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Οι οικονομικές και πολιτικές κρίσεις είναι περίοδοι έντονων
ατομικών και συλλογικών συναισθημάτων.[1] Η κρίση στην Ελλάδα
δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Κατά τη διάρκειά της, έντονα,
αντιφατικά ακόμη και συγκρουσιακά συναισθήματα κατέκλυσαν τον
δημόσιο χώρο και λόγο. Ο φόβος, η θλίψη, η οργή, η ντροπή, η
ενοχή, η περιφρόνηση, το μίσος και άλλα συναισθήματα, στις
διαφορετικές εκδοχές και εντάσεις τους, αποτυπώθηκαν,
συζητήθηκαν και έγιναν αντικείμενο πολιτικών και πολιτιστικών
επεξεργασιών και χειρισμών σε πλήθος κειμένων και λόγων που
κατέκλυσαν τη δημόσια σφαίρα.
Το παρόν κείμενο[2] επιχειρεί να αναλύσει τους τρόπους με τους
οποίους αποτυπώθηκαν και έγιναν αντικείμενο δημόσιας
επεξεργασίας και ιδεολογικο-πολιτικής χρήσης τα συναισθήματα
της θλίψης, της απογοήτευσης, της απαισιοδοξίας, της ντροπής
και της ενοχής στον δημόσιο λόγο των κεντρώων-φιλελεύθερων
υποστηρικτών της λιτότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για
τον σκοπό αυτόν, ανατρέχουμε, μέσω κυρίως του διαδικτύου, στα
κείμενα του υπέρ της λιτότητας κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου που
δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 2008-2017 αναζητώντας την
ιδιαίτερη «συναισθηματική κουλτούρα»[3] που τα διαπερνά και τα
συγκροτεί. Η ιδιαίτερη, στον κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο της
κρίσης, «συναισθηματική κουλτούρα» αφορά στα ιδεολογικά
περιεχόμενα, τις αξίες, τις στάσεις και τις πολιτικές χρήσεις
που αυτός ο λόγος ενεργοποίησε και προέταξε κατά την
επεξεργασία, τη διαχείριση και τη χρήση των συναισθημάτων που
οι φορείς του άρθρωσαν στα κείμενά τους στο πλαίσιο της
δημόσιας ιδεολογικο-πολιτικής διαμάχης για την κρίση.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι το
κείμενο αυτό δεν ασχολείται με τα συναισθήματα που πραγματικά
βίωσαν οι φορείς του δημόσιου κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου για
την κρίση και την λιτότητα. Το πεδίο της έρευνάς μας
περιορίζεται μόνο σ’ εκείνα τα συναισθήματα που οι κεντρώοιφιλελεύθεροι ζηλωτές της λιτότητας διατύπωσαν άμεσα ή έμμεσα
στα κείμενα (άρθρα γνώμης, σχόλια, ομιλίες, συνεντεύξεις,
δημόσιες συζητήσεις κλπ) που δημοσιοποίησαν κατά τη διάρκεια
της κρίσης και της κοινωνικο-πολιτικής σύγκρουσης γύρω από τη
λιτότητα.
Από αυτή την άποψη, η ανάλυσή μας δεν αφορά στα ίδια τα
συναισθήματα που βιώθηκαν από τους κεντρώους-φιλελεύθερους
διαχειριστές των κοινωνικών αναπαραστάσεων, αλλά στον λόγο
εντός του οποίου αυτά αρθρώθηκαν. Έτσι, για παράδειγμα, εδώ
δεν θα μας απασχολήσει ποια συναισθήματα, σε ποια ένταση και
έκταση, με ποια διάρκεια, αφορμή ή αιτία και σε ποιο
κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο βίωσαν πραγματικά οι κεντρώοιφιλελεύθεροι διαχειριστές των κοινωνικών αναπαραστάσεων
(δημοσιογράφοι,
δημοσιολόγοι,
σχολιαστές,
αναλυτές,
διανοούμενοι, πολιτικοί) που υποστήριξαν τη λιτότητα κατά τη
διάρκεια της κρίσης, αλλά μόνο ποια συναισθήματα επέλεξαν να
συμπεριλάβουν και να διαπραγματευτούν στον στρατευμένο δημόσιο
λόγο τους, με ποιες αξίες και στάσεις τα συνέδεσαν, με ποιους
κοινωνικο-πολιτικούς σκοπούς τα συσχέτισαν, αλλά και πώς τα
διαχειρίστηκαν και τα χρησιμοποίησαν στον ευρύτερο πλαίσιο της
κοινωνικο-πολιτικής σύγκρουσης για την κρίση και τη λιτότητα.
Από αυτή την άποψη, γίνεται φανερό ότι δεν πρόκειται για μια
ψυχολογική προσέγγιση με την αυστηρή σημασία του όρου, αλλά
για μια ποιοτική, κοινωνικο-σημειολογική, ανάλυση του
κεντρώου-φιλελεύθερου δημόσιου «συναισθηματικού λόγου» για την
κρίση και την λιτότητα.
Πρόκειται, δηλαδή, για μια ανάλυση που επιχειρεί να
διερευνήσει τη δημόσια, ήδη για τον Αριστοτέλη, πολιτική
λειτουργία και χρήση των συναισθημάτων στο πλαίσιο των
κοινωνικo-πολιτικών συγκρούσεων.

Ο κεντρώος-φιλελεύθερος υπέρ της λιτότητας λόγος δεν έπαψε
στιγμή να καταγγέλλει και να απαξιώνει ως «άλογες» και
«συναισθηματικές» τις αντιδράσεις και αντιστάσεις που υψώθηκαν
απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας επαναλαμβάνοντας
ακούραστα την αφοσίωσή του στον «ορθολογισμό», τη «λογική» και
τον «ρεαλισμό» της εκσυγχρονιστικής-εξευρωπαϊστικής λιτότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κεντρώοι-φιλελεύθεροι φορείς του δημόσιου
λόγου για την κρίση υιοθέτησαν μια απλουστευτική και
επιφανειακή διάζευξη μεταξύ έλλογης σκέψης και συναισθημάτων,
σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα και η δημόσια έκφρασή
τους είναι ασύμβατα με την έλλογη και ρεαλιστική σκέψη και
δράση επάνω στα δημόσια προβλήματα. Κατά την άποψη αυτή, η
θεσμική και συλλογική ζωή πρέπει και μπορεί να
(αυτό)περιορίζεται σ’ έναν, υποτιθέμενα, ουδέτερο και
ρεαλιστικό, (τελικά) τεχνοκρατικό, λόγο, ο οποίος θεμελιώνει
την αποκλειστική του αρμοδιότητα πάνω στην κοινή ζωή και το
συλλογικό πεπρωμένο στην άρνησή του να θεωρήσει οτιδήποτε
εκφεύγει της εργαλειακής λογοκρατίας που συνιστά τον
κυριαρχικό, (ταξικό, πατριαρχικό και φυλετικό) πυρήνα της
αστικής νεωτερικότητας.
Κραδαίνοντας

τους

τίτλους

επαγγελματικής

επιτυχίας,

ακαδημαϊκής εξοχότητας, ειδημοσύνης και θεσμικής εγκυρότητας
που διέθεταν και αξιοποιώντας τόσο τις προνομιακές τους θέσεις
εκφοράς θεσμικού λόγου όσο και την ισχυρή τους παρουσία στα
ΜΜΕ, οι φορείς του κεντρώου-φιλελεύθερου δημόσιου λόγου
απέδωσαν στον, υπέρ της λιτότητας, λόγο τους τον τίτλο και το
κύρος του αποκλειστικού φορέα της λογικής, της σωφροσύνης, της
συνέπειας και της ειδημοσύνης.
Από τη θέση αυτή, επικεντρώθηκαν, συστηματικά και ανυποχώρητα,
στη μονοσήμαντη ταύτιση των πολιτικών λιτότητας με τον
ρεαλισμό, τον ορθολογισμό, ακόμη και με αυτήν καθαυτή την
έλλογη σκέψη ή/και την κοινή λογική απαξιώνοντας, ταυτόχρονα,
κάθε άλλη πρόταση ή στάση ως παράλογη και ανέφικτη
φαντασιοκοπία. Επικαλούμενοι αδιάκοπα την «αντικειμενικότητα»
των προβλημάτων, τον «ορθολογισμό» των μνημονιακών λύσεων, τον

«ρεαλισμό» των μνημονιακών υποχρεώσεων, καθώς και εκείνο το
τμήμα της κοινωνίας που, παρά τις «σκληρές, αλλά αναγκαίες»
θυσίες, «υπομένει στωικά την κατάσταση, περιμένει και
ελπίζει»,[4] άρθρωσαν την πιο μαχητική ελληνική εκδοχή του
θατσερικού μονόδρομου που εμφανίστηκε στη δημόσια σφαίρα κατά
την περίοδο των τριών δεκαετιών της ηγεμονίας του
νεοφιλελεύθερου εκσυγχρονιστικού-εξευρωπαϊστικού προγράμματος.
Η περίοδος του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 σηματοδότησε
την κορύφωση της πνευματικής μάχης του κεντρώου-φιλελεύθερου
λόγου για την υπεράσπιση του ορθολογισμού, της σωφροσύνης και
του ρεαλισμού,, ενώ το αποτέλεσμά του προσλήφθηκε από τους
φορείς του ως ήττα της λογικής και θρίαμβος του συναισθήματος.
«Tο ίδιο το δημοψήφισμα ήταν πολιτικό πρόβλημα. Kανείς δεν
κατάλαβε το ερώτημα, λίγοι το διάβασαν, με την ίδια την
κυβέρνηση να ζητά την ψήφιση του OXI. Kανένας πολίτης δεν ήταν
σε θέση να γνωρίζει ούτε τις προοπτικές του NAI ούτε τις
συνέπειες του OXI. Άρα ήταν μια ψήφος που απευθυνόταν στο
συναίσθημα κι όχι στη λογική. Aποφάνθηκε η μάζα, με την
ψυχολογία της, τον χαρακτήρα της, το θυμικό της κι όχι ο
ψύχραιμος πολίτης· κι αλίμονο αν η υπεύθυνη ηγεσία παραδίδει
τις ευθύνες της σε ένα ζαλισμένο λαό. […] Στο δημοψήφισμα
αναμετρήθηκαν συναισθήματα φόβου, οργής, άρνησης και λογικές
ιδιοτέλειας, συντεχνίας… Δεν επικράτησαν η ψυχραιμία, η λογική
του δημοσίου συμφέροντος, η διασφάλιση της ευρωπαϊκής
προοπτικής. Όλα τα MME βομβάρδιζαν υπέρ του NAI, αλλά ο λαός
είχε ήδη αποφασίσει από τις 25/1.»[5]
«Ο λαός δεν είναι αλάνθαστος. Ο λαός συχνά άγεται από το
συλλογικό θυμικό, την απόγνωση, το θυμό, το φόβο, τον
ρεβανσισμό, και αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές προκαλούν
έκπληξη οι επιλογές του που έρχονται σε σύγκρουση με την κοινή
λογική. Δεν είναι ντροπή να πούμε ότι οι λαοί μπορούν να
χειραγωγηθούν από ικανούς δημαγωγούς σε τέτοιο βαθμό που να
τυφλώνονται μπροστά στην πραγματικότητα.»[6]
Εντούτοις, η κρίση και οι κοινωνικοί αγώνες, που αυτή
πυροδότησε, συμπαρέσυραν, στην ορμή και την έντασή τους, κάθε

αξίωση εξουδετέρωσης και αποκλεισμού των συναισθημάτων από τον
δημόσιο χώρο. Στις σελίδες που έπονται, θα ισχυριστώ ότι ο
κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος της κρίσης, παρά τις αντίθετες
προθέσεις του και ενάντια στις διακηρύξεις του, κατακλύστηκε
από τα συναισθήματα που άρθρωσαν δημόσια οι ίδιοι οι φορείς
του κατά την κοινωνικο-πολιτική σύγκρουση γύρω από τα αίτια,
τις συνέπειες και τις ενδεδειγμένες πολιτικές για την
αντιμετώπισή της κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό, θα υποστηρίξω ότι ο κεντρώος-φιλελεύθερος
δημόσιος λόγος για την κρίση και τη λιτότητα χρησιμοποίησε
συστηματικά αυτά τα συναισθήματα τόσο για τη διαμόρφωση και
διατύπωση της ιδεολογικής υποστήριξης της λιτότητας όσο και
για την ιδεολογική και πολιτική αντιμετώπιση του δημόσιου
λόγου που αρθρώθηκε από όσους αντιδρούσαν στο σχέδιο της
«εθνικής σωτηρίας» δια της λιτότητας.
Για τον σκοπό αυτόν, θα εξετάσω την εμφάνιση, τη χρήση και τη
λειτουργία των συναισθημάτων της απογοήτευσης, της θλίψης, της
ντροπής και της ενοχής στο πλαίσιο α) της άρθρωσης και
διάχυσης στη δημόσια σφαίρα μιας κουλτούρας της λιτότητας ως
αναγκαίου εργαλείου για την απόσπαση της κοινωνικής συναίνεσης
στις μνημονιακές πολιτικές και β) της ιδεολογικής
αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών προς τη λιτότητα λόγων που
διεκδίκησαν να προσανατολίσουν και να κατευθύνουν τη συλλογική
δράση μέσα στην κρίση.
Οπωσδήποτε, αυτά τα συναισθήματα δεν είναι τα μόνα που
αναδύθηκαν και διαχύθηκαν στη δημόσια σφαίρα μέσα από τον
κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο της κρίσης. Ο φόβος, η οργή, η
περιφρόνηση, το μίσος, η ελπίδα είναι κι αυτά πολύ διαδεδομένα
και σημαντικά στην άρθρωση αυτού τον δημόσιου λόγου.
Εντούτοις, είναι η απογοήτευση, η θλίψη, η ντροπή και η ενοχή
που συνέθεσαν τον σκληρό πυρήνα της ιδεολογίας της λιτότητας
που διαχύθηκε και κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα ως απολογητική
της συστημικής αποτυχίας που αποκάλυψε η κρίση, αλλά και ως
εργαλείου για την αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων και για την
αναπαραγωγή της ηγεμονίας του εκσυγχρονιστικού-εξευρωπαϊστικού

προγράμματος.

Απογοήτευση, θλίψη, απαισιοδοξία: η
ανάδυση της κουλτούρας της λιτότητας
Στο βαρύ κλίμα της κρίσης και ταυτόχρονα με τον φόβο και την
αγωνία για τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειές της, οι
κεντρώοι-φιλελεύθεροι διανοούμενοι, δημοσιολόγοι, σχολιαστές,
αναλυτές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί εξέφρασαν στο δημόσιο
λόγο τους βαθιά απογοήτευση και θλίψη για τις δυσμενείς
εξελίξεις, αλλά και απαισιοδοξία για το προβλεπόμενο μέλλον.
Ήδη από το 2008 και αρκετά πριν από την υπαγωγή της κοινωνίας
στη σκληρή μνημονιακή λιτότητα, οι φιλελεύθερες γραφίδες
αποτύπωναν στα κείμενά τους το κλίμα δυσθυμίας, απογοήτευσης
και απαισιοδοξίας που έβλεπαν να επικρατεί στις τάξεις του
εύπορου και εξέχοντος κοινού τους.
«Όπως δείχνουν τα στοιχεία αλλά και μαρτυρούν οι χρηματιστές,
οι μικροεπενδυτές εξακολουθούν να απέχουν και μάλιστα ακόμη
περισσότερο απ’ ό,τι το 2007. Η μεγάλη πτώση του πρώτου
τριμήνου αύξησε την απογοήτευση των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών
μικρών σχετικά χαρτοφυλακίων, οι οποίοι «νέκρωσαν» σχεδόν τις
συναλλαγές τους, ή ρευστοποίησαν άναρχα το πρώτο
τρίμηνο. Αυτός είναι και ο λόγος που σημαντικό τμήμα του
ταμπλό –κυρίως μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης– παρουσιάζει
εικόνα εγκατάλειψης. […]
Πάντως, η κρίση είναι εδώ και είναι βαθιά εγκαταστημένη, οπότε
κάθε ανοδική έξαρση λίγων εβδομάδων, σε καμιά περίπτωση δεν
συνεπάγεται αλλαγή τάσης. Οι οικονομίες και οι αγορές
παραμένουν σε ύφεση και μεγάλο προβληματισμό, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να παραβλεφθεί για μεγάλο διάστημα από κάποια
τυχόν εφήμερη ευδαιμονία, που έτσι κι αλλιώς έχει τα
χαρακτηριστικά ξεσπάσματος από τη μακρόσυρτη καταπίεση.»[7]
«Η κρίση μας έχει βυθίσει στην απογοήτευση. Κι ακόμη δεν την
έχουμε δει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να εκδηλώνεται πλήρως
στην πραγματική Οικονομία. Εύλογο, λοιπόν, είναι το ερώτημα

“τι κάνουμε με τις μετοχές μας”…»[8]
Η αποτύπωση αυτών των συναισθημάτων στον δημόσιο κεντρώοφιλελεύθερο λόγο γενικεύθηκε και οξύνθηκε, καθώς η
χρηματοπιστωτική κρίση εξελίχθηκε σε δημοσιονομική και ο ζόφος
της λιτότητας, της ανεργίας και της φτώχειας κατέκλυσε τον
κοινωνικό ιστό και εισέβαλε βίαια στη δημόσια σφαίρα. Η
εισοδηματική συρρίκνωση, η πτώση της κατανάλωσης, αλλά και η
αδυναμία αντιμετώπισης της επαπειλούμενης πτώχευσης
επεξέτειναν το βασίλειο της κατήφειας, της απογοήτευσης και
της απαισιοδοξίας πέραν του κύκλου των «επενδυτών» και των
«παραγόντων της αγοράς» κατακλύζοντας συνολικά την κοινωνία
και την πολιτική. Αυτό το κλίμα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας
θα παραμείνει, σ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης και παρά τις
επιμέρους διακυμάνσεις της έντασής του, ένα σταθερό
χαρακτηριστικό του κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου για την κρίση.
Είτε συνδέεται με τις συνέπειες της ύφεσης και της πτώχευσης
είτε με τις κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στις
εκσυγχρονιστικές-εξευρωπαϊστικές μνημονιακές πολιτικές είτε,
τέλος, με την απαξίωση και την αμφισβήτηση του κεντρώουφιλελεύθερου πολιτικού προγράμματος και προσωπικού, το
σκοτάδι, ο ζόφος και η απαισιοδοξία δεν θα πάψουν να
χρωματίζουν τον δημόσιο κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο για την
κρίση. [9]
«Ποτέ άλλοτε δεν είναι τόσο ζωτικά απαραίτητο το όραμα ενός
μέλλοντος καλύτερου από το παρόν, όσο σε εποχές ζόφου. Ζόφος
ορίζεται ως “το βαθύ και απειλητικό ή τρομακτικό σκοτάδι”, και
ως “η κατάσταση βαθιάς απογοήτευσης, ή μελαγχολίας, παντελούς
έλλειψης αισιόδοξων προοπτικών”. Σήμερα η Ελλάδα βιώνει εποχή
ζόφου. […] Πού είναι το Όραμά σας για την Ελλάδα κύριοι
πολιτικοί; Γιατί δεν το κοινοποιείτε και σε εμάς; Μήπως διότι
δεν μας περιλαμβάνει; Ή μήπως διότι η σημερινή Ελλάδα αποτελεί
το δικό σας Ελντοράντο, και θέλετε πάσει θυσία (μας) να
παραμείνει ως έχει;
Καμιά εικόνα κανενός μελλοντικού εαυτού μας καλύτερου από τον
σημερινό δεν προτείνει κανείς σας γιατί κανείς σας δεν είναι

σε θέση να την οραματιστεί. Δώστε μας Όραμα κύριοι, αν έχετε,
και τα υπόλοιπα θα τα πράξουμε εμείς! Ή μήπως κανείς σας δεν
έχει όραμα για την Ελλάδα, διότι εσείς απλά είστε οι
“διαχειριστές” του ζόφου;»[10]
Η «κατάθλιψη»[11] αποτέλεσε τον πιο διαδεδομένο όρο με τον
οποίο συνοψίσθηκαν τα συναισθήματα θλίψης, απογοήτευσης,
απελπισίας, απόγνωσης, απαισιοδοξίας και αδυναμίας για
αντίδραση σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της κρίσης, ενώ ήδη από το
2009 έχει καταστεί «εθνική», καθώς «το σκοτάδι της
απαισιοδοξίας έχει κατακλύσει τον ορίζοντα»[12]
«Είναι τόση η μαυρίλα που μας τριγυρίζει, η απαισιοδοξία που
μας εμπνέει η ελληνική πολιτική τάξη και ο φτωχότατος δημόσιος
διάλογός μας που ψάχνουμε όλοι μας να βρούμε αχτίδες φωτός να
μπαίνουν σε μια χώρα που έχει κλειστεί ερμητικά στο καβούκι
της και βράζει κυριολεκτικά στο ζουμί της. Όλοι μας αναζητάμε
λίγο φως, έστω και από τις χαραμάδες… […] Έχω την αίσθηση πως
τώρα που η Ελλάδα της βίας και της μιζέριας πήρε πάλι το πάνω
χέρι, οι «άλλοι Έλληνες» ψάχνονται μόνοι τους, περνάνε φάσεις
απόγνωσης και αναζητούν διεξόδους στη μαυρίλα. Σε ό,τι με
αφορά νιώθω για πρώτη φορά την ανάγκη να ανακαλύψω γωνιές
θετικής ενέργειας σε αυτή τη χώρα, γιατί όσο κοιτάζω από τη
μια τα δομικά προβλήματα της Ελλάδας και από την άλλη το
επίπεδο του πολιτικού της προσωπικού δυσκολεύομαι να ατενίσω
το μέλλον με αισιοδοξία.»[13]
Η αντίσταση στη γενική «μαυρίλα» μέσω της αναζήτησης για
«γωνιές θετικής ενέργειας» υπήρξε ένα διαδεδομένο ρητορικό
σχήμα μέσα από το οποίο ο απογοητευμένος και θλιβόμενος
κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος επιχειρούσε να πραγματευθεί και να
χειριστεί τη γενικευμένη «κατάθλιψη», ιδιαίτερα μάλιστα κατά
τις περιόδους του έτους που έχουν συνδεθεί με συναισθήματα
χαράς, ευχαρίστησης και αισιοδοξίας. Έτσι, τα Χριστούγεννα και
η Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και οι καλοκαιρινές διακοπές είναι οι
κύριες περίοδοι του έτους κατά τις οποίες οι λόγοι για την
κρίση επεξεργάζονται εκτεταμένα τα συναισθήματα της κρίσης.
Ιδιαίτερα μάλιστα κατά τις λεγόμενες γιορτές της αγάπης και

