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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ* 

Σ την εργασία αυτή πρόθεσή μου είναι να 
διαπραγματευθώ το πώς οι νεοέλληνες έχουν 
διερευνήσει το θέμα της ταυτότητας (ή το πώς 
οι έλληνες έχουν διερευνήσει το θέμα μιας 
σύγχρονης ταυτότητας) από μία οπτική γωνία 
η οποία πιστεύω ότι έχει παραμεληθεί: την 
οπτική γωνία της αισθητικής ιδεολογίας1• 
Σκοπός μου είναι να μελετήσω πώς το εθνικό 
και το αισθητικό στοιχείο συγκλίνουν στην 
πορεία τους για την αναζήτηση της ελληνικό
τητας. 

Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του '70 οι 
μοναδικές κριτικές διερευνήσεις προς μια 
τέτοια κατεύθυνση παρουσιάζουν στο αθηναϊ
κό λογοτεχνικό περιοδικό "Σημειώσεις" που 
εκδίδεται από μια ομάδα διανοουμένων, οι 
οποίοι έχουν αντισταθεί συλλογικά και με 
επιτυχία στην καταδυνάστευση που άσκησε ο 
μοντερνιστικός εθνοκεντρισμός της δεκαετίας 
του '30 πάνω στην ελληνική κουλτούρα. Κατά 
την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, ένας αυξανό
μενος αριθμός κριτικών με μετα-στρουκτου
ραλιστικές κλίσεις (Μ. Αλεξίου, Γ. Χουλιά
ρας, Σ. Κωνσταντινίδης, L. Danforth:, Ν. Δια
μαντούρας, Δ. Δημητρούλης, Μ. Herzfeld, Γρ. 
Τζουσδάνης, Μ. Κακαβούλια, Γ. Καραβίδας, 
Α. Κιτροέφ, Μ. Layoun, Ν. Σερεμετάκη, Δ. 
Τζιόβας, Μ.Τσιανίκας, Ν. Βαλαωρίτης, για να 
αναφέρω μόνο ανθρώπους που εργάζονται 

εκτός Ελλάδος) άρχισε να διερευνά μερικές 
όψεις αυτού του κρίσιμου ιδεολογικού σημεί
ου. Λόγω της σημασίας που αποκτούν στον 
τομέα αυτό ζητήματα θεσμικότητας, κανό
νων ,εξουσίας διαμόρφωσης ιδεολογικών 
λόγων, πολιτιστικής συγκρότησης και ιστορι
κής συγκυρίας, μπορούμε με βεβαιότητα να 
ελπίζουμε στην ουσιαστική καλλιέργεια του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος και επιστημονι
κού στοχασμού σε τούτο το χώρο. Θα ήθελα 
με την ανάλυσή μου αυτή να συμβάλω περαι
τέρω στις τρέχουσες συζητήσεις πάνω σε 
παρόμοια θέματα. 

Πρώτα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
κάτι. Με τον όρο "αισθητική ιδεολογία" 
εννοώ τη διαμόρφωση μίας ιδεολογίας σύμ
φωνης με αισθητικές αρχές, μια οποιαδήποτε 
ιδεολογική κατασκευή, οι νόμοι της οποίας 
βασίζονται σε κανόνες που προκύπτουν από 
μια καθιερωμένη καλλιτεχνική παράδοση. 

Η αισθητική ιδεολογία παραλαμβάνει από 
την υψηλή τέχνη κριτήρια ποιότητας ισχύος, 
αρμονίας ή λύτρωσης, που φαίνονται μεταβι
βάσιμα σε άλλες περιοχές πρακτικής και προ
σαρμόσιμα σε διαφορετικές αναζητήσεις επι
τυχίας ή τάξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 
καλλιτεχνικά ιδεώδη θεωρούνται υποδειγμα
τικά και εφαρμόζονται σε συναλλαγές έρευ
νας ή κέρδους για τις οποίες καταρχήν δεν 

* Το κείμενο αυτό με τίτλο "The Aesthetic /deology of' the Greek Quest for Identity" πρωτοδημοσιεύτηκε στα αγyλι

κά στο πιοριοδικό Joumal ο{ Modem Hellenism 4, Autumn 1987 σελ. 19 - 24. 

