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Περίληψη 

Ζ εηζήγεζε έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη ηηο δηαδξνκέο κηαο εζλνηηθήο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο – ζπγθεθξηκέλα ηεο πνληηαθήο – ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.   

Σν ειιεληθφ εζληθφ θξάηνο, θαηά ηε δηαδηθαζία εζληθήο νινθιήξσζεο θαη  

νκνγελνπνίεζεο, ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα εληάμεη ζην θπξίαξρν 

πνιηηηζκηθφ πξφηππν, φιεο ηηο εζλνηηθέο νκάδεο, πνπ ην απνηεινχζαλ. Μία απφ ηηο 

νκάδεο απηέο είλαη ε πνληηαθή. Οη πφληηνη, έρνπλ κηα ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα πνπ εθθξάδεηαη, ηφζν κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ – δηάιεθηνο, ηξφπνο 

δηαβίσζεο, ήζε, έζηκα - φζν θαη κε  κία επξχηεξε έλλνηα, πνπ εθδειψλεηαη κέζα απφ 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο, πνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο απφ ηνλ θπξίαξρν εζληθφ.   

Ζ πνληηαθή ηαπηφηεηα, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ ππέζηε ππφ ηελ επηξξνή δηαθφξσλ 

κνξθψλ απνθιεηζκνχ, πξνζπαζεηψλ επηβίσζεο θαη παξά ηε δηέιεπζε ελφο αηψλα απφ 

ηελ είζνδν ησλ πξψησλ πνληίσλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα,  παξακέλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ελεξγή, αλζεθηηθή θαη ηζρπξή, άιινηε ζε αληηπαξάζεζε θαη άιινηε ζε 

ζχκπιεπζε κε ηελ εζληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα.  
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Ζ παξνχζα εηζήγεζε έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη ηνπο ηξφπνπο αληίζηαζεο ή ππνηαγήο 

κηαο εζλνηηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζην θπξίαξρν πξφηππν ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. πγθεθξηκέλα αθνξά ζηελ πνληηαθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο 

δηαδξνκέο ηεο κέζα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Ζ εηζήγεζε είλαη κέξνο ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ πνξεία 

εθπφλεζεο ηεο, ελ εμειίμεη, δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. Ζ δηαηξηβή, ππφ ηελ 

επηζηεκνληθή επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο θαο Κ. Καζηκάηε, αθνξά ηηο «Γηαδξνκέο 

έληαμεο θαη δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Πνληίσλ πξνζθχγσλ».  

 

1. Γιαηύπωζη Υποθέζεων 

Σν ειιεληθφ εζληθφ θξάηνο, θαηά ηε δηαδηθαζία εζληθήο νινθιήξσζεο θαη 

νκνγελνπνίεζεο, ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα εληάμεη ζην θπξίαξρν 
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πνιηηηζκηθφ πξφηππν, φιεο ηηο εζλνηηθέο νκάδεο, πνπ ην απνηεινχζαλ. Μία απφ απηέο 

ηηο νκάδεο είλαη ε πνληηαθή.  

Ζ βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη ε πνληηαθή εζλνηηθή πνιηηηζκηθή νκάδα, παξά 

ηηο πηέζεηο θαη ηνπο απνθιεηζκνχο πνπ ππέζηε θαηά ηε δηαδηθαζία έληαμήο ηεο ζηελ 

ειιαδηθή θνηλσλία,  δηαηήξεζε θαλεξά ή άδεια, ηελ εζλνηηθή-πνιηηηζκηθή ηεο 

ζπλείδεζε.    

Ζ ζπλείδεζε απηή εθθξάδεηαη σο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ 

φξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηξφπνπο έθθξαζεο, κέζα απφ ηε δηάιεθην, ηνλ ηξφπν 

δηαβίσζεο, ηα ήζε/έζηκα, ην ηξαγνχδη θαη ην ρνξφ. Με κία επξχηεξε έλλνηα φκσο 

θέξεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο, πνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο απφ ηνλ θπξίαξρν 

εζληθφ.   

 

2. Ιζηορικά, εννοιολογικά και θεωρηηικά προαπαιηούμενα 

2.1  Μεηάβαζη προς ηα εθνικά κράηη 

Ζ καθξφρξνλε εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηερλν-νηθνλνκηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, πνπ απφ 

ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα επέθεξε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ, νδήγεζε ζε κηα λέα επνρή, ηελ νπνία ν 

Hegel αληηιακβάλεηαη σο ηε «λεψηαηε» επνρή. Habermas (1993, ζει. 21). «Γηα 

πξψηε θνξά ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, ιχζεθαλ ηα δεζκά ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο ησλ 

αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, πνπ ζην εμήο κπφξεζαλ λα επηηχρνπλ ην ζπλερή, ηαρχ, θαη σο 

ζήκεξα απεξηφξηζην πνιιαπιαζηαζκφ αλζξψπσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ» Hobsbawm 

(2000, ζει.47) . 

Με ηηο δχν επαλαζηάζεηο, ηε βηνκεραληθή ζηε Βξεηαλία θαη ηελ πνιηηηθή ζηε Γαιιία, 

ε Δπξψπε  εηζέξρεηαη ζε κηα λέα πεξίνδν, πνπ θπξηαξρείηαη απφ αιιαγέο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, κε ηελ αλάδπζε ηεο λέαο θπξίαξρεο ηάμεο, ηεο 

αζηηθήο.  Οη κεγάιεο απηνθξαηνξίεο, ε απζηξννπγγξηθή, ε νζσκαληθή θαη ε ξσζηθή, 

θαζψο θαη ηα δηάθνξα εγεκνληθά θαη παπηθά θξαηίδηα (Γεξκαλία, Ηηαιία, Πνισλία), 

εηζέξρνληαη ζε κηα πνξεία δηάιπζεο ή ζπγρψλεπζεο θαη ζηε ζέζε ηνπο αξρίδνπλ λα 

ζρεκαηίδνληαη ηα εζληθά θξάηε, φπσο ε Διιάδα ην 1837.  

ην Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα ηεο πνξεία πνπ δηέλπζε θαη 

νη ξφινη πνπ δηαδξακάηηζε ε αζηηθή ηάμε κέζα ζε απηή ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία, 
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θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, σο ζεζκνχ πνιηηηθήο έθθξαζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ηάμεο απηήο. «Βιέπνπκε ινηπφλ πσο θαη ε αζηηθή ηάμε είλαη θη απηή 

γέλλεκα κηαο καθξφρξνλεο εμειηθηηθήο πνξείαο, κηαο νιφθιεξεο ζεηξάο απφ 

αλαζηαηψζεηο ζηνλ ηξφπν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. ε θάζε βαζκίδα ηεο 

εμέιημεο ηεο ε αζηηθή ηάμε πξαγκαηνπνίεζε κηαλ αληίζηνηρε πνιηηηθή πξφνδν. ηελ 

επνρή ηνπ θενπδαξρηθνχ δεζπνηηζκνχ ήηαλ κηα ηάμε θαηαπηεδφκελε. ηελ επνρή ηεο 

Κνκκνχλαο ήηαλ κηα νκάδα έλνπιε θαη απηνδηνίθεηε, αιινχ αλεμάξηεηε δεκνηηθή 

δεκνθξαηία, αιινχ ηξίηε «ηάμε» θφξνπ ππνηειήο ζηε κνλαξρία. Αξγφηεξα, ζηνλ θαηξφ 

ηεο ρεηξνηερλίαο ρξεζίκεπε σο αληίβαξν ελάληηα ζηνπο επγελείο κέζα ζηελ 

πεξηνξηζκέλε ή απφιπηε κνλαξρία. Γεληθά ε αζηηθή ηάμε, απ’ ηνλ θαηξφ πνπ ηδξχζεθε ε 

κεγάιε βηνκεραλία θαη ε παγθφζκηα αγνξά, θαηέιεμε ζην λα θαηαρηήζεη ηελ 

απνθιεηζηηθή πνιηηηθή εμνπζία κέζα ζην ζχγρξνλν θνηλνβνπιεπηηθφ Κξάηνο. Ζ λεφηεξε 

θξαηηθή εμνπζία δελ είλαη παξά κηα επηηξνπή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα 

ηεο αζηηθήο ηάμεο» Marx K. – F. Engels (1963, σελ. 57)   

Σα θχξηα θαηλφκελα ηεο πεξηφδνπ είλαη ηα εζληθηζηηθά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα, ν 

εζληθηζκφο, ε  ζχζηαζε ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα.  

  

2.2 Δννοιολογικές προζεγγίζεις ηοσ «έθνοσς»  

Ο νξηζκφο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο έλλνηαο ηνπ «έζλνπο», πνπ 

πξνέθπςε κεηά ηε δηάιπζε ησλ απηνθξαηνξηψλ, δηεθδηθείηαη απφ δχν θπξίαξρεο 

αληηκαρφκελεο ηάζεηο, πίζσ απφ ηηο νπνίεο ππνθξχπηεηαη ε αληίζεζε δηαθνξεηηθψλ 

ηδενινγηθψλ νπηηθψλ, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα/ζπκθέξνληα.  

Θεσξεηηθή πεγή ησλ ηάζεσλ  είλαη ε αληίζεζε κεηαμχ γεξκαληθνχ ξνκαληηθνχ 

εζληθηζκνχ (Φίρηε 1762-1814) θαη γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ (Ρελάλ 1823-1892).  Οη 

γεξκαλνί, ππνζηεξίδνπλ φηη ην έζλνο νξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζηε βάζε 

ηεο εζλφηεηαο, σο κίαο θνηλφηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε γιψζζα, αιιά θαη ζε 

άιια πνιηηηζκηθά αγαζά, φπσο ε ζξεζθεία. Σα θνηλά απηά ραξαθηεξηζηηθά 

δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή εζληθή ζπλείδεζε. 

