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Πολιηιζμικές επιζηρώζεις ενός πολσθωνικού κόζμοσ: οι επάλληλες 

ανηιζηικηικές ηασηόηηηες ζηο έργο ηοσ Ν. Θέμελη 

«Οι  αλήθειες  ηων  άλλων». 

 

Υξηζηίλα Βέηθνπ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αλαδείμεη ηα ηέζζεξα επίπεδα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ην έξγν ηνπ  

Ν. Θέκειε «Οη αιήζεηεο ησλ άιισλ»: α. ην επίπεδν ηεο αθεγεκαηηθήο εμέιημεο, β. ην ηδενινγηθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην ηεο ηζηνξίαο, γ. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ινγνηερληθή γξαθή απνθαιχπηεη αιιά θαη 

αλαθαηαζθεπάδεη ηνλ δηιεκκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

ηαπηνηήησλ κέζα ζηελ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ζπλάθεηα θαη δ. (κε αλαθνξά ζην έξγν «Φαληαζηαθέο 

Κνηλφηεηεο» ηνπ B. Anderson) ηνλ ελδηάκεζν θνηλφ ηφπν πνπ ζπλδέεη ηελ ινγνηερλία κε ηελ θνηλσληθή 

αλζξσπνινγία, δειαδή ηελ θαληαζηηθή θαηαζθεπή κε ηελ ππνθείκελε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα ζχκβνια κε 

ηηο έλλνηεο. 

Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο δηαπεξλά φιν ην έξγν ηνπ Ν. Θέκειε θαη εδψ επηρεηξείηαη κηα εξκελεπηηθή 

αλάιπζε πνπ εζηηάδεηαη ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ επάιιεισλ αληηζηηθηηθψλ  ηαπηνηήησλ πνπ βηψλνπλ ηα 

πξφζσπα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο. Οη κηθξντζηνξίεο ησλ εξψσλ ζηνηρεηνζεηνχλ ηε 

κεγάιε ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ, θαζψο νη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο είλαη αμεδηάιπηα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ο κχζνο αλαηέκλεη ηελ πνξεία ηεο δσήο 

ηεζζάξσλ γελεψλ κηαο νηθνγέλεηαο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη  εθηπιίζζεηαη κε 

θφλην ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα: ηελ Μηθξαζηαζηηθή Καηαζηξνθή θαη ηνλ Δκθχιην. Οη ήξσεο είλαη 

άλζξσπνη πνπ ε ζχγρξνλε αθεγεκαηνινγία απνθαιεί «ζησπεξά πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο»: Έιιελεο θαη 

Σνχξθνη γεγελείο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηγαίνπ, πξφζθπγεο μεξηδσκέλνη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πνπ 

κέζα απφ ηηο επηινγέο ηεο δσήο ηνπο αλαηξνχλ φια ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο εζληθηζηηθήο 

ηδενινγίαο. 
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Έηζη ε ινγνηερληθή αθήγεζε πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εζληθηζηηθήο θαληαζίσζεο γηα 

πνιηηηζκηθή θαζαξφηεηα, ν ηζηνξηθφο ιφγνο απνθαιχπηεη ηελ πιαζηφηεηα ησλ εζληθψλ κχζσλ θαη ε 

αλζξσπνινγηθή εξκελεία εμεγεί πσο νη άλζξσπνη επηλννχλ λέεο πβξηδηθέο ηαπηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο  

πνιηηηζκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο.  
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ABSTRACT 

 The aim of this paper is to highlight the four levels across which N. Themelis' work «The truth of 

others» evolves: a. the level of narrative process, b. the ideological and political context of the story, c. the 

way by which the literary writing reveals and reconstructs the dilemmas of  establishing personal and 

collective identities within the historical and social context and  d. (with reference to B. Anderson’s work 

«Imaginary Communities») the intermediate common place between literature and  social anthropology, 

namely the links between imaginary construction and the underlying reality and also between symbols and 

meanings. 

The issue of identity runs through the whole work of N. Themelis and here I attempt an interpretive 

analysis that focuses on the conflicts caused by the successive contradictory identities which the persons of 

the novel choose to adopt in their lives’ process. The lifestories of the heroes compose the long history of 

Hellenism, as the personal stories are inextricably intertwined with the history of the place and the formation 

of the Greek society. The novel unfolds the life course of four generations of a family, in the late 19th and 

early 20th century, presenting them amidst major historical events: the Asia Minor Catastrophe and the 

Greek Civil War. The heroes are the «tacit subjects of history» according to modern narrative analysis: 

Greek and Turkish natives on both sides of the Aegean, refugees uprooted from both sides, who, through the 

choices of their lives, negate all the stereotypes and prejudices the nationalistic ideology. 

So the literary discourse describes  the consequences  of the nationalistic fantasy for cultural purity, 

the historical facts reveal the artificiality of nationalistic myths and the anthropological interpretation 

discuses how people invent new hybrid identities through different cultural realities. 
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Με ηελ εξγαζία απηή επηρεηξψ:  

i. λα αλαιχζσ εξκελεπηηθά ην έξγν ηνπ  Ν. Θέκειε «Οη αιήζεηεο ησλ άιισλ» κε επίθεληξν ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαπινθή ησλ επάιιεισλ ηαπηνηήησλ πνπ βηψλνπλ ηα 

πξφζσπα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο, 

ii. λα εμεηάζσ πψο απηέο νη αληηζηηθηηθέο αιιά ζπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ 

ραξηνγξάθεζε κηαο ηδεαηήο ηνπνγξαθίαο πνπ νξηνζεηεί δηαρξνληθά ηελ θαληαζηαθή θνηλφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο θαη 

iii. λα δείμσ κε ηελ παξάιιειε αλάγλσζε ηνπ έξγνπ «Φαληαζηαθέο Κνηλφηεηεο» ηνπ B. Anderson, ηνλ 

