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Abstract: Apart from its other dimensions, literature also has a national dimension, 

contributing to the construction of national identity. In this article we try to trace the way the 

national identity is constructed by analyzing an award-winning historical novel: "The 

Prophecy of Red Wine" by Loti Petrovic-Androutsopoulou based on predefined categories of 

analysis. We use a combination of tools, content analysis, narrative theory and the iconology 

approach. In the novel, the identity is constructed mainly with narratives and autobiographical 

discourse that concerns the struggles of the nation for liberation and independence, but also 

the dangers and difficulties it faced. The national identity is highlighted and praised and the 

national subject is determined in relation to the national "other", which in this case are mainly 

the Bulgarians and the Turks. In general, the novel promotes the idea of peaceful coexistence 

of all peoples, especially the Balkans. 
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Πεξίιεςε: Ζ ινγνηερλία εθηφο ησλ άιισλ ηεο δηαζηάζεσλ έρεη θαη κηα εζληθή δηάζηαζε, 

ζπκβάιινληαο θαη απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. ην 

παξφλ άξζξν επηρεηξνχκε λα αληρλεχζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ε εζληθή, θπξίσο, 

ηαπηφηεηα αλαιχνληαο έλα βξαβεπκέλν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα: «Ζ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ 

θξαζηνχ» ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

αλάιπζεο. Υξεζηκνπνηνχκε έλαλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ηε  

ζεσξία ηεο αθήγεζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθνλνινγίαο. ην κπζηζηφξεκα ε ηαπηφηεηα 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε αθεγήζεηο θαη απηνβηνγξαθηθφ ιφγν πνπ αθνξά ζηνπο 

αγψλεο ηνπ έζλνπο γηα απειεπζέξσζε θαη αλεμαξηεζία, αιιά θαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα αλαδεηθλχεηαη θαη εμαίξεηαη θαη ην εζληθφ 

ππνθείκελν πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά «άιιν», πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

είλαη θπξίσο νη Βνχιγαξνη θαη νη Σνχξθνη. Γεληθά ζην κπζηζηφξεκα πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο 

εηξεληθήο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ ιαψλ, ηδηαίηεξα ησλ Βαιθαληθψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Λνγνηερλία, εζληθή ηαπηφηεηα, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 
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Εηζαγσγή 

Ζ αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ είλαη κηα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζπλαιιαγή 

κεηαμχ αλαγλψζηε θαη ζπγγξαθέα, ζηελ νπνία ν θαζέλαο θέξεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, ηα 

βηψκαηα, ηηο ηδέεο ηνπ. Ζ γιψζζα είλαη έλα εξγαιείν δηακφξθσζεο ηξφπσλ λα βιέπνπκε θαη 

λα είκαζηε. Σα θείκελα δε δηαβάδνληαη πάληνηε θαη απφ φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. ΄ απηφ 

νθείιεηαη  ην γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία παξακέλεη πάληα δσληαλή (Υνληνιίδνπ, 2003). 

Ζ ινγνηερλία εθηφο ησλ άιισλ ηεο δηαζηάζεσλ έρεη θαη κηα εζληθή δηάζηαζε, ζπκβάιινληαο 

θαη απηή απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ζ έλλνηα έζλνο θαη 

ζπλεπψο θαη ε έλλνηα ηεο εζληθήο ινγνηερλίαο απνηεινχλ ηδενινγηθέο θαηαζθεπέο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Οη θνηλσλίεο, φκσο, είλαη de facto 

πινπξαιηζηηθέο. Γηα ηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα απηφ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα. Ζ πξνζθφιιεζε ζε θαηαζθεπέο πεξί εζληθήο θαζαξφηεηαο, ππεξνρήο ησλ 

γισζζψλ θαη θπιψλ ή θαη πνιηηηζκψλ νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηδενινγηθή θαηαζθεπή 

θαη ηδενιεςία (Υνληνιίδνπ, 2003). «Δκείο» θαη νη «Άιινη» ζηα έξγα κπζνπιαζίαο 

ππαγνξεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ινγνηερληθέο κνξθέο. Δίλαη ινγνηερληθά πξφζσπα 

πνπ ππεξεηνχλ ηε δνκή ηνπ έξγνπ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε θαη 

ζηνπο θψδηθεο πνπ εγγξάθνληαη ζην θείκελν (Ακπαηδνπνχινπ, 1998). 

ην παξφλ άξζξν ζα επηρεηξήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ε 

εζληθή, θπξίσο, ηαπηφηεηα αλαιχνληαο έλα βξαβεπκέλν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα: «Ζ 

πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ. Σν κπζηζηφξεκα 

απνηειεί έλα ηαμίδη ζην ζξπιηθφ Μειέληθν, κηα βπδαληηλή πφιε ηεο Μαθεδνλίαο, θέληξν ηνπ 

Διιεληζκνχ, θαη ηελ πνιπηάξαρε ηζηνξηθή ηνπ πνξεία απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Ρήγα έσο ζήκεξα. 

Μέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη ηα βηψκαηα γλσζηψλ νηθνγελεηψλ πνπ βίσζαλ ηελ 

αθκή θαη ηελ πηψζε ηνπ έξρνληαη ζην θσο ζεκαληηθνί ζηαζκνί ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, αιιά 

θαη ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο: Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ησλ Διιήλσλ 

θαηά ησλ Σνχξθσλ, νη αγψλεο θαη ηα νξάκαηα ηνπ Ρήγα, ε Φηιηθή Δηαηξεία, ν Μαθεδνληθφο 

Αγψλαο θαη νη Βαιθαληθνί πφιεκνη σο ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1913, 

φηαλ ρηιηάδεο θάηνηθνί ηεο πήξαλ ηνλ δξφκν ηεο πξνζθπγηάο. Μηα λεαξή θνπέια, απφγνλνο 

κηαο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ «Μπζηξά ηνπ Βνξξά», φπσο απνθαιείηαη ε πφιε, κε ηε βνήζεηα 

ελφο θνηηεηή ηεο Ννκηθήο ζα γλσξίζεη ηελ ησξηλή κνξθή ηεο, αιιά θαη ην παξειζφλ ηεο. Θα 

ηελ πξνβιεκαηίζεη ε ζπκπεξηθνξά ελφο γέξνληα κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ζα αλαθαιχςεη 

ην δηθφ ηεο παξειζφλ θαη ηα πξνζσπηθά ηεο αηζζήκαηα. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

1.1 Ταπηόηεηα 

Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ καο. Ζ ζπλνρή κεηαμχ εκπεηξίαο, ηδεψλ, αμηψλ θαη 
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πεπνηζήζεσλ δηαζθαιίδεηαη κέζσ απηήο. Ζ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο βαζίδεηαη ζε κηα δηπιή 

ηαπηφρξνλε δηεξγαζία: ηελ αληίιεςε ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο χπαξμήο καο ζηνλ 

ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν θαη ηελ αληίιεςε φηη νη άιινη αλαγλσξίδνπλ απηήλ ηελ νκνηφηεηα θαη 

ζπλέρεηα. Ζ ηαπηφηεηα επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαλείο απέλαληη ζηνπο άιινπο, λα 

αλαγλσξίζεη φζνπο ηνπ κνηάδνπλ θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο. Δίλαη 

πνιπδηάζηαηε θαη εθθάλζεηο ηεο παξαπέκπνπλ ζην άηνκν, ηελ νκάδα, ηελ θνηλσλία  

(Γξαγψλα, 2003). 

Ο Mead (1973) νξίδεη ηελ ηαπηφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξαηεξεί 

αλαζηνραζηηθά ην ίδην ηνπ ην «εγψ». Σν κεκνλσκέλν άηνκν, βέβαηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θέξεη εηο πέξαο απηήλ ηε δηαδηθαζία. Μφλν ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο θαη παξαηεξψληαο 

ην «εγψ» ηνπ κε ηα «κάηηα» ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη κηα εηθφλα 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί, επνκέλσο, ηε ζεκειηψδε 

πξνυπφζεζε ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο (Γθφβαξεο, 2001:176). Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, 

φηη ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία.  

