
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 

(Ωρολόγιο πρόγραμμα και Περιλήψεις σεμιναρίων) 
 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ 
ΩΡΕΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

Μαχαιρά Άννα – 
Παπαστεφανάκη 
Λήδα 

Κόσμοι της εργασίας: ιστοριογραφικές 
προσεγγίσεις, πηγές, μεθοδολογία 

Τετάρτη        
15.00-18.00 

Συνεδριάσεων 
Τομέα ΙΝΧ 

Μανδυλαρά Άννα ΓΛΩΣΣΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ 
Από τη Γλώσσα του Έθνους στη «δομή 
του αισθήματος» 

Πέμπτη 
12.00 – 15.00 

Συνεδριάσεων 
Τομέα ΙΝΧ 

Φλιτούρης Λάμπρος 
Δαλιανούδη Ρενάτα 
(συνδιδασκαλία) 

Η έννοια του «Λαϊκού» στον χώρο του 
θεάματος (θέατρο, κινηματογράφος, 
τηλεόραση) στην Ελλάδα των 
δεκαετιών 1950-1990. Προσεγγίσεις 
των ανθρωπιστικών επιστημών 

Τρίτη 
16.30-19.30 

Εργαστήριο 
Λαογραφίας 

Αναστασόπουλος 
Νικόλαος 

Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο: πολιτικές, 
θεσμικές και πολιτειακές μεταβολές 

Πέμπτη         
09.00-12.00 

Γραφείο 
διδάσκοντα 

 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

Νιτσιάκος Βασίλης Η πολιτισμική συγκρότηση του χώρου 
και του χρόνου 

Δευτέρα        
12.00-15.00 

Γραφείο 
διδάσκοντα 

Παπαχριστοφόρου 
Μαριλένα 

Κοσμολογίες και συλλογικές 
αναπαραστάσεις 

Τετάρτη        
15.00-18.00 

Εργαστήριο 
Λαογραφίας 

Δαλιανούδη Ρενάτα 
Φλιτούρης Λάμπρος 
(συνδιδασκαλία) 

Η έννοια του «Λαϊκού» στον χώρο του 
θεάματος (θέατρο, κινηματογράφος, 
τηλεόραση) στην Ελλάδα των δεκαετιών 
1950-1990. Προσεγγίσεις των 
ανθρωπιστικών επιστημών 

Τρίτη 
16.30-19.30 

Εργαστήριο 
Λαογραφίας 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ» 



Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ 
 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΠΗΓΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ – ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ 
Το σεμινάριο εξετάζει την ιστορική συγκρότηση της έννοιας της εργασίας στη νεότερη 
και σύγχρονη εποχή μέσα από διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Από τις 
πρώτες θεωρητικές αναφορές στο βιομηχανικό τρόπο παραγωγής (A. Smith, D. 
Ricardo) και μέχρι σήμερα, η εργασία-εμπόρευμα και εξάρτημα της αγοράς, 
αποκομμένη από τη φιλοσοφική διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας που την 
ταυτίζει με την ίδια τη ζωή, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο πεδίο της οικονομίας∙ όχι 
μόνο ως συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και ως μέτρο της αξίας των 
προϊόντων. Η επανένταξη της ανθρώπινης εργασίας στη φιλοσοφική της διάσταση από 
τον Κ. Μαρξ, η σύνδεση των εννοιών της εργασίας και της ελευθερίας, η ανάδειξη των 
κοινωνικών τάξεων και του ιδιαίτερου ρόλου της εργατικής τάξης έθεσαν την εργασία 
όχι πια μόνο στο προσκήνιο της οικονομίας, αλλά στο επίκεντρο των κοινωνικών και 
πολιτικών προβληματισμών των αιώνων που ακολούθησαν. Εστιάζοντας στις ποικίλες 
μορφές που έλαβε η εργασία ιστορικά το σεμινάριο θα αναδείξει τις διχοτομίες που 
διέπουν την έννοια: παραγωγική/«αναπαραγωγική» εργασία, ελεύθερη/ 
καταναγκαστική, μισθωτή/άμισθη, σταθερή/ευέλικτη, σύγχρονη/παραδοσιακή κ.ο.κ., 
ακολουθώντας τις κύριες ιστοριογραφικές τάσεις και τις διαφορετικές 
θεωρητικές/μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν διαμορφώσει το πεδίο της 
ιστορίας της εργασίας από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. 
 

Διαλέξεις 
1. Η εργασία στην κλασική πολιτική οικονομία, 18ος-19ος αι. (Άνταμ Σμιθ, Ντέιβιντ 

Ρικάρντο). [1 διάλεξη] 
2. Η επανένταξη της εργασίας στη φιλοσοφική της διάσταση, 19ος αι. (Καρλ Μαρξ) [2 

διαλέξεις] 
3. Οι συντεχνίες από τον Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή (Ευρώπη, Οθωμανική 

Αυτοκρατορία). [1 διάλεξη] 
4. Βιομηχανική Επανάσταση. Εργασία και εκμηχάνιση/εργοστασιακό σύστημα [2 

διαλέξεις] 
5. Εργατικές διεκδικήσεις, εργατικά σωματεία, 19ος-20ός αι. [1 διάλεξη] 
6. Παραγωγική / «αναπαραγωγική» εργασία. Η διάσταση του φύλου και της 

οικογένειας.  
[2 διαλέξεις] 

7. Καταναγκαστική και ανελεύθερη εργασία. [1 διάλεξη] 
8. Το ζήτημα της «ηθικής οικονομίας». [1 διάλεξη] 
9. Ευέλικτες μορφές εργασίας: η ιστορικότητα του φαινομένου. [1 διάλεξη] 
10. Μετανάστευση και αγορές εργασίας. Ρυθμίσεις των αγορών 

εργασίας/νομοθετικές παρεμβάσεις, 19ος-20ος αι. Διεθνείς οργανισμοί, 20ός αι.  
[1 διάλεξη] 

11. Global labour history: ιστοριογραφική ανανέωση; [1 διάλεξη] 
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Έφη Αβδελά, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά 
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ταυτότητες φύλου στη μετα-οθωμανική Θεσσαλονίκη», Τα Ιστορικά 18-19, 1993, σ. 
171-204. 