Αληίζεηα νη γάιινη ζεσξνχλ φηη ην θξηηήξην γηα ηελ έληαμε ζε έλα έζλνο είλαη 

ππνθεηκεληθφ. ηη ην έζλνο ζπγθξνηείηαη κε ηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ κειψλ ηνπ. Σν 

1882 ν Ρελάλ, ζηνλ πεξίθεκν ιφγν ηνπ «Qu’ est-ce qu’ une nation?» έγξαθε «Σν 

έζλνο είλαη κία ςπρή, κηα πλεπκαηηθή αξρή. πγθξνηείηαη απφ δχν ζηνηρεία: Σν έλα 
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είλαη ε θνηλή θιεξνλνκηά ηεο πινχζηαο κλήκεο ηνπ παξειζφληνο. Σν άιιν αλήθεη ζην 

παξφλ θαη είλαη ε ζπλαίλεζε ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ, ε επηζπκία ηνπο λα 

παξακείλνπλ ελσκέλα ζπγθξνηψληαο έλα εληαίν ζψκα πνιηηψλ» Renan (1993). 

Ζ δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν απφ ην 1830, πνπ έρνπλ σο 

ηδενινγηθφ ζηήξηγκα ηελ «αξρή ησλ εζλνηήησλ» θαη ηελ «αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ 

ιαψλ», ζηεξίρζεθε ζηελ πξψηε ηάζε. Θεσξείηαη φηη ην έζλνο έρεη ηζηνξηθή ζπλέρεηα 

θαη ζπρλά ηαπηίδνληαη νη έλλνηεο, έζλνο, εζλφηεηα θαη ιαφο. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

ζχγρξνλσλ εζλψλ βαζίδεηαη ζε εζλνηηθά ζηνηρεία πνπ πξν-ππήξραλ ζηελ θνηλσλία, 

σο ζπιινγηθή ζπλείδεζε.  

Ζ δεχηεξε ηάζε επαλέξρεηαη πηεζηηθά ζην πξνζθήλην απφ  ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 θαη βξίζθεηαη ζε κεγάιε έμαξζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηηο αθαδεκατθέο 

ζπδεηήζεηο
1

, ππνθηλψληαο πιήζνο ζπδεηήζεσλ θαη αλαθνξψλ ηεο ειιεληθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
2
.  Οη πξνζεγγίζεηο ηεο ηάζεο απηήο ζεσξνχλ φηη ην έζλνο 

είλαη πξντφλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο, έλα ηδενινγηθφ θαληαζηαθφ θαηαζθεχαζκα, πνπ 

αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμεο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Απαμηψλνπλ φια ηα 

θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ ζπιινγηθνηήησλ ζε έζλε - γιψζζα, εζλφηεηα, ζξεζθεία, 

έδαθνο, ηζηνξία, πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά.  «Ση είλαη έλα (ή ην) έζλνο; Γηφηη ην 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ηαμηλφκεζεο ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ ζε 

νκάδεο είλαη φηη, παξά ηηο αμηψζεηο απηψλ πνπ αλήθαλ ζε κηα νκάδα πνπ  ζεσξείηαη 

πξσηαξρηθή θαη ζεκειηαθή ηφζν γηα ηελ θνηλσληθή ππφζηαζή ηνπο φζν θαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, θαλέλα θξηηήξην δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη επαξθψο πνηα 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αλζξψπηλεο ζπιινγηθφηεηεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί 

‘έζλνο’»  Hobsbawm (1990, ζει.16) 

Πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο αθεηεξίεο ησλ ζεσξηψλ γηα ην έζλνο, πνπ 

ππνθξχπηνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα/ζπκθέξνληα, ην έζλνο ζεκαζηνδνηεί ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ ζετθή απζεληία ζηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηαπηίδεηαη «κε 

ηελ αλαηξνπή ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο θαη ηε κεηακφξθσζε ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο. Ζ 

θαηνπηλή εμάπισζε ηνπ ηδενινγηθνχ ηνχ πνπ δηέδσζε ε Γαιιία δελ άθεζε θαλέλα 

επξσπατθφ θξάηνο αλέγγηρην. ην επίθεληξν ηεο ηδενινγίαο βξηζθφηαλ ε λέα αξρή πνπ 

λνκηκνπνηνχζε ην κεηαιιαγκέλν θξάηνο. Σν έζλνο, σο πεγή θάζε εμνπζίαο, 

                                                 
1
 Smith, Gellner, Hobsbawm, Anderson, θ.α.  

2
 Αζδξαράο, Βεξέκεο, Ληάθνο, Κνχηξνβηθ, Βαγελάο, θ.α.  
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αληηθαηέζηεζε ηε ζετθή βνχιεζε ζηελ επηθχξσζε ηνπ εμνπζηαζηηθνχ ρξίζκαηνο» 

Βεξέκεο (2003, ζει.12)   

2.3 Το ελληνικό έθνος 

Σν εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ή αζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ, πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλν κε ηα δεηήκαηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, έρεη απαληεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Κάζε δηαθνξεηηθή 

απάληεζε αληηθαηνπηξίδεη  δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο αλάγθεο, δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ηζηνξηνγξαθίαο, ππνθξχπηνληαο 

αληηκαρφκελα ελδηαθέξνληα (ζπκθέξνληα). Δλδηαθέξνληα/ ζπκθέξνληα κηαο νκάδαο 

πνπ θπξηάξρεζε ή θπξηαξρεί έλαληη άιισλ νκάδσλ πνπ επεδίσμαλ ή επηδηψθνπλ λα 

θπξηαξρήζνπλ.  

Αθεηεξία ηεο αληίιεςεο πεξί ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ ζηε λεφηεξε θαη ζχγρξνλε 

ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία είλαη ε απάληεζε ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ, ζην «Πεξί ηεο 

επνηθίζεσο ησλ ζιαβηθψλ θαη αιβαληθψλ θπιψλ εηο ηελ Πεινπφλλεζνλ», ζηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ Φαικεξάπεξ, ζην «Ηζηνξία ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά 

ηνπο Μεζαησληθνχο Υξφλνπο». Ο Φαικεξάπεξ ηζρπξίδεηαη φηη νη λενέιιελεο 

ζηεξνχληαη ειιεληθφηεηαο θαζψο είλαη απφγνλνη ησλ ζιαβηθψλ θαη αιβαληθψλ 

θπιψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Πεινπφλλεζν.  Ζ απάληεζε ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ, απεηέιεζε θαη «ηελ ηδενινγηθή βάζε ηνπ ειιεληθνχ εζληθηζκνχ 

θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20

νπ
 αηψλα. Ο εζληθηζκφο απηφο 

βαζηδφηαλ ζηελ πνιηηηζκηθή θαη φρη ηε θπιεηηθή ζπλέρεηα» Βεξέκεο (2003, ζει. 20).  

Ο Παπαξξεγφπνπινο κε ηελ «Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο» θαη ν Εακπέιηνο
3
 κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην «Άζκαηα Γεκνηηθά ηεο Διιάδνο», είλαη νη ζεκειησηέο ηεο 

αληίιεςεο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή, εληαζζφκελνη ζηε ξνκαληηθή ηζηνξηνγξαθία 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

ην πιαίζν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ππφ ηελ επηξξνή ησλ Annals
4
, 

παξνπζηάδνληαη εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία. 

                                                 
3 Άσματα Δημοτικά της Ελλάδος 
4
 Ζ ζρνιή ησλ Annales πήξε ην φλνκα ηεο απφ ην γαιιηθφ πεξηνδηθφ πνπ θπθινθφξεζε ην 1929, 

Annales d’ Histoire Economique et Sociale. Ηδξπηέο ηεο ππήξμαλ νη Marc Bloch θαη Lucien Febvre. 

«…θεληξηθφο άμνλαο ηεο ζρνιήο, ήδε απφ ηελ πξψηε πξνπνιεκηθή πεξίνδν ηεο έθδνζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ήηαλ ε αλαδήηεζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο κε ζηφρν αθελφο λα αλαηξεζεί ν απζηεξφο 
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Κάπνηεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, απνδερφκελεο ηελ θπξίαξρε επξσπατθή πνιηηηθή 

«απνεζληθνπνίεζεο» ηείλνπλ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο θπξίαξρεο εζληθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο.  Ο βαζηθφο θνξκφο φκσο ησλ ηζηνξηθψλ ηείλεη, ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αληηζηεθφκελνο ζηνλ θίλδπλν ηεο απφ-ηζηνξηθνπνίζεο, ζην 

ζπγθεξαζκφ ησλ δχν αληηκαρνκέλσλ ηάζεσλ πεξί «έζλνπο», αλαδεηθλχνληαο ηε 

ζχλζεηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ιακβάλνληαο σο ζεκαίλνπζεο κεηαβιεηέο 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο δηαδξνκήο θάζε έζλνπο. Κχξηνο 

εθπξφζσπνο ηεο ηάζεο απηήο είλαη ν Ν. βνξψλνο, ν νπνίνο ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν 

«Σν Διιεληθφ Έζλνο, Γέλεζε θαη Γηακφξθσζε ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ», ππνζηεξίδεη φηη 

«Σν έζλνο είλαη θαη απηφ κηα ηζηνξηθή θαηεγνξία, ε θαηαθιείδα κηαο ζεηξάο 

ζρεκαηηζκψλ πνπ βγαίλεη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ ζε κηα ζπλερή εμειηθηηθή δηαιεθηηθή 

πνξεία κε ηε ζπλεξγία πνιιψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ φινη ηελ ίδηα 

ιεηηνπξγία, νχηε, επνκέλσο, ηελ ίδηα βαξχηεηα, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θάζε έζλνπο, 

πνπ ην θαζέλα απιψλεη ηεο ξίδεο ηνπ, άιιν καθξχηεξα θαη άιιν ιηγφηεξν καθξηά, ζην 

ηζηνξηθφ ρξφλν.» βνξψλνο (2004, ζει.23 )   

 

2.4 Πόνηος 

Άμελνο Πφληνο,  Δχμεηλνο Πφληνο,  Μαχξε ζάιαζζα, είλαη νη γλσζηφηεξεο 

δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο ηεο κεγάιεο θαη βαζεηάο ζάιαζζαο, πνπ βξίζθεηαη ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή εζραηηά ηεο Μεζνγείνπ. 

