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 Σε κηα παξνπζίαζε ελόο βηβιίνπ, εθείλν πνπ είζηζηαη λα γίλεηαη ή κάιινλ -γηα λα 

θπξηνιεθηώ- λα αθνύγεηαη είλαη αθεηδώο ηα θαιά ιόγηα γηα ηελ εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηνπ-ησλ 

ζπγγξαθέσλ, ηηο αξεηέο ηεο γξαθήο, ηελ θνπηώδε έξεπλα θαη ηε δηαζηαύξσζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ, ελ νιίγνηο ηελ αδηακθηζβήηεηε ζπκβνιή πνπ ζπληζηά γηα ηνλ ζρεηηθό 

γλσζηηθό θιάδν. Ληγόηεξεο σζηόζν -από ηηο θαηαγξαθόκελεο- είλαη νη θνξέο πνπ νη 

παξαπάλσ έπαηλνη έρνπλ νπζηαζηηθό πεξηερόκελν θαη θπξηνιεθηηθή ζεκαζία. Μηα ηέηνηα 

πεξίπησζε αληηπξνζσπεύεη αλακθίβνια θαη ν αλά ρείξαο ζπιινγηθόο ηόκνο γηα ηε λόηηα 

Πεινπόλλεζν ηελ πεξίνδν 1935-1950. Γηα λα δαλεηζηώ ηα ιόγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ επηκειεηή ζην 

εηζαγσγηθό ζεκείσκά ηνπ, πνπ θάιιηζηα εθιακβάλνληαη σο έλα είδνο δηαθεξπγκέλεο 

πξόζεζεο θαη επρεηηθήο εθπιήξσζεο, «ν ηόκνο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

γηα ηνλ εξεπλεηή ηεο πεξηόδνπ ή ην θνηηεηή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηόπνπ θαη παξάιιεια λα 

ελεκεξώζεη θάζε πνιίηε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ή θαηαγόκελν από απηήλ γηα δξώκελα θαη 

θαηαζηάζεηο ζηε λόηηα Πεινπόλλεζν κηα ‘δύζθνιε’ πεξίνδν, ηελ πεξίνδν 1935-1950 

[Δηζαγσγή Δπηκειεηή, ζ. 7]». Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ηόκνπ κπνξώ λα πσ αβίαζηα πσο 

πξάγκαηη ε ζπγθεθξηκέλε πξόζεζε εθπιήξσζε θαη κε ην παξαπάλσ ηελ εμαξρήο ζηόρεπζή 

ηεο. 

 Ο ζπιινγηθόο ηόκνο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ εθείλσλ πνπ πεξηθιείνπλ 

πνιύπιεπξα ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθόηεηαο, έρνληαο επίγλσζε πσο ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη ε 

ηεθκεξίσζε ηεο ηνπηθόηεηαο είλαη ν αζθαιέζηεξνο δξόκνο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ κεγάινπ-

ζπλζεηηθνύ αθεγήκαηνο, όπνπ ε ηζηνξία από ηα πάλσ -ησλ ειίη θαη ηνπ θέληξνπ- ζπλππάξρεη 

κε ηελ εκπεηξία ησλ αλώλπκσλ αλζξώπσλ, ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο πιεζπζκηαθήο βάζεο. Σην 

πιαίζην απηό ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη παξαρζεί έλαο δηόινπ επθαηαθξόλεηνο αξηζκόο έξγσλ 

ηνπηθήο ηζηνξίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα βξεη ν ηδηαίηεξνο ηόπνο ή έλα επξύηεξν γεσγξαθηθό 

δηακέξηζκα ηνλ δηθό ηνπ ηζηνξηθό βεκαηηζκό, ηε δηθή ηνπ θσλή θαη ζέζε ζην αθήγεκα ηεο 

εζληθήο ηζηνξίαο, αμηνπνηώληαο ηα πνξίζκαηα, ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηα εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ αξρεηαθώλ 
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δηαζεζηκνηήησλ πνπ πξόζθεξε ην άλνηγκα αξρείσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.  