ελδηάκεζν θνηλφ ηφπν πνπ ζπλδέεη ηελ ινγνηερλία κε ηελ αλζξσπνινγία, δειαδή ηελ θαληαζηηθή 

θαηαζθεπή κε ηελ ππνθείκελε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα ζχκβνια κε ηηο έλλνηεο, ππφ ηνλ φξν βέβαηα 

φηη ην ινγνηερληθφ θείκελν βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ζπιιήςεηο θαη απνδφζεηο ηνπ ζπγγξαθέα 

πνπ είλαη ζπρλά θαληαζηηθέο αθφκε θαη φηαλ βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά παξαδεδνκέλα γεγνλφηα, ελψ 

ην αλζξσπνινγηθφ θείκελν βαζίδεηαη ζε εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

Θ’ αξρίζσ αλάζηξνθα απφ ην ηξίην ζεκείν, γηα λα πεξάζσ ζηε ζπλέρεηα ζηα άιια δχν.  

Σα ινγνηερληθά έξγα φπσο θαη νη αλζξσπνινγηθέο κνλνγξαθίεο δηαπεξλνχλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θφζκνπ θαη ηελ αλαπιάζνπλ, ζαλ κέζα απφ θαιεηδνζθφπην, σο κία ζπλεθηηθά 

ζπλαξκνινγνχκελε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Έηζη ην ινγνηερληθφ θείκελν κεηαηξέπεηαη ζε 

εζλνγξαθηθφ πεδίν θαη ε θνηλσλία θαη ν πνιηηηζκφο κεηαγξάθνληαη σο θείκελα, «culture as text»,  φπσο ιέεη 

ν Clifford Geertz:  «ν αλζξσπνιφγνο εγγξάθεη ηνλ θνηλσληθφ ιφγν θαη θαηαζθεπάδεη κία αλάγλσζή ηνπ».
1
 Ο 

ινγνηέρλεο απφ ηελ άιιε εηθνλνγξαθεί «πνιηηηζκηθέο ηνηρνγξαθίεο ηνπ έζλνπο, ηεο επνρήο, ηεο επείξνπ… 

γηα λα εθθξάζεη ηνλ θνηλσληθφ ιφγν». Τπάξρεη βέβαηα κία ζεκαληηθή κεζνδνινγηθή δηαθνξά: επεηδή ν 

αλζξσπνινγηθφο ιφγνο δελ είλαη απιψο πεξηγξαθηθφο αιιά θαη θπξίσο εξκελεπηηθφο νθείιεη λα είλαη 

επηζηεκνληθά ζεκειησκέλνο, εζλνγξαθηθά ηεθκεξησκέλνο θαη ειέγμηκνο φζνλ αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

εθάζηνηε πξαγκαηηθφηεηαο. Αληίζεηα ε ινγνηερληθή αθήγεζε δελ δεζκεχεηαη απφ επηζηεκνινγηθέο ξήηξεο, 

επεηδή αλαπαξηζηά κία εθδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ, αθφκε θαη αλ ζηαρπνινγεί ςήγκαηα ηζηνξηθήο 

                                                   
1 Geertz, ζ. 29-39. 
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αιήζεηαο, νηθνδνκείηαη κε κπζνπιαζηηθφ πιηθφ πνπ πεγάδεη πάληνηε απφ ηελ βνχιεζε θαη ηελ έκπλεπζε ηνπ 

ζπγγξαθέα. Ο αλζξσπνιφγνο «θαηαζθεπάδεη» ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε 

εζλνγξαθηθά δεδνκέλα ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο επηινγέο ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ θάζε θνξά. Ο ινγνηέρλεο απφ ηελ άιιε έρεη ηελ ειεπζεξία λα επηλνεί ηελ δσή ησλ εξψσλ ηνπ 

θαη λα «θαηαζθεπάδεη» ηελ πινθή ηνπ έξγνπ θαη ηελ εξκελεία ησλ πξάμεσλ πνπ αθεγείηαη κε βάζε έλα 

πξσηνγελέο θαληαζηηθφ πιηθφ πνπ ην κεηαπιάζεη φπσο απηφο ζέιεη. 

Ωζηφζν ινγνηέρλεο θαη αλζξσπνιφγνη αληαιιάζζνπλ νξάκαηα θαη εξκελείεο ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ πξνζπαζψληαο λα απνθαιχςνπλ ηελ εζσηεξηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα έξγα ηνπο: ην ινγνηερληθφ 

έξγν σο πνιηηηζκηθφ ηέρλεκα θαη ηνλ θνηλσληθφ ιφγν σο λνεκαηνδφηεζε ηνπ πνιηηηζκνχ – ζην πεδίν απηφ ν 

ιφγνο ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζπλπθαίλεηαη κε ηελ ινγνηερληθή θαληαζηαθή αθήγεζε. Ο δηπιφο 

ηνπο ζηφρνο είλαη λα θέξνπλ ζην θσο εθείλα ηα ζπκβνιηθά κνξθψκαηα πνπ δίλνπλ λφεκα ζηελ αλζξψπηλε 

δσή. Αλ ε ινγνηερλία είλαη «ε αηζζεηηθή εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ»,
2
 ε αλζξσπνινγία είλαη ε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζή ηνπ. Γη απηφ ηα φξηα αλάκεζα ζηα είδε [genres] ηνπ ιφγνπ θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο δελ είλαη πιένλ πεξηραξαθσκέλα θαη ζηαηηθά, γίλνληαη αξθεηά ζπγθερπκέλα αιιά πνιχ πην 