Ο Goffman θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, δπλεηηθήο θαη 

πξαγκαηηθήο. Ζ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα παξαπέκπεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο, ηεο πνξείαο ηνπ κέζα ζηνλ ρξφλν, ηεο ζπλείδεζεο 

φηη ε αηνκηθή ηνπ χπαξμε δελ επαλαιακβάλεηαη. Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα παξαπέκπεη ζε 

ζπιινγηθφηεηεο, ζην γεγνλφο φηη ην ππνθείκελν αλήθεη ζε θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, ζηνηρεία 

ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηδηνηήησλ πνπ είλαη ελεξγφ ζηελ 

θνηλσλία. Ζ εζληθή/εζλνηηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζκηθή αλήθνπλ ζηηο ζπιινγηθέο-θνηλσληθέο 

ηαπηφηεηεο. Ζ δπλεηηθή ηαπηφηεηα αθνξά ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο αλακέλνληαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ πξαγκαηηθή παξαπέκπεη 

ζηελ εκπεηξηθά βησκέλε, απφ ηε ζθνπηά ηνπ παξαηεξεηή, εηθφλα ηνπ «άιινπ», ζηηο de facto 

ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ «Δγψ», ζχκθσλα κε ηνλ Goffman, 

ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο ηζνξξνπίαο πνπ επηηπγράλεη ην άηνκν κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, πνπ απνηππψλεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο βηνγξαθηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ, θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, πνπ ζπκππθλψλεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο (Goffman, 2001).  

χκθσλα κε ηε Γξαγψλα (1997) ηξεηο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο δηεξγαζίεο 

ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο: α) αθνκνίσζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσληθή νκάδα, β) 

ελαξκφληζή ηνπ κε ηα γλσξίζκαηα ηεο νκάδαο θαη ηαπηφρξνλε αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηνλ 

ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν θαη γ) αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αμίαο ηνπ αηφκνπ. Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ πξντφλ ηεο 

δπλακηθήο ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζηα άηνκα ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθντζηνξηθφ πιαίζην 

(Γξαγψλα, 1997).  

Βέβαηα ε ηαπηφηεηα δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ. Ζ δηακφξθσζε ηεο είλαη δπλακηθή δηαδηθαζία 

πνπ εμειίζζεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην 

(Γακαλάθεο, 1998). Σα άηνκα ζήκεξα δε ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα εληαία ηαπηφηεηα, αιιά 

απφ ηε ζχλζεζε πνιιψλ αληηζεηηθψλ θαη αληηθαηηθψλ ελ κέξεη ηαπηνηήησλ (Γθφβαξεο, 2001· 
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Αβδειά 1997α). «Γελ είλαη επίζεο έλα ζχλνιν πνπ νξηζηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζε θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή, αιιά κηα δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηνλ ρξφλν» (Σζηξψλεο, 

2008:125). 

1.2 Εηεξόηεηα 

Ζ έλλνηα «εηεξφηεηα» εκθαλίδεηαη ζηα Μεηαθπζηθά ηνπ Αξηζηνηέιε σο δηαθνξά γέλνπο ή 

νπζηψδεο δηαθνξά (Lidell & Scott, 1977:347). Δπίζεο, νξίδεηαη σο ε έιιεηςε νκνηφηεηαο 

θαηά ην είδνο, ηε ζέζε, ηελ ηάμε θ.ιπ. (Μπακπηληψηεο, 2002:681) Τπάξρνπλ δχν είδε 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εηεξφηεηαο: Ζ αληηθεηκεληθή-νπζηνινγηθή, ε νπνία 

αληηκεησπίδεη ηελ εηεξφηεηα σο κηα αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη ζεσξεί φηη ε δηαθνξά είλαη 

ππαξθηή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζε αγαζά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θαηλνκελνινγηθή-εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη ε δηαθνξά δελ είλαη εμσηεξηθή, αιιά 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ην ίδην ην ππνθείκελν θαη επεξεάδεηαη απφ ηνλ αληηιεπηηθφ ηνπ 

κεραληζκφ. Ζ εηεξφηεηα, σο έλλνηα θαη σο βίσκα, πξνυπνζέηεη ζχγθξηζε, είηε ζπλεηδεηή είηε 

φρη, κε ηηο πιεηνςεθηθέο, ζπλήζσο, ηαπηφηεηεο. Άξα, ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηαπηφηεηα θαη 

αληηπαξαηίζεηαη ζ’ απηήλ (Γθφηνβνο, 2002).  

O «άιινο», ν «μέλνο», ζε φιεο ηηο δπλαηέο βησκαηηθέο-εξκελεπηηθέο ηνπ εθθάλζεηο (σο 

εμσηηθφο ή σο επηθίλδπλνο εηζβνιέαο, σο ακθηζβήηεζε ή σο «ζπκπιήξσκα» ηνπ εαπηνχ), 

απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθψλ ηζηνξηθήο αθήγεζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ σο δεκηνπξγνχ πνιηηηζκνχ. Κη απηφ επεηδή ε 

δηαξθήο ζπλάληεζε ησλ «μέλσλ» πνιηηηζκψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ίδηα ηελ εμέιημε ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξίαο (Γθφβαξεο, 2014). Ο θφβνο γηα ηνλ «μέλν» είλαη ν θφβνο γηα ην 

άγλσζην. Όπσο γξάθεη ν Mircea Eliade, «νη αξρατθέο θαη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο ζαλ έλα κηθξφθνζκν. Πέξα απφ ηα φξηα απηνχ ηνπ 

θιεηζηνχ θφζκνπ αξρίδεη ε πεξηνρή ηνπ αγλψζηνπ, ηνπ άκνξθνπ, ην ράνο, ε λχρηα». 

Δπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη ηηο ίδηεο εηθφλεο κεηαρεηξηδφκαζηε θαη ζήκεξα, φηαλ πεξηγξάθνπκε 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνλ πνιηηηζκφ καο: κηιάκε γηα «ράνο», γηα «αηαμία» θαη 

«ζθνηάδη», φπνπ ζα βπζηζηεί «ν θφζκνο καο». Ζ δηακφξθσζε ελφο ηχπνπ γηα ηνλ «άιιν», ηνλ 

«μέλν» κε θξηηήξηα ηα εζληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα Οη 

εηθφλεο ηνπ «άιινπ» ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, 

παξακέλνπλ θνξηηζκέλεο αξλεηηθά (Ακπαηδνπνχινπ, 1998). 

1.3 Ειιεληθή εζληθή ηαπηόηεηα 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ παξαδνρή  φηη ε έλλνηα ηνπ έζλνπο είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε, δηακνξθψζεθε ηζηνξηθά ηα ηειεπηαία δηαθφζηα ρξφληα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

δεκηνπξγία ησλ εζλψλ θξαηψλ. Γε γίλεηαη αληηιεπηφ σο κηα θπζηθή θαη ζηαζεξή νληφηεηα, 

αιιά έλα ηζηνξηθφ θαηλφκελν πνπ απνηειεί πξντφλ ηεο εζληθηζηηθήο επηηαγήο «έλα έζλνο, έλα 

θξάηνο». Ζ εζληθή ηαπηφηεηα θιήζεθε λα αληηθαηαζηήζεη ην θελφ πνπ δεκηνχξγεζε ε 

θαηάιπζε ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη λα ζηεξίμεη ηελ θνηλσληθή 
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ζπλνρή κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηεο «θαληαζηαθήο θνηλφηεηαο» ηνπ έζλνπο. Ζ θνηλή 

θαηαγσγή, ε θνηλή γιψζζα, ε θνηλή ζξεζθεία θαη νη θνηλέο παξαδφζεηο απνηεινχλ ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Σα πνιηηηζκηθά απηά θξηηήξηα, πνπ ζεσξνχληαη 

θνηλά, πξνζδηνξίδνπλ ην ζπκβνιηθφ θαη θπζηθφ ρψξν ηνπ έζλνπο. Έηζη ηα έζλε έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ηζηνξηθά θπξίσο κέζα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε άιια έζλε. Απηή ε ζπλερήο 

δηαδηθαζία εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο σο 

κνλαδηθήο θαη νκνηνγελνχο θαη ζηεξίδεη ηελ ηάζε ηεο λα αξλείηαη ηφζν ηηο νκνηφηεηεο κε 

θαζεηί έμσ απ’ απηήλ, φζν θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Βαζηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ 

έζλνπο-θξάηνπο απνηειεί ην εληαίν θαη θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Αβδειά,1997α
 
).  

Ζ πνξεία ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο είλαη πνιπθχκαληε. Ξεθηλά απφ ηελ ειιεληθή 

αξραηφηεηα, πεξλά απφ ηελ πνιπεζληθή Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη κεηά απφ ηέζζεξηο 

αηψλεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Ηζηνξηθά νη απαξρέο ηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ επνρή πνπ δεκηνπξγνχληαη ηα 

νκεξηθά έπε, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη κηα ήδε δηακνξθσκέλε, δηαηνπηθή ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ζεκεξηλνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη έρεη σο 

ζεκείν αλαθνξάο ην «εκείο» (ηακέινο & Καξαλάηζεο, 2005). Ο εζληθφο εαπηφο 

παξνπζηάδεηαη, ινηπφλ, σο θιεξνλφκνο ελφο θαζνιηθά αλαγλσξηζκέλνπ πνιηηηζκνχ κε 

αδηακθηζβήηεηε αμία (Αβδειά, 1997β).  

