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Πεξίιεςε 

   Η Υξπζή Απγή απφ ηελ απαξρή ηεο χπαξμεο ηεο κέρξη θαη ηψξα σο ην ηξίην ζε 

δεκνθηιία εθιεγκέλν θφκκα δηαηεξεί κηα αληηκεηαλαζηεπηηθή ζέζε, εθθξάδνληαο 

έληνλν μελνθνβηθφ θαη ξαηζηζηηθφ ιφγν. ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδνπκε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζην ιφγν ηεο Υξπζήο Απγήο κέζα ζην 

πιαίζην ησλ ζρεζηαθψλ πνιηηηθψλ έλαληη ηνπ μέλνπ. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ κε 

δείγκα ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγηθή 

θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ ζηελ Διιάδα. Η ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα 

παξνπζηάδεηαη θαηά αληηπαξάζεζε κε ηνλ μέλν σο πξνο ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

ζπκβαηφηεηα, ζπλερψο ζπκαηνπνηεκέλε θαη ππφ απεηιή απφ απηφλ. Παξάιιεια 

πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή κηαο απηαξρηθήο ηαπηφηεηαο κε ηελ ππφθπςε ζηελ εμνπζία 

θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ μέλνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ηεο. Σέινο 

ππάξρεη ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, 

παξνπζίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο 

έξεπλεο. 

Λέμεηο- θιεηδηά : θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ, Υξπζή Απγή, μέλνο, εζληθηζκφο, ξαηζηζκφο 

1. Δηζαγσγή 

1.1  Η ηδενινγία θαη πνιηηηθή πξαθηηθή ηεο Χξπζήο Απγήο  

   Η Υξπζή Απγή (ΥΑ) θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο σο θίλεκα γηα πξψηε θνξά κε ηελ 

έθδνζε ηνπ νκψλπκνπ έληππνπ πεξηνδηθνχ ην Γεθέκβξην ηνπ 1980. Δθδφηεο ηεο είλαη 

ν ζεκεξηλφο ηδξπηήο θαη γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ θφκκαηνο Νίθνο Μηραινιηάθνο, ν 

νπνίνο απνηειεί ηνλ καθξνβηφηεξν εγέηε πνιηηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζηελ ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο (Φαξξάο, 2012). Σν πεξηνδηθφ εθθξάδεη αλνηρηά ηελ θηινλαδηζηηθή ηνπ ζέζε 

κέζσ ηεο εμχκλεζεο λαδηζηηθψλ θηγνχξσλ ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, αιιά 

θαη λαδηζηηθψλ εκβιεκάησλ θαη αλάινγσλ ηδενινγηθψλ άξζξσλ (Bistis, 2013). 

      Όπσο πεξηγξάθεη ν Φαξξάο (2012) ην 1992 μέζπαζε έλα εζληθηζηηθφ θαη 

μελνθνβηθφ θίλεκα ζε φιε ηε ρψξα εμαηηίαο ηεο θαηάξεπζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 

Αιβαλίαο θαη ηεο κεηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ απφ ηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ρψξαο, 

ηαπηφρξνλα ιάκβαλαλ ζέζε ζπιιαιεηήξηα γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο 

Μαθεδνλίαο. Ο θπξίαξρνο δεκφζηνο ιφγνο ησλ ΜΜΔ επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ηεο 
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εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ απψιεηαο εζληθήο θπξηαξρίαο. 

Οη ζπλζήθεο απηέο ήηαλ ηδαληθέο γηα ηελ αλάδπζε ελφο εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο. Έηζη 

ε ΥΑ έθαλε δεκφζηα ηελ εκθάληζε ηεο θαη πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία θφκκαηνο κε 

ην φλνκα «Λατθφο χλδεζκνο Υξπζή Απγή» ηνλ  Ιαλνπάξην ηνπ 1993. 

   Μέηά απφ ηηο ζρεηηθά απνηπρεκέλεο ζπκκεηνρέο ηεο ζε θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο 

θαη επξσεθινγέο κε ηελ ιήςε πνιχ ρακειψλ πνζνζηψλ, ε ΥΑ θαηαθέξλεη ην 2012 

λα απνζπάζεη πνζνζηφ ςήθνπ ηεο ηάμεο ηνπ 6,97% ηεο επηθξαηείαο. Η εθινγέο απηέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο „ζεηζκηθέο‟ (Georgiadou, 2013, ζει 90), σζηφζν ε ξαγδαία 

άλνδνο ηεο ΥΑ ίζσο δελ ζα έπξεπε λα απνηειεί έθπιεμε. Πνιιά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΥΑ ήηαλ παξφληα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πνιχ πξηλ ηελ 

άλνδν ηνπ θφκκαηνο
1
, έπεηηα ε  νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ μέζπαζε ην 2008 θαη πνπ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έγηλαλ νξαηά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κεηά ην 2010, φμπλε ηηο 

ππάξρνπζεο παζνινγίεο θαη ρξφληεο απνηπρίεο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Ellinas, 2015). Σν παξφλ πνιηηηθφ ζχζηεκα έραζε ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ θαη ε 

πξνβνιή κηαο αληηζπζηεκηθήο δχλακεο φπσο ε ΥΑ θαπηιεπηεθε ην πνιηηηθφ θελφ 

(Ellinas, 2013). 