Ο "Πόρφvρας" ευχαριστεί τη διεύθυνση του Journal ot' Modern Hellenism και το συγγραφέα που επέτρεψαν τη μετά

φραση και αναδημοσίευσή τον. 

/. Για αισθητική ιδεολογία, βλ. "Art and Ideology", αφιέρωμα Praxίs 5 (1981) Mίchele Baπett, εκδ., /deology and 

Cutural Produtίon (New York, 1979). Jean Baudrίllard, For a Crίtίque ο{ the Polίtίca/ Economy of' the Sίgn (1972) 

(Telos, 1981). Jorge Larraίn, The Concept ο{ Ideo/ogy (London 1979). Mίchae/ Sprίnker, Imagίnary Relations. 

Aesthetίcs and Ideology ίn the Theory of' Hίstorίcal Materίa/ίsm (Verso, 1987). John B.Thompson, Studίes ίn the theory 

ο{ Ideology (Berkeley, 1985). 
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προορίζονταν, με την προϋπόθεση ότι η αρχι
κή τους αξία κατέχει απόλυτη ισχύ. 
Επομένως, μπορούμε να μιλούμε για την 
αισθητική ιδεολογία μιας θρησκευτικής ορθο
δοξίας ή της λεγόμενης στην Αμερική "Health 
and Fitness Industry" ή του χώρου της φιλολο
γίας. 

Ειδικά στην περίπτωσή μας, η οφειλή του 
εθνικισμού στην αισθητική έχει επαρκώς ερευ
νηθεί μόνο σε σχέση με ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες (ιδιαίτερα τη Γερμανία, τη Ρωσία και 
στην Αγγλία)2 και συζητάται συχνά στις μέρες 
μας μέσα από τις σπουδές διαφόρων πολι τι
σ μών της Λατινικής Αμερικής (από τον 
Κουβανέζικο κινηματογράφο ως το Αργεντι
νό μυθιστόρημα). Πιστεύω ότι η ελληνική 
ιστορία προσφέρει μια ιδιαίτερα σημαντική 
ευκαιρία για την μελέτη του σύγχρονου αυτού 
φαινομένου. Είμαστε καλά ενημερωμένοι για 
την αισθητική ιδεολογία του Τρίτου Ράιχ 
(μέσω της ποιητικής οντολογίας του 
Heidegger), του Ρωσικού Πανσλαβισμού μέσω 
των δαιμονικών παραβολών του Dostoevsky), 
ή του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
(μέσω της κριτικής του Gramsci για την κουλ
τούρα). Αλλά τι θα λέγαμε για παρόμοιες επι
δράσεις στις συζητήσεις για το γλωσσικό 
ζήτημα, την Μεγάλη Ιδέα και τον εμφύλιο 
πόλεμο; εδώ θα ήθελα να προτείνω κάποιες 
γενικές αρχές για την μελλοντική έρευνα. 

Η αναζήτηση του καλλιτεχνικού και του 
εθνικού στοιχείου εκκινεί από τις ίδιες φορ
μαλιστικές προϋποθέσεις: την πίστη στην 
οργανικότητα, την αυτοθέσμιση την αυτορ
ρύθμιση και την ανεξαρτησία. Η Ελλάδα, σαν 
ολοκληρωμένο έργο τέχνης, αναπαρίσταται 
και θεάται ωσάν μια ανεξάρτητη ολότητα ενός 
οργανικού συνόλου, το οποίο καθιερώνεται 
και διέπεται ή από τους δικούς του εσωτερι-

ΟΚΤ.-ΔΕΚ. 91 

κούς νόμους, χωρίς την οποιαδήποτε αναφο
ρά σε εξωτερικές συνθήκες ή από κάποια τρι
σένδοξη υπέρβαση αντίξοων περιστάσεων. 
Για παράδειγμα, η υφολογική σύγκριση των 
κυβερνητικών αρχών του ΠΑΣΟΚ και του 
Άξιον Εστί3 του Οδ. Ελύτη θα έδειχνε ότι ο 
λαϊκισμός του πρώτου οφείλει περισσότερα 
στην ποιητική της γενιάς του '30 παρά στην 
κοινωνική θεωρία 0ποιουδήποτε σοσιαλι
σμού. Το φορμαλιστικό ιδεώδες στηρίζει τη 
νομιμότητά του σε επιχειρήματα για δομική 
συνοχή, ενότητα στην πολυμορφία, ιθαγενή 
σταθερότητα και οργανική ομοιογένεια. 

