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Πρόλογος

Ήταν η τελευταία μέρα του καλοκαιριού του 1823, όταν 

ένας καταπονημένος αγρότης από την Πολιτεία της Νέας 

Υόρκης ονόματι Joseph Smith είδε στον ύπνο του μια σειρά 

ονείρων και οραμάτων με έναν λευκοφορεμένο άγγελο να στέ-

κεται δίπλα στο κρεβάτι του. Κατά τον Smith, «με φώναξε με 

το όνομά μου, και μου είπε… πως λεγόταν Μορόνι και πως ο 

Θεός είχε ένα έργο να μου αναθέσει. Είπε πως υπήρχε ένα 

βιβλίο, γραμμένο πάνω σε χρυσές πλάκες, που περιέγραφε 

τους παλιούς κατοίκους αυτής της ηπείρου κι από πού προήλ-

θαν». Ο άγγελος του έδειξε σε όραμα το μέρος στο οποίο κεί-

τονταν οι πλάκες, και την επόμενη μέρα ο Smith πήγε και τις 

βρήκε θαμμένες σε μια βουνοπλαγιά, μέσα σε ένα κουτί. Με 

τη βοήθεια ειδικών φακών («μαντικές πέτρες»), ο Smith μετέ-

φρασε το κείμενο, το οποίο ήταν γραμμένο σε μια αιγυπτιακή 

διάλεκτο και με διάφορα ιερογλυφικά της Εγγύς Ανατολής. Με 

το που ολοκλήρωσε τη μετάφραση, ο άγγελος Μορόνι παρέ-

λαβε τις πλάκες. Σαν μια αντίστροφη αλχημεία, ο χρυσός είχε 

μεταλλαχτεί σε θρησκευτικό κείμενο: ο υλικός πλούτος είχε 

μετουσιωθεί σε πνευματικό. Για εκατομμύρια Μορμόνους σή-

μερα, το βιβλίο του Μόρμον είναι η δική τους Αγία Γραφή, 

αλλά και η ιστορία του αποικισμού του Νέου Κόσμου. 

Λίγο μετά αφότου ο Joseph Smith ίδρυσε την Εκκλησία των 



ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

22

Μορμόνων, φτωχοί αγρότες της Νάξου άρχισαν να βιώνουν 

όνειρα και οράματα στα οποία η Παναγία τούς παρακινούσε 

να ξεκινήσουν ανασκαφές για να βρουν μια εικόνα της. Ύστε-

ρα από πέντε χρόνια ονείρων και ανασκαφών, οι χωρικοί 

βρήκαν μερικές εικόνες το 1836 και η ανακάλυψή τους αυτή 

αποτέλεσε την αφετηρία για ένα προσκύνημα που συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με τον Joseph Smith, που ξεκίνη-

σε με έξι υποστηρικτές και ίδρυσε μια νέα εκκλησία, διαφο-

ρετική από τον πρεσβυτεριανισμό των γονιών του και τον 

μεθοδισμό που τον είχε ελκύσει παλιότερα, οι χωρικοί της 

Νάξου δημιούργησαν μόνο ένα νέο προσκύνημα της Πανα-

γίας εντός των πλαισίων της Ελληνικής Ορθοδοξίας. Θα μπο-

ρούσε κάποιος να υποθέσει πως η ιστορία των ανακαλύψεων 

του Smith έφτασε στη Νάξο και αποτέλεσε το εφαλτήριο των 

εκεί συμβάντων, όμως οι Ναξιώτες βασίστηκαν σε ανεξάρτη-

τες τοπικές παραδόσεις. Το πιο πιθανό κοινό στοιχείο μεταξύ 

των ονείρων περί θαμμένων αντικειμένων στην ευρύτερη 

περιοχή της Νέας Υόρκης και τη νησιωτική Ελλάδα είναι οι 

ευρωπαϊκές παραδόσεις που έχουν ρίζες από τον Παράκελσο 

και την αλχημεία μέχρι την αρχαία μαγεία και τον ερμητισμό 

(Quinn 1987).

Η ιστορία της ανακάλυψης του βιβλίου του Μόρμον από 

τον Joseph Smith εισάγει πολλά από τα κύρια θέματα αυτού 

του βιβλίου: τα όνειρα περί θαμμένων αντικειμένων, τις ανα-

σκαφές ως μια θρησκευτική πράξη, την καθιέρωση ιερών κει-

μένων και θεόπνευστων θρησκευτικών κινημάτων βάσει ονεί-

ρων, τις προφητείες, τις εντάσεις ανάμεσα σε πιστούς και σκε-

πτικιστές και την προσπάθεια πιστοποίησης της αυθεντικότη-

τας ονείρων και αρχαιολογικών ευρημάτων. Η περίπτωση των 

Μορμόνων είναι η πιο ενδεικτική για την παρούσα μελέτη, 
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καθώς δείχνει πώς ένα όνειρο μπορεί να δημιουργήσει Ιστο-

ρία. Ο Joseph Smith έψαξε το θαμμένο παρελθόν της περιοχής 

του μέσω ονείρων που του αποκάλυπταν τα τοπογραφικά χα-

ρακτηριστικά της και ιερών μορφών που του ζήτησαν να ανα-

σκάψει θρησκευτικά κειμήλια. Ο Smith και οι υποστηρικτές 

του ατένισαν ένα αμερικανικό τοπίο γεμάτο νεκροταφεία και 

άλλα λείψανα των αμερικανών ιθαγενών. Το βιβλίο του Μόρ-

μον, θαμμένο κι αυτό στο ίδιο τοπίο, εξιστορεί πώς μετανάστες 

από την εποχή της κατάκτησης της Ιερουσαλήμ από τους Βα-

βυλώνιους (600 π.Χ.) κι ακόμα νωρίτερα ταξίδεψαν στην Αμε-

ρική και αποίκησαν την ήπειρο. Ανακαλύπτοντας τις χρυσές 

πλάκες, ο Smith αναδιαμόρφωσε τη θαμμένη ιστορία του τόπου 

του και τη σχέση των ανθρώπων μαζί του. Έτσι, οι Μορμόνοι 

μπόρεσαν να αντιληφθούν τη γη τους ως έναν τόπο που είχε 

κατοικηθεί από μετανάστες του Παλαιού Κόσμου που ακολου-

θούσαν την Παλαιά Διαθήκη και πίστευαν στον Χριστό όπως 

και οι ίδιοι. Οι θαμμένες πλάκες τούς εφοδίασαν ταυτόχρονα 

με μια προϊστορία, με αποδείξεις της πνευματικής εντοπιότητάς 

τους στην Αμερική και με μία αποστολή – εν ολίγοις δηλαδή, 

με ένα παρελθόν, ένα παρόν κι ένα μέλλον. 

Τα όνειρα στη Νάξο, παραδόξως, αφορούσαν κι αυτά Αι-

γυπτίους. Ισχυρίζονταν πως οι κάτοχοι των θαμμένων εικόνων 

ήταν εκδιωχθέντες χριστιανοί από την Αίγυπτο που βρήκαν 

καταφύγιο στη Νάξο. Ενώ η μορμονική προϊστορία αποκαλύ-

φθηκε ολόκληρη στο βιβλίο του Μόρμον, η προϊστορία των 

Αιγυπτίων επί της Νάξου οικοδομήθηκε κομμάτι κομμάτι κατά 

τα επόμενα εκατό χρόνια, βάσει συνεχών ονείρων και σε πεί-

σμα της δυσπιστίας με την οποία αντιμετωπίστηκαν. Μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του 1930 είχαν καταγραφεί σε τετράδια 

τόσο πολλά όνειρα αγίων, που οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να 
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σκέφτονται να τα συλλέξουν σε έναν μεγάλο τόμο, που θα 

αποτελούσε ένα νέο ευαγγέλιο. 