της αισιοδοξίας, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι
δημόσιοι λόγοι κατακλύζονται από αναφορές σε ζοφερά
συναισθήματα, στην κατάθλιψη και στους τρόπους αντιμετώπισής
τους.
Παρόμοιες αναφορές σε δυσάρεστα συναισθήματα κατά τη διάρκεια
εορταστικών περιόδων του έτους δεν ήταν άγνωστες σε
παλαιότερες, ευμενέστερες, εποχές, καθώς η ψυχολογική θεματική
της «εορταστικής κατάθλιψης» απασχολούσε συστηματικά τον
δημόσιο, περί γιορτής, λόγο. Εντούτοις, ήδη από τα πρώτα
«Χριστούγεννα της κρίσης», αυτά του 2009, αλλά και σ’ αυτά που
ακολούθησαν, ο δημόσιος λόγος για την κρίση προσθέτει στη
θεματική της «κατάθλιψης των Χριστουγέννων», αυτήν των
«καταθλιπτικών Χριστουγέννων της κρίσης».[14]
«Αναγνώστης έγραψε χτες στο φόρουμ ότι χρειάζομαι επειγόντως
διακοπές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Στην πραγματικότητα
χρειαζόμαστε όλοι διακοπές, αφού το σκηνικό των τελευταίων
μηνών έχει επιδράσει καταλυτικά στην ψυχοσωματική μας
κατάσταση. Ολόκληρη η κοινωνία έχει πέσει σε βαθειά κατάθλιψη
και η απαισιοδοξία έχει γίνει το αλατοπίπερο στο καθημερινό
υποχρεωτικό γεύμα της μιζέριας.
Ή καλύτερα, θα θέλαμε να
ξυπνάγαμε και όλα αυτά να αποδειχτούν ένα κακό όνειρο.»[15]
«Τα εφετινά Χριστούγεννα ήταν αλλιώτικα. Εξ όψεως ήταν
λιγότερο λαμπερά στην κυριολεξία. Οι φαντασμαγορικές φωταψίες
σε δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο περιορίστηκαν. Τα
τραπεζώματα-υπερπαραγωγές και τα ταξίδια σε χλιδάτους ορεινούς
προορισμούς των περασμένων ετών περιορίστηκαν επίσης: κάτι η
οικονομική κρίση και οι περικοπές στο δώρο, κάτι που οι
γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς πέφτουν Σαββατοκύριακο
(περικοπές ακόμη και στις εορταστικές αργίες- τυχαίο;).
Γυρίσαμε λίγο προς τα κάτω το ντίμερ της εορταστικής
ατμόσφαιρας… όπως Αμερική- πράγμα καλό για το περιβάλλον και
για την αισθητική. Ηταν τα Χριστούγεννα λιγότερο καταναλωτικάπράγμα υγιές επίσης. Μήπως έγιναν περισσότερο πνευματικά,
παραδοσιακά, ανθρώπινα, ζεστά, ουσιαστικά; Μάλλον όχι. Οι

γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κυλούν σε κλίμα
μουδιασμένο, αμήχανο, μέσα σε μια θλιβερή αβεβαιότητα και
εσωστρέφεια. Ποιος εξαφάνισε άραγε το εφετινό Πνεύμα των
Χριστουγέννων;»[16]
Στο πλαίσιο αυτής της νέας θεματικής, ψυχολόγοι, ψυχίατροι,
θεραπευτές, λογοτέχνες, δημοσιολόγοι, δημοσιογράφοι και
σχολιαστές διαπραγματεύτηκαν την κρίση ως μια νέα συνθήκη που
επιδείνωνε και διέδιδε στον γενικό πληθυσμό δυσάρεστες
διαθέσεις και νοσογόνες συμπεριφορές που, μέχρι τότε,
αφορούσαν κυρίως στα προβλήματα και τις δυσχέρειες που
αντιμετωπίζει το άτομο κατά την υποκειμενική διαχείριση των
πιέσεων που ασκούν οι διαφορετικές χρονικότητες του σύγχρονου
βίου. Σ’ αυτούς τους λόγους, η εκλαϊκευμένη ψυχολογία
αναμείχθηκε με παραμυθητικές συμβουλές, εμψυχωτικές προτροπές
και ευκτικές κοινοτοπίες που σκοπό είχαν να αποδραματοποιήσουν
κάπως το καταθλιπτικό σκηνικό της πραγματικότητας και να
γεννήσουν την υποκειμενική απαντοχή που απαιτεί η καθημερινή
ζωή στην εποχή των διαψεύσεων.[17]
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«κατάθλιψης», αρχίζει να
αναδύεται ευκρινώς και μια
παρηγορητική ιδεολογία «του βίου της κρίσης». Σε αντίστιξη με
τον υπερκαταναλωτισμό, τον εγωκεντρισμό και την επιδειξιομανία
που συγκρατούνται ως τα βασικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά
περασμένων εποχών ευημερίας, τώρα αναδύεται ένα αίτημα και μια
προτροπή για κάποια επιστροφή στα ουσιαστικά, στα πραγματικά
σημαντικά. Αυτή η ιδεολογία της «επιστροφής στα βασικά»
αναζητά το νόημα και την ευτυχία του βίου στην οικοδόμηση μιας
υποκειμενικότητας της λιτότητας, η οποία τείνει να δίνει
προτεραιότητα στην επανεκτίμηση του μη υλικού, στα θετικά
συναισθήματα και στις προσωπικές σχέσεις, βάζοντας σε δεύτερη
μοίρα την υλική επιδεικτική κατανάλωση.
«Τελευταία δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να μπούμε στο
πνεύμα των Χριστουγέννων, όλο και καθυστερεί το στόλισμα του
δέντρου και τα δώρα και τα τραπέζια έχουν κοπεί από τον
προϋπολογισμό. […] Τα πιο όμορφα δώρα είναι αυτά που χαρίζουμε

με αγάπη και έχουμε αφιερώσει χρόνο να τα διαλέξουμε ή ακόμα
και να τα φτιάξουμε. Δεν χρειάζονται πανάκριβα πράγματα, έτσι
κι αλλιώς κανείς γύρω μας δεν περιμένει κάτι τέτοιο, ούτε
αποδεικνύεται η αγάπη μας ξοδεύοντας πολλά λεφτά. Στα πιο απλά
πράγματα κρύβονται οι πιο ευτυχισμένες στιγμές. Δεν
χρειάζονται ακριβά φορέματα και πολυτελή ρεβεγιόν για να
περάσουμε καλά. Ένα καινούριο αξεσουάρ, ένα χτένισμα και η πιο
καλή μας διάθεση μπορούν να δώσουν μια γιορτινή ανανέωση. Ο
καθένας με την σπεσιαλιτέ του κι όλοι μαζί σε ένα σπίτι
μπορούν να κάνουν μια χριστουγεννιάτικη βραδιά αξέχαστη.
Άλλωστε η μαγειρική έχει γίνει τόσο της μόδας πια, οπότε είναι
η ευκαιρία μας να λάμψουμε με τις γευστικές μας δημιουργίες.
Είναι ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τους ανθρώπους που
αγαπάμε και η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να είμαστε μαζί
τους όσο θα θέλαμε. Δεν υπάρχει λόγος να αναλωνόμαστε σε
υποχρεώσεις και επισκέψεις που δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά.
Είναι τόσο λίγος ο ελεύθερος χρόνος μας πια που είναι πολύ
σημαντικό να κάνουμε σε αυτόν τα πιο όμορφα πράγματα με τους
αγαπημένους μας ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα φετινά
Χριστούγεννα τα πιο όμορφα των τελευταίων χρόνων. Είναι οι
σχέσεις μας που κάνουν πιο πλούσια τη ζωή μας κι όχι
η
αγοραστική μας δύναμη. Οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, αυτοί
που κάθε μέρα δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε και μας λείπουν
πιο πολύ. Οι στιγμές που περνάμε μαζί τους κάνει τα
Χριστούγεννα λαμπερά κι αυτό ξεκινάει πρώτα-πρώτα από μέσα
μας.»[18]
Αυτή η επανερμήνευση της εορταστικής απόλαυσης μέσα στην
κρίση, επιχειρείται να υλοποιηθεί μέσα από μια επιστροφή στο
παρελθόν, μια επιστροφή στην εθνική παράδοση, στην
ελληνικότητα της γιορτής, που κρύβει μέσα της το πραγματικό
«πνεύμα των Χριστουγέννων». Η «λιτή αυθεντικότητα» της
παραδοσιακής γιορτής με τα τοπικά ήθη και έθιμά της, έρχεται
τώρα να αντικαταστήσει τους πολυέξοδους στολισμούς και
εκδηλώσεις του παρελθόντος για να ξανα-ανακαλύψει, κρυμμένη
από κάτω τους, την «ουσία της γιορτής», η οποία είναι για
όλους δωρεάν.

«Μια και όλοι συμφωνούν ότι τα φετινά Χριστούγεννα δεν έχουν
αντίστοιχα τους στο παρελθόν, όσο κι αν κανείς γυρίσει πίσω,
η aftodioikisi.gr “βουτάει” σ’ αυτό ακριβώς το παρελθόν με
στόχο να φέρει τους αναγνώστες – επισκέπτες της λίγο πιο κοντά
στο “πνεύμα των Χριστουγέννων”.
Κόντρα στην κρίση και στο αδειανό πορτοφόλι στην εποχή του ΔΝΤ
η aftodioikisi.gr, σταχυολογώντας ήθη και έθιμα από κάθε γωνιά
της χώρας, “δανείζεται” από το παρελθόν για να δώσει ελπίδα
για το μέλλον.
Την ώρα που το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας είναι για
πρώτη φορά ένα πραγματικό δέντρο και όχι μια κατασκευή, την
ώρα που λόγω κρίσης οι Αθηναίοι στερούνται το καρουσέλ και τη
“ζαχαρόπουλη” των προηγούμενων χρόνων και οι κάτοικοι των
άλλων πόλεων ένας μεγάλο μέρος από το στολισμό και τις
περσινές ή προπέρσινες εκδηλώσεις, επιχειρούμε να επιστρέψουμε
στο παρελθόν για να βρούμε το αυθεντικό, που ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΕΥΡΩ.»[19]
Στο κλίμα αυτό, οι φιλελεύθερες γραφίδες, κι αυτές
μουδιασμένες και απογοητευμένες από τις ραγδαίες εξελίξεις και
τα ζοφερά μηνύματα για την οικονομία, επιχειρούν να
επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι στη γιορτή και την
απόλαυση. Έτσι π.χ., ο εκδότης της Lifo, εξεγείρεται ενάντια
στο «σκοτάδι» που βλέπει γύρω του με μια υπαρξιακή κραυγή που
επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τη συνέχεια της υποκειμενικότητας
μέσα στο ζοφερό παρόν. Εντούτοις, η εξεγειρόμενη
υποκειμενικότητα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη και
αναλλοίωτη. Δεν μπορεί να παραμείνει, στη συνθήκη της κρίσης,
ίδια με τον προηγούμενο εαυτό της ευημερίας. Πρέπει κι αυτή να
τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που ασκεί
μια γενική καταναγκαστική επιρροή. Έτσι, η «κατάθλιψη των
εορτών», απομεινάρι μιας άλλης ευτυχέστερης περιόδου, αλλά και
σύμπτωμα μιας καλλιεργημένης υποκειμενικότητας, που ενδόμυχα
περιφρονεί την ίδια τη μαζική κουλτούρα που θεραπεύει στον
δημόσιο χώρο, αναγκάζεται σε υποχώρηση για να κάνει εφικτή
αυτήν την πολιτιστική αντίσταση στην υλική μαυρίλα που

κατακλύζει τον δημόσιο χώρο και χρόνο.
«Αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία όλα αυτά, όταν γύρω πέφτει
σκοτάδι. Είναι το λυκόφως, που έλεγε ο Τρελός Πιερό. Το
λυκόφως του Δυτικού Κόσμου. Παύεις πια να ζωγραφίζεις το έχειν
του μικροκόσμού σου και παρατηρείς ξανά τη μεγάλη εικόνα: τους
ανθρώπους δίπλα σου, τους 53 πνιγμένους σε μια βάρκα που
ερχόταν από τις ακτές της Τουρκίας, τα κατεβασμένα ρολά σε
δεκάδες μαγαζιά μέχρι να γυρίσεις σπίτι σου – και ούτω
καθεξής. Και τα θετικά όμως: το γεγονός ότι ακόμα υπάρχεις,
έχεις φίλους και έρχονται γιορτές. Πάντα μισούσα τα
Χριστούγεννα, διότι με θλίβει η μαζική χαρά, όμως φέτος θα
προσπαθήσω να δω την ασημένια γραμμή του σύννεφου.»[20]
Αλλά και ο καλλιεργημένος, bon viveur, χρηματιστής επιδιώκει
να διασκεδάσει τη γενικευμένη κατήφεια για να διασώσει κάποια
«ίχνη από την εορτινή καταναλωτική […] αξιοπρέπεια παλαιότερων
ετών» σ’ εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα της κρίσης:
«Παραμονές εορτών και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, τις
αγορές, τους κοινοτικούς εταίρους είναι από βαρύθυμα έως
αποκαρδιωτικά. Η έλευση των εορτών μοιάζει ανήμπορη να άρει τη
γενική δυσθυμία. Οδεύουμε, στην καλύτερη περίπτωση, προς μία
ελεγχόμενη αποδέσμευση των αισθημάτων.
Πώς να νικήσεις τις απαιτήσεις, πώς να αγνοήσεις τις
ανάγκες; Ο μέσος Έλληνας αγωνίζεται φέτος να διασώσει ίχνη από
την εορτινή καταναλωτική του αξιοπρέπεια παλαιότερων ετών.
Μετεωρίζεται ανάμεσα στο πνεύμα των εορτών, που αποζητά μία,
στοιχειώδη έστω, ευδαιμονιστική διάθεση, και στην ανελαστική
παρέκκλιση από άλλες ασφυκτικές προτεραιότητες.»[21]
Η διάσωση της «εορτινής καταναλωτικής αξιοπρέπειας» απαιτεί
προσπάθεια, ώστε να «αποκατασταθεί η ταραγμένη ισορροπία
ανάμεσα στην επιθυμία και στην ανάγκη». Μια προσπάθεια που
πρέπει να εφεύρει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στη γιορτή και την
επιδεικτική πολυτέλεια. Αυτή η τελευταία πρέπει να
περιοριστεί, αλλά όχι να εξαφανιστεί. Για τον σκοπό αυτό, ο

συσσωρευμένος πλούτος της, επιτευχθείσας -σε προηγούμενες
ευνοϊκότερες περιόδους- ταξικής πολιτιστικής διάκρισης[22] θα
παρηγορήσει για τον παρόντα αναγκαστικό περιορισμό της
κατατακτικής επίδειξης. Αυτή η τελευταία θα περιοριστεί,
αρχικά, στην έκθεση της, ήδη κατακτημένης, πολυτέλειας του
καλοστρωμένου και αστραφτερού γιορτινού τραπεζιού:
«Πώς θα αποκατασταθεί η ταραγμένη ισορροπία ανάμεσα στην
επιθυμία και στην ανάγκη; Η απάντησή μου: Μα, με τις ευκαιρίες
για εορτινά τραπέζια, που απλόχερα μας προσφέρει το
δωδεκαήμερο. Και που εμείς καλούμαστε να στρώσουμε και να
σκηνοθετήσουμε. Η μελαγχολία της ύπαρξης εξανεμίζεται όταν
βρισκόμαστε ανάμεσα σε φίλους γύρω από το τραπέζι. Πολύ
περισσότερο όταν το τραπέζι είναι εορταστικό.
Πώς όμως θα
το κάνουμε, κάτω από τις φετινές συνθήκες,
εορταστικό; Η πρότασή μου: Ας αρχίσουμε με κάτι που δεν
στοιχίζει καθόλου: το στρώσιμο του τραπεζιού -κάτω από άλλες,
πιο “λαμπερές” συνθήκες θα το λέγαμε art de la table:
Καλοστρωμένο τραπέζι, λοιπόν, με αστραφτερά πιάτα, κρύσταλλα
και μαχαιροπήρουνα και ό,τι άλλο συντελεί στην ευχαρίστηση του
ματιού, που ευλόγως διεκδικεί κι αυτό το μερίδιό του στην
εορτινή ευωχία.
Ανασύρτε λοιπόν τα καλά σας σερβίτσια και εκθέστε τα σε πλήρη,
εύτακτη ανάπτυξη πάνω σε ολόλευκα λεπτοκεντημένα
τραπεζομάντιλα. Μην τα λυπάστε. Τώρα είναι η ώρα τους.
Αυτό θα προκαλέσει φυσική ευεξία και θα προσθέσει, χρονιάρες
μέρες, υψηλές, αλλά ανέξοδες νότες εορταστικής ατμόσφαιρας και
ευδαιμονισμού.»[23]
Σε αντίστιξη με την, κατακτημένη σ’ ένα ευμενέστερο παρελθόν,
πολυτέλεια της διακόσμησης του εορταστικού τραπεζιού, το
εορταστικό μενού που προτείνεται απορρίπτει «την υπερβολική
σώρευση και ανάμειξη γεύσεων» και τις «ναρκισσευόμενες
μαγειρικές επίδειξης» που στοχεύουν στον εντυπωσιασμό. Αντ’
αυτών, καλεί σε μια επιστροφή στην ελληνική παράδοση, στις
αισθήσεις και τα συναισθήματα «που ατόφια διασώζονται στα

φυλλοκάρδια των παιδικών αναμνήσεων όλων μας».
Αυτή η «επιστροφή στις ρίζες» σημαίνει μια, επιβεβλημένη από
τη θλιβερή πραγματικότητα, σχετική απομάκρυνση από την
εξωστρεφή κουλτούρα της επίδειξης και του εντυπωσιασμού που
με ζήλο θεράπευαν οι εγχώριες κοινωνικο-οικονομικές ελίτ κατά
την προηγούμενη της κρίσης περίοδο. Σημαίνει μια στροφή προς
τα “μέσα” ως προς τον χώρο και προς τα “πίσω” ως προς τον
χρόνο, μια κίνηση προς την ελληνικότητα, προς τα
συναισθήματα, τις αναμνήσεις και τις προσωπικές σχέσεις, αντί
της επιδεικτικής εξωστρέφειας που χαρακτήριζε την
κοσμοπολίτικη κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης.
«Τώρα, τα μενού. Για φέτος ξεχάστε τους πανάκριβους και
αναποτελεσματικούς πειραματισμούς προηγούμενων εορτών.
Απομακρυνθείτε από “καινοτόμες” διατροφικές προτάσεις
ανεξιχνίαστων υποσχέσεων. Αποφύγετε συνταγές φλύαρες γεμάτες
ρητορικές κορώνες. Ξεχάστε γαστρονομικές επιμειξίες περίτεχνων
και εξεζητημένων παρασκευασμάτων.
Αποφύγετε την υπερβολική σώρευση και ανάμειξη γεύσεων. Κλείστε
τα αυτιά σας σε ναρκισσευόμενες μαγειρικές επίδειξης μάλλον
παρά απόλαυσης. Μην ξεχνάτε ότι σκοπός σας είναι να
ευχαριστήσετε τους καλεσμένους σας και όχι να τους
εντυπωσιάσετε. Απορρίψτε, με άλλα λόγια, μενού που αναγάγουν
το εορτινό τραπέζι σε αυτοσκοπό.
Μακριά λοιπόν από κάθε είδους κρέμες, αλοιφές, λιωμένα τυριά,
τερίνες, ρικότες, μοτσαρέλες, μασκαρπόνε, αφρούς, μους,
τάρτες, σολομούς, πατέ… Σκοπός μας φέτος ας είναι να βρεθούμε,
ή αν προτιμάτε να τη βρούμε, στο τραπέζι, όχι να χαθούμε στη
μετάφραση…
“Η ευκοσμία της ελληνικής φύσης υπαγορεύει (και στη μαγειρική)
ένα ύφος σύμφωνο με την καταγωγή της”. Αυτά τα Χριστούγεννα
στραφείτε στις καθαρές γευστικές ελληνικές συνθέσεις.
Αφαιρέστε από το φετινό τραπέζι – και τον προϋπολογισμό
φυσικά- την ακριβή κοσμοπολίτικη επιφάνεια και δώστε σ΄ αυτό