  χκθσλα κε ηηο Υαιθηνπνχινπ θαη Βαζηινπνχινπ (2015) ε ΥΑ κέζα ζηελ 

ξεηνξηθή ηεο ζηξαηεγηθή θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί απηφλ ηνλ κχζν ηεο 

θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο, εζηθήο θαη πνιηηηθήο παξαθκήο. Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο σο 

ηελ απφιπηε έθθξαζε ηνπ ιανχ, ε νπνία ζπγθεληξψλεηαη ζην πξφζσπν ηνπ Αξρεγνχ. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δνκή ηνπ θφκκαηνο ζηελ νπνία ν Αξρεγφο θαίλεηαη 

λα ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ (Ellinas, 2013. 2015). Η 

επηβνιή ηεο εμνπζίαο ηεο ζα θαηαθέξεη λα ππεξβεί ηεο θνηλσληθέο δηαηξεηηθέο ηνκέο 

θαη λα θαζαξίζεη ην έζλνο απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ερζξνχο. Απνζηνιή ηεο 

ΥΑ είλαη λα νδεγήζεη ην έζλνο ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ, ην νπνίν ζα ζπκβεί κφλν κέζα 

απφ ηνλ εζληθφ δηαρσξηζκφ απφ ηνπο μέλνπο θαη ζα νδεγήζεη ην έζλνο μαλά ζηηο 

πεξαζκέλεο δφμεο ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ζηελ  αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζκηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ Διιήλσλ (Βαζηινπνχινπ & Υαιθηνπνχινπ, 2015). 

   Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη έλα απφ ηα  ηζρπξφηεξα πνιηηηθά εξείζκαηα ηεο ΥΑ, ε 

πνιηηηθή ηεο θαηά ηεο κεηαλάζηεπζεο. Πνιινί εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ πσο ε ρξφληα 

δηάδνζε μελνθνβηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ ηδενινγηψλ ησλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ 

                                                           
1
 Θ Νζα Δθμοκρατία προςπάκθςε να προςελκφςει ψιφουσ με ανάλογεσ ιδεολογικζσ αντιλιψεισ. Ρχ 

με τθν δθμιουργία τθσ αςτυνομικισ επιχείρθςθσ Ξζνιοσ Δίασ νομιμοποίθςε τθν πρακτικι μίςουσ και 
βίασ ζναντι εκνικϊν και κρθςκευτικϊν μειονοτιτων (βλ. Χαλκιοποφλου & Βαςιλοποφλου, 2015). 
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κεραληζκψλ θάησ απφ ηηο επινγίεο ηεο ΔΔ (πρ θξνχξην Δπξψπε) λνκηκνπνίεζε 

θνηλσληθά ην κίζνο θαηά ησλ κεηαλαζηψλ (Dalakoglou, 2013. Karamanidou, 2016. 

Triandafyllidoy & Kouki, 2013. Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 2015. Φαξξάο, 

2012). Η ΥΑ εγείηαη μεθάζαξα ππέξ ηεο απέιαζεο φισλ ησλ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ (Ellinas, 2013. 2015. Toloudis, 2014). Σελ αληηκεηαλαζηεπηηθή απηή 

ηδενινγία ηελ ζηεξίδεη ζηνλ εζληθηζκφ. Καηά ηνλ εζληθηζκφ ην θξάηνο εμηζψλεηαη κε 

ην έζλνο θαη ε ππεθνφηεηα κε ηελ εζληθφηεηα (Ellinas, 2013. Kirtsoglou, 2013. Pasini 

& Rebessi, 2013). Η εζληθφηεηα γηα ηελ ΥΑ νξίδεηαη κέζα απφ φξνπο „θπιήο, 

αίκαηνο θαη θαηαγσγήο‟ (Georgiadou, 2013, ζει 88) θαη πηνζεηεί ζε αληίζεζε κε ηα 

πεξηζζφηεξα εζληθηζηηθά επξσπατθά θφκκαηα κηα βηνινγηθή αληίιεςε ηνπ 

εζληθηζκνχ πνπ ζπκίδεη αξθεηά ηελ λαδηζηηθή ηδενινγία (Ellinas, 2015. Παξαζθεπά-

Βεινπδνγηάλλε, 2015).  

   Σνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηνλ εζληθφ ζψκα ησλ Διιήλσλ ε ΥΑ 

πξνζπαζεί λα ηνλ πεηχρεη κέζα απφ ηελ εζληθηζηηθή ξεηνξηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ 

αλάκεζα ζην Δκείο θαη Απηνί (Carastathis, 2015. Karamanidou, 2016. Παξαζθεπά-

Βεινπδνγηάλλε, 2015. Triandafyllidou & Kouki, 2013). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

κεηαλάζηεο θαηαζθεπάδνληαη σο ν ζεκαληηθφο „Άιινο (Triandafyllidou, 1998), ν 

νπνίνο επελδχεηαη κε ζπλαηζζήκαηα κίζνπο (Carastathis, 2015. Baider & 

Constantinou, 2014) εθφζνλ θαηαζθεπάδεηαη σο εζλνπνιηηηζκηθά «δηαθνξεηηθφο» θαη 

σο πνιηηηζκηθά αζχκβαηνο (Φίγγνπ, Μπινπνχινπ & Μπηξκπίιε – Καξαιέθα, 2013)  

θαη απεηιεί ηελ εζληθή θαη θπιεηηθή θαζαξφηεηα (Carastathis, 2015. Toloudis, 2014). 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξεηνξηθήο ηεο ΥΑ είλαη ν εζλνθεληξηζκφο θαη ν 