Έφη Αβδελά κ.ά, Επισφαλής εργασία, «γυναικεία εργασία»: παρέμβαση με αφορμή την 
Κωνσταντίνα Κούνεβα (Αθήνα Νεφέλη-περιοδικό Ιστορείν, 2009). 
Νίκος Θεοχαράκης, Η νεοκλασική θεωρία της εργασίας. Μια κριτική επισκόπηση υπό 
το πρίσμα της ιστορίας της οικονομικής σκέψης (Αθήνα, 2005). 
Γιώργος  Κουκουλές, Για μια Ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος. 
Εισαγωγή στην παιδαγωγική της ιστορικής έρευνας, Οδυσσέας, Αθήνα 1994 
Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών (Αθήνα, 1993). 
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κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870–1940) (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2009). 
Ποθητή Χαντζαρούλα, Σμιλεύοντας την υποταγή: οι έμμισθες οικιακές εργάτριες στην 
Ελλάδα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα (Αθήνα: Παπαζήσης, 2012). 
Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικοδόμοι: οι άνθρωποι που έχτισαν την Αθήνα, 1950-1967 
(Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2009). 
Τ. Τίλλυ και Κ. Τίλλυ, Η εργασία στον καπιταλισμό (Αθήνα: Καστανιώτης, 2001).  
Ε. Π. Τόμσον, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχανικός καπιταλισμός, 
μετάφραση Β. Τομανάς (Θεσσαλονίκη, 1994).  
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ΓΛΩΣΣΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΙΣΤΟΡΙΑ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΣΤΗ «ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ» 
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ 
Γενικές επισημάνσεις – Σκοπός του σεμιναρίου 
Αφετηρία του σεμιναρίου είναι το περίφημο «γλωσσικό ζήτημα» το οποίο, ως άλλη μία 
ιδιοτυπία της ελληνικής κοινωνίας, την δίχασε, ενώ ενέπλεξε όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
- με διαφορετική ένταση ανάλογα με την εποχή - από το 1800 μέχρι το 1976. Θα 
μελετηθούν τα σημεία καμπής του γλωσσικού ζητήματος καθ’ όλη την περίοδο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον Μεσοπόλεμο και την διαμάχη του δημοτικισμού, έχοντας ως 
ερμηνευτικό άξονα την προσέγγιση της Άννας Φραγκουδάκη η οποία στη μελέτη της «Η 
Γλώσα και το Έθνος. 1880-1980» προσέγγισε το γλωσσικό ζήτημα «ως διαμάχη 
ιδεολογική……η σχέση του με τη γλώσσα την ίδια είναι συχνά δευτερεύουσα».  
Σε ένα δεύτερο επίπεδο το σεμινάριο διερευνά τη σύγχρονη έρευνα γύρω από τη σχέση 
Λογοτεχνίας και Ιστορίας και τη χρήση της λογοτεχνίας ως «ιδιότυπης» πηγής της 
ιστορικής εργασίας. Η μακροχρόνια συζήτηση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα 
δεν προσπαθεί να ταυτίσει τα δύο είδη λόγων αλλά να τα συγκρίνει και να επισημάνει - 
όπως καταδεικνύει η Βενετία Αποστολίδου - «ότι και στα δύο είδη λόγου αποδίδονται 
έννοιες όπως η αφήγηση, η πλοκή, η ιδεολογία, η μαρτυρία, η μνήμη, το τραύμα, η 
ουτοπία, η έρευνα των πηγών, το ύφος.» 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι, κατ’ αρχάς, να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις ιδεολογικές 
«περιπέτειες» του γλωσσικού μας οργάνου και κατά δεύτερον, να τους εισάγει στην 
γόνιμη συζήτηση Λογοτεχνίας – Ιστορίας, οξύνοντας τις δεξιότητές τους σχετικά με την 
αφήγηση, την ιδεολογία, την μαρτυρία, τη μνήμη, το τραύμα, την έρευνα των πηγών και 
το ύφος ώστε να τους χρησιμεύσουν στη δική τους ιστορική έρευνα.  
Βασικός μας στόχος είναι - μέσα από την κριτική αποτίμηση επιλεγμένων 
μυθιστορημάτων – να αναστοχαστούμε την Λογοτεχνία και την Ιστοριογραφία ως 



οργανικό μέρος της εποχής τους – ή όπως προτείνει ο  βρετανός θεωρητικός της 
κουλτούρας Raymond Williams να διερευνήσουμε την «δομή του αισθήματος» (structure 
of feeling),  τόσο μέσα στα λογοτεχνικά όσο μέσα και στα ιστορικά έργα.  
 
Πεδία Διαλέξεων 
• Οι περιπέτειες της Ελληνικής γλώσσας (2 διαλέξεις) 
• Λογοτεχνία και Ιστορία: Σχέσεις, Συγγένειες, Αντιπαλότητες (2 διαλέξεις) 
• Αφηγηματικές στρατηγικές στην Ιστορική γραφή (Hayden White, Paul Ricouer, 
Topolski, Past and Present, Annales, Μνήμων, Ιστορικά) (1 διάλεξη) 
• Γλώσσα και Συμβολική Εξουσία (Pierre Bourdieu) (2 διαλέξεις) 
• Γένεση και Δομή του Λογοτεχνικού Πεδίου (Pierre Bourdieu) (2 διάλεξη) 
• Λογοτεχνία και Ιστορία στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (2 διαλέξεις) 
• Λογοτεχνία και Ιστορία στη Μεταπολεμική Αριστερά (2 διαλέξεις) 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΛΑΪΚΟΥ» ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 1950-1990. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΡΕΝΑΤΑ  
Η θεματολογική, καλλιτεχνική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού 
κινηματογράφου, από τη δεκαετία του ’50 και μετά, ακολούθησε την ανανέωση του 
θεατρικού θεάματος, όπως αυτή εκδηλώθηκε ιδίως μετά την λήξη του εμφυλίου 
πολέμου και διήρκησε τουλάχιστον ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενώ 
αποτέλεσε και τον πολιτισμικό αντίποδα σε ό,τι αφορά την αισθητική, τις κοινωνικές 
καταβολές, τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση. O λαϊκός ή δημοφιλής ή εμπορικός ή 
αλλιώς Παλιός Ελληνικός Κινηματογράφος (Π.Ε.Κ.) και το θέατρο στις ελαφρότερες, πιο 
εμπορικές του μορφές (επιθεωρήσεις, κωμωδίες, ελαφρό μουσικό θέατρο) θα 
αποτελέσουν στο άστυ, μαζί με το θέατρο σκιών, κυρίως στην περιφέρεια, σημαντικά 
μέσα διασκέδασης, ψυχαγωγίας, διαπαιδαγώγησης και εκτόνωσης της ελληνικής 
μεταπολεμικής κοινωνίας. 
Ταυτόχρονα θα προσαρμόσουν τη λαϊκή κουλτούρα στα νέα καταναλωτικά δεδομένα 
και θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ατελούς και ιδιόμορφου ελληνικού star 
system, το οποίο θα φτάσει στη μεγαλύτερη ακμή του τη δεκαετία του ’80, εποχή κατά 
την οποία το φαινόμενο του λαϊκισμού και η λεγόμενη “λαϊκή/ pop” κουλτούρα 
εκδηλώνεται εντονότερα σε όλα τα πολιτισμικά αγαθά: θέατρο, κινηματογράφος, 
τηλεόραση, μουσικές σκηνές κ.λπ. H μαζική παραγωγή μιας μεγάλης και νέας αγοράς 
πολιτισμικών προϊόντων, που παρατηρείται ολοένα αυξανόμενη αυτήν την περίοδο 
(1950-1990), συνδυάζονται με την ευρεία μαζική κατανάλωση. Η αύξηση των 
θεατρικών αιθουσών, των θεατρικών επιχειρήσεων, των κινηματογραφικών αιθουσών, 
των εταιριών παραγωγής και η ιδιωτική τηλεόραση θα αλλάξουν τα δεδομένα στον 
χώρο της εργασίας του θεάματος, καθώς και τις ανάγκες σε είδη μουσικής και χορού, 
που εμφανίζονται μέσα σε αυτά. 
Το θέατρο, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση ως είδη λαϊκής (και μαζικής) 
διασκέδασης, που αλληλο-τροφοδοτούνται σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού 
(συγγραφείς, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί) και θεματικών (κινηματογραφικές 
ταινίες από ομώνυμα θεατρικά έργα, τηλεοπτικές παραγωγές εμπνευσμένες από το 
θέατρο και τον κινηματογράφο, εμπορική δισκογραφία από κινηματογράφο) 
αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης στο πλαίσιο του παρόντος μεταπτυχιακού 
σεμιναρίου, με μια διεπιστημονική προσέγγιση: ιστορία, λαογραφία, 
εθνομουσικολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, θεατρολογία και κινηματογραφικές 
σπουδές. 