ηνλ Δχμεηλν Πφλην ή Πνληηθφλ πέιαγνο, ε ειιεληθή παξνπζία ήηαλ έληνλε, φπσο ην 

καξηπξνχλ ην πιήζνο θαη νη νλνκαζίεο  ησλ «Διιελίδσλ» πφιεσλ, ηηο νπνίεο 

αλαθέξνπλ ν ηξάβσλ, ν Ξελνθψλ, ν Φεπδν-θχιαμ, πνπ απνηθήζεθαλ απφ ηνπο 

Ίσλεο ηεο Μηιήηνπ. Ζ ηλψπε 8
ν
 π.Υ. αηψλα, κεηξφπνιε γηα φιεο ζρεδφλ ηηο άιιεο 

Ακηζφ, Κχησξν,  Κεξαζνχληα, Σξαπεδνχληα.  

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα φιε ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηβάιεη ηνλ 

Δχμεηλν Πφλην έρεη ηδηαίηεξα ηζρπξή γεσπνιηηηθή θαη γεσνηθνλνκηθή βαξχηεηα. Απφ 

ηνπο κχζνπο  ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Έιιεο, θαζψο θαη  ηεο Αξγνλαπηηθήο 

Δθζηξαηείαο πξνο ηε καθξηλή Κνιρίδα, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Καπθάζνπ (ζεκεξηλή 

Γεσξγία), ηφπνπ κε ηεξάζηην κεηαιιεπηηθφ πινχην, κέρξη ηηο κέξεο καο κε ηηο ηζρπξέο 

                                                                                                                                            
δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη αθεηέξνπ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ εμεηαδφκελε θάζε θνξά ηζηνξηθή πεξίνδν». 

(Μπξέγηαλλε 2008:25) . 
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αιιειεμαξηήζεηο θαη ηηο επαίζζεηεο ηζνξξνπίεο σο πξνο ηηο ελεξγεηαθέο νδνχο 

κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ πεηξειαίνπ ηεο Καζπίαο 

(Καδαθζηάλ), αηηηνινγνχληαη νη δηαζέζεηο θαηάθηεζεο ή επηξξνήο ησλ εχθνξσλ 

εδαθψλ, ησλ πινχζησλ ππεδαθψλ θαη θπξίσο ησλ ζηξαηεγηθψλ νδψλ.    

Ζ ηζηνξία ηνπ Πφληνπ θαηά ηε καθξά πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο δηαθπκάλζεηο δηαζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

εθ κέξνπο ησλ Οζσκαλψλ, πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα, 

εμαξηψκελεο απφ ηηο ηζνξξνπίεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Ζ ηχρε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθή, αλάινγα κε ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Οη έρνληεο εγθαηέιεηςαλ ηνλ Πφλην, ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο. 

Σν κεγαιχηεξν φκσο κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ππνρξεψζεθε λα παξακείλεη ζηελ 

πεξηνρή, αθνινπζψληαο δχν επηινγέο: λα θξπθηεί κεηαθηλνχκελν πξνο ηηο 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ησλ Πνληηαθψλ βνπλψλ ή λα εμηζιακηζζεί. Ζ ππνρξεσηηθή 

απηή πνξεία ζηήξημε ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα «…θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηνπξθνθξαηίαο ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά ηνπσλχκηα ηεο Μ. Αζίαο, ηδίσο βνπλψλ, 

πνηακψλ θαη ρσξηψλ ζηα πεδηλά κέξε, εθηνπίδνληαη απφ ηνπξθηθά, ελψ ην ίδην δελ 

ζπκβαίλεη ζηα νξεηλά θαη ηδίσο ζε πφιεηο φπνπ θαηνηθνχζαλ αθφκε ζπκπαγείο 

ειιεληθνί πιεζπζκνί θαη δηαηεξνχληαλ νη ππξήλεο ελφο παλάξραηνπ πνιηηηζκνχ» 

Βαθαιφπνπινο Α. (2005, ηφκνο Β, ζει. 72) 

Σηο πεξηφδνπο ησλ δηψμεσλ, ησλ εμηζιακηζκψλ δηαδέρζεθε ε πεξίνδνο ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (1839: «Υάηη 

εξίθ» θαη ηνπ 1856: «Υάηη Υνπµαγηνχλ») θαη παξαρσξνχληαη εηδηθά πξνλφκηα, 

ηζνλνκία, ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

Μ. Κνξνκειά ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν 1860-1910 σο ηε Υξπζή πεληηθνηαεηία. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πξνθαινχλ δεκνγξαθηθή αχμεζε θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα αληίζηξνθν ξεχκα κεηαθίλεζεο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηα 

νξεηλά πξνο ηα παξάιηα ηνπ Πφληνπ. «ην δηάζηεκα 1880-1920 ν ειιεληθφο 

πιεζπζκφο ηεο Ακάζεηαο θαη ηεο Κεξαζνχληαο ηξηπιαζηάζηεθε, ηεο Σξαπεδνχληαο 

ηεηξαπιαζηάζηεθε θαη ηεο ακςνχληαο εθηαπιαζηηάζηεθε». Σζνπθαιάο Κ. (1975, ζει. 

359) 

ια απηά δηαθφπεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Νεφηνπξθσλ, ηε δηάιπζε 

ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ Σνπξθηθνχ εζληθνχ 
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θξάηνπο. Γηα ηνπο έιιελεο ηνπ Πφληνπ είλαη ε πεξίνδνο ησλ δηψμεσλ θαη ησλ 

δησγκψλ, ησλ πξνζπαζεηψλ παξακνλήο ζην γελέζιην ηφπν ηνπο ππφ ηε κνξθή 

δηάθνξσλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, πνπ ηειηθά θαηαιήγεη  ζηε γελνθηνλία θαη ζηελ 

πξνζθπγηά, ελφο κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.  

 

3. Τασηόηηηα 

Ο φξνο ηαπηφηεηα, θαζψο θαη νη παξάγσγεο θαη ζχλζεηεο απφ θαη πξνο απηφλ έλλνηεο, 

πξνέξρεηαη απφ ηε Λνγηθή (Αξηζηνηέιεο, «ξγαλνλ», Αξρή ηεο Σαπηφηεηαο), 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα καζεκαηηθά «ε πην πξνρσξεκέλε θαη πην πινχζηα απφιεμε ηεο 

ηαπηηζηηθήο ινγηθήο είλαη ε επεμεξγαζία ησλ καζεκαηηθψλ. Δδψ πξέπεη, ρσξίο 

ακθηβνιία, λα αλαδεηήζνπκε ηνλ θχξην ιφγν ηεο γνεηείαο πνπ απηή ε επηζηήκε 

εμάζθεζε ζηε θηινζνθία, απφ ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνλ Πιάησλα κέρξη ηνλ Υνχζζεξι» 

Καζηνξηάδεο  (1981, ζει.320)  θαη γίλεηαη αληηθείκελν ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.   

ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ν δηάινγνο γηα ηηο ηαπηφηεηεο είλαη αλνηθηφο, 

κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε απφ ηελ πνιπζεκία ηεο έλλνηαο ηεο 

ηαπηφηεηαο.  Ζ ζχγρπζε απηή πνιιαπιαζηάδεηαη απφ ηηο επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θαζψο θαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο κέζα ζηνλ ίδην  

επηζηεκνληθφ θιάδν, κε απνηέιεζκα λα κεγεζχλνπλ ηελ αζάθεηα ηεο έλλνηαο ηεο 

ηαπηφηεηαο.  

Ο φξνο ηαπηφηεηα, απηφο θαζ’ εαπηφο, είλαη δηθνξνχκελνο, εκπεξηθιείεη δχν ζρέζεηο. 

Φέξεη εκθαλή ζρέζε νκνηφηεηαο (πνηνηηθή ) / ηζφηεηαο (πνζνηηθή ) πξνο ην ίδην / ην 

ίζν – «η’ απηφ» θαη ηαπηφρξνλα θέξεη ιαλζάλνπζα ζρέζε αλνκνηφηεηαο / αληζφηεηαο 

πξνο ην δηαθνξεηηθφ / ην άληζν – «ην άιιν», ην «έηεξν».  

ηαλ ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ιεηηνπξγεί σο ζρέζε κε ην «ίδην» δεκηνπξγνχληαη νη 

δηάθνξεο κνξθέο ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, ελψ φηαλ εκθαλίδεηαη σο ζρέζε κε ηνλ 

«εαπηφ», δειαδή σο ηαχηηζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ν φξνο «ηαπηφηεηα» 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν «εαπηφο». «Έηζη ζεζκίδεηαη ε ηαπηφηεηα σο πιήξεο θαη 

ππνζηαζηαθή, φρη ηαπηφηεηα αλάκεζα ζ’ απηφ θαη ζ’ εθείλν, αιιά ε ηαπηφηεηα πξνο 

εαπηήλ, απηφηεο, Selbstheit». Καζηνξηάδεο (1981, ζει.351)  
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Ζ δηάθξηζε κεηαμχ αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο είλαη δπζδηάθξηηε θαζψο 

«Κάζε ηαπηφηεηα είλαη θαη’ νπζίαλ δηαηνκηθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη νχηε 

(θαζαξά) αηνκηθή, νχηε (θαζαξά) ζπιινγηθή. Όηη απνθαινχκε ‘εαπηφ’ κπνξεί βέβαηα, 

ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, λα βησζεί σο θάηη απνιχησο κνλαδηθφ, σο έλα 

ηδηαίηεξν ππαξμηαθφ πιαίζην πνπ δελ αλάγεηαη ζε θαλέλα κνληέιν θαη ζε θαλέλαλ 

επηιεγκέλν ή επηβεβιεκέλν ξφιν. Γελ παχεη εληνχηνηο λα ζρεκαηίδεηαη (πξνηνχ αθφκα 

γελλεζεί) απφ έλα ζχζηεκα θνηλσληθψλ – πξαγκαηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ – ζρέζεσλ.» 