 Η λόηηα Πεινπόλλεζνο, όληαο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζε απόζηαζε από ην θέληξν, δελ 

ζηεξήζεθε κόλν όζα ην ίδην ην θέληξν δηέζεηε θαη ελίνηε πξόζθεξε, αιιά θαη ηελ θαηαξρήλ 

απόπεηξα επηζηεκνληθήο θαηαγξαθήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο αλάδεημεο ζην πξνζθήλην 

ησλ αθαλώλ δξώλησλ ππνθεηκέλσλ. Γηαζέηνληαο ε πεξηνρή ην απαξαίηεην πιένλ 

επηζηεκνληθό πξνζσπηθό γηα ηελ αλάιεςε θαη ηελ επόδσζε κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο, 

πξνζθέξεη ζήκεξα ζην αλαγλσζηηθό θνηλό έλαλ ηόκν πνπ είκαη βέβαηνο πσο ζα εθηηκεζεί 

δεόλησο. Δδώ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ πσο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ δελ αξθνύλ 

νη θαιέο πξνζέζεηο θαη ε ζέιεζε γηα πξνζθνξά ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ή δηακνλήο. Φσξίο ηε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ε πξόζεζε θαη ηα επηζηεκνληθά 

εθόδηα είλαη δύζθνιν λα ιάβνπλ «ζάξθα θαη νζηά» θαη λα βξεζνύλ κεηνπζησκέλα ζηηο 

πξνζήθεο ησλ βηβιηνπσιείσλ. Θα πξέπεη ινηπόλ λα εμαξζεί εδώ ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, γηα ηνλ νπνίν ην βηβιίν απηό απνηειεί ηελ πξώηε 

εθδνηηθή ζπκκεηνρή από ην έηνο ηεο ίδξπζήο ηνπ ην 1988. Από όζν γλσξίδσ κηα ηέηνηα 

ζπλεηδεηή επηινγή πλεπκαηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνζθνξάο δελ απνηειεί ηνλ θαλόλα 

αιιά ηελ εμαίξεζε, πόζσ κάιινλ όηαλ ην πξώην απηό εθδνηηθό εγρείξεκα πεξηθιείεη ηα 

επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα κειεηώλ γηα κηα ηδηαίηεξα «επαίζζεηε» πεξίνδν ηεο λεόηεξεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο, απηήο ησλ θηλεκάησλ, ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, ησλ πνιέκσλ θαη ηεο 

Καηνρήο, ησλ πνισηηθώλ πνιηηηθώλ παζώλ θαη ησλ ελδνειιεληθώλ ζπγθξνύζεσλ, ηεο 

πνιύπιεπξεο βίαο, ηνπ θπξίσο Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη ησλ εθηάθησλ λνκνζεηεκάησλ ελόο 

«έζλνπο ζε θξίζε». 

 Τν ζπιινγηθό έξγν Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950 δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο, 

πνπ αζθαιώο πξνέθπςαλ από ηηο ζρεηηθέο δηαζεζηκόηεηεο θαη ηηο ζπλεπαθόινπζεο 

πξνζθνξέο ζπκβνιήο. Θα ήηαλ επρήο έξγνλ -γηα λα δηεξκελεύζσ ηηο κύρηεο ζθέςεηο όζσλ 

θνπίαζαλ γηα ην άξηην απηό ηειηθό απνηέιεζκα- λα θαιύπηνληαλ πνιιά πεξηζζόηεξα 

ζεκαηηθά επίπεδα εληόο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ, ρσξίο απηό ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζεκαίλεη πσο ηα άξζξα ηνπ παξόληνο ηόκνπ δελ πξνζθέξνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο αλαθεξόκελεο πεξηόδνπ. Καη νη ηέζζεξηο ελόηεηεο, κε ηα ζπλνιηθά 