Στο πλαίσιο του μαθήματος, και με γνώμονα την πλουραλιστική, διεπιστημονική και 
πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, προτείνονται και διαλέξεις από ερευνητές κι 
επιστήμονες του είδους/ αντικειμένου. 
Τα μαθήματα θα συνοδεύονται από οπτικο-ακουστικό υλικό. (CDs, DVDs, PPt) 
 
Μαθησιακοί στόχοι: 
α) να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του ‘λαϊκού’ ως περιεχόμενο και ως 
ιδεολογία στον χώρο του θεάματος και της μουσικής δημιουργίας. 
β) να δουν πώς οι κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές, οικονομικές συνθήκες κάθε εποχής 
διαμορφώνουν διαφορετικές ιδεολογίες, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν 
διαφορετικά πολιτισμικά αγαθά. 
β) να είναι σε θέση ν’ αναγνωρίσουν τα εμπορικά θεατρικά, κινηματογραφικά και 
μουσικά είδη κάθε δεκαετίας, όπως και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής. 
Όλες οι διαλέξεις θα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό και ελληνική 
και ξένη βιβλιογραφία. 
Τρόπος εξέτασης: με γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΝΙΝΑΡΙΩΝ 
1. Εισαγωγικό μάθημα: Εννοιοδότηση- Περιοδολόγηση 
Στο πρώτο σεμινάριο θα γίνει μια προσπάθεια ορισμού των εννοιών λαϊκός, λαϊκότητα, 
pop, popular, μαζικός, κουλτούρα, εντός των πλαισίων ανάπτυξης των επιστημονικών 
αναζητήσεων από την Ιστορία, την Λαογραφία, την Ανθρωπολογία, τη Μουσικολογία 
και τις Πολιτισμικές Σπουδές, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Θα δοθούν οι 
αναγκαίες βιβλιογραφικές κατευθύνσεις και θα περιγραφούν τα πεδία έρευνας στους 
φοιτητές. 
2. Η Μεταπολεμική Ελλάδα: ιστορική-πολιτισμική επισκόπηση 
Στο δεύτερο σεμινάριο θα γίνει η απαραίτητη ιστορική επισκόπηση της περιόδου που 
διερευνά το σεμινάριο. Από την ανασυγκρότηση της μετεμφυλιακής Ελλάδας, στην 
δύσκολη δεκαετία του 1960, την δικτατορία και την Μεταπολίτευση, θα αναλυθούν οι 
μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, εξωτερική μετανάστευση, 
ανασυγκρότηση) οι πολιτικές και πολιτιστικές αλλαγές (εμφάνιση πολιτιστικών και 
εκπολιτιστικών συλλόγων, φολκλορισμός) και εξελίξεις εντός των οποίων θα 
εξεταστούν οι έννοιες του «λαϊκού» στη δημόσια σφαίρα (κινηματογράφος, θέατρο, 
φεστιβάλ μουσικής & χορού κ.ά.). 
3. Η μουσική στο θέατρο σκιών – μια λαϊκή μουσική ηθογραφία 
Το θέατρο σκιών ανέκαθεν υπήρξε λαϊκό θέαμα, στο άστυ αλλά κυρίως στην 
περιφέρεια. Οι ήρωές του αντικατόπτριζαν τις περσόνες μιας ολοένα μεταβαλλόμενης 
και αστικοποιούμενης κοινωνίας,με στοιχεία αγροτικού και αστικού πολιτισμού, 
παράδοσης και νεωτερικότητας. Οι μουσικές που ακούγονται στον Καραγκιόζη 
αντιστοιχούν στις περσόνες αυτές και αποτελούν μια μουσική ηθογραφία του θεάτρου 
σκιών. 
4. Εκσυγχρονισμός, λαϊκότητα και λαϊκισμός: Ήχος και φως στην Ακρόπολη του ’60 
Η δημιουργία των πρώτων μαζικών θεαμάτων «Ήχος και Φως» στην Αθήνα σε 
συνδυασμό με την γέννηση του μαζικού τουρισμού αποτελεί την συγκεκριμένη 
θεματική. Εξετάζεται η «διεθνοποίηση» μιας εικόνας «λαϊκής αυθεντικής Ελλάδας» ως 
βασική κρατική επιλογή που εντασσόταν στην λογική της οικονομικής ανάπτυξης – 
προβολής της χώρας προς τα έξω, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τις αρχές του 