Balibar  - Wallerstein  (1991) 

Οη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο δεκηνπξγνχληα απφ ηε ηαχηηζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο 

αλήθνληεο ζε έλα ζχλνιν, ζρεκαηίδνληαο δηαθφξσλ κνξθψλ ζπιινγηθφηεηεο. Σν 

ζχλνιν απηφ κπνξεί λα είλαη θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, γεσγξαθηθφ, ζξεζθεπηηθφ. «Σν 

ζχλνιν απνηειεί ινηπφλ έλα είδνο ελλνηαθήο ζπζθεπήο πνπ θηιηξάξεη ηελ ελφηεηα 

δηακέζνπ ηεο πνιιαπιφηεηαο, ηελ πνιιαπιφηεηα δηακέζνπ ηεο ελφηεηαο, ηε 

δηαθνξφηεηα δηακέζνπ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ηαπηφηεηα δηακέζνπ ηεο δηαθνξφηεηαο.» 

Lévi-Strauss  (1977, ζει.256) 

Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα πξνεγείηαη ηζηνξηθά ηεο αηνκηθήο, θαηά παξφκνην ηξφπν πνπ 

ην βξέθνο ζεσξεί αξρηθά φηη είλαη έλα θαη ην απηφ κε ηελ ηξνθφ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο μερσξηζηφ άηνκν. Ζ κεηάβαζε απφ ηε ζπιινγηθή 

ζηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα είλαη κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πξνο έλα σξηκφηεξν θαη 

πιεξέζηεξν επίπεδν ζπλείδεζεο. «Σν φηη ε θνηλσλία, ην θνηλσληθφ ζχλνιν, είλαη 

πξφηεξν, δελ ήηαλ γηα ηνλ Νηπξθέκ κφλν κεζνδνινγηθή αξρή, αιιά θαη ηζηνξηθφ γεγνλφο: 

ε ζπλαίζζεζε ηνπ εαπηνχ καο σο μερσξηζηψλ αηφκσλ, σο απηφλνκσλ κνλάδσλ κε 

αθεξαηφηεηα θαη αηνκηθή ζπλείδεζε είλαη πξντφλ ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη θαηλφκελν 

κεηαγελέζηεξν ζηελ ηζηνξία. Οη πξσηφγνλεο θνηλσλίεο αγλννχλ ηελ έλλνηα ηνπ αηφκνπ. 

Οη άλζξσπνη εθεί κνηξάδνληαη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα θαη ππάξρεη πνιχ κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε απφ άηνκν ζε άηνκν. Οη πξνγελέζηεξεο θνηλσλίεο θαζνξίδνληαη απφ 

απηφ πνπ νλφκαζε ν Νηπξθεκ «ζπιινγηθή ζπλείδεζε» πνιχ πεξηζζφηεξν απ’ φηη νη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Δθεί ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε είλαη ζπκπαγήο, εδψ είλαη επέιηθηε 

θαη δηαθνξνπνηεκέλε.» Αλησλνπνχινπ (1984 ζει.52)  

ηαλ ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα νκαδνπνηήζεηο, ζηηο νπνίεο ζεσξεί 

ή ζεσξείηαη φηη αλήθεη ν άλζξσπνο, εμππεξεηεί ηελ αληηπαξάζεζε κε θάπνηεο άιιεο 

νκάδεο ζηηο νπνίεο ζεσξεί ή ζεσξείηαη φηη δελ αλήθεη. Πίζσ απφ ηελ έλλνηα ησλ 

ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ ππνθξχπηνληαη ζρέζεηο εμνπζίαο. ηαλ νη «άιιεο» νκάδεο 
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ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «άιισλ» ππνηηκνχληαη θαη ζε 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ ζπκπεξηθνξέο απνθιεηζκνχ.  Αληίζεηα φηαλ νη 

«άιινη» ζεσξνχληαη αλψηεξνη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ππεξηηκνχληαη, πξνθαιψληαο 

αηζζήκαηα θφβνπ θαη ζαπκαζκνχ, δένπο θαη ζεβαζκνχ. «Σν ζχκθσλα κε ηελ 

εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εηεξνεηδέο άηνκν, αζρέησο κε ην ηη ‘πξνζθέξεη’ ή ηη ‘είλαη’, 

γίλεηαη, αθξηβψο σο ηέηνην, αληηθείκελν πεξηθξφλεζεο ή, αληίζηξνθα, εθεί πνπ 

παξακέλεη κε δηάξθεηα ην ηζρπξφηεξν, ιαηξεχεηαη κε πξνιεπηηθφ ηξφπν». Weber Μ. 

(1997, ζει. 36) 

 

3.1 Γιαδικαζία ηαύηιζης 

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ηαχηηζεο. Ζ ηαχηηζε, ζχκθσλα κε ην Freud, είλαη κία ςπρνινγηθή δηαδηθαζία, έλαο 

επί πιένλ κεραληζκφο άκπλαο ηνπ αζπλεηδήηνπ, ν νπνίνο ιακβάλνληαο ηε κνξθή 

αηζζεκαηηθνχ δεζκνχ,  ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ελνριήζεηο, ηηο απνγνεηεχζεηο θαη ηηο καηαηψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εμσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

«Ζ ηαχηηζε είλαη ε πην πξψηκε θαη πην πξσηαξρηθή κνξθή αηζζεκαηηθνχ δεζκνχ» 

Freud (1994, ζει.60). Οη θξίζηκεο ηαπηίζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη ν θακβάο, ην πξφηππν, ην ζέκα, πάλσ ζην νπνίν 

δηακνξθψλνληαη νη επφκελεο ηαπηίζεηο ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ.  

ηα πξψηα, ηα πην θξίζηκα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, δχν είλαη νη θπξίαξρεο 

ηαπηίζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ ηαχηηζε κε ηελ ηξνθφ (πνπ είλαη ζπλήζσο ε κεηέξα). 

Σν βξέθνο αληηιακβάλεηαη ηε κεηέξα σο πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ θαηαλφεζε (ηξαπκαηηθή) φηη ε κεηέξα είλαη έλα δηαθνξεηηθφ 

πξφζσπν, πξαγκαηνπνηείηαη ε δεχηεξε ζεκαληηθή ηαχηηζε. Απηή αθνξά ηνλ γνληφ 

ηνπ ίδηνπ, ζπλήζσο, θχινπ. Σν παηδί ηαπηίδεηαη κε ηνλ γνληφ ηνπ ίδηνπ θχινπ, 

ηαπηφρξνλα φκσο ηξέθεη θαη ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα γηα απηφλ, αληαγσληζηηθά σο 

πξνο ηε δηεθδίθεζε ηεο αγάπεο ηνπ γνληνχ ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, αληηθείκελν ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπ νξκψλ. «Ζ ηαχηηζε είλαη απφ ηελ αξρή ακθηζπκηθή, κπνξεί λα ηξαπεί 

ηφζν πξνο ηελ έθθξαζε ηξπθεξφηεηαο φζν θαη ζηελ επηζπκία ηεο εμαθάληζεο» Freud 

(1994, ζει. 58). 
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Παξαιιαγέο απηψλ ησλ πξσηαξρηθψλ ηαπηίζεσλ, ησλ πξσηαξρηθψλ κνξθψλ 

αηζζεκαηηθψλ δεζκψλ «κπνξνχλ λα πξνθχςεη ζε θάζε λέα γηλφκελε αληηιεπηή 

θνηλφηεηα κε έλα πξφζσπν, ην νπνίν δελ είλαη αληηθείκελν ησλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ[…] 

ν ακνηβαίνο δεζκφο ησλ αηφκσλ ηεο κάδαο έρεη ηε θχζε κηαο ηέηνηαο ηαχηηζεο κέζσ 

κηαο ζεκαληηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλφηεηαο» Freud (1994, ζει. 61)  

Έηζη θάζε άλζξσπνο πξαγκαηνπνηεί κέζα ζηε δσή ηνπ πνιιέο ηαπηίζεηο, παξαιιαγέο 

ησλ πξψησλ ηαπηίζεσλ, πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο 

εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. «Έηζη θάζε άηνκν έρεη κεξίδην ζε πνιιέο καδηθέο ςπρέο, 

ζε απηή ηεο θπιήο ηνπ, ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο, ηεο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηνπ 

θξάηνπο θιπ.» Freud (1994, ζει. 93)  

 

 3.2 Σσλλογική Τασηόηηηα – Κοινόηηηα - Δθνόηηηα 

 

Ο Weber εμεηάδεη δηάθνξεο κνξθέο θνηλφηεηαο, ηε γισζζηθή, ηε ιαηξεπηηθή θαη ηελ 

εζλφηηθή. Οξίδεη σο «εζλνηηθέο νκάδεο» εθείλεο ηηο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

θαιιηεξγνχλ κηα ππνθεηκεληθή πίζηε ζηελ θνηλή ηνπο θαηαγσγή, ιακβάλνληαο ππ’ 

φςε είηε νκνηφηεηεο ζηελ θπζηθή ηνπο κνξθή, είηε ζηηο ζπλήζεηεο, είηε ιακβάλνληαο 

ππ’ φςε ηηο αλακλήζεηο ηεο απνηθηνθξαηίαο ή ηεο πξνζθπγηάο.  