Αυτά τα πρώιμα παραδείγματα αποκαλύπτουν μια βαθύτερη 

σχέση ανάμεσα στα όνειρα και την Ιστορία απ’ ό,τι είχε παρα-

τηρηθεί και μελετηθεί ως τώρα. Η ιστορική συνείδηση στον 

τίτλο του βιβλίου μου δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι ήδη γνω-

ρίζουν οι άνθρωποι για το παρελθόν. Περιλαμβάνει και τη 

δυναμική διατύπωση και υποδοχή ενός μέχρι τούδε άγνωστου 

παρελθόντος μέσω ονείρων. Σε συμφωνία με το διευρυνόμενο 

διεπιστημονικό ενδιαφέρον για το πώς άνθρωποι ανά τον κό-

σμο αντιλαμβάνονται το παρελθόν και το εξιστορούν, εγώ εξε-

τάζω πώς τα όνειρα ερμηνεύουν το παρελθόν του τόπου και 

της κοινότητας που ζει εκεί, πώς δημιουργούν νέες ιστορίες 

για αυτό το παρελθόν, και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τη 

δυνατότητα αυτή των ονείρων να δημιουργήσουν ιστορίες. Θα 

καταπιαστώ με αυτή τη θεματολογία μέσω ενός παραδείγματος 

«μύθου-ονείρου» που διαδραματίζεται τα τελευταία 180 χρόνια 

στην Κόρωνο, ένα χωριό που έχει αναλωθεί στη συλλογή ιερών 

προφητειών μέσω ονείρων και στην προσπάθεια πραγματο-

ποίησης αυτών των προφητειών στην καθημερινή ζωή του. 

Πρόκειται για μια ιστορία ονείρων και μια μελέτη των ονείρων 

ως μια ακούσια, μη συνειδητή εναλλακτική πλευρά της ιστο-

ρικής συνείδησης. 

Ξεκίνησα να ερευνώ τα ελληνικά όνειρα κατά την υποτροφία 

μου στο National Humanities Center της Βόρειας Καρολίνας. 

Ο διευθυντής του Κέντρου, ο κλασικός ιστορικός W. Robert 

Connor, με ενθάρρυνε να ενδιαφερθώ μακροπρόθεσμα για 

την Ελλάδα, και αποκόμισα ατέλειωτη έμπνευση από τους 
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συνεργάτες μου, όπως ο David Armitage, ο Paul Berliner, ο 

Constantin Fasolt, η Susan Guettel Cole, ο Donald Lopez, ο 

Paul Strohm και ο Chris Waters. Το βιβλίο απέκτησε την τε-

λική του μορφή όταν παρουσίασα διάφορα κεφάλαιά του στις 

Διαλέξεις Evans-Pritchard στο All Souls College της Οξφόρδης 

το 2010. Το ακροατήριό μου με ενέπνευσε να διευρύνω το 

σκεπτικό μου, και γι’ αυτό οφείλω να αναγνωρίσω την ιδιαί-

τερη συμβολή των Marcus Banks, Louise Braddock, Άγγελου 

Χανιώτη, David Gellner, Lucia Nixon, Lola Martinez, Robert 

Parker και Rosalind Thomas. Παρουσίασα επίσης κομμάτια 

του βιβλίου στην Αθήνα, σαν ειδικός προσκεκλημένος του 

Deree – The American College of Greece, όπου αντάλλαξα 

ιδέες με τους πάλαι ποτέ συμμαθητές μου Κατερίνα Θωμά και 

Χάρη Βλαβιανό, όπως και άλλους. 

Η συγγραφή του βιβλίου με υποχρέωσε και έναντι πολλών 

άλλων πέραν από τους παραπάνω, και θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω τους εξής: την Patricia Barbeito, τον Βαγγέλη Καλότυχο, 

την Jane Cowan, την Patricia Gilson, την Janet Hart, τη Laurie 

Hart, τον Michael Herzfeld, τον Martin Holbraad, τον Κωστή 

Καλατζή, τη Σοφία Καραβία, τον Mark Mazower, τη Sarah 

Morris, την Galina Oustinova-Stjepanovic, τον Γιάννη Παπα-

δόπουλο, την Πηνελόπη Παπαηλία, τον Στρατή Ψάλτου, την 

Τζένη Ρούσσου, τον David Sutton, την Caren van Dyck και την 

Ελεάνα Γιαλούρη. Δεν θα ολοκλήρωνα τον άθλο της ανάγνω-

σης των τετραδίων με τα όνειρα της Μαρίνας Μανδηλαρά (πε-

ρίπου χίλιες σελίδες) χωρίς τις παλαιογραφικές γνώσεις της 

Τατιάνας Χαλίδου, καθώς είχαν γραφτεί τη δεκαετία του 1930 

και έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από τον χρόνο (βλ. το Τέταρ-

το Κεφάλαιο και το Παράρτημα). Η Deena Newman βοήθησε 

σημαντικά στη διαμόρφωση αυτού του βιβλίου με τις πολλές 
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κι ενδιαφέρουσες απόψεις της σχετικά με τη φαντασία, με τις 

ασυνείδητες διανοητικές διαδικασίες και με το φάσμα των κα-

ταστάσεων συνείδησης. Κατά την υποτροφία μου στο Getty 

Research Institute αποκόμισα πολλά από τις συζητήσεις μου 

με τους Ian Balfour, Robin Cormack, Whitney Davis, Γιάννη 

Χαμηλάκη, Ken Lapatin, Claire Lyons, James Porter και Susan 

Siegfried. Είμαι βαθιά ευγνώμων προς τη Βρετανική Ακαδημία 

για την ερευνητική υποτροφία που μου επέτρεψε να συγγράψω 

το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έργου. Ο Γιάννης Χαμηλάκης, 

η Laurie Hart και ο David Sutton ανέγνωσαν ολόκληρο το 

χειρόγραφο και τα σχόλιά τους υπήρξαν ανεκτίμητα για μένα. 

«Υπερευχαριστώ!» τους κατοίκους της Κορώνου, που με 

φιλοξένησαν και μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μαζί μου. Οι 

ατέλειωτες συζητήσεις με τον «ψυχαναλυτή» μου, τον εβδομη-

ντάχρονο Δήμο, με κράτησαν σε ψυχική ισορροπία κατά την 

έρευνά μου. Ο Μάρκος Καπίρης, ο συνονόματος απόγονος του 

ανθρώπου του οποίου οι καταγραφές μελετούνται στο Όγδοο 

Κεφάλαιο, επικοινώνησε μαζί μου μέσω e-mail όταν έπεσε στα 

χέρια του ένα ανέκδοτο αντίτυπο μιας εργασίας μου στο δια-

δίκτυο. Με σύστησε στους συγγενείς του και μου παραχώρησε 

φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα του προπάππου του. Ο Μα-

νώλης Σέργης και ο συγχωρεμένος Νίκος Κεφαλληνιάδης με 

κράτησαν σε επαφή με το συνεχώς αυξανόμενο ακαδημαϊκό 

έργο στη Νάξο. Ο Μανώλης Μανωλάς και η γυναίκα του η 

Γενοβέφα με σύστησαν στο χωριό και σπατάλησαν ατέλειωτες 

ώρες να συζητούν μαζί μου για την Κόρωνο. Ήταν οι πρώτοι 

που με πληροφόρησαν για την ύπαρξη τετραδίων με καταγε-

γραμμένα όνειρα. Το χρέος μου απέναντί τους είναι τεράστιο. 