επέιηθηα θαη δεκηνπξγηθά. Μηα ηέηνηα ακνηβαία κεηαηφπηζε επηηξέπεη πνιιαπιέο θαη δηεπξπκέλεο 

δπλαηφηεηεο ζηελ αλάγλσζε, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ  αλζξψπσλ, ησλ ηφπσλ θαη ησλ επνρψλ, 

πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ. Ο αλζξσπνιφγνο ζπκκεηέρεη ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ επηρεηξψληαο λα 

αλαδείμεη ηελ βαζχηεξε ινγηθή ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ιφγσλ ηνπο, ελψ ν ινγνηέρλεο, απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ζθνπηά, ηα θσηίδεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ, ξεηνχο ή ππαηληθηηθνχο, εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο3 - ή, φπσο ην ζέηεη ε 

Ναληίλ Γθφξληηκεξ4, «… [νη ινγνηέρλεο] πεξλάκε ηηο δσέο καο πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπκε κέζσ ηνπ 

ιφγνπ ηα θείκελα πνπ βξίζθνπκε κέζα ζηηο θνηλσλίεο, κέζα ζηνλ θφζκν πνπ αλήθνπκε. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν 

ε ζπγγξαθή είλαη πάληα θαη ηαπηφρξνλα κηα δηεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ καο θαη ηνπ θφζκνπ, ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο χπαξμεο».5 

’ απηή ηελ αξέλα ηεο χπαξμεο, φπσο πξνεμαγγέιιεηαη ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ν. 

Θέκειε, ηίπνηε δελ είλαη ζηαζεξφ.  Ο κχζνο αλαηέκλεη, κε επίθεληξν ηελ εζληθή ηδενινγία, ηελ πνξεία ηεο 

                                                   
2 Γθφξληηκεξ, ζ. 7. 

3 De Angelis, ζ. 3-4. 
4 Βξαβείν Νφκπει γηα ηελ ινγνηερλία ην 1991. 
5 Γθφξληηκεξ, ζ. 4. 
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δσήο ηξηψλ γελεψλ θαη εθηπιίζζεηαη κε θφλην ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο  ηζηνξίαο: ηε 

Μηθξαζηαζηηθή Καηαζηξνθή θαη ηνλ Δκθχιην ζηελ Διιάδα. Με ην λφεκα απηφ ε θαληαζηηθή ηζηνξία πνπ 

δεκηνπξγεί ν ζπγγξαθέαο απνηειεί έλα πεγαίν εζλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ, αλ θαη επηλνεκέλν απφ ηελ θαληαζία 

ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο, αληαλαθιά φκσο πνιππξηζκαηηθά ηα γεγνλφηα κηαο πνιπηάξαρεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ 

πνπ θαζφξηζε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ έδεζαλ θαη αλαδεκηνπξγεί έηζη κηαλ άιιε εθδνρή απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ  ηζηνξία κηαο νηθνγέλεηαο, πνπ εθηπιίζζεηαη  απφ ηα ηέιε 

ηνπ 19νπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Σα πξφζσπα ηεο αθήγεζεο είλαη Έιιελεο θαη Σνχξθνη, γεγελείο 

θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ Αηγαίνπ, πξφζθπγεο μεξηδσκέλνη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Η αθήγεζε μεθηλά ζην 

Λνλδίλν ην 1959. Ο λεαξφο εγγνλφο ηεο νηθνγέλεηαο, δηδάθηνξαο Ιζηνξίαο, κε ζέκα ηεο δηαηξηβήο ηνπ ην 

ηέινο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα κε ην ζπληαξαθηηθφ κπζηηθφ ελφο 

ρεηξνγξάθνπ, νηθνγελεηαθνχ θεηκειίνπ, πνπ κεηέθεξε θξπθά ν παηέξαο ηνπ θαηά ηελ δηαθπγή ηνπ απφ ην 

Ατβαιί ην 1923. ην εγθαηαιειεηκκέλν απφ ηνπο Έιιελεο Ατβαιί, πνπ  επνηθίδεηαη απφ ηνχξθνπο πξφζθπγεο 

απφ ηελ Λέζβν θαη ηελ Κξήηε, θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, ηνλ κπνπκπαληειέ, ν παηέξαο 

επηβηψλεη κε ηνπξθηθφ φλνκα θαη ηαπηφηεηα.  Γηαθεχγεη ζηε Μπηηιήλε θαη απφ θεη πνξεχεηαη, ζηηο δεθαεηίεο 

ηνπ ‘30, ηνπ ‘40, ηνπ ‘50, απφ ηελ Αζήλα  ζηελ Κνκνηελή θαη πάιη ζηελ Αζήλα,  βηψλνληαο φιεο ηηο 

πνιηηηθέο πεξηπέηεηεο  ηεο επνρήο. Σν ρεηξφγξαθν κε ην ηξνκεξφ κπζηηθφ γίλεηαη ν θαηαιχηεο ηεο πινθήο, 

γηαηί , αθνχ αλαζηαηψζεη ηε δσή ηνπ παηέξα, ζα παξαδνζεί, σο απαγνξεπκέλν ηζηνξηθφ θαηάινηπν, κε 

αληάιιαγκα ηελ αθαδεκατθή θαξηέξα ηνπ εγγνλνχ. 

Μέζα απφ ηελ  ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο Ληλνχ θαη κε ινγνηερληθφ εχξεκα έλα κνλαζηεξηαθφ 

ρεηξφγξαθν πνπ αλαηξέπεη ηα γλσζηά γηα ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ, ν Ν. 