Δζλνηηθέο ζρέζεηο δελ ζπγθξνηνχλ κία νκάδα, κφλν δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ 

θάζε είδνπο νκάδαο, ηδηαίηεξα ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πνιηηηθή 

θνηλφηεηα είλαη απηή πνπ αλαπηχζζεη ηελ πίζηε ζηελ θνηλή εζλφηεηα, αλεμάξηεηα 

πφζν απηή ε πίζηε έρεη ζρεκαηηζζεί ηερλεηά.  

Γηα ηνλ Weber θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ε θνηλή γεληά, ε γιψζζα ή ν θνηλφο 

ηχπνο, δελ είλαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ λα ραξαθηεξίζεη κηα νκάδα σο εζλνηηθή. Ζ 

θνηλσληθή δξάζε
5
 είλαη θνηλσληνινγηθά ζεκαληηθή.  

Ζ πνιηηηθή δξάζε, ε νξζνινγηθνπνηεκέλε δξάζε, είλαη ε ζεκαληηθή, αλεμάξηεηα αλ 

απηή ηερλεηά θαιχπηεηαη απφ κηα ηδενινγηθνπνηεκέλε  ζπλείδεζε θνηλφηεηαο. Ζ 

πνιηηηθή θνηλφηεηα είλαη ε δηαπινθή ηνπ θνηλνηηθνπνηεηηθνχ κε ην 

θνηλσληθνπνηεηηθφ ζηνηρείν.  

                                                 
5 Ο N. Elias εκθαλίδεηαη θξηηηθφο σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ηνπ Weber. ην Ζ εμέιημε ηνπ 

Πνιηηηζκνχ, Κνηλσληνγελεηηθέο θαη ςπρνγελεηηθέο έξεπλεο αλαθέξεη φηη ν Weber «έθαλε ηε κάιινλ απνηπρεκέλε 

απφπεηξα λα δηαρσξίζεη ηελ ‘θνηλσληθή δξάζε’ απφ ηε ‘κε θνηλσληθή δξάζε’, άξα ηελ ‘θαζαξά αηνκηθή’ πξνθαλψο 

‘δξάζε’ ηνπ κεκνλσκέλνπ αλζξψπνπ» Σφκ. Α’, ζει. 47 
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Απηφ ν «ηερλεηφο» ηξφπνο γέλλεζεο κηαο θνηλήο εζλνηηθήο πίζηεο αληηζηνηρεί 

επαθξηβψο ζην γλσζηφ καο ζρήκα ηεο κεζεξκελείαο νξζνινγηθψλ θνηλσληθνπνηεκέλσλ 

ζρέζεσλ ζε πξνζσπηθέο θνηλνηηθέο ζρέζεηο. Τπφ ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο δηάδνζεο 

νξζνινγηθψο αληηθεηκεληθνπνηεκέλεο θνηλσληθήο πξάμεο, απνθηά ζρεδφλ θάζε 

θνηλσληθνπνηεκέλε ζρέζε – αθφκα θαη κία θαζαξψο νξζνινγηθά ζπγθξνηεκέλε – κηα 

ππεξθαιχπηνπζα ζπλείδεζε θνηλφηεηαο, κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο ζπλαδέιθσζεο ζηε 

βάζε θνηλήο «εζλνηηθήο» πίζηεο. Weber (1997 ζει. 46)  

Ο Weber ζεσξεί φηη κία θνηλφηεηα ή ζπιινγηθφηεηα γίλεηαη ζεκαληηθή φηαλ δηεθδηθεί 

πνιηηηθή εθπξνζψπεζε είηε κεηαμχ ησλ θξαηψλ, είηε κέζα ζην ίδην ην θξάηνο, σο 

νκάδα εμππεξέηεζεο ζπκθεξφλησλ, φηαλ δειαδή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πνιηηηθή 

θνηλφηεηα.   

Άξα ε κεηάβαζε απφ ηελ θνηλνηηθνπνίεζε, ηε ζρέζε κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε, ηελ νξζνινγηθή ζρέζε γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ, ηελ πνιηηηθή 

πξάμε δειαδή, είλαη απηή πνπ θαζηζηά κία νκάδα εζλνηηθή.  

 

3.3  Σσνιζηώζες ηης εθνοηικής ηασηόηηηας 

Αθνινπζψληαο θαηά θχξην ιφγν ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Weber ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα 

ηεο εζλφηεηαο, αιιά θαη ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ησλ θπξίαξρσλ ζπληζησζψλ ηεο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο.   

3.3.1 Γλώζζα 

Ζ  γιψζζα, σο κέζν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, αιιά θαη σο θνξέαο ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ζρεηηδφκελε κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο, είλαη, αλ φρη ε ζεκαληηθφηεξε, 

πάλησο κία απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηαχηηζεο κεηαμχ ησλ κειψλ 

κηαο νκάδαο.  

Ο Freud ζεσξεί ηε γιψζζα σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ηαχηηζεο ησλ κειψλ κίαο νκάδαο κεηαμχ ηνπο. Τπνζηεξίδεη φηη «Ζ γιψζζα ρξσζηάεη 

ηε ζεκαζία ηεο ζηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ακνηβαία θαηαλφεζε κέζα ζηελ αγέιε, ζε 

απηήλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν κέξνο ε ηαχηηζε ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο» Freud (1994, 

ζει. 77) 



 14 

Ο  Weber ηνπνζεηεί πξψηε ζηελ ηεξάξρεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο ηε γιψζζα. «Οη θνηλφηεηεο κπνξνχλ απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο λα γελλήζνπλ αηζζήκαηα θνηλνχ ζηνηρείνπ […] Ακεζφηεξα ζπκβαίλεη 

απηφ φκσο ζε εθείλε ηελ θνηλφηεηα ε νπνία είλαη θνξέαο ελφο ‘αγαζνχ καδηθήο 

θνπιηνχξαο’ θαη ζεκειηψλεη ή δηεπθνιχλεη ηελ ακνηβαία ‘θαηαλφεζε’: ηελ θνηλφηεηα 

ηεο γιψζζαο» Weber (1997, ζει. 48) 

Ζ γιψζζα έρεη δχν κνξθέο. Σε γξαπηή θαη ηελ πξνθνξηθή ηεο κνξθή.  

Γηα ηελ πξνθνξηθή γιψζζα είλαη «ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη είλαη άλαξρε, 

φηη δελ ππαθνχεη ζε θαλφλεο […]. πλαθήο είλαη θαη ε άπνςε φηη ηα πξνθνξηθά 

ηδηψκαηα είλαη επκεηάβιεηα θαη αζηαζή, θη αο αλαγλσξίδνπκε ζε δηαιέθηνπο πνπ δελ 

γξάθηεθαλ πνηέ κηα ζπληεξεηηθφηεξε κνξθή απφ απηήλ πνπ επηθξάηεζε ζηελ θνηλή 

γξαθνκέλε, θη αο ππάξρνπλ πξνθνξηθέο παξαδφζεηο εληειψο αλεμάξηεηεο απφ ηε 

γξαθή» Μνζρνλάο (2005)  

Ζ πξνθνξηθή γιψζζα φκσο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα φηη είλαη άκεζε, απζφξκεηε θαη 

απνθαιππηηθή, θαζψο εθθξάδεη ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ. Μεηαθέξεηαη απφ 

γεληά ζε γεληά κέζσ ησλ δηεγήζεσλ, ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ.  

Ζ πξνθνξηθή γιψζζα πνπ αλήθεη ζε κία νκάδα, έρεη αμία γηα ηελ νκάδα απηή, θαζψο 

κεηαθέξεη ηελ ηζηνξία ηεο θαη ζπρλά, κεξηθέο ιέμεηο ή εθθξάζεηο ηεο γιψζζαο απηήο, 

πνπ δηαηεξνχληαη ζην ρξφλν απφ γεληά ζε γεληά, θέξνπλ απηφκαηα ηελ αίζζεζε ηεο 

νηθεηφηεηαο κεηαμχ απηψλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ «…ηέηνηεο ιέμεηο ιέγνπλ πνιιά ζην 

κπεκέλν, ελψ δελ ζεκαίλνπλ ηίπνηα γηα φπνηνλ είλαη έμσ απφ απηέο. Γεκηνπξγνχληαη 

ζηε βάζε θνηλψλ βησκάησλ. Αλαπηχζζνληαη θαη κεηαβάιινληαη καδί κε ηελ φπνηα 

νκάδα εθθξάδνπλ, γηαηί απεηθνλίδνπλ ηελ ησξηλή ηεο θαηάζηαζε θαη ηελ ηζηνξία ηεο. 

Οη ιέμεηο απηέο καξαίλνληαη θαη ράλνπλ ηελ εθθξαζηηθφηεηά ηνπο φηαλ βξεζνχλ ζε 

αλζξψπηλν πεξηβάιινλ μέλν πξνο ηα βηψκαηα, ηελ παξάδνζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο» Elias N. (1997, ηφκνο Α’, ζει. 74) 

Αληίζεηα ε γξαπηή γιψζζα έρεη ηελ ηζρχ ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηε ζρεηηθή 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο, ππνθξχπησληαο ζρέζεηο εμνπζίαο, «ε πξσηαξρηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ ππνδνχισζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αλζξψπνπ απφ άλζξσπν» Lévi-Strauss 

(1977, ζει. 32), θαζψο ε έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκθάληζεο ηεο γξαθήο 
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απνθαιχπηεη φηη είλαη δεκηνχξγεκα ησλ ηεξαξρεκέλσλ θνηλσληψλ θαη νη αξρηθέο 

ρξήζεηο ηεο εμππεξεηνχλ ηελ εμνπζία.  