1960. Παράλληλα εντοπίζονται οι πρώτες οργανωμένες αντιδράσεις στην 
εμπορευματοποίηση του «λαϊκού» χαρακτήρα του ελληνικού πολιτισμού και οι 
πολιτιστικές αντιπροτάσεις που επαγγέλλονταν μια «άλλη» έννοια του λαϊκού. 
5. Από το λαϊκό τραγούδι της υπαίθρου στα «Παιδιά του Πειραιά», τον «Ζορμπά» 
του ’60 και το post-folk rock του ’90. Μια κριτική προσέγγιση της έννοιας του λαϊκού 
στη διαχρονία 
Η έννοια του λαϊκού νοηματοδοτείται σύμφωνα με τα κοινωνικά, ιστορικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής και αντίστοιχα προσλαμβάνεται ως τέτοιο από 
την εκάστοτε κοινωνία. Από το λαϊκό της υπαίθρου -με σταθερές νόρμες 
κατηγοριοποίησης και μονοπωλιακή πολιτισμική δημιουργία (δημοτικό τργδ)- περνάμε 
στο λαϊκό του άστεως –με εντελώς διαφορετική νοηματοδότηση και σε διαφορετικά 
είδη: ρεμπέτικο, λαϊκό μεταπολεμικό τργδ, έντεχνο λαϊκό, post-folk. 
6. Μουσική και κοινωνικές δομές στον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο 
Ο ελληνικός εμπορικός κινηματογράφος από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 ως τα τέλη 
του ’60 (που ήταν η περίοδος ακμής του) αποτέλεσε το κυριότερο μέσο διασκέδασης 
του ελληνικού λαού, με το οποίο διασκέδαζαν όλες οι αστικές τάξεις και μέσα από το 
οποίο αναπαρίσταντο οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές της τότε κοινωνίας. 
Η μουσική λειτουργούσε τόσο ως «καθρέπτης» των ιδεολογικών και αισθητικών 
πεποιθήσεων του κινηματογραφικού σεναρίου, όσο και ως μέσο συνοχής και 
αντανάκλασης των κοινωνικών δομών της εποχής. 
Περιπτώσεις μελέτης η μουσική στα έργα Στέλλα (1955, σε σκηνοθεσία Μ. 
Κακογιάννη), Ο Δράκος (1956, σε σκηνοθεσία Ν. Κούνδουρου) και Συνοικία το όνειρο 
(1961, σε σκηνοθεσία 
Αλ. Αλεξανδράκη). 
7. Ο ελληνικός λαϊκός κινηματογράφος και οι μνήμες της Ιστορίας 
Τί ήταν ο ελληνικός λαϊκός κινηματογράφος και πώς στο πλαίσιο της εμπορικής του 
επιτυχίας οι έννοιες του «λαϊκού» μετουσιώθηκε σε θέμα και θέαμα. Η εισήγηση 
εξετάζει παράλληλα την δημιουργία των εγχώριων λαϊκών ειδώλων αλλά και την 
επανανάγνωση της Ιστορίας μέσα από την κινηματογραφική γραφή. 
8. Η έννοια του λαϊκού σε μια ολιστική προσέγγιση στις τέχνες: 
μουσική-χορός-θέατρο-σκηνογραφία 
Η έννοια του λαϊκού απασχόλησε και τους καλλιτέχνες με δυτική λόγια παιδεία. Η 
πνευματική γενιά του ’30 αναζήτησε την νέα πολιτισμική ταυτότητα στη λογοτεχνία, τη 
μουσική, τον χορό, το θέατρο και τα εικαστικά, προτάσσοντας την έννοια της 
παράδοσης και της ελληνικότητας, μέσα από τη λαϊκότητα των έργων τους. Περίπτωση 
μελέτης οι παραστάσεις του Ελληνικού Χοροδράματος. 
9. Ο λαϊκισμός της επταετίας και η λογοκρισία στη λαϊκή δημιουργία. Η επανάσταση 
του «λαϊκού» ροκ στη μεταπολίτευση 
Η λογοκρισία στο λαϊκό τραγούδι του ’60 και του ’70 κατά τη διάρκεια της επταετίας 
νοηματοδότησε με διαφορετικό τρόπο την έννοια του λαϊκού, ενώ επινοήθηκαν τρόποι 
λαϊκισμού στα μαζικά θεάματα, ως αντίδραση στη λογοκρισία. Λίγα χρόνια αργότερα, 
το ελληνικό ροκ λειτουργεί ως λαϊκή αντικομφορμιστική στάση της νεολαίας, στο 
πλαίσιο εκδημοκρατισμού της τέχνης, του ελεύθερου χρόνου, της πρώιμης 
ενηλικίωσης, στη δεκαετία του ’80 . 
10. Το λαϊκό ανάγνωσμα στις δεκαετίες 1950-1990 
Το ζήτημα των αναγνωσμάτων του λαού αποτελεί την παρούσα θεματική. Από την 
παράδοση των προπολεμικών λαϊκών αναγνωσμάτων στην υιοθέτηση αμερικανικών 