το χρώμα των αισθήσεων και των συναισθημάτων, που ατόφια
διασώζονται στα φυλλοκάρδια των παιδικών αναμνήσεων όλων μας.
Δώστε την ευκαιρία στους αγαπημένους σας να παίξουν στο γήπεδό
τους, με οικεία φαγητά. Με νοστιμιές που ημερώνουν και
γλυκαίνουν την καρδιά. Με μυρωδιές που προσπορίζουν εκείνο το
συναίσθημα χαράς και ευφροσύνης που νιώθουμε κάθε φορά που
τρώμε ένα καλομαγειρεμένο γνώριμο “δικό” μας πιάτο. Με φαγητά
που πατάσσουν την πείνα, προκαλούν γουργουρητά ευχαρίστησης,
που δοξολογούν τη ζωή. Πάνω απ΄ όλα, μην σνομπάρετε τα κάθε
είδους κοψίδια, τους σουβλιμάδες, τα παϊδάκια, τα κότσια, τα
χοιρινά, τα κοντοσούβλια, τα λουκάνικα.
Τα παραπάνω, γενικώς. Τώρα ειδικότερα: Εκτοπίστε από το
τραπέζι την ανοστιά των εκτός εποχής προϊόντων. Η κουζίνα ζει
εν τόπω και χρόνω, ακολουθεί τις εποχές και συναρτάται με το
τοπίο. Επιλέξτε καλά και φτηνά υλικά: Η οικιακή μαγειρική
αντλεί δύναμη πρώτα από την καρδιά και μετά από το πορτοφόλι.
[…] Και για τα γλυκά, φέτος μην κάνετε καμία παραχώρηση.
Αφήστε και γι΄ αυτά τη λαϊκή σοφία να λειτουργήσει: Υπάρχουν
εδέσματα που τα τρώμε μόνο μία φορά το χρόνο. Το ίδιο ισχύει
και για τα γλυκά: Μελομακάρονα, λοιπόν, κουραμπιέδες, μπακλαβά
και δίπλες. Μόνο.»[24]
Ωστόσο, αυτή η στροφή δεν σημαίνει την πλήρη εγκατάλειψη της
πολυτέλειας.
Ασφαλώς, η κοινωνικο-ταξική διάκριση μέσω του γούστου και της
κουλτούρας δεν παύει να ασκεί την κοινωνική της λειτουργία
μέσα στην κρίση. Αντί όμως να ερείδεται στην παγιωμένη
πρακτική της επιδεικτικής εισαγωγής και υιοθέτησης των
πολιτιστικών πρακτικών των διεθνών ελίτ, στρέφεται τώρα στο
εσωτερικό και αναζητεί ιθαγενείς πηγές της ταξικής
πολιτιστικής διάκρισης, σε μια προσπάθεια «να μην προκαλέσει».
Οι τοπικές ελληνικές «γκουρμεδιές» που ο επιτυχημένος αστός
προτείνει στους ταξικούς του ομοτράπεζους επιχειρούν να
επαναπροσδιορίσουν την πολιτιστική εξοχότητα των ελίτ μέσα από

την αιδήμονα πολυτέλεια της κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων
ονομασίας προέλευσης, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει, με λεπτότητα
και χάρη, στους ομοίους του την ανάγκη να συγκρατήσουν τη
συνήθη επιδεικτική τους κατανάλωση, ώστε «να μην προκαλέσουν
πολύ».
«Επιμένετε στην εντοπιότητα, επιλέγοντας προϊόντα που, από
μόνα τους, συνθέτουν μια μικρή οικονομική γεωγραφία της
πατρίδας μας. Κάντε οδηγό σας τη σοφή επικούρεια παραγγελία,
την οποία και ακολουθεί πιστά το σημερινό κείμενο: “Πέμψον μοι
τυρού Κυθηριδίου, ιν΄ όταν βούλωμαι πολυτελεύσασθαι δύνωμαι”στείλτε μου τυρί από τα Κύθηρα ώστε να μπορώ, όποτε θέλω να ζω
στην πολυτέλεια. Τι εννοεί ο σοφιστής; Κάτι το λιτό, το
απέριττο έχει στο μυαλό του, και συγχρόνως σπάνιο που θα του
δώσει, σε ξεχωριστές στιγμές, μία διάσταση ευμάρειας. Προφανώς
είναι η ονομασία προελεύσεως, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, που
διαγράφει την προοπτική της πολυτέλειας.
Αναζητήστε, λοιπόν και προμηθευθείτε μικρές “γκουρμεδιές”,
όπως ξινομυζήθρα Νάξου, απάκι Ρεθύμνου, λούζα Σύρου, μελίχλωρο
Λήμνου, χοιρομέρι Ευρυτανίας, ντοματάκια λιαστά από τη Μήλο,
πίτες από τη Σπερχειάδα, άντε και λίγο αυγοτάραχο Μεσολογγίου,
για τους φανατικούς τού ούζου και του τσίπουρου. […] το
προτεινόμενο γαστρονομικό εορταστικό περίγραμμα δεν ισχύει
μόνο για τους καταπονημένους οικονομικά πολλούς, αλλά και για
τους λίγους τυχερούς που η οικονομική κρίση
αγγίξει. Γι΄ αυτούς που έχουν ακόμα τον τρόπο
μην προκαλέσουν πολύ. Το οφείλουν, ως ελάχιστη
και συμπαράσταση. Η ελληνική κοινωνία
συμπονετική!»[25]

δεν τους έχει
τους. Φέτος ας
έστω συμπάθεια
ήταν πάντοτε

Τα μοτίβα της συγκρατημένης, λιτής, εθνικής/παραδοσιακής
γιορτής και της αυτοπεριοριζόμενης σπατάλης-υπερβολής,
κυριαρχούν στον δημόσιο περί γιορτής λόγο στο πλαίσιο της
κρίσης.
Η «λιτή γιορτή της κρίσης», είτε επιβάλλεται στους
«καταπονημένους οικονομικά πολλούς» από την αδήριτη οικονομική

αναγκαιότητα είτε επιλέγεται από τους «λίγους τυχερούς που η
οικονομική κρίση δεν τους έχει αγγίξει […]΄ αυτούς που έχουν
ακόμα τον τρόπο τους», διαμορφώνει μια κουλτούρα της κρίσης
που επιδιώκει την άμβλυνση των ταξικών κατατακτικών διακρίσεων
στον δημόσιο χώρο, μασκαρεύοντας ευφημιστικά τον φόβο
πρόκλησης των χειμαζόμενων υποτελών τάξεων σε συμπόνια για τα
δεινά τους. Αυτό που επιδιώκεται είναι, απ’ τη μια πλευρά, η
δημιουργία της αίσθησης μιας παρένθεσης ικανής να εκτονώσει,
σ’ ένα βαθμό,
τις σκληρές πιέσεις και τη μελαγχολία της
εποχής και, απ’ την άλλη, η συμβολική άμβλυνση των κοινωνικών
διαφοροποιήσεων, ανταγωνισμών και συγκρούσεων μέσα από μια
στροφή στην ενοποιητική εθνική παράδοση και στις μη αυστηρά
υλιστικές προϋποθέσεις της γιορτής και της ευδαιμονίας.
Έτσι, τόσο η πολυάσχολη και οικονομικά ανεξάρτητη αρχιτέκτονας
όσο και η εξαρτημένη από το γονεϊκό εισόδημα φοιτήτρια θα
γιορτάσουν τα «Χριστούγεννα της κρίσης» δίνοντας έμφαση στο
παραδοσιακό, «οικογενειακό», νόημα των γιορτών επιδιώκοντας να
ξεκουραστούν και να «ξεφύγουν» από το ζοφερό κλίμα της εποχής.
«[…] η 27χρονη αρχιτέκτονας […] τα φετινά «Χριστούγεννα της
κρίσης» θα ήθελε να αποφύγει τις υπερβολές των προηγούμενων
χρόνων. «Θα προτιμήσω να µείνω σπίτι µε φίλους, να δω την
οικογένειά µου και να περάσω πιο ήρεμα τις ημέρες των εορτών,
αποφεύγοντας τις καταχρήσεις και τις υπερβολές του
παρελθόντος», λέει χαρακτηριστικά […] Τα φετινά Χριστούγεννα
θα είναι, πιστεύω, µία ευκαιρία να ξεχαστούµε από τη
µελαγχολία του τελευταίου χρόνου, να αφήσουµε για λίγο στην
άκρη τα προβλήματα και να διασκεδάσουμε. Ακόμα και να
ηρεµήσουµε όσο περισσότερο µπορούµε, αρκεί να ξεφύγουμε»,
υποστηρίζει η φοιτήτρια.»[26]
Αυτή η νέα «κουλτούρα της κρίσης» που αναδύεται μέσα από τις
απόπειρες διαχείρισης των συναισθημάτων στο πλαίσιο του
δημόσιου λόγου, δεν περιορίζεται σ’ ένα, εντοπισμένο σε
ιδιαίτερες χρονικότητες, παραμυθητικό τέχνασμα υπέρβασης της
αντίφασης ανάμεσα στην κοινωνική επιταγή της γιορτής και στις
αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες και πιέσεις. Δεν είναι

δηλαδή μόνο μια κουλτούρα της εξαίρεσης, αφού δεν αφορά μόνο
στις εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις όπου ο εαυτός βιώνει την
κοινωνική ματαίωση αδυνατώντας να επιτελέσει την εορταστική
υποκειμενικότητα που έχουν προδιαγράψει οι θεσμισμένες
κοινωνικές προσδοκίες.
Πολύ περισσότερο, ο ματαιωμένος εαυτός της γιορτής, στην
πραγματικότητα, είναι το ορατό, στον δημόσιο χώρο, τμήμα ενός
καινοφανούς «κοινωνικού εαυτού της κρίσης» που τείνει να
επικαθορίσει καταλυτικά και να μετασχηματίσει τις πιο μύχιες
πτυχές της υποκειμενικότητας. Από την εργασία και την πολιτική
συμμετοχή ως τις κοινωνικές συναναστροφές, την οικογενειακή
ζωή και τη σεξουαλικότητα, ο κοινωνικός εαυτός της κρίσης
αναδύεται ως το αποτέλεσμα του συμβιβασμού μεταξύ της αδύναμης
ατομικότητας και της αδήριτης οικονομικής αναγκαιότητας.
Είναι ένας εαυτός της προσαρμογής, που κανονικοποιεί την
κρίση, καθώς ανακαλύπτει «τα καλά της» και εγκολπώνεται την
αντικειμενικότητά της για να μετασχηματίσει την, ανυπόστατη
πλέον, υποκειμενικότητα της ευημερίας. Έτσι, από τον εκπρόσωπο
των επιχειρηματιών των Κυκλάδων, που καλεί τους πάντες,
«πολίτες – ο απλός κόσμος, οι επιχειρηματίες, η αυτοδιοίκηση,
τα Επιμελητήρια, η κεντρική εξουσία» να κάνουν την αυτοκριτική
τους, να πάψουν να εθελοτυφλούν και να αξιοποιήσουν «τα θετικά
της κρίσης»[27] ως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που
καταφέρνουν να επιβιώσουν χάρη στις καινοτόμες, «έξυπνες»,
ιδέες που η κρίση τους «ανάγκασε» να γεννήσουν[28] και μέχρι
τους νέους ηθοποιούς που βλέπουν την αναγκαστική επιστροφή στη
γονική τους κατοικία ως μια ευκαιρία για να ενδυναμώσουν τις
προσωπικές τους σχέσεις με τους γονείς τους,[29] αλλά και από
τις λάιφσταιλ απολογίες των θετικών της κρίσης για τις
ερωτικές σχέσεις[30] ως το σημερινό αρχηγό μεγάλου μνημονιακού
κόμματος που, τον Μάιο του 2010, αναγνώριζε τη μείωση της
κίνησης στους δρόμους ως «μια θετική πτυχή της κρίσης», ο
δημόσιος λόγος κατακλύζεται από παραμυθητικές απολογίες της
κρίσης που την κανονικοποιούν θέτοντάς την στον πυρήνα μιας
νέας πολιτιστικής συνθήκης. Αυτή η τελευταία, ας την

ονομάσουμε «κουλτούρα της λιτότητας», εμφανίζεται (μαζί με τον
εαυτό και την υποκειμενικότητα που της αντιστοιχούν) όχι τόσο
σαν μια απλή άρνηση της προηγούμενης κουλτούρας της ευημερίας,
αλλά περισσότερο σαν μια αναγκαία και επιθυμητή διόρθωσή της.
«Τελικά η κρίση έχει και τα καλά της. Είναι γεγονός πως αυτή
η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Άλλαξε η ψυχολογία μας. Τώρα
πριν κάνουμε κάτι […] σκεφτόμαστε το κόστος, την αναγκαιότητα,
τις προτεραιότητες. Σιγά σιγά άλλαξαν και οι αξίες που δίνουμε
σε κάθε τι. Αλλιώς υπολογίζαμε το κατοστάρικο πριν τρίατέσσερα χρόνια κι αλλιώς σήμερα. Έτσι άλλαξαν και οι
συμπεριφορές.
Δεν αγοράζουμε καινούργια καρνταρόμπα κάθε νέα εποχή. Δε
βγαίνουμε όσο συχνά βγαίναμε πριν. Γενικά είμαστε πιό
μαζεμένοι σε όλα. Περνούμε περισσότερο χρόνο μόνοι μας ή με
την οικογένειά μας στο σπίτι. Ζούμε πιο casual. Aυτός ο χρόνος
μας αφήνει να συλλογιστούμε περισσότερο για αυτά που μας
απασχολούν. Αναπόφευκτα θα μείνει χρόνος για να δούμε και μέσα
μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αν είμαστε ειλικρινείς με
τον εαυτό μας θα ανακαλύψουμε λάθη και παραλήψεις, αστοχίες
και ψεγάδια. Θα μπορέσουμε ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε
κάποιες από τις συμπεριφορές μας και –ανάλογα με τον εγωισμό
μας– μπορεί και να επέμβουμε και να διορθώσουμε κάποιες
καταστάσεις στις σχέσεις μας με τον εαυτό μας αλλά και με τους
άλλους. Πάντως, λιγότερο ή περισσότερο, κάτι καλύτερο θα
προκύψει σ‘ αυτούς που παρ’ όλη τη γενική κατάθλιψη και
δυσκολία καταφέρουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα καθημερινά
προβλήματα και την εγγενή αισιοδοξία που η ίδια η ζωή
προσφέρει.
Είναι μια ευκαιρία αυτή η γενική κρίση και η περισυλλογή που
τη συνοδεύει για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους
άλλους, να επανεκκινήσουμε την πορεία μας με περισσότερη
αναφορά στις φυσικές αρχές και τις αιώνιες αξίες, να δώσουμε
στη ζωή μας την ποιότητα που χάθηκε όταν κυνηγούσαμε το ρηχό
lifestyle του απύθμενου καταναλωτισμού. Ας φροντίσει λοιπόν ο
καθένας να αφιερώσει λίγο χρόνο στην προσωπική καλλιέργεια και

εσωτερική φροντίδα. Αν το κάνουμε αρκετοί, η ψυχολογία θα
αλλάξει, η ζυγαριά θα αρχίσει να κλίνει προς την ευημερία της
ομάδας, το καλό του τόπου και της κοινωνίας. Θα παραμεριστεί η
συνεχής πριμοδότηση του νοσηρού ατομικισμού και της
επιφανειακής προβολής του κάθε λογής Εγώ. […]
Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την αλλαγή της ψυχολογίας. Βοηθάει και
η εποχή. Και πάνω απ’ όλα, δεν κοστίζει χρήματα.»[31]
Στους λόγους αυτούς, η κρίση και η λιτότητα εμφανίζονται ως
αντικειμενικές, εξωτερικές της συνείδησης, πιέσεις που ωθούν
προς την επαναξιολόγηση και επανεκτίμηση πολιτιστικών-ηθικών
στοιχείων που η κουλτούρα της ευημερίας είχε απαξιώσει ή/και
απωθήσει από τη συλλογική και ατομική συνείδηση. Η προσαρμογή
στις νέες συνθήκες και ο αντίστοιχος μετασχηματισμός του
εαυτού και του τρόπου ζωής αναδύονται τώρα ως το
εξαναγκαστικό, αλλά αναγκαίο και ωφέλιμο, αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας κριτικού αναστοχασμού που αφορά σε ολόκληρη την
κοινωνία.
Οι πολίτες καλούνται τώρα να αναγνωρίσουν και να εγκαταλείψουν
τον έωλο χαρακτήρα του προηγούμενου τρόπου ζωής τους, την
«υπερβολή» των προηγούμενων συνηθειών τους, την ύβρη του
«απύθμενου καταναλωτισμού», του «ρηχού lifestyle», του
«νοσηρού ατομικισμού και της επιφανειακής προβολής του κάθε
λογής Εγώ» και να εναγκαλιστούν τη λιτότητα ως μια εξωτερική
ηθικοποιητική δύναμη που, αλλάζοντας την «ψυχολογία» των
ατόμων και της κοινωνίας συνολικά, ωθεί «προς την ευημερία της
ομάδας, το καλό του τόπου και της κοινωνίας».

Ηθική κρίση και ντροπή
Ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος ανακαλύπτει στη ρίζα της
οικονομικής κρίσης μια ηθική κρίση, την οποία χρησιμοποιεί ως
τη βασική ιδεολογική μήτρα της δημόσιας απολογητικής του για
την επιβαλλόμενη λιτότητα. Η ηθική-πολιτιστική κρίση, η κρίση
αξιών, προτύπων, επιθυμιών και τρόπων ζωής, γίνεται τώρα η
πηγή μιας συλλογικής ντροπής, ενός νέου κοινωνικού ονείδους

που, ταυτόχρονα, εξηγεί και ερμηνεύει την οικονομική κρίση
μέσα από τις κατηγορίες της εθνικής παρακμής και της
συλλογικής ενοχής, για να απαιτήσει, στη συνέχεια, την ηθική
αναμόρφωση του «αμαρτωλού» λαού μέσα από την ορθοπεδική της
λιτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κουλτούρα της κρίσης
εγκαθίσταται και νομιμοποιείται στο δημόσιο χώρο ως μια
δημόσια, συλλογική και ατομική, ηθική της λιτότητας που
υποχρεώνει τα άτομα και τις ομάδες να αναστοχαστούν, να
επαναξιολογήσουν, να επανιεραρχήσουν και να αναμορφώσουν τις
επιθυμίες, τις ανάγκες, τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους.
ενσωματώνοντας τη λιτότητα και τον αυταρχισμό ως ατομικό και
συλλογικό πεπρωμένο.
Η νέα πολιτιστική συνθήκη της κρίσης, αυτή η ηθικοποιημένη και
ηθικοποιητική ιδεολογία της λιτότητας, αναδύθηκε στον δημόσιο
λόγο επιδιώκοντας τη συμφιλίωση με την κρίση και τον
εναγκαλισμό της λιτότητας και αρθρώθηκε στο πλαίσιο μιας
«αυτοκριτικής διαδικασίας» που, αναστοχαζόμενη το ερώτημα «πώς
φτάσαμε εδώ;», κατέληγε να ερμηνεύει την κρίση ως αποτέλεσμα
μιας συλλογικής ύβρεως που διαπράχθηκε κατά την προηγούμενη
περίοδο της ευημερίας. Στο σχήμα αυτό, η συλλογική ύβρις
πραγματώθηκε μέσα από εσφαλμένες πολιτικές και δημοσιονομικές
αποφάσεις και επιλογές, αλλά, στην πραγματικότητα, γεννήθηκε
από τη συλλογική απαξίωση αξιών, αρχών και ηθικών κανόνων καθ’
όλη την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης.
«Η χρεοκοπία του μεταπολιτευτικού μοντέλου κάποτε θα ερχόταν.
Η ζημιά που έχει κάνει αυτό το μοντέλο δεν είναι η συσσώρευση
των δημόσιων δαπανών που διαχρονικά οδήγησε στο υπέρογκο
χρέος. Έχει δηλητηριάσει ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας
με μια κακή νοοτροπία σε σχέση με την εργασία και κατ’
επέκταση με την ίδια τη ζωή. Έχει κάνει τους μισούς Έλληνες να
φοβούνται την εργασία, τις αλλαγές, το ρίσκο, την πρόοδο εν
γένει…»[32]
«Δηλαδή
σκοτώσαμε
την
απαίτηση
για
ποιότητα,
αποτελεσματικότητα, ικανότητα και εντιμότητα. Συμβιβαστήκαμε
με τη μετριότητα, την αναξιοκρατία, τη λούφα – αλλά και τη

δοσοληψία,
πάτο.»[33]

τη

διαπλοκή,

τη

διαφθορά.

Και

φτάσαμε

στον

Οι κεντρώοι-φιλελεύθεροι υποστηρικτές της λιτότητας δεν
κουράζονται να το επαναλαμβάνουν, η κρίση δεν είναι απλά
δημοσιονομική, αλλά, κυρίως, πολιτιστική. Είναι κρίση αξιών
και νοοτροπιών και των αντίστοιχών τους συμπεριφορών. Όπως
διαβεβαίωνε ο φιλόσοφος Σ. Ράμφος τους ακροατές του, «Βιώνουμε
μια κρίση πρωτίστως πνευματική και δευτερευόντως
οικονομική»[34]
«Οι μεταμφιεσμένοι σε «φίλους του λαού», οι υπερασπιστές της
κομματοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων, υπερασπίζονται ένα
σύστημα που χρεοκόπησε οριστικά. Χρεοκόπησε όχι μόνο
οικονομικά, αλλά κυρίως ηθικά.»[35]
«Η κοινωνία μας έχει ζήσει πολλές κρίσεις. Καμία από αυτές δεν
είχε τα χαρακτηριστικά της κρίσης που ζούμε τώρα, δηλαδή να
καταρρεύσουμε οικονομικά και ηθικά αφού πρώτα είχαμε
εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα ευημερίας, κενόδοξης κατανάλωσης
και ψευδεπίγραφης μόρφωσης. Τις παλαιότερες κρίσεις κλήθηκε να
τις αντιμετωπίσει μία κοινωνία κατά κύριο λόγο
μεροκαματιάρηδων γεωργών, τεχνιτών, εργατών, κτηνοτρόφων και
ναυτικών. Όχι μία κοινωνία κατά κύριο λόγο δημοσίων δήθεν
υπαλλήλων και ανθρώπων του «χειμώνα στην Αράχοβα, καλοκαίρι
στη Μύκονο». Έχει μεγάλη διαφορά…»[36]
Η πολιτιστική προσέγγιση της κρίσης είναι μια ιδεολογική στάση
που κυριαρχείται από αισθητικούς και ηθικούς όρους και
κατηγορίες. Η δημοσιονομική κρίση, ο κίνδυνος επίσημης
πτώχευσης και εξόδου από τη ζώνη του Ευρώ, αλλά και η ανάγκη
για συνέχιση του δανεισμού μέσα σ’ ένα κλίμα αναξιοπιστίας και
αφερεγγυότητας προκάλεσαν την έκφραση συναισθημάτων ντροπής
στον κεντρώο-φιλελεύθερο δημόσιο λόγο, ο οποίος συστηματικά,
επίμονα και, συχνά, με υπερβάλλοντα ζήλο διέχυσε στην κοινή
γνώμη συναισθήματα συλλογικής ντροπής και ενοχής τόσο για τη
συστημική αποτυχία που η κρίση αποκάλυψε όσο και για την
πλημμελή και ατελέσφορη προσπάθεια αντιμετώπισής της.