Μια άλλη σειρά αξιωμάτων, που η εθνιστι
κή αναζήτηση συμμερίζεται από κοινού με την 
καλλιτεχνική πρακτική έχει ιδεαλιστική 
χροιά. Εννοώ την πίστη στο αγνό, το μοναδι
κό και το αιώνιο. Σύμφωνα με αυτό το υπό
δειγμα, το ελληνικό στοιχείο υποδηλώνει την 
μοναδικότητα μιας φυλής και ενός χώρου, 
των οποίων η ουσία συνίσταται σε μια τολμη
ρή αγνότητα και των οποίων η αποστολή εξα
πλώνεται αδιάσπαστα στους αιώνες του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Για να γίνω σαφέ
στερος, θα υποστήριζα ότι όχι μόνο το ποιητι
κό έργο του Κωστή Παλαμά, αλλά ίσως πιο 
φανερά οι όπερες του Μανώλη Καλομοίρη θα 
βοηθούσαν να εντοπίσουμε τις αισθητικές 
προτιμήσεις που διαμόρφωσαν την πολιτική 
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Στον τομέα αυτό, 
η ασύγκριτη μοναδικότητα, ο αμόλυντος τοπι
κός χαρακτήρας, η εθνική ιδιόλεκτος της 
γλώσσας και των εθίμων, καθώς επίσης και η 
επιβίωση της κοινοτικής πρακτικής και του 
ήθους συμφύρονται, για να αναδείξουν μια 
υπεριστορική συγκρότηση. Η Ελλάδα, όπως 
και κάθε υψηλή τέχνη, παραμένει εκεί επίκαι
ρη και αιώνια! 

Αυτές οι φορμαλιστικές και ιδεαλιστικές 

2. Για την επίδραση που άσκησαν στον εθνικισμό οι αρχές και οι κανόνες της αισθητικής, βλ. Benedict Anderson, 

lmagined Communities. Ref7ection oh the Origin and Spread of Nationalism (Verso, 1983). Carol Α vins, Border 

Crossings. The West and Russian ldentity in Soviet Literature, 1917 - 1934 (Berke/ey, 1983). Francis Barker - Peter 

Hu/me - Margaret Jversen - Diana Lox/ey, εκδ., Europe and its Others (Essex, 1986). Robert Co//s - Philip Dodd, εκδ., 

Englishness. Politics and Culture, 1980-1920 (Croom Helm, 1986) "National Myth and Literary Culture" αφιέρωμα στο 

Comparative Literature 8 (1986). Franz Fanon, 'Όι1 National Culture", στο The Wretched of' the Earth τον ίδιον (μετά

φραση Constance Farrington) (New York, 1977). George L.Mosse, "The Nationalization of the Masses. Political 
Symbolism and Mass Movements in Germany from Napoleonic Wars through the Third Reich (Howard Fertig, 1975) 

και Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe (Howard Fertig, 1975). 

Gerald Newman, The Rise of' English Nationalism. Α Cultural History, 1740 - 1830 (London 1987). F. R. Stern, The 

Politics of' Cultural Despair. Α Study in the Rise of the Germanic ldeology (Berke/ey, 1961). 

3. (Αθήνα, 1959) 
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υποθέσεις που διαμορφώνουν την ελληνική 
ιδεολογία της εθνικής ταυτότητας, οδηγούν σε 
πολλές διαλεκτικές αντιφάσεις, οι οποίες επα
νειλημμένα φράζουν το δρόμο προς τη σύνθε
ση και τη συμφιλίωση με το παρελθόν. Θα 
αναφερθώ μόνο σε τρείς από αυτές. 