Χωρίς την υποστήριξη του Γιάννη Χουζούρη, η μελέτη αυ-

τή δεν θα έφτανε ως εδώ. Μου παρείχε σημαντικά ιστορικά 
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ντοκουμέντα και αποτέλεσε ο ίδιος ανεξάντλητη πηγή πληρο-

φοριών. Είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του πιο πρόσφα-

του «μύθου-ονείρου» στην Κόρωνο, που εξετάζεται στο Έβδο-

μο Κεφάλαιο. Η κόρη της Μαρίνας, η Φλώρα Κοντοπούλου, 

μου επέτρεψε να διαβάσω τα τετράδια με τα όνειρα της πρώτης. 

Κάποια στιγμή, ύστερα από ώρες κουβέντας, με ρώτησε εάν 

πίστευα πως τα τετράδια αυτά ήταν σημαντικά (σαν διατηρητέα 

κείμενα, σαν γραπτά που να μπορεί να διαβάσει ο κόσμος), 

και βάλαμε και οι δύο τα κλάματα. Τόσο ανάγλυφη ήταν η 

αγωνία, η ελπίδα και η πίστη στις σελίδες που είχε γεμίσει 

εκείνο το δεκατετράχρονο κορίτσι, οι αναμνήσεις του οποίου 

σάπιζαν σε μια αποθήκη για εξήντα χρόνια πριν να κινήσουν 

το ενδιαφέρον ενός ξένου καθηγητή, και ποιος ξέρει πόσων 

άλλων ακόμα – μοιραστήκαμε μια στιγμή σιωπηλού δέους, 

καθώς προσπαθούσαμε να συλλάβουμε το μέγεθος της ανακά-

λυψής μας.

Τέλος, το βιβλίο αυτό με ανάγκασε να χαθώ στις ονειροπο-

λήσεις μου, αν και θα προτιμούσα να το περιγράψω σαν δη-

μιουργική ακαδημαϊκή σκέψη. Η σύντροφός μου Deena και ο 

γιος μου Adam με φρόντισαν και δεν δίσταζαν να με επαναφέ-

ρουν στην πραγματικότητα όταν χρειαζόταν, συνήθως με τη 

σωστή δόση ειρωνείας. Αυτό το βιβλίο είναι και δικό τους.
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Ιστορική συνείδηση και η εθνογραφία 
της ιστορίας

Ο όρος «ιστορική συνείδηση» έχει ενδιαφέρον, αν και ασα-

φές, περιεχόμενο. Αναφέρεται κυρίως στις ιστορικές πλη-

ροφορίες που οι άνθρωποι γνωρίζουν, τις αφηγήσεις του πα-

ρελθόντος που διατηρούνται στη συνείδησή τους. Τέτοιες 

αφηγήσεις μπορεί να προέρχονται από την ακαδημαϊκή ιστο-

ριογραφία ή από κοινωνικές παραδόσεις, προσωπικές μνήμες, 

ή επινοημένες σκέψεις (που λαμβάνονται στα σοβαρά). Αυτή 

η ποικιλία πηγών μπορεί να μετατρέψει την ιστορική συνείδη-

ση σε πεδίο μάχης στο οποίο κονταροχτυπιούνται οι αυστηρά 

στοιχειοθετημένες ιστορίες με απόψεις τις οποίες έχει σε υπό-

ληψη η κοινωνία και που ενίοτε αποκαλούνται «αναμνήσεις» 

ή «συλλογική μνήμη» – ονόματα που υποδεικνύουν ότι δεν 

ανήκουν στη σφαίρα της «Ιστορίας» (Seixas 2004: 10).

Η ιστορική συνείδηση μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα 

σύνολο γενικών παραδοχών σχετικά με τη χρονική σχέση με-

ταξύ συμβάντων, μια αίσθηση περί του πώς οργανώνεται το 

παρελθόν και ο χρόνος εν γένει. Για παράδειγμα, κάτι που 

συμβαίνει τώρα μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα προηγού-
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μενων συμβάντων, ενώ τωρινά συμβάντα μετακινούνται στη 

σφαίρα του παρελθόντος καθώς ο χρόνος κυλάει προς τα 

εμπρός. Αυτή είναι η λογική του ιστορικισμού, του κανόνα που 

διέπει την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία και θεωρείται κοινή 

λογική στις δυτικές κοινωνίες. Η ιστορική συνείδηση συγχέε-

ται συχνά με αυτή την προοπτική, σύμφωνα με την οποία το 

παρελθόν είναι κάτι πεπερασμένο, αλλά μπορεί να ανακτηθεί 

μέσω έρευνας. Όταν χρησιμοποιείται έτσι, ο όρος «ιστορική 

συνείδηση» αναφέρεται σε μια κοινά αποδεκτή άποψη σχετικά 

με τη γραμμική σχέση ανάμεσα σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

Ούσα σε συμφωνία με τις ιδέες του Διαφωτισμού περί αιτιώ-

δους συνάφειας και προόδου, η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία 

ακολουθεί το μοντέλο της γραμμικής ιστορικής συνείδησης – 

μια χρονολογική άποψη. Το απόφθεγμα «ο χρόνος είναι ο 

τρόπος της φύσης να εξασφαλίσει πως δεν συμβαίνουν τα 

πάντα ταυτόχρονα» θα μπορούσε να παραφραστεί από την 

άποψη της Ιστορίας ως εξής: «Η χρονολόγηση είναι ο τρόπος 

του ιστορικού να εξασφαλίσει πως δεν συμβαίνουν τα πάντα 

ταυτόχρονα». 

Συνεχίζω εδώ βασιζόμενος στην υπόθεση πως η ιστορική 

συνείδηση, όπως την εξέτασα παραπάνω, είναι μια ιδιάζουσα 

εξέλιξη της Δύσης που συνέβη σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

και σε συγκεκριμένο μέρος του κόσμου. Η ιστορική συνείδηση 

μπορεί να θεωρηθεί σήμα κατατεθέν της σύγχρονης Δύσης: 

προσπαθεί να καταλάβει και να σχετικοποιήσει το παρελθόν, 

όχι να υπακούσει σε αυτό (Gadamer 1979: 110). Παρ’ όλα 

αυτά, η γραμμικότητα πρέπει να είναι μια από τις «λιγότερο 

ενστικτώδεις κατασκευές» της δυτικής ιστορίας (Clifford 1997: 

338). Άνθρωποι ανά τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και 

πολλών που ζουν στη Δύση, μάλλον θα ταυτίζονταν καλύτερα 
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με την ερώτηση του Kierkegaard: «Γιατί να θυμόμαστε ένα πα-

ρελθόν που δεν μπορεί να μετατραπεί σε παρόν;» (στο 

Chakrabarty 1998: 24). Η σύγχρονη δυτική ιστορική συνεί-

δηση αποτέλεσε μια καινοτομία που κάποτε ανήκε αποκλειστι-

κά στη δυτική σφαίρα επιρροής, αλλά πλέον έχει διασπαρεί σε 

τέτοιον βαθμό, που έχει μετατραπεί σε κάτι τελείως κοινό, όπως 

δείχνει και το απόφθεγμα περί «χρόνου». Στο βιβλίο αυτό θα 

κάνω μια μικρή παραχώρηση και θα χρησιμοποιήσω τον όρο 

«ιστορική συνείδηση» για να αναφερθώ στο σύνολο παραδο-

χών που κρατάει μια κοινωνία σχετικά με τη μορφή του χρόνου 

και τη σχέση των συμβάντων με το παρελθόν, το παρόν και το 

μέλλον. Η εκάστοτε μορφή της ιστορικής συνείδησης κάθε 

δεδομένης κοινωνίας είναι κάτι απροσδιόριστο, που απαιτεί 

εμπειρική, εθνογραφική διερεύνηση. 