και ευρωπαϊκών προτύπων: αισθηματικά και αστυνομικά αναγνώσματα, λαϊκά 
περιοδικά, νεανικά περιοδικά, γυναικείος και pop τύπος, διαμόρφωση και εξέλιξη των 
προτύπων και η εποχή του life style. 
11. Τηλεόραση και λαϊκό θέαμα 
Αναλύεται το πολιτισμικό τηλεοπτικό τοπίο της δεκαετίας του ’80, από τον «Άγνωστο 
πόλεμο”, «το μινόρε της αυγής» και το «να, η ευκαιρία» της κρατικής τηλεόρασης, στις 
σαπουνόπερες του Φώσκολου, τα φαντασμαγορικά σόου («Bravo», «Ciao ANT1» κ.ά.) 
και τους μουσικούς διαγωνισμούς («Voice», «So you think you can dance» κ.ά.) στην 
ιδιωτική τηλεόραση. Πώς η ιστορία γίνεται μαζικό θέαμα και πώς η μουσική 
μετατρέπεται από αυτοσκοπός σε μέσο για λαϊκά φαντασμαγορικά θεάματα. 
Αναφορά θα γίνει, επίσης, στην παραγωγή βιντεοκασετών με νεανικό, φτηνό και συχνά 
«πιπεράτο» περιεχόμενο, στις δεκαετίες ’80 και ’90. 
12. Σχέση του λαϊκού με το φολκλόρ, το pop, το ethnic κ.ά. - Συμπεράσματα 
Γίνεται λόγος και (συγ)κριτική παρουσίαση των όρων λαϊκός, λαϊκότροπος, folklore, 
fakelore, pop, popular, ethnic, mainstream, global και glocal , έτσι όπως εμφανίζονται 
στα φεστιβάλ, τη δισκογραφία, σε Ελλάδα και εξωτερικό, από τις ανθρωπιστικές, 
λαογραφικές και μουσικολογικές σπουδές σε διεθνή βάση (πρακτική και 
βιβλιογραφία). 
13. Συζήτηση για εργασίες 
Δίνεται βιβλιογραφία για όλα τα πεδία, που θίγονται στα σεμιναριακά μαθήματα. 
Συζητιούνται πιθανά θέματα εργασιών. 
Σημείωση: 
Τα εν λόγω σεμιναριακά μαθήματα διδάσκονται και από τους δύο διδάσκοντες σε 
κάθε συνεδρία. 
Στο πλαίσιο των σεμιναριακών μαθημάτων θα προσκληθούν ως ομιλητές έγκριτοι 
πανεπιστημιακοί, ερευνητές, συγγραφείς (τα ονόματα των οποίων θα ανακοινώνονται 
εγκαίρως). 
 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Περίληψη: Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση και ερμηνεία των «τομών» και 
των «συνεχειών», σε πολιτικό, πολιτειακό και θεσμικό επίπεδο, κατά την Μεσοπολεμική 
περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από την συμβολή των ιστοριογραφικών 
προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται διαφορετικά είδη πηγών και εισάγονται οι 
κυριότεροι θεωρητικοί προβληματισμοί. 
Ειδικότερα, στο μάθημα αναδεικνύονται ζητήματα τα οποία αφορούν την οργάνωση του 
ελληνικού κράτους, τις πολιτειακές μεταβολές, τις εκλογικές διαδικασίες, τις διαδοχικές 
απόπειρες εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων και του εξορθολογισμού της διοίκησης. 
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη θεωρητική 
συζήτηση για τα ιστορικά δεδομένα της περιόδου. Σκοπός είναι να εμβαθύνουν μέσα 
από τις πηγές στις σημαντικότερες πολιτικές, πολιτειακές και θεσμικές μεταβολές της 
περιόδου του Μεσοπολέμου.  
 
 



ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
 
Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μια γενική εισαγωγή στην οικολογική διάσταση της 
Λαογραφίας, όπως την προσδιόρισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Α. Κυριακίδου-
Νέστορος παραπέμποντας σε ανάλογες εργασίες στο χώρο της Αμερικανικής 
Λαογραφίας, και σύνδεση αυτού του θέματος με τις εξελίξεις στο χώρο της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, όπου αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της Οικολογικής 
Ανθρωπολογίας, και της νέας επιστήμης της Πολιτισμικής Οικολογίας. 

Στο ξεκίνημα των μαθημάτων γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση στη σχέση 
Κοινωνίας- Φυσικού περιβάλλοντος, ένα ζήτημα που απασχόλησε πολύ νωρίς τις 
κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα την Κοινωνική Ανθρωπολογία. Το ζήτημα του 
διαλόγου του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος με το φυσικό του περιβάλλον αποτελεί 
τον άξονα της συζήτησης, με σκοπό την αναζήτηση ερμηνειών σχετικά με τη λειτουργία 
των κοινωνικών συστημάτων, ένα θέμα άρρηκτα δεμένο με το ζήτημα της οικειοποίησης 
της φύσης. Όλη αυτή η υπόθεση παραπέμπει βεβαίως στο ερώτημα της σχέσης 
πολιτισμού-φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα αν το ένα καθορίζει το άλλο και με 
ποιον τρόπο. Πρόκειται για τη γνωστή διαμάχη αν το οικολογικό πλαίσιο καθορίζει τον 
ανθρώπινο πολιτισμό ή αν ο πολιτισμός είναι εκείνος που επιβάλλει τη λογική του στη 
φύση και προσδίδει νόημα στο περιβάλλον, ερώτημα που απασχολεί την επιστήμη μέχρι 
σήμερα. Η άποψη που υιοθετείται ως υπόθεση εργασίας κλίνει υπέρ της δεύτερης 
εκδοχής, καθώς τείνει να γίνει πια κυρίαρχη άποψη στο χώρο της θεωρίας ότι το 
περιβάλλον συγκροτείται κοινωνικά και πολιτισμικά. 

Τα μαθήματα στη συνέχεια εστιάζονται στις έννοιες του χώρου και του χρόνου, με 
σκοπό την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεών τους μέσα από 
λαογραφικές και εθνογραφικές προσεγγίσεις. Το πεδίο των αναζητήσεων είναι η 
ελληνική κοινωνία και ο «λαϊκός» ή «παραδοσιακός» πολιτισμός, ο οποίος προσεγγίζεται 
υπό το φως των νεότερων θεωρητικών εξελίξεων, δηλαδή μέσα από ένα ολικό πρίσμα 
και πέρα από τις γνωστές διχοτομίες «φύση/πολιτισμός», με γνώμονα την έννοια της 
ιστορικότητας. 

Ο χώρος και ο χρόνος αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετες κατηγορίες και η σχέση τους 
ως δυναμική ιστορική σχέση. Έτσι, προσεγγίζεται η μετάβαση από την «παραδοσιακή» 
στη νεοτερική και τη μετα-νεοτερική κοινωνία, με στόχο την ανάδειξη των αλλαγών που 
επισυμβαίνουν σ’ αυτή τη σχέση, με κατάληξη τη διαφαινόμενη τάση αποσύνδεσής τους 
στη μετα-νεοτερική εποχή. Συμβατικά βέβαια τα μαθήματα χωρίζονται σε δυο ενότητες, 
μία αφιερωμένη στο χώρο και μία στο χρόνο. 

Σε ό,τι αφορά το χώρο, κατ’ αρχάς αναδεικνύεται η ιστορικότητα του τοπίου μέσα 
από συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα και λαογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια 
εξετάζεται η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με βάση τις σχέσεις παραγωγής και 
τεκμηριώνεται μέσα από συγκεκριμένες αναφορές η σημασία του κοινωνικού και 
πολιτικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την κατανόηση της ιστορικής συγκρότησης του χώρου 
με βάση τη διαλεκτική σχέση κοινωνίας-φύσης. Ακολουθεί μια εκτενής και αναλυτική 
αναφορά στην έννοια του τόπου ως ενός χώρου που φέρει τη σφραγίδα ενός πολιτισμού 



και γίνεται σύμβολο της συλλογικής ταυτότητας μιας κοινωνικής ομάδας ή κοινότητας. Η 
σχέση τόπου-κοινότητας αλλά και τόπου-πολιτισμού αποτέλεσε σημαντικό πεδίο 
συζητήσεων και αναζητήσεων με αναφορές σε πληθώρα παραδειγμάτων. 