Το ελληνικό ιδεώδες, όπως και το αισθητι
κό συνώνυμό του, θεμελιώνεται πάνω σε 
αρχές που είναι ταυτόχρονα και μεροληπτικές 
και καθολικές. Όταν λόγου χάρη, βλέπουμε 
έναν πίνακα του ΕΙ Greco προδιατεθειμένοι 
αισθητικά, προβάλλουμε και εκτιμούμε δύο 
είδη εγκυρότητας το ένα βασισμένο στη μονα
δικότητα (αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν το 
αμίμητο ύφος του Greco) και το άλλο στην 
καθολικότητα (αυτό που επαινούμε σαν την 
καθολική του έλξη). Συνεπώς, μεροληπτούμε 
και γενικεύουμε συγχρόνως. Έτσι ακριβώς 
απεικονίζεται και η Ελλάδα (και όχι μόνο 
από όσους έλληνες την ονειρεύονται): ένα 
αξιοθέατο που αποκλείει και περικλείει κάθε 
ξένο στοιχείο και πρόσωπο· που αποκλείει με 
το να διεκδικεί μοναδική συγκρότηση και 
συνέχεια, και περικλείει. με το να διεκδικεί 
καθολική σημασία και σπουδαιότητα. 

Έτσι, καλλιτέχνες από τον Περικλή Γιαν
νόπουλο μέχρι και τον Διονύση Σαββόπουλο 
δεν είχαν καμιά δυσκολία στο να υποστηρί
ξουν ότι το ελληνικό είναι η αποκλειστική 
κατηγορία που περικλείει τον καθένα, ότι 
αυτό που πράγματι το κάνει καθολικό είναι η 
ικανότητα του να διαχωρίζει πράγματα με 
σοφία, ενώ διαφοροποιείται από καθετί ξένο 
προς την αληθινή του φύση. 

Μια άλλη διαλεκτική αντίφαση που ο ελλη
νικός εθνικισμός δανείζεται από την αισθητι
κή είναι η παράδοξη αξιολογία της4• Στην 
αγορά των καλλιτεχνικών αξιών, η εργασία 
ως δημιουργικότητα παρουσιάζεται σαν το 
ύπατο κριτήριο, ενώ η χρήση αποτελεί ιεροσυ
λία και η ανταλλαγή είναι αδιανόητη. 

Πάρτε τον Van Gogh για παράδειγμα. ο 
μόχθος του δημιουργού-καλλιτέχνη φαίνεται 
να προσδίδει στους πίνακές του την ανεκτίμη-
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τη αξία τους. Τα ίδια τα έργα προdρίζονται, 
φυσικά, για ενατένιση, όχι για κατανάλωση 
και σε καμμία περίπτωση δεν θα γινόταν αντι
κείμενα εμπορικής συναλλαγής. Είναι αξιο
σημείωτο ότι σε πρόσφατη δημοπρασία η τιμή 
- ρεκόρ αποτέλεσε ένδειξη της υψηλής αξίας 
μιας υποτιθέμενης α-χρησίμευτης και μη
ανταλλάξιμης καλλιτεχνικής εργασίας ακόμη 
και στο μεταμοντέρνο πολιτισμό μας. 

Η ίδια μεγάλη αξία αποδίδεται συνήθως 
στον υψηλό και προεξάρχοντα μόχθο του 
εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, στους 
νησιώτικους λαϊκούς χαρακτήρες της πεζο
γραφίας του Αλ. Παπαδιαμάντη ή Ότους ανώ
νυμους στιχουργούς του δημοτικού τραγουδι
ού. Ακόμη και στην Ελλάδα των μαρξιστών 
στοχαστών όπως του Κωστή Μοσκώφ, ο 
μόχθος είναι εκ φύσεως καλλιτεχνικός, γιατί 
από μόνος του δικαιώνεται ως γνήσια έκφρα
ση της λαϊκής ψυχής, αμόλυντη από αγοραίες 
χρήσεις ή ιδιοτελείς συναλλαγές. Η μητέρα 
Ελλάδα, ωσάν το ιερό λειτούργημα της τέ
χνης, εξαγοράζει όλο το μόχθο που ξοδεύτηκε 
στο παρθένο έδαφός της. Η παραγωγή και η 
κατανάλωση γίνονται πάλι ένα μέσα σε μια 
εξαγνιστική πράξη Γένεσης έτσι, συντελείται 
η επιστροφή στην αρχική κοίτη και η ύβρις 
του εμπορίου διαγράφεται. 