ππεξεζληθηζκφο ηεο, δειαδή ην Δκείο δελ παξνπζηάδεηαη κφλν σο εζηθά αλψηεξν ηνπ 

Άιινπ, αιιά θαη γεληθφηεξα ην έζλνο ησλ Διιήλσλ επελδχεηαη κε πνηφηεηεο 

απαξάκηιιεο νπνηνπδήπνηε άιινπ έζλνπο, φπσο είλαη ε εθιεθηφηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο 

ζξεζθείαο, δειαδή φηη είλαη έλα έζλνο επηιεγκέλν απφ ην ζεφ, φπσο θαη ε ηαχηηζε κε 

εξσηθέο κνξθέο ηεο αξραηφηεηαο θαη ησλ επαλαζηάζεσλ (Βαζηινπνχινπ & 

Υαιθηνπνχινπ, 2015). 

   Άιιε κηα ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή ηεο εζληθηζηηθήο άκπλαο ηεο ΥΑ είλαη ε απφδνζε 

ηεο θαηεγνξίαο (attribution of blame), δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θπξίαξρε 

αθήγεζε απεηθνλίδεη ηελ Διιάδα ζαλ ην ζχκα άιισλ εζλψλ θαη άιισλ πνιηηηθψλ 

(Herzfeld 1982. 1992 φπσο αλαθέξεηαη ζε Theodossopoulos, 2013). Μηα ηέηνηα 

είδνπο παγησκέλε ηερληθή ζηελ Διιάδα είλαη ε απφδνζε θαηεγνξηψλ θαη 
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ζηεξενηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνπο Άιινπο. Δπνκέλσο νη Άιινη ηαπηίδνληαη κε 

ερζξνχο ηνπ έζλνπο θαη παξνπζηάδνληαη σο ππεχζπλνη γηα ηα δεηλά πνπ ππφζηεηαη ε 

Διιάδα, πνπ απεηινχλ ηελ ελφηεηα θαη ηελ επηβίσζε ηνπ κπζηθνχ γέλνπο ησλ 

Διιήλσλ (Koronaiou, Lagos, Sakellariou, Kymionis & Chiotaki-Poulou, 2015). 

Αθελψο ην ξφιν απηφ θαηαιακβάλνπλ ζηελ ξεηνξηθή ηεο ΥΑ νη Σνχξθνη, νη νπνίνη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη πάγηα ζαλ ηνλ ζηεξενηππηθφ ερζξφ ηφζν ζε θαληαζηαθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε επίπεδν ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο (Kirstoglou & Theodossopoulos, 2009). 

Αθεηέξνπ νη κεηαλάζηεο ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ άλνδν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

(Dinas, Georgiadou, Constantinidis & Rori, 2013) θαη επηθίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα θαη έλλνκε ηάμε (Φίγγνπ θαη ζπλ., 2013). Η ξεηνξηθή ηεο ΥΑ παξνπζηάδεη 

ηνπο κεηαλάζηεο βάζε ηεο ζηεξενηππηθήο θαηεγνξίαο ηνπ ππαλζξψπνπ (Baider & 

Constantinou, 2014. Ellinas, 2013. Φίγγνπ θαη ζπλ, 2013). Έηζη ε θαηαζθεπή κηαο 

νκνηνγελνχο απαλζξσπνπνηεκέλεο θαη εγθιεκαηηθήο νκάδαο απαιιάζεη ηνπο 

θνηλσληθνχο δξάζηεο ηεο εζσ νκάδαο απφ ηηο ελνρέο ηεο βιαπηηθφηεηαο ή αθφκα θαη 

ηεο δνινθνλίαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζηελ εμσνκάδα (Baider & Constantinou, 

2014). 

   Πξάγκαηη ε ρξήζε βίαο είλαη κηα πάγηα ζηξαηεγηθή ηνπ θφκκαηνο ηεο ΥΑ (Dinas et 

al., 2013. Ellinas, 2013. 2015. Karamanidou, 2016. Navoth, 2013. Toloudis, 2014. 

Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 2015. Φαξξάο 2012). Η βία έρεη δηπιή 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ην θφκκα: απφ ηελ κηα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αληηκεηψπηζεο 

ησλ αληηιακβαλφκελσλ ερζξψλ θαη απφ ηελ άιιε ζαλ ζχκβνιν εμνπζίαο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε κειψλ (Dinas et al., 2013). Η βία βέβαηα ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν ζηνπο 

κεηαλάζηεο αιιά θαη ζε άιινπο „εζσηεξηθνχο ερζξνχο‟
2
, φπσο ηδενινγηθνχο 

αληηπάινπο (θνκκνπληζηέο, δηεζληζηέο θνθ), νη νπνίνη απεηινχλ ηελ εζληθηζηηθή 

ηδενινγία (Koronaiou et al., 2015). Έηζη ηα κέιε ηεο ΥΑ απηνπαξνπζηάδνληαη ζαλ 

ηνπο πξνζηάηεο ηνπ έζλνπο ελαληίνλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ερζξψλ 

(Karamanidou, 2016). 

   Οη παξαπάλσ πξαθηηθέο θαη ηδενινγίεο ηνπ θφκκαηνο θάλνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εξεπλεηέο λα θαηαηάζζνπλ ηελ ΥΑ ζην δεμηφ εμηξεκηζηηθφ άθξν ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ (Dalakoglou, 2013. Dinas et al., 2013. 