Σε ό,τι αφορά το χρόνο, γίνεται κατ’ αρχάς μια επισκόπηση των θεωριών στο πεδίο 
της Ανθρωπολογίας του χρόνου, με αφετηρία την κοινωνική διάσταση του χρόνου και 
συγκεκριμένα την αντίληψη ότι οι αναπαραστάσεις του χρόνου πηγάζουν από την 
κοινωνία αλλά και υπαγορεύουν σ’ αυτή στάσεις και συμπεριφορές, ότι αποτυπώνουν 
αλλά και συγκροτούν το χρόνο. 

Στη συνέχεια ασχολούμαστε με το δίπολο «κυκλικός/γραμμικός» χρόνος, που 
φαίνεται να αποτελεί ακόμα χρήσιμο εργαλείο σε ό,τι αφορά την κατανόηση της 
διαφοροποίησης της οργάνωσης και της αντίληψης του χρόνου ανάμεσα στις 
«παραδοσιακές» και τις νεοτερικές κοινωνίες. Η έννοια της χρονικής διάρκειας, της 
αρχής και του τέλους, ως σημαντικών παραγόντων για τη διαμόρφωση της αντίληψης 
του χρόνου αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που μας απασχολεί στη συνέχεια. Ακόμα, 
ασχολούμαστε με το θέμα της εμπειρίας του χρόνου σε σχέση με τη θρησκεία, όπως και 
με τη δραματοποίηση του χρόνου στις σχετικές τελετουργίες, με άξονα πάντοτε την 
εμπειρία του τέλους και της αρχής και της μεταξύ τους διαλεκτικής σχέσης, μια εμπειρία 
που συνδέεται και με το ίδιο το φαινόμενο της ανθρώπινης ζωής (γέννηση-θάνατος) και 
γι’ αυτό το λόγο, κατά την ανθρωπολογική θεωρία βρίσκεται στη βάση της θρησκείας. 

Η αναφορά στο χρόνο κλείνει με μια ενότητα σχετική με το χρόνο και την κοινότητα. 
Μέσα από μια προσέγγιση του «φυσικού» και του «ιερού» χρόνου της κοινότητας, 
γίνεται αναφορά στις γιορτές της Άνοιξης και στα θρησκευτικά πανηγύρια, με έμφαση 
στους τελετουργικούς τρόπους συμβολικής συγκρότησης και ανασυγκρότησής της, όπου 
δραματοποιείται ο  μύθος καταγωγής της, ενεργοποιείται η συλλογική μνήμη, 
επιβεβαιώνεται η κοινωνική συνοχή και αναπαράγεται η συλλογική ταυτότητα. 

Οι αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα αρκετές φορές συνοδεύονται από 
προβολή σχετικών εθνογραφικών ταινιών τεκμηρίωσης. 
 
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
Περίληψη: 
Το μεταπτυχιακό σεμινάριο δίνει έμφαση στη θεωρητική προσέγγιση του όρου 
«κοσμολογίες», όσον αφορά κοσμοθεωρίες και αντιλήψεις στους ανθρώπινους 
πολιτισμούς. Οι «αναπαραστάσεις», αποτελούν ουσιαστικά τα επικοινωνιακά 
«οχήματα» των κοσμολογιών στην καθημερινότητά μας, καθώς αυτές διαμεσολαβούνται 
σε καθημερινή βάση είτε από τον λόγο είτε από αφηρημένα νοητικά σχήματα που 
τεκμηριώνουν αξιωματικά (ταξινομικές) αντιλήψεις μας για τη ζωή μέσα από τη δύναμη 
του αυτονόητου (σύμβολα γνώριμα στους φορείς του ίδιου πολιτισμού). Οι κοσμολογίες, 
μέσα από ένα πλήθος παραδειγμάτων από τον ελλαδικό και τον διεθνή χώρο, 
διερευνώνται ως βασικές ορίζουσες πολιτισμικών συστημάτων και κοινωνικών δομών.  

Το σεμινάριο έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα και απαιτεί από τους φοιτητές 
συμμετοχή και κριτική διαχείριση των θεμάτων του, τόσο θεωρητικά με την παρουσίαση 



σε επίπεδο διάλεξης σημαντικών θεωρητικών κειμένων, όσο και με την κατάθεση 
βιωματικών και εθνογραφικών εμπειριών.   
  
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΛΑΪΚΟΥ» ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 1950-1990. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΡΕΝΑΤΑ  
Η θεματολογική, καλλιτεχνική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού 
κινηματογράφου, από τη δεκαετία του ’50 και μετά, ακολούθησε την ανανέωση του 
θεατρικού θεάματος, όπως αυτή εκδηλώθηκε ιδίως μετά την λήξη του εμφυλίου 
πολέμου και διήρκησε τουλάχιστον ως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενώ αποτέλεσε 
και τον πολιτισμικό αντίποδα σε ό,τι αφορά την αισθητική, τις κοινωνικές καταβολές, τη 
μαζική παραγωγή και κατανάλωση. O λαϊκός ή δημοφιλής ή εμπορικός ή αλλιώς Παλιός 
Ελληνικός Κινηματογράφος (Π.Ε.Κ.) και το θέατρο στις ελαφρότερες, πιο εμπορικές του 
μορφές (επιθεωρήσεις, κωμωδίες, ελαφρό μουσικό θέατρο) θα αποτελέσουν στο άστυ, 
μαζί με το θέατρο σκιών, κυρίως στην περιφέρεια, σημαντικά μέσα διασκέδασης, 
ψυχαγωγίας, διαπαιδαγώγησης και εκτόνωσης της ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα θα προσαρμόσουν τη λαϊκή κουλτούρα στα νέα καταναλωτικά δεδομένα και 
θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ατελούς και ιδιόμορφου ελληνικού star system, το 
οποίο θα φτάσει στη μεγαλύτερη ακμή του τη δεκαετία του ’80, εποχή κατά την οποία το 
φαινόμενο του λαϊκισμού και η λεγόμενη “λαϊκή/ pop” κουλτούρα εκδηλώνεται 
εντονότερα σε όλα τα πολιτισμικά αγαθά: θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, 
μουσικές σκηνές κ.λπ. H μαζική παραγωγή μιας μεγάλης και νέας αγοράς πολιτισμικών 
προϊόντων, που παρατηρείται ολοένα αυξανόμενη αυτήν την περίοδο (1950-1990), 
συνδυάζονται με την ευρεία μαζική κατανάλωση. Η αύξηση των θεατρικών αιθουσών, 
των θεατρικών επιχειρήσεων, των κινηματογραφικών αιθουσών, των εταιριών 
παραγωγής και η ιδιωτική τηλεόραση θα αλλάξουν τα δεδομένα στον χώρο της εργασίας 
του θεάματος, καθώς και τις ανάγκες σε είδη μουσικής και χορού, που εμφανίζονται 
μέσα σε αυτά. 
Το θέατρο, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση ως είδη λαϊκής (και μαζικής) 
διασκέδασης, που αλληλο-τροφοδοτούνται σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού 
(συγγραφείς, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί) και θεματικών (κινηματογραφικές 
ταινίες από ομώνυμα θεατρικά έργα, τηλεοπτικές παραγωγές εμπνευσμένες από το 
θέατρο και τον κινηματογράφο, εμπορική δισκογραφία από κινηματογράφο) αποτελούν 
τα αντικείμενα μελέτης στο πλαίσιο του παρόντος μεταπτυχιακού σεμιναρίου, με μια 
διεπιστημονική προσέγγιση: ιστορία, λαογραφία, εθνομουσικολογία, ανθρωπολογία, 
κοινωνιολογία, θεατρολογία και κινηματογραφικές σπουδές. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος, και με γνώμονα την πλουραλιστική, διεπιστημονική και 
πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, προτείνονται και διαλέξεις από ερευνητές κι 
επιστήμονες του είδους/ αντικειμένου. 
Τα μαθήματα θα συνοδεύονται από οπτικο-ακουστικό υλικό. (CDs, DVDs, PPt) 
 
