών και φίλων, ακόμη και πολύ 

σημαντικότερα γεγονότα εύρισκαν τον δρόμο τους στις σελίδες της αλληλογραφίας με 

τους μετανάστες. Νέοι άντρες, αρχικά και συνηθέστερα, είχαν αποκοπεί από την 

πάτρια γη. Ήθελαν κάποια επαφή. Όμως οι ταχυδρομικές κάρτες έχουν, σχεδόν 

ολοκληρωτικά, υπαχθεί στον τομέα του Τουρισμού κι όχι τόσο σε εκείνον της 

επικοινωνίας, πόσο δε στην εξειδικευμένη υποκατηγορία της επικοινωνίας με τους 

απόδημους. Η έρευνά τους όμως, στον τομέα αποδημία, ήταν κάτι το καινούργιο, και 

ειδικά για τα Ελληνικά δεδομένα. 

 Σε αυτό το σημείο ξεκινά το ταξίδι μας στην αναζήτηση της μετανάστευσης, 

αφού τα τεκμήριά μας θα μιλήσουν για αυτήν. Το θέμα της Ελληνικής μετανάστευσης 

είναι απέραντο. Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες παρανοήσεις, σχετικά με 

το πότε αρχίζει η μετανάστευση των Ελληνικών πληθυσμών. Επίσης η έννοια της 

μετανάστευσης δεν πρέπει να συγχέεται με τις ιστορικές μετακινήσεις της αρχαιότητας 

και τους Ελληνικούς αποικισμούς της Μεσογείου ή με αναγκαστικές μετακινήσεις -για 

οποιαδήποτε λόγο. Η Ελληνική Διασπορά είναι ένα, επί της ουσίας, σύγχρονο 

φαινόμενο (Tziovas, 2009:2). Η απαρχή της εντοπίζεται στην Οθωμανική περίοδο 

κατοχής του ευρύτερου χώρου κατοικίας των Ελληνικών πληθυσμών. Αρχίζει λοιπόν 

τον 15ο αιώνα και έως την ίδρυση του Ελληνικού κράτους έχουμε την πρώτη φάση της. 
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Ακολουθεί μια μέση περίοδος, από το 1830 έως την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου 

Πολέμου, και τέλος μια τρίτη, που εκτείνεται στο χρονικό διάστημα από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 έως το 1970. Η εργασία μας επικεντρώνεται σε αυτήν τη τρίτη 

περίοδο, και ειδικότερα στις δεκαετίες του 1950 έως 1970, καλύπτοντας τόσο κάποιο 

προηγούμενο χρονικό διάστημα, ως πρόλογο, όσο και τις δύο μετέπειτα δεκαετίες, ως 

επίλογο. Η διεύρυνση του μεταναστευτικού φαινομένου θα έρθει μεταπολεμικά, αφού 

ο πόλεμος θα γεννήσει νέες δυνάμεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική σκηνή, 

και οι οποίες ανάλογα με το πολιτικό στρατόπεδο που θα ακολουθήσουν θα χωριστούν 

σε δυτικές και ανατολικές, μέσα σε ένα ιδιότυπο πολιτικό πλαίσιο: του Ψυχρού 

Πολέμου. Η μετανάστευση κατά την περίοδο αυτή θα λάβει τεράστιες διαστάσεις και 

θα αποκτήσει νέες δομές, μέσα από την ίδρυση διεθνών οργανισμών, που θα 

προσπαθήσουν να διαχειριστούν το «πληθυσμιακό πλεόνασμα» της Ευρώπης και την 

έντονη ανάγκη των παραδοσιακών χωρών υποδοχής μεταναστών, μεταξύ άλλων, των 

ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά, για πρόσθετα εργατικά χέρια, προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες της οικονομικής τους ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 

Αυστραλία θα εγκαινιάσει ένα πρόγραμμα μετανάστευσης από την Ευρώπη, σχεδόν με 

το τέλος του πολέμου, τόσον επωφελούμενη από διμερείς μεταναστευτικές συμβάσεις 

που θα υπογράψει με ευρωπαϊκές χώρες, όσον και από την ίδρυση διεθνών 

μεταναστευτικών οργανισμών, οι οποίοι θα διευθύνουν, οργανώσουν και κατευθύνουν 

την εξ Ευρώπης μεταναστευτική κίνηση. Η Ελλάδα, έπειτα από το 1945, θα εμπλακεί 

στον κυκεώνα ενός αδελφοκτόνου Εμφυλίου πολέμου. Οι παρατεταμένες πολεμικές 

επιχειρήσεις θα εξουθενώσουν την ύπαιθρο και τους κατοίκους της, και έτσι η 

μεταναστευτική κίνηση θα αναζωπυρωθεί. Μία από τις διαθέσιμες επιλογές θα 

αποτελέσει για τους Έλληνες η Αυστραλία, η οποία θα λάβει το μεγαλύτερο τμήμα της 

ελληνικής μετανάστευσης που κατευθύνθηκε μεταπολεμικά προς υπερπόντιους 

προορισμούς. Άλλωστε η αποδημία ως έννοια έχει διαποτίσει την Ελληνική κοινωνία, 

αφού ένα σεβαστό κομμάτι του Ελληνικού πληθυσμού, είτε για καθαρά βιοποριστικούς 

λόγους αλλά και για άλλες αιτίες, αναγκάστηκε να μετακινηθεί είτε ατομικά είτε 

ομαδικά σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αρχικά όμως πρέπει να 

διευκρινίσουμε και τους δύο σχετικούς όρους, την αποδημία και την μετανάστευση. 

Σύμφωνα με το Γλωσσάρι/Λεξικό του ΔΟΕ/IOM (Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης/International Organization for Migration) οι όροι αναλύονται ως εξής:  
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• Emigration (Αποδημία): Εξωτερική   Μετανάστευση:   Η   κίνηση   της 

αναχώρησης ή εξόδου από ένα Κράτος με σκοπό την  εγκατάσταση  σε  ένα  

άλλο.  Σύμφωνα  με  τα πρότυπα  των  διεθνών  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων, 

ορίζεται  ότι  όλα  τα  άτομα  θα  πρέπει  να  είναι ελεύθερα να φύγουν από 

οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική τους, και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις  

μπορούν  τα  Κράτη  να  επιβάλλουν  περιορισμούς  στο δικαίωμα του κάθε 

ενός να απομακρυνθεί από την επικράτειά του Κράτους αυτού. 

• Immigration: Μετανάστευση  σε  μια  χώρα:  Η  διαδικασία  της μετακίνησης  

ενός  αλλοδαπού  σε  μια  χώρα,  με σκοπό την εγκατάσταση.2 

Η Μουσούρου (1991) καθορίζει τους όρους ανθρωποκεντρικά:  

• Μετανάστες είναι εκείνοι που πρόσφατα αναχώρησαν από την χώρα 

προέλευσης, έχουν μεγάλη πιθανότητα επιστροφής, και είναι η πρώτη γενιά 

μετακινούμενου ανθρώπινου δυναμικού. 

• Απόδημοι θεωρούνται επίσης οι πρώτη γενιά που εγκαταστάθηκε στην 

αλλοδαπή, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, και έχει μικρή πιθανότητα 

παλινόστησης. 

Άρα, και με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καθορίσουμε την μετανάστευση ως 

μορφή της αποδημίας.  Τελικά οι όροι απόδημος και μετανάστης χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμοι. Δεν είναι απόλυτα ταυτόσημοι, όπως είδαμε, αλλά έχουν να κάνουν με την 

παλινόστηση. Οι επιπτώσεις των μεταναστευτικών μετακινήσεων έχουν μερίδιο 

διαμόρφωσης τόσο στη δημιουργία απόψεων της Ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τους 

απόδημους, αλλά και αντίστοιχα εντυπώσεων στις διασπορικές κοινότητες σχετικά με 

το Ελληνικό κράτος και τους διαβιούντες μέσα σε αυτό. Όσον αφορά τον όρο διασπορά, 

αυτός είναι συγχρόνως και παλιός και νέος. Η χρήση του για πολλές δεκαετίες 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά, ως γεωγραφικός όρος, στις αναφορές για τους 

διασκορπισμένους Εβραίους, από την εποχή της Βαβυλωνιακής εξορίας (586 π.Χ.) έως 

και σήμερα. Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται στον χώρο των ανθρωπιστικών 

 
2 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2GA31pZ.  

https://bit.ly/2GA31pZ
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επιστημών, αρχικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1980.3 Όπως άλλωστε αναφέρει και 

ο Bauman (2000): 

 

Από τη δεκαετία του 1970, ο όρος «διασπορά» χρησιμοποιείται διαρκώς για να 

υποδηλώνει σχεδόν όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζουν πολύ μακριά από την 

προγονική ή την πρώην πατρίδα τους. Για παράδειγμα, στο επιδραστικό άρθρο του 

«Mobilized and Proletarian Diasporas», ο John Armstrong  χρησιμοποίησε τον όρο 

άμεσα, «σε κάθε εθνοτική συλλογικότητα που στερείται εδαφικής βάσης σε 

οποιαδήποτε δεδομένη πολιτεία» ... Ο Armstrong εξομοιώνοντας τη «διασπορά» με 

μια μεταναστευτική ομάδα μεταναστών που αποτελεί «μια σχετικά μικρή μειοψηφία 

σε όλα τα τμήματα της πολιτείας»(1976: 393), άνοιξε το δρόμο, τουλάχιστον εντός του 

πλαισίου των κοινωνικών επιστημών, να διαδοθεί γρήγορα ο όρος. (2000: 314) 

Η διατύπωση του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο συνέδριο ειρήνης των Βερσαλλιών, πως 

«Έλληνας είναι αυτός που θέλει να είναι Έλληνας, που νιώθει πως είναι Έλληνας και 

λέει πως είναι Έλληνας» (Clogg, 2004: 57), μας βοηθάει στον καθορισμό της 

Ελληνικής εθνικότητας και αυτό μας βοηθά να προσδιορίσουμε καλύτερα την 

Ελληνική Διασπορά.  

 Το μέλλον βέβαια αυτών των αποδήμων είναι σχετικά αβέβαιο, όσον αφορά 

την διατήρηση της καταγωγικής ταυτότητάς τους. Ήδη οι πρώτες γενιές έχουν εκλείψει, 

οι δεύτερες έχουν τραβήξει τους ξεχωριστούς δρόμους τους και η τρίτη βλέπει την 

καταγωγή περισσότερο ως φολκλορική υπενθύμιση, παρά ως σοβαρή υποχρέωση 

διατήρησης της επαφής με την μητέρα πατρίδα. Υφίστανται ήδη τέταρτη, ακόμη και 

πέμπτη, γενιά που έχουν, σχεδόν απόλυτα, αφομοιωθεί με τον τόπο αποδημίας. Ειδικά 

εάν συνυπολογίσουμε τους αρχικούς μετανάστες του 19ου αιώνα, οι απόγονοί τους 

έχουν ξεπεράσει την πέμπτη γενιά. Όμως δεν είναι όλοι οι απόδημοι το ίδιο. Η 

τοπικότητα του χώρου εγκατάστασής τους, σε συνδυασμό με τις προσωπικές συνθήκες 

φυγής από την Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει διακριτές διαφορές μεταξύ τους. Άλλη 

είναι η νοοτροπία των μεταναστών στη Γερμανία από εκείνη των μεταναστών στις 

 
3 Ο όρος διασπορά εμφανίζεται στο A Dictionary of Sociology  (Marshall, G., & Scott, J. (Eds.). (1998), 

ως στοιχείο μελέτης. Εκτός από την συμπερίληψή του στο οπισθόφυλλο, ο όρος αναλύεται σε 

διασπορικές σπουδές (diasporic studies) (σ.177-178), ενώ γίνεται αναφορά του στο λήμμα ταυτότητα 

(identity).  
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ΗΠΑ ή στην Αφρική. Όλοι όμως έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Η ερευνητική μας 

εργασία επικεντρώνεται κυρίως στους Έλληνες της Αυστραλίας, και συμπληρωματικά 

σε εκείνους των ΗΠΑ, εστιάζοντας στη χρονική περίοδο μεταξύ 1950-1970.  

 Η μελέτη των μεταναστών των διαφορετικών χωρών μας δείχνει πως η 

πολυπολιτισμικότητα των ΗΠΑ οδήγησε σε μια, σχεδόν, ολική αφομοίωσή τους. στους 

μετανάστες της Αυστραλίας, ενώ αρχικά υπήρξε έως και αρνητική αντιμετώπισή τους 

από τους «γηγενείς», η διαφορετικότητά τους επιδοκιμάζετε πλέον, επιτρέποντας μια 

επίφαση ιδιαιτερότητας, βασισμένη στον τόπο καταγωγής, ακόμη και στις περιπτώσεις 

της τέταρτης γενιάς. Η μεταναστευτική ροή προς τις ΗΠΑ όμως είχε και άλλα 

χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα της Αυστραλίας. Οι αρχικές ροές προς την 

Αυστραλία προέρχονταν από πολύ συγκεκριμένες γεωγραφικά περιοχές (Tamis, 

2005:31), ενώ εκείνες προς τις ΗΠΑ δεν παρουσιάζουν κάτι το αντίστοιχο. Όμως και 

στους δύο προορισμούς έχουμε μετανάστες που δεν προέρχονταν μόνο από το 

Ελληνικό κράτος αλλά και από περιοχές με Ελληνικούς πληθυσμούς, εκτός των ορίων 

του κράτους, όπως από την Μικρά Ασία -πριν την Μικρασιατική καταστροφή. Στην 

Αυστραλία επίσης η μετακίνηση των μεταναστών προς την ενδοχώρα υπήρξε 

μαζικότερη, απ’ ότι εκείνη των ΗΠΑ, με την έννοια πως πολλοί επέλεξαν τις σχεδόν 

μοναχικές διαδρομές. Το κύτταρο της ομάδας ήταν, στη χειρότερη περίπτωση, μόνον 

ένα άτομο, το οποίο δημιουργούσε οικογένεια. Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε 

πυρήνες δύο, τριών οικογενειών ή και παραπάνω, στα χωριά. Στις πόλεις υπήρχαν 

μεγάλες συγκεντρώσεις μεταναστών, όμως το μοντέλο της μετακίνησης προς την μικρή 

πόλη, την δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης εστίασης και η σχετική αποδοχή από 

τον κοινωνικό ιστό θεωρούμε πως είναι η ειδοποιός διαφορά από τις ΗΠΑ. 

 Όμως, ενώ ήδη είχαμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε κάποια από τα πρώτα 

αποτελέσματα ερευνών, διαπιστώσαμε πως μια καινούργια παράμετρος έχει υπεισέλθει 

στο παιχνίδι: οι νεομετανάστες της οικονομικής κρίσης. Είναι ενδιαφέρον πως αυτοί 

αλλάζουν τα δεδομένα του απόδημου Ελληνισμού, αφού πρόκειται για επαγγελματίες 

και εξειδικευμένο δυναμικό που συμβαδίζει με τα πρότυπα της δεύτερης αλλά κυρίως 

της τρίτης γενιάς, εκείνες δηλαδή που ξεφεύγουν από τα χειρωνακτικά επαγγέλματα 

της πρώτης. Είναι όμως ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να μελετηθεί, ως προς τις 

επιπτώσεις του, σε σχέση με τις ήδη υφιστάμενες δομές μεταναστών, αφού είναι πολύ 

πρόσφατο και δεν υπάρχει επαρκές υλικό που να δεικνύει την συμπεριφορά μεταξύ 

τους. Είναι όμως ελπιδοφόρο πως η υποδοχή των νέο-μεταναστών στις παροικίες  είναι 
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γενικά θετική, όταν οι νέο-μετανάστες καταφέρνουν να ενταχθούν σε αυτές. Συχνά, 

δυστυχώς, η πίκρα της μετανάστευσης τους οδηγεί σε αυτοπεριθωριοποίηση κι έτσι 

δημιουργούν είτε ατομικό είτε παρεΐστικο περιβάλλον, επιζητώντας το συγχρωτισμό 

με τους άλλους φυγάδες της οικονομικής κρίσης ή και την μοναξιά του οικονομικού 

μετανάστη. Όπως όμως και να έχει η μετακίνηση αυτή, που δεν είναι διόλου ασήμαντη, 

δημιουργεί μια τέταρτη περίοδο αποδημίας από την Ελλάδα. Σίγουρα, αποτελεί ένα 

πεδίο μελέτης που θα ανακύψει στο άμεσο μέλλον και σίγουρα θα βρεθούν εκείνοι που 

θα σκύψουν επάνω σ’ αυτό το φαινόμενο και θα το μελετήσουν.  

 Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που εξετάζει η εργασία μας είναι, φαινομενικά, 

απλό: πως η λήψη καρτ ποστάλ επηρέασε τους απόδημους της Αυστραλίας όσον αφορά 

την υπόμνηση του τόπου καταγωγής. Άρα από την αρχή τέθηκε μια κοινωνιολογική 

παράμετρος, εκείνη της μελέτης των μεταναστών και μια ψυχολογική, εκείνη του 

συναισθήματος, μέσα από την μελέτη της καρτ ποστάλ, ως αντικειμένου επικοινωνίας. 

Αρχικά έπρεπε να ξεπεραστούν μια σειρά από προβλήματα. Ο σχεδιασμός επέβαλε ως 

πρώτη ενέργεια το άνοιγμα των οικογενειακών αρχείων, πράγμα δύσκολο. Η ρήση «τά 

ἐν οἴκω μή ἐν δήμω» εξακολουθεί να είναι ο πρωταρχικός κανόνας της ελληνικής 

οικογένειας. Η έννοια οικογενειακό αρχείο, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν 

είναι ο κανόνας στην Ελλάδα: είναι η εξαίρεση, τουλάχιστον για την πλειονότητα του 

πληθυσμού. Σαφώς διακρίνουμε πως έχει αρχίσει να υποχωρεί, ως κυρίαρχη άποψη, 

αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις το πρωτογενές αρχειακό υλικό καταστρέφεται, 

αφού κανείς δεν αναλαμβάνει να το διατηρήσει, και οι επίγονοι δεν διαφυλάττουν παρά 

μόνον ελάχιστα αντικείμενα, κυρίως φωτογραφίες. Οι επιστολές και οι καρτ ποστάλ 

χάνονται από το προσκήνιο. Άλλο ένα πρόβλημα ήταν το γιατί θα έπρεπε να μιλήσω 

για εποχές που δεν είναι μακρινές, αλλά σίγουρα πονάνε. Η μετανάστευση ήταν, και 

συνεχίζει να είναι, μια τεράστια πληγή της Ελληνικής κοινωνίας. Και δεν θέλουμε να 

μιλάμε για κάτι που μας πονάει. Αποσιωπούμε τις φωνές αυτών των ανθρώπων που δεν 

ήθελαν, αλλά αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Κι όταν καταφέρνουν και επιστρέφουν 

για διακοπές νοιώθουν πως κάτι έχασαν. Γιατί τίποτα δεν είναι αυτό που περίμεναν να 

είναι. Δεύτερο πρόβλημα υπήρξε η μελέτη των συναισθημάτων. Η διαπίστωση πως 

κάτι υφίσταται δεν σημαίνει και αυτόματα πως αρκεί μια καταγραφή του. Πρέπει να 

μελετηθεί, αναλυθεί και να καταγραφεί. Η μελέτη ενός συναισθήματος, όπως η 

νοσταλγία του μετανάστη, δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες αλλά 

καμία δεν μιλούσε για την περίπτωσή μας. Οι μελέτες που συναντήσαμε προσομοίαζαν, 
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αλλά δεν είχαν ούτε τα εγγενή χαρακτηριστικά ούτε τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής 

μετανάστευσης. Το γεγονός πως αποτελούσαμε κομμάτι αυτής της μεταναστευτικής 

ροής επηρέασε σημαντικά την οπτική της έρευνάς μας. Στηριζόμενοι σε όλες αυτές τις 

προσεγγίσεις μπορέσαμε να πλησιάσουμε, με κριτική ματιά, το ερώτημα. Τέλος, ένα 

πολύ σημαντικό πρόβλημα υπήρξε ο ίδιος ο χρόνος. Οι άνθρωποι για τους οποίους 

θέλαμε να μιλήσουμε έχουν αρχίσει να φεύγουν από την ζωή. Και δεν πρόλαβαν, 

σχεδόν οι περισσότεροι -αν όχι όλοι, να μιλήσουν γι’ αυτές τους τις εμπειρίες. Κι έτσι 

άρχισε ο αγώνας δρόμου για να τους προλάβουμε. Η πορεία αυτή βοηθήθηκε με την 

υποστήριξη της εργασίας μου από τον συγγενικό και κοινωνικό περίγυρο, που 

αναγνώριζαν την προσπάθεια. Πάνω απ’ όλα η βοήθεια ήρθε από την ίδια την άμεση 

οικογένειά μου: τους γονείς, την γυναίκα και τα παιδιά μου. Σε όλους αυτούς 

αφιερώνεται αυτό το πόνημα με την ελπίδα πως έχουμε δημιουργήσει κάτι που θα 

μπορέσει να βοηθήσει στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των αποδήμων και των 

μονίμων κατοίκων των Κυθήρων, και συνεκδοχικά με τους άλλους Έλληνες 

μετανάστες. 

 Μια από τις πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις, τόσο στο κατάστημα που 

δούλευαν οι γονείς μου, αλλά κυρίως στο σπίτι, είναι μια φωνή που άκουγα συχνά: ο 

Στέλιος Καζαντζίδης. Ειδικά στο σπίτι ένας δίσκος του έπαιζε συχνά στο ραδιοπικάπ, 

ένα τεράστιο έπιπλο που μαζί με την τηλεόραση ήταν τα καμάρια του πατέρα μας, που 

και τα δύο βρήκαν τον δρόμο τους για το σπίτι μας στην Ελλάδα. Κι οι στίχοι ήταν 

αυτοί που παραθέτω εδώ, και που πολύ αργότερα βέβαια τους κατάλαβα πραγματικά. 

Ήταν μια ανάμνηση που μου δημιούργησε μια ταύτιση: Καζαντζίδης ίσον Αυστραλία. 

Βέβαια την ίδια ταύτιση έκαναν χιλιάδες άλλοι, σε άλλους μεταναστευτικούς 

προορισμούς. Για εμένα, και τους γονείς μου, αυτή ισχύει. Για την αδελφή μου, που 

δεν πρόλαβε, λόγω του νεαρού της ηλικίας, να διαμορφώσει άποψη δεν ισχύει. Ο 

Καζαντζίδης δεν έχει χαρακτηριστεί άδικα βάρδος των ξενιτεμένων.  

 

Στις φάμπρικες της Γερμανίας 

και στου Βελγίου τις στοές 

πόσα παιδιά σκληρά δουλεύουν 

και κλαίνε οι μάνες μοναχές 
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Κακούργα μετανάστευση 

κακούργα ξενιτιά 

μας πήρες απ’ τον τόπο μας 

τα πιο καλά παιδιά 

 

Στη μακρινή την Αυστραλία 

και πέρα στην Αμερική 

στον Καναδά στη Βραζιλία 

πόσα παιδιά πονούν κι εκεί 

 

Κακούργα μετανάστευση... 

 

Κάνε κουράγιο μετανάστη 

κάνε λεβέντη μου υπομονή 

του γυρισμού σου το καράβι 

πάλι μια μέρα θα φανεί 

 

Κακούργα μετανάστευση... 

(Τραγούδι: Στέλιος Καζαντζίδης, Μουσική/Στίχοι: Δερβενιώτης Θεόδωρος/Βίρβος Κώστας)  

 

Ο Καζαντζίδης λοιπόν, μαζί με τα παραδοσιακά Κυθηραϊκά τραγούδια, ανακατεύονται 

στις μνήμες μου, κι από κοντά ακολουθούν ήχοι από τον Harry Belafonte, Neil Sedaka 

και Slim Dusty, μουσικές της εποχής στην Αυστραλία, που κι αυτές παίζονταν στο 

σπίτι μας, είτε στο πικάπ είτε στο ραδιόφωνο. Η μουσική, η ακουστική εμπειρία, μαζί 

με τις μυρωδιές, την οσφρητική, λειτουργούν ως απαρχές μιας παιδικής ηλικίας που 

καταφέρνω κι ανακαλώ ικανοποιητικά.  
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 Η επιστροφή στην Ελλάδα, αν και ξεκίνησε απλά ως ταξίδι αναψυχής για όλη 

την οικογένεια, αλλά περισυλλογής και επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων για τον 

πατέρα μου, κατέληξε στην μόνιμη εγκατάστασή μας σε αυτήν. Το ταξίδι 

πραγματοποιήθηκε το 1968 με το υπερωκεάνειο ΠΑΤΡΙΣ, της εταιρείας Χανδρής. Το 

συγκεκριμένο πλοίο έκανε συνολικά 91 ταξίδια στην Αυστραλία μεταξύ 1959 και 1975. 

Το πρώτο του ταξίδι προς στην Αυστραλία ξεκίνησε από τον Πειραιά, στις 14 

Δεκεμβρίου 1959 μέσω της διώρυγας του Σουέζ , Τζιμπουτί στο λιμάνι της Δυτικής 

Αυστραλίας Fremantle, στη Μελβούρνη και το Σίδνεϋ όπου έφθασε στις 9 Ιανουαρίου 

1960.   

 

 

Εικόνα 1 Υπερωκεάνειο ΠΑΤΡΙΣ, ελλιμενισμένο στο Sydney της Αυστραλίας (1967). Πηγή: 

https://bit.ly/39eUpxD 

 

Η εταιρεία Χανδρή (Chandris Lines) είχε ήδη αγοράσει το ΑΥΣΤΡΑΛΙΣ και αργότερα, 

μετά το ΠΑΤΡΙΣ, ενέταξε και το ΕΛΛΗΝΙΣ. Και τα τρία πλοία μετέφεραν χιλιάδες 

μετανάστες στην Αυστραλία. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τότε πρωθυπουργός, 

εγκαινίασε το ΠΑΤΡΙΣ, τον Δεκέμβριο του 1959. 

  

https://bit.ly/39eUpxD
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Εικόνα 2 Εγκαίνια του ΠΑΤΡΙΣ (1959). Πηγή: Greek 

Shipping Miracle Museum στο https://bit.ly/36xGzGM  

 

Εικόνα 3 Από τα εγκαίνια του ΠΑΤΡΙΣ (1959). Πηγή: 

Greek Shipping Miracle Museum στο 

https://bit.ly/36xGzGM  

 

Λόγω του προηγούμενου Αραβοϊσραηλινού Πολέμου (Πόλεμος των Έξι Ημερών, 

1967), που είχε καταστήσει την διέλευση μέσω της Διώρυγας του Σουέζ απαγορευτική, 

το ΠΑΤΡΙΣ εκτελούσε, εκείνη την εποχή, την διαδρομή Αυστραλία-Ελλάδα 

περιπλέοντας την Αφρική, με αποτέλεσμα το ταξίδι μας να διαρκέσει 42 ημέρες.  

 Το υπερπόντιο ταξίδι που κάναμε τότε με το πλοίο είναι πάντα μια έντονη 

θύμηση, πόσο δε μάλλον όταν κάποιος είναι σε μικρή ηλικία και εντυπωσιάζεται με 

όλα αυτά τα κοσμογονικά γεγονότα. Κάποια επεισόδια είναι τόσο έντονα 

καταγεγραμμένα στη μνήμη μου, ώστε ακόμη και σήμερα με ευκολία μπορώ να τα 

ανακαλέσω και περιγράψω, με λεπτομέρειες. Αντίθετα οι γονείς μου δεν μπορούν 

πάντα, διότι οι δικές τους αναμνήσεις δεν επικεντρώνονταν στα ίδια πράγματα, αλλά 

και διότι η προχωρημένη ηλικία τους δεν υποβοηθά. Άρα από πολύ νωρίς είχα αρχίσει 

να κατανοώ πως οι αναμνήσεις και η νοσταλγία δεν είναι μόνον ομαδικές αλλά 

εμπεριέχουν και το προσωπικό στοιχείο, ως συμπληρωματικό. Όμως όταν άρχισα να 

συζητάω, με την ωριμότητα της ηλικίας, με τους γονείς μου ανακάλυψα πως 

μοιραζόμασταν κοινές αναμνήσεις και εμπειρίες, αλλά απλά οι εμφάσεις ήταν 

προσωπικές, ενώ οι αναμνήσεις, ως σκελετός, ήταν ο συνδετικός μας κρίκος. Κι έτσι 

αποφάσισα να τις αναζητήσω και να τις καταγράψω. Ελπίζω πως η προσπάθειά μου 

αυτή θα δώσει εναύσματα και σε άλλους να προσπαθήσουν να διερευνήσουν τις δικές 

τους διαδρομές και εμπειρίες. Κι αυτό θα αποδώσει νέα, και ενδιαφέροντα, στοιχεία 

για πράγματα που νομίζουμε πως γνωρίζουμε και να κατανοήσουμε διαδικασίες και 

πρακτικές που φαίνονται απλές, αλλά είναι τόσο πολύπλοκες. Κι επειδή μιλάμε 

καλύτερα για όσα βιώσαμε και γνωρίζουμε, και μπορούμε να επισκεφτούμε ξανά, η 

εργασία προέκυψε ως ένα αβίαστο αφήγημα. Η προσπάθειά μου είναι να μετουσιώσω 

https://bit.ly/36xGzGM
https://bit.ly/36xGzGM
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το αφήγημα σε επιστημονικό πόνημα, το οποίο όμως θα μπορέσει να δώσει το έναυσμα 

και σε άλλους να ασχοληθούν κι αυτοί με αντίστοιχες εμπειρίες και να τις προσφέρουν 

στο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε η έρευνα δεν είναι αυτοσκοπός. Πρέπει να έχει λόγο 

ύπαρξης. Και στον κοινωνιολογικό χώρο μια έρευνα ξεκινάει και τελειώνει με το 

αντικείμενό της: την κοινωνία και τις υποομάδες της. Η έρευνα επικεντρώνεται σε μια 

συγκεκριμένη τέτοια υποομάδα, αλλά τα συμπεράσματα της έρευνας, πιστεύω πως 

έχουν να μας δείξουν πράγματα και για αντίστοιχες. Οι μετανάστες ζουν με το αφήγημα 

του νόστου και της μακρινής πατρίδας, ακόμη κι όταν την επισκέπτονται. Η δική μου 

συμβολή θεωρώ πως έγκειται στην προσπάθεια να δώσω φωνή σε τέτοιες αφηγήσεις, 

και ειδικά στην δική μου, έτσι ώστε να ξεφύγουν από το μικρόκοσμό τους. Η όλη 

έρευνα υπήρξε μακρά, επίπονη αλλά και πηγή χαράς, τόσο για μένα όσο και για τους 

ανθρώπους που με βοήθησαν και ενεπλάκησαν σ’ αυτήν. Η γλυκόπικρη γεύση της 

νοσταλγίας διαπερνά όλο το πόνημα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού είναι 

κομμάτι της ζωής. 

 Οι φωτογραφικές ταχυδρομικές κάρτες υπήρξαν ένα κομμάτι της επικοινωνίας 

των αποδήμων. Αποτύπωναν οπτικά την πατρίδα. Της έδιναν μορφή και ουσία, πέρα 

από την απλή λέξη στο χαρτί. Αλλά πάνω απ’ όλα, όπως όλες οι εικόνες, της έδιναν 

μνήμη. Και η μνήμη αυτή επέτρεψε την άμβλυνση του πόνου της απόστασης. Αυτόν 

τον πόνο θελήσαμε να μελετήσουμε και να αποτυπώσουμε. Και είναι ένα φαινόμενο 

που απλά πήρε μορφή μέσα από αυτές. Το μέσο έτυχε να είναι οι κάρτες. Σήμερα δεν 

θα μπορούσε να είναι το ίδιο αλλά ούτε και παλιότερα, πριν την εποχή που μελετάμε. 

Είναι κάτι που συμβαδίζει με την εποχή τους. Και οι διάφορες εποχές έχουν 

διαφορετικά μέσα. Η προσέγγιση λοιπόν του θέματος της διασύνδεσης έπρεπε να 

ξεκινήσει από αυτά τα κομματάκια χαρτόνι. Αυτά που, μαζί με τις κλασικές επιστολές, 

δημιούργησαν δίαυλους επικοινωνίας του μετανάστη με την πατρίδα και του έδιναν το 

κουράγιο να συνεχίσει να ζει εκεί μακριά από αυτήν. Οι φωτογραφικές ταχυδρομικές 

κάρτες λοιπόν είναι κομμάτι της αποδημίας και της εμπειρίας της.  Η μετανάστευση 

είναι κάτι που έχει απασχολήσει ήδη τόσο τους Έλληνες όσο και τους μετανάστες 

μελετητές και ερευνητές. Το οπτικό όμως μέρος έχει φτάσει, και σταματήσει, ως την 

φωτογραφία. Η κάρτα δεν έχει υπεισέλθει στην αφήγηση. Η ερευνητική μας 

προσπάθειά  επιχειρεί να προσεγγίσει αυτό το κομμάτι.  

 Η σημειωτική ανάλυση των εικόνων είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση σε μια 

μελέτη οπτικών αντικειμένων και χρησιμοποιήθηκε ώστε να αναλύσουμε τις καρτ 
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ποστάλ και να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Όμως το πλέον ενδιαφέρον, 

τουλάχιστον αρχικά, υπήρξε το μήνυμα. Οι καρτ ποστάλ εξακολουθούν να μας μιλάνε. 

Όντως, αλλά μάλλον απαντούν στις δικές μας ερωτήσεις (παραφράζοντας τον M. 

Bloch). Το γραπτό μήνυμά τους υπάρχει εκεί στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας κι 

εξακολουθεί να εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέον Έτος του 1950-κάτι. 

Τόσο ο δημιουργός του μηνύματος όσο και οι αποδέκτες του είτε είναι ηλικιωμένοι 

είτε δεν υπάρχουν πιά. Όσο για τους δημιουργούς των καρτ ποστάλ οι πιο γνωστοί από 

αυτούς έχουν ήδη πεθάνει. Όμως, όπως σημειώσαμε πιο πάνω, οι καρτ ποστάλ 

εξακολουθούν να μεταδίδουν μηνύματα. Και δεν είναι μόνον όσα είναι γραμμένα σε 

αυτές. Όπως αναφέρει ο Fiske (1990): 

 

Καταδήλωση είναι η μηχανική αναπαραγωγή στο φιλμ του αντικειμένου προς το οποίο 

εστιάζεται η κάμερα. Η συμπαραδήλωση είναι το ανθρώπινο μέρος της διαδικασίας, 

είναι η επιλογή του τι να περιληφθεί στη φωτογραφία, το επίκεντρο, το άνοιγμα του 

φακού, η γωνία της μηχανής, η ποιότητα του φιλμ κ.ο.κ. Η καταδήλωση είναι αυτό που 

φωτογραφίζεται, η συμπαραδήλωση είναι το πώς φωτογραφίζεται. (1990:86) 

Η περίπτωση όμως της καρτ ποστάλ μας πάει πιο πέρα, αφού δεν πρόκειται αμιγώς για 

φωτογραφία αλλά για κάτι διαφορετικό. Η οπτική ανάλυση μας προσφέρει μια 

αφετηρία. Βέβαια το πρώτο, και ίσως βασικό, είναι πως ο δημιουργός της εικόνας δεν 

μετέχει, τουλάχιστον άμεσα, στην επικοινωνία, αλλά μόνο μέσα από την 

διαμεσολάβηση του αποστολέα. Η φωτογραφία έχει ξεκάθαρο δημιουργό, ή 

τουλάχιστον ξεχωρίζει εύκολα. Στις καρτ ποστάλ τα πράγματα μπλέκουν κάπως. Όμως 

αυτή ήταν και η πρόκληση. 

  Η προσωπική μου μαρτυρία και, ίσως, η απαρχή της ενασχόλησης με την 

διάσωση των οικογενειακών αρχείων υπήρξαν δύο περιστατικά, όμοια και ανόμοια, 

που απείχαν χρονικά μεταξύ τους. Το 1968, κατά την πρώτη μας επίσκεψη στα Κύθηρα, 

ο πατέρας μου θέλησε να δει την οικογενειακή αγροικία, η οποία χρησιμοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ως κύρια κατοικία. Εκεί 

συναντήσαμε πληθώρα εγκαταλελειμμένων αντικειμένων, μεταξύ των άλλων και 

κασέλες των τα περιεχόμενα ήταν εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης. Μία από αυτές 

περιείχε αλληλογραφία και κάρτες. Ο πατέρας μου έσκυψε και πήρε κάποια από αυτά. 

Τα υπόλοιπα αντικείμενα παρέμειναν και υπέστησαν την τελική καταστροφή. 
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Προχωρώντας χρονικά, και ελάχιστα χωρικά, το 1992, ενώ εργαζόμασταν στην 1η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη νήσο επισκεφθήκαμε, με μια ομάδα 

αρχαιολόγων, έναν μικρό περιφερειακό οικισμό του βόρειου τμήματος της νήσου 

εντελώς εγκαταλειμμένο. Εκεί σε μια οικία βιώσαμε την ίδια εικόνα, αλλά σε χειρότερη 

κατάσταση, αφού όλο το γραπτό υλικό, επιστολές και καρτ ποστάλ είχε διασκορπιστεί 

μέσα και έξω από τον χώρο. Οι δύο αυτές εικόνες πιστεύουμε πως λειτούργησαν 

καταλυτικά, και επέτειναν την ενασχόληση με οικογενειακά αρχεία. Η εικόνα της 

διάλυσης και του χάους ενέτειναν, αναμφίβολα, την αίσθηση προστασίας προς το χαρτί 

και την φωτογραφία, η οποία έχοντας ήδη εγγραφεί στο ασυνείδητό μου από παλιά, 

μετατράπηκε σε έρευνα και διάσωση του άμεσου οικογενειακού αρχειακού υλικού. Θα 

μπορούσα να χαρακτηρίσω τις δύο αυτές στιγμές ως epiphanies, έναν όρο που 

αναφέρεται «…σε ανεξίτηλες στιγμές (εγχαραγμένες στη μνήμη τους ως 

καθοριστικούς σταθμούς της πορείας της ζωής τους)» (Σέργης, 2018:685).4 Σύμφωνα 

με το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Lidell & Scott η λέξη μεταφράζεται 

στα Νέα Ελληνικά ως εκθέτω, αποκαλύπτομαι, έρχομαι στο φως, παρουσιάζομαι 

ξαφνικά.5 Οι στιγμές αυτές λοιπόν ήταν καθοριστικές ως έκφραση της στιγμής που  

καθορίζει μια μελλοντική πορεία.  

 Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην θεωρία, 

τις προσεγγίσεις και τους προβληματισμούς της έρευνας της υπόθεσης εργασίας.  

 Αρχικά, στην εισαγωγή, αναλύεται ο σκοπός και η προβληματική της μελέτης, 

η χρήση δηλαδή της καρτ ποστάλ, ενώ ακολουθεί η εξήγηση για την επιλογή του τόπου, 

δηλαδή των Κυθήρων -ενός τόπου με ειδικά μεταναστευτικά χαρακτηριστικά. 

Ακολουθεί η παράθεση, και ανάλυση, των διάφορων μεθοδολογικών προσεγγίσεων 

της εργασίας. Τίθενται οι φιλοσοφικές κοσμοθεάσεις, πάνω στις οποίες στηρίζεται η 

έρευνα, ενώ παρουσιάζονται τόσο η Σημειωτική ανάλυση που χρησιμοποιείται, όσο 

και η Αυτοεθνογραφία, ως πυλώνας. Τέλος συζητείται η χρήση των συνεντεύξεων, ως 

συμπληρωματικών ερευνητικών εργαλείων.   

 Στο  πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η ιστορική γέννηση και διαδρομή της καρτ 

ποστάλ, τόσο ως παγκόσμιο φαινόμενο και προϊόν της βιομηχανικής επανάστασης, όσο 

 
4 Όπου παραθέτει ως πηγή τους Bochner, A. P., & Ellis, C. (1992). Personal narrative as a social approach 

to interpersonal communication. Communication Theory, 2(2), 165-172. 

5 Βλέπε ιστότοπο: https://bit.ly/2TkAAix.  

https://bit.ly/2TkAAix
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και λόγω των εξελίξεων στην τυπογραφία. Οι κάρτες είναι βιομηχανοποιημένα 

αντικείμενα, και αρχικά απευθύνονταν σε πολύ συγκεκριμένο κοινό: εκείνους που 

είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν ταξίδια αναψυχής και να θέλουν να 

καταδηλώσουν την παρουσία τους, πέρα από τον συνήθη χώρο διαβίωσης. Εξετάζεται 

η Καρτοφιλία, δηλαδή η τάση συλλογής των καρτ ποστάλ, ενός κλάδου που 

αποδεικνύει πως οι κάρτες λειτουργούν και μετά την πάροδο της αρχικής τους χρήσης. 

Η τελική τους αυτή χρήση επέτρεψε την διάσωσή μεγάλου αριθμού τους. Η αρχική 

τους χρήση, ως κομμάτι της Τελετουργικής Επικοινωνίας (Rogan, 2005:14), τις 

μετατρέπει σε αντικείμενα «με ελάχιστη πληροφοριακή αξία αλλά με υψηλή 

εκφραστική και συμβολική αξία» (Johnsen, 2000). Όμως και η χρήση τους ως 

αντικείμενα συλλογής τους δίνει μίαν άλλη αξία, ως οπτικά αντικείμενα. Τελικά από 

απλά χρηστικά μέσα επικοινωνίας μετατρέπονται σε αντικείμενα με προστιθέμενες 

αξίες, πολλαπλών επιπέδων και νοημάτων. Το κεφάλαιο συνεχίζει με την ανάλυση της 

καρτ ποστάλ ως ερευνητικό αντικείμενο, ενώ διερευνάται η έννοια της Τελετουργικής 

επικοινωνίας. Η προτελευταία ενότητα αντιμετωπίζει τις καρτ ποστάλ ως σημειωτικά 

αντικείμενα, και η τελευταία οριοθετεί τα κριτήρια και τους τρόπους επιλογής του 

σώματος μελέτης. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην θεωρητική τεκμηρίωση των 

ερευνητικών συνεντεύξεων, οι οποίες αναλύονται τόσο ως προς την χρησιμοποιούμενη 

ερευνητική προσέγγιση, όσο και σχετικά με τη δειγματοληψία τους. Επίσης υπάρχει η 

τεκμηρίωση της μεθοδολογικής χρήσης των καρτ ποστάλ μέσα από την συνέντευξη με 

εικόνες (photo elicitation).  

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο της μετανάστευσης, εστιάζοντας 

στην Ελληνική περίπτωση. Αναλύονται οι διαδοχικές φάσεις της και εξετάζονται οι 

λόγοι της μετακίνησης αυτής, μέσα στο γενικότερο παγκόσμιο κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίσιο. Επίσης μελετάται, διεξοδικά και στοχευμένα, η Κυθηραϊκή 

μετανάστευση, καθώς περιλαμβάνει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η περίπτωση 

δεν είναι εντελώς ξέχωρη της συνολικής Ελληνικής μετανάστευσης, απλώς έχει 

αποκτήσει μια δυναμική διαφορετική, εστιάζοντας σε μια τοπικότητα.  

Η νοσταλγία αποτελεί το θέμα του τέταρτου κεφαλαίου, δηλαδή του 

συναισθήματος που δημιουργεί η λήψη της καρτ ποστάλ στους αποδέκτες της έρευνάς 

μας. Αναλύεται η ιστορία της, που αρχικά είχε θεωρηθεί ως ασθένεια, ενώ αρκετά 
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αργότερα άρχισε να αντιμετωπίζεται ως συναίσθημα. Εξετάζονται οι διάφορες 

κατηγορίες της, πάντα σε σχέση με το αντικείμενο μας και τους μετανάστες. Αυτοί 

μέσα από τις αναγκαίες επιταγές της διαβίωσης εγκατέλειψαν τον χώρο γέννησης και 

κατέληξαν σε χώρες μακρινές. Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζεται και αναλύεται το 

φαινόμενο της μεταμνήμης (Hirsch, 2012) και της γενεαλογικής νοσταλγίας (Delisle, 

2011), και γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί πως όλες αυτές οι έννοιες συνδέονται με 

τους απόδημους. Προσεγγίζεται η νοσταλγία ως φαινόμενου αναζήτησης του Χαμένου 

Παράδεισου, εστιάζοντας στην συνειδητοποίηση της αδυναμίας επιστροφής στην 

πατρογονική εστία. Επίσης μελετάται η συλλογική νοσταλγία, αφού το συναίσθημα 

είναι και κοινωνικό φαινόμενο, και όχι μόνον ατομικό, αλλά και η επικοινωνιακή 

μνήμη, δηλαδή τις διαστάσεις που προσλαμβάνει η μνήμη σε συνάρτηση με την 

νοσταλγία, και το που οδηγεί όλος αυτός ο συγκερασμός. Στους μετανάστες εκφέρεται 

με διάφορους τρόπους, και ειδικότερα στους μετανάστες της δεύτερης γενιάς, αφού 

αυτοί είναι που έχουν μια συγκεχυμένη ιδέα περί του τόπου καταγωγής. Τέλος  

Η οικογενειακή ιστορία των μεταναστών, ανιχνεύεται στο πέμπτο κεφάλαιο, 

όπου εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του μετανάστη τόσο ως άτομο όσο και ως ομάδα,  

όπως και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία που μετανάστευσαν.  Αναλύεται η εικόνα 

που έχουν δημιουργήσει οι Αυστραλοί, για τους εαυτούς τους, και αυτή 

αντιπαρατίθεται στην εικόνα του μετανάστη, μέσα από την αναλυτική εξέταση της 

έννοιας της Ελληνικής εθνικής ταυτότητας, ενώ η δεύτερη γενιά εξετάζεται, τόσο ως 

προς την ταυτότητά της αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η διαδικασία της 

ενσωμάτωσης είναι το θέμα της επόμενης ενότητας, η οποία προσεγγίζεται ιστορικά. 

Ακολουθεί η παράθεση παραδειγμάτων σχετικά με το πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα 

για τους μετανάστες από τους μετανάστες, και συγκεκριμένα στην Αυστραλία. Κατόπιν 

μελετώνται οι διακοπές των μεταναστών στον τόπο γέννησης ή καταγωγής, με όλα τα 

συνεπακόλουθα που δημιουργεί η μετακίνηση αυτή, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στους 

«χαμένους» μετανάστες, δηλαδή εκείνους που δεν κατάφεραν να πραγματώσουν το 

όνειρο μιας καλύτερης ζωής, και αποτελούν κομμάτι του μυστικού αφηγήματος της 

μετανάστευσης. Κατόπιν ιχνηλατείται η διάλεκτος των μεταναστών, ένα φαινόμενο 

που σχετικά πρόσφατα έχει αρχίσει να μελετάται σοβαρά, αφού πάντα αντιμετωπιζόταν 

ως μια γραφική ιδιαιτερότητα. Η προτελευταία ενότητα εστιάζεται, αναλυτικά, στις 

ιδιαιτερότητες των Κυθήρων που επέτρεψαν την ανάδυση μιας τοπικότητας, την οποία 

εξακολουθούν να επικαλούνται οι μετανάστες. Η τελευταία ενότητα εξετάζει, με 
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έναυσμα μια τυπική μεταναστευτική παλινόστηση, την σχέση του τόπου και της 

στατικότητας, ή μη, των ατόμων, και την αλληλεπίδραση της νοσταλγίας και των καρτ 

ποστάλ. 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι επικεντρωμένο στην ανάλυση των 

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των καρτ ποστάλ, που αποτελούν το σώμα της 

εργασίας. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι καρτ ποστάλ, σε σύγκριση με τα 

οικογενειακά άλμπουμ, και συζητείται η έννοια του οικογενειακού αρχείου -ειδικά 

στην Ελλάδα, ενώ η επόμενη ενότητα εστιάζει στο αφήγημα που δημιουργούν οι καρτ 

ποστάλ, πως επηρεάζει και κάποια αποτελέσματα, που δημιουργήθηκαν. 

 Το έβδομο κεφάλαιο είναι εκείνο που επικεντρώνεται αρχικά στα αριθμητικά 

δεδομένα των καρτ ποστάλ, μέσα από την συγκρότηση των δεδομένων τους. Στη 

συνέχεια η έρευνα εστιάζει στους τρόπους αποστολής της κάρτας, ένα σημείο που 

επιφυλάσσει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, την ειδική περίπτωση της «κλειστής» καρτ 

ποστάλ, μιας διαδεδομένης τακτικής που εντοπίστηκε στις Κυθηραϊκές κάρτες που 

αποστέλλονταν. Επίσης προσπαθεί να κατανοήσει το φαινόμενο του άχρονου 

στοιχείου που εμπεριέχουν οι καρτ ποστάλ, αν και είναι χρονολογημένες, και στην 

ανάλυση των προορισμών τους, γεωγραφικά και ποσοτικά. Τέλος μελετάται η 

μετάβαση από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη καρτ ποστάλ, ως στοιχείο που έφερε η 

«βιομηχανοποίηση» της καρτ ποστάλ των Κυθήρων. 

 Η θεματολογία των καρτ ποστάλ, που συνήθως είναι η οπτική του αρχικού 

δημιουργού-φωτογράφου, σε συνδυασμό με την ανάγκη πώλησής τους σε ικανούς 

αριθμούς ώστε να είναι επικερδείς, αλλά πάντα μέσα από τις επιλογές του φωτογράφου, 

είναι το σημείο εκκίνησης  του όγδοου κεφαλαίου. Οι καρτ ποστάλ είναι εμπορικά 

προϊόντα, άσχετα εάν εξελίσσονται σε πολιτισμικά  αντικείμενα. Γίνεται η ανάλυση 

της οπτικής θεματολογίας, εντοπίζεται η διεπίδραση που προκαλούν, και τέλος 

αναφερόμαστε στους συνειρμούς που δημιουργούσε η θέαση της κάρτας. Η εικόνα από 

τον τόπο καταγωγής, και ενδεχόμενα και τον μικρότοπο, αποτελεί έναυσμα 

δημιουργίας έντονων συναισθημάτων, ακόμη και σήμερα. 

 Το ένατο κεφάλαιο διαπραγματεύεται την ανάλυση του περιεχομένου των 

μηνυμάτων, ενώ μελετώνται οι λόγοι αποστολής των καρτ ποστάλ, δηλαδή την χρήση 

της κάρτας ως επικοινωνιακό μέσο. Δεν εξετάζεται όμως μόνον η απλή χρήση τους, 

αλλά μελετάται και η διαφοροποίηση του μηνύματος, πέρα από την τελετουργική 
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επικοινωνία, και η μετεξέλιξη του μηνύματος, αφού ανιχνεύτηκαν ιστορικά τέτοιες 

τάσεις. Το κεφάλαιο καταλήγει με μια μικρή μελέτη, σχετικά με την αναμνησιμότητα 

της καρτ ποστάλ, δίνοντας ενδιαφέρουσες απαντήσεις. 

Στο δέκατο κεφάλαιο εισερχόμαστε στην ανάλυση των συνεντεύξεων, όσον 

αφορά τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέχτηκαν από αυτές, ενώ εξετάζονται και οι 

απαντήσεις. Πρόκειται για ένα κομβικό  σημείο της έρευνας, αφού μέσα από αυτό 

εξάγονται συμπεράσματα για την λήψη της καρτ ποστάλ από τους μετανάστες, και 

επιβεβαιώνονται οι προτεινόμενες απόψεις. Οι απαντήσεις των μεταναστών 

τεκμηριώνουν την διερευνητική προσπάθεια.  

Οι φωτογράφοι-δημιουργοί των καρτ ποστάλ, μελετώνται στο ενδέκατο 

κεφάλαιο, και αναλυτικότερα οι δύο οικογένειες που σημάδεψαν φωτογραφικά τα 

Κύθηρα: η οικογένεια Σοφίου και η οικογένεια Φατσέα. Εξετάζονται επίσης οι 

υπόλοιποι φωτογράφοι και συντελεστές καρτ ποστάλ των Κυθήρων, μέσα από 

δείγματα δουλειάς τους.  

Στο δωδέκατο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μελέτη της οικογένειας του 

ερευνητή ως μεταναστευτικό παράδειγμα. Η ιχνηλάτηση των ατόμων της άμεσης 

οικογένειας, καθώς και οι αναλυτικές αναφορές στις συνεντεύξεις των μεταναστών 

γονέων του μελετητή, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της όλης ερευνητικής 

προσπάθειας.  

 Η εργασία καταλήγει με τρεις ενότητες. Αρχικά προσπαθεί να απαντήσει στο τι 

λένε, εν τέλει, τα μηνύματα των καρτ ποστάλ. Κατόπιν αποτιμά τη σχέση νοσταλγίας 

και μεταναστών, ως αποτέλεσμα των απεσταλμένων από τα Κύθηρα καρτ ποστάλ. 

Τέλος αναστοχάζεται την έρευνα, ως συνολική προσπάθεια, αποτιμώντας την 

επίπτωση των καρτών και των μηνυμάτων τους. Θέτει δε προβληματισμούς και 

ερωτήματα για την μελλοντική μελέτη του αναλυόμενου μέσου επικοινωνίας.  

 Υπάρχει ένα επίμετρο το οποίο θεωρήθηκε ως αναγκαίο, ώστε η έρευνα όχι 

μόνον να συμπληρωθεί αλλά να ανοίξει καινούργιους δρόμους έρευνας. Σε αυτό 

εξετάζονται άλλοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των Κυθηρίων της νήσου και των 

αποδήμων, κατά το χρονικό διάστημα που μελετάμε αλλά και μεταγενέστερα. Αρχικά 

διερευνάται το ακουστικό μήνυμα και κατόπιν το αναλογικό οπτικό, τάσεις που 

δημιουργήθηκαν λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. Τοποθετούνται χρονικά και 

χωρικά, καθώς υπήρξαν διάδοχες καταστάσεις της γραπτής επικοινωνίας, της 
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επιστολής και της καρτ ποστάλ. Στην πρώτη περίπτωση, μέσα από την ανακάλυψη 

αρχειακού υλικού και συνδυασμού των προσωπικών αναμνήσεων, εξετάζεται η χρήση 

των μαγνητοταινιών, και αργότερα κασετών, ως μηνυμάτων στους μετανάστες, και 

γίνεται συσχέτισή τους με τις καρτ ποστάλ. Στην δεύτερη μελετάται η επίδραση της 

μετάβασης από την απλή χρήση φωτογραφιών αλλά κυρίως οικιακών ταινιών (home 

movies) στην χρήση φορητών συστημάτων βίντεο, και την χρήση και των δύο τους ως 

αντικείμενα επικοινωνίας.  
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i. Σκοπός και προβληματική της μελέτης 

 

The past is never dead. It's not even past.  

William Faulkner, Requiem for a Nun 

 

 

Η φωτογραφία, ως αντικείμενο, δημιουργεί μια νοητική-φανταστική σχέση 

επικοινωνίας μεταξύ του θεατή και του αναπαριστώμενου. Ο παραγωγός της 

απευθύνεται σε ένα κοινό, με τη φωνή του αναπαριστώμενου, για να μεταδώσει ένα 

μήνυμα. Όμως στη περίπτωση των καρτ ποστάλ, αυτό το μήνυμα είναι διττό επειδή δεν 

έχουμε πάντα ένα μοναδικό παραγωγό αλλά δύο: από τη μία υπάρχει ο φωτογράφος, ο 

δημιουργός της κάρτας, και από την άλλη ο αποστολέας, που εγγράφει ένα μήνυμα το 

οποίο δεν έχει σχέση, συνήθως, με το αναπαριστώμενο. Αυτή η διπλή υπόσταση της 

καρτ ποστάλ είναι, αρχικά, εκείνη που την κάνει κάτι διαφορετικό από μια απλή 

φωτογραφία. Η φωτογραφία εμπεριέχει την φωνή του αποστολέα, αφού δίνει άμεση 

πληροφόρηση ενός επιπέδου: εκείνου της απεικόνισης. Οι καρτ ποστάλ από την άλλη, 

με τη διπλή υπόστασή τους, μεταδίδουν ένα καταδηλούμενο μήνυμα, εκείνο του 

γραπτού της πίσω πλευράς, όσο κι ένα συμπαραδηλούμενο, εκείνο της φωτογραφικής 

απεικόνισης, η οποία εστιάζεται σε πολύ συγκεκριμένα τοπία που οι μετανάστες 

αναγνωρίζουν. Η φωτογραφία της κάρτας διαθέτει, φυσικά, ένα καταδηλούμενο 

μήνυμα, αλλά η τυποποίηση το περιορίζει εξ αρχής σε δευτερεύοντα ρόλο. Όμως αυτό 

το καταδηλούμενο της φωτογραφίας τελικά λειτουργεί συνειρμικά για τον άμεσο 

θεατή-αποδέκτη, δημιουργώντας την αίσθηση της νοσταλγίας, μέσω των αναμνήσεων. 

Η φωτογραφία έχει δικούς της κώδικες. Η καρτ ποστάλ αποκλίνει από αυτούς, διότι 

δεν είναι μόνο φωτογραφία. Είναι ένα υβρίδιο, που αποκτά μια διαφορετική δυναμική 

από εκείνη της απλής εικόνας. Το γραπτό είναι εξίσου δυναμικό όσο και η απεικόνιση. 

Η ερμηνεία της φωτογραφίας δεν είναι ξέχωρη από εκείνη του γραπτού μηνύματος της 

πίσω όψης της καρτ ποστάλ. Η άμεση επικοινωνία μεταξύ του αποστολέα και του 

θεατή-αποδέκτη είναι σημαντική αλλά ελλιπής, εάν δεν συνυπολογιστεί και η 

φωτογραφία. Το άμεσο μήνυμα είναι το γραπτό. Το έμμεσο μήνυμα είναι η 

φωτογραφία του τόπου καταγωγής, συνήθως, στην περίπτωση των εξεταζόμενων 

καρτών. Ο συνδυασμός των δύο επιτρέπει στον θεατή-αποδέκτη τη δημιουργία, όχι 

μόνο νοσταλγίας, αλλά και τη δυνατότητα να την χρησιμοποιεί ως μνημονικό εργαλείο. 
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Η φωτογραφία,  μας αναφέρει η Nancy Martha West (2000:9), επιτελεί μια μνημονική 

λειτουργία, όπως δηλαδή και στα οικογενειακά φωτογραφικά άλμπουμ. Η καρτ ποστάλ 

εμπεριέχει την φωτογραφία, στην μία της πλευρά. Και ακριβώς εκεί εστιάζοντας 

μπορούμε μέσα από τη χρήση της να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της αποστολής της, 

ως εργαλείο κοινωνιολογικής έρευνας.  

 Οι κάρτες δεν είναι επιστολές, όπου το μήνυμα επιτρέπει την σε βάθος ανάλυσή 

του. Είναι ένα αντικείμενο με εικόνα και γραπτό λόγο. Δηλαδή έχουμε οπτικό λόγο, 

που αποδίδεται μέσα από δυο διαφορετικούς τρόπους (modalities), αλλά μαζί στο ίδιο 

αντικείμενο. Η σημειωτική προσέγγιση μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το οπτικό. Και 

στην περίπτωσή μας οι κάρτες είναι επικοινωνιακά αντικείμενα με διττό οπτικό λόγο: 

φωτογραφία και γραπτό μήνυμα. Το ερευνητικό μας ερώτημα ήταν απλό και 

πολύπλοκο, συγχρόνως: Κατάφεραν οι κάρτες την υπόμνηση του τόπου καταγωγής 

στους μετανάστες της Αυστραλίας, και την διατήρηση της επαφής με αυτόν; Το 

ερώτημα είναι διττό, όπως οι καρτ ποστάλ. Δεν εξετάζουμε μόνο το αποτέλεσμα, 

δηλαδή το συναίσθημα, αλλά προσπαθούμε να αναλύσουμε, τόσο ως προς τους λόγους 

δημιουργίας του όσο και προς τις επιπτώσεις που είχε, στους αποδέκτες.  

 Ο Barthes (1997:64) αναφέρει πως: «η εικόνα δεν εικονογραφεί πιά τον λόγο. 

Ο λόγος είναι που δομικά, γίνεται παράσιτο της εικόνας». Όμως στις καρτ ποστάλ η 

εικόνα εικονογραφεί, συμπληρωματικά, τον λόγο του γραπτού μηνύματος. Η εικόνα 

λοιπόν γίνεται παράσιτο του λόγου; Θεωρούμε πως στην περίπτωση των καρτ ποστάλ 

υφίσταται μια, σχετική, ισοτιμία των δύο. Ο λόγος-μήνυμα αλληλοσυμπληρώνεται με 

την εικόνα. Η χρήση της εικόνας ως καταδηλούμενο, αλλά όχι σε συνάφεια με την 

καταδήλωση του λεκτικού μηνύματος, δημιουργεί ένα ζεύγος ροής πληροφοριών από 

την κάρτα και τους δύο παράγοντές της, φωτογράφο και αποστολέα, προς τον θεατή-

αποδέκτη, ο οποίος καλείται να αποδεχθεί τόσο τα καταδηλούμενα όσο και τα 

συμπαραδηλούμενα του μηνύματος. Η καρτ ποστάλ είναι ένα απτό αντικείμενο, ενώ 

το μήνυμά της (άμεσο γραπτό και έμμεσο της φωτογραφίας) λειτουργεί ως  γέφυρα 

μεταξύ του αποστολέα, αλλά όχι του δημιουργού, και του  αποδέκτη. Το γραπτό 

μήνυμα αποκωδικοποιείται εύκολα, σχετικά, αλλά το δευτερεύον μήνυμα, εκείνο της 

φωτογραφίας, στο οποίο μετέχει και ο δημιουργός-φωτογράφος, είναι εξίσου 

σημαντικό όσο και το γραπτό. Αυτή το επιπλέον στοιχείο της κάρτας λειτουργεί όχι 

συμπληρωματικά αλλά εξίσου με το γραπτό στην δημιουργία του συναισθήματος του 

θεατή-αποδέκτη. 
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Το σημείο «καρτ ποστάλ», λοιπόν, αποτελείται από το σημαίνον φυσικό αντικείμενο 

καρτ ποστάλ, και το σημαινόμενο το οποίο είναι η διττή έννοια που αντιπροσωπεύει: 

το άμεσο γραπτό μήνυμα, η ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ του αποστολέα και του 

θεατή-αποδέκτη, αλλά και η φωτογραφία, η δευτερεύουσα επικοινωνία μεταξύ του 

δημιουργού-φωτογράφου και αποδέκτη, που λόγω των αναμνήσεων λειτουργεί 

ψυχολογικά συνθέτοντας τη νοσταλγία του απόδημου. Συγχρόνως δε η επικοινωνία 

του αποστολέα-γραφέα του μηνύματος ενσωματώνει κι αυτή μια νοσταλγία, μέσω της 

ανάμνησης της μορφής του αποδέκτη, αλλά και της σχέσης που τους συνδέει. Η 

επικοινωνία είναι αμφίδρομη και πολλαπλών επιπέδων. Η φωτογραφική συζήτηση 

εμπλέκεται με εκείνη του γραπτού μηνύματος. Ο αντικατοπτρισμός του κόσμου στη 

φωτογραφία επιτρέπει τη συζήτηση αυτή, η οποία ποτέ δεν είναι ουδέτερη. Πάντα έχει 

άποψη και εμπεριέχει νοήματα. Τελικά όμως η μνήμη επεμβαίνει δυναμικά στην 

επικοινωνία. Το μέσο, δηλαδή η καρτ ποστάλ, αποτελεί τη θρυαλλίδα της έκρηξης των 

αναμνήσεων. Όμως, όπως προαναφέραμε, οι αναμνήσεις δεν είναι αποκλειστικότητα 

του ενός πόλου επικοινωνίας αλλά όλων των εμπλεκομένων. Τόσο ο αποστολέας όσο 

και ο φωτογράφος-δημιουργός, και φυσικά και ο αποδέκτης, μοιράζονται ένα κοινό 

πολιτιστικό πλαίσιο αναφοράς και συγκεκριμένες αναμνησιακές στιγμές. Έτσι η 

φωτογραφική συζήτηση μετέχει σε εκείνη της γραπτής επικοινωνίας και παρέχει τα 

στοιχεία που επιτρέπουν την ανταλλαγή των αναμνησιακών αναφορών, τις οποίες 

συνειδητά ο παραγωγός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και ο αποστολέας παραθέτει ως 

συμπληρωματικές στο, ουσιώδες για αυτόν, γραπτό μήνυμα της πίσω όψης.  

 Οι καρτ ποστάλ είναι, όπως αναφέραμε, επικοινωνιακά αντικείμενα. 

Αποτέλεσαν σημαντικό τμήμα της ασύγχρονης επικοινωνίας για ικανό χρονικό 

διάστημα, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν σοβαρά από τους μελετητές έως πρόσφατα. 

Πριν την δεκαετία του 1970 δεν υφίσταντο καν ως αντικείμενο μελέτης, πέραν του 

τομέα της Καρτοφιλίας, ενώ μετά την δεκαετία του 1990 εκδηλώθηκε ουσιαστικό 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον γι’ αυτές. Το γεγονός της προσέγγισης της εικόνας μέσα από 

τον ριζοσπαστισμό της δεκαετίας του 1970 επέτρεψε μια διαφορετική θεώρηση της 

φωτογραφίας, ως αντικείμενο μελέτης της ιστορίας, μέσα από τις φεμινιστές σπουδές, 

αφού πολλοί από τους νέους ερευνητές είναι γυναίκες. Αυτές είχαν γονείς που βίωσαν 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ασχολούμενες με αυτούς δημιουργήθηκε μια 

τάση που επέτρεψε την ανάδυση της φεμινιστικής ματιάς στην ιστορία και την κριτική 

της, αμφισβητώντας την ανδρική οπτική που μέχρι τότε ήταν κυρίαρχη. Έτσι θεωρούμε 
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πως άρχισε να επανέρχεται μια ισορροπία στην προσέγγιση των κοινωνιολογικών 

απόψεων. Η εισβολή της προφορικής μαρτυρίας των απλών ανθρώπων έδωσε τη 

δυνατότητα να ακουστούν φωνές που μέχρι τότε δεν ακούγονταν (Holland, 2007:198). 

Η προφορική αφήγηση μετατρέπεται σε μαρτυρία, κι αυτή σε ντοκουμέντο και 

αρχειακό υλικό. 

 Εν προκειμένω, ο μελετητής-ερευνητής των καρτ ποστάλ συμμετέχει στην 

επικοινωνία αυτή μέσω των κοινών πολιτιστικών αναφορών, αφού ο τόπος καταγωγής 

του είναι ο ίδιος με τον τόπο των καρτών, συχνά αν όχι πάντα. Είναι δε τόσο ο τόπος 

όσο και οι άνθρωποι οικείοι. Όταν ο μελετητής αναλύει την καρτ ποστάλ ανατρέχει 

στις δικές του αναμνήσεις αλλά και στις αναμνήσεις εκείνων που εμπλέκονται στην 

επικοινωνία άμεσα ή έμμεσα, αφού είτε του είναι οικείοι ή ήταν σε αυτούς που 

αποτελούν το έτερο αντικείμενο μελέτης του: τους μετανάστες της πρώτης γενιάς. Η 

νοσταλγία όλων των εμπλεκομένων στην επικοινωνία μερών είναι εκείνη που την 

χρωματίζει. Η αίσθηση του νόστου του παραγωγού-φωτογράφου είναι παρούσα, αφού 

συνεχίζει την απεικόνιση των ίδιων τόπων, μετατρέποντάς τους σε διαχρονικά στοιχεία 

του ντόπιου περιβάλλοντος. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η νοσταλγία του αποδέκτη-

θεατή της κάρτας, αφού ο τόπος δεν αλλάζει, όσο κι αν άλλαξε ό ίδιος ως μετανάστης, 

ενώ ο αποστολέας της κάρτας χρησιμοποιεί ένα, τυπικό μεν αλλά διαχρονικό, σημείο 

της κοινής πολιτιστικής παράδοσης και το ανάγει σε πόλο φωτογραφικής συζήτησης 

με τον αποδέκτη. Ο μελετητής, αποστασιοποιημένος από την χρονική στιγμή της 

αρχικής συνομιλίας, εμπλέκεται σε αυτή μελετώντας τη κάρτα. Κι έτσι ο κύκλος 

μεγαλώνει και μπορεί να συνεχιστεί. Εάν εξετάσουμε την επικοινωνία με τις καρτ 

ποστάλ, βασιζόμενοι στα  δύο επικοινωνιακά μοντέλα του Eriksen (1989), αυτή 

εμπίπτει τόσο στο γραμμικό όσο και στο κυκλικό μοντέλο. Στο μεν γραμμικό η 

επικοινωνία επιτελείται μεταξύ αποστολέα και δέκτη, και έχει ουσιαστικό σκοπό την 

πληροφόρηση, ενώ στο κυκλικό εμπλέκονται άτομα με στενούς, σχετικά, κοινωνικούς 

δεσμούς. Ο σκοπός της επικοινωνίας μεταξύ τους είναι είτε η επιβεβαίωση είτε η 

κινητικότητα της υπάρχουσας κοινωνικής σχέσης. Όμως θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε και το γεγονός της διπλής υπόστασης της πληροφορίας της κάρτας. 

Οι περισσότεροι ερευνητές σταματούν κυρίως στο χώρο της απλής διαπίστωσης πως 

οι καρτ ποστάλ απλά παρέχουν διακίνηση πληροφορίας, και μάλιστα αμοιβαίας. 

Αρκετοί πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα θεωρώντας την μορφή αυτής της επικοινωνίας 

ως Τελετουργική, αφού κατά βάση είναι ένα τυπικό που ακολουθείται με 
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συγκεκριμένες μορφές: επανάληψη, θεσμοθέτηση (η πράξη πρέπει να είναι οικεία και 

προβλέψιμη), και εκφραστικότητα (Rogan, 2005:16). Από την άποψη της σημειωτικής, 

η τελετουργική πράξη, δηλαδή η αποστολή της καρτ ποστάλ, μπορεί να θεωρηθεί ως 

αντικείμενο  συμβολικού περιεχομένου (στη περίπτωσή μας, ένα σημάδι της ζωής ή 

επιβεβαίωση φιλίας). Η καρτ ποστάλ λειτουργεί ως αφετηρία της μεταμνήμης 

(postmemory):  

 

[Η] μεταμνήμη περιγράφει τη σχέση που η «επόμενη γενιά» μεταφέρει το προσωπικό, 

συλλογικό και πολιτισμικό τραύμα αυτών που προηγήθηκαν -σε εμπειρίες που 

«ενθυμούνται» μόνον μέσα από τις ιστορίες, εικόνες και συμπεριφορές ανάμεσα στις 

οποίες μεγάλωσαν. Αυτές όμως οι εμπειρίες τους διαβιβάστηκαν τόσο έντονα και 

επιδραστικά ώστε να φαίνεται πως δημιουργούν από μόνοι τους δικές τους αναμνήσεις 

(Hirsch, 2012:5). 

Η μεταμνήμη, όπως περιγράφεται εδώ, έχει ένα μεγάλο φορτίο, εκείνο του τραύματος 

του Ολοκαυτώματος, αφού γι’ αυτό μιλάει η Hirsch -επί της ουσίας. Όμως η 

μετανάστευση είναι και αυτή ένα τραύμα, κι όχι μόνον για όσους μετανάστευσαν αλλά 

και για εκείνους που έμειναν πίσω. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, η συνομιλία μεταξύ του 

αποστολέα, παραλήπτη και κάρτας αρχίζει να αποκτά άλλες διαστάσεις. Όμως, η 

μεταμνήμη είναι ενεργή και στην πρώτη γενιά, αφού και το τραύμα είναι δικό της. Η 

δεύτερη και οι επόμενες γενιές λειτουργούν περισσότερο μέσα σ’ ένα πλαίσιο 

γενεαλογικής νοσταλγίας (genealogical nostalgia), μια μορφή νοσταλγίας αντιθετική 

προς εκείνη των γονιών τους, που όμως συμπληρώνει τη μεταμνήμη (Delisle, 

2012:138).6 Η νοσταλγία αρχίζει να αναφαίνεται στην συνομιλία μας. Και είναι το 

συναίσθημα το οποίο θα καθορίσει τον τόνο και τις αποχρώσεις. Είναι ένα συναίσθημα 

που πρέπει να εξετάσουμε και αναλύσουμε, ώστε να το κατανοήσουμε. Ένα 

συναίσθημα το οποίο αναγνωρίζουμε, αλλά θα προτιμούσαμε να μην μας διακατέχει. 

Πρόκειται για το Heimweh, την πάθηση των Ελβετών μισθοφόρων,7 που βαφτίστηκε 

 
6 Είναι ενδιαφέρον πως πρόσφατα, το 2018, η Κυθηραϊκή Αδελφότητα του Sydney αποφάσισε να 

δημιουργήσει τμήμα γενεαλογίας (Kytherian Genealogy Club of Australia). Το ζήτημα της καταγωγής 

και της αναγωγής αναλύεται διεξοδικά αργότερα, καθώς πρόκειται για ένα από τα βασικά στοιχεία που 

απασχολούν τους μετανάστες, και ειδικότερα τους επίγονους. 

7 Η νοσταλγία είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως ασθένεια των Ελβετών μισθοφόρων Βλ. για παράδειγμα: 

Boym, 2001; Fuentenebro de Diego & Valiente Ots, 2014. 
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όμως με ένα ελληνοπρεπή όρο, όπως αρμόζει στις ασθένειες: Νοσταλγία. Η νοσταλγία 

η οποία είναι παρούσα και χρωματίζει την έρευνά μας. Κι είναι το γλυκόπικρο 

συναίσθημα που μας διακατέχει κάθε φορά που γράφουμε, μιλάμε ή μελετάμε κι εκείνο 

που διατρέχει όλη μας την έρευνα, τελικά. Γιατί δεν μπορούμε να μην φορτιστούμε 

όταν μιλάμε, για άλλους που είναι τόσο όμοιοί μας. Εν τέλει η ενασχόληση με το 

περασμένα, η κατάσταση δηλαδή που κοιτάζει προς τα πίσω (pastness), είναι  ένας 

δημιουργικός τρόπος κατασκευής μιας εκδοχής του παρελθόντος για σημερινές 

ανάγκες, αφού αυτή δεν αναφέρεται μόνον στο αυθεντικό παρελθόν αλλά και στην 

προσωπική θεώρηση του παρελθόντος (Fowler, 2002; Grainge, 2002; Jameson, 

2016).  Μια ξεχωριστή πλευρά αυτής της ενασχόλησης με το παρελθόν είναι η 

νοσταλγία, το συναίσθημα που συνδυάζει την ενδοσκόπηση με τις αναμνήσεις. 

 Θα πρέπει να κατανοήσουμε πως οι καρτ ποστάλ είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι 

απλά ένα κομμάτι χαρτί: είναι η ιστορία των ανθρώπων που τις έγραψαν και τις έλαβαν, 

είναι η ιστορία του καθενός από αυτούς και των σχέσεων με άλλους, είναι αυτό που οι 

Vanderwood και Samponaro (1988:x) καθορίζουν ως μίνι ημερολόγια (mini diaries): 

«Όταν τα συνδέσουμε μεταξύ τους, [αυτά] τα σύντομα γραπτά αποκαλύπτουν πως οι 

αποστολείς ένιωθαν για τους εαυτούς τους και τις εμπειρίες τους, ή τουλάχιστον ότι 

ήθελα να πιστεύουν οι άλλοι γι’ αυτούς»  Σ’ αυτήν την άποψη εμείς συμπληρώνουμε 

πως  εξετάζουμε περισσότερο τα συναισθήματα του παραλήπτη, αφού η παραλαβή της 

κάρτας λειτουργεί στην αφύπνισή τους. Και η νοσταλγία είναι το κυρίαρχο συναίσθημα 

των μεταναστών. Είναι εκείνο που τελικά διαμορφώνει την προσωπική και συλλογική 

τους ιστορία και κοσμοθεώρηση. 

 Τέλος πρέπει να αναφέρουμε πως η μελέτη στηρίζεται στην υιοθέτηση  της 

προσωπικής εθνογραφίας ή αυτοεθνογραφίας. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν ο 

μελετητής μελετά μίαν  ομάδα της οποίας όμως είναι μέλος, και είναι σχετικά 

σύγχρονος. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στην δεκαετία του 1970, από τον εθνολόγο 

Walter Goldschmidt, και σύντομα αναπτύχθηκε μια συζήτηση στην κοινότητα των 

ανθρωπολόγων σχετικά με την χρήση του προσωπικού αφηγήματος ως επιστημονική  

έρευνα. Σύμφωνα με την Laslett (1999:394) η χρήση προσωπικών αφηγημάτων στην 

κοινωνιολογική εργασία θεωρείται ως το σημείο τομής μεταξύ του προσωπικού και της 

κοινωνίας που προσφέρει ένα νέο σημείο επισκόπησης από το οποίο μπορούν να 

προκύψουν μοναδικές συμβολές στις κοινωνικές επιστήμες.  Η Ellis (2004) 

χρησιμοποίησε τον όρο, με την άποψη που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της 
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πραγματοποιούμενης έρευνας, αφού το αφήγημα που δημιουργείται είναι η προσωπική 

θεώρηση του θέματος εκ των έσω. Η χρήση της αυτοεθνογραφίας περιλαμβάνει και 

αρνητικά στοιχεία. Όπως αναφέρει ο Thomas (1993:17) ο ερευνητής προσανατολίζεται 

να βλέπει μόνον ό,τι εξυπηρετεί τους σκοπούς του, το συναίσθημα του να υπερισχύει 

συχνά της επιστημονικής προσέγγισης, να κάνει δηλώσεις  πέραν των πραγματικών 

στοιχείων και να αντικαθιστά την λογική με την επιμονή. Όμως, επιστρέφοντας στην 

Ellis (2004:38), στην αυτοεθνογραφία ο συντάκτης αφηγείται μίαν ιστορία που 

επιτρέπει στους αναγνώστες να εισέλθουν και να αισθανθούν ως κομμάτι μιας 

αφήγησης που συμπεριλαμβάνει συναισθήματα και εσωτερικές λεπτομέρειες 

εξετάζοντας το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.  

 

Η Αυτοεθνογραφία είναι μια συναρπαστική και πολλά υποσχόμενη ποιοτική μέθοδος. 

Αναδύεται μέσα από τη μεταμοντέρνα φιλοσοφία, στην οποία η κυριαρχία της 

παραδοσιακής επιστήμης και έρευνας τίθεται υπό αμφισβήτηση και νομιμοποιούνται 

πολλοί τρόποι γνώσης και διερεύνησης, η αυτοεθνογραφία προσφέρει έναν μέσο ώστε 

να δοθεί φωνή στην προσωπική εμπειρία προωθώντας την  κοινωνιολογική κατανόηση 

(Wall, 2008:38). 

Η αυτοεθνογραφική μέθοδος θα αναλυθεί περαιτέρω στο κομμάτι της ποιοτικής 

έρευνας, του δεύτερου μέρους. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η Αυτοεθνογραφία 

μπορεί και να θεωρηθεί αντιθετική ως προς την σημειωτική προσέγγιση, που 

επιχειρούμε. Πιστεύουμε όμως πως μια εργασία όπως αυτή που επιχειρούμε πρέπει να 

είναι πολύ-μεθοδολογική, δηλαδή εκλεκτική ως προς τις μεθόδους και τις 

μεθοδολογικές παραδοχές της. Η επιβεβαίωση των επιμέρους συμπερασμάτων 

βασίζεται πάνω στις αρχές της διασταύρωσης (triangulation) και του κορεσμού 

(saturation) (Denzin & Lincoln 2008; Denzin, 2012; Fusch  & Ness, 2015). Η οπτική 

του ερευνητή πρέπει να είναι διττή, παρά το γεγονός πως ο ερευνητής δεν είναι τελικά 

αντικειμενικός, όπως μας αναφέρει ο Eisner (2017:55). Όμως η χρήση πολλαπλών 

ερευνητικών προσεγγίσεων μπορεί να αποδώσει ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα, 

βασισμένα στην αντικειμενικότητα. αναγνωρίζοντας εξαρχής -μαζί με πολλούς 

ερευνητές της «επικοιδομητικής» επιστημολογικής αντίληψης- την αδήριτη 

«υποκειμενικότητα» της γνώσης ως προς το κοινωνικό και προτάσσοντας τη ρητή 

αποκάλυψη των κριτηρίων, παραδοχών και επιδιώξεων του ίδιου του ερευνητή (με 

όρους όπως reflexivity-αναστοχαστικότητα, positionality κοκ.). 
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ii. Η επιλογή του τόπου μελέτης 

 

Όλα τα νησοτόπαιδα στις ξενιτιές γυρνούνε 

κι οι μάνες τους παρακαλούν με το καλό να ‘ρθούνε. 

Κατακαημένα μου παιδιά, γεράσατε στην ξενιτιά. 

Κ. Ρούκουνας, Ο ξένος μες στην ξενιτιά (1939, παραδοσιακό) 

 

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση των υπό μελέτη καρτών έχει να κάνει με το μικρό του 

αρχικού χώρου δημιουργίας τους και της φωτογραφίας τοπίων αυτού του ευρύτερου 

χώρου, στο εμπρόσθιο μέρος της κάρτας. Τα Κύθηρα ήταν, και εξακολουθούν να είναι, 

ένας μικρός τόπος. Δεν αναφερόμαστε στο γεωγραφικό μέγεθός τους, το οποίο 

ουδέποτε έπαιξε ρόλο, σε αντίθεση με την γεωγραφική τους θέση. Άλλωστε πρόκειται 

για το δέκατο έβδομο Ελληνικό νησί σε μέγεθος.8  Το επίθετο μικρός αναφέρεται 

αποκλειστικά στα αριθμητικά στοιχεία του πληθυσμού της νήσου, αφού ακόμη και στις 

εποχές της ευμάρειας σπάνια ξεπέρασε τους 12-13 χιλιάδες ανθρώπων, ενώ σήμερα 

αγγίζει οριακά τις 3 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ή και λιγότερους, κατά την διάρκεια 

του χειμώνα. Αυτός ο πληθυσμός δεν ήταν ποτέ συγκεντρωμένος σε ένα ή δύο μεγάλα 

κέντρα, όπως συνηθίζεται σε άλλα νησιά, αν και πριν τον 19ο αιώνα υπήρχαν κάποια 

κεφαλοχώρια -με την κλασική έννοια. Είναι διασκορπισμένος σε περισσότερους από 

εξήντα μικρούς και μεγαλύτερους οικισμούς. Η δημιουργία τους είναι αποτέλεσμα της 

χρήσης της γης. Όταν οι μεγαλοϊδιοκτήτες έχασαν τον έλεγχο των γαιών οι 

μικροκαλλιεργητές ή ακτήμονες απέκτησαν τις γαίες αυτές. Ένας οικονομικός 

 
8Το μέγεθος των Κυθήρων είναι περί τα 278 km². Από αυτά μόνον το 25-30% είναι καλλιεργήσιμα, 

πράγμα που περιορίζει την αύξηση του πληθυσμού καθώς δεν μπορεί πάντα να υφίσταται τροφική 

επάρκεια και έτσι πρέπει να γίνονται εισαγωγές. Η πείνα υπήρξε, σχεδόν πάντα, μόνιμος σύντροφος των 

κατοίκων. Η υπερβολική δε κατάτμηση της γης (Τσιριγώτικο μερτικό), αποτέλεσμα της δυνατότητας που 

απέκτησαν οι χωρικοί να αγοράσουν γη και να την  μοιράσουν σε όλους τους κληρονόμους τους, 

οδήγησε σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Σήμερα λιγότερο του 20% του συνόλου της γης 

εξακολουθεί να είναι καλλιεργήσιμο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι γαίες δεν καλλιεργούνται 

συστηματικά, καθώς οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στην Αθήνα-Πειραιά, αλλά αδυνατούν να ακολουθήσουν 

τους ρυθμούς της γεωργικής εκμετάλλευσης είτε λόγω ηλικίας (υπερήλικοι) είτε λόγω υποχρεώσεων.  
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παράγοντας, που επηρέασε την αναδιανομή της γης, υπήρξαν τα χρήματα των πρώτων 

μεταναστών, που απέστελλαν πίσω στους οικείους. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία που 

υπάρχουν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την μεταβολή της οικιστικής παράδοσης 

στην δεκαετία του 1830-1840 (Lourantos, χ.χ.). Η διασπορά του πληθυσμού δημιουργεί 

την αίσθηση του μικρού τόπου, και συνεπακόλουθα την δημιουργία της λογικής του 

μικρού πυρήνα. Αυτό σημαίνει πως οι οικισμοί ήταν, ουσιαστικά, κατοικημένοι από τα 

μέλη μιας ή δύο, το πολύ, εκτεταμένων οικογενειών. Αυτό είχε θετικά και αρνητικά 

στοιχεία.  

 Το μεταναστευτικό προέκυψε ως ανάγκη μέσα από μια σειρά λόγων. Ιστορικά 

η μετακίνηση πληθυσμών ατομικά και μαζικά, ειδικά σε πολεμικές περιόδους, ήταν 

κάτι το σύνηθες. Στην περίπτωση των Κυθήρων έχουμε παραδόσεις και μύθους, αρχικά 

προφορικούς που όμως καταγράφηκαν από πολύ ενωρίς, σχετικά με την ερήμωση της 

νήσου και τις μετακινήσεις πληθυσμού. Οι πειρατικές επιδρομές (από ομάδες εκτός της 

νήσου) ήδη από την πρώτη φάση της Ρωμαιοκρατίας, η κάθοδος των Σλαβικών φύλων 

αργότερα, η ερήμωση λόγω της εγκατάστασης των Αράβων στην Κρήτη οδήγησαν 

στην, ποιητική, παράδοση περί ερήμωσης της νήσου τουλάχιστον επτά φορές στα 

ιστορικά χρόνια. 9  Όμως τέτοιου είδους μετακινήσεις δεν μπορούμε να τις 

χαρακτηρίσουμε αμιγώς μεταναστευτικές. Οι πρώτες πραγματικές μεταναστευτικές 

ροές ξεκίνησαν στα Κύθηρα, αρχικά σε μικρό βαθμό, στα μέσα του 1700, ενώ 

μεγαλύτερη έκταση έλαβαν από τις αρχές έως τα μέσα του 1800. Αυτό δεν σημαίνει 

πως δεν υπήρχαν ήδη κάποιες ροές παλαιότερα. Απλά ήταν εποχικές ή υποχρεωτικές 

λόγω πολεμικών συρράξεων, και πολύ στοχευμένες.10 Η συγκεκριμένη περίοδος είναι 

η αρχή της προτελευταίας πολιτειακής αλλαγής στη νήσο: η φάση της πολιτικής 

 
9 Η πειρατεία ήταν ένας, κυρίως, εξωγενής παράγοντας. Όμως οι Κυθήριοι, ως νησιώτες, ασκούσαν κι 

εκείνοι πειρατεία, αλλά πολύ περισσότερο της συναλλαγής με τους πειρατές, ένα προσοδοφόρο 

επάγγελμα, που όλοι οι νησιώτες μετέρχονταν.  

10 Υπάρχουν αναφορές για εποχική μετανάστευση ομάδων Κυθηρίων προς την ενδοχώρα της Μικράς 

Ασίας, προς αναζήτηση σπάνιων φαρμακευτικών φυτών, ήδη πριν από τα 1770, με εγκατάσταση 

ορισμένων. Επίσης η αμφίδρομη κίνηση προς Πελοπόννησο και Κρήτη ήταν μία συνήθης τακτική, έως 

και τα μέσα του 20ου αιώνα, τόσο ως εποχική ή ευκαιριακή όσο και ως μόνιμη. Ειδικά η μόνιμη 

μετακίνηση ατόμου ή και οικογένειας εκτός νήσου, αλλά σε ατομικό επίπεδο και όχι  συλλογικό, 

ανιχνεύεται πολύ εύκολα: πέραν της παρουσίας αυτούσιου Κυθηραϊκού επιθέτου συνηθέστερη είναι η 

αντικατάστασή του με δηλωτικό του τόπου καταγωγής όπως Τσιριγώτης, Τσιριγωτάκης, 

(Τ)Σιρίγος/Συρίγος κλπ.  
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αναρχίας, μεταξύ Βενετοκρατίας και Αγγλοκρατίας, που κι αυτή έπαιξε το ρόλο της 

στις μετακινήσεις. Οι αρχικές επιλογές του τόπου μετακίνησης ήταν πρωτίστως μεταξύ 

Σμύρνης και Πειραιά, και δευτερευόντως στην Ερμούπολη της Σύρου. Αυτές 

υπαγορεύτηκαν από τις γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν και 

είχαν να κάνουν με την ανάπτυξή των παραπάνω περιοχών ως λιμένες διακίνησης 

μεγάλου όγκου εμπορευμάτων. Προ της τελικής παύσης των μετακινήσεων προς την 

Σμύρνη έχει αρχίσει ένα παράλληλο, αλλά αρχικά μικρό, ρεύμα προς την 

Αλεξάνδρεια. 11  Όμως η Αμερική, τόσο η Βόρεια όσο και η Νότια, απετέλεσαν 

προορισμούς, ήδη πριν τις αρχές του 20ου αιώνα, είτε ατομικά, που ήταν και το 

συνηθέστερο, είτε συντροφικά. Συγχρόνως αρχίζει μια μετακίνηση και προς την 

Αυστραλία, η οποία θα γιγαντωθεί ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Tsicalas, 2003:2).12  Σύμφωνα με λεγόμενα του Δήμου Κυθήρων οι Κυθήριοι της 

Αυστραλίας υπολογίζονται σε όχι λιγότερους των 60.000, αφού υπολογίζονται 

τουλάχιστον τέσσερεις γενιές αυτών. Τα αναλυτικά στοιχεία αυτής της μετακίνησης 

δίνονται σε παρακάτω σημείο. 

 Η ιχνηλάτηση των διαδρομών αυτών μπορεί και γίνεται μέσα από την 

οικογενειακή ιστορία των περισσοτέρων οικογενειών, καθώς έχουν συγγενείς σε όλον 

τον κόσμο, και ειδικά στην Αυστραλία. Είναι αξιόλογο το πως η οικογενειακή 

μικροϊστορία μπορεί και δίνει πληροφορίες, όταν υπάρχουν τα στοιχεία που επιτρέπουν 

την δημιουργία ενός υποτυπώδους αρχείου. Και βεβαίως η αρχειακή υποδομή της 

νήσου επιτρέπει πολλά περισσότερα. Το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, αν και έχει 

υποστεί μεγάλες φθορές, εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για 

ερευνητές,  καλύπτοντας χρονικά από τις αρχές του 1600 έως τις απαρχές του 20ου 

αιώνα. Δυστυχώς τα πρότερα αρχεία έχουν καταστραφεί, ενώ και τα υπάρχοντα 

διασώθηκαν μόνον χάρις στην πρωτοβουλία επιφανών ντόπιων, αλλά και μη Κυθηρίων, 

που τα επιμελήθηκαν και τα μελέτησαν. Αρκεί να συμπληρώσουμε πως τα 

 
11 Η μαζική αυτή ροή μετανάστευσης προς την Σμύρνη φθίνει, και σχεδόν σταματάει, περί το 1890. 

Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με τους λόγους παύσης. Η δική μας άποψη βασίζεται απλό 

επιχείρημα πως η απορροφητικότητα της πόλης έφτασε στο κρίσιμο σημείο της. Δηλαδή οι μεγάλες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες έπαψαν να υπάρχουν πλέον, αφού η πόλη είχε κορεστεί από την εισροή των 

μεταναστών, από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από τον έντονο ντόπιο ανταγωνισμό και δεν 

προσφερόταν πλέον για γρήγορο πλουτισμό.  

12  Επίσης βλέπε σχετικά: https://www.kythera-family.net/en/history/general-history/settlement-in-

australia και https://www.kythira.gr/pages/culture/history_4.htm.  

https://www.kythera-family.net/en/history/general-history/settlement-in-australia
https://www.kythera-family.net/en/history/general-history/settlement-in-australia
https://www.kythira.gr/pages/culture/history_4.htm
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συγκεκριμένα αρχεία είναι κατώτερα μόνον των αντίστοιχων της Κέρκυρας, τα οποία 

όμως δεν είναι συνεχόμενα, όπως εκείνα των Κυθήρων. Άρα έχουμε ένα σημαντικό 

εργαλείο που επιτρέπει την ιχνηλάτηση μετακινήσεων, μέσα από δημόσια, κυρίως, 

έγγραφα. Όμως και τα οικογενειακά αρχεία παρέχουν όλα εκείνα τα συμπληρωματικά 

στοιχεία που συνθέτουν την συνολική εικόνα της μετανάστευσης. 

 Η διασπορά του πληθυσμού σε χωριά και συνοικισμούς υποχρέωνε την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, κυρίως μέσω άμεσων οικογενειακών, αλλά και άλλων 

δεσμών.13 Η ιδιαιτερότητα αυτή επέδρασσε και στις κάρτες. Μέσα στο πλαίσιο των 

κοινωνικών υποχρεώσεων η ανταλλαγή ευχών ήταν δεδομένη. Ο εύκολος τρόπος, 

ακόμη κι εντός της νήσου, ήταν η χρήση της καρτ ποστάλ, όταν αυτή άρχισε να 

κυκλοφορεί.14 Οι άλλοι τρόποι διακίνησης των ευχών ήταν ακριβότεροι, ενώ το κόστος 

 
13 Οι αποστάσεις μεταξύ των χωριών και οικισμών κυμαίνονται από μερικές δεκάδες μέτρα έως αρκετά 

χιλιόμετρα. Αυτή η έντονη διασπορά στον χώρο έχει καθαρά κοινωνικοοικονομικούς λόγους που στα 

τέλη του 19ου αιώνα επέτρεψαν την δυνατότητα απόκτησης ικανών γαιών από τους χωρικούς, μέσα από 

αρκετά επώδυνα περιστατικά και περιόδους αναρχίας και ξεσηκωμών. Έως τότε η νομή της γης ήταν 

στα χέρια των, ελάχιστων, αρχοντικών οικογενειών που σύναπταν προφορικά, και γραπτά, συμβόλαια 

είτε με άτομα γνωστά με τον όρο κολέγας (δηλαδή συνεργάτης, όχι κολίγας  δουλοπάροικος. Βλ. σχετικά: 

http://greek_greek.enacademic.com/80560/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE

%B1%CF%82), είτε οικογένειες. Έτσι οι χωρικοί βγήκαν από τα, λίγα, κεφαλοχώρια και δημιούργησαν 

τους οικογενειακούς οικισμούς, που συνήθως φέρουν το όνομα των πρώτων οικιστών π.χ. Αρώνης-

Αρωνιάδιακα, Χριστόφορος-Χριστοφοριάνικα , Ζαγλανίκης-Ζαγνανιακιάνικα, Κομ(ν)ηνός-

Κομηνιάνικα, Φατσέας-Φατσάδικα, Τριφύλλης-Τριφυλλιάνικα κ.ά. ή και μεταγενέστερων, αφού έχουμε 

στοιχεία για μετονομασίες οικισμών. Μάλιστα λόγω του μικρού αριθμού βασικών επιθέτων έχουμε από 

ενωρίς χρήση παρωνύμιων (παρατσούκλια) ή και βαφτιστικών ονομάτων που μετατρέπονται σε επίθετα. 

Άλλη μια περίπτωση είναι η υιοθέτηση, αρχικά ως παρωνύμιου και κατόπιν ως επιθέτου, του κυρίαρχου 

επιθέτου του χωριού σε άτομα διαφορετικού επιθέτου κι έτσι έχουμε ανακύκληση του επιθέτου. Η 

καταγραφή της πορείας των επωνύμων και των τοπωνυμίων υπήρξε έργο ζωής του φίλου και συνεργάτη 

μας Μανόλη Καλλίγερου, εκδότη της τοπικής εφημερίδας ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ. Τα δύο έργα του: Κυθηραϊκά 

επώνυμα: Ιστορική, γεωγραφική και γλωσσική προσέγγιση (2002) και Κυθηραϊκά Τοπωνύμια: Ιστορική 

Γεωγραφία των Κυθήρων (2012) είναι έργα αναφοράς και αποκαλύπτουν τις διαδρομές των ανθρώπων 

στον τόπο της νήσου. Είναι έργα ζωής για ένα νησί που αγωνίζεται να ζήσει. 

14 Εντοπίσαμε καρτ ποστάλ του 1939 απεσταλμένη εντός του ίδιου χωριού (Ποταμός Κυθήρων) με 

τυπικό περιεχόμενο εορταστικών ευχών, αλλά και με ιστορικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για καρτ ποστάλ 

της οποίας ο αποστολέας ήταν ένας των φωτογράφων, και συγκεκριμένα ο Μανώλης Σοφίος. Αυτός 

αποστέλλει κάρτα στην αγαπημένη του, την οποία αργότερα κλέβει, αφού δεν του την έδιναν για σύζυγο 

οι γονείς της (οι πληροφορίες μας δόθηκαν από φιλικό πρόσωπο, γνώστη της ιστορίας, αφού είχε 

http://greek_greek.enacademic.com/80560/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://greek_greek.enacademic.com/80560/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
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της καρτ ποστάλ ήταν ελάχιστο. Οι αρχικοί παραγωγοί τους, δηλαδή οι ντόπιοι 

φωτογράφοι, ήταν οικείοι για τους περισσότερους, αν όχι όλους, τους Κυθηρίους. Η 

χρήση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων ήταν αναγκαία. Είτε επρόκειτο για 

κοινωνικές εκδηλώσεις, δηλαδή γάμους και βαφτίσια και κηδείες, είτε για πιο 

εξειδικευμένους, όπως η εκτύπωση των φιλμ των πρώτων, ελάχιστων, προσωπικών 

φωτογραφικών μηχανών αλλά και η εκτύπωση των φωτογραφιών για έγγραφα 

(ταυτότητες, διαβατήρια κ.ά.) και φυσικά τα πορτραίτα και οι οικογενειακές 

φωτογραφίες, προϊόν που στόλιζε τους τοίχους της οικίας αλλά και στέλνονταν στους 

μετανάστες ώστε να παρακολουθούν τις οικογενειακές εξελίξεις, οι ντόπιοι 

φωτογράφοι ήταν πάντα παρόντες. Συγχρόνως αυτοί οι άνθρωποι ήταν κι εκείνοι που 

επέβαλλαν, τρόπω τινά, την άποψη ως προς την απεικόνιση του τοπίου της νήσου. Η 

αρχική έκδοση των καρτ ποστάλ του Ελευθερουδάκη στις αρχές του 20ου αιώνα απλά 

τους έδωσε ιδέες. Υπήρξαν βέβαια οι απεικονίσεις των ξένων ταξιδιωτών, τόσο 

πραγματικές όσο και φανταστικές. Όμως η φωτογραφική τυποποίηση των Κυθηραϊκών 

τοπίων είναι έργο δικό τους. Ακόμη και οι φωτογράφοι που ακολούθησαν δεν 

μπόρεσαν να ξεπεράσουν, τουλάχιστον σε ορισμένα τοπία, την ματιά των πρωτοπόρων. 

Φυσικά η φωτογραφία πάντως δεν απέδιδε αρκετά ώστε να μπορούν να ζήσουν 

αποκλειστικά από αυτό τους το επάγγελμα. Η παράπλευρη ενασχόληση ήταν παρούσα, 

όπως ήταν κι εξακολουθεί να είναι κομμάτι της επαγγελματικής ζωής όλων των 

μόνιμων κατοίκων. Όλοι, σχεδόν, ενασχολούνται και με τις αγροτικές εργασίες.15 

Επίσης και οι δύο οικογένειες χρησιμοποίησαν τον κινηματογράφο ως επικουρική 

οικονομική ασχολία.16 Ο φωτογράφος Μανώλης Σοφίος συμπλήρωνε το εισόδημά του 

 
συγγενικούς δεσμούς με την οικογένεια Σοφίου). Η τακτική αυτή, που έχουμε προφορικές μαρτυρίες 

περί συχνής χρήσης, εμπίπτει στην αμιγώς τελετουργική επικοινωνία. 

15 Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι έχουν μικρούς, και δυστυχώς διάσπαρτους, κλήρους με ελιές. Η ελιά αν και 

προϋπήρχε της δεκαετίας του 1840, αλλά σε πολύ μικρό αριθμό, γιγαντώθηκε ως καλλιέργεια μετά την 

καταστροφή της κυρίαρχης καλλιέργειας των αμπελιών από την φυλλοξέρα. Σήμερα είναι η πλέον 

εκτεταμένη καλλιέργεια στο νησί και αυτή που αποδίδει κάποια έσοδα στους ιδιοκτήτες. Πολλοί όμως 

λόγω κατοίκησης εκτός νήσου αδυνατούν πλέον να τις εκμεταλλευτούν. Άλλωστε υπάρχει ελάχιστο 

δυναμικό, είτε ντόπιο (Έλληνες και αλλοδαποί εγκατεστημένοι) είτε εισαγόμενο  που θα μπορούσε να 

αναλάβει την συγκομιδή, αφού το κόστος είναι πολλές φορές πολλαπλάσιο των απολαβών. 

16 Ο κινηματογράφος ήταν κυρίως εποχική απασχόληση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν και 

έγιναν προσπάθειες χρήσης κλειστών αιθουσών κατά τους χειμερινούς μήνες. Η πάγια τακτική ήταν η 

χρήση των πλατειών με καθίσματα που έφερναν από την οικία τους οι θεατές αφού τα τοπικά καφενεία 
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ως ταξιδιωτικός πράκτορας της Αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas.17 Τέλος 

θα πρέπει να τονίσουμε την ύπαρξη των εκτεταμένων οικογενειακών δικτύων, πράγμα 

που επέτρεπε και την διαπροσωπική σχέση μεταξύ φωτογράφου και 

φωτογραφιζόμενου, πράγμα όχι τόσο σύνηθες στην μεγάλη πόλη. Εκείνο που πρέπει 

να τονίσουμε είναι πως και οι δύο οικογένειες φωτογράφων της νήσου έχουν ιστορικό 

υπόβαθρο στον χώρο της φωτογραφίας που εκκινεί ήδη από την αυγή του 20ου αιώνα 

και συνεχίστηκε αδιάληπτα έως τις μέρες μας, κάτι που δεν συναντάμε εύκολα σε μια 

τόσο απομακρυσμένη επαρχία. Η οικογένεια Σοφίου ξεκίνησε με την μητέρα Αρετή 

Κατσούλη (1907) και ακολούθησε ο υιός Μανώλης, περί τα μέσα της δεκαετίας του 

1940, και τώρα πλέον συνεχίζει η εγγονή του, Εβίτα.18 Η οικογένεια Φατσέα ξεκίνησε 

με τον πατέρα Παναγιώτη το 1914, για να ακολουθήσουν τόσο οι γιοί Μανώλης και 

Χαράλαμπος (το 1938), αλλά και ο εγγονός Παναγιώτης (Σταθάτος, 2008). Έτσι η 

παρουσία των δύο αυτών οικογενειών επέτρεψε την φωτογραφική καταγραφή σε πολύ 

μεγαλύτερη επίπεδο από πολλά άλλα επαρχιακά μέρη, αλλά και πόλεις.  

 Η ανάγκη επαφής των μεταναστών με τους οικείους και με την πατρίδα εμπίπτει 

στη βασική ανθρώπινη ανάγκη για κοινωνικότητα. Η έννοια της πατρίδας είχε πολλές 

και διαφορετικές σημασίες ανάλογα με τη χρονική στιγμή, τον τόπο μετανάστευσης, 

τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί και τις δυνατότητες να γίνουν αποδεκτοί από το 

γενικό κοινωνικό σύνολο της χώρας υποδοχής τους, κρατώντας όμως στοιχεία της 

πολιτιστικής τους ιδιαιτερότητας. Η διαφορετικότητα που επέβαλε στους μετανάστες 

η χώρα υποδοχής δημιουργούσε προβλήματα πολιτισμικής και κοινωνικής 

προσαρμογής, αλλά η αναγωγή στην χώρα καταγωγής δημιουργούσε ασπίδες 

προστασίας. Η επαφή με τους οικείους συνήθως ακολουθούσε την κλασική μέθοδο 

επικοινωνίας: την αλληλογραφία. Τα γράμματα ήταν ο μοναδικός τρόπος επαφής τους. 

Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας στα τέλη του 19ου αιώνα έφερε στο προσκήνιο την 

χρήση της φωτογραφίας. Αυτή, με τη σειρά της, οδήγησε στη δημιουργία της 

τυποποιημένης, αρχικά για τουριστικούς λόγους, καρτ ποστάλ.  

 
δεν είχαν αρκετές, κάτι που όλοι οι περιοδεύοντες προβολείς κινηματογραφικών ταινιών είχαν 

υιοθετήσει πανελλαδικά. 

17 Βλέπε σχετικά κεφάλαιο δωδέκατο, υποκεφάλαιο 12.1, με τίτλο «Η οικογένεια Σοφίου».  

18 Βλ. σχετικά https://bit.ly/3cGlhZp.  

https://bit.ly/3cGlhZp
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 Η κύρια λειτουργία της καρτ ποστάλ υπήρξε η διασύνδεση του τόπου και η 

σχέση μας με αυτόν. Όπως αναφέρει και ο László Kürti (2004:44), παραθέτοντας τους 

Edwards (1996, 1997) και Lübbren & Crouch (2002): «Αναμφίβολα η  πρόδηλη 

λειτουργία των καρτ ποστάλ είναι η σύνδεση με τον τόπο και η σχέση μας με αυτόν» 

Η τουριστική σχέση της καρτ ποστάλ με τον τόπο άλλωστε βασίζεται ακριβώς πάνω σ’ 

αυτή την διασύνδεση.  

 Όμως η καρτ ποστάλ εξυπηρέτησε κι άλλον ένα σκοπό, πέρα από την απλή 

επικοινωνία: την υπόμνηση του τόπου καταγωγής στους απόδημους. Αυτό με τη σειρά 

του επέτρεψε όχι μόνον την υπόμνηση του χώρου, αλλά και την εξιδανίκευση της 

γενέθλιας γης, μέσω της νοσταλγίας που δημιουργούσε η λήψη τους. Η διαδικασία 

αυτή μπορεί να ενταχθεί στην δημιουργία της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας των 

αποδήμων. Η διαδικασία αυτή δεν απαντά απλώς στην ερώτηση ποιοι είμαστε; αλλά 

προχωράει στο σε τι έχουμε μετεξελιχθεί; Το πρόβλημα της υιοθέτησης διάφορης 

πολιτιστικής ταυτότητας από εκείνη της κοινής με την χώρα καταγωγής, με την οποία 

εξακολουθούν να υπάρχουν επαφές και αλληλεπιδράσεις, είναι ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικό και μόνο μέσα από κατανόηση της διαφορετικότητας μπορεί κάποιος 

να αντιληφθεί τον τραυματικό χαρακτήρα της ξεχωριστής τους ταυτότητας. Αυτή  έχει 

προέλθει από την χώρα καταγωγής και έχει μίαν ιστορικότητα. Αλλά, όπως όλα όσα 

είναι ιστορικά, και αυτή υποβάλλεται σε συνεχή διαφοροποίηση και λογική εξέλιξη, 

παρά την προσπάθεια να παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στο παρελθόν. Οι 

όποιες ενέργειες να συμβαδίσει με την αντίστοιχη της χώρας καταγωγής καταλήγει σε 

αδιέξοδα, επειδή η ενσωμάτωση των μεταναστών στην χώρα υποδοχής τους είναι μια 

πραγματικότητα που επέρχεται με γεωμετρική πρόοδο, ειδικά μετά την δεύτερη και 

τρίτη γενιά, σε κοινωνία με διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα από εκείνη της χώρας 

καταγωγής. Ο διχασμός δημιουργεί τραυματικά φαινόμενα και προβλήματα ένταξης, 

οδηγώντας σε καταστάσεις περιθωριοποίησης των μεγαλύτερων και αφομοίωσης, με 

απόρριψη πολλές φορές της καταγωγής, των νεότερων ηλικιών –ειδικά κατά τη 

περίοδο που μελετούμε. Το μεγάλο πρόβλημα που συναντήσαμε, όμως, είναι πως 

εκείνοι που βίωσαν περισσότερο απ’ όλους τον πόνο έχουν αρχίσει να φεύγουν από 

την ζωή. Και οι φωνές τους δεν προλαβαίνουν να ακουστούν. Οι επίγονοί τους δεν 

έχουν πάντα την απόλυτη, αλλά μόνον αποσπασματική, κατανόηση της εμπειρίας του 

πόνου της μετανάστευσης. Οι διηγήσεις, εφόσον πραγματοποιούνται, είναι ελάχιστες 

και δεν μπορούν να αποτυπώσουν τα συναισθήματα των μετακινουμένων 
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ικανοποιητικά. Και δεν πραγματοποιούνται, πολλές φορές, αφού το τραύμα της 

μετανάστευσης είναι τέτοιο που η υπενθύμιση, μέσω της αφήγησης, είναι πολύ έντονη 

και έτσι αποφεύγεται. Όμως αυτές οι αφηγήσεις είναι στοιχεία που εξαφανίζονται μαζί 

με τους φορείς της μνήμης, λόγω ηλικίας. Αν έχουν αποτυπωθεί σε κάποια μορφή, 

γραπτή ή ακουστική ή οπτικοακουστική, είναι παρήγορο. Αρκετοί Έλληνες της 

δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν αρχίσει προσπάθειες, άλλες επιτυχείς και άλλες 

αποσπασματικές. Δεν φιλοδοξούμε να καλύψουμε ένα τέτοιο κενό, αλλά περισσότερο 

να συμπληρώσουμε, με κάποιες μικρές ψηφίδες, το μωσαϊκό της εποχής της 

μετανάστευσης, και ειδικότερα εκείνης των Κυθήρων. Και πάνω απ’ όλα είναι ένας 

αγώνας δρόμου με αντίπαλο τον χρόνο, για την ομάδα που εξετάζουμε, δηλαδή τους 

μετανάστες της περιόδου 1950-1970. Οι άνθρωποι της πρώτης γενιάς αποβιώνουν, 

καθώς οι περισσότεροι είναι πλέον άνω των εβδομήντα ετών. Οι επίγονοι έχουν 

συναίσθηση της απώλειας των ανθρώπων της πρώτης γενιάς, αλλά με τις συχνές, πλέον, 

επισκέψεις στον γενέθλιο τόπο των γονέων ή των παππούδων και γιαγιάδων, 

προσπαθούν να καλύψουν την αίσθηση αυτή. Η εικόνα όμως που σχηματίζεται είναι 

ιδιαίτερη, αφού η νοσταλγία την διαποτίζει. Και το κατανοούμε, αφού το βιώνουμε σε 

προσωπικό επίπεδο: είμαι μετανάστης δεύτερης γενιάς, με την οικογένεια -ειδικά του 

πατέρα μου- να έχει μετανάστες στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ, και την οικογένεια της  

μητέρας μου στην Νότια Αφρική. Η μετανάστευση είναι κομμάτι μου. 

 

 

iii. Υλικό, ερευνητικές μέθοδοι και εργαλεία 

 

Memory believes before knowing remembers. 

William Faulkner, Light in August 

 

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζουμε τις ερευνητικές μεθόδους που θα επιλέξουμε για την 

ανάλυσή του, και ό,τι άλλα εργαλεία χρειαστούν ώστε να μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε πως τα αντικείμενα λειτούργησαν ως μέσο υπόμνησης του γενέθλιου 

τόπου στους μετανάστες. Οι παράμετροι που υπαγορεύουν την χρήση συγκεκριμένων 
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τεχνικών και μεθόδων αναλύονται, ενώ το υλικό εξετάζεται από πολλαπλές οπτικές 

προσέγγισης, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, διότι θεωρούμε πως επειδή η 

Νοσταλγία είναι ένα αντικείμενο μελέτης που χρειάζεται μίαν πολυτομεακή 

ερευνητική προσέγγιση.  

 

 

iii.1. Μέθοδοι έρευνας: Γενική προσέγγιση 

 

Είναι σίγουρο και πέραν κάθε αμφιβολίας πως όλοι οι ερευνητές δεν είναι ουδέτεροι, 

απόμακροι, ή συναισθηματικά αποδεσμευμένοι (Rubin & Rubin, 2011:17), επειδή 

απαιτείται ιδιαίτερο βάθος συνειδητοποίησης των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης, κι έτσι είναι δύσκολο ο ερευνητής να παραμείνει ουδέτερος 

(Bowman, Bowman and Resch, 1984), και γενικά στην όλη ερευνητική προσπάθεια. 

Στην προκειμένη περίπτωσή μας αυτό είναι ουσιαστικά αδύνατο, καθώς πέραν των 

διαπροσωπικών σχέσεων ο ερευνητής καλείται να θέσει ερωτήματα και να εκμαιεύσει 

απαντήσεις τις οποίες έχει, ενδεχομένως, βιώσει ή γνωρίζει. Η επιστημονική 

δεοντολογία όμως οφείλει να ακολουθείται, μέσα από την θέσπιση κανόνων και 

δικλείδων ασφαλείας. Έτσι ο ερευνητής πρέπει να προσαρμόζεται στα δεδομένα του 

προγράμματος του ερωτώμενου. Η σχέση πρέπει να είναι αναλογική και ισότιμη και 

τα υποκείμενα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δικαιοσύνη (Briggs, 1986). Αν και 

θεωρούμε πως η έρευνα μας εστιάζεται στα αντικείμενα των καρτ ποστάλ οι 

συνεντεύξεις με τα άτομα που υπήρξαν δέκτες τους θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας 

ποιοτικής έρευνας και αφορά στην διαπροσωπική επικοινωνία, μια μορφή που ξεφεύγει 

από την αναμενόμενη Τελετουργική. Οι καρτ ποστάλ εμπίπτουν, ως είδος επικοινωνίας 

στην Τελετουργική, αλλά στην περίπτωσή μας έχουμε ειδικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικής επικοινωνίας.  

 Σε μια εργασία, όπως αυτή, η προσέγγιση δεν μπορεί, αλλά ούτε πρέπει να είναι 

μονοδιάστατη. Η επιλογή των πολλών προσεγγίσεων οδηγεί τον ερευνητή στην 

υιοθέτηση μικτών ερευνητικών μεθόδων ποιοτικής έρευνας. Ο συνδυασμός 

αυτοεθνογραφικής και σημειωτικής, ερμηνευτικής προσέγγισης, αλλά και αντίληψης 

ως προς την επιβεβαίωση, μέσα από την διασταύρωση (triangulation), τον κορεσμό 

(saturation), την εγκυρότητα (validity)και την αξιοπιστία (reliability), επιτρέπουν να 
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μπορέσει να οδηγηθεί η έρευνα στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.19 Έτσι η 

έρευνα παρακάμπτει τις όποιες προσωπικές προκαταλήψεις έχει ο ερευνητής (Denzin, 

1970). Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά η διασταύρωση  μπορεί να ενισχύσει, και να 

επιβεβαιώσει, τα στοιχεία μιας ποιοτικής ερευνητικής προσπάθειας (Thurmond, 2001). 

Λόγω του μεγέθους που θα μπορούσε να έχει το υπό μελέτη πρωτογενές υλικό των 

καρτ ποστάλ ο τελικός αριθμός τέθηκε, ως στόχος, μέσα από την λογική του κορεσμού 

δεδομένων. Ο κορεσμός, μαζί όμως με την εγκυρότητα και αξιοπιστία -που μελετούν 

την συνέπεια και σταθερότητα και επαναληπτικότητα των λεγομένων (Brink, 1993),  

υπήρξαν ο οδηγός σχεδιασμού και εκτέλεσης των συνεντεύξεων. Άλλωστε η έρευνα 

εστιάστηκε κυρίως ως προς το ποιοτικό της σκέλος. Βέβαια ο αριθμός των τελικών 

συνεντεύξεων δεν μοιάζει ικανός να υποστηρίξει τις απόψεις μας. Όμως επειδή αυτές 

συμπληρώθηκαν από τις άτυπες και πρόχειρες συζητήσεις με τους μετανάστες 

ανακαλύψαμε πως οι απόψεις τους επιβεβαίωναν τα στοιχεία των συνεντεύξεων. Αν 

και υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων όλες εξαρτώνται, σε μεγάλο 

βαθμό, από το σχεδιασμό της μελέτης. Η έννοια του κορεσμού δεδομένων μπορεί να 

είναι κατανοητή αλλά η εκτέλεση είναι ένα άλλο θέμα εξ ολοκλήρου (Guest κ.ά., 2006).  