«Το μνημόνιο υπογραμμίζει τη σκληρή αλήθεια: Ότι είμαστε μια
χώρα ήδη χρεοκοπημένη. Και ταυτόχρονα κάνει έντονη, σχεδόν
εκκωφαντική, την απουσία ενός πολύ σημαντικού πράγματος από
την άλλη πλευρά, τη δική μας: Της ντροπής.
Βλέποντας ειδήσεις και διαβάζοντας εφημερίδες αντιλαμβάνεσαι
ότι οι Έλληνες, ως λαός, ως ενιαία οντότητα (αν υπάρχει αυτό
το πράγμα), νιώθει πολλά πράγματα αυτή την εποχή (φόβο, οργή,
αγωνία, κάψιμο από τον ήλιο), αλλά δεν νιώθει καμία ντροπή για
το ότι ζει σε μια χώρα που χρεοκόπησε, έπεσε έξω, τέρμα,
πάπαλα. Είναι σαν μέσα μας πραγματικά να μη νιώθουμε καμία
ευθύνη. Ότι στʼ αλήθεια, ως λαός, δεν φταίξαμε. Κάποιος άλλος,
κάποιος ξένος, ήρθε και πήρε τα ηνία ετούτης της χώρας, την
πήρε αθώα και παρθένα, «μεταπολιτευμένη», και πριν περάσουν
σαράντα χρόνια την έριξε στη φτώχια και την κακομοιριά, και
τώρα μια ολόκληρη γενιά κινδυνεύει να γίνει χαμένη. Εμείς δεν
φταίξαμε σε τίποτα. Είτε πλακώνουμε Σέρβους μπροστά σε
παιδάκια που ήρθαν για να δουν μπάσκετ, είτε ψηφίζουμε
βλακωδώς, με την ίδια μακαριότητα το κάνουμε, χωρίς να
αισθανόμαστε καμία ευθύνη και, εκ των υστέρων, καμία
ντροπή.»[37]
Η ντροπή αυτή, όμως, δεν αφορά σε κάποια ιδιαίτερη ευθύνη ή
ενοχή των φορέων του κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου της
λιτότητας. Αντίθετα, προκλήθηκε σ’ αυτούς από τη «συλλογική
αποτυχία», αλλά και από τη «συλλογική τύφλωση» που οδήγησε
στην κρίση. Μ’ αυτή την έννοια, δεν πρόκειται για την ντροπή
αυτού που μετανοεί για δικά του σφάλματα και παραλείψεις, αλλά
αυτού που καταγγέλλει τα συλλογικά αμαρτήματα.
Εδώ, ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος υιοθετεί μια ιδιαίτερης
σημασίας θέση, αυτήν του συλλογικού τιμητή, του αρχαίου
κήνσορα. Συνεχίζοντας το νήμα της παλιάς κριτικής του προς τον
λαϊκισμό και τον κρατισμό, που θεωρεί ότι χαρακτηρίζουν την
ελληνική κοινωνία και ευθύνονται για τις αντιστάσεις προς τις
φιλελεύθερες πολιτικές,[38] ο φιλελεύθερος λόγος ανέπτυξε ένα
μακροσκελές και, συχνά, οργισμένο κατηγορητήριο που
απευθυνόταν στο «εμείς» και περιελάμβανε τον συνήθη

φιλελεύθερο κατάλογο των ανεπαρκειών και κακοδαιμονιών της
ελληνικής κοινωνίας
χρωματισμένο, πλέον, με το χρώμα της
ντροπής.
«Κακά τα ψέματα! Η Ελλάδα σήμερα καταρρέει διότι ουσιαστικά
εδώ και δεκαετίες κατέρρευσε πρώτα ηθικά. Επί δεκαετίες
διώξαμε τις επιχειρήσεις, κυνηγήσαμε ανελέητα τον ιδιωτικό
τομέα, θεοποιήσαμε την λαμογιά, απαξιώσαμε και κλείσαμε την
παραγωγή, εθιστήκαμε στις επιδοτήσεις, καλομάθαμε στον εύκολο
και φτηνό δανεισμό. Επί σαράντα χρόνια τούτη η χώρα και τούτος
ο λαός επέλεξαν να ζήσουν εφαρμόζοντας ένα μοντέλο άκρατου
κρατισμού. Ένα μοντέλο 100% σοσιαλιστικής έμπνευσης και
εφαρμογής. Ένα μοντέλο που απέτυχε ολοκληρωτικά. Ένα μοντέλο
που μας οδήγησε στον όλεθρο.»[39]

Ντροπή, παρακμή και ενοχή: η συστημική
αποτυχία και η ιδεολογία της συλλογικής
ενοχής
Η αιτία της ντροπής που εξέφρασε ο φιλελεύθερος λόγος ανάγεται
στο σύνολο της κοινωνίας. Η γενικευμένη αυτή ντροπή αναφέρεται
σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και προκλήθηκε, στο δημόσιο
κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο, από την πλήρη αποκάλυψη της
συστημικής αποτυχίας. Προβλήθηκε ως τo αποτέλεσμα μιας
μακροχρόνιας διαδικασίας παρακμής, τα αίτια της οποίας
βρίσκονται βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κουλτούρα, αφορούν
συνολικά στην χώρα και στο λαό και καλύπτουν τις μείζονες
σφαίρες της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής.
«[…] Σκεφθείτε λοιπόν ότι τουλάχιστον για τρία χρόνια ακόμη θα
εκλιπαρούμε για δανεικά διότι παραλείπουμε να λάβουμε
δραστικότερα μέτρα τώρα και να δημιουργήσουμε πρωτογενές
πλεόνασμα. Προσωπικώς το θεωρώ μεγάλη ντροπή για εμάς τους
Έλληνες και ντρέπομαι και ενώπιον των παιδιών μου. Σίγουρα δεν
είναι “μαγκιά” όπως ενδεχομένως θα έλεγαν κάποιοι “ελληνάρες”.
γ) Δυστυχώς, στη χώρα μας έχει καταντήσει η “μαγκιά” και ο

“ξύπνιος΄ να θεωρούνται προσόν […], ενώ η σκληρή και έντιμη
εργασία με την οποία κάποιος στον ιδιωτικό τομέα έχει
καταφέρει να συσσωρεύσει κάποιο πλούτο να θεωρείται ντροπή.
Εδώ έχουμε φθάσει δυστυχώς.
δ) Όλοι λοιπόν οι “ξύπνιοι” και οι “μάγκες” θα προσπαθήσουν
πάλι να βρουν τρόπο να αποφύγουν να συνεισφέρουν μέσω της
άμεσης φορολογίας με αυτά που μπορούν […] Και για να μη σας
κουράζω άλλο, θεωρώ ότι αντί να ρίχνουμε το φταίξιμο στους
ξένους που μας έδωσαν δανεικά, πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε
πώς θα βάλουμε τάξη στο σπίτι μας ώστε να τα επιστρέψουμε το
συντομότερο δυνατόν. Και για να μή ξαναγίνει αυτό νομίζω ότι
είναι καιρός να γίνει συνταγματική αναθεώρηση που θα ορίζει
ότι το δημόσιο χρέος απαγορεύεται να υπερβαίνει π.χ. στο
40-50% του ΑΕΠ. Εάν δεν είχαμε παραλείψει αυτό, τώρα δεν θα
ήμασταν σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση.»[40]
Καθώς οι λαϊκές διαμαρτυρίες οξύνονταν, ταυτόχρονα διογκωνόταν
και η ντροπή που εξέφραζε ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος,
καθώς, στη ντροπή για τη συστημική αποτυχία, προστίθεται και η
ντροπή για τον «αδιόρθωτο Έλληνα» που ακόμη και μπροστά στην
ταπεινωτική παρακμή, στο χείλος της συλλογικής και ατομικής
καταστροφής, συνέχιζε να συμπεριφέρεται με ατομικιστική
αδιαφορία και λαϊκιστική ανευθυνότητα αναζητώντας εξιλαστήρια
θύματα και αρνούμενος να αντικρύσει κατά πρόσωπο τη συλλογική
ευθύνη που μοιράζεται με όλους τους άλλους. Η διπλή αυτή
ντροπή διαπερνά τον κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο της κρίσης και
διαχέει στον δημόσιο χώρο την ιδέα της συλλογικής ευθύνης γι’
αυτήν, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνει τις λαϊκές αντιδράσεις.
Η φιλελεύθερη ντροπή για τη συλλογική αποτυχία και την παρακμή
διαπλέκεται με την ανησυχία και τον φόβο που προκαλεί στους
ζηλωτές της λιτότητας η άρνηση, όλο και μεγαλύτερων, τμημάτων
της κοινωνίας να αναλάβουν τη συλλογική ευθύνη που τους
αποδίδεται για την κρίση. Εγκαθιστά, έτσι, την επίκληση της
συλλογικής ευθύνης και ενοχής για την κρίση στο κέντρο της
απολογητικής των υποστηρικτών της λιτότητας. Αυτός είναι ο
λόγος που ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος αγανακτούσε με τις

διαμαρτυρίες του «λαού που αρνείται να σκύψει το κεφάλι».
«Ποιος είναι άραγε αυτός ο υπερήφανος λαός που δεν πρέπει να
σκύβει το κεφάλι; Ο λαός που οφείλει να στέκεται αγέρωχος και
να απειλεί ενίοτε όλους εκείνους τους ενοχλητικούς τύπους που
τόσα χρόνια τον δανείζουν. Εννοούμε τους γνωστούς
κουτόφραγκους για τους οποίους ελπίζαμε ότι θα έμεναν μόνο
κουτοί, αφού τα φράγκα θα τους τα παίρναμε εμείς τα σαΐνια.
Ας πούμε όμως ότι έτσι είναι το πράγμα, ότι κι εμείς έχουμε τα
δίκια μας κι αναλόγως θα πράξουμε. Εδώ ακριβώς αναδύεται και
το μεγάλο πρόβλημα. Για να μη σκύψουμε το κεφάλι πρέπει πρώτα
να βρούμε τη χαμένη περηφάνια μας, που πιθανόν να μην μπορεί
να θυμηθεί που την έχει θάψει ή καταχωνιάσει ο καθένας μας.
Πάνε πολλά χρόνια από το Ρούπελ και πολύ περισσότερα από το
Μεσολόγγι, ώστε να θυμόμαστε ότι για να έχεις το κεφάλι ψηλά
απαιτούνται μεγάλες θυσίες, στερήσεις και ακλόνητη πίστη σε
αρχές και αξίες.
Οι απώλειες όμως των αξιών οι οποίες κρατάνε ψηλά τα κεφάλια
συνεχίστηκαν. Πεδία σφαγής της περηφάνιας και της αξιοκρατίας
έγιναν οι προθάλαμοι των πολιτικών γραφείων. Φιλούσαμε τις
γνωστές «υγρές ποδιές» αχρείων ανθρωπάριων για μια θεσούλα στο
δημόσιο. Για να πληρωνόμαστε με χρήματα που δανείζονταν οι
«ευεργέτες» μας στο όνομά μας και θα έστελναν το λογαριασμό σε
κάποιο ανεπιθύμητο μέλλον εντόκως με αποδέκτες τα παιδιά και
τα εγγόνια μας.
Τώρα εκείνο το μέλλον είναι εδώ, μαζί με το ΠΑΣΟΚ που είναι
πάντα εδώ. Χωματερές της ελπίδας και της αξιοπρέπειας οι ΟΤΑ,
οι σχετικοί φορείς και οι υπηρεσίες. Όλοι μαζί τρέχαμε τη
νύχτα. Κινούμενες σκιές να τοποθετήσουμε ένα ακόμη παράνομο
λιθαράκι στο νεόδμητο (πιθανά αυθαίρετο) ή στο πατρικό. Στα
σκοτεινά έπρεπε να ρίξουμε τα σκουπίδια στις χαράδρες και στα
ποτάμια. Συνεπικουρούμενοι από «στραβά μάτια», με το αζημίωτο
φυσικά, απαλλοτριώναμε τα δέντρα από το δασικό οικόπεδο,
«τρώγαμε» λίγη παραλία, μπαζώναμε τα ρέματα, κάναμε ό,τι

μπορούσαμε για να βολευτούμε όπως-όπως μίζερα, ζοφερά,
μοναχικά, αντικοινωνικά, άδικα. Επιδοθήκαμε καθημερινά σε
αναρίθμητες μικροαπρέπειες και μικροαπατεωνιές στην οδήγηση,
στη δουλειά, στις σχέσεις μας, στις συναλλαγές μας.
Τα πιο χαμηλωμένα κεφάλια ήταν αυτά που κοίταζαν ψηλά στις
εξέδρες και φώναζαν κατά χιλιάδες, ακρίτως και αδιακρίτως,
είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός ή να τος, να τος ο
πρωθυπουργός.»[41]
Η ιδέα της συλλογικής ευθύνης-ενοχής, θεμελιωμένη στην
ηθικολογική κουλτούρα της κρίσης, αποτέλεσε την αιχμή του
δόρατος της κεντρώας-φιλελεύθερης απολογητικής για την κρίση
και τις επιβληθείσες πολιτικές λιτότητας. Ιδιαίτερα κατά τις
περιόδους όξυνσης των λαϊκών αντιδράσεων η συλλογική ενοχή για
την ηθική/εθνική παρακμή αποτελούσε τη σταθερή επωδό των
υποστηρικτών της λιτότητας τόσο για τα αίτια της κρίσης και
της δημοσιονομικής κατάρρευσης όσο και για την άγρια
οικονομική επίθεση στις λαϊκές τάξεις, τον πρωτοφανή ευτελισμό
ακόμη και αυτής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και την
έξαρση του θεσμικού αυταρχισμού.
Έτσι όσοι διαμαρτύρονταν αντιμετωπίστηκαν και παρουσιάστηκαν
ως ανεύθυνοι λαϊκιστές που ωθούσαν τη χώρα προς την πλήρη
καταστροφή για να περισώσουν τα προνόμιά τους, ενώ ταυτόχρονα
ενίσχυαν
τις
πιο
ανορθόλογες,
εξτρεμιστικές
και
αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Στο σχήμα αυτό, όσοι αντιδρούσαν
στη λιτότητα και τον αυταρχισμό ήταν αυτοί ακριβώς που
ωφελήθηκαν από το φαύλο καθεστώς της κομματικής
πελατοκρατείας, του λαϊκισμού και της δημοσιονομικής ασυδοσίας
που ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος ενοχοποιούσε για την
πτώχευση. Οι διαμαρτυρίες τους δεν αποτελούσαν παρά
συναισθηματικές (ανορθολογικές) εκρήξεις μπροστά στη
συνειδητοποίηση ότι ο δικός τους τρόπος ζωής και οι δικές τους
απαιτήσεις προκάλεσαν την καταστροφή, ενώ δεν στόχευαν παρά σε
μια χίμαιρα, δηλαδή στη φαντασίωση ότι αρκεί κάποια
εξιλαστήρια απαξίωση του πολιτικού συστήματος και προσωπικού
για να επανέλθει η κοινωνία στην πρότερη κατάσταση του

ευδαιμονικού και ανεύθυνου καταναλωτισμού που κατηγορούνταν
για την καταστροφή της χώρας.[42]
«Οι διαδηλωτές είναι οι ίδιοι πολίτες που δεν πληρώνουν
φόρους και θεωρούν ότι είναι περίπου δικαίωμα τους δεδομένου
ότι κάποιοι άλλοι φοροδιαφεύγουν πολύ περισσότερο. […] Το θέμα
είναι να κάνει ο κάθε κλάδος, ο κάθε πολίτης αυτοκριτική και
αυτοκάθαρση. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια
που να μη έχει
με κάποιο τρόπο παρανομήσει, που δεν έχει με κάποιο τρόπο
κλέψει το δημόσιο. Το ζήτημα της κλοπής είναι απλώς ποσοτικό
και όχι ποιοτικό. Δεν είσαι κλέφτης όπως ο υπουργός με τις
μίζες από τα υποβρύχια, είσαι κλεφτρόνι. Το σπίτι που μένεις
είναι αυθαίρετο απλώς του γείτονα και πόσο μάλλον του βουλευτή
και του υπουργού είναι πιο αυθαίρετο. Το αυτοκίνητο
που
οδηγείς σου το πήρε ο μπαμπάς με μαύρα λεφτά. Τα διαμερίσματα
από την αντιπαροχή προφανώς τα δήλωσες με την αντικειμενική
τους αξία και όχι με την πραγματική τους. Στη δουλειά στο
δημόσιο λουφάρεις όσο μπορείς. Κατά τα άλλα είσαι
αγανακτισμένος. Και είσαι συμπαθής γιατί σου κόψαν τον μισθό η
την σύνταξη, γιατί δεν δουλεύει το μαγαζί όπως δούλευε η γιατί
πολύ χειρότερα δεν βρίσκεις καθόλου δουλειά. Προφανώς είσαι
αξιολύπητος. Αλλά έλεος, όχι άλλος λαϊκισμός. Δεν φταίνε
κάποιοι άλλοι, κάπου μακριά. Οι ευθύνες διαχέονται σε όλη την
κοινωνία. Προφανώς οι πολιτικοί φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της
ευθύνης. Αλλά δημοκρατία είχαμε. Δεν μας τους επέβαλλαν τα
ξένα συμφέροντα. Εμείς τους επιλέξαμε.»[43]
Σ’ όλη τη διάρκεια της κοινωνικής σύγκρουσης γύρω από τη
λιτότητα, ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος δεν έπαψε να
επαναλαμβάνει το ίδιο πάντα μακροσκελές κατηγορητήριο της
συλλογικής ενοχής: όλοι (ή, έστω, οι περισσότεροι) έκλεβαν την
εφορία, έβαζαν μέσο για καλή μετάθεση στο στρατό, έγλειφαν για
μια θέση στο δημόσιο, έριχναν τα σκουπίδια στις χαράδρες,
μπάζωναν τα ρέματα και καταπατούσαν τις παραλίες, έχτιζαν
αυθαίρετα, καταβρόχθιζαν άκριτα τη μαζική τηλεοπτική
υποκουλτούρα, παπαγάλιζαν την εκπαιδευτική ύλη για την
εισαγωγή σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ αδιαφορούσαν για

την πνευματική τους καλλιέργεια, ζούσαν βασισμένοι στα διάφορα
προκλητικά επιδόματα, θεοποίησαν την άσκοπη και επιδεικτική
κατανάλωση, καταστρατηγούσαν κάθε έννοια αξιοκρατίας, λούφαραν
στην εργασία τους, οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα αγορασμένα με
«μαύρα» χρήματα, ψήφιζαν κάποιο κόμμα για να διορίσει το παιδί
τους στο δημόσιο, ψήφιζαν τους πολιτικούς που σήμερα
κατηγορούν. [44]
«Ποιοι τα πήραν όλα αυτά τα δάνεια επιτέλους; Απάντηση καμία.
Κι όμως υπάρχει απάντηση: Τα πήραν ελληνικές κυβερνήσεις που
ψήφισε ο ελληνικός λαός […] Χωρίς την ομολογία του εγκλήματος
σωτηρία δεν υπάρχει. Τα δύο τρίτα των Ελλήνων εκμαυλίστηκαν
από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Οπότε η
αντίστροφη πορεία για την ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να
ξεκινήσει από το ένα τρίτο, που όπως είπαμε, προσπάθησε με
νύχια και με δόντια, μέσα στην πρωτοφανή παρασιτική παρακμιακή
πορεία του τόπου να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Ο λόγος
είναι ότι τα δύο τρίτα ακόμη διατηρούν την παρασιτική
νοοτροπία, που είναι και η βασική αιτία του δράματος. Το
τονίζω επανειλημμένως εδώ και δεκαετίες, έως ότου γίνει
συνείδηση: Δεν είναι η οικονομία η ίδια που φταίει. Φταίει,
για να το πούμε λαϊκά, ο κακός μας εαυτός […] Επαναλαμβάνω: Η
παρασιτική μας νοοτροπία. Και να μας χάριζαν το χρέος και να
μας χάριζαν κι από πάνω άλλα τόσα χρήματα, θα καταλήγαμε με
μαθηματική ακρίβεια εδώ που βρισκόμαστε τώρα.»[45]
«Οι υδραυλικοί που δεν ξέρουν τι θα πει απόδειξη, οι
ηλεκτρολόγοι που σου κάνουν χάρη όταν έρθουν χωρίς επίσης να
κόψουν απόδειξη, οι ταξιτζήδες που κλέβουν με το ταξίμετρο, οι
γιατροί του ΕΣΥ που παίρνουν όταν μπορούν (λόγω ειδικότητας)
φακελάκι για να παρέχουν τα αυτονόητα, οι γιατροί ελεύθεροι
επαγγελματίες που ευημερούν και δηλώνουν 10 χιλιάδες εισόδημα
τον χρόνο, οι γιατροί που μιζάρουν και μιζάρονται
αποστέλλοντας παρακλινικές εξετάσεις, αποστέλλοντας ασθενείς
στον καρδιολόγο για stent, στο χειρουργό για χολοκυστεκτομή,
οι γιατροί που δεν άφησαν μέρος του πλανήτη που να μην πάνε
σε συνέδριο με την κυρά στολισμένη (φορτώνοντας προφανώς τα

