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Ζ εληππσζηαθή άλζηζε ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζηε κεηαδηθηαηνξηθή 

Διιάδα, απν κηα ζεσξνχκελε σο «λεθειψεδεο» επηζηήκε ζην αληηθείκελν δεκφζησλ 

ακθηζβεηήζεσλ θαη ζθνδξψλ ζεηηθηζηηθψλ-εζληθηζηηθψλ θαηεγνξηψλ πεξί «κε 

επηζηεκνληθφηεηαο» θαη απνθεί ζηε γεληθά ζεηηθή εθηίκεζε πνπ δέρεηαη απ’ην επξχηεξν 

θνηλφ ζήκεξα δηαδξακαηίζηεθε σο πνπζελά αιινχ εδψ ζηε Μπηηιήλε.  Αλ κε ην ησξηλφ 

καο ζπλέδξην ραηξεηίδνπκε θαη γηνξηάδνπκε ηελ νξηζηηθή πηα επίζεκε εγθαζχδξηζε θαη 

ρξνλνινγηθή νξίκαλζε ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο ζηα 21 ηεο ρξφληα, 

αλαγλσξίδνπκε επηπιένλ φηη απηφ ην γηα καο ηνπιάρηζην βαξπζήκαλην νξφζεκν 

ζεκαδεχεη επίζεο έλα γεγνλφο ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαη ζχκπησκα αιιά ίζσο θαη αηηία.  

Δλλνψ ηελ αηζζεηή αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηα γλσζηά 

ζέκαηα «εζληθήο ζεκαζίαο». 

Ωζηφζν, αλαξσηηέκαη αλ πξάγκαηη άιιαμαλ ηα πξάγκαηα ηφζν πνιχ.  ‘Ορη κε ηελ 

έλλνηα φηη ε αηκφζθαηξα δελ επηδπθλχεη θάπνηεο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο, δηφηη δε 

ρσξάεη ακθηβνιία φηη θάηη ηέηνην φλησο έγηλε θαη γίλεηαη.  Ζ παξαηήξεζή κνπ πάεη 

αιινχ, θαη ζπγθεθεθξηκέλα ζην ζθεπηηθφ πνπ μεζήθσζε ε πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ 

βηβιίνπ ππν ηελ επηκέιεηα ηνπ Άθε Παπαηαμηάξρε, Περιπέτειες της Ετερότητας, πνπ 

απνδεηθλχεη ζαθέζηαηα φηη ε ζηεξενηππηθή εηθφλα ηεο Διιάδαο σο ρψξα δηαθαηερφκελε 

απφ ακεηάβιεηεο θαη αιχγηζηεο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηνπο φπνηνπο ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο δσήο δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ πξγακηηθφηεηα φπσο απηή βγαίλεη απ’ηελ 

εζλνγξαθηθή εμνηθείσζε κε ηα θαζεκεξηλά βηψκαηα ηνπ θφζκνπ.  Αληίζεηα, εθείλν πνπ 

φινη, ιηγν-πνιχ, νη ζπγγξαθείο ηνπ δεκνζηεχκαηνο ηεθκεξηψλνπλ είλαη φηη ππάξρεη απν 

πνιχ παιαηά κηα ζησπειή ζπκθσλία – ζρεδφλ κηα ζπζπείξσζε ησλ πην απίζαλσλ 

θνξέσλ – έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ην δηθαίσκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ππν ηνλ φξν φηη 

φζνη ηελ αληηπξνζσπεχνπλ δε ζα δηαηαξάμνπλ κε ηε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ηνπο ηα λεξά 

ηεο ζπκβαηηθήο πιένλ «νκαιφηεηαο».  Βαζηθφ πφξηζκα κηα εηξσληθή δηαπίζησζε – φηη ε 

ίδηα ε Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία δηαθαηέρεηαη θαηα θαηξνχο απν κηα ηάζε λα πιάζεη θη 

απηή νπζηνθξαηηθά ζηεξεφηππα πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα. 

Γηα ην φηη ηέηνηα ζηεξεφηππα ππάξρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δε ηίζεηαη 

εξψηεκα.  Δθείλν δελ είλαη ην πξφβιεκα πνπ καο απαζρνιεί.  Αιιά ην φηη ε επηζηήκε 

καο παξάγεη θάηη πνπ εκείο ζπλεζίδνπκε λα απνδίδνπκε ζηελ απνηθηνθξαηία ε ζηνλ 

εζληθηζκφ δε ζά ’πξεπε λα καο μαθληάζεη, δεδνκέλνπ φηη ε Κνηλσηθή Αλζξσπνινγία 

μεθχηξσζε απν ζπλαθείο κ’απηά ηα ηδενινγηθν-πνιηηηθά νηθνδνκήκαηα ηζηνξηθέο ξίδεο.  