1.4 Λνγνηερλία θαη ηαπηόηεηα 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα νξίζνπκε ηε ιέμε «ινγνηερλία», επεηδή φξνη φπσο απηφο είλαη 

αλνηρηνί θαη ην λφεκα ηνπο πνηθίιεη απφ επνρή ζε επνρή θαη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ, 

αθφκα θαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνχ (Hawthorn, 1995). Ζ λεψηεξε ζεσξία ηεο 

ινγνηερλίαο ηελ αληηκεησπίδεη σο αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη σο κίκεζή 

ηεο, ε νπνία απερεί πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Γηακέζνπ απηήο ηα άηνκα, αιιά 

θαη ηα ζχλνια, απνθαιχπηνπλ ηνλ ηδενινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη» (Ακπαηδνπνχινπ, 2000). 

Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηε ινγνηερλία, θπξίσο ηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή, αιιά θαη απηήλ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελειίθνπο. Ζ ινγνηερλία, 

πξαγκαηεπφκελε ζέκαηα πνιππνιηηηζκηθά θαη νηθνπκεληθά, ζπληζηά έλαλ ηφπν πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, αιιά θαη πξνζθέξεη πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο, αθνχ ην ινγνηερληθφ βηβιίν απνηειεί θνξέα 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Μέζσ ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζηάζεηο θαη κεηαβηβάδνληαη αμίεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ (Λαιαγηάλλε, 2003). 
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2. Μεζνδνινγία 

2.1 Σθνπόο θαη Εξεπλεηηθά Εξσηήκαηα  

θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε αλίρλεπζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο (θπξίσο 

εζληθήο) ζην εθεβηθφ κπζηζηφξεκα «Ζ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» ηεο Λφηε 

Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο. 

Δπηρεηξείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πψο θαηαζθεπάδεηαη ε εζληθή ηαπηφηεηα κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ εξψσλ ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο;  

 Πψο θαηαζθεπάδεηαη ε εζληθή ηαπηφηεηα κε βάζε ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ιφγν θαη ηα  

βηψκαηα; 

 Πψο θαηαζθεπάδεηαη ε ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά άιιν; 

 Πνηνη είλαη νη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε θξηηηθή πεξί ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνπλ νη  

ραξαθηήξεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο; 

2.2 Υιηθά θαη Μέζνδνη 

Τιηθφ ηεο αλάιπζεο απνηειεί ην βξαβεπκέλν εθεβηθφ κπζηζηφξεκα «Ζ πξνθεηεία ηνπ 

θφθθηλνπ θξαζηνχ» ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-Αλδξνπηζνπνχινπ, Δθδφζεηο Παηάθε, πξψηε 

έθδνζε ην 2008. Σν κπζηζηφξεκα ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Παηδηθνχ Λνγνηερληθνχ 

Βηβιίνπ θαη κε ην Βξαβείν ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο ΗΒΒΤ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, ηε ζεσξία ηεο αθήγεζεο ηνπ Genette θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο εηθνλνινγίαο.  

Δπηπιένλ, ζηε ζπγθξφηεζε θαηεγνξηψλ αλάιπζεο εθαξκφδνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ θαζνιηθνχ 

θαη ηνπ ηνπηθνχ, αλαδεηψληαο εηθφλεο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ, εηθφλεο θαζνιηθφηεηαο, 

εηθφλεο ηνπηθφηεηαο θαη κεηθηέο εηθφλεο.  

1. Καζνιηθόηεηεο: εηθφλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θνηλψλ ζεκείσλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, φπσο ν έξσηαο, 

ν ζάλαηνο, ν γάκνο, ε εξγαζία, ην ζρνιείν, ην παηρλίδη, θ.ι.π.  

2. Σνπηθόηεηεο: εηθφλεο ζηεξενηχπσλ πνπ αληηδηαζηέιινπλ άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε 

αξλεηηθά ηνλ «άιινλ» κε ηνλ «εαπηφ καο» ή ην «εκείο» κε ηνπο «άιινπο» (Καξαθίηζηνο, 

2008· Καξαθίηζηνο & Καξαζαββίδνπ, 2005). 

Οη φξνη ζηεξεφηππν, ινγνηερληθφο ηχπνο, εηθφλα είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα 

ζηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, αιιά σο δάλεηνη απφ άιιεο επηζηήκεο θαη φρη πάληα κε 

ζαθήλεηα. ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ν φξνο ζηεξεφηππν αλαθέξεηαη ζε αλζξψπηλεο νκάδεο: 

εζλφηεηεο, έζλε, ηάμεηο, θχια, θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηε θπιεηηθή πξνθαηάιεςε. Πξφθεηηαη γηα 

ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλφηεηα θαη εληνπίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
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θείκελα θαη φρη κφλν ζηα ινγνηερληθά. Ζ ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν κε ηε ζεκαζία πνπ απνθηά ζηελ ςπρνινγία, ζηελ νπνία ηα ζηεξεφηππα 

νξίδνληαη σο πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο πνπ δε ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία, δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκέιηα, θπξηαξρνχλ ζηα κέιε κηαο νκάδαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπαξάγνληαη ακεηάβιεηεο. Μέζα απφ απηέο ηηο πξνθαηαζθεπέο αλαθχεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

«άιιν». ην ινγνηερληθφ έξγν νη επηλνήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ δηακνξθψλνληαη ζε εηθφλεο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο θαη ζηεξεφηππα, αιιά είλαη δπλαηφλ λα ηα 

αλαπιάζνπλ θαη λα ηα ηξνπνπνηνχλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία. Δπνκέλσο, ε εηθφλα 

δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην ζηεξεφηππν, κπνξεί φκσο, θαη λα ην αλαπαξάγεη πηζηά 

(Ακπαηδνπνχινπ, 1998). 

3. Μεηθηέο: εηθφλεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη δηαθνξεηηθφ θιείζηκν. Δθθηλνχλ κε 

ζηνηρεία δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θιείλνπλ κε ζηνηρεία νκνηφηεηαο ή θαη αληίζηξνθα 

(Καξαθίηζηνο, 2008· Καξαθίηζηνο & Καξαζαββίδνπ, 2005). 

Με ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηαμηλνκνχκε ην ινγνηερληθφ έξγν ζε ζεκειηαθέο 

θαηεγνξίεο πνπ ζπκππθλψλνπλ ζπζηεκαηηθά ην θείκελν. Με βάζε ηηο θαηεγνξίεο νη 

αλαιχζεηο γίλνληαη κε ην παξάδεηγκα ηεο δφκεζεο πεξηερνκέλνπ, απνδειηηψλεηαη ην πιηθφ 

θαη ηαμηλνκνχληαη νη αλαθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

ζεκαζηνινγηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Γίλεηαη επηινγή ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ αλαθνξψλ 

πνπ σο πξφηππα κεηαθέξνληαη απφ ην πξσηφηππν κε αθξίβεηα.  

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Ζ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» εμεηάδνπκε 

ηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο 

1)  Ζ θαηαζθεπή ηεο  ηαπηφηεηαο ζηα ινγνηερληθά θείκελα: 

α) θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο κε αθεγήζεηο. 

β) θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά άιιν. 

γ) θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο κε απηνβηνγξαθηθφ ιφγν θαη βηψκαηα. 

2) Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε θξηηηθή πεξί ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνπλ νη ραξαθηήξεο ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο (Καξαθίηζηνο, 2008· Καξαθίηζηνο, 2012). 

2.2.1 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα γηα λα 

κειεηεζεί ε επηθνηλσλία ησλ καδψλ. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε είδνπο επηθνηλσληαθφ 

ιφγν ή κήλπκα, κπζηζηνξήκαηα, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, δηαθεκίζεηο, θ.α. (Δπαγγέινπ, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Krippendorff (1980:21) ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη «κηα εξεπλεηηθή 

ηερληθή, κε ηελ νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα πηζηή αληηγξαθή, αιιά θαη κηα έγθπξε θαη 

απνηειεζκαηηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα δεδνκέλα γηα ηα ζπκθξαδφκελα ηνπο». Με 

ηελ ηερληθή απηή αλαδεηνχληαη ηα ζέκαηα, ηα κελχκαηα, ηα θαλεξά θαη θξπθά λνήκαηα πνπ 
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εκπεξηέρνληαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(Βάκβνπθαο, 1993· Φίιηαο, 1998· Καζβίθεο, 2004). 