  

 

iii.2. Φιλοσοφικές κοσμοθεάσεις 

 

Πριν φτάσουμε όμως στην ανάλυση των μεθόδων πρέπει να τοποθετήσουμε την 

οριοθέτηση του φιλοσοφικού πλαισίου εντός του οποίου  κινείται η έρευνα, δηλαδή 

στην κοσμοθέαση του ερευνητικού ερωτήματος. Η κοσμοθέαση, όπως μας παραθέτουν 

οι Creswell και Creswell (2017:46) ως «ένα βασικό πλαίσιο πεποιθήσεων που 

καθοδηγούν την δράση», έχει να κάνει με την γενική φιλοσοφική αντίληψη περί του 

κόσμου και το είδος της έρευνας που ο κάθε ερευνητής προσφέρει με την έρευνά του. 

Ο όρος αναφέρεται από άλλους μελετητές ως παραδείγματα (paradigms), 

επιστημολογίες (epistemologies) και οντολογίες (ontologies).  Οι Creswell και Creswell 

(2017) συνεχίζουν, αναλύοντας την κοσμοθέαση: 

 

 
19 Βλ. για παράδειγμα Brink, 1993; Denzin, 2012; Creswell & Creswell, 2017. 
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Οι κοσμοθεάσεις ανακύπτουν βασισμένες σε πειθαρχικές κατευθύνσεις, τις κλίσεις 

των συμβούλων σπουδαστών ή μέντορες, και προηγούμενες ερευνητικές εμπειρίες.  Οι 

τύποι των απόψεων των ατομικών ερευνητών βασίζονται σε αυτούς τους παράγοντες 

και συχνά οδηγούν στην υιοθέτηση ποιοτικής, ποσοτικής ή μικτής μεθόδου 

προσέγγισης στην έρευνά τους. Αν και υφίσταται συνεχής διαβούλευση σχετικά με 

ποιες κοσμοθεάσεις ή  απόψεις προσκομίζουν στην έρευνα οι ερευνητές, θα τονίσω 

τέσσερεις που συζητούνται ευρέως στην βιβλιογραφία: τον μεταθετικισμό, τον 

εποικοδομιτισμό, τον μετασχηματισμό και τον πραγματισμό (2014:46). 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρει τις θέσεις κάθε μιας από αυτές, αναλυτικότερα. 

 

Μεταθετικισμός Εποικοδομιτισμός 

• προσδιορισμός 

• αναγωγισμός 

• εμπειρική παρατήρηση και 

μέτρηση 

• επαλήθευση θεωρίας 

• κατανόηση 

• πολλαπλές ερμηνείες συμμετεχόντων 

• Κοινωνική και ιστορική δημιουργία 

• δημιουργία θεωρίας 

Μετασχηματισμός Πραγματισμός 

• πολιτική 

• προσανατολισμένη εξουσία και 

δικαιοσύνη 

• συνεργατική 

• προσανατολισμένη στην αλλαγή 

• επιπτώσεις ενεργειών 

• εισαγάγει προβλήματα 

• πλουραλιστική 

• προσανατολισμένη σε πρακτικές του 

πραγματικού κόσμου 

Πίνακας 1 Κοσμοθεάσεις κα ανάλυσή τους. Πηγή: Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: 

Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. 

 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει, αντικειμενικά, μία 

προσέγγιση στην έρευνα. Η οπτική του ερευνητή, που έχει επηρεαστεί από πολλούς 

εξωγενείς παράγοντες, οδηγεί σε επιλογές που έχουν ως βάση την προσωπική εμπειρία. 

Η επιλογή της μεθόδου, ποσοτικής ή ποιοτικής ή μικτής, είναι βασισμένη στην 
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κοσμοθέαση του ερευνητή και υποβοηθούνται από το ερευνητικό ερώτημα, τις 

προσωπικές εμπειρίες αλλά και το απευθυνόμενο κοινό. Και η προσωπική εμπειρία μας 

οδήγησε να προσεγγίσουμε το υλικό μέσα από μια θεώρηση που δεν την είχαμε 

συνειδητοποιήσει: εκείνη της Αυτοεθνογραφίας. Η χρήση όμως μιας τέτοιας μεθόδου 

προϋποθέτει και την κατανόηση των λόγων χρήσης της.  

 Στο πλαίσιο της ερευνητικής μας εργασίας χρησιμοποιούνται τόσον ποσοτικές 

όσον και ποιοτικές προσεγγίσεις, υιοθετώντας μικτές μεθόδους (Tashakkori & Teddlie, 

1998; Teddlie, & Fen, 2007; Creswell & Creswell,  2017). Είναι σημαντικό να 

κατανοηθεί πως οι επιλογές  υπαγορεύονται από την φύση του υλικού έρευνας, και από 

το βασικό μας ερευνητικό ερώτημα. Η ερώτηση του κατά πόσον οι καρτ ποστάλ 

λειτούργησαν ως μέσο υπόμνησης και ανάμνησης του τόπου καταγωγής στους 

μετανάστες της Αυστραλίας εμπεριέχει αναγκαστικές παραδοχές: οι καρτ ποστάλ είναι 

μονάδες μετρήσιμες, ως αντικείμενα, άρα η ποσοτική έρευνα είναι αναγκαία. Από την 

άλλη είναι πολιτισμικά αντικείμενα εμπλουτισμένα με σημειωτικά στοιχεία, άρα 

πρέπει να εξεταστούν ποιοτικά. 

  

 

iii.3. Σημειωτική ανάλυση 

 

Ο Van Leeuwen (2001), στο κείμενό του Σημειωτική και Εικονογραφία, μιλάει για την 

οπτική ανάλυση ξεκινώντας  από το απλό ερώτημα του τι απεικονίζουν οι εικόνες και 

ποιες είναι οι ιδέες και οι αξίες που αντιπροσωπεύουν οι άνθρωποι, χώροι και 

αντικείμενα που απεικονίζονται. Και συνεχίζει αναφέροντας πως το πρώτο κομμάτι 

του ερωτήματος αναφέρεται στην καταδήλωση ενώ το δεύτερο στην συμπαραδήλωση, 

στηριζόμενος στην οπτική σημειωτική του Barthes. Η καταδήλωση και η 

συμπαραδήλωση είναι όροι που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ του σημαίνοντος και 

του αναφερομένου του. Ως καταδήλωση ή συνδήλωση περιγράφεται η εξ ορισμού, 

κυριολεκτική σημασία του σημείου. Η συμπαραδήλωση αναφέρεται σε 

κοινωνικοπολιτιστικούς και προσωπικούς συνειρμούς (Chandler, χ.χ.). Στην 

περίπτωσή μας θέλοντας να αναλύσουμε σημειωτικά τις καρτ ποστάλ έπρεπε να 

βρούμε τρόπους να τις κατηγοριοποιήσουμε. Η χρήση της ανάλυσης περιεχομένου 

τόσο της φωτογραφίας της εμπρόσθιας όψης, όσο και του μηνύματος της πίσω υπήρξε 
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η απαρχή της ανάλυσης των καρτ ποστάλ του σώματος μελέτης. Άλλωστε η 

σημειωτική ανάλυση των καρτ ποστάλ προϋπέθετε την δημιουργία ενός σώματος 

μελέτης (Greimas & Courtès, 1993). Το σώμα του πρωτογενούς υλικού αποτελείται 

από ένα σύνολο εκατόν ενενήντα επτά (197) καρτ ποστάλ, με και χωρίς μήνυμα στην 

πίσω όψη. Αυτό προήλθε από  δύο πηγές:  

1. Υλικό της άμεσης και εκτεταμένης οικογένειας. Αρκετό υλικό υπήρχε ήδη στην 

κατοχή μας και είναι ουσιαστικά εκείνο που μας ενέπνευσε την ιδέα 

ενασχόλησης με αυτό. Άλλωστε η προσπάθειά καταγραφής του οικογενειακού 

δένδρου της εκτεταμένης οικογένειας, μια εργασία εν εξελίξει τα τελευταία 

χρόνια, μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε με μια ικανή βάση δεδομένων. Η χρήση 

τους οφείλεται στο γεγονός πως η οικογένειά μας, κι εμείς, υπήρξαμε 

μετανάστες, με μια πορεία που ανάγεται τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου 

αιώνα, και καλύπτει τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Αυστραλία. Περί τα δύο τρίτα 

της προσωπικής και οικογενειακής συλλογής υπήρχε ήδη στα χέρια μας, ενώ το 

υπόλοιπο τρίτο μας ήλθε από επαφές με τους εκ πατρός συγγενείς που διαβιούν 

στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Είναι δε 

ενδιαφέρον πως ειδικά στο μέρος αυτό εντοπίσαμε κάρτες που είχε αποστείλει 

η άμεση οικογένειά μας, όταν εγκατασταθήκαμε στα Κύθηρα το 1976, ειδικά 

προς τους μετανάστες των ΗΠΑ. Εκεί υπήρχαν τρεις μετανάστριες, θείες μου: 

η πρώτη είχε αναχωρήσει περί το 1950, ενώ οι δύο άλλες στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960. Άλλωστε η χρήση ανάλογου οικογενειακού οπτικού αρχειακού 

υλικού είναι συνήθης πρακτική, αλλά εστιάζεται κυρίως στην φωτογραφία και 

τα οικογενειακά άλμπουμ (Gardner, 1991; Prosser, 2006; Twine, 2006). 

 

2. Υλικό που βρίσκεται στις συλλογές δεύτερης γενιάς μετανάστριας. Το υλικό αυτό 

είναι σημαντικό, αφού πολλοί εξ αυτών διέπονται από όσα προαναφέραμε περί 

νοσταλγίας κι έτσι διατήρησαν οικογενειακά αρχεία, ενώ ορισμένοι πέρασαν 

στο στάδιο της Καρτοφιλίας. Όλο το υλικό αυτό προέρχεται από ένα άτομο, το 

οποίο έχει επενδύσει σημαντικό χρόνο και χρήμα στην δημιουργία μιας 

συλλογής Κυθηραϊκών καρτ ποστάλ. Το υλικό έχει συλλεγεί είτε από την 

εκτεταμένη της οικογένεια, είτε έχει αγοραστεί μέσω διαδικτύου. Θεωρούμε 

πως το υλικό συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό μας αρχείο. Το 

μόνον μειονέκτημα ήταν πως ένα ικανό τμήμα αυτού του τμήματος ήταν κάρτες 
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χωρίς κείμενο στην πίσω όψη. Όταν υπήρχε μήνυμα χρειάστηκε η βοήθεια της 

εκτεταμένης οικογένειάς μου, και κοινών γνωστών και φίλων, ώστε να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις συγγενικές σχέσεις, και τις διαδρομές των 

επαφών, αφού οι αποστολείς είναι ακόμη εν ζωή και με αυτόν το τρόπο 

μπορούσαν να συμπληρώσουν κενά. Η βοήθειά τους υπήρξε σημαντική.  

Δεν θεωρούμε πως οι επιλογές μας στερούνται επιστημονικής βάσης, αφού η χρήση 

οικογενειακών αρχείων, ως ερευνητικά εργαλεία, είναι αποδεκτή. Οι οικογενειακές  

φωτογραφίες, και όλα τα άλλα οπτικά αντικείμενα (επιστολές, καρτ ποστάλ) είναι 

σημαντικές ιστορικές πηγές που τεκμηριώνουν το παρελθόν, καταγράφοντάς το -

άμεσα ή έμμεσα (Campt, 2012). Όπως αναφέρει και ο Diskin (1979) «Τα σύγχρονα 

οικογενειακά αρχεία είναι μια σημαντική πηγή δεδομένων για την κοινωνική και 

πολιτισμική μελέτη κοινοτήτων» (1979: 179). Η Winddance Twine (2006), 

αναφέροντας την Smith (1999:118), εστιάζει στα οικογενειακά αρχεία: «Το 

οικογενειακό φωτογραφικό άλμπουμ παραμένει ο πλέον διαρκής ανεπίσημος 

καταγραφέας που αναπτύχθηκε στην περίοδο της ανάπτυξης της φωτογραφίας... το 

άλμπουμ έφτασε να λειτουργεί ως το οπτικό οικογενειακό αρχείο, ένα αρχείο της 

προγονικής κληρονομιάς» (2006:492). 

 Ψηφιοποιήσαμε τις καρτ ποστάλ, με τις μεγαλύτερες δυνατές τεχνικές 

προδιαγραφές και δυνατότητες, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά αρχειακά δεδομένα, 

και τις δύο ομάδες αρχείων δημιουργώντας την βάση δεδομένων της έρευνάς μας. Η 

υπερβολική συγκέντρωση υλικού, και δη επαναλαμβανόμενου -όχι μόνον ως εικόνα 

αλλά και ως τύπος στην πίσω όψη, κρίθηκε ως υπερβολική. Το υλικό είναι αρκετό ώστε 

να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα, αφού καλύπτει όλο το εύρος των ζητημάτων που 

θέλουμε να αναλύσουμε. Άλλωστε η έρευνα χρησιμοποιεί και συμπληρωματικά μέσα, 

όπως θα δούμε παρακάτω. Οι καρτ ποστάλ του σώματος μελέτης εκτιμούμε πως 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 1950-1970. Η χρήση μικρών, 

αριθμητικών δειγμάτων, στην κοινωνιολογική έρευνα δεν είναι τροχοπέδη (Arnold, 

1970; Crouch & McKenzie, 2006; Boddy, 2016). Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή 

την προσέγγιση ως στοχοκεντρική, μια συνήθης πρακτική στην «εποικοδομητική» 

(constructivist) ποιοτική έρευνα. Το στοχοκεντρικό μοντέλο στοχεύει στην διαπίστωση 

του κατά πόσο, και σε ποιο βαθμό, έχει υλοποιηθεί ένας προκαθορισμένος στόχος. 
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Είναι μια μέθοδος έρευνας που έχει μελετηθεί κυρίως στον εκπαιδευτικό χώρο.20 Όμως 

η έρευνά μας επικεντρώνεται αρχικά σε υλικά αντικείμενα, τις καρτ ποστάλ. Ως υλικά 

αντικείμενα, πολιτιστικής χρήσης, η αντιμετώπισή τους εμπίπτει επίσης στο 

υλικοκεντρικό μοντέλο (material-based approach), αφού πρόκειται για αντικείμενα που 

εμπεριέχουν την αυθεντικότητα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Βεβαίως δεν είναι 

μνημεία αλλά είναι απτά αντικείμενα που χρήζουν διατήρησης και προστασίας από την 

φθορά, προς χάριν του μέλλοντος.21 Όπως έχουμε τονίσει η προσέγγισή μας στο θέμα, 

την νοσταλγία του μετανάστη, και τα αντικείμενα που εμπλέκονται με αυτό, τις κάρτες, 

οδηγεί στην υιοθέτηση πολυτομεακής ερευνητικής προσπάθειας.  

 Στα πλαίσια της ανάλυσης περιεχομένου οι καρτ ποστάλ ταξινομήθηκαν και 

αναλύθηκαν ανάλογα με τα οπτικά χαρακτηριστικά τους.  Η ανάλυση περιεχομένου, 

στην περίπτωση μας, είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική, αφού περιλαμβάνει διπλό 

οπτικό λόγο: την φωτογραφία και το γραπτό μήνυμα. Η φωτογραφία, όπως είναι 

αναμενόμενο, συνήθως αναφέρεται σε μία από δύο κατηγορίες: είτε αποτυπώνει 

θέματα που αφορούν τόπους ή αντικείμενα γνωστά και κοινόχρηστα και τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη θέση στην τοπική Κυθηραϊκή παράδοση, ιστορία και πολιτισμό, είτε 

αποτυπώνει κοινά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση, καθώς είναι κατ’ ουσία φωτογραφίες 

τυπωμένες σε χαρτί καρτ ποστάλ ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιες. Η 

κατηγοριοποίησή τους είναι μια πρώτη προσέγγιση στην σημειωτική ανάλυση, αφού η 

ανάλυση της απεικόνισης δίνει το έναυσμα της παρατήρησης των καταδηλούμενων.  

 Το μήνυμα στην πίσω όψη είναι συνήθως μικρό σε έκταση, 

χρησιμοποιεί τυποποιημένες εκφράσεις, οι οποίες όμως εκπλήρωναν τον σκοπό της 

κοινωνικής δικτύωσης, για τον οποίο άλλωστε χρησιμοποιούνταν αντί επιστολών, 

δηλαδή την τελετουργική επικοινωνία, έτσι όπως την καθορίζει ο Carey: «μια 

τελετουργική θεώρηση (της επικοινωνίας) (που) δεν κατευθύνεται στη διάδοση 

μηνυμάτων στον χώρο αλλά στη  διατήρηση της κοινωνίας στον χρόνο, όχι στην πράξη 

 
20 Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι αυτού του θεωρητικού ρεύματος είναι οι Tyler, Metfessel & Michael, 

Provus και Hammond. 

21  Το υλικοκεντρικό μοντέλο, εμφανίστηκε με την γέννηση της αρχαιολογίας τον 19ο αιώνα, δίνει 

έμφαση στο πολιτισμικό ως υλικό, και επηρέασε την δημιουργία της Χάρτας της Βενετίας (ICOMOS, 

1964), η οποία είναι προσανατολισμένη προς την αναστήλωση/συντήρηση των μνημείων (βλ. σχετικά:  

Πούλιος, Ι. (2012). Εισαγωγή στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς: Ορολογία, έννοια και 

μοντέλα διαχείρισης. Αθήνα, Αρχαιογνωσία, τόμος, 16, 1-3). 
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μετάδοσης της πληροφορίας αλλά για την αντιπροσώπευση κοινών πεποιθήσεων» 

(2008:5). Τα μηνύματα ήταν πολύ συγκεκριμένα, τυποποιημένα: ευχές για την 

ονομαστική εορτή, για τα Χριστούγεννα και το Νέο έτος, το Πάσχα, επετείους, και λίγα 

προσωπικά νέα. Υπήρχαν βέβαια εξαιρέσεις, όταν άρχισαν να ενσωματώνουν 

επιστολικά  στοιχεία, μια ιδιαιτερότητα που εξετάζεται ξεχωριστά.

  

 

iii.4. Αυτοεθνογραφία 

 

Ένας από τους πυλώνες της έρευνάς μας είναι η Αυτοεθνογραφία.  Η χρήση της 

αυτοεθνογραφίας είναι σημαντική, διότι μιλάμε καλύτερα για πράγματα που έχουμε 

βιώσει, όπως τα έχουμε βιώσει ή όπως πιστεύουμε πως τα βιώσαμε. Όμως η 

αυτοεθνογραφία δεν είναι αυτοβιογραφία. Έχει χαρακτηριστικά της αλλά προϋποθέτει 

την λογική προσέγγιση του βιωματικού παρελθόντος.  Στη δεκαετία του 1980 ο 

μεταμοντερνισμός δημιούργησε μια κρίση εμπιστοσύνης στην επιστημονική έρευνα 

των κοινωνικών επιστημών, πράγμα που προκάλεσε την εισαγωγή νέων προτάσεων 

και μεθοδολογικών ερευνών  προσανατολισμένες στο άτομο, δίνοντας αφορμές στους 

ερευνητές να προβληματιστούν, εκ νέου, για την επιστημονική έρευνα (Σέργης, 

2018:675). Οι ερευνητές που αμφισβήτησαν την έως τότε έρευνα πιστεύουν πως οι 

μέθοδοι και οι προσεγγίσεις είναι, και πρέπει να είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες με τις 

αξίες, τα διάφορα ιδεολογικά φίλτρα του ερευνητή και τελικά με την υποκειμενικότητα. 

«Η τάση προς την εξατομικευμένη έρευνα αντανακλά την έκκληση να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ο εθνογράφος αλληλοεπιδρά με 

την υπό διερεύνηση κουλτούρα»  (Holt, 2003). Η αυτοεθνογραφία βοηθάει στην 

διεύρυνση του φακού μελέτης του κόσμου και της κουλτούρας, αποφεύγοντας τους 

δύσκαμπτους ορισμούς για το τι συνιστά ουσιαστική και χρήσιμη έρευνα (Σέργης, 

2018:677). Η Αυτοεθνογραφία είναι, κατά βάση, μια μορφή αναστοχασμού, μέσα από 

την οποία ο ερευνητής μπορεί να κατανοήσει τον ρόλο του και την σχέση του με την 

έρευνα, αφού αυτή περιλαμβάνει έναν απολογισμό αναστοχαστικό, κατά βάση, των 

εμπειριών του. Η στροφή αυτή προς την κριτική εξέταση του εαυτού και της γραπτής 

καταγραφής, που εξερευνά την προσωπική εμπειρία και την συνδέει με ευρύτερες 

πολιτισμικές, πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Στην περίπτωση της έρευνάς μας 

αυτό το κομμάτι του αναστοχασμού συνδέει την έρευνα της αναστοχαστικής 
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νοσταλγίας των μεταναστών. Δεν θέλουμε να συγκρίνουμε  ανόμοια πράγματα, αφού 

η Αυτοεθνογραφία είναι ερευνητική μέθοδος ενώ η Νοσταλγία είναι συναίσθημα. 

Θεωρούμε όμως πως η Αυτοεθνογραφία δεν διαλέγεται απλώς με την Νοσταλγία: έχει 

άμεση σχέση. Είναι φανερό πως εξετάζοντας την νοοτροπία του μετανάστη η κριτική 

εξέταση του εαυτού είναι παρούσα και είναι εκείνη που υπαγορεύει τις επιλογές του, 

ώστε να μπορέσει να προχωρήσει με την ζωή του στην ξενιτιά. Το κομμάτι όμως της 

γραπτής καταγραφής δεν είναι παρόν, ή είναι ελάχιστο. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η 

διάθεση για την καταγραφή.  

 Οι ορισμοί της Αυτοεθνογραφίας παρουσιάζουν μια δυσκολία αφού δεν 

μπορούν να οριοθετηθούν σε μια μέθοδο ή μια πρακτική. Υπάρχει μια γενική σύγχυση 

μιας και οι εθνογράφοι δεν έχουν πάντα ξεκάθαρη άποψη, ενώ σ’ αυτήν υπάγονται μια 

τεράστια ποικιλία από μελέτες που εμφανίζουν παραπλήσιους όρους: προσωπικές 

αφηγήσεις, εθνογραφική αυτοβιογραφία, βιωμένες εμπειρίες, υποβλητικές αφηγήσεις, 

αυτοβιογραφική εθνογραφία, κριτική αυτοβιογραφία, προσωπική κοινωνιολογία 

(Ngunjiri & Hernandez & Chang, 2010:12; Σέργης, 2018).  

 Οι Ellis & Bochner (2000) καθορίζουν τον όρο ως είδος αυτοβιογραφικής 

γραφής, με πολλαπλά επίπεδα συνείδησης, που, όπως συμπληρώνει ο Nethsinghe 

(2012) διασυνδέει το προσωπικό με το συλλογικό. Η δική μας άποψη συμφωνεί με 

εκείνη του Malllet (2011), που χαρακτηρίζει την αυτοεθνογραφία ως μια μορφή 

αυτοβιογραφικής, προσωπικής, αφήγησης που εξετάζει την εμπειρία του συγγραφέα 

στη ζωή. Υπάρχουν διαφορετικά είδη αυτοεθνογραφίας:  

• Η Υποβλητική, που βρίσκεται στο όριο του να θεωρηθεί λογοτεχνία και 

εμπεριέχει τόσες εκτενείς περιγραφές συναισθημάτων και ψυχικών 

καταστάσεων, ώστε μπορεί να θεωρηθεί ψυχοθεραπεία ή δημόσια 

εξομολόγηση, και 

• Η Αναλυτική, που είναι και η πλέον συνήθης. Αυτή, σύμφωνα με τον Anderson 

(2006) που εισήγαγε τον όρο, αναφέρεται στην έρευνα, κατά την οποία: 

 

…ο ερευνητής είναι μέλος της κουλτούρας που μελετά, στοχάζεται πάνω σε αυτή, 

κάνει τον εαυτό του φανερό μέσα στο κείμενο, δεν κρύβεται, αλλά μπορεί και να 

φεύγει από την ιστορία και τον εαυτό του, βλέποντας αναλυτικά το κείμενο, 

εξετάζοντάς το θεματικά για να δει αν εκφράζει τη συλλογική κουλτούρα της ομάδας 

στην οποία ανήκει (Στάμου, 2016:464) 
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Η ερευνητική μας εργασία χρησιμοποίησε την αναλυτική, κυρίως, αυτοεθνογραφία, 

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις προσέγγισε την υποβλητική.  

 Η γραπτή καταγραφή, στην περίπτωση της Αυτοεθνογραφίας, δεν είναι απλώς 

μια μορφή αφήγησης. Συνιστά έναν τρόπο προσέγγισης της γνώσης, μια μεθοδολογία 

έρευνας. Είναι μια μέθοδος αυτό-εστιασμένη, όπου ο ερευνητής βρίσκεται στο 

επίκεντρο της έρευνας, τόσο ως υποκείμενο όσο και ως αντικείμενο.  Βεβαίως τίθεται 

το ερώτημα της εγκυρότητας όλων αυτών των ερευνητικών προσπαθειών. Η Ellis 

αναφέρει σχετικά:  

 

…εξετάζω την εγκυρότητα (validity) σε σχέση με το τι συμβαίνει στους αναγνώστες , 

καθώς και στους συμμετέχοντες στην έρευνα και τους ερευνητές. Για μένα, 

εγκυρότητα σημαίνει ότι η εργασία μας αναζητά την αληθοφάνεια, προκαλεί στον 

αναγνώστη ένα αίσθημα πως η περιγραφόμενη εμπειρία είναι ζωντανή, πιστευτή και 

πιθανή. Μπορείς επίσης να κρίνεις την εγκυρότητα από το κατά πόσον βοηθά τους 

αναγνώστες να επικοινωνούν με άλλους διαφορετικούς από τον εαυτό τους ή 

προσφέρει ένα τρόπο βελτίωσης της ζωής των συμμετεχόντων και αναγνωστών ή 

ακόμη και η δική σας (2004:124). 

 Η υιοθέτηση λοιπόν μιας αυτοεθνογραφικής μεθοδολογικής προσέγγισης, με το 

πρώτο πρόσωπο να χρησιμοποιείται, αντί του τρίτου, και την παράθεση 

αυτοβιογραφικών στοιχείων, επιτρέπει να επεκταθούμε πέρα από το συναίσθημα της 

Νοσταλγίας στην Εθνογραφική έρευνα, μέσα από την κριτική θεώρηση του εαυτού και 

την γραπτή καταγραφή. Η κριτική ενάντια στην χρήση μιας τέτοιας ερευνητικής 

μεθόδου καταλήγει, πάντα, στο κατά πόσον είναι αντικειμενική, δηλαδή στην 

παραδοσιακή προσέγγιση των κοινωνικών επιστημών που δίνουν έμφαση σε αυτήν την 

αντικειμενικότητα και αναζητούν μια βεβαιότητα και απόλυτο έλεγχο της έρευνας. Οι 

κύριες κατηγορίες ενάντια στην Αυτοεθνογραφία είναι πως έχουν μια προσωπική, 

μεροληπτική, υφή ενώ εμπεριέχουν και εγωμονισμό (solipsistic nature) (Denzin, & 

Lincoln  & Smith, 2008:253). Η αυτοεθνογραφική μέθοδος Στην Ελλάδα η μέθοδος 

έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως από την εκπαιδευτική κοινότητα.22  

 Όμως τελικά ποιο είναι το ζητούμενο; Η αντικειμενικοφανής έρευνα ή η έρευνα, 

έστω και μέσα από την βιωματική και αυτοβιογραφική προσέγγιση; Στην περίπτωση 

 
22 Βλ. σχετικά: Βέρδης, 2008; Στάμου, 2016; Σέργης, 2018. 
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αυτής της έρευνας μπορεί να είμαστε μέρος της εξεταζόμενης ομάδας, αλλά αυτό δεν 

απορρίπτει την προσπάθεια προσέγγισης των ερευνητικών ερωτημάτων αντικειμενικά, 

μέσα στα πλαίσιο του δυνατού. Όπως αναφέρει και η Holman Jones (2007):  

Πιο συγκεκριμένα τα αυτοεθνογραφικά κείμενα… είναι αναστοχαστικά και αυτοκριτικά… 

για να δημιουργήσουν τέτοια κείμενα οι αυτοεθνογράφοι υιοθετούν τις συμβάσεις της 

λογοτεχνικής γραφής, με την επίκληση της δύναμης της προσωπικής αφήγησης και 

παράθεσης ιστοριών για να ανακαλύψουν πως οι εαυτοί δημιουργούνται, αποκαλύπτονται, 

σιωπούν, εμπλέκονται και αλλάζουν κατά την διάρκεια της αφήγησης και της ανάγνωσης 

(2007:231). 

 

 

iii.5. Συμπληρωματικά εργαλεία: συνεντεύξεις  

 

Πολύ γρήγορα καταλάβαμε πως οι καρτ ποστάλ μπορεί να ήταν φωνές του 

παρελθόντος αποτυπωμένες στο χαρτί, αλλά θα έπρεπε να μελετήσουμε και τους ίδιους 

τους ανθρώπους που επικοινωνούσαν, και πρωτίστως εκείνους που λάμβαναν τις καρτ 

ποστάλ: τους αποδέκτες. Αυτή η κατανόηση οδήγησε στην απόφαση να επιχειρηθεί 

μια επαφή με μετανάστες και να οργανωθούν διερευνητικές συνεντεύξεις που θα 

επέτρεπαν την πληρέστερη αντίληψη του αντίκτυπου που είχε η παραλαβή των καρτ 

ποστάλ. Βεβαίως οι αρχικοί μετανάστες, της υπό εξέταση χρονικής περιόδου, είναι άνω 

των 70 ετών, πράγμα το οποίο έθετε περιορισμούς στο μέγεθος του δείγματος. Επίσης 

η δεύτερη ομάδα μεταναστών, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, είναι επίσης 

προβληματική καθώς καλύπτει ηλικίες μεταξύ 40 και 60 ετών και έχει αρχίσει να χάνει 

αρκετά από τα μέλη της.  Η προσπάθειά μας να αναζητήσουμε αυτούς τους ανθρώπους 

που θα μπορούσαν να μιλήσουν μαζί μας έγινε οργανωμένα αλλά και άτυπα. Ειδικά η 

κουβέντα με τους μετανάστες, όταν δεν ήταν συντονισμένη ή δομημένη, επέτρεψε την 

καλύτερη προσέγγισή τους.  

 Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν, και τα συμπεράσματα ενσωματώθηκαν στο 

κείμενο της διατριβής. Σε αυτές ακολουθήθηκε πρωτόκολλο μη δημοσιοποίησης των 

προσωπικών στοιχείων, παρά μόνον στην περίπτωση των γονέων του ερευνητή. Αυτοί 

συναίνεσαν, ως προς την εμφάνιση των στοιχείων τους. Άλλωστε, σε αρκετές 

περιπτώσεις έπρεπε να αναφερθούν στοιχεία, γεγονότα ακόμη και έγγραφα που τους 
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αφορούσαν. Οι συναντήσεις στα Κύθηρα, το καλοκαίρι του 2019, μας επέτρεψαν την 

συλλογή ενός, μικρού αλλά αντιπροσωπευτικού, αριθμού συνεντεύξεων. Οι άτυπες 

συζητήσεις, όμως, μας έδωσαν την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με ικανό αριθμό 

ατόμων ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε απόψεις και να καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα. Ένας μεγαλύτερος αριθμός συνεντεύξεων θα κατέγραφε επαναλήψεις, 

καθώς το περιεχόμενο των άτυπων συζητήσεων έδειξε πως το αφηγηματικό υλικό μας 

είχε κορεστεί. Ο κορεσμός (saturation), ως κομμάτι της ποιοτικής έρευνας, είναι 

μεθοδολογικά επαρκής, αρκεί να μπορέσει ο ερευνητής να συλλέξει το υλικό που 

απαιτείται για την τεκμηρίωση της έρευνάς του. Άλλωστε ο Bernard (2012)  αναφέρει 

ότι ο αριθμός των συνεντεύξεων που είναι αναγκαίες ώστε μια ποιοτική έρευνα να 

φτάσει σε σημείο κορεσμού δεδομένων είναι ένας απροσδιόριστος αριθμός, αλλά 

τελικά ο ερευνητής παίρνει ό,τι μπορεί να πάρει. Υπάρχει άλλωστε μια σχέση μεταξύ 

της διασταύρωσης δεδομένων και του κορεσμού δεδομένων. Και ο κορεσμός 

δεδομένων επιτυγχάνεται όταν τα στοιχεία που προέκυψαν μπορούν να αναπαραχθούν 

(O’reilly & Parker, 2013). Τα στοιχεία των συνεντεύξεων παρατίθενται σε ειδικό 

κεφάλαιο, όπου παρατίθενται αποσπάσματά τους και αναλύονται. Όμως οι 

συνεντεύξεις όμως είναι σημαντικό κομμάτι της ερευνητικής προσπάθειας και για 

άλλον ένα λόγο. Μία από τις προκλήσεις που δημιουργεί η ποιοτική έρευνα είναι ότι 

εκείνοι που ερευνώνται μπορεί να υπόκεινται σε αυτό που η Brink (1993:36) αποκαλεί 

το φαινόμενο του ερευνητή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την άποψη, οι συμμετέχοντες 

ενδέχεται να συμπεριφέρονται διαφορετικά με διαφορετικούς ερευνητές. Η δική μας 

άποψη είναι πως αυτό ισχύει.  Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέπουμε πως η 

πραγματικότητα του ερευνώμενου είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, αφού σε 

διαφορετικό χρόνο ή χώρο μπορεί να έχει μια άλλη θεώρηση απόψεων. Στην 

περίπτωση των συνεντεύξεων που διεξαγάγαμε πιστεύουμε πως οι απαντήσεις θα ήταν 

διαφορετικές, εάν η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία, ή στις ΗΠΑ ή 

όπου αλλού -αλλά εκτός Ελλάδος, από εκείνες που μας έδωσαν στα Κύθηρα. Όμως 

είναι επίσης σίγουρο πως το γεγονός πως έδωσαν συνέντευξη σε ένα άτομο που 

θεωρούσαν πως ανήκει σε αυτούς, δηλαδή στους μετανάστες και όχι στους Ελλαδίτες, 

σίγουρα επηρέασε τις απαντήσεις τους.23 Οι συνεντεύξεις αναλύονται διεξοδικά, με 

 
23  Ο όρος Ελλαδίτης δεν χρησιμοποιείται με αρνητική έννοια, αλλά ως επιθετικός προσδιορισμός 

αντιθετικά ως προς τους μετανάστες Έλληνες. Οι μετανάστες έχουν αυτήν την άποψη περί 

διαφορετικότητας τους έναντι των μόνιμων κατοίκων της Ελλάδας. Στην εργασία μας ακολουθούμε την 
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παράθεση τμημάτων τους. Οι άτυπες συναντήσεις και συζητήσεις εξετάζονται και 

αυτές αλλά μέσα από τις σημειώσεις που κρατήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
χρήση του όρου όπως τον αποδίδει το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (1988):  Ελλαδίτης = Ο 

Έλληνας κάτοικος της Ελλάδας (της κυρίως Ελλάδας) κατ΄ αντιδιαστολή προς τους εκτός Ελλάδος 

Έλληνες (κυρ. τους Κυπρίους).  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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Κεφαλαίο πρώτο: 

Μικρά τυπωμένα χαρτάκια 

 

A postcard takes about fifty words gracefully,  

which is how to write one. 

Garrison Keillor, How to write a letter and postcards 

 

 

1.1. Η ιστορία της καρτ ποστάλ 

 

Η φωτογραφική ταχυδρομική κάρτα ή καρτ ποστάλ, από το γαλλικό carte 

postale, είναι ένα ταχυδρομικό αντικείμενο με τυπωμένο από πριν γραμματόσημο ή 

ένδειξη που πληροφορεί για την προπληρωμή των ταχυδρομικών τελών. Αρχικά 

πωλούνταν μόνον από τις κρατικές ταχυδρομικές αρχές. Αποτελείται από ένα κομμάτι 

χαρτονιού ή χοντρού χαρτιού χωρίς να απαιτείται η χρήση ταχυδρομικού φακέλου, και 

περιλαμβάνει μια φωτογραφία στην εμπρόσθια όψη της ενώ το μήνυμα αναγράφεται 

στην πίσω όψη σε συνδυασμό με την διεύθυνση του αποδέκτη. Η χρήση της ως μέσο 

επικοινωνίας είναι φαινόμενο της βιομηχανικής περιόδου, των μέσων του 19ου αιώνα. 

Η πρώτη τους μορφή υπήρξε ένα απλό τυπωμένο κομμάτι χαρτί, αρχικά μόνον από την 

μία πλευρά, όμως γρήγορα η τεχνολογία επέτρεψε τη δημιουργία της φωτογραφικής 

ταχυδρομικής κάρτας. Η κλασική επιστολή δεν καταργήθηκε, αλλά ο ανταγωνισμός 

από τον τηλέγραφο δημιούργησε ένα κενό για μια οικονομική και λιτή μορφή επαφής 

που κάλυψε η κάρτα.  

Η καρτ ποστάλ έχει ποικίλες μορφές. Η πλέον διαδεδομένη υπήρξε εκείνη της 

ασπρόμαυρης ή αργότερα έγχρωμης, φωτογραφίας στην εμπρόσθια όψη. Όμως οι 

πληροφορίες που αναγράφει ο αποστολέας στην πίσω όψη, μας παρέχουν επίσης 

δεδομένα που μπορούν να αναλυθούν από ιστορική και κοινωνιολογική σκοπιά, αφού 

η ταχυδρομική κάρτα είναι μέρος του οπτικού πολιτισμού. Η χρήση τους μεταξύ 

συγγενών ή φίλων είναι αξιοσημείωτη, αλλά ακόμα και οι πλέον τυπικές κρύβουν μια 

ιστορία που αξίζει να εξεταστεί. Επιπλέον η χρήση τους δημιουργεί στους 

εμπλεκόμενους συναισθήματα και εντυπώσεις που χρήζουν ειδικής μελέτης. Στα 

πλαίσια αυτά αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τις καρτ ποστάλ και την ανταλλαγή 

τους μεταξύ των Κυθηρίων της νήσου και των αποδήμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
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ομογένεια της Αυστραλίας -και λιγότερο εκείνη των μεταπολεμικών ΗΠΑ- και ειδικά 

στην περίοδο 1950-1970. Θεωρούμε πως η μελέτη αυτή θα αποκαλύψει σημαντικά 

στοιχεία που διαμόρφωσαν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον τόπο. Η χρήση της ως 

μέσο επαφής κάλυψε όχι μόνον κοινωνικές υποχρεώσεις που παλαιότερα θεωρούνταν 

σημαντικές, όπως ονομαστικές εορτές ή επετείους, αλλά γενικότερα την επαφή -και 

έτσι μας προσφέρει σημαντικές πρωτογενείς και δευτερογενείς πληροφορίες. 

Πριν υπάρξουν οι καρτ ποστάλ, με την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα, 

ορισμένοι απέστελλαν μια μορφή καρτών με το ταχυδρομείο, τα μη εικονογραφημένα  

Ταχυδρομικά ή Επιστολικά Δελτάρια (postal cards). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν 

πως ήδη από τον 15ο αιώνα κυκλοφορούσαν ευχετήριες εορταστικές κάρτες, με 

απεικόνιση του θείου βρέφους και ευχές για το νέο έτος, ενώ στο Βρετανικό Μουσείο 

υπάρχει αντίστοιχη χαλκογραφία του 1467. Όμως στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 

19ου αιώνα η χρήση ευχετηρίων καρτών πάνω σε μικρά διακοσμημένα κομμάτια 

χαρτόνι άρχισε να γίνεται κομμάτι των εορτών (Μπουλώτης, 2003). Η άλλη άποψη 

διασύνδεσε την λογική της «ανοικτής επιστολής» με εκείνη της εξέλιξης της 

τεχνολογίας της Βιομηχανικής επανάστασης και στρέφει το βλέμμα προς τις 

Γερμανικές χώρες (Schor, 1992:212).  

Τον Ιανουάριο του 1869, ο Αυστριακός Δρ. Emanuel Herrmann περιέγραψε τα 

πλεονεκτήματα μιας Korrespondenz Karte. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των καρτών είχαν 

εκδοθεί από εταιρείες με σκοπό την διάδοση των προϊόντων που διαφήμιζαν. Βεβαίως 

η διακίνηση της κάρτας, μια βασική παράμετρος της μεγάλης της επιτυχίας, βασίστηκε 

στην ιδέα του Rowland Hill, υπαλλήλου του Βρετανικού Οικονομικού υπουργείου, που 

πρότεινε την δραστική μείωση των ταχυδρομικών τελών βασίζοντάς τα στο βάρος του 

διακινούμενου αντικειμένου. Έτσι έχουμε την εμφάνιση του «penny post», δηλαδή την 

χρέωση των επιστολών έως μισή ουγκιά (περί τα 15 γραμμάρια) με μία πέννα, to 1840, 

ενοποιώντας τα διάφορα τοπικά με το Λονδρέζικο ταχυδρομικό σύστημα (Coase, 1939; 

Crew & Kleidorfer & Daunton, 1991; Leviton, 2018). Μάλιστα το πρώτο 

γραμματόσημο, το γνωστό Penny Black, κυκλοφόρησε την ίδια ημερομηνία (1840). 

Την 1η Οκτωβρίου 1869 παρήχθη από τα Ταχυδρομεία της Αυστροουγγαρίας η πρώτη 

ταχυδρομική κάρτα στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του 1870, η Μεγάλη Βρετανία, η 

Φινλανδία, η Ελβετία και το κράτος της Βυρτεμβέργης εξέδωσαν κι εκείνες κρατικές 

ταχυδρομικές κάρτες.  Περί τα τρία εκατομμύρια κάρτες πωλήθηκαν στην 
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Αυστροουγγαρία, στους πρώτους τρείς μήνες από την κυκλοφορία της πρώτης, το 1869 

(Staff, 1966). 

 Το 1861 ο Αμερικάνος John P. Charlton εξασφάλισε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

για ένα τύπο κάρτας ταχυδρομείου ενώ το 1870 ο επίσης Αμερικάνος Hymen L. 

Lipman πήρε τα δικαιώματα και εξέδωσε την κάρτα Charlton, με την ονομασία 

«ταχυδρομικές κάρτες Lipman» Στη μια πλευρά είχαν χώρο για μήνυμα, ενώ η πίσω 

όψη ήταν για την διεύθυνση αποστολής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη κρατική 

ταχυδρομική κάρτα παρήχθη το 1873. Οι κρατικά εκδιδόμενες κάρτες είχαν το 

δικαίωμα να αναγράφουν τον τίτλο «Ταχυδρομική Κάρτα», ενώ οι ιδιωτικά 

εκδιδόμενες είχαν διπλάσιο κόστος αποστολής των κρατικών: 2¢ αντί του 1¢ που 

κόστιζαν οι κρατικές. Στη Βρετανία το Ταχυδρομείο είχε ήδη αρχίσει να εκδίδει 

ταχυδρομικές κάρτες, χωρίς εικονογράφηση, και με τυπωμένο γραμματόσημο. Στη 

Γαλλία εμφανίζεται το 1870 μια πρώτη μορφή εικονογραφημένης (με λιθογραφική 

απεικόνιση) ταχυδρομικής κάρτας, για χρήση από τους εκπαιδευόμενους στρατιώτες 

στο Camp Conlie, προϊόν του φωτογράφου Léon Besnardeau (1829-1914), ενώ τον 

επόμενο χρόνο εμφανίζεται η πρώτη εικονογραφημένη με φωτογραφία κάρτα, η οποία 

αποστάλθηκε ως ενθύμιο επίσκεψης από τη Βιέννη (Staff, 1996). Στη Βρετανία το 1872 

εμφανίζονται οι πρώτες διαφημιστικές ταχυδρομικές κάρτες, ενώ οι αντίστοιχες 

Γερμανικές τυπώνονται το 1874. Οι εικονογραφημένες κάρτες αυξάνονται στις 

ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του 1880.   Οι απεικονίσεις του πύργου του Άιφελ το 

1889-90 δίνουν μεγάλη ώθηση στο είδος. Τον Μάιο του 1898 το Κογκρέσο των Η.Π.Α. 

εξέδωσε νόμο που επέτρεπε στις ιδιωτικές εταιρίες να εκδίδουν ταχυδρομικές κάρτες 

του 1¢, αρκεί να ανέγραφαν πως ήταν «Ιδιωτικές». Δεν επιτρέπονταν μηνύματα στην 

πλευρά της διεύθυνσης και υπήρχε σχετική τυπωμένη απαγόρευση. Πολλές κάρτες της 

ιδίας περιόδου έχουν ως τίτλο τη δίγλωσση επιγραφή: Postal Card-CartePostale, που 

δεικνύει πως επιτρεπόταν η χρήση τους διεθνώς. Το 1901 έπαψε ο διαχωρισμός 

ιδιωτικών και κρατικών ταχυδρομικών καρτών. Η απαγόρευση μηνυμάτων στη πλευρά 

της διεύθυνσης εξακολούθησε. Οι περισσότερες κάρτες ήδη περιείχαν εικόνες στην μια 

πλευρά τους αλλά είχαν ακόμα ενιαία πίσω όψη. Το 1907 το Παγκόσμιο Ταχυδρομικό 

Συνέδριο επέτρεψε την αναγραφή μηνυμάτων στην αριστερή, διαχωριζόμενη πλέον, 

πλευρά της πίσω όψης των καρτών. Στις αρχές του 1930 νέες τεχνικές εκτύπωσης 

επέτρεψαν την παραγωγή καρτών σε υλικό εμπλουτισμένο με ράκη, πράγμα που τους 

έδινε μια όψη αντίστοιχη της εκτύπωσης σε λινό παρά σε χαρτί. Οι σύγχρονες 
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φωτοχρωματικές κάρτες εμφανίστηκαν το 1939 όταν η Αμερικανική εταιρεία 

καυσίμων Union Oil Company άρχισε να τις διαθέτει, για διαφημιστικούς σκοπούς, σε 

αρκετά πρατήριά της. Κατά τη περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι κάρτες 

υπέστησαν μια ύφεση στη παραγωγή τους αλλά μετά τον πόλεμο κυριάρχησαν ως το 

βασικό είδος ταχυδρομικών καρτών στην αγορά.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η χρήση γυμνών μοντέλων, αλλά και 

πορνογραφικού υλικού, σε ταχυδρομικές κάρτες. Αυτές δεν προορίζονταν για 

ταχυδρομική χρήση. Έγιναν γνωστές ως Γαλλικές κάρτες, λόγω του μεγάλου αριθμού 

που παράχθηκαν  στη Γαλλία. Η εξέλιξη αυτή είναι μια των τάσεων της εφαρμογής της 

φωτογραφίας. Συγκεκριμένα η μαζική παραγωγή, εκβιομηχάνιση του γυμνού δηλαδή, 

ήταν αναπόφευκτή αφού κάλυπτε μια βασική ανάγκη και άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη 

από τα 1880 και μετά. Οι Γαλλικές καρτ ποστάλ, επομένως, δεν πρέπει να θεωρούνται 

αποκλειστικά καρτ ποστάλ, αλλά να εξετάζονται ως ιδιαίτερη περίπτωση αμιγώς 

φωτογραφικού υλικού. Σύμφωνα με την Liying (2012) περισσότερες από 14 

εκατομμύρια ερωτικές καρτ ποστάλ παράχθηκαν και διακινήθηκαν στην Μεγάλη 

Βρετανία έως το 1899. Πιστεύουμε πως υπήρξε διακίνηση τέτοιων καρτ ποστάλ και 

μέσω ταχυδρομείου, αλλά συγκαλυμμένα και με τις προφυλάξεις που επέβαλαν τα ήθη 

της εποχής. Είναι όμως ένα θέμα που δεν έχει άμεση σχέση με τις καρτ ποστάλ που 

μελετάμε αλλά πρόκειται για φωτογραφίες που εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες 

παραγωγής των καρτών, σε σχέση με την απλή φωτογραφία. Το πιο χονδρό χαρτόνι 

της κάρτας, η δυνατότητα μαζικής παραγωγής και οι ανάγκες των στρατιωτών 

επέτρεψαν στο είδος να αναπτυχθεί. Το είδος έχει μελετηθεί αναλυτικά (Sigel, 2000; 

Klich, 2001; Terret, 2002; Guttmann, 2002; Yee, 2004; Stevens, 2007; DeRoo, 2013). 

 

 

1.2. Το βιομηχανικό υπόβαθρο των καρτ ποστάλ 

 

Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο τη σημαντική προσφορά της καρτ 

ποστάλ στην επικοινωνία. Οι κάρτες γνώρισαν μεγάλη άνθηση κυρίως κατά την 

πρώιμη τους περίοδο μεταξύ 1901 και 1907, για μια σειρά από λόγους: 
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• Οι εξελίξεις στην τυπογραφία επέτρεψαν τη παραγωγή υψηλής ποιότητας 

φωτογραφιών σε μαζικό επίπεδο. 

• Η εξέλιξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών που επέτρεψε την οικονομική 

διακίνηση της καρτ ποστάλ (ένα ή δύο σεντς στις ΗΠΑ ή μία πέννα στη 

Βρετανία). 

• Και τέλος λόγω της χρήσης εξελιγμένων μαζικών μέσων μεταφοράς (η 

ατμοκίνηση της βιομηχανικής επανάστασης) ο κόσμος άρχισε να ταξιδεύει όλο 

και πιο μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας (Λόυντ και Μίτσινσον, 2014). 

Επίσης η προαναφερθείσα περίοδος χαρακτηρίζεται από την διεξαγωγή των μεγάλων 

εκθέσεων της πρώτης περιόδου της εκβιομηχάνισης (1851-1938): 1851 στο Λονδίνο, 

1853 στη Νέα Υόρκη, 1862 στο Λονδίνο,1876 στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ), 1889 στο 

Παρίσι, 1893 στο Σικάγο(ΗΠΑ) , 1900 στο Παρίσι, 1901 στο Μπάφαλο (ΗΠΑ), 1904 

στο Σαιντ Λούις (ΗΠΑ), 1915 στο Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ), and 1933-34 στο Σικάγο 

(ΗΠΑ). Συγχρόνως δε έχουμε την ανάπτυξη των πάρκων αναψυχής  (amusement parks), 

καθώς και την εκβιομηχάνιση του τουρισμού. Έτσι η καρτ ποστάλ υπήρξε το τέλειο 

μέσο επικοινωνίας στη σωστή εποχή. Δεν θα ήταν παράλογο να παρομοιάσουμε τις 

καρτ ποστάλ ως το email της εποχής. Άλλωστε η διαφήμιση συνέβαλε τόσο στη γένεση 

όσο και στη χρήση της. Οι επισκέπτες των εκθέσεων και των πάρκων χρησιμοποιήσαν 

τις καρτ ποστάλ ως απόδειξη πως είχαν επισκεφθεί τους χώρους, δεικνύοντας την 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις διακοπές τους ή τον ελεύθερο τους χρόνο. Η επίδειξη 

αυτή επέτρεπε την κοινωνική τους καταξίωση τόσο στους στενούς οικογενειακούς όσο 

και στους φιλικούς τους κύκλους.  

 Η τάση χρήσης της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το 1903 η Kodak κυκλοφόρησε 

ένα εξειδικευμένο μοντέλο φωτογραφικής μηχανής, με κωδικό 3Α, η οποία έβγαζε 

φωτογραφίες σε μέγεθος 3¼×5½ της ίντσας, το οποίο είναι το μέγεθος των 

τυποποιημένων καρτ ποστάλ. Συνοδευόταν μάλιστα από εξάρτημα που επέτρεπε την 

αποτύπωση των φωτογραφιών σε γυάλινες πλάκες κι όχι μόνο σε φιλμ, που επέτρεπε 

την άμεση εκτύπωση σε χαρτί καρτ ποστάλ. Η Kodak  διαφήμιζε και την υπηρεσία 

«πραγματικές φωτογραφικές καρτ ποστάλ», από το 1907, που έδινε τη δυνατότητα 

εκτύπωσης οποιασδήποτε φωτογραφίας σε χαρτί καρτ ποστάλ (Alden, 2005:7). Έτσι, 

η εξάπλωση του μέσου ήταν ευρύτατη. Αν και η Kodak είναι πρωτοπόρα στην 

τεχνολογία της δημιουργίας των φωτογραφικών καρτ ποστάλ είναι χαρακτηριστικό 

πως  περί το 75% των καρτών που διακινούνταν στην αγορά των ΗΠΑ τυπώνονταν 
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από Γερμανικές εκδοτικές εταιρείες. Όμως, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου καταγράφεται το πρώτο πλήγμα στη Γερμανική παντοκρατορία της 

βιομηχανίας της καρτ ποστάλ. Πολύ γρήγορα η έλευση του τηλεφώνου επιτάχυνε το 

τέλος της χρυσής εποχής. Η καρτ ποστάλ παρέμεινε στο προσκήνιο ως μέσο 

επικοινωνίας από τους τουρίστες ή μια λύση ανάγκης για φτηνή επικοινωνία ευχών, 

άρα και χρήση της ως τελετουργική επικοινωνία. Οι τεχνολογικές καινοτομίες την 

συρρικνώνουν όλο και περισσότερο, ως αγορά, και έχει αντικατασταθεί από άλλα 

προϊόντα.  

 Ένα ανερχόμενο οπτικό προϊόν που την αντικαθιστά εν μέρει, κατά την άποψή 

μας, είναι οι selfies. Αυτές όμως δίνουν βάρος στην καθαρά προσωπική επικοινωνία 

τονίζοντας το άτομο κι όχι τον χώρο. Ο χώρος υπάρχει αλλά ως συνοδευτικό του 

προσώπου, αλλά όχι πάντα. Όπως και να έχει όμως οι selfie απλά συνεχίζουν την 

παράδοση των καρτ ποστάλ: είναι ένα Μήνυμα, με αποστολέα και δέκτη και 

ανατροφοδότηση. Κι αν αυτό μοιάζει μια απλή γραμμική μορφή επικοινωνίας δεν είναι 

μόνον αυτό. Μπορεί να ενταχθεί και σε άλλες, αφού η καρτ ποστάλ είναι ένα υβρίδιο: 

ούτε απλά φωτογραφία ή εικόνα ούτε απλά κείμενο ή επιστολή. Είναι και τα δύο. Και 

δεν είναι το άθροισμα τους. Είναι κάτι παραπάνω από τα δύο συστατικά μέρη. Αποκτά 

μια υπόσταση διάφορη και μοναδική. Αλλά συγχρόνως, όπως όλα τα υλικά αντικείμενα, 

λειτουργεί και σε άλλα επίπεδα πέραν των προκαθορισμένων αφού η ελαχιστοποίηση 

της χρηστικότητάς της την κατατάσσει στα αντικείμενα με ενσωματωμένη μνήμη. Κι 

αυτή η μνήμη είναι κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους μελετητές της παρελθοντικής 

κοινωνίας αλλά και του Οπτικού Πολιτισμού και Κοινωνιολογίας. 

 

 

1.3. Καρτ ποστάλ στην Ελλάδα 

 

Η συστηματική έκδοση εικονογραφημένων καρτ ποστάλ στον Ελλαδικό χώρο 

καταγράφεται περί το 1896, με αφορμή τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της 

σύγχρονης εποχής. Ενδεχομένως όμως να είχαν υπάρξει μεμονωμένες προσπάθειες 

νωρίτερα. Η παλαιότερη, εξακριβωμένη, χρονολογία σε ελληνική καρτ ποστάλ είναι η 

14 Δεκεμβρίου 1893. Πρόκειται για ιδιωτική έκδοση που τυπώθηκε στην Αθήνα. Στην 

εμπρόσθια όψη περιλαμβάνει το λεκτικό: ΕΛΛΑΣ – GREECE. Επιστολικόν Δελτάριον. 
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Παγκόσμιος Ταχυδρομικός Σύνδεσμος.  Γίνεται χρήση γραμματοσήμου (κεφαλή Ερμή 

10 λεπτών), αφού δεν υπάρχει προπληρωμή του ταχυδρομικού τέλους. Στην πίσω όψη 

της υπάρχει στο άνω αριστερό τμήμα της μικρή φωτογραφική απεικόνιση της 

Ακρόπολης, ενώ υπάρχει χώρος για κείμενο. Την απέστειλε ο Γερμανός Walter Wassel 

προς τον Frederick Linden, κάτοικο στο Remscheid στη Ρηνανία της Γερμανίας. 

 

 

Εικόνα 4 Η πρώτη Ελληνική καρτ ποστάλ (1893). Εμπρόσθια όψη. Πηγή: Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Κοινό Κτήμα, 

https://bit.ly/3eSJZaC  

 

 

Εικόνα 5 Η πρώτη Ελληνική καρτ ποστάλ(1893). Πίσω όψη, με φωτογραφική απεικόνιση της Ακρόπολης και 

μήνυμα. Πηγή: Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Κοινό Κτήμα, https://bit.ly/3eSJZaC  

  

Τον Ιούλιο 1901 κυκλοφόρησαν τα πρώτα 64 εικονογραφημένα δελτάρια της 

Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που εκδόθηκαν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 

(Μαθάς, 1985). Αλλά και οι ιδιώτες εκδότες δεν άργησαν να συμμετάσχουν στην 

έκδοση ταχυδρομικών καρτών, διαβλέποντας το λαμπρό πεδίο που ανοιγόταν στην 

αγορά. Ο Ελευθερουδάκης δημιούργησε τις πρώτες του συλλογές στις απαρχές του 

https://bit.ly/3eSJZaC
https://bit.ly/3eSJZaC
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20ου αιώνα, ενώ και ο Πάλλης ακολούθησε γρήγορα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

εκδοτική προσπάθεια της εταιρείας Ασπιώτη. Ελληνική εταιρεία γραφικών τεχνών η 

οποία άρχισε τη δραστηριότητά της το τέλος του 19ου αιώνα, με έδρα αρχικά την 

Κέρκυρα και αργότερα την Αθήνα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1873 στην Κέρκυρα από 

τον Γεράσιμο Ν. Ασπιώτη (1844-1901), γιο του Κερκυραίου ζωγράφου και 

αγιογράφου Νικολάου Ασπιώτη. Ο νεαρός Γεράσιμος δημιούργησε το πρώτο 

εργοστάσιο γραφικών τεχνών στην Κέρκυρα με την επωνυμία ΕΛΠΙΣ και μοναδική 

χρηματοδότηση το ποσό των έξι μόλις χρυσών λιρών, που του χορήγησε ο πατέρας του. 

Αρχικά το εργοστάσιο τύπωνε ενετικού τύπου παιγνιόχαρτα (τραπουλόχαρτα), με 

απεικονίσεις μυθικών ηρώων. Ήδη από τα πρώτα  χρόνια του 20ου αιώνα το εργοστάσιο 

ξεκίνησε την εκτύπωση επιστολικών δελταρίων (καρτ ποστάλ), με την τεχνική της 

χρωμολιθογραφίας. Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης συνέχισε και βελτίωσε την παραγωγή 

των δελταρίων, που ξεκίνησε ο πατέρας του, με την εισαγωγή της τεχνικής της 

τρίχρωμης χρωμολιθογραφίας, μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή βελτίωση. Η τελειοποίηση 

της παραγωγής είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό που έκανε τον γνωστό Άγγλο παραγωγό 

και έμπορο επιστολικών δελταρίων Raphael Tuck να ομολογήσει ότι του ήταν 

αδύνατον να πιστέψει πως τα καρτ ποστάλ του Ασπιώτη είχαν τυπωθεί στην Κέρκυρα. 

Η εταιρεία εκτύπωνε καρτ ποστάλ όχι μόνο για λογαριασμό της, αλλά και για 

λογαριασμό άλλων Ελλήνων τοπικών εκδοτών: του Γεράσιμου Αρσένη της Ιθάκης, 

του Ι. Δ. Μοίρα της Αίγινας, του Οδυσσέα Μπλίκα του Αγρινίου, του Δημήτριου 

Σαμαρά της Ζακύνθου, του Νικόλαο Τσιρίμπαση της Λευκάδας κ.ά. Τα καρτ ποστάλ 

του Ασπιώτη ήταν αριθμημένα, αρχικά στο κάτω μέρος της εμπρόσθιας όψης και 

αργότερα στην πίσω όψη. Ένας, σχεδόν, πλήρης κατάλογος των αριθμημένων 

έγχρωμων καρτ ποστάλ του Ασπιώτη, καθώς και ένας κατάλογος των μη αριθμημένων 

έγχρωμων καρτ ποστάλ έχουν ήδη δημιουργηθεί από τον συλλέκτη του είδους κ. Νίκο 

Δ. Καράμπελα. Στις καρτ ποστάλ που εκδόθηκαν συγκαταλέγονται μονόχρωμα και 

δίχρωμα καρτ ποστάλ αλλά και κάρτες σε τριχρωμία. Μεταξύ των δίχρωμων καρτ 

ποστάλ συγκαταλέγεται και μία σειρά που εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας 

του 1906. Η εταιρεία, με περισσότερες από χίλιες καρτ ποστάλ στο ενεργητικό της το 

πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες του 

είδους στην Ελλάδα, ανάμεσα στους Ελευθερουδάκη, Πάλλη, Στουρνάρα κ.ά. με 

ιδιαίτερη έμφαση στις καρτ ποστάλ που αναπαράγουν έργα ζωγραφικής Ελλήνων 

ζωγράφων, όπως οι Άγγελος Γιαλλινάς, Βικέντιος Μποκατσιάμπης, Σοφία 
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Λασκαρίδου, Πάνος Αραβαντινός, Σεραφείμ Β. Σεραφείμ, Θεόδωρος Ράλλης, Ανδρέας 

Βρανάς κ.ά. 

 

 

1.4. Καρτοφιλία 

 

Η συλλογή καρτών είναι μια έκφραση της ανθρώπινης ανάγκης αναγωγής στις «παλιές 

καλές ημέρες», σε συνδυασμό με την ικανοποίηση του συλλέκτη. Βέβαια οι παραγωγοί 

καρτ ποστάλ διέγνωσαν πολύ γρήγορα την τάση της συλλογής καρτών, κι έτσι την 

εκμεταλλευτήκαν, δημιουργώντας εξειδικευμένα άλμπουμ συλλογής και επίδειξής 

τους (Schor, 1992). Ο όρος Καρτοφιλία έχει επικρατήσει καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη 

Ελληνική παρά μόνον περιφραστική περιγραφή (συλλογή καρτών). Ο όρος Deltiology 

χρησιμοποιείται στα Αγγλικά, ενώ στα Γαλλικά απαντάται ως  Cartophilie, όπως 

αντίστοιχα στα Γερμανικά Philokartie και στα Ισπανικά Cartofilia (Dillon 2019, Brown 

χ.χ., McKinley, 2007). Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί πως η επίσημη ονομασία των 

καρτ ποστάλ, στην Ελλάδα, υπήρξε Επιστολικό Δελτάριο.  

 Η συλλογή, όπως προαναφέρθηκε, έχει να κάνει με την εξιδανίκευση του 

παρελθόντος, η οποία είναι μια ουτοπική έκφραση που καλύπτει τις ψυχολογικές 

ανάγκες των ανθρώπων. Ήδη από την αυγή της Ψυχανάλυσης ο Freud είχε 

προσπαθήσει να εξηγήσει αυτή την τάση ως αποτέλεσμα της παιδικής ηλικίας, και 

ειδικά σε σχέση με το πρωκτικό στάδιο, ενώ ο Jung  εξέφρασε την άποψη πως η 

συλλογή είχε σχέση με τον επηρεασμό των αρχέτυπων στη συμπεριφορά. Αργότερα ο 

Muensterberger (1994:11) χαρακτηρίζει τη συλλογή ως: «αναγκαστική συμπεριφορά 

ικανοποίησης όπου κάθε νέο αντικείμενο δίνει ως αποτέλεσμα την ιδέα της 

φαντασιακής παντοδυναμίας»  Ζούμε σ’ έναν υλικό κόσμο και οι άνθρωποι βάζουν 

στην καρδιά και το μυαλό τους διαφορετικά πράγματα κι έτσι τα αντικείμενα 

μετατρέπονται από κάτι που ήταν ένα απλό πράγμα σε ένα συλλεγμένο, άρα και 

αγαπητό, υποκείμενο (Pearce, 1994:194).   

 Όλα αυτά όμως είναι θεωρητικές προσεγγίσεις και εστιάζουν στη γενικότερη 

τάση συλλογής. Στην περίπτωση των καρτ ποστάλ πιστεύουμε πως η νοσταλγία για το 

εξιδανικευμένο παρελθόν του τοπίου και των ανθρώπων είναι ο παράγοντας που 
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δημιουργεί την επιθυμία για την συλλογή. Ο Rogan (2001), σχολιάζοντας την συλλογή 

γραμματοσήμων και καρτ ποστάλ ήδη κατά την Βικτωριανή περίοδο (1840), αναφέρει: 

   

Η συλλογή υπήρξε ενασχόληση των πλουσίων από την Αρχαιότητα, αλλά από τα μέσα 

και τέλη του 19ου αιώνα εμφανίζεται μια τεράστια έκρηξη στην συνήθεια της συλλογής 

σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, για πολλούς λόγους. Η Εκβιομηχάνιση 

προσέφερε μια πληθώρα αντικειμένων, άγνωστων έως τότε -συμπεριλαμβανομένων 

φθηνών αντικειμένων: η καταναλωτική κοινωνία βρισκόταν στο στάδιο γέννησής της 

και ο ρομαντισμός δημιουργούσε μια νοσταλγία για το παρελθόν (2001:38). 

Όμως η συλλογή καρτ ποστάλ έχει και έναν άλλο λόγο ύπαρξης, καθαρά προσωπικό. 

Οι κάρτες αποτελούν, όσο και η αλληλογραφία και οι απεσταλμένες φωτογραφίες, ένα 

κομμάτι της προσωπικής επικοινωνίας του μετανάστη με τον τόπο και τους ανθρώπους 

της ιδιαίτερης πατρίδας του. Από την άλλη έχουμε την περίπτωση συλλογής καρτών 

ως μια προσπάθεια να κατέχει ο συλλέκτης τους τόπους που ονειρεύεται να ταξιδέψει, 

αλλά ποτέ δεν κατάφερε να επισκεφθεί. Συνήθως οι συλλογές αυτές δεν επιζούν των 

συλλεκτών τους, αφού οι επίγονοι τις απορρίπτουν ως άχρηστο υλικό. Αν διασωθούν, 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επίγονοι έγιναν μέτοχοι του υλικού παιδιόθεν και 

έτσι, έχοντας επενδύσει σε αυτές τις μνήμες, δεν τους είναι εύκολο να τις πετάξουν. 

Εάν ο αποδέκτης έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο υλικό και προσπαθούσε μέσα από αυτό 

να δημιουργήσει την επιθυμία του νόστου στους επιγόνους, τότε το υλικό έχει 

πιθανότητες να διασωθεί, και ειδικά εφόσον υπάρχει μια γραμμή επαφής με τους 

απεικονιζόμενους τόπους. Επειδή όμως αυτό δεν συνέβαινε πάντα με την ίδια ένταση, 

η προσπάθεια του αποδέκτη δεν επέτρεψε την εκδήλωση έντονης επιθυμίας κι έτσι οι 

συλλογές επιστολών και καρτ ποστάλ καταλήγουν συνήθως στα σκουπίδια. Μόνον οι 

φωτογραφίες διασώζονται, αφού δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερους κώδικες 

αποκρυπτογράφησης. Οι καρτ ποστάλ, που επιζητούν επεξήγηση όχι μόνον της εικόνας 

αλλά και του κειμένου και των συμμετεχόντων στην επικοινωνία, φαίνονταν 

υπερβολικές και κουραστικές για την δεύτερη γενιά αποδήμων. Οι δε επιστολές είναι 

εκείνες οι οποίες υπέστησαν την παντελή απόρριψη και καταστροφή. Αυτές 

απαιτούσαν την ερμηνεία πολλαπλών κωδίκων: γνώση της γλώσσας, που συχνά δεν 

ήταν δεδομένη, γνώση των οικογενειακών δεσμών και ειδικά με την εκτεταμένη 

οικογένεια, πράγμα δύσκολο αφού προϋποθέτει πρόσβαση σε επικουρικό οπτικό υλικό, 
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γνώση του τόπου (φωτογραφίες τοπίων, χάρτες) κλπ.. Έτσι, ήταν οι πρώτες που 

οδηγήθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων.  

 Η καρτ ποστάλ είναι μέρος μιας κουλτούρας που έχει ήδη εξαφανιστεί και 

αντιμετωπίζεται ως μουσειακό αντικείμενο, ή απλά ενθύμιο. Οι καρτ ποστάλ είναι 

φθαρτές και δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν πάντα. Όμως η τεχνολογία κατάφερε να 

ανακόψει, εν μέρει, την πορεία προς τη φθορά. Έχουν δημιουργηθεί και κυκλοφορούν 

αντίγραφα, στο διαδίκτυο, σε ψηφιακή μορφή. Ακόμα κι αν το πρωτότυπο έχει φθαρεί 

και αλλοιωθεί υπάρχει η δυνατότητα επιβίωσής του αντικειμένου στο «σύννεφο» 

(cloud), δηλαδή σε έναν μη τόπο. Έτσι έχουμε μη αντικείμενα σε μη τόπους, που όμως 

λειτουργούν και συνεχίζουν την ύπαρξή τους με άλλη υφή αλλά με αντικείμενο την 

επικοινωνία. Όχι, όμως, την επικοινωνία μεταξύ αποστολέα και δέκτη, αλλά την 

επικοινωνία του μαντατοφόρου από το παρελθόν στους απογόνους του παρόντος και 

του μέλλοντος. 

 Η συλλογή καρτ ποστάλ είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε, σχεδόν αμέσως, με 

την εφεύρεση της κάρτας. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι. Το σημαντικό είναι πως 

τέτοιου είδους συλλογές μας επιτρέπουν να δούμε το παρελθόν, αφού πρόκειται για 

οπτικά αρχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η φωτογραφική μηχανή αρχικά δεν είναι 

παιχνίδι των πολλών, αλλά μόνον των οικονομικά ευκατάστατων. Έπρεπε η 

βιομηχανία να εκδημοκρατίσει την μηχανή, με την μαζική παραγωγή, ώστε η 

φωτογραφία να γίνει κτήμα των πολλών και να αρχίσει η αποτύπωση τοπίων και 

ατόμων σε μαζική κλίμακα, με τη μείωση της τιμής της. Το κενό αυτό καλύπτουν, από 

αρχειακή άποψη, οι σωζόμενες καρτ ποστάλ. Και αυτές σώζονται κυρίως λόγω της 

Καρτοφιλίας, και της ανθρώπινης ανάγκης να βλέπει τις «παλιές καλές ημέρες», μέσα 

από αυτές. Η παρελθοντική όψη συναρπάζει πολλούς. Με αυτόν τον τρόπο η καρτ 

ποστάλ πέτυχαν να παρατείνουν την ανάγκη ύπαρξής τους. Δεν καλύπτουν απλά την 

ανάγκη μετάδοσης του Μηνύματος μεταξύ του αποστολέα και του δέκτη της στιγμής 

χρήσης του αντικειμένου, αφού αυτό συνεχίζει να υφίσταται επενδύεται με καινούργια 

μηνύματα που απευθύνονται όχι τόσο από τον αποστολέα, ως άτομο, αλλά κυρίως από 

την Εικόνα, η οποία λειτουργεί πλέον ως το αποκλειστικό Μήνυμα προς το μέλλον, 

που έχει γίνει παρόν. Και η δημιουργία των ανατροφοδοτικών συναισθημάτων στον 

δέκτη, που επιτυγχάνονται με την θέαση της Εικόνας, λειτουργούν καθοριστικά στην 

οικοδόμηση ενός ουτοπικού παρελθόντος. 
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1.5. Η καρτ ποστάλ ως αντικείμενο έρευνας 

 

Οι καρτ ποστάλ δεν έγιναν αντικείμενο σοβαρής ακαδημαϊκής έρευνας παρά μόνον 

μετά την δεκαετία του 1990. Όπως αναφέρει η Ferguson:  

 

Μπορεί να υποστηριχθεί πως οποιαδήποτε νέα μορφή ντοκουμέντου πρέπει να 

ωριμάσει προτού μπορέσει να αναφανεί ως αντικείμενο μελέτης, αλλά η καρτ ποστάλ 

φαίνεται να έχει αναγκαστεί να διανύσει μια πιο αργή πορεία προς την προβολή απ’ 

ότι άλλα είδη, και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και πουθενά δεν είναι πιο ορατοί 

αυτοί οι λόγοι από τα γραπτά σχόλια των μελετητών καρτ ποστάλ αυτών καθαυτών:  η 

επαινετική τους ανάλυση - ή η μομφή τους – για την καρτ ποστάλ αποκαλύπτει έναν 

αγώνα για την απόσπαση της έννοιας από ένα αινιγματικό είδος, και μια προσπάθεια 

να κυριαρχήσει ενάντια στις αυστηρές ακαδημαϊκές θεωρίες που θα υπονόμευαν ένα 

τέτοιο ντοκουμέντο (2006:7).  

Η ανάλυση ενός τέτοιου είδους λοιπόν υπήρξε προβληματική, εκ προοιμίου, αφού δεν 

ήταν ξεκάθαρο τι είδους αντικείμενο είναι η καρτ ποστάλ. Το γεγονός όμως ότι 

εμπεριείχε φωτογραφία επέτρεψε τις πρώτες προσεγγίσεις. Όμως η φωτογραφία 

περιέπλεκε, κατά την άποψη κάποιων ερευνητών, την ανάλυση του μέσου. Πρωτίστως 

αντιμετωπίστηκαν ως απλά αρχειακά τεκμήρια, τα οποία δίνουν πρωτογενείς 

πληροφορίες μέσω της φωτογραφίας και δευτερογενείς μέσω του γραπτού μηνύματος. 

 Η χρήση αρχειακού υλικού στον ακαδημαϊκό χώρο επηρεάστηκε από τις 

τεχνολογικές αλλαγές του 19ου αιώνα. Γνωστοί ιστορικοί, όπως ο Leopold von Ranke, 

προσπάθησαν να επιτύχουν την απόλυτη αντικειμενικότητα της γνώσης στην ιστορία 

μέσω της χρήσης της μεθοδολογικά ελεγχόμενης έρευνας, καθώς αναφέρει ο Georg 

Iggers (1992:3).  Η χρήση αρχειακού υλικού, όπως τα κρατικά έγγραφα, αντί των 

χρονικών προηγούμενων ιστοριογράφων, επέτρεψε την δημιουργία των πρώτων 

επιστημονικών, άρα και αντικειμενικών, ιστοριών. Και αυτό επηρέασε την συγγραφή 

της Ιστορίας, έως τις μέρες μας. Η φωτογραφία, αν και έχει ήδη εδραιωθεί ως 

αντικείμενο στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν πολύ νέα, ως μέσο τεκμηρίωσης τόσο από 

πλευρά φόρμας όσο και σε σύλληψη, ώστε να μπορέσει να περάσει στην κουλτούρα 

της ιστορικής καταγραφής ως αρχειακό ιστορικό αντικείμενο γενικού ενδιαφέροντος. 

Οι εξαιρέσεις υπήρχαν, ως φωτογραφική τεκμηρίωση των επωνύμων, αλλά ο όγκος 



75 
 

τους αρχειακού υλικού των ανωνύμων ήταν υπέρ-πολλαπλάσιος. Η ακαδημαϊκή 

έρευνα της φωτογραφίας, ειδικά στον τεκμηριωτικό τομέα, καθυστέρησε κι αυτή.   

 Όμως έπρεπε να φτάσουμε στα τέλη του 20ου αιώνα ώστε να σταματήσει η 

απροθυμία των ιστορικών, και των κοινωνιολόγων, να συμπεριλάβουν την καρτ 

ποστάλ ως ακαδημαϊκό αντικείμενο μελέτης. Η Malan (1980:260) αναφέρει πως «(οι 

ιστορικοί) δεν έχουν εκπαιδευτεί ώστε να αναλύουν τις φωτογραφίες. Αντίθετα, 

συνήθως τις συσχετίζουν με μια μη-ακαδημαϊκή, παιδική με εικόνες προσέγγιση της 

ιστορίας», ενώ η Winiwarter (2001:452) μας λέει: « Εάν οι καρτ ποστάλ 

χρησιμοποιούνται για κάποιο λόγο (από τους ιστορικούς) είναι απλώς για να 

εικονογραφήσουν πως ήταν η πραγματικότητα το 1910 ή το 1931» Η φωτογραφία 

λοιπόν έπρεπε να αναγνωριστεί όχι μόνον ως αρχειακό αντικείμενο αλλά ως 

αντικείμενο τεκμηρίωσης της ιστορικής αλήθειας, κι όχι απλώς ως συμπληρωματικό. 

Η κοινωνιολογία βέβαια είχε ήδη ξεκινήσει την χρήση της και μέσα από την 

Σημειωτική είχε προσεγγίσει την εικόνα ως αντικείμενο της εποχής της. Η καρτ ποστάλ 

όμως εξακολουθούσε να είναι ένα είδος που δεν εντασσόταν στην λογική της απλής 

φωτογραφίας, εμπεριέχοντας συχνά ένα μήνυμα, στην πίσω όψη της, που περιέπλεκε 

την ανάλυσή της. Ήταν ιστορικό-αρχειακό αντικείμενο, αφού επέτρεπε την θεώρηση 

του χώρου στον χρόνο, βοηθώντας στην δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας για τον 

τόπο. Όμως πως μπορεί κανείς να εντάξει ένα, σύντομο, μήνυμα στην δημιουργία ενός 

τέτοιου αφηγήματος χωρίς να μπερδευτεί; Οι καρτ ποστάλ είναι ένα σώμα αρχειακού 

υλικού. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την προσπάθεια μελέτης τους είναι 

συνυφασμένα από την ίδια τους την μορφή και την χρήση τους. Βρίσκονται, συνήθως, 

σε ικανή απόσταση από τον τόπο απεικόνισης και η χρήση τους διαφέρει: από την απλή 

τελετουργική επικοινωνία, την απλή επιβεβαίωση παρουσίας στον χώρο ή την 

αποστολή ευχών, έως την προσωπική, εκείνη που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί 

ως καρτ ποστάλ-επιστολή, ένα υβρίδιο που απομακρύνει ακόμη περισσότερο την 

κάρτα από την αρχική της χρήση.  

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να κατανοήσουμε τα στοιχεία που δημιούργησαν 

την ερευνητική μεθοδολογία του 19ου και 20ου αιώνα. Οι κάρτες εντάσσονται μέσα στο 

πλαίσιο αυτό, αν και με χρονική καθυστέρηση –όπως είδαμε παραπάνω. Όπως 

σημειώνουν οι Berger και Mohr: 
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Ο θετικισμός και η φωτογραφική μηχανή και η κοινωνιολογία αναπτύχθηκαν μαζί. 

Αυτό που  υποστήριζε όλα ως πρακτικές ήταν η πεποίθηση ότι τα παρατηρούμενα 

γεγονότα,  καταγεγραμμένα από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, θα προσέφεραν 

κάποια στιγμή στην ανθρωπότητα μια τόσο ολοκληρωμένη γνώση για τη φύση και την 

κοινωνία ότι θα μπορούσε να οργανώσει και τα δύο (1995:99) 

Και είναι ειρωνικό ότι όσον αφορά την φωτογραφία, και κατ’ επέκταση την καρτ 

ποστάλ, πως ορισμένα από αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία την έκαναν εντελώς 

ασύμβατη με τις επικρατούσες μεθοδολογίες, με τις οποίες είχε κοινή καταγωγή. Όπως 

αναφέρει και ο Peterson (1985) η Δυτική κοινωνία έχει πρόβλημα στην «ανάγνωση» 

της εικόνας, αφού δεν είναι κάτι το απόλυτα φυσικό: συχνά όταν κάποιος καλείται να 

περιγράψει μίαν εικόνα συχνά η περιγραφή μετακινείται μεταξύ σχολίων για το 

περιεχόμενο, την αισθητική, και την τεχνική, βλέποντας την μερικές φορές από την 

πλευρά του θεατή κι άλλες από την πλευρά του απεικονιζόμενου. Έτσι  η άποψη πως 

οι φωτογραφίες ήταν προβληματικές για εκτεταμένη, συστηματική ανάλυση 

επικρατούσε, σχεδόν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές 1980, όταν οι 

σπουδές Οπτικού Πολιτισμού έθεσαν την φωτογραφία σε διαφορετικό πλαίσιο. 

Η αξιολόγηση των καρτ ποστάλ, ως τεκμηριωτικών μέσων, οριοθετείται από 

τους ίδιους τους περιορισμούς του μέσου. Επειδή ήταν ένα μαζικό μέσο, και δεν είχαν 

άμεση σχέση με τους επώνυμους της ιστορίας, παρά μόνον σπάνια, η κάρτες δεν 

θεωρούνταν υλικό προς ακαδημαϊκή ανάλυση. Όμως κάποιοι πρωτοπόροι άρχισαν να 

ασχολούνται με αυτές, από την δεκαετία του 1970, ως τεκμήρια και να εφαρμόζουν 

μεθοδολογική έρευνα στο αντικείμενο. Η ερώτηση έπαψε να είναι «τι είναι ένα 

τεκμήριο;» και μετακινήθηκε προς το «τι υπάρχει μέσα σ’ ένα τεκμήριο;» Βέβαια 

ορισμένοι από αυτούς επικεντρώθηκαν στην κυρίαρχη εικόνα, της φωτογραφικής καρτ 

ποστάλ, ενώ άλλοι άρχισαν να εμβαθύνουν στην διπλή οντότητα της, και να κατανοούν 

τα επιμέρους στοιχεία που την συνθέτουν. Ερευνητές όπως οι Vanderwood & 

Samponaro (1988), Balwin (1988) και Mellinger (1994) εισήγαγαν την καρτ ποστάλ σε 

ακαδημαϊκή έρευνα και ανάλυση. Οι ερευνητές άρχισαν να κατανοούν πως οι καρτ 

ποστάλ επιτρέπουν καλύτερη επίγνωση σε τομείς της κοινωνίας που έχουν «ξεχαστεί» 

ή δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας, αφού η επίσημη και σοβαρή ιστορία ασχολείται 

με το ένα και όχι με την μάζα. Η άποψη πως οι καρτ ποστάλ αποτελούν κομμάτι της 

κοινωνικής εικονογραφίας άρχισε να αναδύεται, μέσα από την θεώρηση της ιστορίας 

ως μελέτη των πολλών και όχι απλώς των επωνύμων.  Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 
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1990 η ανάγκη της έρευνας της καρτ ποστάλ απέκτησε πλέον μια κανονικότητα και 

άρχισε να ασχολείται με πιο σύνθετα θέματα, από την απλή ανάλυση της απεικόνισης 

ή τα μηνύματα της πίσω όψης: οι «φαντασιακές φωτογραφικές βιβλιοθήκες» του 

Prochaska (1991)  ή «τα μίνι ημερολόγια» των Vanderwood & Samponaro (1988) ή η 

μελέτη της πορνογραφικής καρτ ποστάλ από την Sigel (2000) δημιούργησαν τις 

συνθήκες ώστε η καρτ ποστάλ να περάσει από την λαθροβίωση και την άκρη της 

τεκμηριωτικής έρευνας στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής μελέτης και έρευνας. Η 

ενέργεια της αποστολής της καρτ ποστάλ, για την οποία υφίσταται ο αγγλικός όρος 

postcarding, είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας. Βεβαίως αυτή η 

επικοινωνία είναι ημιδημόσια, αφού η κάρτα απευθύνεται σε ένα -συνήθως- άτομο, 

αλλά σιωπηρά δημόσια, μιας και τόσο η φωτογραφία όσο και το μήνυμα της πίσω όψης 

είναι εμφανώς ορατά (Östman, 2004:431). Και εφόσον είναι ένα αντικείμενο ανάμεσα 

στην ιδιωτική και δημόσια επικοινωνία αρκετοί μελετητές προσπάθησαν να 

μελετήσουν αυτό τον δυϊσμό του μέσου. Οι καρτ ποστάλ έχουν από κατασκευής ένα 

ταυτολογικό θέμα. Η αποστολή και αποδοχή τους τις μεταλλάσσουν σε αντικείμενα 

μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και της αντίστοιχης επικοινωνίας. Όπως 

αναφέρει η Hjorth (2005:3) «Η σχέση μεταξύ  του αποστολέα της καρτ ποστάλ και του 

αποδέκτη ήταν μια σχέση ανάμεσα στην κινητικότητα και την στατικότητα», αφού η 

πρωταρχική χρήση της κάρτας ήταν η επιβεβαίωση της παρουσίας, και αποστέλλοντάς 

την δημιουργούσε την δήλωση του «μακάρι να ήσουν εδώ» Η καρτ ποστάλ δικαιώνει 

την ακαδημαϊκή παρουσία, ως ένα ξεχωριστό οπτικό αντικείμενο. 

 

 

1.6. Τελετουργική Επικοινωνία 

 

Οι καρτ ποστάλ είναι ένα ιδιαίτερο επικοινωνιακό αντικείμενο. Οι κάρτες όμως 

σχετίζονται με την τελετουργική επικοινωνία. Το μοντέλο της Τελετουργικής 

Επικοινωνίας προτάθηκε από τον James W. Carey. Σύμφωνα με το άρθρο του A 

Cultural Approach to Communication (2008:5) η τελετουργική άποψη της 

επικοινωνίας είναι μια διαδικασία που επιτρέπει και ενεργοποιεί τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό. Βασιζόμενος στις απόψεις του John Dewey, ο Carey θεωρεί την 

επικοινωνία ως μέσο δημιουργίας μιας συμβολικής πραγματικότητας, που εκπροσωπεί, 
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διατηρεί και προσαρμόζει τις πεποιθήσεις μιας κοινωνίας, μέσω του χρόνου. Καθορίζει 

την τελετουργική επικοινωνία μέσα από έννοιες συμμετοχής, συσχέτισης και 

αλληλεγγύης. Ακόμη, αναγνωρίζει πως η συνήθεια, η επικοινωνία και η κοινότητα 

έχουν μια σχέση με την τελετουργία.  

 

Υφίσταται κάτι περισσότερο από μια γλωσσική συγγένεια μεταξύ των λέξεων common 

(κοινό/κοινόχρηστο), community (κοινότητα) και communication (επικοινωνία). Oι 

άνθρωποι ζουν σε μια κοινότητα χάρη στα πράγματα που έχουν κοινά͘ και η 

επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουν να κατέχουν κοινά πράγματα. 

Αυτό που πρέπει να έχουν από κοινού ... είναι οι στόχοι, οι πεποιθήσεις, οι φιλοδοξίες, 

η γνώση, η κοινή αντίληψη- η ομοιομορφία όπως λένε οι κοινωνιολόγοι. Αυτά τα 

πράγματα δεν μπορούν να περάσουν σωματικά από το ένα στο άλλο όπως τα τούβλα͘ 

δεν μπορούν να διαμοιραστούν, με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνθρωποι μοιράζονται μια 

πίτα διαιρώντας τη σε φυσικά κομμάτια... Η συναίνεση απαιτεί επικοινωνία. (Dewey, 

1916:5-6). 

Ο Carey αντιπαραβάλλει την άποψη αυτή με την συνήθη αντίληψη για την επικοινωνία 

ως μεταβίβαση (transmission), η οποία θεωρεί ως πρωταρχικό ρόλο της επικοινωνίας 

τη διάδοση της πληροφορίας. Αναγνωρίζει πως η διάκριση μεταξύ των δύο μοντέλων 

είναι εσφαλμένη, αφού κανένα δεν αρνείται όσα παραδέχεται το άλλο. Αντίθετα, 

προτείνουν μικρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση 

των ανθρώπινων σχέσεων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Carey τα μέσα ενημέρωσης 

επηρεάζουν και συμβάλλουν στον ιστό της κοινωνίας και η συντήρησή της με την 

πάροδο του χρόνου βασίζεται στη διάλυση των εντάσεων στην επικοινωνία, δηλαδή 

στην τελετουργία και την μετάδοσή της. Έτσι, ενώ το μεταδοτικό μοντέλο αναφέρεται 

στους τρόπους μετάδοσης και λήψης των μηνυμάτων ως επικοινωνιακές σχέσεις, και 

αναλύει τις επιπτώσεις τους, η θεωρία της τελετουργικής επικοινωνίας αναφέρεται σε 

τελετουργίες που επιτρέπουν τη συγκρότηση και συντήρηση κοινωνικών ομάδων. Η 

ιδέα περιλαμβάνει και θρησκευτικά στοιχεία, αφού αυτή καθαυτή η ιδέα της 

τελετουργίας παραπέμπει στις πρακτικές της οργανωμένης θρησκείας. Αναφέρει, 

συγκεκριμένα, τον ισχυρισμό του Marshall McLuhan ότι «το μοναδικό πράγμα που ένα 

ψάρι αγνοεί είναι το νερό», τον οποίο υιοθετεί ως υποστήριξη της συμβολικής 

παραγωγής της  πραγματικότητας, δηλαδή αυτό με το οποίο οι άνθρωποι ασχολούνται, 

ως μέρος της καθημερινής τους ζωής, και που αποτελεί το θεμέλιο τόσο για την 
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τελετουργική όσο και για την μεταδοτική αντίληψη της επικοινωνίας.24 Εξετάζοντας 

δε τον ρόλο του εντύπου στην επικοινωνία  αναφέρει πως η ανάγνωση της εφημερίδας 

μοιάζει «με την συμμετοχή σε θεία λειτουργία, αφού είναι  μια κατάσταση κατά την 

οποία τίποτα το νέο δεν μαθαίνεται αλλά κατά την οποία μια συγκεκριμένη οπτική του 

κόσμου παρουσιάζεται και επιβεβαιώνεται» (Carey, 2008:16). Η θρησκευτική χροιά 

δεν είναι ασυνήθιστη αλλά μέρος της προτεσταντικής ηθικής, ένας από τους πυλώνες 

που διαμόρφωσε την κουλτούρα των πρώιμων ΗΠΑ. Άλλωστε έχοντας επηρεαστεί όχι 

μόνον από τον John Dewey αλλά και από τον Harold Innis και τον Marsal McLuhan, 

οδηγείται στην αναζήτηση των τρόπων δημιουργίας των τελετουργικών και 

μεταδοτικών μορφών επικοινωνίας, με την συμβολή των μέσων ενημέρωσης. «Η 

κοινωνική ζωή είναι κάτι περισσότερο από εξουσία και εμπόριο... περιλαμβάνει επίσης 

την ανταλλαγή αυτής της εμπειρίας, των θρησκευτικών ιδεών, των προσωπικών αξιών 

και των συναισθημάτων και των πνευματικών εννοιών - τελετουργικών συνόρων» 

(Carey, 2008:27). 

 Οι καρτ ποστάλ είναι αντικείμενα που δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας. Η 

επικοινωνία αυτή δεν είναι υποχρεωτικά και μόνον τελετουργική. Το μήνυμα της πίσω 

όψης, σε συνδυασμό με το μήνυμα της εικόνας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να 

αποτελούν ένα αντικείμενο που υπερβαίνει την απλή καταναλωτική ανάγκη χρήσης 

τους ως μέσου μετάδοσης συντόμων μηνυμάτων εντός μιας κοινότητας. Η θεωρία της 

τελετουργικής επικοινωνίας ερμηνεύει αυτήν την χρήση: οι μικρές κοινωνικές ομάδες 

λειτουργούν με την επιβεβαίωση της συνέχειας μιας τελετουργικής πράξης 

επικοινωνίας. Η ανάγκη να ευχηθούμε, όχι μόνον στους κοντινούς αλλά και σε άτομα 

της εκτεταμένης οικογένειας και φιλικού περιβάλλοντος, είναι κάτι που συνεχίζεται 

μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η κάρτα ήταν προϊόν της εποχής της. Σήμερα το 

Facebook και τοι Twitter την έχουν αντικαταστήσει. Βεβαίως είναι ενδιαφέρον πως ο 

Carey αναφέρει ότι με την αυγή της ηλεκτρονικής εποχής το φουτουριστικό ήθος της 

τεχνολογίας επέτρεψε την αναγέννηση της κοινότητας. Οι ομάδες του Twitter ή του 

Facebook έχουν αντικαταστήσει τις προϋπάρχουσες κοινωνικές δομές, αλλά ίσως 

αυτές να αναπαράγονται τελικά. Είναι χαρακτηριστικό πως ο «σκληρός» πυρήνας των 

ομάδων αυτών είναι άτομα που, με τον ένα ή άλλο τρόπο, είχαν ήδη μια μορφή 

επικοινωνίας εκτός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι κάρτες είναι ένας από τους 

 
24 Ο Marshall McLuhan αναφέρει  το ισχυρισμό αυτό στο βιβλίο του War & Peace in the Global Village 

(1968:175). 
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προάγγελους αυτών των μορφών επικοινωνίας. Οι ταχυδρομικές κάρτες διαμόρφωσαν 

στην εποχή τους μια «νέα εποχή» στην επικοινωνία. Δημιουργούν μια πραγματικότητα, 

μέσα από την συμβολική διαδικασία επικοινωνίας, και την διατηρούν, την διορθώνουν 

και την μεταμορφώνουν. Η επικοινωνία με τον τόπο γέννησης δίνει την δυνατότητα 

στον μετανάστη να δημιουργήσει αυτήν την Πραγματικότητα, που του επιτρέπει όχι 

μόνον την συμμετοχή στην κοινή πολιτισμική παράδοση του τόπου αλλά και στην 

δημιουργία μίας νέας μορφής της, όχι ριζικά διαφορετικής από την αρχική. Είναι η 

πραγματικότητα του μετανάστη και κανενός άλλου. 

 Το σημαντικό στην ανάλυση της καρτ ποστάλ είναι, τελικά, η χρήση της ως 

επικοινωνιακό μέσο. O Östman (2004:428), μνημονεύοντας τον Clark (1999),  μας 

αναφέρει ότι πολλοί τύποι της γλώσσας των μέσων είναι περιπτώσεις άυλης γλώσσας, 

και σύμφωνα με αυτήν την άποψη το ίδιο συμβαίνει και με τη καρτ ποστάλ, τόσο ως 

εικόνα όσο και ως μήνυμα αλλά και αποστολή της. Ο Clark (1999) χαρακτηρίζει το 

μήνυμα των καρτ ποστάλ ως κατεξοχήν άυλη γλώσσα: «Ακριβώς όπως η εθνογραφία 

είναι ένα ανοιχτό σύστημα, οι καρτ-ποστάλ είναι εύπλαστες και, ως εκ τούτου, 

αντανακλούν τις κοινωνικοπολιτισμικές πραγματικότητες» (Gugganig & Schor, 2020).  

Δεν πρέπει να λησμονούμε πως οι καρτ ποστάλ είναι, ουσιαστικά, ημιδημόσια 

επικοινωνία:  

• αποστέλλονται, δηλαδή χρησιμοποιούν κάποιο μέσον (πλοίο, αεροπλάνο ή 

άλλο), από τον αποστολέα στον παραλήπτη, 

• κομίζουν νέα, αν και συνήθως προσωπικά, και ασχολούνται περισσότερο με το 

συναισθηματικό, και  

• αντίθετα από την επιστολή οι καρτ ποστάλ μπορούν να αναγνωστούν από 

λαθραναγνώστες, σε οποιοδήποτε στάδιο της μεταφοράς.   

Δηλαδή ο αποστολέας δεν έχει έλεγχο στο ποιος διαβάζει την καρτ ποστάλ, άσχετα από 

την πρόθεση αποστολής. Η καρτ ποστάλ είναι ένα ανοικτό σύστημα, σε όλη την 

διαδρομή της. Αυτό δημιουργεί, σε αρκετές περιπτώσεις, την υποχρέωση του 

αποστολέα να διατυπώσει το μήνυμα με τέτοιον τρόπο ώστε ο αποστολέας να μπορέσει 

να διαβάσει ανάμεσα στις γραμμές, δηλαδή να αποκωδικοποιήσει το «κρυμμένο» 

μήνυμα μέσα στο μήνυμα (Östman, 2004:431).  
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1.7. Οι καρτ ποστάλ ως σημειωτικά αντικείμενα 

 

Μπορούν οι καρτ ποστάλ να αναλυθούν σημειωτικά; Ένας τρόπος είναι η υιοθέτηση 

του κλασικού σχήματος επικοινωνίας. Υπάρχει ο πομπός, ο οποίος στην περίπτωσή 

μας είναι ο αποστολέας της κάρτας, ο δέκτης, δηλαδή ο μετανάστης αποδέκτης της 

κάρτας, και το μέσον επικοινωνίας, η καρτ ποστάλ αυτή καθαυτή. Όμως ίσως τα 

πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα απ’ ότι φαίνονται. Ο αποστολέας λειτουργεί στο ίδιο 

πολιτισμικό πλαίσιο με τον μετανάστη. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται ειδικά αφού οι 

καρτ ποστάλ δεν περιέχουν παρά απλά μηνύματα: το γραπτό, λιτό, μήνυμα της πίσω 

όψης και το οπτικό της απεικονιζόμενης φωτογραφίας, μιας εικόνας από το στενό 

γεωγραφικό περιβάλλον προέλευσης του μετανάστη. Η πληροφόρηση/ενημέρωση, ο 

συντονισμός κάποιας δράσης, η έκφραση συναισθημάτων επιτυγχάνονται άρα και η 

επικοινωνία είναι επιτυχής. Πρόκειται όμως για μια άμεση μορφή επικοινωνίας ή μια 

έμμεση; Η κάρτα είναι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα διττό επικοινωνιακό 

αντικείμενο, αφού τα δύο οπτικά τμήματά της -το γραπτό πίσω και η φωτογραφία 

μπροστά, βρίσκονται σε διάλογο με τον δέκτη. Δεν είναι ένα απλό μέσο. Είναι σύνθετο 

και, αρκετά πολύπλοκο, στην ερμηνεία. Οι ιδιαιτερότητές της αναλύονται διεξοδικά 

στο επόμενο κεφάλαιο, όπου εξετάζονται οι θεματικές της καθώς και η αλληλεπίδραση 

που προκαλεί. Στο πλαίσιο της αναζήτησης των καρτών, μέσα από συνεντεύξεις και 

συζητήσεις με μετανάστες της πρώτης και δεύτερης γενιάς, η συνεχής επιβεβαίωση της 

χρήσης της όχι μόνον ως αντικείμενο στιγμιαίας επικοινωνίας αλλά ως αντικειμένου 

που αντιπροσώπευε την πατρίδα και τον μικρότοπο ανέκυπτε σχεδόν συνεχώς. Η κάρτα 

όμως δεν είναι σημαίνον, αλλά σημείο. Σημαίνον είναι το οπτικό και το γλωσσικό 

μήνυμα, όχι ο υλικός φορέας του. Η κάρτα είναι το υλικό αντικείμενο συνάρθρωσης 

ενός ή περισσότερων σημαινόντων, με την καταδήλωση («να το Κάστρο των 

Κυθήρων») και τις συμπαραδηλώσεις τους («η Πατρίδα»). Τα σημαινόμενα 

ολισθαίνουν ανάμεσα στην καταδήλωση και τη συμπαραδήλωση. Η κάρτα, ως σημείο, 

λειτουργεί συνεκδοχικά επιτρέποντας ποικίλες ερμηνευτικές λειτουργίες, δηλαδή στο 

επίπεδο της κοινωνικής σημειωτικής, και μετατρέπεται σε ενδείκτη (index) του Τόπου: 

μόνο έτσι η κάρτα ήταν τα Κύθηρα. 

 Όμως το απλό μοντέλο αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να υιοθετήσουμε την 

ανάλυση μέσω του περιεχομένου της κάρτας. Οι καρτ ποστάλ όμως δεν έχουν ένα απλό 

περιεχόμενο, όντας αντικείμενα με διπλή υπόσταση: εικόνα και γραπτό κείμενο. Και 
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τα δύο όμως, ως ενιαίο σύνολο, είναι το περιεχόμενο που θα αναλυθεί. Η ανάλυση 

περιεχομένου ως τεχνική διερευνά την αντικειμενική, συστηματική, και ποσοτική 

περιγραφή του προφανούς περιεχομένου επικοινωνίας (Berelson, 1952:137). Η 

μεθοδολογική αυτή προσέγγιση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και να αναλύσου όλα 

όσα βλέπουμε στις κάρτες.  

 Οι μετανάστες δυσκολεύονται να κατανοήσουν την διαφορετικότητα των 

Κυθήρων ως πραγματικότητα, που βιώνουν κατά τις επισκέψεις τους και τις διακοπές 

τους, από τον Ου-Τόπο που έχουν δημιουργήσει μέσα από την κάρτα και τις αφίσες 

και τις όποιες , παλιές, φωτογραφικές απεικονίσεις του νησιού. Η νοσταλγία διαποτίζει 

την απεικόνιση, αφού είναι ήδη παρελθόν πριν την δει ο αποδέκτης. Και είναι ακόμη 

πιο παλιά αν ο αποδέκτης την κρατάει και συνεχίζει να την βλέπει, αρκετό καιρό αφού 

την έχει λάβει. Η, εμβληματική, αφίσα του Κάστρου και του Καψαλιού από το 

Belvedere εξακολουθεί να κοσμεί ακόμη και σήμερα πολλά καταστήματα και οικίες 

μεταναστών, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Είναι η συντομογραφία 

της νήσου μέσα από μια εικόνα. Η ερμηνεία της είναι, κατά βάση, κοινή αλλά ο κάθε 

θεατής έχει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που «βλέπει». Η επιλογή του Κάστρου στο 

μετάλλιο/σφραγίδα του Δήμου είναι ακριβώς αυτό. Το μετάλλιο (Βλ. εικ. 6-7) 

σχεδιάστηκε το 1999  και βασίστηκε η μεν εμπρός όψη σε αρχαία νομίσματα της νήσου, 

ενώ η πίσω σε προτάσεις Κυθηρίων ακαδημαϊκών. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε, 

σε αυτό το σημείο, πως η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Όπως βλέπουμε υπάρχει 

το περίγραμμα της νήσου που ενσωματώνει τρεις εικόνες: την Μονή της Παναγίας 

Μυρτιδιωτίσσης, το πέτρινο γεφύρι στο Κατούνι Λειβαδίου και το Κάστρο της Χώρας. 

Επίσης πρέπει να σημειώσουμε πως ο Δήμος Κυθήρων στην ιστοσελίδα του 

(https://bit.ly/37wAT2f) χρησιμοποιεί μόνον την πίσω όψη του μεταλλίου, αντί 

λογότυπου (Lourantos & Kyriazopoulos, 2019:265).  Το γεγονός να επιλέγεται ένα 

πραγματικό αντικείμενο, δηλαδή η απεικόνιση του νησιού, αντί για την συμβολική 

διασύνδεση με την Αφροδίτη είναι ενδιαφέρον αφού μια μικρή διερεύνηση λογοτύπων 

Δήμων δείχνει πως αρκετοί από αυτούς προσπαθούν να ενσωματώσουν το συμβολικό. 

Ο Δήμος  Ρόδου ή ο Δήμος Μήλου χρησιμοποιούν ως πηγή αρχαία νομίσματα, ο Δήμος 

Νοτίου Πηλίου μια απεικόνιση από αρχαίο αντικείμενο. Αντίθετα ο Δήμος Κοζάνης 

χρησιμοποιεί ένα σχηματοποιημένο, αφαιρετικό, τοπόσημο, το ρολόι της πλατείας, ενώ 

ο Δήμος Μονεμβάσιας, που χρησιμοποιεί την μορφή του βράχου, σε συνδυασμό με μια 

https://bit.ly/37wAT2f
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τοξωτή είσοδο. Άρα η επιλογή του Δήμου Κυθήρων δεν είναι ασυνήθιστη, απλώς 

επιλέχτηκε ένα σχηματικό περίγραμμα του χάρτη του νησιού, με τοπόσημα. 

 

 

 

Εικόνα 6 Εμπρόσθια όψη μεταλλίου/σφραγίδας Δήμου 

Κυθήρων (1999). Απεικόνιση θεάς Αφροδίτης, κατ’ 

απομίμηση αρχαίων νομισμάτων. 

 

 

Εικόνα 7 Πίσω όψη μεταλλίου/σφραγίδας Δήμου 

Κυθήρων (1999). Παρουσιάζει το περίγραμμα της 

νήσου με τρία τοπόσημα: Μονή Μυρτιδίων, γέφυρα 

Κατουνίου, Κάστρο Χώρας. 

 

 Η σημειωτική του τοπίου (Jaworski & Thurlow, 2010) έχει να κάνει με την 

επαναληπτικότητα της απεικόνισης. Το τοπίο δημιουργεί την δική του πολιτισμική 

υπόσταση, ως Τόπος, στο ασυνείδητο των Κυθηρίων. Ειδικά οι μετανάστες της 

έρευνάς μας (1950-1970) επειδή έφυγαν σε μεγαλύτερες ηλικίες είχαν ήδη 

διαμορφώσει το πολιτισμικό τους πλαίσιο και την απεικόνιση του τόπου, ως τμήμα της 

ζωής στο νησί. Έτσι η καρτ ποστάλ, αλλά και οι απλές φωτογραφίες και οι αφίσες, 

είναι τμήμα της. Όταν τις κοιτάζουν, αυτές περιγράφουν οπτικά ένα μέρος της 

συλλογικής και ατομικής τους προϊστορίας. Η ιστορία των μεταναστών δεν ξεκινάει με 

την αποδημία τους και το ταξίδι. Υπάρχει ο γενέθλιος τόπος απέναντι στον τόπο 

διαμονής και πάνω σε αυτό το δίπολο δομείται η αφήγηση της μετανάστευσης: τώρα 

είμαι εδώ, αλλά τότε ήμουν εκεί.  

 Οι δημιουργοί των καρτ ποστάλ, όπως θα δούμε και παρακάτω αναλυτικά, δεν 

επεδίωξαν να σχεδιάσουν τις κάρτες τους. Πήραν το τοπίο και το αποτύπωσαν 

φωτογραφικά. Αυτό πούλαγε  οπότε και ο δημιουργός επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα, 

αλλά προσπαθεί να την ανανεώνει πότε-πότε, ώστε έχοντας «νέο» υλικό να διευρύνεται 
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η βάση αγοράς του. Η επικαιροποίηση της απεικόνισης του τόπου υπαγορεύεται από 

τους κανόνες της αγοράς: κρατάμε το βασικό στοιχείο και αλλάζουμε ό,τι μπορεί να 

αλλάξει: ίσως τους απεικονιζόμενους ανθρώπους, εάν και εφόσον μπορεί να αλλάξει 

ως στοιχείο.  

 Η απεικόνιση, για παράδειγμα, της πλατείας της Χώρας, αλλάζει γωνίες. Δεν 

αποτυπώνει μόνο τους ανθρώπους, αλλά εστιάζει και σε ένα τοπόσημο.  

 

 

 

Εικόνα 8 Πλατεία Χώρας, Κύθηρα (1952), 

φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

Εικόνα 9 Πλατεία Χώρας, Κύθηρα (μέσα 1950), 

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

Εικόνα 10 Πλατεία Χώρας, Κύθηρα (τέλη 1960), φωτογράφος άγνωστος. Πηγή: αρχείο  Ε. Βενέρη-Τραβασάρου. 

 

Η γωνία των εικόνων 8 και 10 τοποθετεί στο άκρο, αλλά μέσα στο πλάνο, ένα 

νεοκλασικό κτήριο, εκείνο της Εθνικής Τράπεζας (παλιό Παρθεναγωγείο), γνωστό 

τοπόσημο. Η εικόνα 8 είναι, πιθανόν, παραγγελία του ιδιοκτήτη του απεικονιζόμενου 

αυτοκινήτου. Στην εικόνα 10 παρουσιάζονται, τυχαία, οι εργασίες υποστήριξης του 

τοιχίου του περιμετρικού δρόμου, οπότε και έχουμε την ύπαρξη εργάτη και υλικών. 
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Ενδιαφέρον δεν είναι το αυτοκίνητο σε πρώτο πλάνο όσο το μικρό που φαίνεται στο 

πάνω τμήμα της πλατείας: πρόκειται για τρίτροχο, μάλλον, αυτοκίνητο, την ύπαρξη 

του οποίου είχαμε ακούσει αλλά ποτέ τεκμηριώσει. Στην εικόνα 9 η γωνία μετακινείται: 

το κτήριο της Εθνικής τοποθετείται ως κεντρικό στο χώρο. Η φωτογραφία έρχεται με 

την χρήση άλλου ψηλού κτηρίου (κτήριο που στεγάζει ήδη δημόσιες υπηρεσίες και 

ανήκει στην Εγχώριο περιουσία), που επιτρέπει το καδράρισμα της πλατείας με το 

τοπόσημο της Τράπεζας στο κέντρο. Η ύπαρξη των μαθητών είναι τυχαία.  

 Η υιοθέτηση νέων μορφών αφήγησης, όπως η δημιουργία των σύνθετων καρτ 

ποστάλ ή η υιοθέτηση του χρώματος, είναι στοιχεία που αξιοποιούνται για την 

διατήρηση του ενδιαφέροντος του αγοραστή. Ειδικά ο Μανώλης Σοφίος είναι εκείνος 

που χρησιμοποιεί την σύνθετη κάρτα, ήδη από την δεκαετία του 1950. Οι καλλιτεχνικές 

του ανησυχίες τον οδήγησαν σε διάφορα αποτελέσματα. Η καρτ ποστάλ της εικόνας 

13 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αφού συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν: στο πάνω 

τμήμα είναι η (επιχρωματισμένη) φωτογραφία του της Συμμαχικής απόβασης 

(Σεπτέμβριος του 1944) στο Καψάλι, μια εμβληματική φωτογραφία που κοσμεί πολλά 

Κυθηραϊκά σπίτια, σε μεγάλο μέγεθος. Το κάτω τμήμα είναι αφιερωμένο σε 

ηλιοβασιλέματα: ένα στην Αγία Πελαγία και ένα στο Καψάλι. Η σύνθεση εξυπηρετεί 

στην δημιουργία ενός συνόλου εικόνων για όλους τους Κυθηρίους, τόσο του νότιου 

όσο και του βόρειου τμήματος αλλά και της εικόνας που συμβολίζει το νησί, ως σύνολο, 

δηλαδή της απελευθέρωσης. Η χρήση του χρώματος απλώς επιτρέπει την αξιοποίηση 

εικόνων που ο Σοφίος θεωρεί καλλιτεχνικές. Είναι σημαντικό πάντως πως ο Σοφίος 

υπήρξε ο πρώτος που το εισήγαγε στην αγορά του καρτ ποστάλ, διαβλέποντας την 

«τουριστική» πλευρά της. Και αυτό όχι μόνον για τους, ελάχιστους, τουρίστες της 

εποχής. Είναι μια κίνηση να ανοίξει την αγορά στα γούστα των μεταναστών και των 

εκτός της νήσου Κυθηρίων, που όλοι έχουν ήδη αντίστοιχες εικόνες καρτών.  
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Εικόνα 11 Κυθηραϊκές Ομορφιές, Κύθηρα (μέσα 

1950), φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

Εικόνα 12 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (μέσα 1950),  

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

Εικόνα 13 Σύνθετη κάρτα, Κύθηρα (μέσα 1970), 

φωτογράφος Σοφίος (συνεργασία με εκδ. Γ. 

Λουκάτου). Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

Εικόνα 14 Σύνθετη κάρτα, Κύθηρα (μέσα 1970), 

άγνωστος φωτογράφος (εκδ. Μ. Τουμπή). Πηγή: 

προσωπικό αρχείο. 

 

Ο αγοραστής είναι όμως εκείνος που «επενδύει» την καρτ ποστάλ με το στοιχείο που 

την ενισχύει ως επικοινωνιακό μέσο: το μήνυμα. Κι αυτό μπορεί να είναι το γραπτό 

κείμενο, στην πίσω όψη, ή απλά η πράξη αποστολής της της κάρτας χωρίς γραπτό 

μήνυμα. Το γεγονός πως έχουμε τόσες πολλές άγραφες κάρτες στο σώμα υπό εξέταση 

δεν είναι αποτέλεσμα της Καρτοφιλίας ή απλά της αγοράς καρτών κατά τις διακοπές, 

που συμπληρώνουν τις φωτογραφίες που βγάζει ο μετανάστης. Σχετίζεται και με το 

μήνυμα που θέλει να διαβιβάσει ο αποστολέας, συνειδητά ή όχι. Έτσι η ιδιαιτερότητα 

του μέσου αναδύεται μέσα από την διπλή καταγωγή του μηνύματος. Οι απόψεις και 

ιδέες των φωτογράφων θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες να καταγραφούν, αφού 

επηρέασαν με τις δημιουργίες τους την αντίληψη σχετικά με το Κυθηραϊκό τοπίο ως 

σημειωτικού τόπου, δυστυχώς όμως έχουν φύγει από την ζωή. Όμως μέσα από το υλικό 

τους μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία δημιουργεί έναν τόπο. 

Αυτός ερμηνεύεται από τους θεατές του ανάλογα με την δική τους ματιά. Το τοπίο των 



87 
 

καρτ ποστάλ είναι τελικά ένα μέσο: η αποκωδικοποίηση είναι από την μεριά του 

παραλήπτη. 

 

 

1.8. Οι καρτ ποστάλ: κριτήρια και τρόποι επιλογής  

 

Oι φωτογραφίες, όπως αποφαίνεται η Penny Tinkler (2013) είναι  διακριτά απτά 

αντικείμενα (discursive material entities), πέρα από απλές μορφές αναπαράστασης της 

πραγματικότητας. Άρα είναι πολιτισμικά αντικείμενα. Αντίστοιχα και οι καρτ ποστάλ 

εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία, και όχι μόνον για την ύπαρξη ενσωματωμένης 

φωτογραφίας, αλλά περισσότερο διότι είναι εκφορές του οπτικού λόγου. Ως 

αντικείμενα είναι μετρήσιμες μονάδες. Εξετάζονται λοιπόν πρώτα τα, καθαρά, 

ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. Οι αριθμοί όμως είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάει 

μια διαδρομή αναζήτησης το ποιοτικό. Σε μια εργασία όμως, όπως η δική μας, δεν 

έχουμε μόνον ποσοτική ή ποιοτική προσέγγιση. Το ποιοτικό είναι εξίσου, αν όχι 

περισσότερο, σημαντικό στο ερώτημά μας. Η έρευνα μας μπορεί να θεωρηθεί ως μικτή 

μεθοδολογικά, αφού χρησιμοποιεί και τις δύο. Οι μικτές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

έχουν μια μακρά παρουσία στον χώρο της επιστημονικής έρευνας. Ήδη από το πρώτο 

μισό του 20ου αιώνα τόσο οι ανθρωπολόγοι όσο και οι κοινωνιολόγοι τις 

χρησιμοποιούσαν, αν και ο συγκεκριμένος όρος άρχισε να χρησιμοποιείται αρκετά 

αργότερα (Johnson κ.ά., 2007:113). Η εμπειρική μας προσέγγιση, όσον αφορά τις καρτ 

ποστάλ, υπήρξε συνειδητή απόφαση, και προϊόν ιδιαίτερου στοχασμού πάνω στο θέμα. 