Άιισζηε, είλαη ηφζν δχζθνιν λα μεθνξησζνχκε ηέηνηεο ζθέςεηο φηαλ ηηο ζπλαληνχκε 

ηφζν ζπρλά θαη κε φιε ηελ ελίζρπζε πνπ παξέρεη ε πξνυπφζεζε φηη δελ απνηεινχλ παξά 
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κφλν αληαλαθιάζεηο ηεο «θνηλήο ινγηθήο».  Αλ μαθληαζκέλνη απν ηελ επίδεημε ππνκνλήο 

θαη ηάμεο αλάκεζα ζηνλ θφζκν πνπ πεξηκέλεη λα κπεη ζε ηαμί ζην Αεξνδξφκην ηεο 

Αζήλαο ξσηήζηε ηνπο άιινπο επηβάηεο ηη έγηλε μαθληθά ζ’απηή ηε ρψξα ζεακαηηθψλ 

θαπγάδσλ, ζ’αθνχζηε ηε ραξαθηεξηζηηθή απάληεζε «Γίλακε Δπξσπαίνη»!
1
  Γειεαζκέλνη 

απφ ηελ άλεζε ηεο ζηηγκήο, ίζσο δερηνχκε ηελ απάληεζε ρσξίο ζρφιην ε αληίξξεζε.  

Αιιά γηά ζηαζείηε έλα δεπηεξφιεπην.  Πνηφο ππναγξεχεη φηη ε νπξά, πνιηηηζκηθφο 

ζεζκφο ηεο βξεηαλληθφηεηαο, απνηειεί ην θνξχθσκα ηεο πνιηηηζηηθήο πξνφδνπ;  Πνηφο 

καο ιέεη φηη φπνηνο πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ζηελ νπξά έρεη ήδε θαηνξζψζεη λα βγεη ζην 
επίπεδν πνπ νη Ταυιαλδνί απνθαινχλ ความสิวิไล (ρβαακζηβηιατ) θαη νη Έιιελεο 

«πνιηηηζκφ»; 

Ναη, ε Ταυιάλδε.  Γηαηί ε ζπγθξηηηθή αλαθνξά ζε κηα κε βαιθαληθή, κε 

κεζαλαηνιηθή θαη πξνπαληφο κε επξσπατθή ρψξα ζηα πιαίζαη ζπμήηεζεο γηα ηε 

ζεκεξηλή Διιάδα ερεί ζα παξαδνμνινγία αθφκε θαη ζηηο δήζελ πην δηαθσηηζκέλεο κέξεο 

καο.  Αο κε μεράζνπκε σζηφζν νη έλδνμνη θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ θαηα ηελ 

εμέγεξζε ηνπ 1973 χςσζαλ ζεκαίεο θαη πιαθάη κε ηελ ηφζν ελδεηθηηθιε επηγξαθή ΔΓΩ 

ΤΑΫΛΑΝΓΖ.  Δθείλνη, ηνπάρηζην, είραλ αληηιεθηεί ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ θαλεξνχ 

παξαιιειηζκνχ αλάκεζα ζηα αληίζηνηρα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηαπηφρξνλα 

ζηελ Αζήλα θαη ζηε Μπάγθνθ – ίζσο φρη ζε φιεο ηηο απνρξψζεηο θαη επεθηάζεηο ηεο, 

αιιά ζίγνπξα ζηε βαζηθή νπζία.  Γηαηί κφλν κηα επηζηεκνληθιή πξνθαηάιεςε, θη απηή 

φρη άζρεηε απν ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο, δηεθδηθεί κηα θαλεξή ινγηθή 

γηα ηε ζχγθξηζε Διιάδαο θαη Ηηαιίαο (κε ην γλσζηφ θαη ηειείσο ειιεληθφ πξφζρεκα ηνπ 

νχλα θάηζα νχλα ξάηζα) ελψ αληηδξά ζαζηηζκέλε ζην επηρείξεκα λα αλαθεξζεί ζε 

άκεζε ζχγθξηζε κηα ρψξα ηεο ελδεηθηηθά πάιη ιεγνκέλεο «’Απσ Αλαηνιήο». 