δεθαηξία άξζξα, επηθεληξώλνληαη ηνπηθά θαη ρξνληθά ζηηο δεθαεηίεο ΄30, ΄40 θαη ΄50 θαη 

αζρνινύληαη κε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, 

ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο δεκόζηαο θαη εμαηνκηθεπκέλεο κλήκεο. Φπζηθά νη ζπγγξαθείο δελ 

αθήλνπλ αζρνιίαζηεο ηηο κεηαπνιεκηθέο επηπηώζεηο πνπ είραλ ηα δξακαηηθά γεγνλόηα ησλ 

δεθαεηηώλ απηώλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, πξνζδίδνληαο ζηηο κηθξνγξαθηθέο απηέο επηπηώζεηο 



 3 

εζληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε ηνπηθή 

δηάζηαζε θαη ε κηθξν-ηζηνξία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάθεηα θαη παξαθνινπζνύλ ηηο 

εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα εθηόο ησλ ηεηρώλ ηεο λόηηαο Πεινπνλλήζνπ, ηόζν ζε ζρέζε 

κε άιιεο όκνξεο πεξηνρέο, όπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνλ λνκό Αραΐαο θαη ην κεγάιν αζηηθό 

θέληξν ηεο Πάηξαο, όζν θαη κε ηα πνιηηηθνθνηλσληθά δξώκελα ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ππόινηπε Διιάδα. 

 Φσξίο λα δηεθδηθώ ζε θακία πεξίπησζε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εηδήκνλα γηα ηελ πεξηνρή θαη 

ηνπο αλζξώπνπο ηεο, κπήθα εμαξρήο ζηε ζέζε ηνπ απινύ αλαγλώζηε κε ζθνπό λα κάζσ θαη 

όρη ηόζν γηα λα θαηαιήμσ ζε κεξηθέο αξάδεο γηα ράξε ηεο παξνύζαο βηβιηνθξηηηθήο. Δθείλν 

πνπ απνθόκηζα από ηελ αλάγλσζε ησλ άξζξσλ είλαη πσο ε εκπεηξία ηνπ λόηηνπ 

πεινπνλλεζηαθνύ ρώξνπ -βησκέλε θαη δηακεζνιαβεκέλε- είλαη ηαπηόρξνλα ε εκπεηξία 

ζπκβάλησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα, κε ηηο δύν ζρεκαηηθέο εκπεηξίεο 

λα ζπγθιίλνπλ ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά λα απνθιίλνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηκέξνπο παξάγνληεο ηνπ ρώξνπ θαη ηεο γεσγξαθίαο, ηνπ αηόκνπ θαη ηεο ηνπηθήο 

ηδηνζπγθξαζίαο, ελ ηέιεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ πξόζθεξε απιόρεξα ε Καηνρή θαη ν 

Δκθύιηνο ζηνλ ηόπν θαη ζην άηνκν. Θα κπνξνύζε θαλείο λα ζηαρπνινγήζεη πνιιά θαη 

ελδηαθέξνληα από ηα άξζξα θαη λα αμηνπνηήζεη άκεζα ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα νπνία 

θαηαιήγνπλ νη ζπγγξαθείο ηνπο. 

 Δλ ζπληνκία αλαθέξσ κεξηθά κόλν από απηά: α) ην θύκα ηεο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο 

πνπ έπιεμε ηελ Μάλε κεηά ην 1945 -απόηνθν ηεο ηξνκνθξαηηθήο βίαο θαη ησλ αλεπηηπρώλ 

πξνζπαζεηώλ εζληθήο ζπκθηιίσζεο- θαη ην νπνίν κόλν κε ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε ησλ 

πξνεγνύκελσλ θαη ησλ επόκελσλ δεθαεηηώλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί (ζζ. 19-38), β) ηε 