έξοδα στην τιμή του φαρμάκου), οι εφοριακοί που χρηματίζονται
ή οι συνάδελφοί τους που κάνουν λευκή απεργία, οι υπάλληλοι
των πολεοδομιών που μοιράζονται το προϊόν του χρηματισμού, οι
υπάλληλοι του ΟΣΕ που χρόνια ανέχτηκαν χωρίς να καταγγέλλουν
τα όσα θηριώδη διαβάσαμε πρόσφατα, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που
πήραν σύνταξη στα 45, οι γυναίκες που πήραν σύνταξη με 15
χρόνια υπηρεσία (και θα πληρώνονται ζωή να έχουν καμιά 50
χρόνια), οι νηπιαγωγοί που κουράζονται υπερβολικά με το 6ωρο
γιατί η δουλεία τους είναι πολύ δύσκολη, οι παντός είδους
δημόσιοι υπάλληλοι που ευεργετήθηκαν στα προηγούμενα χρόνια
καθώς βίωναν ένα καθεστώς ιδιότυπης ασυλίας με σταθερό μισθό
και δουλειά κατά βούληση, οι καθηγητές που παράλληλα με τα
μαθήματα στο σχολείο παρανόμως κάνουν ιδιαίτερα, οι
νοσηλεύτριες που στο σπίτι τους καθάριζαν τα τζάμια με γάζες
που έπαιρναν από το νοσοκομείο, οι υπάλληλοι που δεν αγοράζουν
χαρτί Α4 αλλά το παίρνουν από την υπηρεσία, οι εργολάβοι ή τα
παιδιά τους που επί δεκαετίες κατέστρεψαν την Ελλάδα χωρίς να
αποδώσουν τουλάχιστον στην εφορία τα πρέποντα»[46] είναι αυτοί
που επέβαλαν το σύστημα φαυλοκρατίας και κλεπτοκρατίας που
κατέληξε στη σήψη και την παρακμή.
Αυτοί είναι που είτε έκαναν τους πολιτικούς, που σήμερα
λοιδορούν και απαξιώνουν, «σαν τα μούτρα τους» είτε, αντίθετα,
εξομοιώθηκαν με τους χειρότερους από αυτούς, για να
εξυπηρετήσουν τα ιδιοτελή, ατομικιστικά τους συμφέροντα. Τα
σχετικά κείμενα βρίθουν απαξιωτικών χαρακτηρισμών, ειρωνείας,
σαρκασμού, οργισμένης περιφρόνησης, ακόμη και αποστροφής για
τα «τέρατα» που, εντέλει, ευθύνονται για την ταπεινωτική
κατάληξη της μακροχρόνιας παρακμιακής πορείας. Είναι μάλιστα
τέτοια και τόση η ντροπή και η περιφρόνηση που αρθρώνεται στα
σχετικά κείμενα που, συχνά, δεν αποφεύγονται μελοδραματικές
εξάρσεις, υπερβολές ή/και καταφανείς παραλογισμοί:
«Εδώ έρχεται το ερώτημα: άραγε μας αξίζει να ζούμε σε ένα
τέτοιο τόπο και να μιλάμε μία τέτοια γλώσσα; Το σκεπτόμουνα
τις τελευταίες ηλιόλουστες Αλκυονίδες ημέρες, όπου διέσχισα τη
χώρα, οδηγώντας. Σκουπίδια όπου και να κοιτάξεις, χωματερές,

σπίτια-κύβοι από μπετόν με όρθιες τρίχες στην ταράτσα,
βάρβαρες επιγραφές κι ακόμα πιο βάρβαρα γκράφιτι. Κάτω από
κάθε πέτρα, μία απάτη. Χυδαία κείμενα κρέμονται στα περίπτερα.
Αγανάκτηση φούντωνε μέσα μου σε κάθε στροφή του δρόμου. Όχι,
δεν μας αξίζει μία τέτοια χώρα. Φέρτε άλλους, φέρτε Ελβετούς,
Σουηδούς, Ιάπωνες, να την διαχειριστούν και να αναδείξουν τις
ομορφιές της. Βρωμάει αυτή η υπέροχη πατρίδα, από σκουπίδια
και διαφθορά, φθόνο και μικροψυχία. Και η μιλιά μας γίνεται
όργανο διαστρέβλωσης και διαστροφής. Άραγε θα γίνουμε ποτέ
άξιοι της χώρας και της γλώσσας μας;»[47]
«Αδελφοποίηση με τους Γερμανούς: Αν για διαφόρους λόγους είναι
αδύνατο να κάνουμε τις αλλαγές που απαιτούνται υπάρχει μια
ριζοσπαστική πρόταση που έχει μεν το φοβερό μειονέκτημα να μην
εμπιστεύεται την ικανότητά μας να πράττουμε με αυτονομία,
φαίνεται, όμως, αποτελεσματική. Θα λύναμε όλα τα προβλήματά
μας αν κάθε ελληνική οικογένεια προχωρούσε στην αδελφοποίησή
της με μια γερμανική και ανέθετε σε αυτήν την πλήρη διαχείριση
των οικονομικών της. Κάθε πρωί μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου θα
έβγαινε το πρόγραμμα της ημέρας και το βράδυ θα γινόταν ο
σχετικός έλεγχος. Θα εξανεμίζαμε το έλλειμμα πιο γρήγορα από
όσο υπόσχεται ο κ. Α. Σαμαράς. Με την υπόδειξη των αδελφών μας
θα πληρώναμε όλοι φόρους και θα περιορίζαμε την σπατάλη. Αυτή
η καθημερινή επαφή θα είχε ασφαλώς και γενικότερα ευεργετικά
αποτελέσματα στην παιδεία μας, στο σεβασμό των συμπολιτών μας
και στην επικράτηση του κράτους δικαίου.»[48]

Μια πραγματική ιδεολογία της φιλελεύθερης
κρίσης
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, το μοτίβο
της εθνικής παρακμής παρέμεινε στον πυρήνα του δημόσιου λόγου
για την κρίση και τη λιτότητα. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό
σχήμα που θεμελιώνεται πρώτιστα στην εθνικο-πατριωτική αναφορά
και επικεντρώνεται στην «εθνική μοίρα». Η ηθικο-πολιτιστική
κατανόηση της κρίσης είναι εδώ κυρίαρχη επικαθορίζοντας τις
οικονομικο-πολιτικές αναλύσεις και ερμηνείες. Από την άποψη

αυτή, ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος
απομακρύνθηκε καθόλου από τις πάγιες
συνιστώσες.

της κρίσης
ιδεολογικές

δεν
του

Συνεχίζοντας και οξύνοντας την καταγγελία της λεγόμενης
«ελληνικής ιδιαιτερότητας/ιδιοπροσωπείας», ερμήνευε και
κατανοούσε την παρούσα κρίση ως την ακραία επιβεβαίωση της
«ελληνικής υστέρησης» σε σχέση με τον ευρωκεντρικό ιδεότυπο
της προόδου που επεβλήθη ως κυρίαρχη ιδεολογία του πολιτικού
συστήματος από το εκσυγχρονιστικό-εξευρωπαϊστικό στρατόπεδο τη
δεκαετία του 1990.
Στο σχήμα αυτό, η οικονομική κρίση κατανοήθηκε ως μια νέα,
διακριτή, περίοδος της εθνικής ιστορίας που συμπύκνωνε όλα τα
σφάλματα και τις αποτυχίες όχι μόνο της αμέσως προηγούμενης
περιόδου, αλλά ακόμη και τις χρόνιες ανεπάρκειες και ελλείψεις
της νεοελληνικής κοινωνίας και του νεοελληνικού κράτους ήδη
από τη σύστασή του. Ο τόνος των κειμένων που αναπαρήγαγαν αυτό
το σχήμα κυμαινόταν από τον φόβο, την απογοήτευση, τη ντροπή
και την απελπισία για την κρίση και τη «συστημική αποτυχία»[49]
που αυτή αποκάλυπτε ως την περιφρόνηση, την οργή, ακόμη και
την ανοιχτή εχθρότητα προς τους υπαίτιους της παρακμής. Στα
κείμενα αυτά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι
λιμενεργάτες, οι εφοριακοί, οι γιατροί, οι συνταξιούχοι, τα
πελατειακά κόμματα, ο κρατισμός και οι λαϊκιστές πολιτικοί
ονοματίζονται και στιγματίζονται μέσα από τα μοτίβα του
(αντι)λαϊκισμού και της συλλογικής ενοχής: «όλοι μαζί τα
φάγαμε», συνεπώς, είμαστε όλοι συνένοχοι για την παρακμή.
Το πρώτο πληθυντικό, το «εμείς», είναι το υποκείμενο κάθε
παθογένειας, κάθε αμαρτήματος και κάθε ανεπάρκειας που
οδήγησε, τελικά, στη σημερινή σήψη και καταστροφή.
Η κουλτούρα της λιτότητας, ως απάντηση στη νεοελληνική
παρακμή, διαχύθηκε στη δημόσια σφαίρα μέσα από το
συναισθηματικό κεντρώο-φιλελεύθερο δημόσιο λόγο, ο οποίος την
προπαγάνδισε ως την «τελευταία ευκαιρία» για την εθνική

σωτηρία. Η πολεμική ιαχή των κεντρώων-φιλελεύθερων
εκπολιτιστών, «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», συνόψισε με
διλημματική-εκβιαστική επιμονή, την ιδεολογική απάντηση του
φιλελευθερισμού στην αμφισβήτηση του κεντρώου-φιλελεύθερου
πολιτικού προγράμματος και προσωπικού που πυροδοτήθηκαν από
την κρίση και τη λιτότητα. Τα ιδεολογικά μοτίβα της
πολιτιστικής-ηθικής-εθνικής παρακμής και της λιτότητας ως
εξαναγκαστικής, αλλά αναγκαίας, ορθοπεδικής για την αναμόρφωση
της ελληνικής κοινωνίας που παραμένει «ανεπίδεκτη
εκσυγχρονισμού-εξευρωπαϊσμού», έλαβαν τη μορφή μιας καθολικής
ηθικής επίθεσης εναντίον της «Ελλάδας» και του «Έλληνα».
Αυτή η επίθεση δεν αποτέλεσε ένα μεμονωμένο φαινόμενο,
απόρροια κάποιας συναισθηματικής αντίδρασης ορισμένων
διανοουμένων και δημοσιολόγων που, μπροστά στον κίνδυνο μιας
«εθνικής καταστροφής», έχασαν την ψυχραιμία τους και
καταφέρθηκαν επί δικαίων και αδίκων. Αντίθετα υπήρξε τμήμα της
ευρύτερης ηθικής επίθεσης που εκδηλώθηκε εναντίον των
κοινωνιών του «ευρωπαϊκού νότου» από ισχυρούς διεθνείς
διαμορφωτές της κοινής γνώμης (ΜΜΕ και κάθε λογής
διανοούμενους, ειδικούς και πολιτικούς). Αυτοί οι τελευταίοι
ενεργοποίησαν και διέδωσαν μια (καλβινιστικής έμπνευσης)
εκστρατεία ηθικολογικής καταγγελίας και
απαξίωσης των
αποτυχημένων της παγκοσμιοποίησης αναβιώνοντας, έτσι, μια
σύγχρονη εκδοχή του «Ευρωπαίου (ή Λευκού) Νέγρου»[50] του
ου

τέλους του 19 αιώνα στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του
21ου. Ο ελληνικός λαός, («οι Έλληνες») εισέπραξε από την πρώτη
στιγμή της κρίσης μεγάλο μερίδιο αυτής της απαξίωσης, καθώς
τόσο οι διεθνείς όσο και οι εγχώριες ελίτ πρωτοστάτησαν στη
διεθνή του διαπόμπευση.
Όλοι οι εκπρόσωποι της διεθνούς του φιλελευθερισμού κατέληγαν
στο ίδιο συμπέρασμα: «οι Έλληνες» (και συνολικά «οι Νότιοι»)
έπρεπε να τιμωρηθούν, να περάσουν από την «κοιλάδα των
δακρύων», από το «καθαρτήριο» της ταπείνωσης και της οδύνης,
ώστε να εξαγνιστούν από τις βδελυρές τους έξεις για να
αναγεννηθούν στο ευρωπαϊκό βασίλειο της σωφροσύνης, της

εργατικότητας και της αρετής. Το καθαρτήριο αυτό ονομάστηκε
λιτότητα, δημοσιονομική προσαρμογή, θεραπεία του σοκ,
εσωτερική υποτίμηση και παρουσιάστηκε στους υπό αναμόρφωση
αμαρτωλούς λαούς ως η μόνη εφικτή οδός για την έξοδο των
εθνικών οικονομιών τους από τον φαύλο κύκλο του υπερδανεισμού
και του ελλείμματος και την είσοδο σ’ έναν ενάρετο κύκλο
ανάπτυξης μέσω ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ή/και πρωτογενών
δημοσιονομικών πλεονασμάτων.[51]
Συμβατικά, μπορούμε να συγκρατήσουμε ως χρονικό σημείο
γενίκευσης και διεθνοποίησης αυτής της επίθεσης το γνωστό
εξώφυλλο του Γερμανικού περιοδικού Focus,[52] ωστόσο, στην
πραγματικότητα, η ηθική επίθεση ενάντια στην ελληνική κοινωνία
είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και μάλιστα από το εσωτερικό.
Οι εγχώριοι εκπρόσωποι του φιλελευθερισμού, από δεκαετίες
εθισμένοι στην καταγγελία της λαϊκιστικής, πελατειακής,
κρατικίστικης, οπισθοδρομικής Ελλάδας που αρνείται να
εκσυγχρονιστεί, να εκπολιτιστεί και να εξευρωπαϊστεί,
διαμόρφωσαν και διέδωσαν στον δημόσιο χώρο, πριν ακόμη από
τους διεθνείς ομοϊδεάτες τους, μιαν ενοχική πρόσληψη της
κρίσης που, ήδη από τότε, προοικονομούσε το εμβληματικό «όλοι
μαζί τα φάγαμε».
Έτσι, π.χ. από τον Θ. Φιλιππόπουλο που τον Απρίλιο του 2009
ελεεινολογούσε τους «Έλληνες» που έχουν «σαν σπορ […] τη
φοροαποφυγή» και πρέπει να πάψουν να ζουν με δανεικά και να
σπαταλούν «το δημόσιο πλούτο προς πάσα κατεύθυνση, ανεύθυνα
και προκλητικά»[53] ως τον Α. Ανδριανόπουλο που αγανακτούσε
τόσο με τους «ανεκδιήγητους και αδιόρθωτους» Έλληνες που
«έχουν μάθει να ζουν με παροχές, ευνοιοκρατία και δίχως
ατομική υπευθυνότητα», όσο και με το «κράτος ψευδολογίας» που
έχουν δημιουργήσει, το οποίο «κατεξευτελίζεται για να μη
δυσαρεστήσει και ξεβολέψει τους πολίτες του»[54] και μέχρι τη
δουλόφρονα ανοιχτή επιστολή του Τζήμερου προς την Α. Μέρκελ ή
την ακατάπαυτη καταγγελία της «διεφθαρμένης Ελλάδας» από τον
ΓΑΠ στα διεθνή ΜΜΕ,[55] αλλά και από την εμβληματική διατύπωση
του μοτίβου της συλλογικής ενοχής από τον αντιπρόεδρο της

πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ[56] ως την Α. Μέρκελ που
κατηγορούσε
τους
«Έλληνες»
ότι
δουλεύουν
λίγο,
συνταξιοδοτούνται νωρίς και ζουν πάνω από τις οικονομικές τους
δυνατότητες[57] ή τον CEO της RYANAIR που παρουσίαζε τους
«Έλληνες» ως ένα «έθνος συνταξιούχων που «κάθονται και πίνουν
καφέ και περιμένουν τους Γερμανούς, τους Πορτογάλους και τους
Ιρλανδούς να τους σώσουν»[58] και μέχρι τον Πρόεδρο του
Γιούρογκρουπ που κατηγορούσε τους λαούς του ευρωπαϊκού νότου
ότι «ξοδεύουν τα λεφτά σε ποτά και γυναίκες και στη συνέχεια
ζητούν βοήθεια»,[59] οι συστημικές φωνές και γραφίδες
αρθρώνουν ένα κοινό ηθικολογικό αφήγημα που συστηματικά
αποδίδει την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη στα «εθνικά
χαρακτηριστικά» των «λαών του νότου» και στον τρόπο ζωής τους.

Αντί επιλόγου
Η ηθικο-πολιτιστική προσέγγιση της κρίσης είναι μια πραγματική
ιδεολογία της κρίσης που την κατανοεί, πρώτιστα, μέσα από μια
πολιτιστική οπτική που συμφύρει εθνικά στερεότυπα και ηθικές
κατηγορίες. Στο αφήγημα αυτό, η οικονομική αποτυχία δεν έχει
στην πραγματικότητα κυρίως οικονομικά ή/και πολιτικά αίτια,
αλλά πολιτιστικά. Δεν είναι αποτέλεσμα οικονομικών και
πολιτικών επιλογών, αλλά η κατάληξη μιας μακράς πορείας
προβληματικών νοοτροπιών, αξιών και συμπεριφορών. Πρόκειται
για μια πορεία σήψης και παρακμής που μολύνει την οικονομική
και πολιτική ζωή και τα αίτιά της βρίσκονται βαθιά ριζωμένα
στην ελληνική κουλτούρα, στη «νοοτροπία του Έλληνα» ή του
εκάστοτε στοχοποιούμενου «νοτιοευρωπαίου».
Είναι μια ιδεολογία που επιδιώκει να εγκαθιδρύσει στον δημόσιο
χώρο και λόγο μιαν απολογητική εξήγηση και ερμηνεία της κρίσης
χρέους και να απαξιώσει ηθικά τις λαϊκές αντιστάσεις προς τις
πολιτικές λιτότητας. Αυτές οι τελευταίες αντιμετωπίζονται ως
το θλιβερό αποτέλεσμα της προηγούμενης περιόδου αφροσύνης,
ανευθυνότητας και ανικανότητας των κοινωνιών που υπέκυψαν σ’
αυτήν.

Ταυτόχρονα, επενδύει στον λεγόμενο «κοινωνικό αυτοματισμό» και
τη διαίρεση των αντιδρώντων, καθώς παράγει έναν ανεξάντλητο
κατάλογο κοινωνικών ενόχων που πρέπει να επωμιστούν το βάρος
της ενοχής τους. Στην πραγματικότητα, το κεντρώο-φιλελεύθερο
αφήγημα περί παρακμής δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αναλύει
επίμονα το εμβληματικό «όλοι μαζί τα φάγαμε»: ανομία,
λαϊκισμός, κακοδιοίκηση, διαφθορά και γραφειοκρατία του
Δημοσίου, ηδονισμός, ατομικισμός, εύκολος πλουτισμός, αυτά
είναι τα πραγματικά αίτια της κρίσης, ενώ η διαρκής τους
παρουσία στην νεοελληνική κοινωνία σηματοδοτεί την μακρά
παρακμιακή πορεία που κατέληξε στην κρίση. Μια πορεία που,
παρά τις ελπίδες εκσυγχρονιστικού εξευρωπαϊσμού που γεννήθηκαν
κατά την τριακονταετή περίοδο φιλελεύθερης ηγεμονίας στο
πολιτικό σύστημα και την κοινωνία, κατέληξε στην αποτυχία και
την κατάρρευση, αφού δεν κατάφερε, τελικά, να υπερνικήσει τους
προαιώνιους
εχθρούς
των
φιλελεύθερων
υποκύπτοντας, έτσι, στην παρακμή.