Γηαθξίλνπκε ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ηεο ζεηηθηζηηθήο παξάδνζεο ηεο επηζηήκεο, 

ηεο πξνζέγγηζεο, δειαδή, πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε κεζνδνινγία, νη ζθνπνί, νη 

έλλνηεο θαη νη κέζνδνη ηεο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πξέπεη λα είλαη φκνηα κε απηά 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Δδψ ην θξηηήξην είλαη ε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο ησλ κελπκάησλ 

(Μπνλίδεο, 2004). Ζ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζηε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ηνπ ζπκθξαδφκελα, 

ζεσξψληαο φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δε ζρεηίδεηαη 

απαξαίηεηα θαη κε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Άιισζηε, εμίζνπ ζεκαληηθέο κπνξεί λα είλαη θαη 

νη παξαιείςεηο θαη απνζησπήζεηο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε νδήγεζε ηνπο 

εξεπλεηέο ζε κηα κηθηή κνξθή πνπ ζπλδπάδεη ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

(Μπνλίδεο - Υνληνιίδνπ, 1997· Καζβίθεο, 2004). 

2.2.2 Εηθνλνινγία 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ε έξεπλά καο είλαη νη εηθνλνινγηθέο ζπνπδέο 

θαη εηδηθφηεξα ε πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία (imagologie), πνπ κειεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 

εηθφλαο ηνπ Δαπηνχ θαη ηνπ Άιινπ ζηε ινγνηερλία θαη δηεξεπλά ηελ ηδενινγηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ζεσξεηηθή ζθέςε, θάζε εηθφλα-αλαπαξάζηαζε είλαη 

πξντφλ θαηαζθεπήο ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο δεδνκέλε αιήζεηα, πνπ εμππεξεηεί, φκσο, ηελ 

αλάγθε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο λα δηακνξθψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

Ζ δηακφξθσζε απηή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ζε αληηπαξάζεζε κε κηα εηεξφηεηα, έλαλ «άιιν».  

Γξάθεη ν Daniel-Henri Pageaux: «Κάζε εηθφλα πξνέξρεηαη απφ κηα ζπλεηδεηνπνίεζε, έζησ 

ειάρηζηε, ελφο Δγψ ζε ζρέζε κε έλαλ Άιιν, ελφο Δδψ ζε ζρέζε κε έλα Αιινχ. Ζ εηθφλα 

είλαη ινηπφλ ε έθθξαζε, ινγνηερληθή ή φρη, ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζε δχν ηάμεηο 

πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ή αθφκε, ε εηθφλα είλαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο πνιηηηζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ νπνία ην άηνκν ή ε νκάδα πνπ ηελ έρνπλ επεμεξγαζηεί, πνπ 

ηε κνηξάδνληαη θαη ηε δηαδίδνπλ, απνθαιχπηνπλ θαη κεηαθξάδνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη. Σν θνηλσληθφ θαληαζηαθφ, φπσο ην ελλννχκε 

εδψ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κία βαζηά δηπνιηθφηεηα, πνπ αληηδηαζηέιιεη ηελ ηαπηφηεηα ζηελ 

εηεξφηεηα» (Abrams, 2005:234-235, ιήκκα: «κεηαδνκηζκφο»· Ακπαηδνπνχινπ, 1998). 

Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε πψο θαηαζθεπάδεηαη ε 

ηαπηφηεηα  ζην κπζηζηφξεκα ηεο Πέηξνβηηο- Αλδξνπηζνπνχινπ θαη απέλαληη ζε πνηα ή πνηεο 

εηεξφηεηεο αληηπαξαηίζεηαη πξνθεηκέλνπ λα  νηθνδνκεζεί. 
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2.2.3 Θεσξία ηεο αθήγεζεο ηνπ Genette 

Τπφ ηνλ φξν αθήγεζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: 1ε) αθήγεζε 

(recit) ζεκαίλεη ην αθεγεκαηηθφ εθθψλεκα, ηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν πνπ δηαιακβάλεη 

ηελ έθζεζε ελφο ζπκβάληνο ή κηαο ζεηξάο ζπκβάλησλ· 2ε) ε αθήγεζε δειψλεη ηε δηαδνρή 

γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ ή πιαζκαηηθψλ θαη ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο ηνπο, αθνινπζίαο, 

αληίζεζεο, επαλάιεςεο θ.η.ι.· 3ε) ε αθήγεζε πξνζδηνξίδεη πάιη έλα γεγνλφο, φρη φκσο απηφ 

πνπ εμηζηνξείηαη, αιιά απηφ πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη θάπνηνο εμηζηνξεί θάηη, ηελ ίδηα ηελ 

αθεγεκαηηθή πξάμε. 

Ο Genette αλαθέξεηαη ζηελ αθήγεζε κε ηελ ηξέρνπζα έλλνηά ηεο, δειαδή ζηνλ αθεγεκαηηθφ 

ιφγν πνπ ζπκβαίλεη λα απαξηίδεη ζηε ινγνηερλία έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν. Ζ αλάιπζε ηνπ  

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ, αθελφο αλάκεζα ζ’ απηφλ ηνλ  

ιφγν θαη ζηα γεγνλφηα πνπ εθζέηεη (αθήγεζε κε ηελ 2ε έλλνηα: αθεγεκέλε ηζηνξία) θαη 

αθεηέξνπ αλάκεζα ζηνλ ίδην απηφλ ηνλ ιφγν θαη ζηελ πξάμε πνπ ηνλ παξάγεη πξαγκαηηθά ή 

πιαζκαηηθά (αθήγεζε κε ηελ 3ε έλλνηα: πξάμε ηνπ αθεγείζζαη). Δπηιέγεη ηνπο φξνπο 

«ηζηνξία», γηα λα νλνκάζεη ην αθεγεκαηηθφ ζεκαηλφκελν ή πεξηερφκελν, «αθήγεκα» ην 

ζεκαίλνλ, ην εθθψλεκα, ηνλ ιφγν ή ην αθεγεκαηηθφ θείκελν απηφ θαζεαπηφ θαη 

«αθεγεκαηηθή πξάμε» ηελ ίδηα ηελ παξαγσγφ πξάμε ηνπ αθεγείζζαη θαη ην ζχλνιν ηεο 

πξαγκαηηθήο ή πιαζκαηηθήο θαηάζηαζεο εληφο ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη (Genette, 2007). 

Γηα ηνλ Genette, ινηπφλ, ε αλάιπζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ είλαη ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ αθεγήκαηνο θαη ηζηνξίαο, κεηαμχ αθεγήκαηνο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο θαη κεηαμχ 

ηζηνξίαο θαη αθεγεκαηηθήο πξάμεο. Ωο αθεηεξία ζέηεη ηε δηαίξεζε πνπ είρε πξνηείλεη ην 

1966 ν Tzvetan Todorov θαη θαηαηάζζεη ηα δεηήκαηα αθήγεζεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) 

«ζηελ θαηεγνξία ηνπ ρξφλνπ (temps), φπνπ εθθξάδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ηεο 

ηζηνξίαο θαη ζηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο, β) ζηελ θαηεγνξία ηεο νπηηθήο (aspect) ή ηεο 

πξννπηηθήο ππφ ηελ νπνία γίλεηαη αληηιεπηή ε ηζηνξία απφ ηνλ αθεγεηή θαη γ) ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ηξφπνπ/έγθιηζεο (mode), δειαδή ηνπ ηχπνπ ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

αθεγεηήο» (Genette, 2007:89).  

3. Αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο: Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Λφηε Πέηξνβηηο-

Αλδξνπηζνπνχινπ κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

3.1 Η θαηαζθεπή ηεο  ηαπηόηεηαο ζην ινγνηερληθό θείκελν 

3.1.1 Η θαηαζθεπή ηεο  ηαπηόηεηαο κε αθεγήζεηο 

Σν κπζηζηφξεκα δσληαλεχεη ηελ ηζηνξία ηνπ Μειέληθνπ, ηεο βπδαληηλήο πφιεο πνπ 

απνηέιεζε θέληξν ηνπ ειιεληζκνχ γηα πνιινχο αηψλεο, θαη ηνλίδεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα 
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ησλ θαηνίθσλ ηνπ, κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο, ηηο κλήκεο θαη ηα βηψκαηα γλσζηψλ νηθνγελεηψλ 

πνπ βίσζαλ ηελ αθκή θαη ηε πηψζε ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ην 1813 ν Αλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο, 

επηθαλήο Μειεληθηψηεο, πηζηεχνληαο φηη ε θφξε ηνπ Διηζάβεη έρεη θιεξνλνκήζεη ηελ 

επαλαζηαηηθφηεηα ησλ Βπδαληηλψλ ηνπο πξνγφλσλ, ζπκάηαη ηηο αθεγήζεηο ησλ παιαηφηεξσλ, 

πνπ έιεγαλ φηη «νη αλεπηζύκεηνη αληηθαζεζησηηθνί επηθαλείο άξρνληεο, νη αηίζαζνη πξίγθηπεο ή 

νη αλππόηαθηνη ζηξαηεγνί πνπ έπεθηαλ ζηε δπζκέλεηα ηνπ Παιαηηνύ εθηνπίδνληαλ από ηε 

Βαζηιεύνπζα, πεξίπνπ πξηλ από επηά αηώλεο ζην καθξηλό θαη βξαρώδεο Μειέληθν ή 

Μειέλνηθν, δειαδή ζηνλ Μέιαλα Οίθν, ρηηζκέλν ζε αιιόθνην … θαξάγγη …ζηε δπηηθή πιεπξά 

ηνπ όξνπο Όξβεινο  ηεο Μαθεδνλίαο» (ζ.29). 