Πριν από τον 16ο αιώνα, κοινωνίες ανά τον κόσμο διερεύ-

νησαν διάφορες αντιλήψεις περί χρονικότητας, βλέποντάς την 

άλλοτε σαν έναν κύκλο, άλλοτε σαν ένα σπειροειδές, κι άλλο-

τε, όπως στην περίπτωση των Μάγια, σαν κάτι που εναλλάσ-

σεται μεταξύ γραμμικότητας και κυκλικότητας (Farriss 1987: 

568). Κατά τον Μεσαίωνα, υπό την επιρροή του χριστιανισμού, 

ακόμα και η δυτική ιστορική συνείδηση βασιζόταν στις έννοιες 

μιας επικείμενης λυτρωτικής επιστροφής στην παραδείσια αρ-

χή (Heliade 1971: 130) ή μιας ιεραρχικής στατικής κατάστα-

σης (Fasolt 2004: 224). Σε αντιδιαστολή με τη χρονολόγηση, 

που διαμορφώνει τη δυτική ιστορία με βάση τη σειρά που 

έλαβε χώρα το κάθε συμβάν, ο Lévi-Strauss (1966: 263) εντό-

πισε την αρχή της α-χρονικότητας, σύμφωνα με την οποία 

μικροσκοπικές, μη δυτικές κοινωνίες (η δική μου ήπια εκδοχή 

της έκφρασής του «άγρια σκέψη») «αντιλαμβάνονται τον κόσμο 

σαν μια συγχρονική και ταυτόχρονα διαχρονική ολότητα» μέ-
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σω της «αναλογικής σκέψης». Το παρελθόν, σε τέτοιες περι-

πτώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί στο παρόν με τη χρήση 

εικόνων και συμβόλων που απηχούν στο συναίσθημα. Αυτό 

που ενώνει συμβάντα μεταξύ τους είναι η συναισθηματική 

απήχησή τους και όχι η χρονολόγησή τους. Ενώ αρχεία και 

χρονολογίες αντικειμενικοποιούν και ορίζουν το παρελθόν, 

σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η τονικότητα και η αίσθηση του 

παρελθόντος, η μυθική του δύναμη που κινητοποιείται και 

επανατοποθετείται στο παρόν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η 

περίπτωση των Απάτσι, οι οποίοι περιέγραφαν στις καθημε-

ρινές τους συζητήσεις τον τόπο τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

παραπέμψουν στις ιστορίες των προγόνων τους, που προσέ-

φεραν ηθική καθοδήγηση και σοφία. Μια καλή διήγηση μπο-

ρεί να κάνει τους ακροατές να δουν το παρελθόν από την προο-

πτική των προγόνων τους και «ίσως να ακούσουν [τους] προ-

γόνους να μιλούν. [Κάποιος] μπορεί να ξαναζήσει τη σοφία 

των προγόνων» (Basso 1988: 110). 

Η εθνογραφία της Ιστορίας

Αυτή η εξέταση της 180ετούς παράδοσης ονείρων στα βουνά 

της ανατολικής Νάξου αναλαμβάνει το καθήκον να εξερευνή-

σει την ιστορική συνείδηση μιας ειδικής κοινότητας. Στη Νάξο, 

τα όνειρα είναι ένας σημαντικός τρόπος δημιουργίας ιστορικών 

διηγήσεων, οι οποίες επηρεάζουν την ιστορική συνείδηση όσον 

αφορά το τι γνωρίζει κανείς για το παρελθόν. Τα όνειρα παρα-

βιάζουν τον διαχωρισμό που δημιουργεί η έννοια του ιστορι-

κισμού ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν και δημιουργούν έναν 

ταυτοχρονισμό ή μια κυμαινόμενη χρονικότητα. Από αυτό 

προκύπτει το ερώτημα που θα εξεταστεί από διάφορες πλευρές 
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στη συνέχεια, πώς γίνεται, δηλαδή, ιστορίες που προήλθαν 

από όνειρα να συνυπάρχουν με ιστορίες που προήλθαν από 

έρευνα.

Τα όνειρα της Νάξου μού επέτρεψαν να αναπτύξω μια αν-

θρωπολογία της ιστορίας,* η οποία διερωτάται τι θεωρεί μια 

κοινωνία ότι είναι το παρελθόν (σε σχέση με το παρόν και το 

μέλλον) και ερευνά πότε, πώς και γιατί μια κοινωνία δημιουρ-

γεί ιστορίες περί του παρελθόντος αυτού. Με άλλα λόγια, πώς 

αντιλαμβάνονται αυτό που εμείς θα αποκαλούσαμε «ιστορία», 

και με ποιους τρόπους αποπειρώνται να λάβουν γνώση του 

παρελθόντος και να την αναπαραγάγουν; Στη συνέχεια χρησι-

μοποιώ τον όρο «ιστορία» με την έννοια μιας κατηγορίας δη-

μιουργίας γνώσης για το παρελθόν και/ή σαν ένα ειδικό πα-

ράδειγμα αυτής της κατηγορίας, όπως μια διήγηση, ένα βιβλίο, 

ένα όνειρο ή ένας χορός. Διαχωρίζω το «παρελθόν» (ό,τι έχει 

συμβεί σε παρελθόντα χρόνο) από την «ιστορία» (την αναπα-

ράσταση του παρελθόντος) (White 1981).

Για την κατανόηση τοπικών ιστοριών και της τοπικής ιστο-

ρικής συνείδησης, θεώρησα απαραίτητο να ορίσω τις «ιστο-

ρίες» πολύ γενικά ως «αναπαραστάσεις του παρελθόντος» 

(representations of the past) ή ακόμα και «διαμεσολαβήσεις 

του παρελθόντος» (communications of the past), καθώς, στα 

όνειρα και σε άλλες ενδιάμεσες καταστάσεις συνείδησης, το 

παρελθόν μπορεί αρχικά να βιωθεί από μια μη αντικειμενική 

σκοπιά. Το βασικό κριτήριο της ιστορίας είναι μια αναμετάδο-

ση κάτι σχετικού με το παρελθόν. Δεν χρειάζεται απαραίτητα 

* Ήδη από το 1961 ο Evans-Pritchard (1962: 56-57) αναζητούσε μια 
τέτοια «κοινωνιολογία της ιστοριογραφίας» ή και μια «κοινωνιολογία της 
κοινωνικής ανθρωπολογίας».
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να είναι κάτι «αληθές» με την έννοια ότι «μπορεί να αποδειχτεί 

βάσει στοιχείων υπό το δυτικό πρότυπο». Αν περιορίζαμε την 

ιστορία μόνο σε ό,τι υπακούει στα πρότυπα της δυτικής ιστο-

ρικότητας, εναλλακτικές πηγές όπως τα όνειρα της Νάξου θα 

απορρίπτονταν ως «φαντασιοπληξίες», «μυθοπλασία», «θρη-

σκεία», ή κάτι τελικώς ασήμαντο. Αυτή είναι η παραδοσιακή 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε «μύθο» και «ιστορία» 

(Stevenson 1975: 3). Οι μύθοι είναι «αναληθείς» με βάση τα 

πρότυπα της ιστορίας. Όμως οι μύθοι μπορεί να είναι αληθείς 

ως προς την ποιητική συνοχή τους ακόμα κι αν δεν επιβεβαιώ-

νονται απόλυτα από τα γεγονότα. Μπορούν να συλλάβουν το 

αποτέλεσμα ενός συμβάντος ή να εξαγάγουν ηθικά διδάγματα 

και να αποτελέσουν κίνητρο και οδηγό για τους ανθρώπους 

στην προσπάθειά τους να αντιληφθούν τα καταγεγραμμένα 

γεγονότα της ιστορίας. Η μετάδοση ιστορικών γεγονότων όπως 

η μάχη του Γκέτισμπεργκ ή του Άλαμο μπορεί να έχει συναι-

σθηματική απήχηση ή να προσδώσει ηθικό νόημα που υπη-

ρετεί έναν σκοπό πέρα από τη στεγνή αναμετάδοση γεγονότων 

από το παρελθόν. Η υπογραφή της Διακήρυξης της Αμερικα-

νικής Ανεξαρτησίας και η μεγάλη πορεία των Μορμόνων είναι 

ταυτόχρονα ιστορία και μύθος. 