H χρήση νέων τεχνολογιών επιτράπηκε μόνον προς υποστήριξη της, όχι όμως ως 

αυτοσκοπός. Δεν θελήσαμε να μπούμε στην λογική του μεγάλου αριθμού των αρχικών 

δεδομένων. Αναφερθήκαμε και παραπάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρούμε πως η έρευνα 

μεγάλου όγκου δεδομένων δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια τόσο εξειδικευμένη 

έρευνα, η οποία είναι κατά βάση ποιοτική και περιλαμβάνει μη μετρήσιμα μεγέθη, 

όπως το συναίσθημα της νοσταλγίας. Θα ήταν σχετικά εύκολο να αναζητήσουμε ό,τι 

κυκλοφορεί σε καρτ ποστάλ με θέμα τα Κύθηρα και να τα βάλουμε σε ένα τεράστιο 

αρχείο. Όμως, όπως κατανοήσαμε ευθύς εξαρχής, αυτό θα μας έδινε πολλά αριθμητικά 

και στατιστικά στοιχεία, αλλά όχι την ανθρώπινη ματιά. Και σ’ αυτήν 

επικεντρωθήκαμε.  
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 Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων δεν ήταν απλή υπόθεση, στο βαθμό που 

περιλαμβάνουν δύο μηνύματα: το οπτικό της εικόνας που συμπληρώνεται από το 

γλωσσικό μήνυμα της πίσω όψης, και το γραπτό μήνυμα του αποστολέα. Στη συνέχεια 

εστιάζουμε στην εικόνα, χωρίς να παραβλέπουμε και το γλωσσικό μήνυμα του 

αποστολέα. Κατά την επεξεργασία του υλικού της έρευνας προχωρήσαμε στις εξής 

κατηγοριοποιήσεις των καρτ ποστάλ: μήνυμα (περιεχόμενο και μέγεθος), χρώμα, 

θεματολογία. Θεωρούμε πως οι παράμετροι αυτοί επιτρέπουν να εξαχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με την χρήση τους.  

 Η επιλογή του μικρού, σχετικά, αριθμητικού σώματος μελέτης 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απόψεις του Marshal (1996:523) ότι υπάρχουν 

τρεις βασικές δειγματοληπτικές στρατηγικές στην ποιοτική έρευνα: δειγματοληψία 

ευκολίας, δειγματοληψία κρίσης και θεωρητική δειγματοληψία.  Η δειγματοληψία 

ευκολίας είναι η ευκολότερη από τις τρεις. Είναι δε η λιγότερο δαπανηρή, τόσο σε 

χρόνο, κόπο και χρήμα. όμως μπορεί να αποδώσει φτωχά ποιοτικά δεδομένα και 

στερείται αξιοπιστίας. Η δειγματοληψία κρίσης είναι η περισσότερο διαδεδομένη, 

αφού επιτρέπει την επιλογή των παραγωγικότερων δειγμάτων. Είναι πιο αξιόπιστη. Αν 

τα υποκείμενα είναι γνωστά στον ερευνητή, μπορούν να διαστρωματωθούν εύκολα. 

Τέλος η θεωρητική δειγματοληψία απαιτεί την δημιουργία ερμηνευτικών θεωριών, 

μέσα από τα αρχικά δεδομένα που αναδύονται, και έτσι να επιλέγονται και τα 

περεταίρω δείγματα (Marshal, 1996). Η δειγματοληψία κρίσης, κατά την οποία ο 

ερευνητής επιλέγει το πλέον αποδοτικό δείγμα ώστε να μπορέσει να απαντήσει στα 

ερωτήματα της έρευνας (Marshal, 1996), υπήρξε η ενδεδειγμένη επιλογή για τους 

σκοπούς αυτής της εργασίας. Υιοθετεί μια στοχευμένη δειγματοληψία, όπου ο 

ερευνητής συλλέγει, κωδικοποιεί, και αναλύει τα δεδομένα και κατόπιν αποφασίζει 

ποια δεδομένα θα συλλέξει από αυτά (Glaser & Straus, 1999:229). Το σώμα των καρτ 

ποστάλ που εξετάστηκε και διερευνήθηκε ήταν πολύ μεγάλο σε όγκο και 

επαναλαμβανόμενο, τόσο στις απεικονίσεις όσο και στα μηνύματα της πίσω όψης των 

ταχυδρομικών καρτών. Έτσι περιορίστηκε στην ανάλυση του αποτελέσματος του 

δείγματος που προκρίθηκε ως αντιπροσωπευτικό. Σκοπός υπήρξε ο εντοπισμός αυτού 

που ο Patton (2002:273) αποκαλεί πλούσιες σε πληροφορίες περιπτώσεις (information-

rich cases), δηλαδή στις κάρτες που επιτρέπουν την μελέτη σε βάθος και «από τις 

οποίες κάποιος μπορεί να μάθει πολλά σχετικά με θέματα κεντρικής σπουδαιότητας, 

όσον αφορά τον σκοπό της έρευνας». Η επιλογή του δείγματος ήταν ενεργητική και 
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στοχευμένη, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και το ερώτημα 

της έρευνας. Το βασικό ερευνητικό μας ερώτημα συνίσταται στο κατά πόσον οι καρτ 

ποστάλ επέτρεψαν την υπόμνηση του χώρου καταγωγής στους μετανάστες. Σίγουρα 

μια ποιοτική έρευνα, μικρού αριθμού δειγμάτων, μπορεί να υποπέσει σε σφάλματα 

γενικότητας και στην εξαγωγή κοινοτυπιών αντί πραγματικών αποτελεσμάτων. 

Ωστόσο, η πρακτική ποιοτική δειγματοληψία απαιτεί μια ευέλικτη και ρεαλιστική 

προσέγγιση. Η υιοθέτηση του ερμηνευτικού παραδείγματος μέσα από μια προσέγγιση 

σκοπιμότητας (Mertens, 1998:19) επιλέχθηκε ώστε να αποφευχθούν γενικεύσεις.  
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Κεφάλαιο δεύτερο:  

Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο 

 

One is always at home in one's past... 

Vladimir Nabokov, Speak, Memory 

 

2.1. Η δειγματολογική συνέντευξη και η μεθοδολογία της 

 

Η συνέντευξη αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία των ποιοτικών μεθόδων 

έρευνας και ανάλυσης. Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που 

καθοδηγείται από  τον ερευνητή, με στόχο την απόσπαση πληροφοριών, οι οποίες 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της έρευνας (Cohen & Manion, 1992). Η επιλογή να 

ακολουθηθεί η οδός των συνεντεύξεων κρύβει ένα πολύ θετικό στοιχείο τόσο για τον 

ερευνητή όσο και για την πλευρά του υποκειμένου, αφού ενθαρρύνει και τις δύο 

πλευρές, που συμμετέχουν σ’ αυτήν, να νοιώσουν περισσότερο συνδεδεμένες με την 

συζήτηση που διεξάγεται και η οποία ανατροφοδοτείται από τις εκφραζόμενες απόψεις 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008:4). Οι συνεντεύξεις είναι εκείνο το εργαλείο που 

μας επέτρεψε να κατανοήσουμε καλύτερα την διαχείριση της μετανάστευσης. Η πρώτη 

γενιά μεταναστών κουβαλάει το τραύμα της εγκατάλειψης της οικογενειακής εστίας, 

συνήθως με την θέληση του μετανάστη, αλλά βασισμένη στην αναγκαιότητα της 

οικογένειας να επιβιώσει ως σύνολο. Η μεταμνήμη που δημιούργησαν αυτοί οι 

άνθρωποι τους επέτρεψε να επιβιώσουν ως  απόδημοι. Δεν τολμάμε να συγκρίνουμε 

την μετανάστευση με καταστάσεις όπως εκείνη της προσφυγιάς ή της μετακίνησης 

λόγω εθνοκάθαρσης. Όμως το τραύμα δεν επηρεάζεται μόνον από εξωγενείς 

παράγοντες, αλλά και από εσωτερικούς. Μερικές φορές οι μετανάστες το 

διαχειρίζονταν με την απουσία του μεταναστευτικού αφηγήματος ως κάτι που, 

σύμφωνα με την Brison, έκοβε τις διασυνδέσεις ανάμεσα στο ενθυμούμενο παρελθόν, 

το παρόν που βιωνόταν και το αναμενόμενο μέλλον (1999: 41). Η Hirsch τονίζει πως 

η συνοχή της μεταμνήμης με το αντικείμενό της, ή την πηγή της, είναι εφικτή όχι μέσα 

από την ανάμνηση αλλά μέσα από μια φανταστική δημιουργία και επένδυση (1997:22). 

Έτσι η πρώτη γενιά δημιουργεί τον φανταστικό χώρο της καταγωγής, βασισμένο πάνω 

στον πραγματικό. Όμως η δεύτερη γενιά καλείται να διαχειριστεί το αφήγημα της 

καταγωγής, εάν υπάρχει, μέσα όμως από την πραγματικότητα του μη ανήκειν, αφού η 

έννοια σπίτι/σπιτικό (home) είναι όρος ασαφής, μεταβαλλόμενος και μη εφικτός. Είναι 
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ξένοι σε ξένο τόπο, είτε στην χώρα καταγωγής, είτε στην χώρα διαβίωσης. Έτσι 

ανακύπτει η διαδικασία της αναγνώρισης, κατά την οποία οι μετανάστες της δεύτερης 

γενιάς αφηγούνται τις ιστορίες των κομματιών της καταγωγής ώστε να έρθουν σε 

επαφή με τους όμοιούς τους, δημιουργώντας μια πράξη πολιτισμικής ανάκτησης (Hall, 

1989:19). 

 Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η έρευνά μας, μέσω 

των συνεντεύξεων, είναι πως δεν μπορούμε να έχουμε τυχαία δείγματα σε αυτήν. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα του μικρού πληθυσμού των Κυθήρων, αλλά και εκείνων έξω από το 

νησί. Υπάρχει μια τοπική ρήση η οποία καταδεικνύει το πρόβλημα: οι μισοί Κυθήριοι 

είμαστε ήδη συγγενείς μεταξύ μας και θα γίνουμε, αργά ή γρήγορα, συγγενείς με τους 

άλλους μισούς.25 Αυτό βέβαια είναι μια διαπίστωση η οποία ίσχυε ειδικά μέχρι τη 

δεκαετία του 1960, όταν και οι γάμοι μεταξύ Κυθηρίων ήταν ο κανόνας. Συγχρόνως 

όμως και οι δομές των εκτός νήσου ομάδων ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη μορφή: 

η ύπαρξη Αδελφοτήτων ή Συνδέσμων επέτρεπε τον συγχρωτισμό των νέων, ώστε να 

υπάρξει η δυνατότητα εύρεσης συντρόφων και να διατηρηθεί η τοπική ενδογαμία. 

Αυτό βεβαίως δεν ισχύει απόλυτα πλέον αλλά είναι ένας πόλος συγκέντρωσης των 

ομάδων αυτών. Έχοντας άμεση εμπειρία των δομών αυτών, αφού συμμετέχουμε και 

εμείς σε αυτές, διαπιστώσαμε πως αποτελούν υλικό προς μελέτη και αξιοποίηση. 

 Η  χρήση της  τεχνικής της χιονοστιβάδας (snowball sampling) είναι 

ενδεδειγμένη, στην περίπτωσή μας, καθώς επιτρέπει τη χρήση γνωστών και φίλων με 

συναφή κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ακριβώς την ομάδα που 

έπρεπε να αναλύσουμε. Όμως επειδή εμπεριέχει το εγγενές μειονέκτημα του μη 

τυχαίου δείγματος, με  επακόλουθο της μη δυνατότητας εξαγωγής αντικειμενικών 

στοιχείων, θα μπορούσε να θεωρηθεί μη αντικειμενική. Παρόλα αυτά η έρευνα μας 

είναι θεωρούμε πως ως ποιοτική επέτρεπε την χρήση της, ακόμη και με αυτό το 

μειονέκτημα, λόγω της μικρής έκτασης του δείγματος αλλά και της προσέγγισής μας. 

Η συλλογή δεδομένων και προσπάθεια ερμηνείας (Eisner, 1991:36), με την βοήθεια 

της βιβλιογραφίας και ενδεχόμενη συνεργασία με ομότεχνους επιστήμονες, ώστε να 

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ήταν το ζητούμενο. Όμως ο ερευνητής 

εξαρτάται από την συναίσθησή του σχετικά με την επιλογή του τι είναι σημαντικό και 

 
25 Η συγκεκριμένη ρήση δείχνει εκ πρώτης όψεως σκωπτική, αλλά κατά βάση καταγράφει το πρόβλημα 

της έντονης επιγαμίας που υπήρχε κατά περιόδους στο νησί.  
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αυτό έχει να κάνει και με τις ικανότητες του. Ο Peshkin (1985:19) παρομοιάζει τα 

υποκειμενικά στοιχεία του ερευνητή με μια θετική έκρηξη. Οι ποιοτικές μέθοδοι 

έρευνας δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στην σημασία της εμπειρίας  

των υποκειμένων, δίνοντας την δυνατότητα να καταγραφεί η φωνή του υποκειμένου 

και οι εκφράσεις του. Τελικά εκείνο που έχει βαρύτητα στις ποιοτικές μεθόδους είναι 

η κρίση του ερευνητή κι όσων θα διαβάσουν την έρευνα (Eisner, 2017:148). 

 Η διαδικασία δειγματοληψίας Respondent Driven Sampling (RDS) 

προσομοιάζει με εκείνη του τυχαίου περιπάτου (Klovdahl, 1989), καθώς καθοδηγείται 

από τους αποκρινόμενους. Η στράτευση νέων υποκειμένων λειτουργεί μέσω της 

διαδικασίας των αλυσιδωτών παραπομπών. Έτσι το κοινωνικό δίκτυο των ατόμων τα 

οποία επιλέγονται τροφοδοτεί με νέα υποκείμενα την διαδικασία της έρευνας. Η RDS 

βασίζεται σε ένα προσαρμοστικό σχέδιο δειγματοληψίας, και συγχρόνως συνδυάζει 

την snowball sampling μέθοδο με μαθηματικά μοντέλα που υποστηρίζει το δείγμα 

αναπληρώνοντας για το γεγονός του ότι το δείγμα έχει συλλεχθεί με μη τυχαίο τρόπο.26 

Ας εξετάσουμε εάν τα υποκείμενα της έρευνας εμπίπτουν στις έξι παραδοχές σύμφωνα 

με τον Heckathorn (2011:363): 

• Οι ερωτηθέντες γνωρίζουν ο ένας τον άλλο ως μέλη του πληθυσμού-στόχου, 

όπως είναι τυπικό για ομάδες. 

• Το δίκτυο του πληθυσμού-στόχου αποτελεί ένα μόνο συστατικό. Η υπόθεση 

αυτή είναι εύλογη, αν το δίκτυο δημιουργήθηκε μέσα από ένα πρότυπο επαφής, 

αν έχει ιδιότητες ενός μικρό-κόσμου, ή εάν τα μεγέθη του δικτύου της 

συνάδουν με ένα μοντέλο δυναμικής κατανομής. 

• Η δειγματοληψία γίνεται με αντικατάσταση. Ως εκ τούτου, το κλάσμα 

δειγματοληψίας πρέπει να είναι αρκετά μικρό για ένα μοντέλο-με-

αντικατάσταση ώστε να είναι κατάλληλες. 

• Οι ερωτηθέντες μπορούν να αναφέρουν με ακρίβεια το μέγεθος του 

προσωπικού δικτύου τους, δηλαδή, ο αριθμός των ατόμων που γνωρίζουν που 

ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

 
26 Βλέπε σχετικά: ιστοσελίδα: https://bit.ly/2wt06dP.  

https://bit.ly/2wt06dP
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• Οι ερωτηθέντες προσλαμβάνουν τυχαία από τα προσωπικά τους δίκτυα. Αυτή 

η υπόθεση γίνεται πιο πειστική όταν τα μέλη του πληθυσμού-στόχου έχουν 

εύκολη και μη επαπειλούμενη πρόσβαση στα σημεία προς διερεύνηση. 

• Οι ερωτηθέντες προσλαμβάνουν μόνο μία πρόσληψη, έτσι ώστε η 

αποτελεσματικότητα πρόσληψης είναι ομοιόμορφη σε όλες τις ομάδες. 

Η χρήση της μεθόδου αυτής αρχικά ξεκίνησε για τον εντοπισμό των, λεγόμενων, 

αόρατων δικτύων: περιθωριακές ομάδες, κλειστού (σχετικά) χαρακτήρα, 

αλληλοϋποστηριζόμενες (όχι πάντα) όπως οι μουσικοί της τζαζ, οι χρήστες παράνομων 

ναρκωτικών ουσιών και οι φορείς HIV. Ο ίδιος ο Heckathorn (2011) αναφέρει πως η 

μέθοδος  μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες, αλλά και για 

εθνογραφικούς σκοπούς. Ο πληθυσμός-στόχος που είχα θέσει έχει εθνογραφική 

σημασία καθώς πρόκειται για υποομάδα που έχει ενταχθεί στο κοινωνικό ιστό του 

περίγυρού της αλλά διατηρεί τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητές της. Έτσι καθίσταται 

αρκετά πιο εύκολο το έργο του εντοπισμού και της παροχής πληροφοριών. Και φυσικά 

όλο το εγχείρημα στηρίζεται επάνω και στον πυλώνα της Αυτοεθνογραφίας. Είναι 

πασιφανές πως η εγκυρότητα της έρευνας μπορεί να κριθεί ως μη αμιγώς επιστημονική, 

αλλά έχω αναφέρει παραπάνω την γενικότερη κριτική ενάντια στην χρήση της 

Αυτοεθνογραφίας. 

 Τέλος θα πρέπει να επαναλάβουμε πως το δείγμα μπορεί, εκ πρώτης όψεως, να 

δείχνει μικρό, όμως η συλλογή δεδομένων συνεχίστηκε με άτυπες και πρόχειρες 

συζητήσεις. Αυτές επιβεβαίωναν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων. Η αξιοπιστία 

και εγκυρότητα των δεδομένων μας επιβεβαιώθηκαν, αφού υπήρχε επαναληπτικότητα 

των στοιχείων.  

 

  

2.2. Η συνέντευξη με εικόνες (photo elicitation) 

 

Όταν η ερευνητική προσπάθεια άρχισε να προσανατολίζεται στην χρήση συνεντεύξεων 

ανέκυψε το ερώτημα πως να χρησιμοποιηθεί το υπό εξέταση υλικό ως αφετηρία 

συζήτησης. Οι ταχυδρομικές κάρτες έχουν ως ένα από τα δύο βασικά τους στοιχεία την 

φωτογραφία. Η τεχνική της χρήσης εικόνων, σε συνεντεύξεις, για την εξαγωγή 
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συμπερασμάτων, γνωστή με τον αγγλικό όρο photo elicitation θεωρήθηκε ως ο 

ενδεδειγμένος τρόπος.  

 Η μεθοδολογική έρευνα της συνέντευξης με εικόνες βασίζεται, σύμφωνα με τον 

Harper (2002:13) στην, φαινομενικά απλή ιδέα της εισαγωγής  μιας φωτογραφίας στην 

ερευνητική συνέντευξη. Στα Ελληνικά η μέθοδος αναφέρεται και ως «τεχνική 

άντλησης πληροφοριών μέσω της φωτογραφίας», αν και εμείς θα προτιμήσουμε τον 

απλούστερο όρο «συνέντευξη με εικόνες» (Σκαρπέλος, 2012:173). Η διαφορά της 

απλής συνέντευξης, που χρησιμοποιεί λόγο ως μέσο, και της συνέντευξης με εικόνες 

έγκειται στους τρόπους με τους οποίους αντιδρούν οι άνθρωποι σε αυτές τις δύο μορφές 

συμβολικής αναπαράστασης. Οι εικόνες προκαλούν την δημιουργία εντονότερων 

συναισθημάτων απ’ ότι ο λόγος. Και αφού μιλάμε για συμβολικές παραστάσεις καλό 

θα ήταν να θυμόμαστε πως η βάση των πολιτισμικών σπουδών εδράζεται στην 

ερμηνεία των σημείων. Στην περίπτωση της έρευνάς μας βέβαια δεν θα σταθούμε 

μόνον στην χρήση της εικόνας, αυτής καθαυτής, αλλά και του μηνύματος της πίσω 

όψης των καρτ ποστάλ. Η χρήση λοιπόν μιας ημιδομημένης συνέντευξης με την 

εισαγωγή μικρού αριθμού ταχυδρομικών καρτών και με τις δύο τους όψεις, είναι το 

μεθοδολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε.  

 

Αντίθετα από πολλές ερευνητικές μεθόδους αυτή της συνέντευξης με εικόνες 

λειτουργεί (αλλά μπορεί και όχι) για κάποιους μυστηριώδεις λόγους. Θεωρώ πως η 

συνέντευξης με εικόνες είναι χρήσιμη σε μελέτες που είναι εμπειρικές και μάλλον 

συμβατικές: η συνέντευξης με εικόνες μπορεί να προσδώσει εγκυρότητα σε μια έρευνα 

που στηρίζεται στον λόγο… Αλλά πιστεύω πως η συνέντευξη με εικόνες αγγίζει 

βαθύτερα σημεία σε διαφορετικά σημεία της ανθρώπινης συνείδησης απ’ ότι οι 

συνεντεύξεις που βασίζονται μόνο στον λόγο. Κι αυτό οφείλεται εν μέρει στο πως η 

ενθύμηση μεγαλοποιείται από τις φωτογραφίες και εν μέρει στην ειδική ποιότητα της 

φωτογραφίας (Harper, 2002:22).   

Ο Harper (2002) επισήμανε πως από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η Οπτική 

Κοινωνιολογία θεώρησε ως σημαντικό εργαλείο την συνέντευξη με εικόνες, σε 

αντίθεση με την Οπτική Ανθρωπολογία, που την θεωρούσε ως επικουρικό εργαλείο. 

Οι ενότητες που παρουσίασε είναι ενταγμένες σε τέσσερεις θεματολογικές ενότητες: 

ανά κοινωνική τάξη ή οργάνωση ή οικογένεια, ανά κοινότητα και ιστορική εθνογραφία, 

ανά ταυτότητα, και ανά πολιτισμό ή πολιτισμικές σπουδές. Επιπλέον ο Charles Suchar, 
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όπως αναφέρει ο Harper  (2002:16), προτείνει τέσσερεις  κύριες χρήσης της 

συνέντευξης με εικόνες. Και αυτό διότι την αντιμετωπίζει από μια ευρύτερη αντίληψη 

της θεματολογίας:  

• αυτές που διερευνούν σημασίες και κατηγορίες αντίληψης του περιβάλλοντος 

υλικού πολιτισμικού περιβάλλοντος και γενικά τα αντικείμενα,  

• τις διερευνητικές συνεντεύξεις με σκοπό την απόδοση της σημασίας στην 

συμπεριφορά και τις σπουδαιότερες κοινωνικές πρακτικές των ατόμων, 

• εκείνες που στηριζόμενες σε πορτρέτα προσπαθούν αν αναδείξουν σχέσεις 

μεταξύ ατόμων και του περιβάλλοντός τους, και 

• συνεντεύξεις που ερευνούν την κοινωνική ταυτότητα του ατόμου και την 

βιογραφία του. 

Αυτές είναι οι θεωρητικές βάσεις της έρευνας. Όμως η πρακτική πλευρά μας έδειξε 

πως η συνέντευξη ήταν ένα αντικείμενο που έπρεπε να πλησιάσουμε με σεβασμό. Η 

ανάκληση του παρελθόντος δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον όταν η 

μετανάστευση την έχει χρωματίσει με αρκετά αρνητικό τρόπο. 

 Επιλέξαμε τα Κύθηρα ως χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, αφού η επιλογή 

της Αυστραλίας, ως in situ έρευνας, ήταν αδύνατη -για οικονομικούς λόγους. Ένας 

άλλος παράγοντας που μας επέτρεψε την δειγματοληπτική ερευνητική προσπάθεια στα 

Κύθηρα ήταν η χρήση ατόμου ως διαμεσολαβητή, ώστε τα υποκείμενα των 

συνεντεύξεων να νοιώσουν πιο άνετα. Όλοι γνώριζαν καλύτερα τον πατέρα μου, απ’ 

ότι εμένα ως άτομο, κι έτσι επιλέξαμε την αξιοποίηση του ως διαμεσολαβητή. Έχοντας 

την εμπειρία και τις κοινωνικές σχέσεις που χρειάζονταν, βοήθησε στην επιλογή των 

ατόμων, που θα αποτελούσαν το δείγμα. Εκείνο των Κυθηρίων των ΗΠΑ ήταν 

δυστυχώς ελάχιστο, αλλά ενδεικτικό, όπως κι εκείνο της Νοτίου Αφρικής. Επίσης 

αρκετές από τις άτυπες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια Έκθεσης 

της Λαογραφικής Συλλογής Κυθήρων, στην Χώρα.27   

 
27 Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Μαρκάτο (πρώην Δημοτική Αγορά) κατά το 

διάστημα 10-14 Αυγούστου 2019. Αναφερόταν στο ρούχο των παλαιών Κυθήρων (πρώτες ύλες, 

επεξεργασία, ρούχα, εσώρουχα, φορεσιές) και χρησιμοποίησε υλικό της Λαογραφικής Συλλογής 

Κυθήρων (Χώρας). Ένα μεγάλο κομμάτι της έκθεσης περιλάμβανε την φωτογραφική τεκμηρίωση του 

ρούχου. Η είσοδος ήταν ελεύθερη και ο χώρος βρισκόταν πάνω στην κεντρική οδό της Χώρας και 
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 Ένα πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε αφορά την ηλικία των 

ατόμων που συμμετείχαν. Οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, στους οποίους 

αναφερόμαστε, διανύουν την έβδομη και όγδοη δεκαετία του βίου τους. Αυτό επέβαλε, 

την ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπισή τους. Η ημιδομημένη συνέντευξη δεν 

μπορούσε να διεξαχθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αλλά κατά τις 

συνθήκες που επέτρεπε η φυσική και ψυχολογική τους κατάσταση. Κατά την διάρκεια 

των συνεντεύξεων με άτομα της δεύτερης γενιάς δεν προέκυψαν  προβλήματα, αλλά 

και σε αυτές έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς και οι δικές τους ηλικίες ήταν 

τέτοιες ώστε η συναισθηματική φόρτιση μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα υγείας. 

Έτσι προσπαθήσαμε να διενεργήσουμε τις συνεντεύξεις στον χώρο κατοικίας τους και 

με την αρωγή συγγενικών τους προσώπων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. 

Δεν χρησιμοποιήθηκαν Έντυπα Αποποίησης Ευθύνης, αλλά επιλέχθηκε η πιο βατή 

λύση της διενέργειας της συνέντευξης, ως οργανικό κομμάτι συζήτησης με τα μέλη της 

οικογένειας να συμμετέχουν αρχικά, δημιουργώντας ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.  Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στα υποκείμενα είχαν να κάνουν με την εκμαίευση 

των συναισθημάτων που ένοιωθαν όταν παραλάμβαναν τις καρτ ποστάλ, την 

αντιμετώπιση της ετερότητας σε μια ξένη κοινωνία, τις σχέσεις που είχαν με τους 

αποστολείς. Όλο το σκεπτικό ήταν να επιτρέψουμε να εξωτερικεύσουν το συναίσθημα 

της νοσταλγίας. Η χρήση του δίπολου εικόνας και γραπτού μηνύματος λειτούργησε 

ικανοποιητικά. Οι συνεντεύξεις μας επέτρεψαν να σκύψουμε και να δούμε την 

διαφορετικότητα των δύο, τριών, και ίσως παραπάνω, γενιών όταν βλέπουν το ίδιο 

αντικείμενο. Η Νοσταλγία όμως της κάθε ομάδας έχει επενδύσει την Εικόνα με τελείως 

άλλα χαρακτηριστικά. Θεωρήσαμε ως σημαντικό στοιχείο την καταγραφή του 

βλέμματος αυτών των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα της Μνήμης της Γενέθλιας Γης 

διαφέρουν, κι όχι μόνον από γενιά σε γενιά αλλά και ανάμεσα στους μετανάστες της 

ίδιας γενιάς, ακόμη και της πρώτης.   

 

 

  

 
έχοντας κάνει αρκετή προβολή της, τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και με την χρήση παραδοσιακών 

μέσων (αφίσες), υπολογίζουμε τους επισκέπτες περί τους 300. Από αυτούς περί το ένα τρίτο ήταν 

μετανάστες, όλων των κατηγοριών: τόσο αυτοί που βρίσκονταν σε διακοπές όσο και αυτοί που 

επέστρεψαν, πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενιάς. 
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Κεφαλαίο τρίτο: 

Μετανάστευση και μετανάστες 

 

Η ξενιτιά, η ερημιά, η πίκρα και η λύπη 

 όλα μου τα 'δωσε ο θεός, τίποτα δε μου λείπει. 

 Κ. Ρούκουνας, Έρημος στη ξενιτιά (ρεμπέτικο-1935) 

 

 

 

3.1. Μετανάστευση 

 

Η μετανάστευση, σύμφωνα με τις κοινωνικές επιστήμες αλλά και το Διεθνές Δίκαιο, 

είναι η μετακίνηση ανθρώπων σε χώρα της οποίας δεν έχουν την ιθαγένεια, 

προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί, ιδιαίτερα ως μόνιμοι κάτοικοι ή μελλοντικοί 

πολίτες της χώρας. Οι λόγοι της μετανάστευσης είναι, κατά κύριο λόγο, οικονομικοί 

αλλά και πολιτικοί, κοινωνικοί ακόμη και πολιτιστικοί. Το φαινόμενο της Ελληνικής 

μετανάστευσης, όπως είδαμε και παραπάνω, ήταν αρκετά διαδεδομένο ήδη πριν από 

την ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Δεν θα εξετάσουμε την υποκατηγορία της 

εσωτερικής μετανάστευσης, καθώς αυτή αποτελεί μια εντελώς ειδική περίπτωση, αν 

και στοιχεία της είναι ίδια με εκείνα της εξωτερικής.  Επικεντρώνοντας στην περίοδο 

1950-1970 έχουμε την σημαντικότερη μετακίνηση εκτός χώρας, πληθυσμιακά αλλά 

και ποιοτικά. Βέβαια αυτές έρχονται σε μια Ελλάδα που προσπαθεί να συνέλθει από 

το διπλό κλονισμό τόσο ενός Παγκοσμίου Πολέμου, και των ιδιαίτερα σκληρών ξένων 

κατοχών, όσο και του συνεπακόλουθου Εμφυλίου, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις 

ώστε η μετανάστευση να μετατραπεί σε Έξοδο. 

  Το θέμα της Ελληνικής μετανάστευσης, όπως είδαμε ήδη στον πρόλογό μας, 

είναι τεράστιο. Πρέπει να υπενθυμίσουμε την διάκριση ανάμεσα στις αρχαίες 

αποικιακές μετακινήσεις ή και τις αναγκαστικές. Η ανταλλαγή των πληθυσμών που 

ακολούθησε την καταστροφική Μικρασιατική εκστρατεία (1919-22) είναι ένα 

σύγχρονο φαινόμενο αναγκαστικής, αλλά ουσιαστικά στοχευμένης, μετακίνησης 

μαζών. Όμως δεν έχει σχέση με την μετανάστευση. Η σύγχρονη Ελληνική Διασπορά 

έχει ημερομηνία έναρξης σχετικά πρόσφατη. Ο Χασιώτης (2006:19) αναφέρει πως 

υπάρχουν τρεις, διακριτές, περίοδοι και φάσεις της Ελληνικής Διασποράς: Η πρώτη 

συμπίπτει με την Οθωμανική κυριαρχία της Ελλάδας (και της αντίστοιχής Ενετικής 
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στα Επτάνησα). Αυτή διακρίνεται σε δύο φάσεις, που η μεν πρώτη καλύπτει τους τρεις 

πρώτους αιώνες ενώ η δεύτερη καλύπτει το διάστημα μεταξύ των αρχών του 18ου αιώνα 

και της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η δεύτερη περίοδος είναι συντομότερη και 

καλύπτει την χρονική περίοδο από την δημιουργία του Ελληνικού κράτους έως τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τελευταία, που έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και 

καλύπτει ουσιαστικά και την περίοδο που εξετάσουμε, ξεκινάει με την λήξη του 

Δευτέρου  Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνει έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Η χρονική 

περίοδος που επιλέξαμε να εξετάσουμε εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες (1950-1970) 

οπότε θα μπορούσαμε να πούμε πως αρκεί η γενικότερη μελέτη της τελευταίας 

περιόδου, που αναφέρθηκε παραπάνω. Όμως η μαζική έξοδος των Κυθηρίων εδράζεται, 

στέρεα, επάνω στην προηγούμενη περίοδο (1821-1945) και λίγο πιο παλιά, στα τέλη 

του 18ου αιώνα, λόγω των ειδικών συνθηκών της νήσου.  

Γενικά μιλώντας, η υπερωκεάνια μετανάστευση, της δεύτερης περιόδου, και η 

οποία καλύπτει την περίοδο 1880-1940, με κύριο προορισμό τις ΗΠΑ, είναι η 

μαζικότερη έξοδος Ελληνικού πληθυσμού, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες 

περιοχές του ευρύτερου Ελληνισμού. Συνολικά υπολογίζονται 512.000 άτομα από το 

Ελληνικό κράτος και τουλάχιστον άλλα 100.000 από άλλες περιοχές ακολούθησαν τον 

δρόμο της αποδημίας (Χασιώτης, 2006:22). Στην περίπτωση των Κυθήρων οι 

μετακινήσεις αυτής της περιόδου έχουν πολλαπλούς προορισμούς. Ως το 1890 η 

Σμύρνη υπήρξε ο αποδέκτης των μεγαλύτερων ροών, με δευτερεύοντες την 

Αλεξάνδρεια (ειδικά από τις αρχές του 1920), την Αργεντινή, τις ΗΠΑ και την 

Αυστραλία, όπου οι πρώτοι Κυθήριοι εμφανίζονται περί το 1850 στα χρυσωρυχεία της 

Βικτώριας, με βεβαιότητα.  

  H μετανάστευση, κατά τον 20ο αιώνα, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για την 

Ελλάδα, λόγω του μεγέθους της. Αλλά και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες είχαμε 

αντίστοιχες μεταναστευτικές ροές, κάτι που άλλαξε το status του ευρωκεντρικού 

μοντέλου, που ήταν στέρεα βασισμένο στο ομοιογενές εθνικό κράτος. Ο Ravenstein 

(1889) ήταν από τους πρώτους που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της 

μετανάστευσης, διατυπώνοντας κάποιες αρχές οι οποίες αφορούσαν προβλήματα 

υπερπληθυσμού, δυσμενές νομικό πλαίσιο, υψηλή φορολογία και αρνητικό κοινωνικό 

περιβάλλον και θέτοντας ως κυρίαρχο κίνητρο τη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης και του βιοτικού επιπέδου, τόσο του ατόμου όσο και της οικογένειάς του. 

Τα σημαντικότερα αυτά ρεύματα μετακίνησης και οι συν αυτώ αιτίες γέννησής τους 
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δεν μπορούν να αναλυθούν, εδώ, όμως -σχηματικά μιλώντας- αναφέρεται η διάκριση 

της μεταναστευτικής ροής από Ανατολή σε Δύση και από Νότο σε Βορρά. Στον 

ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο υπήρχαν μετακινήσεις, ακόμη και με την χάραξη εθνικών 

συνόρων, ένα στοιχείο που φαινομενικά θα έπρεπε να σταματήσει τις ροές αυτές. Ένα 

επιπλέον στοιχείο των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών κρατών υπήρξε, τόσο προ του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά πολύ περισσότερο μετά από αυτόν, η 

μετακίνηση από τις πρώην αποικίες προς την μητρόπολη. Επίσης ο Δεύτερος 

Παγκόσμιος Πόλεμος επέτεινε τις μετακινήσεις, όχι μόνον για οικονομικούς αλλά 

περισσότερο για πολιτικούς λόγους. Η ροή από τις ανατολικοευρωπαϊκές προς τις 

δυτικοευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, υπήρξε μεγάλη.  

 Η Ελληνική περίπτωση μπορεί να συνοψισθεί σε μια σειρά παραγόντων που 

επέβαλλαν, τρόπον τινά, την μετανάστευση: πολιτική και οικονομική αστάθεια, 

αύξηση πληθυσμού, μικρή έως ελάχιστη ιδιοκτησία. Ειδικά μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο το ίδιο το κράτος βοήθησε στην εξαγωγή μεταναστών, αφού οι 

προσπάθειες ανασυγκρότησής του δεν απέδιδαν και οι δημιουργούμενες θέσεις 

εργασίας ήταν πολύ λιγότερες από εκείνες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε πως το 1965 ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών, 

προς όλες τις χώρες, άγγιξε τις 117.000, όταν το μέγιστο που είχε σημειωθεί το 1914 

ήταν μόλις 37.000 (Κιόχος, 1984:743). Στην ειδική περίπτωση της Αυστραλίας οι 

αριθμοί είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικοί: από το 1829 έως το 1974 ο συνολικός αριθμός 

των Ελλήνων μεταναστών έφτασε τις 300.000 (Tamis, 2005:31). Στις Ευρωπαϊκές 

χώρες οι αριθμοί ήταν ακόμη μεγαλύτεροι. Συγκεκριμένα θα παραθέσουμε, από το 

συλλογικό έργο Έλληνες στη Διασπορά (2006), μια αναφορά από το άρθρο της Λίνας 

Βεντούρα για την Ομοσπονδιακή Γερμανία, μια χώρα που απορρόφησε το μεγαλύτερο 

μέρος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής ροής: 

 

Από το 1960 έως το 1976 όμως, ο αριθμός των Ελλήνων στη Δυτική Γερμανία 

αυξήθηκε αλματωδώς, καθώς μετακινήθηκαν 623.320 “φιλοξενούμενοι εργάτες” 

(Gastarbeiter), για να εργαστούν στις βιομηχανίες της… Με βάση τις επίσημες 

στατιστικές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, ο αριθμός των 

«μονίμων μεταναστών» που εγκατέλειψαν τη χώρα κατά την περίοδο που εκτείνεται 

από το 1955 έως το 1977, ανέρχεται σε 1.236.280. Ο αριθμός αυτός δεν είναι απόλυτα 

αξιόπιστος. Σύμφωνα, πάντως, με εκτιμήσεις ειδικών, οι μετανάστες από το 1946 έως 



100 
 

το 1977 ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο. Οι μετακινούμενοι αυξήθηκαν αλματωδώς 

μετά το 1960 και, στην πλειονότητά τους, κατευθύνθηκαν, πλέον, προς ευρωπαϊκές 

χώρες και κατά κύριο λόγο προς τη Δυτική Γερμανία: το 61% του μεταπολεμικού 

μεταναστευτικού ρεύματος μετακινήθηκε προς χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης· η 

μετανάστευση προς την Ομοσπονδιακή Γερμανία ισοδυναμεί με το 53% του 

συνολικού αριθμού των μεταπολεμικών μεταναστών και το 83% των μετακινούμενων 

προς τις ευρωπαϊκές χώρες (2006:135-137). 

Η μεταναστευτική ροή της περιόδου 1950-1970 υπήρξε καταλυτική για την Ελλάδα. 

Της στέρησε ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργού της πληθυσμού, αλλά από την άλλη οι 

οικονομικές εισροές επέτρεψαν την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών 

των απόδημων. Η δημιουργία της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ 

Ευρώπης (ΔΕΜΕ), το 1952, υπήρξε το σημείο αφετηρίας, αφού θα αποτελέσει μία 

πολύ σημαντική οργάνωση διευκόλυνσης της μεταναστευτικής ροής από την Ευρώπη 

προς υπερπόντιες χώρες, και ιδιαιτέρως από την Ελλάδα.28 

 Δυστυχώς σε χαλεπούς, οικονομικούς, καιρούς η μετανάστευση ήταν και 

εξακολουθεί να είναι μια κάποια λύση. Στην Ελλάδα της σύγχρονης οικονομικής 

κρίσης βιώνουμε το φαινόμενο της φυγής των νεομεταναστών. Το σημαντικό στοιχείο 

αυτής της φυγής είναι πως αποτελείται από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι 

συνεπακόλουθο όχι της υπερβάλλουσας προσφοράς πτυχιούχων αλλά της μικρής και 

περιορισμένης ζήτησης της Ελληνικής αγοράς γι’ αυτούς. Φυσικά και η φυγή 

επιστημόνων στο εξωτερικό, γνωστή με τον Αγγλικό όρο Brain Drain, συνιστά 

απώλεια αναπτυξιακής αλλά και ευρύτερα κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής 

δυναμικής. Αλλά η σημερινή μεταναστευτική έξοδος είναι ένα άλλο θέμα, και δεν θα 

ασχοληθούμε με αυτήν. Το δικό μας ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περίοδο. 

 

 

3.2. Κυθήριοι μετανάστες 

 

 
28Το 1980 η ΔΕΜΕ άλλαξε όνομα με νεότερο Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης (ΔΕΜ – ICM), 

και το 1989 έλαβε το τελευταίο επίσημο όνομα Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ – IOM/OIM) 

που ισχύει σήμερα. Βλ. σχετικά:  https://greece.iom.int/el. 

https://greece.iom.int/el


101 
 

Τα Κύθηρα υπήρξαν πάντα ένα νησί που οι κάτοικοί του οδηγούνταν σε μετανάστευση, 

αφού οι κοινωνικοοικονομικές δομές του το επέβαλλαν -σε συνδυασμό με την αύξηση 

του πληθυσμού. Η αύξηση ήταν συνήθως μικρή και εκδηλωνόταν στις σπάνιες 

περιόδους ειρήνης και ευμάρειας. Η ιδιοκτησία της, σχετικά μικρής σε έκταση, 

καλλιεργούμενης γης πέρασε στα χέρια του γενικού πληθυσμού μετά τα μέσα του 18ου 

αιώνα, αλλά γρήγορα δημιουργήθηκε ένα οξύ φαινόμενο: οι χωρικοί νέοι ιδιοκτήτες 

διαμοίραζαν την γη σε όλα τα παιδιά τους, αντίθετα από τους ευγενείς που δεν 

διαμοίραζαν την ιδιοκτησία, πάρα μόνον σε ένα τέκνο ή κληρονόμο. Έτσι οι κάτοικοι 

άρχισαν να αντιμετωπίζουν, από πολύ νωρίς, το πρόβλημα που φάνηκε πως επιλύθηκε 

με την αναδιανομή της γης. Ιστορικά μπορούμε να εντοπίσουμε την απαρχή της φάσης 

αυτής κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, όταν η μονοκαλλιέργεια του αμπελιού -

λόγω της επιδημίας φυλλοξέρας- ανάγκασε του άρχοντες και ιδιοκτήτες να την 

πουλήσουν στους χωρικούς, πολλοί των οποίων βρέθηκαν με χρήματα που είχαν 

αρχίσει να εισρέουν ως μεταναστευτικά εμβάσματα. Το Τσιριγώτικο μερτικό, λαϊκός 

όρος που έχει να κάνει με την υπερβολική κατάτμηση της γης, δημιούργησε αδυναμία 

επιβίωσης από την γεωργία αυτή καθαυτή -πάρα πολύ γρήγορα. Η προσέγγιση στη 

νήσο από αέρος καταδεικνύει την κατάτμηση αυτή παραστατικά, αφού οι ξερολιθιές 

που ορίζουν τις ιδιοκτησίες καθιστούν εμφανή την υπερβολική αυτή κατάτμηση. Η 

απάντηση στο πρόβλημα ήταν προφανής: περισσότερη μετανάστευση.  Για να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα μεγέθη της μετανάστευσης πρέπει να 

ξεκινήσουμε από τα πληθυσμιακά στατιστικά των Κυθήρων.  

 

Έτος Σύνολο 

1760 6.000 

1790 8.000 

1808 9.000 

1814 9.231 

1825 10.343 

1862 14.500 

1920 9.700 

1928 9.092 

1951 6.500 

1961 5.500 
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1971 4.120 

1981 3.500 

Πίνακας 2 Πληθυσμιακά στοιχεία Κυθήρων. Πηγή: Κασιμάτης, 1978. 

 

Δυστυχώς τα πληθυσμιακά στοιχεία προ του 1760 είναι ασαφή, καθώς δεν υπήρχαν 

πάντα καταγραφές των ροών, και αυτά τα οποία υπάρχουν δεν ανταποκρίνονται πάντα 

στην πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού της νήσου σημειώνεται το 

1862, δηλαδή σχεδόν εξήντα χρόνια αφού το νησί πέρασε στην Αγγλική προστασία και 

δύο χρόνια πριν από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος. Στον πίνακα 

αποτυπώνονται καθαρά οι φάσεις μετανάστευσης των Κυθηρίων, μέσα από την μείωση 

του πληθυσμού. Η πρώτη εντοπίζεται στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, 

με διαρκώς πτωτική τάση, ενώ η δεύτερη εντοπίζεται μεταξύ 1950-1960, οπότε 

καταγράφεται η μαζικότερη έξοδος μεταναστών, είτε εξωτερικού είτε εσωτερικού 

προορισμού. Διαχρονικά ο πληθυσμός, από τα τέλη της Αγγλοκρατίας  (1801-1864) 

και έπειτα, υφίσταται συνεχή μείωση.  

 Οι αρχικοί προορισμοί της μαζικής μετανάστευσης, είναι η Σμύρνη και ο 

Πειραιάς, δηλαδή ένα δίπολο εξωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης.  Βέβαια η 

Σμύρνη μπορεί να λογιστεί ως μια ενδιάμεση κατάσταση, λόγω της έντονης παρουσίας 

του Ελληνικού στοιχείου και γλώσσας.  Όμως και η Αυστραλία ήταν ένας προορισμός 

των Κυθηρίων, ήδη από το 1880, αφού οι μετανάστες ενθαρρύνθηκαν να 

μεταναστεύσουν και να επαναπατριστούν χωρίς ειδική άδεια. Σε πολλές περιπτώσεις, 

σύμφωνα με στοιχεία, η μετανάστευσή τους επιδοτείται, δεδομένου ότι ήταν επιλέξιμοι 

για ένα ειδικό ναύλο πέντε λιρών, λόγω της προηγούμενης διασύνδεσης με την Αγγλία 

και την κατοχή αγγλικού διαβατηρίου (Tamis, 2005:39). Το 1910 καταγράφεται ως το 

έτος των πρώτων ομαδικών μετακινήσεων προς την Αυστραλία, αλλά και προς την 

Αργεντινή. Αξίζει να σημειωθεί πως από τους 10.260 καταγεγραμμένους Έλληνες 

μετανάστες στην Αυστραλία, πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 2.200 ήταν 

Κυθήριοι, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο (Price, 1963:113). Στην δεκαετία του 1970, 

και αναφερόμενοι μόνον στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο αριθμός των 

μεταναστών ήταν περί τις 38.000. Σύμφωνα δε με πρόσφατες στατιστικές ο συνολικός 

αριθμός τους αγγίζει τις 80.000 (Μαρσέλλος, 1998). Οι αριθμοί αυτοί όμως 

αναφέρονται μετανάστες ήδη της τρίτης ή και τέταρτης γενιάς, επιτεύχθηκαν δε με την 

αξιοποίηση της λεγόμενης πρόσκλησης συγγενικών προσώπων (Benyei, 1960, όπως 
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αναφέρεται στο Tamis 1994, 75 κ. επ.) Η ειδική αυτή διάταξη επέτρεψε την αλυσιδωτή 

μετακίνηση, χωρίς τον φόβο της παραμονής στα στρατόπεδα, μια δοκιμασία που 

υπέμειναν χιλιάδες Ελλήνων, και μη, μεταναστών και η οποία σχετικά πρόσφατα 

άρχισε να ερευνάται στην Αυστραλία -κυρίως από τα τέκνα των μεταναστών. Πριν τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η μετανάστευση οδηγούσε δεκάχρονα και 

δεκαπεντάχρονα αγόρια στο υπερπόντιο ταξίδι προς την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, μόνα 

τους χωρίς οικογενειακή στήριξη. Οι περισσότεροι επέστρεψαν μόνον για την 

αναζήτηση νύφης και ξαναέφευγαν (Καλλίγερος, 2001:177). Αντίθετα η μεταπολεμική 

ροή χαρακτηρίζεται από την μαζικότερη μετανάστευση, αλλά κυρίως την αύξηση του 

ορίου ηλικίας. Οι περισσότεροι είχαν πάει στο γυμνάσιο, ή ήταν ήδη έφηβοι, ενώ και 

η αναλογία αρρένων/θηλέων άλλαξε δραματικά. Ενώ ως το 1952, το 78% των Ελλήνων 

μεταναστών ήταν άνδρες, οι διακρατικές συμφωνίες και η ειδική αντιμετώπιση των 

Κυθηρίων είχε μειώσει την αναλογία στο  45%, ήδη από την δεκαετία του 1940 

(Glytsos, 2008:98). Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η επιλογή της εγκατάστασης εκτός 

μεγάλων πόλεων, στην ύπαιθρο χώρα. Το 1951, το 43% των Ελλήνων μεταναστών, και 

ειδικά των Κυθηρίων, ήταν εγκατεστημένοι εκτός πόλεων. Είκοσι χρόνια αργότερα, 

μόνο το 7% κατοικούσαν εκτός των μητροπολιτικών περιοχών της Αυστραλίας 

(Turnbull & Valiotis, 2001). 

Οι Κυθήριοι, όπως όλοι οι αρχικοί μετανάστες, έκαναν οποιαδήποτε εργασία 

για βιοπορισμό. Όμως η διορατικότητα ορισμένων πρωτοπόρων τους επέτρεψε την 

γρήγορη οικονομική, και όχι μόνον, ανέλιξή τους. Ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα, το 

οποίο πρόσφατα επανεκδόθηκε, είναι το βιβλίο «Η ζωή εν Αυστραλία», του 1916. 

Καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνόγλωσσο βιβλίο που εκδόθηκε στην Αυστραλία 

αποτελεί, κατ’ ουσία, μια προσπάθεια των Ελλήνων να καταδείξουν την επιτυχία τους. 

Πρέπει να επισημάνουμε πως το 1916 υπήρξε έτος ορόσημο, αφού τότε η Αυστραλιανή 

κυβέρνηση απαγόρευσε τις εμπορικές συναλλαγές με την ουδέτερη Ελλάδα, επέβαλλε 

την αναστολή των πολιτογραφήσεων των Ελλήνων κάτω των 60 ετών, ενώ 

καταγράφηκαν περιστατικά βίας και καταστροφών καταστημάτων και περιουσιών 

Ελλήνων, μέσα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (Fifis, 2004). Η επίσημη 

άποψη ήταν πως οι Έλληνες έπρεπε να θεωρούνται, εκ προοιμίου, ως άτομα 

αναξιόπιστα και γι’ αυτόν τον λόγο εκδόθηκε, τον Ιούνιο του 1916, μυστική οδηγία 

απογραφής όλων των Ελλήνων, με στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες, την οικονομική τους κατάσταση καθώς και την ιδεολογική τους 
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τοποθέτηση (Fifis, 2004).29 Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με την χορηγία του John D. 

Comino (Κομηνός), ο οποίος με τον αδελφό του Athanasio ήταν ιδιοκτήτες αλυσίδων 

Oyster saloon και restaurant, και εθεωρείτο ο πλουσιότερος Έλληνας στην Αυστραλία 

τότε (Cunneen, 1981). Το βιβλίο, το οποίο θα χαρακτηριζόταν σήμερα ως ένα who-is-

who ευρετήριο της Ελληνικής εμπορικής κοινότητας, εκδόθηκε σε δέκα χιλιάδες 

αντίτυπα, όταν ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων στην χώρα ήταν λιγότεροι των 4.000. 

Το βιβλίο παρουσιάζει 155 επιτυχημένους επαγγελματίες, μέσα από βιογραφικό και  

φωτογραφικό υλικό. Τουλάχιστον το 47% του συνόλου προέρχονταν από τρία νησιά: 

Κύθηρα, Καστελόριζο και Ιθάκη. Η πλειονότητα πάντως των παρουσιαζόμενων είναι 

Κυθήριοι επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνταν στην πολιτεία της Νέας Νότιας 

Ουαλίας (NSW). Το βιβλίο αναφέρει συνολικά 630 Ελληνικά καταστήματα, με τα 

περισσότερα να βρίσκονται στο Sydney και τη Melbourne, κάποια λίγα σε Perth, 

Brisbane και Adelaide, και τα υπόλοιπα σε μικρές, επαρχιακές πόλεις (Fifis, 2004). 

Τελικά, η έκδοση αναφέρεται στο φαινόμενο των Κυθηρίων ιδιοκτητών καταστημάτων, 

αφού καταγράφει περί τα 250, από τα 625 Ελληνικά που θρυλούνται πως υπήρχαν το 

1916. Τελικά περιγράφονται μόνον 124, και από αυτά τα 67 είναι αμιγώς Κυθηραϊκής 

ιδιοκτησίας. Αυτά περιλαμβάνουν Café, Oyster bars και mixed business, δηλαδή 

καταστήματα με περισσότερες της μίας λειτουργίας. Τα 15 ανήκαν, άμεσα ή έμμεσα, 

στον άνθρωπο που χρηματοδότησε την έκδοση του βιβλίου, τον John Comino (Turnbill 

και  Valiotis, 2001). Η μεταναστευτική ροή, βοηθούμενη μέσω των εκτεταμένων 

συγγενικών δικτύων και την αλληλοϋποστήριξη, αυξήθηκε σημαντικά. Βέβαια αυτό 

δεν σήμαινε πως οι όροι της εργασίας ήταν εύκολοι. Ένα παράδειγμα αναφέρουν οι 

Alexakis & Janiszweski (1995): ο Nick Poulos, που μετανάστευσε το 1951, έπρεπε να 

δουλέψει 5 χρόνια, με ωράριο 18 ώρες την ημέρα και επτά μέρες την εβδομάδα, για να 

ξεπληρώσει το εισιτήριό του. Και ήταν μόλις 12 ½ ετών. Αντίστοιχα ο πατέρας μου, 

αν και είχε πρόσκληση (άρα μέρος της αλυσίδας), χρειάστηκε να δουλέψει στην 

ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού δικτύου (μέσα της δεκαετίας 1950) και σε άλλες 

ευκαιριακές εργασίες, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει αρκετά χρήματα για το 

εισιτήριό του. Τελικά, και επειδή τα χρήματα δεν ήταν αρκετά, χρειάστηκε να δανειστεί 

ο πατέρας του ένα μικρό σχετικά ποσό, Δανεισμός όμως είχε ήδη γίνει και για άλλα 

μέλη της οικογένειας που μετανάστευσαν νωρίτερα.   

 
29 Λόγω αυτής της οδηγίας, υπάρχει πλήρης εικόνα για την παρουσία των Ελλήνων μεταναστών στην 

Αυστραλία. 
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O κατ’ εξοχήν τομέας στον οποίο οι Κυθήριοι διέπρεψαν, από τα πρώτα χρόνια 

εγκατάστασής τους, ήταν τα εστιατόρια. Αργότερα ήταν η πλειονότητα των 

καταστηματαρχών Milk Café, μιας αμερικάνικης ιδέας προσαρμοσμένης στα δεδομένα 

της Αυστραλίας (Alexakis  & Janiszewski, 2016). Όπως αναφέρει ο Tamis (2005):  

 

Ωστόσο, ένα ορόσημο στην πολιτιστική και οικονομική ζωή της Αυστραλίας ήταν η 

ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση εστιατορίων. Πολλοί χαρισματικοί εστιάτορες 

κέρδισαν τον πλούτο και τον κοινωνικό σεβασμό, μέσω των εστιατορίων τους, 

προσελκύοντας τον κοινωνικό και πολιτικό ιστό της χώρας… Κατά το πρώτο μισό του 

εικοστού αιώνα, οι Κυθήριοι μετανάστες σχεδόν κυριάρχησαν σε ολόκληρη τη 

βιομηχανία των café τόσο των επαρχιακών όσο και των πόλεων της Νέας Νότιας 

Ουαλίας (NSW) και της Βικτώρια (2005:119).  

Τα Milk Café σέρβιραν το milkshake, ένα γλυκό, κρύο ρόφημα που φτιάχνεται 

συνήθως από παγωμένο γάλα ή παγωτό, σε συνδυασμό με γλυκαντικά ή σιρόπια. 

Πρωτοεμφανίστηκε, ως προϊόν, στην Αμερική και είναι ευρέως διαδεδομένο εκεί αφού 

το σερβίρουν σε όλα τα εστιατόρια, τα καφέ και τα αναψυκτήρια (Dairy bar/Malt 

shop).30 Στις ΗΠΑ αρχικά το πωλούσαν στα φαρμακεία -που περιλάμβαναν και το soda 

fountain, δηλαδή γωνιά με ανθρακούχα ροφήματα προς χώνεψη, καθώς και το 

milkshake χρησιμοποιούνταν για την συνοδεία φαρμάκων. Στην Αυστραλία οι 

Έλληνες πήραν την ιδέα δημιουργώντας όμως τα Milk Café, ένα αποκλειστικό 

κατάστημα ή ενσωματωμένο σε restaurant, δηλαδή το κλασικό εστιατόριο. Το πρώτο 

Milk Café άνοιξε το 1932 στο Martin Place, και την πρώτη ημέρα χρειάστηκε η 

συνδρομή της αστυνομίας καθώς 5.000 άνθρωποι προσήλθαν για τα εγκαίνια. Οι 

Κυθήριοι έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος των restaurant-milk bar που αναπτύχθηκαν 

στην ενδοχώρα της Αυστραλίας, και ειδικά στην ανατολική.   

 

 

 
30 Υπάρχει και η άποψη πως το πρώτο milk bar café είχε ανοίξει στην Ινδία, το 1930, και αντιγράφηκε 

τόσο στην Βρετανία και την Αυστραλία. Βλ. σχετικά: https://bit.ly/3jraNzX.  

https://bit.ly/3jraNzX


106 
 

 

Εικόνα 15  Harden- Murrumburrah, Αυστραλία (1967). Ο Δημήτριος Λουράντος τοποθετεί εμπορεύματα στο 

Paragon Café,  Πηγή: προσωπικό αρχείο. (slide). 

 

Είναι ενδιαφέρον πως οι Κυθήριοι μετανάστες υπήρξαν γενικά πρωτοπόροι. Για 

παράδειγμα το 1931 στην Τασμανία οι μόνοι Έλληνες ήταν ο Γεώργιος Χάρος, οι 

αδελφές του Κατερίνα και Μάντη, ο Ι. Φλάσκας και η σύζυγός του (που είχαν φτάσει 

εκεί το 1922), τα αδέλφια Syd, Βασίλειος και Γρηγόριος Κασιμάτης και ο Αθανάσιος 

Καπαράτος, που ζούσαν στο Launceston. Δηλαδή επί συνόλου εννέα Ελλήνων στην 

Tasmania οι οκτώ ήταν Κυθήριοι. Όμως οι Κυθήριοι δεν ήταν απλά οι μετανάστες που 

έφτασαν νωρίς. Διέπρεψαν σε πολλούς τομείς. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε μόνον 

τον sir Nicholas Laurantus (1890-1980). Το πραγματικό του όνομα ήταν Νικόλαος 

Λουράντος και υπήρξε επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος (Michaelides, 2000). Η πορεία 

του από απλός μετανάστης σε ιππότης της Κοινοπολιτείας ήταν περιπετειώδης. Όμως 

δεν αρκούσε να είναι απλά επιτυχημένος. Η κοινωνική του προσφορά υπήρξε 

σημαντικότατη. Αρκεί να αναφέρουμε πως χρηματοδότησε την έδρα των Νέων 

Ελληνικών στο πανεπιστήμιο του Sydney, το 1968, ενώ στην δεκαετία του 1970 

παραχώρησε $450,000 στην μονάδα υποστήριξης ηλικιωμένων της Αρχιεπισκοπής 

Αυστραλίας, και συνέχισε να την χρηματοδοτεί οπότε δημιουργήθηκε το Lourantos 

Village, μια πιο εκτεταμένη μονάδα. Ο Λουράντος συνέχιζε να υποστηρίζει την μονάδα, 

και γενικά την όλη προσπάθεια, όχι μόνον χρηματικά αλλά και μέσα από συχνές 

επισκέψεις σε αυτήν. Η παρουσία του σε αυτή έγινε ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο και 



107 
 

ο «uncle Nick», παρατσούκλι του sir Nicholas, έγινε σύμβολο της μονάδας. Φυσικά 

υποστήριξε και τη νήσο καταγωγής του: ο λιμενοβραχίονας στο Καψάλι 

κατασκευάστηκε με εράνους (βλ. ερανικές καρτ ποστάλ), προσωπική εργασία των 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αλλά και την γενναία χορηγία του.31  

 Θα μπορούσαμε επί μακρό να αναφερθούμε στους Κυθηρίους στην Αυστραλία. 

Ήταν, και είναι, ένα από τα πλέον δυναμικά τμήματα του πληθυσμού. Άλλωστε, όπως 

ανaφέρει ο Tamis (2002) «Οι Κυθήριοι, που [το 1945] αντιπροσώπευαν την 

ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Κοινότητας στο Sydney, επηρέαζαν και έλεγχαν την 

Κοινότητα» Βέβαια η τοπικότητα που τους διακρίνει έχει να κάνει περισσότερο με το 

γεγονός πως προέρχονται από έναν μικρό τόπο -άρα και οχυρώνονται πίσω από αυτό 

το χαρακτηριστικό, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να θεωρούν εαυτούς Greeks in 

Australia, δηλαδή κομμάτι του συνόλου των Ελλήνων. Η ιδιαιτερότητα της 

συσπείρωσης γύρω από την τοπικότητα είναι ένα συντηρητικό στοιχείο, αφού 

λειτουργεί στην βάση της εκτεταμένης οικογένειας και των υποχρεώσεων απέναντί της, 

που όμως δεν αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας πιο προοδευτικής 

κοσμοθεωρίας, αλλά και στην ένταξη της μεγαλύτερης ομάδας των Ελλήνων 

μεταναστών. Όμως δημιουργεί ένα δυϊσμό: είναι Έλληνες, αλλά πρωτίστως είναι 

Τσιριγώτες.32 Και αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό Τσιριγωτοαυστραλέζων 

(τοπικός όρος) που εμφανίζονται στη νήσο για διακοπές. Το γεγονός πως στους 

Αντίποδες οι εποχές είναι εντελώς αντιθετικές δεν τους πτοεί. Άλλωστε οι εργαζόμενοι 

απλά προγραμματίζουν διακοπές τριών-τεσσάρων εβδομάδων, τα παιδιά φροντίζουν 

να έχουν ένα δεκαπενθήμερο -στα πλαίσια περιήγησης και σε άλλα σημεία του 

Ελληνικού χώρου ή της Ευρώπης, και οι ηλικιωμένοι διαστήματα που αγγίζουν τους 

τρεις και παραπάνω μήνες. Η παρουσία συνδυάζεται με εργασίες που έχουν να κάνουν 

με την περιουσία στο νησί, και τα όποια νομικά ή άλλα προβλήματα έχουν ανακύψει. 

Οι αναλυτικοί λόγοι των διακοπών τους αναλύονται παρακάτω, σε ειδική ενότητα. Η 

απόσταση δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο για το ταξίδι. Οι μετανάστες έρχονται, και θα 

συνεχίσουν να έρχονται, στο νησί. Η αναζήτηση της αφετηρίας του ταξιδιού του 

 
31Υπάρχει ακόμη η αναθηματική πλάκα τοποθετημένη στον λιμενοβραχίονα, όπου αναφέρεται ως μέγας 

ευεργέτης.   

32 Τσιρίγο είναι η άλλη ονομασία των Κυθήρων (Ενετικό Cerigo). Οι κάτοικοι αποκαλούνται Τσιριγώτες 

και Τσιριγώτισες.  
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μετανάστη δεν είναι πλέον προσκύνημα, αλλά μέρος της ζωής των μεταναστών, τόσο 

της πρώτης όσο και των επόμενων γενεών.   
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Κεφάλαιο τέταρτο: 

Νοσταλγία 

 

Η νοσταλγία είναι ένας σαγηνευτικός ψεύτης 

George Wildman Ball, Newsweek 

 

 

4.1. Το συναίσθημα 

 

Τι είναι η νοσταλγία; Το Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, του Γ. Μπαμπινιώτη 

(2012), αποδίδει τον εξής ορισμό στην λέξη:  

 

νοσταλγία (η) {χωρ. πληθ.} 1. συναίσθημα έντονου πόθου και λαχτάρας για επιστροφή 

στην πατρική γη, που συνοδεύεται συνήθ. Από θλίψη και μελαγχολία, εφόσον η 

επιστροφή αυτή κρίνεται δύσκολη ή αδύνατη: η ~ τού ξενιτεμένου αποτελεί βασικό 

θέμα τής δημοτικής ποίησης || όταν ζούσα στο εξωτερικό, ένιωθα έντονη - για την 

Ελλάδα ΣΥΝ. πεθυμιά, λαχτάρα 2. (κατ' επέκτ.) ψυχική κατάσταση που συνοδεύει 

ενίοτε την αναπόληση τού παρελθόντος και χαρακτηρίζεται από συναισθήματα θλίψης 

και μελαγχολίας κατά την ανάμνηση αγαπημένων προσώπων, ευχάριστων γεγονότων, 

καταστάσεων κ.λπ., ενώ συνδυάζεται και µε επιθυμία για επάνοδο ή επιστροφή τους: 

µε ~ θυμούμαι την εποχή εκείνη τής χαράς και τής ξεγνοιασιάς || αγιάτρευτη| δυνατή | 

ξαφνική | ακατανίκητη | απέραντη | τυραννική | γλυκιά ~ ||κατέχομαι | βασανίζομαι από 

- || µε κυριεύει η ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nostalgie < αρχ. νόστος + -

αλγία < άλγος «πόνος»].  

Αντίστοιχα το αγγλόφωνο λεξικό Merriam-Webster την επεξηγεί ως: «μια 

μελαγχολική ή υπερβολικά συναισθηματική λαχτάρα για επιστροφή σε κάποια 

προηγούμενη περίοδο ή μη ανακτήσιμη κατάσταση» ενώ το, επίσης αγγλόφωνο, λεξικό 

του Cambridge, την αναλύει ως «ένα αίσθημα ευχαρίστησης και ελαφριάς θλίψης όταν 

κάποιος σκέφτεστε πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν»33 Θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε την έννοια ως διαπροσωπική έκφραση του εαυτού που αντικειμενικά παρέχει 

μια αίσθηση συνέχειας. Είναι μια μορφή παιχνιδιού της επικοινωνίας, μέσα από την 

 
33 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/34tvndC και https://bit.ly/3iIHIQa.  

https://bit.ly/34tvndC
https://bit.ly/3iIHIQa
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ομιλία, που υπηρετεί την επαφή με το παρελθόν. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα 

να την χαρακτηρίσουμε ως μια μορφή ιδεολογίας ή μυστικοποίησης του παρελθόντος, 

προσωπικού και ομαδικού. Η νοσταλγία είναι όλα τα παραπάνω, αλλά και κάτι 

περισσότερο. Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε πως η νοσταλγία έχει χρησιμοποιηθεί 

ως πολιτιστικό αγαθό που προέρχεται από την εμπειρία μιας συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας και μετατρέπεται, πολύ συχνά, σε καταναλωτικό προϊόν με έντονη 

εκμετάλλευση, οπότε γίνεται και μοχλός της διαφήμισης ως ευπώλητο προϊόν, 

απευθυνόμενο στις καταναλίσκουσες μάζες. 

 Η νοσταλγία είναι λόγια λέξη, που δημιουργήθηκε από ελληνικές ρίζες αλλά 

δεν είναι ελληνική, εμφανίζεται όμως ως γλωσσικό δάνειο στη γλώσσα μας. Η λέξη 

δημιουργήθηκε το 1688 από τον Ελβετό ιατρό Johannes Hofer, για χρήση στη 

διδακτορική του διατριβή «Dissertationmedica de nostalgia» (Ιατρική διατριβή περί 

Νοσταλγίας, Βασιλεία 1688). Συνδυάζοντας τις αρχαιοελληνικές λέξεις νόστος (με την 

έννοια της επιθυμίας του γυρισμού στην πατρίδα) και άλγος (με την έννοια του πόνου, 

της θλίψης), την επινόησε για να χαρακτηρίσει μια ασθένεια, της οποίας τα 

συμπτώματα περιγράφει ως: «κακή διάθεση που προέρχεται από την επιθυμία για 

επιστροφή στην πατρίδα» Στην παλαιότερη, ιατρική, βιβλιογραφία η ασθένεια 

αναφερόταν ως Schweizerheimweh ή mal du suisse/mal du pays, ενώ συγχρόνως 

υπήρχε η Γερμανική λέξη Heimweh (πόνος/νόσος/καημός της πατρίδας).  Αρχικά 

πιστευόταν πως ήταν αποτέλεσμα της βλάβης των αυτιών και του μυαλού των Ελβετών 

στρατιωτών από τον συνεχή ήχο των κουδουνιών των αγελάδων που υπήρχαν γύρω 

τους, στην μακρινή τους πατρίδα, και λειτουργούσε ως έναυσμα της δημιουργίας της 

«ασθένειας», όταν βρίσκονταν μακριά από αυτήν για ικανό διάστημα. Προτεινόταν δε 

η χρήση ιατρικών μέτρων για την ίασή της όπως καθαρτικά, χρήση όπιου, βδέλλες, και 

ζεστά υπνωτικά γαλακτώματα. Η απόλυτη  ιατρική θεραπεία, για τους  Ελβετούς 

μισθοφόρους, ήταν η επιστροφή στις Άλπεις.34 Επίσης αναφερόταν και ως ασθένεια 

 
34 Οι Ελβετοί μισθοφόροι ήταν περιζήτητοι στρατιώτες, ήδη από τον Μεσαίωνα. Παράδειγμα η Ελβετική 

φρουρά του Βατικανού. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 ο Γάλλος ιατρός 

Jourdain Le Cointe πρότεινε ίαση της νοσταλγίας με τη δημιουργία πόνου και τρόμου. Ως επιστημονική 

βάση των απόψεών του παρέθεσε  τη δραστική αντιμετώπιση της νοσταλγίας από τους Ρώσους στη 

διάρκεια εκστρατείας στη Γερμανία το 1733, όταν ο στρατηγός αναγκάστηκε, λόγω της έκτασης που 

είχε προσλάβει, να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα δραστικά μέτρα για να εξαλείψει την ασθένεια. Απείλησε 

να θάψει ζωντανό όποιο στρατιώτη αρρωστήσει από Νοσταλγία. Παρά το γεγονός πως εντοπίζεται μια 

αλληγορία, δηλαδή πως η μετακίνηση σε ξένη χώρα είναι ένα συναίσθημα παρόμοιο με εκείνο του 
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της «εκτόπισης» Η νοσταλγία, ως καινοφανής ιατρικός όρος, είχε να αντιμετωπίσει 

τους αντίπαλους επιστημονικούς όρους: «…φιλοπατριδομανία, που είχε προτείνει ο 

Χάρντερ, ποθοπατριδαλγία, που επινόησε ο Τσβίνγκερ, και τον υπότιτλο 

Heimsehnsucht, που έδωσε ο Χάλλερ…» (Cassin, 2015:31). Τελικά όμως επικράτησε 

ο όρος νοσταλγία, ο συγκερασμός του εννοιών του πόνου και της επιστροφής, με 

έναρξη τις Ομηρικές λέξεις.  

Η θεώρηση του συναισθήματος αυτού συνεχίστηκε τουλάχιστον ως τα τέλη του 

19ου αιώνα οπότε και άρχισαν να την αντιμετωπίζουν ως ψυχολογικό φαινόμενο και όχι 

ως σωματικό. Η λέξη πεθυμιά είναι, ίσως, η πλησιέστερη νεοελληνική λέξη που 

εκφράζει την νοσταλγία, αλλά δεν είναι ταυτόσημη καθώς καλύπτει ευρύ φάσμα 

συναισθημάτων. Όπως αναφέρει ο Neel Burton (2014):  

 

Η νοσταλγία θα πρέπει να διακρίνεται από την επιθυμία επιστροφής στην πατρίδα 

(homesickness) και από την θλίψη (regret). Αν και επιθυμία επιστροφής στην πατρίδα 

είναι μια σχεδόν μετάφραση του όρου νοσταλγία, αυτή αναφέρεται ειδικότερα στην 

αγωνία ή βλάβη που προκαλείται από τον πραγματικό ή αναμενόμενο χωρισμό από το 

σπίτι. Η θλίψη είναι μια συνειδητή αρνητική συναισθηματική αντίδραση παρελθουσών 

ενεργειών ή ενεργειών που δεν πραγματοποιήθηκαν. Η θλίψη διαφέρει από την 

απογοήτευση στο ότι η θλίψη αναφέρεται σε ενέργειες ενώ η απογοήτευση σε 

αποτελέσματα. Ενοχή είναι η βαθιά λύπη για τις ενέργειες που υπολείπονταν των δικών 

μας ηθικών προτύπων. Η ενοχή αποτελεί προϋπόθεση για την θλίψη, η οποία είναι πιο 

ώριμη και δυναμική από την ενοχή επειδή περιλαμβάνει επίσης μια ώθηση για την 

μετάνοια και την αποκατάσταση. 

 
θανάτου, λέγεται πως όντως η απειλή πραγματοποιήθηκε και πως μετά την εκτέλεση της ποινής σε 

ορισμένους το στράτευμα «θεραπεύτηκε». [Starobinski 96. Η αναφορά προέρχεται από τον Dr. Jourdan 

Le Cointe (1790). Σημείωση στο Boym, Nostalgia and Its Discontents]. Το περιστατικό βέβαια 

αναφέρεται σε λαό που ποτέ δεν είχε αντίστοιχες μετακινήσεις, όπως ο Ελληνικός, αφού: «H ξενιτειά 

και ο θάνατος αδέλφια λογούνται», λαϊκό ποίημα που ο λαογράφος Νικόλαος Πολίτης έβαλε ως 

προμετωπίδα στην ομάδα των δημοτικών τραγουδιών της ξενιτιάς . Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη πως 

το συναίσθημα τον 17ο και 18ο αιώνα θεωρούνταν ιάσιμη ασθένεια τον 20ο πέρασε στην αντίπερα όχθη 

ως «ανίατη χρόνια κατάσταση» 
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Η νοσταλγία απασχόλησε παρά πολλούς ερευνητές και έτσι υπάρχουν πολλοί ορισμοί 

της. Εμείς θα σταθούμε στην άποψη των Holbrook και Schindler (1991) που την 

περιγράφουν ως:  

 

μία προτίμηση (γενική προτίμηση, θετική άποψη, ή ευνοϊκό αποτέλεσμα) προς 

αντικείμενα (ανθρώπους, μέρη, ή πράγματα) που ήταν πιο συνήθη (δημοφιλή, της 

μόδας, ή  κυκλοφορούσαν ευρέως) όταν κάποιος ήταν νεότερος (νεαροί ενήλικες, 

εφηβεία, παιδικά χρόνια, ή ακόμη και πριν την γέννησή τους). 

Η θεωρητικός της νοσταλγίας Svetlana Boym μας αναφέρει σχετικά πως: «Ο εικοστός 

αιώνας ξεκίνησε με την ουτοπία και κατέληξε με τη νοσταλγία. H αισιόδοξη πίστη στο 

μέλλον έχει ξεπεραστεί ενώ η νοσταλγία, είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο, 

ποτέ δεν ξεπεράστηκε, παραμένοντας παράδοξα σύγχρονη» (2007:7) 

 Η νοσταλγία είναι μία θεώρηση του παρελθόντος όπου αυτό αντιμετωπίζεται 

μέσα από ωραιοποιημένη και μια, όχι πάντα, θετική οπτική που θαυμάζεται για τα 

στοιχεία που εμπεριέχει κι έχουν εξαφανιστεί, φτάνοντας στην μίμηση και 

επανεφεύρεση «παλαιών εθίμων» Μπορούμε επίσης να την καθορίσουμε ως το 

αντίθετο της προόδου. Αυτό ίσως δίνει μια αίσθηση συντηρητισμού στη νοσταλγία, 

αλλά ο συντηρητισμός είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό της. «Η νοσταλγία έχει να 

κάνει με τη σχέση μεταξύ της ατομικής βιογραφίας και της βιογραφίας ομάδων ή 

εθνών, μεταξύ της ατομικής και της συλλογικής μνήμης» (Boym, 2001:xvi). Άλλωστε 

ο Lowenthal (1989) μας αναφέρει: 

 

Σημαντικά, ένα πράγμα που λείπει από αυτό το φανταστικό παρελθόν είναι η 

νοσταλγία - κανείς τότε δεν κοίταζε πίσω με λαχτάρα ή για αρωγή... Είμαστε 

νοσταλγικοί όχι για το παρελθόν όπως ήταν ή ακόμα και όπως θα θέλαμε να ήταν˙ 

αλλά και για την κατάσταση της ύπαρξης, με ταυτόχρονη ένταξη και πληρότητα  τις 

οποίες στερείται το παρόν (1989:29). 

 Έτσι σήμερα η πολιτισμική κληρονομιά έχοντας βιομηχανοποιηθεί δίνει την 

νοσταλγική ατμόσφαιρα στα προϊόντα που προσφέρονται στη κοινωνία, όντας προϊόν 

της νοσταλγίας κι αυτή. Βέβαια πρέπει να καταλάβουμε πως, σύμφωνα με την άποψη 

αυτή του Lowenthal, τα μνημεία απέκτησαν αξία λόγω της αρχαιότητάς τους και του 

ότι είναι αντικείμενα Τέχνης. Ο Volker Fisher πάντως παρέθετε μια άλλη άποψη, 
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αντιμετωπίζοντας την κατηγορία αυτή της νοσταλγίας των μνημείων του παρελθόντος 

ως μεταϊστορικό τρόπο οικειοποίησης του παρελθόντος, που διαμορφώνεται από τις 

ιδιαίτερες καταστάσεις συγκεκριμένων πολιτισμικών συμφραζομένων. Βέβαια, για να 

ανατρέξουμε στους πρωτοπόρους φιλόσοφους, τόσο ο Rousseau όσο και ο Kant 

εντοπίζουν πως η νοσταλγία έχει σχέση με την χρονική παρά με την χωρική απόσταση. 

Μάλιστα ο Kant (1798) αναφέρει πως όταν οι άνθρωποι που νοιώθουν νοσταλγία 

επιστρέφουν σπίτι είναι, πολύ συχνά, δυσαρεστημένοι, αλλά συγχρόνως θεραπεύονται 

από την νοσταλγία, ως συναίσθημα. Τέλος υπάρχει και η άποψη της Cassin (2015), η 

οποία υποστηρίζει πως:   

 

[Η] νοσταλγία δεν είναι απλώς ο καημός της πατρίδας και η επιστροφή σ’ αυτή. Αυτό 

το ασφυκτικό και γλυκό συναίσθημα είναι, όπως και η καταγωγή, μια επιλεγμένη 

μυθοπλασία που δεν παύει να εκπέμπει ενδείξεις για να εκληφθεί ως αυτό που είναι – 

μια μυθοπλασία αξιολάτρευτη, ανθρώπινη, μια πολιτισμική κατασκευή (2015:25).  

Ειδικά η Cassin εστιάζει στην λογική της νοσταλγίας ως μιας μορφής επιλεγμένης 

μυθοπλασίας αφού την θεωρεί ως μια πολιτισμική κατασκευή που ξεπερνάει την απλή 

επιστροφή στον τόπο της (κατ)οικίας και έχει προσανατολισμό περισσότερο προς την 

διαδικασία του ταξιδιού επιστροφής, παρά με αυτήν καθαυτή. Και πηγαίνοντας ένα 

βήμα παραπέρα και στηριζόμενη στην βιωματική της επιλογή του τόπου κατοικίας και 

νοσταλγίας ενός τόπου που δεν είναι ούτε τόπος καταγωγής ούτε τόπος γέννησής της, 

της Κορσικής, ενός τόπου όπου νοιώθει φιλοξενούμενη, διότι αν και Γαλλίδα -και η 

Κορσική είναι κομμάτι της Γαλλίας νιώθει πως είναι σπίτι της επειδή ο τόπος την 

φιλοξενεί. Είναι ξένη αλλά είναι σπίτι της. Αυτή την διττή αίσθηση προσπαθεί να 

περιγράψει όταν μιλάει γι’ αυτόν, έναν τόπο που δεν είναι ανοίκειος αλλά το σπίτι του 

γυρισμού. 

 

Κάθε νησί είναι κατεξοχήν τόπος. Η νοσταλγία ενός νησιού. Ως τόπος, το νησί είναι 

ταυτόχρονα ένας πολύ ιδιάζων τόπος, ένας τόπος που ωθεί σε αναχώρηση: από το νησί, 

μπορείς μόνο να φύγεις «Χάρε, γέρο-ναυτίλε». Και θέλεις, οφείλεις να επιστρέψεις 

εκεί… Αλλά επιστρέφεις, άραγε όντως εκεί; Και μπορείς ποτέ εκεί να μείνεις; (Cassin, 

2015:28)  
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Καταλήγοντας θα πρέπει να ανατρέξουμε, εκ νέου, στην Boym (2001:12) η οποία μας 

ενημερώνει πως «η μελέτη της νοσταλγίας δεν εμπίπτει σε κανέναν επιστημονικό 

κλάδο». Αυτό βέβαια δίνει σε όλους τους κλάδους την δυνατότητα να προσαρμόσουν 

και να ερμηνεύσουν, και να επανεφεύρουν, τη νοσταλγία κατά το δοκούν. Πρέπει να 

επισημάνουμε  πως ο αφορισμός της Boym δεν ισχύει τελικά. Άλλωστε ερευνητικές 

εργασίες όπως των  Wildschut, Sedikides, Arndt & Routledge (2006), των Vázquez-

Medina & Medina (2015) ή του Becker (2018) προσπάθησαν να δουν τον όρο από 

διαφορετικές επιστημονικές απόψεις, και να χαρτογραφήσουν μια γενεαλογία του 

όρου, η κάθε μία από την δική της επιστημονική σκοπιά. Η Wilson (2014:9), για 

παράδειγμα, προσεγγίζοντας τη νοσταλγία από την πλευρά της κοινωνιολογίας 

αναφέρει πως «Οι οπαδοί της συμβολικής αλληλεπίδρασης τονίζουν την χρήση 

συμβόλων, ανθρώπινης  και της ανακλαστικότητας».  

 Στην περίπτωση της αποστολής καρτ ποστάλ η επικοινωνία είναι 

αλληλεπιδραστικά συμβολική. «Οι καρτ ποστάλ… χρησιμεύουν ως ιδιαιτέρως 

σημαντικοί διαμεσολαβητές του ποια είναι η πλέον κατάλληλη οπτική και γνώση 

αποτελώντας μέρος ενός επίσημου, οπτικού λόγου της πολιτισμικής κληρονομιάς» 

αναφέρει ο Crang (1996:437). Οι καρτ ποστάλ, όντας φωτογραφίες έστω και κατά το 

ήμισυ, μας επιτρέπουν να κατασκευάσουμε μια νέα οπτική, ένα διαφορετικό τρόπο,  

για το πως βλέπουμε το χώρο (Barthes, 1981:111) και φυσικά να φορτίσουν το βλέμμα, 

του παραλήπτη, με όλα εκείνα που επενδύει -μέσα από την προσωπική και πολιτισμική 

του εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο οι καρτ ποστάλ λειτουργούν νοσταλγικά, αλλά ο 

θεατής οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι αναμνήσεις -που ξεκίνησαν 

με την θέαση. Η όποια αλλαγή εντοπίζει ο παραλήπτης στο τοπίο που γνωρίζει, ή 

νομίζει πως θυμάται, λειτουργεί ως πηγή του συναισθήματος της νοσταλγίας. Το 

νοσταλγικό οπτικό αφήγημα δημιουργείται. 

 

 

4.2. Το αφήγημα της νοσταλγίας  

 

Το αφήγημα της νοσταλγίας δεν έχει γραμμική δομή. Είναι χαοτικό και ασυνεχές, 

λειτουργώντας μέσα από τα ερεθίσματα εκείνα που την δημιουργούν. Οι αναμνήσεις 

και η επιθυμία επιστροφής στην παιδική ηλικία στηρίζουν το όλο αφήγημα, 
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προσδίδοντας εμφατικότητα. Η θεωρητική προσέγγιση που πρότεινε ο γλωσσολόγος 

George Lakoff, αποκαλώντας την αφηγηματική ερευνητική (narrative inquiry), 

στηρίζεται στην παραδοχή πως οι άνθρωποι κατανοούν τις τυχαίες ή πολυπαραγοντικές 

εμπειρίες μέσα από την επιβολή αφηγηματικών δομών (Conle, 2000 και Bell, 2002). Η 

νοσταλγία λειτουργεί σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο, αφού εξωγενείς λόγοι -η 

μετανάστευση και η εμπειρίες της στην περίπτωσή μας-  δημιουργούν τις συνθήκες 

στις οποίες ένα συμβάν, όπως η παραλαβή μιας καρτ ποστάλ από τον τόπο καταγωγής, 

επιτρέπουν την «οικοδόμηση» μιας αφήγησης. Αυτό το αφήγημα είναι, συνήθως, μια 

εσωτερική διαδικασία. Την δημιουργεί ο εαυτός ως μέσο άμυνας ενάντια στις αντίξοες 

συνθήκες της μετανάστευσης.  

 Η νοσταλγία, ως συναίσθημα, δημιουργείται όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να 

προβληματίζονται σχετικά με πράγματα που ήδη γνωρίζουν και αγαπούν. Στην 

περίπτωση των καρτ ποστάλ αυτές απλώς λειτουργούν ως θρυαλλίδα της αφήγησης 

των αναμνήσεων: η θέασή τους ανακαλεί μνήμες από τον οικείο και αγαπητό τόπο 

καταγωγής, τόσο πραγματικές όσο και κατασκευασμένες. Τελικά είναι εκείνο που δίνει 

νόημα στην ζωή στην ξενιτιά, που είναι ξεκομμένη από την πρότερη παιδική και 

εφηβική στην μητέρα πατρίδα, δημιουργώντας ένα συναισθηματικό κενό. Η υπαρξιακή 

δημιουργία νοήματος προσδιορίζει τη διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι 

ερμηνεύουν καταστάσεις, γεγονότα, αντικείμενα ή ομιλίες, υπό το φως των 

προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών τους. Έτσι μπορούμε να σχηματοποιήσουμε 

την διαδικασία δημιουργίας της νοσταλγίας ως προϊόν των απειλών προς το νόημα της 

ύπαρξης. Η νοσταλγία δημιουργεί τις ενέργειες που, μαζί με την ανάμνηση, επιτρέπουν 

να αποδίδεται νόημα και σκοπός στην ύπαρξη, και έτσι να αντιμετωπίζει τις απειλές. 

Η μετανάστευση είναι μια τραυματική εμπειρία και ως τέτοια ο εαυτός προσπαθεί να 

οχυρωθεί ενάντια σ’ αυτήν. Η χρήση της νοσταλγίας ως μέσου θεραπείας δεν είναι 

ασύνηθες φαινόμενο. Όμως πάντα ελλοχεύει και μια αρνητική παράμετρος: η 

προσκόλληση στο παρελθόν, αντί της χρήσης του ως σημείου απλής αναφοράς και 

δημιουργίας νέων αναμνήσεων, εξίσου νοσταλγικών αργότερα. Η αποκοπή από την 

ζοφερή και σκληρή πραγματικότητα της μετανάστευσης μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές. 
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Σχήμα 1 Εννοιολογικό μοντέλο της νοσταλγίας ως προϊόν της δημιουργίας νοήματος της ύπαρξης. Πηγή: Abeyta 

A.A., Routledge C. (2017) Nostalgia as a Psychological Resource for a Meaningful Life (προσαρμοσμένο). 

 

Η νοσταλγία δεν είναι μια απλή επισκόπηση του παρελθόντος ή εργαλείο 

αντιμετώπισης του παρόντος. Όπως αναφέρει ο Bradbury (2012): 

 

Πιθανόν η νοσταλγία να μην είναι μόνον η επιθυμία για τον τρόπο που τα πράγματα 

ήταν, αλλά και μια επιθυμία για το μέλλον που ποτέ δεν ήρθε, ή για τους ορίζοντες των 

δυνατοτήτων που φαίνεται να έχουν αποκλειστεί από την εξέλιξη των γεγονότων. Ίσως 

η νοσταλγία είναι η επιθυμία να μην είμαστε αυτοί που κάποτε είμασταν, αλλά να 

γίνουμε, για άλλη μια φορά, οι δυνητικοί μας μελλοντικοί εαυτοί, αυτοί που δεν έχουν 

ακόμη σχηματιστεί, που ακόμα χάνονται στους πρώιμους εγωκεντρικούς και 

εκκεντρικούς χάρτες, βρίσκοντας ακόμη δρόμους προς τα εμπρός. Με αυτόν τον 

τρόπο, επινοώ τη νοσταλγία σαν ένα είδος ελπίδας που κοιτάζει προς τα πίσω ή του 

αντίστοιχου προσανατολισμού προς το μέλλον. Το αντικείμενο της νοσταλγίας… δεν 

είναι ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος, αλλά το υποκείμενο, ο εαυτός που ήταν και δεν έχει 

έρθει ακόμα (2012:2). 

Η ανασκόπηση του παρελθόντος επιτρέπει στο μετανάστη να αποκαταστήσει, να 

διαγράψει ή και να επανεφεύρει το παρελθόν, σε μια προσπάθεια να επιβιώσει, αρχικά,  

και να διαβιώσει τελικά. Η ποιότητα ζωής δεν είναι μόνον οι υλικές απολαβές της 

εργασίας του. Έχουν να κάνουν, κατά βάση με την αντιμετώπιση ενός τραύματος: η 

μετανάστευση είναι ένα τραύμα, το οποίο μάλιστα δεν αντιμετωπίζεται ως τραύμα. Ο 

μετανάστης καλείται να το αντιμετωπίσει, ως άτομο καταρχάς, και ως οικογένεια σε 

δεύτερη φάση. Η ομαδικότητα είναι δευτερεύουσα φάση, και προϋποθέτει την ύπαρξη 
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των ατόμων που θα υποστηρίξουν τον μετανάστη. Όμως η νοσταλγία του μετανάστη 

δημιουργεί συγχρόνως και προβλήματα στην καθημερινότητα. Όταν ο εαυτός δεν 

προχωράει, μέσα από την παράλληλη αναζήτηση ενασχολήσεων που επιτρέπουν την 

απομάκρυνση από την ανάμνηση, τόσο περισσότερα προσωπικά και ομαδικά 

προβλήματα ανακύπτουν. Η υγιής ομαδική ανάμνηση του τόπου και του χρόνου πρέπει 

να περιορίζεται σε σημείο που να μην παρεμποδίζει την καθημερινότητα. Η Jan Morris 

(2002) αναφέρει πως η επιθυμία επιστροφής στον γενέθλιο τόπο είναι «η πλέον 

γευστική μορφή της νοσταλγίας», αφού αυτή μπορεί να πραγματωθεί μιας και «δεν 

μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν, αλλά μπορούμε να γυρίσουμε στο σπιτικό 

μας». Βέβαια η Morris προκρίνει τον τόπο περισσότερο από τον χρόνο. Στην 

πραγματικότητα η νοσταλγία, κατά την άποψή μας  -η οποία και συντάσσεται με εκείνη 

της Boym- έχει να κάνει με τον χρόνο, και ειδικά εκείνον ενός παρελθόντος, που μπορεί  

και να είναι περισσότερο ονειρικός παρά πραγματικός.  

 Τελικά το παρελθόν είναι μια πνευματική κατασκευή, όπου οι αναμνήσεις είναι 

η μειοψηφία στην πλειοψηφία της (ανα)κατασκευασμένης μνήμης.    

 

[Ο]ι αφηγήσεις του παρελθόντος μπορεί να χρησιμεύσουν όχι για να αποκαταστήσουν μια 

περασμένη εποχή ή το «σπιτικό» μας, αλλά για να εκτοπίσουν τη θέση μας στο παρόν, για 

να ανοίξουμε όχι μόνο παράθυρα στον κόσμο, αλλά και νέους τρόπους για να δούμε τον 

εαυτό μας. Μια λέξη που εμφανίζεται επανειλημμένα όταν μιλάμε για τις αντιδράσεις μας 

στις ιστορίες και στην τέχνη γενικά μου κινεί την περιέργεια: Μιλάμε για «συγκινητικό» 

(moving). Είναι μια ασυνήθιστη λέξη γιατί, φυσικά, είναι μεταφορική αλλά έχει τόσο 

βάρος στη γλώσσα μας ώστε να φαίνεται να αναφέρεται συγκεκριμένα σε μια 

πραγματικότητα (Bradbury, 2012).  

 

 

4.3. Κατηγορίες νοσταλγίας 

 

Ο Ambrosetti (1993) αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση του Davis (1979) που 

αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες της νοσταλγίας (orders of nostalgia): 
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• την απλή νοσταλγία (simple nostalgia), το συναίσθημα του ενθουσιασμού που 

δημιουργεί τις «εκρήξεις» ή «κύματα» και όλα εκείνα που οι καταναλωτές 

αισθάνονται για αντικείμενα του παρελθόντος.  Η νοσταλγία της ύστερης 

εφηβείας των καταναλωτών επιστρέφει, σε τακτά διαστήματα, δηλαδή ο ρόλος 

τα ηλικίας λειτουργεί καταλυτικά.   Αυτή η νοσταλγία είναι υπεύθυνη για την 

καταναλωτική μανία που αφορά παρελθούσες περιόδους είτε στην μουσική είτε 

στις ενδυματολογικές επιλογές, αλλά και σε γεγονότα που η βιομηχανία 

προωθεί και εκμεταλλεύεται. Πρόκειται τελικά για τον συνδυασμό της 

νοσταλγίας της εφηβικής, και μετεφηβικής εμπειρίας, και της καταναλωτικής 

οικονομικής δύναμης που έχουν πλέον οι νοσταλγοί. 

• την αναστοχαστική νοσταλγία (reflective nostalgia), όπου το άτομο 

αμφισβητεί κριτικά την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα ή 

αντιπροσωπευτικότητα της νοσταλγικής αξίωσης. Είναι η ατομική αυτοκριτική 

απέναντι στην νοσταλγία, ως συναίσθημα. 

• και τέλος την επεξηγηματική ή ερμηνευτική νοσταλγία (interpreted 

nostalgia), δηλαδή την προσπάθεια να αντικειμενοποιήσουμε το συναίσθημα 

της νοσταλγίας που νοιώθουμε, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις πηγές, 

τον τυπικό χαρακτήρα και τον ψυχολογικό του σκοπό. 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις ξεκινούν από μια σαφή αφετηρία, αλλά εξελίχθηκαν ώστε 

να απαντήσουν στη μελέτη της νοσταλγίας ως καταναλωτικό προϊόν, ενώ εμείς 

προσπαθούμε να εστιάσουμε περισσότερο στο γεγονός πως η νοσταλγία είναι ένα 

συναίσθημα που έχει να κάνει πιο πολύ με την μνήμη, την ανάμνηση και την επιθυμία 

επιστροφής που αισθάνεται ο μετανάστης. Τις αναφέρουμε αφού αυτές εξελίχθηκαν 

για καθαρά λόγους ανάλυσης του καταναλωτικού φαινομένου, και είναι κομμάτι της 

εξέλιξης της ιδέας της Νοσταλγίας. Ειδικά η επεξηγηματική δεν είναι απόλυτα το 

αίσθημα της επιστροφής στο σπίτι, διότι αυτόματα ανακύπτει ο προβληματισμός τι 

είναι «σπιτικό» και που βρίσκεται, όχι μόνον χωρικά αλλά και χρονικά. Για τους 

μετανάστες πρώτης γενιάς το πρόβλημα είναι σύνθετο, αφού η έννοια της κατοικίας 

και της οικίας είναι διττή: η οικία στη χώρα προέλευσης και η οικία στον χώρο 

παραμονής. Η αγγλική λέξη «home» μεταφράζεται στα ελληνικά ως «σπίτι» ή 

καλύτερα «σπιτικό», χωρίς να αποδίδει πλήρως την αγγλική έννοια, αν και στην 

καθομιλούμενη η έμφαση στην λέξη της δίνει το χρώμα που χρειάζεται, ώστε να 

αποδίδει πραγματικά την έννοια. Πρέπει να καταλάβουμε πως η αγγλική έννοια 
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περιλαμβάνει και το κτήριο και την οικογένεια. Οι μετανάστες την χρησιμοποιούν 

συχνά, όταν αναφέρονται στον τόπο διαμονής τους αλλά συγχρόνως, τουλάχιστον 

εκείνοι της πρώτης γενιάς, χαρακτηρίζουν και τον τόπο γέννησης με την ίδια λέξη: 

«home».35 

 

Η υποκειμενικότητα της Διασποράς είναι… αναγκαστικά διττή: αναγνωρίζει τις 

επιταγές ενός προγενέστερου «άλλου τόπου» μέσα σε μια ενεργή και κριτική σχέση με 

τις πολιτισμικές πολιτικές της παρούσας κατοικίας, μέσα στην εικονιστική μιας 

αμοιβαίας μετακίνησης. Τότε το «σπιτικό» μετατρέπεται σε τρόπο ερμηνείας της 

μεταξύ δύο σημείων μορφή ευθύνης απέναντι σε περισσότερους τους ενός τόπου. 

αναφέρει ο Radhakrishnan Rajagopalan (1996:xiii). Οι απόψεις της Cassin (2015) 

διαχωρίζουν την Νοσταλγία σε ένα διπλό σχήμα, μια διπλή νοσταλγία, μέσα από την 

χρήση δύο Γερμανικών λέξεων: Heimweh και Sehnsucht. Η Cassin στην ουσία 

στηρίζεται σ’ αυτές, ως αναπαραστάσεις της φιλοσοφίας: «τις οποίες ολόκληρη η 

ιστορία της φιλοσοφίας δεν έπαψε εντέλει να επεξεργάζεται» Η πρώτη λέξη, 

Heimweh, είναι μια επιθυμία του νόστου. Είναι μια νοσταλγία κλειστή, την οποία 

προσομοιάζει, οπτικά, στον πίνακα του Giorgio de Chirico με τίτλο Η Επιστροφή του 

Οδυσσέα (1968). Στον συγκεκριμένο ο Οδυσσέας κωπηλατεί μέσα σε μια μικρή βάρκα, 

η οποία βρίσκεται μέσα σε μια μικρή λακκούβα νερό. Όμως η λακκούβα βρίσκεται 

μέσα σ’ ένα δωμάτιο, μάλλον ξενοδοχείου. Στη γωνία υπάρχει μια πόρτα μισάνοιχτη, 

σα να δίνει μια διέξοδο στο αδιέξοδο του περιπλανώμενου Οδυσσέα. Δεν είναι μια 

εντελώς περίκλειστη περίπτωση, αλλά περιλαμβάνει την έννοια του κυκλικού και του 

επανερχόμενου. Η Cassin ίσως χρησιμοποιεί την εικόνα για να μεταδώσει την ελπίδα 

της κλειστής νοσταλγίας. Η άλλη λέξη, Sehnsucht, είναι μια νοσταλγία ανοιχτού 

τύπου. Δεν επανέρχεται, αλλά λειτουργεί με την απεραντοσύνη που πάει προς το 

άπειρο, κι ακόμη πιο πέρα. Και οι δύο είναι κατ’ ουσία οι δύο πλευρές του ίδιου 

νομίσματος.  

 

 
35  Επανειλημμένα, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων και των συζητήσεων, η λέξη home 

χρησιμοποιούνταν για όλα: το σπίτι και την οικογένεια στην Αυστραλία, τον τόπο καταγωγής, με πολλές 

φορές έμφαση στο χωριό ή οικισμό καταγωγής στα Κύθηρα: «I left home (εννοώντας τα Κύθηρα και το 

χωριό) in 58» μας ανέφερε ένας από τους μετανάστες, στη διάρκεια συζήτησης, και συμπλήρωσε λίγο 

αργότερα: «I’ll be going back home late August», εννοώντας την επιστροφή του στην Αυστραλία. 
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Εικόνα 16 «Η επιστροφή του Οδυσσέα» του Τζόρτζιο ντε Κίρικο. Πηγή: https://bit.ly/2J2d8Bx  

 

 H Boym από την άλλη θεωρεί πως υφίστανται δύο μόνον μορφές νοσταλγίας, 

αν και δεν είναι απόλυτες ως μορφές αλλά περισσότερο τάσεις -δηλαδή τρόποι που 

δίνουν μορφή και νόημα στην επιθυμία, διαχωρίζοντας έτσι την γενική από την ειδική 

νοσταλγία, που ο Davis είχε αρχικά καθορίσει ως τους δυο μεγάλους διαχωρισμούς της 

νοσταλγίας:  

• Η Αποκαταστατική (restorative) νοσταλγία, η οποία δίνει έμφαση στο νόστο 

και προτείνει την ανοικοδόμηση της χαμένης πατρίδας και την επιδιόρθωση 

των κενών της μνήμης. Κάνει φανερή την ύπαρξη της με την ολική 

ανακατασκευή των μνημείων (πραγματικών, πνευματικών ή φανταστικών).  

• Η Ανακλαστική (reflective) νοσταλγία, η οποία ασχολείται με το άλγος, την 

πεθυμιά και την απώλεια, την ατελή διαδικασία της ανάμνησης. Χρονοτριβεί 

πάνω στα ερείπια, στην πατίνα του χρόνου και της ιστορίας, στο όνειρο ενός 

άλλου τόπου και μιας άλλης εποχής. Αυτή η ουτοπία των περασμένων χρόνων 

προκαλεί τον πόνο και την επιθυμία για κάτι που ποτέ δεν υπήρξε.  

Θεωρούμε πως η προσέγγιση της Boym ταιριάζει με την έρευνα μας και γι’ αυτό θα 

προχωρήσουμε αναλύοντας πως ακριβώς οι απόψεις μας εμπλέκονται σε αυτές τις δυο 

κατηγορίες. Αυτές βέβαια δεν είναι οι μόνες κατηγοριοποιήσεις. Αργότερα θα 

εξετάσουμε κι άλλες, οι οποίες όμως είναι αποσαφηνιστικές, αφού ασχολούνται με την 

https://bit.ly/2J2d8Bx
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επιμέρους νοσταλγία των μεταναστών και είναι στοχευμένες. Πιστεύουμε πως οι 

θεωρήσεις της Boym μπορούν να θέσουν τα θεμέλια των απόψεων περί γενικής 

νοσταλγίας, πάνω στα οποία θα στηρίξουμε τις απόψεις μας.  

 

 

4.3.1. Αναστοχαστική νοσταλγία 

 

Η αναστοχαστική νοσταλγία εδράζεται στον πόνο της πεθυμιάς, το άλγος. Δεν 

προσποιείται πως θέλει να ξαναβρεί τον μυθικό Ου-Τόπο καταγωγής, αφού είναι   

παθιασμένη με την απόστασή της από αυτόν και όχι από τις αναφορές σε αυτόν, ενώ 

περιστρέφεται γύρω από την ατομική και πολιτισμική μνήμη του μετανάστη  (Boym, 

2001:48). Είναι αυτή που οδηγεί τον μετανάστη στο αρνητικό πρόσωπο της 

νοσταλγίας, στην θλίψη και την μελαγχολία. Δεν οδηγεί πίσω στην πατρίδα. Όμως αυτό 

δημιουργεί μια νέα θεώρηση του εαυτού. Ο μετανάστης βλέπει τον εαυτό του ως κάτι 

που έχει αναδημιουργηθεί, μέσα από μια παραμορφωτική εικόνα όμως. Η 

αποκαταστατική νοσταλγία τον πιέζει να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής και να τον 

ανοικοδομήσει, ενώ η αναστοχαστική είναι η τροχοπέδη της επιστροφής, λόγω του 

φόβου της πραγματικότητας που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.  

 Οι μετανάστες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Boym, «συχνά πάσχουν από 

ένα ιδιόμορφο σύνδρομο κατωτερότητας/ανωτερότητας, θεωρώντας ότι είναι 

περισσότερο αφοσιωμένοι στα ιδανικά της νέας πατρίδας τους από τους ίδιους τους 

ντόπιους» (Boym, 2001:342). Το γεγονός ότι οι μετανάστες θέλουν να είναι πιο ντόπιοι 

από τους ντόπιους πιστεύουμε πως επεκτείνεται όχι μόνον προς την μία αλλά και προς 

την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή στην υπό εξέταση ομάδα αποδήμων αυτοί δεν θεωρούν 

εαυτούς μόνον πιο Αυστραλούς ή Αμερικάνους από τους Αγγλοσάξονες Αυστραλούς 

και Αμερικάνους, αλλά και πιο Κυθηρίους από τους μόνιμους κατοίκους της νήσου. 

Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση θεωρούν εαυτούς θεματοφύλακες της ντόπιας 

παράδοσης, αφού θεωρούν πως εκείνοι διατήρησαν ό,τι οι ντόπιοι απέρριψαν στην 

εξελικτική πορεία προς το μέλλον. Η διατήρηση αυτού του διττού προσώπου των 

μεταναστών είναι εκείνο που δημιουργείται από την νοσταλγία και δημιουργεί τη 

συναισθηματική και πολιτιστική σύγχυση της νεότερης δεύτερης γενιάς.  
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Οι Κυθήριοι μετανάστες, και πιο συγκεκριμένα εκείνοι της πρώτης γενιάς, 

εκδηλώνουν κατά κύριο λόγο την αναστοχαστική νοσταλγία η οποία όμως εμπεριέχει, 

όπως όλα τα καθρεφτισμένα είδωλα, μια παραμόρφωση του αισθήματος. Στην 

περίπτωσή τους υπήρχε, συνειδητά ή ασυνείδητα, η ελπίδα του νόστου. Οι 

Ελληνοαμερικανοί μετανάστες που επανάκαμψαν, με την εθελοντική συμμετοχή στους 

Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και οι υπόλοιποι επανακάμψαντες μετανάστες του 

μεσοπολέμου, έδιναν τον τόνο της επιστροφής στην πατρίδα με την αίγλη της 

οικονομικής επιτυχίας, άρα και της κοινωνικής καταξίωσης. Αυτό λειτούργησε ως 

υποκατάστατο του ονείρου της οικονομικής και κοινωνικής αναρρίχησης, ειδικά των 

κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, που τελικά συντελέστηκε στην Ελλάδα μέσω της 

εκπαίδευσης, αλλά αρκετά αργότερα. Η μετανάστευση των Κυθηρίων του 17ου και 18ου 

αιώνα στη Σμύρνη μας έδωσε τη παροιμιακή Κυθηραϊκή φράση: «Εγώ από αδερφή και 

μάνα σπαρτσάρισα (ξόφλησα, τέλειωσα)», που λειτουργεί ως πρότυπο σε όλες τις 

ύστερες μεταναστεύσεις των κατοίκων, αλλά και γενικότερα των μεταναστών.  

Μπορούμε να χωρίσουμε την μεταναστευτική διαδρομή αυτών των ανθρώπων 

σε τρεις φάσεις. Η αρχική φάση αναλώνεται στην οικονομική υποστήριξη των 

ανύπαντρων αδελφών του μετανάστη (προίκα), ενδεχομένως και των σπουδών 

κάποιων από τα άλλα αδέλφια, και φυσικά την υποστήριξη των γονέων. Η υποστήριξη 

των αδελφών συνήθως τελείωνε, ενώ εκείνη των γονέων συνεχιζόταν, και οι 

μετανάστες μετέβαιναν στη μέση φάση, της συνειδητοποίησης πως δεν υπάρχει 

επιστροφή -εάν ήθελαν να επιτύχουν οικονομικά και κοινωνικά. Σ’ αυτή τη φάση 

αρκετοί αποφάσιζαν να επιστρέψουν, με την αίγλη μιας μικρής επιτυχίας. Το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών όμως αποφάσιζαν να παραμείνουν και περνούσαν 

στη τελική φάση. Σε αυτήν υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης της οικονομικής 

κατάστασης, και συνήθως είναι η φάση δημιουργίας οικογένειας. Άλλες φορές η 

δημιουργία της οικογένειας πραγματοποιείται στη μέση φάση, σε συνδυασμό με ταξίδι 

διακοπών. Οι τρεις φάσεις ποικίλουν χρονικά και είναι καθαρά υποκειμενικές, ως προς 

τη λειτουργία τους. Ανάλογα τη περίοδο και τα δεδομένα, τόσο λόγω εξωγενών όσο 

και εσωτερικών παραγόντων, μπορεί να είναι διακριτές, να επικαλύπτονται ή και να 

μην υφίστανται. Η πλειονότητα όμως των αποδήμων δεν επέστρεψε, θεωρώντας πως η 

επιστροφή δεν θα εξυπηρετούσε τη νέα οικογένεια, αλλά θα ήταν ενδεχομένως εις 

βάρος της. Όμως η επιστροφή για διακοπές, κι όχι για μόνιμη εγκατάσταση, υπήρξε 

σύνηθες φαινόμενο ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, δίνοντας στους 
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μετανάστες τη δυνατότητα να επιδειχθούν στους συγγενείς ως επιτυχημένοι 

επαγγελματίες και αμβλύνοντας την αίσθηση ανάγκης επιστροφής μόνιμα στην 

Ελλάδα. Άλλωστε αυτή ακολουθούσε το παράδειγμα των μεταναστών της 

προηγούμενης φάσης που επέστρεφαν για μικρό χρονικό διάστημα στην πατρίδα, για 

διάφορους λόγους, οπότε και μπορούσαν να επιδείξουν την οικονομική τους επιτυχία. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η επιστροφή 

για διακοπές στη νήσο υπέκρυπτε και άλλη μία παράμετρο: την εξεύρεση συντρόφου 

για τα τέκνα και την συνέχιση της παράδοσης της ενδογαμίας.36 Η επιστροφή αυτή 

υπαγορευόταν από καθαρά ηλικιακές παραμέτρους: οι Κυθήριοι μετανάστες της 

δεκαετίας του 1950 έφευγαν με μέσο όρο ηλικίας περί τα 17-20, σε αντίθεση με 

πρωιμότερες μορφές μετανάστευσης είτε στην Σμύρνη είτε στις ΗΠΑ ή την Αυστραλία 

που συχνά αφορούσαν μικρότερες ηλικίες, ειδικά εάν υπήρχαν άτομα που θα 

μπορούσαν να υποδεχτούν τους νέους μετανάστες. Οι μετακινήσεις πριν τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο ακολουθούσαν ένα τυπικό. Το πρώτο κύμα, που δεν ήταν πάντα 

νεαρής ηλικίας, έπρεπε να εγκατασταθεί, ενώ το δεύτερο αποτελούταν πολύ συχνά από 

νέα παιδιά που συνοδεύονταν από άτομο (γνωστό ως αμανατατζής) που τα 

παραλάμβανε από τους γονείς και τα παρέδιδε στον τόπο προορισμού. Το μοντέλο αυτό 

λειτούργησε σίγουρα στη μετανάστευση προς Πειραιά (έως τις αρχές του 20ου αιώνα) 

και Σμύρνη (1799-1899), και στις προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 

μετακινήσεις προς ΗΠΑ και Αυστραλία. Στις δεκαετίες 1950-1970 το μοντέλο 

διαφέρει κάπως, αν και στην ουσία μπορεί να χαρακτηριστεί ως το τρίτο κύμα, αφού 

τα δύο πρώτα εξασφάλιζαν την υποδομή υποδοχής τους. Σε αυτούς τους μετανάστες 

 
36 Η έννοια του ξένου, δηλαδή της ετερότητας, όσον αφορά το θέμα γάμου αναφερόταν στον διαχωρισμό 

σύμφωνα με την κοσμοαντίληψη των Κυθηρίων μεταναστών: πας μη Κυθήριος ή Κυθήρια ίσον ξένος/η. 

Αυτό δεν είναι ίδιον μόνον των Κυθηρίων, αλλά επεκτείνεται και στους υπόλοιπους μετανάστες Έλληνες 

και μη. Η πραγματικότητα όμως επέτρεψε ή και ανάγκασε τους γονείς, τόσο στις ΗΠΑ νωρίτερα όσο 

και στην Αυστραλία αργότερα, στην αποδοχή γόνων αλλότοπων Ελλήνων ή Κυπρίων μεταναστών, και 

κατόπιν και μη Ελλήνων. Άλλωστε ακόμα και στα Κύθηρα η επιβίωση του ντόπιου στοιχείου δεν θα 

ήταν δυνατή μόνο από την ενδογαμία, αλλά και  από την απορρόφηση ξένων. Όμως ακόμη και σε 

ατομικό επίπεδο νοιώσαμε αυτήν την κοινωνική επιταγή. Ο Άλλος/η είναι αρχικά απρόσδεκτος, ως μη 

ανήκων στο κλειστό κύκλωμα που επιτρέπει την αναζήτηση των πληροφοριών -εκείνων που θα δώσουν 

τα απαραίτητα στοιχεία στους γονείς να κρίνουν περί της ενώσεως, μέσω γάμου: κοινωνικό επίπεδο, 

κοινωνική θέση, οικογενειακή κατάσταση και υγεία, οικονομικές δυνατότητες και όλες εκείνες οι 

παράμετροι που θα δώσουν τα εχέγγυα ενός καλού γάμου. Άλλωστε η τακτική της επιστροφής για την 

εξεύρεση νύφης ήταν μια πάγια τακτική των επιτυχημένων μεταναστών της προηγούμενης φάσης.  
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του τρίτου κύματος ο γάμος ακολουθούσε, συνήθως, μια πενταετία έως δεκαετία μετά 

από την έλευσή τους στον τόπο μετανάστευσης. Άρα στα τέλη του 1970 τα παιδιά τους 

ήταν σε ηλικία γάμου, οπότε και ένα ταξίδι που θα γινόταν για την γνωριμία με τους 

επιζώντες παππούδες και γιαγιάδες και με τον τόπο καταγωγής ήταν πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για την σύναψη ρομαντικών σχέσεων, και ‐γιατί όχι‐ κεκαλυμμένων 

συνοικεσίων.37 

Η αναστοχαστική νοσταλγία μας επιτρέπει να συνοψίσουμε την Αποδημία στην 

διαπίστωση ότι το ταξίδι είχε τελειώσει για τους περισσότερους μετανάστες πριν καν 

αρχίσει. Αν και αρχικά όλοι οι μετανάστες πίστευαν πως η αποδημία ήταν απλά μια 

φάση, που είχε ως τέλος την επιστροφή στην πατρίδα, δυστυχώς οι συνθήκες 

ανάγκαζαν παρά πολλούς από αυτούς να αποποιηθούν κάθε ιδέα επιστροφής. Η ελπίδα 

του νόστου τους συντρόφευε. Όμως ήταν ένα ουτοπικό όνειρο. Η επιστροφή οίκαδε 

ήταν πάντα ένα πρωταρχικό σημείο αναφοράς για τους Απόδημους. Όπως οι Εβραίοι 

της Διασποράς εύχονταν «και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ», έτσι και αυτοί εύχονταν 

«και του χρόνου στο νησί» ή «και του χρόνου στο χωριό». 38  Αυτή η ευχή συμπυκνώνει 

ακριβώς την αίσθηση της πεθυμιάς και του νόστου. Όμως η Αυστραλία και η Αμερική 

δεν ήταν Σμύρνη ή Αλεξάνδρεια. Δεν υπήρχε η ψευδαίσθηση της έντονης Ελληνικής 

παρουσίας, που υποβοηθούσε στην αντιμετώπιση της απόστασης. Ήταν ιδρώτας, 

δάκρυα, αίμα και μοναξιά, ειδικά αφού οι αρχικοί μετανάστες ήταν, σχεδόν, 

αποκλειστικά νέοι άνδρες. Και εξ αιτίας αυτού του τελευταίου, πολύ σύντομα έχουμε 

την μετακίνηση αριθμού γυναικών προς την Αμερική αρχικά και αργότερα προς την 

Αυστραλία, για την σύναψη γάμων. Είναι οι περίφημες mail order brides. Αυτές οι 

μετακινήσεις όμως είναι φαινόμενο που χρήζει εξειδικευμένης μελέτης. Άλλωστε είναι 

ένα, σχετικά, νέο κομμάτι της ιστορίας των απόδημων και πέρα από ορισμένες, 

περιορισμένες, προσεγγίσεις δεν έχει γίνει συστηματική ανάλυση του φαινομένου. Η 

ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Νύφες» (2004) διαπραγματεύεται, μυθοπλαστικά, 

αυτό το φαινόμενο, ειδικά από την συναισθηματική του πλευρά. Είναι μια συνοπτική 

 
37  Υπήρξαμε τόσο εμείς όσο και άλλοι, συνομήλικοι και μη, αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων, είτε 

κεκαλυμμένα είτε απροκάλυπτα. Εκείνη την περίοδο διαβιούσαμε μόνιμα στη νήσο και, αφού οι γονείς 

μας ήταν επανακάμψαντες μετανάστες με ευρύ κύκλο γνωριμιών στους μετανάστες της Αυστραλίας, 

υπήρξαν επαφές. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζει και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις γάμων μεταξύ τέκνων 

μεταναστών και ντόπιων παιδιών, αν και δεν έχει πια την δυναμική της δεκαετίας του 1980.  