Ο παηέξαο ηνπ Αλαζηάζηνπ, Υξήζηνο, δψληαο ζηε Βηέλλε ηελ επνρή ηνπ απειεπζεξσηηθνχ 

εζληθηζκνχ πνπ είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνλ δηαθσηηζκφ θαη ηηο θηιειεχζεξεο δηαθεξχμεηο 

ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη ζαπκάδνληαο ην έξγν θαη ηηο ηδέεο ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή, 

πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα βνεζήζεη ζηελ εζλεγεξζία. Ο αδεξθφο, ινηπφλ, ηνπ Αλαζηάζηνπ, 

ν Μαλφιεο, ηνπ αθεγείηαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ν παηέξαο ηνπο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ γέλνπο θαη ηνλ μεζεθσκφ ηνπ: «ν γεξν-Χξήζηνο παξακέλεη… 

θινγεξόο παηξηώηεο πνπ δελ αλέρεηαη ηε ζθιαβηά θαη ηελ θαηάληηα ηνπ Γέλνπο… αλππόκνλνο 

γηα ηελ εζλεγεξζία, παξά ηελ απώιεηα ηνπ Ρήγα πνπ ηόζν βαζηά ηνλ θαηάζιηςε…(ζ.48) Ωο 

γλήζηνο απόγνλνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ελζηεξλίδεηαη ην “ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη”  θαη 

πξάηηεη αλαιόγσο!(ζ.49-50)… Δμαθνινπζεί λα ρξεκαηνδνηεί ηελ έθδνζε εληύπσλ θαη βηβιίσλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ παηδεία θαη ην θσηηζκό ηνπ Γέλνπο. Δληζρύεη επίζεο θαη όζεο 

ειιεληθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Βηέλλεο αληηκεησπίδνπλ… νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα… 

Γλσξίδσ πάλησο όηη έξρεηαη ζ’  επαθή κε κεξηθνύο επηθαλείο απόδεκνπο ζπκπαηξηώηεο καο γηα 

ηε ζύζηαζε κηαο κπζηηθήο εηαηξείαο πνπ ζα ππνζηεξίμεη κε όξθν ηνλ Αγώλα» (ζ.50-52). 

Ζ Ληζάθε (Διηζάβεη Β΄), κία απφ ηηο εξσίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κεγαιψλνληαο δίπια ζηε 

λνλά ηεο, ηελ αξρφληηζζα Διηζάβεη Α΄, θφξε ηνπ Αλαζηάζηνπ Υξεζηνκάλνπ, αθνχεη ηηο 

αθεγήζεηο ηεο γηα ην φξακα θαη ην θίλεκα ηνπ Ρήγα θαη ηνλ μεζεθσκφ ησλ Διιήλσλ: «Μα 

δελ ήηαλ κόλν γηα ηα δώξα πνπ ηελ αγαπνύζε ηε λνλά ηεο ε Ληζάθε. Ήηαλ θαη γηα… ηηο 

ηζηνξίεο ηηο αιεζηλέο, ηηο ζπλαξπαζηηθέο πνπ ηεο δηεγηόηαλ αξγόηεξα: γηα η’ όξακα ην κεγάιν 

θαη ην άηπρν θίλεκα ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή· γηα ηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη ηελ εηνηκαζία ηνπ 

Αγώλα· γηα ηνλ μεζεθσκό ησλ Διιήλσλ ην 1821… έλαλ αγώλα αηκαηεξό θαη ζθιεξό πνπ 

ζηνίρηζε πιήζνο δσέο, κα έθεξε ιεπηεξηά ζην λόηην θνκκάηη ηεο παηξίδαο» (ζ.164). 

ηε ζχγρξνλε πιένλ επνρή (2005) ν Παχινο δηαβάδεη ζηελ Όιγα, εγγνλή ηεο Διηζάβεη Γ΄, 

ηελ πεξηγξαθή γηα ην Μειέληθν, πνπ δεκνζίεπζε ην 1908 ν Γάιινο Μηζέι Παγηαξέ: «Πόιηο 

πνιπθίλδπλνο, πξόζθνπνο ηνπ Διιεληζκνύ, ειιεληθή κέρξη ζεκειίσλ… πγθξνηείηαη εθ 516 

νηθηώλ ειιεληθώλ, 100 νζσκαληθώλ, 69 αζηγγαληθώλ θαη 10 βνπιγαξηθώλ… Οηθνγέλεηαί ηηλέο 

ζεκεξηλαί έρνπζη ηελ θαηαγσγήλ ησλ εθ ησλ ηζηνξηθώλ ηνύησλ ρξόλσλ» (ζ.218-219). 

Ο ζχδπγνο ηεο Ληζάθεο, ν Θενδφζηνο Βεδνχθαο, κεγαιψλεη σο ζεηφο παηέξαο έλα νξθαλφ 

Βνπιγαξάθη (ηνλ Αιέμη ηάλνθ) θαη πξνζπαζεί λα ηνπ εκθπζήζεη ην φξακα γηα κηα εηξεληθή 

ζπλχπαξμε φισλ ησλ ιαψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ: «Μνπ κηινύζε ζπρλά γηα ην Ρήγα θαη 

ηα νξάκαηα ηνπ. Μνπ έιεγε αθόκα όηη ν πόιεκνο δελ είλαη ε θαιύηεξε ιύζε ζηηο δηαθνξέο ησλ 
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εζλώλ θη όηη ζίγνπξα θάπνηε ζα βξεζεί ηξόπνο λα δήζνπλ γηα πάληα εηξεληθά νη ιανί ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ- έηζη ηελ έιεγε ηε ρεξζόλεζν καο, πνηέ δελ ηελ είπε αιιηώο, ην 

«Βαιθάληα» ηνπ ζύκηδε Σνπξθνθξαηία» (ζ.273). 

3.1.2  Καηαζθεπή ηεο ηαπηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά «άιιν» 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, «ε ηαπηφηεηα επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαλείο απέλαληη ζηνπο 

άιινπο, λα αλαγλσξίζεη φζνπο ηνπ κνηάδνπλ θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Δίλαη, επνκέλσο, αδχλαην λα δηαρσξίζνπκε ηελ ηαπηφηεηα απφ ηελ εηεξφηεηα» (Γξαγψλα, 

2003). Έηζη, ινηπφλ, θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηηο δηαθνξέο 

κε άιια έζλε θαη απηή ε ζπλερήο δηαδηθαζία εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο (Αβδειά,1997α).  

ηε ινγνηερλία «ν άιινο» παξνπζηάδεηαη ζπρλά ζηεξενηππηθά, κε αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν. 

ην  κπζηζηφξεκα πνπ αλαιχνπκε νη «εζληθά άιινη» είλαη θαηά θχξην ιφγν νη Σνχξθνη θαη νη 

Βνχιγαξνη. (κάιηζηα νη αλαθνξέο ζηνπο Βνπιγάξνπο είλαη πνζνηηθά πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ησλ Σνχξθσλ). Οη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, κε αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν. 

Αληίζεηα, γηα ηνπο Βνπιγάξνπο ππάξρνπλ εθηφο απφ αξλεηηθέο θαη αξθεηέο ζεηηθέο αλαθνξέο 

θαη είλαη εκθαλήο ε επηζπκία ηεο αθεγήηξηαο λα πεξάζεη ην κήλπκα ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ 

ιαψλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. 

Ο Αλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο, ινηπφλ, ζηα 1813 αλαινγίδεηαη ηα ζπλερή δεηλνπαζήκαηα ηνπ 

Γέλνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη βιέπεη «όηη θνπληώλεη παληνύ ε ιαρηάξα γηα μεζεθσκό, γη’ 

απαιιαγή από ηνλ νζσκαληθό δπγό. Έλαλ δπγό πνπ δελ άθελε ηνπο Γξαηθνύο λα 

νξζνπνδήζνπλ… παξ’ όινπο ηνπο δήζελ επλντθνύο λόκνπο γηα ηνπο ξαγηάδεο πνπ έκελαλ 

νπζηαζηηθά ζηα ραξηηά. Ζ γπκλή αιήζεηα ήηαλ όηη ην νζσκαληθό ηκπέξην ηνπο εμνπζέλσλε κε 

βαξύηαηνπο θαη άδηθνπο θόξνπο, ηνπο ηπξαλλνύζε θαη ηνπο θαηαπίεδε κε ρίιηνπο ηξόπνπο, πόηε 

θξπθνύο θαη πόηε θαλεξνύο, εδώ θαη ηέζζεξηο αηώλεο» (ζ.43-44). 

