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Πεξίιεςε 

Σηόρνη ηεο δηαηξηβήο είλαη αθελόο λα γίλεη γλσζηόο, λα δηεξεπλεζεί, λα εξκελεπζεί, 

θαη λα δηαζσζεί σο ζηνηρείν ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ Τζαθώλσλ, ν 

ζεζκόο ηνπ Τζαθώληθνπ γάκνπ, θαη αθεηέξνπ λα εξεπλεζεί ην ζύζηεκα ζπγγέλεηαο 

ζε ζρέζε κε ην γάκν ζηελ πεξηνρή ηεο Τζαθσληάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ Λεσληδίνπ, Τπξνύ θαη Μειάλσλ. Τα ρσξηά απηά έρνπλ σο πξσηεύνπζα ην 

Λεσλίδην θαη βξίζθνληαη ζηελ Πεινπόλλεζν, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Ννκό Αξθαδίαο, 

ελώ ν Γήκνο πνπ ππάγνληαη είλαη απηόο ηεο Νόηηαο Κπλνπξίαο. Σηελ Τζαθσληά 

νκηιείηαη κέρξη ζήκεξα ε ηζαθώληθε δηάιεθηνο πνπ ππνζηεξίδεηαη όηη έιθεη ηελ 

θαηαγσγή ηεο από ηελ αξραία δσξηθή δηάιεθην ηεο Λαθσλίαο. Η νπηηθή ηεο έξεπλαο 

είλαη πνιύπιεπξε θαη εζηηάδεη ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη γακήιηεο ζηξαηεγηθέο θαζώο 

θαη ζηηο ηειεηνπξγίεο ηνπ γάκνπ (ζύκβνια θ.ι.π.). Η έξεπλα ζπλδπάδεη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο ιανγξαθίαο, ηεο εζλνγξαθίαο, ηεο 

πξνθνξηθήο ηζηνξίαο θαη εζλνηζηνξίαο. Δπίζεο ζα αλαιπζνύλ ζπλεληεύμεηο θαη 

αθεγήζεηο δσήο θαη πξνζσπηθήο εκπεηξίαο αξθεηνύ αξηζκνύ πιεξνθνξεηώλ/ 



θαηνίθσλ ηεο Τζαθσληάο ζε ζπλδπαζκό κε ηα εζλνγξαθηθά εκεξνιόγηα, ην αξρεηαθό 

πιηθό ηνπ Γήκνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ αξρείσλ. Δπηπιένλ ε 

αλάιπζε ηνπ πιηθνύ θαη νη πξνηεηλόκελεο εξκελείεο ηνπ ζα ζηεξηρζνύλ ζε ζύγρξνλε 

επηζηεκνληθή (ιανγξαθηθή, εζλνινγηθή, θνηλσληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή) 

ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζα ππάξμεη ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ γάκσλ ηεο 

πεξηόδνπ 1890-1967 κε λεόηεξνπο γάκνπο (θσηνγξαθίεο, video, πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο) ώζηε λα εληνπηζζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 

επήιζαλ ζηνλ ζεζκό θαη ζηα ζύκβνια. 

 

Abstract 

The aim of the dissertation is to become known, to explore, to interpret and to 

preserve as an element of the intangible culture heritage of Tsakones, the institution of 

the Tsakonian marriage, and to investigate the system of affinity with respect to 

marriage in the area of Tsakonia and specifically in the regions of Leonidio, Tyros 

and Melana. Leonidio is the capital of these villages and are located in the 

Peloponnese, specifically in the prefecture of Arcadia, while the Municipality that 

belongs is South Kynouria. The Tsaconic dialect is spoken as it is today which is 

claimed to have its origins from the ancient Doric dialect of Laconia. The perspective 

of a research is multifaceted and focuses on family and wedding strategies as well as 

marriage rituals (symbols, etc). The research combines the approaches of social and 

historical folklore, ethnography, oral history and ethnology. Also interviews and 

narratives of life and personal experience of a number of informants/inhabitants of 

Tsakonia will be analyzed along with ethnographic calendars, archive material of the 

Municipality, notarial and family records. Moreover, the analysis of the material and 

its proposed interpretations will be based on contemporary scientific (folklore, 

ethnological, sociological and anthropological) greek and international bibliography 

and there will be a comparative examination of the marriages of the period 1890-1967 

with the younger weddings (photos, videos, oral testimonies) to identify and comment 

on the transformations made to the institution and the symbols. 

 