38 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/33Chg51.   

https://bit.ly/33Chg51
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αναφορά σε ένα φαινόμενο που έφτασε στο αποκορύφωμα με το πλοίο ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ, 

γνωστού ως «το πλοίο με τις νύφες», στην Αυστραλία. Βεβαίως έχουμε και την 

περίπτωση της μητέρας μου, μιας μη-τυπικής mail order bride, αλλά σχεδόν ανάλογου 

τύπου. Αν και οι γονείς μου δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τον αρχικό 

τρόπο επαφής του, στράφηκα στο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο μου απέδωσε δύο 

διαφορετικές,  που συμφωνούν μόνον στο γεγονός της έναρξης αλληλογραφίας μέσα 

από στήλη γνωριμιών λαϊκού περιοδικού της εποχής. Επακόλουθο της αλληλογραφίας 

αυτής υπήρξε η συμφωνία γάμου. Ακολούθησε σειρά επαφών των δύο οικογενειών και 

τελικά μετάβαση της μητέρας μου στην Αυστραλία, αλλά με την συνοδεία του πατέρα 

της (το οποίο είναι μια ιστορία από μόνη της). 

Την δεκαετία του 1950 ξεκίνησε η τελευταία μαζική έξοδος των Κυθηρίων, το 

τρίτο κύμα. Η πλειοψηφία στράφηκε προς την Αυστραλία, για δύο πολύ 

συγκεκριμένους λόγους: πρώτον, την ύπαρξη αρκετά οργανωμένων πυρήνων 

μεταναστών ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα στην Αυστραλία, και δεύτερον την 

ύπαρξη του αντιπροσώπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στα Κύθηρα, 

δηλαδή του οργανισμού που σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αυστραλίας και την 

Ελληνική Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ), 

διευκόλυνε την υπερπόντια μετακίνηση. Αυτοί ήταν ικανοί λόγοι. Άλλωστε στις ΗΠΑ 

οι μεταπολεμικές εισροές είχαν υποστεί μεγάλη μείωση, έως και παύσει (Κιόχος, 

1984). Την δεκαετία του 1970 συντελείται η τελική πράξη του δράματος με την μικρή, 

αλλά σταθερή, μετακίνηση προς το διοικητικό κέντρο Αθήνας-Πειραιά, είτε λόγω 

σπουδών των τέκνων είτε για καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Η μετακίνηση προς 

Πειραιά έπαψε να θεωρείται μετανάστευση, έστω και εσωτερική, και απλά θεωρείται, 

έως και σήμερα, μια απλή μετακίνηση. 

Τα αποτελέσματα της αθρόας μεταναστευτικής κίνησης των Κυθηρίων που 

περιγράψαμε παραπάνω, άρχισαν να γίνονται αντιληπτά από τη δεκαετία του 1980, και 

είναι πολύ περισσότερο ευδιάκριτα στις μέρες μας. Η ανάγκη διατήρησης της επαφής 

κι επιστροφής των νεότερων γενιών είναι αποτέλεσμα της διατήρησης της ιδιαίτερης 

εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής ταυτότητας που οι πρώτοι μετανάστες 

επέβαλαν στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινότητα τους. Η έννοια του 

εσωτερικού μετανάστη από τα Κύθηρα σύντομα θα σταματήσει να υφίσταται, αφού 

κανένας Κυθήριος δεν έχει γεννηθεί στο νησί από την δεκαετία του 1970 και έπειτα. 
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Βέβαια το τοπικό κέντρο Υγείας-νοσοκομείο στελεχώθηκε με γιατρό γυναικολόγο-

μαιευτήρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε γεννήσεις στη νήσο.39  

 

 

4.3.2. Αποκαταστατική Νοσταλγία 

 

Η αποκαταστατική νοσταλγία δεν αντιπροσωπεύει απλά την επιθυμία για το 

παρελθόν, αλλά τολμά να δημιουργήσει την επιθυμία να την βιώσει με την ίδια μορφή, 

να την αναπαραγάγει με τον τρόπο που «κάτι ήταν» Όπως αναφέρει και η Boym 

(2001:13): «η αποκαταστατική νοσταλγία προκρίνει την ανάμνηση του σπιτικού 

(νόστος) και επιχειρεί μια μεταφορική ανοικοδόμηση του χαμένου σπιτικού», σε 

αντίθεση με την αναστοχαστική, που επικεντρώνεται στην διαδικασία της πεθυμιάς 

(άλγος). Η αποκαταστατική νοσταλγία έχει να κάνει κυρίως με «εθνικό παρελθόν και 

μέλλον» (Boym, 2001). Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η παραμορφωτική οπτική 

που δημιουργείται όταν προσπαθούμε να αναγάγουμε το παρελθόν σε μόνο σύμβουλο 

της πορείας προς το μέλλον. Πρέπει όμως να διακρίνουμε μεταξύ των ηθών του 

παρελθόντος και των αντίστοιχων του ανακατασκευασμένου παρελθόντος, εάν 

θέλουμε να κατανοήσουμε την αποκαταστατική νοσταλγία. Η δημιουργία της εθνικής 

ταυτότητας εστιάζει σε αυτήν την νοσταλγία, αφού δίνει έτοιμες βάσεις από τις οποίες 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα εθνικό αφήγημα. Το Ελληνικό κράτος, όπως όλα τα 

εθνικά κράτη, αγκάλιασε την αποκαταστατική νοσταλγία και δημιούργησε το κρατικό 

αφήγημα, που έγινε η βάση της εκπαίδευσης των νέων γενιών. Η εθνική συνείδηση 

είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται από τον Διαφωτισμό και μετέπειτα, το σημείο που 

χρησιμοποίησαν ως έναρξη τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, για να δημιουργήσουν 

το έθνος-κράτος. 

 Η αποκαταστατική νοσταλγία δημιουργεί μια εικόνα του παρελθόντος που την 

επαναδιαπραγματεύεται μέσα από το παρόν. Και είναι τέτοια αφού οι συντελεστές 

πρέπει να τεκμηριώνουν την εικόνα αυτή ως εθνικό παρελθόν. Η περίπτωση του 

Ελληνικού κράτους είναι μια τέτοια. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν την ιστορία, πατώντας σε νέες και σύγχρονες απόψεις, οδηγώντας όμως 

 
39 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/33Djwsp.  

https://bit.ly/33Djwsp
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σε αντιπαραθέσεις. Το εθνικό αφήγημα, αποτέλεσμα των προηγούμενων ερμηνειών, 

έχει καθορίσει την ερμηνεία του παρελθόντος. Έτσι αν κάποιος, ή κάποια, τολμήσει να 

το επαναδιαπραγματευτεί, μέσα από άλλη οπτική, έχουμε μια «μάχη» ιδεών και 

απόψεων μέχρι να μπορέσει να εγγραφεί, ή όχι, η όποια νέα άποψη στο νοσταλγικό 

εθνικό αφήγημα.40  

Στον 19ο αιώνα ο Ελληνισμός κατευθύνεται προς νέα κέντρα μετανάστευσης, 

αφού οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι Ελληνικές παροικίες της Διασποράς αλλάζουν, 

ακολουθώντας τις αντίστοιχες μετακινήσεις άλλων Ευρωπαίων: Αμερική, Αυστραλία, 

Αφρική (πέρα από την Αίγυπτο). Η δημιουργία αυτών των νέων πόλων έλξης 

δημιούργησε τους απόδημους, όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Και αυτοί έχουν σε 

μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη την νοσταλγία, αφού η πρώτη γενιά πάντα ζούσε με το 

όνειρο της επιστροφής στον τόπο γέννησης. Τόσο σε αυτήν όσο και στην δεύτερη γενιά 

μεταναστών τα μνημονικά εργαλεία των επιστολών, της φωτογραφίας, της καρτ 

ποστάλ και των προφορικών διηγήσεων επέτρεπαν την δημιουργία μιας αφήγησης του 

τόπου καταγωγής, που ρίχνει μια σκιά στους επίγονους. 

Η μεγάλη έξοδος των μεταναστών μεταπολεμικά δεν έγινε αποκλειστικά για 

οικονομικούς λόγους αλλά, ορισμένες φορές, και για πολιτικούς.  

 
40 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της βουλευτού (ΣΥΡΙΖΑ) Μαρία Ρεπούση, που το 2006, επί 

υπουργίας της Μαριέττας Γιαννάκου, κλήθηκε να γράψει ένα σχολικό βιβλίο Ιστορίας «Στα νεότερα και 

σύγχρονα χρόνια», το οποίο επρόκειτο να διδαχτεί στα παιδιά της Έκτης Δημοτικού, με τους συνεργάτες 

της Χαρά Ανδρεάδη, Αριστείδη Πουταχίδη και Αρμόδιο Τσιβά. Το επίμαχο απόσπασμα που προκάλεσε 

θύελλα στην Ελλάδα αναφέρεται στην Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και πιο συγκεκριμένα στην 

καταστροφή και το κάψιμο της Σμύρνης και περιγράφει την σφαγή δεκάδων χιλιάδων αμάχων Ελλήνων 

από τον τουρκικό στρατό και όχλο και τον ξεριζωμό πάνω από ενάμιση εκατομμυρίου Μικρασιατών 

Ελλήνων. Οι τέσσερις ιστορικοί απέδωσαν την τραγικότητα και αγωνία των Ελλήνων να σωθούν, 

αναφερόμενοι επιγραμματικά περιγράφοντάς την ως έναν απλό συνωστισμό στο λιμάνι. Μετά την 

δημοσιοποίηση του περιεχομένου του βιβλίου, υπήρξαν απίστευτες οι αντιδράσεις μεγάλης μερίδας της 

εκπαιδευτικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά κυρίως του κόσμου. Την άνοιξη του 2007 το 

υπουργείο ζητά από την Ακαδημία Αθηνών να γνωμοδοτήσει για τυχόν αλλαγές που χρειάζονται να 

γίνουν στο βιβλίο και η Ακαδημία καταθέτει ένα πόρισμα στην Υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, 

στο οποίο μιλά για σοβαρές παραλείψεις, λάθη και απροσεξίες. Τελικά, αν και έγιναν κι άλλες 

διορθώσεις, το βιβλίο αποσύρεται από την εκπαίδευση στα τέλη του 2007, από τον μετέπειτα Υπουργό 

Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη. Πηγή: https://bit.ly/2TMb6LG.  

https://bit.ly/2TMb6LG
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Για τη σύγχρονη, μάλιστα, περίοδο η τάση αυτή παραγνωρίζει ακόμα περισσότερο τον 

πολιτικό παράγοντα, με το επιχείρημα ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη των ελληνικών 

μεταναστεύσεων προκλήθηκαν από καθαρά οικονομικά αίτια ή ότι και στις πολιτικές 

αφορμές εμπεριέχεται κατά βάθος το οικονομικό και κοινωνικό στοιχείο (Χασιώτης, 

Εισαγωγή στο Οι Έλληνες στη διασπορά 15ος-21ος αι., 2006)  

Είναι ενδιαφέρον πως σε πολλές συζητήσεις με τους μετανάστες, και ειδικά αυτούς της 

πρώτης γενιάς, πάντα η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το γεγονός πως, όσο και αν 

ήθελαν ή δεν ήθελαν να φύγουν, δεν νοιώθουν εξόριστοι. Νοιώθουν ξένοι σε ξένο τόπο 

αλλά, μέσα από τη νοσταλγία ελπίζουν στο νόστο, στην επιστροφή στο γενέθλιο τόπο. 

Υπάρχουν εκείνοι που γρήγορα καταλαβαίνουν πως ο νόστος είναι μια μη δυνατότητα, 

αφού εξετάζοντας πραγματιστικά τη  θέση τους βλέπουν το παρελθόν όχι ως τόπο 

επιστροφής αλλά ως απόθεμα δύναμης να ορμήσουν προς το μέλλον: την ενσωμάτωση 

κοινωνικά και οικονομικά ώστε να δημιουργήσουν κάτι νέο και θετικό για τον εαυτό 

τους και την οικογένειά τους (Tamis, 2005:49). Και υπάρχουν εκείνοι που πεισματικά 

γαντζώνονται στο, πλασματικό, παρελθόν τους και τους πνίγει το άλγος του νόστου. 

Οι μετανάστες της πρώτης γενιάς που εξετάζουμε είναι εκείνοι που βίωσαν, ως παιδιά, 

μίαν Ελλάδα, της οποίας το εθνικό αφήγημα, της αποκαταστατικής νοσταλγίας, 

περιλάμβανε έναν πόλεμο, μια κατοχή και έναν εμφύλιο, που επέβαλλαν μια οπτική 

του παρελθόντος αρκετά διαφορετική από την σημερινή. Έτσι έμειναν προσηλωμένοι, 

όσο και αν δεν το καταλαβαίνουν, σε ένα παρελθόν διαφορετικό και σε ένα παρόν που 

υπαγορεύεται όχι από τον τόπο καταγωγής αλλά από τον τόπο διαμονής. Έτσι 

περιμένουν ένα φαντασιακό παρόν, που δεν υφίσταται. Επανειλημμένα, σε συζητήσεις 

με μετανάστες, ορισμένοι μεμψιμοιρούσαν αρκετά περισσότερο απ’ ότι οι υπόλοιποι. 

Φαινόταν εύκολα πως το ταξίδι στον τόπο καταγωγής δεν είχε λειτουργήσει λυτρωτικά, 

ώστε να τους βοηθήσει να αποδεχτούν το παρόν. Δεν βρίσκουν τον τόπο, αλλά ούτε 

και τον χρόνο φυσικά, της επιθυμίας του νόστου. Η πραγματικότητα της πατρίδας τους 

δημιουργεί μια σύγχυση που πολλές φορές φτάνει ακόμα και στην απόρριψή της δια 

παντός αφού δεν είναι πια η πατρίδα του ονείρου τους. Καταλήγουν να γίνονται εχθροί 

όχι του Τόπου αλλά του τόπου, και συχνά σφοδρότατοι. Δεν δέχονται την εξέλιξη, 

βασιζόμενοι στις αναμνήσεις της πρότερης ζωής. Έτσι βιώνουν ένα πολιτισμικό σοκ 

αρνούμενοι να δεχθούν ότι τα πράγματα και οι άνθρωποι και οι τόποι αλλάζουν και δεν 

είναι στατικά. Στην «ξένη» χώρα δέχονται την εξέλιξη, ενώ στην «παλιά» χώρα δεν 
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μπορούν. Το όνειρό τους συναντά την πραγματικότητα και πολύ συχνά αδυνατεί να 

την αντιμετωπίσει. Εκείνο που δεν μπορούν να κατανοήσουν είναι ότι δεν άλλαξε 

μόνον ο Τόπος ή ο Χρόνος. Άλλαξαν οι ίδιοι. Αρκετοί δεν τόλμησαν να κάνουν το 

ταξίδι καν. Είναι εκείνοι που είτε δέχτηκαν απόλυτα την μοίρα του ξεριζωμού είτε 

εκείνοι που δεν πρόλαβαν, αφού χάθηκαν -μεταφορικά και κυριολεκτικά.  

Κι όπως όταν μεγαλώνουμε και βλέποντας το είδωλό μας στον καθρέφτη δεν 

το αποδεχόμαστε, έτσι κι αυτοί δεν αποδέχονται το αλλαγμένο τους εαυτό. Η αλλαγή 

είναι επώδυνη, αλλά συγχρόνως καλοδεχούμενη αφού πόνος σημαίνει πως κάποιος 

είναι ζωντανός. Δυστυχώς όμως η αντίφαση αυτή, λόγω του πόνου, λειτουργεί 

αποτρεπτικά από μερίδα ατόμων που προτιμούν την μη αλλαγή, διότι φοβούνται τον 

πόνο. Κι αυτό τους κάνει απλά επιφυλακτικούς, εσωστρεφείς και συντηρητικούς. 

Λογικά όμως δεν θα έπρεπε αφού τόλμησαν να κάνουν την υπέρβαση και να ξεφύγουν 

από τα τετριμμένα και τα καθημερινά, είτε με την θέλησή τους είτε όχι.  

Η νοσταλγία τους είναι ανεδαφική όσον αφορά το αντικείμενό της: την 

Ουτοπία, δηλαδή τον τόπο που δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει. Η Δυστοπία 

της πραγματικότητας το απαγορεύει. Η φαντασία το επιζητά αλλά ο πραγματισμός το 

προσγειώνει ανώμαλα κι έτσι δημιουργεί αυτήν τη σχιζοφρενική, σχεδόν, 

συναισθηματική κατάσταση των μεταναστών. Ξένοι παντού και πάντα η πρώτη γενιά 

αγωνίζεται να μην συμβεί αυτό στην δεύτερη και στην τρίτη.  Όμως η θεώρηση του 

τόπου καταγωγής διαφέρει από την πρώτη στις μετέπειτα γενιές, αφού οι επίγονοι δεν 

έχουν βιώσει το τραύμα της μετανάστευσης. Έχουν όμως βιώσει το πρόβλημα της 

ενσωμάτωσης και της διατήρησης της ξεχωριστής πολιτισμικής ταυτότητας. Όλο αυτό 

δημιουργεί μια προβληματική των σχέσεων μεταξύ των γενεών, αλλά η αναφορά στην 

καταγωγή εξακολουθεί να είναι ο τόπος συνάντησής τους και το χαρακτηριστικό 

εκείνο που επιτρέπει την μεταφορά της πολιτισμικής κληρονομιάς. Άλλωστε η 

διαφορετικότητα δεν είναι πιά αυτό που ήταν. Όλο και περισσότερο οι κοινωνίες, 

ειδικά αυτές που χαρακτηρίζονται ως προηγμένες, αποδέχονται την διαφορετικότητα 

της καταγωγής ως εγγενές στοιχείο των ατόμων. Η σημερινή πραγματικότητα της 

Ευρώπης, που έχει ήδη περάσει από την μονολιθικότητα του εθνικού και ομοιογενούς 

κράτους στην πολυπολιτισμική ανομοιογένεια και τους διακριτούς πληθυσμούς έχει 

εμφανιστεί και στην Ελλάδα.  
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Όμως η αίσθηση της νοσταλγίας είναι και θα είναι πάντα υπόθεση της πρώτης 

γενιάς. Αυτοί βίωσαν το άμεσο τραύμα. Οι επίγονοι έχουν και αυτοί το μερίδιό τους 

αλλά το δικό τους πρόβλημα δεν είναι αντίστοιχο. Σ’ αυτό το σημείο πιστεύουμε πως 

ταιριάζει ένα ποίημα, που μέσα στην λακωνικότητά του συμπυκνώνει όλα αυτά που 

ήδη αναφέραμε.   

 

Ο Τελευταίος Νόστος 

του Giorgio Caproni 

 

Γύρισα εκεί 

που ποτέ δεν ήμουν. 

Τίποτα δεν άλλαξε απ’ ότι δεν ήταν. 

Πάνω στο τραπέζι (στο καρό 

τραπεζομάντιλο) μισογεμάτο 

βρήκα ξανά το ποτήρι  

που ποτέ δεν γέμισα. Όλα 

έχουν παραμείνει όπως ακριβώς 

δεν τα άφησα ποτέ.41 

Η νοσταλγία μπορεί  να ενεργοποιείται και μέσα από μνημονικά εργαλεία, όπως είναι 

οι καρτ ποστάλ. Οι κάρτες είναι ένα τεχνολογικό μέσο, κάτι που μπόρεσε να υπάρξει 

χάρις στα επιτεύγματα της βιομηχανικής εποχής. Η τεχνολογία δεν είναι ένας στόχος 

αλλά το μέσο που βοηθάει στην εξέλιξη. Κι ενώ η νοσταλγία θρηνεί για τις αποστάσεις 

μεταξύ χρόνου και τόπου, χωρίς ποτέ να τις συνενώνει, η τεχνολογία προσφέρει λύσεις 

και χτίζει γέφυρες, εξοικονομώντας χρόνο εκεί που η νοσταλγία αρέσκεται να ξοδεύει. 

Όμως τόσο η νοσταλγία όσο και η τεχνολογία σχετίζονται με τη μεσολάβηση. Η 

νοσταλγία ασχολείται με την εικονική πραγματικότητα της ανθρώπινης συνείδησης 

 
41 Giorgio Caproni, Poesie 1932-1986 (Milano, 1989), 392. Μεταφρασμένο στα Αγγλικά από τους Toma 

Tasovac και Svetlana Boym. Επίσης βλέπε Literary Review, Winter 1985, Vol. 28 Issue 2, p221. 

Μετάφραση στα Ελληνικά δική μας (από την Αγγλική μετάφραση). 
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που δεν μπορεί να αιχμαλωτιστεί από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά επινοήματα. Η 

επιθυμία είναι διασυνδεμένη με την ανθρώπινη κατάσταση στο σύγχρονο κόσμο, αλλά 

παρόλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη εξέλιξη στον τρόπο κατανόησής της. 

Η νοσταλγία που νοιώθει ειδικά ο μετανάστης δεν είναι για το παρελθόν όπως ακριβώς 

ήταν, αλλά για ένα παρελθόν όπως θα μπορούσε να είναι, ένα εξιδανικευμένο 

παρελθόν. Η ανάμνηση παίζει παιχνίδια και αφήνει την γλυκόπικρη γεύση της, με 

έμφαση όμως στη γλυκιά της διάσταση. Αυτό το «τέλειο» παρελθόν στηρίζει την 

αντιμετώπιση της μελλοντικής πορείας του μετανάστη και της οικογένειάς του. Η 

Τεχνολογία, από την άλλη, δίνει τις εύκολες και γρήγορες λύσεις, αλλά φαίνεται να 

αντιπαρατίθεται στην παράδοση. Είναι το οχυρό των νεότερων γενιών απέναντι στον 

συντηρητισμό των παλιών. Όμως έχει και την δυνατότητα να επικουρήσει την 

ανάμνηση κι έτσι να γίνεται σύμμαχος της νοσταλγίας. Ως συναίσθημα, η νοσταλγία 

είναι ατομικό, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένα συλλογικό και κοινωνικό 

συναίσθημα. Το βασικότερο όμως είναι πως «[η] νοσταλγία μπορεί να συνεισφέρει μια 

γενική αίσθηση σημασίας στη ζωή κάποιου, ώστε να μπορεί να την αντέξει» 

(Sedikides, 2008:306). Δηλαδή μέσα από αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα ο 

μετανάστης βρίσκει τις αντοχές να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του. Αυτό δεν 

ισχύει μόνο για τους μετανάστες, αλλά για κάθε άνθρωπο. Η νοσταλγία «μεγεθύνει την 

αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης, και με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνει την 

επίδραση της μοναξιάς» (Sedikides, 2008:306). Τελικά, όμως, η νοσταλγία υποκρύπτει 

και μια παράμετρο που αγγίζει τα όρια της εμμονής. Σε πολλούς μετανάστες είναι η 

κινητήρια δύναμη που, σαν θρησκευτική πίστη, βοηθάει στην αντιμετώπιση της 

πραγματικότητας. 

 

 

4.4. Νοσταλγία για τον «Χαμένο Παράδεισο» 

 

Η ιδέα του Χαμένου Παράδεισου έχει άμεση σχέση με την νοσταλγία. Η ανάμνηση 

μιας Χρυσής Εποχής διαποτίζει τις μνήμες των μεταναστών. Ο Stuart Tannock  

(1995:456) περιγράφει τη νοσταλγία ως ένα συναίσθημα με διακριτές περιόδους: «that 

was then, & this is now» Αναγνωρίζει τρεις βασικές χρονικές φάσεις, τις οποίες 

μπορούμε να παραλληλίσουμε με την βιβλική ιστορία των πρωτόπλαστων: την εποχή 
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πριν την Πτώση, την εποχή της Πτώσης (δηλαδή της απομάκρυνσης, της μετοίκισης) 

και την εποχή μετά την Πτώση (το παρόν, το οποίο υπολείπεται του παρελθόντος ως 

αίσθηση πληρότητας). Ο βιβλικός αυτός παραλληλισμός επιτρέπει την αναδημιουργία, 

ειδικά από την δεύτερη και μετά γενιά, του χαμένου Παράδεισου, της ουτοπίας ενός 

τόπου καταγωγής και τη νοσταλγία γι’ αυτόν. Οι μετανάστες πρώτης γενιάς γνωρίζουν 

πολύ καλά πως δεν υφίσταται ένας τέτοιος τόπος, κι όμως επιδιώκουν να επιστρέψουν 

σ’ αυτόν. Νιώθουν εκπεσόντες και προσπαθούν να βρουν τον τόπο, που όμως τους έχει 

προσπεράσει, αφού το αφήγημα που δημιούργησαν αναφέρεται σε έναν παρελθοντικό 

τόπο, ο οποίος έχει σταματήσει να  υπάρχει -εάν ποτέ υπήρξε, έτσι όπως τον 

δημιούργησαν στην νοσταλγική ανάμνησή τους. Οι επόμενες γενιές, βασισμένες στο 

αφήγημα της πρώτης, και συνεπικουρούμενες από την δημιουργία αναμνήσεων από τις 

δικές τους εμπειρίες -που είναι κατά βάση διακοπές και προσκύνημα στον τόπο 

καταγωγής των γονέων, και επομένως θετικές- εξακολουθούν να συντηρούν την 

ουτοπική νοσταλγία του μετανάστη. Είναι εντυπωσιακό πως το αφήγημα 

προσαρμόζεται και μεταδίδεται. Μια αντίστοιχη κατάσταση έχει δημιουργηθεί από την 

κομμουνιστική νοσταλγία, η οποία χαρακτηρίζει όχι μόνον ευρωπαϊκές χώρες και 

πληθυσμούς, όπως την πρώην Γιουγκοσλαβία και την Ανατολική Γερμανία (Ostalgie), 

αλλά και Ασιατικές, όπως την Κίνα. Εκεί οι εικόνες και τα συνθήματα της πολιτιστικής 

επανάστασης (1966-1976) έχουν μετατραπεί σε καπιταλιστικά εργαλεία μάρκετινγκ. 

 Η συνειδητοποίηση πως δεν μπορείς να επιστρέψεις ποτέ στο σπιτικό σου είναι 

βασικό στοιχεί της νοσταλγίας, αφού η επιθυμία της επιστροφής υπάρχει βαθιά μέσα 

στην ψυχή του μετανάστη. όμως η νοσταλγία επεκτείνεται  πέρα από το συναίσθημα 

που νιώθει ο μετανάστης. Συνδέεται με τη δημιουργία ενός αφηγήματος, το οποίο είναι 

εγγύτερα στον μύθο παρά στην πραγματικότητα, κάτι που προϋποθέτει ψυχικό σθένος 

αφού ο μύθος λειτουργεί σε δεύτερο επίπεδο ως κανονικότητα. Αυτή φαινομενικά 

μοιάζει εύκολη αλλά τελικά δεν είναι και τόσο. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε 

περαιτέρω  μπορούμε να κατανοήσουμε πως η δημιουργία του μύθου είναι μια εύκολη 

λύση αλλά η στυγνή καθημερινότητα της μετανάστευσης προϋποθέτει την αποδοχή 

του ως λύτρωση, κι αυτό δεν το καταφέρνουν όλοι. Αυτοί που απορρίπτουν το 

αφήγημα είναι εκείνοι που επανακάμπτουν στον γενέθλιο τόπο αφού ο νόστος είναι 

σημαντικότερος της οικονομικής ευμάρειας. Το παρελθόν γίνεται παραμύθι και δεν 

αντιπαρατίθεται με το παρόν. Και η επιστροφή που οραματίζεται ο μετανάστης, δεν 

έχει σχέση με το παρελθόν αλλά με τον τόπο. Η επανεφεύρεση του τόπου στηρίζεται 
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στην ανάμνηση αλλά δεν αγκυρώνεται πάνω της. Εξελίσσεται και μεταπλάθεται σε ένα 

αφήγημα, αφού «το παρελθόν είναι εξίσου ασαφές όσο και το μέλλον», σύμφωνα με 

τον φιλόσοφο  George Herbert Mead. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει πως «το παρελθόν ποτέ 

δεν παραμένει ως παρελθόν». Με άλλα λόγια η νοσταλγία επανεφεύρει τις αναμνήσεις 

του παρελθόντος, κι έτσι η ιδέα της Πτώσης από τον Παράδεισο, δηλαδή τον τόπο 

καταγωγής και τον παρελθόντα χρόνο, μεταπλάθεται από παραμύθι σε βεβαιότητα της 

ανάμνησης. Ο Παράδεισος της παιδικής ηλικίας είναι αυτό που «θυμούνται». Και η 

πορεία προς τον Παράδεισο, δηλαδή την επιστροφή/νόστο,  είναι μια πορεία που 

υπερβαίνει τον μετανάστη που έφυγε από αυτόν. Διαποτίζει τις επερχόμενες γενιές και 

τους επιβάλλει μίαν οπτική του παρελθόντος, που δεν έχει καμία σχέση με την 

πραγματικότητα, αν και βασίζεται σε αυτήν. Το ενδιαφέρον είναι πως οι μετανάστες 

αναφερόμενοι στον τόπο αποδημίας δεν αναγνωρίζουν πάντα πως αυτή είναι η Γη της 

Επαγγελίας, αφού γι’ αυτούς η μετάβαση ήταν τραυματική εμπειρία. Μπορούμε όμως 

να θεωρήσουμε πως οι μετανάστες θρηνούν για τον χαμένο Παράδεισο του τόπου 

καταγωγής, χωρίς να συνειδητοποιούν πως ζουν στον παράδεισο του τόπου διαμονής. 

Προτιμούν την νοσταλγική ανάμνηση από την παροντική κατάσταση. Διέπονται από 

μια προσκόλληση στην θρησκεία, ως έναν από τους πυλώνες της διατήρησης της 

Ελληνικότητάς τους, αλλά και από μια -σχετικά- συντηρητική πολιτική θεώρηση των 

πραγμάτων που βοηθάει στην παγίωση της πίστης στον μύθο του Παράδεισου που 

χάθηκε, αλλά μπορεί να ξαναβρεθεί. «Η νοσταλγία είναι αποτέλεσμα της Πτώσης», 

αναφέρει η Healy (2009). Και συνεχίζει: «Η δημιουργία ενός νέου σπιτικού είναι ένας 

μετασχηματισμός μέσα από τον οποίο μια νέα θεώρηση του εαυτού αναδύεται. Παρόλα 

αυτά αυτή η αλλαγή δεν θα ήταν ικανή να πραγματωθεί χωρίς την επώδυνη θύμηση 

της πατρίδας, του παλιού σπιτικού» (2009:5). Άλλωστε και ο νόστος του Οδυσσέα, δεν 

είναι μια αναζήτηση για μια χαμένη χρυσή εποχή, έναν παράδεισο;   

 Υπάρχει όμως και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο σε αυτήν την αναζήτηση του 

χαμένου Παράδεισου. Πρόκειται για τους μετανάστες που επέστρεψαν. Εδώ έχουμε τις 

δύο διακριτές κατηγορίες της πρώτης και της δεύτερης γενιάς. Η πρώτη, παρά τα 

προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν, θεωρεί πως καταφέρνοντας να επιστρέψει στον 

τόπο καταγωγής ολοκλήρωσε τον κύκλο της μετανάστευσης και νιώθει επιτυχημένη. 

Η ιδέα αυτή ξεκινάει από την πρώτη και δεύτερη φάση της μετανάστευσης, που  

καλύπτει το χρονικό διάστημα από την Οθωμανική και Ενετική κατάκτηση έως την 

αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τις περιόδους αυτές η επιστροφή στον 
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τόπο γέννησης ήταν το ζητούμενο και πραγματοποιήθηκε, σε μεγάλο βαθμό. Στην 

τρίτη φάση, όμως, η επιστροφή οίκαδε ήταν σημαντικά πιο περιορισμένη. Όμως 

υπήρξε ως γεγονός. Οι μετανάστες λοιπόν επεδίωκαν την επιστροφή, ως επιτυχημένοι, 

στην πατρίδα. Και το συναίσθημα της εκπλήρωσης του στόχου υπερκάλυπτε όποια 

προβλήματα συναντούσαν, κατά την επιστροφή και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό. 

Το πρόβλημα ήταν η δεύτερη γενιά: παιδιά γεννημένα στο εξωτερικό. Σε πολλές 

περιπτώσεις τα παιδιά αυτά είχαν ήδη φτάσει στην ηλικία της εφηβείας, οπότε το 

συναίσθημα του χαμένου παράδεισου ήταν προσανατολισμένο όχι στον τόπο 

καταγωγής αλλά στο τόπο γέννησής τους, και όχι των γονέων τους. Η «εύκολη» λύση 

ήταν η επιστροφή στο εξωτερικό, αρχικά για σπουδές, και κατόπιν για μόνιμη 

εγκατάσταση. Όμως σε άλλες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν εφικτό και έτσι παρέμειναν 

στην πατρίδα των γονέων, ξένοι σε ξένο τόπο. Δεν είχε σημασία ότι μίλαγαν την ίδια 

γλώσσα με τους ντόπιους και είχαν συγγενικές σχέσεις. Ο χαμένος Παράδεισος ήταν ο 

τόπος γέννησής τους. Μέσα από τις συνεντεύξεις, αλλά κυρίως από τις συζητήσεις, 

είχαμε την απόλυτη άρνηση του τόπου καταγωγής ή γέννησης, ως αντίδραση σε αυτή 

την δύσκολη συναισθηματικά κατάσταση. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως 

οι επιλογές της πρώτης γενιάς «στιγματίζουν», από συναισθηματική άποψη, την 

δεύτερη. Δημιουργούν φορτία που δεν είναι πάντα εύκολα διαχειρίσιμα. Ο παράδεισος 

είναι πάντα χαμένος, αφού Παράδεισος είναι η παιδική μας ηλικία. Όπως μας λέει ο 

Γάλλος φιλόσοφος Luc Ferry (2019:78), αναφέροντας τον Sigmund Freud: «(ότι) η 

νοσταλγία για χαμένους Παραδείσους, για τις χαρές και λύπες της παιδικής ηλικίας, 

βαραίνει τις ζωές μας μ’ ένα βάρος τόσο βαρύ όσο και άγνωστο σ’ εμάς». 

 

 

4.5. Μεταμνήμη και γενεαλογική νοσταλγία 

 

 Παραπάνω αναφέρθηκαν οι όροι Μεταμνήμη (Postmemory) και Γενεαλογική 

Νοσταλγία (Genealogical Nostalgia). Ουσιαστικά και οι δύο είναι εκφράσεις της 

νοσταλγίας. Όμως επειδή η αφετηρία τους είναι αρκετά διαφορετική πρέπει να τις 

διακρίνουμε και να εντοπίσουμε πως εγγράφονται στο συναίσθημα των μεταναστών. 

Η γενεαλογική νοσταλγία είναι ένας, σχετικά, νέος όρος που πρότεινε η Delisle 

(2012:138) στο άρθρο της: «‘Genealogical nostalgia’: Second-generation memory & 
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return in Caterina Edwards’ Finding Rosa». Σε αυτό επιχειρεί να ερμηνεύσει την 

διαφορά ανάμεσα στο νοσταλγικό συναίσθημα της πρώτης από εκείνο της δεύτερης 

γενιάς:  

 

Ονομάζω την κληρονομημένη μνήμη ‘γενεαλογική νοσταλγία’, λαχτάρα της δεύτερης 

γενιάς για τους χρόνους και τόπους των ιστοριών των προγόνων τους, μια νοσταλγία 

που ανασύρεται όχι από την απευθείας εμπειρία, αλλά από εκείνα τα συγκεκριμένα 

κενά ανάμεσα στην προσωπική μνήμη και την γενεαλογική κληρονομιά. Η 

γενεαλογική νοσταλγία, μπορούμε να πούμε, είναι το νοσταλγικό αντίστοιχο της 

μεταμνήμης, της κληρονομημένης μνήμης του τραύματος.  

Επομένως, η νοσταλγία, αν και είναι προσανατολισμένη προς το παρελθόν, στην 

πραγματικότητα είναι στέρεα ριζωμένη στο παρόν, όπου οι αποστάσεις μεταξύ του 

χρόνου και του τόπου της πεθυμιάς και της στιγμής του «τώρα» καταγράφεται ως «η 

παρουσία της απουσίας» (Rubenstein, 2001:5). Η αίσθηση που αποκομίζουμε από την 

προσέγγιση της Delisle (2012) μπορεί να συνοψιστεί στην φράση, που έχουμε ακούσει 

πολλές φορές από μετανάστες δεύτερης γενιάς, όταν αναφέρονται στους γονείς τους: 

«Κουβαλούσα την μνήμη των αναμνήσεών τους». Η επιθυμία επιστροφής σε έναν 

ουσιαστικά άγνωστο τόπο σχετίζεται με την ελπίδα της δεύτερης γενιάς πως αυτός θα 

τους επιτρέψει να διασυνδεθούν με τις μεταμνήμες που τους κληροδοτήθηκαν. Οι 

μετανάστες της δεύτερης γενιάς, λοιπόν, προσπαθούν να μεταφέρουν τις μνήμες σε 

έναν φυσικό χώρο, κι έτσι να καλύψουν τα κενά της αφήγησης της προηγούμενης 

γενιάς. Η C. Nadia Seremetakis (1996:9) επιχειρεί να συνδυάσει τη μνήμη με τις 

αισθήσεις, μέσα από την διεύρυνση της ετυμολογίας της νοσταλγίας, και καταλήγει να 

υποστηρίξει πως η μνήμη είναι ένα αυτοτελές όργανο αίσθησης. Για παράδειγμα η 

ανάμνηση μιας γεύσης γίνεται η εκ νέου εμπειρία της: το αντίθετο του νόστος γίνεται, 

σύμφωνα με την Seremetakis, ά-νοστος, η απουσία της γεύσης (1996:4). Έτσι η 

νοσταλγία είναι πολύ κοντά στο τραύμα, αφού περιλαμβάνει όχι ένα αποστασιοποιηθέν 

μνημονικό γεγονός του παρελθόντος, αλλά τη στιγμιαία αναβίωσή του.  

 Τόσο η Elizabeth Messina (όπως μας αναφέρει η Mannino, 2002), όσο και η 

Judith Kestenberg (1989), εξετάζουν προβλήματα που παρουσιάζουν οι μετανάστες. 

Αναφερθήκαμε παραπάνω στις απόψεις τους πως οι απόγονοι των μεταναστών 

αναγνωρίζουν και απορροφούν την δυσφορία και τον πόνο που βιώνουν, ακόμη και 

όταν δεν συζητείται, μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Συχνά οι απόγονοι 
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παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης και ανησυχίας, που τους οδηγούν στην 

ψυχοθεραπεία (Mannino, 2002:6).  Στο πόνημα της μεταναστευτικής νοσταλγίας 

Yesterday’s Self η συγγραφέας Andreea Deciu Ritivoi (2002) καταδεικνύει πως η 

νοσταλγία παίζει έναν σημαντικότατο ρόλο στην διατήρηση της αίσθησης του εαυτού 

και της ταυτότητας, μετά την δραματική ρήξη των μεταναστών με την πατρίδα. Αυτό 

το τραύμα αναγκάζει τους μετανάστες να διαπραγματεύονται συνεχώς την θεώρηση 

του εαυτού τους, αφού δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πρότερη κατάσταση του 

παρελθόντος, αλλά συγχρόνως αδυνατούν να τοποθετηθούν στο παρόν. Ο διχασμός 

αυτός οδηγεί είτε στην παντελή άρνηση του παρελθόντος και την επανεφεύρεση του 

εαυτού, είτε στην προσπάθεια να συνεχίσουν την επαφή με το παρελθόν μέσα από 

διάφορους τρόπους, που θα βοηθήσουν στην ομαλή ενσωμάτωση στον κοινωνικό 

περίγυρό τους. Σε αυτό το σημείο η ομαδική αλληλοϋποστήριξη είναι καθοριστική. 

Όμως, επειδή δεν είναι πάντα εφικτή, ο μετανάστης επιχειρεί μέσα από τα μνημονικά 

εργαλεία της αλληλογραφίας και των καρτ ποστάλ να διατηρήσει την επαφή με το 

παρελθόν και την πατρίδα. Σύμφωνα με τους Atia & Davies (2010:184), η νοσταλγία 

λειτουργεί ως μια διαπραγμάτευση μεταξύ των συνεχειών και των ασυνεχειών που 

συγκροτούν την προσωπική ταυτότητα. Η Delisle (2012:140) υποστηρίζει πως η 

γενεαλογική νοσταλγία παίζει αντίστοιχο ρόλο, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, 

αφού στις διασπορικές κοινότητες η μετακίνηση παραμένει η κύρια πολιτισμική 

ανάμνηση, ακόμα και γι’ αυτούς που γεννήθηκαν μετά την στιγμή της ρήξης. Οι 

μετανάστες της δεύτερης γενιάς κληρονομούν το αφήγημα της μεταμνήμης, αλλά και 

τις εθνικές πολιτιστικές καταβολές, που τους ενώνουν με έναν άλλο τόπο. Αυτό τους 

αναγκάζει να καλύψουν το κενό μεταξύ της εθνικής καταγωγής, δηλαδή της πατρίδας, 

και του τόπου γέννησης, δημιουργώντας ένα νέο συλλογικό αφήγημα, που 

περιλαμβάνει και τις δικές τους εμπειρίες, και δεν είναι ούτε γραμμικό ούτε 

τελεολογικό. Αυτό ενσωματώνει τόσο τις συνέχεις όσο και τις α-συνέχειες που 

επιτρέπουν την διαμόρφωση της ταυτότητας. Με άλλα λόγια η νοσταλγία της δεύτερης 

γενιάς δεν είναι απλά η λαχτάρα ενός ιδεατού παρελθόντος, αλλά ένα μέσο 

διασύνδεσης της δικής τους εθνικής ταυτότητας με εκείνη μιας ομάδας που έχει 

επιβιώσει από τις δυσκολίες και το τραύμα της μετακίνησης. Κι η ομάδα αυτή 

περιλαμβάνει τους γονείς τους. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι πάντα επιτυχημένη, είτε 

γιατί η πρώτη γενιά έχει αρνηθεί την εθνική πολιτισμική της ταυτότητα προκειμένου 

να ενταχθεί στην κοινωνία υποδοχής, οπότε η δεύτερη γενιά δεν διαθέτει κάποιο 

αφήγημα πάνω στο οποίο να στηριχτεί, είτε γιατί η πρώτη γενιά κάνει την υπέρβαση, 
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εγκαταλείπει την χώρα γέννησης της δεύτερης γενιάς κι επιστρέφει στην πατρίδα, 

αναγκάζοντας την δεύτερη να επιδιώξει τη δημιουργία ενός αφηγήματος εκ του 

μηδενός, ώστε να κατορθώσει να ενταχθεί στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Η Hirch 

(1996) το θέτει ως εξής:  

 

Η πληρότητα της μεταμνήμης δεν είναι ευκολότερη μορφή διασύνδεσης από την 

απουσία που επίσης δημιουργεί. Πλήρης ή κενή, η μεταμνήμη αναζητά διασύνδεση. 

Δημιουργεί όπου δεν μπορεί να ανακάμψει. Φαντάζεται πού δεν μπορεί να θυμηθεί. 

Θρηνεί μια απώλεια που δεν μπορεί να διορθωθεί. Και, επειδή ακόμη και η πράξη του 

πένθους είναι δευτερεύουσα, το χαμένο αντικείμενο δεν μπορεί ποτέ να ενσωματωθεί 

και το πένθος δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί (1996:664). 

Βέβαια η Hirsch αναφέρεται στις δικές της μνήμες, αλλά η δεύτερη γενιά των 

μεταναστών έχει βιώσει  αυτά ακριβώς που αναφέρει. 

 Το τραύμα της μετανάστευσης μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η αντιμετάθεση 

(transposition), ψυχαναλυτικός όρος που πρότεινε η Judith Kestenberg (1989:67), 

περιγράφει αυτή την διαδικασία στη δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών, οι οποίες 

«δεν φέρουν καμία ορατή εκδήλωση του τραύματός τους», αν και υφίστανται «απτά» 

ψυχολογικά πλήγματα, με αποτέλεσμα «ο μετανάστης [να] αρνείται ή [να] 

ελαχιστοποιεί το τραύμα που βιώνει και η παραμελημένη, αγνοημένη, θλίψη [να] 

αναγνωρίζεται και αφομοιώνεται από τα παιδιά και εγγόνια του», και την οποία 

μνημονεύει και η Messina (όπως αναφέρεται στην Mannino, 2002:5). Η δυναμική 

διαδικασία που βιώνουν οι μετανάστες, καθώς προσαρμόζονται στην νέα τους χώρα, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψυχολογική πολιτιστική αφομοίωση, σύμφωνα με την 

Usha Tummala-Narra (2017:493). Η πορεία ενσωμάτωσης είναι άλλοτε γρήγορη και 

εύκολη, και άλλες ιδιαίτερα επώδυνη. Μπορούμε, με αρκετή ασφάλεια, να υποθέσουμε 

πως οι μετανάστες της δεκαετίας του 1950 βίωσαν την προκατάληψη, παρά την 

πολιτισμική ενσωμάτωση των προπολεμικών μεταναστών. Στις συνεντεύξεις και 

συζητήσεις οι μετανάστες της πρώτης γενιάς πάντα ανάφεραν κάποια μορφή 

προκατάληψης. Οι προπολεμικοί είχαν ενσωματωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε πέραν της 

αλλαγής του ονόματος, είχαν υιοθετήσει πλήρως το «ντόπιο» τρόπο ζωής. Η 

αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης σε καμία περίπτωση δεν ήταν δυνατή, αφού θα 

έδειχνε στον κοινωνικό περίγυρο ότι το άτομο ή οικογένεια είναι προβληματικό, και 

επομένως θα συνέβαλλε ακόμη περισσότερο στην περιθωριοποίησή τους, πέρα από την 



138 
 

αυτοπεριθωριοποίηση που επέβαλλε το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο της 

Ελληνικότητας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ενσωμάτωση σε ένα αμιγώς 

Αγγλοσαξονικό περιβάλλον όπως της Αυστραλίας ήταν μια επώδυνη διαδικασία. Η 

ενσωμάτωση σε μικρές κοινωνίες όπως στα χωριά ήταν ίσως λιγότερο δύσκολη, αφού 

εκτός από την εθνικότητα έπαιζε ρόλο και η προσωπικότητα. Οι μετανάστες των 

χωριών δεν μπορούσαν πάντα να αυτοπεριθωριοποιηθούν, περισσότερο απ’ όσο ήταν 

ήδη, αν και κάποιοι οδηγήθηκαν σε αυτήν. Η πολιτισμική ενσωμάτωση τους έγινε κάτω 

από διαφορετικούς όρους, απ’ ό,τι στους μετανάστες που δραστηριοποιούνταν σε 

πόλεις, εκεί δηλαδή όπου υπήρχαν  δομές της διατήρησης μιας οργανωμένης 

ελληνικότητας. Ήρθε μέσα από την μετακίνησή τους στις πόλεις, όταν η πρώτη γενιά 

κατάφερε να ολοκληρώσει τον εργασιακό της κύκλο. Η «θεραπεία» για τους 

μετανάστες των χωριών ερχόταν μέσα από την αλληλογραφία: επιστολές, φωτογραφίες 

και καρτ ποστάλ. Η επαφή με τον γενέθλιο τόπο, ειδικά του μετανάστη και λιγότερο 

των επομένων γενεών, επέτρεπε την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας λόγω 

καταγωγής. Οι ψυχολόγοι σήμερα καλούνται να καλύψουν αυτήν την επαφή, 

δημιουργώντας δομές που στηρίζουν τους μετανάστες κατά την διαδικασία 

ενσωμάτωσης στον τόπο προορισμού τους. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ακόμη 

και σήμερα. Η διαδικασία της πολιτισμικής ενσωμάτωσης προϋποθέτει κάτι το βασικό, 

κάτι που οι μετανάστες θέλουν να κρατήσουν: την ιδιαίτερη τους ταυτότητα. Η 

ταυτότητα αυτή είναι εκείνη που τους καθορίζει και δεν θέλουν να την εγκαταλείψουν. 

Και έτσι η σύγκρουση της τοπικής, στον τόπο διαμονής, με εκείνη της καταγωγής 

οδηγεί σε αδιέξοδα (Mannino, 2002:5). 

  

   

4.6. Συλλογική νοσταλγία  

 

 Μία παράμετρος του συναισθήματος της νοσταλγίας είναι η κοινωνικότητά της. 

Ένα συναίσθημα μπορεί να βιώνεται ατομικά αλλά και συλλογικά. Ειδικά στη 

περίπτωση της νοσταλγίας η συλλογικότητα είναι, πολλές φορές, καθοριστική: «Όλα 

τα άτομα νοιώθουν την βασική ανάγκη να ανήκουν» (Baumeister & Leary, 1995; 

Maslow, 1954). Αυτό το συναίσθημα επιτρέπει στην νοσταλγία να λειτουργήσει ως ένα 

αποθεματικό κοινωνικής διασύνδεσης, αφού το να μοιράζεται μια ομάδα ατόμων 
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κοινές αναμνήσεις, ως κομμάτι μιας νοσταλγικής πρακτικής, υποστηρίζει το 

συναίσθημα του ανήκειν (belonging) και της ισότητας, που με την σειρά του ενισχύει 

την αυτοεκτίμηση και την σιγουριά στην πολιτιστική ταυτότητα (Wildschut, Sedikides, 

Routledge, Arndt, & Cordaro, 2010).  Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη 

δημιουργία οργανισμών, οι οποίοι συσπειρώνουν τους μετανάστες και επιτρέπουν -

μέσα από την διασύνδεση- όχι την απλή επιβίωση αλλά την διαβίωση. Η 

αλληλοϋποστήριξη λειτούργησε καταλυτικά για τους περισσότερους μετανάστες. Οι 

έρευνες των Wildschut, Sedikides, Arndt και Routledge (2006:977-981) ανέδειξαν 

τρεις κατηγορίες στοιχείων, προς υποστήριξη της άποψης πως η νοσταλγία μπορεί να 

ενισχύσει τις κοινωνικές διασυνδέσεις. Πρώτον, ανακάλυψαν ότι προσωπικά 

νοσταλγικά αφηγήματα σε κοινωνικά πλαίσια συνήθως επικεντρώνονται σε κοντινούς 

άλλους (οικογένεια, φίλους κλπ.). Δεύτερον, διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός 

αιτιολογικού συνδέσμου μεταξύ μοναξιάς και νοσταλγίας. Τρίτον, απεκάλυψαν πως η 

νοσταλγία ενδυναμώνει τους κοινωνικούς δεσμούς. Σύμφωνα με τους Wildshut κ.ά. 

(2014:2), η ανάλυση περιεχομένου νοσταλγικών αυτοβιογραφικών αφηγημάτων 

αποκαλύπτει πως η Νοσταλγία συμπλέκεται βαθιά με την κοινωνικότητα. Ο Volkan 

(1999:11) αναφέρει πως οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι πολύ πιθανότερο να 

διακατέχονται από το αίσθημα της νοσταλγίας, υποστηρίζοντας ότι σε άγνωστο –και 

ίσως εχθρικό– περιβάλλον, τα «αντικείμενα διασύνδεσης» (linking objects) και τα 

συναφή συναισθήματα καθίστανται το βασικό συστατικό μιας κοινής ταυτότητας. Στην 

περίπτωσή μας οι καρτ ποστάλ είναι ακριβώς ένα τέτοιο αντικείμενο διασύνδεσης, 

αφού επιτρέπουν όχι μόνον την ατομική, αλλά και τη συλλογική αίσθηση νοσταλγίας.  

 Τα Κύθηρα είναι ένα, σχετικά, μεγάλο νησί με πολλούς οικισμούς. Οι καρτ 

ποστάλ, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αποτύπωναν μόνο τα πλέον 

αναγνωρίσιμα και γνωστά σημεία του νησιού, που δεν ήταν περισσότερα από δέκα. Θα 

μπορούσαμε επομένως να τα θεωρήσουμε ως τοπόσημα, που αποτελούσαν το 

συνεκδοχικό έναυσμα για την ενεργοποίηση της νοσταλγίας του τόπου. Μπορεί το 

κάστρο της Χώρας και το Καψάλι να μην ήταν η εικόνα του χωριού του μετανάστη, 

αλλά την υπονοούσε μέσα από την παραδοχή πως είναι κομμάτι του μικρότοπου 

καταγωγής. Για παράδειγμα, για ένα μετανάστη από τον Κάλαμο -χωριό όμορο της 

Χώρας και σε μικρή σχετικά απόσταση- δεν υπήρχαν καρτ ποστάλ που να απεικονίζουν 

το χωριό του. Γι’ αυτόν, οι καρτ ποστάλ της Χώρας λειτουργούσαν συνειρμικά, αφού 

ο Κάλαμος υπολογιζόταν ως κομμάτι της ευρύτερης κοινότητας της Χώρας. Έτσι ο 
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αποδέκτης «έβλεπε» το χωριό του μέσα στην καρτ ποστάλ, ακόμη κι όταν δεν 

απεικονιζόταν. Το αόρατο του μικρότοπου γινόταν ορατό μέσα από το τοπόσημο. 

 Η συλλογικότητα των μεταναστών επιτεύχθηκε μέσα από την δημιουργία 

αρχικά ανεπίσημων και αργότερα επίσημων αδελφοτήτων. Αυτές δημιουργήθηκαν 

τόσο στην Αυστραλία, όσο και στις ΗΠΑ, σχεδόν άμεσα μετά την πρώτη μαζική 

παρουσία των μεταναστών. Οι αδελφότητες ήταν το πρώτο σωσίβιο των απόδημων 

στην ξενιτιά. Η κοινωνική αλληλεπίδραση των αρχικών club, που συνήθως 

στεγάζονταν σε κάποιο από τα καφενεία της παροικίας και, μεταγενέστερα, 

αδελφοτήτων επέτρεπε την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που 

δημιουργούνταν από την απόσταση μεταξύ πατρίδας και τόπου διαμονής (Ingram  & 

Asher 2009:49; Tamis 2005:53). Ουσιαστικά η σημασία του καφενείου διατηρήθηκε 

και μετά τη δημιουργία των αδελφοτήτων, αφού η κουλτούρα του καφενείου ήταν 

πολιτισμικά ενεργή στους Έλληνες άνδρες μετανάστες. Άλλωστε, οι αρχικοί 

μετανάστες -ειδικά ως την μαζική εισροή γυναικών με τα bride ships- ήταν νέοι άνδρες. 

Όπως αναφέρει ο Chris Foteinopoulos, μετανάστης δεύτερης γενιάς, στο άρθρο του 

«Kafeneio culture still Alive» (2009):  

 

Αυτά τα μέρη δεν ήταν διαφορετικά από τις υπάρχουσες pub, αν εξαιρέσουμε το 

λιγότερο πιοτό και τον μεγαλύτερο τζόγο στο καφενείο. Σε αντίθεση με την 

υποχρεωτική απομάκρυνση από τον χώρο στις 6  το βράδυ (οι pub έχουν ωράριο 

λειτουργίας ως τις 6), το καφενείο ήταν ανοικτό όλες τις ώρες, καθώς οι Έλληνες 

άνδρες έριχναν ζάρια κι έπαιζαν πρέφα μέχρι αργά τα ξημερώματα. Χρόνια προτού 

γεννηθώ, πολλοί νεαροί μετανάστες ήταν δεμένοι απελπιστικά μ’ αυτά τα μέρη, 

χαρτοπαίζοντας τους μισθούς τους και το μέλλον της οικογένειάς τους, με την ελπίδα 

να σταθούν τυχεροί. 

Η λειτουργία τέτοιων εντευκτηρίων επέδρασσε στις τοπικές κοινωνίες, και εξελίχτηκε. 

Όμως δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον ρόλο της συζύγου του μετανάστη, αυτής που 

άλλαξε τα δεδομένα και απομάκρυνε τους περισσότερους ή περιόρισε τη συχνότητα 

των επισκέψεων σε τέτοιους χώρους. Η δημιουργία θεσμών και αδελφοτήτων επέφερε 

τον εξευγενισμό των ηθών και τη δημιουργία μιας σειράς νέων παραδόσεων και 

εθίμων, όπως ακριβώς οι αντίστοιχες δομές που λειτουργούσαν στον Πειραιά, την 

Αθήνα, και σε άλλες περιοχές.  
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 Το ανήκειν σε έναν συγκεκριμένο τόπο καταγωγής ανακαλεί στη μνήμη την 

ιδέα της αφοσίωσης σε αυτόν, που μπορεί να εκφράζεται μέσα από προφορικές ή και 

γραπτές ιστορίες και αφηγήσεις της καταγωγής και την εστίαση σε αντικείμενα, 

τελετουργίες ή την ίδρυση μουσείων και εκθέσεων (Lovell, 1998:1). Η έννοια του 

ανήκειν μπορεί και να ιδωθεί ως ένας τρόπος να θυμόμαστε (Fentress & Wickham, 

1994:x), συναφής με την κατασκευή της συλλογικής μνήμης που περιβάλλει τον τόπο 

(Hirsch, 1995:110). Ξυπνά συναισθήματα μέσα από τις καταδηλώσεις αλλά και τις 

συμπαραδηλώσεις, όπως την επιθυμία να βρεθεί κανείς σε κάποιον συγκεκριμένο τόπο, 

αληθινό ή φανταστικό. Και οι μετανάστες, έχοντας ριζώσει σε έναν νέο τόπο, και 

νοιώθοντας την αποκοπή από την γενέθλια γη, επενδύουν και στους δύο τόπους: 

γίνονται μέλη του νέου τόπου τους, αλλά συγχρόνως -ανακαλώντας στη μνήμη τον 

τόπο καταγωγής και τις συνθήκες ζωής- μετατρέπουν την πατρώα γη σε έναν 

συναισθηματικά φορτισμένο τόπο. Αυτή η φόρτιση όμως είναι μια διττή, γλυκόπικρη, 

αίσθηση και δημιουργεί θετικά και αρνητικά συναισθήματα τόσο στους μετανάστες 

όσο και στους απογόνους τους. Αμβλύνεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά 

εξακολουθεί να υφίσταται στους μετανάστες της πρώτης γενιάς. Στους επιγόνους όμως 

έχουμε ένα, σχετικά, άλλο φαινόμενο. Νοιώθουν την ανάγκη επανασύνδεσης με τον 

τόπο καταγωγής των γονιών. Έτσι προσπαθούν μέσα από την επανεξέταση της 

καταγωγής να επιβεβαιώσουν την διαφορετικότητά τους, έναντι του τόπου διαβίωσης. 

Αρχικά ένα ταξίδι αναψυχής μπορεί να οδηγήσει ακόμη κι σε εγκατάσταση στον 

μικρότοπο καταγωγής των γονιών. Η ανάγκη λοιπόν του  ανήκειν λειτουργεί και σε 

αυτό το επίπεδο. Έχοντας ξεπεράσει το τραύμα της ετερότητας, ως μετανάστες, και της 

αποδοχής από τον κοινωνικό περίγυρο ξαφνικά αισθάνονται την ανάγκη να 

διασυνδεθούν με την πατρογονική εστία.  Η «θεραπεία», μέσα από την συλλογικότητα 

επέτρεψε την διαβίωση των περισσοτέρων από τους μετανάστες. Αναφερθήκαμε και 

παραπάνω στο τραύμα της μετανάστευσης. Θα ήταν όμως αρκετά να διερευνήσουμε 

πως προέκυψαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, ένα αποτέλεσμα του τόπου 

εγκατάστασης. Ανάλογα με το τόπο λοιπόν έχουμε διαφοροποιήσεις. Η εγκατάσταση 

και διαμονή εκτός μεγάλων αστικών κέντρων δημιούργησε διαφορετική αντιμετώπιση 

από εκείνη των πόλεων. Η συλλογικότητα στις πόλεις επέτρεψε, σε σημαντικό βαθμό, 

τη διατήρηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, αν και αυτή εμπεριείχε και την 

περιχαράκωση, και σε ορισμένες περιπτώσεις την αυτοπεριθωριοποίηση. Αντίθετα η 

περίπτωση της, σχεδόν, ατομικής παρουσίας στην επαρχία και τα χωριά επέβαλε, από 

νωρίς, την πολιτισμική ενσωμάτωση -κατά το δυνατόν, στις υπάρχουσες δομές. Όμως 
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και στις δύο περιπτώσεις η σημασία της γραπτής επικοινωνίας με το τόπο καταγωγής 

έδωσε ένα επιπλέον στήριγμα στη διασφάλιση της ψυχικής υγείας του μετανάστη, 

επιτρέποντας την ομαλή μετεξέλιξή του σε πολίτη της χώρας υποδοχής. Η 

μεταμόρφωση σε Greeks in Australia ήταν απλώς η κατακλείδα αυτής της πορείας.   

 

 

4.7.Επικοινωνιακή και πολιτισμική μνήμη  

 

Σύμφωνα με τον  Assmann (2008) Μνήμη είναι η ικανότητα που διαθέτει ο 

άνθρωπος που επιτρέπει την  διαμόρφωση της επίγνωσης της ατομικότητας, δηλαδή 

της ταυτότητας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η μνήμη μας 

επιτρέπει να διαβιούμε σε ομάδες και κοινότητες,  και η διαβίωση αυτή μας επιτρέπει 

την δημιουργία της μνήμης. Η μνήμη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρία επίπεδα: το 

εσωτερικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΗ 

εσωτερικό  

(νευροδιανοητικό) 

εσώτερος, 

υποκειμενικός χρόνος 

εσώτερος εαυτός ατομική μνήμη  

κοινωνικό κοινωνικός χρόνος κοινωνικός εαυτός, το άτομο ως 

φορέας κοινωνικών ρόλων  

επικοινωνιακή μνήμη 

πολιτισμική ιστορικός, μυθικός, 

πολιτισμικός χρόνος 

πολιτισμική ταυτότητα πολιτισμική μνήμη 

Πίνακας 3 Τα επίπεδα της Μνήμης κατά τον Assman. Μεταφρασμένο-προσαρμοσμένο από το άρθρο: Assmann, J., 

& Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity. New german critique, (65), 125-133. 

 

Ο όρος Επικοινωνιακή Μνήμη χρησιμοποιήθηκε ώστε να διασαφηνίσει  την διαφορά 

ανάμεσα στις έννοιες της συλλογικής μνήμης, κατά Halbwachs (1992), και της 

πολιτισμικής, όπως την διαμορφώνει ο ίδιος ο Assman (2008) στο άρθρο του  

Collective memory and cultural identity. Διασπώντας την έννοια της συλλογικής 

μνήμης την διαχωρίζει σε επικοινωνιακή και πολιτισμική.  
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Η επικοινωνιακή μνήμη είναι μη θεσμική͘ δεν υποστηρίζεται από θεσμούς μάθησης. 

μεταφοράς, και αποκωδικοποίησης͘͘ δεν καλλιεργείται από ειδικούς και δεν επικαλείται 

η εορτάζεται σε ειδικές περιπτώσεις͘ δεν είναι τυποποιημένη και στοιχειοθετημένη από 

καμία φόρμα υλικού συμβολισμού͘ διαβιεί στην καθημερινή αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, έχει ένα ελάχιστο βάθος χρόνου που 

φυσιολογικά δεν επεκτείνεται πέραν των ογδόντα ετών, το χρόνο που καλύπτουν τρεις 

αλληλεπιδρούσες γενιές (Assmann, 2008:111).  

Η Πολιτισμική Μνήμη είναι θεσμική. Εξωτερικεύεται, αντικειμενοποιείται, και 

διαφυλάσσεται μέσα από συμβολικές δομές, που είναι σταθερές. Για παράδειγμα η 

γνωστή madeleine του Proust είναι ένα αντικείμενο μνήμης που όμως «ο όρος ‘μνήμη’ 

δεν είναι μεταφορά αλλά μετωνυμία βασισμένη στην υλική επαφή μεταξύ ενός μυαλού 

που θυμάται και ενός αντικειμένου που θυμίζει» (Assmann, 2008).  Eμείς 

υποστηρίζουμε πως η περίπτωση των καρτ ποστάλ εμπίπτει περισσότερο στον τομέα 

της επικοινωνιακής απ’ ότι της πολιτισμικής μνήμης, αφού είναι αντικείμενα 

καθημερινής επικοινωνίας, μη θεσμικά. Δεν εμπεριέχουν συμβολικό ρόλο στην επαφή, 

αλλά περιλαμβάνουν την μνήμη. Άλλωστε η επικοινωνιακή μνήμη μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως έχει περιεχόμενο που στηρίζεται στην προσωπική ιστορία του 

πρόσφατου παρελθόντος, ενώ η πολιτισμική μνήμη αγκαλιάζει την μυθική ιστορία, το 

απώτατο παρελθόν. Η αποστολή των καρτ ποστάλ από την πατρίδα προς τους 

αποδήμους ήταν ένα εργαλείο που συνέβαλλε, κατά την άποψή μας, στη διαμόρφωση 

της συλλογικότητας των αποδήμων. Επέτρεψε την δημιουργία μιας περισσότερο 

οργανωμένης και αντικειμενοποιημένης πολιτισμικής άποψης, πέρα από την ατομική 

θεώρηση του παρελθόντος, αφού το τοπίο της εμπρόσθιας φωτογραφίας δεν είναι 

πάντα εκείνο της στενής τοπικότητας αλλά της συλλογικής Κυθηραϊκής ταυτότητας. 

Έχουμε εντοπίσει πως ο τόπος της εμπρόσθιας φωτογραφίας των καρτ ποστάλ 

λειτουργεί όχι μόνον ως ανάμνηση του συγκεκριμένου τοπίου αλλά ως σημείο έναρξης 

του νοσταλγικού αφηγήματος. Δεν είναι απλώς η καταδηλούμενη εικόνα, είναι οι 

συμπαραδηλώσεις που φέρει. Έτσι οι κάρτες λειτούργησαν ως μια μορφή εδραίωσης 

της ταυτότητας των μεταναστών (concreation of identity), ώστε να επιβιώσουν ως ξένοι 

αρχικά αλλά και ως τμήμα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, που διατηρεί τις 

ιδιαιτερότητές του (Assmann, 1995:130). 42  Μέσα από την πολιτισμική τους 

 
42 Ο Assmann αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ Συλλογικής Μνήμης και Πολιτισμικής Ταυτότητας. 

Ως ιστορικός βλέπει πως οι κοινωνίες στηρίζουν την εικόνα του εαυτού τους σε κανόνες. Η 
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κληρονομιά γίνονται ορατοί τόσο στον εαυτό τους όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία. Ο 

συνδετικός δεσμός που σηματοδοτούσε τη μετατροπή της ομάδας σε οργανισμό ήταν 

η θρησκευτική οργάνωση και η δημιουργία εκκλησίας. Όμως η εθνικότητα υπήρχε, 

είτε λανθάνουσα είτε ως σημείο αναφοράς έναντι των άλλων εθνικών ομάδων-

μεταναστών. Έτσι, οδηγήθηκαν στη συσπείρωση γύρω από το θρησκευτικό-εθνικό και 

την δημιουργία όχι της τοπικής αλλά της Ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Οι 

εκδηλώσεις των μεταναστών έγιναν Πανελλήνιες, με τις ενδεχόμενες τοπικές πινελιές, 

ενταγμένα σε αυτά. Τέτοια παραδείγματα είναι το Paniyiri Greek Festival στο 

Brisbane, που ξεκίνησε το 1976, το Greek Festival of Sydney, που μετρά ήδη 37 χρόνια 

ζωής και χρηματοδοτεί η τοπική κυβέρνηση, το Darwin Glenti, που ξεκίνησε το 1988, 

αλλά και τα πολλά Greek Food Festivals στην California.43 Όλες αυτές οι συλλογικές 

εκδηλώσεις οδηγούν από την επικοινωνιακή μνήμη της πρώτης γενιάς στην 

πολιτισμική μνήμη των επιγόνων. Η αναφορά στο συλλογικό Ελληνικό παρελθόν 

οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

 

  

 
Τελετουργική Επικοινωνία είναι ένας τέτοιος κανόνας και οι καρτ ποστάλ υπήρξαν, σχεδόν 

αποκλειστικά, μέρος της. 

43 Βλ. σχετικά: http://paniyiri.com/, https://bit.ly/399ckW4 και https://bit.ly/2Qy1gve.  

http://paniyiri.com/
https://bit.ly/399ckW4
https://bit.ly/2Qy1gve
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Κεφαλαίο πέμπτο: 

Μετανάστες: τα επιμέρους στοιχεία τους  

 

Η συγκίνηση που ανακαλύπτεται σε μια φωτογραφία  

προέρχεται από την εισβολή της μνήμης. 

Αυτό είναι φανερό όταν πρόκειται για κάποια γνωστή μας κάποτε εικόνα.  

Το σπίτι που μέναμε. Η Μητέρα στα νιάτα της. 

John Berger, Keeping A Rendezvous 

 

 

5. Εξετάζοντας τα στοιχεία του μετανάστη 

 

Ο μετανάστης βασίζει την συνέχεια της ύπαρξής του πάνω σε μια σειρά από παραδοχές, 

αναγκαστικές ή μη, που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα που βιώνει. Η 

Νοσταλγία, σε όλες τις μορφές της, είναι το βασικότερο στοιχείο. Όμως η 

πραγματικότητα του ξένου σε ξένο τόπο υπαγορεύει την υιοθέτηση πολλών στοιχείων 

που φαίνονται απλά. Οι μετανάστες όσο προοδευτικοί και να είναι, μέχρι την αποδημία, 

γίνονται αρκετά συντηρητικοί στην ξενιτιά. Θα προχωρήσουμε λοιπόν εξετάζοντας 

στοιχεία τους, ώστε να κατανοήσουμε περισσότερο την θέση μας και τις θέσεις τους. 

 

 

5.1. Αυστραλιανότητα και μετανάστες 

 

Οι μετανάστες αργά ή γρήγορα ενσωματώνονται στον τόπο που διαμένουν. Τα 

προβλήματα, από την δική τους πλευρά, είναι προβλήματα πολιτισμικής αφομοίωσης: 

η πρώτη γενιά πάλεψε να αναγνωριστεί ως οργανικό κομμάτι της κοινωνίας, ενώ η 

δεύτερη, μπορεί να έχει την διπλή υπόσταση της καταγωγής και της διαμονής. Η 

υπόσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες. Εάν το άτομο της 

δεύτερης γενιάς αποφασίσει να δεχτεί το γεγονός της ανάγκης ενσωμάτωσης, 

προσπαθώντας από την μία να μην αποκοπεί από την οικογένεια, αλλά από την άλλη 

να γίνει αποδεκτό στον κοινωνικό περίγυρο ως ισότιμο μέλος, τότε η εξέλιξη της 

αφομοίωσης λειτουργεί. Η πρώτη γενιά όμως, επειδή συχνά προκρίνει την 

Ελληνικότητα και συγχρόνως την τοπικότητα, δημιουργεί προβλήματα. Το πρόβλημα 

πάντως έγκειται και στην εθνική ταυτότητα του τόπου εγκατάστασης. Οι διαφορές 
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ανάμεσα στην Αυστραλιανή εθνική ταυτότητα και εκείνη των ΗΠΑ είναι αρκετά 

μεγάλες. Η Αυστραλιανή πολυπολιτισμική κοινωνία διαφέρει ως προς το ότι έχει 

αρχίσει να αποδέχεται τους μετανάστες πολύ περισσότερο. Η μαζική εισροή της 

μεταπολεμικής περιόδου άρχισε να ακυρώνει τις, αρκετά ρατσιστικές, πολιτικές που 

ίσχυαν από τις αρχές του 20ου αιώνα και συνοψίζονταν στο  White Australia policy. Η 

Αυστραλιανή κυβέρνηση με σειρές νομοθετημάτων από το 1949 μέχρι το 1973 έχει 

προσπαθήσει να την καταστήσει ανενεργή. Παρόλα αυτά όμως η συγκεκριμένη άποψη 

εξακολουθεί να είναι κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της χώρας και να δημιουργεί 

προβλήματα  στους μετανάστες -ειδικά σε εκείνους με Ασιατική καταγωγή (Jayasuriya, 

& Walker  & Gothard, 2003; Tavan, 2005).  

 Η κοινωνία της Αυστραλίας δημιούργησε, από αρκετά νωρίς στην ιστορία της, 

μια εθνική ταυτότητα. Αυτή στηρίχτηκε πάνω στον καταγωγικό μύθο πως τα 

μικροεγκλήματα για τα οποία εκτοπίστηκαν στην Αυστραλία οι κατάδικοι ήταν 

περισσότερο ενδεικτικά του Βρετανικού ταξικού συστήματος και όχι πραγματική 

παραβατικότητα (Hearn, 2007). Αυτή η αντιδιαστολή με το ισχυρό ταξικό σύστημα της 

Βρετανίας, και τον ελιτισμό, οδήγησε ώστε η αξιοκρατία και η ισότητα θεωρούνται 

θεμελιώδη Αυστραλιανά στοιχεία, δημιουργώντας τον μύθο της συντροφικότητας 

(mateship), του δικαίου (fair-go) και του «ευγενή αγρίου» (larrikinism), στοιχεία που 

είναι συμπληρωματικά της Αυστραλιανής ταυτότητας. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί 

ότι η πρώτη επίσημη κρατική απόφαση της Αυστραλίας, ως κρατική οντότητα, υπήρξε 

η υιοθέτηση πολιτικής αποκλεισμού, ώστε το ιδεώδες του καθαρού φυλετικά Αγγλικού 

ιδεώδους να παραμείνει «καθαρό» είναι η White Australia policy, που προαναφέραμε 

(Castles, Foster, Iredale & Withers, 1998). Η περιχαράκωση δεν εμπόδισε όμως την 

δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Η απογραφή του 2011 καταγράφει πως 

το 75% αυτών που καταγράφηκαν ισχυρίζονται πως έχουν μη Αυστραλιανή καταγωγή, 

με περίπου τους μισούς (43%) να έχουν έναν γονέα από το εξωτερικό, και 28% να 

έχουν γεννηθεί οι ίδιοι εκτός χώρας, αντιπροσωπεύοντας ένα φάσμα πάνω από 200 

χώρες αρχικής καταγωγής (ABS, 2015a; NSW Government, 2013). Όμως στις αρχικές 

χρονικές περιόδους που οι Κυθήριοι μεταναστεύουν η Αυστραλιανή ταυτότητα είναι 

λιγότερο πλουραλιστική, όπως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τότε κοινωνία 

δημιουργεί προϋποθέσεις αφομοίωσης, που σήμερα θα ήταν έως και απαράδεκτες. Η 

ετερότητα του μετανάστη είναι «στίγμα», και συχνά λειτούργησε καταλυτικά. Η 

αφομοίωση όμως δεν επιτεύχθηκε ισοπεδωτικά, τουλάχιστον για τους μετανάστες που 
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εξετάζουμε. Η περίπτωση των Κυθηρίων, που κρατάνε πεισματικά την τοπικότητα, 

άσχετα από την επιτυχημένη ή μη ενσωμάτωση στην Αυστραλιανή κοινωνία δεν είναι 

η μοναδική. Πρέπει να την αποδώσουμε σε κάποιους παράγοντες. 

 Η δημιουργία εθνικής ταυτότητας είναι ένα στοιχείο καθοριστικό των εθνικών 

κρατών. Στην Αυστραλιανή περίπτωση αναφερθήκαμε στην ιδέα της συνέχειας από 

την Αγγλική καταγωγή. Στην περίπτωση όμως των Ελλήνων μεταναστών από τα 

Κύθηρα, της υπό εξέταση περιόδου 1950-1970, έχουμε πληθυσμό με διαμορφωμένη 

εθνική συνείδηση, αλλά και ισχυρή τοπική. Η εθνική συνείδηση των μεταναστών έχει 

διαμορφωθεί καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς είναι στην εφηβεία, ή και 

μεγαλύτεροι, όταν ξεκινούν την αποδημητική πορεία τους. Το Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα έχει ήδη επέμβει στην διαμόρφωσή της. Άλλωστε ο δημόσιος, κρατικός, 

λόγος περνάει μέσα από αυτό, έτσι ώστε να υπάρξει μια ομοιομορφία ως προς την 

σήμανση της εθνικής ταυτότητας, δηλαδή των επιμέρους φανερών ή αόρατων 

χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν στα άτομα να συμμετέχουν σε αυτήν. Έτσι ως 

«σημάνσεις της Ελληνικής εθνικής ταυτότητας είναι τα γνωρίσματα, τα προτερήματα 

αλλά και οι αδυναμίες που επικαλούνται όσοι θέλουν να υποστηρίξουν πως είναι 

Έλληνες και να αποφανθούν για την ταυτότητα άλλων ανθρώπων» (Στρατουδάκη, 

2014:5). Αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν έχουν οι μετανάστες που, αντιμέτωποι με ένα 

διαφορετικό σύστημα ταυτότητας, καλούνται να το ενστερνιστούν, εάν θέλουν να 

αποτελέσουν οργανικό κομμάτι της κοινωνίας υποδοχής. Έτσι τόσο η συλλογική 

εθνική ταυτότητα καταγωγής, αλλά και η τοπική, λειτουργούν ως σημείο αναφοράς 

αλλά και ως σημείο εκκίνησης. Η τοπική ταυτότητα είναι τόσο ισχυρή, συχνά, που 

αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην ζωή των μεταναστών. Η Ελληνοαυστραλιανή 

ταυτότητα (Greeks in Australia) είναι παρούσα, αλλά η τοπική πολιτισμική παράδοση 

δημιουργεί εξαιρέσεις. Ο Kopytoff (1986) αναφέρεται στο συμβολικό πολιτισμικό 

απόθεμα των ομάδων, δηλαδή τον τρόπο ζωής, την φορεσιά, την γλώσσα (ως 

διάλεκτο), την κουζίνα, τις τελετουργίες, την μουσική και όποιο άλλο συμβολικό 

περιεχόμενο τους διαχωρίζει από τους άλλους. Στις ΗΠΑ η τοπικότητα ήταν κυρίαρχο 

στοιχείο, αντανακλώμενη στα τοπικά σωματεία, στην αρχική φάση της 

μεταναστευτικής ροής.  

Σύμφωνα με τον Moskos (1999) οι μεταναστευτικές φάσεις προς τις ΗΠΑ 

διαχωρίζονται σε  7 διακριτές περιόδους: 
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• Πρώιμη περίοδος, που άρχισε περί το 1870, 

• Το Μεγάλο Κύμα, μεταξύ 1900 και 1917, 

• Η Τελευταία Έξοδος, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

• Η περίοδος των Κλειστών Πυλών, κατά την οποία μόνον οι σύζυγοι των ήδη 

εγκαταστημένων μπορούσαν να μεταναστεύσουν, 

• Η Μεταπολεμική μετανάστευση, όταν άνοιξαν οι πύλες, και  

• Η Φθίνουσα μετανάστευση, που συνεχίστηκε ως την δεκαετία του 1980. 

Αντίστοιχα μπορούμε να διαχωρίσουμε τις φάσεις της Ελληνικής, και Κυθηραϊκής, 

μετανάστευσης, στην Αυστραλία στις παρακάτω φάσεις: 

• Οι Πρώτοι, οι Έλληνες ναυτικοί εκτοπισμένοι κατάδικοι το 1829. 

• Οι Ελεύθεροι Έλληνες, ατομική μετανάστευση μικρής κλίμακας από το 1835. 

• Το Πρώτο Κύμα, μετανάστες της περιόδου 1850-1890 που οδήγησε 

μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών στην Αυστραλία απ’ ότι στις ΗΠΑ (απόρροια της 

εύρεσης χρυσού). 

• Η Σταθερή Περίοδος, τέλη του 19ου αιώνα έως και την δεκαετία του 1920, οπότε 

και υπάρχει μια, σχετικά, σταθερή ροή μεταναστών. 

• Η Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, δηλαδή η πριν και μετά την Μικρασιατική 

καταστροφή (1920-1924), που έχουμε μια σημαντική αύξηση των ροών, τόσο από 

πρόσφυγες όσο και από Ελλαδίτες. Πολλοί από τους Κυθηρίους της Σμύρνης επέλεξαν 

την μετανάστευση στην Αυστραλία ως διέξοδο στην προσφυγική ζωή των Ελληνικών 

μεγαλουπόλεων, ή και της επιστροφής στην πατρογονική νήσο. Όμως μεταξύ 1924 και 

1931 έχουμε την νομοθεσία της Αυστραλίας που βάζει εμπόδια στην μαζική εισροή 

μεταναστών, βάζοντας ποσοστώσεις. 

• Το Μαζικό Κύμα, που ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και 

γιγαντώνεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 

Γνωρίζουμε πως οι μετανάστες του Καστελόριζου δημιούργησαν το πρώτο Ελληνικό 

σωματείο στην Αυστραλία, το 1912 (Tamis, 2005:17). Το αντίστοιχο Κυθηραϊκό 

ξεκίνησε, επίσημα, από το 1922. Όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί πως η δημιουργία 

ορθόδοξων ναών λειτούργησε καταλυτικά στην δημιουργία της κοινής Ελληνικής 
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ταυτότητας, αν και αυτή θα αργούσε να εμφανιστεί -τουλάχιστον με την μορφή του 

Greeks in Australia. Οι Κυθήριοι λοιπόν έχουν ένα τοπικό σωματείο γύρω από το οποίο 

μπορούν να συνασπιστούν. Η δημιουργία της τοπικής ταυτότητας, κατά την άποψή 

μας, ξεκινάει με κάποια κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Στην περίπτωση των Κυθηρίων 

του Sydney αυτό παίρνει την μορφή ενός χορού. Είναι το  Annual Kytherian Debutante 

Ball, γνωστότερο στην συντετμημένη του μορφή ως Kytherian Ball. Η ενσωμάτωση 

ενός στοιχείου είναι ξένο, αλλά υιοθετείται ώστε να ενταχθούν σε ένα γενικό 

πολιτισμικό πλαίσιο κοινό με τους υπόλοιπους «ντόπιους» είναι στοιχείο σημαντικό. 

Η δεύτερη γενιά υιοθετεί συμπεριφορές του περίγυρου, διότι νοιώθει λιγότερο ξένη. Η 

πρώτη τις αποδέχεται, διότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν στοιχεία ενσωμάτωσης -εάν 

θέλουν να παραμείνουν στο τόπο μετανάστευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι κοινές 

κοινωνικές εκδηλώσεις, μαζί με την θρησκευτική σύναξη, δημιουργούν τους πόλους 

γύρω από τους οποίους λειτουργούν οι κοινοτικές δομές. 

 

5.2. Η Ελληνική εθνική ταυτότητα  

 

Ο εθνικισμός, ως έννοια και ως εφαρμογή, είναι προϊόν των πολιτικοκοινωνικών 

ζυμώσεων, εμφανίστηκε από τα τέλη του 18ου και τις αρχές 19ου αιώνα. Εξακολούθησε 

να υπάρχει ως κυρίαρχο δόγμα κατά τον 20ο (Βέικος, 1999), παραμένοντας και στον 

21ο, παρά τις αλλαγές που κληροδότησε σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στις διεθνείς 

σχέσεις όσο και στην επικοινωνία. Οι αρχικές προσπάθειες προσδιορισμού του έθνους 

έγιναν με την συνάρτηση γεωπολιτικών ενοτήτων, που περιλάμβαναν διακριτό 

πολιτικό κέντρο, πολιτιστική συνάφεια, μορφές ενιαίας γλώσσας, ήθη και έθιμα και 

διαφοροποιημένη θρησκευτική συνείδηση. Έτσι λειτουργώντας ως κλειστές ομάδες με 

πολιτική υπόσταση, με ευδιάκριτες εθνικές οντότητες, καταλήξαν στο επίπεδο της 

Ιδέας, διαμορφώνοντας κατά την πορεία αυτή την εθνική ιδεολογία, εθνική συνείδηση 

και εθνική ταυτότητα (Τουλιάτος, 1993). Τα εθνικά κράτη σχετίστηκαν με το 

φιλοσοφικό ρεύμα του Διαφωτισμού κι έχουν ως αφετηρία το 1789, την Γαλλική 

Επανάσταση. Βεβαίως οι εξελίξεις που συντελέστηκαν διεθνώς κατά την περίοδο του 

19ου-20ου αιώνα έχουν μερίδιο στην εμφάνισή τους:  

• Δημιουργία της οικονομίας της αγοράς, με την συσσώρευση κεφαλαίου και την 

ανάδυση πλούσιων αστικών κέντρων. 
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• Την πολιτισμική και εκπαιδευτική αλλαγή, με την με την εκκοσμίκευση των 

σπουδών και την ανάπτυξη του θεάτρου, της λογοτεχνίας και του τύπου. 

• Τις δύο Βιομηχανικές επαναστάσεις του 18ου και του 19ου αιώνα, που 

μεταμόρφωσαν τις οικονομικές σχέσεις. 

• Τις αναδιατάξεις στην Βαλκανική χερσόνησο, την ένωση της Γερμανίας, τις 

αλλαγές των συνόρων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την εθνικοποίηση 

του Τρίτου Κόσμου και την εμφάνιση νέων εθνικών οντοτήτων μετά την 

κατάρρευση των κρατών του πρώην Ανατολικού μπλοκ και την μετασοβιετική 

εποχή (Smith, 2000).   

Η εθνική ταυτότητα είναι μια ηγεμονική μορφή υποκειμενικότητας, της οποία η 

διαμόρφωση προκύπτει, κοινωνικοϊστορικά, μέσα από τη χρήση του λόγου για το 

έθνος, την εθνική συνείδηση και την εθνική συνέχεια, και μέσα από τις λειτουργίες του 

προσδιορισμού του εθνικού «εαυτού» και της διάκρισης από τους εθνικούς «άλλους», 

της δόμησης και της διαφοροποίησης, της ένταξης και του αποκλεισμού (Said, 1996; 

Βέικος, 1999). Δημιουργεί ένα πλαίσιο, ώστε να γίνει κατανοητή η θέση του ατόμου 

ως μέλους του έθνους (McCrone & Kiley, 2000). Η εθνική ταυτότητα είναι ένα 

συμβατικό κατασκεύασμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την κοινωνία, 

αλλά όχι με τη φύση και τα γενετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων (Βέικος, 1999). 

Για την κατασκευή της είναι αναγκαία πέντε πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά: 

1) μια ιστορική επικράτεια ή πατρίδα (έδαφος), 2) κοινοί  μύθοι και ιστορικές μνήμες 

(φυλή και καταγωγή), 3) κοινός μαζικός πολιτισμός (γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία), 

4) κοινά νομικά δικαιώματα και καθήκοντα για όλα τα μέλη και 5) κοινή οικονομία για 

τα μέλη που κινούνται μέσα στην επικράτεια (Βέικος,1999; Smith, 2000).  

 Η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα επιτεύχθηκε μέσα από τη 

διαμόρφωση της κυρίαρχης εθνικής αφήγησης, ως λόγου αποτυπωμένου στην εθνική 

ιστοριογραφία, η οποία ακολούθησε τον κλασικό ιστορικισμό, ως πρότυπο, και 

επηρεάστηκε από τη θεωρία της αγωγής του Wilhelm von Humboldt, ο οποίος 

συνέδεσε την ιστορία με την ηθική. 44  Επηρεάστηκε, επίσης, από την εθνοκεντρική 

άποψη του Volksgeist (λαϊκού πνεύματος), που ήταν τμήμα των θεωριών περί 

φιλοσοφίας της ιστορίας του Herder (Κωνσταντινίδου, 2000). Τελικά είναι όλη η 

προσπάθεια να συγκεραστούν οι απόψεις περί ελληνικότητας, ελληνοχριστιανικού 

 
44 Πρώσος διπλωμάτης, γλωσσολόγος και εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής (1767-1835) .  
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πολιτισμού και παράδοσης, ρωμιοσύνης και ελληνικής συνέχειας, η οποία άρχισε να 

δομείται στην περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, μέσα από την προσπάθεια της 

ιστορικής αναπαράστασης του ελληνικού έθνους (Δημαράς, 1982; Στάθης, 1993; 

Κωνσταντινίδου, 2000), και κατά την περίοδο της διαμόρφωσης των εθνικών ιστοριών 

του 19ου αιώνα, χάρις στην επίδραση του γερμανικού και γαλλικού ιστορικισμού-

ρομαντισμού, ώστε να ολοκληρωθεί με την καθιέρωση των εθνικών συμβολισμών και 

αναπαραστάσεων, μέσω της ιστοριογραφικής παραγωγής, στο πρώτο μισό του 20ού 

αιώνα.  Σημαντική υπήρξε η συμβολή της γενιάς του ̉30 στην κατασκευή του λόγου 

της ελληνικότητας και της ελληνικής ιδιαιτερότητας  (Τζιόβας, 1989; Δεμερτζής, 

1994).  

 Το βασικό σχήμα της Ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας διαμορφώθηκε λίγο 

μετά τα μέσα του 19ου αιώνα από το Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο και τον Κωνσταντίνο 

Παπαρρηγόπουλο. Κυρίαρχο ρόλο για τη διαμόρφωση του έπαιξε το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και οι φορείς του, ο διορισμός του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου ως 

καθηγητή (1851), και η έναρξη της διδασκαλίας της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους 

ως πανεπιστημιακού μαθήματος (Στάθης, 1993). Η ανάγκη νομιμοποίησης και 

καθιέρωσης του σχήματος του ελληνικού ιστορισμού, και η έμφαση στην ελληνική 

διαχρονική παρουσία, κρίθηκε επιτακτική ώστε να αντικρουστεί το δόγμα Fallmerayer, 

τεκμηριώνοντας την καταγωγή των Νεοελλήνων από τους αρχαίους Έλληνες, μέσα 

από την έμφαση στη γεωγραφική διάσταση του ιδεολογήματος. Απώτερος στόχος ήταν 

να εξυπηρετηθούν οι εθνικές διεκδικήσεις τόσο στη Βαλκανική, για την αποσόβηση 

του «βουλγαρικού κινδύνου»,  όσο και στη Μικρά Ασία, εξυπηρετώντας το δόγμα της 

Μεγάλης Ιδέας, υπονοώντας ότι το ελληνικό έδαφος εκτείνεται πέρα από τα όρια του 

ελληνικού κράτους. Η αναπαράσταση του έθνους γίνεται έτσι ένα ζήτημα γεωγραφίας 

και ιστορίας (McCrone & Kiley, 2000). Στη ιδέα της ελληνικής εθνικής συνέχειας, 

ενσωματώνεται και η  αποστολή του ελληνικού έθνους, ως φορέα του προαιώνιου 

πολιτισμού, ορισμένη από τη θεία πρόνοια. Ο δυτικός πολιτισμός έχει ελληνική 

καταγωγή, προήλθε από τον αρχαίο ελληνικό, και το ελληνικό έθνος οφείλει να 

εκπολιτίσει την Ανατολή, όπως εκπολίτισε και τη Δύση. Το ελληνικό έθνος λαμβάνει 

τώρα διάσταση διασπορική, υπερεθνική, συμπαντική (Τζιόβας, 1994; Κωνσταντινίδου, 

2000). 
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5.3. Η δεύτερη γενιά 

 

Ένα χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο επεξεργάστηκαν την ταυτότητα οι 

μετανάστες της δεύτερης γενιάς είναι ο συγκερασμός της τοπικότητας με την 

Ελληνικότητα. Οι Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού συσπειρώθηκαν γύρω από την 

εθνική ταυτότητα: Greeks, είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Αυστραλία ή όπου αλλού. Η 

τοπικότητα δεν εγκαταλείφθηκε, απλώς ατόνησε, τουλάχιστον για την πλειονότητα. Οι 

μετανάστες πέρασαν στην εθνική ταυτότητα, αλλά διατηρούνται πυρήνες ισχυρής 

τοπικότητας. Όμως και αυτοί δεν θα διατηρηθούν, καθώς όταν και η δεύτερη γενιά 

εκλείψει η σχέση με τον τόπο καταγωγής θα περάσει στην σφαίρα της φανταστικής 

αφήγησης καταγωγής. Η τρίτη γενιά στηριγμένη σε αυτό το αφήγημα, και με την 

ευκολία της μετακίνησης, ίσως αναζητήσει τις ρίζες του «μυθικού» χώρου καταγωγής, 

που υφίσταται ως οντότητα αλλά όχι ως προσδοκία. Η χώρα υπάρχει και η πρόσβαση 

είναι εύκολη. Ο Ου-Τόπος όμως της καταγωγής δεν υπάρχει παρά μόνον ως ένας τόπος 

που συμβαδίζει με την πραγματικότητα αλλά όχι με την ανάμνηση της νοσταλγίας της 

πρώτης γενιάς. Η απογοήτευση είναι το πιο συνηθισμένο συναίσθημα. Επειδή όμως 

αρκετοί είναι και ρεαλιστές προσπαθούν να κατανοήσουν την διαφορετικότητα του 

χώρου καταγωγής, μέσα από μια αισιόδοξη πρόσληψη. Είναι εντυπωσιακή η 

παρακολούθηση των συναισθημάτων τέτοιων περιπτώσεων. Υπήρξαμε μάρτυρες σε 

παρόμοια περιστατικά και η φόρτιση ήταν ιδιαίτερα υψηλή, αλλά πάντα θετικά και 

αισιόδοξα. Ο πραγματισμός λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, εφόσον και εάν οι 

μετανάστες καταλάβουν πως αναζητούν έναν Ου-Τόπο, που εδράζεται πάνω στον 

πραγματικό. 

 Είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό πώς αντιμετώπισαν την Ελληνική 

πραγματικότητα οι μετανάστες δεύτερης γενιάς επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Η ηλικία 

της επιστροφής είναι καθοριστική: όσοι επέστρεψαν ως τα όρια της εφηβείας 

αντιμετώπισαν προβλήματα προσαρμογής, αλλά κατόρθωσαν να ενσωματωθούν στην 

Ελληνική πραγματικότητα. Οι μεγαλύτεροι ένοιωσαν, και συνεχίζουν να νιώθουν ξένοι 

σε ξένο τόπο. Σε όσες συζητήσεις κάναμε η μόνιμη επωδός είναι: «στην Αυστραλία 

δεν μας ταλαιπωρούσαν τόσο, γιατί στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε;» Όλοι οι 

μετανάστες έχουν δημιουργήσει αυτό που χαρακτηρίζεται ως διασπορική συνείδηση 

(diasporic consciousness). Η έννοια της διασπορικής συνείδησης είναι αρκετά σύνθετη, 

αφού συμπεριλαμβάνει ιδέες όπως  η  διαβίωση της εξορίας,  η αίσθηση της απώλειας, 
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η επίγνωση της ετερότητας, η λαχτάρα για τον τόπο καταγωγής, το βάρος της εξορίας,  

οι στερήσεις και η μετεγκατάσταση (Puri, 2013:190). Η συνείδηση αυτή παράγεται 

λόγω της ύπαρξης όχι μόνον της εθνικής ταυτότητας, που έτσι ή αλλιώς οι μετανάστες 

της περιόδου 1950-1970 είχαν, αλλά  και λόγω των ισχυρών τοπικών στοιχείων, που 

λειτούργησαν καταλυτικά στην διαμόρφωση αυτής της ιδιαίτερης ταυτότητας. Στα 

Κύθηρα, αλλά επίσης στην Αθήνα και τον Πειραιά, η τοπικότητα και το δίκτυο των 

εκτεταμένων οικογενειών επέτρεψε την άμβλυνση ενός τέτοιου συναισθήματος, χωρίς 

ωστόσο να το εξαφανίσει. Άλλωστε οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν στο όριο μεταξύ 

δύο διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Ανήκουν στη μία και προσπαθούν να 

διαπεράσουν το σύνορο και να ενταχθούν στην άλλη. Η διαρκής βίωση της ετερότητας 

είναι το χαρακτηριστικό τους.  

 Η συσπείρωση της δεύτερης γενιάς γύρω από την τοπικότητα ξεκίνησε ως 

μηχανισμός άμυνας: οι γονείς (πρώτη γενιά), πίεζαν να μην χαθεί όχι μόνον η εθνική 

αλλά πολύ περισσότερο η τοπική ταυτότητα, τα σωματεία και αδελφότητες, που ειδικά 

στις πόλεις έδιναν έναν αγώνα συγκράτησης και των δύο ταυτοτήτων, ακόμη και ο 

υπόλοιπος κοινωνικός περίγυρος, του σχολείου ή της εργασίας, που τους αναγνώριζε 

συχνά σαν κομμάτι κι όχι ολότητα: δεν είμαστε μόνον Greeks αλλά είμαστε Kytherian 

Greeks.   

 

 

5.4. Ενσωμάτωση: αργή και επίπονη διαδικασία 

 

Η ενσωμάτωση σε μια κοινωνία με διαφορετική εθνική ταυτότητα είναι μια διαδικασία 

που πρέπει να αναλύσουμε. Η περίπτωση της Αυστραλίας, που εξετάζουμε πιο 

διεξοδικά έχει μελετηθεί αρκετά, από τους ίδιους του μετανάστες μελετητές. Όμως 

πρέπει να τονίσουμε πως οι Έλληνες μετανάστες, στην πλειοψηφία τους, και 

τουλάχιστον μέχρι την δεκαετία του 1970 δεν αντιμετώπιζαν την παρουσία τους στην 

Αυστραλία ως μια μόνιμη κατάσταση, και ούτε πίστευαν -ενδόμυχα- πως θα 

μπορούσαν να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ανάλογους με τους Αγγλοσάξονες 

εποίκους (Tamis, 2005:166). Αυτό ίσχυε για τις περισσότερες ομάδες, και ειδικά για 

εκείνους που είχαν μεταναστεύσει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Κυθήριοι, 

ως μέλη μιας τοπικής εθνικής ομάδας, και έχοντας ήδη μια παρουσία πολύ πριν τον 
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Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν λίγο διαφορετικά. Η αποδημία γινόταν για 

τον βιοπορισμό, αλλά η επιστροφή στο νησί ήταν μια πραγματικότητα που δεν 

συνέβαινε συχνά. 

 Η αντιμετώπιση των Ελλήνων μεταναστών πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο βασιζόταν στα στερεότυπα του ρατσισμού, φόβου, προκατάληψης και άγνοιας. 

Ήδη από τα «δύσκολα χρόνια της εγκατάστασης», όπως τα αναφέρει ο  Tamis 

(2005:36), όλοι αυτοί οι πρωτοπόροι αναγκάστηκαν να κρατήσουν ένα χαμηλό προφίλ, 

παρά την εμπλοκή τους σε εράνους για τον Αυστραλιανό Στρατό, κατά την διάρκεια 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για τα τοπικά νοσοκομεία και άλλα κοινωφελή 

θέματα, σε επίπεδο των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνταν, και γενικά την 

συμπεριφορά τους ως νομοταγών πολιτών οι Αγγλοσάξονες δεν τους αντιμετώπιζαν 

ως ίσους. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση, μέσω του Ομοσπονδιακού Γραφείου 

Πληροφοριών, θα οργανώσει το 1916, μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια 

μυστική μελέτη σχετικά με τους Έλληνες μετανάστες, αφού η Ελλάδα αντιμετωπιζόταν 

ως εν δυνάμει εχθρικό κράτος, παρά την ουδετερότητά της. Σε σύνολο των 2200 

Ελλήνων, που καταγράφει η μελέτη, μόνον επτά χαρακτηρίζονται ως Γερμανόφιλοι. Ο 

φόβος όμως για τον Ξένο υπήρχε. Έτσι σε μια χώρα που θρηνούσε τον χαμό των νέων 

της στην αποτυχημένη εκστρατεία της Καλλίπολης (1915), και μετά από την 

αποτυχημένη προσπάθεια των Αγγλικών και Γαλλικών δυνάμεων να εκθρονίσουν τον 

Κωνσταντίνο, τα Αυστραλιανά ΜΜΕ παρουσίασαν ως «προδοτική» την Ελληνική 

στάση στο εγχείρημα. Οι Έλληνες αυτόματα μετατράπηκαν σε αποδιοπομπαίους 

τράγους. Συμμορίες νεαρών, στρατιώτες σε άδεια και συντηρητικοί Αγγλοσάξονες 

προέβησαν σε πράξεις βίας απέναντι ατόμων και Ελληνικών καταστημάτων, σε 

διάφορες πόλεις και χωριά (Tamis, 2005 παραθέτοντας τους: Gilchrist, 1994; Tamis, 

1994; 1997a, 199b). Τα περιστατικά βίας δεν σταμάτησαν. Το 1934, με αφορμή τον 

θάνατο Αυστραλού ποδοσφαιριστή από Ιταλό ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, οι κάτοικοι των 

χωριών Kalgoorlie και Boulder (Δυτική Αυστραλία) ξέσπασαν καίγοντας σπίτια και 

καταστήματα που ανήκαν σε Έλληνες και άλλους Νοτιοευρωπαίους. Έπρεπε να 

φτάσουμε στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όταν οι Αυστραλοί 

στρατιώτες πολέμησαν στην Ελλάδα ώστε να αρχίσει η κοινή γνώμη να αλλάζει άποψη 

για τους Έλληνες μετανάστες. Οι Κυθήριοι μετανάστες είχαν προσπαθήσει να 

ενταχτούν από πολύ νωρίς στις κοινωνίες τους. Οι αδελφοί Κασιμάτη, που είχαν 

εγκατασταθεί στο Hobart της Tasmania, όντας επιτυχημένοι έμποροι κατά την διάρκεια 
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της μεγάλης οικονομικής ύφεσης (1929-1934), υποστήριζαν οικονομικά τουλάχιστον 

200 άνεργους Αυστραλούς, ενώ εξασφάλισαν γάλα και τυρί για όλα τα Δημοτικά 

σχολεία της Τασμανίας. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρηματοδοτούσαν τον 

Ερυθρό Σταυρό. Τα αδέλφια ήταν ανάμεσα στους ευεργέτες του Γηροκομείου και 

Νοσοκομείου Κυθήρων. Δώρισαν δε στην Ελληνική Κοινότητα του Hobart το 

οικόπεδο όπου ανεγέρθηκε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το κοινοτικό club. Οι 

συγκεκριμένοι δεν ήταν οι μόνοι Κυθήριοι που είχαν καταφέρει να ενσωματωθούν, 

από πολύ νωρίς, στην νέα τους χώρα. Ο sir Nicholas Laurantus (uncle Nick) είναι ένα 

άλλο αντίστοιχο παράδειγμα.  

 Στις δεκαετίες του 1950 και 1960 οι Έλληνες μετανάστες σε όλες τις μεγάλες 

πόλεις της Αυστραλίας βίωσαν το τραύμα της απόρριψης, όπως εκδηλώθηκε με 

ταραχές και επαγγελματικές διακρίσεις εναντίον τους. Οι μετανάστες επίσης 

διαχωρίζονταν κατά τις κοινωνικές εκδηλώσεις, και υπήρχε γενικά μεγάλη 

προκατάληψη εναντίον τους (Tamis, 2005). Οι Κυθήριοι μετανάστες όμως ήταν σε 

λίγο καλύτερη θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζονταν σκαιά από 

μερίδα του πληθυσμού. Το σύστημα της αλληλοβοήθειας και αλυσιδωτής 

μετανάστευσης λειτούργησε υπέρ τους. Ειδικά δε εάν ακολουθούσαν προϋπάρχοντες 

Κυθηρίους, που είχαν ήδη αποκτήσει κύρος, τα πράγματα κυλούσαν διαφορετικά. 

Όμως οι Κυθήριοι είχαν το τοπικό να τους βοηθά, σε αντίθεση με όλους τους άλλους 

μεταπολεμικούς Έλληνες μετανάστες. 

 Το κόστος της ενσωμάτωσης όμως δεν ήταν πάντα μικρό. Σε πολλές 

περιπτώσεις, και μέχρι να μπορέσουν να καταξιωθούν κοινωνικά και πολιτικά οι 

μετανάστες υπήρχαν περιστατικά τα οποία αμαύρωναν την εικόνα του Έλληνα 

μετανάστη. Το 1979 ξέσπασε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονταν εξέχοντα 

μέλη της Ελληνικής κοινότητας του Sydney. Το φιάσκο του Kolpo ενέπλεκε σε 

προσπάθεια εξαπάτησης του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κοινοπολιτείας, 

δημιουργώντας θυμό και τρόμο σε όλους τους Έλληνες μετανάστες, αλλά και στροφή 

της Κοινής Γνώμης εναντίον των Ελλήνων, αφού παντού αναφερόταν ως «Ελληνική 

υπόθεση συνομωσίας» Σύμφωνα με τους Εισαγγελείς της υπόθεσης υπήρχε μυστική 

Ελληνική οργάνωση, με «αφεντικό» και η οποία εξελίχτηκε χρονικά, και είχε ως σκοπό 

την εξαπάτηση των Κοινωνικών δομών της Αυστραλίας, για είσπραξη αναπηρικών 

επιδομάτων και ασθένειας. (Tamis, 2005). Τελικά και ενώ κανείς δεν καταδικάστηκε, 

το στίγμα έμεινε. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσουν οι Έλληνες 



156 
 

μετανάστες να αποκτήσουν ξανά κύρος, ως Greeks in Australia. Και σ’ αυτό ρόλο 

έπαιξαν οι συλλογικότητες που εξελίχτηκαν, μαζί με τους μετανάστες. Όταν το 1976 

προτάθηκε ο σχηματισμός του Greek Congress in Australia, κατ’ αντιστοιχία του 

Καναδικού μοντέλου, η ενέργεια ήταν πρόωρη. Τελικά όλες αυτές οι ενέργειες  

οδήγησαν τους μετανάστες στην δημιουργία του Australian Hellenic Council (AHC), 

το 1992, του κορυφαίου οργάνου της ομογένειας.  

  

 

5.5. Μετανάστες: Η Αυστραλιανή έρευνα 

 

Στην εργασία μας προσανατολιστήκαμε στην Αυστραλία και τον τρόπο με τον οποίο  

οι μετανάστες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Από αρκετά νωρίς οι επίγονοι των 

μεταναστών, όντας η δεύτερη γενιά, θέλησαν να ασχοληθούν με το θέμα της 

μετανάστευσης.  Χαρακτηριστικό είναι το βιβλίο «Η Ζωή εν Αυστραλία» (1916), το 

οποίο πρόσφατα επανεκδόθηκε, και μεταφράστηκε στα Αγγλικά. 45  Αν και δεν 

πρόκειται για επιστημονική πραγματεία το βιβλίο αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνον ως 

ιστορικό τεκμήριο, αλλά κυρίως ως κοινωνικό γεγονός, αφού οι μετανάστες 

προσπάθησαν να δουν και να προβάλλουν τον εαυτό τους. Η αρχική έκδοση είχε διπλό 

χαρακτήρα: πέραν της πληροφόρησης των επίδοξων Ελλήνων μεταναστών, με την 

προβολή των επιτευγμάτων των εν Αυστραλία ευρισκομένων, συγχρόνως λειτουργεί 

ως έμμεση προβολή, άρα και τόνωση  του ηθικού των μεταναστών που αναφέρονται, 

αλλά και την ενίσχυση του ηθικού εκείνων που δεν αναφέρονται -ελπίζοντας πως σε 

νέα έκδοση θα έχουν πετύχει να γίνουν τόσο σημαντικοί όσο και οι αναφερόμενοι στο 

βιβλίο. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως κατά την εποχή που γράφτηκε η κυρίαρχη 

αντίληψη ήταν πως μετανάστευση ήταν μια παροδική φάση, έως την εξασφάλιση 

ικανού οικονομικού οφέλους ώστε να επιστρέψουν. Για μεγάλη μερίδα των 

μεταναστών κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε. Όμως είναι εκείνοι που δημιούργησαν την βάση 

υποδοχής του τρίτου μεταναστευτικού ρεύματος, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

 
45 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/3eNrUuJ, https://bit.ly/3aAx8qn και https://bit.ly/2SmrXEr. 

https://bit.ly/3eNrUuJ
https://bit.ly/3aAx8qn
https://bit.ly/2SmrXEr
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 Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια ώστε να μπορέσουν οι μετανάστες να 

μιλήσουν, εκ νέου και από επιστημονικό βήμα πλέον, για τον εαυτό τους. 

Ανατρέχοντας στα στοιχεία που αποτυπώνουν την φωνή του μετανάστη, και πιο 

συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα που από το 2012 αναρτά καταλόγους με τα έργα των 

Ελλήνων συγγραφέων στην Αυστραλία, βλέπουμε πως η κυρίαρχη τάση είναι μέσα 

από λογοτεχνικά έργα, αλλά δεν λείπουν και οι επιστημονικές εργασίες. 46  Οι 

σοβαρότερες προσπάθειες ξεκίνησαν ήδη από την δεκαετία του 1980. Ενδεικτικά θα 

σταθούμε στον Αναστάσιο Τάμη (Tamis), που έχει γράψει τη δίτομη «Ιστορία των 

Ελλήνων της Αυστραλίας» (1997), αλλά και την Αγγλική έκδοση «The Greeks in 

Australia» (1997). Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, το οποίο κατάφερε να 

αποτυπώσει την εξέλιξη των Ελληνοαυστραλών σε Greeks in Australia, καθώς 

εκδίδεται ακριβώς στην κομβική χρονική στιγμή που αλλάζουν πολλά στην 

Αυστραλιανή κοινωνία και η πολυπολιτισμικότητα περνάει από την απλή αποδοχή 

στην υιοθέτηση της ετερότητας ως μειονοτικό πολιτισμικό προτέρημα. 

 Εξίσου σημαντική υπήρξε και η πρωτοβουλία του πανεπιστημίου Macquarie 

(Sydney, NSW, Αυστραλία)  να δημιουργήσει το «In their Own Image: Greek-

Australians» National Project το 1982. Το εγχείρημα ήταν αποτέλεσμα της 

συνεργασίας της φωτογράφου Effy Alexakis και του ιστορικού Leonard Janiszewski, 

με την Εθνική Βιβλιοθήκη της NSW και συνδυάστηκε με εκθέσεις και παρουσιάσεις, 

τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Ελλάδα. Η σχετική με το πρόγραμμα Έκθεση 

παρουσιάστηκε τόσο στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια των εορτασμών «Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης» 1997, όσο και στην Αθήνα, ως τμήμα των εορτασμών του 

Sydney «Ολυμπιακό Πολιτιστικό Φεστιβάλ» 2000. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του 

πανεπιστημίου Macquarie, σκοποί του εγχειρήματος ήταν: 

 

[Προσπαθεί] να αποτυπώσει λεπτομερειακά την ιστορική και σύγχρονη παρουσία των 

Ελληνοαυστραλών τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Ελλάδα. Τα αρχεία του 

προγράμματος για του Ελληνοαυστραλούς  είναι από τα μεγαλύτερα ανάλογων 

συλλογών στην Αυστραλία, και είναι τόσον εθνικά όσο και παγκόσμια αναγνωρισμένα. 

Η μοναδική αυτή συλλογή περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα  υλικού  που καλύπτει οπτικά  

 
46 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2UiKvWg.  

https://bit.ly/2UiKvWg
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(αποτυπωμένο ως αρνητικά, βίντεο και ταινίες), ακουστικά (κασέτες ήχου και CD) και 

λογοτεχνικά αντικείμενα (χάρτινο ερευνητικό υλικό).  

Το σημαντικό γνώρισμα του προγράμματος ήταν η εστίαση στην αυτοπαρουσίαση. 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό πως οι προσπάθειες της ομάδας ξεκίνησαν από ακριβώς 

αυτό. Το 2001 εγκαινιάστηκε μια συνεργασία μεταξύ του προγράμματος και του 

Τμήματος Σύγχρονης Ιστορίας και Μουσείου Αυστραλιανής Ιστορίας του 

πανεπιστημίου Macquarie.  

Άλλο εγχείρημα, πλαισιωμένο και αυτό από αντίστοιχη έκθεση που 

εγκαινιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας στην Canberra το 2008, είναι το 

«Selling & American Dream: Australia's Greek Café». Αποτέλεσμα των 

προγραμμάτων και των εκθέσεων αυτών υπήρξαν δύο βιβλία: το In Their Own Image: 

Greek-Australians (1998) και το Greek cafés & milk bars of Australia (2016).  

 Επομένως το ενδιαφέρον για την εθνικότητα υπάρχει και έχει δημιουργήσει 

επιστημονικές βάσεις που καθοδηγούν τους μετέπειτα μελετητές. Δεν αναφερθήκαμε 

στους Έλληνες, εξ Ελλάδος, μελετητές καθώς ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. 

Προτιμήσαμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτό που πιστεύουμε πως είναι 

πιο σημαντικό: πως βλέπουν δηλαδή τον εαυτό τους οι μετανάστες. Άλλωστε και η 

δική μας εργασία βασίζεται ακριβώς σε αυτήν τη λογική. 

 

 

5.6. Οι διακοπές του μετανάστη 

 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της ζωής  των μεταναστών είναι η παρατήρηση εκείνων που 

επιστρέφουν για διακοπές στον τόπο καταγωγής. Κι αυτό διότι ο μετανάστης, ειδικά 

την πρώτη φορά που επιστρέφει, ψάχνει για ένα μη τόπο σε ένα χωρόχρονο που δεν 

υπήρξε. Η προσπάθεια διασύνδεσης με το παρόν της πατρίδας αναλώνεται γύρω από 

το πόσο άλλαξε ο χώρος, πόσο αλλοιώθηκαν τα τοπικά χαρακτηριστικά, πόσοι 

συγγενείς και γνωστοί πέθαναν. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μια 

αποστασιοποίηση αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της διαχρονικής 

συνέχειας του τόπου και των ανθρώπων του, παρά το γεγονός πως η αλληλογραφία με 

τις επιστολές και τις ταχυδρομικές κάρτες προσέφερε ψηφίδες αυτής της πορείας, αλλά 
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όχι τη συνολική εικόνα. Οι αποσπασματικές πληροφορίες και εικόνες αδυνατούν να 

καλύψουν τα κενά κι έτσι μένει τελικά η αίσθηση της απώλειας. Απώλεια του ονειρικού 

παρελθόντος, εκείνου που ποτέ δεν υπήρξε. Η επιστροφή δεν επιτυγχάνει πάντα. 

Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις. Και βέβαια υπάρχουν κι εκείνοι που επανακάμπτουν 

περισσότερες από μία φορές. Αυτοί δημιουργούν κάποια σημεία επαφής με την 

τρέχουσα ντόπια πραγματικότητα. Και μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, δημιουργούν 

μια διπλή ζωή, που κάποια στιγμή διακόπτεται λόγω ηλικίας. Όμως αυτά ισχύουν για 

τους μετανάστες της πρώτης γενιάς. Η δεύτερη γενιά δεν μπορεί να ακολουθήσει τις 

γονικές επιταγές.  

 Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα η ευκολία μετακίνησης με τα 

αεροπλάνα και το μικρότερο κόστος επέτρεψαν, τόσο ατομικά όσο και οικογενειακά, 

το ταξίδι διακοπών στην πατρίδα, περισσότερες από μία φορές. Σε αρκετές περιπτώσεις 

οι διακοπές ήταν ικανής χρονικής διαρκείας (αρκετούς μήνες, πολλές φορές), καθώς οι 

περισσότεροι μετανάστες ήταν αυτοαπασχολούμενοι κι έτσι δεν είχαν το βραχνά της 

δεδομένης χρονικής άδειας. Τέλος έχουμε τις περιπτώσεις εκείνων που οι διακοπές 

γίνονται μόνιμες και εγκαθίστανται, εκ νέου, στον τόπο καταγωγής. Αρχικά η 

δικαιολογία της επιστροφής στην πατρίδα έχει να κάνει με οικονομικούς λόγους, 

συνήθως, ή τουλάχιστον αυτό διατείνονται οι περισσότεροι. Η νοσταλγία όμως 

υποβόσκει και δημιουργεί την αίσθηση της σωστής επιλογής, που όμως δεν έχει πάντα 

σχέση με την αντικειμενικότητα αλλά την συναισθηματική επιλογή. Ειδικά η τελευταία 

κατηγορία,  δηλαδή όσοι επιστρέφουν, έχουν πάντα στη ψυχή τους ένα κομμάτι της 

ξενιτιάς που λειτουργεί πότε ως θετικό και πότε ως αρνητικό σημείο αναφοράς, 

συγκρινόμενο με τη παρούσα κατάστασή τους. Με τη πάροδο του χρόνου το σημείο 

αναφοράς εξιδανικεύεται με τη σειρά του, δημιουργώντας την επιθυμία επιστροφής σε 

ένα τόπο που ενώ αρχικά ήταν ξένος τώρα έχει γίνει κι αυτός αντίστοιχος της αρχικής 

πατρίδας. Ο φαντασιακός τόπος καταγωγής λειτουργεί τόσο καταλυτικά που στο τέλος 

αφήνει έντονη την πίκρα της μη εύρεσής του. Κι ενώ, σε πρώτο επίπεδο, ο μετανάστης 

γνωρίζει πως είναι αδύνατον να επιστρέψει στο χρόνο, το ασυνείδητο επιμένει να 

ψάχνει να βρει έναν Ου-Τόπο εντελώς εκτός χώρου και χρόνου, υφιστάμενο μόνο στην 

νοσταλγική ανάμνηση. Η απόλυτη σύγχυση όμως σχετίζεται με τα συναισθήματα της 

δεύτερης γενιάς μεταναστών: ξένοι στη ξενιτιά, αλλά ξένοι και στην πατρίδα. 

Πρόκειται για τη σύγχυση της ταυτότητας, που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ακόμη 

χειρότερη. Το παράδειγμα της επιστροφής οίκαδε είναι χαρακτηριστικό: το άτομο της 
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δεύτερης γενιάς ακολουθεί την οικογένεια που επαναπατρίζεται. Εκεί η σύγχυση 

μπορεί να μετατραπεί σε, σχεδόν, τραυματική εμπειρία. Ο ρόλος της ηλικίας είναι 

σημαντικός σε τέτοιου είδους μετακινήσεις. Όσο μικρότερη η ηλικία τόσο πιο εύκολη 

η ένταξη σε νέα πολιτισμικά δεδομένα. Πάντα όμως μέσα σε λογικά πλαίσια. Εάν 

πρόκειται για μετακίνηση σε εφηβική ηλικία εκεί το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις, 

καθώς η ανάμνηση της παιδικής ηλικίας λειτουργεί ανάλογα με εκείνη των γονιών: τα 

άτομα δεύτερης γενιάς δημιουργούν μια φαντασιακή χώρα της παιδικότητάς τους, που 

έρχεται σε αντίθεση με την χώρα παραμονής τους σε όλα τα επίπεδα.  

 Οι διακοπές του μετανάστη είναι πάντα ενδιαφέρουσες, όταν είναι η πρώτη 

φορά επιστροφής. Όταν οι «επιστροφές» γίνονται συχνότερες, οι μετανάστες 

συνηθίζουν σε μια κατάσταση διαφορετικότας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως την 

αποδέχονται πλήρως. Απλώς ανέχονται, και γκρινιάζουν, αλλά με όλο και μικρότερη 

ζέση. Η «ενσωμάτωση» στον πάτριο χώρο έχει σχεδόν επιτευχθεί. Τα ταξίδια 

σταματάνε μόνο για λόγους υγείας. Οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, του 1950 

δηλαδή, έχουν φτάσει στην όγδοη ή και ένατη δεκαετία της ζωής τους, με ό,τι 

συνεπάγεται αυτό. Έτσι οι διακοπές γίνονται μέρος της ζωής των μεταναστών δεύτερης 

γενιάς, που θέλουν να επιστρέψουν σε έναν τόπο, ενδεχομένως οικείο, χωρίς πλήρη 

συναίσθηση των δυσκολιών. Τα εγγόνια των πρώτων μεταναστών αντιμετωπίζουν 

περισσότερο τις διακοπές ως έναν απλό σταθμό στην επίσκεψη Ευρωπαϊκών χωρών. 

Ο διαχωρισμός  των μεταναστών σε διακριτές ομάδες είναι αποκαλυπτικός. Αρχικά 

είναι οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, και αναφερόμαστε σε εκείνους της τελευταίας 

μεγάλης εξόδου (1950-1970). Συνταξιούχοι πλέον έρχονται για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, συνδυαζόμενα με νομικής και οικονομικής φύσης υποχρεώσεις. Η 

επισκευή ή ανοικοδόμηση της πατρικής/μητρικής οικίας, τα φορολογικά, το 

κτηματολόγιο είναι λόγοι που επιβάλλουν την μακροχρόνια παραμονή τους. Έτσι οι 

διακοπές εκτείνονται σε δύο-τρεις ή και παραπάνω μήνες. Η δεύτερη γενιά είναι, 

ακόμη, επαγγελματικά ενεργή οπότε και οι διακοπές περιορίζονται, συνήθως, σε τρεις-

τέσσερις εβδομάδες. Η τρίτη και οι κατοπινές γενιές είναι, συνήθως, αρκετά νέες και 

συνδυάζουν τις διακοπές στο νησί με περιήγηση στην υπόλοιπη Ελλάδα ή συνηθέστερα 

στην Ευρώπη. Το ταξίδι αυτό μπορεί να αντιστοιχιστεί με το Grand Tour των νεαρών 

Άγγλων, μια συνήθεια των νέων της ανώτερης κοινωνικής τάξης από τον 17ο αιώνα.  

Το σχήμα που περιγράψαμε είναι αδρό και καλύπτει τους μετανάστες της τελευταίας 

μεταναστευτικής εξόδου. Η εμπειρία μου στα Κύθηρα, τόσο κατά την διάρκεια της 
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μόνιμης κατοίκισης όσο και κατά την διάρκεια των διακοπών πλέον,  επέτρεψε να 

παρατηρήσω την κατάσταση αυτή. Είναι μια καθαρά βιωματική παρατήρηση και δεν 

μπορώ να την τεκμηριώσω,  πέρα από την ίδια μου την αντίληψη. Φυσικά οι 

παράμετροι διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. Έχομε συναντήσει μετανάστες τρίτης 

και τέταρτης γενιάς, μεσήλικες (40-60 ετών), οι οποίοι ασχολούνται με όλη την γκάμα 

των εργασιών της αντίστοιχης πρώτης γενιάς. Πάντως οι διακοπές όλων 

περιλαμβάνουν και τον, μη-συνειδητό αλλά υπαρκτό παράγοντα επίδειξης της 

επιτυχίας, είτε σε προσωπικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο, με βάση την προσπάθεια 

να αποδείξουν πως είναι οι θεματοφύλακες της πιο γνήσιας Κυθηραϊκής παράδοσης 

και γραμμής.  

 Τελικά θα μπορούσαμε να εστιάσουμε στη σχέση νοσταλγίας και ταυτότητας, 

κάτι που ο Davis έπραξε ήδη από το 1979. Οι εικόνες του παρελθόντος στην λαϊκή 

κουλτούρα μας κατακλύζουν, αφού ο καταναλωτισμός έχει ανακαλύψει μια πηγή 

εσόδων από την νοσταλγία. Είναι ακριβείς ως απεικόνιση του παρελθόντος; Δεν 

θεωρούμε τα παραπάνω ρηξικέλευθα αλλά απλά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε ένα 

ομιχλώδες τοπίο: εκείνο των καρτ ποστάλ. Η νοσταλγία έχει μελετηθεί αλλά αυτές όχι, 

ως αντικείμενα του παρελθόντος σε συνάρτηση με την νοσταλγία ως συναίσθημα. 

Γενικά θεωρούμε πως οι νέες οπτικές προσέγγισης, που ξεκίνησαν μέσα από την 

θεώρηση του παρελθόντος από τα ριζοσπαστικά κινήματα της δεκαετίας του 1970 αλλά 

συνεπικουρούμενες από το εμβληματικό βιβλίο του Barthes Ο Φωτεινός Θάλαμος 

(Camera Lucida, 1980) άρχισαν να αμφισβητούν την γραφή της Ιστορίας, σε όλα της 

τα επίπεδα, από εκεί και μετά. Μια γενιά ιστορικών αρχίζουν και ασχολούνται με την 

τοπική ιστορία, με την ιστορία των μειονοτήτων, με την ιστορία των γυναικών, με την 

ιστορία των «ξεχασμένων» ανθρώπων. Η ανάγκη αυτών των ανθρώπων να μιλήσουν 

και να επικοινωνήσουν με την Ιστορία και να εμφανιστούν οι δικές τους προσωπικές 

εμπειρίες δημιούργησαν την νέα προσέγγιση στη φωτογραφία και, ειδικότερα, στα 

οικογενειακά άλμπουμ. Η φωτογραφία άρχισε να λειτουργεί σε ένα διαφορετικό 

επίπεδο (Grady,1996; Harper, 1988; Wagner, 2002). Οι μελετητές αναγνωρίζουν πλέον 

άλλες οπτικές και άλλες προεκτάσεις. Έτσι και οι καρτ ποστάλ πρέπει να πάρουν την 

θέση τους όχι ως αμιγώς καταναλωτικά αντικείμενα αλλά ως αντικείμενα προς μελέτη 

του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.  

 Η εκμετάλλευση της νοσταλγίας από την καταναλωτική κοινωνία επέτρεψε τη 

διατήρηση των καρτ ποστάλ, αφού λειτουργούν στο ευρύτερο πλαίσιο των 
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αναμνηστικών αντικειμένων (Cheung, 2000; Millman, 2013; Rakić, & Chambers, 

2011). Όμως δεν πρόκειται για απλά αναμνηστικά, αλλά αναπόσπαστο μέρος των 

αναμνήσεων. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά από την συνηθισμένη χρήση τους. 

Πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον ως εργαλεία κοινωνιολογικής έρευνας και αρχειακά 

αντικείμενα. Φυσικά και δεν υποστηρίζουμε πως πρέπει να πάψουν να συλλέγονται, 

στα πλαίσια της ανάγκης δημιουργίας συλλογών. Απλά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε 

και ως εν δυνάμει αρχειακό υλικό, με δυνατότητες κοινωνιολογικής ανάλυσης. Τέτοιες 

ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει με την μελέτη τους ως οπτικά αρχειακά αντικείμενα 

(Σταθάτος, 2015). Το ζητούμενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας περί ιδιωτικού και 

οικογενειακού αρχείου. Πολλοί, παρά τους αρχικούς τους ενδοιασμούς αναρτούν στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνον παλαιές φωτογραφίες αλλά και καρτ ποστάλ, 

αντιλαμβανόμενοι μάλιστα την διττή τους υπόσταση. Για το δεύτερο διαπιστώνουμε 

πως δημοσιοποιείται δυσκολότερα. Ευκολότερα αναρτάται η απλή φωτογραφία. Η 

άποψη πως το γραπτό κείμενο εξακολουθεί να είναι προσωπική κι όχι συλλογική 

υπόθεση εξακολουθεί να υφίσταται.  

 

 

5.7.  Οι «χαμένοι» μετανάστες 

 

Μιλάμε για τους μετανάστες και τις επιτυχίες τους, τις διακοπές τους ή την επιστροφή 

στην πατρώα γη. Όμως υπάρχει κι ένα άλλο μέρος των μεταναστών: εκείνοι που 

«χάθηκαν». Εκείνοι που, για διάφορους λόγους, δεν έφτασαν στην επιτυχία. Αυτοί που 

θεωρούνται τα «μαύρα πρόβατα» ή αναφέρονται σπάνια, ως παράδειγμα προς 

αποφυγή. Εκείνοι που έπεσαν στις χαραμάδες της Ιστορίας της μετανάστευσης και 

πέθαναν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Δεν μιλάμε για εκείνους που κατόρθωσαν να 

επιστρέψουν -με τον ένα ή άλλο τρόπο- στην πατρίδα, αλλά για όσους δεν κατόρθωσαν 

να εκπληρώσουν τις προσδοκίες, τις δικές τους ή εκείνες που επένδυσε σ’ αυτούς η 

οικογένεια. Και αυτοί δεν είναι λίγοι. Όμως θεωρούμε πως υπήρξαν περισσότερο 

θύματα παρά υπεύθυνοι για την μοίρα τους. Δεν υπάρχουν ακριβή σχετικά στοιχεία. 

Θα προσπαθήσουμε να στηριχτούμε στα στατιστικά που δίνει η Βεντούρα (2008).  

Βλέπουμε πως λιγότερο από 40% του συνόλου των μεταναστών του 20ου αιώνα 

επέστρεψαν, συνυπολογίζοντας το γεγονός πως τα στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή, 
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αφού υπήρξαν Έλληνες μετανάστες που δεν καταγράφηκαν μιας και ο τόπος γέννησης 

δεν ήταν εντός ορίων Ελληνικού κράτους (Μακεδονία, Ανατολία-Μικρά Ασία κ.ά.). 

Οι μετανάστες στις χώρες τους δεν υπήρξαν όλοι επιτυχημένοι, ή δεν είχαν μια 

οικονομική άνεση. Και μην ξεχνάμε πως τόσο στα τέλη του 19ου όσο και στις αρχές 

του 20ου αιώνα οι Έλληνες αντιμετωπίζονταν ρατσιστικά και ως εγκληματίες, αφού η 

περιθωριοποίηση και η ανάγκη επιβίωσης τους οδηγούσε στην παραβατικότητα 

(Κατσουλάκη, 2013). Είναι όμως σημαντικό πως οι περιπτώσεις τους αναφέρονται, 

σχεδόν πάντα, ως διδακτικά παραδείγματα στις συζητήσεις των μεταναστών. Ίσως 

είναι εκείνοι που θα πρέπει να θυμόμαστε περισσότερο από τους επιτυχημένους. Ο 

Χασιώτης (1993) αναφέρει την νοσταλγία ως κύριο λόγο της παλινόστησης από τις 

ΗΠΑ και την Αυστραλία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν στοιχεία πως ειδικά μετά την δεκαετία 

του 1970 η μετανάστευση ήταν προσωρινή, σε αντίθεση με την προηγούμενη φάση, 

δηλαδή της περιόδου 1950-1970 (Κελεπούρης, 2009). 

 Το 1965 έχουμε την κορύφωση της Ελληνικής μεταναστευτικής ροής προς την 

Αυστραλία (Κιόχος, 1985), με καταγεγραμμένους 117,167 μετανάστες, που 

μεταφράζεται αναλογικά στο 13,7% του τότε συνολικού πληθυσμού. Εξετάζοντας 

περισσότερο τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε οι άνδρες αποτελούν το 65,6% των 

μεταναστών το 1955, ενώ πέφτουν στο 55% το 1971. Αντίστοιχα η πορεία των 

γυναικών ξεκινάει από 34,4% το 1955 και αγγίζει το 45% το 1971. Παλαιότερα τα 

ποσοστά αυτά ήταν σαφώς διαφορετικά, με έμφαση στην αποδημία των ανδρών. Οι 

γυναίκες ακολούθησαν, αλλά οι αρχικοί αριθμοί ήταν σημαντικά μικρότεροι. Το ταξίδι 

του ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ, το 1957, ήταν ένα μέτρο ανάγκης γρήγορης και μαζικής εισροής 

γυναικείου πληθυσμού. 47  Οι 900, περίπου, γυναίκες που ταξίδεψαν για να 

ολοκληρώσουν την γνωριμία με σκοπό τον γάμο ήταν μια αναγκαιότητα. Οι νέοι 

άνδρες μετανάστες ήταν ευάλωτοι, αφού πέρα από τις κοινωνικές σχέσεις που 

προϋπήρχαν, οι καινούργιες ήταν μόνο με άλλους νέους άνδρες με κοινή γλώσσα και 

κοινή, αλλά όχι πάντα τοπική, καταγωγή. Γρήγορα το καφενείο έδινε την θέση τους 

στου οργανωμένους ναούς της τύχης, όπως ο ιππόδρομος ή οι κυνοδρομίες, με 

αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή. Επίσης, υπήρχαν ομάδες που βιοπορίζονταν 

την ευπιστία και άγνοια των νέων μεταναστών. Αυτό λειτουργούσε αρνητικά προς την 

έξωθεν προβαλλόμενη εικόνα των Ελλήνων μεταναστών και τους στιγμάτισε ακόμη 

περισσότερο. Το στερεότυπο του Nick the Greek δεν δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. 

 
47 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2zjgWNd και https://bit.ly/2xSGDDW.  

https://bit.ly/2zjgWNd
https://bit.ly/2xSGDDW
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Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που προβαλλόταν προς τους «γηγενείς» της 

Αυστραλίας, αλλά και -πολύ περισσότερο- των ΗΠΑ. Το 1909 στο περιοδικό American 

Journal of Sociology παρατέθηκε στατιστική μελέτη, η οποία ανέφερε πως στην πόλη 

του Chicago η παραβατικότητα των Ελλήνων έφτανε το 27%, έναντι των «γηγενών» 

Αμερικάνων που περιοριζόταν στο 7% (Κιτροέφ, 2002). Οι Έλληνες ήταν μια σαφώς 

περιθωριακή ομάδα, η οποία ακολουθούσε αμέσως την πολυπληθέστερη των Ιταλών, 

οπότε και η παραβατική συμπεριφορά ερχόταν μοιραία ως αποτέλεσμα. Ο φαύλος 

κύκλος της παραβατικότητας δεν έσπαγε εύκολα και είναι χαρακτηριστικό της αρχικής 

μετανάστευσης, πριν τους Παγκόσμιους Πολέμους, οπότε και υπάρχει ειδικά το 

φαινόμενο της εκμετάλλευσης νέων, ασυνόδευτων, παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων 

σε ηλικία μεταναστών, ανδρών και γυναικών, από κάθε είδους εκμεταλλευτές.   

 

Καμμιά εικοσαριά αμούστακα παιδιά –15 έως 16 χρονών– από τα χωριά της Σπάρτης 

εταξίδευαν με την συνοδεία πέντε- έξι «ψευτοπατεράδων» για να δουλέψουν στα 

λουστρατζίδικα του Σικάγου. Λίγους μήνες πριν (1907), το αμερικανικό Κογκρέσσο 

είχε περάσει ένα καινούργιο μεταναστευτικό νόμο που προέβλεπε φυλάκιση για 

όσους έφερναν «παιδιά» για να τα εκμεταλλευθούν βάζοντάς τα να δουλέψουν για ένα 

πινάκιο φακής—ένα είδος ιδιότυπης σωματεμπορίας. Το σύστημα αυτό είχε πάρει 

πλατιά διάδοση ανάμεσα και στους Έλληνες μετανάστες που είχαν πάρει στα χέρια 

τους τα λουστρατζίδικα, και τα καροτσάκια του μικροπωλητή στις μεγάλες πόλεις. Το 

«αφεντικό»—συνήθως ένας Έλληνας που είχε κάπως προκόψει—έγραφε στους 

χωριανούς του στην Ελλάδα να του βρουν νέα παιδιά που ήθελαν να ‘ρθουν στην 

Αμερική για να δουλέψουν «και να κάνουν χρήματα» Το «αφεντικό» ανελάμβανε να 

πλήρωση τα έξοδα του ταξιδιού—για να έχη την δουλειά του δεμένη έβαζε και μια 

υποθηκούλα στα οικογενειακά κτήματα —και το παιδί, για αντάλλαγμα ανελάμβανε 

να δούλεψη για το αφεντικό για ένα χρόνο— χωρίς πληρωμή εκτός φαΐ και ύπνο. Ο 

νόμος του Φεβρουαρίου 1907 προσπάθησε να σταματήση  το  σύστημα  αυτό, αλλά  οι 

πολυμήχανοι  Έλληνες βρήκαν τρόπο να τον παρακάμψουν. Τα παιδιά έρχονταν δήθεν 

με τον «πατέρα» τους, κάποιο ενήλικο συγχωριανό που ανελάμβανε να παίξη τον ρόλο 

αυτό μιας και το εν Αμερική «αφεντικό» ανελάμβανε να του πλήρωση και τα δικά του 

τα έξοδα. Την εποχή εκείνη οι μεταναστευτικές διατυπώσεις ήσαν υποτυπώδεις. Οι 

μετανάστες δεν ήταν δύσκολο να αλλάξουν τα ονόματα τους. Τις πιο πολλές φορές 

τους τα άλλαζαν οι υπάλληλοι του ιμμιγκραίησον [Immigration Office-Το Γραφείο 

Μετανάστευσης] για να τα κάνουν πιο ευκολοπρόφερτα. Αυτό που ενδιέφερε πρώτα 
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απ’ όλα τις αμερικανικές αρχές ήταν ή κατάστασις της υγείας των νέων μεταναστών… 

(Μαρκέτος & Κουτσοπανάγος, 2006:Μέρος 3ο). 

Σε πολλές περιπτώσεις οι μετανάστες υπέγραφαν συμβόλαια που τους δέσμευαν για 

πολλά χρόνια, μέχρι να αποφασίσει εκείνος που είχε χρηματοδοτήσει το ταξίδι τους 

πως είχε αποπληρωθεί. Προφορικές μαρτυρίες μας μίλησαν για ληστρικά δάνεια, με 

τόκους υπέρογκους, που δίνονταν έναντι της εργασίας του στην ξενιτιά.   

 Μια από τις εντονότερες προσωπικές αναμνήσεις που έχω από το ταξίδι των 

ετών 1972-1973 στην Αυστραλία, υπήρξε η επίσκεψη σε Ελληνικό club του Sydney με 

τον πατέρα μου, λίγο πριν την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Η είσοδος ελεγχόταν από 

θυρωρό με στολή, ενώ υπήρχε κορδόνι πρόσβασης, όπως στα κλασικά αγγλοσαξονικά 

club. Στον προθάλαμο υπήρχαν καθίσματα κι εκεί συναντήσαμε κάποιον 

φτωχοντυμένο ηλικιωμένο κύριο. Ο πατέρας μου με πληροφόρησε πως επρόκειτο για 

μετανάστη που είχε κατασπαταλήσει την περιουσία του στον τζόγο κι επειδή σύχναζε 

στο club, όπου υπήρχαν μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, και συνέχιζε να παίζει του 

είχε απαγορευτεί η είσοδος. Η εντύπωση της ιστορίας αυτής σ’ έναν δεκάχρονο ήταν 

καταλυτική. Η διδακτική του παραδείγματος ήταν αρκετά επιτυχής. Και βεβαίως δεν 

ήταν η μόνη ιστορία των «χαμένων» μεταναστών. Για κάθε επιτυχημένο μετανάστη 

υπάρχει άλλος ένας ή και περισσότεροι που δεν τα κατάφεραν. Οι ιστορίες πολλές, 

αλλά δεν αναφέρονται στην ρύμη του λόγου. Είναι από εκείνες τις ιστορίες που 

συζητούν συνήθως οι άλλοι μετανάστες μεταξύ τους. Έτσι πρόσφατα πληροφορήθηκα 

κάποια ιδιαίτερα επώδυνη για τον συνομιλητή μας. Ο μετανάστης ήταν από την 

Αυστραλία, είχε δε παράλληλη πορεία με εκείνη του πατέρα μου, αλλά παρέμεινε εκεί, 

επιστρέφοντας μόνον για διακοπές. Μιλώντας για μια συμμαθήτριά τους στο 

Γυμνάσιο, κατά μία τάξη μεγαλύτερη από τον συνομιλητή,  έλεγε πως όλοι την ζήλευαν 

καθώς είχε οικονομικές δυνατότητες που ελάχιστοι είχαν τότε, αφού ο πατέρας της 

ήταν ήδη στην Αυστραλία πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έστελνε «τσέκια». 

Ίσως και ο αφηγητής να έτρεφε και κάποια αισθήματα απέναντί της. Ξαφνικά, στην 

Δεύτερη τάξη του Γυμνασίου, αυτή εγκατέλειψε τη φοίτηση, χωρίς να μαθευτεί κάτι, 

αν και ήταν άριστη μαθήτρια. Πολύ αργότερα έμαθε τις λεπτομέρειες της ιστορίας. Ο 

πατέρας της κοπέλας έχασε όλη την περιουσία στα τυχερά παιχνίδια και τον ιππόδρομο. 

Η οικογένειά αδυνατούσε να τον υποστηρίξει και ο άνθρωπος κατέληξε σχεδόν 

επαίτης. Αργότερα ο γιός του  ταξίδεψε στην Αυστραλία, και κατάφερε να τον φέρει 

πίσω στα Κύθηρα, όπου και απεβίωσε  λίγο αργότερα. Τέτοιες ιστορίες είναι 
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διδακτικές, για την νεότερη γενιά, αλλά ως την δεκαετία του 1960 δεν ήταν 

μεμονωμένα περιστατικά. Οι νεαροί αυτοί άνδρες μετανάστες δεν θα έβρισκαν 

διέξοδο, αν δεν δημιουργούσαν οικογένεια που θα τους έλεγχε μέσα από τις 

οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργεί. Η έλευση των Ελληνίδων που προορίζονταν 

για νύφες, αλλά και το ευκολότερο πλέον ταξίδι προς την Ελλάδα, δημιούργησαν 

δικλείδες ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει πως έπαψαν να υφίστανται. Ενδιαφέρον έχει 

η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία πως Ιταλοί μετανάστες δημιούργησαν «κινητούς» οίκους 

ανοχής, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μεταναστών.  Μόνον η μαζική εισροή 

γυναικών τόσο με τα γνωστά νυφοκάραβα, όπως το ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ που 

προαναφέρθηκε, όσο και με το δίκτυο των συνοικεσίων επέτρεψε την δημιουργία των 

προϋποθέσεων ώστε να υπάρξουν σταθερές οικογενειακές δομές. 

 Το τελικό συμπέρασμα είναι πως η εικόνα του μετανάστη δημιουργήθηκε από 

τους επιτυχημένους κι εκείνους που μπόρεσαν να αποδείξουν πως ήταν ικανοί να 

ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Δεν θα υπάρξει ποτέ μνημείο για όλους εκείνους που 

πέθαναν φτωχοί κα λησμονημένοι, αφού δεν κατόρθωσαν να ζήσουν το όνειρο της 

μετανάστευσης. Η Ελληνική λογοτεχνία ασχολήθηκε αρκετά με τους «χαμένους» 

μετανάστες, μέσα από την ανάγκη να δηλώσει την ύπαρξη του δίπολου επιτυχία-

αποτυχία, αλλά και λόγω της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί θεματολογικά η 

τραγωδία (Σταυροπούλου, 2005). Η αποτυχημένη μετανάστευση όμως, αν και ήταν 

γνωστή, δεν πέρασε στο συλλογικό ασυνείδητο. Ο μετανάστης είναι πάντα 

επιτυχημένος, στα μάτια των μονίμων κατοίκων της Ελλάδας, και όχι μόνον: 

 

Καλοντυμένοι άνδρες με απαστράπτοντα διαμάντια και χρυσά ρολόγια, κι έναν 

γοητευτικό αέρα επιτυχίας και κοσμοπολιτισμού συχνά έρχονταν από την Τρίπολη 

[στο χωριό Τσιπιανά (σήμερα Νεστάνη)], και κάθονταν ένα γύρω στα καφενεία του 

χωριού, αφηγούμενοι περίεργες ιστορίες για μια λαμπρή, μακρινή χώρα που λέγεται 

Αμερική, όπου τα λεφτά αρκεί να τα ζητήσεις και θα τα έχεις, κι όπου τα κτίρια έχουν 

ύψος μισό μίλι, και περίεργες άμαξες δίχως άλογα τρέχουν στους δρόμους. Κι ακόμη 

πιο σπουδαίο είναι το ότι υπάρχει  δουλειά για όλους και μπορείς να γίνεις πλούσιος 

σε πέντε χρόνια (Fairchild, 1911:91).  

Το ίδιο αφήγημα της επιτυχίας λειτούργησε σε όλες τις εθνικές μεταναστευτικές ροές: 

Ιταλοί, Εβραίοι της Ανατολικής Ευρώπης και Ρωσίας, κ.ά. Το «Αμερικάνικο» ή όποιο 

άλλο μεταναστευτικό, όνειρο του γρήγορου πλουτισμού είναι τόσο έντονο που πέρασε 
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στην σφαίρα της παγκόσμια παραδεκτής άποψης πως «οι δρόμοι είναι στρωμένοι με 

χρυσάφι» 48  Την αντίστοιχη Κυθηραϊκή παραλλαγή την άκουσα, ως διδακτική 

εμπειρία, από αρκετά μεγάλους σε ηλικία μετανάστες της Αυστραλίας, της 

προπολεμικής περιόδου, στα μέσα της δεκαετίας του 1970:  

«Ο τάδε (τυχαίο όνομα) μόλις έφτασε με το βαπόρι, στο λιμάνι στην Αυστραλία, μπρος 

στα πόδια του να ‘σου ένα σακουλάκι με χρήματα. -Αν είναι να μαζώνω λίρες από 

τώρα θα κουραστώ, είπε ο μετανάστης, και κλώτσησε το πουγκί στην θάλασσα. Όλη 

του την υπόλοιπη ζωή βλαστημούσε την τύχη του γι’ αυτό. -Μα μου είχανε πει πως τις 

λίρες θα τις βρίσκω στον δρόμο. Ποτέ δεν πρόκοψε μετά από  αυτό και δούλευε 

σκληρά μέχρι να πεθάνει» (προφορική αφήγηση Κυθηρίου μετανάστη στον ερευνητή, 

1974 στο Orange, NSW, Αυστραλία) 

Την ίδια έκφραση την ακούσαμε κατά την διάρκεια συζητήσεων με μετανάστες. 

Συνήθως την χρησιμοποιούσαν είτε σαρκαστικά είτε για να επιβεβαιώσουν το γεγονός 

των αποτελεσμάτων της σκληρής εργασίας. Όπως οι αναμνήσεις ωραιοποιούν την 

μνήμη, βάζοντας στο περιθώριο τις άσχημες στιγμές, έτσι και σ’ αυτή την περίπτωση 

τονίζεται και προβάλλεται το θετικό ενώ το αρνητικό χάνεται. Για την ολοκλήρωση 

της εικόνας, ωστόσο, πρέπει να υπάρχει και το σκοτεινό κομμάτι. Αλλιώς χάνεται η 

ισορροπία και το φωτεινό κομμάτι μοιάζει άνισο και λειψό.  

 

 

5.8. Alo dali mou  

 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μεταναστών είναι η γλώσσα-διάλεκτος που 

χρησιμοποιούν μεταξύ τους. Όπως αναφέρει η Cassin (2015) «τη νέα πατρίδα τη 

φτιάχνουμε με τη γλώσσα του άλλου». Οι μετανάστες, ξένοι σε ξένη χώρα, πρέπει να 

μπορούν να συνεννοηθούν στην γλώσσα της χώρας στην οποία διαβιούν.  

 Οι Κυθήριοι, όπως και οι περισσότεροι των Ελλήνων της εποχής, δεν είχαν 

ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής, αν και ικανός αριθμός γνώριζε βασικά στοιχεία της, 

λόγω της Αγγλικής παρουσίας και «προστασίας» στα Ιόνια νησιά (1810-1864), αλλά 

και μέσω συγγενών που είχαν επιστρέψει από αγγλόφωνες χώρες, όπως η Αυστραλία 

 
48 Βλέπε για παράδειγμα: https://bit.ly/2VBcceO, https://bit.ly/2x4vUpL και https://bit.ly/2x4wmUZ.  

https://bit.ly/2VBcceO
https://bit.ly/2x4vUpL
https://bit.ly/2x4wmUZ
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και οι ΗΠΑ. Στην Αυστραλία, όσοι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις της γλώσσας,  έπρεπε 

να την μάθουν γρήγορα καθώς έπρεπε να συνεννοούνται με αγγλόφωνους, κατά κύριο 

λόγο, ή άλλες μειονότητες που αναγκαστικά κι εκείνες χρησιμοποιούσαν τα αγγλικά 

για συνεννόηση, πέρα από την μητρική τους που χρησιμοποιούσαν εντός της εθνικής 

τους ομάδας. Πρόσφατα, σε συνομιλία μας με μετανάστη, πληροφορηθήκαμε πως 

κάποιοι καθηγητές του Γυμνασίου Κυθήρων παρέδιδαν μαθήματα Αγγλικών στους 

υποψήφιους μετανάστες μαθητές τους. Τελικά στην Αυστραλία ο καθένας επινοούσε 

τον τρόπο εκμάθησης, αφού η παρακολούθηση μαθημάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ήταν αδύνατη, λόγω φόρτου εργασίας. Άλλωστε, στην Αυστραλία Ελληνικά σχολεία 

βρίσκονταν, συνήθως, μόνο στις μεγαλουπόλεις και λειτουργούσαν είτε ορισμένα 

απογεύματα είτε το Σάββατο. Στο Sydney είχαν αρχίσει να λειτουργούν ήδη από το 

1914 (Turnball και Valiotis, 2001). Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκμάθησης της γλώσσας για τους νεοεισερχόμενους 

μετανάστες, ενώ δημιουργήθηκαν χώροι εισδοχής, τα «στρατόπεδα» (Migrant 

reception & training centres), όμως αυτά αφορούσαν κυρίως τους μετανάστες από 

άλλες περιοχές της Ελλάδας, αφού στην πλειοψηφία τους οι Κυθήριοι ξεκινούσαν 

κατόπιν πρόσκλησης από συγγενείς, ή απλούς γνωστούς, που ήταν ήδη εγκατεστημένοι 

στην Αυστραλία. Οι προσκαλούμενοι δεν είχαν το εμπόδιο αναγκαστικής εκμάθησης 

της γλώσσας, αλλά ούτε και την, τραυματική, εμπειρία των χώρων εισδοχής. 

 Τα απογευματινά μαθήματα διοργανώνονταν από κοινού από την τοπική 

αδελφότητα και τις εκκλησιαστικές αρχές, γι’ αυτό και αρχικά φιλοξενήθηκαν σε 

βοηθητικούς χώρους των ναών. Όμως μέσα από την εργασία και τη συνδρομή των 

προηγούμενων Κυθηρίων, οι νεοφερμένοι μάθαιναν την γλώσσα, τουλάχιστον όσο 

χρειαζόταν για να μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται. Ειδικά στην περίπτωση 

εργασίας σε Milk Bar-Café η τακτική εκμάθησης ήταν συγκεκριμένη: οι ιδιοκτήτες 

εξηγούσαν στους νέους μετανάστες πως ονομαζόταν κάθε προϊόν στα Αγγλικά και 

παράλληλα τα απόλυτα αριθμητικά, για την ποσότητα. Τέλος, εξίσου βασική ήταν η 

εκμάθηση του «νέου» νομίσματος. Μέχρι το 1966 το νόμισμα ήταν η Αυστραλιανή 

Λίρα (Australian Pound). Η λίρα δεν ακολουθούσε το δεκαδικό αλλά το προ-δεκαδικό 

Αγγλικό. Είχε υποδιαίρεση σε 20 σελίνια (shillings). Αυτά χωρίζονταν σε 12 πένες 

(pence), δηλαδή η λίρα είχε 240 πένες. Έτσι έπρεπε οι «νέοι» να μάθουν τον τρόπο 

χρήσης του νομίσματος, και των ειδικών υποδιαιρέσεών του, αφού είχαν μόνον την 

εμπειρία της ελληνικής, δεκαδικής, δραχμής. Η τακτική αυτή βοηθούσε στην ταχεία 
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εκμάθηση της γλώσσας. Όμως η προφορά, σε συνδυασμό με το μεσογειακό 

παρουσιαστικό αρκετών, τόνιζαν την καταγωγή τους, με όλα τα επακόλουθα που για 

τις διαπροσωπικές επαφές.  

 Τα παιδιά των μεταναστών μάθαιναν τα Ελληνικά, στο σπίτι. Ειδικά όταν 

υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες, το πράγμα γινόταν ευκολότερο. Βεβαίως, τα 

Ελληνικά αυτά ήταν η ντοπιολαλιά κι όχι η επίσημη Ελληνική. Όσο για τα Αγγλικά το 

σχολείο φρόντιζε ώστε η δεύτερη γενιά, και οι μετέπειτα γενιές, να τη διδάσκονται 

σωστά. Στις πόλεις υπήρξαν προσπάθειες να δημιουργηθούν Ελληνικά σχολεία, αλλά 

οι Κυθήριοι δραστηριοποιούνταν ήδη από πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

εκτός των πόλεων. Έτσι η δεύτερη γενιά μάθαινε μια γλώσσα στο σπίτι που διέφερε 

από εκείνη της καθημερινότητάς τους. Οι γονείς δεν είχαν την δυνατότητα να διδάξουν 

συστηματικά τη γλώσσα στα παιδιά τους, αφού η εργασία είχε απαιτητικά ωράρια κι 

έτσι, συχνά, πολλά από τα παιδιά της δεύτερης γενιάς γνώριζαν ελάχιστα τη μητρική 

γλώσσα. Κάποιες φορές αυτά τα παιδιά δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου Ελληνικά, αφού 

οι παππούδες και γιαγιάδες ήταν πίσω στην Ελλάδα και ελάχιστα συνομήλικά τους 

παιδιά γνώριζαν Ελληνικά. Η προσωπική εμπειρία που έχω εγγράφεται σ’ αυτήν την 

κατηγορία. Όταν επισκεφθήκαμε την Ελλάδα, στο ταξίδι που κατέληξε σε επιστροφή 

και μόνιμη εγκατάσταση στην πατρίδα, οι γνώσεις της ελληνικής γλώσσας ήταν τόσο 

περιορισμένες ώστε είχα πρόβλημα επικοινωνίας με τους συγγενείς. Ευτυχώς είχα την 

κατάλληλη ηλικία ώστε να παρακολουθήσω την Πρώτη δημοτικού στην Ελλάδα. Όμως 

έτσι ξέχασα σχεδόν τα Αγγλικά, τα οποία υποχρεωτικά ξαναέμαθα το 1972, όταν 

πήγαμε πίσω. Τότε, για περίπου έναν χρόνο, παρακολούθησα μαθήματα στο τοπικό 

Δημοτικό κι έφτασα στο σημείο να έχω ξανά πρόβλημα με τα Ελληνικά, όταν 

επιστρέψαμε το 1973 στην Ελλάδα. Το ανακάτεμα αυτό ήταν επακόλουθο της 

μετακίνησης και το βίωσαν αρκετά παιδιά που ακολούθησαν παράλληλες πορείες.  

 Ο Derrida (1996:21) αναφέρεται στο πρόβλημα αυτό, όντας ο ίδιος pied-noir 

(μαυροπόδαρος, χαρακτηρισμός των Ευρωπαίων και ειδικά των Γάλλων αποίκων της 

Γαλλικής Βόρειας Αφρικής). Για κείνον το πρόβλημα της γλώσσας είναι ο κατεξοχήν 

ορισμός της «αποδόμησης». Το θέτει ως εξής: «Δεν μιλάμε ποτέ παρά μία μόνο 

γλώσσα. Δεν μιλάμε ποτέ μία γλώσσα». Έτσι λοιπόν οι μετανάστες επέλεξαν να 

δημιουργήσουν ένα αμάλγαμα γλώσσας. Αυτό δεν ήταν κάτι καινοφανές. Το είχαν ήδη 

δημιουργήσει προγενέστερες γενιές μεταναστών, με πιο γνωστά τα «βλαχοεγγλέζικα» 

των μεταναστών στις ΗΠΑ, ως το μεσοπόλεμο. Θεωρούμε πως την χρησιμοποιούσαν 
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όταν επισκέπτονταν την Ελλάδα, ως συμπληρωματικό στοιχείο της παραμονής στο 

εξωτερικό, μαζί με τα εντυπωσιακά ρούχα και χρυσά ρολόγια και καδένες. Η διάλεκτος 

αυτή δανείζεται τις αγγλικές λέξεις και τις ελληνοποιεί ή και το αντίστροφο. Το 

αποτέλεσμα είναι μια μορφή αντίστασης στην «εισβολή» της κυρίαρχης γλώσσας του 

τόπου. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στην πρώτη, και λιγότερο στην δεύτερη γενιά. 

Όμως ένα ακόμη πρόβλημα δημιουργείται όταν οι μετανάστες επιστρέφουν για 

διακοπές στην Ελλάδα. Τότε η χρήση της διαλέκτου γίνεται, και πάλι, εργαλείο 

αντίστασης, στην γλώσσα του τόπου που βρίσκονται. Το λογικό είναι οι μετανάστες 

της πρώτης γενιάς να «επιστρέψουν» στις γλωσσικές τους καταβολές. Όμως επειδή η 

χρήση της διαλέκτου είναι στοιχείο της καθημερινότητάς τους, και ειδικά όταν τα 

παιδιά δεν έχουν φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο, η γλώσσα της ετερότητας τους 

προσδιορίζει. Έτσι, η γλώσσα συμπράττει στην δημιουργία της ιδιαίτερης ταυτότητας 

των μεταναστών, και συμβάλλει στη μυθοπλασία της καταγωγής. Και η καταγωγή 

ανάγεται στον μικρότοπο, αλλά αυτός δεν είναι κάτι απτό, έως ότου τον επισκεφθεί ο 

μετανάστης. Τότε, ως επισκέπτης που θέλει όμως να είναι και ντόπιος, προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει την γλώσσα του. Κι εκεί αρχίζει να αναφαίνεται το πρόβλημα της 

ετερότητας: η γλώσσα του μετανάστη, ακόμη κι αν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει 

αμιγώς την ελληνική, δεν είναι πάντα κατανοητή. Είναι τμήμα ενός παρελθόντος που 

οι ντόπιοι έχουν προσπεράσει. Ο μετανάστης αισθάνεται κάποιο κενό επικοινωνίας και 

βρίσκει καταφύγιο στην «νέα» του γλώσσα, η οποία δεν είναι τα Αγγλικά αλλά το 

κατασκεύασμα, όπως τα patois ή τα pidgin άλλων πολιτισμών. Έτσι τοποθετεί τον 

εαυτό του σε ένα πλαίσιο αυτοπροσδιοριστικό, αλλά χωρίς απόλυτη σχέση με τον 

πραγματικό τόπο και χρόνο. Άλλωστε, όπως υποστηρίζει και ο Anders (2011:25) 

«όπως μιλάμε, έτσι γινόμαστε». Η Cassin (2015:117) το θέτει ακόμη καλύτερα: «Πότε 

είναι κανείς σπίτι του; Όταν τον υποδέχονται – αυτόν, τους δικούς του και τη γλώσσα 

του, τις γλώσσες του». Η νοσταλγία έχει εναέριες ρίζες. Οι μετανάστες δεν είναι 

πρόσφυγες και ίσως να μην αντιπροσωπεύουν πάντα την πρωτοπορία της χώρας τους. 

Όμως συμβάλλουν σ’ αυτήν, εφόσον διατηρήσουν την ταυτότητά τους, κυρίως μέσα 

από την οικονομική υποστήριξη των οικογενειών που έμειναν πίσω στην πατρίδα. 

Λέμε εφόσον διότι υπάρχει το παράδειγμα των Ελληνοαμερικανών της δεύτερης 

περιόδου της μετανάστευσης, που για καθαρά λόγους επιβίωσης και ενσωμάτωσης, 

απεμπόλησαν την ταυτότητα καταγωγής ξεκινώντας από το όνομα και το επίθετο. Οι 

μετανάστες λοιπόν είναι εκείνο το κομμάτι που ολοκληρώνει το σύνολο της εθνότητας, 

εκείνο που ζει εκτός των ορίων του κράτους. Η Ελλάδα λειτούργησε ως κράτος με 
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σημαντικά πληθυσμιακά κομμάτια εκτός αυτού. Αυτοί οι πληθυσμοί, που στην 

Ελληνική πολιτική σκηνή έγινα γνωστοί ως ετερόχθονες ή αλύτρωτοι, δεν ήταν 

μετανάστες, όμως οι μετανάστες προσομοιάζουν σ’ αυτήν την κατάσταση.49 Και σε 

αυτό το σημείο η γλώσσα παίζει τον ρόλο της. Δεν οριοθετεί, αλλά ενώνει. Γίνεται 

διάλεκτος, αλλά εξακολουθεί να ανήκει οργανικά στο κορμό της βασικής γλώσσας. Οι 

μετανάστες πάντα λειτούργησαν ωσμωτικά. Μπόλιασαν τις ντοπιολαλιές με στοιχεία 

της γλώσσας της χώρας στην οποία εγκαταστάθηκαν. Επιστρέφοντας, είτε για μικρό 

διάστημα είτε για επανεγκατάσταση, έφεραν μαζί τη διάλεκτό τους. Κι έτσι αυτή η 

ανάμειξη εμπλούτισε την τοπική. Ειδικά σε παρελθούσες φάσεις της μεταναστευτικής 

ροής είχαμε τέτοια φαινόμενα και στα Κύθηρα. Η ευκαιριακή και μόνιμη 

μετανάστευση προς την Σμύρνη (~1770-1922) εμπλούτισε την τοπική Κυθηραϊκή 

διάλεκτο με κάποιες, λίγες, τούρκικες λέξεις και εκφράσεις. Δεν μπορούμε να τις 

αποδώσουμε στην οκτάχρονη παρουσία των Τούρκων, ως εταίρων των Ρώσων (1799-

1807), αλλά ούτε στις εμπορικές και άλλες επαφές με Πελοπόννησο και Κρήτη, όπου 

δηλαδή υπήρχαν Τούρκοι.  

 Οι μετανάστες είχαν ήδη μια προϊστορία στην δημιουργία υβριδικών 

διαλέκτων. Στις ΗΠΑ το φαινόμενο είχε εντοπίσει, ήδη από το 1939, ο Μανόλης 

Τριανταφυλλίδης, που τον οδήγησε στη συγγραφή του έργου «Τα Ελληνικά των 

Ελλήνων της Αμερικής» (1952). Αυτή ήταν η ακαδημαϊκή προσέγγιση, που οδήγησε 

σε έργα όπως η διδακτορική διατριβή του γλωσσολόγου P. David Seaman «Modern 

Greek & American English in Contact» (1972). Αντίστοιχα στην Αυστραλία έχουμε 

τον Tamis, το 2009, να συγγράφει το άρθρο «The Greek Language in contact with 

English in Australia» Η γραφική αντιμετώπιση της διαλέκτου, από τους Ελλαδίτες, 

υπήρξε πάντα ένας λόγος που οι μετανάστες της πρώτης γενιάς προσπαθούσαν να 

επανακάμψουν στην αυθεντική γλώσσα-διάλεκτο, όταν επισκέπτονταν την νήσο. 

Όμως η δεύτερη γενιά, μην έχοντας πλήρη συνείδηση της διαφορετικότητας της 

διαλέκτου, την χρησιμοποιούσαν. Αυτό οδηγούσε βέβαια σε μια όχι και τόσο 

ευχάριστη αντιμετώπιση από τους συνομήλικούς τους, μέχρι να κατορθώσουν να 

«απορρίψουν» τους νεολογισμούς και να μιλήσουν την γλώσσα όπως οι ντόπιοι.  

 Η γλώσσα ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού είναι ένα 

ισχυρό πολιτισμικό αντικείμενο. Η μητρική μας γλώσσα διαμορφώνει και διαπλάθει 

 
49 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/3dgYSmp.  

https://bit.ly/3dgYSmp
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την κοσμοαντίληψή μας, σε ένα συγκερασμό της φύσης με την κουλτούρα. Έτσι η 

δημιουργία τοπικών διαλέκτων, πάνω σ’ έναν βασικό κορμό είναι αναπόφευκτη. Γι’ 

αυτό και οι μετανάστες δημιούργησαν, και συνεχίζουν να εξελίσσουν, τη δική τους 

γλώσσα-διάλεκτο. Μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό 

στοιχείο τους, αφού οι διάλεκτοι διαφέρουν από την κύρια γλώσσα επειδή έχουν 

διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική  θέση (Cheshire & Stein 2014:29). Η 

διαλεκτική τοπικότητα γίνεται γραφική και αντιμετωπίζεται ως παρέκκλιση από το 

φυσιολογικό, την «επίσημη» γλώσσα. Συνήθως όταν δίνουν συνεντεύξεις προσπαθούν 

να μιλήσουν είτε Αγγλικά είτε Ελληνικά. Και τα Ελληνικά τους είναι όσο γίνεται πιο 

κοντά στα βασικά. Αισθάνονται πως η διάλεκτος είναι κάτι που δεν είναι απόλυτα 

σωστό, ειδικά όταν μιλάνε με Έλληνες. Έτσι αυτή, λογικά, θα χαθεί ή θα 

διαφοροποιηθεί τόσο όσο να μην είναι αιτία αίσθησης έντονης διαφορετικότητας. Ήδη 

η δεύτερη και η τρίτη γενιά έχουν απορρίψει την μικτή γλώσσα, σχεδόν ολοκληρωτικά. 

Όποια στοιχεία ελληνικότητας υπάρχουν είναι συνήθως σε επίπεδο ντοπιολαλιάς. Το 

νέο στοιχείο στο θέμα της διαλέκτου, στην Αυστραλία, ανέκυψε πρόσφατα. 

Δημιουργήθηκε μια κίνηση, το The Greeklish Project (TGP), από τον παρουσιαστή του 

Ελληνικού προγράμματος στο SBS Kyriakos Gold, η οποία στοχεύει στην δημιουργία 

ενός λεξικού των υβριδικών διαλέκτων της Ελληνικής ομογένειας παγκόσμια. Η 

κίνηση αυτή, κατά την άποψή μας, δεν είναι ξεκομμένη από την μεταγραφή της 

εντοπιότητας στην ολότητα των Greeks in Australia. Βέβαια στην Αυστραλία ήδη 

καταγράφονται αντίστοιχες διάλεκτοι, αφού η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας έχει 

καταγράψει πως στην χώρα ομιλούνται περισσότερες των 300 γλωσσών.50 Επίσης ο 

Gold  αναφέρει πως οι νεομετανάστες αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, στον 

συγχρωτισμό με τους ήδη εγκαταστημένους Έλληνες μετανάστες, αφού δεν 

κατανοούσαν την ομιλούμενη διάλεκτο. Το TGP έχει δημιουργήσει μια σελίδα στο 

Facebook, κυκλοφορεί βίντεο στο YouTube και διοργανώνει ημερίδες και συναντήσεις 

για την προώθηση των σκοπών του.51 Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε πως η διάλεκτος 

υφίσταται, σε πολύ περιορισμένη μορφή βέβαια, και στους Έλληνες μετανάστες της 

Αυστραλίας που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Σε προσωπικό επίπεδο μπορούμε να 

βεβαιώσουμε πως πήρε ικανό διάστημα να σταματήσω την χρήση της διαλέκτου μέσα 

στο στενό οικογενειακό κύκλο, αν και εξακολουθούμε να την μιλάμε μεταξύ μας. Το 

 
50 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2IX1bAw.  

51 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/3a83YiU.  

https://bit.ly/2IX1bAw
https://bit.ly/3a83YiU
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Αλό ντάλι μου, που θέτουμε ως τίτλο της ενότητας, δεν είναι τίποτα άλλο από την 

έκφραση Hello my darling, δηλαδή χαιρετισμός οικειότητας μεταγραμμένος στην 

διάλεκτο και με την ελληνική σύνταξη. Και βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το 

γεγονός πως όταν επανακάμπτουν μετανάστες για διακοπές, επειδή είναι συχνό το 

φαινόμενο να έχουμε στον ίδιο χώρο ανθρώπους από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, η 

γλώσσα είναι, κατά βάση η Αγγλική διανθισμένη με Greeklish, με αποτέλεσμα οι 

Κυθήριοι της νήσου να έχουν φτάσει στο σημείο να την κατανοούν -αφού την ακούνε 

από αυτούς τους μετανάστες σε διακοπές. Η διάλεκτος αυτή δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί, από γλωσσολογική άποψη, ως argot, διότι αυτό θα προϋπέθετε λόγους 

πέραν της εθνικής καταγωγής. Το TGP πλησιάζει την λογική των Urban Dictionaries, 

που καταγράφουν την εσωτερική εξέλιξη της γλώσσας σε τοπικό και ειδικό επίπεδο. 

Το ενδιαφέρον όμως είναι η χρήση της διαλέκτου και στα Κύθηρα, είτε από τους 

επισκέπτες μετανάστες που κάνουν τις διακοπές τους, είτε από εκείνους που 

επανάκαμψαν και έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και τα Κύθηρα. Η χρήση 

του ιδιώματος προκαλεί θυμηδία σε πολλούς που την ακούνε, αλλά αυτό είναι 

αποτέλεσμα της εικόνας που έχουν δημιουργήσει στο μυαλό τους για τους απόδημους 

μέσα από την λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Οι Κυθήριοι, καθώς την 

αναγνωρίζουν από παλιά, δεν δείχνουν να την απορρίπτουν. 

 

 

5.9. Η τοπικότητα των Κυθηρίων 

 

 Οι Κυθήριοι της Διασποράς, τουλάχιστον ως την τρίτη και συχνά ακόμα και 

στην τέταρτη γενιά, εξακολουθούν να οχυρώνονται πίσω από την τοπικότητα της 

νήσου, φτάνοντας συχνά στην υπερβολή της τοπικότητας του χωριού. Το 

χαρακτηριστικό των, παλαιών, μεταναστών ήταν οι ευεργεσίες: δρόμοι, εκκλησίες, 

σχολεία, δημόσια κτίρια. Τα παραδείγματα στη νήσο είναι απτά και ορατά: πολλές των 

σχολικών μονάδων στα Κύθηρα είναι αποτέλεσμα των συνεισφορών των ατόμων της 

Διασποράς. Έτσι, πέραν των παλαιών σχολείων που δημιουργήθηκαν κατά την 

Αγγλοκρατία -και από τα οποία ένα συνεχίζει να λειτουργεί ως και σήμερα (Δημοτικό 

Σχολείο Χώρας), αρκετά από τα υπόλοιπα δέκα κτήρια είναι φτιαγμένα με σημαντικές 

δωρεές, Για παράδειγμα το Δηλαβέρειο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, που χτίστηκε από 
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έναν μετανάστη του εσωτερικού τον Ευστάθιο Δηλαβέρη. Επίσης η Πατρικία σχολή 

Καραβά, μια σχολή επιμόρφωσης αγροτών που μετατράπηκε σε ΙΕΚ, είναι αποτέλεσμα 

δωρεάς του Δημήτριου Πατρίκιου, που ήταν μετανάστης στην Αίγυπτο. Και φυσικά 

και οι λιμενοβραχίονες του Καψαλιού και της Αγίας Πελάγιας, τα δύο βασικά λιμάνια 

του νησιού, παλαιότερα, υπήρξαν αποτέλεσμα εράνων, με το μεγαλύτερο ποσοστό να 

καλύπτεται από τις συνεισφορές των μεταναστών του  εξωτερικού.  

Η Κυθηραϊκή τοπικότητα του εξωτερικού κρατάει την συλλογική τοπικότητα, 

την οποία όμως ανάλογα χρησιμοποιούν και οι εκ Κρήτης και οι εκ Κύπρου 

μετανάστες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδιαίτερης Κυθηραϊκής τοπικότητας 

είναι ο ετήσιος Kytherian Debutante Ball, στο Sydney της Αυστραλίας. Ο θεσμός 

ξεκίνησε το 1922, έχει αισίως φτάσει στην 97η διεξαγωγή του, το 2019, και ήδη 

προγραμματίζεται εκείνος του 2020.52  Ένα τέτοιο έθιμο λειτουργεί ως αποθετήριο 

μνήμης, αλλά συγχρόνως διαμορφώνει την νέα συλλογική ταυτότητα του μετανάστη. 

Το τοπικό είναι σημαντικό, αλλά η συλλογικότητά του εγγράφεται σε μια πολιτιστική 

μνήμη που διαφέρει από εκείνη των Κυθηρίων στα Κύθηρα. Το έθιμο των Debutante 

Ball είναι καθαρά Αγγλικής προέλευσης. Το συναντάμε στη Μεγάλη Βρετανία, τις 

ΗΠΑ και την Αυστραλία. Από τον 19ο αιώνα η υψηλή κοινωνία «εξέθετε» στο δημόσιο 

βλέμμα τις νεαρές γυναίκες της τάξης της. Οι κοινωνικοί λόγοι που το επέβαλλαν δεν 

είναι πλέον τόσο επιτακτικοί, αλλά η παράδοση συνεχίζεται. Παρουσιάζει ενδιαφέρον 

η υιοθέτηση ενός μη Ελληνικού εθίμου από μια Ελληνική μειονότητα και η συνέχισή 

του για σχεδόν έναν αιώνα. Εντάσσεται στη διαδικασία της πολιτισμικής αφομοίωσης 

των μεταναστών, και ειδικά όσων που είχαν μεταναστεύσει πριν από τους δύο 

Παγκόσμιους Πολέμους. Βεβαίως ο συγκεκριμένος χορός δεν είναι η μόνη χορευτική 

εκδήλωση της Κυθηραϊκής Αδελφότητας, αφού υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν 

αφορμές για ανάλογες εκδηλώσεις.53 Η υιοθέτηση ενός τέτοιου εθίμου μετατρέπεται 

σε ένα εξωτερικό σύμβολο, που τους καθιστά διαφορετικούς από τους υπόλοιπους 

Έλληνες μετανάστες, μέσα στα πλαίσια της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην 

«ντόπια» κοινωνία και κουλτούρα. «Η αφομοίωση, η μετατροπή μιας συλλογικότητας 

σε μια νέα,  συνοδεύεται συνήθως από επιτακτική ανάγκη να ξεχάσουμε τις αναμνήσεις 

που συνδέονται με την αρχική ταυτότητα», αναφέρει ο Assmann (2011). Οι Κυθήριοι 

 
52 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/3dPEoSH και  https://bit.ly/2wH8shP.  

53 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2VUv4WB.  

https://bit.ly/3dPEoSH
https://bit.ly/2wH8shP
https://bit.ly/2VUv4WB
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όμως πέτυχαν να ενσωματωθούν, χωρίς να αφομοιωθούν, κρατώντας την ιδιαίτερη 

ταυτότητά τους. 

 Όμως η τοπικότητα έχει εξελιχθεί και στα Κύθηρα. Εκδηλώσεις που έχουν 

αντικαταστήσει το θρησκευτικό-κοσμικό πανηγύρι οργανώνονται από τους 

πολιτιστικούς συνδέσμους και άλλους φορείς στο νησί: ο χορός της Πορτοκαλιάς στον 

Καραβά, ο χορός της Παναγίας (15ης Αυγούστου) στον Ποταμό, του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού στο Λειβάδι, του Αβλαίμονα, της Αγίας Πελαγίας, του Καλάμου κ.ά.  

Στους εσωτερικούς μετανάστες της Αθήνας και του Πειραιά η συσπείρωση 

πραγματώνεται με τους αντίστοιχους χορούς των αδελφοτήτων, μέσα από την προβολή 

του έργου των χορευτικών τμημάτων. Μια ιδιαίτερη περίπτωση συσπείρωσης γύρω 

από την τοπικότητα έχει παρατηρηθεί, ιδιαίτερα πρόσφατα, με την αδελφότητα των 

Αντικυθηρίων στην Αττική.54 Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξηγήσουμε το ρόλο που 

έπαιξε, και συνεχίζει να παίζει, ο Χορός της Χώρας, αφού η ύπαρξή του επηρέασε και 

εκείνους των μεταναστών αλλά και των υπαρχόντων στο νησί σήμερα. Η εκδήλωση 

που οργάνωνε ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος στη Χώρα, ενώ αρχικά ήταν μια απλή 

χοροεσπερίδα, μετεξελίχθηκε, πολύ γρήγορα, σε bal-masqué.55 Ο συγκεκριμένος ήταν 

 
54 Χαρακτηριστικά σε ομιλία του προέδρου της αδελφότητας, κατά την διάρκεια κοπής της πίτας του 

2018 αναφέρθηκε ότι τα μελών της αδελφότητας στην Αττική είναι περισσότερα από τους μόνιμους 

κατοίκους στη νήσο. Είναι δε ενδιαφέρουσα η πρόσφατη προσέγγιση της αδελφότητας Κυθηρίων 

Πειραιώς προς την αντίστοιχη των Αντικυθηρίων. Ίσως είναι ο προάγγελος δημιουργίας 

συνομοσπονδίας των δύο Κυθηραϊκών και του Αντικυθηραϊκού σωματείου. Η ελάττωση του μόνιμου 

πληθυσμού είναι γενικότερα περιφερειακό πρόβλημα, πόσο δε μάλλον σε τόπους όπως τα Αντικύθηρα.  

55  Ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος-Μορφωτικό Κέντρο Κυθήρων, έχει ένα αιώνα ζωής και έντονης 

δραστηριότητας. Ιδρύθηκε το 1909, και είναι ένα από τα παλιότερα σωματεία της Ελλάδας, οι δε σκοποί 

του, σύμφωνα με το Καταστατικό του 1909, το οποίο διασώζεται και βρέθηκε στα αρχεία του Κάστρου 

της Χώρας είναι: «Η σύσφιγξις των μεταξύ των απανταχού Κυθηρίων κοινωνικών και επαγγελματικών 

σχέσεων, η ηθική και υλική υποστήριξις παντός έργου προωρισμένου να εξυπηρετήση τα συμφέροντα της 

επαρχίας Κυθήρων, η υιοθέτησις και υποστήριξις παντός ζητήματος τείνοντος εις την ενίσχυσην της 

γεωργίας του εμπορίου, της βιομηχανίας και της συγκοινωνίας του τόπου, και εν γένει η δια παντός μέσου 

συνδρομή εις παν κοινωφελές έργον εν τη επαρχεία Κυθήρων» Στο νεότερο καταστατικό του 1960, μισό 

αιώνα μετά, και αφού ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος έχει κατορθώσει να χτίσει πρώτα την παλιά και μετά 

την «νέα» αίθουσά του, προστίθεται η διοργάνωση ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων και καταλλήλων 

διδασκαλιών. H πρώτη αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου, χτίστηκε το 1920 από δωρεές των μελών 

του και στέγασε όλες τις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της εποχής, (χορούς, θέατρα, 

κινηματογράφο, σχολικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις) καθώς και τη Σχολή Χειροτεχνίας 

Κορασίδων που ίδρυσε τότε ο Σύνδεσμος. Τη δεκαετία του `50 έχτισε πάλι, αποκλειστικά από δωρεές 
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διάφορος των πανηγυριών, που βασίζονταν στην θρησκευτικότητα, τα οποία 

εορτάζονταν και πέραν της μιας βραδιάς, και ήταν σαφώς λαϊκού χαρακτήρα 

διασκεδάσεις. Ο χορός της Χώρας υπήρξε εξαρχής ένα μεγαλοαστικό γεγονός, που 

όμως αγκαλιάστηκε και από τις άλλες τάξεις, αρχικά τους απλούς αστούς και πολύ 

γρήγορα και από τους άλλους κατοίκους. Άλλωστε η κοινωνική διαστρωμάτωση ποτέ 

δεν ήταν τόσο έντονη, όσο σε άλλα Ιόνια νησιά. Ήδη, από την αρχική του έκφραση, 

είχε διασυνδεθεί με την συγκέντρωση χρημάτων, για την υποστήριξη λειτουργίας των 

σχολείων. Απλά η Αποκριά, σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που την συνόδευαν, όπως 

το γαϊτανάκι, η μπάντα καρικατούρα και η παράσταση δρόμου του Ψυχοσάββατου 

έδιναν την αφορμή για ένα μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός διασκέδασης.56 Σήμερα 

έχει πλέον μετατραπεί αποκλειστικά σε εκδήλωση για συγκέντρωση χρημάτων για τις 

σχολικές εκδρομές του Γυμνασίου και Λυκείου, οπότε και  πραγματοποιούνται 

περισσότεροι του ενός, ανά έτος. Συγκεκριμένα εάν ανατρέξει κανείς στο πολιτιστικό 

ημερολόγιο της νήσου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχουν οι τοπικοί 

 
των μελών, του την νέα αίθουσα, χαρίζοντας την παλαιά για να στεγαστεί το Μουσείο Κυθήρων, όπου 

και στεγάζεται μέχρι σήμερα. Για τους Κυθηρίους η αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής του τόπου, καθώς είναι η μόνη αίθουσα η οποία 

στεγάζει όλες τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, φιλοξενώντας η συνδιοργανώνοντας εκτός 

των άλλων τρεις προβολές την εβδομάδα της Κινηματογραφικής Λέσχης, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις 

τοπικού ενδιαφέροντος, (λαογραφικές, φωτογραφικές, κ.λπ.), εκδηλώσεις του Γυμνασίου και Λυκείου, 

του Δήμου, της Μητρόπολης και κάθε πολιτιστικού, ή κοινωνικού φορέα του νησιού. Σημειώνεται ότι 

από τη σύσταση του Κυθηραϊκού Συνδέσμου έως και τις μέρες μας ‒περίπου έναν (1) αιώνα‒ τα έξοδα 

συντήρησης φωτισμού, ψύξης-θέρμανσης, και τα λοιπά λειτουργικά έξοδά του καλύπτονται από τις 

συνδρομές και τις δωρεές των μελών οι οποίοι και θεωρούν τιμητική τη συμμετοχή τους σε αυτόν (Το 

κείμενο είναι αναρτημένο στην σελίδα του Συνδέσμου στο Facebook). 

56 Οι εκδηλώσεις και δρώμενα του Καρναβαλιού ήταν ακόμη ζωντανά, αλλά σε φθίνουσα πορεία, στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ζούσαμε στη νήσο. Είχαμε καταφέρει να τα κάνουμε όχι μόνον να 

επιβιώσουν αλλά και να αναβιώσουν. Η παράσταση δρόμου του Ψυχοσάββατου δυστυχώς ήταν μια 

μοναδική προσπάθεια, αφού έκτοτε δεν αναβίωσε ποτέ. Αντίθετα το γαϊτανάκι έχει αρχίσει και 

πραγματοποιείται πέραν της Χώρας και από ομάδες άλλων χωριών, αλλά χωρίς να ενσωματώνει τις 

«αστικές» καντρίλιες, κομμάτι της παράστασης της ομάδας της Χώρας. Η μπάντα καρικατούρα 

εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά παράσταση της ομάδας της Χώρας. Γενικά για bal-masqué: 

https://bit.ly/2WwCAXT και https://bit.ly/2QAdxzD.   

https://bit.ly/2WwCAXT
https://bit.ly/2QAdxzD
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χοροί, η μετεξέλιξη του χορού της Χώρας που αντικαθιστά το κλασικό πανηγύρι.57 

Εντοπίσαμε, στη Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων, μια φωτογραφία από αποκριάτικο 

χορό της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Νέας Υόρκης, το 1919. Η μεταφορά, κατά κάποιον 

τρόπο, του εθίμου της χοροεσπερίδας από τα Κύθηρα στις ΗΠΑ, είναι αναμενόμενη, 

αφού η διατήρηση ενός εθίμου της πατρίδας συμβάλλει στη δημιουργία νέων 

αναμνήσεων, ισότιμων προς τις παλαιότερες. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει 

δείξει πως η αίσθηση της συνεχιζόμενης ομαδικότητας προσφέρει υπαρξιακή ασφάλεια 

(Sani et al., 2007; Sani, Bowe, & Herrera, 2008; Sani, Herrera, & Bowe, 2009) και 

δημιουργεί έναν σημαντικό λόγο για το οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται  συνδεδεμένοι 

με την εθνική, αλλά και την τοπική κοινότητα (Jetten & Hutchison, 2011; Smeekes & 

Verkuyten, 2014). Το στοιχείο όμως που μου κίνησε την περιέργεια, και το οποίο 

τελικά απαντούσε και στο ερώτημα εάν η αρχική μορφή των χοροεσπερίδων υπήρξε 

ως bal-masqué, αντίστοιχη δηλαδή με εκείνη που διοργανώνεται στα Κύθηρα, ήταν το 

γεγονός ότι οι εικονιζόμενοι φορούν κοστούμια μεταμφίεσης.  

 

 

 

Εικόνα 17 Αποκριάτικος χορός Κυθηραϊκής Αδελφότητας Νέας Υόρκης. Χρονολογία: 1919. Φωτογράφος: 

άγνωστος. Πηγή: Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων. 

 
57 Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί εμφανίζεται ένα αναλυτικό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων 

του Δήμου Κυθήρων για το 2018: https://bit.ly/2U921gx. Εκεί διακρίνουμε τους «Ετήσιους χορούς», 

δηλαδή το διάδοχο σχήμα του πανηγυριού, μέσα από την επιρροή του Χορού της Χώρας. 

https://bit.ly/2U921gx
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Όλοι οι εικονιζόμενοι φορούν λιβρέες, με εξαίρεση ένα άτομο, στην δεξιά πλευρά, που 

φορά μεσαιωνική στολή (;). 58  Σημειολογικά αναλύοντάς το θα μπορούσαμε να 

εντοπίσουμε την επιλογή στο γεγονός πως η λιβρέα είναι φορεσιά υπηρέτη, πράγμα 

που δεικνύει πως οι συμμετέχοντες ένοιωθαν υποδεέστεροι των αρχόντων, της 

μακρινής πατρίδας στα Κύθηρα. Πιθανόν η χρήση να είναι απλά συμπωματική. Στη 

Νέα Υόρκη των αρχών του 20ου αιώνα υπάρχουν μεγάλα βεστιάρια που εξυπηρετούσαν 

τόσο τα θέατρα όσο και την ανερχόμενη κινηματογραφική βιομηχανία, που δεν είχε 

μετακομίσει αποκλειστικά στην Δυτική Ακτή. Έτσι η επιλογή υπήρξε η ευκολία 

προμήθειας μεγάλου αριθμού ομοιόμορφων στολών. Όμως στον ιστότοπο 

ΤΡΙΠΕΛΑΓΟ (https://bit.ly/35DFMnN) εντοπίσαμε αντίστοιχη φωτογραφία, 

άγνωστης χρονολογίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για την «Οργανωτική Επιτροπή του 

Κοινοτικού Χορού και της Μεγάλης Μασκαράτας του Κυθηραϊκού Συνδέσμου» Στο 

λάβαρο πίσω από τους εικονιζόμενους διαβάζουμε «NEW YORK KYTHIRA 

ASSOCIATION, Organised 1919 [ή 1918;]» Πρόκειται για λιθογραφική αναπαραγωγή 

σε ελαφρύ χαρτί, που ίσως αποτελούσε μέρος προγράμματος ή αναμνηστικής 

δημοσίευσης. Παραδόξως, τα μέλη της πολυπληθούς οργανωτικής επιτροπής είναι όλα 

ενδεδυμένα φορεσιές αυλικών του 18ου αιώνα, με εξαίρεση δύο τσολιάδες στα δεξιά 

και αριστερά της πίσω γραμμής. Πιθανόν να έχει δημοσιευτεί σε ομογενειακό έντυπο 

ή σε Κυθηραϊκή εφημερίδα. 

 

 

 
58 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2UufWwV.  

https://bit.ly/35DFMnN
https://bit.ly/2UufWwV
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Εικόνα 18 Η Οργανωτική Επιτροπή του Κοινοτικού Χορού και της Μεγάλης Μασκαράτας του Κυθηραϊκού 

Συνδέσμου. Αχρονολόγητη. Άγνωστος φωτογράφος. Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο, KPA 00116. (Το 

πρωτότυπο αποτελεί μέρος της Συλλογής Μιχαήλ Τσαγκάρη, Αθήνα). Πηγή: https://bit.ly/35DFMnN  

 

Φαίνεται πως η δεύτερη είναι συνέχεια της πρώτης, και επομένως  μπορεί να 

τοποθετηθεί χρονικά από το 1920 και έπειτα.  

 Στα Κύθηρα η έννοια της συλλογικότητας μετατράπηκε σε κάτι το οποίο δεν 

έχει την αίγλη ενός Debutant Ball, μια επιλογή που έκαναν οι μετανάστες 

αντιγράφοντας τα τοπικά έθιμα της Αγγλοσαξονικής Αυστραλίας. Η χρήση τους όμως 

ήταν και παραμένει η ίδια: συγκέντρωση χρημάτων για κάποιον κοινωφελή σκοπό. 

Βλέπουμε λοιπόν πως η συλλογική πολιτισμική μνήμη τόσο των ντόπιων όσο και των 

μεταναστών χρησιμοποίησε την ίδια αφετηρία, αλλά δημιούργησε διαφορετικές 

προσεγγίσεις: ένα συνεκτικό γεγονός που επιτρέπει την ανταλλαγή αναμνήσεων και 

μνημών και δημιουργεί νέες. Τα φεστιβάλ και πανηγύρια που δεν έχουν τοπικό 

χαρακτήρα λειτουργούν με ανάλογο τρόπο για τη δημιουργία μνημών και τη 

διαμόρφωση της συλλογικής Ελληνικής μεταναστευτικής ταυτότητας. Οι μετανάστες 

δεν είναι Κυθήριοι ή Κρητικοί ή Καστελοριζιοί. Είναι Έλληνες, Greeks. Και δεν 

αισθάνονται νοσταλγία για τον τόπο αλλά για τον Τόπο: την Ελλάδα. Η διαμόρφωση 

λοιπόν της συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας είναι πλέον πιο βατή για τις νέες 

γενιές. Η ένταξή τους σε ένα γενικότερο εθνικό πλαίσιο συμβάλλει στην κατανόηση 

της καταγωγής, αλλά ως κάτι το ασαφές και θολό. Αυτό όμως έχει το πλεονέκτημα πως 

https://bit.ly/35DFMnN
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η συμβίωση με αντίστοιχα εθνικά καθορισμένα άτομα άλλης καταγωγής γίνεται 

ευκολότερη. Μια σημαντική παράμετρος της ιδιαίτερης ταυτότητας των 

Ελληνοαυστραλών είναι και το αυτοπροσδιορίζουν, κριτικά, την εικόνα τους. Και 

συνήθως μια τέτοια κριτική περνάει μέσα από τον αυτοσαρκασμό. Η ταινία «The Wog 

Boy» του  2000 (Ελληνικός τίτλος «Ο Ελληναράς») του μετανάστη δεύτερης γενιάς 

Nick Giannopoulos, 59  Η ταινία κέρδισε 2 Αυστραλιανά κινηματογραφικά βραβεία και 

προτάθηκε για άλλα δύο. Η οικονομική επιτυχία της έφερε μια συνέχεια, γυρισμένη 

στην Ελλάδα, το «The Kings of Mykonos» ή «Wog Boy 2» (2010). Αυτή η 

παραμορφωτική εικόνα είναι η θετική πλευρά της εικόνας του μετανάστη. Μπορούμε 

να τη δεχτούμε αφού συνειδητοποιήσουμε πως έχει πάψει να είναι Ελληνική. Είναι 

Ελληνοαυστραλιανή και είναι αυτοπροσδιοριστική. Και είναι λογικό πως η εικόνα 

αυτή δεν μπορεί να κατανοηθεί απόλυτα από τους Ελλαδίτες Έλληνες. Οι Ελλαδίτες 

έχουν δημιουργήσει την δική τους εικόνα, προσδιορίζοντας διαφορετικά τον εαυτό 

τους. Αντίστοιχα, οι μετανάστες έχουν δημιουργήσει μία εικόνα για τον εαυτό τους.  

Οι Ελληνοαυστραλοί έχουν αρχίσει να διακρίνονται πλέον ως εθνική μειονότητα, αν 

και το τοπικό διατηρείται μερικές φορές ως εσωτερική διαφοροποίηση. Είναι Greeks 

in Australia, όπως είναι οι άλλες αντίστοιχες μειονότητες: Ιταλοί, Γιουγκοσλάβοι, 

Τούρκοι, Κινέζοι. Μέρος του εθνικού Αυστραλιανού κράτους. Είναι ιδιαίτερα 

παρήγορο πως στην Αυστραλία η φάση του εθνικού διαχωρισμού ξεπεράστηκε ήδη 

από την δεκαετία του 1980, όταν η χώρα άρχισε να αντιλαμβάνεται κάτι που ήδη από 

προηγούμενες δεκαετίες τόνιζαν οι ειδικοί επιστήμονες: η πολυπολιτισμικότητα 

λειτουργεί τελικά ως συνδετικό στοιχείο του έθνους, μιας «νέας» χώρας. Άλλωστε η 

κυρίαρχη Αγγλοσαξονική πλειονότητα δεν υπήρξε ποτέ ομοιογενής: αρχικά 

περιλάμβανε τους εκτοπισμένους Βρετανούς «εγκληματίες», τους Ιρλανδούς 

«κατάδικους», και συγχρόνως τους Βρετανούς στρατιώτες-φύλακες της αποικίας-

φυλακής (penal colony). Δύο φυλετικές-κοινωνικές ομάδες από όμορους 

γεωγραφικούς χώρους αλλά με διαφορετική κουλτούρα ακόμη και με έντονα 

εσωτερικά πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά στοιχεία. Όταν οι Αυστραλοί 

 
59 Βλ. σχετικά: https://imdb.to/2FYbQK9. Ο όρος «Wog» είναι απαξιωτικός και χρησιμοποιείται στην 

slang (αργκό) για να χαρακτηρίσει όλους τους πληθυσμούς με καταγωγή από την νοτιοανατολική 

Ευρώπη και Μέση Ανατολή που μετανάστευσαν στην Αυστραλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο όρος προϋπήρχε στην Βρετανική αργκό αλλά αναφερόταν σε πληθυσμούς ινδικής καταγωγής. Για 

κάποιο λόγο οι Έλληνες, αλλά και οι Βαλκάνιοι και Μεσανατολίτες, χαρακτηρίζονταν μ’ αυτόν. Για 

τους Ιταλούς υπήρχε ο όρος «Dago».   Επίσης βλ. https://imdb.to/35Bjlj3.  

https://imdb.to/2FYbQK9
https://imdb.to/35Bjlj3
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άρχισαν να συνειδητοποιούν πως ήταν όλοι ξένοι σε ξένο τόπο, τότε και οι υπόλοιπες 

εθνικές μειονότητες μπόρεσαν να αποκτήσουν το κύρος της ισοτιμίας. Η δεκαετία του 

1980 υπήρξε μια δεκαετία αναζήτησης της εθνικής ταυτότητας της χώρας. Έτσι οι 

Wogs έγιναν Greeks in Australia. Σαφώς και τα οικονομικά, κυρίως, επιτεύγματα της 

Ελληνικής μειονότητας, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά, επέτρεψαν την αναγνώρισή 

της ήδη από τον Μεσοπόλεμο. Επίσης ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε 

δημιουργήσει τις πρώτες βάσεις αλληλοεκτίμησης και σεβασμού, λόγω της παρουσίας 

στρατευμάτων από την Αυστραλία στην Ελλάδα. Όμως, ακόμη και στη δεκαετία του 

1970 η κοινωνική αντιμετώπιση των Ελλήνων παρέμενε σαφώς υποτιμητική.60 Όμως 

εδώ πρέπει να τονίσουμε την διαφορά της Αυστραλίας από τις ΗΠΑ. Στην Αυστραλία, 

και ειδικά για την ομάδα που εξετάζουμε, το διάστημα 1950-1970, τα πράγματα ήταν 

πιο απλά και καθορισμένα. Υπήρχε ρατσισμός, αλλά η χώρα προχωρούσε με γοργά 

βήματα προς μια διαφορετική αντιμετώπιση των μεταναστών της. Οι Έλληνες ήταν μια 

μεγάλη εθνική ομάδα και είχαν παρουσία ήδη από τα τέλη του 19ου αι. Η αποδοχή τους 

και η υπερηφάνεια πως ήταν Greeks in Australia επέτρεψε την διατήρηση της εθνικής 

καταγωγής. Η πολυπολιτισμική πολιτική της Αυστραλίας επέτρεψε την ανάδυσή της. 

 

 

5.10.Τόπος, μετακίνηση και νοσταλγία 

 

Η μελέτη αυτή ξεκίνησε με την προσέγγισή μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης 

μετακίνησης μελών μιας οικογένειας, την οποία ιχνηλατούμε αδρά. Πρόκειται για την 

οικογένεια μου. Ο πατέρας μου είναι Κυθήριος, και από τους δύο γονείς, ενώ η μητέρα 

μου μη Κυθήρια, από οικογένεια που διαβιούσε στον Πειραιά, εσωτερικοί μετανάστες 

από την Πελοπόννησο, και δύο παιδιά: εμένα (γ. 1963) και την αδελφή μου (γ. 1966). 

Ο πατέρας μου μετανάστευσε στην Αυστραλία περί το 1955, ενώ η μητέρα το 1961, 

 
60 Υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες τέτοιου περιστατικού. Το 1973, σε κατάστημα που διατηρούσαν οι θείοι 

μου (γενικού εμπορίου/εστιατορίου και milk Café) σε μικρή επαρχιακή κωμόπολη, «γηγενής» 

Αυστραλός αρχίζει  την έντονη επιτίμηση του ιδιοκτήτη, και θείου μου. Αυτός όμως  αντεπιτίθεται με 

το εξής: «We paid for our tickets man, we weren’t sent over as prisoners», δηλαδή ότι ο Αυστραλός ήταν 

απόγονος φυλακισμένων ενώ αυτός, και συνεκδοχικά όλοι οι Έλληνες, είμασταν επιβάτες που 

πληρώσαμε να φτάσουμε στην χώρα. Ο Αυστραλός, αφού άλλαξε αρκετά χρώματα, αναγκάστηκε να 

αποχωρήσει. 
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όπου και παντρεύτηκαν το 1962. Επιστρέψαμε, οικογενειακώς, το 1968 στην Ελλάδα, 

αρχικά για διακοπές. Όμως σύντομα υπήρξε απόφαση μετεγκατάστασης. Αρχικά 

μείναμε στον Κορυδαλλό, στην μητρογονική οικία. Κατόπιν, λόγω σπουδών του 

πατέρα, στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, μετακινηθήκαμε στο Κολωνάκι από 

το 1969 έως το 1972. Κατά το διάστημα 1972-1973  οι γονείς μου κι εγώ, αλλά όχι η 

αδελφή μου, ταξιδέψαμε στην Αυστραλία, στα πλαίσια συμφωνίας διαχείρισης 

επιχείρησης της αδελφής του πατέρα. Επιστρέψαμε και μείναμε, σε δικό μας πλέον 

σπίτι, στον Κορυδαλλό, έως το 1976. Ακολουθήσε ο διορισμός του πατέρα μου στο 

Δημοτικό Σχολείο Χώρας Κυθήρων, οπότε και εγκατασταθήκαμε εκεί. Κατόπιν 

φοίτησα στα ΚΑΤΕΕ Λάρισας (1982-1985), και η αδελφή μου με ακολούθησε, 

φοιτώντας στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας (1984-1986). Στρατεύτηκα  (1985-

1988), και υπηρέτησα σε Κόρινθο, Θήβα, Μυτιλήνη και ξανά Θήβα. Το 1991 

προσλήφθηκα στο Υπουργείο Πολιτισμού στα Κύθηρα, ενώ συγχρόνως η αδελφή μου 

διορίζεται κι εκείνη στα Κύθηρα. Παντρεύτηκα το 1994, στην Λάρισα, όπου και 

εγκαταστάθηκα μόνιμα το 1995, ενώ η αδελφή μου παντρεύτηκε το 1995, στα Κύθηρα, 

όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Το 2003 εγκαταστάθηκα στον Κορυδαλλό, σε όμορο 

διαμέρισμα με τους γονείς μου. Δεν θα επεκταθώ στην ευρύτερη οικογένεια, ούτε με 

τις προηγούμενες γενιές. Αυτά εξετάζονται σε άλλο σημείο. Είναι όμως σημαντικό να 

εντοπίσουμε την κινητικότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της τυπικής 

οικογένειας, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Η κινητικότητα αυτή πάντα 

υπήρχε και υπάρχει και θα συνεχίσει. Δεν διαφέρει από εκείνη άλλων οικογενειών με 

αντίστοιχη ιστορία. Απλά η παράμετρος της μετανάστευσης τους επέτρεψε να έχουμε 

ένα οικονομικό επίπεδο, λίγο καλύτερο άλλων οικογενειών, και να γίνουμε κομμάτι 

της μεσαίας αστικής τάξης.  

 Το πρόβλημα που ανέκυψε, από πολύ ενωρίς, ήταν ποιόν τόπο θεωρεί ο 

καθένας πατρίδα και σπίτι; Ο πατέρας μου ήταν ξεκάθαρος στις επιλογές του, 

καταδεικνύοντας μέσα από αυτές τον χώρο: τα Κύθηρα, με έμφαση στο χωριό 

γέννησής του, την Χώρα, αλλά όχι στο πατρογονικό χωριό. Η μητέρα μου, όντας 

μετανάστρια σε πολλαπλά επίπεδα, επέλεξε –σχεδόν υποχρεωτικά– τον ίδιο με εκείνο 

του συζύγου. Έχοντας γεννηθεί στην Τρίπολη και μεγαλώνοντας στον Κορυδαλλό, 

μετακινούμενη στην Αυστραλία και πίσω στην Ελλάδα επέλεξε την, συντηρητική και 

σίγουρη, οδό της ανεκτικής συμμετοχής στην απόφαση του συζύγου. Εγώ είχα, ίσως, 

το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η μετακίνηση από την Αυστραλία στην ηλικία των έξι, οι  
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κατοπινές μετακινήσεις μεταξύ Κορυδαλλού-Κυθήρων, οι σπουδές, ο γάμος, 

δημιούργησαν μίαν ασαφή εικόνα περί σπιτικού. Η τελευταία επιλογή, της 

μετεγκατάστασης στον Κορυδαλλό (2003), ήταν εκείνη που επέτρεψε να αποκτήσω 

έναν δεσμό με τον τόπο, αλλά αποκλειστικά ως διαμονή. Τα Κύθηρα πάντα 

λειτουργούσαν υπόγεια, απαιτώντας την επιστροφή κι εγκατάσταση, κάτι όμως που 

λόγω υποχρεώσεων φάνταζε αδύνατο. Ωστόσο υπάρχει ως επιλογή, και ίσως 

μελλοντικά καθορίσει μια νέα μετακίνηση. Η σχέση με το πατρογονικό τόπο 

υποκρύπτει μίαν σχέση αγάπης και μίσους. Η αδελφή μου, από την άλλη, λειτούργησε 

διαφορετικά. Μετά το πέρας των σπουδών της επέστρεψε στα Κύθηρα, όπου έκτοτε 

δεν μετακινήθηκε. Αναγνώρισε δηλαδή το νησί ως τόπο σπιτικού, εκεί που θα έχει την 

αίσθηση της στατικότητας. Η συντηρητική αυτή επιλογή είχε βέβαια να κάνει και με 

το γεγονός της επιλογής του συζύγου της, ο οποίος είναι Κυθήριος και εργάζεται στη 

νήσο. 

 Όλη η συζήτηση καταλήγει στο θέμα της εξέτασης της στατικότητας στον 

Τόπο. Η στατικότητα είναι μια ψευδαίσθηση της Μνήμης, και απλά υποβοηθά στο 

τραύμα της μετακίνησης. Οι απόψεις μας σχετικά συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η 

άρνηση της κινητικότητας είναι συγχρόνως άρνηση της εξέλιξης. Επίσης πρέπει να 

συμπεριλάβουμε υπόψη μας και την πολιτική και οικονομική κατάσταση, οι οποίες 

βοηθούν ή εμποδίζουν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις αυτές λοιπόν δεν 

ήταν ασυνήθεις για μερίδα των μεταναστών, και ειδικά για την υποομάδα των 

επαναπατρισθέντων. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται κυρίως στα τέκνα της δεύτερης 

γενιάς, ειδικά στις προεφηβικές και εφηβικές ηλικίες. Οι επιλογές των γονέων 

υπαγορεύονταν κυρίως από οικονομικές παραμέτρους, αλλά και οι συναισθηματικοί 

λόγοι δεν υπήρξαν αμελητέοι ως κίνητρο για τέτοιες μετακινήσεις είτε 

επαναπατρισμού αλλά και εγκατάστασης όχι μόνο στα Κύθηρα αλλά στην Αθήνα ή 

Πειραιά, χώρους αρκετά οικείους για τους Κυθηρίους αφού οι παροικίες ήταν πάντα 

πολυπληθείς.61 Είναι σημαντικό πάντως πως επειδή η οικογένεια επανάκαμψε στην 

 
61 Η Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς - Αθηνών (1899) και ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών (1924) 

είναι τα δύο Κυθηραϊκά σωματεία της πρωτεύουσας. Η παρουσία Κυθηρίων σε άλλα μέρη της Ελλάδος 

είναι τόσο ισχνή ώστε απλά καταγράφεται ως ιδιαιτερότητα. Μάλιστα μπορεί να εντοπιστεί χρονικά 

μέσα από την αλλαγή του επιθέτου με αντίστοιχο του τόπου καταγωγής. Η μετακίνηση πληθυσμού προς 

την έναντι ακτή της Πελοποννήσου, και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή των Λακωνικών Βοιών, ή και 

προς την Κρήτη, όπου ανιχνεύονται ικανές μετακινήσεις μετά την απελευθέρωση της, έχει ατονήσει 
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Ελλάδα πολύ ενωρίς, για τα δεδομένα της εποχής, αφομοιώθηκε αρκετά καλά. 

Μπορούμε, με σχετική ασφάλεια, να τοποθετήσουμε την φάση του πατέρα μετανάστη 

στην μέση ή δεύτερη: έχει εξασφαλίσει τις μικρότερες αδελφές του και προχωράει στη 

δημιουργία δικής του οικογένειας πλέον, χωρίς να σταματάει η υποστήριξη των γονέων 

του. Η μετακίνηση ατόμων της δεύτερης γενιάς είτε από τα Κύθηρα/Αθήνα προς 

Αυστραλία-Αμερική είτε αντίστροφα έχει επιτευχθεί από σχετικά μικρό αριθμό 

ατόμων. Και αυτό το αποδίδουμε κυρίως στις έντονες πολιτισμικές διαφορές των δύο 

ομάδων. Οι μετανάστες έχουν κρατήσει, μέσα από την Ελληνικότητα της εποχής της 

μετανάστευσής τους, μια αρκετά συντηρητική θεώρηση των πραγμάτων και της 

συμπεριφοράς, αφού αυτή στηρίζεται στα πρότυπα που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα και 

δεν έχει επηρεαστεί δραματικά από την διαβίωση σε χώρες με άλλη πολιτισμική 

άποψη. Αντίθετα οι Έλληνες της Ελλάδας έχοντας πλέον εξελιχθεί διαφορετικά, όχι 

δραματικά αλλά αρκετά σε σχέση με τους απόδημους, έχουν σε πολλές περιπτώσεις 

εντελώς άλλες απόψεις με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί χάσμα μεταξύ των δύο 

ομάδων. Η δεύτερη και τρίτη γενιά, λόγω της μερικής ή και ολικής αφομοίωσης με τις 

κοινωνίες που διαβιούν, βρίσκουν πολλά περισσότερα κοινά με τις αντίστοιχες 

ηλικιακές ομάδες της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την δυνατότητα μιας πιο καλής 

προσέγγισης σε πολλά θέματα.  

 Επίσης η νοσταλγία έχει γίνει και καταναλωτικό προϊόν, αφού η αλματώδης 

τεχνολογική εξέλιξη καθιστά αντικείμενα και καταστάσεις νοσταλγικές αφάνταστα 

γρήγορα. Η εμπορευματοποίηση των μικροαντικειμένων αλλά κατά βάση των 

αναμνήσεων έχει βρει το τέλειο κοινό της. Ο Luc Sante, στο βιβλίο του για την Νέα 

Υόρκη και την ιστορία της Low  Life (1991), το τοποθετεί ως εξής:  

 

Οι προηγούμενες δεκαετίες έρχονται στη μόδα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, 

ακριβώς στο σημείο κατά το οποίο τα άτομα που βίωσαν τις δεκαετίες αυτές ως παιδιά 

και έφηβοι έχουν κατακτήσει θέσεις ισχύος στον κόσμο. Στα χρόνια που αγωνίζονταν 

προσέβλεπαν στο μέλλον, έχοντας συγχρόνως καταφέρει να πραγματώσουν τους 

 
πλέον έχοντας απλά αφήσει ως κατάλοιπο την ύπαρξη Κυθηραϊκών επιθέτων στις περιοχές αυτές. Η 

πλέον πρόσφατη περιοχή συγκέντρωσης υψηλού ποσοστού Κυθηρίων πλέον είναι ο Άλιμος, και 

συγκεκριμένα η περιοχή του λόφου Πανί (γνωστού και ως Τσιριγώτικα), καθώς υπήρξε οικοδομικός 

συνεταιρισμός Κυθηρίων από την δεκαετία του 1960. Παλαιότερα οι περιοχές της Καστέλας, κυρίως, 

και του Κορυδαλλού, μέχρι την δεκαετία του 1960, φιλοξενούσαν μεγάλο αριθμό Κυθηρίων. 
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στόχους τους και να μην υλοποιήσουν τις βαθύτερες τους επιθυμίες, έχουν τη πίκρα 

και τον ελεύθερο χρόνο, την αυταρέσκεια και την δυσαρέσκεια να κοιτάξουν προς τα 

πίσω, και τα μέσα να μεταδώσουν μια εξιδανικευμένη εκδοχή του παρελθόντος που 

ανακαλούν, από το οποίο όμως η βρωμιά της Ιστορίας δεν μπορεί να ξεπλυθεί εντελώς. 

Κι έτσι οι ιστορίες, οι θρύλοι, το στυλ και οι προκαταλήψεις και οι παραδοχές αυτών 

των δεκαετιών μεταδίδονται στις νεότερες γενιές, κι αυτές τα αναμεταδίδουν σε πιο 

κατακερματισμένες μορφές στους διαδόχους τους. Το παιχνίδι του σπασμένου 

τηλέφωνου   της σταδιακής παραμόρφωσης που υφίσταται σ’ αυτήν τη μετάδοση 

μοιάζει πολύ με τη τάση εντροπίας της προφορικής παράδοσης (1991:xi-xii). 

Έτσι λοιπόν το αέναο παιχνίδι της αναφοράς στο παρελθόν, για να αντέξουμε το 

μέλλον, είναι ήδη ένα παρόν. Και είναι δική μας η επιλογή αφού μας βάζει στο παιχνίδι 

της αναζήτησης εκείνων των πραγμάτων που μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τη 

ποιότητα  της καθημερινότητας αυτού του παρόντος μας. 

 Οι καρτ ποστάλ χρησιμοποιήθηκαν από τους μετανάστες λοιπόν ως ένα 

μνημονικό εργαλείο. Ούτε ο αποστολέας ούτε ο αποδέκτης το αντιλαμβάνονταν, όταν 

ο ένας απέστελλε κι ό άλλος παρελάμβανε την κάρτα. Το μήνυμα και η εικόνα 

λειτουργούσαν και σε ένα άλλο επίπεδο, πέρα από το απλό και προφανές του 

μηνύματος και της εικόνας. Η κάρτα λειτουργούσε ως μια μορφή του παιδικού 

παιχνιδιού «σπασμένο τηλέφωνο»: το μήνυμα ξεκινούσε ορθά, αλλά στην πορεία η 

επικοινωνία αλλοιωνόταν και το μήνυμα έπαιρνε άλλες διαστάσεις και έννοιες. Η 

κάρτα ήταν απλά το μέσο αυτής της Επικοινωνίας. Το μήνυμα παραλαμβανόταν και ο 

δέκτης αποδέκτης διάβαζε όχι μόνον το υπάρχον και καταγεγραμμένο αλλά και το μη 

καταγεγραμμένο ορατό μήνυμα της εικόνας, τα άφατα, που εννοούσε ο πομπός-

αποστολέας. Το καταδηλούμενο μήνυμα, συνήθως της Τελετουργικής Επικοινωνίας, 

έμπαινε σε δεύτερη μοίρα, σε σχέση με τα συμπαραδηλούμενα, τα οποία δεν ήταν 

συμπληρωματικά. Ήταν εκείνα που έκαναν την επικοινωνία να αποκτά την ιδιαίτερη 

σημασία της επαφής με τον τόπο γέννησης: δεν είμαι χαμένος, υπάρχει ένας φάρος που 

σηματοδοτεί το λιμάνι της επιστροφής του μετανάστη και τον αναμένει να επιστρέψει 

καταξιωμένος.    

 Εκείνο το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο, σχετικά με την νοσταλγία, που 

παρατηρήσαμε υπήρξε η αντίδρασή μου σε επιστροφή σε χώρο που διαβιώσαμε για 

ικανό χρονικό διάστημα και δεν θεωρούσαμε ιδιαίτερα αγαπητό. Σε πρόσφατη 

επίσκεψη στην Λάρισα, όπου είχα εγκατασταθεί από το 1995 έως και το 2003 για 
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επαγγελματικούς λόγους, εντόπισα τον εαυτό μου να ανακαλεί αναμνήσεις από την 

περίοδο της διαμονής, νοσταλγικά. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά δεν είχα 

σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα καθώς η διαμονή ήταν αναγκαστική, αφού η σύζυγός μου 

εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση, κι εκείνη την περίοδο της ήταν αδύνατο να 

μετακινηθεί. Η πρότερη διαμονή, κατά την περίοδο των σπουδών μου, ήταν ένα 

αναγκαίο κακό, με ημερομηνία λήξης. Η δεύτερη όμως διαμονή ήταν ασαφής, όσον 

αφορά την χρονική διάρκειά της. Έτσι πάντα παραπονιόμουν πως η διαμονή  δεν ήταν 

ηθελημένη, αλλά αναγκαστική. Όταν επέστρεψα είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο και  

περιδιάβηκα επανειλημμένα την πόλη. Η νοσταλγία ήταν μη αναμενόμενη. Όμως 

υπήρξε και λειτούργησε. Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε πως παλαιότερα 

όταν ερωτώμασταν για την επιλογή μας της πόλης, απαντούσα πως –όπως οι γονείς 

μου– ήμουν μετανάστης, απλώς εσωτερικός και όχι εξωτερικός. Οι αναμνήσεις μου 

ήταν από μια πρότερη πόλη, διαφορετική από την σύγχρονη εκφορά της, αφού είχε 

μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα αρκετά ικανό (σχεδόν δεκατριών ετών). Έτσι η 

νοσταλγία με επισκέφτηκε, κατά την παραμονή μου, αφού αναζητούσα μια πόλη που 

είχε αλλάξει. Κι είχε αλλάξει αρκετά από την εποχή που βλέπαμε στις καρτ ποστάλ, τις 

οποίες είχα  προμηθευτεί από την δεκαετία  του 1980, όταν οι σπουδές με οδήγησαν σ’ 

αυτήν. Οι καρτ ποστάλ υπάρχουν, αλλά δείχνουν μια πόλη που δεν υπάρχει, παρόμοια 

με την πόλη που θυμάμαι, άθελα αναζητώ και δεν βρίσκω.  
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Κεφάλαιο έκτο: 

Προσεγγίζοντας ερευνητικά τις καρτ ποστάλ 

 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θλίψη  

Από την αναπόληση των ευτυχισμένων στιγμών 

Όταν νοιώθεις δυστυχισμένος. 

Dante Aliggeri, Θεία Κωμωδία, Κόλαση, Άσμα 5ο   

                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

6.1.Καρτ ποστάλ και οικογενειακά άλμπουμ 

 

Η ταχυδρομική κάρτα από πολύ νωρίς απέκτησε διαστάσεις διάφορες εκείνης του 

απλού μέσου επικοινωνίας. Ως συλλεκτικό αντικείμενο εξακολουθεί να υφίσταται και 

είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης της στη ψηφιακή εποχή. Η μετατροπή της σε ψηφιακό 

αντικείμενο απλά συνεχίζει τη λογική της συλλογής. Η Καρτοφιλία είναι μια ιδιαίτερη 

επιστήμη που μελετά τις ταχυδρομικές κάρτες και τη συλλογή τους. Όμως υπάρχει μια 

άλλη λειτουργία της ταχυδρομικής κάρτας, στην οποία θα εστιάσουμε και θα 

εμβαθύνουμε. Η κάρτα λειτουργεί και στο επίπεδο του οικογενειακού αρχείου. Η 

διάσωση αρκετών από τις καρτ ποστάλ των δεκαετιών 1950-1970, οι οποίες και 

αποτελούν το κύριο αντικείμενο μελέτης μας, είναι αποτέλεσμα της επένδυσής τους με 

ποικίλα συναισθήματα, καταλήγοντας έτσι στους πάτους των συρταριών, μαζί με την 

αμιγώς γραπτή αλληλογραφία και τα οικογενειακά φωτογραφικά λευκώματα. Η 

ευτυχής συγκυρία είναι η επίδραση, ασυναίσθητη αλλά αρκετά δυναμική, της 

διασύνδεσης του Εδώ με το Εκεί: ο τόπος καταγωγής πρέπει να μην λησμονείται, αφού 

η μετανάστευση είναι μια παρένθεση της ζωής, ακόμα κι όταν οι μετανάστες λογικά 

δεν έχουν το περιθώριο της επιστροφής.  

 Η μελέτη των οικογενειακών αρχείων στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη, δυστυχώς. Όπως αναφέρει και ο γνωστός ιστορικός Β. Καραμανωλάκης 

(2019): «στην Ελλάδα δεν έχουμε αρχειακή συνείδηση, ακόμα και στους κρατικούς 

θεσμούς».  Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά αλλά γνωρίζουμε αρκετά, σε 

τοπικό επίπεδο των Κυθήρων. Επιδρομές, λεηλασίες, πόλεμοι, μετανάστευση όλα 

επέδρασσαν αρκετά ώστε ακόμη και τα κρατικά αρχεία να υποστούν  φθορές και να 

είναι ελλιπή. Είναι ενδιαφέρον πάντως πως η αρχιτεκτονική άποψη της δημιουργίας 
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του υψηλού περιμετρικού τοίχου γύρω από την ιδιοκτησία, πράγμα σύνηθες σε πολλά 

μέρη, είναι χαρακτηριστικό αυτής της νοοτροπίας: «Τά έν οίκω μή έν δήμω». Η 

έκφραση αναφέρεται στην ανάγκη της εχεμύθειας, γι' αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα 

στο σπίτι, στην οικογένεια. Η οικογένεια διαφυλάσσει τα μυστικά της. Αυτό 

υπαγορεύτηκε από την έντονη εσωστρέφεια και προσπάθεια προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής από κάθε είδους εξωτερική παρέμβαση.  Παρόλα αυτά είναι θετικό πως τα αρχεία 

αυτά σιγά-σιγά αρχίζουν να αποκαλύπτονται δίνοντας στην Ιστορία νέες οπτικές και 

νέες αναγνώσεις. Οι κατά καιρούς αποσπασματικές προσπάθειες σκόνταφταν στην 

αδυναμία καταγραφής των οικογενειακών αρχείων, λόγω αναλφαβητισμού. Η εικόνα 

όμως, είτε ως φωτογραφία είτε ως καρτ ποστάλ, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την 

δημιουργία τους, ακόμη κι από άτομα αναλφάβητα. Έτσι η ύπαρξη πολλών νέων 

αρχείων έρχεται σταδιακά στο προσκήνιο. Επίσης ο εκδημοκρατισμός της 

φωτογραφικής μηχανής συνέβαλε στη δημιουργία τους. Η επανάσταση της Kodak, με 

την εμβληματική Brownie, μπορεί να μην είχε τον ίδιο αντίκτυπο στην Ελλάδα, όπως 

στις ΗΠΑ, αλλά η απόκτηση προσωπικής φωτογραφικής μηχανής από μεγαλύτερα 

στρώματα του πληθυσμού, και ειδικά στις δεκαετίες μεταξύ του 1950-1970, επέτρεψε 

την ερασιτεχνική φωτογραφική καταγραφή των οικογενειακών στιγμών, υλικό 

κατάλληλο για αποστολή στους αποδήμους. Η χρήση δε της κατά παραγγελία 

φωτογραφίας, από τους επαγγελματίες φωτογράφους, συμπληρώνει τα οικογενειακά 

αρχεία. Το δυσάρεστο είναι πως μεγάλος αριθμός τέτοιων αρχείων κατέληξε είτε στα 

σκουπίδια είτε στα παλαιοπωλεία. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει επιστροφή. Στη 

δεύτερη υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής τους, αλλά λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος 

πολλές φορές το κόστος είναι απαγορευτικό για οποιοδήποτε μελετητή. Το παρήγορο 

είναι πως με τη χρήση του διαδικτύου και το γενικό ενδιαφέρον σημαντικό σε όγκο 

υλικό αναδύεται μέσα από τα προσωπικά ιστολόγια (blogs) ή ιστοσελίδες. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά το Facebook, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα. 

Ειδικά για τα Κύθηρα έχει δημιουργηθεί ομάδα με τίτλο: Παλιές φωτογραφίες από τα 

Κύθηρα (της οποίας και ο ερευνητής είναι μέλος), η οποία έχει αποκαλύψει θησαυρό 

προσωπικών φωτογραφιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην Φωτογραφική Συλλογή 

Κυθήρων αλλά βρίσκονται στα σπίτια των κατοίκων.  Μέρος του υλικού που έχει 

εμφανιστεί είναι και καρτ ποστάλ. Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν ξεκινήσει και από 

τους αποδήμους. Παράδειγμα ο ιστότοπος http://www.kythera-family.net/ ο οποίος 

περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και οικογενειακά δένδρα που βοηθούν τους 

απόδημους των νεότερων γενιών να επανασυνδεθούν με το παρελθόν τους. Όμως 

http://www.kythera-family.net/
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σχεδόν κανείς δεν ενδιαφέρεται για το συμπλήρωμα των ταχυδρομικών καρτών: το 

γραπτό μήνυμα της πίσω πλευράς τους.  Σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι προσβάσιμη η 

πίσω πλευρά και όποτε την περιλαμβάνουν το κάνουν για να φανεί η λεζάντα, αφού 

συνήθως η πλευρά αυτή είναι κενή και επομένως πρόκειται για καρτ ποστάλ συλλογών. 

Όταν παρουσιάζονται σχεδόν στην συντριπτική πλειοψηφία τους είναι για την 

ανάδειξη της λεζάντας της φωτογραφίας. Και σχεδόν το σύνολο των παρουσιάσεων 

αυτών είναι κενές οπίσθιες πλευρές, άρα καρτ ποστάλ συλλογών ως τοπίων ή άλλης 

χρηστικότητας.   

 Οι οικογενειακές φωτογραφικές συλλογές περιλαμβάνουν συνήθως ένα ή 

περισσότερα άλμπουμ, αρκετές φωτογραφίες μη ενταγμένες σε κάποια σειρά (συνήθως 

σε κουτιά ή σε άλλα αποθηκευτικά μέσα), διαφάνειες (slides) και, μερικές φορές, καρτ 

ποστάλ. Το υλικό συνήθως περνάει από τους γηραιότερους στους νεότερους της 

οικογένειας, χωρίς όμως να αποκλείεται και το ενδεχόμενο της «ανακάλυψης» του 

υλικού από τους επιγόνους, αφού οι αρχικοί συλλέκτες πέθαναν. Οι νεότεροι 

προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα κενά της οικογενειακής αφήγησης, ώστε να 

αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα της οικογενειακής μικροϊστορίας. Επίσης, κάποιοι 

από τους νεότερους, όταν νοιώθουν την ανάγκη, κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για 

να μπορέσουν να ανακαλύψουν τις λεπτομέρειες. Όμως αρκετές φορές αυτή η διαδοχή 

δεν γίνεται με ομαλό τρόπο καθώς, ενώ το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο υπάρχει 

ή διασώζεται, οι γηραιότεροι απουσιάζουν. Τότε αρχίζουν οι δυσκολίες. Το φαινόμενο 

είναι πολύ έντονο σε περιόδους μετά από πολεμικές συρράξεις ή άλλες αιτίες ‐όπως η 

μετανάστευση (Courcouli & Karamanolakis, 2013:5; Κασιμάτης, 1957:215).  

 Η ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση οι επίγονοι στις πληροφορίες του 

παρελθόντος, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο της οικογένειας υπήρξε τόσο έντονη, 

ώστε στην δεκαετία του 1980 πολλοί άρχισαν να ασχολούνται με αυτά πιο συστημικά, 

αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ιστορικού της οικογένειας. Οι μετανάστες των Κυθήρων 

νοιώθουν την ανάγκη να διατηρήσουν οτιδήποτε έχει σχέση με τα Κύθηρα. Από αυτό 

το υλικό ξεκίνησαν αρκετοί την ενασχόλησή τους με την οικογενειακή ιστορία. Η 

αναζήτηση αυτή καλύπτει την ανάγκη για συνέχεια και συνεπακόλουθα την 

δημιουργία μιας επίφασης σταθερότητας στον οικογενειακό χώρο. Η τύχη των αρχείων 

αυτών είναι υπόθεση, συνήθως, ενός ατόμου ή πολύ μικρού αριθμού μελών της 

οικογένειας κι έτσι πολλές φορές αφού δεν υπάρχουν τέτοια άτομα το αρχείο 

ακολουθεί τον δρόμο της  λήθης και καταστροφής. Η ανάγκη για διάσωση περνάει στα 



191 
 

χέρια άλλων, ώστε οι επίγονοι να μπορούν να ιχνηλατήσουν την πορεία των προγόνων.  

Και τότε η προσπάθεια είναι επίπονη, αφού υπάρχουν πρωτογενή στοιχεία αλλά δεν 

μπορούν να συμπληρώσουν πλήρως την εικόνα καθώς οι αποκωδικοποιητές 

δημιουργοί εκλείπουν. 

 

 

6.2.Το αφήγημα των καρτ ποστάλ 

 

Οι καρτ ποστάλ λειτουργούν ως θρυαλλίδα για τη δημιουργία μιας Αφήγησης, η οποία 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των πραγματικών και φαντασιακών αναμνήσεων. 

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ψυχογιός  (2013): 

 

Οι αφηγήσεις εμπεριέχουν και αφορούν πρωτίστως το παρελθόν, το λέει και η λέξη – 

«αφήγηση για το μέλλον» είναι οξύμωρο, προηγείται το μέλλον. Για τούτο ο Όργουελ 

και ο Κλαρκ απέτυχαν να αφηγηθούν το μέλλον. Για το παρελθόν όμως μπορείς να 

πεις ό,τι θέλεις, δεν μπορείς (από όσο ξέρουμε) να το επηρεάσεις. Υπάρχει εκεί και το 

ερμηνεύεις, το αφηγείσαι. Βεβαίως οι αφηγήσεις επιδρούν στο παρόν και στο μέλλον 

δημιουργώντας το «ενεστωτικό παρελθόν», την εικόνα δηλαδή που έχουμε σχηματίσει 

για τον εαυτό μας και τον τόπο μας. Αλλά δεν το οργανώνουν. Οι προτάσεις 

οργανώνουν το παρόν και δημιουργούν το μέλλον, μέσα από τη σύνθεση ή τη 

σύγκρουση με άλλες προτάσεις.62 

Και η εικόνα αυτή δεν έχει σχέση με την πραγματική, παρά μόνο σε πολύ λίγα 

πράγματα. Είναι ένας τόπος έξω από τον χρόνο. Η αφήγηση λειτουργεί στη δημιουργία 

αυτού  του νοσταλγικού συναισθήματος, το οποίο η Marianne Hirsch (1996:4) 

αναφέρει ως Μεταμνήμη (Postmemory). Σ’ αυτήν οι αναφορές των αναμνήσεων δεν 

εμπλέκουν άμεσες εμπειρίες του τόπου καταγωγής αλλά συχνά περιλαμβάνουν την 

επένδυση συναισθημάτων  στην αναδημιουργία τόπων ουσιαστικά άγνωστων, είτε 

διότι καταστράφηκαν είτε διότι οι γονικές αναφορές στον τόπο τον επένδυσαν με μίαν 

 
62 Το κείμενο «Παραμύθι χωρίς αφήγηση» αποτελεί εισήγηση στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ «Η Ελλάδα 

πέρα από τα μνημόνια, ανάγκη μιας νέας αφήγησης», που έγινε στις 26/2/13. Πηγή: 

https://bit.ly/2uXcqSP. 

https://bit.ly/2uXcqSP
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αύρα ετερότητας και μυστηρίου, αφού δεν υπάρχει άμεση επαφή με αυτόν (Hirsch, 

1996). Η χρήση αντικειμένων, ως αιτία δημιουργίας συναισθημάτων, είναι σύνηθες 

φαινόμενο. Η νοσταλγία άλλωστε δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Η διαδεδομένη 

άποψη πως η νοσταλγία είναι ένα αρνητικό συναίσθημα είναι λάθος, αφού είναι κυρίως 

ένα θετικό κοινωνικό συναίσθημα που εξυπηρετεί σημαντικές ψυχολογικές ανάγκες.  

Η μοναξιά του μετανάστη που λάμβανε τη καρτ ποστάλ αρχικά ενεργούσε αρνητικά: 

την επιστολή από τους οικείους δεν θα την σχολίαζε με τον περίγυρο. Όμως η 

ταχυδρομική κάρτα ήταν κάτι το διαφορετικό, όντας μια εικόνα, κάτι που θα μπορούσε 

να μοιραστεί με τους γύρω του, που όμως δεν είχαν το ίδιο σημείο αναφοράς -αν ήταν 

ξένοι κι όχι Κυθήριοι. Έτσι η θέαση ήταν πόνος. Αυτό όμως, σύμφωνα με τους 

Wildschut et al. (2006:989), λειτουργεί ως η αρχή του συναισθήματος. Έτσι αυτή η 

ενέργεια επιτρέπει στη νοσταλγία να επενεργεί στον αποδέκτη τελικά ως απόθεμα 

θετικής διάθεσης. Επίσης επιτρέπει την ανάπτυξη θετικής αυτό-εκτίμησης και 

ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Ο μετανάστης αποδέκτης επιτρέπει στη νοσταλγία 

να δώσει νόημα στη ζωή του, αντιμετωπίζοντας τα υπαρξιακά προβλήματα που 

ανακύπτουν (Sedikides, Wildschut, Arndt & Routledge, 2008:306). Είναι δε 

εντυπωσιακό πως οι μετανάστες χρησιμοποιούν τη γενεαλογία και την ενασχόληση με 

όλα τα του τόπου καταγωγής. Μπορούμε να πούμε πως η γενεαλογία καταδεικνύει τι 

ακριβώς αναπτύσσει ο μετανάστης ως μέσο παγίωσης της αίσθησης τόσο της 

καταγωγής όσο και των διαδρομών της (Quayson, 2006:131). Και μας έκανε ιδιαίτερη 

εντύπωση πως οι μετανάστες σε πολλές περιπτώσεις μπορούσαν να απαντήσουν σε 

θέματα συγγενειών και λεπτομερειών, τα οποία οι αντίστοιχοι συγγενείς στην Ελλάδα 

αδυνατούν πλέον να ανακαλέσουν. Και μάλιστα, όχι οι μετανάστες της πρώτης γενιάς 

αλλά και τα παιδιά τους. Η μετάδοση της πληροφορίας, περί συγγενειών, επιβλήθηκε 

έντονα στις απόδημες κοινότητες για λόγους σαφείς: Έπρεπε να γνωρίζουν το 

γενεαλογικό δέντρο και τις πιθανές συγγενικές σχέσεις με τους δυνάμει ερωτικούς 

συντρόφους και συζύγους. Η ενδογαμία έπρεπε να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν 

φαινόμενα μη αποδεκτά από τον μικρόκοσμό τους, αλλά και στα πλαίσια της λογικής. 