ραξηνγξάθεζε ηεο εκθύιηαο βίαο ζηνλ κεζζεληαθό ρώξν, πνπ όζν θαη αλ εγείξεη γηα 

θάπνηνπο επηκέξνπο ελζηάζεηο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ εζηηάδνπλ ζηελ πξσηνθαζεδξία ηεο 

«θόθθηλεο βίαο» ζε ζρέζε κε ηε «καύξε», ζπληζηά κηα εμαηξεηηθή θαη άθξσο επίπνλε κειέηε 

πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο, αλαδεηθλύνληαο επηπιένλ σο θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηηο εκθύιηεο 

ζπγθξνύζεηο ηελ γεσγξαθία (ζζ. 39-59), γ) ηελ πξνβνιή ηεο «ζέζεο» πεξί ηεο εηξεληθήο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ πνπ θέξεηαη λα πηνζέηεζε ην ΔΑΜ-ΔΛΑΣ, ζε πείζκα ησλ 

νξγαλσηηθώλ αδπλακηώλ, ησλ πξνζσπηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ αληεθδηθήζεσλ, θαη ε νπνία 

έξρεηαη λα αληηθξνύζεη ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ΔΛΑΣ λα κνλνπσιήζεη ηνλ 

αληηζηαζηαθό αγώλα, επηδηώθνληαο κεζνπξόζεζκα ζηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Σηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη απόςεηο πεξί ησλ «ππεξβάζεσλ» εθ κέξνπο ηνπηθώλ ζηειερώλ 

ηνπ ΔΑΜ ρξεηάδεηαη λα ππεξβνύλ θαη νη ίδηεο ηηο ηδενινγηθέο εκκνλέο ηνπ παξόληνο θαη λα 

ζηαζνύλ κε εληηκόηεηα απέλαληη ζηα γεγνλόηα, αθόκα θαη όηαλ απηά μεπεξλνύλ ηα όπνηα 
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βνιηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα θαη ηηο ππνθεηκεληθέο αλαγλώζεηο ησλ αξρεηαθώλ ηεθκεξίσλ 

(ζζ. 61-102). 

 Πεξλώληαο ν αλαγλώζηεο ζε ιηγόηεξα επώδπλα ζέκαηα -ζηα νπνία σζηόζν ζα επαλέιζεη 

θαη αξγόηεξα- παξαθνινπζεί θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ βεληδειηθνύ εθζπγρξνληζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηηο πξνζπάζεηεο λα νξγαλσζεί θαη λα πεηζαξρεζεί ε ύπαηζξνο κέζσ ηεο 

ίδξπζεο ππνθαηαζηεκάησλ ηεο λεντδξπζείζαο Αγξνηηθήο Τξάπεδαο, θξαηηθέο πξνζπάζεηεο 

έλαληη ησλ νπνίσλ ε λόηηα Πεινπόλλεζνο εκθάληζε κηα αξρηθή πζηέξεζε εμαηηίαο ηεο 

κεησκέλεο ζεκαζίαο ηεο ζηαθηδνθαιιηέξγεηαο γηα ηε εζληθή νηθνλνκία, αιιά θαη ησλ 

ηζρπξώλ ηνθνγιπθηθώλ δηθηύσλ ζηελ πεξηνρή (ζζ. 103-126), ελώ ζηε ζπλέρεηα δηαλνίγνληαη 

ελώπηνλ ηνπ ηα βηνγξαθηθά ησλ αηξεηώλ αιιά θαη δνηώλ αξρόλησλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο βξέζεθαλ κεηαμύ ζθύξαο θαη άθκνλνο, κε 

απνηέιεζκα λα ζπληξηβνύλ ηόζν ζε θπζηθό όζν θαη ζε κλεκνληθό επίπεδν (ζζ. 129-155). 