Ο Οζσκαλφο δηνηθεηήο ηνπ Μειέληθνπ, Μνπζηάκπεε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε Θέθια ζεξηό 

θαη παξνπζηάδεηαη θνβεξφο, άηηκνο θαη άδηθνο, λα δηαπξάηηεη εγθιήκαηα, φπσο αξπαγέο 

γπλαηθψλ θαη βίαηνπο εμηζιακηζκνχο: «κ’ απηό ην ζεξηό ηνλ Μνπζηάκπεε λα δηαθεληεύεη κε 

ηόζε αδηθία ην δόιην ην Μειέληθν» (ζ.82)… «νη Σνύξθνη όκσο δελ αζηεηεύνληαη κε όζνπο 

αλαθαιύπηνπλ όηη δηαηεξνύλ δνζνιεςίεο κε ηνπο Έιιελεο αγσληζηέο, ηδηαίηεξα ν δηθόο ζαο 

εδώ, ν θνβεξόο Μνπζηάκπεεο» (ζ.103)… «Οη απζαηξεζίεο θαη νη αηηκίεο ηνπ Μνπζηάκπεε 

σζηόζν δελ αληέρνληαλ άιιν. Οη θόξνη νινέλα θαη κεγάισλαλ, νη βίαηνη εμηζιακηζκνί θαη νη 

αξπαγέο γπλαηθώλ όιν θαη πύθλσλαλ» (ζ.181). 

ην κπζηζηφξεκα παξνπζηάδεηαη γιαθπξά ν θαλαηηζκφο κε ηνλ νπνίν αγσλίδνληαλ νη 

Βνχιγαξνη, κε παξόηξπλζε ηεο Ρσζίαο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα «Μεγάιε Βνπιγαξία» ζε 

βάξνο, φπσο αλαθέξεηαη, ησλ άιισλ ιαώλ ηεο Χεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. Οη Βνχιγαξνη 

παξνπζηάδνληαη λα ηξνκνθξαηνχλ ηνπο Έιιελεο, λα δηαπξάηηνπλ βηαηνπξαγίεο, δνινθνλίεο, 

ιεειαζίεο, αηηκίεο εηο βάξνο ησλ Διιήλσλ θαη ηνλίδεηαη ε έμαξζε κίζνπο κεηαμχ ησλ δχν 

ιαψλ θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. 
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Ζ Ληζάθε, ινηπφλ, πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη κε ηε βνήζεηα ηεο λνλάο ηεο, Διηζάβεη Α΄, ην 

βαζύ ηξαύκα από ηε δνινθνλία ηνπ παηέξα ηεο από ηνπο Βνύιγαξνπο αληάξηεο, ηνπο 

«θνκηηαηδήδεο», όπσο ηνπο έιεγαλ: «Γελ ήηαλ εύθνιν ηόηε λα θαηαιάβεη, ελληά ρξνλώλ 

θνξηηζάθη, ην κίζνο πνπ είρε θνπληώζεη αλάκεζα ζηνπο «Παηξηαξρηθνύο» θαη ζηνπο 

«Δμαξρηθνύο», κε άιια ιόγηα ζηνπο Έιιελεο ρξηζηηαλνύο πνπ έκελαλ πηζηνί ζην Παηξηαξρείν 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θη από ηελ άιιε ζηνπο Βνύιγαξνπο πνπ από ην 1872 ππνζηήξηδαλ ηελ 

Δμαξρία, ηε δηθή ηνπο Δθθιεζηαζηηθή Αξρή… βάιζεθαλ νη Βνύιγαξνη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

«Μεγάιε Βνπιγαξία» ζε βάξνο ησλ άιισλ ιαώλ ηεο Χεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. Καη αγσλίδνληαλ 

γηα απηό ην ζρέδην κε θαλαηηζκό αθόκα κεγαιύηεξν, ηξνκνθξαηώληαο θη εμνληώλνληαο όπνηνπο 

πίζηεπαλ όηη είλαη εκπόδην ζηα ζρέδηα ηνπο. «Δκπόδην» ήηαλ θπξίσο νη Γξαηθνί» (ζ.162-163).  

Ο Θενδφζηνο θαη ε Ληζάθε απέθηεζαλ ην ζηεξλνπαίδη ηνπο ηνλ Οθηψβξε ηνπ1904 «Σόηε ήηαλ 

πνπ θνύλησζε ν Μαθεδνληθόο Αγώλαο. Λπζζαιέεο νη ζπγθξνύζεηο, αηειείσηεο νη αληεθδηθήζεηο, 

άγξηνο ν θαλαηηζκόο αλάκεζα ζηνπο Βνύιγαξνπο θαη ηνπο Έιιελεο, ακέηξεηα θαη ηα αζώα 

ζύκαηα» (ζ.225). Μεηά κηα πξφζθαηξε αλαθσρή κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νεφηνπξθσλ ην 

1908, ε έρζξα ησλ Βνπιγάξσλ μαλαθνπληψλεη: «Ζ πξνζσξηλή νκνςπρία…  ράζεθε γξήγνξα. 

Ζ ζπκκαρία έζπαζε. Οη Βνύιγαξνη δελ θξάηεζαλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο, αληίζεηα ζπκήζεθαλ 

παιηέο απαηηήζεηο θαη βιέςεηο… επηηέζεθαλ αηθληδηαζηηθά ελαληίνλ ησλ πξώελ ζπκκάρσλ 

ηνπο, έξβσλ θη Διιήλσλ. Σν κίζνο μαλαθνύλησζε, αθόκα πην δπλαηό… ην Μειέληθν έγηλαλ 

πξάγκαηα θνβεξά… εμαγξησκέλνη  Βνύιγαξνη ζηξαηηώηεο βαζάληζαλ θαη ζθόησζαλ ην 

κεηξνπνιίηε Μειελίθνπ Κσλζηαληίλν θαη άιινπο δηαθόζηνπο πελήληα Έιιελεο» (ζ.225-226). 

Ωζηφζν, πέξα απφ ην κίζνο θαη ηελ έρζξα ζην κπζηζηφξεκα ζθηαγξαθείηαη θαη ε ζεηηθή 

εηθφλα ελφο Βνχιγαξνπ ζηξαηησηηθνχ, αξρεγνχ ηεο νκάδαο πνπ εηζβάιινπλ ζην ζπίηη ηεο 

ηακαηίλαο, γηα λα ζπιιάβνπλ ηνλ άληξα ηεο, ν νπνίνο δελ πεηξάδεη ηε ηακαηίλα θαη ηα 

παηδηά ηεο «Έρε ράξε πνπ έρεη άξξσζην παηδί» θαη, φηαλ έλαο ζηξαηηψηεο ηνπ ινμνθνηηάεη ηε 

δεθαηξηάρξνλε θφξε ηεο, ηνλ απεηιεί κε ην φπιν ιέγνληαο ηνπ: «Αλ πεηξάμεηο ηελ θνπέια, ζε 

ζθόησζα. Δκείο δελ είκαζηε Σνύξθνη λα γεκίζνπκε ραξέκηα. Με ηνπο άληξεο παιεύνπκε γηα 

ηνύηε ηε γε» (ζ.237). 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη επεξγεζίεο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ θαη νη θηιηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο  γηαηξφο Θενδφζηνο Πέηξνβηηο, ζχδπγνο ηεο Διηζάβεη Α΄, ζψδεη απφ 

ηε ρνιέξα έλαλ κηθξφ Βνχιγαξν θαη ν παηέξαο ηνπ ππφζρεηαη λα ζψζεη έλα ειιελφπνπιν 

(ζ.191). Σν ρξένο απηφ πεξλά απφ γεληά ζε γεληά θαη έηζη ην παηδί εθείλν ζψδεη ηνλ κηθξφ 

Θενδφζην Βεδνχθα απφ ηε θσηηά θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ν Άγγεινο, γηνο ηνπ Θενδφζηνπ, θέξλεη 

ζην ζπίηη έλα νξθαλφ Βνπιγαξάθη, ηνλ Αιέμη ηάλνθ, θαη νη γνλείο ηνπ ην κεγαιψλνπλ ζαλ 

δηθφ ηνπο παηδί. Ο γεξν-ηάλνθ ζπκάηαη απηήλ ηε ζηηγκή, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1917, φηαλ ν 

Άγγεινο θαη ν αδεξθφο ηνπ επέζηξεθαλ απφ ην ζηξαηφπεδν θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ζηε 

Βνπιγαξία, φπνπ κεηαθέξζεθαλ σο φκεξνη, θαη ηνλ βξήθαλ ζην ζηαζκφ φθηαο: « “Άθνπ!” 