Η ιστορία της Νάξου, με την ανεύρεση εικόνων, τα φιλό-

δοξα σχέδια να χτιστεί μια εκκλησία και την καλλιέργεια προ-

φητειών πως η ζωή στο νησί θα μεταμορφωνόταν προς το 

καλύτερο, δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ μύθου και ιστο-

ρίας και τη δυνατότητα των ονείρων να συντηρήσουν έναν 

«μύθο-όνειρο» (μια ιδέα παρμένη από τα χιλιαστικά κινήματα 

της Μελανησίας, τα οποία θα αναλύσουμε στο Τέταρτο Κεφά-

λαιο). Η παρούσα μελέτη προσπαθεί, μέσα από το πρίσμα της 

«μυθιστορίας» (Mali 2003), να παρουσιάσει τη συναρπαστική 
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αλήθεια γύρω από τους μύθους και τα όνειρα στα οποία έχουν 

βασίσει τη ζωή τους οι χωρικοί της ορεινής Νάξου (Samuel & 

Thompson 1990). Το κύριο χαρακτηριστικό ενός μύθου είναι 

πως δεν χρειάζεται –και μάλιστα, δεν πρέπει– να είναι επαλη-

θεύσιμος. Οι μύθοι συχνά επηρεάζουν ασυναίσθητα σκέψεις 

και συναισθήματα, και σε τέτοιες περιπτώσεις συγχωνεύονται 

με κάτι που μπορεί να αποκληθεί «πολιτισμική ιδεολογία». 

Ακριβώς αυτή είναι η χαρακτηριστική δύναμη ενός μύθου να 

αναδιαμορφώσει την αλήθεια και να τη διασπείρει – με ένα 

εύρος επιρροών που ξεκινούν από τις διηγήσεις και την τέχνη 

και εκτείνονται στη σωματική κατάσταση, την εσωτερική εικο-

νογραφία των ονείρων και τις άλλες καταστάσεις αλλοιωμένης 

συνείδησης. Ένας μύθος δεν χρειάζεται να είναι ένα εμπερι-

στατωμένο ιερό παραμύθι. Είναι περισσότερο μια μεταδιδό-

μενη διατύπωση περί του πώς να αντιληφθεί κανείς τον κόσμο 

και πώς να αντιδράσει όταν έρθει αντιμέτωπος με τις ίδιες 

δοκιμασίες όπως κάθε άνθρωπος.

Η εθνογραφία της ιστορίας αναγνωρίζει τρόπους δημιουρ-

γίας ιστοριών που είναι τελείως αόρατοι στα μάτια ενός κατά 

τα δυτικά πρότυπα ιστορικού. Ταυτόχρονα, απορρίπτει τη δι-

χοτόμηση των κοινωνιών σε «θερμές» και «ψυχρές», δηλαδή 

με ή χωρίς ιστορία. Κάθε κοινωνία έχει ιστορίες, ακόμα κι όταν 

αυτές δεν ακολουθούν τα δυτικά πρότυπα. Η λέξη «ιστοριο-

ποίη ση*» γίνεται σημαντική για την παρούσα μελέτη ως υπο-

κατάστατο του όρου «ιστοριογραφία», καθώς η πρώτη αναγνω-

ρίζει το γεγονός πως μια ιστορία δύναται να δημιουργηθεί. Σε 

ορισμένες επικλήσεις πνευμάτων στη Σακαλάβα της Μαδαγα-

* Νεολογισμός, περίπου συνώνυμος με τον όρο «the poiesis of history» 
που χρησιμοποιεί ο Lambek (2002: 15 κ.ε.). 
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σκάρης, πνεύματα από διαφορετικές ιστορικές εποχές «κατα-

λαμβάνουν» ταυτόχρονα διάφορα μέντιουμ και συζητούν με-

ταξύ τους τις πρωτοβουλίες της κοινότητάς τους, σαν να συνε-

δρίαζε το συμβούλιο του δήμου. Πρόκειται για δραματοποίηση 

της ιστορίας. Προ-αποικιακά πνεύματα αυτοχθόνων, που μπε-

κροπίνουν για να καταδείξουν την ιστορική εποχή όπου ανή-

κουν, συζητούν με καθώς πρέπει γαλλόφωνα πνεύματα που 

αντιπροσωπεύουν την αποικιακή περίοδο. Όπως υποστηρίζει 

ο Michael Lambek (2002), τέτοιες τελετουργίες δεν δραματο-

ποιούν το παρελθόν απλώς για να διασκεδάσουν το κοινό. 

Είναι ένα ελεύθερο θεατρικό παιχνίδι στο οποίο το παρελθόν, 

μέσω του μέντιουμ, έρχεται σε επαφή με το παρόν. Αυτή η 

διάδραση δημιουργεί νέες αντιλήψεις για το παρελθόν, το πα-

ρόν και το μέλλον. Αυτές οι επικλήσεις πνευμάτων είναι μια 

πολιτισμικά αποδεκτή γνωσιολογία (epistemology) που μπο-

ρεί να επηρεάσει με χειροπιαστό τρόπο μια σύγχρονη διαδι-

κασία λήψης αποφάσεων.

Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Ως εκ τούτου, η απο-

δεικτική αξία που δινόταν στα όνειρα ακόμα και κατά τον 19ο 

και τον 20ό αιώνα συνιστά έκπληξη. Προφανώς, η μετα-καρ-

τεσιανή συλλογιστική δεν κατάφερε να εξαλείψει τις ονειρικές 

ιστορίες και προφητείες στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης.* Η 

περίπτωση της Νάξου ρίχνει φως στη σύγκρουση μεταξύ αυτών 

* Ισχυρισμοί βασισμένοι σε οράματα και εμπειρίες σε κατάσταση έκ-
στασης συνέχισαν να διατυπώνονται παντού στην Ευρώπη. Κάποια 
οράματα (όχι όνειρα) καθολικών με παραλληλισμούς προς τα συμβάντα 
της Νάξου έχουν εμπνεύσει προσκυνήματα στη Λούρδη (το 1858) και 
στο Μετζουγκόριε (το 1981). Για νεο-παγανιστικά τελετουργικά έκστα-
σης σχετιζόμενα με ιερούς τόπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλ. Wallis 
(2003: 6).
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των δύο αντίθετων μορφών ιστορικής συνείδησης. Οι χωρικοί 

της Νάξου του 1830 ήταν μέρος μιας ορθόδοξης χριστιανικής 

(ρωμαίικης*) ιστορικής συνείδησης βασισμένης στο Βυζάντιο 

και διατηρημένης στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αντιλαμ-

βάνονταν τον χρόνο ως κυκλικό (με μεγάλη περίοδο) και προσ-

δοκούσαν την επιστροφή στο χρυσό παρελθόν, με πολυποίκι-

λης σημασίας σενάρια όπως η κατατρόπωση των Τούρκων, η 

ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή η Δευτέρα Πα-

ρουσία. Από τον 18ο αιώνα μέχρι και τις παραμονές της Επα-

νάστασης του 1821, οι κάτοικοι της Ελλάδας ξόδευαν αρκετή 

ενέργεια να προφητεύουν και να διαβάζουν σημάδια της επερ-

χόμενης απελευθέρωσής τους (Clogg 1988: 263· Πολίτης, 

1998: 2). Μαζί με την απελευθέρωση ήρθαν και βαυαροί ηγε-

μόνες, που έφεραν μαζί τους τις αρχές ορθολογικής διακυβέρ-

νησης, σχέδια για την ελάττωση της επιρροής της μυστικιστικής 

Ορθοδοξίας και ένα μοντέλο γραμμικού ιστορικισμού, εισηγ-

μένου κατευθείαν από την Πρωσία, όπου η ιστορική επιστήμη 

είχε αρχίσει να αποκτά τη σύγχρονη μορφή της. Τα πρώτα 

όνειρα, επομένως, έλαβαν χώρα κατά τη μετάλλαξη της εθνικής 

ιστορικής συνείδησης.