Αυτό βέβαια στην περίπτωση που το υποψήφιο έτερο ήμισυ είχε  καταγωγή από τα 

Κύθηρα. Τόσο οι Κυθηραϊκές παροικίες της Αυστραλίας, όσο και οι αντίστοιχες των 

ΗΠΑ, πολύ ενωρίς αναγκάστηκαν να δεχτούν την επιγαμία όχι μόνον με άλλους 

Έλληνες ή Κυπρίους αλλά και με μη . Σε περιπτώσεις που συζητείται το γεγονός του 

γάμου τότε ο χαρακτηρισμός του γαμπρού ή νύφης γίνεται με βάση την καταγωγή: «Η 

τάδε παντρεύτηκε Κύπριο (ή Καστελοριζιό ή Πελοποννήσιο)» «ο δείνα παντρεύτηκε 
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ξένη». Γνωρίζουμε πως ειδικά η δεύτερη έκφραση, του ξένου, χαρακτήριζε παλαιότερα 

όχι μόνο τους μη Έλληνες αλλά και τους μη Κυθηρίους.  

 Επομένως, απλά πράγματα που ήδη οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού θεωρούσαν 

ως δεδομένα οι μετανάστες, πάντα συντηρητικοί στις κοινωνικές τους σχέσεις, έχουν 

αναγκαστεί να δεχτούν αργότερα. Άλλωστε, όπως επισημάναμε και παραπάνω οι 

μετανάστες αγκαλιάζουν προσπάθειες εντοπισμού της ευρύτερης οικογένεια-

κοινότητας ώστε να υπάρχει ένας πυλώνας αγκίστρωσης, αλλά όχι αγκύλωσης, σε 

σχέση με το παρελθόν. Ο Ου-Τόπος των Κυθήρων αρχίζει και κτίζεται μέσα από την 

δική τους οπτική. Η οπτική αυτή έχει προχωρήσει και σε άλλους τομείς. Το παράδειγμα 

της ταινίας, μικρού μήκους, Kythera mon Amour (2016) του James Prineas, μια 

ρομαντική κωμωδία μικρού μήκους, γραμμένη και σκηνοθετημένη από ένα Κυθήριο 

τρίτης γενιάς, που στην ουσία μιλάει για το νησί των παππούδων του: «The real star of 

the film is Kythera».  Το εγχείρημα του αυτό αγκαλιάστηκε από τους μετανάστες αλλά 

και από τους γηγενείς Κυθηρίους, αφού δημιουργούσε ένα δίαυλο επικοινωνίας. Οι μεν 

μετανάστες επικοινωνούσαν με τον φαντασιακό χώρο καταγωγής τους, οι δε γηγενείς 

αποκτούσαν επαφές με συγγενείς του εξωτερικού που αρκετές φορές δεν γνώριζαν, 

πάρα μόνο μέσω διηγήσεων. Αυτό καλύπτει πλήρως την άποψή μας περί των 

προσπαθειών των μεταναστών να δημιουργήσουν γέφυρες με τον Ου-Τόπο καταγωγής 

τους. Και η προσπάθειά τους αυτή αναγνωρίζεται και από τους γηγενείς Κυθηρίους, 

ειδικά δε αφού κάποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του πονήματος. Ο ίδιος δημιουργός έχει 

κάνει και άλλες σημαντικές εργασίες σχετικές με το νησί. Άλλωστε όπως αναφέρει και 

ο ίδιος στην ιστοσελίδα του «I've been photographing & filming now for more than 30 

years & I've shot a few things which I'd like to share with you on this site». Πέρα από 

το καθαρά φωτογραφικό του έργο έχει κάνει και το έργο Kythera from the Air, το οποίο 

διαθέτει είτε ως οπτικό δίσκο (DVD) είτε ως coffee table book. 
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Εικόνα 19 Εξώφυλλο DVD ταινίας Kythera mon Amour 

 

 

Εικόνα 20 Εξώφυλλο DVD Kythera from the Air 

 

Ο James Prineas δεν είναι απλά μετανάστης τρίτης γενιάς, αλλά αντί για τη χώρα 

γέννησής του (την Αυστραλία) δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Αλλά ας τον 

αφήσουμε να μιλήσει για την πρώτη του επίσκεψη στο νησί:  
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Δύο από τους παππούδες-γιαγιάδες μου προέρχονταν από το νησί των Κυθήρων στην 

Ελλάδα. Στην ηλικία των 19, έχοντας μόλις τελειώσει το Λύκειο στο Sydney, πήγα 

στην Ελλάδα για να μάθω Ελληνικά και κατέληξα να μείνω για περίπου ένα χρόνο στα 

Κύθηρα, όπου δούλεψα με τους ντόπιους πατώντας τα σταφύλια τους, ασπρίζοντας τα 

σπίτια τους και βοηθώντας στα χωράφια. Τράβηξα εκατοντάδες φωτογραφίες τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες όσο βρισκόμουν εκεί. Στις ομάδες εικόνων που έχω παρακάτω 

ελπίζω να πάρετε μίαν ιδέα γιατί αγαπώ το νησί τόσο πολύ.63 

Το αρχικό του πόνημα απέκτησε και συνέχεια, το Kythera mon Amour 2: An Island 

named Desire. Η ταινία διαγωνίστηκε στο New York City Independent Film Awards 

2017 και κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου, ενώ και η πρώτη συμμετείχε 

διαγωνιστικά στο  Cyprus International Film Festival «Golden Aphrodite» για το 2017.

  

  

 
63  Εντοπίσαμε το κείμενο στον διαδικτυακό του τόπο: http://james-prineas.com/. Είναι η κλασική 

περίπτωση της επίσκεψης στον γενέθλιο τόπο των προγόνων και ο έρωτας με τον Ου-Τόπο της απώτερης 

καταγωγής.  

http://james-prineas.com/
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Κεφαλαίο έβδομο: 

Τα ερευνητικά δεδομένα 

 

Θα αντάλλασσα όλα τα αύριο για ένα και μόνο χθες 

Kris Kristofferson 

 

 

7.1. Συγκρότηση των ερευνητικών δεδομένων 

 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας συνίσταται στην έρευνα και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της αποστολής των καρτ ποστάλ από τον τόπο καταγωγής, τα Κύθηρα, 

προς τους μετανάστες της Αυστραλίας. Θεωρούμε πως η θέαση των ταχυδρομικών 

καρτών δημιούργησε την διαμόρφωση, στην συνείδηση των αποδεκτών-μεταναστών, 

ενός φαντασιακού Ου-Τόπου καταγωγής, σε αντιδιαστολή με τον πραγματικό, μέσα 

από τον νοσταλγικό αναστοχασμό του. To αλλού του μετανάστη αναφέρεται σε ένα 

χωροχρόνο που θα ήθελε να υπάρχει, αλλά δεν υφίσταται, ένα ουτοπικό παρελθόν. Η 

έρευνα λοιπόν πρέπει να προσεγγίσει το θέμα της μέσα από την προσπάθεια εξαγωγής 

αποτελεσμάτων με βάση την λογική καταγραφή των δεδομένων, στοιχείων και 

καταστάσεων ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα. Μια ποιοτική έρευνα, μικρού 

δείγματος, μπορεί να υποπέσει σε σφάλματα γενικότητας, αφού το δείγμα ίσως να μην 

είναι αρκετό για την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων. Στην περίπτωσή της 

έρευνάς μας  επιλέχτηκε το ερμηνευτικό παράδειγμα, μέσα από μια προσέγγιση 

σκοπιμότητας (Mertens, 1998:19), αφού ακόμη και ένα μικρό δείγμα μπορεί να 

λειτουργήσει ως ποιοτικό, και έτσι να αποφευχθούν τυχόν γενικεύσεις που θα μείωναν 

την αντικειμενική θεώρηση του αποτελέσματος. Το ερευνητικό δείγμα δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αριθμητικά μικρό, αφού περιλαμβάνει συνολικά 197 καρτ ποστάλ, αλλά ούτε 

και ιδιαίτερα μεγάλο. Το θεωρούμε όμως μικρό, σε σχέση με το υλικό που εντοπίσαμε 

να υπάρχει, και από το οποίο ορισμένο μας είχε προσφερθεί, αρχικά. Η χρήση μεγάλου 

δείγματος σήμαινε πως έπρεπε να εστιάσουμε στην καταγραφή του με διαφορετικό 

τρόπο, κάτι ανέφικτο -στα πλαίσια του επιπέδου της έρευνας που πραγματοποιούσαμε. 

Μια συλλογική προσπάθεια, κάτι που μπορεί να προκληθεί ως μετεξέλιξη αυτής που 

πραγματώνουμε, σε άλλα πλαίσια και προβληματική, είναι ένας από τους μελλοντικούς 

στόχους.  
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 Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης έχουν κάποια  σημαντικά 

χαρακτηριστικά. Έχουν μια φυσιολογική ροή  (Guba & Lincoln 1994:105) και δεν είναι 

κατευθυνόμενες από τον ερευνητή, τουλάχιστον κατά μεγάλο βαθμό 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008:4). Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής έχει την 

δυνατότητα να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει 

τις κοινωνικές επιρροές που έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998). Οι ποιοτικές μέθοδοι 

έρευνας και ανάλυσης δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει στο τι σημαίνει 

για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και έτσι 

να εμβαθύνει. Πρέπει να κατανοηθεί πως είναι ο ερευνητής που θα ζωντανέψει όλα 

εκείνα τα σημαντικά και ουσιώδη ερευνητικά στοιχεία και θα αποφασίσει τι θα 

συμπεριληφθεί στα αποτελέσματά του, και τι όχι. Πάντα όμως, και ειδικά στην έρευνα 

αυτή πρέπει να τονίσουμε την υποκειμενικότητα, που την χαρακτηρίζει όντας 

αυτοεθνογραφική, παρά τις προσπάθειες για αντικειμενικότητα. Σημαντικό δε είναι το 

γεγονός πως όλες οι ποιοτικές μέθοδοι επηρεάζονται από την κουλτούρα-πολιτισμό 

του ερευνητή. Όπως αναφέρει και ο Eisner (2017:43) οι ποιοτικές μέθοδοι, πέρα από 

την λεπτομερή ανάλυση, είναι εκείνες που καταγράφουν την «φωνή» του υποκειμένου 

και τις εκφράσεις του. Στην περίπτωση της έρευνας αυτής αυτό είναι και το ζητούμενο.   

 Στο χώρο της ποιοτικής έρευνας υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι 

προσέγγισης και ανάλυσης του υλικού. Ορισμένοι είναι πιο γενικοί ενώ άλλοι 

περισσότερο συγκεκριμένοι, ενώ συχνά παράγεται μεγάλος όγκος υλικού (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015:115). Πρέπει αρχικά να οργανώσουμε, με κάποιον τρόπο όλο το υλικό, 

και να αντιμετωπίσουμε τον χειρισμό αυτών των δεδομένων που αυτό δημιουργεί. Το 

υλικό ταξινομείται με βάση κάποια κριτήρια που θέτουμε. Καθώς το υλικό που 

συγκεντρωνόταν έδειχνε πως ήταν αρκετά μεγάλο, αλλά επαναλαμβανόμενο, 

θεωρήθηκε πως μια δειγματοληπτική ποιοτική έρευνα μπορεί να αποδώσει ικανά 

στοιχεία για ανάλυση. Το φαινόμενο του κορεσμού των δεδομένων έδειξε πως δεν ήταν 

ανάγκη τα δείγματα, είτε των καρτών είτε των διερευνητικών συνεντεύξεων, να είναι 

μεγάλα. Η ποιοτική έρευνα, σύμφωνα με τον Marshall (1996:522), απαντά σε 

ερωτήματα που ξεκινούν με «γιατί» ή «με ποιόν τρόπο». Σκοπός μας υπήρξε ο 

εντοπισμός αυτού που ο Patton (2002:273) αποκαλεί πλούσιες σε πληροφορίες 

περιπτώσεις (information-rich cases). Αυτές δηλαδή που επιτρέπουν την μελέτη σε 

βάθος και «από τις οποίες κάποιος μπορεί να μάθει πολλά σχετικά με θέματα κεντρικής 

σπουδαιότητας, όσον αφορά τον σκοπό της έρευνας. Η επιλογή των δειγμάτων ήταν 
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ενεργητική και στοχευμένη, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς 

και το ερώτημα της έρευνας. Βεβαίως, σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφέρουμε 

πως η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου προϋποθέτει την θεμελίωση πάνω σε γνώσεις που 

υφίστανται για το υπό μελέτη αντικείμενο, την βιβλιογραφία ή ακόμη και κάποια ίδια 

ή παρόμοια δεδομένα (Ιωσηφίδης, 2008:70). Όπως, ήδη αναφέραμε, η επιλογή του 

δείγματος ήταν στοχευμένη,  ώστε να μπορεί να απαντήσει στο κατά πόσον η εικόνα 

και το συνδυαστικό μήνυμα της πίσω όψης της καρτ ποστάλ μπορεί να δημιουργήσει 

το συναίσθημα της νοσταλγίας στους μετανάστες.  

 Στην περίπτωση της έρευνάς μας η χρήση μικτών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων κρίθηκε επιβεβλημένη εξαρχής. Οι καρτ ποστάλ είναι ένα οπτικό 

αντικείμενο, αλλά ως πολιτισμικό αλληλοεπιδρούν με τους μετανάστες που τις 

λάμβαναν. Έτσι προκύπτει η ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων. Δεν είναι 

απλά τουριστικά αντικείμενα, αλλά κομμάτι μιας επικοινωνίας. Όπως είδαμε και στην 

εισαγωγή, όταν αναφερόμασταν στις μεθόδους έρευνας, είναι επιβεβλημένη η 

πολυτομεακή προσέγγιση. Η προσέγγιση στις κάρτες θα αρχίσει από την ποσοτική και 

θα περάσει στην ποιοτική.  

 

 

7.2. Αριθμοί της καρτ ποστάλ 

 

Η έρευνα των καρτ ποστάλ, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν είναι μόνο ποιοτική. 

Περιέχει και ένα κομμάτι ποσοτικής ανάλυσης. Αυτό είναι και εκείνο που θα 

συμπληρώσει όλη την ερευνητική προσπάθεια και θα επιτρέψει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, δίνοντας μια πληρέστερη εικόνα του αποτελέσματος των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Η ποσοτική ανάλυση, στην περίπτωση της παρούσας 

έρευνας αναλύει τις καρτ ποστάλ, που αποτελούν το σώμα της έρευνας και σε 

συνδυασμό με το υλικό των συνεντεύξεων και την θεωρητική προσέγγιση επιτρέπουν 

να εμβαθύνουμε στα ερευνητικά ερωτήματα. Η επόμενη φάση της έρευνας θα κινηθεί 

προς την κατεύθυνση της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων. Οι αριθμοί, στην 

δεδομένη περίπτωση, μας αποκαλύπτουν στοιχεία και τάσεις, αλλά μας επιτρέπουν και 

ανάλυση των τάσεων, που με την σειρά τους δεικνύουν στοιχεία που επιτρέπουν την 

πληρέστερη κατανόηση της χρήσης του υλικού. Στα πλαίσια λοιπόν της μελέτης 
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καταρτίσαμε πίνακες με στοιχεία που μας έδιναν τη δυνατότητα να μελετήσουμε 

διεξοδικά τα κοινωνιολογικά στοιχεία των καρτών. Η μελέτη αυτών των πινάκων θα 

μας οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την διακίνηση των καρτ 

ποστάλ, αλλά και σε άλλα στοιχεία. 

Αρχικά έχουμε τις διάφορες συλλογές καρτών που μπορέσαμε να εντοπίσουμε. 

Κάποιες από αυτές υπάρχουν σε φυσική μορφή, ενώ κάποιες άλλες επειδή 

αποτελούσαν οικογενειακά αρχεία φίλων ή γνωστών υφίστανται σε ηλεκτρονική  

μόνον μορφή. Κατόπιν καθορίσαμε μια σειρά από στοιχεία που θα μας αποδώσουν 

πληροφορίες, και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις καρτ ποστάλ που θα 

μελετήσουμε: τύπος, μέγεθος, χρονολογία, φωτογράφος, αποστολέας, παραλήπτης, 

τοπίο, κείμενο, ειδικά στοιχεία. Οι επιλογές αυτές υπαγορεύτηκαν από ην ανάγκη να 

μπορέσουμε να τις τυποποιήσουμε. Όπως έχουμε ήδη καθορίσει ο πρώτος διαχωρισμός 

των καρτ ποστάλ έγινε ανάλογα με το εάν περιλάμβαναν ή όχι μήνυμα.   

 Οι καρτ ποστάλ προήλθαν από δύο πηγές, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει: 

κάρτες της οικογένειας και κάρτες που μας δόθηκαν. Αυτές της δεύτερης ομάδας ήταν 

λίγο λιγότερες από τις μισές. Όμως οι περισσότερες δεν περιλάμβαναν μήνυμα, ή το 

μήνυμά τους είχε πρόβλημα στην αποκωδικοποίησή του, αφού δεν μπορούσαμε να 

ιχνηλατήσουμε ούτε τον αποστολέα αλλά ούτε και τον παραλήπτη. Η συλλογή τους, 

ως αντικείμενα καρτοφιλίας δηλαδή, είναι ένας από τους πολλούς τρόπους 

επανασύνδεσης με τον πατρογονικό τόπο της μετανάστριας.  Είναι ιδιαίτερα επιμελής 

στις επιλογές της και συχνά εμπλουτίζει το αρχείο της από υλικό που εμφανίζεται σε 

διαδικτυακούς χώρους δημοπρασιών, έχοντας έτσι στην κατοχή της σπανιότατο υλικό. 

Αυτή την στιγμή δραστηριοποιείται ως Δημοτική Σύμβουλος, του τοπικού Δήμου. Το 

ενδιαφέρον όμως είναι πως πρόκειται για μετανάστρια δεύτερης γενιάς που 

επανάκαμψε στα Κύθηρα και εγκαταστάθηκε εκεί, δημιουργώντας οικογένεια με 

αμιγώς Κυθήριο. Όπως προαναφέραμε δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, μια τέτοια 

επιλογή ζωής, αλλά πολλές φορές δεν έχει αίσια αποτελέσματα. Στην περίπτωσή της 

όμως υπήρξε ένα επιτυχημένο πείραμα. Οι πλέον ενδιαφέρουσες φυσικά, από την δική 

μας σκοπιά ως ερευνητών, είναι οι κάρτες με μηνύματα. Οι απλές άγραφες δίνουν 

στοιχεία για το τι απεικονίζουν αλλά δεν τις θεωρούμε τόσο σημαντικές όσο τις 

εγγεγραμμένες. Άλλωστε όλες οι κάρτες είναι, από δημιουργίας τους, αρχειακό υλικό.  
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Εικόνα 21 Σύνολο των εξεταζόμενων καρτ ποστάλ. Πηγή: σώμα μελέτης. 

 

 

Εικόνα 22 Καρτ ποστάλ με μήνυμα στην πίσω όψη. Πηγή: σώμα μελέτης. 
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Εικόνα 23 Καρτ ποστάλ χωρίς μήνυμα. Πηγή: σώμα μελέτης. 

 

Το σώμα μελέτης των καρτ ποστάλ είναι 197, με και χωρίς μήνυμα. Από αυτές 133 

είναι ασπρόμαυρες και 64 έγχρωμες. Η υπερίσχυση των ασπρόμαυρων είναι λογική, 

καθώς πρόκειται για εκείνες που δημιουργήθηκαν κατά την αρχική φάση της 

μετανάστευσης (δεκαετίες 1950-1960), οπότε και η παραγωγή τους είναι καθαρά 

τοπική υπόθεση, και το χρώμα είναι μια ακριβή υπόθεση -για τους ντόπιους 

φωτογράφους. Αυτό ως στοιχείο της έρευνας επέτρεψε και την ευκολότερη 

χρονολόγησή τους, αφού η μετάβαση από το ένα στο άλλο είναι γνωστή και μπορεί να 

ιχνηλατηθεί, με μια απόκλιση +/- πέντε ετών ή και μικρότερη. Οι ασπρόμαυρες καρτ 

ποστάλ καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως και 

τις αρχές του 1970, που είναι η περίοδος του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος μετά 

τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι έγχρωμες καλύπτουν το διάστημα από τις αρχές 

του 1970 έως και τα τέλη του 1990 και είναι συνέχεια της επικοινωνίας των εντοπίων 

με τους απόδημους αλλά και κάρτες σταλμένες από απόδημους σε απόδημους. Αυτό 

είναι λογικό αφού αρκετοί από τους μετανάστες επέστρεφαν για διακοπές στον τόπο 

καταγωγής.  

Οι κάρτες λοιπόν μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν, ως προς την ύπαρξη του 

μηνύματος και τον τύπο του: αυτές με μήνυμα είναι συνολικά 106, ενώ αυτές που δεν 

περιέχουν είναι 86. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, σχετικά εύκολα: οι κάρτες προέρχονται 

από δύο πηγές, το προσωπικό αρχείο κι εκείνες που μας παραχωρήθηκε η χρήση τους. 
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Ενώ οι πρώτες είχαν ως αφετηρία το μήνυμα, στις  δεύτερες προτεραιότητα είχαν ο 

τόπος και η απεικόνισή του, και γι’ αυτό συλλέχτηκαν. Το ζητούμενο ήταν να αναλυθεί 

το κείμενο ως μορφή, έκταση και άλλα ειδικά στοιχεία. Συνεχίσαμε στην καταμέτρηση  

ως προς τον τύπο και το μέγεθος του μηνύματος. Εκείνες με Τυπικό μήνυμα, δηλαδή 

που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της Τελετουργικής μορφής επικοινωνίας, είναι 75, ενώ 

εκείνες με προσωπικό μήνυμα, το οποίο είναι και μεγαλύτερο σε έκταση, αριθμούν 31. 

 

 

7.3. Η «κλειστή» καρτ ποστάλ 

 

Ένα σημείο στο οποίο πιστεύουμε πως πρέπει να σταθούμε αφορά ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των καρτ ποστάλ που μελετήθηκαν. Το σύνολο, σχεδόν, των καρτών 

που έχουν γραπτό μήνυμα, στην πίσω όψη, δεν έχουν γραμματόσημο. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η διακίνησή τους γινόταν σε φάκελο αλληλογραφίας, που όμως δεν 

σφραγιζόταν αλλά παρέμενε ανοιχτός. Η τακτική αυτή ίσχυσε ως το 1980, περίπου. 

Συνεχίστηκε αποσπασματικά, λόγω συνήθειας, όμως, ως τα τέλη του 1990, αν και τα 

δείγματα φανερώνουν τη σταδιακή εγκατάλειψη της τακτικής αυτής. Μπορεί να 

υπάρχει κάποιο αίσθημα ιδιωτικότητας του μηνύματος στην κάρτα που τοποθετείται 

σε φάκελο, αλλά είναι αδύνατο να μη γνώριζαν οι αποστολείς πως εφόσον ο φάκελος 

ήταν ανοιχτός κάποιος τρίτος θα μπορούσε επίσης να τη διαβάσει. 

 Μόνο επτά κάρτες έχουν γραμματόσημο, γεγονός που δείχνει πως η λογική της 

«ανοικτής επιστολής», ως μέρος της τελετουργικής επικοινωνίας, υφίσταται και εδώ. 

Η δικαιολογία της φθηνής επικοινωνίας δεν στέκει, όπως φάνηκε μέσα από τις 

συνεντεύξεις και συζητήσεις, αφού διαφορά στο κόστος μεταξύ κλειστής επιστολής και 

ανοικτής-κλειστής καρτ ποστάλ ήταν μικρή. Κατά την διάρκεια συζητήσεων με 

ηλικιωμένους, σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις αναφέρθηκε πως έβαζαν τις κάρτες 

σε φάκελο λόγω άγνοιας της αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα έβαζαν την κάρτα σε 

φάκελο και αναζητούσαν την βοήθεια ατόμων που μπορούσαν να αναγράψουν σωστά 

την «αντρέσα», την διεύθυνση.  
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Η κεντρική ιδέα της επικοινωνίας με την έννοια της μετάδοσης είναι η μετάδοση 

σημάτων ή μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις με σκοπό τον έλεγχο. Είναι μια άποψη 

της επικοινωνίας που προέρχεται από ένα από τα αρχαιότερα ανθρώπινα όνειρα: την 

επιθυμία να αυξηθεί η ταχύτητα και η απήχηση των μηνυμάτων καθώς αυτά 

ταξιδεύουν στον χώρο… Η τελετουργική άποψη της επικοινωνίας αποσκοπεί όχι προς 

την επέκταση των μηνυμάτων στον χώρο αλλά προς την διατήρηση της κοινωνίας στον 

χρόνο, όχι προς την μετάδοση πληροφοριών αλλά προς την αναπαράσταση των κοινών 

δοξασιών (Carey, 2008:12). 

Το γεγονός είναι πως η πλειονότητα των μηνυμάτων εμπίπτουν στον τομέα του 

τελετουργικού επικοινωνιακού μοντέλου, που βασίζεται στην αμοιβαιότητα της 

αντίληψης και των συναισθημάτων μεταξύ των αποστολέων και των αποδεκτών, 

δηλαδή των συμμετεχόντων. Η επικοινωνία θεωρείται μια πηγή ικανοποίησης γι’ 

αυτούς που παραλαμβάνουν τα μηνύματα. Το μήνυμα είναι συνήθως λανθάνον και 

διφορούμενο και βασίζεται σε  συσχετισμούς και σύμβολα που επιλέγονται από τους 

συμμετέχοντες, αλλά εμπεριέχονται στον πολιτισμό τους (Carey, 2008). Στην 

περίπτωση των καρτ ποστάλ των Κυθήρων οι συμβολισμοί ενυπάρχουν, όπως η 

θρησκευτική θεματολογία που υποκρύπτει το κοινωνικό γεγονός της χρήσης του χώρου 

ως κοινωνική συγκέντρωση (πανηγύρι), άρα και των μνημών που υπάρχουν από αυτά. 

Η χρήση όμως του φακέλου είναι ένα σημείο δυσερμήνευτο. Ο αποστολέας δεν ήθελε 

να διαβάζουν αυτά που έγραφε. Δεν έχει σημασία ποιος θα το διάβαζε. Ήθελε η 

ιδιωτικότητα του μηνύματος να υφίσταται μεταξύ αυτού, του πομπού, και του 

αποδέκτη. Η επικοινωνία δεν έπρεπε να είναι κοινοποιήσιμη. Αφορούσε μόνον δύο, 

είτε άτομα είτε ομάδες. Και η χρήση φακέλου δημιουργούσε μια βεβαιότητα, 

φανταστική, πως δεν θα διαβαζόταν το μήνυμα. Δεν είναι αυτολογοκρισία. Είναι μια 

προσπάθεια η καρτ ποστάλ να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας, έστω και τυπικά 

ιδιωτικό. Αναφέραμε παραπάνω πως οι καρτ ποστάλ είναι ημιδημόσια επικοινωνία, 

και πως ο αποστολέας δεν έχει κανέναν έλεγχο στην πορεία του μηνύματος. Η 

λογοκρισία είναι κομμάτι της δημόσιας επικοινωνίας, είτε αυτή εφαρμόζεται από 

εξωτερικό παράγοντα είτε λειτουργεί ως αυτολογοκρισία. Η χρήση λοιπόν του 

φακέλου λειτουργούσε επικουρικά, κατά την άποψή μας. 
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7.4.Το ζήτημα της χρονολόγησης των καρτ ποστάλ  

 

Ένα από τα πλέον ακανθώδη προβλήματα που ανέκυψαν στην έρευνά μας είναι πως 

αρκετές καρτ ποστάλ δεν περιλάμβαναν κάποιου είδους χρονική ένδειξη. Η 

επικοινωνία, την οποία εξυπηρετούσαν, έδινε την αφορμή αποστολής σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, προς εκπλήρωση  υποχρεώσεων. Όμως οι ευχές 

μπορεί να ήταν χρονικά έγκαιρες αλλά λόγω της χρήσης εξωτερικού φακέλου, όπου 

τοποθετούνταν τα γραμματόσημα και οι ταχυδρομικές σφραγίδες, δεν έχουμε κάποια 

άλλη ένδειξη συγκεκριμένης χρονικότητας πέρα από τις τυπικές ευχές. Τα «Καλά 

Χριστούγεννα» είναι χρονική περίοδος αλλά δεν υποδεικνύει το έτος. Από 

συμφραζόμενα, εάν και εφόσον υπάρχουν, μπορούν να αντληθούν χρονικές 

πληροφορίες αλλά, σε μεγάλο ποσοστό, η λακωνικότητα της τελετουργικής 

επικοινωνίας δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε σαφή χρονική εικόνα. Γνωρίζουμε το 

γενικό πλαίσιο, τουλάχιστον σε ορίζοντα πενταετίας, αλλά πέραν αυτού ουδέν. Όμως 

αυτή η άχρονη μορφή δίνει μια διάσταση διαφορετική στις κάρτες. Εκπληρώνουν την 

βασική τους χρήση ως αντικείμενα τελετουργικής επικοινωνίας, αλλά υπάρχει μια 

διαφορετική και αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη αθέατη πλευρά σ’ αυτές. Δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε τον βασικό λόγο για τον οποίο κρατήθηκαν οι κάρτες και 

δεν κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων, μετά τον θάνατο του ατόμου που τις 

λάμβανε. Η δεύτερη γενιά τις κράτησε διότι ήταν ένα κομμάτι της οικογενειακής τους 

ιστορίας. Στην Αυστραλία, αλλά και στις ΗΠΑ η εκτεταμένη οικογένεια εξακολουθεί, 

παρά τους καταιγιστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, να λειτουργεί. Οι λόγοι είναι 

πολύ συγκεκριμένοι: η νοσταλγία του μετανάστη της δεύτερης γενιάς για έναν τόπο 

και μια οικογένεια που του είναι άγνωστοι αλλά και οικείοι, αλλά και η ανάγκη να 

ενταχθεί σε ένα σύνολο που επιτρέπει τον αυτοπροσδιορισμό του ως πολίτη μιας 

πολυπολιτισμικής χώρας με μια πολύ συγκεκριμένη καταγωγή, κάτι που τους κάνει 

ιδιαίτερα περήφανους πλέον. Και βέβαια η επαφή, εκείνο το στοιχείο που επιτρέπει την 

εκπλήρωση του επιτυχημένου ταξιδιού στην «παλαιά χώρα» (old country), την χώρα 

καταγωγής των γονέων.  

 Οι χωρίς χρονολογία καρτ ποστάλ δεν πετάχτηκαν από τους αποδέκτες τους. 

Λειτούργησαν ως έναυσμα χωρικών και χρονικών αναζητήσεων, πέρα από όλες 

εκείνες τις μνήμες που κουβάλαγαν για τους μετανάστες αποδέκτες τους. Και ακριβώς 

λόγω της απουσίας χρονικής ένδειξης συμπλήρωσαν την εικόνα του Ου-Τόπου της 
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δεύτερης, αλλά κυρίως της τρίτης γενιάς. Η επένδυση της αύρας του μη χρόνου ήταν 

ένα προσόν τους που τελικά ωφέλησε πολύ περισσότερο, απ’ όσο φαινόταν αρχικά, 

τους μετανάστες και τις οικογένειές τους. Και έχουμε το απτό παράδειγμα στα χέρια 

μας. Τόσο η προσωπική μας συλλογή όσο και η συλλογή που μας επιδόθηκε είναι 

ακριβώς αυτό που αναφέραμε: η μη καταστροφή Εικόνων ενός Τόπου που δεν είναι ο 

τόπος γέννησης αλλά καταγωγής. Έτσι η προσκόλληση στις καρτ ποστάλ αυτές 

ξεπερνάει την απλή μνημονική υπενθύμιση του αρχικού μετανάστη.  

 

 

7.5. Οι προορισμοί των καρτ ποστάλ 

 

Οι προορισμοί των καρτ ποστάλ είναι εξίσου ενδιαφέροντες αφού αρκετές έχουν σταλεί 

από Κυθηρίους προς άλλους Κυθηρίους, αλλά όχι μόνον στην Αυστραλία. Το 

διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό καρτών ανάλογα με τον αποστολέα 

και τον τόπο προορισμού. Οι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι 106, που περιείχαν 

μήνυμα στην πίσω όψη.  

 

 

Πίνακας 4 Αποστολείς και προορισμοί των καρτ ποστάλ 
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Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ξεχωριστά πως επί του συνόλου των καρτ 

ποστάλ, με μήνυμα στην πίσω όψη, μόνον δέκα έχουν άγνωστο αποστολέα, δηλαδή 

άτομα που δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω της συνήθους διαδικασίας του φάσματος 

των ευρύτερων οικογενειών. Και αυτό συμβαίνει σε όλο το σώμα της έρευνάς μας,  

καθώς οι μισές περίπου κάρτες είναι υλικό που κατάληξε είτε στο οικογενειακό μας 

αρχείο είτε στην συλλέκτρια που μας παραχώρησε την ψηφιακή χρήση του αρχείου της. 

Από αυτές τρεις (3) αποστέλλονται προς στο εξωτερικό, δεν είναι γραμμένες στα 

Ελληνικά, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί φάκελος, δεν αποκαλύπτουν άλλες πληροφορίες. 

Άλλες εννέα δεν έχουν κανένα στοιχείο, είτε αποστολέα είτε αποδέκτη. Μέρος του 

σώματος των καρτών που μας παραχωρήθηκαν, αποκτήθηκε μέσω διαδικτυακών 

αγορών (eBay κ.ά.), οπότε δεν υπάρχουν δευτερεύοντα στοιχεία που μπορούν να 

βοηθήσουν, πέρα από τα γενικά: φωτογράφος και πιθανή χρονική περίοδος.   

 Από το σύνολο του σώματος τεκμηρίων, 15 καρτ ποστάλ έχουν αποσταλεί από 

Κυθηρίους στην Αυστραλία και 45 προς τις ΗΠΑ. Οι κάρτες της οικογενειακής 

συλλογής ανήκουν σε δύο ομάδες: της καθαρά προσωπικές, του πατέρα μου και δικές 

μου, και εκείνες που εντοπίσαμε από μέλη της άμεσης οικογένειας, κυρίως από τις 

μετανάστριες στις ΗΠΑ. Οι δύο ομάδες είναι και διάφορες χρονολογικά, αφού εκείνες 

της Αυστραλίας ανήκουν στην περίοδο μεταξύ 1955 έως 1968 και οι αντίστοιχες των 

ΗΠΑ από το 1968 μέχρι την δεκαετία του 1980. Οι περισσότερες από αυτές είναι 

κάρτες από τους Κυθηρίους, που διαβιούν στη νήσο, προς τους μετανάστες. Όμως 

εντοπίσαμε χρήση καρτ ποστάλ μεταξύ μεταναστών που επισκέπτονται την νήσο, για 

διακοπές, και μεταναστών στην Αυστραλία, μία και ΗΠΑ πέντε. Επίσης έχουμε και 

δύο  περιπτώσεις καρτών προς τα Κύθηρα. Η μία είναι από Πειραιά προς Κύθηρα, ενώ 

η άλλη εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ κατοίκων του ιδίου χωριού, με ημερομηνία 

το 1939. Και οι δύο είναι τυπικές καρτ ποστάλ ευχών, άρα επιτελούν τον πρωταρχικό 

ρόλο της κάρτας από δημιουργίας της, της τελετουργικής επικοινωνίας δηλαδή. Η 

ανταλλαγή ευχών τελικά ο σημαντικότερος ρόλος που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν οι 

καρτ ποστάλ, πολύ περισσότερο από την αναγγελία ειδήσεων και παρουσίας. Η 

δευτερογενής χρήση τους αντί επιστολής είναι υποπερίπτωση και συμβαίνει σε πολύ 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν συντρέχουν πολλοί ειδικοί όροι. Είναι βεβαίως 

αξιόλογη, καθώς μας καταδεικνύει, άμεσα και έμμεσα, πως η χρήση της καρτ ποστάλ 

κάθε άλλο παρά στατική και συγκεκριμένη υπήρξε. Σε άλλο σημείο αναλύουμε 
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διεξοδικά αυτήν την περίπτωση αντικατάστασης, θεωρώντας πως πρόκειται για 

εξέλιξη της χρήσης της κάρτας. 

 

 

7.6. Η εποχή της έγχρωμης καρτ ποστάλ  

 

Οι τοπικοί φωτογράφοι των Κυθήρων φαίνεται πως υιοθετούσαν πολύ γρήγορα τις νέες 

τεχνολογίες. Έτσι όταν η καρτ ποστάλ πέρασε στην έγχρωμη της φάση αμέσως 

προσπάθησαν να την υιοθετήσουν. Όμως το κόστος ήταν μεγάλο κι έτσι υπήρξες η 

ανάγκη συνεργασίας με εκδότες της Αθήνας. Οι έγχρωμες καρτ ποστάλ φαίνεται ότι 

πρωτοεμφανίστηκαν γύρω στα τέλη του 1960.  Μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: οι πρώτες ήταν αυτές που παρήγαγαν οι ντόπιοι φωτογράφοι, είτε 

ατομικά (Μανώλης Σοφίος) είτε σε συνεργασία με εκδότες τουριστικών καρτ ποστάλ 

της Αθήνας (του Μανώλη Φατσέα με τον εκδότη Στουρνάρα αλλά και του Σοφίου με 

τον εκδότη Λουκάτο), ενώ οι δεύτερες ήταν καθαρά Αθηναϊκές παραγωγές, οι οποίες 

δεν αναφέρουν το όνομα των φωτογράφων. Παρά την αξιοποίηση του χρώματος, οι 

καρτ ποστάλ αυτές δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου την οπτική προσέγγιση των γνωστών 

τοπίων που είχαν φωτογραφηθεί από τους ντόπιους φωτογράφους. Απλά διεύρυναν την 

γκάμα προσθέτοντας σημεία του νησιού που δεν περιλαμβάνονταν ως τότε στη 

θεματολογία. Όμως ο πολλαπλασιασμός των τοπίων, αν και απλά διεκπεραιωτικός, 

κάλυψε περισσότερους οικισμούς και νέα σημεία ιδιαίτερου κάλλους. Ωστόσο, οι 

ντόπιοι φωτογράφοι είχαν καλύψει τα σημεία αυτά, αν και τότε δεν είχαν εμπορική 

επιτυχία. Με την έλευση των τουριστών η ποικιλία του προσφερόμενου όγκου υλικού, 

των καρτ ποστάλ δηλαδή, θα επέτρεπε την αύξηση των πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, οι 

μετανάστες τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού είχαν πρόσβαση στον 

μικρότοπο ως υλική αναπαράσταση, πέρα από τη γενική εικόνα του τόπου που 

λειτουργούσε συνειρμικά ως συνεκδοχή του μικρότοπου καταγωγής ή γέννησης. 

 Αναφορικά με τους πλανόδιους φωτογράφους δεν έχουμε παρά ελάχιστα 

δείγματα δουλειάς τους. Έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο γι’ αυτές. Οι 

άγνωστοι αυτοί άνθρωποι χρήζουν περαιτέρω έρευνας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν 

κάποια στοιχεία, πέρα από κάποιες ελάχιστες φωτογραφίες τους, χωρίς κανένα 

αναγνωριστικό. Ο μεγάλος όγκος όλων των καρτ ποστάλ φέρουν σφραγίδα ή ανάγλυφο: 
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από τη οικογένεια Φατσέα  προέρχονται συνολικά 50 κάρτες.  Από τον Μανώλη Σοφίο 

προέρχονται συνολικά 53, ενώ πιθανολογούμε πως άλλες τρεις είναι δικές του. Οι 

αδελφοί Βλαντή (Φώτο-Βλαντή) έχουν τρεις και οι Προβατάκης και η Γεωργοπούλου 

με μία ο καθένας. Οι υπόλοιπες 86 είναι αγνώστου φωτογράφου. Ο αριθμός των 

καρτών αγνώστου φωτογράφου είναι αρκετά μεγάλος. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας πως στις έγχρωμες καρτ ποστάλ σπάνια αναφέρεται το όνομα του 

φωτογράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκδότες  της Αθήνας συνεργάστηκαν με τους 

ντόπιους φωτογράφους αλλά γρήγορα προχώρησαν σε δικές τους δημιουργίες, για 

μείωση του κόστους. Αυτούς που εντοπίσαμε είναι ο Μιχάλης Τουμπής, ο Βενιαμίν 

Ησαΐας, ο Γ. Λουκάτος και ο Στουρνάρας.64  Επίσης μία από τις καρτ ποστάλ έχει 

εκδοθεί από τον Ελευθερουδάκη, του οποίου η σειρά που εξέδωσε υπήρξε η πρώτη με 

Κυθηραϊκά τοπία (1900-1910). Ο Στουρνάρας συνεργάστηκε ανελλιπώς με τους 

αδελφούς Φατσέα,  ενώ ο Λουκάτος με τον Σοφίο. Ο Ησαΐας δεν συνεργάστηκε με 

κάποιον από τους ντόπιους φωτογράφους, ενώ ο Τουμπής  συνεργάστηκε με τον 

φωτογράφο Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη, τον μόνο που αναφέρεται ονομαστικά από τους 

Αθηναίους εκδότες. Η παραγωγή καρτών συνεχίστηκε τουλάχιστον ως τις αρχές του 

2000, αλλά έχει συρρικνωθεί πολύ. Η ευκολία του κινητού τηλεφώνου να λειτουργεί 

ως φωτογραφική μηχανή υπήρξε το τελευταίο χτύπημα στην ύπαρξη τους ως αυτόνομα 

αντικείμενα επιβεβαίωσης παρουσίας στον χώρο. 

  

 
64 Οι εκδόσεις Τουμπή δραστηριοποιούνται από το 1965 στο χώρο της τουριστικής  καρτ ποστάλ. Βλ. 

σχετικά: https://bit.ly/2VEgn9r.  

https://bit.ly/2VEgn9r
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Κεφαλαίο όγδοο: 

Ανάλυση Εικόνας και θεματολογία των καρτ ποστάλ 

 

Ultimately, there is no Country but childhood’s. 

Roland Barthes  

 

 

8.1. Τι απεικονίζει η καρτ ποστάλ; 

 

Η καρτ ποστάλ είναι μια φωτογραφία, τυπωμένη σε ένα χαρτόνι, αντί του απλού 

φωτογραφικού χαρτιού. Η φωτογραφία της μπορεί να απεικονίζει οτιδήποτε. Ανάλογα 

με την χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε η θεματολογία διαφέρει. Στην 

παρούσα έρευνα, η θεματολογία περιορίζεται σε τοπία και ανθρώπους της νήσου. 

Αυτές οι δύο αδρές κατηγορίες μπορούν να διακριθούν σε δύο υποκατηγορίες: τις 

αμιγώς τουριστικές και τις εξειδικευμένες-προσωπικές. Στη δεύτερη ως καρτ ποστάλ 

χρησιμοποιείται φωτογραφία, τραβηγμένη είτε από επαγγελματία είτε από ερασιτέχνη, 

και αντί να τυπωθεί σε φωτογραφικό χαρτί τυπώνεται σε χαρτί καρτ ποστάλ. Είναι ένας 

εύκολος και αρκετά συνήθης τρόπος χρήσης αφού επιτρέπει την αποστολή της 

φωτογραφίας ως καρτ ποστάλ, άρα γρήγορης, οικονομικής και σύντομης επικοινωνίας. 

Οι συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις είναι, όπως αναφέραμε, αδρές. Υπάρχει μια 

ολόκληρη κουλτούρα γύρω από τις καρτ ποστάλ, όπως τονίζει ο Prochaska (2001:393). 

Στο παράρτημα παραθέτουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατηγοριοποίηση των καρτ 

ποστάλ, χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές.  

 Όσον αφορά τα θέματα των τουριστικών καρτών αυτά είναι αρκετά 

προκαθορισμένα, αφού περιλαμβάνουν πάγια θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος, 

όπως το Κάστρο της Χώρας, ή άλλα τοπόσημα και τοπία. Μεγάλο μέρος της 

κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει τα ιερά προσκυνήματα (μονές). Προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1960 εμφανίζονται οι πρώτες φωτογραφικές συνθέσεις, οι σύνθετες καρτ 

ποστάλ, οι οποίες εισαγάγουν κι άλλα θέματα. Ο αριθμός των τοπίων που αναφέρονται 

στη Χώρα, το Καψάλι και το Κάστρο χώρας είναι σαφώς μεγαλύτερος από εκείνα που 

αναφέρονται σε άλλα χωριά. Ωστόσο, ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα τοπία που 

σχετίζονται με τον Ποταμό και την Αγία Πελαγία, τόσο στις ασπρόμαυρες όσο και στις 



210 
 

έγχρωμες. Γενικά οι καρτ ποστάλ έχουν θεματολογία από το νότιο τμήμα, κυρίως. 

Αυτό συμβαίνει μάλλον επειδή προέρχεται από κατοίκους του νοτίου τμήματος, και 

είναι φυσικό πως οι πωλούμενες καρτ ποστάλ θα ήταν επικεντρωμένες σε τοπία της 

περιοχής τους. Η ύπαρξη δύο φωτογράφων στα δύο τμήματα του νησιού, στο μεν 

βόρειο ο Μανώλης Σοφίος στο δε νότιο ο Μανώλης Φατσέας,  έχει ως αποτέλεσμα να 

επικεντρώνονται κυρίως στο «δικό τους» τμήμα του νησιού, χωρίς να απορρίπτει όμως 

τα, κυρίως, θρησκευτικά θέματα, άσχετα από την γεωγραφία τους ή τοπία ιδιαίτερου 

κάλλους. Έπρεπε να περάσουμε στην δεκαετία του 1970 για να δούμε νέα τοπία από το 

κεντρικό και βόρειο τμήμα πλέον. Τα προσκυνήματα, ως τοπία, απλώς επισημαίνουν 

την ισχυρή σχέση των κατοίκων με τα θρησκευτικά τους σύμβολα. Η θρησκευτικότητα 

είναι ίδιον της εποχής, αλλά και της επαρχίας. Οι εκκλησίες των χωριών εξυπηρετούν 

τις άμεσες ανάγκες αλλά τα τέσσερα βασικά προσκυνήματα, που παλαιότερα 

λειτούργησαν και ως μονές, είναι συνυφασμένα με τη τοπική ζωή και τον κύκλο των 

εποχών και της ζωής. Αυτά λοιπόν είναι: της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, το κατεξοχήν 

θρησκευτικό σύμβολο των Κυθηρίων, της Αγίας Μόνης και της Αγίας Ελέσσας, τα δύο 

ιερά κορυφής που οριοθετούν το ανατολικό και δυτικό όριο της νήσου, και τέλος η 

Μονή του Οσίου Θεόδωρου, επίσημου προστάτη της νήσου, σημεία που υπερβαίνουν 

το απλό θρησκευτικό ενδιαφέρον. 65  Από αυτό το σημείο τα προσκυνήματα θα 

αναφέρονται ως μονές, αφού έτσι έχουν καταγραφεί στην συνείδηση των ντόπιων. 

Υπάρχουν και άλλα μοναστήρια αλλά αυτά είναι ιδιωτικές μονές, δηλαδή μοναστήρια 

που εξελίσσονται από απλή οικογενειακή εκκλησία ή εξωκλήσι σε χώρο με κελιά για 

την εξυπηρέτηση αρχικά της οικογένειας και των φιλικών προσώπων. Τέτοιες μονές 

 
65 Τα ιερά προσκυνήματα δεν είναι μονές, παρότι παλαιότερα λειτουργούσαν έτσι. Πέραν εκείνου του 

οσίου Θεοδώρου, που έχει τον χαρακτηρισμό της αρχιερατικής μονής, τα τρία προσκυνήματα 

αναφέρονται καταχρηστικά ως μονές.  Λειτουργούν μέσω ενός θεσμού που υπήρχε από αρκετά παλιά 

(ήδη από τα 1600)  αλλά συστηματοποιήθηκε κατά την περίοδο της Αγγλικής προστασίας (1801-1864). 

Το καθεστώς αυτό έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία και επιτρέπει την διαχείριση των 

προσκυνημάτων από λαϊκούς, και όχι από την μητρόπολη, αν και κάποιοι μητροπολίτες προσπάθησαν 

να αλλάξουν το καθεστώς αυτό. Ο θεσμός αυτός, γνωστός με την ονομασία Επιτροπή Εγχωρίου 

Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, διαχειρίζεται όλες τις δημόσιες γαίες της νήσου, ό,τι δεν 

κατέχεται βάσει συμβολαίων, καθώς και τις αλυκές, τα σπήλαια και τα προσκυνήματα. Οι ντόπιοι, αν 

και σε πολλές περιπτώσεις έρχονταν σε αντίθεση με την λειτουργία της Επιτροπής πάντα αναγνώριζαν 

την σπουδαιότητά του θεσμού. Ενώ τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά κατάργησαν ή απαξίωσαν τις δικές τους 

επιτροπές τα Κύθηρα όχι μόνον την διατήρησαν αλλά και την προφυλάσσουν. Μεγάλο ρόλο σ’ αυτήν 

την επιλογή έπαιξε η συμβολή του γνωστού Συνταγματολόγου καθηγητή Γ. Κασιμάτη.  
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είναι η μονή της Παναγίας Κακοπετριώτισσας, επί του κεντρικού δρόμου μεταξύ 

Χώρας και Λειβαδίου, η μονή της Παναγίας Ορφανής στον Μυλοπόταμο, κοντά στο 

τέλος του φαραγγιού του Μυλοποτάμου, η μονή του Αγίου Κοσμά στο Ξερουλάκι 

(πίσω από τον Δρυμώνα στην πορεία προς την παραλία Μελιδόνι), και άλλες. Η 

παράδοση της ιδιόκτητης οικογενειακής εκκλησίας είναι ο κανόνας στα Κύθηρα, και 

αυτό αντανακλάται στο μέγεθος των περισσοτέρων εκκλησιών, οι οποίες είναι μικρές 

ενώ στην περιοχή της Χώρας ενσωματώνεται μέσα ή πλάι στον χώρο κατοικίας. Σε 

πολλές δε περιπτώσεις εάν ο αρχικός οικογενειακός ιδιοκτήτης εκλείπει άτομο της 

εκτεταμένης οικογένειας αναλαμβάνει την «προστασία» της εκκλησίας ή εξωκλησιού. 

Τέτοιο παράδειγμα είναι η εκκλησία, παλιά μονή, της Παναγίας της Κακιάς Μέλισσας 

πολύ κοντά στον κεντρικό δρόμο από Χώρα προς Λειβάδι. Επίσης υπάρχουν και 

κάποια, ελάχιστα, παραδείγματα κοινόχρηστων ναών, προ των μέσων του 1800, οπότε 

κι αυτές έγιναν πολλές περισσότερες, όπως η Παναγία Κοντελετού στο Λειβάδι, με 

αδελφάτο ιδιοκτητών. Μετά τα μέσα του 1800 οι ναοί γίνονται ενοριακοί, αν και 

ορισμένοι διατηρήθηκαν ιδιωτικοί αλλά με πρόσβαση του κοινού, συνήθως την ημερά 

εορτασμού της εκκλησίας. Η μετατροπή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της 

εκτεταμένης οικογένειας του οικισμού, αλλά και την ανακαίνιση, πολλές φορές εκ 

βάθρων, των ναών και της οικονομικής συμμετοχής της κοινότητας.  

 Συνολικά, το σώμα των τεκμηρίων της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει 62 

καρτ ποστάλ που απεικονίζουν μονές ή αποκλειστικά την εικόνα που στεγάζεται σε 

αυτές. 

 

Απεικόνιση αριθμός καρτ ποστάλ 

Μονή Μυρτιδίων 40 

Αγία Μόνη 7 

Αγία Ελέσσα 8 

Παναγία Ορφανή 3 

Παναγία Κακοπετριώτισσα 3 

Όσιος Θεόδωρος 1 

Εικόνα 4 

ΣΥΝΟΛΟ 62 

Πίνακας 5  Καρτ ποστάλ με θρησκευτική θεματολογία 

 



212 
 

Πάνω από τις μισές καρτ ποστάλ έχει θρησκευτική θεματική. Ο αριθμός φαντάζει 

μεγάλος αλλά η σχέση των Ελλήνων με το θρησκευτικό, και η εποχή, μπορεί να το 

αιτιολογήσει. Σε συζητήσεις με αρκετούς μετανάστες φάνηκε πως κάποιες από τις 

εντονότερες μνήμες τους υπήρξαν τα πανηγύρια των προσκυνημάτων. Συγκεκριμένα 

για τη μονή των Μυρτιδίων έχουμε επανειλημμένα ακούσει από αυτόπτες μάρτυρες 

πως στον εξωτερικό αύλειο χώρο στήνονταν πρόχειρα υπαίθρια καταστήματα, γωνίες 

διασκέδασης και ευωχίας με ξεχωριστές ορχήστρες. Η πλατεία αυτή είχε δημιουργηθεί 

εξ αρχής με μεγάλο μέγεθος ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες διασκέδασης 

των προσκυνητών. Ο συνδυασμός της απότομης μείωσης του πληθυσμού, λόγω της 

μετανάστευσης, αλλά και η παρέμβαση του τότε μητροπολίτη Κυθήρων Μελέτιου, που 

απαγόρευσε τη διεξαγωγή των πανηγυριών, με δικαιολογία πως τέτοιου είδους 

διασκεδάσεις δεν ταίριαζαν στη θρησκευτικότητα των προσκυνημάτων, αφού οι 

περισσότεροι επισκέπτες ενδιαφέρονταν για το πανηγύρι κι όχι για τις καθαρά 

εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, επέφεραν την κατάργηση των εκδηλώσεων ήδη από τα 

τέλη του 1950.66 Παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα η  προσέλευση των επισκεπτών 

αποδήμων στα προσκυνήματα εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Όμως λόγω της 

ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού έχουμε αποκομίσει την αίσθηση πως οι 

αυτόχθονες και μόνιμοι κάτοικοι τείνουν να αποφεύγουν προσκυνήματα στη διάρκεια 

 
66  Ο Μελέτιος Γαλανόπουλος (1892-1972) ανέλαβε την Μητρόπολη Κυθήρων το 1956. Θα 

αρχιερατεύσει έως το 1969. Υπήρξε ιδιαίτερα συντηρητικός στις απόψεις του. Η προσπάθειά του οι 

πανηγύρεις να πάψουν να έχουν την κλασική τους μορφή της μουσικής διασκέδασης ήταν καθοριστική, 

μαζί με την μαζική μετανάστευση, ώστε σήμερα πλέον οι θρησκευτικές εορτές δεν είναι συνυφασμένες 

απόλυτα με των χώρο των πανηγύρεων, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η μετεξέλιξη των 

πανηγύρεων σε χορούς ξεκίνησε από προσωπικές προσπάθειες σε κέντρα διασκέδασης, αφού οι «χοροί» 

του Κυθηραϊκού Συνδέσμου, στην Χώρα, δεν κάλυπταν το κενό. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μια 

προσπάθεια στις Καρβουνάδες επέτρεψε την στέγαση της λαϊκής διασκέδασης. Χρησιμοποιώντας 

τοπική ορχήστρα που έπαιζε όχι μόνον τοπικό, παραδοσιακό, πρόγραμμα αλλά και έντεχνο λαϊκό, σε 

ένα «πρόχειρο» κέντρο διασκέδασης. Γρήγορα δημιουργήθηκαν κι άλλα αντίστοιχα κέντρα, σε άλλα 

χωριά, κυρίως υπαίθρια, όπως αυτό στα Καστρισιάνικα. Αυτά δεν κάλυπταν τόσο τις τοπικές ανάγκες 

αλλά περισσότερο των παραθεριστών είτε από εσωτερικό είτε από εξωτερικό. Αργότερα, στηριζόμενοι 

τόσο στο μοντέλο της Γεωργοκτηνοτροφικής Έκθεσης Φρατσίων όσο και στην Γιορτή Κρασιού του 

ΕΟΤ στο Δαφνί, ξεκίνησε η γιορτή κρασιού στα Μητάτα. Ακολούθησαν οι χοροί στις πλατείες των 

χωριών, με συντονιστές τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι φτάσαμε στη σημερινή μορφή 

διασκέδασης: τον χορό-πανηγύρι. Συνήθως αρχίζει από αργά το απόγευμα και κορυφώνεται στην 

διάρκεια της νύχτας, αλλά όχι στα τέσσερα θρησκευτικά προσκυνήματα. Αυτά είναι αποκλειστικά και 

μόνον για εκκλησιασμό. Έχει σχέση με θρησκευτική εορτή αλλά δεν είναι το κλασικό πανηγύρι.  
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των μεγάλων καλοκαιρινών εορτών ενώ οι απόδημοι συρρέουν σε μεγάλους αριθμούς, 

αν και σαφώς γνωρίζουν πως δεν υφίσταται πλέον πανηγύρι. Η νοσταλγία του χώρου 

υπερβαίνει την απουσία του γεγονότος, το οποίο όμως κουβαλάνε στις αναμνήσεις τους. 

Ένα σημείο που μας εντυπωσίασε πάντως ήταν το γεγονός πως σε αρκετές καρτ ποστάλ 

αποτυπώνονται οι θρησκευτικοί χώροι σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πανήγυρη. Οι 

θρησκευτικές πανηγύρεις ήταν ένα σημαντικό στοιχείο κοινωνικότητας της ζωής και 

έτσι έπρεπε να αποτυπωθεί. Έχουμε συνολικά 20, στις οποίες αποτυπώνονται 

στιγμιότυπα των εορτασμών, κατά τη διάρκεια των πανηγύρεων. Δηλαδή οι μισές καρτ 

ποστάλ με θρησκευτική θεματολογία έχουν σκηνές από πανηγύρι, ένα σημαντικό 

στοιχείο της κοινωνικής ζωής, που αποτυπώθηκε  και αποδόθηκε. Και βέβαια ήταν 

ένας επιπλέον λόγος θεματικής επιλογής από τους αποστολείς προς τους απόδημους, 

αναγνωρίζοντας έστω και ασυνείδητα την σπουδαιότητα της απεικόνισης. Η 

καταγραφή των πανηγύρεων είναι ένα στοιχείο, το οποίο πέραν των πρωτογενών 

πληροφοριών, αποδίδει τόσο το πνεύμα όσο κι την ουσία της χρονικής περιόδου. Οι 

πανηγύρεις, τουλάχιστον με την καταγεγραμμένη τους μορφή, ουσιαστικά παύουν να 

υφίστανται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, τόσο για τα περιφερειακά όσο και 

για τα σπουδαιότερα, όπως εκείνο της Μυρτιδιώτισσας. 

 Η αποτύπωση θρησκευτικής θεματολογίας δεν είναι απλά συμπληρωματική 

στις καρτ ποστάλ. Αντανακλά την έντονη θρησκευτικότητα του πληθυσμού και τα 

δεδομένα της εποχής. Η θρησκευτικότητα αυτή συνεχίζεται, παρά την απομάκρυνση 

ειδικά των νεότερων γενεών, από την εκκλησία. Οι μετανάστες, τόσο του εξωτερικού 

όσο και οι εσωτερικοί, τα έχουν ως σημείο αναφοράς, κατά τις διακοπές τους, και 

φροντίζουν να παρίστανται αρκετά τακτικά στις όποιες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ο 

Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν θρησκευτικός μήνας στο νησί. Η Αγία Ελέσσα εορτάζει 

την 1η Αυγούστου, ενώ στις 15 Αυγούστου εορτάζει η μονή της Μυρτιδιώτισσας, ενώ 

και της Αγίας Μόνης και της Αγίας Ελέσσας συν-εορτάζουν. Οι τρεις μονές έχουν 

υποδομές για την εγκατάσταση προσκυνητών κατά το διάστημα των δεκαπέντε ημερών 

μεταξύ 1ης και 15ης Αυγούστου, γνωστού ως Δεκαπεντισμού.67 Το διάστημα αυτό, 

 
67 Η διαμονή των πιστών γίνεται σε κελιά, δηλαδή μικρά δωμάτια που φιλοξενούν κάποια κρεβάτια, 

τραπέζι και μερικές καρέκλες. Αρχικά ήταν μεγαλύτερα και ομαδικά, ανδρών και γυναικών, αλλά, 

ξεκινώντας από την Μυρτιδιώτισσα, κάποιες οικογένειες φρόντισαν για την οικοδόμηση ανεξάρτητων 

δωματίων, για ίδια χρήση. Αυτό επεκτάθηκε κι έτσι φτάσαμε στην δημιουργία πολλών χώρων. Στην 

δεκαετία του 1970 οι χώροι εμπλουτίστηκαν με τρεχούμενο νερό, ενώ οι τουαλέτες και λουτρά (ντουζ) 
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ακόμη και σήμερα, είναι μια περίοδος ζωντάνιας των μοναστηριών, αφού υπάρχουν οι 

δεκαπεντιστές, που διαβιούν στην μονή, αλλά και οι διάφοροι επισκέπτες 

προσέρχονται. Κατά την τελευταία πενταετία έχει αρχίσει μια ροή θρησκευτικού 

τουρισμού, ειδικά κατά την 15η Αυγούστου στην Μονή Μυρτιδίων, συνεπικουρούμενο 

από την γρήγορη διασύνδεση με Κρήτη και Πελοπόννησο. 

 Πρέπει να επισημάνουμε πως οι καρτ ποστάλ έχουν μια παράδοση την 

απεικόνιση τοπόσημων, που λειτουργούν ως συντομογραφίες του τόπου. Όπως 

αναφέρει ο Östman (2004:435-436): «…συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία έχουν 

μετατραπεί σε εικόνα του έθνους: ο πύργος του Άιφελ είναι η Γαλλία, ο κεκλιμένος 

πύργος της Πίζας είναι η Ιταλία, και το Aulanko (πάρκο) και το όρος Saana έχουν 

μετατραπεί σε εικόνες της Φινλανδίας και της Φινλανδικότητας» Αντίστοιχα στα 

Κύθηρα η φωτογραφία που απεικονίζει το Κάστρο της Χώρας και το λιμάνι του 

Καψαλιού έχει ταυτιστεί, σχεδόν απόλυτα, ως τα Κύθηρα, ως τόπος. Η χρήση των 

άλλων τοπόσημων ακολούθησε. 

 

 

8.2. Ανάλυση της θεματικής των καρτ ποστάλ 

 

Η θεματολογική κατάταξη των καρτ ποστάλ αναδεικνύει την ιδιαίτερη σε 

συγκεκριμένα τοπία και θέματα. Οι παρακάτω πίνακες βασίζονται στο σύνολο των 197 

καρτών, δηλαδή τόσο εκείνων με μήνυμα στην πίσω όψη όσο και εκείνων χωρίς. 

 

Ανάλυση θεματικής τοπίων καρτ ποστάλ 

Καψάλι  33 

Χώρα 28 

Μονή Μυρτιδίων 36 

Χάρτης Κυθήρων   2 

Αγία Πελαγία 9 

 
ήταν πάντα κοινόχρηστα και σε άλλους χώρους. Στην δεκαετία του 1980 η επέκταση του ηλεκτρικού 

δικτύου επέτρεψε, πέραν της αντικατάστασης των μικρών γεννητριών και των παλαιών μεθόδων 

φωτισμού (λάμπες πετρελαίου), όχι μόνον τον φωτισμό αλλά και την χρήση ψυγείων. Το έθιμο υπάρχει 

και στην Κρήτη, ενώ παλαιότερα εφαρμοζόταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. 
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Ποταμός 2 

Παναγία Κακοπέτρι 5 

Αγία Μόνη 7 

Φελωτή 1 

Μυλοπόταμος 4 

Αγία Ελέσσα 5 

Κάστρο & Καψάλι 13 

Κάστρο, Χώρα & Καψάλι 10 

Κάστρο & Χώρα 9 

Αβλέμονας 1 

Γέφυρα Κατούνι 2 

Γέφυρα Ποταμός 2 

Μητάτα 1 

Λειβάδι 2 

Παναγία Ορφανή 3 

Σύνθετη κάρτα 17 

photo-op 5 

ΣΥΝΟΛΟ 197 

Πίνακας 6 Θεματική των φωτογραφιών των καρτ ποστάλ 

 

Το πλέον προβεβλημένο στο σώμα τεκμηρίων της παρούσας έρευνας είναι το Καψάλι, 

με 33 καρτ ποστάλ. Η Χώρα ακολουθεί με 28. Όμως η Χώρα και το Καψάλι δεν είναι 

ανεξάρτητα ως τοπία αλλά συμπληρωματικά, με το Κάστρο να τα ενώνει. Έτσι εάν 

συνοπολογίσουμε τις ανεξάρτητες και τις σύνθετες 93 καρτ ποστάλ έχουν ως θέμα τα 

τρία σημεία είτε αυτοτελώς είτε ως σύνολα: Κάστρο-Χώρα-Καψάλι. Δηλαδή σχεδόν 

οι μισές κάρτες που εξετάζουμε. Το γιατί θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω, στην 

ενότητα των καρτών ως μέσο αλληλεπίδρασης. 

Άλλη μία θεματική που διαθέτει αντίστοιχη δυναμική, ώστε να συγκεντρώνει 

έναν σημαντικό αριθμό καρτ ποστάλ,  είναι οι θρησκευτικές, όπως είδαμε και 

παραπάνω. Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας συνοψίζεται σε δύο βασικές αρχές: 

την αρχή καταγωγής και την αρχή της συνέχειας  μέσα από τα ήθη κι έθιμα. Η 

περίπτωση της Ελληνικής Εθνικής ταυτότητας είναι ιδιότυπη καθώς αρχικά 

διαμορφώνεται από λόγιους της Διασποράς, επηρεασμένους από το πνεύμα του 

Γαλλικού Διαφωτισμού. Χρονικά, ωστόσο, η διαμόρφωσή της συμπίπτει με την άνθιση 

της ρομαντικής αντίληψης περί έθνους, της Γερμανικής θεώρησης, όπως είδαμε και 
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παραπάνω (βλ. ενότητα 5.2). Οι Έλληνες διανοούμενοι δανείζονται από τους 

Διαφωτιστές την ιδέα περί ελληνισμού, στη προσπάθεια να δείξουν και να πείσουν ότι 

ο Ελληνικός πολιτισμός  διαρκεί διαμέσου των αιώνων, με κληρονόμο τους 

ελληνόφωνους και ορθόδοξους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών, των οποίων η 

έκταση αυξομειώνεται ανάλογα με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες κάθε εποχής 

(Πρεβελάκης, 1998). Οι μετανάστες μετέφεραν την εθνική τους ταυτότητα και έτσι η 

θρησκεία, και επομένως η εκκλησία, ήταν, και είναι, ένας σημαντικός παράγοντας της 

κοινωνικής ζωής των Ελληνικών κοινοτήτων. Η αποστολή καρτ ποστάλ με 

θρησκευτικό θέμα δεν δήλωνε μόνο τις κοινές αναμνήσεις από το τόπο καταγωγής . 

Ήταν μια έμμεση υπενθύμιση της καταγωγής και των υποχρεώσεων, που αυτή 

συνεπαγόταν. Είναι χαρακτηριστικό πως οι πρώτες μεταναστευτικές κοινότητες 

οργανώνονταν γύρω από την εκκλησία. Στην περίπτωση της Αυστραλίας η πρώτη 

Ελληνική εκκλησία δημιουργήθηκε στο Σύδνεϋ το 1898, με την Μελβούρνη να 

ακολουθεί το 1900. 68  Η μη θρησκευτική διατήρηση της εθνικής ταυτότητας 

επιτεύχθηκε μέσα από αδελφότητες και συνδέσμους.  Για τους απόδημους των 

Κυθήρων αυτό έγινε το 1922, όταν απέκτησε  νομική υπόσταση η Kytherian 

Association of Australia. Το μοντέλο ακολούθησε εκείνο του Πειραιά και της Αθήνας 

αλλά και των αντίστοιχων της  Σμύρνης, της Αλεξάνδρειας και των ΗΠΑ. Όμως αυτό 

δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν και πριν το 1922 σημεία συγκέντρωσης των μεταναστών, 

δηλαδή ανεπίσημες μορφές αλληλοϋποστήριξης. Αυτά τα clubs δημιουργήθηκαν χωρίς 

προηγούμενο σχεδιασμό. Η ανάγκη ύπαρξης χώρου κοινωνικοποίησης εκπληρώθηκε 

αρχικά στα club, κατόπιν στην εκκλησία ως εξέλιξή τους, και παράλληλα ως 

προάγγελος περισσότερο σύνθετων, επίσημων φορέων. 

 Η αποστολή ενός μέσου τελετουργικής Επικοινωνίας, που είναι η καρτ ποστάλ,  

γίνεται υπενθύμιση της κοινωνικής ζωής, όπως υπήρχε στην μητέρα πατρίδα. Ο 

παραλήπτης της κάρτας παραλαμβάνει ένα μήνυμα με πολλά συμπαραδηλούμενα. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι αποδέκτες φύλαξαν αυτές τις καρτ ποστάλ. 

Όχι διότι ήταν απλά τοπία αναμνήσεων αλλά επειδή λειτουργούσαν ως σημεία 

αναφοράς της Ελληνικότητας και της τοπικής ταυτότητας. Η δε εκκλησία λειτούργησε 

αντίστοιχα ως ο έτερος πόλος της εθνικής ταυτότητας.  

 

 
68 Βλέπε σχετικά: https://bit.ly/3jxNiFo και https://bit.ly/33hdPjI.  

https://bit.ly/3jxNiFo
https://bit.ly/33hdPjI
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Η Ελληνική εκκλησία έφτασε να συμβολίζει για τους Ελληνοαμερικανούς την 

αίσθηση του ανήκειν, που η Ελληνική κοινωνία συνολικά έκανε το ίδιο για τους 

Έλληνες που ζούσαν στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο έχουμε σήμερα το φαινομενικά 

ακατανόητο, ακόμη και αντιθετικό, φαινόμενο των ολοκληρωτικά ενταγμένων στην 

Αγγλική κουλτούρα (των ΗΠΑ) τρίτης και τέταρτης γενιάς Ελλήνων μεταναστών να 

υποστηρίζουν με ζέση την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία: Η Εκκλησία τους αγγίζει 

τόσο βαθιά, ή τόσο ολοκληρωτικά, όσο ο χώρος γέννησης ή η χώρα καταγωγής 

(Makedon, 1989:5).  

Οι περισσότεροι Κυθήριοι μετανάστες στην Αυστραλία, τόσο πριν όσο και μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν εγκαταστάθηκαν στις πόλεις. Το Sydney ήταν η πόλη 

με τους περισσότερους Έλληνες, αλλά και Κυθηρίους, και γι’ αυτό απέκτησε 

Ορθόδοξη εκκλησία τόσο νωρίς, αλλά πολύ περισσότεροι Κυθήριοι μετακινήθηκαν 

προς την ενδοχώρα, στα χωριά, για να επιστρέψουν στο Sydney στο τέλος της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, έχοντας φτάσει στο τέλος των υποχρεώσεων και 

στην οικονομική και κοινωνική καταξίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Έλληνες της 

Αυστραλίας αποτέλεσαν στόχο γενικότερης ρατσιστικής αντιμετώπισης, αλλά  αυτές 

ήταν μεμονωμένες και σπάνιες και συνέβησαν σε πόλεις, κυρίως, και ως αποτέλεσμα 

επιλογών της Ελληνικής κυβέρνησης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Costadopoulos-Hill, 2005). Στην ενδοχώρα, δηλαδή στις μικρές επαρχιακές πόλεις και 

χωριά, τόσο της περιόδου πριν όσο και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 

πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Οι συνθήκες αφομοίωσης και αποδοχής ήταν 

αρκετά ευκολότερες. Έτσι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι Κυθήριοι έγιναν 

αποδεκτά μέλη των τοπικών κοινωνιών, σε σημείο που γίνονταν μέλη κλειστών και 

επιλεκτικών ομάδων: Rotary Club, Μασονικές στοές κλπ. Η έλλειψη δυνατότητας 

εκκλησιασμού ήταν αισθητή, αλλά αυτό δεν μείωνε την θρησκευτικότητά τους. Ειδικά 

οι μετανάστες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν και μεγαλύτεροι 

ηλικιακά όταν μετανάστευσαν, είχαν ήδη διαμορφωμένη την αίσθηση, από το τόπο 

γέννησης. Έτσι απλά ανέχτηκαν μια κατάσταση, που αντιμετωπίζονταν με την 

πρόσκληση ιερέων από τις πόλεις, όπου υπήρχε οργανωμένη ελληνορθόδοξη 

κοινότητα και εκκλησία, για την διεξαγωγή των βασικών μυστηρίων: γάμος, βάπτιση 

και κηδεία.69 Όμως η ήδη διαμορφωμένη εθνική ταυτότητα, σε συνδυασμό με την 

 
69Για παράδειγμα ο γάμος των γονέων μου έγινε σε αλλόδοξο χώρο, σε ναό της Εκκλησίας της Αγγλίας 

(Church of England), με την παρουσία δύο ελληνορθόδοξων ιερέων (ο ένας ήταν ο πατέρας της μητέρας 
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οικογένεια αλλά και τις κοινωνικές επαφές μεταξύ μεταναστών όμορων περιοχών, 

επέτρεψε την διατήρησή της. Οι καρτ ποστάλ, μαζί με τις επιστολές, συνέβαλλαν 

καταλυτικά στην ενίσχυση της Ελληνικότητας, και τοπικότητας. Η θρησκευτικότητα 

διατηρήθηκε, ευλαβικά. Με την επάνοδο στα Κύθηρα, για διακοπές, οι μετανάστες 

ήταν, και εξακολουθούν να είναι, οι συχνότερα εκκλησιαζόμενοι. Μάλιστα το 

φαινόμενο είναι τόσο έντονο ώστε στην διάρκεια της μεγαλύτερης εορτής του 

καλοκαιριού, της Παναγίας (15 Αυγούστου), οι περισσότεροι επισκέπτες του 

προσκυνήματος των Μυρτιδίων είναι οι μετανάστες, με τους θρησκευτικούς τουρίστες 

(Κρήτη και Πελοπόννησο) να ακολουθούν σε αριθμούς. 

  

 

8.3. Οι καρτ ποστάλ ως μέσο αλληλεπίδρασης 

 

Στην προσπάθεια να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της χρήσης της καρτ ποστάλ θα 

βασιστούμε στην χρήση της οπτικής γραμματικής και σύνταξης των Kress & van 

Leeuwen (1996). Οι «συμμετέχοντες» στην επικοινωνία είναι τρεις: οι δημιουργοί των 

καρτ ποστάλ, τα μέλη των οικογενειών/συγγενείς/φίλοι των μεταναστών, και τέλος οι 

αποδέκτες-μετανάστες. Όπως έχουμε επαναλάβει συχνά οι καρτ ποστάλ είναι 

αντικείμενα οπτικής επικοινωνίας, αλλά διαφορετικά από μίαν απλή φωτογραφική 

εικόνα. Στην περίπτωση της χρήσης του προαναφερθέντος μοντέλου έχουμε 

ιδιαιτερότητες. Η άμεση επικοινωνία όμως δεν υφίσταται ανάμεσα στον παραγωγό, τον 

φωτογράφο δηλαδή, και τον θεατή της εικόνας, κι αυτό επειδή ο παραγωγός δεν είναι 

άμεσα διεπιδραστικός συμμετέχων στην επικοινωνία, αλλά έμμεσα.70 Η συμμετοχή 

του οπτική, αφού περιλαμβάνει και την ίδια την φωτογραφία, αλλά και γραπτή, μέσω 

του λογότυπου που είναι ενσωματωμένο.  Τέλος ο φωτογράφος, ως πρωταρχικός 

 
μου) αλλά και παρουσία του Αγγλικανού πάστορα. Αντίθετα η βάπτισή μου  έγινε από ορθόδοξο ιερέα 

στο κατάστημα γενικού εμπορίου-εστιατορίου που είχαν. Η χρήση των Αγγλικανικών θρησκευτικών 

χώρων ήταν πάγια τακτική, εάν δεν υπήρχε πλησίον Ελληνορθόδοξος ναός, από τους Έλληνες 

μετανάστες για την διεξαγωγή των μυστηρίων του γάμου και της βάπτισης, σύμφωνα με την προφορική 

μαρτυρία του πατέρα μου. 

70 Ως διεπιδραστικούς συμμετέχοντες ορίζουμε αυτούς που συμμετέχουν στην επικοινωνία (βλ. Kress & 

Van Leeuwen, 1996). 
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δημιουργός της εικόνας σχεδιάζει την θέση του θεατή. Ο αποστολέας δεν παρεμβαίνει 

στην διαδικασία σχεδιασμού, αλλά μόνον επιλέγει το απεικονιζόμενο τοπίο της κάρτας. 

Αυτή η επιλογή υπαγορεύεται από υποκειμενικούς λόγους: η σχέση του αποστολέα με 

το απεικονιζόμενο τοπίο, η υποκειμενική εκτίμηση του χώρου -εάν δεν πρόκειται για 

τον μικρότοπο διαβίωσης, η προσωπική αίσθηση της στιγμής και πολλοί άλλοι λόγοι.  

 Ένα δυναμικό στοιχείο τους είναι η γωνία λήψης. Αυτή έχει να κάνει με την 

σχεδίαση της θέσης του θεατή. Γενικά οι καρτ ποστάλ αξιοποιούν τυποποιημένες 

γωνίες λήψης. Η τυποποίηση διαφέρει ανάλογα με την θεματολογία αλλά όλες, σχεδόν, 

έχουν ένα κοινό παρονομαστή: την εμπλοκή. Η γωνία που χρησιμοποιείται είναι η 

οριζόντια, που επιτρέπει στον δημιουργό αλλά και στους θεατές/παραλήπτες της 

κάρτας να εμπλέκονται με την αναπαριστώμενη εικόνα. Και η μετωπική λήψη  γωνία 

παραθέτει, με βεβαιότητα, τον χώρο ως μέρος του κόσμου τόσο του παραγωγού όσο 

και του θεατή. Οι δύο εικόνες που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικές. Η πρώτη είναι 

καρτ ποστάλ της σειράς του Ελευθερουδάκη, με θέμα τα Κύθηρα, τραβηγμένη το 1910, 

κατά πάσα πιθανότητα. Η επόμενη είναι ερασιτεχνική φωτογραφία τραβηγμένη το 

1968 από τον πατέρα μου στη διάρκεια της επίσκεψής μας στον χώρο. Και οι δύο 

αξιοποιούν την ίδια γωνία λήψης. Στην δεύτερη ο αναπαριστώμενος συμμετέχων έχει 

τοποθετηθεί από τον παραγωγό ώστε να αποτελεί τμήμα του τοπίου, και να βρίσκεται 

σε στην άκρη ενός ανύσματος που ξεκινάει από αυτόν και επεκτείνεται στην ευθεία 

του χωριού.71 Επίσης διαχωρίζει την εικόνα όχι μόνο στον κάθετο άξονα, αλλά και σε 

έναν οριζόντιο. Είναι εύλογη η επιθυμία ένταξης του γιού του στο κέντρο του 

μικρόκοσμου του χωριού του, επηρεασμένος από την πληθώρα αντίστοιχων καρτ 

ποστάλ, που του έχουν επιβάλλει -τρόπον τινά- την οπτική αναπαράσταση του τοπίου. 

Και ο γιός λειτουργεί ως επίκεντρο, γύρω από το  οποίο επεκτείνεται ακτινωτά ο χώρος, 

σαν ένα φόντο -που όμως είναι σημαντικό για τον δημιουργό. 

 

 

 
71  Ως αναπαριστώμενους συμμετέχοντες ονομάζουμε τους ανθρώπους, τόπους, πράγματα που 

απεικονίζονται στις φωτογραφίες των καρτ ποστάλ. Το άνυσμα είναι η νοητή ευθεία που ενώνει τους 

συμμετέχοντες της εικόνας, η διαδικασία δηλαδή μεταξύ τους (βλ. Kress & Van Leeuwen, 1996).  
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Εικόνα 24 Χώρα, Κύθηρα. (1910), φωτογράφος άγνωστος  (εκδ. Ελευθερουδάκη). Πηγή: 

https://bit.ly/3aGk82u 

 

 

 

Εικόνα 25 Χώρα, Κύθηρα (1968). Φωτογράφος Δ. Λουράντος. Πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

 Η συγκεκριμένη επιλογή γωνίας λήψης τονίζεται και από τις παρακάτω τέσσερεις καρτ 

ποστάλ. 

https://bit.ly/3aGk82u


221 
 

 

 

 

Εικόνα 26 Χώρα, Κύθηρα (δεκαετία 1950), άγνωστος 

φωτογράφος. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-Τραβασάρου. 

 

 

Εικόνα 27 Χώρα, Κύθηρα (δεκαετία 1970) , 

φωτογράφος Φατσέας (εκδ. Στουρνάρας) Πηγή: 

προσωπικό αρχείο. 

 

 

Εικόνα 28 Χώρα, Κύθηρα (δεκαετία 1960), 

φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-

Τραβασάρου.   

 

 

Εικόνα 29 Χώρα, Κύθηρα (δεκαετία 1960), 

φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-

Τραβασάρου.   

 

Η εντύπωση που δημιούργησε η θέαση των καρτ ποστάλ επηρέασαν τον δημιουργό της 

φωτογραφίας. Όμως γιατί η συγκεκριμένη γωνία λήψης επέτρεψε την τυποποίηση των 

καρτ ποστάλ; Αρκεί μόνον η επανάληψη του τοπίου ιδωμένου μέσα από την μετωπική 

και ελαφρά υπερυψωμένη οριζόντια γωνία ώστε να δημιουργηθεί ένα ιδεατό πρότυπο; 

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ο άξονας ξεκινάει από τον φωτογράφο και καταγράφει 

την ιδιαιτερότητα της Χώρας, η οποία είναι τοποθετημένη στην ακμή του λόφου 

μεταξύ του Κάστρου και του όρους της Αγίας Ελέσσας. Η οριζόντια γωνία έχει μια 

μικρή κλίση προς τα κάτω, η οποία υπαγορεύεται από την υψομετρική διαφορά και την 

τοποθέτηση του Κάστρου σε ελαφρά υψηλότερο επίπεδο από εκείνο του χωριού. Το 

όρος καταλήγει στον λόφο του Κάστρου, ο κεντρικός δρόμος της Χώρας ακολουθεί 

την ακμή της συνέχειας αυτής και απλώνεται δεξιά και αριστερά του δρόμου. Η νοητή 
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ευθεία που χρησιμοποιούν οι φωτογράφοι αποτυπώνει την έκταση της Χώρας σε όλο 

της το μήκος, αλλά καλύπτει και ικανό κομμάτι του πλάτους της. Η άποψή μας είναι 

πως η χρήση των ίδιων τοπίων και ακόμη και των ιδίων γωνιών λήψης είναι 

αποτέλεσμα συγκεκριμένων παραγόντων και προϋποθέσεων:  

• μικρή επιλογή σημείων ενδιαφέροντος, δηλαδή σημείων που αναδεικνύουν τα 

τουριστικά αξιοθέατα: π.χ. αρχαία και μεσαιωνικά υπολείμματα ή/και γραφικά 

σημεία. Δεν είναι υπερβολή να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο πως η επιλογή 

του φωτογράφου δίνει προτεραιότητα στο εμπορικό και όχι στο καλλιτεχνικό 

στοιχείο. Η χρήση του εμπορικού στην τουριστική καρτ ποστάλ αφορά στην  

Εικόνα του Τόπου που θέλει να προωθήσει ο παραγωγός της καρτ ποστάλ, 

σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα του εξωτερικού. Και μάλιστα η επιλογή δεν 

οφείλεται στον φωτογράφο, αλλά στον εκδότη. Τα Κύθηρα δεν έχουν πύργο 

του Άιφελ ούτε την Ακρόπολη της Αθήνας. Έχουν όμως το Κάστρο της Χώρας 

και τον οικισμό της Χώρας, ένα, σχεδόν, αιγαιοπελαγίτικο τοπίο σε ένα νησί 

του Ιονίου, σε συνδυασμό με το επίνειο λιμάνι του Καψαλιού, το οποίο μπορεί 

να απεικονιστεί θαυμάσια από το Κάστρο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς. Η 

προβολή του τοπίου συνάδει με την ρομαντική εικόνα της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής της Ελλάδας είναι μια τακτική που στα Κύθηρα εντοπίζεται ήδη 

από τις αρχές του 20ου αιώνα (Μπονάρου 2009:451-452). Και η αναπαραγωγή 

αυτής της προβολής συνεχίζεται έως της μέρες μας, αφού το μοντέλο αυτό 

υποβοηθά το place branding της τοπικής κοινωνίας. Ειδικά δε η απεικόνιση  του 

Κάστρου της Χώρας έχει μακρά παράδοση, αφού περιλαμβάνεται σε όλα 

σχεδόν τα ταξιδιωτικά βιβλία που αναφέρονται στο νησί. Οι αρχικές 

απεικονίσεις ανάγονται από τον 16ο-17ο αιώνα, όταν σε πορτολάνους (βιβλία-

οδηγούς για ναυτικούς) το Καψάλι παρουσιάζεται πάντα σε συνδυασμό με το 

Κάστρο. Το Κάστρο όμως έχει και την δική του αποκλειστική παρουσία, σε 

άλλα ταξιδιωτικά κείμενα.  

• προσωπικές επιλογές των ντόπιων φωτογράφων. Οι δύο Κυθήριοι φωτογράφοι 

του 20ου αιώνα, επιλέγουν τα ίδια θέματα, με μικρές παραλλαγές. Βέβαια 

υπάρχουν και περιοδεύοντες φωτογράφοι, αλλά και Κυθήριοι, που δουλεύουν 

πάνω στις ίδιες εικόνες. Η μικρή παρέμβαση εντοπίζεται συνήθως στην 

ενσωμάτωση της παραγγελίας, δηλαδή την εισαγωγή στο τυποποιημένο πλάνο 

κάποιου ή ομάδας ανθρώπων -εφόσον έχει ζητηθεί. Η παραγωγή προϋποθέτει 
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την ανανέωση, διαφορετικά ο ανταγωνισμός θα μειώσει το ποσοστό αγοράς. 

Και βέβαια η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το χρώμα, κάνει την διαφορά στην 

αγορά. Η ερασιτεχνική φωτογραφία δεν υπεισέρχεται ιδιαίτερα δυναμικά, από 

πολύ ενωρίς, αλλά είναι ανταγωνιστική. Αρχικά ο αριθμός των προσωπικών 

φωτογραφικών μηχανών είναι αμελητέος αλλά αυξάνεται γεωμετρικά, ειδικά 

μετά την δεκαετία του 1950. Έτσι η αυστηρή τυποποίηση και ο εσωτερικός 

ανταγωνισμός οδηγούν σε συντηρητικές κινήσεις.72 Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να εντοπίσουμε και την επαναληπτικότητα των τοπίων, μέσα όμως από την 

συνεχή ανανέωση.  Ο κάθε φωτογράφος φροντίζει ώστε να ανανεώνει την 

πρότασή του χρησιμοποιώντας την τακτική φωτογράφιση των ίδιων τοπίων, 

αλλά με μικρές νέες διαφορές. Ακόμη και οι εκδότες καρτ ποστάλ, που 

μπαίνουν στο παιχνίδι στα τέλη του 1960, ακολουθούν την ίδια τυποποίηση, 

τουλάχιστον αρχικά. Αυτοί επιλέγουν και περισσότερα τοπία καθώς 

«ανακαλύπτουν» και άλλα σημεία του νησιού εμπλουτίζοντας την γκάμα 

επιλογών του αποστολέα. 

• εποχικές τάσεις και νέες απόψεις. Η χρήση της έγχρωμης φωτογραφίας, για 

παράδειγμα, επηρέασαν τις επιχειρηματικές κινήσεις των φωτογράφων, όπως 

και η εμφάνιση του slide. Αυτά επέτρεψαν την δημιουργία νέων προϊόντων, 

όπως το κουτί με τα Κυθηραϊκά τοπία σε slides κατ’ αντιστοιχία των καρτ 

ποστάλ-πολύπτυχο. Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζουμε και το άνοιγμα της αγοράς 

προς τα «άγνωστα» Κυθηραϊκά τοπία. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης 

κι άλλων περιοχών, θα υπάρξουν αγοραστές που θα επιλέξουν το νέο, είτε λόγω 

ειδικής σχέσης με το αντικείμενο (εντοπιότητα, συγγενική σχέση κ.ά.), είτε 

απλά ως νέο αντικείμενο.   

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αλληλεξάρτηση της τουριστικής και της απλής 

φωτογραφικής κάρτας τελετουργικής επικοινωνίας. Ο μαζικός τουρισμός εμφανίζεται 

περί τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν και η φωτογραφία βρίσκεται ακόμη στις απαρχές 

της. Οι ξένοι περιηγητές και ταξιδιώτες στην Ελλάδα αναζητούσαν ενθύμια. 

 
72 Θεωρούμε πάντως πως οι καρτ ποστάλ του Σοφίου εμπεριείχαν κάποια καλλιτεχνική προσέγγιση, την 

οποία όμως εξέφρασαν και οι αδελφοί Φατσέα, απλά σε μικρότερο βαθμό. Ο Σοφίος θεωρούσε εαυτόν 

τοπιογράφο, έχοντας επηρεαστεί από τις πρώτες του σπουδές στην ζωγραφική, και έτσι επέμενε να 

αυτοχαρακτηρίζεται στις συνεντεύξεις του. 
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Φεύγοντας ήθελαν και έπαιρναν κάτι που να τους θυμίζει την επίσκεψη, και αυτό ήταν 

η φωτογραφία. Η παραγωγή των επαγγελματιών φωτογράφων είχε προσανατολισμό 

την αγορά αυτών των ανθρώπων, αφού οι ανάγκες τους διέπονταν από τα ιδανικά της 

κλασικής ευρωπαϊκής μόρφωσης, οπότε και οι φωτογραφίες ήταν ανάλογες (Σταθάτος, 

1996). Ο εκδημοκρατισμός της προσωπικής φωτογραφικής μηχανής, γεγονός των 

αρχών του 20ου αιώνα, επιτρέπει στον τουρίστα την αποτύπωση των χώρων, όμως η 

«επιβεβλημένη» εικόνα τοπόσημων τους έχει επηρεάσει τόσο ώστε αναπαραγάγουν, 

όπως καταδείξαμε παραπάνω, το τοπίο μέσα από την οπτική των επαγγελματιών 

φωτογράφων. Συγχρόνως οι καρτ ποστάλ, ως συμπληρωματικά στοιχεία του ταξιδιού, 

επιτρέπουν την ιχνηλάτηση της εμπειρίας.  

 Σε άλλες περιπτώσεις η γωνία λήψης των καρτ ποστάλ αλλάζει, με την πάροδο 

του χρόνου: σε διαφορετικές χρονικές περιόδους υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. 

Άλλωστε οι παραγωγοί καρτ ποστάλ έχουν εντοπίσει αυτό το στοιχείο και ανανεώνουν, 

με βάση τις πωλήσεις, όχι την θεματική της κάρτας αλλά την γωνία λήψης (Μπονάρου, 

2009:367). Στο υλικό της έρευνας το παράδειγμα του προσκυνήματος των Μυρτιδίων 

είναι χαρακτηριστικό. Η αρχική απεικόνιση είναι συνήθως από πάνω προς τα κάτω και 

από τον δρόμο που οδηγεί στη μονή, που έχει και την απαραίτητη υψομετρική διαφορά. 

Έτσι παρουσιάζεται η μονή πανοραμικά, σε έναν άξονα Βόρειο-Βορειοδυτικό, με τον 

περιμετρικό τοίχο και τα κελιά διαβίωσης των προσκυνητών. Η συγκεκριμένη γωνία 

άρχισε να χρησιμοποιείται από τον Νικόλαο Μαρτιμιανάκη, το 1892 ή 1893 (εικόνα 

31). Οι μεταγενέστερες απεικονίσεις τόσο του Ελευθερουδάκη, όσο και των ντόπιων 

φωτογράφων, επιλέγουν να αναπαραγάγουν την ίδια γωνία λήψης. Η συγκεκριμένη δεν 

δημιουργεί την αίσθηση της θέασης αφ’ υψηλού, δηλαδή μιας αποστασιοποίησης. 

Αντίθετα η παρουσίαση του συνόλου της μονής λειτουργεί ως σημείο υπερηφάνειας: 

αυτός ο χώρος δεν είναι απλά ένα μοναστήρι, είναι το δικό μας μοναστήρι. Εμείς το 

χτίσαμε και το φροντίζουμε και σ’ αυτό συναντιόμαστε και γλεντάμε. Η φωτογραφία 

του Μαρτιμιανάκη είναι μια από τις πρώτες στα Κύθηρα, αφού σε συζητήσεις κάποιοι 

μας ανέφεραν την ύπαρξη παλαιότερων -οι οποίες όμως δεν ήταν ομαδικές αλλά 

πορτραίτα ή οικογενειακές. Η ύπαρξη της συγκεκριμένης είναι αποκαλυπτική σε πολλά 

επίπεδα: 

• Παρουσιάζει την παλαιότερη μορφή της μονής, την αρχική. Είναι αξιοπερίεργο 

πως η επέκταση του περιβόλου και το χτίσιμο επιπλέον κελιών (για 
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δεκαπεντισμό) έγινε με μετακίνηση της εισόδου, που αποτελείται από μεγάλους 

ασβεστολιθικούς ογκόλιθους. 

• Παρουσιάζει την πρώτη αποτύπωση πανηγυριού, αλλά όχι του εορτασμού. 

Είναι οι προσκυνητές πολλοί των οποίων δεν θα καταλάβαιναν γιατί πόζαραν, 

παρά μόνον αργότερα όταν η φωτογραφία θα τυπώθηκε. Δεν εντοπίσαμε την 

συγκεκριμένη στην μονή. Ενδεχομένως να έχει χαθεί. Αυτή βρέθηκε, ως 

αντίτυπο, στον χώρο της κοινότητας Κυθήρων (Χώρας), ενώ λόγω της ύπαρξης 

κορνίζας δεν είχε κατανοηθεί η σπουδαιότητά της. 

• Δίνει σημαντικά πρωτογενή στοιχεία σχετικά με την ενδυμασία των κατοίκων 

και την εξέλιξή της. Μέσα από αυτή την οπτική χρησιμοποιήθηκε αφιερωμένη 

στην ενδυμασία έκθεση της Λαογραφικής Συλλογής (Αύγουστος 2019). Για 

παράδειγμα η παραδοσιακή ανδρική νησιώτικη βράκα έχει ήδη εκτοπιστεί από 

το φράγκικο, δηλαδή κοστούμι δυτικού τύπου. Στις γυναίκες, αντίθετα, η 

τοπική ενδυμασία διατηρείται. Είναι το λεγόμενο σπαλέτο, στη ντόπια διάλεκτο. 

Μάλιστα στη φωτογραφία εντοπίζεται και η παλαιότερη μορφή του, που 

ανάγεται στην ενετική περίοδο, καθώς την συναντάμε σε τοιχογραφία 

υστεροβυζαντινού ναού. 

• Τέλος τεκμηριώνεται η μορφή του ιερωμένου που θεωρείται ο ανακαινιστής 

της Μονής. Πρόκειται για τον μακαριστό ηγούμενο Αγαθάγγελο, κατά κόσμο 

Αντώνιο Καλλίγερο (1799 – 1895†). Αυτός συνέβαλλε, με εράνους εντός και 

εκτός Κυθήρων, να χτιστεί το νεότερο Καθολικό της μονής, στη μορφή που 

διατηρείται σήμερα. Οι εργασίες άρχισαν το 1841 και ολοκληρώθηκαν το 1857. 

Σε συνδυασμό με αναθηματική πλάκα, που εντοπίστηκε σε κελί της Μονής, 

μπορέσαμε να χρονολογήσουμε την λήψη της φωτογραφίας. Ο Αγαθάγγελος 

εμφανίζεται αριστερά από την εικόνα της Παναγίας. Η μορφή του συμφωνεί με 

την προτομή που κοσμεί τον περίβολο. 
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Εικόνα 30 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (1892-3), φωτογράφος Ν. Μαρτιμιανάκης. Πηγή: αρχείο Λαογραφικής 

Συλλογής Κυθήρων (η πρωτότυπη έχει ήδη παραχωρηθεί στο Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, τμήμα Φωτογραφίας) 

 

 

Εικόνα 31 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 1930), φωτογράφος Παναγιώτης Φατσέας. Πηγή: αρχείο Ε. 

Βενέρη-Τραβασάρου. 
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Εικόνα 32 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 1950), 

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-

Τραβασάρου. 

Εικόνα 33 Μονή Μυρτιδίων ( δεκαετία 1950), 

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

Εικόνα 34 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 1950) 

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-

Τραβασάρου. 

 

 

Εικόνα 35 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 

1970),  φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 

 Αργότερα, γύρω στην δεκαετία του 1950, η γωνία λήψης αλλάζει: η εκκλησία 

παίρνει την σκυτάλη ως κύριο τοπόσημο (εικόνες 37-40). Έτσι ο θεατής δεν βλέπει το 

σύνολο αλλά μόνον αυτό που είναι ο ομφαλός του συγκροτήματος: την εκκλησία. 

Ακόμη και το εμβληματικό καμπαναριό, αλλάζοντας γωνιά λήψης, δεν αναδεικνύεται 

πλέον ως κυρίαρχο αρχιτεκτονικό στοιχείο αλλά λειτουργεί απλά ως κομμάτι του 

συνόλου.  

 

 

Εικόνα 36 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 1950), 
φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-

Τραβασάρου. 

 

Εικόνα 37 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 
1970), φωτογράφος Φατσέας (εκδ. Στουρνάρας). 

Πηγή: προσωπικό αρχείο. 
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Εικόνα 38 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 1970), 

φωτογράφος άγνωστος. Πηγές: προσωπικό αρχείο. Από 

φωτογραφικό πολύπτυχο. 

 

Εικόνα 39 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (δεκαετία 

1970), φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό  

αρχείο. 

 

Δεν γνωρίζουμε γιατί υπήρξε αυτή η αλλαγή. Η εκκλησία δεν υπέστη εξωτερικές ή 

εσωτερικές αλλαγές. Η έμφαση στο ναό μοιάζει να θέλει να τονίσει την επιστροφή στο 

καθαρά εκκλησιαστικό παρά στο ευρύτερο, που παραπέμπει στο κοινωνικό. Η 

πανοραμική, όμως, δεν εγκαταλείφθηκε. Η αρχική απεικόνιση εξακολούθησε μέχρι τα 

μέσα της δεκαετίας του 1950. Αυτό είναι ενδιαφέρον καθώς οι ντόπιοι φωτογράφοι 

που συνεχίζουν την απεικόνιση δίνουν έμφαση στον εμπρός του συγκροτήματος χώρο, 

που χρησιμοποιείται για το πανηγύρι. Όμως μετά την μαζική έξοδο των μεταναστών, 

και την παρέμβαση του τότε μητροπολίτη, το πανηγύρι καταργήθηκε. Άρα δεν υπάρχει 

λόγος πλέον να αξιοποιείται η συγκεκριμένη γωνία λήψης, αφού η εστίαση έχει 

μετατοπιστεί στον ναό και όχι στο πανηγύρι. Σημειολογικά η αλλαγή της γωνίας λήψης 

είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών μετασχηματισμών. Εντοπίσαμε βέβαια και 

φωτογραφία που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και παρουσιάζει την 

μονή με τον κλασικό, πανοραμικό, τρόπο, και περιλαμβάνει πλήθος προσκυνητών και 

των οχημάτων, ιδιωτικών και δημόσιων, που χρησιμοποίησαν (εικόνα 41). Όμως το 

πλήθος δεν είναι συγκεντρωμένο στον αύλειο χώρο μπροστά στην είσοδο, χώρο που 

εκμεταλλευόταν το πανηγύρι. Βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο, τον χώρο που οδηγεί 

στον αύλειο. Αυτός, ακόμη και σήμερα, είναι ο χώρος συγκέντρωσης των 

προσκυνητών στην μικρή περιφορά της εικόνας. Βλέπουμε λοιπόν την πρώτη 

καταγραφή αυτής της τάσης, μάλλον.   
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Εικόνα 40 Μονή Μυρτιδίων, Κύθηρα (1975), σύνθετη καρτ ποστάλ, φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 

Όμως, όπως αναφέραμε παραπάνω, ένα από τα σημαντικά στοιχεία της καρτ ποστάλ 

είναι η εξέλιξη. Η παραπάνω καρτ ποστάλ είναι σύνθετη, περιλαμβάνει δηλαδή κι 

άλλες φωτογραφίες: από το εσωτερικό του ναού (λεπτομέρεια των κιόνων) αλλά και 

στιγμιότυπο από την περιφορά της εικόνας. Ο Μανώλης Σοφίος είναι εκείνος που 

πρωτοπόρησε σε αυτήν την τεχνική, αφού έχουμε εντοπίσει αρκετές προσπάθειές του 

από την εποχή της ασπρόμαυρης καρτ ποστάλ, δηλαδή τουλάχιστον από την δεκαετία 

του 1950. Η φωτογραφία της εξωτερικής πλατείας είναι, κατά την άποψή μας, ένα τρυκ: 

γνωρίζουμε πως αυτή την χρονική περίοδο δεν πραγματοποιείται πλέον το πανηγύρι. 

Είναι απλά οι προσκυνητές που συνέρρευσαν για την λειτουργία και περιφορά της 

εικόνας, στον εσωτερικό αύλειο χώρο και στην εξωτερική πλατεία, με την εικόνα να 

επιστρέφει μέσα στον ναό τελικά. Μετά την περιφορά όλοι αυτοί θα αποχωρήσουν. 

Άρα το πλήθος μετέχει στο θρησκευτικό κομμάτι της εορτής αλλά το συνακόλουθο 

πολιτισμικό, του πανηγυριού, εκλείπει.  

 Η θεώρηση της καρτ ποστάλ επιτρέπει στον παραλήπτη να είναι όντως ένας 

συμμετέχων της απεικόνισης. Το φαντασιακό τοποθετεί τον μετανάστη μέσα σ’ αυτήν. 

Έτσι ο κύκλος κλείνει: ο δημιουργός συμμετέχει στην παραγωγή της απεικόνισης, ο 

αποστολέας ως εκείνος που δημιουργεί την επαφή με τον απόδημο, μέσα από την 

εικόνα, και ο αποδέκτης-μετανάστης ως ο τελικός αποδέκτης του οπτικού μηνύματος. 

Δεν είναι εκεί, θέλει να είναι –όπως ήταν παλιά- αλλά είναι στην ξενιτιά, μακριά απ’ 
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όλα’ αυτά. Έτσι η μνήμη συμπληρώνει την νοσταλγία και η πραγματικότητα γίνεται 

υποφερτή. 

 Τέλος ένα ενδιαφέρον στοιχείο των καρτ ποστάλ είναι η, τυχαία συνήθως, 

απεικόνιση ανθρώπων. Συχνά αυτοί είναι γνωστοί τόσο των δημιουργών τους, όσο και 

των αποστολέων και παραληπτών τους. Αυτό δημιουργεί πιο σύνθετο ένα σχήμα 

αλληλεπίδρασης: στην κατηγορία των διεπιδραστικών συμμετεχόντων έχουμε τόσο 

τον δημιουργό όσο και τον αποστολέα, ενώ στην κατηγορία των αναπαριστώμενων 

έχουμε, κατά κύριο λόγο, τους αποδέκτες των καρτ ποστάλ αν και υπάρχει περίπτωση 

να ανήκουν και οι αποστολείς. Δεν είναι όμως το μοναδικό στοιχείο ιδιαιτερότητας των 

καρτ ποστάλ. 

 

 

8.4. Οι συνειρμοί της καρτ ποστάλ 

 

Άσχετα εάν η κάρτα απεικόνιζε διάφορα σημεία από τον τόπο καταγωγής του 

μετανάστη η χρήση των τοπίων, αλλά και της θρησκευτικής θεματολογίας, 

λειτουργούσαν συνειρμικά. Το παράδοξο της φωτογραφίας, σύμφωνα με τον Barthes, 

είναι πως η εικόνα δεν χρειάζεται αποκωδικοποίηση, αφού το καταδηλούμενο μήνυμά 

της δεν περιέχει κώδικα. Όμως τα συμπαραδηλούμενα μηνύματα είναι κωδικοποιημένα. 

Ο μετανάστης δεν χρειάζεται να περιγράψει καν το θέμα της εικόνας της καρτ ποστάλ: 

του είναι, σχεδόν πάντα, οικείο. Εάν υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που χρήζουν 

αποκωδικοποίησης αυτά είναι οι λεπτομέρειες της ανανεωμένης καρτ ποστάλ. Οι 

φωτογράφοι ανανεώνουν το απεικονιζόμενο τοπίο με επικαιροποίηση: η πλακόστρωση 

της κεντρικής πλατείας στη Χώρα, η ασφαλτόστρωση δρόμων, η «νέα» πομπή στο 

πανηγύρι της Μυρτιδιώτισσας. Όλα ήταν απλές προσθήκες ώστε να γίνεται η καρτ 

ποστάλ πιο θελκτική, είτε από εκείνη του ανταγωνιστή φωτογράφου είτε από την 

προηγούμενη έκδοση του ίδιου. Η εμπρόσθια φωτογραφία της καρτ ποστάλ είναι ένα 

«τέλειο ανάλογον» της πραγματικότητας (Barthes, 1977:17). Όμως η πραγματικότητα 

αυτή δεν είναι εκείνη του μετανάστη αλλά των μονίμων κατοίκων.  

 Η Χώρα με το Κάστρο και το Καψάλι υπήρξαν σαφώς αγαπημένα θέματα, όπως 

έχουμε ήδη δείξει, άσχετα εάν οι εσωτερικές μετακινήσεις ήταν αρκετά επίπονες έως 
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την δεκαετία του 1950, και έτσι η καθημερινή τους θέαση δεν επηρέαζε τόσο όλους 

τους κατοίκους. Το οδικό δίκτυο μεταξύ των οικισμών αποτελούταν από 

χωματόδρομους, ενώ σε ορισμένους οικισμούς  (Χώρα, Ποταμός, και αλλού) υπήρχε 

πέτρινο καλντερίμι. Η καθημερινότητα των γεωργικών εργασιών, με τις οποίες 

ασχολούνταν το σύνολο σχεδόν των κατοίκων επέβαλλαν συγκεκριμένα δρομολόγια, 

άρα μικρές, σχετικά, μετακινήσεις. Όμως ένα ικανό ποσοστό νέων ανθρώπων, που 

αρκετοί μετανάστευσαν, φοίτησε στο τοπικό Γυμνάσιο, που λειτουργούσε στην 

Χώρα.73 Μάλιστα αρκετοί είχαν εγκατασταθεί στην Χώρα, αφού η απόσταση μεταξύ 

των βόρειων χωριών έκανε απαγορευτική την καθημερινή μετακίνηση. Οι μαθητές από 

το κεντρικό τμήμα του νησιού, που οριοθετείται από τον νοητό άξονα δυτικά προς 

ανατολικά των οικισμών Μυλοπόταμο έως Φράτσια, κινούνταν πεζοί καθημερινά, 

όπως και οι υπόλοιποι των νότιων περιοχών. Μόνον στα μέσα της δεκαετίας του 1950 

υπήρξε η δυνατότητα μετακίνησης των μαθητών με λεωφορείο, αφού πρώτα 

 
73Υπήρξε και μια δευτεροβάθμια εκπαιδευτική μονάδα στον Ποταμό (στο βόρειο τμήμα της νήσου), το 

Ημιγυμνάσιο, αλλά δεν λειτούργησε για μεγάλο διάστημα, αφού η στελέχωση ήταν αρκετά 

προβληματική. Το Γυμνάσιο, από ιδρύσεώς του (1921) και μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

δεν είχε παραπάνω των έξι καθηγητών, οι οποίοι δίδασκαν πολλαπλά μαθήματα. Μετέπειτα, και με τις 

αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος, άρχισε ο αριθμός να αυξάνει. Σημαντικό στοιχείο ήταν επίσης 

η στελέχωση του Γυμνασίου με Κυθηρίους, κυρίως, καθηγητές, ήδη από την αρχή λειτουργίας του έως 

και την δεκαετία του 1970. Μόνον μετά την δεκαετία του 1990 οι Κυθήριοι καθηγητές απετέλεσαν την 

μειοψηφία στο σύνολο. Η φοίτηση όμως στο Γυμνάσιο θεωρούνταν παραπάνω από επιβεβλημένη για 

το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών της νήσου, αν και δεν ήταν πάντα εφικτή οικονομικά. 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε πως στην διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του 1950 το ποσοστό 

αγοριών-κοριτσιών μαθητών ήταν σχεδόν ίσο, με ελαφρά υπεροχή των κοριτσιών (μαρτυρίες-

συζητήσεις). Η εκπαίδευση θεωρήθηκε, από πολύ ενωρίς, ως απαραίτητο εφόδιο για την βελτίωση της 

κοινωνικής θέσης. Ήδη από την εποχή της Αγγλοκρατίας  (1820-1864) υπήρχε και η υποχρεωτική 

φοίτηση αρρένων και θηλέων στα βασικά σχολεία, η οποία επέτρεψε στους Κυθηρίους να μεταβάλουν 

τις απόψεις περί εκπαίδευσης των κοριτσιών. Επίσης η ίδρυση, με κληροδότημα, της δευτεροβάθμιας 

εκπαιδευτικής μονάδας, γνωστής ως Βιτσαμανείου Σχολής (1821), επέτρεψε την εκπαίδευση μεγάλου 

αριθμού μαθητών. Η συγκεκριμένη σχολή μετεξελίχτηκε σε Μέση Εμπορική Σχολή, δίνοντας ακόμη 

περισσότερη ώθηση στην ντόπια εκπαίδευση. Επίσης έχουμε την ίδρυση Οικοκυρικής Σχολής (1920), 

από τον πολιτιστικό φορέα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου, αλλά και την δημιουργία, με ευεργεσία, της 

Πατρικίου Γεωργικής Σχολής στον Καραβά (1936/1957-1976). Τέλος, θέλοντας να τονίσουμε την έφεση 

των Κυθηρίων προς την εκπαίδευση, αναφέρουμε την ύπαρξη Ομίλου Κυθηραϊκών Πανεπιστημιακών 

(καθηγητών), με άνω των είκοσι μελών, ενεργών και ομότιμων καθηγητών Ελληνικών πανεπιστημίων  

(2017).  
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πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση του κεντρικού 

οδικού δικτύου, αλλά και επέκταση των δικτύων διασύνδεσης των οικισμών. Η 

λειτουργία των πρώτων τακτικών λεωφορειακών δρομολογίων ήταν, και εξακολουθεί 

να είναι, προσανατολισμένη σε αυτή την μετακίνηση για την εξυπηρέτηση των 

μαθητών. Αλλά ακόμη και εάν δεν φοίτησαν στο Γυμνάσιο η Χώρα ως διοικητικό και 

οικονομικό κέντρο επέβαλλε την μετάβαση σε αυτήν, για πληθώρα λόγων. Αντίστοιχα 

ο Ποταμός και η Αγία Πελαγία υπήρξαν το κεφαλοχώρι και λιμάνι του Βορείου 

τμήματος. Έτσι οι απεικονίσεις έχουν μια λογική. Με 9 της Αγίας Πελαγίας (χωρίς να 

υπολογίσουμε και άλλες δύο, η μία photo op, δηλαδή φωτογραφία ειδικού 

ενδιαφέροντος αφού έχει πολιτικό θέμα και η άλλη σύνθετη-ερανική) και 4 του 

Ποταμού (οι δύο είναι το τοπόσημο του γεφυριού, έργο της Αγγλοκρατίας) και αυτοί 

οι χώροι έχουν το μερίδιό τους. Η πλειονότητα των μεταναστών μπορεί να 

προέρχονταν από άλλα χωριά της νήσου αλλά οι απεικονίσεις είχαν την δυνατότητα να 

τους προκαλέσουν αναμνήσεις, συνειρμικά. Η χρήση των τυποποιημένων τοπίων 

λειτουργεί ως περίληψη του ευρύτερου χώρου καταγωγής του μετανάστη. Η εικόνα 

λειτουργούσε και μαζί και ανεξάρτητα από το κείμενο της πίσω όψης. Και η ανάκληση 

του χώρου επιτρέπει στη νοσταλγία να λειτουργήσει θετικά και οι συνειρμοί 

λειτουργούν προς όφελος της ψυχικής ισορροπίας του μετανάστη.  Ο μετανάστης της 

πρώτης γενιάς ονειρεύεται το μικρότοπο καταγωγής διά της επαγωγής, πολλές φορές. 

Τα συμπαραδηλούμενα συμπληρώνουν την εικόνα και λειτουργούν στο επίπεδο του 

θυμικού. Έτσι το θυμικό επηρεάζεται και επιτρέπει την αποδοχή της αποδημίας, ως 

υφιστάμενης κατάστασης ανάγκης, και την προσδοκία της μελλοντικής επιστροφής. 

Το μνημονικό εργαλείο της καρτ ποστάλ επιτρέπει την θέαση αοράτων σημείων. Οι 

μετανάστες άλλωστε πάντα έβλεπαν πράγματα που δεν υπήρχαν παρά μόνον στην 

φαντασία τους. Το αφήγημα της καρτ ποστάλ είχε μια δυναμική, αφού συνδύαζε το 

οπτικό με το γραπτό. Και γι’ αυτόν το λόγο διασώθηκε ως αντικείμενο συλλογής από 

τους αρχικούς μετανάστες, αντίθετα από την αλληλογραφία. Το αφήγημα της κάρτας 

ήταν ένα στοιχείο που ξεπερνούσε τα χαρακτηριστικά του απλού μηνύματος και 

περνούσε στον χώρο του άχρονου Ου-Τόπου. Ο παραλήπτης την επένδυε με όλα εκείνα 

τα στοιχεία που ήθελε να βλέπει σ’ αυτήν. Το χαρτόνι εμπεριείχε την νοσταλγία ενός 

τόπου. Κι αυτό ήταν αρκετό για τον μετανάστη. 
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Κεφαλαίο ένατο: 

Ανάλυση Περιεχομένου: το μήνυμα της κάρτας  

 

You can only fit so many words in a postcard,  

only so many in a phone call, only so many into space  

before you forget that words are sometimes  

used for things other than filling emptiness. 

Sarah Kay, Postcards 

 

 

9.1. Γιατί στέλνουμε καρτ ποστάλ; 

 

Η χρήση της φωτογραφικής ταχυδρομικής κάρτας οφείλεται σε  συγκεκριμένους 

κοινωνικούς λόγους.  Είναι η εύκολη λύση της αποστολής ευχών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η κάρτα που παραθέτουμε παρακάτω. Πρόκειται για ανταλλαγή ευχών για 

το επερχόμενο νέο έτος (1940) και διακινείται μέσα στο ίδιο χωριό, τον Ποταμό 

Κυθήρων. Αναφέρει δε το τοπίο, για να μην γίνει κάποια σύγχυση, με χειρόγραφη 

σημείωση στο κάτω μέρος της καρτ ποστάλ. Η συγκεκριμένη κάρτα, σύμφωνα με 

πληροφορίες που συλλέξαμε από συγγενικά πρόσωπα του αποστολέα και της 

αποδέκτριας, δεν ήταν απλά Τελετουργική Επικοινωνία, αλλά συγκαλυμμένη μορφή 

γραπτής επαφής ερωτευμένου ζεύγους, που αργότερα νυμφεύθηκε. Όμως η τυπικότητα 

που παρουσιάζει η κάρτα συμφωνεί με τον τρόπο χρήσης της, όπως θα ανέμενε κάποιος. 