Θέκειεο αλαδεηθλχεη ηα ηδενινγήκαηα πνπ δηακφξθσζαλ ηα ζηεξεφηππα ηεο θαληαζηαθήο ζπλέρεηαο θαη 

ζπλνρήο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο πνπ θηλείηαη ζηαζεξά κέζα ζηελ Ιζηνξία6, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ηα 

δηαθπβεχκαηα ηνπ παξειζφληνο νδεγνχλ ζηα αδηέμνδα ηνπ παξφληνο θαη πξννησλίδνπλ έλα ηξαπκαηηθφ 

κέιινλ. Σα πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο απνηεινχλ ηα ζησπεξά πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, θαζψο  κέζα ζηηο δηθέο 

ηνπο κηθξντζηνξίεο δηαρέεηαη αλαδξνκηθά ε κεγάιε εζληθή ηζηνξία. Η εζληθή θαληαζία εξκελεχεη ηα 

ηζηνξηθά ζπκβάληα δηακνξθψλνληαο κχζνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα σο ππεξρξνληθή θαη 

«αλαιινίσηε νπζία». Απηέο νη «αιήζεηεο» ησλ εζληθψλ κχζσλ ζην κπζηζηφξεκα ζπλερψο αλαηξέπνληαη, 

                                                   
6 Anderson, 1997, ζ. 50. 
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βαζαλίδνπλ ζπλεηδεζηαθά ηνπο ήξσεο θαη θαζνξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο: «Μηα δσή αλαρσξνχκε…» 

κνπξκνχξηζε …  Οη δησγκνί θαη νη θαηαηξεγκνί, νη εζειεκέλεο κεηνηθήζεηο, πνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν 

εζειεκέλεο, αλ ππνιφγηδε  θαλείο  γεγνλφηα, πεξηζηάζεηο  θαη  ηελ  πίεζε  πνπ  είραλ  απηά  αζθήζεη∙  νη 

ειεχζεξεο, ηέινο,  επηινγέο πνπ ππαγνξεχνληαλ απφ πξνζσπηθέο επηζπκίεο  … «Μηα δσή αλαρσξνχκε…» 

επαλέιαβε…7 

Οη πνξείεο  δσήο πνπ αλακεηξψληαη κε ηελ Μεγάιε Ιδέα, ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηνλ 

Δκθχιην, μεηπιίγνληαη ζηα ζεκαδηαθά ηνπία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, Μηθξαζία, Λέζβν, Θξάθε, Αζήλα θαη 

φια βξίζθνληαη ζε θίλεζε – ν ρξφλνο, νη άλζξσπνη, νη ηφπνη, ηα πξάγκαηα, ηα νλφκαηα, νη ζρέζεηο, νη 

πίζηεηο, νη ηαπηφηεηεο – κηα ζπλερήο κεηαηφπηζε, έλαο δηαξθήο εθπαηξηζκφο, αλ σο παηξίδα ελλνήζνπκε κηα 

ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή κλεκνληθή θνηλφηεηα θαηαγσγήο. Έλαο δπλεηηθφο νξηζκφο κηαο γεληθφηεξεο 

ηαπηνπνίεζεο ηεο  παηξίδαο θαίλεηαη πσο είλαη ην αησξνχκελν εξψηεκα, πνπ δηαηξέρεη εκθαηηθά ηηο 

«Αιήζεηεο ησλ άιισλ» αιιά θαη ηα άιια βηβιία ηνπ Θέκειε (ηελ ηξηινγία ηνπ  «Η αλαδήηεζε», «Η 

αλαηξνπή», «Η αλαιακπή», ην «Γηα κηα ζπληξνθηά αλάκεζά καο» θαη ην «Μηα δσή, δπν δσέο»): ηη είλαη 

παηξίδα, ηη είλαη πίζηε, ηη είλαη εζληθφηεηα, ηη είλαη θηιία, ηη είλαη θχιν, ηη είλαη ζπγγέλεηα, ηη ζεκαίλνπλ, κ’ 

άιια ιφγηα, φιεο απηέο νη ιέμεηο, νη ζεκαζίεο, ηα ζχκβνια, ηα αηζζήκαηα, φια δειαδή ηα πνιηηηζκηθά 

κνξθψκαηα πνπ  ζπγθξνηνχλ ηα φξηα ησλ αλζξψπσλ, πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά, ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηηο 

ηδηφηεηεο εθείλεο,  θαηά ην αξηζηνηειηθφ λφεκα, πνπ θάλνπλ έλα πξφζσπν δηαθνξεηηθφ θαη μερσξηζηφ απφ 

άιια. 

Η απάληεζε  πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πινθή ηνπ κχζνπ είλαη πσο ηα φξηα απηά είλαη ειαζηηθά θαη 

κεηαθεξφκελα, ζρεηηθά θαη πεξηζηαζηαθά, πξαγκαηηθά κφλνλ φζν νη άλζξσπνη ηα ζεσξνχλ ή ηα θαληάδνληαη 

σο πξαγκαηηθά. «Οη θνηλφηεηεο [ησλ αλζξψπσλ], γξάθεη ν  Benedict Anderson, δελ δηαθξίλνληαη κεηαμχ 

ηνπο απφ ηελ πιαζηφηεηα ή ηελ γλεζηφηεηά ηνπο αιιά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπιιακβάλνληαη κε ηελ 

θαληαζία».8 Γηα παξάδεηγκα, «έλα έζλνο πθίζηαηαη», καο ιέεη, «φηαλ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αλζξψπσλ 

                                                   
7 Θέκειεο, 2008, ζ. 11-2. 
8 Ό. παξ., ζ. 26. 
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ζε κία θνηλφηεηα θαληάδεηαη φηη απνηειεί έλα έζλνο ή ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα απνηειεί έζλνο»9 κε πίζηε ζε 

κηα παξάδνζε πνπ μεπξνβάιιεη απφ έλα παλάξραην παξειζφλ θαη θηλείηαη πξνο έλα απεξηφξηζην κέιινλ.10 