Ellinas, 2013. 2015. Georgiadou, 2013. Kirtsoglou, 2013. Triandafylloy & Kouki, 

                                                           
2
 Για τθν αναλυτικι λίςτα δολοφονιϊν και δολοφονικϊν επικζςεων από μζλθ τθσ Χρυςισ Αυγισ ςε 

μετανάςτεσ αλλά και μζλθ αριςτερϊν και άλλων ομάδων βλζπε Ψαρράσ (2012). 
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2013. Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 2015) θαη κάιηζηα σο έλα απφ ηα πην 

εμηξεκηζηηθά πνιηηηθά κνξθψκαηα ζηελ Δπξψπε θαζψο πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ 

θαζηζκφ θαη πηνζεηεί απξνθάιππηα λαδηζηηθέο ηδενινγίεο (Ellinas, 2013. 

Βαζηινπνχινπ & Υαιθηνπνχινπ, 2015). χκθσλα κε ηνλ Mudde (2010) ε 

εμηξεκηζηηθή δεμηά απνξξίπηεη ηελ δηαδηθαζηηθή αιιά θαη νπζηαζηηθή δεκνθξαηία θαη 

πηζαλφλ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο απηνδηθίαο κε ηελ ρξήζε βίαο, επίζεο ν Carter (2005) 

νξίδεη ησλ εμηξεκηζκφ βάζε ηεο απφξξηςεο ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ηεο 

αλζξψπηλεο ηζφηεηαο (φπσο αλαθέξνληαη ζε Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 2015). 

  Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αθξνδεμηψλ ζρεκαηηζκψλ είλαη ε ηάζε ηνπο πξνο ηελ 

απηαξρηθφηεηα (Hainsworth, 2008. Meijerink et al., 1998 ζε Mudde, 2002). Σν θφκκα 

ηεο ΥΑ έρνληαο ηηο ξίδεο ηνπ θαη ηηο εθιεθηέο ηνπ ζπγγέλεηεο ζηα πξνεγνχκελα 

απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα ηεο Διιάδαο (Ellinas, 2013. 2015. Karamanidou, 2016. 

Φαξξάο, 2012) επηδεηθλχεη έληνλα απηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε επηζπκία 

γηα επηζηξνθή ζηηο θαιέο αμίεο ηνπ παξειζφληνο (Rydgren, 2005), ε επηζπκία κηαο 

παληνδχλακεο εμνπζίαο ζηελ νπνία ππνηάζζεηαη (πρ έζλνο), αιιά ζα απνηειέζεη 

εμνπζία θαη ε ίδηα γηα λα ππνηαρζνχλ νη ππφινηπνη (πρ αξρεγφο, θφκκα) (Worrell, 

1998), φπσο θαη ε επηζπκία επηβνιήο αθξαίσλ πνιηηηθψλ θαη εηδηθά θάησ απφ 

ζπλζήθεο πνπ απεηινχλ ηελ παξνχζα θνηλσληθή ηάμε θαη ζπλνρή (Feldman & 

Stenner, 1997). 

1.2  Η θαηαζθεπή ηεο ηαπηόηεηαο θαη ε έλλνηα ηνπ μέλνπ         

   Οξηζκέλεο εξεπλήηξηεο δηαπίζησζαλ πσο ε ΥΑ ζηηο νκηιίεο ηεο δελ νηθνδνκεί ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ Δκείο (είηε σο Έιιελεο είηε σο κέιε ηεο ΥΑ) απηνηειψο αιιά πάληα 

ζε δεχηεξν ρξφλν κέζσ ηεο αληηπαξάζεζεο ηεο  κε ηελ νκάδα ησλ Άιισλ 

(αιινδαπνί), ε νπνία ζπλήζσο πξνεγείηαη ή ππνλνείηαη (Παξαζθεπά – 

Βεινπδνγηάλλε, 2015. Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 2015). Η δηαπίζησζε απηή 

εμεγείηαη κέζα ζην πιαίζην ησλ ζρεζηαθψλ πνιηηηθψλ (relational politics) εθφζνλ 

ππνζηεξίδεη πσο ε ηαπηφηεηα είλαη έλα „ζρεζηαθφ επίηεπγκα‟ (Gergen, 2001, ζει. 

177). 

   Ο Φαυεξκπάρ ζηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ 

αληηθαηέζηεζε ηελ θαηεγνξία ηνπ εγψ ζαλ ππνθείκελν γλψζεο κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

εγψ θαη εζχ.  

Με απηφ ηνπ ην επηρείξεκα θαηνξζψλεη λα  ζεσξήζεη ηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ κέζα  

απφ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ. Καλέλα «εγψ» ζαλ ππνθείκελν γλψζεο δελ είλαη 
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λνεηφ εάλ δελ αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε δχν πξφζσπα απφ ηα νπνία ην θαζέλα γίλεηαη 

ππνθείκελν κφλν ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο. Σν εγψ είλαη κφλν κέζσ εζέλα θαη 

καδί κε εζέλα. Έρσ ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ κνπ κφλν επεηδή εζχ βξίζθεζαη έλαληη ηεο 

ζπλείδεζεο κνπ ζαλ νξαηφ θαη απηφ εγψ (ζε Πφξζλεθ, 1975).  Η αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ  ζε κηα θνηλφηεηα δηεηζδχεη ζηνλ άλζξσπν κφλν κέζσ ηεο επαθήο ηνπ κε ηελ 