Αυτή η σαφής θεολογική διάσταση επεκτεί
νεται περαιτέρω από μία τρίτη σοβαρή αντί
φαση που εναντιώνει το προφητικό πεπρωμέ
νο στην ιστορική μοίρα. Από την εποχή των 
ρομαντικών βάρδων, του Klopstock και του 
Blake η αισθητική υποστήριζε την άποψη ότι η 
τέχνη αναγγέλλει ή ευαγγελίζεται ένα μέλλον 
πνευματικής μεταμόρφωσης σ'αυτό τον υλικό 
κόσμο, ενώ ταυτόχρονα, με το να είναι εντε
λώς σύγχρονη με τον εαυτό της, παραμένει 
παρούσα σε κάθε εποχή. Η θέση αυτή υιοθετή
θηκε ευμενέστατα από τους αισθητικούς της 
ελληνικής ανάστασης (από τον ιστορικό 
Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο έως το στρα
τηγό Ιωάννη Μεταξά και το φιλόσοφο Στέλιο 
Ράμφο), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η φυλή, με 

4. Για πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την αξιολογία, βλ. Barbara Herrnstein Smith, "Contigencies of Value" 

Critical Inquiιy /Ο 1, Σεπτέμβριος 1983. G. C. Spivak, "Scattered Speculations on the Question of Va/ue" (Diacritics 
15, 4, Χειμώνας 1985). Teπy Eagleton - Peter Fuller, "The Question ο{ alue. Α Discussion, "New Left Review 142 

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1985). W.J.T. Michell, "The Good, The Bad, and the Ugly. Three Theories on Va/ue, "Raritan 

62 (Φθινόπωρο 1986). David Wiggins Needs, Values, Truth, Essays in the Philosophy ο{ Va/ue (Oxford, 1987) . 

Cornelius Castoriadis "Va/ue, Essays, Justice, Politics. From Marx to Aristotle and from Aristotle to Ourse/ves" 1975 

στο Crossrouds ο{ the Labyτinth το ίδιου, μεταφρ. Kate Soper- Maτtin Η. Ryle (Cambridge, ΜΑ, 1984). 
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το να αποτελεί εγκόσμια παράσταση του 
θείου, κατέχει μία επείγουσα πνευματική συγ
χρονικότητα με κάθε εποχή ειδωλολατρίας. 
Έτσι, το ιστορικό γεγονός δεν εκμηδενίζεται, 
αλλά υπερβαίνεται. Η Ελλάδα,όπως το υψηλό 
έργο τέχνης, είναι διαχρονική αλλά και ιστο
ρική. 

Χειροτονημένη από το θείο, η Ελλάδα ανή
κει σε μια θεία τάξη. Δεν μπορεί να εκσυγχρο
νιστεί, γιατί είναι αιώνια και καθολικά 
παρούσα. Η ιστορική της αποστολή είναι η 
σύγχρονη προφητεία, ένα ευαγγελικό παρόν, 
ένα παροντικό μέλλον. Ο Ελληνικός πολιτι
σμός, όπως ο υψηλός πολιτισμός, είναι το 
άλλο αυτού του κόσμου, αυτός ο κόσμος σαν 
άλλο, η καταισχύνη του ίδιου. 

Όπως όμως η ίδια η διαλεκτική μας έχει 
διδάξει, η λογική του ίδιου και του άλλου 
είναι η λογική της ταυτότητας5• Είναι επίσης η 
ρητορική της διαφοράς. Αναπόφευκτα, αυτή η 
ρητορική στοιχειώνει την αναζήτηση της ελλη
νικής ταυτότητας. Όταν αναλύουμε τους δια
φόρους ιδεολογικούς λόγους της, δεν ανακα
λύπτουμε τίποτε περισσότερο παρά τη μονό
τονη λιτανεία των διαφορών. Παγιδευμένοι 
σε αυτό το τελετουργικό της αναγνώρισης της 
ταυτότητας ως αυτοδιαφοροποίησης, οι από
στολοι του ιερατείου της ελληνικότητας είναι 
καταδικασμένοι να μιλούν μόνο για το αντί
θετό της, οι εθνάρχες της ουσίας της είναι 
αναγκασμένοι να αναρωτιούνται τι δεν είναι 
ελληνικό. Προφανώς, αν η ουσία, όπως υπο
στηρίζεται στη διαλεκτική, είναι η ίδια της η 
διαφορά, τότε η Ελλάδα γι'αυτούς που την 
αναζητούν είναι η διαφορά από το μη ελληνι-
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κό - που φυσικά θα μπορούσε να οριστεί με 
σαφήνεια μόνο αν γνωρίζαμε πρώτα τι είναι 
το ελληνικό6• Η ιστορία της αισθητικής όμως, 
πάλι μας υπενθυμίζει ότι η λογική, ανυπέρ
βλητη προτεραιότητα του μη -καλλιτεχνικού 
στοιχείου έχει μοιραία ματαιώσει κάθε προ
σπάθεια να απομονωθεί η ομορφιά σε μια 
παρτιτούρα, σελίδα ή καμβά. 