Γηα λα νξίζεη ινηπφλ θαλείο ηελ ηαπηφηεηα, ηελ εληνπηφηεηα, ηελ θνηλφηεηα φπνπ ζεσξεί φηη αλήθεη, 

απαηηείηαη κία θαληαζηαθή, ηδενινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, ζέζκηζε απηνχ ηνπ αλήθεηλ, ην νπνίν λνείηαη 

πάληνηε σο κία βαζηά θαη εθηεηακέλε ζπληξνθηθή ζρέζε, φπσο ι.ρ. ν Θενθάλεο, απφ ηελ «πληξνθηά 

αλάκεζά καο», ελλννχζε «ηε γιψζζα ηε ξσκαίηθε … σο ηνλ πην δπλαηφ δεζκφ, ηνλ κνλαδηθφ, αλάκεζα 

ζηνπο άιινπο, πνπ αξθνχζε γηα λα θάλεη ηελ θνηλφηεηα ησλ Γξαηθψλ λα ληψζεη ζπλνρή, αιιειεγγχε θαη λα 

μερσξίδεη»11: φπσο παξαηεξεί ν Anderson «φιεο νη κεγάιεο θιαζηθέο θνηλφηεηεο ζπλέιαβαλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

σο θέληξα ηνπ θφζκνπ κέζσ κηαο «ηεξήο» γιψζζαο πνπ ζπλδεφηαλ κε κηα ππεξθνζκηθή ηάμε θπξηαξρίαο12. 

Δδψ δελ ηζρχεη ην θξηηήξην ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο βεβαηφηεηαο, ηεο αιήζεηαο: «νη απαληήζεηο θαη νη αιήζεηεο 

ηνπο θακηά θνξά κε ηνλ θαηξφ αιιάδνπλ»13 καο ιέεη ζηηο «Αιήζεηεο ησλ άιισλ» ν ηζηνξηθφο επηζηήκνλαο, 

γηνο ηνπ Διιελφ-Σνπξθνπ, Υξηζηηαλν-Μνπζνπικάλνπ, Μαλφιε-Μερκέη. 

’ απηφ ην επηζθαιέο έδαθνο, πνπ ζθχδεη απφ δηαδνρηθέο αλαηξνπέο, αλαηξέζεηο θαη ακθηζεκίεο, 

θαζψο νη άλζξσπνη «κε ηηο απνθάζεηο ηνπο ή απφ ηνπο δξφκνπο ηεο δσήο θαη ηα γπξίζκαηα ηεο Ιζηνξίαο 

βξίζθνληαλ ζε δχζθνια ζηαπξνδξφκηα»14, ν ζπγγξαθέαο δνθηκάδεη δηαξθψο ηηο βεβαηφηεηεο ησλ εξψσλ ηνπ, 

πνπ θπλεγψληαο πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά νξάκαηα θαη παιεχνληαο αλάκεζα ζηελ αγσλία γηα ηελ επηβίσζε 

θαη ηνλ παηξησηηζκφ, αλαηξνχλ κε ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπο φια ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

ηεο εζληθήο ηδενινγίαο. Αθφκε θαη ην λφεκα ηεο εληαίαο ειιεληθήο παηξίδαο αθπξψλεηαη: « Όινη καο 

θνχλησλαλ γηα ηελ παηξίδα. Όκσο ιέσ … πσο δελ κπνξεί λα είλαη κφλν ε γε∙ ηα ζπίηηα πνπ ρηίζακε, ηα 

ρψκαηα πνπ ζπείξακε, ηα ιηφδεληξα θαη νη γηαινί. Σέηνηα πξάγκαηα άςπρα βξίζθεηο θη απέλαληη θη αθφκε 

παξαπέξα. Σν Ατβαιί -νη Κπδσλίεο-  ήηαλ νη άλζξσπνη, ε θνηλφηεηα, ηα ζηλάθηα θαη ηα ζρνιεηά, νη καδψμεηο, 

ε δσή καο∙ δειαδή φηη δηαιέμακε λα δνχκε έηζη θη φρη αιιηψο, ε πίζηε καο, ε γιψζζα καο, νη ζπλήζεηεο καο 

…. Νηψζακε φινη πσο είκαζηε κηα απέξαληε νηθνγέλεηα, πσο είκαζηε έλα θαξάβη θαη ηξαβάγακε ηνλ ίδην 

δξφκν. … Παηξίδα δελ είλαη ην ρψκα ηνχην πνπ παηψ, αθνχ νη Κπδσλίεο δελ είλαη πηα εδψ. Η γεο απηή 

                                                   
9 Ό. παξ., ζ. 29. 
10 Ό. παξ., ζ. 33. 
11 Θέκειεο, 2005, ζ. 20. 
12 Anderson, 1997, ζ. 35. 
13 Θέκειεο, 2008, ζ. 14. 
14 Ό. παξ., ζ. 35. 
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γίλεηαη κέξα κε ηελ εκέξα παηξίδα Σνχξθσλ θνπθαξάδσλ. Η αιεζηλή παηξίδα καο κίζεςε γηα άιια κέξε. 