ζνλ αθνξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κίαο γιψζζαο ζε δηαιέθηνπο θαη ηδηψκαηα, νη ιφγνη 

πνπ νξίδνπλ ηνπνγξαθηθά ηε δηακφξθσζε ησλ ηδησκάησλ, ησλ ηνπηθψλ δηαιέθησλ, 

είλαη πνιιαπινί «γεσγξαθηθνί, ζρεηηθνί κε ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, πνπ 

δηεπθνιχλεη ή φρη ηελ επηθνηλσλία (βνπλά, ζάιαζζα, θιπ.), δηνηθεηηθνί ή πνιηηηθνί πνπ 

αλαγθάδνπλ ηνπο θαηνίθνπο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ίδηα θέληξα, ή επνηθηζηηθνί 

(πξνζθπγηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεηαθηλήζεηο, δηαζπνξά, επαθέο κε ληφπην πιεζπζκφ θαη 

αιιεινεπίδξαζε ηδησκάησλ)» Σξηαληαθπιιίδεο (1981 [1938],  3
νο

 ηφκ., ζει. 66) 

Οη δηάθνξεο πξνθνξηθέο δηάιεθηνη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηνλ θφζκν, πέξαζαλ κία 

ηάζε εμαθάληζεο. Ζ επηβνιή ηεο εθάζηνηε εζληθήο γιψζζαο, κε ζηφρν ηελ εζληθή 

νκνηνγέλεηα, αιιά θαη ε  θπξηαξρία κίαο παγθφζκηαο γιψζζαο, ηεο αγγιηθήο, πνπ ηελ 

πεξίνδν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ 

– δηαδίθηπν - θαηίζρπζε φισλ ησλ άιισλ γισζζψλ, ελίζρπζαλ ηελ ηάζε εμαθάληζεο 

ησλ δηαιέθησλ.  

Πηζαλφλ σο αληίδξαζε ζην παγθφζκην νκνγελνπνηεκέλν ζχζηεκα, πηζαλφλ γηα 

άιινπο άδεινπο ιφγνπο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιινί επηζηεκνληθνί 

θιάδνη – δηαιεθηνινγία, γισζζνγεσγξαθία - πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή 

θαη δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ πξνθνξηθψλ δηαιέθησλ. Ζ ηάζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο νκηινχληεο, ηνπο θνξείο ησλ ηνπηθψλ δηαιέθησλ, πνπ πξνζπαζνχλ λα 

ηηο δηαηεξήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ελεξγέο. Οη ηάζεηο απηέο ζπλδένληαη κε 

ηελ ξεπζηφηεηα πνπ επηθξαηεί σο πξνο ηε ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ ζηελ κεηα-

λεσηεξηθή πεξίνδν. Ο ρξφλνο ζα δείμεη πφζν απηή ε δηαηήξεζε είλαη εθηθηή.  

 

 3.3.2  Η θρηζκεσηική πίζηη 

Ζ θνηλή ζξεζθεπηηθή πίζηε είλαη κία επηπιένλ ζπληζηψζα πνπ ελψλεη αλζξψπνπο 

δεκηνπξγψληαο νκάδεο, αλαπηχζζνληαο ην αίζζεκα ηεο θνηλφηεηαο.  

Ζ ζξεζθεπηηθή πίζηε ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο θάησ απφ ηελ ίδηα ζξεζθεία ή 

ην ίδην δφγκα, νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ παηέξα ή ηνλ 

κεγάιν αδειθφ. Δίλαη κία δηηηή ζρέζε. Απφ ηε κία κεξηά πξνο ηνλ νδεγφ, ηνλ Υξηζηφ 

θαη απφ ηελ άιιε πξνο ηα άηνκα ηεο νκάδαο κεηαμχ ηνπο. «ηελ εθθιεζία ηζρχεη ε 

ίδηα ςεπδήο παξάζηαζε (απηαπάηε) φηη εδψ είλαη έλαο αξρεγφο (ν Υξηζηφο), πνπ 
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αγαπάεη φια ηα άηνκα ηεο κάδαο κε ηελ ίδηα αγάπε  [... ] Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν 

δεζκφο ηνπ θαζελφο κε ηνλ Υξηζηφ είλαη θαη ν ιφγνο ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ηνπο». Freud S. 

(1994, ζει. 42) 

 

 3.3.3 Κοινή ιζηορία 

Ζ θνηλή ηζηνξία είλαη κία επηπξφζζεηε ζπληζηψζα ηεο ζπλείδεζεο ηεο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο.  

Ζ ηζηνξία απηή ζε έλα βαζκφ είλαη «θαηαζθεπή», δεκηνπξγεκέλε θαη επηβεβιεκέλε 

απφ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο πεξί ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

εζλψλ,  ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο φκσο είλαη απζεληηθή, θαζψο είλαη είηε βησκαηηθή 

είηε παξαδνκέλε απφ ηεο πξνεγνχκελεο γεληέο.  

Ηδηαίηεξα γηα πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο βίσζαλ κεηαλάζηεπζε ή πξνζθπγηά, ε 

θνηλή ηζηνξία, ην θνηλφ παξειζφλ,  νη αλακλήζεηο ησλ θνηλψλ αληημννηήησλ, εληζρχεη 

ην αίζζεκα ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο.  

«Μηα ηέηνηα πίζηε κπνξεί λα ππάξμεη αθφκε θαη κε κεγάιεο παξεθθιίζεηο ζε θαη ζε 

λεαληθέο αλακλήζεηο δξα σο πεγή ηνπ ‘λφζηνπ’ ζηνπο κεηαλάζηεο απηφ ην πεδίν, θαη λα 

αλαπηχμεη κηα δχλακε θνηλνηηθήο δηακφξθσζεο, φηαλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάκλεζε κηαο 

πξαγκαηηθήο κεηαλάζηεπζεο: ζε επνηθηζκφ ή κεηαλάζηεπζε κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. 

Γηφηη ε επίδξαζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηε ζπλήζεηα, αθφκα θαη ηφηε φηαλ έρνπλ πιένλ 

πξνζαξκνζηεί ζε ηέηνην βαζκφο ην λέν πεξηβάιινλ, ψζηε αθφκε θαη κία επηζηξνθή ζηελ 

παηξίδα ζα ηνπο ήηαλ αβάζηαρηε.» Weber (1997, ζει. 45) 

 

3.3.4 Τρόποι διαβίωζης 

Ο θνηλφο ηξφπνο δηαβίσζεο είλαη κία αθφκα απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο θνηλήο 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Ο θνηλφο ηξφπνο αθνξά ζηε δνκή θαη ηελ ηεξαξρία ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ν γάκνο, ζηνπο ξφινπο ησλ θχισλ, αιιά θαη 

ζηνλ ηξφπν δηαηξνθήο θαη ελδπκαζίαο, ζηνλ ηξφπν ςπραγσγίαο, ζηελ αηζζεηηθή,  ηα 

ήζε/νη ζπλήζεηεο θαη ηα έζηκα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο.   

 

3.3.5 Νοημαηική «καηαληπηόηηηα» 
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«Ζ λνεκαηηθή ‘θαηαιεπηφηεηα’ ηεο πξάμεο ησλ άιισλ είλαη ε ζηνηρεησδέζηεξε 

πξνυπφζεζε ηεο θνηλνηηθνπνίεζεο». Weber (1997, ζει. 50). Ζ πξνυπφζεζε πνπ 

θαζηζηά θαηαλνεηφ ην λφεκα ηεο πξάμεο ησλ άιισλ, είλαη ν «άιινο» λα είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη «εγψ». Ζ ηαχηηζε ηνπ εγψ θαη ηνπ άιινπ, πνπ έηζη γίλεηαη «εκείο». 

Δίλαη ε έλλνηα ηνπ θαζξέθηε. ηαλ ν «άιινο» είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ «εγψ», ηφηε 

θαζίζηαηαη θαηαλνεηφο.  

Γηα ηε λνεκαηηθή θαηαιεπηφηεηα δελ απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε ε θνηλή γιψζζα. Ζ 

γιψζζα δηεπθνιχλεη ηε λνεκαηηθή θαηαιεπηφηεηα. Σα ππνθεηκεληθά εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ πνπ γίλνληαη αληηθεηκεληθά θαη ε δηαδηθαζία απηή 

νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ζηα κελχκαηα πνπ δέρεηαη ην έλα άηνκν απφ ην άιιν. 

«Σν κπαιφ (λνπο-δηάλνηα) εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ αλεμάξηεηα απφ απηή ηελ δηαδηθαζία. Ζ 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 1. ηελ ‘ζπλνκηιία κε ρεηξνλνκίεο’ 

θαη 2. ηελ γιψζζα ή ηελ ‘ζπλνκηιία κε ζεκαίλνπζεο ρεηξνλνκίεο’ Καη νη δχν θάζεηο 

πξνυπνζέηνπλ έλα θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα είλαη 

ζε αλάδξαζε ην έλα κε ην άιιν […] Σν άηνκν ζπκκεηέρνληαο ζηελ ζπλνκηιία κε 

ρεηξνλνκίεο επηθνηλσλεί,  αιιά δελ γλσξίδεη φηη επηθνηλσλεί. Ζ ζπλνκηιία κε 

ρεηξνλνκίεο είλαη αζπλείδεηε επηθνηλσλία.»
 
Mead (1934) 

Ζ λνεκαηηθή θαηαιεπηφηεηα είλαη έληνλε ζηηο θιεηζηέο θνηλσλίεο. Ζ αληίδξαζε ηνπ 

«άιινπ» ζην εξέζηζκα ηνπ «εγψ» είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή θαη 

πξνθαζνξηζκέλε. Γηφηη ν ηξφπνο ζθέςεο, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο, 

είλαη θνηλφο θαη νθείιεηαη ζην θνηλφ αμηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη ζπλ- δηακνξθσζεί ζε  

κία θιεηζηή θνηλσλία.  

