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KOΣMOΣ Hμερομηνία δημοσίευσης: 01-08-09

Η εκδοχή που θεωρείται «εθνικά ορθή» ποσώς ενδιαφέρεται 
για την ερμηνεία του φαινομένου  

Της Μαριας Ρεπουση* 

Συμβαίνει συχνά οι αλήθειες της Ιστορίας και των κοινωνικών εν γένει επιστημών να 
διαφέρουν από τις αλήθειες των φυσικών επιστημών ή των μαθηματικών. Να είναι λιγότερο 
δεδομένες. Να εξαρτώνται περισσότερο από την ιστορική συγκυρία, τις συλλογικές 
νοοτροπίες και την επικρατούσα κουλτούρα, να συναρτώνται με τις ανησυχίες, τις 
περιέργειες, τις ευαισθησίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, να συνδέονται με την 
οπτική γωνία ή ακόμα και την ιδεολογία όσων ανακρίνουν το παρελθόν για να βρουν τις 
αλήθειές του, για να το ερμηνεύσουν. Γι’ αυτό και δεν είναι τελεσίδικες. Είναι αλήθειες 
πολύχρωμες και πολύσημες που τίθενται συχνά σε αμφισβήτηση και ανανεώνονται. Oσο 
πιο σύνθετες και ανοικτές είναι, τόσο και ιστορικές. 

Τελευταία, πολλά νέα ιστοριογραφικά αντικείμενα προσθέτουν αλήθειες που είναι πολλές 
φορές ανατρεπτικές των προηγούμενων. Η ιστορία των γυναικών, η προφορική ιστορία και 
άλλες νέες ιστοριογραφικές εκδοχές αποκαλύπτουν αδιάβατους μέχρι πρότινος δρόμους για 
να απαντηθούν τα ερωτήματα που το παρόν θέτει στο παρελθόν του. Αντίθετα απλοϊκές και 
μονόχωρες είναι συχνά όσες αλήθειες απορρέουν από δημόσιες και επίσημες χρήσεις του 
παρελθόντος. Εκεί «η ιστορική αλήθεια» γίνεται πολλές φορές το προπέτασμα για τις 
αλήθειες της Ιστορίας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εθνική ορθότητα και να καρπωθεί 
κανείς τους καρπούς της. Αλλες αλήθειες ανακαλύπτει για παράδειγμα όποιος προσπαθεί 
να ερμηνεύσει το 1922 και άλλη αλήθεια προβάλει η εθνικά ορθή ρητορική του 1922. Στην 
πρώτη εκδοχή εμφανίζονται αλήθειες που καθιστούν αναγνώσιμο τον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο της περιόδου 1919 - 1922 και -δεν δικαιολογούν- αλλά ερμηνεύουν τις εκατέρωθεν 
σφαγές. Αντίθετα, στο πλαίσιο της εθνικά ορθής εκδοχής, ποσώς ενδιαφέρει η ερμηνεία του 
φαινομένου, εκτός εάν υπηρετεί συμβατές απλουστεύσεις. Κεντρική θέση κατέχουν εδώ τα 
πάθη του Ελληνισμού και η εικόνα της σφαγής του, ως συγκροτητική της εθνικής του 
φυσιογνωμίας. Οσες αλήθειες κλονίζουν την αναπαράσταση αυτή και σχετικοποιούν τη 
θυματοποίηση του Ελληνισμού ελέγχονται ως εθνικά επιζήμιες και προβάλλονται ως 
ιστορικά ανακριβείς. Αντίστοιχα, εθνικά επιζήμιες θεωρούνται οι αλήθειες που αμφισβητούν 
την αγαστή και μονοδιάστατη σχέση του χριστιανισμού με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και 
της ορθοδοξίας με τον Ελληνισμό. Στη θέση τους, υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια, αυτή 
της συνέχειας του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Το Εθνος, αντίθετα από όσα υποστήριζε 
ο εθνικός του ποιητής, πρέπει, σύμφωνα με τους εθνικούς του ρήτορες, να μάθει να θεωρεί 
αληθινό ό, τι είναι εθνικό. 