άιιε νκάδα. Αλ δελ ππήξρε άιιε νκάδα δελ ζα ζρεκαηηδφηαλ αξρηθά ε έλλνηα ηνπ 

Δκείο , ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην Απηνί. Με ηε ζεηξά ηεο ε ελλνηα ηνπ Δκείο 

δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία γηα απηνθαζνξηζκφ, γηα απνζρέηηζε απφ ην Απηνί. Δλ 

ηνχηνηο φζν πην αλεπηπγκέλε είλαη κηα θνηλφηεηα ηφζν πην αθαλήο είλαη ε πιεπξά ηνπ 

Απηνί, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη ε θνηλφηεηα ζπλδέεηαη κε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο ε εμσηεξηθή αληίζεζε δελ πθίζηαηαη πρ ν εζληθφο ραξαθηήξαο 

(Πφξζλεθ, 1975). 

   Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε δφκεζε ηνπ Δκείο ζπρλά ππνθχπηεη ζηελ ηάζε λα 

εμηδαληθεχεηαη, ελψ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ δπζθήκεζε ηνπ Απηνί, δεκηνπξγψληαο έηζη 

ηνλ αλεπηζχκεην „θαθφ Άιιν‟, ν νπνίνο πξέπεη λα δηαρσξηζηεί, θπιαθηζηεί αθφκα θαη 

εμαιεηθζεί (Gergen, 2009, ζει. 190). Ο Laclau (1990) ζπλερίδνληαο απηή ηε 

ζεσξεηηθή παξάδνζε ππνζηεξίδεη πσο κηα ππνθεηκεληθφηεηα επηβεβαηψλεη ηνλ εαπηφ 

ηεο κφλν κέζσ απηνχ πνπ ηελ απεηιεί. Η δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο βαζίδεηαη αθξηβψο 

ζε απηφλ ηνλ απνθιεηζκφ θαη θαζηεξψλεη κηα βίαηε ηεξαξρία αλάκεζα ζηνπο δχν 

πφινπο πνπ πξνθχπηνπλ (Derrida ζε Laclau, 1990). 

   Δπνκέλσο ε ηαπηφηεηα είλαη έλα ζρεζηαθφ θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα. Σν πψο 

απνδίδεηαη ε ηαπηφηεηα ζε θάηη έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηνπο ζθνπνχο παξά κε 

ηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο απηνχ θαζεαπηνχ (Burr, 1995). Έηζη ν „μέλνο‟ θαηά ηνλ 

Schutz (1976), ν νπνίνο έξρεηαη ζαλ κεηαλάζηεο απφ θάπνηνλ άιιν ηφπν, 

απεηθνλίδεηαη κέζα ζε κηα αδηάζπαζηε ζχλδεζε κε ηηο αμίεο ηεο παηξίδαο ηνπ 

ζπλεπψο απνηειεί απεηιή γηα ηελ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ Δκείο γηαηί δηαθπβεχεη ηηο 

αμίεο ηνπ έζλνπο κε ην λα εηζάγεη λέεο. Ο μέλνο επηδεηά ηελ ελζσκάησζε, αιιά δελ 

κπνξεί λα ην επηηχρεη, γηαηί φζν πεξηζζφηεξν θπζηθνπνηεκέλνο είλαη ν ιφγνο πεξί ηνπ 

Δκείο θαη Απηνί ηφζν πην αδηαπέξαζηα είλαη ηα φξηα ηεο ζπλχπαξμεο. Ο μέλνο κπνξεί 

λα πξνζεγγίζεη ην αλήθεηλ ζηελ ελδν νκάδα κφλν επηθαλεηαθά, θαζψο απνθιείεηαη 

απφ ηηο βάζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ παηξίδα.  

 1.3 Η πξνζθπγηθή θξίζε 
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    Ο ζπλερηδφκελνο εκθχιηνο πφιεκνο ζηελ πξία πξνθάιεζε ηελ θπγή πεξίπνπ 4,4 

εθαηνκκπξίσλ πξίσλ πξνζθχγσλ πξνο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη ηελ Δπξψπε 

(Talhouk, Ahmed, Wulf, Olivier, Crivallero & Vlachokyriakos, 2016). Σνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην πξφζθπγεο πέξαζαλ ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο γηα λα 

πξνρσξήζνπλ πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Δκπξφο ζηνλ κεγάιν φγθν πξνζθχγσλ 

αιιά θαη ππφ ηνλ θφβν ησλ πξνεγνχκελσλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηνπ Ιζιακηθνχ 

Κξάηνπο ζηελ Γαιιία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015 θαη ζην Βέιγην ην Μάξηε ηνπ 2016 νη 

Δπξσπατθέο ρψξεο πηνζεηνχλ αληη- πξνζθπγηθέο θαη ξαηζηζηηθέο πνιηηηθέο. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ε Αιβαλία ζθξαγίδεη ηα ζχλνξα ηεο θαη ηαπηφρξνλα πνιιέο 

βαιθαληθέο ρψξεο εθαξκφδνπλ ηεο ίδηα πνιηηηθή ππφ ζπκθσλία κε ηελ Απζηξία, ψζηε 

λα θιείζνπλ ην βαιθαληθφ δξφκν θαη λα ζηακαηήζνπλ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο, επίζεο 

επηηξέπεηαη ζην ΝΑΣΟ λα θξνπξεί ηα ζαιάζζηα ζχλνξα κεηαμχ Σνπξθίαο θαη 

Διιάδαο γηα ηνλ ίδην ιφγν (Dalakoglou, 2016).  

   Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα εγθισβηζηνχλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 57.113 

πξφζθπγεο
3
. Παξφηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαη νη πνιίηεο επέδεημαλ αξρηθά έλα 

αιιειέγγπν πξφζσπν θαη αθφκα θαη ν θπξίαξρνο ιφγνο ησλ ΜΜΔ πηνζέηεζε ηε 

ζηάζε απηή κε θακπάληεο αιιειεγγχεο
4
, ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα δηαρεηξηζηεί ην 

πξφβιεκα ηεο θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ππξνδνηεί έληνλεο 

αληηδξάζεηο, παξαηεξείηαη έηζη ζε κεγάιν πνζνζηφ ν ελζηεξληζκφο ελφο μελνθνβηθνχ 

θαη αληηπξνζθπγηθνχ ιφγνπ, ηνπ νπνίνπ ν κφλνο έθδεινο εθθξαζηήο ζηελ ζεκεξηλή 

Βνπιή είλαη ε ΥΑ.  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αχμεζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο ΥΑ ζε 

λεζηψηηθεο πεξηθέξεηεο πνπ βίσζαλ έληνλα ηηο επηπηψζεηο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο 

φπσο ε Λέζβνο, ηα Γσδεθάλεζα θαη ε άκνο (Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 

2015). 

   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο αλ θαη ε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ 

ιφγν θαη ηελ άλνδν ηεο ΥΑ έρεη επηδείμεη θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά επξήκαηα, ππάξρεη 

έλα ζπγγξαθηθφ θελφ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ νη βνπιεπηέο ηεο ΥΑ πεξηγξάθνπλ ηελ 

πξνζθπγηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ππφ ην 

θσο έληνλσλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ θαη αληηδξάζεσλ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζρεζηαθψλ 

                                                           
3
  Συντονιςτικό Πργανο Διαχείριςθσ τθσ Ρροςφυγικισ Κρίςθσ, καταμζτρθςθ ςτισ 10/6/2016 

http://tvxs.gr/news/ellada/stoys-57113-o-arithmos-ton-katagegrammenon-prosfygon-stin-ellada-
pinakas 
4
 http://www.megatv.com/megamazi/default.asp 
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πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο νδεγεζήθακε ζην εμήο 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

- Πσο πεξηγξάθεη ν αξρεγφο ηεο ΥΑ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε κέζα ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθφ-πνιηηηθή ζπγθπξία θαη πσο ε πεξηγξαθή απηή  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα έλαληη ηνπ 

μέλνπ;  

 

2. Μεζνδνινγία 

2.1 Δπηζηεκνινγία θαη κεζνδνινγία 

   Χο επηζηεκνινγηθή βάζε ηεο εξγαζίαο επηιέρζεθε ν ζεσξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ (ΚΚ). Γηα ηνλ ΚΚ ε γλψζε δελ απνηειεί κηα 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά πξντφλ ησλ δηθψλ καο θξίζεσλ (ή ιφγσλ) θαη 

δίλεηαη έκθαζε ζην πσο απηή θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά θαη 

γισζζηθά (Burr, 1995. Gergen 1999). Ο θχξηνο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε απηφ ην 

επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα είλαη γηαηί ε πξνζνρή κεηαθέξεηαη απφ ην εαπηφ ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ (Gergen, 1997 ζε Γαθέξκνο, 2008), έηζη καο 

επηηξέπεηαη λα αγγίμνπκε ζέκαηα φπσο ν εαπηφο, ε ηαπηφηεηα θαη πσο απηά 

θαηαζθεπάδνληαη ζρεζηαθά κέζα ζηα εθάζηνηε  πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα.  

   Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο επηιέρζεθε ε θξηηηθή 

αλάιπζε ιφγνπ (ΚΑΛ) θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ Norman Fairclough. Καηά ηελ ΚΑΛ 

ε γιψζζα ζπγθξνηεί θαη ζπγθξνηείηαη ηαπηφρξνλα, ν Λφγνο απνηειεί κία ζεκαληηθή 

κνξθή θνηλσληθήο πξαθηηθήο πνπ αλαπαξάγεη θαη κεηαβάιιεη, ηε γλψζε, ηηο 

ηαπηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα 

δηακνξθψλεηαη απφ άιιεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη δνκέο. Η επηινγή έγηλε επεηδή ε 

ΚΑΛ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην πξφβιεκα, δειαδή εζηηάδεηαη ζηελ ζεκεησηηθή 

δηάζηαζε ηεο εμνπζίαο, ηεο αδηθίαο, ηεο θαθνκεηαρείξηζεο (Fairclough, Mulderrig & 

Wodak, 2011) κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηηο άξξεηεο πιεπξέο πνπ θξχβνληαη ζε έλα 

θνηλσληθφ θαηλφκελν, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεπάγεηαη παξέκβαζε ζθνπέπνληαο ζε κηα 

ρεηξαθεηηηηθή αιιαγή ζπλήζσο πξνο ηηο θαηαπηεζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο 

(Fairclough, 1992). ηελ ΚΑΛ πξνζκεηξάηαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηηο πνιηηηθέο ηνπ δεζκεχζεηο. 