ηαλ εθιείπεη ε λνεκαηηθή θαηαιεπηφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ κηάο νκάδαο, ε 

γιψζζα δελ κπνξεί λα ηελ ππνθαηαζηήζεη. Καζψο ηα ιεγφκελα ηνπ «άιινπ» 

πξνθαινχλ δηαθνξεηηθφ εξέζηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνξεηηθή αληίδξαζε ηνπ 

«εγψ». 

ζν ε επηθνηλσλία κε άιιεο νκάδεο αλαπηχζζεηαη, ηφζν κεηψλεηαη ε λνεκαηηθή 

θαηαιεπηφηεηα, θαζψο αθνκνηψλεη ζηνηρεία ηνπ «άιινπ». Σφηε «ην παξεθθιίλνλ 

‘ήζνο’ δελ γέλεηαη αληηιεπηφ σο πξνο ην ππνθεηκεληθφ ηνπ ‘λφεκα’, δηφηη ιείπεη γηα θάηη 

ηέηνην ην θιεηδί ηεο εξκελείαο» Weber (1997, ζει. 42) 
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4. Η έρεσνα 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε πέληε ρσξηά ηνπ λνκνχ Κνδάλεο, εθ ησλ νπνίσλ ηξία 

έρνπλ ακηγή πνληηαθφ πιεζπζκφ, έλα κηθηφ πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ θαη έλα κηθηφ 

πιεζπζκφ απνηεινχκελν απφ πξφζθπγεο θαη ληφπηνπο.    

Χο κέζνδνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ επηιέρζεθε  ε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε θαζψο 

έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη κηα πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο. Καζηκάηε Κ. (2001, 

ζει. 356).   

Σν «δείγκα» πεξηιακβάλεη είθνζη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο απφ πφληηνπο πξφζθπγεο.  

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ βηνγξαθηψλ ησλ πνληίσλ πξνζθχγσλ πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δηαδξνκέο ηεο  ηαπηφηεηάο ηνπο. Απφ ηα ζηνηρεία απηά, θάπνηα 

παξακέλνπλ ζηαζεξά κέζα ζηνλ ρξφλν, θάπνηα πθίζηαληαη εθζπγρξνληζηηθέο 

αιινηψζεηο θαη θάπνηα  εμαθαλίδνληαη.  

 

4.1 Γιψζζα – Γηάιεθηνο  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ είλαη ε πξνθνξηθφηεηα. Οη 

πξνζπάζεηεο γξαθηθήο απνηχπσζεο μεθίλεζαλ πνιχ αξγά «Μέρξη ηνλ 19ν αηψλα δελ 

έρνπκε θαζφινπ γξαπηά θείκελα γηα ηε δηάιεθην απηή» (Tζάθσλα, 2009).  

Ζ πνληηαθή δηάιεθηνο, είηε σο κέζν έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, είηε σο φρεκα 

κεηαθνξάο ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξεο 

ςπρνζχλζεζεο ησλ πνληίσλ, εκθαλίδεη κηα παιηλδξνκηθή πνξεία δηαλχνληαο δηάθνξα 

ζηάδηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ηηο ακθηζπκηθέο ηάζεηο εζσζηξέθεηαο ή 

εμσζηξέθεηαο ηεο πνληηαθήο ηαπηφηεηαο. 

Σν πξψην ζηάδην ήηαλ ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο κεηαμχ ησλ πνληίσλ πξνζθχγσλ κε 

ηελ άθημε θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Καηά ην ζηάδην απηφ, ιεηηνπξγνχζε 

παξάιιεια κε ηελ πνληηαθή θαη ε ηνπξθηθή γιψζζα, σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

άιινπο πιεζπζκνχο, γεγελείο ή πξφζθπγεο άιισλ πξνειεχζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο πνιηηηθήο εζληθήο νκνγελνπνίεζεο, ππφ ηελ θξαηηθή επηβνιή, 

μεθίλεζε ε ζπξξίθλσζε ηεο ρξήζεο ηεο.  Σν ζρνιείν ήηαλ ν θπξίαξρνο παξάγνληαο 

απηήο ηεο εμέιημεο.  Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ απνδέρζεθε 

απηή ηελ επηβνιή. Ζ απνδνρή ηεο κε ρξήζεο ηεο δηαιέθηνπ εκθαλίδεηαη αξρηθά ζηνπο 

β’ γεληάο πξφζθπγεο, πνπ βίσζαλ απνθιεηζκφ απφ ηελ αδπλακία πιήξνπο θαη 
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ηθαλνπνηεηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επέβαιιαλ ζηα παηδηά ηνπο 

ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο. Ζ κε ρξήζε ηεο γιψζζαο δηεπξχλζεθε θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν 

θαη ζηνπο γ’ γεληάο πξφζθπγεο.    

Ζ πξνζπάζεηα ζπξξίθλσζεο ηεο ρξήζεο ηεο δηαιέθηνπ εθ κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ ηεο 

β’ γεληάο, δελ ήηαλ πάληα απνηειεζκαηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο. Πξψηνλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο πνληηαθήο ηαπηφηεηαο, σο αληίδξαζε ζηελ απεηιή 

άξζεο ηεο απηνλνκία ηνπο. Γεχηεξν ζην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ πξνζθχγσλ ηεο 

β’ γεληάο, φπνπ ηελ αλαηξνθή ηεο γ’ γεληάο αλέιαβε ε, ελαπνκείλαζα ζηελ Διιάδα, 

α’ γεληά, ε νπνία είρε κεησκέλε έσο θακία δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε άιιε γιψζζα 

πέξαλ ηεο πνληηαθήο.  

Σν ηξίην ζηάδην ηεο πνξείαο ηεο πνληηαθήο δηαιέθηνπ αθνξά ηελ ηάζε 

επαλεκθάληζήο ηεο θαη ρξήζεο ηεο ζηνπο λεψηεξνπο πξφζθπγεο. Ζ ηάζε απηή 

εληζρχεηαη απφ πξνζπάζεηεο γξαπηήο έθθξαζήο ηεο. 

ήκεξα, ζε αηνκηθφ επίπεδν, ε πνληηαθή δηάιεθηνο είλαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ ελαπνκεηλάλησλ ηεο α’ γεληάο θαη ησλ ππνινίπσλ γελεψλ. Σαπηφρξνλα 

επηρεηξνχληαη πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ γ’ γεληάο ρξήζεο ηεο δηαιέθηνπ 

ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο, σο «νηθηαθή» ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

Δληνλφηεξε παξνπζηάδεηαη ε ηάζε απηή, ζηα ρσξηά κε ακηγείο πνληηαθνχο 

πιεζπζκνχο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ηζρχεη θαη ζηα ππφινηπα ρσξηά.  

ε ζπιινγηθφ επίπεδν, ηα πνληηαθά ζσκαηεία, αιιά θαη ηα πςειφηεξεο βαζκίδαο 

ζπιινγηθά φξγαλα, πξνσζνχλ δξάζεηο δηαηήξεζεο ηεο δηαιέθηνπ, κέζσ ηεο ηέρλεο, 

θπξίσο ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ, αιιά θαη κε καζήκαηα ηεο πνληηαθήο 

δηαιέθηνπ.  

 

4.2 Κνηλή ηζηνξία 

Οη πξφζθπγεο, φισλ ησλ γελεψλ, έρνπλ ζπλείδεζε ηεο θνηλήο ηζηνξίαο ηνπο. Ζ 

ηζηνξία απηή κέρξη πξφζθαηα, πξηλ ελζσκαησζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

κεηαδηδφηαλ κέζσ ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο (παξακχζηα, παξνηκίεο, ηξαγνχδηα). Ο 

βαζκφο γλψζεο ηνπο είλαη έλα θξηηήξην ηεο δηάζεζήο ηνπο απέλαληη ζηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο.  
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Ζ εηθφλα γηα ηνλ Πφλην θαη ηνλ ηξφπν πνπ δνχζαλ νη πξφγνλνί ηνπο εθεί είλαη  

εμηδαληθεπκέλε ζηνπο πξφζθπγεο, παξαπέκπνληαο ζηελ έλλνηα ηνπ «ρακέλνπ 

Παξαδείζνπ» θαη ηνπ «πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο». ζνη απφ ηνπο πξφζθπγεο 

επηζθέθζεθαλ ηνλ Πφλην κεηαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο ηελ ίδηα εμηδαληθεπκέλε 

εηθφλα.  

Δλψ ε ζηάζε απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγηάο, ε 

εηθφλα απηή πξνζνκνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο ζχγρξνλνο 

επηζθέπηεο, πξνιαβαίλεη αθφκα λα απνιαχζεη ην εθπιεθηηθφ θπζηθφ ηνπίν θαη ηα 

ειάρηζηα ελαπνκείλαληα θηίξηα, πνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’80 παξέκελαλ φπσο είραλ 

εγθαηαιεηθηεί απφ ηνπο πξφζθπγεο, ζαλ έλα πέπιν λα πξνθχιαζζε ηα λφηηα παξάιηα 

ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ, ην νπνίν ζήκεξα βίαηα ζρίδεηαη, ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. «Σα ηειεπηαία ρξφληα, βέβαηα, αξθεηά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. 