Αντί επιλόγου, θέλω να προτείνω ότι η 
Τέχνη, ως το φαινόμενο της απόλυτης ομορ
φιάς και η αισθητική, ως η θεωρία αυτού του 
φαινομένου, ανέκυψαν εμφαντικά στον δέκα
το όγδοο αιώνα, όταν την ανάγκη για διαμε
σολάβηση ανάμεσα στο ιεραρχικό και το 
οργανικό, το θεολογικό και το κοσμικό, το 
μεσσιανικό και το ιστορικό, την ένοιωσε μία 
ομάδα ανθρώπων που βρέθηκαν αιχμαλωτι
σμένοι ανάμεσα στη φθίνουσα καταπίεση της 
αριστοκρατίας και την ανερχόμενη απειλή της 
αναρχίας: η μεσαία τάξη. Θέλω επίσης να 
προτείνω ότι το μεσάζον ως διαμεσολάβηση 
αποτέλεσε κατασκευή και αναγκαιότητα εκεί
νης της τάξης. Όπως, όμως, αποκαλύπτει η 
συνεχιζόμενη παρακμή της αισθητικής, αυτή η 
άρθρωση των αντιθέσεων παρεκώλυσε τη δια
λεκτική, την επιστήμη του μεσάζοντα και της 
μεσαίας τάξης, από το να εξαλείψει τις διαφο
ρές που τη συγκροτούν. 

Η αναζήτηση της Ελλάδας, της κάθε Ελλά
δας, - που ίσως υπήρξε ο αρχέτυπος τόπος 
προσκυνήματος της μεσαίας τάξης - έχει 
αποτελέσει ένα αναπόσπαστο μέρος αυτής της 
προσπάθειας1• (Οι Έλληνες, εν τέλει, ήταν οι 
τελευταίοι που άρχισαν να την αναζητούν). 
Πρόκειται για μια μάταιη διαλεκτική άσκηση 

5. Για την διαλεκτική αδννατότητα της ταυτότητας και την προοπτική της ολόrητας που αντοαναβάλλεται, βλ. 
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to Habermas (Berke/ey, 1984). 

6. Για πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με τη διαφορά και την ετερότητα εκτός τον κεφαλαίου τον Hegel περί 

''Απόλυτης Διαφοράς" στην ''Επιστήμη της Λογικής" και την αποδόμηση της ''Αρχής της Ταυτότητας" από τον 
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-/988). Miche/e Barrett, "The Coπcept of' Differeπce, "Femiπist Review 26 (Καλοκαίρι 1987). Fraπcois Hartog, The 

Mirror of Herodotu5. Απ Essay οπ the Represeπtatioπ ο/' "the Other" μεταφρ. Jaπet L/oyd (Berkeley 1988)Michel de 
Certaau, Heterologies Discourse οπ the Other μεταφρ. Briaπ Massumi (Miππeapo/is, 1986). 
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1700 - 1824 (Maπchester, 1982). David Coπstaπtiπe, Early Greek Traπellers aπd the Helleπic Ideal (Cambridge, 1984). 
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ΠΟΡΦΥΡΑΣ 

