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ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ 

Η Αθήνα και τα πέριξ της Αττικής 

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου και Άγγελου Βαλλιανάτου 

[Ερευνητικό Πρόγραμμα που υποβλήθηκε στη Γραμματεία Επιτροπής  Ερευνών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  και εγκρίθηκε (αριθμός 

Ερευνητικού Προγράμματος 70/4/3102) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή Αλέξανδρο  Μ. Σταυρόπουλο και μέλος του επιστημονικού προσωπικού του 

Προγράμματος τον Δρ. Άγγελο Βαλλιανάτο, στο πλαίσιο του Τομέα Χριστιανικής 

Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της    

Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Βλ. Δελτίο Ερευνών του ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Σεπτέμβριος 1997, τόμος 5, σ. 6-7· βλ. και περιοδικό Εφημέριος 1997, σ. 168-170, άρθρο με 

τίτλο: Πύλες της μνήμης: 
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/237%20OI%20PYLES.pd

f). Αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας υποβλήθηκαν στη 

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών το 2001]. 

Η ιστορία της πόλεως της Αθήνας έχει γραφτεί στη διάρκεια των αιώνων 

της ζωής της σε πολλές περιόδους και με πολλούς τρόπους ανάλογους με την ε-

ποχή, τα ιστορικά γεγονότα, τους συγγραφείς και τα κίνητρά τους. Υπάρχει όμως 

καταγεγραμμένη και στα μνημεία και τις μνήμες της.  

Σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρώσει αυτές τις καταγραφές και να 

τις παρουσιάσει στα πλαίσια της αστικής ποιμαντικής. Να διηγηθεί, δηλαδή, τις 

μνήμες της πόλεως όπως είναι αποτυπωμένες στον χώρο και στο χρόνο ως 

παλίμψηστο κώδικα με γνώμονα τα στοιχεία που ενώνουν τα πρόσωπα σε κοινές 

εμπειρίες και δραστηριότητες1. 

Η παρουσίαση δεν έχει ιστορικό ή συλλεκτικό χαρακτήρα αλλά ακολουθεί 

τις αρχές του θεραπευτικού τουρισμού2. 

 

Η έρευνα συνίσταται: 

1. Στον εντοπισμό και τη συλλογή πάσης φύσεως καταγραφών (βιβλία, 

λογοτεχνία, πίνακες, φωτογραφίες, ταινίες, εικόνες, χάρτες κλπ.):  

 των αγίων και γεροντικών μορφών3 της ιστορίας των Αθηνών και  

 των ναών και του ενοριακού τους έργου4. 

2. Στην καταγραφή του ως άνω υλικού. 

3. Στη συγκρότηση βιβλιογραφίας. 

4. Στη διερεύνηση σε διεθνή χώρο παρόμοιων προγραμμάτων. 

5. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με έκθεση του συλλεγέντος υλικού.  

Σε δεύτερη φάση η έρευνα μπορεί να προσανατολισθεί: 

http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/237%20OI%20PYLES.pdf
http://www.diapoimansi.gr/PDF/STAYROPOYLOS%20DIGITAL/2%20ARRUA%20EFHMERIOS/1997/237%20OI%20PYLES.pdf
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6. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος 

(έντυπα, οπτικοακουστικά, χαρτογραφικά, multimedia) και 

7. Στη δημιουργία περιπάτων και διαδρομών στην πόλη με γνώμονα την ιστορία 

και τα πρόσωπα5. 

  Υπάρχει πολύτιμο υλικό και αξιόλογες εκδόσεις τόσο για την ιστορία της 

πόλης όσο και για τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα. 

Δεν έχει γίνει όμως συλλογή και ενιαία καταγραφή του υλικού αυτού όπως και 

δεν έχει γίνει η παρουσίασή του με την Ποιμαντική σκοπιά και χρήση που 

φιλοδοξεί το ερευνητικό πρόγραμμα να παρουσιάσει. 

Όπως φαίνεται και από τα άρθρα στα οποία παραπέμπουμε στις 

υποσημειώσεις το περιεχόμενο της έρευνας, η μέθοδος και ο σκοπός της έχουν 

αποτελέσει από καιρό αντικείμενο σκέψης, μελέτης και προγραμματισμού. Τα 

κύρια μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν ασχοληθεί με το θέμα αστό ή 

παρεμφερή ανάλογα. Συγκεκριμένα: 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Αναπληρωτής 

Καθηγητής Α.Μ. Σταυρόπουλος στα πλαίσια του μαθήματος και της έρευνας της 

Ποιμαντικής αλλά και με άρθρα και ανακοινώσεις σε συναντήσεις και συνέδρια 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό έχει από χρόνια ασχοληθεί με τους τομείς της 

αστικής ποιμαντικής και του θεραπευτικού τουρισμού όπου επικεντρώνεται και το 

παρόν πρόγραμμα. 

Ο Άγγελος Βαλλιανάτος, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του 

προγράμματος, είναι διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής μέσης εκπαίδευσης με 15ετή εμπειρία. 

Έχει ειδικές γνώσεις στην παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

(Catholic Radio – TV Centre – London) και εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα 

κατά τη συνεργασία του με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης - Τομέας Νεότητας 

και τους Συλλόγους Ξεναγών Αθήνας και Κρήτης. 

 

 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

Στις υποσημειώσεις που ακολουθούν παρατίθενται σχετικά άρθρα του υπευθύνου 

του ερευνητικού προγράμματος με σκοπό να εξηγήσουν πληρέστερα τόσο τους 

όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο όσο και το περιεχόμενο και τη 

μέθοδο που θα ακολουθηθεί.  
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