Αυτή η εθνογραφία της ιστορικής συνείδησης δεν είναι η 

πρώτη του είδους. Έχουμε ήδη αναφέρει την εξαιρετική μελέ-

τη του Lambek (2002), και ο G. P. Makris (1996) είχε ήδη 

δείξει πώς η βασισμένη στον πνευματισμό σέκτα tumbura στο 

Ομντουρμάν του Σουδάν ενεργοποίησε την ιστορική συνείδη-

* Το επίθετο «ρωμαίικος» αναφέρεται στην ανατολική ρωμαϊκή πολι-
τισμική κληρονομιά των Ελλήνων μετά την εποχή του Βυζαντίου. Χρη-
σιμοποιείται ως αντιπαράθεση στον όρο «ελληνικός», που αναφέρεται 
στο προ-χριστιανικό, κλασικό κομμάτι του παρελθόντος της ελληνικής 
πολιτισμικής κληρονομιάς (Herzfeld, 1982, 1987).
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ση της υποδούλωσης και της βίαιης μεταφοράς στον Βορρά. 

Σε αντίθεση με αυτές τις αφρικανικές περιπτώσεις, το «φορτίο» 

που φαίνεται ότι κινεί τις ονειρικές εκφράσεις ιστορικής συ-

νείδησης στη Νάξο είναι το μέλλον και όχι το παρελθόν. Σε 

συμφωνία με το ρωμαίικο λυτρωτικό σκεπτικό που παρουσιά-

σαμε παραπάνω, οι άνθρωποι κοίταζαν προς το μέλλον, προ-

σπαθώντας να μαντέψουν τι επρόκειτο να συμβεί, αλλά και 

αναλαμβάνοντας δράση ώστε να εξασφαλίσουν μια θετική 

έκβαση. Η ιστορική συνείδηση ακολούθησε κατά πόδας μια 

μελλοντολογία. Τα δύο αυτά χρονικά διανύσματα σκέψης δη-

μιουργήθηκαν από μια κατάσταση του παρόντος την οποία 

τελικά ανατροφοδότησαν.

Στην ελληνική εθνογραφία, το Memories Cast in Stone του 

David Sutton (1998) άνοιξε τον δρόμο για τη μελέτη ασυναί-

σθητων μορφών ιστοριο-ποίησης. Αποφεύγοντας να ρωτά 

ευθέως τους κατοίκους της Καλύμνου για τις δικές τους ιστο-

ρικές εκδοχές, ο Sutton παρατήρησε πως αυτοί χρησιμοποιού-

σαν εκφράσεις όπως «παραδοσιακό» και «σύγχρονο» σε καθη-

μερινές συζητήσεις που αφορούσαν αξίες και κοινωνικά απο-

δεκτές πράξεις. Ο Sutton περιέγραψε επομένως την ιστορική 

τους συνείδηση εμβαθύνοντας στην τοπική κουλτούρα και με 

την προσεκτική συλλογή φαινομενικά ασήμαντων εκφράσεων 

και πράξεων που αποκάλυπταν τις παραδοχές των κατοίκων 

σχετικά με το παρελθόν και τη σχέση του με το παρόν και το 

μέλλον.* Με δεδομένη την επικινδυνότητα της συνήθειας, οι 

νησιώτες του Sutton αναρωτιούνταν κατά πόσο ήταν ακόμη 

επιτρεπτό να σκάνε δυναμίτες κατά τους εορτασμούς του Πάσχα. 

* Κάτι ανάλογο επιχειρεί και ο Matthew Hodges στο The Ethnography 
of Time: Living with History in Modern Rural France (2007).
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Η πράξη αυτή τιμούσε τους σφουγγαράδες που ανέσυραν βόμ-

βες από τον βυθό οι οποίες δεν είχαν εκραγεί και τις χρησιμο-

ποιούσαν σαν πυροτεχνήματα, για να ενοχλήσουν τους ιταλούς 

αποικιστές. Οι εκρήξεις επικαλούνταν αυτό το παρελθόν, αλλά 

σκότωσαν και τέσσερις ανθρώπους το 1980. Μέσω του δυνα-

μίτη, μετέδιδαν όχι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας τους ανα-

μεταξύ τους, αλλά και σοβαρές εγκεφαλικές διασείσεις. Οι 

νησιώτες, επομένως, αναρωτιούνταν εάν η παραδοσιακή αυτή 

μορφή ιστοριο-ποίησης άξιζε τον κίνδυνο.

Ο Sutton απέδωσε την ανάγκη να μελετηθεί «η άγραφη, 

άναρθρη ιστορική συνείδηση» (1998: 14) στο έργο των John 

και Jean Comaroff, Ethnography and the Historical Imagination 

(1992: 157 κ.ε.), οι οποίοι απεύθυναν πρόκληση στους μετέ-

πειτα μελετητές να ανακαλύψουν τρόπους που χρησιμοποιού-

σαν άλλες κοινωνίες για να δημιουργήσουν ιστορίες που δεν 

είχαν τη χαρακτηριστική μορφή της δυτικής ιστοριογραφίας. 

Η ιδέα αυτή είχε εξερευνηθεί νωρίτερα από τον Michael 

Taussig στο History as Sorcery (1984), όπου ισχυρίστηκε πως 

τα πνεύματα των υποταγμένων και κακοποιημένων Ινδιάνων 

Huitoto της Κολομβίας που εμφανίζονταν σε σαμανικά τελε-

τουργικά μπορούσαν να θεωρηθούν ως διαμεσολαβήσεις από 

το ιστορικό παρελθόν. Σε μια ανάλυση που αποτύπωνε την 

ιδέα του Lévi-Strauss περί α-χρονικότητας, τους περιέγραψε 

σαν «μυθικές εικόνες που αντανακλούσαν και συμπύκνωναν 

την εμπειρική οικειοποίηση της ιστορίας της κατάκτησής τους, 

ενώ αυτή η ιστορία δημιουργεί αναλογίες και δομικές αντιστοι-

χίες με τις ελπίδες και τις δοκιμασίες του παρόντος» (1984: 

88). O Taussig θεώρησε πως τέτοιες περιπτώσεις αποτελούσαν 

τρανό παράδειγμα μιας χειροπιαστής, ενεργής ιστοριο-ποίησης 

που δεν διέπεται από τον ορθολογισμό, αλλά «αστράπτει σε 
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στιγμές κινδύνου», όπως το έθεσε ο Walter Benjamin (στο 

Taussig 1984: 88). Υποστηρίζει πως αυτές οι ιστορικές «αστρα-

πές» δημιουργούν αινίγματα, ισχυρούς «εικονογραφημένους 

γρίφους» (όρος του Freud για το έκδηλο περιεχόμενο ενός 

ονείρου) που σοκάρουν και τραβούν την προσοχή – νεκροζώ-

ντανες εικόνες βίας από το παρελθόν που μετατρέπονται σε 

πηγές ενέργειας στο παρόν (Taussig 1984: 89).