Γελ έρσ ην ρξφλν ζήκεξα λα ζαο ζθηαγξαθήζσ ηνπο ιφγνπο πνπ κ’νδήγεζαλ 

ζ’απηή ηελ εθηίκεζε ησλ πξαγκάησλ, αιιά ηα έρσ εθζέζεη ζε δπν-ηξία πξνεγνχκελα 

δεκνζηεχκαηά κνπ.  Απηή ηε ζηηγκή ζα ζαο παξαθαινχζα απιψο λα αλαθαιέζεηε ηελ 

νπνία δπζπηζηία πνπ ίζσο αηζζάλεζζε κπξνζηά ζην επηρείξεκα θαη λ’αλαξσηεζείηε:  πψο 

κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο εζεινληηθήο απηνέληαμεο ησλ ζεκεξηλψλ 

Διιήλσλ, θαηνίθσλ θαη ππεθφσλ κηαο ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, ζε κηα 

ηεξάξρηζε πνιηηηζκηθψλ αμηψλ πνπ θαίλεηαη λα δίλεη ζπλέρεηα ζηα απνηθηνθξαηηθά 

πξφηππα πνιηηηζκηθνχ θαη δηαλνεηηθνχ ειέγρνπ κηαο παιαηφηεξεο επνρήο (βι. π.ρ. γηα 

ηελ Ηλδία Raheja 0000);  Γηαηί ηζρπξίδνκαη φηη ππάξρεη κηα άκεζε ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηε ζηάζε απηή ησλ Διιήλσλ απ’ηε κηα κεξηά θαη ηε δηαρείξεζε ησλ δηεζληθψλ ζρέζεψλ 

ηνπο απ’ηελ άιιε. 

Δλφςεη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζα εθζέζσ ηνπο φξνπο ηεο αλάιπζεο κε ηνπο 

πην βαζηθνχο φξνπο:  ε Διιάδα, αθνχ αλαγθαζζεί λα νξηνζεηήζεη ηα γεσγξαθηθά αιιά 

θαη ηα ηδενινγηθά θαη πνιηηηζηηθά ζχλνξα πνπ δηέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Γχζεο 

θαη κε, εγθιψβηζε κεζα ζηνπο ρψξνπο ηεο πνιηηηζκηθήο νηθεηφηεηαο φζα ζηνηρεία 

θαίλνληαλ λα δηαςεχζνπλ ην δηθαίσκά ηεο λα ιεηηνπξγεί αησλίσο κ’απηή ηελ ηδηφηεηα.  

Σ’έλα θιαζηθφ πηα επηρείξεκα «κνκθήο θαηά ηνπ ζχκαηνο», ε δπηηθέο δπλάκεηο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ηνπηθνχ θαηεζηεκέλνπ, θαηεγφξεζε ηνλ θπξίσο ιαφ ζπρλά θαη ζθνδξά γηα 

ηε δηαηήξεζε κε απνδεθηψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απηά πξνέθπςαλ απν 

θξηηήξηα θαζηεξσκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ ζχκθσλα κε ηελ αμηνινγηθή ηεξάξρηζε πνπ 

δηαδέρηεθε ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πξνπαληφο ζηξαηησηηθήο 

                                                 
1
 Πξβι. Παπαηαμηάξρεο 2008: 8. 
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απνηθηνθξαηίαο – κηαο ηεξαξρίαο αμηψλ δειαδή πνπ εληζρχζηθε θαηά ζπλέπεηα δηαδνρηθά 

κε ηελ εμάπισζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη κε ηνλ κάιινλ πεξηπιαλεηηθά 

ζπλνπηηθφ ηίηιν ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». 

Αλάκεζα ζ’απηέο νη αμίεο αλαξηζκνχληαη θάπνηεο πνιηηηθέο «πεπνηζήζεηο» (πνπ 

θάζε άιιν παξα πεπνηζήζεηο είλαη).  Γεδκέλνπ φηη έλα απν ηα πην ζπνπδαία 

απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα εζλψλ-θξαηψλ, έλα 

ζχζηεκα δειαδή πνπ ηαμηλνκεί ηνπο ιανχο ζχκθσλα κε ηα πνιηηηθά ζχλνξα απηψλ ησλ 

ηερλεηψλ δηακνξθψζεσλ ηνπ γεσγξαθηθνχ θαη εζλνινγηθνχ ρψξνπ, ήηαλ ε επηβνιή ελφο 

κνληέινπ εζληθήο νκνγέλεηαο, ε δηαξθψο ζελερηδφκελε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο 

κεηνλνηηθψλ πιπζπζκψλ απνηειεί έλα απ’ απηά ηα «πνιηηηζκηθά αλνηθηά κπζηηθά» πνπ 

«φινη μέξνπκε» αιιά πνπ θαλείο δε πξέπεη λα ηα μεζθεπάζεη ζηα κάηηα ησλ μέλσλ 

παξαηεξεηψλ.  Δθφζνλ νη θνηλσηθνί αλζξσπνιφγνη είλαη παξαηεξεηέο θαζ’νξηζκφλ θαη 

ε επηζηήκε ηνπο (φηαλ δε θαηεγνξείηαη σο λεθειψδεο) ζεσξείηαη μελφθεξην (θαη ζπρλά 