Η ευκολία λοιπόν της χρήσης επέτρεψε την γιγάντωση του μέσου. Ο Rogan (2005:19) 

αναφέρει σχετικά: «communication was the raison d'être of the picture postcards» 

δηλαδή της χρήσης των καρτών ως τελετουργικής επικοινωνίας, ως κομμάτι της 

κυκλικής και όχι γραμμικής επικοινωνίας. Υποστηρίζει δε πως αυτές δεν μετέδιδαν 

πραγματικά νέα μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Η δική μας  άποψη, όσον αφορά 

το σώμα των τεκμηρίων της παρούσας έρευνας, διαφέρει. 
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Εικόνα 41 Ποταμός, Κύθηρα (30-12-1939), γενική άποψη και οπίσθιο τμήμα κάρτας με μήνυμα, φωτογράφος 

Σοφίος, αποστολέας Σοφίος. Πηγή: αρχείο Ε. Βενέρη-Τραβασάρου. 

 

Πολλές φορές αναφέρονται προσωπικά νέα, αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος 

χρήσης των καρτ ποστάλ.  Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η καρτ ποστάλ είναι ένα μέσο 

επικοινωνίας ημιδημόσιο. Ως τέτοιο η ύπαρξη καρτών που  διακινούνταν και 

αξιοποιούνταν για ειδικά γεγονότα, ως ενθύμιο ειδικών συνθηκών και περιστάσεων 

είναι απόλυτα λογική. Σαν τέτοια παραδείγματα παραθέτουμε  τις ερανικές κάρτες, τα 

έσοδα από την πώληση των οποίων διατίθενται για κάποιο κοινωφελές έργο. Τα 

παρακάτω δύο τέτοιων  παραδείγματα ερανικών καρτ ποστάλ, μία από το νότιο και την 

μοναδική που έχουμε εντοπίσει από το βόρειο τμήμα, είναι ενδεικτικά. 
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Εικόνα 42 Καψάλι, Κύθηρα (1967-8), πρώτο 

πλεύρισμα του πλοίου στην νέα προβλήτα, ερανική 

κάρτα, φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 

Εικόνα 43 Καψάλι, Κύθηρα (1967-8), πρώτο 

πλεύρισμα του πλοίου στην νέα προβλήτα, ερανική 

κάρτα, πίσω όψη με μήνυμα, φωτογράφος Φατσέας. 

Πηγή: προσωπικό μας αρχείο. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο.  

 

 

Εικόνα 44 Αγία Πελαγία, Κύθηρα (Ιανουάριος 1959), 

σύνθετη ερανική κάρτα, φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: 

προσωπικό αρχείο.  

 

 

Εικόνα 45 Αγία Πελαγία, Κύθηρα (Ιανουάριος 1959), 

σύνθετη ερανική κάρτα, πίσω όψη με μήνυμα και 

γραμματόσημο, φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 

Η ερανική κάρτα έχει πολλαπλούς ρόλους: δίνει την δυνατότητα συμμετοχής του 

αποστολέα στον έρανο, του επιτρέπει να παρουσιάσει στον παραλήπτη τις αλλαγές που 

συντελούνται στον τόπο καταγωγής και τέλος να επιτελέσει την βασική της λειτουργία, 

δηλαδή την τέλετουργική επικοινωνία μεταξύ τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

φωτογράφοι λειτουργούν ως μέλη της κοινωνικής ομάδας δωρίζοντας την κάρτα, 

δηλαδή τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης της. Οι ερανικές κάρτες φανερώνουν την 

δυναμική που αναπτυσσόταν στην περιφέρεια. Η κρατική μέριμνα δεν μπορούσε να 

αναλάβει τέτοια έργα και έτσι οι κάτοικοι έπρεπε να καταφύγουν στην παράδοση είτε 

της ομαδικής εργασίας είτε στην αναζήτηση πόρων από τους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς μετανάστες που θα κάλυπταν τις δικές τους πενιχρές συνεισφορές.  Η 

πρώτη καρτ ποστάλ (εικόνα 42) αφορούσε στην προσπάθεια επέκτασης του 

λιμενοβραχίονα του Καψαλιού. Ο όλος συντονισμός του έργου γινόταν μέσω του 
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πολιτιστικού φορέα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου, ο οποίος διέθετε εμπειρία 

διαχείρισης. Η συμμετοχικότητα είναι  ίδιον των κοινωνιών. Απλά διαφέρει η 

προσέγγιση των συμμετεχόντων. Άλλοτε είναι προσωπική εργασία, άλλοτε χρηματική 

συνεισφορά. Η δεύτερη καρτ ποστάλ (εικόνα 44) αφορά το αντίστοιχο έργο επέκτασης 

του λιμενοβραχίονα της Αγίας Πελαγίας. Εδώ η προσπάθεια είναι πιο προσωπική: 

ιθύνων νους και κινητήρια δύναμη πίσω από αυτήν την προσπάθεια ο Π. Ι. Κορωναίος 

ή Πουλάκης. Και τα δύο έργα ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1960, με κύρια 

χρηματοδότηση τις συνεισφορές των μεταναστών. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η 

ύπαρξη γραμματοσήμου. Η συγκεκριμένη δεν κλείστηκε σε φάκελο αλλά ήταν ανοικτή 

στο βλέμμα όλων: συντονιστή, συμμετεχόντων και ελεγχόντων.  

 Παράλληλα καταγράψαμε και κατά παραγγελία κάρτες. Δεν είναι συχνές, αλλά 

υπάρχει ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αμεσότητας σχέσης μεταξύ φωτογράφου 

και φωτογραφουμένου. Η απλή χρήση της τυποποιημένης κάρτας δεν καλύπτει τον 

αποστολέα ενώ ο φωτογράφος απλά αξιοποιεί εμπλουτισμένα τα γνωστά σημεία. Ο 

μεγάλος αριθμός καρτών με την ίδια, σχεδόν, θεματική φανερώνει πως η τακτική ήταν 

διαδεδομένη. Οι φωτογράφοι των Κυθήρων, όπως έχουμε αντιληφθεί, εμπλούτιζαν την 

θεματική τους όχι τόσο με νέα ή και άγνωστα, μια τακτική που αρχίζει ουσιαστικά στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 και με παρέμβαση και ξένων εκδοτών, αλλά 

αναπαραγάγουν τα ίδια τοπία και απλά τα ενημερώνουν, τρόπον τινά. Έτσι σε πολλές 

περιπτώσεις η κάρτα δίνει την δυνατότητα της εικονογραφικής απεικόνισης και του 

αποστολέα.  

 Στα τέλη του 1970 η θεματολογία αλλάζει αφού η εισβολή της μαζικής 

τουριστικής καρτ ποστάλ επηρέασε και το νησί. Οι φωτογράφοι είτε συνεργάστηκαν 

με τους εξ Αθηνών εκδότες είτε δημιούργησαν τις δικές τους, βραχύβιες όμως, 

εκδοτικές επιχειρήσεις.  Το μαζικό εξοβέλισε το ειδικό. Στα τέλη όμως της δεκαετίας 

του 1980 μια  μετανάστρια δεύτερης γενιάς, που αποφάσισε να μπει στον χώρο της 

καρτ ποστάλ, κατόρθωσε να ξαναβάλει στο παιχνίδι και το ντόπιο στοιχείο, αφού οι 

αδελφοί Φατσέα και ο Σοφίος είχαν ουσιαστικά εγκαταλείψει τον χώρο, και οι εκτός 

Κυθήρων εκδότες καρτ ποστάλ  τον μονοπωλούσαν. Υπήρχε βεβαίως ο εκ Χώρας 

καταστηματάρχης Ν. Πετρόχειλος, αλλά η συμβολή του ήταν επικουρική. Σήμερα οι 

καρτ ποστάλ εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά έχουν υποχωρήσει αισθητά από το 

κυρίως έργο τους, εκείνο δηλαδή της άμεσης επικοινωνίας, και έχουν μετατραπεί σε 

απόδειξη της επίσκεψης στον χώρο, αντίστοιχα με όλα εκείνα τα παραφερνάλια που 
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απευθύνονται στην μάζα και προσπαθούν να δώσουν την δυνατότητα επιβίωσης σε 

αρκετές μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί. Έτσι ο επισκέπτης 

τουρίστας μαζί με τις σεμπρεβίβες, το τοπικό ιδιαίτερο φυτό με τα αειθαλή κίτρινα 

λουλούδια, και άλλα μικροαντικείμενα θα αγοράσει κάποια καρτ ποστάλ.74  Ακόμη και 

αν δεν αγοράσει, ενδεχομένως θα προσπαθήσει να την αναπαράγει είτε η εικόνα της 

θα τον ωθήσει να προσπαθήσει να την αντιγράψει είτε με την φωτογραφική μηχανή 

είτε με το κινητό. Όμως σπάνια, θα έχει την συναισθηματική φόρτιση που θα έφερε μια 

τέτοια καρτ ποστάλ για ένα Κυθήριο, ντόπιο ή μετανάστη. Η συναισθηματική 

επένδυση σε μια καρτ ποστάλ είναι τελείως διαφορετική για αυτές τις κατηγορίες 

ανθρώπων. Είναι κομμάτι τους, το παρελθόν τους, το παρόν τους, η ιστορία της 

οικογένειάς τους. Αυτή η επένδυση είναι που διαφοροποιεί το αντικείμενο και το κάνει 

τόσο άξιο μελέτης. 

  

 

9.2. Ανάλυση των μηνυμάτων των καρτ ποστάλ 

 

Η κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων δείχνει πως οι ευχές δίνουν τον τόνο: από τις 106 

καρτ ποστάλ που περιλαμβάνουν μήνυμα, οι 76 εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Τα 

 
74  Σεμπρεβίβα ονομάζεται από τους ντόπιους ένα μικρό κίτρινο λουλούδι, το οποίο χάρις στην 

συστηματική χρήση του έχει καταφέρει να ταυτιστεί με το νησί ως Εικόνα. Πρόκειται για το 

Ηelichrysumstoechas, ένα φυτό της οικογένειας των Ελίχρυσων που φύονται σε όλη την Μεσόγειο, 

κυρίως, αλλά και σε άλλα σημεία του κόσμου. Επειδή το φυτό χάνει το άνθος του αλλά διατηρεί τα 

αχυρώδη που το περιβάλουν κι έτσι δίνει την αίσθηση του αιωνίου. Οι ντόπιοι άρχισαν να το συλλέγουν 

συστηματικά προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 (βλ. σχετικά: https://bit.ly/3osAX9q). Η ονομασία 

παράγεται από τα λατινικά/ιταλικά semper + vivere= πάντα ζει  (βλ. σχετικά: https://bit.ly/2WmY49y). 

Στην Μάλτα υπάρχει το Ηelichrysum Melitense, «αδελφό» φυτό εκείνου των Κυθήρων, και του οποίου 

η λαϊκή ονομασία είναι sempreviva ta’ Ghawdex. Το φυτό αναγνωρίστηκε στο νησί Gozo το 1980. Η 

ντόπια ονομασία μας οδηγεί στην σκέψη πως το φυτό απλά καταλογραφήθηκε το 1980, αλλά ίσως ήταν 

γνωστό από πολύ παλιότερα. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ Μάλτας και Κυθήρων υπήρξαν ανέκαθεν. 

Μάλιστα η διαδρομή των μεγάλων ιστιοφόρων ήταν Μάλτα-Κύθηρα ή αντίστροφα. Και υπάρχουν 

στοιχεία για την εγκατάσταση ατόμων εκ Μάλτας στα Κύθηρα. Ενδεχομένως η ονομασία του φυτού στα 

Κύθηρα να επικράτησε από τους Μαλτέζους, που συνειρμικά συνέδεσαν το ντόπιο φυτό με το αντίστοιχο 

της Μάλτας. Υπάρχει όμως και η αντίστροφή εκδοχή: το φυτό των Κυθήρων να «δάνεισε» το όνομά του 

σε εκείνο της Μάλτας.  

https://bit.ly/3osAX9q
https://bit.ly/2WmY49y
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προσωπικά νέα υπάρχουν σε 29 από αυτές, ενώ εκείνες των ειδικών γεγονότων (στο 

κείμενο) είναι ελάχιστες. Το συμπέρασμα επομένως είναι πασίδηλο: οι καρτ ποστάλ 

λειτουργούσαν κυρίως ως μέσο ανταλλαγής ευχών, διατήρησης και σύσφιξης των 

οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων άρα τελετουργικής επικοινωνίας. Οι ευχές 

μπορούσαν να διακινηθούν μέσω άλλων μέσων όπως το  τηλεγράφημα, το οποίο λόγω 

κόστους μόνον σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Αφού λοιπόν υπήρχε η ανάγκη το μέσον 

την κάλυψε (Rogan, 2005:5). Η Τελετουργική Επικοινωνία, με την έννοια της 

επαναλαμβανόμενης και όχι αναγκαστικής πράξης,  επέτρεψε στην καρτ ποστάλ να 

λειτουργήσει καταλυτικά αφού επέτρεπε φθηνή, λιτή (όχι πάντα) και προπαντός 

εύκολη επικοινωνία. Ειδικά μεταξύ όσων δεν ήταν συγγενείς η αποστολή κάρτας ήταν 

επιβεβλημένη αφού για τους στενούς συγγενείς υπήρχε η δυνατότητα επιστολής. Άρα 

η άποψη του Rogan (2005) φαίνεται πως ισχύει και για τις κάρτες της δικής μας 

έρευνας.   

 Διαπιστώνουμε κάποιους παραλληλισμούς με την σύγχρονη εποχή. Οι καρτ 

ποστάλ μοιάζουν με την ηλεκτρονική αλληλογραφία το email, και ειδικά στο SMS 

(Ostman, 2004:435; Hjorth, 2005:2). Αυτό, λόγω της περιορισμένης έκτασης, 

προσεγγίζει τη λογική της καρτ ποστάλ. Μικρό, οικονομικό και εύκολο στη χρήση. 

Πέραν τούτου, το SMS είναι απλά λόγος γραπτός. «Το γραπτό μήνυμα (δηλαδή το 

SMS των κινητών) μπορούμε να πούμε πως έχει την ίδια σχέση με μια τηλεφωνική 

συνδιάλεξη όση έχει μια καρτ ποστάλ με μία επιστολή» (Rogan, 2005:18). Η καρτ 

ποστάλ όμως  περιλαμβάνει και εικόνα. Η συνέργεια κειμένου και εικόνας οδηγεί σε 

κάτι διαφορετικό: τις selfies. Όμως στις selfies το μέσο μετατοπίζει το βλέμμα από το 

χώρο στο πρόσωπο ενώ στην καρτ ποστάλ ο χώρος είναι πρωταγωνιστής. Στις selfies 

το άτομο υπερτονίζεται. Στις καρτ ποστάλ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά καλύπτουν τις 

κοινωνικές ανάγκες του ατόμου. Παραθέτουμε παρακάτω μια καρτ ποστάλ από το 

οικογενειακό μας αρχείο, την οποία όμως δεν έχουμε συμπεριλάβει στο υπό μελέτη 

σώμα. Η συγκεκριμένη έχει ληφθεί το 1937 ή 1938. 
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Εικόνα 46 Χώρα, Κύθηρα (1937-8), 

φωτογράφος άγνωστος. Πηγή: από 

προσωπικό αρχείο 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47 Χώρα, Κύθηρα (1937-8), φωτογράφος άγνωστος, 

πίσω όψη με μήνυμα. Πηγή: από προσωπικό αρχείο 

 

 

 

 

 

Η φωτογραφία έχει τυπωθεί σε χαρτόνι καρτ ποστάλ,  αλλά χρησιμοποιήθηκε αντί 

επιστολής και αυτόνομα ως φωτογραφική καρτ ποστάλ. Σήμερα θα χαρακτηριζόταν ως 

selfie, αφού ο αποστολέας απλά θέλει να παρουσιάσει τον μικρό συγγενή του και τον 

εαυτό του. Η φωτογραφία λήφθηκε: «επί τη ευκερία (sic) του φωτογράφου όπου 

πέρασε» Ο εικονιζόμενος δεν είναι Κυθήριος. Πρόκειται για τον Ιωάννη Μανωλάκη, 

από την Αστυπάλαια, που επισκέπτεται τον, εξ αγχιστείας, συγγενή του Νικόλαο 

Λουράντο, ξυλουργό το επάγγελμα. Ποζάρει έξω από τη πόρτα του ξυλουργείου με τον 

μικρό γιό του Νικολάου Δημήτριο (Μίτσον). Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του 

Δημητρίου, που μας έδωσε και τις συμπληρωματικές πληροφορίες, στην φωτογραφία 

είναι περίπου τριών ή τεσσάρων ετών, άρα η φωτογραφία έχει ληφθεί το 1937 ή 1938. 

Ο φωτογράφος δεν είναι Κυθήριος, ή δεν πρόκειται για τους γνωστούς Κυθηρίους 

φωτογράφους, αλλά ένας των πολλών πλανοδίων που περιφέρονταν ανά την ελληνική 

ύπαιθρο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως η φωτογραφία δεν φέρει ανάγλυφη 
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την επωνυμία των Φατσέα ή Σοφίου ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο των δύο ντόπιων 

φωτογράφων της εποχής. Ο φωτογράφος που περιοδεύοντας αναζητάει πελάτες είναι 

χαρακτηριστική φιγούρα της εποχής, και ειδικά στην επαρχία, πριν τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συγκεκριμένη καρτ ποστάλ ταξίδεψε προς Αστυπάλαια αλλά 

ξαναβρήκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον δρόμο της στα αρχεία του 

Δημητρίου Λουράντου.  

Η ύπαρξη περιοδεύοντος φωτογράφου μας οδήγησε να αναζητήσουμε τον λόγο, 

αφού το νησί διέθετε ήδη δύο φωτογράφους που είχαν και σταθερή έδρα, και οι οποίοι 

επίσης περιόδευαν. Εικάζομε πως η χρήση της νήσου ως χώρου εκτόπισης εξόριστων 

δημιούργησε την αυξημένη ζήτηση υλικού προς επικοινωνία με τους οικείους και η 

ντόπια προσφορά δεν κάλυπτε την ζήτηση. Έτσι διάφοροι φωτογράφοι θα περιόδευαν 

σε χώρους με εκτοπισμένους.75 Επίσης, τουλάχιστον πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, τα Κύθηρα συνδέονταν με καΐκια όχι μόνον με την Πελοπόννησο ή Κρήτη 

και τα Κυκλαδονήσια αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού και τον 

Πειραιά, πέρα από το βαπόρι της άγονης γραμμής, το οποίο κατάπλεε μια φορά την 

εβδομάδα -καιρού επιτρέποντος. Ήταν διαδρομές που υπήρχαν για αιώνες: Σαντορίνη, 

Αστυπάλαια, Άνδρος και άλλα νησιά ήταν χώροι οικείοι για τους Κυθηρίους και 

έχουμε την εύκολη μετακίνηση, εγκατάσταση και κατοίκηση σε αυτά.  

 Θα αναφερθούμε σε μίαν ακόμη καρτ ποστάλ, που δεν είναι μέρος του σώματος 

μελέτης, αλλά μας φανερώνει τον τρόπο χρήσης της, ήδη από παλαιότερα. Πρόκειται 

για μια γαμήλια φωτογραφία, τυπωμένη σε καρτ ποστάλ.76 Οι νεόνυμφοι επιθυμούσαν 

 
75 Τα Κύθηρα, και δευτερευόντως τα Αντικύθηρα, λειτούργησαν ως τόπος εξορίας και φυλάκισης, ήδη 

από τη Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή περίοδο, αλλά σίγουρα και αποδεδειγμένα από την περίοδο της 

Ενετοκρατίας. Κατά την Αγγλοκρατία, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα λειτούργησαν ως χώροι 

εκτοπισμού των Ριζοσπαστών βουλευτών και πολιτικών. Μετέπειτα, επί δικτατορίας Μεταξά, υπήρξαν 

χώρος εκτοπισμού κομμουνιστών, με αποτέλεσμα το βόρειο ειδικά τμήμα να επηρεαστεί πολιτικά, 

έχοντας και την φιλελεύθερη παράδοση της αστικής τάξης που δημιουργήθηκε με τα χρήματα των 

πρώτων μεταναστών της Σμύρνης, του Πειραιά και της Αλεξάνδρειας, σε αντιδιαστολή με την παλιά 

αρχοντική, και βαθιά συντηρητική, τάξη του νοτίου τμήματος. Η πολιτική αυτή διαφορά εξακολουθεί 

να υφίσταται. Ακόμη και επί επταετίας (1967-1974) το νησί συνέχισε να θεωρείται ως χώρος ήπιας 

μορφής εκτοπισμού, είτε άμεσα είτε συγκαλυμμένα, δηλαδή με την μέθοδο της δυσμενούς μετάθεσης.   

76 Η συγκεκριμένη προήλθε από το προσωπικό αρχείο της εκτεταμένης οικογένειας, και έφτασε σε εμάς 

αρκετά αργότερα από την δημιουργία του αρχείο υπό εξέταση. Επίσης το γεγονός πως επρόκειτο για 
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να καλύψουν την ανάγκη της τελετουργικής επικοινωνίας με την χρήση της ίδιας 

φωτογραφίας που δημιουργήθηκε ως κομμάτι της φωτογραφικής κάλυψης του γάμου 

τους. Εικάζουμε πως η αναπαραγωγή της πρωτότυπης φωτογραφίας σε καρτ ποστάλ 

έγινε από τον ίδιο τον φωτογράφο. Η επιθυμία δημοσιοποίησης του γεγονότος, πέραν 

της γραπτής επικοινωνίας σε επιστολή, οδήγησε στην εκτύπωση της καρτ ποστάλ, ώστε 

να την αποστείλουν σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς που δεν παρευρέθηκαν στο 

γεγονός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κάρτα χρησιμοποιήθηκε σε μεταγενέστερο 

χρόνο. Το ολιγόλογο μήνυμα της πίσω όψης απλώς ενισχύει το οπτικό μέρος, 

μετατρέποντας την κάρτα σε κομμάτι της ευρύτερης οικογενειακής ιστορίας. Την 

συγκεκριμένη κάρτα εντοπίσαμε σε συγγενικό σπίτι, το καλοκαίρι του 2019, και μας 

δόθηκε για αρχειοθέτηση, αφού είχαμε ολοκληρώσει την δημιουργία του σώματος 

μελέτης. Όμως η ύπαρξή της λειτουργεί επικουρικά στην μελέτη μας, και γι’ αυτόν το 

λόγο θεωρήσαμε πως έπρεπε να την αναλύσουμε συμπληρωματικά.  

 

 

 

Εικόνα 48 Γαμήλια καρτ ποστάλ (τέλη 1930), 

φωτογράφος άγνωστος. Πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

 

 

 

Εικόνα 49 Γαμήλια καρτ ποστάλ (τέλη 1930), πίσω όψη με 

μήνυμα, φωτογράφος άγνωστος. Πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

 
ιδιαίτερα εξειδικευμένο θέμα, αυτό της αναγγελίας γάμου, το τοποθετεί οριακά στο εύρος της έρευνάς 

μας, αλλά πρόκειται για πολύ ιδιαίτερη κατηγορία.  
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 Στο σώμα τεκμηρίων της έρευνας υπάρχει μία καρτ ποστάλ η οποία, παρότι δεν 

απευθυνόταν σε μετανάστες του εξωτερικού αλλά εκείνους του εσωτερικού (Αθήνα), 

λειτουργούσε και αυτή με την ιδέα της οπτικοποιημένης προσωπικής πληροφορίας. 

Την συγκεκριμένη είχαμε εντοπίσει στην δεκαετία του 1980 σε παλαιοπωλείο στο 

Μοναστηράκι. Υπήρξε μια από τις πρώτες μη οικογενειακές καρτ ποστάλ που 

κέντρισαν τον ενδιαφέρον να μελετηθεί το υλικό της εκτεταμένης οικογένειας.   

 

 

 

Εικόνα 50 Πλατεία Χώρας, Κύθηρα (1953), 

φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: προσωπικό αρχείο.  

 

 

Εικόνα 51 Πλατεία Χώρας, Κύθηρα (1953),πίσω όψη 

με μήνυμα, φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 

Στην καρτ ποστάλ, η οποία φαίνεται να ήταν κατά παραγγελία, υπάρχει χειρόγραφη 

παρέμβαση του αποστολέα στην Εικόνα: τοποθέτησε σταυρό πάνω σε αυτοκίνητο και 

έγραψε επεξηγηματικό κείμενο στο λευκό πλαίσιο: «Το Κουρσάκι»77 Η κάρτα είναι 

κάρτα διαβίβασης ευχών, δηλαδή Τελετουργική επικοινωνία: «[Σ]ας εύχομαι το νέον 

έτος 1954 να είναι ευτυχισμένο και να πραγματοποιηθεί οριστικά το ποθούμενον, για 

να καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί η κουμπαριά μας». Ακολουθούν 

περισσότερα προσωπικά και οικογενειακά νέα. Ο αποστολέας ήταν ιατρός που 

εργαζόταν στα Κύθηρα εκείνη την εποχή και το «Κουρσάκι» είναι το νέο του απόκτημα: 

 
77 Ο χαρακτηρισμός του αυτοκινήτου εμπεριέχει δύο σημαντικά στοιχεία: πρώτον η λέξη Κουρσάκι 

χρησιμοποιείται με κεφαλαίο. Κεφαλαιώδους σημασίας η απόκτηση ιδιόκτητου αυτοκινήτου εκείνη την 

εποχή. Είδος πολυτελείας, αλλά συγχρόνως αντικείμενο κοινωνικής καταξίωσης και επαγγελματικής 

επιτυχίας. Το δεύτερο είναι η χρήση υποκοριστικού. Δεν μιλάει για το αυτοκίνητο ή έστω την κούρσα. 

Είναι ΤΟ Κουρσάκι. Η χρήση του υποκοριστικού καταδεικνύει μια κτητική σχέση με το αντικείμενο του 

πόθου, αφού κατάφερε να το αποκτήσει. Είναι ο ευτυχής ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου. Είναι δικό του. 

Άρα μπορεί να το προσωποποιήσει με την χρήση υποκοριστικού. 
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ένα Ford Taunus 12M (1952–1955), ένα όχημα αντάξιο της κοινωνικής του θέσης. Έτσι 

λοιπόν έχουμε μια χρήση της Εικόνας που ξεφεύγει των τετριμμένων. Ο ιδιοκτήτης 

μιλάει μέσα από την Εικόνα: «Να το καινούργιο μου αμάξι και θαυμάστε το και 

θαυμάστε κι εμένα που κατάφερα και το απέκτησα». 

 Η χρήση της καρτ ποστάλ ως υπόμνησης του τόπου καταγωγής μπορεί να πάρει 

πολλές μορφές, και πιο συγκεκριμένα την μορφή ανθρώπων και όχι τοπίων. Στην 

περίπτωση της εικόνας 52  ένα ελικόπτερο Sikorsky UH-19D Chickasaw της 

Ελληνικής Αεροπορίας προσγειώνεται στα Κύθηρα, και συγκεκριμένα στον χώρο 

αποκαλούμενο «Αγιάτικο», όπου πλέον λειτουργεί το δημοτικό πάρκινγκ της Χώρας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας το συγκεκριμένου τύπου 

ελικόπτερο ήταν ο πρώτος τύπος ελικοπτέρου που αποκτήθηκε το 1958, και παρέμεινε 

σε υπηρεσία έως το 1971. Ανήκε στην 358 Μοίρα Ελικοπτέρων και χρησιμοποιήθηκε 

σε αποστολές Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Το 1964 βάφτηκε σε παραλλαγή NATO, 

την οποία διατήρησε ως την απόσυρσή του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία η 

ημερομηνία της φωτογραφίας είναι σίγουρα πριν το 1964, αφού φέρει την 

εργοστασιακή μεταλλική βαφή κι όχι εκείνη της παραλλαγής. Η φωτογραφία έχει 

τραβηχτεί από τον Σοφίο, καθώς είναι τυπωμένη σε χαρτί καρτ ποστάλ και 

περιλαμβάνει σφραγίδα: ΣΟΦΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ. 

 

 

 

Εικόνα 52 Αγιάτικο, Χώρα, Κύθηρα (1958), 

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό αρχείο.  

 

 

Εικόνα 53 Αγιάτικο, Χώρα, Κύθηρα (1958), πίσω όψη 

χωρίς μήνυμα, με σφραγίδα φωτογράφου Σοφίος. 

Πηγή: προσωπικό αρχείο.  

 

Η συγκεκριμένη είχε αποσταλεί στο εξωτερικό. Δεν περιελάβανε κείμενο, άρα 

λειτούργησε μόνον ως απλή φωτογραφία επικοινωνίας και όχι ως καρτ ποστάλ. Μια 

κλασική photo opportunity (photo op), δηλαδή η λήψη της στιγμής που θέλουμε να 
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μεταδώσουμε και να διαδώσουμε, προβάλλοντας τον εαυτό μας. Η μετάβαση 

ελικοπτέρου στην ελληνική επαρχία, και δη σε νησί της Άγονης γραμμής, είναι πρώτης 

τάξης τοπικό νέο το 1963-64, αλλά δεν είναι προγραμματισμένη αφού δεν εμφανίζεται 

μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων ούτε και οι Αρχές του τόπου. Ένας των εικονιζόμενων 

ατόμων την προμηθεύτηκε και την απέστελλε στον μετανάστη γιό στην Αυστραλία 

ώστε να υπάρχει η επιβεβαίωση της παρουσίας της στην στιγμή του συμβάντος. Είναι 

η κανονική χρήση της εικόνας ως απλής φωτογραφίας, μόνον που τυχαίνει να έχει 

τυπωθεί σε χαρτί καρτ ποστάλ. Τελικά το μήνυμα της εικόνας δεν είναι το γεγονός της 

άφιξης του ελικοπτέρου: είναι τα προβαλλόμενα άτομα, και ειδικά το ένα. Είναι η 

μητέρα του αποδέκτη της κάρτας. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί και φίλοι. Η μητέρα 

ήθελε ο γιός της να μοιραστεί την στιγμή. Η καρτ ποστάλ υπενθυμίζει τον τόπο, μέσα 

από τους απεικονιζόμενους.  

 Οι καρτ ποστάλ που στάλθηκαν από τα Κύθηρα, και όχι μόνον σε προορισμούς 

του εξωτερικού, έχουν όλες ένα κοινό στοιχείο: τον χώρο. Ο χώρος καλείται να 

λειτουργήσει ως καταδήλωση όσο και ως συμπαραδήλωση του τόπου καταγωγής και 

των εμπειριών που είχαν από αυτόν. Οι μετανάστες δεν είχαν συνεχόμενη οπτική 

επαφή με τον χώρο, όπως όταν ήταν κάτοικοι του νησιού. Η καρτ ποστάλ, και τελικά 

οποιοδήποτε οπτικό αντικείμενο, που παρουσιάζει τον τόπο είναι θρυαλλίδα 

νοσταλγίας. Εντοπίσαμε πως οι μετανάστες της μεταπολεμικής περιόδου ήταν, 

ηλικιακά, μεγαλύτεροι. Είχαν ήδη μια παρακαταθήκη αναμνήσεων. Η θέαση της καρτ 

ποστάλ τους επέτρεπε να τις ανακαλέσουν. Χαρούμενες ή μη ήταν οι δικές τους 

αναμνήσεις.  

 

 

9.3. Διαφοροποίηση του μηνύματος 

 

Η διαφοροποίηση της καρτ ποστάλ σε μήνυμα μεγάλου μεγέθους, αντί του ολιγόλογου 

της τελετουργικής Επικοινωνίας, επέφερε νέα δεδομένα στην επικοινωνία μεταξύ 

κατοίκων των Κυθήρων και μεταναστών. Χρονολογικά αυτό άρχισε να συμβαίνει προς 

τα τέλη του 1960 και τις αρχές του 1970. Τα μηνύματα των καρτ ποστάλ άρχισαν να 

γίνονται πολύ μεγαλύτερα και πυκνογραμμένα. Πιθανόν η μεταβολή αυτή να οφείλεται 

στην ηλικία του αποστολέα. Όσο μεγαλύτερη η ηλικία του αποστολέα τόσες 
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περισσότερες πιθανότητες έχει να αρχίσει να αναφέρει προσωπικά και οικογενειακά 

νέα αναλυτικότερα σε μια καρτ ποστάλ, αντί να χρησιμοποιήσει επιστολή. Δεν υπάρχει 

σαφής λόγος επιλογής. Ενδεχόμενα κάποιες από τις καρτ ποστάλ να γράφονταν καθ’ 

υπαγόρευση, από νεότερα μέλη της οικογένειας, καθόσον εγγράμματα. Όμως στις 

παρακάτω καρτ ποστάλ οι άνθρωποι που τις γράφουν είναι ηλικιωμένοι. Γράφουν 

αυτοί οι ίδιοι και δεν ζητούν βοήθεια από άλλους.  

 

 

 

Εικόνα 54 Καψάλι, Κύθηρα  (1961-2), ερανική 
κάρτα, φωτογράφος Φατσέας. Πηγή:, προσωπικό 

αρχείο. 

 

 

Εικόνα 55 Καψάλι, Κύθηρα (1961-2), ερανική κάρτα, 
πίσω όψη με μήνυμα, φωτογράφος Φατσέας. Πηγή: 

προσωπικό αρχείο.  

 

Χαρακτηριστική είναι η καρτ ποστάλ (εικόνα 54), απεσταλμένη από τα Κύθηρα στην 

Αυστραλία με αποδέκτη τον γιό του αποστολέα. Εικάζουμε πως έχει αποσταλεί περί 

το 1961 ή 1962, γνωρίζοντας τα ιστορικά των ατόμων, αφού δεν αναφέρει ημερομηνία. 

Ο αποστολέας είναι ο παππούς μου Νικόλαος και ο αποδέκτης ο πατέρας μου 

Δημήτριος. Ο αποστολέας διανύει ήδη την έκτη του δεκαετία (γεννήθηκε το 1899), άρα 

θεωρεί τον εαυτό του ηλικιωμένο -με τα δεδομένα της εποχής. Γράφει σε καρτ ποστάλ 

όλα όσα θα μπορούσε να αναφέρει σε επιστολή: ταξίδι της συζύγου και μιας από τις 

κόρες στην Αθήνα, παράπονα περί μοναξιάς (καλογερεύομε [sic]), νέα περί κυνηγιού, 

παρουσίαση του νέου λιμενοβραχίονα στο επίνειο του χωριού. Η χρήση της καρτ 

ποστάλ αντί της επιστολής καλύπτει την ανάγκη επικοινωνίας. Πρέπει να σημειώσουμε 

πως ο αποστολέας είναι απόφοιτος Ελληνικού Σχολείου (δηλαδή τριταξίου Γυμνασίου) 

της εποχής του, αν και επαγγελματίας ξυλουργός.78  Άλλωστε και η γραφή του το 

 
78 Ο Νικόλαος Δ. Λουράντος (1899-1972), είναι ο από πατέρα παππούς μου. Σε έναν τόπο όπου το 

παρεπίθετο συντροφεύει γενιές επιγόνων, και πολλές φορές μετατρέπεται σε κύριο επίθετο, αυτός 
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καταδεικνύει, όντας στρωτή και καλλιγραφική, με λίγα ορθογραφικά λάθη ή 

ασυνταξίες. Είναι πάντως το πρώτο δείγμα της εκτεταμένης επικοινωνίας μέσω καρτ 

ποστάλ που συναντάμε στο υλικό μας. 

 Οι επόμενες τρεις καρτ ποστάλ (εικόνες 56, 58 και 60) υποστηρίζουν ακόμη 

περισσότερο την υπόθεση μας. Η πρώτη έχει αποσταλεί τον Δεκέμβριο του 1972, η 

δεύτερη τον Μάιο του 1976 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 1980. Και οι τρεις 

αποστέλλονται στις ΗΠΑ από την σύζυγο του προηγούμενου αποστολέα, η οποία έχει 

γεννηθεί το 1901, προς την κόρη της Βιολέτα. Πρόκειται για την, από πατέρα, γιαγιά 

μας Μαρία Σαμίου-Λουράντου. Η γιαγιά ήταν γόνος αστικής οικογενείας, είχε δε 

μόρφωση τουλάχιστον βασικού επιπέδου, γνωρίζοντας ικανοποιητική ανάγνωση και 

γραφή, ως απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου της εποχής, αν και στις καρτ ποστάλ 

παρουσιάζεται ελαφρά ανορθόγραφη.  

 

 

 

Εικόνα 56 Καψάλι, Κύθηρα (1972), φωτογράφος 

άγνωστος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

Εικόνα 57 Καψάλι, Κύθηρα (1972), πίσω όψη με 

μήνυμα, φωτογράφος άγνωστος. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 
απέκτησε δηλωτικό του επαγγέλματος: Μαραγκός, αν και δεν ήταν ο μόνος ξυλουργός του νησιού. Ο 

πατέρας του, Δημήτριος είχε το παρεπίθετο Τσικνωμένος, μητρωνυμικό από την μητέρα του και τον 

οικισμό-χωριό καταγωγής της. Ο Δημήτριος μετανάστευσε στην Αργεντινή (1900-1910), δουλεύοντας 

στην κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου -μαζί με αρκετούς άλλους Κυθηρίους. Επιστρέφοντας είχε 

την δυνατότητα να χτίσει καινούργιο σπίτι, πλάι στο πατρογονικό, ενώ η οικονομική άνεση επέτρεψε 

την φοίτηση του Νικολάου στο Ελληνικό Σχολείο και την μαθητεία του σε μεγάλο εργαστήριο 

ξυλουργικής του Πειραιά. Έτσι ο Νικόλαος υπήρξε ο πρώτος καταρτισμένος ξυλουργός του νοτίου 

τμήματος. Το κατάστημά του βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της Χώρας. Μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο εργάστηκε αποκλειστικά ως αγρότης. 
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Εικόνα 58 Κάστρο και Καψάλι, Κύθηρα (1976), 

φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

Εικόνα 59 Κάστρο και Καψάλι, Κύθηρα (1976), πίσω 

όψη κάρτας με μήνυμα, φωτογράφος Σοφίος. Πηγή: 

προσωπικό αρχείο. 

 

 

 

Εικόνα 60 Κάστρο, Κύθηρα (1980), φωτογράφος 

άγνωστος (εκδ. Ησαϊας). Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

 

Εικόνα 61 Κάστρο, Κύθηρα (1980), πίσω όψη με 

μήνυμα, φωτογράφος άγνωστος (εκδ. Ησαϊας). Πηγή: 

προσωπικό αρχείο. 

  

Η γραφή της στις καρτ ποστάλ είναι πυκνή και δεν περιορίζεται στις τυπικές, και 

αναμενόμενες, ευχές λόγω εορτών, Χριστουγέννων και νέου έτους, Πάσχα και 

γενέθλιων αντίστοιχα. Όλο το ύφος, ιδιαίτερα της τρίτης κάρτας θυμίζει περισσότερο 

επιστολή αντί απλού μηνύματος καρτ ποστάλ. Υπάρχουν και άλλα δείγματα, 

τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 1980, που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά η 

χρήση της καρτ ποστάλ για εκτεταμένη επικοινωνία. Ενθυμούμενος την στενότερη 

επαφή μας μαζί της, κατά την περίοδο 1976-1980, ανακαλώ την πυκνή επιστολική 

αλληλογραφία που διατηρούσε με όλες τις μετανάστριες θυγατέρες της, αφού σε 

πολλές περιπτώσεις είτε έπρεπε να ταχυδρομήσουμε είτε να παραλάβουμε επιστολές 

και κάρτες από το τοπικό Ταχυδρομείο.  
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 Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως η επικοινωνία μέσω της καρτ 

ποστάλ αποτελεί την γέφυρα, κατά κάποιον τρόπο, μεταξύ της επιστολής και της 

τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Ήδη από τα μέσα του 1970 το τηλέφωνο επέτρεπε την 

απευθείας συνομιλία μεταξύ αποδήμων και γονέων ή συγγενών, αν και το κόστος ήταν 

τέτοιο ώστε μόνον οι μετανάστες μπορούσαν να ανταπεξέλθουν την οικονομική 

επιβάρυνση και έτσι εκείνοι πάντα καλούσαν. Η αμεσότητα του μέσου δεν 

υποκαθιστούσε πλήρως την επιστολή αλλά σίγουρα υποκατέστησε την καρτ ποστάλ 

στον ρόλο του κομιστή ευχών. Έτσι η χρήση της καρτ ποστάλ αρχίζει να φθίνει και το 

μερίδιό στην επικοινωνία συρρικνώνεται. Στο εξής  υφίσταται μια νέα μεταβολή: 

λειτουργεί ως προβολή των διακοπών των μεταναστών που ταξιδεύουν στην Ελλάδα 

και επισκέπτονται, συνήθως πέρα από τον γενέθλιο χώρο, και άλλα αξιοθέατα. Η χρήση 

αυτή υπήρχε ήδη αλλά γίνεται πλέον η κυρίαρχη. Η καρτ ποστάλ κάνει έναν κύκλο και 

από μήνυμα πιστοποίησης παρουσίας σε άλλον τόπο ξαναγυρνάει ακριβώς σε αυτό. Το 

διάλειμμα της χρήσης της για άλλους λόγους ξεφτίζει κι εξαφανίζεται. Οι χρήσεις 

κάνουν τον κύκλο τους, πριν φτάσουν στην κατάργηση του μέσου. Τα δείγματά μας 

αφηγούνται ακριβώς αυτήν την ιστορία. Η μετεξέλιξη του μέσου είναι γραμμική, αλλά 

με φθίνουσα πορεία. Αρχικά είναι ευχετήρια επικοινωνία ή απλά πιστοποίηση 

παρουσίας, δηλαδή καθαρά Τελετουργική Επικοινωνία. Κατόπιν εγγράφεται στο 

καθαρά υποχρεωτικό εθιμικό δίκτυο επαφής και επικοινωνίας και καταλήγει ως πλήρης 

προσωπική επαφή μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, με έμφαση στην λεπτομέρεια 

αντίστοιχη των επιστολών. Ο κύκλος χρήσης του αντικειμένου κλείνει Ακολουθεί η  

απαξίωση του μέσου λόγω της εκτόπισής του από νέες τεχνολογίες. Οι καρτ ποστάλ 

έπαψαν να είναι αποκλειστικά μέσα τελετουργικής επικοινωνίας, έγιναν «αντ’ αυτών» 

επιστολές, αλλά τελικά απαξιώθηκαν από την τεχνολογία. 

 

 

9.4. Είναι μετρήσιμη η Ανάμνηση;  

 

Το 2015 στο MIT αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος (LaMem), ο οποίος επιτρέπει σε ένα 

νευρωνικό δίκτυο (Convolutional Neural Networks) να ελέγξει μεγάλο αριθμό 

εικόνων/φωτογραφιών και να εντοπίσει σημεία τους που παρουσιάζουν μεγάλη 

αναμνησιμότητα (Khosla, & Raju & Torralba & Oliva, 2015). Το άρθρο που 
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περιέγραφε την χρήση του παραπάνω αλγόριθμου ανέφερε, στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων μέσα από την οπτικοποίηση, ότι εικόνες με κοντινά πλάνα ανθρώπων, 

προσώπων και αντικειμένων είχαν μεγαλύτερο δείκτη αναμνησιμότητας από 

αντίστοιχες που απεικόνιζαν ανοικτές εκτάσεις και φυσικά τοπία. Αυτό μας προϊδέαζε 

αφού οι καρτ ποστάλ του επιλεγμένου σώματος μελέτης δείχνουν συνήθως τοπία, 

ανοικτούς χώρους, ενώ κάποιες συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους. Η ιδέα του ελέγχου 

της αναμνησιμότητας ήταν να αντιπαραθέσουμε την ανθρώπινη αντίληψη απέναντι σε 

νευρωνικά δίκτυα. Και επιπρόσθετα να κατανοήσουμε εάν η νοσταλγία και η 

αναμνησιμότητα, όπως την κατηγοριοποιεί η μηχανιστική προσέγγιση, έχουν σχέση. Η 

φωτογραφία των καρτ ποστάλ είναι εμφανώς ένα αντικείμενο που μπορούσε να 

εισαχθεί ως δεδομένο, και να αναλυθεί ως ποσοτική εκφορά της αναμνησιμότητας. 

Χρησιμοποιήθηκαν δεκαοκτώ κάρτες, έντεκα ασπρόμαυρες και επτά έγχρωμες. 

Παραθέτουμε μερικές ενδεικτικά, μαζί με την χρωματική ανάλυση που απέδωσε ο 

αλγόριθμος.  
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Πίνακας 7 Καρτ ποστάλ και η αναμνησιμότητά τους, σύμφωνα με τον αλγόριθμο LaMem (από αδημοσίευτη εργασία 

του ερευνητή) 

 

 Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας έδειξαν πως, σύμφωνα με τον 

αλγόριθμο, οι φωτογραφίες των καρτ ποστάλ δεν είχαν υψηλή αναμνησιμότητα. 

Συγκεκριμένα μία κάρτα είχε πολύ μικρή αναμνησιμότητα, έντεκα είχαν χαμηλή, 

τέσσερεις είχαν μέση και δύο είχαν υψηλή. Όμως μια πιο επισταμένη προσέγγιση μας 

έδειχνε πως η αρχική μας θεώρηση αντιμετώπιζε προβλήματα. Στις φωτογραφίες των 

καρτ ποστάλ που είχαμε επιλέξει για έλεγχο μια εξ αυτών, ασπρόμαυρη, απεικόνιζε 

μαθήτριες σε σχολική εκδρομή. Λογικά θα έπρεπε να έχει δείκτη πάνω από το μέσο. 

Αντίθετα είχε χαμηλό, οριακά βέβαιά. Στην περίπτωση εκείνων των καρτών που 

απέδωσαν μέσο δείκτη είχαμε  αναμενόμενα αποτελέσματα: και οι τέσσερεις έχουν 

ανθρώπους και κατασκευές. Στις δύο με υψηλό δείκτη τα στοιχεία δεν συνάδουν: και 

οι δύο είναι μεν έγχρωμες αλλά θεματολογικά αντίθετες, αφού η μία είναι σύνθετη, 

περιλαμβάνοντας τρεις εικόνες -δύο ηλιοβασιλέματα και την επιχρωματισμένη εικόνα 

του 1944 με την αποβίβαση των Συμμάχων στο νησί- και μεγάλη λεζάντα, ενώ η άλλη 

είναι η φωτογραφία της εικόνας της Παναγίας Μυρτιώτισσας, με το χρυσό επικάλυμμα, 

στην οποία δεν υπάρχει πρόσωπο αλλά απλώς υπονοείται από το περίγραμμα. Τέλος 

εκεί που θεωρούμε πως το πείραμα απέτυχε εντελώς είναι η καρτ ποστάλ με τον πολύ 

χαμηλό δείκτη αναμνησιμότητας, και η οποία απεικονίζει το ίδιο τοπίο που παρατίθεται 



251 
 

παρακάτω (εικόνα 24). Είναι η πλέον αναγνωρίσιμη εικόνα της νήσου. Βεβαίως οι καρτ 

ποστάλ λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τις φωτογραφίες, καθώς πέρα από την 

εικόνα στη μία πλευρά, η πίσω όψη όταν περιλαμβάνει γραπτό κείμενο αποκτά 

ιδιαίτερο συναισθηματικό και μνημονικό φορτίο. Οι συνεντεύξεις έδειξαν πως οι καρτ 

ποστάλ μιλούν μόνο σε ειδικό κοινό: τους αποστολείς, τους παραλήπτες και όσους τους 

περιβάλλουν. Και φυσικά η εντοπιότητα, άμεση ή έμμεση, είναι εκείνη που 

προσδιορίζει την αναμνησιμότητα των καρτών. Εξηγούμε: η αρχετυπική εικόνα, 

συνυφασμένη με τα Κύθηρα, υπήρξε η απεικόνιση του Κάστρου της Χώρας και του 

επινείου Καψαλίου φωνογραφημένη από την περιοχή του Belvedere της Χώρας, όπως  

κωδικοποιήθηκε στην αφίσα του ΕΟΤ (1967). Αυτή η εικόνα ταξίδεψε παντού στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα όλοι οι επισκέπτες να 

επιδιώκουν να τραβήξουν μια πόζα είτε ως τοπίο είτε ως selfie με φόντο το 

συγκεκριμένο τοπίο. Κάποιες μαρτυρίες μας διαβεβαίωσαν πως η Ολυμπιακή 

Αεροπορία χρησιμοποίησε την ίδια αφίσα, με ελάχιστες παραλλαγές. Μια απλή 

περιήγηση σε κοινωνικά δίκτυα, με έμφαση στην φωτογραφία (Instagram και 

Facebook), φανερώνει τις πολλές φωτογραφικές αποτυπώσεις του συγκεκριμένου 

τοπίου τον μεγάλο αριθμό παρουσίας του συγκεκριμένου τοπίου. 
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Εικόνα 24 Κάστρο και Καψάλι, Κύθηρα, Ελλάδα. Αφίσα ΕΟΤ (Γαλλικά). Χρονολογία: Δεκέμβριος 1967. 

Φωτογράφος Μ. Κατζουράκης. Πηγή: φωτογράφιση φυσικού αντικειμένου, στον Δήμο Κυθήρων, από την Ε. 

Βενέρη-Τραβασάρου.  

 

Η αναμνησιμότητα μιας τέτοιας εικόνας αφορά τους μετανάστες, αλλά και τους 

κατοίκους, αφού το συναισθηματικό φορτίο που κομίζει η φωτογραφία είναι μεγάλο. 

Σχετίζεται με τους συνειρμούς που δημιουργεί η θέαση. Η επένδυση των εικόνων των 

καρτ ποστάλ με συνειρμικές σχέσεις δεν σταματάει μόνον στο πραγματικό επίπεδο. 

Περνάει στον χώρο του φαντασιακού. Κι αυτό γιατί οι καρτ ποστάλ δεν είχαν μόνον 

έναν αποδέκτη. Οι πολλαπλοί αποδέκτες δεν ήταν μόνον οι μετανάστες πρώτης γενιάς. 

Εξ αυτών γνώρισαν τον τόπο και άλλοι, διαμορφώνοντάς συνειρμούς που αφορούσαν 

τους ανθρώπους αρχικά, και δευτερευόντως με τον τόπο. Η μετέπειτα επίσκεψη σε 

αυτόν απλά συμπλήρωσε την εικόνα της καρτ ποστάλ. Πολλά άτομα της δεύτερης, και 

τρίτης, γενιάς έφτασαν στον τόπο και το φαντασιακό συναντήθηκε  με το πραγματικό, 

οδηγώντας τους να εγκατασταθούν στα Κύθηρα. Όμως υπήρξαν κι εκείνοι που το σοκ 

της πρώτης επαφής με τον τόπο ήταν τόσο τραυματικό ώστε δεν θέλησαν ποτέ να 

επιστρέψουν. Έτσι η αναμνησιμότητα στην περίπτωση των καρτ ποστάλ υφίσταται για 

ειδικούς λόγους. Οι τόποι είναι αυστηρά αναγνωρίσιμοι, και σε πολλές περιπτώσεις 

οριοθετημένοι, ενώ οι μορφές που παρουσιάζονται είναι οικείοι, αν όχι συγγενείς. 

Ειδικά στην περίοδο των ασπρόμαυρων φωτογραφικών καρτ ποστάλ τα πράγματα είναι 

σαφώς διακριτά και σταθερά, με ελάχιστες εξαιρέσεις που απλά επιβεβαιώνουν την 
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διαχρονικότητα του τόπου. Οι έγχρωμες συνεχίζουν αρχικά αυτήν την παράδοση αλλά 

γρήγορα υποκύπτουν στις επιταγές μιας αισθητικής που προσπαθεί μέσα από την 

εικόνα να μιλήσει σε όλους, και κυρίως στον τουρίστα. Αυτή η αναβάθμιση των καρτ 

ποστάλ τις μεταμορφώνει σε  βιομηχανοποιημένο προϊόν σε αντίθεση με τις 

βιοτεχνικές των πρώτων φωτογράφων.  

Η δοκιμή του αλγόριθμου της αναμνησιμότητας κατέληξε σε ένα σαφές 

συμπέρασμα: οι καρτ ποστάλ δεν είναι απλές εικόνες. Ως φωτογραφίες έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά ως αντικείμενα επικοινωνίας διαφέρουν ριζικά. 

Η αναμνησιμότητά τους  έχει διαφορά από εκείνη των απλών φωτογραφιών. Και τα 

νευρωνικά δίκτυα δεν έχουν ακόμη εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζουν το συναίσθημα 

της νοσταλγίας.  Η νοσταλγία, ως συναίσθημα, επιβάλλει να προσεγγίσουμε τις εικόνες 

μέσα από άλλες διαδικασίες. Η λειτουργική προσέγγιση, που έχει προωθηθεί από 

μελετητές, έχει καταδείξει πως η νοσταλγία εξυπηρετεί τρεις λειτουργίες: προκαλεί 

θετικά αποτελέσματα, διατηρεί και ενισχύει την θετική αυτοεκτίμηση και λειτουργεί 

ως αποθετήριο της κοινωνικής συνεκτικότητας (Sedikides, Wildschut, & Baden, 2004; 

Sedikides, Wildschut, Arndt, & Routledge, 2008; Sedikides, Wildschut, Routledge, 

Arndt, & Zhou, 2009). Όμως υπάρχει και μια τέταρτη λειτουργία, η οποία ερευνάται, 

που έχει να κάνει με την χρήση του συναισθήματος ώστε να αποδώσει νόημα στην ζωή 

των ανθρώπων. Η ανάκληση νοσταλγικών εμπειριών, όπως και να επιτυγχάνεται, έχει 

δώσει αποτελέσματα. Η χαρτογράφηση της νοσταλγίας, σε όλες αυτές τις ερευνητικές 

προσπάθειες, έχουν ως αφετηρία την ψυχολογική μελέτη του φαινομένου. Οι 

ψυχολογικές πρακτικές επιβεβαιώνουν, εμπειρικά, τα αποτελέσματα της νοσταλγίας 

(Routledge κ.ά., 2012; Routledge κ.ά., 2013).   Υπάρχουν και άλλες σχετικές 

ερευνητικές προσπάθειες. Επίσης ένας σημαντικός τομέας όπου μελετάται η χρήση των 

προσωπικών φωτογραφιών και ενθυμίων, στον τομέα της μνήμης, έχει να κάνει με την 

ενεργοποίηση των προσωπικών, και άλλων, αναμνήσεων, συναισθημάτων και 

συγγενικών σχέσεων σε ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, που παρουσιάζουν 

συμπτώματα απώλειας μνήμης (Cohene κ.ά., 2005; Hendry & Howarth 2014; Howarth, 

2020).  Βλέπουμε λοιπόν πως η μελέτη της νοσταλγίας επιτρέπει την μελέτη των 

ανθρώπων, αλλά δεν μπορεί να μετρηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της 

χρήσης του συγκεκριμένου αλγόριθμου. 
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Κεφάλαιο δέκατο: 

Ανάλυση των συνεντεύξεων  

 

Any time gone by was better 

Jorge Manrique 

 

10.1. Συνεντεύξεις: προσέγγιση και οργάνωση 

 

Η έρευνά μας, σε αυτήν την εργασία, είναι στοχοκεντρική. Εδράζεται, δηλαδή, σε ένα 

μοντέλο σκοπού, που έχει ως πρωταρχικό μέλημα τον έλεγχο της επίτευξης των 

τιθέμενων στόχων.  Πέρα από τις καρτ ποστάλ οι συνεντεύξεις είναι το επιπλέον 

εργαλείο ώστε να προσεγγίσουμε τις απαντήσεις στο ερευνητικό μας ερώτημα, και την 

μελέτη του παραγόμενου συναισθήματος της νοσταλγίας. Αυτός είναι ο πρωταρχικός 

μας στόχος. Το δίκτυο των ατόμων που θέλαμε να μελετήσουμε υπήρχε, όπως υπήρχε 

και η δυνατότητα πραγματοποίησης παράπλευρων συναντήσεων, ώστε να 

διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα των απαντήσεων, που θα μπορούσε να εξεταστεί 

αξιολογικά. Ως κύριο εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, 

σε συνδυασμό την επίδειξη καρτ ποστάλ, δηλαδή μια εκδοχή της συνέντευξης με 

εικόνες (photo elicitation) (Harper, 2002; Σκαρπέλος, 2012:173). Βασιζόμαστε σε 

αυτήν καθώς η χρήση του οπτικού ερεθίσματος μέσα από τις κάρτες επιτρέπει την πιο 

αβίαστη εκμαίευση πληροφοριών. Η χρήση της οπτικής αναπαράστασης έχει βάση 

στην φυσιολογία του εγκεφάλου: τα τμήματα του  που διαχειρίζονται την οπτική 

πληροφορία είναι εξελικτικά παλαιότερα από εκείνα της προφορικής (Harper, 2002:13).      

 

 

10.2. Στοιχεία και δεδομένα 

 

Ο στόχος της έρευνάς μας είναι να επιβεβαιώσουμε τη χρήση της καρτ ποστάλ, ως 

μέσου υπόμνησης του τόπου, στους μετανάστες. Ο συνολικός αριθμός καρτών που 

είχαν επιλεγεί για τις ανάγκες των συνεντεύξεων, που μαγνητοσκοπήθηκαν, 

αποτελούνταν από δεκαεπτά με μήνυμα και δέκα χωρίς. Από αυτές επιλέγονταν όχι 

περισσότερες από έξι (6) συνολικά, για παρουσίαση στην διάρκεια της συνέντευξης. 
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Υπήρξε φροντίδα να έχουμε ως βασικό πυρήνα κοινές καρτ ποστάλ, όμως υπάρχουν 

και κάποιες εξειδικευμένες. Η δεύτερη αυτή ομάδα αποτελούνταν από υλικό που είχε 

άμεση σχέση είτε ως τοπίο είτε ως μήνυμα/κείμενο με το υποκείμενο της συνέντευξης. 

Υπήρξε σκέψη να προσωποποιήσουμε το υλικό, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Στην 

εικόνα που παραθέτουμε καταγράφονται οι καρτ ποστάλ που χρησιμοποιήθηκαν ως 

photo-elicitation, δηλαδή το δείγμα που επιλέξαμε ως αντιπροσωπευτικό.  

 

 

Εικόνα 25 Οι καρτ ποστάλ που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις 

 

 Η επιλογή των ατόμων με τα οποία συζητήσαμε υπήρξε αποτέλεσμα δύο 

παραγόντων, που επηρέασαν και τις αποφάσεις μας. Αρχικά και ενώ είχαμε αποφασίσει 

να διενεργήσουμε ερευνητική προσπάθεια στην Αυστραλία, για καθαρά οικονομικούς 

λόγους δεν μπόρεσε να επιτευχθεί ο στόχος. Έτσι προκρίθηκε η επιλογή των Κυθήρων, 

ως χώρου διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Αυτό βεβαίως δημιουργούσε μια σειρά από 

μικρότερα προβλήματα. Εκεί επιλέξαμε την χρήση διαμεσολαβητή, μια τακτική που 

θα επέτρεπε την δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος εμπιστοσύνης. Ο πατέρας μου, 

έχοντας την εμπειρία και τις κοινωνικές σχέσεις που χρειάζονταν, βοήθησε στην 

επιλογή μεγαλύτερου δείγματος, από εκείνο το οποίο υπολογίστηκε. Ο δεύτερος 

παράγοντας υπήρξε το θέμα της ηλικίας. Οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, στους 

οποίους αναφερόμαστε, διανύουν την έβδομη και όγδοη δεκαετία του βίου τους. Αυτό 

επέβαλε, εκ προοιμίου, την ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπισή τους. Η ημιδομημένη 

συνέντευξη δεν μπορούσε να διεξαχθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αλλά 

κατά τις συνθήκες που επέτρεπε η φυσική και ψυχολογική τους κατάσταση. Οι 

συνεντεύξεις με άτομα της δεύτερης γενιάς δεν είχε τόσο έντονα προβλήματα, αλλά 

και σε αυτές έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς και οι δικές τους ηλικίες ήταν 
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τέτοιες ώστε η συναισθηματική φόρτιση μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα υγείας. 

Έτσι προσπαθήσαμε να διενεργήσουμε τις συνεντεύξεις στους χώρους κατοικίας τους 

και με την αρωγή συγγενικών τους προσώπων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

προβλήματα. Αν και είχαν προετοιμαστεί δεν χρησιμοποιήθηκαν Έντυπα Αποποίησης 

Ευθύνης, αλλά επιλέχθηκε η πιο βατή λύση της αναφοράς σε προστασία των 

δεδομένων και της συνέντευξης γενικά, ως οργανικό κομμάτι συζήτησης με τα μέλη 

της οικογένειας να συμμετέχουν αρχικά, δημιουργώντας ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. 

Δυστυχώς δεν μπόρεσε να καταστεί δυνατό αυτές να γίνουν in situ, δηλαδή στην 

Αυστραλία. Όλες, σχεδόν, πραγματοποιήθηκαν στα Κύθηρα, κατά την περίοδο του 

Αυγούστου 2019, με δύο εξαιρέσεις.  Ένα ικανό διάστημα καταναλώθηκε σε 

συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σε δημόσιους χώρους, όπως καφενεία και 

θρησκευτικές συγκεντρώσεις, με μετανάστες σε διακοπές και μετανάστες που έχουν 

επιστρέψει και εγκατασταθεί, είτε στα Κύθηρα είτε εκτός νήσου. Οι συνθήκες δεν 

επέτρεψαν την καταγραφή αυτών των περιστασιακών συναντήσεων, αλλά αυτές 

βοήθησαν σημαντικά  στη διαμόρφωση μιας συνολικότερης εικόνας της συμπεριφοράς 

των μεταναστών και εντοπισμό ιδιαίτερων στοιχείων, που συμπλήρωσαν τυχόν 

ερευνητικά κενά που δεν κάλυψαν οι συνεντεύξεις. Θεωρούμε πως τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν, μέσα τόσο από τις συνεντεύξεις όσο και από τις συζητήσεις, έχουν 

φθάσει στο επίπεδο κορεσμού των δεδομένων. Οι συνεντεύξεις λοιπόν μας επέτρεψαν 

να σκύψουμε και να δούμε την διαφορετικότητα των δύο, τριών, και ίσως παραπάνω, 

γενιών όταν βλέπουν το ίδιο αντικείμενο. Η νοσταλγία όμως της κάθε ομάδας έχει 

επενδύσει την εικόνα με τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Και αυτό καταδεικνύει την 

ανάγκη να καταγράψουμε το βλέμμα αυτών των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα της 

μνήμης της γενέθλιας γης διαφέρουν, κι όχι μόνον από γενιά σε γενιά αλλά και ανάμεσα 

στους μετανάστες της ίδιας γενιάς, ακόμη και της πρώτης. 

Από την πρώτη επεξεργασία του υλικού που είχε συγκεντρωθεί διαπιστώθηκε 

ότι μόνο η ποιοτική έρευνα θα απέδιδε στοιχεία στην περίπτωση της υπόθεσης 

εργασίας. Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης, ειδικά στις κοινωνικές 

επιστήμες, είναι ενδεδειγμένες. Άλλωστε το βασικό ερώτημα που έθεσε η εργασία, 

σχετικά με την χρήση της καρτ ποστάλ ως μέσο υπόμνησης του τόπου καταγωγής 

στους απόδημους, μπορούσε να απαντηθεί μέσα από έρευνα ποιοτικών δεδομένων και 

όχι αμιγώς ποσοτικών. Στην περίπτωση λοιπόν της εργασίας η έρευνα έπρεπε να 

ξεκινήσει από την εξέταση του υλικού μέσου, δηλαδή των ταχυδρομικών καρτών. Η 
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συναίσθηση σχετικά με το τι είναι σημαντικό και το ερευνητικό πλαίσιο είναι καθαρά 

θέμα του ερευνητή. Αυτός είναι εκείνος που αφού συλλέξει τα δεδομένα θα 

προσπαθήσει να τα ερμηνεύσει (Eisner, 2017:88).  

 Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, κυρίως, κατά τον Αύγουστο του 2019, 

στα Κύθηρα, εκτός εκείνες των γονέων του ερευνητή. Οι μετανάστες, οι οποίοι είχαν 

βρεθεί στη νήσο για διακοπές, κυρίως, αλλά και για την συμπλήρωση του Εθνικού 

κτηματολογίου. Η συγκυρία ήταν ευτυχής και πραγματοποιήσαμε συνολικά έξι 

συνεντεύξεις, διότι οι μετανάστες αν και υπήρξαν συνεργάσιμοι,  λίγοι δέχτηκαν αν 

αποτυπωθούν τα όσα διαμείφθηκαν, είτε σε γραπτό είτε να μαγνητοσκοπηθούν. Πέραν 

των συνεντεύξεων των γονέων του ερευνητή, υπήρξαν τέσσερεις  Ελληνοαυστραλοί, 

ένας Ελληνοαμερικανός και ένας από την Νότια Αφρική. Παρά τον περιορισμένο 

αριθμό, το δείγμα είναι ενδεικτικό,  καθώς από τους Ελληνοαυστραλούς δύο είναι 

επαναπατρισθέντες, ενώ οι άλλοι παραμένουν στην Αυστραλία. Ο Ελληνοαμερικανός 

είναι μόνιμα εγκαταστημένος στις ΗΠΑ, ενώ ο εκ Νοτίου Αφρικής είναι μετανάστης 

τρίτης γενιάς. Όλοι  οι υπόλοιποι είναι πρώτης γενιάς. Οι μετανάστες της Αυστραλίας 

έφυγαν στην εφηβεία τους, μετά τις εγκύκλιες γυμνασιακές σπουδές, εκτός ενός που 

δεν τις ολοκλήρωσε. Ο Ελληνοαμερικανός είχε πανεπιστημιακές σπουδές πριν 

αναχωρήσει, και υπήρξε θετός υιός Ελληνοαμερικανού μετανάστη που ανέκαμψε 

μεταπολεμικά. Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα. Ο εξ Αφρικής είναι και αυτός 

πανεπιστημιακής μόρφωσης και εργάζεται ως ραδιοφωνικός παραγωγός.  

 Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε διάφορους χώρους, αλλά πάντα σε, σχετικά 

ελεγχόμενο, περιβάλλον. Ένα σημείο που αναμενόταν υπήρξε η έντονη 

συναισθηματική φόρτιση, ειδικά σε δύο των υποκειμένων. Οι συνεντεύξεις ήταν 

σχετικά μικρές σε διάρκεια, καθώς θεωρήσαμε πως συζήτηση επί μακρόν θα είχε άλλα 

αποτελέσματα. Η συνήθης διάρκειά της ήταν περί την μισή ώρα. Επίσης αρκετές από 

τις άτυπες συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια Έκθεσης της 

Λαογραφικής Συλλογής Κυθήρων, στην Χώρα, ενώ άλλες σε διάφορες εκδηλώσεις ή 

χώρους (χορούς, καφενεία κ.ά.).80  Επιλέξαμε τα Κύθηρα ως χώρο διεξαγωγής των 

 
80 Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Μαρκάτο (πρώην Δημοτική Αγορά) κατά το 

διάστημα 10-14 Αυγούστου 2019. Αναφερόταν στο ρούχο των παλαιών Κυθήρων (πρώτες ύλες, 

επεξεργασία, ρούχα, εσώρουχα, φορεσιές) και χρησιμοποίησε υλικό της Λαογραφικής Συλλογής 

Κυθήρων (Χώρας). Ένα μεγάλο κομμάτι της έκθεσης περιλάμβανε την φωτογραφική τεκμηρίωση του 

ρούχου. Η είσοδος ήταν ελεύθερη και ο χώρος βρισκόταν πάνω στην κεντρική οδό της Χώρας και 
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συνεντεύξεων, αφού η επιλογή της Αυστραλίας, ως in situ έρευνας, ήταν αδύνατη -για 

οικονομικούς λόγους. Ένας άλλος παράγοντας που μας επέτρεψε την δειγματοληπτική 

ερευνητική προσπάθεια στα Κύθηρα ήταν η χρήση ατόμου ως διαμεσολαβητή, ώστε 

τα υποκείμενα των συνεντεύξεων να νοιώσουν πιο άνετα. Όλοι γνώριζαν καλύτερα τον 

πατέρα μου, απ’ ότι εμένα ως άτομο, κι έτσι επιλέξαμε την αξιοποίηση του ως 

διαμεσολαβητή. Έχοντας την εμπειρία και τις κοινωνικές σχέσεις που χρειάζονταν, 

βοήθησε στην επιλογή των ατόμων, που θα αποτελούσαν το δείγμα. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις, η νοσταλγία του τόπου υπήρχε έντονα, και η θέαση τη 

εικόνας του τόπου ήταν καταλυτική. Ακόμη και ο ένας των Ελληνοαυστραλών, ο 

οποίος ισχυρίστηκε πως ουδέποτε έλαβε καρτ ποστάλ, παραδέχτηκε πως αναζήτησε 

την εικόνα του τόπου, μέσα από αφίσες και άλλες απεικονίσεις. Όλοι ανέφεραν την 

εμβληματική φωτογραφία-αφίσα του ΕΟΤ, αν και στην περίπτωση του μετανάστη από 

την Νότιο Αφρική μας την ανέφερε ως την παραλλαγή της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 

που την είχαν τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του χώρου της οικογενειακής εργασίας. 

Επίσης οι καρτ ποστάλ λαμβάνονταν αλλά δεν φυλασσόταν πάντα, διότι δεν ήταν 

πάντα οικογενειακή πληροφόρηση, αλλά τελετουργική επικοινωνία με την ευρύτερη 

οικογένεια και τους φίλους και γνωστούς.   

 Ένα πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε αφορά την ηλικία των 

ατόμων που συμμετείχαν. Οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, στους οποίους 

αναφερόμαστε, διανύουν την έβδομη και όγδοη δεκαετία του βίου τους. Αυτό επέβαλε, 

την ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπισή τους. Η ημιδομημένη συνέντευξη δεν 

μπορούσε να διεξαχθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αλλά κατά τις 

συνθήκες που επέτρεπε η φυσική και ψυχολογική τους κατάσταση. Οι συνεντεύξεις με 

άτομα της δεύτερης γενιάς δεν αντιμετώπισαν τόσο έντονα προβλήματα, αλλά και σε 

αυτές έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς και οι δικές τους ηλικίες ήταν τέτοιες 

ώστε η συναισθηματική φόρτιση μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα υγείας. Έτσι 

προσπαθήσαμε να διενεργήσουμε τις συνεντεύξεις στον χώρο κατοικίας τους και με 

την αρωγή συγγενικών τους προσώπων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Δεν 

 
έχοντας κάνει αρκετή προβολή της, τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και με την χρήση παραδοσιακών 

μέσων (αφίσες), υπολογίζουμε τους επισκέπτες περί τους 300. Από αυτούς περί το ένα τρίτο ήταν 

μετανάστες, όλων των κατηγοριών: τόσο αυτοί που βρίσκονταν σε διακοπές όσο και αυτοί που 

επέστρεψαν, πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενιάς. 
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χρησιμοποιήθηκαν Έντυπα Αποποίησης Ευθύνης, αλλά επιλέχθηκε η πιο βατή λύση 

της διενέργειας της συνέντευξης, ως οργανικό κομμάτι συζήτησης με τα μέλη της 

οικογένειας να συμμετέχουν αρχικά, δημιουργώντας ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στα υποκείμενα είχαν να κάνουν με την 

εκμαίευση των συναισθημάτων που ένοιωθαν όταν παραλάμβαναν τις καρτ ποστάλ, 

την αντιμετώπιση της ετερότητας σε μια ξένη κοινωνία, τις σχέσεις που είχαν με τους 

αποστολείς. Όλο το σκεπτικό ήταν να επιτρέψουμε να εξωτερικεύσουν το συναίσθημα 

της νοσταλγίας. Η χρήση του δίπολου εικόνας και γραπτού μηνύματος λειτούργησε 

ικανοποιητικά. Οι συνεντεύξεις μας επέτρεψαν να σκύψουμε και να δούμε την 

διαφορετικότητα των δύο, τριών, και ίσως παραπάνω, γενιών όταν βλέπουν το ίδιο 

αντικείμενο. Η νοσταλγία όμως της κάθε ομάδας έχει επενδύσει την Εικόνα με τελείως 

άλλα χαρακτηριστικά. Θεωρήσαμε ως σημαντικό στοιχείο την καταγραφή του 

βλέμματος αυτών των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα της Μνήμης της Γενέθλιας Γης 

διαφέρουν, κι όχι μόνον από γενιά σε γενιά αλλά και ανάμεσα στους μετανάστες της 

ίδιας γενιάς, ακόμη και της πρώτης. 

 Κατά την διάρκεια της συνέντευξης δεν ακολουθήθηκε πάντα η χρήση όλων 

των καρτ ποστάλ. Πριν από την διεξαγωγή της, κατά την διάρκεια της εισαγωγικής 

συζήτησης, επιλέγονταν κυρίως οι κάρτες που θεωρούσαμε πως θα δημιουργούσαν 

περισσότερα σημεία συζήτησης και αναφοράς.  

 

10.3. Ανάλυση των συνεντεύξεων 

 

 Πολύ νωρίς στην έρευνά μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως όλα όσα 

αναφέρουμε, υποστηρίζουμε και υποθέτουμε χρειάζονταν την υποστήριξη μαρτυριών 

από τους ανθρώπους που βίωσαν την μετανάστευση, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη 

γενιά, πέρα από την δική μας, προσωπική, εμπειρία. Έτσι αποφασίσαμε πως θα έπρεπε 

να καταγράψουμε τις μαρτυρίες μέσω συνεντεύξεων με τα άτομα αυτά. Οι επιλογές 

ήταν δύο: Είτε να αναζητηθούν κατά την διάρκεια επισκέψεών τους στην Ελλάδα, και 

ειδικά στα Κύθηρα, είτε συνεντεύξεις in situ, στον χώρο της μετανάστευσης, δηλαδή 

στην Αυστραλία. Θεωρήσαμε πως η δεύτερη επιλογή ήταν και η πλέον επιθυμητή αφού 

θα μας έδινε την δυνατότητα να καταγράψουμε αντιδράσεις εκτός Κυθήρων, μιλώντας 
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όμως γι’ αυτά. Δυστυχώς στάθηκε αδύνατη η πραγματοποίηση του ταξιδιού στην 

Αυστραλία.   

Οι συνεντεύξεις που καταγράφηκαν αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της 

έρευνάς μας και τεκμηριώνουν τις απόψεις μας. Η καρτ ποστάλ ως μέσο υπόμνησης 

και διατήρησης της επαφής των απόδημων με τον τόπο καταγωγής μας οδηγεί στη 

κοινωνιολογική έρευνα τόσο των αποδήμων της πρώτης και δεύτερης γενιάς,  όσο και 

του εναπομείναντα πληθυσμού της νήσου. Χρησιμοποιήθηκαν άτομα του ευρέως 

συγγενικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της οικογενείας, ενώ δύο συνεντεύξεις 

περιλαμβάνουν άτομα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς πληρούσαν 

τα στοιχεία τα οποία επιζητούσαμε στην έρευνα μας. Στην εκτεταμένη έρευνα 

αναζητήθηκαν μετανάστες πρώτης γενιάς, ειδικά εκείνης των δεκαετιών 1940-1950, 

αφού ο μεγαλύτερος όγκος των καρτ ποστάλ διακινήθηκε από αυτούς και τους γονείς 

και συγγενείς τους. Δευτερευόντως αναζητήθηκαν μετανάστες δεύτερης γενιάς. Σε 

αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο υποκατηγορίες: εκείνοι των 

οποίων οι γονείς-μετανάστες πρώτης γενιάς έφυγαν πριν το 1940 κι εκείνοι των οποίων 

οι γονείς έφυγαν μετά το 1940. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών 

υποκατηγοριών αλλά κρίνουμε πως είναι αναγκαία η προσέγγιση και των δύο ώστε να 

υπάρξει ολοκληρωμένη άποψη. Τέλος, αναζητήθηκαν άτομα τρίτης γενιάς. Αυτή η 

κατηγορία είναι σαφώς καταλυτική αφού είναι εκείνοι που είτε αφομοιώνονται πλήρως 

είτε, στα πλαίσια της πραγματικής και πλασματικής νοσταλγίας των δύο 

προηγούμενων γενεών και του περίγυρου, αρχίζουν την αναζήτηση της καταγωγής και 

των ριζών τους. Πρέπει να τονιστεί ότι το δείγμα των προγραμματισμένων 

συνεντεύξεων δεν είναι μεγάλο, αλλά συμπληρώθηκε με τις άτυπες συζητήσεις όπου 

και όταν προέκυπταν.  

Ο πίνακας που παρατίθεται δίνει τα στοιχεία των ατόμων που συμμετείχαν στις 

προγραμματισμένες συνεντεύξεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο 

και οι καρτ ποστάλ (photo elicitation). Τα στοιχεία των υποκειμένων είναι ανώνυμα, 

σύμφωνα με τον ηθικό κώδικα της APA. Η μόνη εξαίρεση υπήρξαν οι γονείς του 

ερευνητή, καθώς είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση μαζί τους,  συναίνεσαν στην χρήση 

των προσωπικών τους στοιχείων και υπήρξαν οι δύο αρχικές που διεξήχθησαν.81 

 
81 Οι συνεντεύξεις εμπίπτουν στη κατηγορία της ποιοτικής έρευνας, και είναι τμήμα της ερευνητικής 

εργασίας, και δεν αποτελούν προϊόν άλλων. Δεν πρέπει λοιπόν να αναφέρονται ατομικά και ονομαστικά, 

ως προσωπική πληροφόρηση, καθώς αυτό θα διακύβευε την εμπιστευτικότητά τους. Άλλωστε οι 

ερευνητές πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τον Ηθικό Κώδικα της APA, σύμφωνα με τον οποίο δεν 
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Γενικά αναφερόμαστε στα άτομα με τα αρχικά τους, και δίνονται μόνον ορισμένα 

πληροφοριακά στοιχεία. 

 

α/

α 

αρχικά Πόλη και χώρος 

συνέντευξης 

Γενιά 

μετανάστη 

Ηλικία   Χωριό καταγωγής  Προορισμός 

μετανάστευσης 

Χώρα διαμονής Παρατηρήσεις 

1 Δ.Λ. Κορυδαλλός, 

Πειραιάς 

πρώτη 85 Χώρα, Κύθηρα Αυστραλία Ελλάδα Πατέρας του 

ερευνητή 

2 Π.Δ. Λειβάδι, Κύθηρα πρώτη 79 Λειβάδι, Κύθηρα Αυστραλία Αυστραλία Ιδιοκτήτης 

κοσμηματοπωλεί

ων 

3 Γ.Κ. Πιτσινιάνικα, 

Κύθηρα  

πρώτη  77 Πιτσινιάνικα, 

Κύθηρα  

Αυστραλία Ελλάδα Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

 Π.Τ. Πιτσινιάνικα, 

Κύθηρα 

πρώτη 71 Πιτσινιάνικα, 

Κύθηρα 

Αυστραλία Ελλάδα Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

4 Σ.Κ. Πιτσινιάνικα, 

Κύθηρα 

πρώτη 71 Πιτσινιάνικα, 

Κύθηρα 

Αυστραλία Αυστραλία Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

5 Α.Π. Αγία Πελαγία, 

Κύθηρα 

πρώτη 66 Αγία Πελαγία, 

Κύθηρα 

Αυστραλία Αυστραλία Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

6 Ο.Λ. Κορυδαλλός, 

Πειραιάς 

πρώτη 79 Τρίπολη, Αρκαδίας Αυστραλία Ελλάδα Μητέρα του 

ερευνητή 

7 Γ.Φ. Χώρα, Κύθηρα τρίτη 58 Λειβάδι, Κύθηρα Νότια Αφρική Νότια Αφρική Ραδιοφωνικός 

παραγωγός. Η 

συνέντευξη 

καταγράφηκε 

αλλά δεν 

μαγνητοσκοπήθη

κε.. 

8 Κ.Κ. Λειβάδι, Κύθηρα πρώτη/δεύτερη 69 Λειβάδι, Κύθηρα ΗΠΑ ΗΠΑ Ακαδημαϊκός 

Πίνακας 8 Συγκεντρωτικός πίνακας συνεντεύξεων 

 

Η συγκινησιακή φόρτιση όμως δεν λειτούργησε μόνον από την πλευρά των 

υποκειμένων. Σε όλες, σχεδόν, τις περιπτώσεις και ο ερευνητής αναγκάστηκε να 

διακόψει επανειλημμένα την ροή της συνέντευξης, λόγω της δικής του φόρτισης. 

Έχουμε αναφέρει και αλλού περί της μη αντικειμενικότητας του ερευνητή, όπως μας 

αναφέρει ο Eisner (2017:55). Ακόμη και στην περίπτωση των άτυπων συζητήσεων 

υπήρχε πάντα μια συγκινησιακή φόρτιση, αλλά λιγότερο έντονη. Όμως ειδικά αυτές οι 

 
πρέπει να αποκαλύπτονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων (Publication Manual of the American 

Psychological Association, 6th Edition, σσ. 17-18). 
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άτυπες συζητήσεις μας επέτρεψαν μια σε βάθος γνώση των απόψεων, ιδεών και 

συναισθημάτων των μεταναστών, και πιστεύουμε πως είναι εξίσου σημαντικές με τις 

καταγεγραμμένες συνεντεύξεις. Η ατμόσφαιρα σε μια δομημένη, ημιδομημένη ή 

ελεύθερη συνέντευξη είναι διαφορετική από εκείνη την, χαλαρή και αβίαστη, 

συζήτηση που γίνεται στα πλαίσια του συγχρωτισμού στο καφενείο, στον χώρο έξω 

από εκκλησία ή στην διάρκεια διασκέδασης. Η άποψή μας είναι πως έπρεπε να 

λάβουμε υπόψη μας και αυτές τις συζητήσεις.  

 Σε όλες τις περιπτώσεις των συνεντεύξεων η γλώσσα δεν υπήρξε μία. Στην 

διάρκεια της ροής της συνέντευξης η γλώσσα άλλαζε. Από Αγγλικά σε Ελληνικά και 

αντίστροφα, και το μεταναστευτικό ιδίωμα να καλύπτει είτε την μία είτε την άλλη. 

Είναι εντυπωσιακό πως ακόμη και μετανάστες που επέστρεψαν συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούν λέξεις του ιδιώματος, ασυναίσθητα. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε 

ως αμιγώς αμυντικό μηχανισμό, αλλά εμπεριέχει στοιχεία μιας άμυνας. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιούνταν κατόπιν ορισμού συνάντησης και προειδοποίησης. 

Έτσι όλοι οι συμμετέχοντες ήταν προετοιμασμένοι ψυχολογικά, αφού κατά τον ορισμό 

της συνάντησης αφιερώναμε χρόνο στην επεξήγηση της ερευνητικής προσπάθειας -αν 

και δεν δίναμε πολλές λεπτομέρειες. Τέσσερεις συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε 

φιλική με τα υποκείμενα οικία, αλλά όχι στην δικιά τους, μόνιμη ή παραθεριστική. Δεν 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερη επιφύλαξη, αλλά αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός της 

χρήσης του μεσολαβητή, άτομο που όλοι σέβονταν και εκτιμούσαν. Αυτό επέτρεψε 

την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης. Το χρονικό διάστημα των 

συνεντεύξεων κυμάνθηκε μεταξύ 15 λεπτών έως και πάνω από μισή ώρα. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιμείναμε για συνέχιση, όταν βλέπαμε πως τα υποκείμενα 

επιθυμούσαν να τελειώσουμε. Ένα στοιχείο που παρατηρήθηκε σε άτυπες, ατομικές 

και ομαδικές, συζητήσεις ήταν η γενίκευση, αντίθετα με τις αντίστοιχες που 

διεξήχθησαν με το ερωτηματολόγιο και κατά μόνας. Δεν απαντούσαν άμεσα σε 

ερωτήσεις αλλά προσπαθούσαν, μέσα από γενικότητες να μην είναι εντελώς σαφείς. Η 

αναβολή υπήρξε μόνιμο φαινόμενο των άτυπων ομαδικών συζητήσεων. Αντίθετα όταν 

το υποκείμενο ήταν μόνο, ή έστω με μέλος της οικογένειάς του, η διάθεση ήταν πιο 

εγκάρδια και η συζήτηση ευκολότερη, οι δε ερωτήσεις έπαιρναν πιο ευθείες 

απαντήσεις.  

 Η πρώτη ερώτηση τοποθετούσε την αναχώρηση του μετανάστη χρονικά, ενώ η 

δεύτερη προσπαθούσε να εκμαιεύσει τους λόγους αναχώρησης, επιγραμματικά. Η 
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τρίτη και τέταρτη είχαν να κάνουν με λεπτομέρειες της μετακίνησης, δηλαδή εάν 

υπήρχε ήδη άμεση οικογένεια στην Αυστραλία η οποία και επέτρεψε την πρόσκληση 

του μετανάστη. Η πέμπτη ερώτηση είχε να κάνει σχετικά με το εάν οι γονείς του 

μετανάστη έμεινα στην Ελλάδα ή υπήρξε ομαδική μετανάστευση -ένα στοιχείο όχι 

συχνό. Η έκτη ερώτηση στόχευε στην πληροφορία των επιπτώσεων της νοσταλγίας, 

που ήταν το ταξίδι στην γενέθλια γη. Η έβδομη αναφερόταν στην αλληλογραφία, 

γενικά. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις, οκτώ έως έντεκα, ήταν στοχευμένες στην λήψη των 

καρτ ποστάλ και των επιδράσεών τους. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε 

πριν/μετά την επίδειξη των καρτ ποστάλ, ως αντικείμενα που θα επέτρεπαν την 

ανάκληση μνημών. Οι καρτ ποστάλ αντικατέστησαν τις απλές φωτογραφίες της 

συνέντευξης με εικόνες (photo elicitation).   

 Παραθέτουμε παρακάτω κάποιες από τις απαντήσεις των συνεντεύξεων, σε 

συνοπτική μορφή, και σε συνέχεια θα παρατεθούν εκτεταμένα αποσπάσματα ώστε να 

κατανοηθούν καλύτερα τα συναισθήματα των ατόμων που εξετάστηκαν. Επίσης θα 

γίνουν αναφορές από άτυπες συζητήσεις και συνομιλίες, κυρίως αυτές που 

διεξάχθηκαν κατά την περίοδο 1-1/8/2019 στα πλαίσια της θεματικής έκθεσης που 

οργανώσαμε.  

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αριθμητικά αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων. Στην ερώτηση δέκα δεν έχουμε βάλει αριθμητικά, καθώς έχει 

υποκειμενικό χαρακτήρα, και αναλύεται ποιοτικά. Οι συνεντεύξεις που αναλύονται 

είναι οι αριθμοί 1 έως 6. Θεωρούμε πως  οι δύο τελευταίες δεν πληρούν ακριβώς τις 

προϋποθέσεις που είχαμε θέσει, και είναι χρήσιμες ως συμπληρωματικό υλικό.  

 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 

1. Πότε μεταναστεύσατε στην Αυστραλία; Πριν το 1950 x 

Μεταξύ 1950-

1970  

6 

Μετά το 1970 1 

2. Ποιοι λόγοι σας ανάγκασαν να μεταναστεύσετε; Οικονομικοί 3 

Πολιτικοί  x 

Άλλοι  1 (γάμος) 

2 (μετακίνηση ως παιδί 

με γονείς 

 

3. Υπήρχαν ήδη συγγενείς σας στην Αυστραλία; ΝΑΙ 4 

ΟΧΙ 3 

4. Πήγατε με πρόσκληση; ΝΑΙ 7 

ΟΧΙ x 

5. Οι γονείς σας έμειναν στην Ελλάδα ή σας 

ακολούθησαν στην Αυστραλία; 

Ελλάδα 4 

Αυστραλία 2 
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6. 6 Πόσα χρόνια μεσολάβησαν μεταξύ του αρχικού 

σας ταξιδιού και πρώτης επίσκεψης στα Κύθηρα; 

>5 έτη 0 

5-10 έτη 3 

10-20 έτη 2 

<20 έτη 1 

7. Αλληλογραφούσατε με την οικογένειά σας Κάθε εβδομάδα 0 

Κάθε 15 ημέρες 2 

Κάθε μήνα 3 

Κάθε εξάμηνο 0 

8. Κρατάγατε τις καρτ ποστάλ από τα Κύθηρα που 

λαμβάνατε; 

ΝΑΙ 4 

ΟΧΙ 2 

9. Τις κοιτάγατε ποτέ άλλη φορά πέρα από την αρχική 

φορά; 

ΝΑΙ 4 

ΟΧΙ 2 

10. Γιατί τις κοιτάγατε;  

 

11. Αφού τις κοιτάγατε νοιώθατε την ανάγκη να 

επικοινωνήσετε με τους οικείους σας στα Κύθηρα; 

ΝΑΙ 4 

ΟΧΙ 2 

Πίνακας 9 Αριθμητικά στοιχεία απαντήσεων συνεντεύξεων 

 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις μας αποκαλύπτουν μια ομοιομορφία όσον αφορά τις 

παραμέτρους των μεταναστών: σχεδόν όλοι εμπίπτουν στην χρονική περίοδο που 

εξετάζουμε (1950-1970), οικονομικοί λόγοι αναχώρησης, πρόσκληση από τους ήδη 

υπάρχοντες συγγενείς. Οι κάρτες όταν λαμβάνονταν λειτούργησαν τόσο ως 

αντικείμενα τελετουργικής επικοινωνίας, αλλά και ως έναυσμα αναμνήσεων και 

νοσταλγίας. «Τί νιώθατε όταν βλέπατε τις καρτ ποστάλ; Γιατί τις κοιτάγατε;» Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν είναι όλες παραπλήσιες. Ακόμη και στην περίπτωση 

υποκειμένου, που μας είχε δηλώσει πως δεν λάμβανε καρτ ποστάλ από τα Κύθηρα, και 

η απάντησή του δόθηκε με έμμεσο τρόπο, όταν συζητούσαμε για την αφίσα της νήσου 

που κοσμούσε τα περισσότερα καταστήματα και οικίες των μεταναστών, όπως και οι 

άτυπες συζητήσεις, όλες είχαν ένα κοινό παρονομαστή: την νοσταλγική διάθεση. Όταν 

τα υποκείμενα αναφέρονταν στην προ μετανάστευσης περίοδο είχαν πάντα κάτι 

παραπάνω να πουν, να θυμηθούν, να συγκινηθούν. Το ενδιαφέρον δεν ήταν ότι τις 

κοίταγαν. Ο Γ.Κ., που είχε αρχικά δηλώσει πως δεν λάμβανε καρτ ποστάλ, αναφέρθηκε 

σε φωτογραφίες. Πιο συγκεκριμένα η αδελφή του, που είχε προηγηθεί ως μετανάστρια 

στην Αυστραλία είχε μια ομαδική φωτογραφία, έξω από το καφενείο της περιοχής, 

στην οποία εμφανιζόταν κι εκείνος, και την οποία συχνά κοίταζε, όπως και άλλες από 

το νησί, οι οποίες είχαν τραβηχτεί στην διάρκεια διακοπών της στην Ελλάδα. Έτσι 

αυτές, με τα άτομα αλλά και με την απεικόνιση του  τόπου (αναφέρθηκε σε 

φωτογραφίες από τα Μυρτίδια) του επέτρεπαν την οπτική υπόμνηση και διασύνδεση 

με το τόπο καταγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις μας αναφέρθηκε η χρήση φωτογραφιών 

από τον τοπικό τύπο, «η ντόπια εφημερίδα» όπως μας την χαρακτήριζαν.  
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 Οι φωτογραφίες των καρτ ποστάλ λειτούργησαν καταλυτικά ως διασυνδεόμενα 

αντικείμενα ώστε να προκληθεί η νοσταλγία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως όταν 

μιλούσαν για την αρχή της μετανάστευσης η νοσταλγία γινόταν, σχεδόν, αρνητικό 

στοιχείο. Επέμειναν, όλοι, στις δυσκολίες της αρχικής μετακίνησης: η αλλαγή 

περιβάλλοντος, η ξένη γλώσσα, η ξένη νοοτροπία. Όλα αυτά προσπάθησαν να τα 

υπερτονίσουν, ώστε να καταδειχθεί η ανέλιξή τους, ως άτομα, και η καταξίωσή τους. 

Τέλος ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που υπήρξε κοινό σε όλες τις συνεντεύξεις και 

συζητήσεις: η αναφορά στον τόπο καταγωγής είχε πάντα ένα στοιχείο δυσαρέσκειας. 

Αρκετοί, όπως αναφέραμε, ήταν σε διακοπές. Όμως υπήρχε αυτό το σκοτεινό σημείο. 

Δεν έβρισκαν τον Ου-Τόπο της πριν από την μετανάστευση ζωής τους. Και αυτό άφηνε 

το σκοτεινό του αποτύπωμα στις συζητήσεις. Η νοσταλγία λειτουργούσε και σε αυτό 

το σημείο με μίαν αρνητικότητα. Όμως μια θετική πλευρά της νοσταλγίας, ως 

αποτέλεσμα της λήψης της κάρτας, αναφάνηκε σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο Π.Τ., 

αναφερόμενος στην ερανική κάρτα του πρώτου πλευρίσματος του πλοίου στο Καψάλι 

ήταν ιδιαίτερα περήφανος, αφού εμφανιζόταν κι εκείνος. Συγκεκριμένα μας έδειχνε 

την καρτ ποστάλ, λέγοντας «ήμουνα με μια βάρκα δίπλα. Είδες έχει μια βάρκα» Και 

όταν ρωτήθηκε εάν την είχε λάβει ποτέ, απάντησε εστιάζοντας στην κάρτα «την είχα 

από τότες (την καρτ ποστάλ). Να το βαρκάκι. Είμαστε τα αδέλφια, πριν φύγω για 

Αυστραλία» Έφυγε ως μετανάστης μετά την λήψη της φωτογραφίας. Και η λήψη της 

συγκεκριμένης κάρτας, ως κομμάτι της επικοινωνίας από την νήσο, του επέτρεπε την 

υπόμνηση του μικρότοπου. Το Καψάλι ήταν η δεύτερη κατοικία τους. Οι διακοπές, οι 

φιλίες όλα εκείνα που ήταν η πρότερη ζωή εισέβαλλαν κάθε φορά που την έβλεπε.  

 Τα  δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα είναι σαφή. Η νοσταλγία ήταν 

παρούσα σε όλες τις συνεντεύξεις και συζητήσεις. Όμως ανάλογα την ανάμνηση το 

αφήγημα που δημιουργούσαν οι μετανάστες εμπεριείχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

πλευρές. Όμως τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία λειτούργησαν καταλυτικά 

αφού αντιπαρατέθηκαν συχνά για να δημιουργήσουν λύτρωση, ένα αφηγηματικό 

μοτίβο, που ξεκινούσε από μια αρνητική ή ανεπιθύμητη σε θετική ή επιθυμητή 

κατάσταση (McAdams, 2001, όπως αναφέρεται από τους Sedikides κ.ά., 2008:305).  

Οι μετανάστες χρησιμοποίησαν την νοσταλγία ως μέσο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής 

τους, και έτσι μπόρεσαν να μετατρέψουν το συναίσθημα σε κινητήρια δύναμη της 

διαβίωσης και ανέλιξης, ξεπερνώντας τις δυσκολίες της αρχικής ανάγκης επιβίωσης 

(Vess κ.ά., 2012:286).  
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 Σε  τελική ανάλυση το σημαντικό ήταν η εικόνα ως μέσο υπόμνησης του τόπου 

γέννησης ή καταγωγής. Λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. 

Η οπτική ένταση αλλάζει. Όμως στην εποχή που το ταξίδι της δεύτερης, τρίτης και των 

υπόλοιπων γενεών των αρχικών μεταναστών είναι, σχεδόν, υποχρεωτικό ή και 

συνδυασμός της αναζήτησης της οικογενειακής καταγωγής, και της περιουσίας που 

μπορεί να υφίσταται, και η ευκολία με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η εικόνα 

δεν χάνει την σημασία της. Ενσωματώνεται στο αφήγημα των γενεών και βοηθάει στην 

διατήρηση της τοπικότητας και μοναδικότητας των απόδημων Κυθηρίων. Η αρκετά 

μεγάλη προσέλευση Κυθηρίων μεταναστών από την Αυστραλία στη νήσο, το 

καλοκαίρι του 2019, συνδυάστηκε με το γεγονός της εφαρμογής του κτηματολογίου σε 

αυτήν. Μάλιστα η υποθηκοφύλακας Κυθήρων είχε πραγματοποιήσει ειδικό ταξίδι στην 

Αυστραλία προς ενημέρωση των μεταναστών, μέσω των οργανώσεών τους, σχετικά με 

αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν πως η εμπλοκή με την διαδικασία αυτή θέτει νέους όρους 

στις επερχόμενες γενιές μεταναστών. Εκείνοι θα πρέπει να διατηρήσουν όχι απλά την 

τοπικότητα αλλά και το ξεκαθάρισμα κληρονομικών θεμάτων, μέσα από την 

πιστοποίηση της ύπαρξης κλήρου: κάποιο παλιό σπίτι, μερικά χωράφια διάσπαρτα. 

Έτσι η Εικόνα αποκτά υλική υπόσταση: δεν είναι αναπαραστατική καταδήλωση του 

τόπου καταγωγής. Είναι η συμπαραδηλούμενη δήλωση της κτήσης. Δεν είμαι απλώς 

από τα Κύθηρα. Έχω κλήρο σε αυτά. Και αυτό λειτουργεί υποβοηθώντας την, ήδη 

υπάρχουσα, εθνική ταυτότητα του μετανάστη. Δεν είναι απλώς Greek in Australia. 

Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι Kytherian-Australians, με πρώτο συνθετικό τον 

τόπο καταγωγής.  

 

 

10.4. Επί μέρους στοιχεία των συνεντεύξεων 

 

Η μελέτη των συνεντεύξεων υπήρξε μια εργασία που επιβεβαίωσε τα στοιχεία που 

είχαμε ήδη αρχίσει να διαπιστώνουμε, σε θεωρητικό επίπεδο. Η κάθε μία είναι μια 

ειδική περίπτωση, αλλά όλες αποτελούν κομμάτι ενός δικτύου. Ο πατέρας μας, υπήρξε 

ο πρώτος με τον οποίο πραγματοποιήσαμε συνέντευξη. Υπήρξε άλλη μια που ήταν 

περισσότερο συζήτηση-εξερεύνηση, με αφορμή ένα ηχητικό ντοκουμέντο, και τέλος 

μια δεύτερη, που πραγματοποιήθηκε ένα έτος αργότερα από την πρώτη, στα πλαίσια 
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προετοιμασίας εκπαιδευτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή 

ήταν περισσότερο προσανατολισμένη στην αφήγηση, και δεν χρησιμοποιήθηκε οπτικό 

υλικό. Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που τον ανάγκασαν να φύγει απάντησε 

«καθαρά οικονομικοί», ενώ στην δεύτερη συνέντευξή του απαντώντας σε ανάλογο 

ερώτημα άρχισε με την φράση «είχα την ατυχία να γεννηθώ πριν τον πόλεμο…όταν 

τελείωσα το Γυμνάσιο με βάλανε κι έκανα μεροκάματα…αλλά τα ημερομίσθια 

σπάνια…αποφάσισα να ταξιδέψω, να μεταναστεύσω στην Αυστραλία». Ο Π.Δ., στην 

αντίστοιχη ερώτηση, δήλωσε πως «(μια μέρα) μου είπε ο πατέρας μου ότι φεύγω… 

μου έσπασε την καρδιά όταν μου είπε [κάνει κίνηση φυγής]», αρκετά φορτισμένος. 

Εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις, στις συνεντεύξεις με τους μετανάστες της 

Αυστραλίας, που δεν εξέφρασαν αυτή την άποψη. Σε δύο περιπτώσεις, εκείνες του Σ.Κ. 

και του Α. Π., η μετανάστευση ήταν για λόγους πέραν της θελήσεως του μετανάστη, 

καθώς μετανάστευσαν ομαδικά, με μέλη της οικογένειας και σε μικρή ηλικία. Στην 

περίπτωση της μητρός μας η αιτία της αποδημίας ήταν ο γάμος με μετανάστη. Στην 

ερώτηση περί μετανάστευσης και λόγων, πέραν της επίκλησης του γάμου, δήλωσε 

επανειλημμένα πως «δεν ήξερα που πήγαινα, δεν ήξερα κανέναν» Ο γάμος ήλθε ως 

αποτέλεσμα γνωριμίας μέσω αλληλογραφίας, σε ειδική στήλη περιοδικού της εποχής, 

όπως έχουμε προαναφέρει.  

 Κατά την διάρκεια της επίδειξης των καρτ ποστάλ τα μηνύματα δεν 

αντιμετωπίστηκαν πάντα με το ίδιο ενδιαφέρον. Αρκετοί τα αντιμετώπισαν ως 

δευτερεύον θέμα και επικεντρώθηκαν στην εμπρόσθια όψη της φωτογραφίας. Οι 

εξαιρέσεις υπήρξαν ο πατέρας μας, καθώς τα μηνύματα απευθύνονταν -σε κάποιες 

περιπτώσεις- σε εκείνον προσωπικά, και η μητέρα μας, καθώς αναγνώριζε οικεία 

ονόματα και περιστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν αναγνωρίσεις των 

αποστολέων, αλλά δεν επέμειναν ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, καθώς οι περισσότεροι 

επικεντρώθηκαν στην φωτογραφία.  

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν την επίδειξη των καρτ ποστάλ είχε 

ενδιαφέρον όταν αναφέρονταν στις εικόνες σε σχέση με τις αναμνήσεις τους. Η 

περίπτωση με το πανηγύρι της Μονής Μυρτιδίων, ειδικά εκείνο της 15ης Αυγούστου, 

ήταν χαρακτηριστική. «Θυμάμαι τους οργανοπαίχτες στις γωνίες της πλατείας» 

ανέφερε ο πατέρας μας, ενώ ο Π.Δ. αναφερόμενος στο ίδιο πανηγύρι το περιγράφει ως 

«πολλή χαρά, πολύς χορός, πολλοί ευτυχισμένοι ανθρώποι» Στην περίπτωση του Π.Τ. 

η απάντηση στην ερώτηση «τί σημαίνανε για σένα τα Μυρτίδια;» η αρχική απάντηση 
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ήταν «ήτανε για την εκκλησία», συμπληρώνοντας κατόπιν «Για το πανηγύρι ήτανε. Για 

τον κόσμο. Κι φαινόντουσαν άτομα που τα γνώριζα». Ο Α.Π., οποίος είχε αναχωρήσει 

σε μικρή ηλικία, και δεν θυμόταν το πανηγύρι, στην ερώτηση περί της Μονής 

Μυρτιδίων απάντησε «Δεκαπενταύγουστος», εννοώντας την συνήθη τακτική του 

Δεκαπεντισμού (διαμονή από 1-15 Αυγούστου στα κελιά της Μονής), κάτι που το 

βίωσε σε ταξίδια διακοπών στην Ελλάδα, αργότερα ως έφηβος. Και οι υπόλοιποι 

αναφέρθηκαν στον χώρο ως χώρο που τους προξενούσε χαρά. Γενικά η θέαση του 

ισχυρότερου θρησκευτικού συμβόλου της νήσου, των Μυρτιδίων, ήταν αντίστοιχη με 

την θέαση εθνικού συμβόλου. Ο Γ.Κ. έκλεισε την συνέντευξή του λέγοντας: «Την 

λαχτάρα που έχει ο μετανάστης και την Ελληνική σημαία που βλέπαμε ανατρίχιαζε η 

ψυχή μας. Και το μυαλό μας ήτανε κάποια μέρα να γυρίσουμε». Το δίπολο πατρίδα-

θρησκεία, ήταν πανταχού παρόντα στην σκέψη των μεταναστών. 

Σε όλους τους ερωτηθέντες, ακόμη και οι δύο περιπτώσεις που έφυγαν σε μικρή 

ηλικία, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της τελετουργικής επικοινωνία με τους Κυθηρίους 

που ήταν στο νησί, μέσα από τις καρτ ποστάλ, άλλοτε συχνή άλλοτε σποραδική. Οι 

εικόνες του νησιού, μέσα από τις καρτ ποστάλ, και δευτερεύοντος από τον τοπικό τύπο 

που τους αποστελλόταν και εμπεριείχε φωτογραφικό υλικό, υπήρξαν τα οπτικά 

μνημονικά εργαλεία των μεταναστών. Και η θέαση δημιουργούσε την ανάμνηση και 

είχε ως συνεπακόλουθο αποτέλεσμα την νοσταλγία. Η λέξη υπήρχε ως συναίσθημα σε 

όλες τις συνεντεύξεις, αλλά μόνον σε μία αναφέρθηκε αυτολεξεί. Στην δεύτερη 

συνέντευξη του πατέρα μας, όταν απαντώντας στην ερώτηση «Τι θα λέγαμε ότι 

μπορούσατε να θυμηθείτε έντονα, από όλο αυτό το ταξίδι και την παραμονή σας εκεί 

ή τι θα θέλατε να ξεχάσετε;» ανέφερε «να ξεχάσω, εδώ που τα λέμε τίποτα, εκτός την 

νοσταλγία για τους δικούς μου και γενικά την ζωή της Ελλάδας, αλλά από την ζωή 

στην Αυστραλία έχω τις καλύτερες αναμνήσεις» Όλοι οι ερωτηθέντες 

χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως μνήμες, θύμισες, αναμνήσεις, χωρίς όμως να 

αναφέρονται στην νοσταλγία.  Οι εικόνες λειτουργούσαν συνειρμικά και ειδικά στην 

περίπτωση του Α.Π. Ο συγκεκριμένος αναφέρθηκε διεξοδικά στις φωτογραφίες από τη 

νήσο, και ειδικά του μικρότοπου καταγωγής του, που στολίζουν το σπίτι του στην 

Αυστραλία. Άλλωστε όλοι αναφέρθηκαν στην φωτογραφία-αφίσα του ΕΟΤ, του 1968, 

η οποία υπήρχε είτε αυτούσια είτε η ανάλογη της Ολυμπιακής Αεροπορίας, σε σπίτια 
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και καταστήματα των μεταναστών. 82  Όπως έχουμε ήδη τονίσει η συγκεκριμένη 

λειτούργησε καταλυτικά ως συντομογραφία της νήσου.  

Η λήψη της καρτ ποστάλ δεν σήμαινε αναγκαστικά και την διατήρησή της, αν 

και οι περισσότεροι τις κράταγαν, για κάποιο διάστημα. Μια παράμετρος της χαράς 

της λήψης υπήρξε η αναφορά πως τις επεδείκνυαν σε άλλους Έλληνες μετανάστες, μη 

Κυθηρίους, αλλά και Αυστραλούς, ως διαφήμιση του τόπου καταγωγής. Στις άτυπες 

συζητήσεις αρκετοί αναφέραν την συγκεκριμένη πρακτική. Η υπερηφάνεια της τοπικής 

ταυτότητας ήταν παρούσα στις αναφορές αυτές.  

Ένα ενδιαφέρον σημείο υπήρξε η αυτοκριτική των μεταναστών, ως ομάδα και 

δομές, στην Αυστραλία. Αρκετοί αναφέρθηκαν στην δημιουργία μικροπολιτικών 

καταστάσεων εντός των Αδελφοτήτων, και άλλα προβλήματα. Σε μία, ειδικά,  

περίπτωση είχαμε εκτενή αναφορά σε αυτό. Ο Σ.Κ., όταν ρωτήθηκε εάν κρατάει επαφή 

με την Κυθηραϊκή Αδελφότητα του Sydney (ζει στο Newcastle, 100 μίλια/150 χλμ. 

μακριά), ανέφερε πως: 

…οι Κυθήριοι (στην Αυστραλία) έχουν αλλάξει πολύ πλέον. Τους βλέπεις να οδηγούν 

τετρακίνητα οχήματα, να είναι μέλη σε fishing clubs (πρόκειται για ομάδες ψαράδων 

ανοικτής θαλάσσης, ένα ιδιαίτερα ακριβό σπορ)…δεν μπορώ να φύγω από το μέρος (που 

ζω) και να πάω να κάνω αυτά. Χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο, και πρέπει να 

αναγνωρίζεις (εννοεί να αποδέχεσαι) ανθρώπους για να συναναστρέφεσαι μαζί τους (Σ.Κ, 

συνέντευξη, Αύγουστος 2019). 

Η αύξηση του πληθυσμού των μεταναστών, σε συνδυασμό με την μη συμμετοχή 

πολλών μελών της δεύτερης και τρίτης γενιάς στις εκδηλώσεις, έχει δημιουργήσει τα 

εχέγγυα για την σταδιακή τους απορρόφηση. Όμως και η μη συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

είναι δεδομένη. Αντίστοιχη κριτική βιώσαμε σε συζήτηση, κατά την διάρκεια γεύματος 

με μετανάστες που διαμένουν στο Sydney, όταν αναφερθήκαμε στο Kytherian 

Debutante Ball. Η συγκεκριμένη οικογένεια είναι οικογενειακοί φίλοι και κουμπάροι 

μας. Συγκεκριμένα ο πατέρας μας έχει βαφτίσει το αγόρι της οικογένειας, που ζει και 

εργάζεται στο Sydney. Το γεύμα ήταν για να γνωριστούμε με την, δεύτερη, σύζυγό του 

και το παιδί τους, που δεν είχαμε δει ποτέ. Η σύζυγος ήταν Αυστραλή, αλλά είχε 

πλήρως αποδεχτεί την Ελληνικότητα και την τοπικότητα. Το τέκνο τους ήταν ένα 

αξιολάτρευτο κοριτσάκι, που είχε σύνδρομο Down. Η μητέρα λοιπόν, όταν ανέφερα 

 
82 Βλ. εικ.24.  
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τον χορό αντέδρασε σθεναρά, συνεπικουρούμενη από τον σύζυγό της και την μητέρα 

του συζύγου, Κυθήρια μετανάστρια πρώτης γενιάς. Επέμεινε πως ήταν ένα όχημα 

επίδειξης των οικογενειών, αφού η κάθε πρόσκληση για συμμετοχή στοιχίζει περί τα 

300 δολάρια Αυστραλίας. Και αντιπαράθεσε το γεγονός πως είχε προσπαθήσει να 

δημιουργήσει ένα φορέα για την ενίσχυση των οικογενειών που είχαν παιδιά με 

σύνδρομο Down, και συνάντησε τρομερά προβλήματα και ελάχιστη υποστήριξη. Η 

πεθερά της συνέχισε πως κι εκείνη δεν συμμετέχει πλέον στον χορό, όχι μόνον λόγω 

του κόστους συμμετοχής, αλλά πολύ περισσότερο διότι τον θεωρεί ένα έθιμο αρχαϊκό 

και άχρηστο. Άλλοι Κυθήριοι μετανάστες δεν ήταν τόσο αρνητικοί στην συγκεκριμένη 

κοινωνική εκδήλωση, αν και το οικονομικό συζητήθηκε αρνητικά.   

 Οι διάφορες άτυπες συζητήσεις μας κατέδειξαν αρκετά προβλήματα της 

ομογένειας. Και άλλοι αναφέρθηκαν στο ότι η παρουσία τους στην Αδελφότητα 

υπήρξε αποτέλεσμα ανάγκης: τα παιδιά τους έπρεπε να κρατήσουν τις επαφές των 

γονέων, να συμμετέχουν στο χορευτικό ή τουλάχιστον να μάθουν τους τοπικούς 

χορούς, να υπάρξει ένας συγχρωτισμός της δεύτερης και ίσως της τρίτης γενιάς. Όμως 

ακόμη και στους πλέον αρνητικούς των συνομιλητών μας η νοσταλγία του τόπου 

υπήρχε και εκδηλωνόταν με διάφορους τρόπους. Ο Γ.Κ., ερωτώμενος εάν οι κάρτες 

του θύμιζαν τα Κύθηρα, μας ανέφερε στην συνέντευξή του ότι «το μυαλό μας ήταν εδώ 

στο Τσιρίγο», ενώ ο Α.Π. ήταν πολύ περιγραφικός: 

Αυτό που βλέπω από εδώ (εννοεί την θέα από το σπίτι του στην Αγία Πελαγία) έχω μια 

φωτογραφία στο σπίτι μου (εννοεί στην Αυστραλία) και την βλέπω κάθε πρωί που τρώω 

το πρωινό μου και κοιτάζω εκεί πάνω και λέω ευχαριστώ τον Θεό που είμαι από εκεί 

πέρα (Α.Π., συνέντευξη, Αύγουστος 2019). 

Αντίστοιχα ο Π.Τ., απαντώντας στην ερώτηση «Δηλαδή αν μπορούσες να μείνεις κάτω 

(Αυστραλία) και σου  είχε δοθεί η ευκαιρία θα έμενες;» ανέφερε: «Είχα την ευκαιρία 

να μείνω κάτω. Αλλά δεν έμεινα λόγω ότι μου άρεσε ο τόπος εδώ (Κύθηρα), ήτανε και 

οι γονείς μου, και γι’ αυτό έμεινα. Διαφορετικά κι εκεί μου άρεσε, και οικονομικά 

ήτανε καλύτερα εκεί» Ο Σ.Κ., που έφυγε σε μικρή ηλικία από τη νήσο (6-7 ετών), μας 

ανέφερε: «Τα Κύθηρα είναι μια σταθερή παράμετρος. Είτε το θες είτε δεν το θες έχεις 

αυτήν την διασύνδεση. Τα χωριά είναι τα ίδια, όπου και να πας στην Ελλάδα. Οι 

άνθρωποι είναι αυτό που θέλω» Στην περίπτωσή του δηλαδή η Εικόνα του τόπου δεν 

διαλέγεται μαζί του, όπως στους άλλους που έφυγαν ως έφηβοι. Μιλούν όμως οι 

άνθρωποι. Ο Τόπος είναι οι δικοί του, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί.  
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10.5. Οι συνεντεύξεις των γονέων 

 

Οι αρχικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε υπήρξαν οι οδηγοί των υπολοίπων, 

καθώς ήταν τα δύο άκρα της έρευνας: Κυθήριος και μη Κυθήρια. Πραγματοποιήθηκαν 

το 2017 και 2019, και τα αρχικά υποκείμενα ήταν δύο: ο πατέρας μας (γ.1936) και η 

μητέρα μας (γ.1939). Ο μεν πρώτος είναι Κυθήριος, τόσο στην καταγωγή όσο και στην 

γέννηση, η δε δεύτερη δεν είχε ουδεμία σχέση μες τη νήσο. Ο πατέρας μας 

μετανάστευσε το 1955 στην Αυστραλία, απ’ όπου επέστρεψε αρχικά το 1968, αλλά 

ακολούθησαν άλλα ταξίδια και σύντομη διαμονή (1972-73) στην Αυστραλία. Ήταν ένα 

ταξίδι εξυπηρέτησης της οικογένειας μίας των αδελφών του, προκειμένου να αναλάβει 

την επιχείρηση που διατηρούσαν. Η μητέρα μας μετανάστευσε το 1961, για να 

παντρευτεί το Δημήτριο. Επέστρεψε κι εκείνη το 1968, με μόνο ένα ταξίδι και σύντομη 

διαμονή (1972-73) πίσω στην Αυστραλία. Στο ταξίδι τους συνόδευσε ο ερευνητής αλλά 

όχι το νεότερο μέλος της οικογένειας, η αδελφή μου. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στο 

Κορυδαλλό, χώρο διαμονής της οικογένειας της μητέρας μας, αλλά σε άλλο οίκημα, 

και τελικά μετακινήθηκαν για μόνιμη διαμονή στα Κύθηρα το 1976, λόγω διορισμού 

του πατέρα ως διδασκάλου στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Έκτοτε και οι δύο μοιράζουν 

το χρόνο τους μεταξύ Κυθήρων και Κορυδαλλού, όπου διατηρούν κατοικία. Τα δύο 

υπό εξέταση υποκείμενα βιντεοσκοπήθηκαν κατά τη συνέντευξη και 

χρησιμοποιήθηκαν ως θετικό και αρνητικό σχέδιο των επομένων συνεντεύξεων. Ο μεν 

πατέρας είναι ο Κυθήριος και οι κάρτες λειτουργούν άμεσα στην μνήμη, ενώ η μητέρα 

είναι μη Κυθήρια, οπότε οι κάρτες λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Μάλιστα στη 

περίπτωσή της έχουμε άτομο το οποίο γνώρισε τα Κύθηρα εκ του σύνεγγυς αρχικά το 

1968, και περισσότερο μετά τη μετεγκατάστασή της το 1976, οπότε και άρχισε να 

αναγνωρίζει τις δομές της τοπικής κοινωνίας και τους τόπους της νήσου. Οι 

χαρακτηρισμοί «ξένος/η» και «Τσιριγοτόγαμπρος» ή «Τσιριγοτόνυφη» είναι οι 

επικρατούντες για άτομα εκτός της νήσου. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε, πρόχειρα, 

τις δύο αυτές συνεντεύξεις ως τα δύο άκρα μεταξύ των οποίων θα μπορούσαμε να 

εντάξουμε όλες τις υπόλοιπες.  

Μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια, σχετικά με τον πατέρα μας, είναι ένα έγγραφο 

που του παραχώρησε η Αυστραλιανή κυβέρνηση.  
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Εικόνα 26 Ταξιδιωτικό έγγραφο της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Χρονολογία: 1968. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

Ο κάτοχος αυτού του εγγράφου James Nicholas Lourandos, από το Murrumburrah της 

Νέας Νότιας Ουαλίας, συνοδευόμενος από την σύζυγο και οικογένειά του  πρόκειται 

να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Οποιαδήποτε διευκόλυνση ή εξυπηρέτηση μπορούν να 

δοθούν στον κάτοχο, ενώ βρίσκεται μακριά από την Κοινοπολιτεία, θα εκτιμηθεί πολύ. 

Υπογραφή: John Gorton, Πρωθυπουργός. 

Το έγγραφο σαφώς απευθύνεται σε προξενικές αρχές της Αυστραλίας. Είναι όμως 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς αναφέρθηκε κατά την διάρκεια άτυπης συζήτησης με 

μετανάστες. Συγκεκριμένα κατά τη παρουσίασή μου σε ομήγυρη, σε τοπικό καφενείο,  

ο χαρακτηρισμός ήταν: «ο γιός του Τζίμη του Δασκάλου από την Χώρα, από το Harden, 

που έχει εκείνο το έγγραφο του Πρωθυπουργού». Μετά από συζήτηση με τον πατέρα 
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μας μας απεκάλυψε την πορεία του εγγράφου. Υπεύθυνος για την έκδοση υπήρξε 

τοπικός βουλευτής (MP), ο οποίος ήταν στο ίδιο Lodge (Στοά). Γνωρίζαμε, από τυχαίες 

ενδείξεις, πως ο πατέρας μας ήταν μέλος Στοάς στην Αυστραλία. Δεν θελήσαμε ποτέ 

να το διερευνήσουμε περαιτέρω. Σε πρόσφατη συζήτησή μας, τον Σεπτέμβριο του 2019, 

το ανέφερε, αλλά δεν επεκτάθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενά του Δημητρίου το 

έγγραφο το εξασφάλισε ο φίλος του βουλευτής, από το γραφείο του πρωθυπουργού. 

Ακόμη και αν παραδεχτούμε πως πρόκειται για μαζικό έγγραφο, δηλαδή φόρμα που 

χρησιμοποιούσε το γραφείο του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού, είναι αρκετά περίεργη 

η χορήγησή του σε έναν απλό μετανάστη. Η επιδαψίλευση μιας τέτοιας τιμής 

υποκρύπτει αρκετά και ο συνομιλητής μας ήταν ιδιαίτερα φειδωλός, και λόγω ηλικίας 

και για άλλους, ευνόητους, λόγους - καθώς οι μνήμες έχουν αρχίσει να φθίνουν. Βέβαια 

το 1968 είναι μια περίοδος κατά την οποία έχει ανακύψει ένα σημαντικό πρόβλημα για 

τους μετανάστες στην Αυστραλία.  Όταν επέστρεφαν στην Ελλάδα, είτε για διακοπές 

είτε για εγκατάσταση, όλοι είχαν πρόβλημα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους 

υποχρεώσεων, ασχέτως του γεγονότος πως όλοι είχαν Αυστραλιανή υπηκοότητα 

(Tamis, 2005:174). Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν πως το έγγραφο προστάτευε τον 

Δημήτριο από το πρόβλημα αυτό, έστω και τυπικά, αφού απευθύνεται στις προξενικές 

αρχές και όχι τις Ελληνικές. Σε πρόσφατη συζήτηση με το πατέρα μου, μου ανέφερε 

πως είχε τελικά εξαγοράσει την θητεία του, όταν αποφάσισε να παραμείνουμε στην 

Ελλάδα, πληρώνοντας το ποσό των 8,000 δραχμών (1968).83 

 Στην αρχική συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πατέρας μας  μερικά στοιχεία 

ήταν προφανή, ενώ ορισμένα μπορούσαν να κατανοηθούν από την γενικότερη στάση 

του και τα λεγόμενα του, και τέλος κάποια στοιχεία στα οποία δεν αναφέρθηκε -αλλά 

γνωρίζουμε, συμπληρώνουν την εικόνα του μετανάστη και το τι σήμαιναν γι’ αυτόν οι 

καρτ ποστάλ. Ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη σε 

συνδυασμό την επίδειξη καρτ ποστάλ, δηλαδή μια εκδοχή της συνέντευξης με εικόνες 

(photo elicitation) (Harper, 2002; Σκαρπέλος, 2012:173), μια μεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε σε όλες τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Ο κύριος 

όγκος των καρτ ποστάλ που του επιδείχθηκαν ανήκαν στην συλλογή του, αλλά επειδή 

δεν τις είχε ξαναδεί μετά τα μέσα του 1960,  δεν τις θυμόταν –όσον αφορά τα γραπτά 

 
83 Το πραγματικό μέγεθος του ποσού μπορούμε να το αντιληφθούμε αν αναφέρουμε πως την ίδια εποχή 

το, επίσημο, κατώτατο ημερομίσθιο ήταν 90 δραχμές, ενώ το πραγματικό εργατικό ημερομίσθιο μόλις 

ξεπερνούσε τις 150. Άρα το ποσό ισοδυναμούσε με δυόμιση μήνες εργασίας. 
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κείμενα. Όμως με την ανάγνωση των μηνυμάτων οι αναμνήσεις του λειτούργησαν 

καταλυτικά. Αρχικά ρωτήθηκε με βάση το δομημένο γενικό ερωτηματολόγιο. Σε αυτό 

το στάδιο δεν ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος αλλά αρκετά άνετος καθώς του είχε απλά 

ανακοινωθεί πως θα υπάρξουν ερωτήσεις και επίδειξη καρτών. Αφού ολοκληρώθηκε 

η πρώτη φάση προχωρήσαμε στην επίδειξη των καρτών. Προσπαθήσαμε να τον 

κάνουμε να νιώσει αρκετά άνετα. Όμως σταδιακά η διάθεσή του άλλαξε. Άρχισε να 

διαφαίνεται μια φόρτιση καθώς οι περισσότεροι των αποστολέων έχουν αποβιώσει. Σε 

πρώτη φάση μόνον η χροιά της φωνής του εμφάνισε διαφορές. Προς το τέλος της 

επίδειξης της πρώτης ομάδας καρτών όμως η γλώσσα του σώματος αποκάλυπτε 

σημάδια έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν, 

ελαφρά, και επανειλημμένα υπήρξαν μικρές μετακινήσεις του στην καρέκλα που 

καθόταν, σημάδια συγκίνησης περισσότερο παρά εκνευρισμού. Όταν ολοκληρώθηκε 

η παρουσίαση και της δεύτερης ομάδας καρτών είχε αρχίσει να επανακτά μίαν άνεση 

αλλά η φόρτιση εξακολούθησε να διαφαίνεται στην χροιά της ομιλίας του. Γενικά η 

μνήμη εξακολουθεί να είναι άριστη αλλά παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις 

εντοπίσαμε αυτό που επισημαίνουμε ως βασικό στοιχείο της μνήμης του μετανάστη: 

οι μνήμες δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Η νοσταλγία τις χρωματίζει έντονα. 

 Το παρελθόν δεν είναι ποτέ ακριβές. Δεν έχουμε αντικειμενικότητα όταν 

μιλάμε γι’ αυτό. Η υποκειμενικότητα είναι εκείνη που καθορίζει την μνήμη και τις 

αναμνήσεις. Συγκεκριμένα μπορέσαμε να το διασταυρώσουμε αυτό το φαινόμενο κατά 

την διάρκεια έκθεσης φωτογραφιών και αντικειμένων που διοργανώσαμε στα πλαίσια 

της έκθεσης της Λαογραφικής Συλλογής Κυθήρων, τον Αύγουστο του 2019 -αλλά και 

σε προγενέστερες εκθέσεις που έχουμε επιμεληθεί. Στην διάρκειά της πολλοί Κυθήριοι 

μετανάστες, που είτε απεικονίζονταν στις φωτογραφίες είτε μέλη των οικογενειών τους,  

επισκέφτηκαν την έκθεση και συζητήσαμε μαζί τους. Σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις 

οι ιστορίες των φωτογραφιών είχαν κοινά στοιχεία αλλά και αρκετές διαφορές. Οι 

διαφορές ήταν η προσωπική αντίληψη και η ανάμνηση, μέσα από την νοσταλγία, που 

δημιουργούσε η επισκόπηση των φωτογραφιών. Ειδικά θα θέλαμε να σταθούμε σε μία 

σειρά φωτογραφιών που είχαμε εκθέσει, από εκδρομή τελειόφοιτων της τάξης του 

1954, όπου εμφανιζόταν και ο πατέρας μου. Η φόρτιση ορισμένων από τους 

εικονιζόμενους, όταν τις είδαν, ήταν τέτοια ώστε έπρεπε να αντιμετωπίζουμε 

καταστάσεις που έφταναν στα όρια λιποθυμίας. Η νοσταλγία σε συνδυασμό με τις 

αναμνήσεις μπροστά στο οπτικό τεκμήριο, το οποίο δεν γνώριζαν ή είχαν λησμονήσει  
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την ύπαρξή του, δημιουργούσε μια έντονη συναισθηματική κατάσταση με 

συνεπακόλουθα, λόγω προχωρημένης ηλικίας.  

 Μια μεταγενέστερη συζήτηση με τον πατέρα μας περιλάμβανε τη χρήση 

ηχητικού υλικού. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη αλλά περισσότερο άτυπη προσέγγιση 

στο υλικό. Δεν καταγράφηκε οπτικά. Το υλικό ήταν η ταινία μπομπινόφωνου (reel to 

reel magnetic tape) που περιείχε φωνητική καρτ ποστάλ από τους γονείς του προς τις 

απόδημες αδελφές του στις ΗΠΑ, την οποία αναφέραμε παραπάνω. Η συγκεκριμένη 

ταινία αναλύεται διεξοδικά στο Επίμετρο αυτής της εργασίας. Εδώ η φόρτισή του 

υπήρξε εξίσου έντονη αφού δεν έβλεπε μόνο τα πρόσωπα αλλά τα άκουγε. Άκουγε 

τους γονείς τους, τους θείους του και άλλους συγγενείς της ευρείας οικογένειας, Οι 

περισσότεροι των οποίων έχουν αποβιώσει. Επίσης πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη 

συνέντευξη, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της αδελφής μου, τον Δεκέμβριο του 2019, 

στα πλαίσια ερευνητικής προετοιμασίας προγράμματος σχετικά με μετανάστες, από 

την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -στην οποία υπάγεται η αδελφή μου, 

και μαγνητοσκοπήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκα στην προετοιμασία της 

ημιδομημένης συνέντευξης, στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε μίλησε ξανά για την 

εμπειρία του, ως μετανάστης στην Αυστραλία. Τέλος η συνέντευξη της μητέρας μας 

πραγματοποιήθηκε, κατά το Πάσχα του 2019. Αν και δεν είναι Κυθήρια, έχοντας 

διαβιώσει στη νήσο από το 1968 μερικώς και από το 1976 συνεχώς, και έχοντας ήδη 

διαμείνει τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Αττική, θεωρεί εαυτή πλέον Κυθήρια. 

Βεβαίως έχει γεννηθεί στην Τρίπολη, μεγάλωσε σε αστικό περιβάλλον τόσο στην 

επαρχία όσο και αργότερα στον Κορυδαλλό και δεν είχε σχέση, πριν το γάμο της, με 

τη νήσο. Η ένταση που της δημιούργησε η θέαση των καρτ ποστάλ είχε να κάνει 

περισσότερο με τους αποστολείς παρά με τους χώρους, αυτούς καθαυτούς. Έτσι όταν 

διαπιστώναμε έντονη συναισθηματική φόρτιση φροντίζαμε η ροή της συνέντευξης να 

σταματά. Όσο για το ακουστικό υλικό και σε αυτή την περίπτωση είχαμε φόρτιση αφού 

αναγνώριζε τις φωνές των περισσοτέρων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε και την 

ματιά της ετερότητας. Η συνέντευξή της τελικά περιστράφηκε γύρω από την εμπειρία 

της στην Αυστραλία, αλλά και στα Κύθηρα ως ξένη, δηλαδή της μη-Κυθηρίας.  

 Η απόφαση χρήσης των γονέων μου δεν έγινε απλά για λόγους ευκολίας. 

Έπρεπε να οριοθετήσουμε τα δύο άκρα, όπως προαναφέραμε. Κι αυτό, σε συνδυασμό 

με τις υπόλοιπες, μας επέτρεψε να δούμε όλο το φάσμα των σχέσεων των ατόμων προς 

το νησί: από τον Ντόπιο ως τον Ξένο.   



276 
 

Κεφαλαίο ενδέκατο: 

Οι φωτογράφοι των Κυθήρων 

 

Remembrance of things past is not necessarily the remembrance of things as they were. 

Marcel Proust 

 

 

11.1. Η οικογένεια Σοφίου 

 

Δύο είναι οι κύριες οικογένειες φωτογράφων στα Κύθηρα, που ασχολήθηκαν 

συστηματικά με τις καρτ ποστάλ. Η πρώτη είναι η οικογένεια Σοφίου. O Εμμανουήλ, 

πιο γνωστός ως Μανώλης, Σοφίος γεννήθηκε στα Λογοθετιάνικα Κυθήρων τον 

Φεβρουάριο του 1913. Ο πατέρας του υπήρξε ξυλογλύπτης τέμπλων ενώ η μητέρα του 

Αρετή Κατσούλη ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες φωτογράφους στην Ελλάδα, 

έχοντας μαθητεύσει πλάι σε Σέρβους και Τσεχοσλοβάκους δασκάλους στην Αθήνα. 

Προερχόμενη από ευκατάστατη Κυθηραϊκή αστική οικογένεια μετέβη στην Αθήνα για 

σπουδές, όπου και στράφηκε στη φωτογραφία. Αρχικά εργάσθηκε, σαν μαθητευόμενη 

σε εργαστήρια ξένων φωτογράφων που βρίσκονταν στην Αθήνα με σημαντική επιτυχία, 

αφού απέσπασε διάφορα βραβεία της εποχής. Δουλειές της είχαν δημοσιευθεί σε 

έντυπα μέσα της πόλης. Η γνωριμία της όμως με τον Δημήτριο Σοφίο ήταν καταλυτική. 

Αποφασίζουν να παντρευτούν και να εγκατασταθούν στα Κύθηρα. Γνωρίζουμε ότι 

άνοιξε και λειτούργησε φωτογραφείο στα Λογοθετιάνικα από το 1906 ή 1907 έως το 

1918, οπότε πέθανε από την θανατηφόρα επιδημία γρίπης.84 Ο σύζυγός της συνέχισε, 

 
84 Η οικογένεια των Κατσούλη (ή Κατσούληδων) υπήρξε παρακλάδι της οικογένειας Λογοθέτη, στο 

βόρειο τμήμα της νήσου και πιο συγκεκριμένα στο χωριό Λογοθετιάνικα. Το επίθετο είναι περίπτωση 

μετονομασίας από παρεπίθετο (παρατσούκλι). Πέραν της απώτατης βυζαντινής καταγωγής η οικογένεια 

έχει αναδείξει σημαντικές προσωπικότητες όπως, κατά τον 19ο αιώνα, τον εκδότη της πρώτης 

Κυθηραϊκής εφημερίδας «Κύθηρα» (1893-1894) Ανδρέα Ι. Κατσούλη, που αποχώρησε το 1894 καθώς 

ανέλαβε δημόσιος συμβολαιογράφος Ποταμού. Η καταγωγή ήταν αρχοντική και έτσι η Αρετή θα 

μπορούσε να ασχοληθεί με κάτι που ταίριαζε σε γόνο επιφανούς οικογένειας, αλλά και συμβαδίζοντας 

με τα ρηξικέλευθα προστάγματα της ανερχόμενης αστικής τάξης της νήσου. Επίσης είναι σημαντικό 

πως άνοιξε το εργαστήριό της στα Λογοθετιάνικα. Το χωριό ήταν από τα μεγάλα της νήσου αλλά η 

λογική θα επέβαλε την εγκατάσταση είτε στον Ποταμό, λόγω εγγύτητας αλλά και διότι ήταν πάντα το 

μεγαλύτερο χωριό πληθυσμιακά και με το Κυριακάτικο παζάρι του, είτε στην Χώρα, ως πρωτεύουσα 

και χώρο που αν και δεν ήταν μεγάλος σε πληθυσμό όλοι αναγκάζονταν να την επισκεφτούν λόγω της 
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χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, τη λειτουργία του φωτογραφείου, χωρίς να 

εγκαταλείψει πλήρως το επάγγελμά του. Αρχικά ο Μανώλης στράφηκε προς την 

ζωγραφική αλλά την εγκατέλειψε, σχετικά γρήγορα. Υποστήριζε, σε συνεντεύξεις του, 

πως είχε σπουδάσει παρακολουθώντας μαθήματα φωτογραφίας δι' αλληλογραφίας 

στην Ακαδημία της Νέας Υόρκης.85 Ο Μανώλης επηρεασμένος από εκείνη, ξεκίνησε 

να ασχολείται με την φωτογραφία γύρω στα 30 του.86  

 

 

 

Εικόνα 27 Μανώλης Σοφίος, πορτραίτο. Πηγή: από τον ιστότοπο: https://bit.ly/35DOna2.  

 

Εργάστηκε αποκλειστικά στα Κύθηρα και κατέγραψε την ιστορία και τον 

πολιτισμό του νησιού, για μισό και πλέον αιώνα. Αντίθετα με τη μητέρα του, αντί των 

πορτρέτων και των «ρετούς» που κυριαρχούσαν τότε, προτίμησε τις λεγόμενες φυσικές 

φωτογραφίες. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής δίπλα στον Ιωάννη Βουτσίδη, 

επί ενάμιση χρόνο, αλλά η αγάπη του για τη φωτογραφία τον έκανε να γυρίσει ξανά 

στα Κύθηρα. Κατάφερε να τραβήξει την εμβληματική φωτογραφία της απόβασης των 

 
ύπαρξης όλων των Υπηρεσιών και Τραπεζών. Εκείνη όμως επέλεξε τον χώρο των Λογοθετιανίκων. Η 

απόσταση από τον Ποταμό ήταν αστεία, λιγότερο των δύο χιλιομέτρων, οπότε και η πελατεία του 

μεγάλου χωριού ήταν εξασφαλισμένη.  

85Στην μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις σε εφημερίδα δεν αναφέρεται σε φωτογραφικές σπουδές.  

86Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συγγενών του έχασε την μητέρα του όταν ήταν μόνον έξι ετών. Ο ίδιος 

ανέφερε όμως πως έβαλε την πρώτη του φωτογραφία μαζί της όταν ήταν οκτώ ετών. Οπότε ή ο ίδιος ο 

Σοφίος δεν θυμάται σωστά ή οι συγγενείς δεν θυμούνται επακριβώς. 

https://bit.ly/35DOna2
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Συμμάχων, τον Σεπτέμβριο του 1944, στα Κύθηρα, μια φωτογραφία που στολίζει 

αναρίθμητα Κυθηραϊκά σπίτια. Οι φωτογραφίες μπορούν να χαρακτηριστούν 

ποιητικές αφού, ως φωτογράφος, έβαζε την σύνθεση πάνω από την φόρμα. Άλλωστε ο 

ίδιος το παραδεχόταν και το εντόπιζε, ως επιρροή, εξ αιτίας των ζωγραφικών του 

σπουδών. Ο Μανώλης ασχολήθηκε επίσης με την προβολή ταινιών, όπως και οι 

αδελφοί Φατσέα. Ο Σοφίος, προς συμπλήρωση του εισοδήματός του, μετερχόταν και 

άλλες ασχολίες. Μεταξύ άλλων υπήρξε ταξιδιωτικός πράκτορας της αυστραλιανής 

αεροπορικής εταιρείας QUANTAS, γεγονός που αποτυπώθηκε και σε, μικρού μήκους, 

ταινία της Αυστραλιανής πρεσβείας (1972).87 Πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2006. Η 

κόρη του Μεταξία Προβατάρη διατήρησε το, ιδιαίτερα σημαντικό, αρχείο του και η 

εγγονή του Εβίτα είναι εκείνη που, έχοντας σπουδάσει φωτογραφία, συνεχίζει την 

οικογενειακή παράδοση.88 

 

  

 
87Βλέπε σχετικά τις: https://bit.ly/3jn9Usc, όπου ο Σοφίος εμφανίζεται (11:09-11:015) στο φωτογραφείο 

του να διαφημίζει την QUANTAS, και https://bit.ly/37LCcdX, όπου παρουσιάζεται ο παραγωγός να 

μιλάει για την ταινία. Η δεύτερη ταινία είναι συνέντευξη του παραγωγού, και έχει κομμάτια της ταινίας 

να παίζουν. Πρόκειται για ντοκιμαντέρ, παραγωγής 1972, το οποίο παρουσιάζει την επιστροφή ενός 

προπολεμικού μετανάστη στον τόπο καταγωγής, τα Κύθηρα. Ο πρωταγωνιστής, που κατονομάζεται ως 

Arthur Φριλίγγος, επιστρέφει πρώτη φορά μετά την αναχώρησή του, όντας στην ηλικία των 72 ετών. 

Μοιράζει χρήματα και δώρα σε συγγενείς και φίλους, και περιηγείται σε όλο το νησί, πριν επιστέψει 

στην νέα πατρίδα: την Αυστραλία. Το ενδιαφέρον είναι πως ο συγκεκριμένος αναχώρησε από τα Κύθηρα, 

μάλλον το 1922, ημερομηνία την οποία ακούγεται να αναφέρει ως άφιξη στην Αυστραλία. Όσο για την 

ηλικία του κατά την μετανάστευση πρέπει να ήταν περίπου δώδεκα. Πρόκειται για κρατικά 

επιχορηγημένη προσπάθεια προσέλκυσης μεταναστών, με παραγωγό τον David Page, στέλεχος της 

Αυστραλιανής πρεσβείας στην Ελλάδα, εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην έναρξη 

των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου (1972), σε Ελληνικό κοινό, αφού και αυτός ήταν ο σκοπός 

δημιουργίας του. Η χρήση ενός επιτυχημένου Κυθηρίου μετανάστη ήταν απλά μια ευτυχής συγκυρία, 

αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός πως οι Κυθήριοι διέπρεψαν, και συνεχίζουν να 

διαπρέπουν στην Αυστραλία. Ο Arthur Φριλίγγος είναι η επιτομή του επιτυχημένου προπολεμικού 

Κυθήριου μετανάστη.  

88Βλ. σχετικά:  https://bit.ly/3osVoCQ.   

https://bit.ly/3jn9Usc
https://bit.ly/37LCcdX
https://bit.ly/3osVoCQ


279 
 

 

Εικόνα 28 Στιγμιότυπο οθόνης από ερασιτεχνική 

ταινία (1972). Πηγή:   https://bit.ly/3jn9Usc.   

 

Εικόνα 29 Στιγμιότυπο οθόνης από ερασιτεχνική 

ταινία (1972). Πηγή:   https://bit.ly/3jn9Usc.  

  

 

11.2. Η οικογένεια Φατσέα (Φουριάρη) 

 

Η δεύτερη οικογένεια Κυθηρίων φωτογράφων είναι η οικογένεια Φατσέα, από την 

περιοχή του Λειβαδίου. Ο πρώτος υπήρξε ο Παναγιώτης (1888-1938). Γεννήθηκε στο 

Λειβάδι Κυθήρων και ήταν γιος του Μανώλη Φατσέα και της Κυριακούλας 

Καλλιγέρου. Όπως πολλοί Κυθήριοι της εποχής αναγκάστηκε, σε ηλικία 22 ετών, να 

εγκαταλείψει το νησί και να μεταναστεύσει στις Η.Π.Α. Γνωρίζουμε πως έζησε στη 

Νέα Υόρκη, αφού διασώζεται πορτραίτο του από φωτογραφείο του Coney Island, αλλά 

δεν γνωρίζουμε με τι ασχολήθηκε. Πιθανότατα ήταν χειρώνακτας, όπως οι 

περισσότεροι των νέων μεταναστών. Το 1912, με την έναρξη του πρώτου Βαλκανικού 

Πολέμου, επέστρεψε στην Ελλάδα και κατετάγη εθελοντής στο πεζικό, λαμβάνοντας 

μέρος στις μάχες του Κιλκίς και του Μπιζανίου. Φαίνεται πως αποστρατεύθηκε με την 

υπογραφή της ελληνοτουρκικής συνθήκης του Νοεμβρίου 1913, αφού όπως προκύπτει 

από στοιχεία του αρχείου του, τον Ιανουάριο 1914 εγκαινιάζει επαγγελματική 

φωτογραφική δραστηριότητα στα Κύθηρα χρεώνοντας τον Χαράλαμπο Στάθη 17,70 

δραχμές «δια δελτάρια». Δεν γνωρίζουμε εάν αναφέρεται σε καρτ ποστάλ. Πιθανότατα 

να πρόκειται για κλασικές φωτογραφίες πορτραίτα, που τυπώθηκαν σε χαρτί καρτ 

ποστάλ. Έτσι εξασφαλιζόταν η ασφαλέστερη αποστολή τους. Σύμφωνα με προφορικές 

μαρτυρίες των παιδιών του, ο πατέρας τους είχε επιστρέψει από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες κάτοχος επαγγελματικής φωτογραφικής μηχανής, μία των ελαχίστων στη 

νήσο. Ενώ αρχικά δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία 

https://bit.ly/3jn9Usc
https://bit.ly/3jn9Usc


280 
 

φαίνεται πως η ζήτηση, κυρίως για πορτραίτα, ήταν τέτοια που τελικά ενέδωσε 

ανοίγοντας φωτογραφείο στο Λειβάδι. Σύμφωνα με το βιβλίο εργασίας του ο Φατσέας 

συμπλήρωσε συνολικά 50 επαγγελματικές φωτογραφίσεις κατά τη διάρκεια του 1914. 

Για άγνωστο ακόμα λόγο η επαγγελματική του ενασχόληση με τη φωτογραφία 

διακόπτεται ξαφνικά, για να ξαναρχίσει συστηματικά στις 21 Μαΐου 1920. Ο 

Παναγιώτης Φατσέας πέθανε το 1938, σχετικά νέος, όντας μόνον πενήντα ετών.  

 

 

 

Εικόνα 30 Παναγιώτης Φατσέας (Φουριάρης), πορτραίτο. Πηγή: από τον ιστότοπο https://bit.ly/3jwdAb4.   

  

Ο μεγαλύτερος γιος του Μανώλης (1923-2015) έμαθε τη τέχνη του 

φωτογράφου πολύ νωρίς, και μετά τον θάνατο του πατέρα του συνέχισε να ασκεί το 

επάγγελμα στα χρόνια της κατοχής και μετέπειτα.89 Ήταν μόνον δεκαπέντε ετών όταν 

πρέπει να στηρίξει την οικογένεια ως ο μεγαλύτερος, αφού εκτός από την μητέρα του, 

Αλεξάνδρα, είχε δύο αδελφές, την Κούλα και την Αντωνία, και δύο αδελφούς, τον 

Γιάννη και τον Χαράλαμπο. Μαζί με τον αδελφό του Χαράλαμπο διατήρησαν το 

φωτογραφείο για τουλάχιστον άλλες τέσσερις δεκαετίες, έχοντας λείψει για μικρό 

χρονικό διάστημα στην Αθήνα και Πειραιά, όπου εκπαιδεύτηκε σε φωτογραφεία. 

Επιστρέφοντας στα Κύθηρα κατάφερε όχι μόνον να διατηρήσει την επιχείρηση, που 

περιλάμβανε και υποτυπώδες ψιλικατζίδικο, κορνιζοποιείο και καθρεφτάδικο, αλλά 

και να διευρύνει τις δραστηριότητες της με την προσθήκη μόνιμου θερινού 

 
89Σε συνέντευξη του υποστήριζε πως ξεκίνησε στα δώδεκα, αν και παρακολουθούσε τον πατέρα του από 

αρκετά νωρίτερα όντας ήταν βοηθός του. Βλ. σχετικά: https://bit.ly/37DIbRJ.   

https://bit.ly/3jwdAb4
https://bit.ly/37DIbRJ
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κινηματογράφου στο Λειβάδι όσο και κινητού κινηματογραφικού κλιμακίου, που από 

το 1953 μέχρι το 1972 έδινε παραστάσεις σε όλα τα χωριά των Κυθήρων.90 Ο θερινός 

κινηματογράφος δημιουργήθηκε δίπλα από το κατάστημα. Η μηχανή προβολής ήταν 

Αγγλικής κατασκευής και την προμηθεύτηκαν από την Αθήνα. Μάλιστα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, όταν δημιουργήθηκε ένας πυρήνας κινηματογραφικής λέσχης στα 

Κύθηρα, και στην οποία είχαμε συμμετάσχει, ο Μανώλης είχε παραχωρήσει την χρήση 

της μηχανής. Δυστυχώς η λέσχη δεν μπόρεσε να λειτουργήσει παρά μόνον μια προβολή, 

αφού η συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος που προμήθευε τις ταινίες 

προϋπέθετε τακτική συγκοινωνία, κάτι σχετικά δύσκολο σε νησί της δεκαετίας του 

1970. Η μηχανή εξακολουθεί να βρίσκεται στο, κλειστό, κατάστημα των αδελφών 

Φατσέα. Και οι δύο αδελφοί μετέρχονταν, και αυτοί, άλλων ασχολιών, με τις οποίες 

συμπλήρωναν το εισόδημά τους. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Σταθάτος (2016):  

 

Με τον αδελφό του Χαράλαμπο, απέκτησαν μπουλντόζα και ίδρυσαν εταιρεία 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ενώ από τα μέσα περίπου της δεκαετίας 1970 

εργάσθηκε και ως ηλεκτροτεχνίτης σε ιδιωτική επιχείρηση παραγωγής ρεύματος στα 

Φατσάδικα. Όταν η επιχείρηση αγοράσθηκε από το δημόσιο, μαζί με τις άλλες 

αντίστοιχες στο νησί, προσλήφθηκε από τη ΔΕΗ, στην οποία παρέμεινε μέχρι να 

συνταξιοδοτηθεί. Για λογαριασμό της ΔΕΗ εργάσθηκε κυρίως στα Κύθηρα, αλλά και 

με κάποιες κατά καιρούς αποσπάσεις εκτός Κυθήρων. Τέλος, ασχολήθηκε με τη 

καλλιέργεια τόσο της ελιάς όσο και των εσπεριδοειδών στα κληρονομικά κτήματα. 

Ήταν χαρακτηριστικό του ανθρώπου ότι ανέλαβε προσωπικά τη λειτουργία και 

τακτική συντήρηση όλου του πολυσχιδούς μηχανικού εξοπλισμού των 

δραστηριοτήτων του, από φωτογραφικές μηχανές και μηχανές προβολής μέχρι 

οχήματα κάθε είδους και συστήματα άρδευσης. 

 
90 Βλ. σχετικά: https://bit.ly/3jpX7Fn. Είμασταν μάρτυρες μιας τέτοιας κινηματογραφικής προβολής των 

αδελφών Φατσέα το καλοκαίρι του 1968 στην πλατεία της Χώρας Κυθήρων. Μου είχε φανεί ιδιαίτερα 

περίεργο το ότι οι κάτοικοι προσέρχονταν κουβαλώντας την καρέκλα που θα κάθονταν, αν και είχαν 

πληρώσει εισιτήριο για την προβολή, και οι οποίες γίνονταν στις πλατείες του χωριού. Το κλιμάκιο αυτό 

ήταν το ένα εκ των δύο καθώς και ο έτερος φωτογράφος, Μανώλης Σοφίος, είχε προμηθευτεί κι εκείνος 

μηχανή και κινείτο περιφερειακά του Ποταμού στα χωριά του βορείου τμήματος. Τέλος θα πρέπει να 

αναφέρουμε πως πριν από τους δύο (Φατσέα και Σοφίο) υπήρξε πρόχειρος κινηματογράφος στην Χώρα, 

έργο του Γιάννη Δαπόντε (βλ. σχετικά: https://bit.ly/2TCbTPi.  

https://bit.ly/3jpX7Fn
https://bit.ly/2TCbTPi
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Εικόνα 31 Μανώλης Φατσέας (Φουριάρης), πορτραίτο (1939) Πηγή: από τον ιστότοπο https://bit.ly/2TY8BGF. 

 

 

Εικόνα 32 Μανώλης Φατσέας (Φουριάρης), έξω από το παλαιό οικογενειακό κατάστημα (2016), φωτογράφος 

Γιάννης Σταθάτος. Πηγή: από τον ιστότοπο https://bit.ly/2TY8BGF. 

 

 

11.3. Οι υπόλοιποι φωτογράφοι 

 

Υπήρξαν κι άλλοι φωτογράφοι που έδρασαν στον χώρο της Κυθηραϊκής καρτ ποστάλ. 

Εντοπίσαμε φωτογραφείο του Πειραιά που επίσης δραστηριοποιήθηκε και στα Κύθηρα 

καθώς ένας, ή περισσότεροι ιδιοκτήτες ήταν Κυθήριοι ή Κυθηραϊκής καταγωγής: 

Φώτο-Βλαντή. Αρχικά τους συναντάμε ως Αφοί Βλαντή - Φώτο Ψαλιδά και αργότερα 

ως απλά Φώτο-Βλαντή ή Φώτο-Στούντιο Α. Βλαντή. 

 

 

https://bit.ly/2TY8BGF
https://bit.ly/2TY8BGF
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Εικόνα 33 Λογότυπο Βλαντή. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

 

Έχουμε μόνον τρία δείγματα δουλειάς τους. 91  Πέρα αυτών δεν φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερη η εμπλοκή των ιδιοκτητών στην παραγωγή καρτ ποστάλ με Κυθηραϊκή 

 
91 Το φωτογραφείο Βλαντή υπάρχει ακόμη στον Πειραιά, επί της οδού Τσαμαδού 44. Στην καταχώρησή 

του, στον Χρυσό Οδηγό, στην περιγραφή επιχείρησης αναφέρει πως: «Η παράδοση στη φωτογραφία 

από το 1910 συνεχίζεται, τα πάντα σχετικά με τη φωτογραφία ποιότητος». Η χρονολογία 

επαναλαμβάνεται και στην πινακίδα της πρόσοψης του καταστήματος. Η ύπαρξή τους μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός πως οι Κυθήριοι ήδη από την επανίδρυση της πόλης του Πειραιά, μετά τον 

πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1821-1829), αποτελούσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης. 

Ενδεχόμενα μπορούμε να θεωρήσουμε τον αρχικό Βλαντή ως έναν από τους πρωτοπόρους Κυθηρίους 

φωτογράφους, και να τον εντάξουμε πλάι στους Φατσέα και Σοφίο. Το ενδιαφέρον είναι πως δεν 

ασχολείται συστηματικά με τα Κύθηρα παρά μόνον από Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. 

Εικάζουμε στην διάρκεια της Κατοχής αρκετοί Κυθήριοι των Αθηνών και Πειραιά επανακάμψαν στις 

πατρογονικές εστίες, στην προσπάθεια επιβιώσεως. Ο επισιτισμός στο νησί ήταν ευκολότερος, αφού η 

καλλιέργεια και η ανταλλακτική τακτική επέτρεψαν την επιβίωση και διαβίωση μεγάλου πληθυσμού, σε 

αντίθεση με την Αθήνα και τον Πειραιά. Μετά την Κατοχή επανήλθαν στις κατοικίες τους, εκτός 

Κυθήρων. Μαζί τους όμως έφυγαν και αρκετοί ντόπιοι, ως εσωτερικοί μετανάστες, απόρροια του 

Εμφυλίου. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως μεταξύ 1940 και 1950 έχουμε μείωση σχεδόν τους 1/5 

του πληθυσμού. Εάν υπολογίσουμε δε πως πολλοί των εγγεγραμμένων δεν διαβιούσαν στα Κύθηρα αλλά 

στην πρωτεύουσα αυτό σημαίνει πως αρκετοί των κατοίκων που εμφανίζονται εγγεγραμμένοι ήταν 

κάτοικοι του Πειραιά και της Αθήνας. Πολλοί εξ αυτών κατέφυγαν στο νησί ώστε να μην πεθάνουν από 

την πείνα της κατοχής. Έτσι και αυτός ή αυτοί όντας στο νησί μετήλθαν του επαγγέλματος, προς 
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θεματολογία. Έχουμε συναντήσει μερικά δείγματα εργασιών τους, στο διαδίκτυο και 

σε εξειδικευμένα κοινωνικά δίκτυα. Όμως είναι ελάχιστα, σε σχέση με τους δύο 

προηγούμενους. Από διάσπαρτες πληροφορίες, όχι πάντα επιβεβαιωμένες, φαίνεται 

πως κάποια στιγμή το φωτογραφείο του Πειραιά πέρασε στα χέρια του υιού του ενός 

των δύο αδελφών ενώ ο εξάδελφός του, υιός του άλλου, άνοιξε κατάστημα στην ίδια 

περιοχή αλλά σε διαφορετικό σημείο. Το αρχικό φωτογραφικό αρχείο έχει περιέλθει 

στον δεύτερο, αλλά δεν είναι γνωστό πόσο μέρος του είναι αφιερωμένο σε θέματα από 

τα Κύθηρα.   

 

 

 

Εικόνα 34 Κεντρικός δρόμος Χώρας, Κύθηρα (1950), φωτογράφος αδελφοί Βλαντή. Πηγή: αρχείο  Ε. Βενέρη-

Τραβασάρου. 

 

 Επίσης υπάρχει η δουλειά της Μεταξίας Γεωργοπούλου (Sia Poulos), Κυθήρια 

δεύτερης γενιάς εξ Αυστραλίας, η οποία επανάκαμψε στο νησί  στα τέλη της δεκαετίας 

 
συμπλήρωση των προς το ζην. Θεωρούμε λοιπόν λογικό πως πέραν του φωτογραφείου Ζερβού, για το 

οποίο υπάρχουν στοιχεία, ο Μανώλης Φατσέας μπορεί και να μαθήτευσε στο φωτογραφείο των αδελφών 

Βλαντή. Σίγουρα ήταν παλαιό (1910), αλλά και Κυθηραϊκό. Η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ Κυθηρίων, 

εκτός Κυθήρων, θεωρείται ως δεδομένο, ακόμη και σήμερα -πόσο μάλλον τότε. Άλλωστε το εκτεταμένο 

συγγενικό δίκτυο ευνοούσε τέτοιες καταστάσεις. Η συνηθέστερη συγγενική σχέση ήταν η κουμπαριά, 

μια σχέση που εθεωρείτο ισάξια των δεσμών αίματος. 
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του 1970, και η οποία φωτογράφιζε τοπία. Το μοναδικό δείγμα της δουλειάς που 

έχουμε παρουσιάζει την Φελωτή, ένα μικρό ψαράδικο καταφύγιο, σχετικά άγνωστο σε 

πολλούς,  κοντά στην Χώρα. Η συγκεκριμένη πλέον εκδίδει την δίγλωσση (ελληνικά 

και αγγλικά) τοπική ετήσια εφημερίδα SUMMER NEWS, για ενημέρωση των 

επισκεπτών του νησιού, η οποία διανέμεται δωρεάν.92 

 

 

Εικόνα 35 Kythera Summer News 2018. Πηγή: https://bit.ly/37Gnrc0.  

 

Και ο Νικόλαος Α. Πετρόχειλος, ιδιοκτήτης καταστήματος λιανικού γενικού 

εμπορίου στη Χώρα Κυθήρων, ασχολήθηκε με την παραγωγή και έκδοση καρτ ποστάλ. 

Ο Πετρόχειλος, γνωστός ως Αντζολόνικος (υιός του Άγγελου), βλέποντας την 

αυξημένη ζήτηση καρτ ποστάλ από τους συγγενείς των αποδήμων που περνώντας από 

το κατάστημά του προμηθεύονταν εκείνες που αγόραζε είτε από τους αδελφούς 

Φατσέα ή τον Μανώλη Σοφίο προχώρησε στην παραγωγή και έκδοση σειράς καρτ 

 
92 Η εφημερίδα εκτός της φυσικής της υπόστασης είναι πλέον και διαδικτυακή: https://bit.ly/2AaKTQ5.  

Εκδίδεται ανελλιπώς από το 1993. 

https://bit.ly/37Gnrc0
https://bit.ly/2AaKTQ5


286 
 

ποστάλ που φέρουν ευκρινώς την σφραγίδα του: Έκδοσις Νικ. Α. Πετροχείλου.93 Δεν 

γνωρίζουμε εάν ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του τράβηξε τις φωτογραφίες ή 

χρησιμοποιήθηκε επαγγελματίας φωτογράφος. Σε πέντε τουλάχιστον δείγματα που 

έχουμε στην κατοχή μας διαπιστώνουμε πως η δραστηριότητά του ξεκίνησε το δεύτερο 

μισό της δεκαετίας του 1960. Τέσσερεις καρτ ποστάλ είναι ασπρόμαυρες ενώ υπάρχει 

και μια έγχρωμη που δείχνει πως συνέχισε την δραστηριότητά του τουλάχιστον έως τα 

μέσα του 1970.  

 

 

 

Εικόνα 36 Καψάλι, Κύθηρα, Ελλάδα. Χρονολογία: 1972. Φωτογράφος: άγνωστος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε τους «άγνωστους», και πιθανότατα μη 

ντόπιους, φωτογράφους. Είναι όλοι εκείνοι που είτε, κυρίως προπολεμικά, περιόδευαν 

τη νήσο, είτε εκείνους οι οποίοι στελέχωναν τις Αθηναϊκές εταιρίες παραγωγής καρτ 

 
93 Η χρήση του πατρωνυμικού μαζί με το βαφτιστικό ήταν, και είναι, συχνή στα Κύθηρα: Φιλιππαντώνης, 

Φιλλιπόγιωργης. Αντίστοιχα το δηλωτικό επαγγέλματος του πατέρα μπορούσε να υποκαταστήσει το 

πατρωνυμικό: Παπαδόνικος, δηλαδή ο Νίκος γιός του παπά. Εξίσου συχνή η χρήση του επιθέτου με το 

βαφτιστικό: Κουσουρομανώλης, Κουσορόνικος, Δαποντόγιαννης. Ακόμη καταγράφεται και η χρήση 

του τόπου καταγωγής με το βαφτιστικό: Τσικαλόγιαννης, δηλαδή ο Γιάννης από τα Τσικαλαρία. Τέλος 

έχουμε την χρήση του οικογενειακού παρωνύμιου με το βαφτιστικό: Κοτσυφόγιαννης, Κοτσιφόγιωργης. 

Το επίθετο των συγκεκριμένων είναι Σάμιος και το παρωνύμιο  Κοτσυφός. Έχουμε δε την χρήση του 

ίδιου δηλωτικού για άτομα συγγενικά μεν αλλά διάφορα. Για παράδειγμα λέμε: ο Κουσουρομανώλης 

του Νίκου, για να ξεχωρίζει από τον Κουσορομανώλη του Γιάννη. 
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ποστάλ. Οι πρώτοι δεν αποτύπωναν τα τοπία αλλά τους ανθρώπους.94 Οι δεύτεροι 

αποτύπωναν τους τόπους, με την αισθητική τους δε επηρέασαν και την μετέπειτα 

παραγωγή. Αναφερόμαστε ειδικά στην πρώτη σειρά καρτών του Ελευθερουδάκη, η 

οποία και υπήρξε καθοριστική για το βλέμμα του φωτογράφου στον τόπο. Δεν 

γνωρίζουμε πάντα ποιος ήταν ο φωτογράφος κάθε φωτογραφίας, αν και λογικά θα ήταν 

μια κατ’ αποκοπή εργασία ενός επαγγελματία. Όμως τόσο οι ντόπιοι όσο και οι 

μετέπειτα «άγνωστοι» δεν αντέγραφαν δουλικά τα τοπία και την θεματολογία των 

αρχικών. Κατάφεραν να δημιουργήσουν αξιομνημόνευτα και ιδιαίτερα παραδείγματα. 

 

 

Εικόνα 37 Ανεμόμυλος Ρούσου, Λειβάδι, Κύθηρα (1900), φωτογράφος: άγνωστος (εκδ. Ελευθερουδάκη). Πηγή: 

προσφορά συλλέκτη Αναστάσιου Σακελαρίου στον ιστότοπο: https://bit.ly/2PYRzGb.  

 

Όμως ο κύκλος της καρτ ποστάλ έχει κλείσει κι έτσι δεν έχουμε, δυστυχώς, νέα 

δείγματα, παρεκτός κάποια που ίσως είναι «χαμένα» σε προσωπικές συλλογές. Η 

ενασχόληση με τα φυσικά αντικείμενα ήταν λογική, μιας και οι κάρτες υπήρχαν ήδη 

 
94 Οι περιοδεύοντες φωτογράφοι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτύπωσαν κυρίως τους 

εξόριστους, αλλά και τους ντόπιους αφού φωτογράφιζαν, κυριολεκτικά, επί τόπου. Έτσι έχουμε 

δείγματα που είναι ελάχιστα γνωστά, αφού «κρύφτηκαν» σε οικογενειακά αρχεία και μάλιστα εκτός 

Κυθήρων. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε την δύναμη του διαδικτύου. Κάποιες από αυτές έχουν 

αρχίσει να εμφανίζονται. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε φωτογραφία εκτοπισμένου (εξόριστος), από 

πλανόδιο φωτογράφο στο Facebook. Δεν υπήρχαν στοιχεία που να υπεδείκνυαν έναν από τους τοπικούς 

φωτογράφους.  

https://bit.ly/2PYRzGb
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στις οικογενειακές συλλογές. Όμως η ψηφιακή επανάσταση έχει αρχίσει να επεκτείνει 

το πεδίο έρευνας. Η διαδικτυακή ενασχόληση με καρτ ποστάλ είναι ήδη μια 

πραγματικότητα και αρκετοί αναρτούν κάρτες, αφού τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν 

στην δημοσιοποίηση τέτοιων αρχείων. Επίσης οι Δήμοι έχουν αρχίσει να 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένες φωτογραφίες, που έχουν τυποποιηθεί, και αρκετοί τις 

αντιμετωπίζουν ως μια μορφή καρτ ποστάλ, εξελιγμένη στην ψηφιακή πραγματικότητα. 

Δεν είναι εντελώς ακριβής ο χαρακτηρισμός, αλλά μοιάζουν, αν και δεν έχουν την ίδια 

χρηστικότητα. Όταν, και αν, χρησιμοποιηθούν για τελετουργική επικοινωνία τότε, και 

μόνον τότε, θα μιλάμε για συνέχιση της χρήσης της εικόνας του τόπου. Είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθούν, από τις επιτροπές τουρισμού ως φυσικά αντικείμενα, σε 

θεματικές εκθέσεις, ή να υπάρχουν στα γραφεία των Δήμων, σε εμφανή σημεία, ώστε 

οι επισκέπτες να τις παίρνουν, ως ένα επιπλέον αναμνηστικό. Ο Δήμος Κυθήρων 

έχοντας μπει στο παιχνίδι της διαφήμισης του τόπου, και ειδικά στις τουριστικές 

εκθέσεις, έχει τυποποιήσει τις φωτογραφίες που η ομάδα της Τουριστικής Ανάπτυξης 

θεωρεί πως αντιπροσωπεύουν τη νήσο ( Lourantos & Kyriazopoulos, 2019:271). Όμως 

η τυποποίηση δεν σημαίνει αυτόματα και την χρήση της. Οι επισκέπτες επηρεάζονται 

από αυτές τις τυποποιημένες εικόνες και τις αναπαράγουν, μέσα από την δική τους 

προσωπική αντίληψη και αισθητική. Αυτό είναι, ίσως, μια μορφή τελετουργικής 

επικοινωνίας διότι οι φωτογραφίες των διακοπών πλέον βρίσκουν τον δρόμο τους στα 

ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λειτουργούν ως μέσα επικοινωνίας. Ίσως όχι 

τελετουργικής αλλά διασυνδετικής, με ευρύ πεδίο κύκλου φίλων. Έτσι θα μπορούσαμε 

να τις θεωρήσουμε ως μετασχηματισμό τελετουργικής επικοινωνίας. Η κοινοποίηση 

του τόπου μέσα από την εικόνα και τα ψηφιακά μέσα είναι το σύνηθες και, σχεδόν, 

επιβάλλεται κοινωνικά πλέον. Δεν χρειάζεται να καλέσω κόσμο να δει τις αναμνήσεις 

μου. Τις βγάζω σε κοινή θέα, σαν ρούχα από μπουγάδα. Και έχω και την δυνατότητα 

να τις εξηγήσω, μέσα από τα σχόλια και τα like που θα μου κάνουν. Η εξωστρεφής 

αυτή τακτική είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής της νέας γενιάς, 

σε σημείο που η εικόνα έχει πλημμυρίσει το δίκτυο και είναι το κυρίαρχο μέσο 

μετάδοσης πληροφορίας. 
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Κεφαλαίο δωδέκατο: 

Μια οικογένεια των Κυθήρων 

 

You know what nostalgia is, don’t you?  

It’s basically a matter of recalling the fun without reliving the pain. 

Bette Davis 

 

 

 

12.1. Η οικογένεια ως τυπικό μεταναστευτικό παράδειγμα 

 

Από την αρχή αυτής της έρευνας η οικογένεια ήταν πανταχού παρούσα. Όλα 

περιστρέφονταν γύρω από την άμεση και εκτεταμένη οικογένεια. Η αναλυτική 

αυτοεθνογραφική προσέγγιση βοήθησε να κατανοήσω πως και γιατί. Η χρήση της 

αναλύθηκε παραπάνω, και χρησιμοποιήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών της υπό 

διερεύνησης ομάδας. Ήταν αδύνατον να μην εμπλακούμε με συγγενείς, έστω και 

μακρινούς,  αφού ο μικρότοπος των Κυθήρων περιλαμβάνει άτομα τα οποία έχουν, ως 

ένα βαθμό, κάποια μορφή συγγένειας μεταξύ τους είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας. 

Η οικογένεια μου έχει χαρακτηριστικά, τα οποία δεν διαφέρουν από άλλες Ελληνικές 

και Κυθηραϊκές οικογένειες. Όμως περισσότερα από τα δύο τρίτα της άμεσης 

οικογένειας μετανάστευσαν στο εξωτερικό, ενώ και προηγούμενες γενιές είχαν κι 

εκείνες ακολουθήσει μεταναστευτικές ροές: Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Αργεντινή. Από τις 

αδελφές του πατέρα μας τρεις μετανάστευσαν στις ΗΠΑ, άλλες τρεις στην Αυστραλία, 

όπου μετανάστευσε και ο πατέρας μου, ενώ τρεις παρέμειναν στην Ελλάδα. Ο 

διαμοιρασμός αυτός επιβλήθηκε από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιόδου, σε 

συνδυασμό με τα δίκτυα αλληλοβοήθειας. Τα μέλη της οικογένειας που 

μετανάστευσαν προσκαλούνταν, μέσω των ειδικών συμβάσεων που επέτρεπαν την 

μετακίνηση.  

Ας θέσουμε τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά. Η οικογένεια Λουράντου 

υπήρξε μια οικογένεια που, δεν περιλαμβάνονταν στον στενό κύκλο των «ευγενικών» 

οικογενειών της νήσου, αλλά κατάφερνε να έχει ιδιαίτερο κοινωνικό επίπεδο 

(Καλλίγερος, 2002:430). 95  Εξετάζοντας, εν τάχει, τις τελευταίες τέσσερεις γενιές 

 
95Συγκεκριμένα εικάζεται πως προέχονται από τους εξ Ιταλίας Loredan(o), οικογένεια ευγενών στη 

Βενετία και Βόρεια Ιταλία, μέλη της οποίας υπήρξαν δύο δόγηδες, αλλά και τέσσερεις προβλεπτές 
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έχουμε τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία απεικονίζουμε σε μορφή οικογενειακού 

δένδρου. Παραθέτουμε μόνον αυτές καθώς αυτές επωμίσθηκαν το βάρος της 

μετανάστευσης. Δεν παραθέτουμε περισσότερα στοιχεία στους προγόνους πρώτης και 

δεύτερης γενιάς καθώς τότε το σχήμα θα γινόταν δύσχρηστο, και παρά τον άτυπο 

χαρακτήρα τέτοιων συζητήσεων, μας επέτρεψαν μια σε βάθος γνώση. Οι πληροφορίες 

προέρχονται από τον πατέρα μου, και συμπληρώθηκαν από άλλους συγγενείς, σε ένα 

διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας. Η ανίχνευση του οικογενειακού δένδρου είναι 

φαινόμενο που υφίσταται στα Επτάνησα, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικοκοινωνικών 

πλαισίων που είχαν δημιουργηθεί. Επίσης, όπως έχουμε ήδη εντοπίσει παραπάνω (βλ. 

ενότητα 6.2), αυτή η ενασχόληση των μεταναστών με την γενεαλογία φανερώνει τους 

μηχανισμούς που αναπτύσσει ο μετανάστης ως μέσο παγίωσης της αίσθησης τόσο της 

καταγωγής όσο και των διαδρομών της (Quayson, 2006). 

 

 
(δηλαδή κυβερνήτες) στα Κύθηρα. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία η εμφάνισή τους στα Κύθηρα 

ανάγεται με σιγουριά από τις αρχές του 16ου αιώνα.  Η ρίζα του ονόματος ανάγεται στο βαπτιστικό 

Leonardo που μετετράπη σε Lunardo/Lurendo/Lurando. Οι διάφορες μορφές του επιθέτου ήταν κυρίως 

προσπάθειες εξευγενισμού: Λοράνδος/Λοράντος. Υπάρχουν και άλλες μορφές, με τοπικότητα: 

Λουρεντάκης/Λουραντάκης, στην Κρήτη. Η οικογένεια δεν ανήκε στον σκληρό πυρήνα των ευγενών 

του Libro d’ Oro. Στοιχεία μας κατευθύνουν στην υπόθεση της σχέσης με στρατιωτικά καθήκοντα, 

καθώς στους δύο βασικούς οικισμούς της οικογένειας υφίστανται εκκλησίες πολεμικού αγίου (Άγιος 

Γεώργιος). Υπάρχουν αναφορές που τους τοποθετούν σε στρατιωτικές θέσεις τόσο στην Κρήτη όσο και 

στα Κύθηρα της Ενετοκρατίας. Πρόσφατες έρευνες (2017) εντόπισαν την οικογένεια σε φορολογικά 

κατάστιχα της Βυζαντινής καστροπολιτείας του Αγίου Δημητρίου (Παλαιόχωρας), ήδη από τα τέλη του 

14ου αιώνα. Η ύπαρξη αυτή μαρτυρά την ευκολία των Φράγκων να μετακινούνται από και προς τα νησιά 

του Ιονίου. 
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Σχήμα 2 Απλό γενεαλογικό δένδρο τεσσάρων γενεών της οικογένειας Δημητρίου Λουράντου (Τσικνωμένου).  

 

I. Δημήτριος Λουράντος (1867-1963), «Τσικνωμένος»: Γεννημένος στα Κύθηρα, 

μετανάστης στην Αργεντινή μεταξύ 1900-1910 -όπου εργάστηκε στη 

κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Επέστρεψε στην Ελλάδα με ικανή 

περιουσία, για τα δεδομένα της εποχής. Είχε μόνον μία αδελφή. Παντρεύτηκε 

την Παναγιωτίτσα Μότη, στις 8 Φεβρουαρίου 1892.96  Ξαδέλφια του είχαν 

 
96 Αναφέρουμε και τα παρεπίθετα (Τσικνωμένος, Μαραγκός κλπ.). Η χρήση τους στα Κύθηρα ήταν, κι 

εξακολουθεί να είναι, αναγκαία, αφού η σύμπτωση ονόματος-επιθέτου-πατρώνυμου δεν είναι ασύνηθες 

φαινόμενο, ακόμη και σήμερα. Η χρήσης τους δε έφτασε σε σημείο να αντικαταστήσουν και επίθετα. 

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας συναντάμε μίαν ακόμη ιδιαιτερότητα: το οικογενειακό 

παρεπίθετο ΔΕΝ είναι σταθερό, όπως η πλειονότητα, αλλά αλλάζει με την γενιά. Στην περίπτωση του 

Τσικνωμένου, αυτό προήλθε από τον τόπο καταγωγής της μητέρας του, έναν οικισμό/γειτονιά που δεν 

υφίσταται πλέον. Το παρεπίθετο του πατρός του Δημητρίου Νικολάου ήταν Κοντονικολός, λόγω ύψους. 

Δημήτριος Λουράντος 

(Τσικνωμένος)

1867-1963

Νικόλαος Λουράντος 
(Μαραγκός)

1899-1972

Πηνελόπη (Πιπίτσα) 
Λουράντου-Λεοντσίνη

1926-2006

Ρεγγίνα (Ρένα) 
Λουράντου-Πίσση 

1927-2013

Λαμπρινή Λουράντου-
Καραβουσάνου 

1929-2008

Άννα Λουράντου-
Μπουντρούκα 
(Boodrookas)

1931-2000

Γεωργία (Γιωργούλα) 
Λουράντου-

Σεμιτεκόλου (Simos)

1933

Δημήτριος Λουράντος 

(Δάσκαλος)

1936

Ουρανία 
Κυριαζοπούλου-

Λουράντου

1939

Νικόλαος Λουράντος 
1963

Μαρία Λουράντου-
Δαπόντε

1966
Ευγενία Λουράντου-

Χλέτζου

1937

Αριστέα Λουράντου-
Τζάννε (Tzannes)

1940

Βιολέττα Λουράντου-
Radcliff

1945

Κυριακή (Κούλα) 
Λουράντου-

Παρασκευοπούλου 
(Paras)

1946

Μαρία Σαμίου 

(Κοτσυφού)

1901-1984
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μεταναστεύει στη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια, στην Αυστραλία αλλά και στον 

Πειραιά. 

II. Νικόλαος Λουράντος (1899-1972), «Μαραγκός». Γεννήθηκε στα Κύθηρα. 

Συμμετείχε στη Μικρασιατική εκστρατεία, ως δεκανέας, όπου τραυματίστηκε 

και παρασημοφορήθηκε (1920-1922). 97  Είχε αποφοιτήσει από Ελληνικό 

σχολείο (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Εργάστηκε σαν ξυλουργός, θητεύοντας 

σε μεγάλο ξυλουργικό εργαστήριο του Πειραιά πριν επιστρέψει στα Κύθηρα. 

Αδελφές: Σταματικώ (1892-?) και Μαριγώ (1897-?). Παντρεύτηκε την Μαρία 

Σαμίου (Κοτσυφού). 

III. Τέκνα του Νικολάου είναι: 

i. Πηνελόπη (Πιπίτσα) Λουράντου-Λεοντσίνη (1926-2006), «Μουσούνη». 

Οικιακά (Κύθηρα, Πειραιάς). 

ii. Ρεγγίνα (Ρένα) Λουράντου-Πίσση (1927-2013), «Φιλιππαντώνενα». Μοδίστρα 

(Χώρα, Κύθηρα). 

iii. Άννα Λουράντου-Μπουντρούκα (1931-2000): μετανάστρια στις ΗΠΑ, περί το 

1950. Οικιακά (Modesto, Ca, USA). 

iv. Λαμπρινή Λουράντου-Καραβουσάνου (1929-2008). Νοικοκυρά και 

ιδιοκτήτρια καφενείου-μικρού εμπορικού στα Κύθηρα (Κάτω Λειβάδι, 

Κύθηρα). 

v. Γεωργία (Γιωργούλα) Λουράντου-Σεμιτεκόλου (1933) «Λολοβίνα». 

Μετανάστρια στην Αυστραλία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

εργάστηκε σε οικογενειακό κατάστημα Café. Επέστρεψε στην Ελλάδα στις 

αρχές στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Brisbane, QLD, Australia). 

vi. Δημήτριος (Τζίμης) Λουράντος (30/10/1936), «Δάσκαλος»: μετανάστης στην 

Αυστραλία 1955-1968, όπου εργάστηκε σε διάφορες εργασίες, έως ότου γίνει 

συνιδιοκτήτης Café. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1968, οπότε και σπούδασε στη 

Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Διορίστηκε ως εκπαιδευτικός 

 
Ο γιός του Δημητρίου Νικόλαος απέκτησε το επαγγελματικό Μαραγκός, ενώ ο υιός του Νικολάου 

Δημήτριος το επαγγελματικό Δάσκαλος.   

97 Προσφάτως μας παραδόθηκε το συγκεκριμένο παράσημο. Πρόκειται για τον Ελληνικό Πολεμικό 

Σταυρό Β΄ τάξεως, την υψηλότερη διάκριση που μπορούσε να λάβει υπαξιωματικός. Σύμφωνα με 

στοιχεία, κατά την διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922 δόθηκαν έγιναν συνολικά 388 

απονομές, και των τριών τάξεων (Α΄, Β΄ και Γ’). Βλ. σχετικά: https://bit.ly/2w9VKbz.   

https://bit.ly/2w9VKbz
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πρωτοβάθμιάς εκπαίδευσης στο χωριό του, τη Χώρα Κυθήρων, το 1976, οπότε 

και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη νήσο. 

vii. Ευγενία (Yvonne) Λουράντου-Χλέντζου (1937). Μετανάστρια στην 

Αυστραλία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εργάστηκε σε οικογενειακό 

κατάστημα Café (Brisbane, QLD, Australia). 

viii. Αριστέα Λουράντου-Τζάννε (1940), «Κορωνίταινα». Μετανάστρια στην 

Αυστραλία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εργάστηκε σε οικογενειακό 

κατάστημα Café (Wee-Waa, NSW, Australia & Brisbane, QLD, Australia).. 

ix. Βιολέτα (Βιόλα ή Vi) Λουράντου-Radcliff (1945). Μετανάστρια στις ΗΠΑ, το 

1968. Ιδιωτική υπάλληλος (Modesto, Ca, USA). 

x. Κυριακή (Κούλα) Λουράντου-Παρασκευοπούλου (1946). Μετανάστρια στις 

ΗΠΑ, το 1968. Ιδιωτική υπάλληλος (Modesto, Ca, USA). 

 

Τέκνα του Δημητρίου Λουράντου: 

i. Νικόλαος Λουράντος (γ.30/01/1963): γεννημένος στην Αυστραλία, 

εγκαταστημένος στην Ελλάδα (Κορυδαλλός, Πειραιάς). 

ii. Μαρία Λουράντου-Δαπόντε (γ.23/12/1966). Γεννημένη στην Αυστραλία, 

εγκαταστημένη στην Ελλάδα (Χώρα, Κύθηρα).  
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Εικόνα 38 Οικογένεια Νικολάου Δ. Λουράντου, Μανιτοχώρι, Κύθηρα, Ελλάδα. Χρονολογία: 1941-2. 

Φωτογράφος άγνωστος. Απεικονίζονται ο πατέρας, η μητέρα, η εκ πατρός γιαγιά (νόνα) στο κέντρο και τα οκτώ, 

εκ των εννέα κοριτσιών. Λείπουν η Πηνελόπη (Πιπίτσα) και ο Δημήτριος. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 

 

Από τους μετανάστες της οικογένειας, της περιόδου 1950-1970, επιβιώνουν  όλοι, πλην 

μίας. Η Άννα Μπουντρούκα έχει αποβιώσει. Η Γεωργούλα Σεμιτεκόλου, ο Δημήτριος 

Λουράντος, η Ευγενία Χλέντζου, η Αριστέα Τζάννε, η Βιολέτα Radcliff και η Κυριακή 

Παρασκευοπούλου είναι ακόμη ζωντανοί. Βεβαίως τα μεγαλύτερα μέλη διανύουν ήδη 

την έβδομη και όγδοη δεκαετία τους. 

 Οι συζητήσεις με τα άτομα αυτά, αλλά και την οικογένειά τους, είναι αρκετά 

συχνές. Το ενδιαφέρον είναι πως σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ η νοσταλγία είναι 

κυρίαρχο μοτίβο -αν και ποτέ δεν αναφέρεται άμεσα αλλά μόνον έμμεσα, μόνον δύο 

αποτόλμησαν την επάνοδο: Η Γεωργία Σεμοτεκόλου και ο Δημήτριος Λουράντος. 

Όμως και αυτή είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αφού η επιλογή του Δημητρίου υπήρξε 

επιλογή κατά την διάρκεια του εργασιακού του βίου ενώ εκείνη της Γεωργίας έχοντας 

τελευτήσει τον εργασιακό βίο, κατά κύριο λόγο, και κληρονομικούς λόγους, κατά 

δεύτερον. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν την επιστροφή στην Ελλάδα ως ένα γεγονός 

μη εφικτό, αφού η ζωή τους δεν είναι πλέον εντός Ελλάδας και νήσου αλλά στον τόπο 

μετανάστευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν έως και αρνητικοί, στο θέμα της 

επιστροφής.   
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Συμπεράσματα  

 

I. Τι μας λένε οι καρτ ποστάλ 

 

Η ποιοτική έρευνα των μηνυμάτων, οι αριθμοί και οι συνεντεύξεις μας ιχνογραφούν 

μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα του τι είναι ακριβώς οι καρτ ποστάλ για τους 

μετανάστες. Η θέαση του τόπου καταγωγής είναι φυσιολογικό ότι δημιουργεί 

συναισθήματα, όταν κάποιος βρίσκεται μακριά από αυτόν. Οι μετανάστες δεν ήταν 

απλώς μακριά: δεν ήξεραν εάν θα ξαναγυρίσουν. Οι κάρτες λοιπόν λειτουργούν ως ένα 

εργαλείο. Δεν έχουν την οικειότητα της προσωπικής επιστολής. Μπορεί να είναι 

απεσταλμένες από απλό γνωστό. Όμως η εικόνα της κάρτας κάνει την διαφορά. Οι 

μετανάστες βλέποντας την εμπρόσθια όψη της καρτ ποστάλ θυμούνται. Έχουν όμως 

ευθύνες. Και οι ευθύνες δεν είναι προσωπικές. Είναι οι υποχρεώσεις έναντι εκείνων 

που δεν μετανάστευσαν: οι γονείς, οι ανύπαντρες αδελφές, οι νεότεροι αδελφοί, όλοι 

εκείνοι που επιβίωναν χάρις στους μετανάστες. Αντλώντας παράδειγμα από την άμεση 

οικογένεια, μπορούμε να δούμε την εξέλιξη αυτών των ευθυνών έναντι των άλλων και 

το πως εμπλέκεται το προσωπικό. Παραθέτουμε την περίπτωση δύο νέων που 

επιθυμούν να παντρευτούν, στα Κύθηρα της δεκαετίας του ‘50. Η σχέση έχει ξεκινήσει 

πριν ο νεαρός υπηρετήσει την θητεία του. Αυτός πάμπτωχος αλλά και από οικογένεια 

με τεράστια οικονομικά προβλήματα, η άρνηση των γονέων της νύφης ενάντια στην 

σχέση είναι αναμενόμενη. Αφού και η υποψήφια νύφη δεν είχε την οικονομική 

επιφάνεια ώστε να μπορέσουν να διαβιώσουν, εάν τολμούσαν να αλληλοαπαχθούν 

(κάτι που συζητήθηκε μεταξύ τους), η μόνη λύση είναι η μετανάστευση και των δύο. 

Αρχικά η κοπέλα προσκαλείται από τον αδελφό της, που έχει ήδη προηγηθεί στην 

Αυστραλία και κατόπιν εκείνη, πολύ σύντομα, καλεί τον φίλο της. Το ζευγάρι 

παντρεύτηκε στην Αυστραλία και ξεκίνησε την δουλειά, όπως άλλοι, σε μαγαζί. Όμως 

οι πρώτες οικονομικές ευθύνες είναι έναντι των οικογενειών τους και αυτό δημιουργεί 

μια υστέρηση στις δικές τους επιδιώξεις. Μετά από σχεδόν είκοσι έτη εργασίας, και με 

στερήσεις, μια σειρά καλών επιλογών των κερδών τους επέτρεψε να 

πραγματοποιήσουν το Αυστραλέζικό Όνειρο: σπίτι στα προάστεια, τα παιδιά σε 

ιδιωτικό σχολείο, σκάφος, καινούργιο πολυτελές αυτοκίνητο ανά διετία και ταξίδια 

στην Ελλάδα -τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο. Έκαναν το όνειρο τους 

πραγματικότητα, βοηθώντας όμως για ικανό διάστημα και ειδικά στην αρχική φάση 
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της μετανάστευσης, χωρίς να σταματήσουν ποτέ -αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Η 

ανάγκη επιβίωσης της οικογένειας ως σύνολο ερχόταν πάνω από το προσωπικό. 

Κάποιοι κατάφερναν να κάνουν την υπέρβαση. Όμως οι περισσότεροι ήταν 

υποχρεωμένοι να υπομείνουν την μοίρα τους.   

 Είναι ενδεικτικό πως τα Κύθηρα, μέχρι το 2019, είχαν δύο υποκαταστήματα 

της Εθνικής Τράπεζας, το ένα εκ των οποίων άνοιγε τις Κυριακές -προς εξυπηρέτηση 

των συγγενών των μεταναστών, και ένα υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην 

Αγροτικής).98 Η εισροή εμβασμάτων ήταν, και εξακολουθεί να είναι, εντυπωσιακή, 

ακόμη και στους χαλεπούς καιρούς μας. Η δική μου ανάμνηση έρχεται από την 

πρωτοχρονιά του 1980, στην κοπή της πίτας της Εθνικής Τραπέζης στη Χώρα, όταν  

κερδίσαμε το φλουρί (χρυσή λίρα). Ο διευθυντής, στο λογύδριό του, τόνισε την 

επιβράβευση των υποκαταστημάτων των Κυθήρων ως τα πρώτα σε αριθμό 

εμβασμάτων από το εξωτερικό για όλη την Ελλάδα. Η επιβίωση και διαβίωση ενός 

πληθυσμού και η συνεχής ανάπτυξη του τόπου οφείλεται και στην ύπαρξη της ύπαρξης 

μεταναστών που υποστήριζαν οικονομικά τις οικογένειές τους και τον τόπο γέννησης 

και καταγωγής τους. Ακόμη και οι μετανάστες του 1960 και μετέπειτα στην Αμερική, 

που δεν μπήκαν στο παιχνίδι της ιδιωτικής επιχείρησης αλλά της απλής μισθωτής 

εργασίας, έστελναν τα «τσέκια», την οικογενειακή οικονομική ενίσχυση. Δεν είναι 

υπερβολή να πούμε πως τα Κύθηρα δεν αναζήτησαν τον τουρισμό ως έσοδο, παρά 

μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οπότε και η μαζική αποστολή εμβασμάτων είχε 

αρχίσει να μειώνεται. Οι Κυθήριοι δεν είχαν ανάγκη άλλων εσόδων, έως τότε. Βεβαίως 

υπήρχαν προσπάθειες αλλά ήταν ατομικές, άτολμες, περιστασιακές και χωρίς να 

εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο τουρισμού. Σήμερα βέβαια η τάση είναι αρκετά 

στοχευμένη, αλλά η καθυστέρηση, σε σχέση με άλλα μέρη, μάλλον ωφέλησε το νησί. 

Επειδή η τουριστική ανάπτυξη έρχεται σε χαλεπούς, οικονομικά, καιρούς, πρέπει να 

υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Ο Δήμος Κυθήρων έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά 

 
98 Τον Μάϊο του 2019 μάθαμε πως η Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια της συρρίκνωσης μη αποδοτικών 

υποκαταστημάτων, έκλεισε το υποκατάστημα του Ποταμού Κυθήρων, παρά τις προσπάθειες τοπικών 

και μη παραγόντων. Αντικαταστάθηκε από αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών (ATM). Ο Δήμος 

Κυθήρων αναβάθμισε το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας μετατρέποντάς το σε κοινοτικό, με παρουσία του 

Δημάρχου τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα. Συγχρόνως δε η δημιουργία πολιτιστικού χώρου, μέσα 

στον ευρύτερο χώρο στέγασης της Φιλαρμονικής, επιτρέπει την συνέχιση της πολιτισμικής παράδοσης 

του Ποταμού.  
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προωθώντας την τουριστική ταυτότητα ενός νησιού που απευθύνεται στον 

συνειδητοποιημένο τουρίστα (Lourantos & Kyriazopoulos, 2019:276). 

 Η τελετουργική επικοινωνία των μεταναστών καλύπτεται από τις καρτ ποστάλ. 

Ο όγκος των διακινούμενων επιστολών είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος αλλά οι 

επιστολές σπάνια θα μπορούσαν να θεωρηθούν κομμάτι της. Είναι προσωπική και 

άμεση. Οι καρτ ποστάλ επέτρεπαν την εύκολη και γρήγορη κάλυψη των κοινωνικών 

υποχρεώσεων, μέσα από τις συμβατικές δομές της περιόδου. Ακολούθησαν την πορεία 

της έντυπης επικοινωνίας, καλύπτοντας την περίοδο που εξετάζουμε (1950-1970), και 

ατονώντας από την δεκαετία του 1980 και μετέπειτα. Αυτό δεν σημαίνει πως 

εξαφανίστηκαν. Απλώς οι Κυθηραϊκές καρτ ποστάλ επιτέλεσαν την γέφυρα της 

τελετουργικής, και δευτερευόντως προσωπικής, επικοινωνίας στους μετανάστες και 

μετεξελίχθηκαν σε αμιγώς τουριστικές. Τον ρόλο αυτό συνεχίζουν, αλλά πολύ 

λιγότερο. Η τεχνολογία, μέσω της εξέλιξης και της ενσωμάτωσης φωτογραφικής 

μηχανής στα κινητά τηλέφωνα, απαξίωσε το μέσον. Η ιδέα όμως της εικόνας ως 

επιβεβαίωσης του προορισμού, και ειδικά των διακοπών, συνεχίζει να υφίσταται. Τον 

ρόλο της καρτ ποστάλ πήραν οι φωτογραφίες του κινητού, είτε τοπία είτε selfie, που 

κοινοποιούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι δε ενδιαφέρον πως οι πάγιες 

εικόνες του Τόπου, και βεβαίως εκείνες που έχουν κατά κόρον προβληθεί, επηρεάζουν 

τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα την μίμησή τους. Είδαμε πως το συνολικό τοπίο 

Χώρα-Κάστρο-Καψάλι απεικονίζεται στο μεγαλύτερο μέρος των καρτ ποστάλ που 

περιλαμβάνουν γραπτό μήνυμα. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς, στα 

κοινωνικά δίκτυα, την ισχυρή παρουσία αυτών των τοπίων, έναντι των άλλων. 

Άλλωστε και απλή παρατήρηση των θερινών τουριστών και σε τυχαίες χρονικές 

στιγμές φανερώνει την δημοτικότητα αυτών τον τοπίων ως εικόνες επιβεβαίωσης 

διακοπών. Οι καρτ ποστάλ είναι λοιπόν αντικείμενα διασύνδεσης (Volkan, 1999) με το 

νοσταλγικό παρελθόν των μεταναστών, και γι’ αυτόν τον λόγο επιβίωσαν, είτε ως 

αυτόνομα αντικείμενα είτε ως συλλογές. Θα τις χαρακτηρίζαμε ως πολιτισμικά 

αντικείμενα διασύνδεσης (cultural linking objects). Οι εικόνες της πατρίδας τους 

συναντούσαν μέσα από αυτές, αλλά και μέσα από άλλα μέσα, όπως τον τοπικό τύπο 

που τους αποστελλόταν ή ακόμη και από απλές φωτογραφίες, όπως μας διαβεβαίωσαν 

και σε συνεντεύξεις. Η εικόνα ήταν ο καταλύτης της δημιουργίας της νοσταλγίας, 

βοηθώντας την διατήρηση της επαφής με τον γενέθλιο τόπο. 
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II. Νοσταλγία και μετανάστες 

 

 Αν και η έρευνα για τη Νοσταλγία έχει ήδη μια αξιόλογη, και αρκετά μεγάλη, 

βιβλιογραφία, και κάποιοι από τους ερευνητές την συνδυάζουν με τις μεταναστευτικές 

κοινότητες, δεν υπήρχε ανάλογη έρευνα που να ερευνά τους Έλληνες μετανάστες και 

τη νοσταλγία τους. Από όλη την εκτενή βιβλιογραφία θα σταθούμε στην Boym (2001), 

η οποία εξετάζει το συναίσθημα παραθέτοντας την εμπειρία των Ρώσων μεταναστών 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ειδικά ακριβώς πριν την Perestroika. Παρά τις 

αντιστοιχίες με τη δική μας έρευνα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Το πόνημα της 

Ritivoi Yesterday's Self: Nostalgia and the Immigrant Identity (2002) υπήρξε βιβλίο 

αναφοράς αφού εξετάζει τις επιπτώσεις σε μεταναστευτικές κοινότητες, από 

φιλοσοφική σκοπιά. Και επίσης αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε προσωπικό, και όχι σε 

συλλογικό επίπεδο. Η πραγματεία της  Cassin Η Νοσταλγία (2015) ίσως πλησιάζει 

αρκετά την συνολική αίσθηση της Νοσταλγίας που εξετάζουμε, μέσα από 

αρχετυπικούς ήρωες: τον Οδυσσέα και τον Αινεία. Είναι μια γενική φιλοσοφική 

πραγματεία. Όμως όταν περιγράφει την νοσταλγία του μέλλοντος, στο κεφάλαιο 

Αινείας: από τη νοσταλγία στην εξορία προσφέρει έναν ορισμό που ταιριάζει στους 

Έλληνες μετανάστες: «Ρίζωμα και ξεριζωμός, ιδού γύρω από τι περιστρέφεται η 

νοσταλγία» (Cassin, 2015:65). 

 Είναι σημαντικό να τονίσουμε την διαφοροποίηση των φάσεων της Ελληνικής 

μετανάστευσης και το γεγονός πως, αν και κατά τις προηγούμενες περιόδους πάντα 

ελλόχευε η πιθανότητα μη επιστροφής στα πάτρια εδάφη, το μεταναστευτικό ρεύμα 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε καταλυτικό. Οι μετανάστες έφευγαν και 

δεν ήταν πια σίγουροι εάν θα επέστρεφαν. Το επιθυμούσαν, το είχαν εκεί στην άκρη 

του μυαλού τους. Όμως οι μέσοι όροι ηλικίας τους ήταν μεγαλύτεροι, από τις 

προηγούμενες μεταναστευτικές ροές, και αυτό δημιουργούσε ήδη το πρώτο εμπόδιο: 

είχαν ήδη μια βιωμένη παιδική ηλικία στην πατρίδα. Επίσης η ύπαρξη, έστω και 

υποτυπωδών, δομών υποστήριξης στις ξένες χώρες τους έδινε την αίσθηση πως δεν 

αποκόπτονταν από τα γενέθλια εδάφη κι έτσι προσαρμόζονταν ευκολότερα από τις 

προηγούμενες γενιές μεταναστών. Οι εγκατεστημένοι μετανάστες φρόντιζαν ώστε οι 

νεοεισερχόμενοι να μην βιώνουν την δική τους, τραυματική πολλές φορές, εμπειρία. Η 
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διατήρηση όχι μόνον της Ελληνικότητας αλλά και της τοπικής ιδιαιτερότητας επέτρεψε 

την ομαλότερη μετάβαση στην συνειδητοποίηση της μη επιστροφής. Ο Παύλος 

Δρακάκης, στην διάρκεια της συνέντευξής του ανέφερε έναν αφορισμό, επιτακτικά: 

«the past is the past», η βεβαιότητα πως πρέπει να προχωρήσεις πέρα από την 

ανάμνηση, αφού η επιστροφή δεν είναι πάντα επιλογή. Όμως η νοσταλγία διαποτίζει 

όλη την ζωή των μεταναστών. Η ψευδαίσθηση της προσωρινής παραμονής στο 

εξωτερικό τους βοηθά να ξεπεράσουν τα απανωτά σοκ ένταξης σε μια κοινωνία που 

διαφέρει αρκετά από την αντίστοιχη του τόπου καταγωγής. Έτσι σταδιακά η 

αποστασιοποίηση από τον τόπο καταγωγής δημιουργεί ένα σύμπλεγμα μνημών 

αληθών και πλασματικών, μέσα από τις οποίες οι μετανάστες νοσταλγούν την πατρίδα. 

Και τα εργαλεία που επιτρέπουν την ανάκληση και δημιουργία των ψευδών μνημών 

υπάρχουν: επιστολές, φωτογραφίες και καρτ ποστάλ, κι ακόμη και οι τοπικές 

εφημερίδες του τόπου. Είναι τα αντικείμενα πάνω στα οποία δομείται ένα συναίσθημα 

που τους επιτρέπει την διαβίωση, κι όχι την απλή επιβίωση, και δίνουν νόημα στην 

καθημερινότητά τους. Το πλέον ενδιαφέρον δεν είναι η επιθυμία του νόστου. Είναι όσα 

συμβαίνουν όταν πραγματοποιείται. Εδώ θα σταθούμε σε δύο περιπτώσεις: Η πρώτη 

είναι η επιστροφή για διακοπές, που είναι και η πιο συνηθισμένη. Η δεύτερη είναι η 

επιστροφή για μόνιμη εγκατάσταση. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν ομοιότητες και 

διαφορές. 

 Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνουμε κατά την επίσκεψη για διακοπές είναι η 

λαχτάρα της επανασύνδεσης με τους συγγενείς. Οι συγγενικές σχέσεις εξακολουθούν 

να είναι δυνατές και στην Ελλάδα, αλλά η ένταση που έχουν στο εξωτερικό είναι πολύ 

μεγαλύτερη. Έτσι η επιστροφή περιλαμβάνει, οικογενειακά γεύματα που παλαιότερα 

γίνονταν σε σπίτια, αλλά όλο και συχνότερα πλέον πραγματοποιούνται σε εστιατόρια 

με πολλούς προσκεκλημένους και περιλαμβάνουν μεγάλους αριθμούς 

παρευρισκόμενων, επισκέψεις ηλικιωμένων συγγενών σε οίκους ευγηρίας ή 

γηροκομεία, επισκέψεις σε παλαιά και συχνά κατεστραμμένα σπίτια, καθώς και 

σύντομες περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, μουσεία κλπ. σε όλη 

την Ελληνική επικράτεια. Στις διακοπές, οι μετανάστες πρώτης γενιάς εκφράζουν 

δυσαρέσκεια μόνο αν έρθουν αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία της διοίκησης για 

διάφορους λόγους, όπως η τραυματική εμπειρία με την Εφορεία ή η φροντίδα υγείας. 

Δυσαρέσκεια εκφράζουν συνήθως οι μετανάστες δεύτερης γενιάς: ξένοι, σε ξένο τόπο 

και υποχρεωμένοι να ανέχονται όλα όσα κάνουν τους γονείς και συγγενείς ευτυχείς κι 
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εκείνους δυστυχείς. Παλαιότερα η δυσαρέσκεια αυτή ήταν εντονότερη, αφού το 

πολιτισμικό χάσμα μεταξύ τους και των ντόπιων συνομήλικων ήταν βαθύτερο, 

δημιουργώντας ακόμη και παρεξηγήσεις. Κι επειδή επρόκειτο συνήθως για εφήβους, 

αφού οι μεγαλύτεροι είχαν άλλες υποχρεώσεις ή δεν ακολουθούσαν τους γονείς τους, 

οι διακοπές ήταν μια γλυκόπικρη εμπειρία. Κι εδώ μπορούμε ανακαλέσουμε την άποψη 

του Kant (1798) που αναφέραμε και στην εισαγωγή μας: ο άνθρωπος που πάσχει από 

νοσταλγία όταν επιστρέφει στο σπιτικό είναι δυσαρεστημένος, αλλά θεραπευμένος από 

την νοσταλγία. Από τα παραπάνω βλέπουμε πως το πρώτο κομμάτι ισχύει, αλλά το 

δεύτερο μάλλον όχι.  Μπορούμε, λοιπόν, να θεωρήσουμε πως ο μετανάστης, άσχετα 

από τις συνθήκες που τον ανάγκασαν να μεταναστεύσει, έχει την ψευδαίσθηση της 

επιλογής, αφού πάντα θεωρούσε την μετανάστευση σαν μια κατάσταση περιστασιακή 

και όχι μόνιμη. Αντίθετα οι πρόσφυγες γνωρίζουν, από την αρχή, πως δεν έχουν 

περιθώρια επιλογής μετακίνησης. Ο μετανάστης κουβαλάει κι αυτός ένα τραύμα. Σε 

συζητήσεις με τους μετανάστες όταν φτάναμε στο σημείο που μας εξηγούσαν το γιατί 

έφυγαν πολλοί άρχιζαν με την φράση «εγώ δεν ήθελα να φύγω, όμως έπρεπε». Οι 

οικονομικές, και ενδεχόμενα πολιτικές, συνθήκες δεν άφηναν περιθώρια. Οι 

μετανάστες δεν έχουν επιλογή αλλά υποχρέωση.  

 Η νοσταλγία του μετανάστη είναι όντως γλυκόπικρη: ψάχνει να βρει τον τόπο 

του και δεν το βρίσκει, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ούτε χωρικά ούτε, πολύ περισσότερο, 

χρονικά. Όσοι μπορούν να καταλάβουν ότι the past is the past, όπως ανέφερε ο 

Δρακάκης, τότε υπάρχει η ελπίδα να διαπραγματευτούν επιτυχημένα με τον τόπο 

καταγωγής. Μετατρέπουν την νοσταλγία σε στήριγμα της πορείας προς το μέλλον στην 

νέα πατρίδα, χωρίς η παλιά να γίνεται τροχοπέδη αλλά κομμάτι των αναμνήσεων. Ο 

στόχος της μελέτης αυτής ήταν να ανακαλύψουμε εάν η λήψη της καρτ ποστάλ 

επέτρεψε την συνέχιση της διασύνδεσης με τη νήσο, μέσα από την νοσταλγική 

θεώρηση της Εικόνας του τόπου. Οι καρτ ποστάλ μελετήθηκαν και αναλύθηκαν. Με 

βάση λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούμε πως όντως αυτή η διασύνδεση 

υπήρξε. Ειδικά δε οι συνεντεύξεις και συζητήσεις επιβεβαίωσαν ότι είχαμε αρχικά 

υποθέσει. 
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III. Έρευνα και μέλλον 

 

Η έρευνα μας ξεκίνησε σαν ένα στοίχημα με τον χρόνο. Προσπαθήσαμε να 

χαρτογραφήσουμε την Νοσταλγία των μεταναστών, ξεκινώντας από την ίδια μας την 

οικογένεια, και από εκεί στον στενότερο και κατόπιν στον ευρύτερο κύκλο συγγενών, 

φίλων και γνωστών. Το πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ήταν να προλάβουν 

να μιλήσουν οι μετανάστες της πρώτης γενιάς της εξόδου των δεκαετιών 1950-1970, 

ακόμη κι ως την δεκαετία του 1980. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε έναν μικρό 

αριθμό συνεντεύξεων, καθώς η έρευνα στον τόπο μετανάστευσης ήταν αρκετά 

δύσκολη. Όμως, κατορθώσαμε να αποτυπώσουμε αυτό το συναίσθημα, μιλώντας σε 

άτομα πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Οι Κυθηραϊκές Αδελφότητες υπήρξαν 

σημαντικοί συνεργάτες σε αυτή μας την αναζήτηση και θα θέλαμε να τις 

ευχαριστήσουμε. Οι προσωπικές ιστορίες των μεταναστών είναι απίστευτα 

ενδιαφέρουσες. Αξίζει να καταγραφούν , πριν χαθούν οι μετανάστες της περιόδου 

1950-1970, αφού είναι και ένα μεγάλο μέρος της Ιστορίας μας. Η προσωπική θεώρηση 

της Ιστορίας πρέπει να υπάρξει, ως ερευνητική προσπάθεια. Έχουν γίνει κινήσεις προς 

αυτήν την κατεύθυνση αλλά, πιστεύουμε, πως χρειάζονται ακόμη περισσότερες.  

Η έρευνα δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν πολλά και άγνωστα στοιχεία που πρέπει 

ένας ερευνητής να συνεχίσει να αναζητά. Η μετανάστευση δεν είναι μια terra incognita, 

όμως δεν έχουν μελετηθεί αρκετές πτυχές της, τουλάχιστον όσο θα έπρεπε. Και οι 

μετανάστες μίλησαν, πρώτα σε δικούς τους ανθρώπους δηλαδή μετανάστες δεύτερης 

και τρίτης γενιάς που αναζήτησαν τις ρίζες, τις μετακινήσεις, τα συναισθήματα. Αυτοί 

ενδιαφέρθηκαν να κατανοήσουν τον εαυτό τους και στην αναζήτησή τους αυτή 

στράφηκαν στους γονείς τους. Όμως οι Έλληνες της Ελλάδας δεν προσπάθησαν να 

μελετήσουν σε βάθος, τους ανθρώπους αυτούς. Συχνά προσπάθησαν να τους 

εκμεταλλευτούν και σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, 

μεταφέροντας τα Ελλαδικά προβλήματα στους μετανάστες. Δεν κατανόησαν πλήρως 

τι συνέβαινε σε αυτούς τους ανθρώπους. Η καρικατούρα του μετανάστη πάντα υπήρχε 

εκεί κάπου στο βάθος, αλλά ήταν καρικατούρα και όχι κομμάτι της συλλογικότητας. 

Είναι καιρός η ιστορία των μεταναστών να αντιμετωπιστεί κοινωνιολογικά κι όχι απλά 

ιστοριοδιφικά. Τα εργαλεία υπάρχουν και είναι υποχρέωση να αντιμετωπίσουν κριτικά 

και επιστημονικά το φαινόμενο, που ήδη πραγματεύονται οι ίδιοι οι μετανάστες της 

δεύτερης αλλά περισσότερο της τρίτης γενιάς.   
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Επίμετρο 

«Έπεα Πτερόεντα»  

 

Τα καράβια και τα τρένα μετανάστες φορτωμένα φεύγουν για την ξενιτιά  

       άλλα πάν' στη Γερμανία, άλλα πάν' στην Αυστραλία κι άλλα για τον Καναδά 

Στέλιος Καζαντζίδης, «Φεύγουν οι μετανάστες»,  

στίχοι: Χρήστου Κολοκοτρώνη, μουσική Στέλιου Καζαντζίδη (1962)  

 

 

A. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της επικοινωνίας 

 

Η τεχνολογία επέφερε πολλές αλλαγές στην ανθρώπινη επικοινωνία. Οι τρόποι χρήσης 

ήταν πολλές φορές ιδιαίτερα ευφάνταστοι. Μία περίπτωση δημιουργίας ομιλούσας 

καρτ ποστάλ θα εξετάσουμε παρακάτω. Την χαρακτηρίζουμε έτσι καθώς πιστεύουμε 

πως αυτή ακριβώς ήταν η χρήση της.  

 Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης συλλογής του πρωτογενούς υλικού της 

παρούσας έρευνας ο πατέρας μου, μου παρέδωσε μια ταινία μαγνητοφώνου 

(μπομπινόφωνου/reel to reel tape) την οποία του είχε δώσει η μία εκ των αδελφών του, 

εξ Αμερικής, σε προηγούμενη επίσκεψή της στη νήσο. Όπως διακρίνεται και στη 

φωτογραφία είχε αποσταλεί ταχυδρομικά από τα Κύθηρα στις ΗΠΑ, με ημερομηνία: 

23/3/1971. 

 

 

 

Εικόνα 39 Ταινία μαγνητοφώνου, ανοικτού τύπου 

(μπομπινόφωνου). Εμπρόσθια όψη. Πηγή: προσωπικό 

αρχείο. 

 

 

Εικόνα 40 Ταινία μαγνητοφώνου, ανοικτού τύπου 

(μπομπινόφωνου). Πίσω όψη, με διεύθυνση 

αποστολής. Πηγή: προσωπικό αρχείο. 
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Η  ημερομηνία ήταν σημαντική καθώς ήταν λίγο πριν τον θάνατο του  παππού μου 

Νικολάου Λουράντου. Μετά τη μετατροπή της ταινίας σε ψηφιακό αρχείο ήχου 

διαπιστώσαμε πως επρόκειτο για αποστολή ευχών για τον αρραβώνα, και επικείμενο 

γάμο, της μικρότερης των εννέα αδελφών του, που είχε μεταναστεύσει στα τέλη του 

1960 στις ΗΠΑ.99 Η ταινία είχε δημιουργηθεί με την πρωτοβουλία παιδικού φίλου των 

δύο κοριτσιών, Συμεών Μαύρου. Σε αυτήν ακούγονταν όχι μόνον οι γονείς των 

κοριτσιών αλλά και πολλά μέλη της εκτεταμένης οικογένειας, οι οποίοι 

συγκεντρώθηκαν ακριβώς γι’ αυτόν το σκοπό. Η ταινία έκλεινε  με την παράθεση 

παραδοσιακών τοπικών γαμήλιων τραγουδιών.  Η συνολική διάρκεια ήταν περίπου 23 

λεπτά.  

 Η ταινία αυτή πέρα από την αξία της ως οικογενειακό κειμήλιο, μέρος του 

οικογενειακού αρχείου, πλησιάζει την άποψή μας περί καρτ ποστάλ: μικρή σχετικά 

έκταση  κειμένου ή στην περίπτωσή μας ηχητικού μηνύματος, ευχές, συνοπτικές 

πληροφορίες για άλλους συγγενείς -ειδικά τους απόντες- και επικοινωνία μεταξύ 

μελών της οικογένειας. Πρόκειται για μια καθαρά τελετουργική επικοινωνία, 

ακουστική και όχι οπτική. Άρα μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως μία ομιλούσα 

καρτ ποστάλ (verbal postcard). 100  Σίγουρα δεν ήταν συνήθης τακτική η χρήση 

μαγνητοταινιών για κάτι τέτοιο, αλλά υπήρξε ως ένα αξιοπερίεργο γεγονός, σε εκείνη 

την περίοδο. Το εύρημα αυτό μας θύμισε ότι αποτελούσε συνήθη τακτική λίγο 

αργότερα να ανταλλάσσουν κασέτες ήχου με μηνύματα συγγενείς από τα Κύθηρα, την 

Αυστραλία και την Αμερική. Η διάδοση του μαγνητοφώνου με κασέτα υπήρξε 

καταλυτική, αφού το κόστος δεν ήταν πλέον δυσθεώρητο και αρκετές συσκευές είχαν 

φτάσει στα Κύθηρα. Η συσκευή όμως, πέρα από τον καθαρά ψυχαγωγικό της μουσικής, 

χρησιμοποιούνταν από τους μεγαλύτερους και για την δημιουργία ηχητικών 

μηνυμάτων προς τους μετανάστες και ακρόαση των απεσταλμένων από αυτούς.  

 

 
99 Οι αδελφές ήταν η Βιολέτα Λουράντου-Radcliff και η, αποδέκτρια των ευχών, Κυριακή (Κούλα) 

Λουράντου-Παρασκευοπούλου (Paras). 

100Δεν είναι audio letter (βλ. σχετικά: https://bit.ly/399Jmpd), αφού λειτουργεί πάνω στις αρχές της καρτ 

ποστάλ, όπως καταδεικνύουμε.  

https://bit.ly/399Jmpd
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Εικόνα 41 Σχολική εκδρομή στον Καραβά, Κύθηρα (1979), φωτογράφος Γ. Καλλίγερος. Πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

 Η τεχνολογία λοιπόν απαξιώνει τις καρτ ποστάλ; Όχι αφού αυτές συνέχισαν να 

αποτελούν μέρος της επικοινωνίας, σίγουρα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Όμως οι ομιλούσες καρτ ποστάλ ήταν η γέφυρα, τρόπον τινά, για το επόμενο μέσο 

επικοινωνίας και διατήρησης της μνήμης: την βιντεοκασέτα. Το αντικείμενο που 

ξεκίνησε την όλη μας ερευνητική πορεία στον χώρο των ακουστικών τεκμηρίων είναι 

ένα έπος. Χρησιμοποιούμε την λέξη, αφού στην αρχαία Ελληνική το ρήμα έπω 

σημαίνει μιλάω. Έτσι λοιπόν το δημιούργημα αυτό είναι «έπεα πτερόεντα», λόγια που 

πετούν που όμως καταγράφηκαν κι έτσι είναι ένα τεκμήριο. Από την άλλη δεν είναι 

γραπτά, που αντέχουν στην πάροδο του χρόνου,  αλλά είναι κάτι που παραμένει 

καταγεγραμμένο. «Verba volant, scripta manent» έλεγαν οι Λατίνοι, όμως στην 

περίπτωσή μας τα λόγια μένουν και διατηρούνται. Αν υπάρξει επισταμένη και 

εκτεταμένη έρευνα είναι σίγουρο πως θα «ανακαλυφθούν» τέτοιες κασέτες, που 

σκονίζονται σε αποθηκευτικούς χώρους και κουτιά.  

 

 

B. Το οπτικό επανέρχεται  

 

Οι σπιτικές ταινίες (home movies) είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται από τα τέλη του 

1950 και τις αρχές του 1960, ως εργαλεία καταγραφής του ταξιδιού επιστροφής των 

μεταναστών στην πατρίδα, συμπληρώνοντας την φωτογραφική μηχανή. Οι 
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παραθεριστές που έρχονταν από Αυστραλία ή ΗΠΑ αποτύπωναν σε κινούμενη εικόνα 

το ταξίδι της επιστροφής ώστε να έχουν την δυνατότητα όχι μόνον να το 

χρησιμοποιούν ως μνημονικό εργαλείο αλλά και να μεταφέρουν τις κινούμενες εικόνες 

σε άλλους λιγότερο τυχερούς. Η προβολή των ταινιών αυτών γινόταν σε εκτεταμένο 

κύκλο και πολλές φορές πραγματοποιούνταν μικρά ταξίδια μεταξύ πόλεων, χωριών, 

και κωμοπόλεων ώστε να τις δουν κι εκείνοι που δεν είχαν κάνει το ταξίδι. Αργότερα 

όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι ταινίες με ήχο οι απόδημοι ήταν από τους πρώτους 

χρήστες. Η απόκτηση μιας ερασιτεχνικής κάμερας Super 8 υπήρξε εύκολη υπόθεση για 

τον πατέρα μας, ειδικά από τη δεκαετία του 1970 κι εντεύθεν, καθώς το προτιμώμενο 

μέσο ταξιδιού ήταν πλέον το αεροπλάνο και τα Duty Free καταστήματα έδιναν την 

δυνατότητα απόκτησης μιας συσκευής σε αρκετά μειωμένο κόστος. Οι μηχανές αυτές 

προετοίμαζαν το έδαφος για την βιντεοκάμερα.  

Οι μετανάστες σε διακοπές πέρα από τις φωτογραφικές μηχανές, και ειδικά της 

Kodak Instamatic 104 που παραγόταν στην Αυστραλία, πέρασαν πολύ γρήγορα από τις 

κινηματογραφικές μηχανές στις βιντεοκάμερες. Το πρώτο εμπορικό μοντέλο, με την 

ονομασία Portapak από την Sony, κυκλοφόρησε το 1968 (Boyle,  1992). Έχουμε 

προφορική μαρτυρία για την ύπαρξη τέτοιων μηχανών από τους μετανάστες, 

ταυτόχρονα με την κυκλοφορία τους στο εξωτερικό. Η χρήση λοιπόν των νέων 

τεχνολογιών έβαλε όχι μόνον την επιστολή ως μέσο επικοινωνίας αλλά και την καρτ 

ποστάλ στο περιθώριο. Αφού μπορούσαν όχι μόνον να δουν αλλά και να καταγράψουν 

και δουν όποτε και όσες φορές ήθελαν τους ανθρώπους, τα τοπία με τα αξιοθέατα, τα 

πανηγύρια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Το τηλέφωνο ήταν το πρώτο 

μέσον που κατέστησε την αλληλογραφία, τόσο της επιστολής όσο και της καρτ ποστάλ, 

απαρχαιωμένη. Η βιντεοκάμερα, και η βιντεοκασέτα, την αποτελείωσε. Η τεχνολογία 

εξελισσόμενη επιφέρει την αλλαγή του μέσου επικοινωνίας. Το αρνητικό είναι πως το 

προηγούμενο μέσο φθίνει, με γεωμετρική ταχύτητα, κι έτσι πολύ υλικό χάνεται αφού 

οι κάτοχοί τους πιστεύουν πως δεν είναι απλά παρωχημένο αλλά άχρηστο. Εκεί η 

νοσταλγία στέκεται εμπόδιο στην ολική καταστροφή του δεν την σταματάει. Γρήγορα 

ή αργά το υλικό εξαφανίζεται. Το ανησυχητικό είναι πως όλα ανεξαιρέτως τα μέσα 

επικοινωνίας με την απαξίωσή τους αρχίζουν να εξαφανίζονται ως απτό υλικό. Είμαστε 

μάρτυρες μιας ανάλογης περίπτωσης με οπτικοακουστικό αρχείο, το σίγουρα θα 

εξαφανιστεί εάν οι κάτοχοί του δεν φροντίσουν να διοχετευθεί σε κάποιον φορέα 
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διαχείρισης και αξιοποίησής του.101 Βεβαίως υπήρξαν προσπάθειες μεταγραφής του 

υλικού, από το ένα μέσο στο άλλο, αλλά είναι ακριβές, πολύπλοκες και χρονοβόρες 

στην διαδικασία μετατροπής. 

 Η επόμενη φάση τεχνολογικής προόδου περιλαμβάνει κοινωνικά δίκτυα, 

ψηφιακές μηχανές και selfies. Το κινητό τηλέφωνο έχοντας αντικαταστήσει μια σειρά 

ανεξάρτητων συσκευών επιτρέπει την ιχνηλάτηση των διακοπών των μεταναστών στην 

πατρίδα. Τόσο οι φωτογραφίες όσο και το βίντεο είναι αναπόσπαστα μέρη της 

εμπειρίας. Η χρήση όμως των selfies στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook και Instagram) 

λειτουργεί όπως η χρήση των καρτ ποστάλ που ήδη συναντήσαμε: αποστολή στους 

συγγενείς και φίλους που δεν επισκέφθηκαν την πατρίδα, για την επιβεβαίωση της 

παρουσίας σε αυτήν. Τα συνοδευτικά κείμενα είναι μικρά και περιεκτικά. Μπορεί να 

μην απευθύνονται προς ένα άτομο αλλά κατ’ ουσία αντικαθιστούν την καρτ ποστάλ 

αφού συχνά η λήψη της προϋπέθετε και την επίδειξή της στον κύκλο του αποστολέα. 

Έτσι ο κύκλος κλείνει, κατά κάποιον τρόπο. Η καρτ ποστάλ που απέστελλε ο 

μετανάστης στην Αυστραλία ήταν ο πρώτος τρόπος επιβεβαίωσης παρουσίας του στη 

νήσο. Οι  φωτογραφίες ήταν και αυτές τεκμήριο επίσης. Αργότερα, όταν το κόστος της 

προσωπικής φωτογραφικής μηχανής έγινε προσιτό, οι δικές του φωτογραφίες, δηλαδή 

όσες τραβούσε ο ίδιος και οι συν αυτώ, ήταν η επιβεβαίωση. Η κινηματογραφική 

μηχανή λήψης και το βίντεο ακολούθησαν. Σήμερα αρκεί ένα κινητό τηλέφωνο, με 

σύνδεση στο διαδίκτυο, για να μπορέσει να τεκμηριώσει την παρουσία του. Η 

τεκμηρίωση αυτή όμως λειτουργούσε με την επίδειξή της πίσω στην Αυστραλία, ή τις 

ΗΠΑ. Έτσι η εικόνα του τόπου, με όποιο μέσο καταγραφόταν, λειτουργούσε ως 

υπόμνηση του τόπου καταγωγής και την δημιουργία του συναισθήματος της 

νοσταλγίας, άσχετα αν ο θεατής ανήκε στην πρώτη, δεύτερη ή και τρίτη γενιά. 

 

  

 
101 Πρόκειται για το υλικό του τοπικού τηλεοπτικού καναλιού TTV (Travasaros TV). Ο άνθρωπος πίσω 

από αυτό, ο Θεόδωρος Τραβασάρος ,δυστυχώς απεβίωσε και το υλικό έχει αποθηκευτεί χωρίς να 

υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα γι’ αυτό. Επρόκειτο για μια προσωπική και ανιδιοτελή προσπάθεια, που 

ελπίζουμε να μην χαθεί, όπως άλλα αρχεία. 
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Επίλογος 

 

 Θα θέλαμε να κλείσουμε το κύκλο μας όπως τον ανοίξαμε: ποιητικά. Όμως αντί 

για έναν ποίημα προτιμήσαμε ένα τραγούδι. Η ανάμνηση αυτού του παραδοσιακού 

Κυθηραϊκού τραγουδιού να παίζει στο ραδιοπικάπ του σαλονιού του σπιτιού μας στην 

Αυστραλία, που συχνά ο πατέρας μας ήθελε να ακούει και το οποίο ακούσαμε σε 

ζωντανή εκτέλεση πολλά χρόνια μετά. Είναι ακόμη και σήμερα μια από τις πιο έντονες 

παιδικές μου μνήμες. Είναι μια κληρονομιά της μετανάστευσης. Και το εντυπωσιακό 

είναι πως τα Ελληνικά μας, εκείνης της εποχής, δεν μας επέτρεπαν να καταλάβουμε 

πλήρως τι έλεγε, αφού οι γονείς μας δεν είχαν τον χρόνο να μας μάθουν την γλώσσα 

με αποτέλεσμα τα Αγγλικά να είναι η βασική μας και τα Ελληνικά η γλώσσα που 

έπρεπε να μάθουμε, ως νέα γλώσσα, όταν η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα 

το 1968. Άλλωστε τότε ήμουν πεντέμισι χρονών και οι αναφορές στον μακρινό και 

μυστηριακό τόπο των Κυθήρων στην Ελλάδα ήταν κάτι το μη αντιμετωπίσιμο. Το 

τραγούδι είναι ο παλιός Κυθηραϊκός Διπλός (ή Μπουρδάρης), στο οποίο παρατίθεται 

μια λεκτική γεωγραφία των Κυθήρων, όπως σε πάρα πολλά δημώδη τραγούδια. Αιτία 

χορού στα τοπικά πανηγύρια και ο στίχος λειτουργούσε επικουρικά. Όμως είναι 

ενδιαφέρον πως οι δίσκοι, και κασέτες αργότερα, δεν προορίζονταν τόσο για εσωτερική 

κατανάλωση στα Κύθηρα, αλλά περισσότερο για την τέρψη των μεταναστών, είτε του 

εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Οι ντόπιοι είχαν την ευκαιρία να τα ακούσουν δια 

ζώσης σε συγκεντρώσεις, πανηγύρια και χορούς, από τους τοπικούς οργανοπαίκτες. 

Και μάλιστα ανάλογα τον τόπο όπου διεξάγονταν το πανηγύρι μπορεί το τραγούδι να 

είχε διαφοροποιήσεις, ώστε να κολακευτούν οι ντόπιοι. Η ανάκληση της μνήμης, και 

συνεπακόλουθα η δημιουργία Νοσταλγίας, χρησιμοποιούσε το ακουστικό ερέθισμα, 

σε αυτήν την περίπτωση. Πέρα από την μη αδυναμία κατανόησης του Ελληνικού 

στίχου δεν είχα κατανοήσει την αίσθηση νοσταλγίας που ένιωθε ο πατέρας μου κάθε 

φορά που έβαζε τον δίσκο να παίξει. Η μητέρα μου δεν είχε παρόμοιο σημείο αναφοράς, 

αφού δεν είχε καμία σχέση με το νησί. Χρειάστηκαν να περάσουν πολλά χρόνια για να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αίσθηση απώλειας που ένοιωθε κάθε φορά που 

άκουγε το συγκεκριμένο τραγούδι. Για εκείνον η λεκτική γεωγραφία του τραγουδιού 

ήταν συνυφασμένη με τις αναμνήσεις του, ως παιδί και ως έφηβος. Για εμάς ήταν απλά 

μια παράθεση άγνωστων τόπων. Ακόμη κι όταν επισκεφτήκαμε πρώτη φορά τη νήσο 

το καλοκαίρι του 1968 δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβαινε. 
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Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε τι ήταν αυτά που βλέπαμε και αρχίσαμε να 

συνδυάζουμε τις ονομασίες με πραγματικές εικόνες, έχοντας και τις εικόνες των καρτ 

ποστάλ ως βοήθημα. Πολύ αργότερα, κι έχοντας περάσει όλα μας, σχεδόν, τα 

καλοκαίρια στο νησί και ένα μεγάλο μέρος της εφηβείας μας, άρχισα να κατανοώ τα 

συναισθήματα του πατέρα μου ακούγοντας το τραγούδι. Είχα αρχίσει κι εγώ να νοιώθω 

νοσταλγία για το νησί. Είχα γίνει πλέον κομμάτι του και η απομάκρυνση από αυτό ήταν 

πόνος και έλλειψη.   

 

Κυθηραϊκός Διπλός (παλαιός) 

Να χαμήλωναν τα βουνά να ‘βλεπα το Τσιρίγο 

να ‘βλεπα τα Φατσάδικα και το Λειβάδι λίγο 

να ‘βλεπα λίγο Κάραβα, Πετρούνι, Γερακάρι 

να ‘βλεπα Κυριακάτικο του Ποταμού παζάρι 

να ‘βλεπα Μυλοπόταμο, Μητάτα, Καρβουνάδες 

του Κατουνιού την γέφυρα και τις Αλεξαντράδες 

να έβλεπα της Χώρας μας τα πιο ‘μορφα τα μέρη 

τ’ Αγιού Γιαννιού τ’ ανήφορο, Κάστρο και Μπελβεντέρη 

κι από τα μέρη που η καρδιά τα κρυφοκαμαρώνει 

Μυρτίδια κι Άγιο Θόδωρο, Ελέσσα, Αγία Μόνη 

να ‘βλεπα τα παράλια που ‘ναι σωστή μαγεία 

Καψάλι και Αβλαίμονα, Διακόφτι, Πελαγία. 

 

 



309 
 

     

Εικόνα 42 Eξώφυλλα κασέτας και CD με Κυθηραϊκούς χορούς και τραγούδια. Πηγή: από το διαδίκτυο 

 

Στην ουσία το τραγούδι περιορίζεται στην παράθεση των οικισμών της νήσου. Αυτή η 

τακτική είναι συνηθισμένη σε αρκετά παραδοσιακά τραγούδια κι εξυπηρετεί την 

ικανοποίηση της μικρής τοπικότητας, πέραν εκείνη της συλλογικής. Όμως παρά το 

γεγονός της απλής γεωγραφικής αναφοράς η ανάμνηση είναι εκείνη που επενδύει το 

τραγούδι με χαρακτηριστικά διάφορα του αρχικού. Όταν όμως το συγκεκριμένο 

εκτελείται εκτός νήσου αυτόματα οι αναμνήσεις αρχίζουν να λειτουργούν, 

δημιουργώντας το συναίσθημα της νοσταλγίας στους μετανάστες. Έτσι το τραγούδι 

παίρνει το ρόλο του μνημονικού εργαλείου. Τι άλλο είναι παρά μια σύνθετη κάρτα, ένα 

κολλάζ, όπως οι αντίστοιχες καρτ ποστάλ που συναντήσαμε στην έρευνά μας; Απλά 

είναι ακουστικό αντί για οπτικό. Ο ακροατής συμπληρώνει το άκουσμα με τις δικές 

τους αναμνήσεις, αλλά και με τις φανταστικές απεικονίσεις. Το τραγούδι αρχίζει και 

συμπληρώνει την ανάμνηση και εμπλουτίζει την νοσταλγία. Η εικόνα μιας μικρής 

γιορτής με ερασιτέχνες οργανοπαίκτες, σε κάποιο κλειστό κατάστημα, να εκτελούν το 

συγκεκριμένο τραγούδι μπροστά σε ένα μικρό ακροατήριο από νεαρούς μετανάστες 

έρχεται, σχεδόν αυτόματα, στο μυαλό μας και εικονογραφεί το αφήγημά μας. Δεν είναι 

καθόλου απίθανο να συνέβη. Είναι ακριβώς η στιγμή που το συναίσθημα παίρνει 

μορφή και ο μετανάστης καλείται να το αντιμετωπίσει. Είναι σίγουρο πως η εικόνα 

υπάρχει στο μυαλό κάποιων από τους μετανάστες της πρώτης γενιάς. Όμως ίσως να 

υπάρχει και σε κάποιους της δεύτερης. Μόνο που η συγκέντρωση έχει αρχίσει να 

γίνεται πολυπληθέστερη, οικογενειακή. Το punctum  του Barthes (2008) υπάρχει σε 
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τέτοιες εικόνες, που υφίσταται και σε υλική μορφή, και είναι αυτό που μας λογχίζει.102 

Όμως το studium που εμπεριέχει η εικόνα, εικονογραφώντας επικουρικά τον λόγο του 

μηνύματος, δημιουργεί το συναίσθημα της νοσταλγίας. Και αφού πλέον υφίσταται, 

όπως προαναφέραμε, η απτή, υλική υπόσταση του τόπου καταγωγής το punctum 

γίνεται ακόμη πιο έντονο. Γίνεται η αφετηρία της αφήγησης του τόπου. Η νοσταλγία 

αρχίζει να γίνεται πιο σύνθετη, αφού το προσωπικό εμπλέκεται ακόμη περισσότερο  

στο λόγο και τα μηνύματα. Έτσι θεωρούμε πως η εικόνα γίνεται κάτι περισσότερο. Οι 

επόμενες γενιές έχουν λόγο να γνωρίζουν όχι μόνον το τόπο αλλά τον μικρότοπο, αφού 

εκεί υπάρχει η απτή υπενθύμιση της καταγωγής: σπίτι, χωράφια. Και είναι δικά τους. 

Και η ελληνική οικογένεια πάντα θεωρεί πως η γη είναι ο μαγνήτης της οικογένειας, 

το σημείο απ’ όπου ξεκινάει και τελειώνει το οικογενειακό αφήγημα.    

  

  

 
102 Οι όροι punctum και studium χρησιμοποιήθηκαν από τον Barthes  στο βιβλίο του Ο Φωτεινός 

Θάλαμος. Σημειώσεις για τη Φωτογραφία (2008). Το studium είναι αυτό που απεικονίζει η φωτογραφία 

και εκείνο που μας έλκει ή απωθεί, ενώ το  studium «είναι το τυχαίο που, από μόνο του, με κεντά (αλλά 

και με μελανιάζει, με πονά)» (2008:42). 
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1. Φωτογραφικές κάρτες αλληλογραφίας: σύνολο υλικού που μελετήθηκε, με 
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2. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στις συνεντεύξεις. 

 

 



378 
 

 



379 
 

 

 



380 
 

 

 

 