Μαθησιακοί στόχοι: 
α) να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του ‘λαϊκού’ ως περιεχόμενο και ως ιδεολογία 
στον χώρο του θεάματος και της μουσικής δημιουργίας. 



β) να δουν πώς οι κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές, οικονομικές συνθήκες κάθε εποχής 
διαμορφώνουν διαφορετικές ιδεολογίες, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν 
διαφορετικά πολιτισμικά αγαθά. 
β) να είναι σε θέση ν’ αναγνωρίσουν τα εμπορικά θεατρικά, κινηματογραφικά και 
μουσικά είδη κάθε δεκαετίας, όπως και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής. 
Όλες οι διαλέξεις θα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικο-ακουστικό υλικό και ελληνική 
και ξένη βιβλιογραφία. 
Τρόπος εξέτασης: με γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου. 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΝΙΝΑΡΙΩΝ 
1. Εισαγωγικό μάθημα: Εννοιοδότηση- Περιοδολόγηση 
Στο πρώτο σεμινάριο θα γίνει μια προσπάθεια ορισμού των εννοιών λαϊκός, λαϊκότητα, 
pop, popular, μαζικός, κουλτούρα, εντός των πλαισίων ανάπτυξης των επιστημονικών 
αναζητήσεων από την Ιστορία, την Λαογραφία, την Ανθρωπολογία, τη Μουσικολογία και 
τις Πολιτισμικές Σπουδές, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Θα δοθούν οι αναγκαίες 
βιβλιογραφικές κατευθύνσεις και θα περιγραφούν τα πεδία έρευνας στους φοιτητές. 
2. Η Μεταπολεμική Ελλάδα: ιστορική-πολιτισμική επισκόπηση 
Στο δεύτερο σεμινάριο θα γίνει η απαραίτητη ιστορική επισκόπηση της περιόδου που 
διερευνά το σεμινάριο. Από την ανασυγκρότηση της μετεμφυλιακής Ελλάδας, στην 
δύσκολη δεκαετία του 1960, την δικτατορία και την Μεταπολίτευση, θα αναλυθούν οι 
μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, εξωτερική μετανάστευση, 
ανασυγκρότηση) οι πολιτικές και πολιτιστικές αλλαγές (εμφάνιση πολιτιστικών και 
εκπολιτιστικών συλλόγων, φολκλορισμός) και εξελίξεις εντός των οποίων θα εξεταστούν 
οι έννοιες του «λαϊκού» στη δημόσια σφαίρα (κινηματογράφος, θέατρο, φεστιβάλ 
μουσικής & χορού κ.ά.). 
3. Η μουσική στο θέατρο σκιών – μια λαϊκή μουσική ηθογραφία 
Το θέατρο σκιών ανέκαθεν υπήρξε λαϊκό θέαμα, στο άστυ αλλά κυρίως στην περιφέρεια. 
Οι ήρωές του αντικατόπτριζαν τις περσόνες μιας ολοένα μεταβαλλόμενης και 
αστικοποιούμενης κοινωνίας,με στοιχεία αγροτικού και αστικού πολιτισμού, παράδοσης 
και νεωτερικότητας. Οι μουσικές που ακούγονται στον Καραγκιόζη αντιστοιχούν στις 
περσόνες αυτές και αποτελούν μια μουσική ηθογραφία του θεάτρου σκιών. 
4. Εκσυγχρονισμός, λαϊκότητα και λαϊκισμός: Ήχος και φως στην Ακρόπολη του ’60 
Η δημιουργία των πρώτων μαζικών θεαμάτων «Ήχος και Φως» στην Αθήνα σε 
συνδυασμό με την γέννηση του μαζικού τουρισμού αποτελεί την συγκεκριμένη 
θεματική. Εξετάζεται η «διεθνοποίηση» μιας εικόνας «λαϊκής αυθεντικής Ελλάδας» ως 
βασική κρατική επιλογή που εντασσόταν στην λογική της οικονομικής ανάπτυξης – 
προβολής της χώρας προς τα έξω, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τις αρχές του 
1960. Παράλληλα εντοπίζονται οι πρώτες οργανωμένες αντιδράσεις στην 
εμπορευματοποίηση του «λαϊκού» χαρακτήρα του ελληνικού πολιτισμού και οι 
πολιτιστικές αντιπροτάσεις που επαγγέλλονταν μια «άλλη» έννοια του λαϊκού. 
5. Από το λαϊκό τραγούδι της υπαίθρου στα «Παιδιά του Πειραιά», τον «Ζορμπά» του 
’60 και το post-folk rock του ’90. Μια κριτική προσέγγιση της έννοιας του λαϊκού στη 
διαχρονία 
Η έννοια του λαϊκού νοηματοδοτείται σύμφωνα με τα κοινωνικά, ιστορικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής και αντίστοιχα προσλαμβάνεται ως τέτοιο από 
την εκάστοτε κοινωνία. Από το λαϊκό της υπαίθρου -με σταθερές νόρμες 
κατηγοριοποίησης και μονοπωλιακή πολιτισμική δημιουργία (δημοτικό τργδ)- περνάμε 