Έθπγαλ νη δηθνί καο θαη ηελ πήξαλε καδί ηνπο».15  «Παηξίδα ήηαλ ν ηφπνο φπνπ δνχζαλ [ηψξα], ιπηξσκέλνο 

ή φρη δελ είρε ηφζε ζεκαζία πηα, ηειεία θαη κπάζηα…».16 

Ο γεσγξαθηθφο εληνπηζκφο θαη ε ηζηνξηθή δηαζπνξά ησλ ηδεψλ ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηηο 

ειιεληθέο παξνηθηαθέο θνηλφηεηεο ηνπ βαιθαληθνχ θαη ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ είλαη ην εζλνγξαθηθφ ηνπίν 

ησλ κχζσλ ηνπ Θέκειε: κία «ηνπνγξαθία ηδεψλ».17 Σν θνηλφ φξακα είλαη κία θαληαζηαθή αληίιεςε γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο σο κηαο ζπκπαγνχο θαη αδηάιεηπηεο νληφηεηαο ρσξίο ξσγκέο, ηξηβέο θαη 

ξήμεηο. Απηή ε εκκνλή σζηφζν ελαιιάζζεηαη κε ηελ δηαξθή ακθηζβήηεζή ηεο. Γχν ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα: ζηελ «Αλαιακπή» ε πξαγκάησζε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο βηψλεηαη απφ ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ 

άιινηε σο «έλα ζρέδην νξακαηηθφ πνπ είρε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα» θαη άιινηε σο 

«έλαο θφζκνο αλνινθιήξσηα ρηηζκέλνο πάλσ ζ’ έλα ςέκα».18 ηηο «Αιήζεηεο ησλ άιισλ» ην θεληξηθφ 

εχξεκα ηνπ κχζνπ πνπ αθνξά ην ηέινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ θαηά ηελ άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο - «Μα μέξεηο ηη γξάθεη απηή ε θπιιάδα, εηνχην ην θνπξέιη; Μπνξείο λα ην 

θαληαζηείο;….. Λέεη απεξίγξαπηα κε ην λη θαη κε ην ζίγκα φηη ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο νχηε πνπ 

θψλαμε «δελ ππάξρεη ρξηζηηαλφο λα κνπ πάξεη ην θεθάιη», κήηε πνπ έπεζε εξσηθά ζηα ηείρε ηεο 

Βαζηιεχνπζαο απφ Σνχξθσλ ρέξη. Μφλν πνπ πέηαμε απφ πάλσ ηνπ φ,ηη ηνλ μερψξηδε σο βαζηιέα θαη ην 

‘ζθαζε. Σν ‘ζθαζε πξηλ απφ ηε κάρε, αθνχ κεηάιαβε ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ απφ ηνλ Ιζίδσξν. Έθπγε γηα 

ηνλ Άζσλα  κε έλα ρξπζνπιεξσκέλν ςαξάδηθν πνπ ηνλ θαξηεξνχζε. Να ηη ιέεη! Όηη έγηλε ιαγφο.  Πνηνο; Ο 

Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο! Σν ζχκβνιν ηνπ γέλνπο, ν θάξνο θη ε ειπίδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο 

δεηιφο, έλαο πξνδφηεο»19  - αλαηξέπεη εθ ζεκειίσλ ηα παξαδεδνκέλα γηα έλα εμέρνλ «εζληθφ» ζχκβνιν 

ειιεληθφηεηαο, ηνλ αγσληζηή  απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ, πνπ «πάιη κε ρξφληα κε θαηξνχο, πάιη δηθά καο» 

ζα ηα θάλεη. Σα ππνθείκελα ηζηνξηθά γεγνλφηα ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο αθεηεξία φζν θαη σο ππνθηλεηέο ηεο 

δξάζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαηξνχλ ηνπο εζληθνχο κχζνπο γηα ηα  νηνλεί δεδνκέλα θαη ζηαζεξά ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθψλ καο θαη ηα εμίζνπ δεδνκέλα αξλεηηθά ησλ «άιισλ», ησλ ερζξψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν κφλνο πνπ γλσξίδεη αιιά δελ καξηπξεί ηελ αξρηθή ηαπηφηεηα, ην φλνκα θαη ηελ ζξεζθεία ηνπ 

                                                   
15 Θέκειεο, 2008, ζ. 159-160. 
16 Ό. παξ., ζ. 32. 
17 Ννχηζνο, 2007, ζ. 130. 
18 Θέκειεο, 2003, ζ. 243 θαη 431. 
19 Θέκειεο, 2008, ζ. 110-11. 
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πξσηαγσληζηή Μαλφιε πνπ κεηαγξάθεηαη σο κνπζνπικάλνο Σνχξθνο Μερκέη, γηα λα επηβηψζεη ζηε λέα 

θαηάζηαζε θαη λα δηαζψζεη ηα θξπκκέλα αξρεία ησλ Κπδσληψλ, είλαη ν Ιζκαήι, έλαο Σνχξθνο απφ ηε 

Μπηηιήλε, μεξηδσκέλνο πξφζθπγαο θη απηφο ζην Ατβαιί ηψξα. Ο Ιζκαήι ζθνηψλεηαη απφ νκνεζλείο ηνπ 

ζηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ζηε δηαθπγή ηνπ θίινπ ηνπ ζηελ Μπηηιήλε θαη ζηε ζσηεξία ησλ πνιχηηκσλ 

αξρείσλ. Όηαλ θηάλεη ζηελ Διιάδα πηα, σο θαζεγεηήο Ιζηνξίαο ζην Γπκλάζην ηεο Κνκνηελήο, ν Μαλφιεο 

Ληλφο θαηαδηψθεηαη απφ ηνλ εληφπην γπκλαζηάξρε θαη ηνλ κεηξνπνιίηε, κφιηο εθθσλεί, ζηελ εζληθή ενξηή, 

κηα δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξαδεδνκέλε αιήζεηα, (πνπ δελ επηηξέπεηαη λα ηελ κάζνπλ νη καζεηέο), φηη 

δειαδή ηελ επνρή ηνπ Ρήγα «δελ είρε ην Παηξηαξρείν ζεηηθή ζηάζε» απέλαληη ζηελ «πξνεπαλαζηαηηθή 

πξνεηνηκαζία». Καηεγνξείηαη απφ ηνπο νκνζξήζθνπο θαη νκνεζλείο ηνπ γηα πξνδνζία θαη ζψδεηαη 

θπγαδεπφκελνο απφ κηα νηθνγέλεηα θίισλ ηνπ αιιφζξεζθσλ, εβξαίσλ. 