κνπ ιέεη ηόηε ν άγγεινο κνπ. “ Άγγειν Βεδνύθα κε ιέλε, κπνξεί λα μέξσ ηε γιώζζα ζνπ, αιιά 

είκαη Έιιελαο θαη πξέπεη λα γπξίζσ ζηελ παηξίδα κνπ. Θέιεηο λα έξζεηο θαη λα κείλεηο ζην 

ζπίηη κνπ, ώζπνπ λα βξνύκε ηε ζεία ζνπ; Θα ζ’  έρσ ζαλ αδειθάθη…”» (ζ.270). 
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Δπίζεο, ζηε ζχγρξνλε επνρή, νη ζρέζεηο κεηαμχ Διιήλσλ Βνπιγάξσλ παξνπζηάδνληαη 

εγθάξδηεο θαη θηιηθέο: «Νηνκπξέ ληνζιί! Βιέζηε, βιέζηε» ηνπο θαισζνξίδεη θαη ηνπο ιέεη λα 

πεξάζνπλ ζηα βνπιγαξηθά κηα θνπέια πίζσ από ηνλ γέξνληα (ζ.74)… Θα δείηε Έιιελεο θαη 

Βνύιγαξνπο λα γιεληάλε θαη λα πίλνπλ καδί!... Δδώ θαη θάκπνζν θαηξό ινηπόλ, ηε κέξα ηεο 

γηνξηήο ησλ Σαμηαξρώλ Αγγέισλ, θαζηεξώζεθε λα κέλνπλ αλνηρηά ηα ζύλνξα, λα έξρνληαη νη 

Βνύιγαξνη από ηε Νόβα Λόθηζα … θαη λα γιεληνύλ καδί κε ηνπο Έιιελεο ζηνλ ηόπν όπνπ 

θάπνηε δνύζαλ νη πξόγνλνί ηνπο» (ζ.292). Ωζηφζν «θάπνηνη γεξνληόηεξνη δελ έξρνληαη πνηέ. 

Δκείο δε γίλεηαη λα μεράζνπκε, ιέλε» (ζ.292). 

3.1.3  Καηαζθεπή ηεο ηαπηόηεηαο κε απηνβηνγξαθηθό ιόγν θαη κε βηώκαηα 

Ζ ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη επίζεο κέζα απφ ηνλ απηνβηνγξαθηθφ ιφγν: βηψκαηα,  

εκεξνιφγηα, κλήκεο, θ.α. Έηζη, ινηπφλ, ν Αλαζηάζηνο ζπκάηαη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ παηέξα ηνπ 

γηα ηνλ Ρήγα θαη ην έξγν ηνπ: «Αζθαιώο ην ζπκάκαη… Ξέξσ θαιά πόζν ηνλ είραλ ελζνπζηάζεη 

ηα γξαπηά ηνπ Βειεζηηλιή, θπξίσο ε δσδεθάθπιιε Μεγάιε Χάξηα ηνπ κε ηελ ειιεληθή αλαηνιή 

λ’ απιώλεηαη από ηα Καξπάζηα θαη ην Γνύλαβε σο ηελ Κξήηε, θη από ηελ Αδξηαηηθή θαη ην 

Ηόλην κέρξη ηνλ Δύμεηλν Πόλην θαη ηε Βηζπλία ηεο Μηθξάο Αζίαο» (ζ.48). Ο Θενδφζηνο 

Βεδνχθαο ζπκάηαη ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα: «Ση λα πξσηνζπκεζεί ν Θενδόζηνο από θείλν ηνλ 

πνιύρξνλν αγώλα πνπ μεθίλεζε όηαλ ν ίδηνο ήηαλ αθόκα κηθξό παηδί;… ηνλ Οθηώβξε ηνπ 

1904… Σόηε ήηαλ πνπ θνύλησζε ν Μαθεδνληθόο Αγώλαο. Λπζζαιέεο νη ζπγθξνύζεηο… Κη λα 

βνεζάεη όζν κπνξνύζε θξπθά θαη λα ηξέκεη γηα ηε γπλαίθα θαη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ» 

(ζ.222,225). 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη ζην κπζηζηφξεκα θαη ην εκεξνιφγην ηνπ Αλαζηάζηνπ Υξεζηνκάλνπ, 

φπνπ θαηέγξαςε φια ηα νλφκαηα ησλ ζπληξφθσλ ηνπ Ρήγα, «κε όζα ζηνηρεία ηνπο θαηάθεξα 

λα κάζσ… Καη αθόκα κεξηθέο πιεξνθνξίεο ειάρηζηα γλσζηέο… Όπσο βιέπεηο, όρη κόλν 

ζπκάκαη, κα ζέισ θαη λα αθήζσ θεηκήιην πνιύηηκν θη εξγαιείν κλήκεο ηεξήο ζηα παηδηά θαη 

ζηα εγγόληα κνπ ηνύην ην ηεηξάδην» (ζ.54-55). 

Οη ήξσεο ηέινο, Έιιελεο θαη Βνχιγαξνη, μεδηπιψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο: «Ζ θύξηα αηηία ηνπ 

μεζπηησκνύ» ηεο νηθνγέλεηαο ηεο Διηζάβεη Α΄ απφ ην Μειέληθν θαη ηεο νξηζηηθήο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε Βηέλλε «ήηαλ ν αλακαιιηαζκέλνο παπάο πνπ είρε θηάζεη θξπθά ζην 

ζπίηη ηνπο θαη ηνλ έθξπςαλ γηα ιίγεο κέξεο… Ο ξαζνθόξνο εθείλνο ήηαλ ν Παπαθιέζζαο. 

Κπλεγεκέλνο από ηνπο Σνύξθνπο θαηέθπγε ζην Μειέληθν. Κη ν πξώηνο πνπ δέρηεθε λα ηνπ 

πξνζθέξεη θξεζθύγεην ήηαλ ν παηέξαο… σζηόζν έθηαζε ζη’ απηηά ηνπ θατκαθάκε (Σνύξθνο 

έπαξρνο) πσο ν Αλαζηάζηνο Χξεζηνκάλνο βνεζάεη εθείλνπο πνπ βάδνπλ ηνπο ξαγηάδεο λα 

μεζεθσζνύλ. Αγξηεκέλνο ηνπ κήλπζε απζηεξά πσο αλ βεβαησλόηαλ όηη ηνπ έιεγαλ αιήζεηα νη 

πξώηνη πνπ ζα έθιαηγε ζα ήηαλ νη γηνη ηνπ» (ζ.85-86). Ζ Διηζάβεη Α΄, παξφιν πνπ είλαη 

εξσηεπκέλε κε ηνλ Βηελλέδν Βάιηεξ, θνβάηαη φηη νη «νη γνλείο ηεο δε ζα ηνλ ήζειαλ. 

Γξαηθνύο παληξεύηεθαλ νη αδειθέο ηεο κόιηο κπήθαλ ζηα είθνζη, Γξαηθό ζα ήζειαλ λα πάξεη θη 
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εθείλε. Όκσο ε Διηζάβεη ζα έθαλε όηη πεξλνύζε από ην ρέξη ηεο γηα λα καηαηώζεη ηα ζρέδηα 

ηνπο. Θα ζήθσλε επαλάζηαζε» (ζ.89). 

Σν κηθξφ Βνπιγαξάθη, ν Αιέμη ηάλνθ, πνπ πηνζέηεζε ε νηθνγέλεηα ηεο Ληζάθε θαη ην 

κεγάισλε κε πνιχ αγάπε βηψλεη ηελ θαρππνςία ησλ γεηηφλσλ θαη ηελ απφξξηςε ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ: «Μεξηθνί από ηνπο γείηνλεο απνξνύζαλ πνπ κ’ έβιεπαλ ζην ζπίηη ησλ 

Βεδνπθαίσλ… Αθνύο εθεί λα κεγαιώλνπλ έλα Βνπιγαξάθη, ςηζύξηδαλ… ηελνρσξηόκνπλ ηόηε 

πνιύ. Έηξεκα κε κε ζηείινπλ πίζσ» (ζ.272). « Όηαλ νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

Βνπιγάξσλ μαλάγηλαλ ερζξηθέο, εγώ καζεηήο ηνπ δεκνηηθνύ πέξαζα πνιύ άζρεκα εθείλν ηνλ 

θαηξό… Γηαηί ηα παηδηά θαλαηίδνληαη θη εύθνια πιεγώλνπλ όπνηνλ λνκίδνπλ πσο είλαη μέλνο θη 

αλεπηζύκεηνο. “Βνύιγαξν” κε θώλαδαλ νη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ θαη κ’ έδησρλαλ… 

εγώ πιεγσλόκνπλ αθάληαζηα» (ζ.274-275).    

