
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδόθηκε το νέο βιβλίο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλη Νιτσιάκου με 
τίτλο ΕΘΝΟ-ΟΙΚΟ-ΤΟΠΙΚΑ από τις εκδόσεις ΙΣΝΑΦΙ. 

          Αποτελεί συναγωγή κειμένων που έχουν γραφτεί για το ευρύ κοινό, αλλά εδράζονται 
στις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα 
της Λαογραφίας, της Ανθρωπολογίας και της Πολιτισμικής Οικολογίας. 

          Η σχέση επιστήμης και πολιτικής, οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής της γνώσης, ο ρόλος 
του επιστήμονα στην κοινωνία, οι πολλαπλές και αμφισβητούμενες ταυτότητες, η έννοια του 
έθνους και των συναφών προς αυτήν όρων, οι βαλκανικές πραγματικότητες και ο 
"βαλκανισμός", η Ευρωπαϊκή κληρονομιά και ο αντίστοιχος  "τρόπος ζωής", η σχέση του 
πολιτισμού με τη φύση, της κοινωνίας με το περιβάλλον, η πατριδογνωσία, η έννοια της 
τοπικότητας και το πολιτισμικό τοπίο είναι κάποια από τα θέματα που θίγονται μέσα από 
μια πυκνή αλλά απόλυτα σαφή και κατανοητή γραφή. 

          Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: 

"....Τι είναι το «εθνικό». Είναι μια συνάθροιση τοπικών και περιφερειακών «παραδόσεων» 
και «ταυτοτήτων», είναι μια κρατική κατασκευή, ή είναι –μπορεί να είναι- μια δημιουργική 
συνάντηση και σύνθεση τοπικών και εθνο-τοπικών ταυτοτήτων ιστορικά προσδιορισμένων; 
Σε μια τέτοια συνάντηση και σύνθεση πώς συνομιλούν οι ετερότητες με τις ταυτότητες; Πώς 
συντίθενται οι διαφορές και οι αντιθέσεις; Πώς συνυπάρχει το εθνοτικό με το ταξικό; Πώς 
και με ποιους όρους προκύπτουν και διαμορφώνονται συλλογικότητες; 

          Και τέλος, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις εξουσίας και πολιτισμικής ηγεμονίας; Πώς 
συγκροτείται η έννοια του «λαϊκού» μέσα από αυτές; Πώς γεννιέται ο λαϊκισμός; Και το 
«έθνικ», τι είναι πάλι αυτό; Τι σχέση έχει με την παγκοσμιοποίηση και την 
εμπορευματοποίηση των «παραδόσεων» και των «ταυτοτήτων»; 

          Ερωτήματα που συνιστούν μια απορητική στάση απέναντι στα πράγματα, προκειμένου 
να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε με κριτικό τρόπο. Να σκεφτόμαστε και να νιώθουμε. Να 
σκεφτόμαστε και να ακούμε. Να σκεφτόμαστε και να ζούμε. Τις μουσικές και τις άλλες 
εκφάνσεις του πολιτισμού." 

(Εκδόσεις Ισνάφι, τηλ.26510 27066/70703, email:infoisnafi@yahoo.gr) 