Η ηξαγηθφηεξε δηάςεπζε ηεο εζληθηζηηθήο θαληαζίαο - απηήο πνπ δηαθξίλεη ηα κέιε ηνπ έζλνπο ζε 

«απζεληηθά» θαη «κε απζεληηθά» - έξρεηαη φηαλ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ λέα  πνιηηηθή θαη  θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη δηαπηζηψλεη φηη θαλείο απφ ηνπο εληφπηνπο ηζχλνληεο δελ ρξεηάδεηαη ηα πνιχηηκα βηβιία 

πνπ δηέζσζε κε απηνζπζία. Καη φηαλ επηπιένλ πεξηθέξεηαη κέζα ζε «έλαλ εθηαιηηθφ θαηαπιηζκφ 

δπζηπρηζκέλσλ αλέζηησλ πξνζθχγσλ», ηφηε δηαπηζηψλεη φηη νη εληφπηνη αληηκεησπίδνπλ ηνπο Μηθξαζηάηεο 

πξφζθπγεο φρη σο απζεληηθνχο έιιελεο κε βπδαληηλή θαηαγσγή, φπσο πίζηεπε, αιιά σο «θνπξειήδεο πνπ 

είραλ απφ απέλαληη πιαθψζεη», θαη αλαξσηηέηαη «ηξέρνληαο  κε ηνλ λνπ ηνπ άηαθηα απφ εξσηήκαηα ζε 

ππνζέζεηο. Απφ ηε Μπηηιήλε ζηε κεηέξα Διιάδα, απφ ηνπο Έιιελεο ζπκπαηξηψηεο πνπ πνιέκεζαλ ζε 

θείλνπο πνπ είραλ κείλεη πίζσ θαη θψλαδαλ απφ ηελ Αζήλα πξνηξέπνληαο κε θαλαηηζκφ «ζηνλ αγγάξην, 

ζηνλ αγγάξην…». Κη φηαλ ήξζε ε θαηαζηξνθή, κάληξσζαλ 80 πινία ζηε Μπηηιήλε κε δηαηαγή λα κελ 

πξνζηξέμνπλ ζε βνήζεηα, ελψ ην αίκα έηξερε ζηνπο δξφκνπο. Γηαηί άξαγε; Μήπσο επεηδή φζν παηδφηαλ ε 

θαηάθηεζε θαηλνχξγησλ εδαθψλ ήκαζηαλ ηάρα Έιιελεο πνπ θξαηνχζακε κέρξη ην Βπδάληην θαη, φηαλ 

εηηεζήθακε, πάςακε λα έρνπκε ηζηνξία; Γηλήθακε μαθληθά ζθέηα θνπξέιηα, έλα βάξνο ηεο αληαιιαγήο θαη 

ηα κπανχια κηα ηδηνηξνπία; Πνηνο μέξεη…» Γελ καο ζέινπλε…! Μ’ αθνχο;  Οχηε εκάο, νχηε ην είλαη καο, 

κήηε ην παξειζφλ καο!»  γηα λα θαηαιήμεη πηθξά «Γελ καο ζέινπλε! Μ’ αθνχο; Οχηε εκάο, νχηε ην είλαη καο, 

κήηε ην παξειζφλ καο!».20 Βιέπνπκε γηα κηαλ αθφκε θνξά ζε ιεηηνπξγία ηελ εζληθή θαληαζίσζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο θαζαξφηεηαο, πνπ νη εμνπζίεο πίζηεπαλ φηη ζα επηθέξεη ε βία ηεο αλαγθαζηηθήο αληαιιαγήο 

                                                   
20 Θέκειεο, 2008, ζ. 286. 
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πιεζπζκψλ, λα αλαηξείηαη απφ ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ κνλαρηθνχ ήξσα κέζα ζ’ έλα θνηλσληθφ ηνπίν, φπνπ ε 

θαζεκεξηλή δπζηπρία ηεο αλζξψπηλεο δσήο δελ βξίζθεη θαλέλα αληηζηάζκηζκα ζηνλ θαληαζηαθφ θφζκν.21 

Έηζη απνθαιχπηεηαη ε βαζχηεξε ζηφρεπζε ηνπ έξγνπ πνπ θαζηζηά θαλεξή ηφζν ηελ ππνθεηκεληθή 

φζν θαη ηελ ζπιινγηθή ζχλδεζε κε ηα γεγνλφηα: πινπξαιηζηηθή, γεκάηε αληηθαηηθέο 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο θαη αιιειναλαηξνχκελεο κηθξνκλήκεο πνπ ζπγθξνηνχλ δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά 

πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο. ηελ πινθή ηεο αθήγεζεο ζπκπιέθνληαη θαη αιιειναλαηξνχληαη 

πέληε ηαπηφηεηεο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα: α. ε δεδνκέλε ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ηνπ (ειιεληθή 

νηθνγελεηαθή παξάδνζε), β. ε αξρηθή ζξεζθεπηηθή ηνπ ηαπηφηεηα (ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρξηζηηαληθήο 

βάθηηζήο ηνπ), γ. ε θαηαζθεπαζκέλε ηνπξθηθή / κνπζνπικαληθή ηαπηφηεηα (δηαβαηήξην επηβίσζεο ζηελ 

λενηνπξθηθή θνηλσλία) δ. ε ππαηληθηηθή αιιά ππαξμηαθά θξίζηκε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα (ε ηξπθεξή 

αιιά αλνινθιήξσηε ζρέζε κε ηνλ ηνχξθν θίιν ηνπ) θαη ε. ε θαληαζηαθή ηαπηφηεηα ηεο κλεκνληθήο 