εκπολιτιστών

Σε ολόκληρη την περίοδο που εξετάζουμε, ο δημόσιος κεντρώοςφιλελεύθερος λόγος, παρά την απογοήτευση, τη θλίψη και την
απαισιοδοξία που εξέφρασε, αναφορικά με τη συστημική αποτυχία,
ανέλαβε το δύσκολο καθήκον να υπερασπιστεί το πολιτικό
πρόγραμμα και προσωπικό του εκσυγχρονιστικού εξευρωπαϊσμού που
αμφισβητήθηκε κοινωνικά και πολιτικά εξαιτίας της κρίσης και
των πολιτικών λιτότητας. Ανταποκρίθηκε με ζήλο σ’ αυτή την
πρόκληση διατυπώνοντας και διαχέοντας μιαν ηθικο-πολιτιστική
απολογητική ιδεολογία της κρίσης ως αποτελέσματος και
κατάληξης μιας παρακμιακής πορείας που οφειλόταν στη
νοοτροπία και τη συμπεριφορά που επέδειξε «ο Έλληνας» κατά την
προηγούμενη της κρίσης περίοδο.
Τα συναισθήματα (συλλογικής) ντροπής και ενοχής υπήρξαν
κομβικής σημασίας σ’ αυτή την απολογητική, καθώς διαχύθηκαν
από τον κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο στον δημόσιο χώρο με στόχο να
εκβιαστεί η κοινωνική συναίνεση στις πολιτικές της λιτότητας
και να απαξιωθούν οι αντιδράσεις και οι αμφισβητήσεις. Από
αυτή την άποψη, τα δημόσια συναισθήματα που αρθρώθηκαν από τον

κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο υπηρέτησαν έναν επείγοντα πολιτικό
στόχο, η κεντρικότητα του οποίου τα τοποθέτησε στον πυρήνα της
φιλελεύθερης ιδεολογίας μέσα στην κρίση.
Αντίθετα με κάθε στενά λογοκρατική θεώρηση των πολιτικών
ιδεολογιών και των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων, ο ελληνικός
φιλελευθερισμός της κρίσης ενεργοποίησε και χρησιμοποίησε
βαθιά και έντονα συναισθήματα στην πάλη του για την υπεράσπιση
και αναπαραγωγή της ηγεμονίας του στην ελληνική κοινωνία και
το πολιτικό σύστημα.
Γύρω από αυτά τα δημόσια συναισθήματα συνάρμοσε την ιδεολογική
υποστήριξη της λιτότητας ως αναγκαίας κοινωνικοπολιτικής
ορθοπεδικής για τη διόρθωση χρόνιων πολιτιστικών (ηθικών και
αισθητικών) στρεβλώσεων, ανεπαρκειών και ελλειμμάτων. Χάρη στη
διαχείριση αυτών των δημόσιων συναισθημάτων, κατάφερε όχι μόνο
να συνθέσει έναν εθνικό λόγο της ενότητας και της
υπευθυνότητας, στο εσωτερικό του οποίου συνύφαινε τη
νομιμοφροσύνη προς την υπερεθνικά επιβαλλόμενη λιτότητα με τον
πατριωτισμό της σωτηρίας της χώρας, αλλά και να τον αντιτάξει
απέναντι στην αγανάκτηση των αντιπάλων του.
Τα δημόσια συναισθήματα της κρίσης βρέθηκαν στον πυρήνα της
ιδεολογικο-πολιτικής σύγκρουσης γύρω από τη λιτότητα. Οι
φορείς των διαφορετικών λόγων που αντιπαρατέθηκαν γύρω από την
κρίση και τη λιτότητα δεν άρθρωσαν έναν ουδέτερο,
αποστασιοποιημένο, ρεαλιστικό, ορθολογικό και τεχνοκρατικό
λόγο. Δεν διατύπωσαν έναν «ψυχρό» υπολογιστικό λόγο των
αντικειμενικών συνθηκών και των διαθέσιμων λύσεων, αλλά,
αντίθετα, άρθρωσαν «θερμούς», γεμάτους συναισθήματα,
ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους που στόχευαν τόσο στην
παραγωγή και διάχυση ιδεολογικών-ερμηνευτικών σχημάτων για τις
αιτίες και τις συνέπειες της κρίσης και, όσο και στον
προσανατολισμό της συλλογικής δράσης αναφορικά με τις
ενδεδειγμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή της.
Οι κεντρώοι-φιλελεύθεροι υποστηρικτές της λιτότητας, όχι μόνο
δεν αποτέλεσαν εξαίρεση σ’ αυτή τη γενικευμένη «θερμή»

επεξεργασία και διαχείριση της πραγματικότητας, αλλά
συμμετείχαν συστηματικά και ανυποχώρητα σ’ αυτή την
πραγματική, ιδεολογική και πολιτική, σύγκρουση που συγκλόνισε
την εποχή μας.
Το διακύβευμα αυτής της σύγκρουσης υπήρξε, και γι’ αυτούς,
εξαιρετικά σημαντικό για να το εμπιστευθούν στον «ουδέτερο»
και «αποστασιοποιημένο» τεχνοκρατικό λόγο που κατά τα άλλα
λατρεύουν και διακηρύττουν ότι υπηρετούν.
Αντί γι’ αυτό, εμψύχωσαν και ζωογόνησαν την πολιτική και
οικονομική ιδεολογία της τάξης τους με όλα εκείνα τα
συναισθήματα που μπορούσαν να μεταστοιχειώσουν το υλικό και
πολιτικό συμφέρον των επενδυτών και των παραγόντων της αγοράς
σε κοινωνική συναίνεση για την μετατροπή του κόστους της
συστημικής αποτυχίας σε «σκληρές αλλά αναγκαίες θυσίες» των
θυμάτων της λιτότητας.
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φασισμό στις συνθήκες της
κρίσης
Βαγγέλης Λαγός
Το τελευταίο διάστημα και με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα,
γίναμε μάρτυρες της οργανωμένης επανάκαμψης του χρυσαυγίτικου
λόγου και δράσης στη δημόσια σφαίρα. Ταυτόχρονα,
επανεμφανίστηκε στη δημόσια συζήτηση μια προβληματική που είχε
υποχωρήσει (έως και εξαφανιστεί) μετά τη δολοφονία του Παύλου

Φύσσα και τη σύλληψη και παραπομπή σε δίκη της ηγεσίας της
Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για την άποψη που εκφράστηκε πάλι
πρόσφατα από συμπολιτευόμενο βουλευτή, ο οποίος υποστήριξε σε
συνέντευξή του, ότι οι ψηφοφόροι της ΧΑ «δεν έχουν σχέση με το
ρατσισμό και τον φασισμό», αλλά είναι «απλοί άνθρωποι» που
έχουν «παρασυρθεί» στην υποστήριξη του φασισμού», καθώς
«αγωνιούν για να βρουν μία λύση επιβίωσης».[1] Η άποψη αυτή
εκφράστηκε εν πολλοίς και από άλλους συμπολιτευόμενους
πολιτικούς που προσπάθησαν να εξηγήσουν την κυβερνητική
απόπειρα προσέγγισης των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής μέσω της
συμπερίληψής της στην «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» που αποκαλείται
«εθνικά θέματα», κατά την πρόσφατη κοινή επίσκεψη μελών της
κυβέρνησης και βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο.
Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επανενεργοποίησαν ένα, εδώ
και καιρό, απαξιωμένο στη δημόσια συζήτηση, εξηγητικόερμηνευτικό σχήμα για την ενίσχυση του φασισμού στο πλαίσιο
της κρίσης. Το σχήμα αυτό είχε εμφανιστεί κατά τη φάση του σοκ
που προκάλεσε η είσοδος της ΧΑ στη Βουλή και, για ένα
διάστημα, είχε επικρατήσει στον δημόσιο λόγο γύρω από τα αίτια
και το νόημα της εκλογικής ενίσχυσης του φασισμού στην Ελλάδα
της κρίσης. Είχε όμως σταδιακά εγκαταλειφθεί, μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Πρόκειται για την απόπειρα
εξήγησης και ερμηνείας της λαϊκής ψήφου στο ναζιστικό κόμμα
μέσα από την επίκληση της οργής και της απελπισίας των πολιτών
μπροστά στις καταστροφικές, για την κοινωνία, πολιτικές
λιτότητας.
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η ψήφος στη ΧΑ δεν σηματοδοτεί την
ύπαρξη μιας ακροδεξιάς (φασιστικής-ναζιστικής) τάσης στο
εκλογικό σώμα, αλλά αποτελεί έκφραση της απελπισίας που
αισθάνονται οι (γι’ αυτή την προσέγγιση, εκ παραδοχής
δημοκρατικοί) πολίτες εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας και της
συνακόλουθης οργής τους απέναντι στο κατεστημένο πολιτικό
σύστημα που επιβάλλει εξοντωτικές για την κοινωνία πολιτικές.
Μ’ άλλα λόγια, σύμφωνα μ’ αυτό το σχήμα, η λαϊκή ψήφος στη ΧΑ
δεν είναι παρά ψήφος διαμαρτυρίας. Από αυτή την άποψη, οι

ψηφοφόροι της ΧΑ δεν αντιμετωπίζονται ως «φασίστες», αλλά ως
«δημοκρατικοί πολίτες», οι οποίοι, παραπλανημένοι από την οργή
και την απελπισία, αντιδρούν συναισθηματικά ενισχύοντας ακραία
πολιτικά μορφώματα για να τιμωρήσουν το κατεστημένο πολιτικό
σύστημα, το οποίο θεωρούν υπεύθυνο για τα δεινά τους. Γι’ αυτό
το λόγο, τα κόμματα του λεγόμενου «δημοκρατικού τόξου» πρέπει
να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους.
Εντούτοις, η σταθερότητα των εκλογικών ποσοστών της ΧΑ στις
εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, τη σύλληψη και παραπομπή σε δίκη της ηγεσίας της και
τις αποκαλύψεις για την ιδεολογία και τις πρακτικές του
κόμματος, οδήγησαν στην αμφισβήτηση (και εντέλει στην
εγκατάλειψη) αυτής της παράξενης ιδέας που επιχειρούσε να
αποδώσει την πολιτική ενίσχυση του φασισμού μέσα στην κρίση σε
«συναισθηματικούς λόγους».
Σταδιακά έγινε φανερό, σε όλο και περισσότερους, ότι το
πρόβλημα είχε βαθύτερες ρίζες. Πραγματικά, αυτή η
αδιαμεσολάβητη και επιπόλαιη, γραμμική σύνδεση της κρίσης, των
συναισθημάτων των πολιτών και της πολιτικής ενίσχυσης του
φασισμού υποτιμούσε τη σοβαρότητα και τη σημασία του
φαινομένου και ταυτόχρονα κατασκεύαζε ένα καθησυχαστικό και
νομιμοποιητικό αφήγημα που συσκότιζε την πραγματικότητα, αφού
κατέληγε σε μια παραδοξότητα, αυτήν της ενίσχυσης ενός
φασιστικού
ψηφοφόροι.

κόμματος

χωρίς,

όμως,
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υπάρχουν

φασίστες

Πέρα όμως, από το παράδοξο του «φασισμού χωρίς φασίστες», η
θεώρηση αυτή έπασχε και από άλλα σοβαρά κενά και ασυνάφειες.
Έτσι, η προσέγγιση αυτή, (ας την ονομάσουμε «κρίση-οργήακροδεξιός-εξτρεμισμός») α) ερμήνευε την άνοδο του φασισμού ως
συγκυριακή εκδήλωση αφροσύνης, υπό την πίεση ακραίων
δυσχερειών μέσα σε ένα εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον, ενώ, την
ίδια στιγμή, αδυνατούσε να εξηγήσει, γιατί και με ποιο τρόπο
τα συναισθήματα οργής, απογοήτευσης και απελπισίας ενός,
υποτίθεται, δημοκρατικού εκλογικού σώματος, οδηγούσαν ένα
τμήμα του στο να απωλέσει τα, προϋποτιθέμενα, δημοκρατικά και

ανθρωπιστικά του χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα της απώλειας
εισοδημάτων και δικαιωμάτων, β) αδυνατούσε να εξηγήσει γιατί
τα συναισθήματα οργής και απελπισίας οδηγούσαν ορισμένους από
τους ψηφοφόρους στην εκλογική υποστήριξη του φασισμού, ενώ δεν
είχαν το ίδιο αποτέλεσμα στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων
του, μέχρι πρόσφατα λεγόμενου, αντιμνημονιακού στρατοπέδου
που, προφανώς, κι αυτοί διακατέχονταν από ανάλογα συναισθήματα
οργής και απογοήτευσης και γ) αδυνατούσε να εξηγήσει την
παντελή έλλειψη παρόμοιων εξελίξεων σε άλλες χώρες του
ευρωπαϊκού νότου (Πορτογαλία και Ισπανία), των οποίων οι
πολίτες δοκιμάστηκαν, κι αυτοί, σκληρά από την κρίση, αλλά
χωρίς αυτό να οδηγήσει στην εκλογική ενίσχυση φασιστικών ή
ευρύτερα ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων. Παρά τα κενά και τις
ασυνάφειές της, αυτή η θεώρηση, που συνέδεε άμεσα και γραμμικά
την κρίση, την οργή κατά του πολιτικού συστήματος και την
εκλογική ενίσχυση του φασισμού, είχε αξιοποιηθεί στο πρόσφατο
παρελθόν από τους υποστηρικτές της λιτότητας στην προσπάθειά
τους να απαξιώσουν τις λαϊκές αντιστάσεις, μέσω της
ενεργοποίησης της λεγόμενης «θεωρίας των δύο άκρων», η οποία
ενοχοποιούσε τις αντιστάσεις και τους αγώνες ενάντια στη
λιτότητα για την ενίσχυση του φασισμού.
Η «θεωρία των δύο άκρων» αποτελεί, εδώ και καιρό, το κυρίαρχο
θεωρητικό σχήμα μέσα από το οποίο οι ευρωενωσιακοί θεσμοί
προσλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν ιδεολογικά την αμφισβήτηση
των πολιτικών τους από τη Δεξιά και την Αριστερά.[2] Η θεωρία
αυτή, που υποστηρίχθηκε σθεναρά από εγχώρια και διεθνή,
συστημικά πολιτικά κέντρα και ΜΜΕ, εξισώνει τον φασισμό με τον
κομμουνισμό και συνολικά την Αριστερά ως δύο όψεις του
αντιφιλελεύθερου και αντιδημοκρατικού εξτρεμισμού που
υπονομεύει και απειλεί τις ευρωπαϊκές αστικές δημοκρατίες. Σε
αυτή την απλουστευτική εξίσωση συμπυκνώθηκε η άποψη ότι η
κρίση οδήγησε σε ακραίες ιδεολογίες και πρακτικές, μέσα από
τις οποίες ενισχύθηκαν τα δύο άκρα του πολιτικού συστήματος (η
άκρα Αριστερά και η άκρα Δεξιά) και είχε ως βασικό στόχο την
ταύτιση της Αριστεράς, αλλά και ευρύτερα όσων αντιστέκονται
στη λιτότητα, με τη Χρυσή Αυγή και τον φασισμό, ώστε να

απονομιμοποιηθούν οι κοινωνικές αντιστάσεις ως «επικίνδυνος
εξτρεμισμός».
Η πρόσφατη αναβίωση της θεωρίας «κρίση-οργή-ακροδεξιός
εξτρεμισμός» και εμμέσως, της συνδεδεμένης με αυτήν «θεωρίας
των δύο άκρων» από κυβερνητικούς βουλευτές και στελέχη
επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον χαρακτήρα και το
περιεχόμενο της ψήφου στη ΧΑ. Επαναφέρει στο κέντρο της
δημόσιας συζήτησης τον προβληματισμό για το πολιτικό
περιεχόμενο και το νόημα του τμήματος εκείνου της λαϊκής ψήφου
που στρέφεται προς την πολιτική υποστήριξη του φασισμού και
ταυτόχρονα επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο τον προβληματισμό
για τις πολιτικές συνέπειες της κρίσης.
Το

κείμενο

που

ακολουθεί

επιχειρεί

να
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μια

διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος της λαϊκής ψήφου στο
φασισμό στις συνθήκες της κρίσης. Αξιοποιώντας τα πρωτογενή
κοινωνικά δεδομένα που συλλέχθηκαν το 2013 από δύο, κυρίως,
περιοχές της Αθήνας (Αργυρούπολη και Νέα Φιλαδέλφεια) στο
πλαίσιο του τετραετούς, διεθνούς, πολυμεθοδολογικού
ερευνητικού προγράμματος MYPLACE[3], φέρνει στο φως χρήσιμα
στοιχεία για την κατανόηση της λαϊκής υποστήριξης προς το
φασισμό στις συνθήκες της κρίσης, αμφισβητώντας το ερμηνευτικό
σχήμα του «συναισθηματικού φασισμού-χωρίς-φασίστες» που
παράγει η θεωρία «κρίση-οργή-ακροδεξιός εξτρεμισμός».
Επιπλέον, τα πρωτογενή κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα που
συγκεντρώθηκαν υποδεικνύουν σοβαρές θεωρητικές και εμπειρικές
ελλείψεις και ασυνάφειες και της ίδιας της «θεωρίας των δύο
άκρων», αφού η, προϋποτιθέμενη σ’ αυτήν, αντίθεση μεταξύ
κέντρου και άκρων δεν τεκμηριώνεται εμπειρικά, αλλά, αντίθετα,
αναδύεται η ρευστότητα, ακόμη και η αλληλοδιείσδυσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται ότι η ψήφος στη ΧΑ δεν μπορεί
να κατανοηθεί και να εξηγηθεί απλά ως «ψήφος διαμαρτυρίας»,
αλλά πρέπει να ιδωθεί ως μια πραγματική «ιδεολογική ψήφος» που
προκύπτει, όχι από κάποια ανορθολογική-συναισθηματική
αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα και πιέσεις, αλλά αναδύεται
μέσα από πραγματικούς ιδεολογικο-πολιτικούς κοινούς τόπους και

ταυτίσεις μεταξύ ψηφοφόρων και κόμματος. Κοινοί τόποι και
ταυτίσεις που δεν είναι δυνατόν να αναχθούν απλά στη συγκυρία
της κρίσης, αλλά υποδηλώνουν τη λειτουργία βαθύτερων
κοινωνικών (ιδεολογικών και πολιτικών) διεργασιών που
ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά χρονικά πλαίσια της κρίσης και
εκτείνονται σε μια περίοδο τουλάχιστον τριών δεκαετιών.
Τέλος, υποστηρίζεται ότι το ίδιο αβάσιμη είναι και η «θεωρία
των δύο άκρων», καθώς τα πραγματικά κοινωνικά δεδομένα που
συλλέξαμε υποδεικνύουν μια ανησυχητική διάχυση των ιδεολογικοπολιτικών χαρακτηριστικών της άκρας Δεξιάς στην ελληνική
κοινωνία, περιλαμβανομένων όσων τοποθετούνται στο κέντρο της
γνωστής κλίμακας ιδεολογικο-πολιτικής αυτοτοποθέτησης. Στο
βαθμό που τα ιδεολογικο-πολιτικά χαρακτηριστικά της άκρας
Δεξιάς απαντούν διάχυτα (αν και σε διαφορετική έκταση, ανάλογα
με την ιδεολογικο-πολιτική τοποθέτηση) στην κλίμακα «ΑριστεράΔεξιά», του κέντρου περιλαμβανομένου, η επιστημονική
υποστήριξη της θεωρίας των άκρων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής
και προβληματική, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η θέση που
αντιμετωπίζει την ισχυροποίηση της άκρας Δεξιάς και του
φασισμού ως αποτέλεσμα ευρύτερων ιδεολογικο-πολιτικών
διεργασιών που δεν μπορούν να αναχθούν μονοσήμαντα και
γραμμικά στην κρίση.

Ιδεολογικο-πολιτική
χρυσαυγίτικη ψήφος

συνάφεια

και

Τα πρωτογενή κοινωνικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω
ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων αναδεικνύουν την ύπαρξη
ισχυρών ιδεολογικών και πολιτικών κοινών τόπων και δεσμών
μεταξύ της ΧΑ και των νεαρών ψηφοφόρων της. Οι κοινοί τόποι
και δεσμοί αυτοί αντανακλώνται στο υψηλότατο ποσοστό (81,6%)
των νεαρών ψηφοφόρων του κόμματος που δηλώνει ότι αισθάνεται
κοντά στο κόμμα.

Γράφημα 1: Εγγύτητα των νεαρών ψηφοφόρων προς το κόμμα που
ψήφισαν στις εκλογές 2012
Τι σημαίνει όμως «αισθάνονται κοντά» στη ΧΑ; Όπως έχουμε ήδη
δείξει αλλού[4] ο δημόσιος ιδεολογικο-πολιτικός λόγος και η
αντίστοιχη δημόσια δράση της ΧΑ αρθρώνονται γύρω από τρεις
θεμελιώδεις άξονες, το σημείο σύμπτωσης των οποίων, έχει
αναδειχθεί από τη σύγχρονη ιστορική και κοινωνική έρευνα ως το
ιδιαίτερο ιδεολογικο-πολιτικό περιεχόμενο του ιστορικού, αλλά
και του νέου φασισμού. Οι άξονες αυτοί (υπερεθνικισμός, υψηλής
έντασης κοινωνικο-πολιτικός αυταρχισμός και αντιδημοκρατικός
αντισυστημισμός) συγκροτούν το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο
εντός του οποίου αναπτύσσεται η φασιστική σκέψη και δράση.
Ταυτόχρονα, αποτελούν τον πυρήνα του πολιτικού λόγου και της
πολιτικής πρακτικής της ΧΑ. Η θεματική ανάλυση λόγου (thematic
discourse analysis) που διενεργήσαμε στα κείμενα που
δημοσιεύονται
στους
επίσημους
ιστοτόπους
του
κόμματος αποκαλύπτει τη διαρκή λειτουργία, στον επίσημο λόγο
του κόμματος, του, ιδιοσυστατικού για τον φασισμό[5],
μυθοποιητικού οράματος ενός, πολιτισμικά και βιολογικάφυλετικά, ομοιογενούς λαού που βρίσκεται σε παρακμή και
κινδυνεύει από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και ο
οποίος πρέπει να σωθεί μέσα από μια λαϊκή επανάσταση που θα
εξοντώσει τους, εγχώριους και ξένους, υπαίτιους της παρακμής
και θα αναγεννήσει το έθνος από τις στάχτες του επιβάλλοντας

ένα απολυταρχικό υπερεθνικιστικό καθεστώς. Το όραμα αυτό
βρίσκεται στον πυρήνα του δημόσιου λόγου και δράσης της ΧΑ
καθιστώντας την, έτσι, ένα τυπικό παράδειγμα φασιστικού
κόμματος.[6]
Στην έρευνά μας για την ιδεολογικο-πολιτική σχέση των νεαρών
ψηφοφόρων της ΧΑ με το κόμμα αναλύσαμε, επίσης, τον λόγο των
νεαρών ψηφοφόρων του κόμματος που μας μίλησαν και εντοπίσαμε
και σ’ αυτόν τη σύμπτωση και τη διαρκή λειτουργία των παραπάνω
τριών ιδεολογικο-πολιτικών αξόνων του φασισμού. Οι νεαροί
ψηφοφόροι (και όχι μέλη) της ΧΑ που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο και στις συνεντεύξεις της ερευνητικής ομάδας
καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά συμφωνίας, ακόμη και ταύτισης,
με τους θεμελιώδεις ιδεολογικο-πολιτικούς άξονες του φασισμού.