σο εξγαιείν θαθνπξναίξεησλ μέλσλ), ε εκκνλή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ απηνθαζνξηζκνχ – πνπ άιισζηε απνηειεί βαζηθφ άμνλα ησλ φξσλ έληαμεο ηεο 

Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε – θαίλεηαη λα δηαηαξάζζεη ηελ εηθφλα νκνγέλεηαο πνπ 

επηζπκεί λα παξνπζηάζεη ν επίζεκνο ιφγνο ηνπ θξάηνπο θαη πνπ απνηειεί βαζηθφ 

γλψξηζκα ηνπ ζχγρξνλνπ εζληθηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Μπέλεληηθη Άληεξζνλ. 

Γελ είλαη κηα απιή ζπγθπξία ην φηη, άλ ζήκεξα νη Έιιελεο δείρλνπλ κηα ζρεηηθή 

αλεθηηθφηεηα κπξνζηά ζηε παξνπζία ηφζσλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δσήο θαη 

πνιηηηζκηθψλ κνξθψλ, σζηφζν εθεί πνπ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ δηαβάδνπκε ζηνλ 

ηφκν Περιπέτειες της Ετερότητας βαζηθφο φξνο απηήο ηεο αλεθηηθφηεηαο είλαη ε πξνζνρή 

ησλ δηάθνξσλ θνξέσλ ε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ πξνβάιινπλ λα κε γίλεη αληηθείκελν 

δεκφζηαο νξαηφηεηαο.  Με άιια ιφγηα:  θάληε φηη ζέιεηε, αιιά φρη επηδεηθηηθά, ζπλεπεία 

ηεο γλσζηήο ινγηθήο παιαηφηεξσλ κνξθψλ ηεο πνιηηηζκηθήο νηθεηφηεηαο.  Λεηηνπξγεί 

ζαπκάζηα δειαδή ην «ηα ελ νίθσ κε ελ δήκσ».  Καη ηαπηφρξνλα, φπσο θαη ζε άιιεο 

λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο πνπ δέρηεθαλ ζρεηηθά πξφζθαηα ηηο ηεξάζηηεο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ έθεξαλ νη κεηαλάζηεο, ν θνζκάθεο δειψλεη ελδεηθηηθά φηη «δελ είκαζηε ξαηζηζηέο 

αιιά....».  Γηαηί θαη ν αλνηθηφο ξαηζηζκφο δελ είλαη θαζφινπ απνδεθηφο ζχκθσλα κε ηελ 

επηθξαηνχζα ηεξαξρία αμηψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη, φρη κφλν ηελ ππνθξηζία ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο εμνπζίαο, αιιά, πνιχ πην ελδεηθηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο 

αλαθνίλσζεο, ηελ χπαξμε ρψξσλ πνιηηηζκηθήο νηθεφηεηαο αθφκε θαη ζην επίπεδν ησλ 

δηεζληθψλ θαη δηεζλψλ ζεζκψλ.  Ζ Διιάδα απιψο αλαπαξάγεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο αμίεο 

ελφο εζηθν-πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηελ εγθισβίδεη. 

Δλ νίθσ, βέβαηα, φια απηά αλαγλσξίδνληαη.  Δμ’νχ θαη νη θαηά θαηξνχο 

εθθξάζεηο δπζαξέζεθεηαο, αθφκα θη απφ Έιιελεο ζπλαδέιθνπο, γηα ην φηη νη μέλνη 

αλζξσπνιφγνη δελ αλαγλσξίδνπλ απηφ ην ηφζν απιφ γεγνλφο.  Τα μέξνπκε απηά, ιέλε, 

άξα γηαηί νη μέλνη επηκέλνπλ θαη δίλνπλ ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζε πξάγκαηα πνπ γηα καο 

είλαη δεδνκέλα, θαζηεξσκέλα;  Σακπσο δελ μέξαλε πψο γηα καο είλα απηνλφεηα. Αιιά άλ 

ε Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία κπνξεί φλησο λα θαζνξηζηεί ζαλ κειέηε ηεο θνηλήο ινγηθήο, 

εθείλνπ δειαδή πνπ ζεσξείηαη ήδε «θαλεξφ», φπσο έρσ ηζρπξηζηεί ζην παξειζφλ, απηφ 

αθξηβψο ην «απηνλφεηα» δελ πξέπεη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή καο;  Γηα πνηφ ιφγν νη 

αλζξσπνιφγνη, μέλνη θαη κε, ζά ’πξεπε λά ’ρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεθθχγνπλ ηελ εμέηαζε 

ηεο δηθήο ηνπο θνηλήο ινγηθήο, θαζψο, εμάιινπ, ππαγνξεχεη θαη ε δηαβφεηε απηνεμέηαζε 