Μεηαμύ κηαο άιιεο ζθύξαο θαη άθκνλνο θιίζεθαλ λα δηθάζνπλ θαη ηα Δηδηθά Γηθαζηήξηα 

αλά ηελ Διιάδα θαη επνκέλσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δνζηιόγσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Υπό 

ην πξίζκα απηό ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπο από ηε ζηηγκή πνπ 

δηαζέηνπκε ηα πξαθηηθά ησλ δηθώλ θαη θπξίσο ηηο ζρεκαηηζζείζεο δηθνγξαθίεο. Τα Δηδηθά 

Γηθαζηήξηα δελ ιεηηνύξγεζαλ εληόο ελόο πνιηηηθά απνζηεσκέλνπ ζαιάκνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Δκθπιίνπ θαη ε ρξνληθή νξνθή ηνπ 1951-52 δελ ζα πξέπεη σο εθ ηνύηνπ λα εθιεθζεί σο 

έλα αθόκε ζεζκηθό εξγαιείν ηεο εζληθνθξνζύλεο γηα ηελ λνκηθή θαη εζηθή θαηαδίθε ηεο 

αξηζηεξήο αληίζηαζεο (ζζ. 157-178). 

 Σην ρώξν ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο θαη ηνπ κλεκνληθνύ ιόγνπ μερσξίδνπλ ηα 

απηνβηνγξαθηθά θείκελα δύν εθ ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ ΓΣΔ Πεινπνλλήζνπ, ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Αξίζηνπ Κακαξηλνύ, κε ηνλ πξώην λα 

αληηπξνζσπεύεη ηνλ αηξεηηθό ιόγν θαη ηνλ δεύηεξν ηνλ θόζκν ηεο θνκκαηηθήο νξζνδνμίαο. 

Δληέιεη ε δηαρείξηζε ηεο ήηηαο δηακεζνιαβείηαη -αζθαιώο όρη κόλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηώζεηο- από ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη απνηππώλεηαη ζηνλ 

κλεκνληθό ιόγν ηεο αξηζηεξάο γηα λα θαηαδείμεη ηνλ κεηαπνιεκηθό θαηαθεξκαηηζκό ηεο 

αλεθπιήξσηεο λενηεξηθόηεηαο πνπ αληηπξνζώπεπε ην εακηθό θίλεκα (ζζ. 181-203). Η 

επεμεξγαζκέλε κλήκε ηεο ζύγθξνπζεο κεηαμύ ΔΛΑΣ θαη Διιεληθνύ Σηξαηνύ-Δζληθήο 

Έλσζεο Βαζηινθξόλσλ αλαδύεηαη κέζα από ηα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Ναπνιένληα 

Παπαγηαλλόπνπινπ πνπ αλακθίβνια απνηεινύλ ηζηνξηθή πεγή αιιά πνπ δελ κπνξνύλ -θαη 

δελ πξέπεη- λα επηηεινύλ ην ξόιν ηεο εξκελεπηηθήο πιάζηηγγαο ζηελ άγνλε θαηά ηε γλώκε 

κνπ ζπδήηεζε -κε ηνπο όξνπο πνπ απηή ιακβάλεη ρώξα- γηα ην πνηνο δηεμήγαγε 

εζληθναπειεπζεξσηηθό αγώλα θαη πνηνο όρη (ζζ. 205-228). 
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 Θα ήζεια ζην ζεκείν απηό λα ζηαζώ ηδηαίηεξα ζην άξζξν ηνπ εθιηπόληνο Ηιία 

Ταβνπιάξε, γηα λα ππνγξακκίζσ ηηο εηθόλεο πνπ απηό δσληαλεύεη ηεο πξνπνιεκηθήο 

νηθνλνκηθήο θαη πγεηνλνκηθήο θαρεμίαο, ε νπνία ηαιάληδε ηελ ειιεληθή ύπαηζξν θαη 

απέθηεζε δηαζηάζεηο εζληθήο ηξαγσδίαο, όηαλ εμειίρζεθε ζε ιηκό ζηελ Καηνρή. Ο λεαξόο 

ηόηε Ταβνπιάξεο αληάιιαμε ζύθα κε ξνύρα ζηελ Οκόλνηα θαη έζπεπζε λα εγθαηαιείςεη ηελ 

πξσηεύνπζα ζνθαξηζκέλνο από ηνλ ζάλαην πνπ πιαληόηαλ πάλσ από ηελ κεγαινύπνιε (ζζ. 

