«Μεκώντασ μ΄ζνα κραςί αγιονορείτικο»
Η εμπειρία του ταξιδιοφ ςτο Άγιο Όροσ, ςτθ νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία, από τα τζλθ του
19ου αιώνα ζωσ τισ μζρεσ μασ.
Συγγραφζασ: Ευαγγελία Δαμουλι- Φίλια

Το ταξίδι ςτον Άκωνα παριγαγε αξιομνθμόνευτο ταξιδιωτικό λόγο προςφζροντασ
υπζροχα κείμενα ςτθν Ελλθνικι ταξιδιωτικι Γραμματεία. Τα λογοτεχνικά κείμενα
Νεοελλινων λογοτεχνών, που ενδεικτικά ζχουν επιλεγεί και μελετθκεί, από τθ δφςθ
του 19ου ζωσ τθν αυγι του 21ου αιώνα, εντάςςονται ςτουσ τρεισ απαράβατουσ άξονεσ
τθσ κεωρίασ τθσ Γενικισ και Συγκριτικισ Γραμματολογίασ: ιςτορικόσ χρόνοσ, χωρικόσ
και προςωπικόσ χρόνοσ του ταξιδιώτθ-αφθγθτι.
Η ςυγγραφζασ τοποκετεί τα λογοτεχνικά ταξίδια μζςα ςτο ιςτορικό πλαίςιο ςτο οποίο
ζλαβαν χώρα, εξετάηοντασ ςυνάμα τθν θλικία, τα κίνθτρα που ώκθςαν ς’ ζνα τζτοιο
ταξίδι, τισ «αποςκευζσ ςχετικών αναγνώςεων» του λογοτζχνθ και γενικά όλεσ τισ
προχποκζςεισ του ταξιδιοφ.
Υπό τθν ζννοια αυτι, το ταξίδι ςτον Άκωνα είναι μια ξεχωριςτι εμπειρία, ζνα
ξεχωριςτό βίωμα για τον κακζνα από τουσ Λογοτζχνεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ
μονογραφία μασ. Ο W.Vilthey βλζπει τθ «ςυνάντθςθ» που φζρνει το ταξίδι ςτο
επίπεδο του βιώματοσ του «Εγώ-Εςφ». Ωσ εκ τοφτου, το ταξίδι μετατρζπεται ςε
«αφφπνιςθ», οδθγώντασ, μερικζσ φορζσ, ςε μια μεταςτροφι και διαφοροποίθςθ και
αποβαίνοντασ κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ μετζπειτα ηωι του ταξιδιώτθ τθν οποία
και νοθματοδοτεί.

Εργοβιογραφία τθσ ςυγγραφζωσ
Η Ευαγγελία Ιωάννου Δαμουλι γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Ακινα.
Σποφδαςε Γαλλικι Φιλολογία ςτθ Γαλλία, ςτα Πανεπιςτιμια τθσ Προβθγκίασ (AixMarseille I), Σορβόννθσ (Paris IV) και Νζασ Σορβόννθσ (Paris III). Σποφδαςε Ελλθνικι
Φιλολογία ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών και διορίςτθκε ωσ φιλόλογοσ ςτθ Δθμόςια Μζςθ
Εκπαίδευςθ όπου δίδαξε, από το 1981 ζωσ το 2010, ςε πολλά ςχολεία τθσ περιφζρειασ
και τθσ Ακινασ. Το 2008, αναγορεφτθκε Διδάκτωρ Γενικισ και Συγκριτικισ
Γραμματολογίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
Δίδαξε Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία και Γαλλικι Γλώςςα ςτο τμιμα Αρχειονομίασ
και Βιβλιοκθκονομίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου ςτθν Κζρκυρα. Το πρώτο τθσ βιβλίο,
«Από τθν Ανάμνθςθ ςτθν Ιςτορία. Περιιγθςθ ςτθ Γαςτοφνθ και ςτθν Ηλεία (18802000)», εκδόκθκε το 2004 (Εκδόςεισ Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα). Ζχει ςυμμετάςχει ςε
επιςτθμονικά ςυνζδρια και ζχει δθμοςιεφςει μελζτεσ ςχετικζσ με τθ Συγκριτικι
Γραμματολογία, τθν τοπικι και προφορικι Ιςτορία. Ζχει τιμθκεί από πολιτιςτικοφσ
φορείσ τθσ χώρασ για τθν ςθμαντικι πολιτιςτικι τθσ δράςθ.