(ε «απηναλαθνξηθφηεηα¨ (reflexivity), γηα ηελ φπνηα επηδεηθλχνπλ ηφζε πεξηθάλεηα;  
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Τν κνληέιν ηεο πνιηηηζκηθήο νηθεηφηεηαο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δηαζηάζεηο πνπ 

ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα ηα ειιεληθά ζπκθξαδφκελα, φπνπ κάιηζηα θαη ην 

αλέπηπμα (νχηε απηφ ζπγθπξία είλαη!).  Πξφθεηηαη γηα ην ρψξν ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

αλάκεζα ζηα κέιε κηαο πιπζεζκηαθήο νκάδαο φπνπ φζα πξνθαινχλ ληξνπή πξνο ηα έμσ 

απνθηνχλ αληίζεηα ηε ζεηηθή θφξηηζε θνηλήο απηνγλσξηκίαο εληφο ησλ έζσ.  Έηζη π.ρ. ν 

ξφινο ηεο δσνθινπήο ζηελ αλάδεημε ηεο εθινγηθήο λίθεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ην 

1990, πνπ φζν γλσξίδσ δελ έγηλε πνηέ αληηθείκελν δεκφζηαο ζπδήηεζεο ε πνιηηνινγηθήο 

αλάιπζεο, απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο ληφπηνπο ςεθνθφξνπο ζηε δπηηθή Κξήηε 

θαζψο, ελλνείηαη, ζε θάπνηα θπθιψκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θφκκαηνο.  Ζ γεληθή θαηαθξαπγή 

πνπ δέρηεθε ην ζθάλδαιν γηα «ην θαιακπφθη» ηεο θπβέξλεζεο Α. Παπαλδξένπ θαη ν 

γάκνο ηνπ κε ηε θ. Ληάλε, γηα λ’ άλαδείμνπκε παξαδείγκαηα απ’ ηελ αληίζεηε παξάηαμε, 

πξνθάιεζαλ δεκφζην ζάιν, ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθφ, αιιά ε αληίζηνηρε αληίδξαζε 

πνιιψλ ςεθνθφξσλ θαζψο θνπβέληηαδαλ αλακεηαμχ ηνπο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή θαη 

άληιεζε ηελ απηνδηθαηνιφγηζή ηεο απ’ ηηο γλσζηέο αλδξνθεληξηθέο θαη αληηθξαηηθέο 

αμίεο ηεο ιατθήο (ε ιατθίζηηθεο;) θαληαζίαο.  Σήκεξα, σζηφζν, πνπ ε Διιάδα αξρίδεη λα 

παίδεη έλα πην ελεξγφ θαη θπξίαξρν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζηα 

Βαιθάληα, ηέηνηεο αληηδξάζεηο, πνπ έρνπλ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα λα επηβεβαηψζνπλ 

ηελ ηαπείλζε ηεο ρψξαο θαη ηελ νξηαθφηεηά ηεο ζηε δηεζλή εθηίκεζε, ηείλνπλ λα 

ακβιχλνληαη κε ηαρχηαην ξπζκφ, θάηη πνπ, επηπιένλ, αλαδεηθλχεη κηα νπζηαζηηθή αιιαγή 

ζηελ παγθφζκηα ζέζε ηεο ίδηαο ηεο Διιάδαο.  Παξφιν πνπ νη εθεκεξίδεο εμαθνινπζνχλ 

λα κηιάλε γηα θαπινθξαηία, ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δε ζά ’πξεπε αλαγθαζηηθά λα 

ζεσξεζεί φηη είλαη ρεηξφηεξε εθείλεο ηεο Ηηαιίαο, π.ρ., φπνπ ζηε φγδνε θαηά παγθφζκηα 

ζεηξά εζληθή νηθνλνκία ηα 10 πεξίπνπ ηνηο εθαηφ πξνέξρνληαη απν ηηο επεηρεξίζεηο ηεο 

Μάθηαο θαη παξφκνησλ παξάλνκσλ νξγαλψζεσλ. 