  Δπίζεο θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ απφ άιια 

θάζκαηα ηεο ΚΑΛ, φπσο ηνπ Teun Van Dijk θαη ηεο Ruth Wodak πνπ 
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εμππεξεηνχζαλ ζηελ ζαθέζηεξε αλάδεημε ησλ δφκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο αληίζηνηρα, ιφγν ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη αζθεζεί ζηνλ 

Fairclough γηα ηελ ειιηπή εκβάζπλζε ηνπο ζηελ ζεσξία ηνπ.  

   Σέινο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εξγαιεία πνπ καο παξέρεη ε πνιηηηθή αλάιπζε ιφγνπ, φπσο είλαη ε εζηίαζε θαη 

απνδφκεζε ηεο πξαθηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη πσο απηή παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα δξάζε κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην.  

2.2 Γεδνκέλα 

    Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηελ 

ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξαρψξεζε ν αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ηεο ΥΑ, Νίθνο 

Μηραινιηάθνο ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα κέζα ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Η 

ζπλέληεπμε δφζεθε ζηηο 1 Μαξηίνπ 2016 θαη αλαξηήζεθε ζηηο 2 Μαξηίνπ 2016 ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Υξπζήο Απγήο ζηελ θαηεγνξία ΠΟΛΤΜΔΑ ζηελ ζηήιε Βίληεν κε 

ηίηιν «πλέληεπμε Σχπνπ Ν.Γ. Μηραινιηάθνπ γηα ην ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ» 

(http://www.xryshaygh.com/polymesa/videos/P54#prettyPhoto/30/), απφ φπνπ θαη 

αλαθηήζεθε. Η ζπλέληεπμε έρεη δηάξθεηα 39 ιεπηά θαη 29 δεπηεξφιεπηα. ηελ 

ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθε θαη ην πιηθφ έθηαζε ηηο 5300 ιέμεηο.  Σν ηειηθφ 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνο αλάιπζε βάζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

έθηαζε πεξίπνπ ζηηο 3000 ιέμεηο. 

    Σν πιηθφ αλήθεη ζην είδνο ηεο πνιηηηθήο ζπλέληεπμεο θαη επηιέρηεθε γηαηί 

εθπξνζσπεί ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηεο ΥΑ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζθπγηθφ δήηεκα, νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη επξχηεξα ζε φιν ην ειιεληθφ θνηλφ θαη φρη κφλν ζε κέιε ηεο ΥΑ. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή έπαημε ην γεγνλφο φηη ν ιφγνο δελ 

δηακεζνιαβείηαη, νπφηε δελ αιινηψλεηαη ην λφεκα ηνπ θαη παξνπζηάδεηαη απεπζείαο 

απφ ηνλ αξρεγφ ηεο ΥΑ, θαζψο απηφο απνηειεί θαη ηνλ απφιπην εθθξαζηή ηνπ 

θφκκαηνο. 

2.3 Αλάιπζε  

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ βίληεν. Μεηά απφ ελδειερή 

αλάγλσζε ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο θξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο πάλσ ζηα αληίγξαθα 

θαη ππνκλήκαηα (memos). χκθσλα κε ηνλ Ezzy (2002) γηα λα εθηηκεζεί ε 

αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ελφο ιεπηνκεξνχο 

αλαζηνραζηηθνχ εκεξνινγίνπ πάλσ ζηα ππνκλήκαηα. Η αλάιπζε έγηλε κε αλνηθηή 

http://www.xryshaygh.com/polymesa/videos/P54#prettyPhoto/30/
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ζεκαηηθή θσδηθνπνίεζε βάζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. ηνλ πξψην θχθιν ηεο 

θσδηθνπνίεζεο θσδηθνπνηήζεθαλ ηα επηιεγκέλα θνκκάηηα ηεο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλέληεπμεο. ηνλ δεχηεξν θχθιν ηεο θσδηθνπνίεζεο 

θάπνηνη απφ ηνπο αξρηθνχο θσδηθνχο ελνπνηήζεθαλ κε άιινπο, ελψ ζε άιια 

θνκκάηηα παξάρζεθαλ πεξηζζφηεξνη. Έγηλε θαηαγξαθή φισλ ησλ θσδηθψλ θαη 

παξάρζεθε έλα code- ιεμηθφ θαη επαλέιεγρνο ησλ θσδηθψλ. Οξηζκέλνη θσδηθνί 

παξνπζίαδαλ κεγάιε νκνηφηεηα ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο πρ «Φφβνο 

παξακνλήο πξνζθχγσλ θαη ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα» θαη «Φφβνο παξακνλήο 

πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα». Οξηζκέλνη θσδηθνί είλαη in vivo πρ «δελ είλαη πξφζθπγεο 

πνιέκνπ». Απφ ηνπο παξφκνηνπο θσδηθνχο πξνέθπςαλ θαηεγνξίεο. Κάπνηεο 

θαηεγνξίεο αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη ζπζρεηίδνληαη άκεζα θαη επνκέλσο πξνέθπςαλ 

θάπνηεο επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ Saldana (2009) έλαο 

εξεπλεηήο κπνξεί λα θαηνρπξψζεη θαιχηεξα ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κε 

ηελ βνήζεηα ελφο εμσηεξηθνχ εξεπλεηή. Έηζη κία ζπλάδειθνο ήξζε ζε επαθή κε ηηο 

αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη έγηλε 

δπλαηφ λα ζπδεηεζνχλ θάπνηα ηδενινγηθά θαη εξεπλεηηθά δηιιήκαηα φπσο θαη λα 

δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ζχλδεζε θαη ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ελνηήησλ.  