που εξορκίζει το άλλο με σκοπό να αποκατα
στήσει το ίδιο. Ακόμη, καλλι�ργεί μια σαφή 
αισθητική ιδεολογία με το να επιδιώκει έναν 
ιδεαλιστικό σκοπό μέσα από φορμαλιστικές 
προσεγγίσεις. Όλα αυτά (όπως οι δυσκολίες 
συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινή Αγορά), έχουν σαν αποτέλεσμα έναν 
αυτοσπαταλώμενο μόχθο, του οποίου η χρήση 
είναι αυστηρά περιορισμένη και η ανταλλα
κτική του αξία γρήγορα εξανεμίζεται. 
Αποτέλεσε όμως πάντα βασική αρχή της 
αισθητικής το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθό
λου αγορά για τα προϊόντα της μεγαλοφυίας. 
Η καπιταλιστική ιδεολογία ασχολείται γενικά 
με το άλλο, την άλλη όψη του νομίσματος, την 
ονομαστική τους αξία, ξεχνώντας τον θεμε
λιακά δίσημο χαρακτήρα κάθε αγοραστικής 
αξίας και την πληθωριστική φύση της διαφο
ράςs. 

Υπάρχει άραγε καμμία βάση στην απόρρι
ψη αυτής της διαφοράς, στην παραίτηση από 
την αναζήτηση ταυτότητας που να οδηγεί στην 
επιθυμία του άλλου; Φαίνεται να υπάρχει μια 
μοιρολατρική συναίνεση, το ότι, παρόλο που 
η αναζήτηση της Ελλάδας τελικά καταφέρνει 
μόνο να παράγϊι μερικές ακόμη εκδοχές του 
μη Ελληνικού στοχείου (από το Τουρκικό και 
το Σλαβικό έως το Εβραϊκό και το Αμερι
κανικό) απλά δεν μπορεί να σταματήσει. 

Πρέπει να μιλάς για το άλλο, γιατί πρέπει να 
ψάξεις για το δικό σου ίδιο. Όλη αυτή η αρνη
τική ερμηνευτική του αστικού εθνισμού κάνει 
κάποιον να αναρωτηθεί: τι θα συμβεί άραγε 
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αν αρχίσει κανείς να ψάχνει ανοιχτά για το 
άλλο; όχι για το άλλο του ίδιου αλλά για το 
άλλο - από - το - ίδιο; το ξενικό, το εξωτερι
κό, το διεσπαρμένο, το ασύνδετο; τι θα λέγαμε 
αν υπήρχε η δυνατότητα να συζητήσουμε όχι 
για το ελληνικό ή για το συμληρωματικό του 
άλλο, αλλά απλά για το ξένο - το ξένο στην 
Ελλάδα ή το ξένο για την Ελλάδα; Τι θα λέγα
με αν η μόνη Ελλάδα, η ιστορική Ελλάδα 
δηλαδή, η Ελλάδα του πολιτισμού, ανήκει σε 
εκεί νους που τη διάβασαν και την έγραψαν, 
που την πούλησαν και την αγόρασαν η 
Ελλάδα των επισκέψεων στην Ακρό-πολη του 
Renar, του Freud, του Hofmannsthal και του 
Ηeπή Miller, η Ελλάδα των ξένων της; Ας μην 
ξεχνούμε ότι αυτό που είναι ξένο για την 
αισθητική και την ταυτολογική ιδεολογία της 
ελληνικότητας είναι οι πρακτικές της χρήσης 
και της ανταλλαγής, ο μόχθος του εμπορίου. 
Προτείνω δοκιμαστικά να βρεθεί ένας τρόπος 
να μιλήσουμε για τον ξένο και την Ελλάδα 
του/της - το εμπόριο με τον ξένο, την επαφή 
και τον ανταγωνισμό του. Με άλλα λόγια, να 
μιλήσουμε για την πολιτική οικονομία της 
παραγωγής της Ελλάδας, το ενδιαφέρον που 
δείχνουν ηγεμονικές δυνάμεις και τους 
λόγους αντίστασης που ορθώνονται σ'αυτές. 
Μόνο τότε θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε 
την ταυτότητα όχι ως μεταφυσική ανθρώπινη 
ανάγκη, ή έστω ως αίτημα της αισθητικής για 
ενότητα, αλλά ως σχετι�ή και ευέλικτη εγχώ
ρια πολιτική στρατηγική . 
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