Άξα, «γίλακε Δπξσπαίνη» ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ «ε Δπξψπε» απνδεηθλχεηαη φηη δε 

μέθπγε ην καζηίγην ηεο θαπινθξαηίαο θαη ηεο θζνξάο, θαζψο άιισζηε απέδεημαλ θαη 

θάπνηεο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ βξεηαλψλ γξαθεηνθξαηψλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δ.Δ. (βι. π.ρ. ηελ εξγαζία 

ηνπ Cris Shore).  Καη σο επξσπαίνη δε ζά ’πξεπε λα «είκαζηε ξαηζηζηέο», γηα ην νπνίν 

ιφγν πηνζεηνχκε ηελ «έθθξαζε απάξλεζεο» (disclaimer) πνπ παξέρεη ην απαξαίηεην 

εζηθφ άιινζη γηα λα κε θαηεγνξεζνχκε γηα «κε εζξσπατθή ζπκπεξηθνξά».  Κεξίζζνπκε 

πφιεκν θαηά ηεο θαπινθξαηίαο, αθνινπζψληαο έηζη έλα κνληέιν πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεθε απν ηνπο πην ιακπξνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ «λενθηιειεπζεξηζκνχ» 

φπσο ν Σίιβην Μπεξινπζθφλη ζηελ Ηηαιία θαη ν Τράθζηλ Τδίλαβαηξ ζηε Ταυιάλδε, έλα 

κνληέιν πνπ νπζηαζηηθά επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο θαπινθξαηίαο ζην φλνκα ηεο 

πάηαμήο ηεο. 

Αιιά ζε κηα επνρή φπνπ επηθξαηνχλ ηφζν απαηειά πξφηππα, απεηιείηαη ε ίδηα ε 

νπζηνθξαηία ηνπ έζλνπο-θξάηνπο.  Ενχκε δειαδή ζε κηα κεηακνληεξληθή επνρή, 

θηηαγκέλε άιισζηε γηα ηελ απξνζδηνξηζηία πνπ αλέθαζελ ραξαθηεξίδεη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ζηελ Διιάδα (βι. ηδηαίηεξα Malaby 2002), φπνπ νη απφιπηεο εξκελείεο δε 

πξνζθέξνπλ πιένλ ηε βεβαηφηεηα πνπ ελίζρπαλ ηηο αθξαίεο εζληθηζηηθέο ζέζεηο κέρξη 

πξνφζθαηα.  Γηα ην φλνκα ηεο Μαθεδνλίαο π.ρ., ελψ νη ειιεληθέο πξεζβείεο 

εμαθνινπζνχλ λα επηκέλνπλ ζηε γλσζηή επίζεκε ζέζε (αλ θαη δελ είλαη θαζφινπ 

ζπγθπξία φηη ν Μεηζνηάθεο θφληεςε πεξηζζφηεξν απν θάζε άιιν πνιηηηθφ εγέηε ζην λα 

ηελ θαηαξγήζεη), θαη παξφιν πνπ νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο ηείλνπλ λα δηαηεξνχλ 

ζπληεξεηηθέο ζρεηηθά κ’απηή ζέζεηο, πνιινί ζεκεξηλνί ΄Διιελεο δε θαίλνληαη λα 



 5 

δηαθαηέρνληαη απν ηηο ίδηεο ακεηάβιεηεο πεπνηζήζεηο (θαη ηίζεηαη ην ινγηθφ εξψηεκα γηα 

ην άλ ηνπο απαζρνινχζε πνηέ φζν θαηλφηαλ ζην παξειζφλ, γηαηί, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Λνίδνο [1975], νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο δελ είλαη πνηέ πξαγκαηηθά δηαπγείο). 

«Τα μέξνπκε απηά.»  Γλσζηή ε θξάζε, γλσζηφο ν ηφλνο.  Δίλαη ε θσλή ηεο 

ζπιινγηθήο ακπληηθφηεηαο, πνπ δέρεηαη λα ππάξρεη εηεξφηεηα ππφ ηνλ φξν φηη ζα είλαη 

δηαθξηηηθή.  Τν ίδην ηζρχεη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ επζηεκνληθνχ ιφγνπ καο.  Τν είρα 

επηζεκάλεη άιισζηε ζε ζρέζε κε ην γλσζηφ απφζπαζκα ηνπ Κάκπει φπνπ πεξηγξαθία 

ηελ άξλεζε ησλ Σαξαθαηζαληζψλ λα ηξέμνπλ θνβνχκελεο κε ζθνληάςνπλ θαη εθηεζνχλ 

θπξηνιεθηηθά, ηζρπξηδφκελνο φηη ζ’απηφ ην ζηηγκηφηππν ν Κάκπει ζπληαπηίδεη ην 

δίιεκκα ηνπ αλζξσπνιφγνπ κπξνζηά ζηα ζπιινγηθά κπζηήξηα ηεο θνηλφηεηαο πνπ 

κειεηάεη κ’ εθείλν ηνπ παξαηεξεηή κε ηελ απηνάκπλα ησλ αλζξψπσλ θαη αθφκε ηεο 

ρψξαο πνπ κειεηάεη. 