*Η Μαρία Ρεπούση είναι ιστορικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ. 

 

ΣXETIKA ΘEMATA 

Η «μάχη» για την Ιστορία συνεχίζεται_(...KOΣMOΣ...) 

Eκτύπωση | e-mail

    Τελευταία Νέα 

   Πολιτική
- Γ. Παπανδρέου: Σε κρίση οδηγεί τη χώρα η ΝΔ
- Κ. Χατζηδάκης: Ανοίγει ο δρόμος για έρευνες πετρελαίου στο Αιγαίο

   Οικονομία
- Ανέφικτοι στόχοι για το έλλειμμα
- Αύξηση εσόδων προ επιστροφών φόρων το πρώτο εξάμηνο 

   Επιχειρήσεις
- Τρίτη συνεχή εβδομάδα ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Κορρές: Συγχώνευση θυγατρικής εταιρίας 

   Διεθνής Οικονομία
- Γκρίνσπαν: Πολύ κοντά σε ανάκαμψη η αμερικανική οικονομία
- Σοβαρές ενδείξεις για ανάκαμψη στο β΄ εξάμηνο του 2009, στις ΗΠΑ

   Ελλάδα
- Σκύλος έπεσε από τον έκτο όροφο και επέζησε 
- Τοποθετήσεις εισαγγελέων από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης

   Κόσμος
- Αποζημίωση σε γυναίκα οδηγού που έμεινε ανίκανος από εργατικό ατύχημα 
- Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Τουρκία 

   Πολιτισμός
- Άγνωστα έως σήμερα έργα του Μότσαρτ στο Ζάλτσμπουργκ
- Βιβλίο: «Ο πόλεμος των Μαθηματικών» 

   Αθλητισμός
- Υδατοσφαίριση: 4η θέση στο Παγκόσμιο για την Εθνική γυναικών
- F1: Επιστρέφει ο Σουμάχερ
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APXEIO - Eντυπη έκδοση 

 Επιφυλακή στην Ισπανία από τον φόβο της ΕΤΑ 

 Καταγραφή της θαλάσσιας ρύπανσης 

 Αντικατάσταση αισθητήρων στα Airbus 

 Βαρκελώνη: νεκροί 6 τουρίστες 

 Σεισμοπαθείς αποδοκίμασαν τον Καβαλιέρε 

 Σκιώδης κυβέρνηση από τον Σταϊνμάγιερ 

 Airbus: Αλλάξτε αισθητήρες 

 Θα εκδοθεί στις ΗΠΑ ο Βρετανός χάκερ; 

 Ευθανασία έχοντας συμπαραστάτη δίπλα της τον σύζυγό 
της 

 Ναυάγιο με έξι αγνοούμενους χθες στη Βόρεια Θάλασσα 

 Αντάρτικο πόλης εφαρμόζουν πια οι Ταλιμπάν 

 Αποσύρθηκαν χθες από το Ιράκ οι Βρετανοί 

 Αστυνομικοί σκότωσαν ηγέτη ισλαμικής σέκτας στη 
Νιγηρία 

 ΣYNTOMA 

 Εγινε η «σύνοδος» για την... μπίρα  

 Η παχυσαρκία μπορεί να είναι... και μεταδοτική 

EΠIΣTHMH  

 Ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη του πλανήτη 

 Προϋπόθεση, η διεθνής συνεργασία 

 Ερώτημα, οι επιπτώσεις στη ζωή μας 

TPITH MATIA 

 Η «μάχη» για την Ιστορία συνεχίζεται 

 Η εκδοχή που θεωρείται «εθνικά ορθή» ποσώς 
ενδιαφέρεται για την ερμηνεία του φαινομένου 

 Πτυχες 

 

© 2009 H KAΘHMEPINH All rights reserved.

Σελίδα 1 από 1kathimerini.gr | Η εκδοχή που θεωρείται «εθνικά ορθή» ποσώς ενδιαφέρεται για τ...

2/8/2009http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_01/08/2009_324286