Δυνατές εικόνες από το παρελθόν μπορούν, επομένως, να 

εισβάλουν στο συνειδητό και να δημιουργήσουν χειροπιαστές 

εντάσεις και ταυτίσεις μεταξύ παρόντος και παρελθόντος. Αυ-

τό μπορεί να γίνει μέσω επίκλησης, όπως στον χορό των πο-

λεμιστών της φυλής Ohafia Igbo της Νιγηρίας, οι οποίοι συν-

δέονται μέσω του χορού με παλιούς πολεμιστές σε μια εναλ-

λακτική γνωσιολογία που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια 

(McCall 2000: 7-8), ή μέσω καλλιέργειας, όπως στον χορό 

των θεραπευτών Tumbuca (που αποκαλούνται nchimi), που 

τους προετοιμάζει για όνειρα όπου «μέλλον, παρελθόν και πα-

ρόν γίνονται ένα» και από τον οποίο αποκομίζουν «πρόσβαση 

σ’ έναν ευρύτερο και βαθύτερο κόσμο από αυτόν των συναν-

θρώπων τους» (Friedson 1996: 27) και την ικανότητα να κα-

ταλάβουν τους ιστορικούς λόγους που πιθανώς να κρύβονται 

πίσω από μια αρρώστια. Στη Ζανζιβάρη, όπως και στη Μαδα-

γασκάρη και το Σουδάν, η Larsen (1998) ανακάλυψε ότι οι 

άνθρωποι επικοινωνούσαν με το παρελθόν τους όταν κατα-

λαμβάνονταν από πνεύματα. Κατά την εποχή που διεξήγαγε 

την έρευνά της, η χώρα ακολουθούσε μια πολιτική «αφρικα-

νοποίησης» που επεδίωκε να δημιουργήσει ένα πολιτισμικό 

υβρίδιο συναποτελούμενο από κλάδους του Ισλάμ, του χρι-

στιανισμού και της αφρικανικής κουλτούρας. Τα πνεύματα 

ανήκαν αποκλειστικά σε ένα από αυτά τα ιστορικά παρελθόντα, 
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και η πολιτική της χώρας ανάγκασε τους ανθρώπους να ανα-

θεωρήσουν τις μέχρι τότε ξεχωριστές, δογματικές ταυτότητές 

τους. Πιστοί μουσουλμάνοι, κυριαρχημένοι από χριστιανικά 

πνεύματα, έπρεπε να επανεξετάσουν τη θέση τους και να ανα-

γνωρίσουν την ύπαρξη χριστιανικών επιρροών στο παρελθόν 

τους. Στην Κούβα, το παρελθόν επανατοποθετείται στο παρόν 

μέσω φαντασμάτων όπως ο Tomás, ένας σκλάβος από τον 19ο 

αιώνα που εθεάθη να υπερίπταται πάνω από τον ανθρωπολό-

γο Stephan Palmié κατά τη διάρκεια έρευνας του τελευταίου 

στο Mαϊάμι. Αντί να απορρίψει τέτοια φαινόμενα ως παράλο-

γα, ο Palmié αναρωτιέται αν θα έπρεπε να τα θεωρήσουμε 

«κομμάτι μιας ιστορικής συζήτησης, τοποθετημένης με τρόπο 

διαφορετικό από αυτόν που έχουμε συνηθίσει» (2002: 3).

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν ότι α) οι άνθρωποι 

μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις για το παρελθόν μέσω γνω-

σιολογιών που διαφέρουν σημαντικά από το μοντέλο των απο-

δείξεων και της αντικειμενικής ανάλυσης που έχει καθιερωθεί 

από τη δυτική ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση, β) οι άνθρω-

ποι μπορούν να δημιουργήσουν ιστορίες με διαφορετική μορ-

φή από αυτήν της δυτικής ιστοριογραφίας, η οποία προϋπο-

θέτει την ύπαρξη λόγου, είτε γραπτού είτε προφορικού, γ) δεν 

είναι απαραίτητο να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία ιστοριο- 

ποίησης συνειδητά ή με τη θέλησή τους (μπορεί να κυριαρχη-

θούν από ένα πνεύμα ή να στοιχειωθούν από ένα φάντασμα 

χωρίς να το θέλουν), και δ) η απόκτηση και η αναπαράσταση 

πληροφοριών σχετικών με το παρελθόν μπορεί να λάβει χώρα 

σε καταστάσεις αλλοιωμένης συνείδησης. 

Με το να περιγράφουμε τέτοια δημιουργήματα με τον όρο 

«ιστορίες», λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την πληθώρα μέσων 

που έχουν οι άνθρωποι στα χέρια τους για να γνωρίσουν και 
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να αναπαραστήσουν το παρελθόν. Αποκτούμε βαθύτερη εκτί-

μηση τέτοιων πρακτικών σαν κάτι που υπάρχει παράλληλα με 

τα δυτικά πρότυπα και όχι σαν κάτι κατηγορηματικά αντίθετο 

ή εξωτικό (μύθοι, τελετουργικά, χοροί κ.ά.). Αν μπορούμε να 

εντοπίσουμε τέτοιες ιστορίες στην Ελλάδα, τότε υπάρχουν πα-

ντού στον κόσμο. Το βιβλίο αυτό, επομένως, αποτελεί ένα 

παράδειγμα που μας διευκολύνει να αντιληφθούμε μορφές 

ιστοριο-ποίησης που δεν είχαμε προσέξει ότι υπάρχουν μέχρι 

σήμερα. 

Οι διαφορές ως προς τις ιστορικές παραδοχές κάθε πολι-

τισμού έχουν ήδη κινήσει το ενδιαφέρον δυτικών ιστορικών 

(Rüsen 2002, 2007). Αρχαιολογικές και ιστορικές μελέτες 

περί του πώς παλιές κοινωνίες αντιλαμβάνονταν το παρελθόν 

(Burke 1969· Mayor 2000· Bradley 2002) αναγκαστικά υπει-

σέρχονται στη μεθοδολογική περιοχή του παρόντος βιβλίου, 

δηλαδή στην εθνογραφία της ιστορίας. Οι ανακαλύψεις που 

γίνονται δεν χρειάζεται να εκληφθούν σαν μεταμοντέρνα ή 

σχετικιστική υπονόμευση της επαγγελματικής ιστοριογραφίας: 

απευθύνουν περισσότερο μια πρόσκληση στην τελευταία να 

επεκτείνει τους ορίζοντές της (Chakrabarty 1998). Αυτό ση-

μαίνει όχι μόνο το να λάβει κανείς υπόψη τις διαφορές στο 

πώς γίνονται κάποια πράγματα σε κάθε τόπο, αλλά και να 

αναγνωρίσει πως υπάρχουν και στη Δύση συγκρίσιμες, εναλ-

λακτικές μορφές ιστορικότητας τόσο εκτός όσο και εντός των 

τειχών της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας. Οι άνθρωποι αντι-

δρούν σε ιστορίες που τους συγκινούν. Αυτό το παρατηρούμε 

εύκολα με παραδείγματα όπως ο γνωστός ιστορικός που πα-

ρουσιάζει ιστορικά θέματα στην τηλεόραση και κινηματογρα-

φικές εκδοχές του παρελθόντος που σκοπεύουν να ψυχαγω-

γήσουν, δραματοποιημένες ιστορίες (ή «ντοκιμαντέρ») με 
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δημιουργική μορφή στο θέατρο ή στην τηλεόραση, και πολε-

μικές και άλλων ειδών αναπαραστάσεις από ηθοποιούς σε 

ιστορικές τοποθεσίες. 