Κάηη ηέηνην ζπλέβε, ππνηίζεηαη, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κάιινλ αξλεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ πνπ μεζήθσζε ην βηβιίν ηνπ James D. Faubion (1994), φπνπ γίλεηαη ιφγνο 

γηα πξψηε θνξά, φζν μέξσ, γηα ηηο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκνθηιφθηισλ ζηελ 

Διιάδα.  Λφγνο γηα νκνθηινθηιία ππάξρεη αζθαιψο ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία, 

αιιά κε ηξφπν πνπ εθδειψλεη ηελ έζησ θαη αζπλείλεηε ζπλδξνκή ησλ αλζξσπνιφγσλ 

κε ηηο ζπκβαηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηεο επνρήο, ζπγθεθξηκιελα δε κε ηε κνξθή αλαθνξάο 

ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ απνθαινχκελνπ «πνχζηε» σο κία αθφκε εθδήισζε ηεο 

αλδξνθεληξηθήο θαη εηεξνζεμνπαιηθήο αληίιεςεο ηεο «αληξεησζχλεο» (du Boulay 1974; 

Loizos 1975).  Οη επηθξίλνληεο ην βηβιίν ηνπ Φψκπηνλ αξθέζηεθαλ λ’ αζρνιεζνχλ κε ηηο 

απν «πνιηηηθψο νξζήο» (politicamente corretto, Palumbo 2003) απηνδηθαηνινγεκέλεο 

δηνξζψζεηο θάπνησλ φλησο ιαλζαζκέλσλ ιεπηνλεξεηψλ, ε δέ νπζία ηεο ππφζεζεο πξέπεη 

σζηφζν λα ζεσξεζεί απν κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά.  Οη ζθνδξέο επηζέζεηο πνπ 

αδηθαηνιφγεηα θαηά ηε γλψκε κνπ, πνπ επηδεηθλχνπλ κηα ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή νπηηθή 

απ’ηε κάιινλ ελζνπζηψδε ππνδνρή ηνπ βηβιίνπ απν Ηηαινχο ζπλαδέιθνπο, πεγάδεη απν 

θάπνηεο αηζζεηέο αλ θαη κέρξη ηψξα αζαθείο αληηδξάζεηο πνιηηηθνχ, κε ηελ επξεία έλλνηα 

ηνπ φξνπ, ραξαθηήξα.  Δίηε επεηδή νη ίδηνη νη Έιιελεο νκνθηιφθηινη αθηηβηζηέο 

δπζαξεηήζεθαλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπο είηε απν άιινπο Έιιελεο πνπ 

ζεσξνχζαλ ππξφσξε ή αθφκε αζέκηηε ηελ αλαθνξά ζηνπο ζεβαζηνχο ρψξνπο ηεο πεξί 

Διιήλσλ επηζηεκνληθιήο θφπσζεο, δελ έδσζαλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζ’ έλα βηβιίν 

πνπ – παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ – πξνζέθεξε κηα πξαγκαηηθά επαλαζηαηηθή ζηξνγή 

ζηελ αλζξσπνινγηθή έξεπλα.  Τν βαζηθφ ζθάικα ηνπ Φψκπηνλ δειαδή ήηαλ λα κπεί ζηα 

άδπηα κηαο πνιηηηζκηθήο νηθεηφηεηαο πνπ δχζθνια έκπαηλαλ αθφκε θαη ε «γεγελείο» 

αλζξσπνιφγνη πνπ δελ είραλ θακκηά ζπκκεηνρή ζηε θηλεηνπνίεζε εθείλε ηελ επνρή γηα 

ην δηθαίσκα ζεμνπαιηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο.  Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία καο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο νκηιεηή, αγλννχζακε, παξ’νιεο ηηο πνιηηηθψο 

νξζψλ πξνζέζεψλ καο, ηε δπλαηφηεηα κηαο ηέηνηαο ελαιιαθηηθήο πνξείαο, ε νπνία 

άιισζηα ζα είρε θέξεη ελδηαθέξνπζεο νπηηθέο πάλσ ζηα πην ζπκβαηηθά ζέκαηα πνπ 

κειεηνχζακε (π.ρ. θαηά θχιν δηαθνξνπνίεζε). 