229-237). Απηόο ν ελδόκπρνο ιατθόο πόλνο, ηα βάζαλα θαη νη πξνζκνλέο απέθηεζαλ κε ηνλ 

θαηξό γξαπηή δηάζηαζε, όπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γλσζηώλ καληάηηθσλ 

κνηξνινγηώλ (ζζ. 239-258)∙ αιιά θαζώο ε δσή είλαη κηα ζπλερήο ελαιιαγή ραξάο θαη ιύπεο, 

ελόο αηέξκνλνπ θιαπζίγεινπ, ν ζάλαηνο γξήγνξα δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηε δσή, νπόηε ην ζέαηξν 

θαη ν θηλεκαηνγξάθνο -θάπνηε ζε αληαγσληζηηθή ζρέζε- απνηεινύλ ηηο κνλαδηθέο ειηαρηίδεο 

πνιηηηζηηθνύ θσηόο, ζε κηα επαξρία πνπ δηςά θπξηνιεθηηθά θαη γηα άξην, αιιά θαη γηα ζέακα 

(ζζ. 261-302 θαη 319-329). Άιισζηε ν πνιηηηζκόο βξέζεθε από λσξίο ζηε δίλε ηεο 

ζύγθξνπζεο ησλ δεκνθξαηηώλ κε ηνλ νινθιεξσηηζκό θαη ε πνιηηηθή πξνσζήζεθε θαη κέζα 

από ηνλ πνιηηηζηηθό αληαγσληζκό, κε πεδίν εθαξκνγήο ηόζν ηα κεγάια αζηηθά θέληξα όζν 

θαη ηηο κηθξέο πόιεηο ζηελ ειιεληθή επαξρία. Η Καιακάηα ηνπνζεηήζεθε ζην ζηόραζηξν ησλ 

πξνπαγαλδηζηηθώλ κεραληζκώλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ζε κηα επνρή ηνπ πξόζθαηνπ 

παξειζόληνο θαηά ηελ νπνία αληηπξνζώπεπε ηελ «ειιεληθή Σηβεξία», δπζηπρώο όρη κόλν γηα 

ηνπο μέλνπο πξνπαγαλδηζηέο, αιιά ελδερνκέλσο θαη γηα θάπνηνπο εθ ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο 

θεληξηθήο ειιεληθήο δηνίθεζεο (ζζ. 303-317). 

 Κιείλνληαο, δελ κπνξώ παξά λα εμάξσ ηελ πνηόηεηα ηεο έθδνζεο, έξγν ζην νπνίν 

αλακθίβνια ε ζπκβνιή ησλ θηινινγηθώλ επηκειεηξηώλ (Μαξία θαη Αληηγόλε Τζαγθαξάθε) 

θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Τν αλά ρείξαο έξγν ζίγνπξα ζα βξεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ 

παξαγόκελε εξγνγξαθία θαη ζα αμηνπνηεζεί από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, πνπ πιένλ -

καθξηά από θάζε είδνπο αγθπιώζεηο- δελ δηζηάδεη λα ζέηεη ην δάθηπιν επί ηνλ ηύπνλ ησλ 

ήισλ. Μέλεη λα βξεη κηκεηέο, ώζηε ηειηθά από ηηο κηθξέο ςεθίδεο λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

αλαρζνύκε ζηε κεγάιε ζύλζεζε, πνπ πιένλ ζα ζηεξίδεηαη ζε επηκέξνπο επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα αλά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη όρη ζε αηεθκεξίσηεο ή ζθόξπηεο θαηαγξαθέο. 


