
 

 

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Τεχνολογία ναι, Παράδοση 

ναίσκε: προφορικότητα, τοπικές κοινωνίες & νέες τεχνολογίες» 

  

Το 2
ο
 Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Τεχνολογία ναι, Παράδοση ναίσκε: 

προφορικότητα, τοπικές κοινωνίες & νέες τεχνολογίες» θα διεξαχθεί στις 20 - 22 

Σεπτεμβρίου στο Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑTHΣ» και στο Δήμο Χερσονήσου. Το 

Συμπόσιο -που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

στηρίζεται οικονομικά από το Υπουργείο Πολιτισμού - πραγματοποιείται σε συνεργασία με 

το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Παν/μίου Αιγαίου και το Κέντρο 

Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ συνδιοργανωτές φορείς είναι 

και το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και το Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και 

Εκπαίδευσης.  

Στα πλαίσια του συνεδρίου 32 επιστήμονες από 6 χώρες θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με 

την παράδοση και την προφορικότητα, το ρόλο της προφορικότητας και ιδιαίτερα της 



μαντινάδας στην Κρήτη, τρόποι και μέσα καταγραφής και πρότυπα ταξινόμησης των 

προφορικών τεκμηρίων, τρόποι παρουσίασης του προφορικού υλικού στα Μουσεία με τις 

νέες τεχνολογίες ήχου και εικόνας, τα προφορικά τεκμήρια ως εκπαιδευτικό υλικό και τέλος 

η σχέση της προοφορικότητας με το ντοκυμαντέρ.  

Σκοπός του συνεδρίου είναι μέσα από τις εισηγήσεις και την πολυεπίπεδη προσέγγιση να 

αναδειχτεί η σχέση της λαϊκής παράδοσης με τον προφορικό πολιτισμό και ο ρόλος που 

μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινωνίες και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στη 

διατήρηση και ανάδειξη της προφορικότητας.  

Στα πλαίσια του συνεδρίου έχουν προγραμματιστεί και παράλληλες προβολές ταινιών 

ντοκιμαντέρ με θέμα τον προφορικό πολιτισμό. Οι προβολές αυτές θα γίνουν στο 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χερσονήσου (για σχολικές ομάδες) και στο θέατρο του 

Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ».  

Η έναρξη του Συμποσίου θα γίνει στο Ηράκλειο (δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω -β'' όροφος) 

την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00. Μετά τους χαιρετισμούς θα μιλήσει ο 

βραβευμένος συγγραφέας - μελετητής του λαϊκού πολιτισμού Γιάννης Κιουρτσάκης, και στη 

συνέχεια στις 20.30 θα προβληθεί σε α'' πανελλήνια προβολή η ταινία ντοκιμαντέρ του 

Ηρακλειώτη σκηνοθέτη Μάνου Ταξειδαράκη με τίτλο « Τι μαντινάδα να σου πω...» και 

πρωταγωνιστή τον γνωστό ποιητή - μαντιναδολόγο Αριστείδη Χαιρέτη - Γιαλάφτη.  

 Ας σημειωθεί ότι το Συμπόσιο αποτελεί και την τελευταία δράση στα πλαίσια της 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του 

προγράμματος CULTURE 2000. στο οποίο συμμετέχουν από την Ελλάδα ο Δήμος 

Χερσονήσου και ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ» -που είναι και ο 

συντονιστής φορέας του προγράμματος-, καθώς και το Εθνογραφικό Μουσείο του Lodz 

και η Δημοτική Βιβλιοθήκη της περιφέρειας Mayo στην Ιρλανδία. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος έχει ξεκινήσει η καταγραφή και ψηφιακή τεκμηρίωση στοιχείων 

προφορικής παράδοσης και ιστορίας της περιοχών που συμμετέχουν (Χερσόνησος 

Κρήτης, Mayo Ιρλανδίας και Lodz Πολωνίας). Παράλληλα, με το προφορικό υλικό που 

θα συλλεγεί (λαϊκές ιστορίες, Λαϊκή ποίηση, Τραγούδια, παραμύθια, Ήθη και Έθιμα, 

Παιδικά παιχνίδια, κ.α.) θα δημιουργηθεί στο Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑTHΣ» μια 

περιοδική έκθεση που θα παρουσιάζει τον τοπικό προφορικό πολιτισμό. 



 