στο λαϊκό του άστεως –με εντελώς διαφορετική νοηματοδότηση και σε διαφορετικά 
είδη: ρεμπέτικο, λαϊκό μεταπολεμικό τργδ, έντεχνο λαϊκό, post-folk. 
6. Μουσική και κοινωνικές δομές στον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο 
Ο ελληνικός εμπορικός κινηματογράφος από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 ως τα τέλη 
του ’60 (που ήταν η περίοδος ακμής του) αποτέλεσε το κυριότερο μέσο διασκέδασης του 
ελληνικού λαού, με το οποίο διασκέδαζαν όλες οι αστικές τάξεις και μέσα από το οποίο 
αναπαρίσταντο οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές της τότε κοινωνίας. 
Η μουσική λειτουργούσε τόσο ως «καθρέπτης» των ιδεολογικών και αισθητικών 
πεποιθήσεων του κινηματογραφικού σεναρίου, όσο και ως μέσο συνοχής και 
αντανάκλασης των κοινωνικών δομών της εποχής. 
Περιπτώσεις μελέτης η μουσική στα έργα Στέλλα (1955, σε σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννη), 
Ο Δράκος (1956, σε σκηνοθεσία Ν. Κούνδουρου) και Συνοικία το όνειρο (1961, σε 
σκηνοθεσία Αλ. Αλεξανδράκη). 
7. Ο ελληνικός λαϊκός κινηματογράφος και οι μνήμες της Ιστορίας 
Τί ήταν ο ελληνικός λαϊκός κινηματογράφος και πώς στο πλαίσιο της εμπορικής του 
επιτυχίας οι έννοιες του «λαϊκού» μετουσιώθηκε σε θέμα και θέαμα. Η εισήγηση 
εξετάζει παράλληλα την δημιουργία των εγχώριων λαϊκών ειδώλων αλλά και την 
επανανάγνωση της Ιστορίας μέσα από την κινηματογραφική γραφή. 
8. Η έννοια του λαϊκού σε μια ολιστική προσέγγιση στις τέχνες: μουσική-χορός-θέατρο-
σκηνογραφία 
Η έννοια του λαϊκού απασχόλησε και τους καλλιτέχνες με δυτική λόγια παιδεία. Η 
πνευματική γενιά του ’30 αναζήτησε την νέα πολιτισμική ταυτότητα στη λογοτεχνία, τη 
μουσική, τον χορό, το θέατρο και τα εικαστικά, προτάσσοντας την έννοια της παράδοσης 
και της ελληνικότητας, μέσα από τη λαϊκότητα των έργων τους. Περίπτωση μελέτης οι 
παραστάσεις του Ελληνικού Χοροδράματος. 
9. Ο λαϊκισμός της επταετίας και η λογοκρισία στη λαϊκή δημιουργία. Η επανάσταση 
του «λαϊκού» ροκ στη μεταπολίτευση 
Η λογοκρισία στο λαϊκό τραγούδι του ’60 και του ’70 κατά τη διάρκεια της επταετίας 
νοηματοδότησε με διαφορετικό τρόπο την έννοια του λαϊκού, ενώ επινοήθηκαν τρόποι 
λαϊκισμού στα μαζικά θεάματα, ως αντίδραση στη λογοκρισία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 
ελληνικό ροκ λειτουργεί ως λαϊκή αντικομφορμιστική στάση της νεολαίας, στο πλαίσιο 
εκδημοκρατισμού της τέχνης, του ελεύθερου χρόνου, της πρώιμης ενηλικίωσης, στη 
δεκαετία του ’80 . 
10. Το λαϊκό ανάγνωσμα στις δεκαετίες 1950-1990 
Το ζήτημα των αναγνωσμάτων του λαού αποτελεί την παρούσα θεματική. Από την 
παράδοση των προπολεμικών λαϊκών αναγνωσμάτων στην υιοθέτηση αμερικανικών και 
ευρωπαϊκών προτύπων: αισθηματικά και αστυνομικά αναγνώσματα, λαϊκά περιοδικά, 
νεανικά περιοδικά, γυναικείος και pop τύπος, διαμόρφωση και εξέλιξη των προτύπων 
και η εποχή του life style. 
11. Τηλεόραση και λαϊκό θέαμα 
Αναλύεται το πολιτισμικό τηλεοπτικό τοπίο της δεκαετίας του ’80, από τον «Άγνωστο 
πόλεμο”, «το μινόρε της αυγής» και το «να, η ευκαιρία» της κρατικής τηλεόρασης, στις 
σαπουνόπερες του Φώσκολου, τα φαντασμαγορικά σόου («Bravo», «Ciao ANT1» κ.ά.) 
και τους μουσικούς διαγωνισμούς («Voice», «So you think you can dance» κ.ά.) στην 
ιδιωτική τηλεόραση. Πώς η ιστορία γίνεται μαζικό θέαμα και πώς η μουσική 
μετατρέπεται από αυτοσκοπός σε μέσο για λαϊκά φαντασμαγορικά θεάματα. 



Αναφορά θα γίνει, επίσης, στην παραγωγή βιντεοκασετών με νεανικό, φτηνό και συχνά 
«πιπεράτο» περιεχόμενο, στις δεκαετίες ’80 και ’90. 
12. Σχέση του λαϊκού με το φολκλόρ, το pop, το ethnic κ.ά. - Συμπεράσματα 
Γίνεται λόγος και (συγ)κριτική παρουσίαση των όρων λαϊκός, λαϊκότροπος, folklore, 
fakelore, pop, popular, ethnic, mainstream, global και glocal , έτσι όπως εμφανίζονται 
στα φεστιβάλ, τη δισκογραφία, σε Ελλάδα και εξωτερικό, από τις ανθρωπιστικές, 
λαογραφικές και μουσικολογικές σπουδές σε διεθνή βάση (πρακτική και βιβλιογραφία). 
13. Συζήτηση για εργασίες 
Δίνεται βιβλιογραφία για όλα τα πεδία, που θίγονται στα σεμιναριακά μαθήματα. 
Συζητιούνται πιθανά θέματα εργασιών. 
Σημείωση: 
Τα εν λόγω σεμιναριακά μαθήματα διδάσκονται και από τους δύο διδάσκοντες σε κάθε 
συνεδρία. 
Στο πλαίσιο των σεμιναριακών μαθημάτων θα προσκληθούν ως ομιλητές έγκριτοι 
πανεπιστημιακοί, ερευνητές, συγγραφείς (τα ονόματα των οποίων θα ανακοινώνονται 
εγκαίρως). 
 
 