ελφηεηαο ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ  βπδαληηλνχ θφζκνπ (ην θξπθφ ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην πνπ θιεξνλνκεί θαη 

κεηαθέξεη ν ήξσαο). Όιεο απηέο νη αιήζεηεο έξρνληαη θάπνηα ζηηγκή αληηκέησπεο κε ην δίπνιφ ηνπο. Δίλαη 

δίπνια φια απηά: ην εζληθφ, ην ζξεζθεπηηθφ, ην πνιηηηζκηθφ, ην εξσηηθφ. Κη απηφ πνπ πξνζπαζεί λα 

αληρλεχζεη, λα ςειαθήζεη θαη λα αλαδείμεη ν ζπγγξαθέαο είλαη ηη ζπκβαίλεη θαη πνηεο είλαη νη αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, φηαλ απηά ηα δίπνια έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε22. ην βηβιίν δίλνληαη φιεο νη 

πηζαλέο εθδνρέο: ε αθξαία ζπκθηιησηηθή, νη ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ηεο θαηαλφεζεο, ηεο αλνρήο θαη ηεο 

επηθχιαμεο. Καη ζην ηέινο, ε βία. Η θνληακεληαιηζηηθή επηδίσμε νινθιεξσηηθήο επηβνιήο ηεο κηαο φςεο 

πάλσ ζηελ άιιε, κφλν δεηλά επηθπιάζζεη. Γηαηί ελψ φια ηα ηξαχκαηα θάπνπ επνπιψλνληαη ζην 

κπζηζηφξεκα, ζηελ πξαγκαηηθή δσή νη παιηλδξνκήζεηο θαη ηα πηζσγπξίζκαηα ζηηο επηινγέο ή ηηο αλάγθεο  

ησλ αλζξψπσλ παξακέλνπλ κέζα καο σο πιεγέο ηεο Ιζηνξίαο, πνπ κπνξεί λα κελ είλαη πξνζσπηθά ηξαχκαηα 

αιιά ηα θνπβαιάκε σο θιεξνλνκεκέλε παηδεία. Δδψ ε ινγνηερλία ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά, σο έλαο 

ελδηάκεζνο δεκφζηνο ρψξνο, θαζψο πξνζθέξεη αθεγεκαηηθά κνληέια γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξαχκαηνο, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλνίγεη θαη κηα θνηλσληθή αξέλα πην αζθαιή, αθνχ πξνζηαηεχεηαη  απφ ηελ κπζνπιαζία23. 

Όπσο είπε ν Σφκαο Μαλ «ε ινγνηερλία είλαη εθείλε ε ηέρλε πνπ δελ ιέεη ηίπνηα απφ κφλε ηεο αιιά καληεχεη 

ηα πάληα πξηλ απ’ φινπο ηνπο άιινπο». Η ινγνηερληθή αθήγεζε απνθαιχπηεη αιιά θαη αλαθαηαζθεπάδεη 

                                                   
21 Anderson, 1997, ζ. 61. 
22 ειιά, 09-11-08. 
23 Απνζηνιίδνπ, ζ. 21. 



 
Χριστίνα Βέικοσ, 05/2011 

«Πολιτισμικές επιστρώσεις ενός πολσυωνικού κόσμοσ: Οι επάλληλες αντιστικτικές ταστότητες στο έργο τοσ 

Ν. Θέμελη «Οι αλήθειες των άλλων» 

 
 

Copyright ©: Ethnologhia On-Line, 2011 // ISSN: 1792-9628 

 

Σ
ελ

ίδ
α
1

4
 

ηνλ δηιεκκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ κέζα ζηελ 

ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή ζπλάθεηα. Καη εκείο δελ δηθαηνχκεζα λα ξσηήζνπκε πνηα απ’ φιεο απηέο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ηαπηφηεηεο είλαη ε αιεζηλή ή ε  πξαγκαηηθή, κηα πνπ ζηε ζπλείδεζε ηνπ ήξσα φιεο είλαη 

εμίζνπ αιεζηλέο θαη πξαγκαηηθέο. Η κφλε απάληεζε είλαη  πσο ε πηνζέηεζε ή ε δηεθδίθεζε κηαο ηαπηφηεηαο 

είλαη επηιεθηηθή δηαδηθαζία θαζψο θάζε  θνξά νξίδεηαη ή ππαγνξεχεηαη απφ ηελ ρξεζηηθφηεηά ηεο αλάινγα 

κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. Σν κφλν νπζηαζηηθφ εξψηεκα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

παξακέλεη ηειηθά ην πσο ζπκθηιηψλνληαη νη θνηλσλίεο κε ην παξειζφλ ηνπο θαη νη άλζξσπνη κε ηνλ εαπηφ 

ηνπο. 
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Χριζηίνα Βέικοσ  

 

χληνκν Βηνγξαθηθφ: Η Υξηζηίλα Βέηθνπ  ζπνχδαζε θηινινγία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ ζηε Βξεηαλία.  Δίλαη Γηδάθησξ 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Γηεηέιεζε δηαδνρηθά Καζεγήηξηα ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,  Γηεπζχληξηα ηνπ Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ ηεο Βαξβαθείνπ 

Πξνηχπνπ ρνιήο θαη  ρνιηθή χκβνπινο Φηινιφγσλ ζην Ννκφ Αραΐαο. Σν 2000 εμειέγε χκβνπινο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ θαη ην 2005 Λέθησξ ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ζην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα αθνξνχλ ηελ πκβνιηθή  Αλζξσπνινγία, ηελ 

Αλζξσπνινγία ηνπ ψκαηνο  θαη ηελ Αλζξσπνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο. Γίδαμε Αλζξσπνινγία ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ζην 

Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία  ζην Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο 

ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

 