Καη πνιχ ζχληνκα νη αλππνςίαζηνη ηνπξίζηεο ζα δηαζρίδνπλ ηε γε ηνπ Πφληνπ 

αγλνψληαο ην δξάκα θαη ηελ πνίεζε, ηνλ ιφγν θαη ηελ αηηία, πνπ θπιάεη ηνχηε ε γε» 

Κνξνκειά Μαξ. (1989, ζει. 10)  

 

4.3 Σξφπνο δηαβίσζεο 

Ο θνηλνηηθφο βίνο, ε νηθνγέλεηα θαη ν γάκνο είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ηξφπνπ 

δηαβίσζεο, απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ θαη ηα ήζε θαη έζηκα. . 

Ο θνηλνηηθφο βίνο πνπ κέρξη ηνπο πξφζθπγεο β’ γεληάο ήηαλ ηδηαίηεξα ελεξγφο, κέζα 

απφ ηα παξαθάζηα
6

 θαη ηα κνπραπέηηα
7

, ηείλεη κεηνχκελνο θαη αλαπηχζζνληαη 

νξγαλσκέλεο ζπιινγηθέο δξάζεηο..  

Ζ παξαδνζηαθή πνληηαθή νηθνγέλεηα έρεη σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ θπξίαξρε 

ζέζε ηνπ άλδξα, σο παηέξα ή γηνχ, ηε βαξχηεηα ηνπ «φκαηκνπ» ησλ κειψλ ηεο θαη ηε 

                                                 
6

 Παξαθάζη: εηπκνινγείηαη: θάζνκαη – παξά (δίπια) Σξφπνο ζπλαλαζηξνθήο θαη δηαζθέδαζεο,  

ζπλάμεηο πνιιψλ αλζξψπσλ, θίισλ θαη ζπγγελψλ, κέζα ζηα ζπίηηα, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

αθεγήζεηο. Σν πεξηερφκελν ησλ αθεγήζεσλ ήηαλ είηε ηζηνξηθφ – κε ηελ έλλνηα ηεο πξνθνξηθήο 

κεηαθνξάο ηεο παξάδνζεο -  είηε ςπραγσγηθφ, είηε παηδαγσγηθφ.  
7
 Μνπραπέηη: (απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε) «καδεπφκαζηε πέληε-έμη θίινη θαη κεηά…ην ζπίηη λαη…θαη 

ζε θαθελείν…ζε θνηλφ ρψξν. Αλ ππάξρεη ζηελ παξέα θαλέλαο ιπξάξεο, παίξλεη ηε ιχξα θη αξρίδεη ζηγά-

ζηγά ηε γξαηδνπλάεη, είλαη επηηξαπέδην, επηηξαπέδην αιιά ην ξίρλνπκε θαη ζην ρνξφ. Παξαδνζηαθά 

πνληηαθά…φινη καδί…Δ…απηφο πνπ θαηέρεη θαιά ην ζηίρν μεθηλάεη ην πξψην θαη επαλαιεπηηθά φινη 

καδί…θάπσο έηζη. Ξεθηλάο κε έλα δίζηηρν, πεηηέηαη έλαο άιινο, απηνζρεδηάδεη θηφιαο θακηά θνξά…Ναη 

κεξηθνί απηνζρεδηάδνπλ θηφιαο, ιέλε δηθά ηνπο. Υνξεχνπλ θη φια, πίλνπλ, κνπραπέηη δελ είλαη κφλν 

θάζεζαη… θαη ρνξεχεηο. Καη ζηελ θαξέθια, αιιά εκείο δελ είκαζηε ηεο θαξέθιαο, είκαζηε ηνπ ρνξνχ. 

Δίλαη εχθνιν ελ πάζεη πεξηπηψζε λα καδεπηεί…» 
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πνιχπινθε ζχλζεζή ηεο. Ζ ζχγρξνλε πνληηαθή νηθνγέλεηα δηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηείλνπλ κεηνχκελα.  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γάκνπ ήηαλ ε ελδνγακία πνπ δηαηεξείηαη κέρξη ηε β’ 

γεληά. ήκεξα ζηε γ’ γεληά αλαπηχζζεηαη ε εμσγακία, πνπ αθνξά θπξίσο ηηο θφξεο.  

Έλα επί πιένλ απφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ν ηξφπνο δηαηξνθήο. Ζ 

βάζε ησλ πνληηαθψλ θαγεηψλ είλαη ηα ζηηεξά θαη ην γάια, θαζψο ήηαλ ηα πξντφληα 

πνπ παξήγαγε ν Πφληνο. ια ηα παξαδνζηαθά πνληηαθά θαγεηά είλαη παξαιιαγέο 

απφ απηά ηα δχν πιηθά. ινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθδήισζαλ ηδηαίηεξε 

αγάπε γηα ηα πνληηαθά θαγεηά.   

 

4.4 Ννεκαηηθή Καηαιππηφηεηα 

Ζ έλλνηα ηεο λνεκαηηθήο θαηαιεπηφηεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην αμηαθφ ζχζηεκα 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί κηα πιεζπζκηαθή νκάδα. Ζ ηδέα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο νη πφληηνη, ε νπνία εθθξάζηεθε άκεζα κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπο, αιιά θαη 

έκκεζα κέζσ ησλ ζπλνιηθψλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, είλαη απηή πνπ δειψλεη 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο.  

Έληνλν ζπκηθφ ζηνηρείν, πξνθαιεί ακεζφηεηα ζηνλ ιφγν ηνπο. Απηφ ην ζηνηρείν ην 

νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θξηηηθά, σο δείγκα πξνεγνχκελνπ πνιηηηζκηθνχ 

εμειηθηηθνχ ζηαδίνπ, νη ίδηνη νη πφληηνη ην ζεσξνχλ δείγκα γελλαηφηεηαο θαη 

κεγαινςπρίαο. Οη ίδηνη απηναπνθαινχληαη «βάξβαξνη», ζηνρεχνληαο ζηε θξηηηθή ησλ 

«πνιηηηζκέλσλ» σο απνκαθξπζκέλσλ απφ ηε θχζε θαη ηελ νπζία αλζξψπνπ.  

ινη νη εξσηψκελνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, φισλ ησλ γελεψλ, ζεσξνχλ ηε «δνπιεηά» 

πξψηε ηεξαξρηθά ζην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα. Ζ πξσηηά ηεο δνπιεηάο δειψλεηαη είηε 

άκεζα, είηε έκκεζα. Πάληα παξνχζα σο αμία.  

 

5 Σσμπεράζμαηα 

Ζ ηαπηφηεηα ησλ πνληίσλ ζεκειηψλεηαη ζε κία ππεξηζρχνπζα ηδηνηππία, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ ηζηνξία απηήο ηε πιεζπζκηαθήο νκάδαο, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη 

ζήκεξα:  Δζραηηά. 
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Δζραηηά θαζψο νη πφληηνη θαζ’ φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηα φξηα απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο  πνιηηηζκνχο θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Άπνηθνη 

ηελ αξραία επνρή, αθξίηεο θαηά ηελ βπδαληηλή θαη νζσκαληθή πεξίνδν, πξφζθπγεο 

εγθαηεζηεκέλνη ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα. 

 Απηή ε θπξίαξρε ηδηνηππία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν 

ρψξν, αλέπηπμε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, πνπ είλαη ελεξγά κέρξη 

ζήκεξα, θαζψο εκθαλίδνληαη ζηνπο πξφζθπγεο γ’ γεληάο. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

θαη μεθεχγεη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο έξεπλαο ε πξνζέγγηζε θαη ε εξκελεία ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζε ρψξνπο θαη ρξφλνπο ηειείσο 

δηαθνξεηηθνχο. 

Ζ εζραηηά θαηέζηεζε ηε δσή ηνπο ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαη αγσληζηηθή, 

αλαπηχζζνληαο έλα εξσηθφ πλεχκα, πνπ εθθξάδεηαη απφ έληνλν αίζζεκα απηνλνκίαο. 

Ζ απνκφλσζε ελίζρπζε ηελ θνηλή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ επηκνλή ζηελ 

αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο πεξηνξηζκέλνο  ρψξνο αλέπηπμε ηελ εξγαηηθφηεηα, 

ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηκνλή.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά σο ζπληζηψζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο είλαη 

αιιεινεπεξεαδφκελα. Ζ απηνλνκία, ε ακεζφηεηα θαη ν εγσηζκφο ηνπο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε δνπιεηά, σο αμία θαζεαπηή. Γηα λα είλαη απηφλνκνη, δίλνπλ 

κεγάιε αμία ζηε δνπιεηά θαη έηζη εληζρχνπλ ηνλ εγσηζκφ ηνπο. Ή φληαο εγσηζηέο, 

ζέινπλ λα είλαη απηφλνκνη θαη γηα λα ην επηηχρνπλ θαζίζηαληαη εξγαηηθνί θαη 

δεκηνπξγηθνί.   

Έλα άιιν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνληηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αίζζεζε «θνηλφηεηαο» είλαη ε ηαχηηζε ιφγσλ θαη έξγσλ. Ο ιφγνο πνπ εθπέκπνπλ 

είλαη απφιπηε απεηθφληζε ηεο ζθέςεο ηνπο. Απφ απηφ δεκηνπξγνχληαη νη δπζρέξεηεο 

επηθνηλσλίαο, εκθαληδφκελνη σο «αθειείο» δηφηη πξάγκαηη δελ αληηιακβάλνληαη ηε 

ζθνπηκφηεηα πνπ ζπλήζσο ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ ην ιφγν. Αλ παξαηεξήζεη θαλείο 

πφληηνπο ρσξίο λα θαηέρεη ηε λνεκαηηθή θαηαιεπηφηεηα ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ιφγσλ 

ηνπο, μελίδεηαη 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο πξνθαινχλ δπζθνιία έληαμεο ζην εθάζηνηε 

θπξίαξρν ζχζηεκα, πνχ εθ κέξνπο ησλ πνληίσλ εθιακβάλεηαη σο αληίζηαζε, εθ 

κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο σο αληίδξαζε.  
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