Υπάξρεη εμάιινπ κηα άκεζε ζπγθξηηηθφηεηα πνπ γεθπξψλεη ηα πεξί 

ζεμνπαιηθφηεηαο κε ην ζέκα ηεο κεηνλνηηθήο ηαπηφηεηαο, εμ νπ θαη ε άθξσο 

ελδηαθέξνπζα νξγάλσζε ηνπ ηφκνπ γηα ηηο «πεξηπέηεηεο ηεο εηεξφηεηαο».  Γηφηη, ζην 

βαζκφ πνπ ε παξνπζία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ελαιιαθηηθψλ ζεμνπαιηθψλ επηινγψλ 

παξέκεηλε απνδεθηή κφλνλ ππφ ηνλ φξν φηη ζα παξέκεηλε «ελ νίθσ», έηζη επίζεο ε 

χπαξμε εζληθψλ (θαη φρη κφλν ζξεζθεπηηθισλ) κεηνλνηήησλ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 
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αληηθείκελν κηαο πεξηνξηζκέλεο εζσηεξηθήο αλαγλψξηζεο θαη «αλεθηηθφηεηαο» ππφ ηνλ 

ίδην αθξηβψο φξν ηεο ζπλαηλεηηθήο ζησπήο – κηαο ζπλαίλεζεο δειαδή δηπξφζσπεο, φρη 

ηφζν εμαηηίαο ηεο νκνινγνπκέλσο αλακθηζβήηεηεο ππνθξηζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη, φζν κε 

ηελ έλλνηα φηη νη εθ ησλ έζσ κεηνλφηεηεο (φζν θαη νη ζεμνπαιηθά δηαθνξνπνηεκέλνη 

πνιίηεο) θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επηηειεζηηθή νηθνδφκεζε μεθάζαξσλ 

ζπλφξσλ πνπ ζα ιζηηνπξγνχζαλ ζαλ αζπίδα θαη ζθεπή ηφζν γηα ηα κεηνλνηηθά 

ζπκθέξνληα απηά φζν θαη γηα ην έζλνο-θξάηνο κπξνζηά ζηα κάηηα άιισλ, ίζσο ερζξηθψλ 

ή ηνπιάρηζην παηεξλαιηζηηθψλ ρσξψλ. 

Τν ηίκεκα φκσο κηαο ηέηνηαο ζπλαίλεζεο δελ είλαη θαζφινπ ε απειεπζέξσζε 

θαλελφο, αιιά, αληίζεηα, ε απμαλφκελε ζχδεπμε ηεο κνίξαο ηεο ρψξαο θαη ησλ 

κεηνλνηηθψλ πιεζπζκψλ ζηε δηεπζχλνπζα εμνπζία ηεο «θξππην-απνηθηνθξαηίαο» -- ηεο 

γενπνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ κ’νδήγεζε λα εληνπίζσ αμηνζεκείσηνπο παξαιιειηζκνχο 

ζηηο πνιηηηζκηθέο εμειίμεηο, αληηζηνίρσο, ζηε Ταυιάλδε θαη ζηελ Διιάδα (Herzfeld 

2002).  Δθείλν πνπ νη ζπγγξαθείεο ηνπ ηφκνπ Περιπέτειες της Ετερότηταας θαηφξζσζαλ 

λα δηεπζεηήζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ είλαη ε ζπλέρεηα κε παιαηφηεξεο θαηαζηάζεηο 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία γεληθά.  Ζ ζπλέρεηα απηή, σζηφζν, δελ απειεπζεξψλεη ηηο 

κεηνλνηηθέο νκάδεο απ’ηε ζηπγλή ηπξαλία ηεο θξαηηθήο νπζηνθξαηίαο κέρξη πνπ ην ίδην 

ην θξάηνο ζα αλαγλσξίζεη έκπξαθηα θαη κε ηηο θαηάιιειεο λνκνζεζίεο φηη ε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε, κε πξσηαίηην ην ιφγν πεξί αλεθηηθφηεηαο, ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηε 

ζπλερηδφκελε απαίλσζε απηψλ ησλ νκάδσλ, αιιά θαη ζηε ζπλερηδφκελε ππνδνχισζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο ζε ζπκθέξνληα αληίζεηα κε ην δηθαίσκα απηνθαζνξηζκνχ πνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ε Διιάδα δέρηεθε σο φξν έληαμεο ζηελ Δ.Δ., 

αλήθνπλ ζηνλ θάζε Έιιελα θαη δή Δπξσπαίν πνιίηε.  Δδψ ε ζεηηθά αλαηξεπηηθή ινγηθή 

ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, κε ηελ αθνζίσζή ηεο ζηε κειέηε φζσλ δηαζηάζεσλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο εθπξνζσπεχνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πνιηηηζκηθήο νηθεηφηεηαο, κπνξεί 

φλησο λα πξνζθέξεη πνιιά θαη ηδηαίηεξα λα πινπνηήζεη ηηο ππνζρέζεηο πνπ, «εκκέζσο 

πιελ ζαθψο», άξζξσζε κε ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζεκέιησλ ηεο Κνηλσληθήο Αλξσπνινγίαο 

ζηελ Διιάδα κε ην πξψην ζπλέδξην ηνπ είδνπο πνπ θαηέζηεζε ην 1986 κηα ηδαηηέξσο 

βαξπζήκαληε ρξνλνινγία γηα φινπο καο. 
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