Η μελέτη των ονείρων της Νάξου αποσκοπεί στο να ευαι-

σθητοποιήσει τους αναγνώστες της σε παράλληλους, γνώρι-

μους τρόπους ιστοριο-ποίησης που χρησιμοποιούν οι δικές 

τους κοινότητες. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε νομιμοποιημένες 

(ορθολογικές) και μη νομιμοποιημένες (παράλογες) ιστορίες 

χρειάζεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το να φαντάζεται ένας 

ιστορικός πώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν και το να βλέ-

πει ένας απλός άνθρωπος το παρελθόν σε κατάσταση έκστασης 

ή εντός ενός ονείρου ανήκουν και τα δύο στο ίδιο συνεχές – 

είναι και τα δύο μορφές ιστορικής φαντασίας. Οι άνθρωποι, 

είτε είναι ακαδημαϊκοί είτε όχι, αντιλαμβάνονται το παρελθόν 

με τρόπους άμεσους, ενδόμυχους, δραματικούς, συναισθητι-

κούς, βιωματικούς, ως συμμέτοχοι. Το μέλλον της Ιστορίας ως 

επιστήμης μπορεί να βρίσκεται στην ικανότητα κάποιου να 

κινήσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου με τον ίδιο τρόπο που 

τους το κινεί το παρελθόν, όχι μόνο για να καλύψει την κοι-

νωνική ζήτηση του «προϊόντος» της κατανόησης του παρελθό-

ντος, αλλά και ως μέσο υπέρβασης του μονοπωλίου που επι-

χειρεί να δημιουργήσει ο ιστορικισμός, καταδυναστεύοντας 

την ιστορική συνείδηση των άλλων (Chakrabarty 2000: 41). 

Η διαφωνία γύρω από τα ηλικίας εννέα χιλιάδων ετών 

απομεινάρια του Ανθρώπου του Kennewick* προμηνύει συ-

* Ανθρώπινο λείψανο που βρέθηκε στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον το 
1996. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα κόκαλα αποδείκνυαν τη μετα-
νάστευση, μέσω της Σιβηρίας, ανθρώπων που έφεραν κοινά χαρακτηρι-
στικά με τους Ainu της Ιαπωνίας. Αυτόχθονες Αμερικανοί διεκδίκησαν 
την ιδιοκτησία των λειψάνων, αλλά τo δικαστήριο απέρριψε την αίτησή 
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γκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ιστορικής συνεί-

δησης στο μέλλον. Αμερικανοί επιστήμονες και η αμερικανική 

δικαιοσύνη προσέγγισαν αυτό τον σκελετό σαν ζήτημα καθο-

ρισμού γεγονότων (κατά πόσο, δηλαδή, τα απομεινάρια μπο-

ρούσαν να συνδεθούν γενετικά με τις φυλές ιθαγενών που τα 

θεωρούσαν δικά τους). Αυτή η προσέγγιση ήρθε σε θεμελιώδη 

αντιπαράθεση με το ιστορικό πλαίσιο των ιθαγενών που θεω-

ρούσαν τη συνεχή παρουσία τους στη Βόρεια Αμερική ως 

αδιαμ φισβήτητη αλήθεια. Το χάσμα ανάμεσα σε αυτές τις γνω-

σιολογίες μπορεί να συγκριθεί με αυτό ανάμεσα στη βιβλική 

αντίληψη για τη δημιουργία και τον εξελικτισμό. Για τους ιθα-

γενείς, έννοιες όπως μετανάστευση και γενετική διαφορετικό-

τητα, για να μη μιλήσουμε περί επιστημονικής διερεύνησης 

ιερών λειψάνων, ανήκαν σε έναν τελείως ξένο προς αυτούς 

τρόπο σκέψης. Το θράσος της δυτικής επιστήμης να μετακινή-

σει λείψανα, απολιθώματα και μετεωρίτες από την ινδιάνικη 

γη και να τα εκθέσει αλλού με ταμπέλες φυσικής ιστορίας του 

στιλ «Χαυλιόδοντας Μαστόδοντου από την Ύστερη Πλειστό-

καινο εποχή» βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις ινδιάνι-

κες αντιλήψεις περί ιστορίας, οι οποίες είναι περισσότερο 

βασισμένες στον παροντισμό παρά στον ιστορικισμό. Όπως το 

διατύπωσε ο Holy Rock, ο αρχηγός των Oglala: «Τα απολιθω-

μένα κόκαλα πρέπει να αφήνονται στο έδαφος όπως βρέθηκαν. 

Δεν είναι καλό να τα παίρνουμε και να τα βάζουμε σε μουσεία. 

Αν θέλουμε να τα καταλάβουμε, δεν πρέπει να πάμε να δούμε 

τα ζώα εκεί όπου έζησαν και πέθαναν;» (στο Mayor 2005: 299).

τους με το σκεπτικό πως η εξέταση DNA δεν έδειξε κάποια συγγένεια 
μεταξύ τους. Ο Άνθρωπος του Kennewick εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο 
Burke του Σιάτλ.
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Η περίπτωση της Νάξου που θα εξεταστεί εδώ περιλαμβά-

νει κι αυτή ευρήματα θαμμένα στη γη, από φυσικούς σχηματι-

σμούς ορυκτών και ανθρώπινα λείψανα μέχρι και κειμήλια, 

όπως εικόνες και αρχαιολογικά τεχνουργήματα. Όπως και στην 

περίπτωση των Ινδιάνων, οι ντόπιοι ερμήνευσαν αυτά τα αντι-

κείμενα με τρόπο –ή, καλύτερα, με τρόπους– που συχνά αντέ-

βαιναν στις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας. Η 

αντίδραση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, υποβοη-

θούμενη από τους πολιτικούς, τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά 

και την τότε επίσημη στάση της Εκκλησίας, ήταν να κατασχέσει 

αυτά τα αντικείμενα, απονομιμοποιώντας και γελοιοποιώντας 

έτσι τις επιθυμίες των ντόπιων. Αυτή η μελέτη της ελληνικής 

νησιωτικής ιστορικότητας μπορεί να υποκινήσει, μέσω ανα-

δρομών κι επαναλήψεων (Holbraad 2008: 597, 2012), μια 

αναδιατύπωση των δικών μας παραδοχών ως προς το τι μπο-

ρεί να χαρακτηριστεί ως ιστορία. 

Τα όνειρα και η χρονικότητα της ύπαρξης

Μια τέτοια αναδιατύπωση μπορεί να προκύψει από την ανα-

γνώριση του γεγονότος πως, ακόμα και στη Δύση, η γραμμι-

κότητα δεν αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το πώς βιώνουμε τον 

χρόνο και την ιστορική συνείδηση. Ακόμα και άνθρωποι που 

έχουν γαλουχηθεί με τον δυτικό πολιτισμό μπορεί να βιώσουν 

το παρελθόν στο παρόν. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδε-

χόμενο να δουν φαντάσματα, να βιώσουν κάτι το αφύσικο ή 

ένα déjà vu, ή να έχουν προαισθήματα. Ίσως να μην είμαστε 

όσο μοντέρνοι νομίζουμε. Εναλλακτικά, ίσως ο ιστορικιστικός 

καθορισμός παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος να μην ήταν 

το πιο σημαντικό σημείο στροφής της μοντέρνας σκέψης. Είχε 




