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Πρόλογος της συγγραφέως για την ελληνική 
έκδοση 
 

 

Η Κουρούκλη ανιχνεύει τις συνέπειες τεσσάρων αιώνων ενετικής κυριαρχίας 
στην κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό του χωριού. 

Peter S. Allen, American Anthropologist 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψει και να αναλύσει την κοινωνική 
ζωή στην Επίσκεψη, μια αγροτική κοινότητα της βορειοανατολικής Κέρκυρας . . 
. Η Κέρκυρα είναι ένας τόπος που προσφέρει στον ερευνητή πλούσιο και 
πολυποίκιλο αρχειακό υλικό που καθιστά εφικτή μια διαχρονική θεώρηση της 
ανθρωπολογικής εργασίας . . . Η Επίσκεψη δεν είναι σπάνιο είδος ελληνικού 
χωριού . . . Συναντά κανείς τον κλασικό μεσογειακό τύπο οικονομίας, όπου η 
οικονομία της τοπικής ελαιοπαραγωγής εξαρτάται από την παγκόσμια αγορά  
που διαμορφώνει τις τιμές. Ο τρόπος όμως με τον οποίο οργανώνεται η 
παραγωγή και η εμπορευματοποίηση της ελιάς και του λαδιού έχει άμεση 
σχέση με τις τοπικές παραδοσιακές δομές και αντιλήψεις. Έτσι συναντά κανείς 
το εξής παράδοξο σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής στην Επίσκεψη: 
από τη μια μεριά, υπάρχουν κοινωνικές δομές και αντιλήψεις που αντιστοιχούν 
στο τοπικό παραδοσιακό σύστημα ελαιοκαλλιέργειας που στηρίζεται, με τη 
σειρά του, στις παραδοσιακές δομές της συγγένειας, όπου οι γενιές παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο. Από την άλλη, η οικονομία της αγοράς επιβάλλει συνθήκες 
συναλλαγών, όπου οι διάφοροι  
 



 

 
 
 
φορείς (τράπεζες, υπηρεσίες) θέλουν να βρίσκονται σε σχέση με μια αυτόνομη 
πυρηνική οικογένεια.. 

(από την εισαγωγή της συγγραφέως) 
 
 
 
Η Μαρία Κουρούκλη είναι ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας, μέλος του Εργαστηρίου Εθνολογίας και 
Συγκριτικής Κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre, όπου διδάσκει 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Έχει ασχοληθεί με θέματα συγγένειας και 
οικογένειας, ταυτότητας και εθνικισμού, σύγκρισης  λογοτεχνικής  και 
ανθρωπολογικής γραφής, καθώς επίσης, πιο πρόσφατα, με φαινόμενα 
θρησκευτικού συγκρητισμού στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και με 
ζητήματα μνήμης και ταυτότητας σε σχέση με τον Εμφύλιο Πόλεμο στην 
Ελλάδα.  
Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη ελληνική ανθρωπολογική μελέτη από Έλληνα 
ανθρωπολόγο που δημοσιεύτηκε ποτέ (πρώτη έκδοση στα γαλλικά το 1985).  
 