3.2 Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε θξηηηθή πεξί ηαπηόηεηαο πνπ εθθξάδνπλ νη 

ραξαθηήξεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

Οη κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο εθθξάδνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηηο εκθχιηεο 

δηακάρεο ησλ Διιήλσλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ηξηβέο ζεσξψληαο ηεο σο έλα απφ ηα ρεηξφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο θπιήο, πνπ ηελ αθνινπζεί ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. 

Ο Αλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο ην 1813, πεξίνδν αθχπληζεο ηνπ έζλνπο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

αγψλα, δεηά λα κάζεη απφ ηνλ αδειθφ ηνπ γηα ηηο έξηδεο ησλ Διιήλσλ πνπ δνπλ ζηε Βηέλλε: 

«Ση αλνεζίεο αθνύσ; Ψπρξαίλνληαη θάζε ηόζν αλάκεζα ηνπο νη Γξαηθνί γηα ιεπηνκέξεηεο; Ση 

ζα πεη «ππήθννη Απζηξηαθνί» θαη «ππήθννη Οζσκαλνί»; Όινη Έιιελεο δελ είλαη;» θαη ν 

Μαλφιεο θαηαθξίλνληαο απηή ηε ζηάζε απαληά: «Ση λα ζνπ πσ… Σν έρεη, πξνδήισο, ε θπιή 

καο. Από ηε κηα πξνζπαζνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όινη καδί ηνλ Αγώλα κε ζύκπλνηα θαη  

νκνςπρία θη από ηελ άιιε καο δηαηξνύλ ε θηινπξσηία, νη κηθξνεγσηζκνί…» (ζ.56). Θεσξεί 

κάιηζηα αλνεζία ην γεγνλφο φηη θάπνηνη «ακθηζβήηεζαλ ηελ ειιεληθόηεηα» ησλ απνδήκσλ 

πνπ έρνπλ μεληθά επίζεηα π.ρ. «Βέιηνβηηο, Νηθόιεβηηο» (ζ.58). 

Αιιά αθφκα θαη φηαλ δεκηνπξγείηαη ην λενειιεληθφ θξάηνο, δελ εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο 

απηψλ πνπ αγσλίζηεθαλ γη’ απηφ θαη κάιηζηα ζηξέθεηαη ελαληίνλ θάπνησλ αγσληζηψλ. Έηζη  

ινηπφλ, ν Αλαζηάζηνο Υξεζηνκάλνο αγαλαθηεί, φηαλ ν Θενδφζηνο Πέηξνβηηο εμηζηνξεί ηε 

δίθε ησλ αγσληζηψλ, ηνπ Κνινθνηξψλε θαη ηνπ Πιαπνχηα, πνπ θαηεγνξήζεθαλ απφ ηελ 

Αληηβαζηιεία γηα εζράηε πξνδνζία: «Ση ζιηβεξή ηζηνξία θη απηή! … Οη αηώληνη Έιιελεο! 

Μόιηο θαηαθέξνπλ λα δηώμνπλ ηνλ ερζξό, αξρίδνπλ ηηο εκθύιηεο έξηδεο…» (ζ.102) «Ζ αηώληα 

γάγγξαηλα, Έιιελεο ελαληίνλ Διιήλσλ!» (ζ.104).  

Δπηπιένλ, ν Θενδφζηνο εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ άζθνπε αιιεινεμφλησζε 

ησλ ιαψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ: «Ζ αλζξσπηά δελ μέξεη 

θπιέο θαη γέλε, παηδί κνπ, κελ ην ιεζκνλήζεηο… Κη αο είρε μαλάξζεη θαηξόο πνπ έζπεξλε κίζνο, 

πνπ είρε ζπξώμεη Βνύιγαξνπο θαη Έιιελεο λα μαλαξρίζνπλ ηελ αιιεινεμόλησζε… θαζέλαλ γηα 

ηελ παηξίδα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ, όπσο ηελ ελλννύζε… Θα ηειείσλε άξαγε θάπνηε απηόο ν 
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παξαινγηζκόο; Ση ηξόπνο έπξεπε λα βξεζεί γηα λα ζηακαηήζεη κηα κέξα ηνύην ην θαθό;» (ζ.242-

243). 

Σπκπεξάζκαηα 

«Ζ πξνθεηεία ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ» είλαη έλα εθεβηθφ ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα πνπ 

δσληαλεχεη ηελ ηζηνξία ηνπ Μειέληθνπ κέζα απφ ηελ αθήγεζε ησλ βησκάησλ δχν  

νηθνγελεηψλ πνπ βίσζαλ ηελ αθκή θαη ηελ πηψζε ηνπ. Δμηζηνξεί ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ Σνχξθσλ, 

ηνλίδνληαο ην φξακα ηνπ Ρήγα, θαη ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ησλ 

Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, θηάλνληαο κέρξη ην ζεκεξηλφ Μειέληθν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα 

ηνπ θξάηνπο ηεο Βνπιγαξίαο. 

ην κπζηζηφξεκα ε ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε αθεγήζεηο θαη 

απηνβηνγξαθηθφ ιφγν πνπ αθνξά ζηνπο αγψλεο ηνπ έζλνπο γηα απειεπζέξσζε θαη 

αλεμαξηεζία, αιιά θαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε. Ζ εζληθή 

ηαπηφηεηα αλαδεηθλχεηαη θαη εμαίξεηαη. Οη ήξσεο αληηκεησπίδνπλ κε εξσηζκφ ηηο δπζθνιίεο 

θαη αγσλίδνληαη ξηζθάξνληαο θαη ηε δσή ηνπο γηα ην έζλνο θαη ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο. Σν 

εζληθφ ππνθείκελν πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθά «άιιν», πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη θπξίσο νη Βνχιγαξνη θαη νη Σνχξθνη. Οη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη, θαηά 

θχξην ιφγν, ζηεξενηππηθά κε αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν, κέζα απφ ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ π.ρ. Μνπζηάκπεεο. Αληίζεηα, νη Βνχιγαξνη παξνπζηάδνληαη κέζα 

απφ αξλεηηθέο, αιιά θαη αξθεηέο ζεηηθέο αλαθνξέο. Τπάξρεη κηα αλζξψπηλε δηάζηαζε ζηελ 

παξάζηαζή ηνπο. Έιιελεο θαη Βνχιγαξνη αιιεινβνεζνχληαη θαη ζπκβηψλνπλ αξκνληθά. 

Γίλνληαη, σζηφζν, θαη θάπνηεο αλαθνξέο ζηνπο Δπξσπαίνπο, θπξίσο ζηνπο Γάιινπο, ζηνλ 

ιφγν ησλ νπνίσλ νη Μειεληθηψηεο θαη ηδηαίηεξα νη Μειεληθηψηηζζεο γίλνληαη αληηθείκελν 

ζαπκαζκνχ (ζ.240), αιιά θαη απηνί αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά θαη κε ζαπκαζκφ απφ ηνπο 

Έιιελεο (ζ. 187). Γηαθαίλεηαη ε επηδίσμε θαηαζθεπήο ελφο εζληθνχ ππνθεηκέλνπ πνπ 

δηαηεξεί βέβαηα ηελ εζληθή ηζηνξηθή ηνπ κλήκε, αιιά ζπγρσξεί θαη ζπκβηψλεη αξκνληθά κε 

ηνπο «άιινπο», πξψελ ερζξνχο, αθήλνληαο πίζσ έρζξεο θαη κίζε. 

Οη ακθηζβεηήζεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πεξί ηαπηφηεηαο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο 

κπζηζηνξεκαηηθνχο ραξαθηήξεο επηθεληξψλνληαη ζηηο δηρφλνηεο θαη ζηηο εκθχιηεο δηακάρεο 

κεηαμχ ησλ Διιήλσλ, ζηνηρείν πνπ ζεσξείηαη σο αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο θαη πνπ πιήηηεη βαξχηαηα ην ειιεληθφ γέλνο. Δπηπιένλ, ν πξνβιεκαηηζκφο 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ άζθνπε θαη παξάινγε αιιεινεμφλησζε γεληθά ησλ ιαψλ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ. Γεληθά ζην κπζηζηφξεκα πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο 

εηξεληθήο ζπλχπαξμεο φισλ ησλ ιαψλ, ηδηαίηεξα ησλ Βαιθαληθψλ. 
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