Εθνικισμός
Οι νεαροί ψηφοφόροι της ΧΑ δηλώνουν «περήφανοι εθνικιστές»,
πιστεύουν βαθιά στην υπεροχή της ελληνικής φυλής έναντι των
άλλων φυλών, αποστρέφονται, φοβούνται και μισούν τους
μετανάστες, καθώς και κάθε είδους μειονοτικές ομάδες
(Ρομά/Τσιγγάνους, Μουσουλμάνους, Εβραίους), παρουσιάζουν
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προνοιακού σωβινισμού και αποδέχονται
τη χρήση της φυλετικής βίας.
«Σε σχέση με τους άλλους λαούς πολύ πιο ανώτεροι. Γιατί εμείς
γεννήσαμε τη δημοκρατία, βέβαια έχει καταλυθεί τώρα από όλους,
αλλά τι να σου φέρω παράδειγμα… την αστρονομία πώς το λένε,
δεν ξέρω, όλα από τις επιστήμες, όλα αυτά, όλα, όλα από εμάς.
[…] Όλα από εδώ ξεκίνησαν, ακόμα και κάποια ονόματα αρχαίων,
τα έχουνε πάρει και αυτά δηλαδή και τα χρησιμοποιούν. Όλα από
μας είναι» (Δόμνα, 25)

Γράφημα 2: Χρήση βίας για την προστασία της
εθνοτικής/φυλετικής ομάδας
Στο πλαίσιο αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στις
συνεντεύξεις τους, οι νεαροί ψηφοφόροι της ΧΑ αναπαράγουν
σχεδόν αυτούσια τη ρητορική του κόμματος για την ανωτερότητα
της ελληνικής φυλής, για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν για
το έθνος οι μετανάστες, αλλά και για τις βίαιες πρακτικές του
κόμματος. Στον λόγο τους, ο ανοιχτός ρατσισμός και ο διάχυτος
φόβος για τους μετανάστες καταλήγουν, σχεδόν πάντα, είτε στην
προτροπή για βίαιη αντιμετώπισή τους (ακόμη και μαζική
εξόντωση) είτε στη δικαιολόγηση της βίας που ασκεί η ΧΑ
εναντίον τους:
«Ναι, το λέω, είμαι ρατσίστρια. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε
μαλακίες ούτε τίποτα, συγγνώμη κιόλας.[…] Ναι, μ’ έχουν
αναγκάσει να γίνω γιατί δεν γίνεται να ντρέπομαι και να
φοβάμαι να κυκλοφορήσω στη χώρα που γεννήθηκα και στις
περιοχές που μεγάλωσα. […] Γιατί δεν τους βάζουνε σ’ ένα πλοίο
να το βουλιάξουνε κάπου στο Αιγαίο;» (Βούλα, 25)
«Άμα ο άλλος ο Σομαλός για καλημέρα κόβει κεφάλια στη χώρα
του, γιατί είναι απολίτιστος, γιατί μιλάμε για μετανάστες που

δεν έχουν πολιτισμό. Καμερούν, Αγκόλα. Τι είναι αυτοί; Ο
καλύτερος από αυτούς θα έχει σκοτώσει τη μάνα του. Δε μπορείς
με αυτόν να κάνεις κουβέντα. Απλά δε μπορείς, γιατί αυτός θα
σου τραβήξει μια χατζάρα και θα σε στείλει. Ε, την τραβάς
πρώτος.» (Μάριος, 25)
«Τη βία στην Ελλάδα δεν την έφερε η ΧΑ. Τη βία στην Ελλάδα την
έφεραν κατ’ αρχάς οι πολιτικοί μας που άνοιξαν τα σύνορα. Στη
συνέχεια, οι υποστηρικτές τον λαθρομεταναστών και στο επόμενο
στάδιο είναι οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι οι ίδιοι που
εγκληματούν. Επειδή όμως τον ηθικό αυτουργό δεν μπορούμε να
τον πιάσουμε ποτέ και φαίνεται πάντα ο λαθρομετανάστης,
απευθυνόμαστε, σαν Έλληνες εννοώ, στο λαθρομετανάστη που κάνει
το έγκλημα. Εγώ συμφωνώ αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα
πράγματα, με όλες τις πράξεις τις ΧΑ, από τη στιγμή που, ό,τι
και να γίνει στην Ελλάδα, ο μετανάστης βγαίνει πάντα
δικαιωμένος. Δηλαδή, θα τον βρίσεις, θα πας μέσα. Θα σε
κλέψει, αν τον χτυπήσεις θα πας μέσα. Θα σε βιάσει, αν τον
ακουμπήσεις θα πας μέσα. Ε, όχι δεν γίνεται αυτό. Οπότε
συμφωνώ με τις δράσεις της ΧΑ» (Νικόδημος, 26)
Πρόκειται για υπερεθνικισμό έμπλεο φόβου και ματαιωμένων
συναισθημάτων μεγαλείου και υπεροχής που αποκρυσταλλώνεται σε
μνησικακία τόσο προς τους ξένους που «μας αδικούν» όσο και
προς τους ομοεθνείς που δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος του
«αρχαίου μεγαλείου» και ευθύνονται για τη σημερινή «εθνική
παρακμή».
«Εγώ πιστεύω ότι σύμφωνα με την ιστορία τουλάχιστον εμείς
δώσαμε τα πάντα σε όλο τον κόσμο και στο τέλος δεν έχουμε
τίποτα. Πολιτισμό, κουλτούρα, τα πάντα. Οι Γερμανοί σκοτώνανε
γουρούνια με τη σφεντόνα και εμείς είχαμε ολυμπιακούς αγώνες.»
(Νικόδημος, 26)
«Και αντί, αντί να μας έχουνε ψηλά, με όλα αυτά που τους
έχουμε δώσει, η Γερμανία τι έχει κάνει; Τίποτα δεν έχει κάνει.
Πιο πολύ για τον Χίτλερ, που έχει σκοτώσει όλο τον κόσμο και
γι’ αυτό θα πρέπει να ντρέπονται. Όχι να… εντάξει, κανονικά

πρέπει να μας έχουνε ψηλά. Όχι να μας φέρονται έτσι.» (Δόμνα,
25)
«Οι νεοέλληνες
είναι χαζοί και έχουν χαμηλό επίπεδο
νοημοσύνης, γιατί χαθήκανε και υποβιβάσανε πολύ την κουλτούρα
τους και δε μπορούν να συγκριθούν με τους αρχαίους Έλληνες.
Δηλαδή μια ζωή θα ζούνε με το παρελθόν. Οι νεοέλληνες δεν
αξίζουν μία, γιατί δεν υπάρχει παιδεία πάρα πολλά χρόνια κι
ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ και το μόνο πράγμα που θα
έχουνε να ασχολούνται είναι το Facebook και τη μαστούρα τους,
τίποτα άλλο.» (Σταμάτης 22)
«Εκεί που είμαστε ανώτεροι οι Έλληνες, που θα μπορούσαμε να
είμαστε ανώτεροι οι Έλληνες είναι πολιτιστικά. Θα μπορούσαμε
να είμαστε μια τόση δα χώρα και να είμαστε το κέντρο της γης.
Πραγματικά το πιστεύω. Γιατί να είναι πλανητάρχης ο Ομπάμα και
να μην είναι ένας δικός μας. Από δω ξεκίνησες ρε πούστη
δηλαδή. Θα μπορούσαμε να ήμασταν το λίκνο. Δεν είμαστε, γιατί
είμαστε νεοέλληνες. Το νεοέλληνας για μένα είναι η μεγαλύτερη
βρισιά που μπορείς να πεις σε κάποιον. Και το λέω, είμαστε
νεοέλληνες ρε γαμώτο. Κωλόφαρα είμαστε.» (Μάριος 25)
Ο μνησίκακος εθνικισμός των νεαρών ψηφοφόρων της ΧΑ συνηχεί με
την κομματική ρητορική περί «ελληνόφωνων» που ευθύνονται για
την «παρακμή του «Μεγάλου Έθνους των Ελλήνων» και περί της
ανάγκης «εκρίζωσης» των μιασματικών στοιχείων από τον εθνικό
κορμό και «επανελλήνισης του λαού» που προπαγανδίζονται από το
κόμμα.[7]
Συνολικά, όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα της σύνθετης
μεταβλητής «εθνικισμός», οι ψηφοφόροι της ΧΑ παρουσιάζουν τα
μεγαλύτερα ποσοστά (97,4%) εθνικισμού υψηλής έντασης
(υπερεθνικισμού) μεταξύ των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων, ενώ
ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, των
ΑΝΕΛ, της ΝΔ, της ΔΗΜΑΡ, των μικρότερων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως μεταξύ των
ψηφοφόρων της ΧΑ, του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ δεν εμφανίζεται καθόλου
εθνικισμός χαμηλής έντασης.

Γράφημα 3: Σύνθετη μεταβλητή «εθνικισμός των ψηφοφόρων των
κομμάτων»

Κοινωνικο-πολιτικός αυταρχισμός και βία
Το υπερεθνικιστικό όραμα της δημιουργίας ενός «νέου λαού» που,
αποκαθαρμένος από τα μιασματικά στοιχεία της παρακμής, θα
αναγεννήσει το έθνος από τις στάχτες του, θεμελιώνει την
αναγκαιότητα του αυταρχισμού και της βίας τόσο στο λόγο του
κόμματος όσο και των νεαρών ψηφοφόρων του. Η κλασική φασιστική
ιδεολογική θεματική του «κράτους/έθνους-κήπου»[8] που
απειλείται από παντοειδή ζιζάνια, ασθένειες και εχθρούς και το
οποίο, οι εθνικιστές «κηπουροί», πρέπει να καθαρίσουν και να
προστατεύσουν από τα μιασματικά στοιχεία, βρίσκεται στον
πυρήνα αυτού του οράματος και υποβαστάζει (μαζί με την εικόνα
της εχθρικής εισβολής από τον «ασύντακτο στρατό των
λαθρομεταναστών»[9]) τον ολόψυχο εναγκαλισμό του κοινωνικοπολιτικού αυταρχισμού και της βίας για λόγους «εθνικού
συμφέροντος».
Έτσι, οι νεαροί ψηφοφόροι της ΧΑ συστηματικά αναπαράγουν στον
λόγο τους τον θαυμασμό του κόμματος για τα δύο εμβληματικά
αυταρχικά καθεστώτα της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής

ιστορίας (δικτατορίες Μεταξά και συνταγματαρχών), επικροτούν
τη βίαιη συμπεριφορά εναντίον πολιτικών αντιπάλων και
μεταναστών και δηλώνουν την περιφρόνησή τους προς κάθε μορφή
δημοκρατίας και την υποστήριξή τους προς απολυταρχικά
καθεστώτα.
«Το πολιτικό σύστημα είναι μια ηλίθια δημοκρατία. Δεν πιστεύω
στη δημοκρατία, δεν πιστεύω ότι μπόρεσε ποτέ η Ελλάδα να
δουλέψει με κοινοβουλευτισμό. Νομίζω το είχε πει ο Μεταξάς,
δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω το είπε ο Μεταξάς. […] Δεν
συμφωνώ με το πολιτικό σύστημα, εγώ είμαι των ακραίων
συστημάτων, πολύ καλό παράδειγμα είναι μια χούντα, ένας να
αποφασίζει και τελείωσε η υπόθεση. Δε μας αρέσει; Τον ρίχνεις.
Σου αρέσει; Τον κρατάς.» (Νίκανδρος, 21)
«Δεν θα υπάρχει δημοκρατία τόσο πολύ πιστεύω. Θα είναι η
απόλυτη κυριαρχία, όπως στο λέω. Γιατί είναι η ιδεολογία τους
έτσι. Θα γίνεται για το καλό της Ελλάδας. Θα προχωράει η
Ελλάδα και οικονομικά και κοινωνικά […] Είμαι και εγώ της
άποψης όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος […] Άμα πάει να
γίνει μια πορεία από ένα συνδικάτο, τότε τα ΜΑΤ δε θα πάνε με
καπνογόνα. Θα πάνε με εντολές “μπείτε μέσα με τα γκλομπ και
σπάστε τους στο ξύλο”. Δε θα αφήσει μια πορεία να πηγαίνει
έτσι και να εκφραστεί η άποψη ελεύθερα και να πηγαίνει γύρω
από το Σύνταγμα και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεξιά
και αριστερά και να κάνουνε και να βρίζουνε και να πετάνε και
πέτρες εκεί. Θα είναι μια περιφρούρηση. Όχι, θα καθόμαστε με
τα δακρυγόνα. Θα είναι μια περιφρούρηση, όπως παλιά. Θα
μπαίνει μέσα και θα πέφτει ματσούκωμα. Και όσοι είναι μέσα
συλληφθέντες, παίζει να μην τους ξαναδεί ούτε η μάνα τους, που
λέει ο λόγος» (Μηνάς, 27)
Όπως φαίνεται στα παρακάτω δύο γραφήματα (4 και 5), οι
ψηφοφόροι της ΧΑ εκφράζουν ισχυρή προτίμηση για τα αυταρχικά
καθεστώτα (66,7%) και συνολικά παρουσιάζουν τα πιο έντονα
αυταρχικά χαρακτηριστικά (48,7%) από όλους τους άλλους
ψηφοφόρους.

Γράφημα 4: Μορφές Διακυβέρνησης: Ένας ισχυρός αρχηγός που δεν
περιορίζεται από το Κοινοβούλιο

Γράφημα 5: Σύνθετη μεταβλητή «αυταρχισμός των ψηφοφόρων των
κομμάτων»
Αξίζει, στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι οι ψηφοφόροι της

ΧΑ και της ΝΔ παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά αυταρχισμού
χαμηλής έντασης (1,3% και 5,9% αντίστοιχα), ενώ οι ψηφοφόροι
του ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζουν καθόλου αυταρχισμό χαμηλής, παρά μόνο
μέσης και υψηλής, έντασης.

Αντισυστημισμός
Οι νεαροί ψηφοφόροι της ΧΑ εκφράζουν περιφρόνηση, αποστροφή,
ακόμη και βίαιη εχθρότητα για το πολιτικό σύστημα και τους
εκπροσώπους και υποστηρικτές του. Απορρίπτουν τον αστικό
κοινοβουλευτισμό, αλλά και κάθε μορφή δημοκρατίας, και
αντιμετωπίζουν το κόμμα ως την πολιτική δύναμη που μπορεί να
τιμωρήσει τους υπαίτιους της παρακμής και να απαλλάξει τη χώρα
από τους «ελληνόφωνους ανθέλληνες». Συχνά, αντιδιαστέλλουν τη
ΧΑ με τα, μέχρι πρότινος, κυρίαρχα κόμματα του δικομματισμού
(ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και την αντιμετωπίζουν ως ηθικό, πατριωτικό
φορέα που «βάζει πάνω απ’ όλα την Ελλάδα και τους Έλληνες» και
μάχεται γι’ αυτούς.
«Και εγώ είμαι θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα, με τους
πολιτικούς, κυρίως αυτούς που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια. Επειδή έχουν κάνει πολλά λάθη και είμαι της
άποψης ότι αυτοί που κάνουν λάθη πρέπει να τιμωρούνται και
αυτοί δεν έχουν τιμωρηθεί καθόλου. Αντιθέτως καθημερινά
τιμωρείται ο κόσμος από τα λάθη τα δικά τους.» (Χαρίλαος, 22)
«Ε, να ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσω ένα κόμμα το οποίο…
προσκυνά στην ουσία τα θέλω των έξω, δεν το κάνω. Το ΠΑΣΟΚ
ομοίως τα ίδια.» (Γρηγόρης, 27)
«Δηλαδή και αυτές τις ψήφους που έδωσα στο ΠΑΣΟΚ αυτά τα
χρόνια, μετάνιωσα. Μετάνιωσα, γιατί ήτανε, ένιωσα σα να έβαλα
κι εγώ ένα λιθαράκι για την καταστροφή της χώρας, ας πούμε.»
(Δόμνα, 25)
«Ο λόγος που ψήφισα ήταν καθαρά να μπει στη βουλή, γιατί έχουν
τσαμπουκά στη Χ.Α. κι αυτό το γουστάρω. Ότι κάποιος έπρεπε
επιτέλους να τους φοβίσει, για όλα αυτά που κάνουν ανεξέλεγκτα

αυτοί εκεί μέσα, γι’ αυτό ψήφισα να μπει η ΧΑ στη βουλή, για
να φάνε τα χαστούκια τους όλοι αυτοί εκεί μέσα που δεν έχουν
δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.» (Σταμάτης, 22)
Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, η ΧΑ γίνεται αντιληπτή από
τους νεαρούς ψηφοφόρους της ως μια ηθική («καθαρή»)
αντισυστημική δύναμη που αποτελείται από απλούς ανθρώπους,
αληθινούς πατριώτες, που κι αυτοί υποφέρουν από τις συνέπειες
της «προδοσίας του πολιτικού συστήματος» και αποφάσισαν να
αντιδράσουν απέναντι στην «εθνική παρακμή» και να «κάνουν τα
λόγια πράξεις».
«Είναι το μόνο κόμμα που ακούω τη λέξη Έλληνας μέσα, το μόνο
κόμμα που ακούω να πάει μπροστά η Ελλάδα, το μόνο κόμμα που
ακούω ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των λαθρομεταναστών […]
Η ΧΑ υποστηρίζει τον εθνικισμό, ο εθνικισμός για κάθε χώρα
σημαίνει ότι θα κοιτάξω να πάω τη χώρα μου μπροστά, να την
κάνω αρχηγό όλου του κόσμου και όλους τους υπόλοιπους, ας
κόψουν το λαιμό τους.» (Νίκανδρος, 21)
«Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι η Χρυσή Αυγή τότε
ερχότανε ως ένα αντισυστημικό κόμμα, το οποίο στα μάτια του
κόσμου ήταν ένα καθαρό κόμμα, δηλαδή δεν είχε μπει στη βουλή
ποτέ και ούτε είχε κλέψει λεφτά του κόσμου, όπως είχαν κάνει
τα άλλα κόμματα και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
Ήτανε πατριώτες. Αυτό.» (Χαρίλαος, 22)
«Δεν είναι κόμμα. Και δεν είναι κόμμα με την έννοια του
κόμματος, έτσι όπως έχει ξεφτιλιστεί στις μέρες μας. Απλά η
διαφορά της είναι ότι δεν αποτελείται από πολιτικούς. Τώρα πια
πολιτικός έχει γίνει επάγγελμα, δηλαδή, δεν ξέρω αν το
σπουδάζουν κάπου, μεγαλώνεις για να γίνεις πολιτικός και
μαθαίνεις να λες ψέματα. Είναι άνθρωποι εδώ τρία στενά πιο
κάτω που τα έχουν φάει στη μάπα, δεν ήρθαν από την Αμερική για
να μας το παίξουν ότι ξέρουν την Ελλάδα. Δεν έχουν έρθει από
τη Γαλλία. Είναι άνθρωποι από την Κυψέλη, από τον Άγιο
Παντελεήμονα που τα έχουν φάει στη μάπα. Άνθρωποι που, πριν
μπουν στη βουλή, πιθανότατα να ήταν ένα και δυο χρόνια

άνεργοι, να μην είχαν να φάνε. Αυτή είναι η διαφορά, είναι σα
να μπήκα εγώ κι εσύ στη Βουλή.» (Μάριος, 25)
«Γιατί δε θεωρώ ότι ένας Έλληνας πρέπει να ψηφίζει. Ένας
Έλληνας πατριώτης δεν ψηφίζει, δεν έχει κόμμα. Κι αυτό είναι
και το παρεξηγημένο στην Ελλάδα όποιος πει ότι είναι Έλληνας,
είναι φασίστας. Δηλαδή, αν φορέσεις μια μπλούζα με την
ελληνική σημαία, θα σε πουν φασίστα ή χρυσαυγίτη. Εγώ δεν
χαρακτηρίζομαι, δεν είμαι χρυσαυγίτης, είμαι Έλληνας. […]
Ψήφισα ΧΑ μετά από πάρα πολύ σκέψη. Δεν ήθελα να την ψηφίσω.
Σίγουρα με οδήγησε και το ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν ήταν
κανένα της αρεσκείας μου, είναι όλοι υποκριτές και αυτοί
φάνηκαν οι πιο καθαροί μέσα στους υποκριτές. Από δω και πέρα
στα μάτια μου συνεχίζουν να είναι καθαροί, δεν ξέρω αν είναι
υποκριτικά ή όχι και θα συνεχίζω να τους ψηφίζω όσο έχουν αυτή
την εικόνα, αν κάνουνε κάποια λάθη θα σταματήσω. […] Απλά οι
άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολιτικοί μωρέ, είναι άνθρωποι του
λαού, δουλεύουνε. Δεν έχουν διπλωματία και ίσως αυτό είναι που
λείπει και από την Ελλάδα. Έχουμε χορτάσει από κουστούμια και
πολιτικάντηδες» (Νικόδημος 26)
Ο αντισυστημισμός των ψηφοφόρων της ΧΑ συμφύρει τον
υπερεθνικισμό, το μίσος για κάθε μορφή δημοκρατίας και τον
αντιελιτισμό σ’ ένα πολιτικό μείγμα που το κόμμα αποκαλεί
«Λαϊκή Εθνικιστική Επανάσταση»[10]. Πρόκειται για μια
«επανάσταση» που κατευθύνεται κυρίως κατά του κατεστημένου
πολιτικού προσωπικού και συστήματος επιδιώκοντας την τιμωρία
και την αντικατάστασή του από εθνικιστές, μη επαγγελματίες
πολιτικούς που δεν πρέπει να έχουν καμιά δημοκρατική
νομιμοποίηση και δέσμευση.
«Όσο δεν γίνεται ένα απολυταρχικό καθεστώς, να βγει ένας να
παίρνει αποφάσεις, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά.»
(Νίκανδρος, 21)
Εντούτοις, η οργή των ψηφοφόρων της ΧΑ για το πολιτικό
προσωπικό και συνολικά το πολιτικό σύστημα δεν είναι
αποκλειστικά δικό τους χαρακτηριστικό, αφού αυτή φαίνεται να

είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία και στους ψηφοφόρους όλων
των κομμάτων, ακόμη και σ’ αυτούς που υποστήριζαν τα κόμματα
της λιτότητας. Τα κοινωνικά δεδομένα που συλλέξαμε
επιβεβαιώνουν στο σύνολό τους τη διάχυτη στην ελληνική
κοινωνία δυσαρέσκεια, ακόμη και απόρριψη, προς το πολιτικό
σύστημα και τους εκπροσώπους του. Τα δύο επόμενα γραφήματα (6
και 7) παρουσιάζουν τα ποσοστά εμπιστοσύνης-δυσπιστίας προς το
πολιτικό προσωπικό και ικανοποίησης-δυσαρέσκειας από τη
λειτουργία της δημοκρατίας στο σύνολο του δείγματος.

Γράφημα 6: Γνώμη για πολιτικούς και πολιτική (σύνολο
δείγματος)

Γράφημα 7: Ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας
(σύνολο δείγματος)
Τα στοιχεία αυτά ισχυροποιούν τη βασική μας θέση ότι δεν είναι
η οργή και η διαμαρτυρία που, κυρίως, χαρακτηρίζει τη
χρυσαυγίτικη ψηφοφορική επιλογή, αφού η «κυνική» αντιμετώπιση
του πολιτικού προσωπικού και της πολιτικής, αλλά και η
δυσαρέσκεια από τη λειτουργία της δημοκρατίας φαίνονται
πραγματικά διάχυτα στο συνολικό πληθυσμό περιλαμβάνοντας τους
ψηφοφόρους όλων των κομμάτων.

Το πρόβλημα της χρυσαυγίτικης ψήφου και η
«θεωρία των δύο άκρων»
Η εγγύτητα που αισθάνονται οι νεαροί ψηφοφόροι της ΧΑ με το
κόμμα προέρχεται από την ύπαρξη πραγματικών ιδεολογικοπολιτικών δεσμών και κοινών τόπων. Αυτοί οι δεσμοί και οι
κοινοί τόποι αναδύονται μέσα από τη σύμπτωση υπερεθνικισμού,
υψηλής έντασης κοινωνικο-πολιτικού αυταρχισμού και
αντισυστημικής ρητορικής που χαρακτηρίζει τόσο το κόμμα όσο
και τους ψηφοφόρους του. Η κοινότητα αντιλήψεων, στάσεων και
αξιών μεταξύ του κόμματος και των ψηφοφόρων εκτείνεται και
καλύπτει όλα τις σημαντικές ιδεολογικο-πολιτικές διαστάσεις

του λόγου και της δράσης της ΧΑ και περιλαμβάνει ακόμη και τον
τρόπο με τον οποίο το κόμμα αυτοπαρουσιάζεται στον δημόσιο
χώρο. Έτσι, οι νεαροί ψηφοφόροι της ΧΑ που μας μίλησαν
αναπαράγουν πιστά όλο το ρητορικό οπλοστάσιο του κόμματος
αναφορικά με τη σχέση του κόμματος με τον φασισμό και τον
ναζισμό. Στις αφηγήσεις τους συναντούμε όλες τις υπεκφυγές και
τους ευφημισμούς με τα οποία το κόμμα, ανάλογα με τη συγκυρία
και το στοχευόμενο ακροατήριο, παίρνει αποστάσεις από τον
ιστορικό φασισμό και ναζισμό και άλλοτε κλείνει πονηρά το μάτι
στους ιδεολόγους οπαδούς και μέλη του μέσα από τα γνωστά
ιδεολογήματα του ιστορικού αναθεωρητισμού.
Έτσι, στα ερωτήματα που αφορούν στην ιδεολογικο-πολιτική
συγκρότηση της ΧΑ και στο αν πρέπει να απαγορευτεί ως
ναζιστικό μόρφωμα, οι νεαροί πληροφορητές μας συστηματικά
υποβαθμίζουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που, και οι ίδιοι,
αντιλαμβάνονται ότι συνδέουν το κόμμα με τον φασισμό και
αναπαράγουν την κομματική ρητορική περί αφοσιωμένων πατριωτώνεθνικιστών.
«Δεν ξέρω αν είναι νεοναζιστικό κόμμα. Ξέρω ότι κάποια στελέχη
της έχουν τέτοιες απόψεις, αυτό όμως δε νομίζω ότι είναι
πρόβλημα. Ας πούμε του ΚΚΕ ή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α είναι νοσταλγοί του
Στάλιν και του Λένιν ή οι τροτσκιστές για παράδειγμα. Και οι
δύο σκοτώσανε κόσμο και ο Στάλιν και ο Χίτλερ, δεν κατάλαβα
γιατί ο ένας να τρώει περισσότερη λάσπη από τον άλλο. Αν
θέλουμε δηλαδή να απαγορεύσουμε τους νοσταλγούς του Χίτλερ, να
απαγορεύσουμε και τους νοσταλγούς του Στάλιν επίσης, αλλιώς
μιλάμε για εμπάθεια.[…] Δεν νομίζω ότι μπορώ να της δώσω ένα
όνομα γιατί δεν μιλάμε για κάτι ενιαίο. Ας πούμε κάποιοι είναι
νεοναζί, κάποιοι είναι εθνικιστές, κάποιοι εθνικοσοσιαλιστές,
άλλοι απλά ακροδεξιοί. Εθνικιστικό κόμμα θα έλεγα περισσότερο
αν και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που την περιγράφει.»
(Χαρίλαος, 22)
«Ερ: Πολλοί λένε πως η ΧΑ είναι ένα νεοναζιστικό κόμμα και θα
έπρεπε να απαγορευτεί. Εσύ τι νομίζεις;

Απ: Ενδεχομένως να είναι, δεν είμαι σίγουρος. Αν γινότανε
πόλεμος με τους Γερμανούς η ΧΑ θα ήταν με την Ελλάδα. Το ότι
μπορεί να έχουνε κλέψει κάποιες ιδέες από τους Γερμανούς και
να τις εφαρμόζουνε δεν σημαίνει κάτι. Δεν ξέρω, είμαι κι εγώ
διχασμένος.» (Νικόδημος, 26)
Τα
κοινωνικο-πολιτικά
δεδομένα
που
συγκεντρώθηκαν
υποστηρίζουν, στο σύνολό τους, τη θέση ότι η χρυσαυγίτικη
ψήφος είναι περισσότερο ιδεολογική, παρά ψήφος διαμαρτυρίας.
Αυτό σημαίνει, αφενός, ότι η διαμαρτυρία, ακόμη και η
εχθρότητα, προς το πολιτικό σύστημα δεν επαρκεί ως εξηγητικόερμηνευτικό σχήμα της λαϊκής ψήφου στον φασισμό και, αφετέρου,
υποδεικνύει την ανάγκη να μην περιορίζουμε τη σκέψη μας για
την εξήγηση και την κατανόηση της λαϊκής υποστήριξης στο
φασισμό στα στενά χρονικά πλαίσια της κρίσης. Αντίθετα, είναι
χρήσιμο και αναγκαίο να επεκτείνουμε τις εξηγητικές και
ερμηνευτικές μας προσπάθειες πέραν της κρίσης, ώστε να
συμπεριλάβουμε ευρύτερες ιδεολογικο-πολιτικές τάσεις και
διεργασίες που την υπερβαίνουν κατά πολύ.
Πραγματικά, όλες οι υπάρχουσες κοινωνικές έρευνες για τις
πολιτικές αντιλήψεις, αξίες και πρακτικές της νεολαίας κατά
τις τελευταίες τρεις, τουλάχιστον, δεκαετίες συστηματικά
επισημαίνουν τη διάχυση του εθνικισμού, της ξενοφοβίας, του
ρατσισμού, του κοινωνικο-πολιτικού αυταρχισμού και της
απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και προσωπικού στη
νεολαία.[11] Αυτή η προσέγγιση ενισχύεται περαιτέρω από το
πραγματολογικό δεδομένο της μακροχρόνιας, συστηματικής και,
εντέλει, επιτυχημένης προσπάθειας διείσδυσης του κόμματος
στους κοινωνικούς χώρους της νεολαίας και ιδιαίτερα στα
γήπεδα, τα γυμναστήρια, τη νεολαιίστικη μουσική κουλτούρα και
το διαδίκτυο. Δεν είναι τυχαίο ότι 4 από τα κεντρικά στελέχη
της ΧΑ (μεταξύ των οποίων και βουλευτές της) προέρχονται από
μουσικά συγκροτήματα της νεοναζιστικής White Power μουσικής
σκηνής που ανέπτυξε και προώθησε η ΧΑ, ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, μέσα από τη σύνδεση της κομματικής της
νεολαίας (Μέτωπο Νεολαίας) με το διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο

White Power μουσικής Blood and Honour, ενώ, τουλάχιστον, άλλα
τρία στελέχη και βουλευτές προέρχονται από το χώρο των
φανατικών οπαδών των γηπέδων.
Επιπλέον, η διάχυση των κεντρικών ιδεολογικο-πολιτικών
χαρακτηριστικών της άκρας δεξιάς και του φασισμού σε ευρύτερα
νεολαιίστικα ακροατήρια, που υπερβαίνουν την κατεγεγραμμένη
εκλογική απήχηση της ΧΑ και διαπερνούν όλες τις ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις αποτυπώνεται με ενάργεια στο ερευνητικό
μας υλικό. Τα επόμενα δύο γραφήματα (8 και 9) παρουσιάζουν τη
σχετική συνεισφορά των διαφορετικών πολιτικοϊδεολογικών
τοποθετήσεων της κλίμακας «Αριστερά-Δεξιά» στη σύνθεση των
διαφορετικών επιπέδων έντασης των μεταβλητών «εθνικισμός» και
«αυταρχισμός».
Έτσι, στην περίπτωση του εθνικισμού παρατηρούμε ότι η χαμηλή
ένταση αποτελείται κατά κύριο λόγο από όσους αυτοτοποθετούνται
στην κεντροαριστερά και την Αριστερά και σε μικρότερο βαθμό
από τους κεντρώους, ενώ λείπουν τελείως οι κεντροδεξιοί και οι
Δεξιοί, η μέση ένταση αποτελείται κυρίως από τις συνιστώσες
του κέντρου (με κυρίαρχη την κεντροαριστερά) και δευτερευόντως
την Αριστερά, και με τη Δεξιά να είναι υπολειμματική, ενώ,
τέλος, η υψηλή ένταση αποτελείται κυρίως από τη Δεξιά και τις
συνιστώσες του κέντρου, ενώ η Αριστερά είναι υπολειμματική.

Γράφημα 8: Σύνθετη μεταβλητή «εθνικισμός» και
πολιτικοϊδεολογική τοποθέτηση
Αντίστοιχα, στην περίπτωση του αυταρχισμού, η χαμηλή ένταση
αποτελείται κυρίως από όσους αυτοτοποθετούνται στην
κεντροαριστερά και την Αριστερά και δευτερευόντως από τους
κεντρώους και τους κεντροδεξιούς, ενώ η Δεξιά είναι
υπολειμματική, η μέση ένταση αποτελείται κυρίως από τις
συνιστώσες του κέντρου και δευτερευόντως από τη Δεξιά και την
Αριστερά, ενώ στην υψηλή ένταση κυριαρχεί η Δεξιά και
ακολουθούν οι συνιστώσες του κέντρου, ενώ απουσιάζει η
Αριστερά.

Γράφημα 9: Σύνθετη μεταβλητή «αυταρχισμός» και
πολιτικοϊδεολογική τοποθέτηση
Στο βαθμό που τα κύρια ειδοποιά χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς
ψήφου (υπερεθνικισμός και υψηλής έντασης κοινωνικο-πολιτικός
αυταρχισμός) εμφανίζονται διάχυτα (αν και σε διαφορετική
έκταση, ανάλογα με την πολιτικο-ιδεολογική αυτοτοποθέτηση) σε
ευρύτερα τμήματα της ελληνικής νεολαίας, αναδύονται σοβαρές
επιφυλάξεις αναφορικά με την εξηγητική-ερμηνευτική επάρκεια
της «θεωρίας των δύο άκρων». Μ’ άλλα λόγια, αν τα ακροδεξιά
ιδεολογικο-πολιτικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται διάχυτα τόσο
στη Δεξιά όσο και στο κέντρο, η ίδια η διάκριση κέντρου και
άκρων τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ακόμη περισσότερο, αν το
λεγόμενο κέντρο παρουσιάζει τέτοιας έκτασης ακροδεξιά
ιδεολογικο-πολιτικά χαρακτηριστικά, τότε φαίνεται να
επαληθεύεται και εμπειρικά η ισχυρή παρουσία ενός «ακραίου
κέντρου», τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του οποίου
συνδέονται και επικοινωνούν στενά με τα αντίστοιχα
χαρακτηριστικά της άκρας Δεξιάς.
Τέλος, τα παραπάνω δύο γραφήματα παρουσιάζουν μια ευρύτερα
ανησυχητική εικόνα, αφού υποδεικνύουν το λεγόμενο «κέντρο» και
τις συνιστώσες του ως μια επιπλέον δεξαμενή τροφοδότησης των

ακροδεξιών αντιλήψεων και πολιτικών επιλογών, πέρα από την
κύρια δεξαμενή που αποτελεί η Δεξιά, ενώ η διάχυση του μέσης
έντασης εθνικισμού και αυταρχισμού στις συνιστώσες του κέντρου
ενισχύει περαιτέρω την ανησυχία για την πιθανή λειτουργία του
«κέντρου»
ως
διαύλου
τροφοδότησης
της
Δεξιάς
ριζοσπαστικοποίησης.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η επιστημονική θεμελίωση της
«θεωρίας των δύο άκρων» καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική, ενώ
ενισχύεται η θέση που της αποδίδει κυρίως ιδεολογικό, παρά
επιστημονικό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά,
η αμφισβήτηση της «θεωρίας των δύο άκρων» και η εμπειρική
τεκμηρίωση του «ακραίου κέντρου» φαίνεται ότι μπορούν να
εξηγήσουν καλύτερα την παρατηρούμενη ιδεολογικο-πολιτική
εγγύτητα τμημάτων των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με αυτούς
της ΧΑ (και δευτερευόντως των ΑΝΕΛ). Ταυτόχρονα, ενισχύει,
ακόμη περισσότερο, τη θέση ότι η εξήγηση και η ερμηνεία της
λαϊκής υποστήριξης στο φασισμό στα χρόνια της κρίσης πρέπει να
στραφεί στη διερεύνηση των διαδικασιών, μέσα από τις οποίες τα
ιδεολογικο-πολιτικά χαρακτηριστικά της άκρας Δεξιάς διαχύθηκαν
σε ευρύτερα ακροατήρια μέσα σε μια ιστορική περίοδο που
υπερβαίνει κατά πολύ την κρίση.

Αντί επιλόγου
Το πρόβλημα της λαϊκής υποστήριξης στο φασισμό στις συνθήκες
της κρίσης είναι πιο πολύπλοκο και αφορά σε βαθύτερες
κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις απ’ ό,τι η θεωρία «κρίση-οργήακροδεξιός εξτρεμισμός» και η «θεωρία των δύο άκρων» αφήνουν
να εννοηθεί. Η ιδεολογικο-πολιτική σύμπτωση, ακόμη και
ταύτιση, κόμματος και ψηφοφόρων, που διαγνώσαμε στην έρευνά
μας, δεν αφήνει περιθώρια θεωρητικού και πολιτικού
εφησυχασμού. Ο ελληνικός φασισμός δεν αποτελεί άμεση και
συγκυριακή επίπτωση της κρίσης. Ούτε οφείλεται, κυρίως, σ’
αυτήν. Αν και γεννήθηκε κατά τη διάρκειά της, εντούτοις, η
κυοφορία του αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία που
υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά χρονικά πλαίσια της ίδιας της

κρίσης.
Μια συστηματική και ενδελεχής διερεύνηση της διάχυσης, στην
ελληνική νεολαία και κοινωνία, του ιδιαίτερου ιδεολογικοπολιτικού μείγματος που χαρακτηρίζει την άκρα Δεξιά
(υπερεθνικισμός και υψηλής έντασης κοινωνικο-πολιτικός
αυταρχισμός, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας ογκούμενης διπλής
κρίσης -αντιπροσώπευσης και νομιμοποίησης- του πολιτικού
συστήματος και προσωπικού) θα αναδείκνυε τις βαθύτερες
κοινωνικο-πολιτικές διεργασίες που αποκρυσταλλώθηκαν στην
εκλογική ενίσχυση του φασισμού στις συνθήκες της κρίσης. Μια
τέτοια προσέγγιση θα εστίαζε στην ανάλυση της μακροχρόνιας
στρατηγικής που υιοθέτησαν τα κυρίαρχα κόμματα του πολιτικού
συστήματος στην προσπάθειά τους να απορροφήσουν τους
κραδασμούς και τις πιέσεις που προκαλούσαν οι αλλεπάλληλες,
από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, κρίσεις
νομιμοποίησης και αντιπροσώπευσης που αντιμετώπισε το
δικομματικό πολιτικό σύστημα. Η ανάλυση αυτής της στρατηγικής
θα αναδείκνυε τη διπλή, αλληλοτροφοδοτούμενη, διαδικασία
διάχυσης των ακροδεξιών ιδεολογικο-πολιτικών χαρακτηριστικών
στην κοινωνία
κεντρικότερων,

και σταδιακής ενσωμάτωσης, όλο και
στοιχείων του ακροδεξιού ιδεολογικού

οπλοστασίου και πολιτικού προγράμματος στον πολιτικό λόγο και
πράξη των κεντρώων-φιλελεύθερων κυβερνητικών κομμάτων.
Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να εξηγήσει και να
ερμηνεύσει ορθότερα και ακριβέστερα τις μακρές κοινωνικοπολιτικές διεργασίες που προετοίμασαν και προλείαναν το
έδαφος, αφενός, για την είσοδο στην ελληνική βουλή ενός
ακροδεξιού κόμματος (ΛΑΟΣ), πέντε ολόκληρα χρόνια πριν το
εντυπωσιακό εκλογικό άλμα της ΧΑ και, αφετέρου, για την άλωση
του πολιτικού συστήματος από τον φασισμό κατά την περίοδο της
κρίσης. Θα επέτρεπε, ακόμη, την ανάδειξη και τεκμηρίωση των
σύμπλοκων εκείνων κοινωνικών-πολιτικών-ιδεολογικών διεργασιών
που, στο πλαίσιο της κρίσης, κατέστησαν εφικτή και λειτουργική
την πολιτική συνεργασία των λεγόμενων κεντρώων-φιλελεύθερων
κομμάτων με πολιτικά μορφώματα και στελέχη της άκρας Δεξιάς

κατά την επιβολή των πολιτικών της λιτότητας.
Τέλος, θα μπορούσε να τεκμηριώσει, κοινωνιολογικά και
πολιτικά, την ιδεολογικο-πολιτική συγγένεια και σύνδεση ενός
τμήματος του κεντρώου-φιλελεύθερου πολιτικού προσωπικού και
των κεντρώων-φιλελεύθερων διαμορφωτών της κοινής γνώμης με
τους ψηφοφόρους και τις ιδεολογικο-πολιτικές συντεταγμένες της
ΧΑ. Ιδεολογικο-πολιτική συγγένεια και σύνδεση που επέτρεψε σε
προβεβλημένα στελέχη της κεντροαριστεράς να διαβεβαιώνουν ότι
η ΧΑ είναι το «πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά μετά την
Μεταπολίτευση» και να αναρωτιούνται δημόσια: «Πάνω σε μεγάλα
προβλήματα, όπως το μεταναστευτικό, το παρεμπόριο και η
έλλειψη ασφάλειας και αστυνόμευσης κάνει ακτιβισμό η ελληνική
Χεζμπολάχ και παράγει εμπιστοσύνη και απολαμβάνει ποσοστά.
Αυτό γιατί να το καταγγείλει κανείς;».[12] Ιδεολογικοπολιτική
συγγένεια και σύνδεση που επέτρεψε στην ηγεσία της
κεντροδεξιάς να συνηχήσει με τη ρατσιστική ρητορική της ΧΑ,
κηρύττοντας τον πόλεμο στους μετανάστες, τους οποίους
χαρακτήριζε «τύραννους της κοινωνίας», καλώντας σε
«ανακατάληψη των πόλεων» και εγκλεισμό των μεταναστών σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία είχε, ήδη λίγο καιρό πριν,
δημιουργήσει άλλο, προβεβλημένο, στέλεχος της κεντροαριστεράς.
Ιδεολογική και πολιτική συγγένεια και σύνδεση, τέλος, που,
μέσα στην κρίση και ενόψει της όξυνσης των λαϊκών αντιδράσεων
απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας, επέτρεψε σε κεντρώουςφιλελεύθερους δημοσιολόγους και δημοσιογράφους να ευχαριστούν
τη Χρυσή Αυγή για τη συνεισφορά της στη δημοκρατία[13] και να
ελπίζουν σε κάποια «σοβαρότερη» εκδοχή της για να
συγκυβερνήσει με τα μνημονιακά κόμματα.[14]
Σ’ ένα τέτοιο ερευνητικό πλαίσιο, η ίδια η κρίση, θα
εμφανιζόταν περισσότερο σαν ένας ενισχυτής και επιταχυντής
κοινωνικο-πολιτικών διεργασιών που τη διαπερνούν, αλλά δεν
εξαντλούνται σ’ αυτήν. Αντίθετα, τη διασχίζουν, συνδέοντάς την
με τη μακρά περίοδο, τριών τουλάχιστον δεκαετιών, που
προηγήθηκε αυτής. Μια τέτοια προσέγγιση, τέλος, θα καθιστούσε
σαφή τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τυχοδιωκτικές και

επιφανειακές θεωρήσεις, οι οποίες αρνούνται να αντικρύσουν
κατά πρόσωπο τη δυσάρεστη και δύσκολη κοινωνικο-πολιτική
πραγματικότητα και επιχειρούν, ίσως για λόγους μικροπολιτικής,
να την εξωραΐσουν μέσα από ευφημισμούς και ατεκμηρίωτες
γενικολογίες περί δημοκρατίας και ανθρωπισμού.
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