ε δεχηεξν ζηάδην ηεο αλάιπζεο εληνπίζηεθαλ κέζσ ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ ηα 

κνηίβα πξαθηηθήο ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο θαη ε γξακκέο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ κέζα ζε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα. 

3. Απνηειέζκαηα 

   Μέζα απφ ηελ ζπλέληεπμε πεξί „ιαζξνκεηαλαζηεπηηθνχ‟ ηνπ αξρεγνχ ηεο Υξπζήο 

Απγήο θαλεξψλνληαη ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

1.  Η θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ μέλνπ 

2 . Η Διιάδα σο ζχκα 

3 . Η εζληθηζηηθή ιχζε 

   Βαζηθφ ζεκείν πνπ δηαπεξλά ηνλ ιφγν ζε φιεο ηηο ελφηεηεο είλαη φηη ε ειιεληθή 

ηαπηφηεηα δνκείηαη κέζσ ηνπ μέλνπ θαη θαηά αληηπαξάζεζε κε απηφλ ζε δεχηεξν 

ρξφλν. Οη εμσ νκάδεο, είηε εζληθέο είηε ηδενινγηθέο, θαηαζθεπάδνληαη σο απεηιεηηθέο 

γηα ηελ εζσ νκάδα, ε νπνία νθείιεη λα ζπλελσζεί θάησ απφ ηηο εζληθηζηηθέο αμίεο 

έλαληη ηνπ θνηλνχ ερζξνχ, κε ζηφρν παζε ζπζία ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ.  

3.1 H θαηαζθεπή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ μέλνπ 
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3.1.1 Η θαηαζθεπή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο παξαλνκίαο.  Έλα ζεκαληηθφ πξνο 

αλάιπζε ζέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ 

θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε ζέζε ηεο ΥΑ δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ θπξίαξρν 

ιφγν αθφκα θαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. Δηδηθή κλεία 

ζηελ νκηιία γίλεηαη γηα ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε.  

«Μέγα δήηεκα ησλ εκεξώλ, ην ιεγόκελν πξνζθπγηθό, γηα καο δελ είλαη 

πξνζθπγηθό είλαη θπξίσο πξόβιεκα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Απηό ιέλε ηα πνζνζηά, 

πνπ ππάξρνπλ, ζρεηηθά κε απηνύο νη νπνίνη εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ παηξίδα 

καο  θαη επηπιένλ πξόζθπγαο πνιέκνπ κε βάζεη ην δηεζλέο δίθαην είλαη θάπνηνο ν 

νπνίνο πεγαίλεη ζε κηα ρώξα από κηα δώλε πνιέκνπ.»  

«απιά λα αλαθέξσ όηη από ηελ ζηηγκή πνπ αλέιαβε ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρώξαο ν πξηδα κέζα ζε έλαλ κόιηο ρξόλν κπήθαλ παξάλνκα ζηε ρώξα 

ζρεδόλ 1 εθαηνκκύξην παξάλνκνη πξόζθπγεο θαη ιαζξνκεηαλάζηεο. Καη 

επαλαιακβάλσ δελ είλαη πξόζθπγεο πνιέκνπ, ν πόιεκνο γίλεηαη ζηε 

πξία. Δελ γίλεηαη ζηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο. Μέζα ζε ζπλζήθεο ελόο 

αλάιγεηνπ εκπνξίνπ, ζσζηβίσλ, ιέκβσλ θηι» 

«Αιίκνλν αλ πηζηεύνπκε όηη έλαο απιόο αζηπθύιαθαο θαη ελαο απιόο 

ιηκελνθύιαθαο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ζηνηρεία γηα όινπο απηνύο πνπ 

εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ παηξίδα καο, γηα πνην είλαη ην πνηληθό ηνπο 

παξειζόλ ζην Ιξάθ, ζηελ πξία θαη ζηηο άιιε.. ζην Αθγαληζηάλ θαη ζηηο 

άιιεο ρώξεο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Πόζν κάιινλ όηαλ θαη ε ίδηα ε 

Επξώπε, ε νπνία καο θνπλάεη ην δάρηπιν ζε απηό, όηη δελ είκαζηε θαινί 

ζην λα ηαπηνπνηνύκε απηόπο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη» 

    Παξφιν πνπ αξρηθά ε ππφζεζε ηνπ ιαζξνκεηαλαζηεπηηθνχ παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα 

ζέζε κφλν ηεο ΥΑ, ακέζσο κεηά ε ππφζεζε απηή παξνπζηάδεηαη ζαλ γεγνλφο 

κεηαθέξνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζηελ ρξήζε θάπνησλ απξνζδηφξηζησλ πνζνζηψλ. Η 

ρξήζε ησλ πνζνζηψλ είλαη έλα δείγκα ξεηήο θαη έκκεζεο δηαθεηκεληθφηεηαο φπνπ 

κεηαθέξεηαη κφλν ην πεξηερφκελν θαη φρη ε πεγή. Βέβαηα πνζνζηά απηά δελ 

ζπλάδνπλ κε ηα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδεη επίζεκα ε ειιεληθή αζηπλνκία
5
. Σν 

ηέρλαζκα απηφ ελδερνκέλσο λα είλαη έλαο δεκαγσγηθφο κεραληζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο σο „απνδεηθηηθφ ζηνηρείν‟ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο  

αιεζνθάλεηαο ηνπ επηρεηξήκαηνο (Schneider, 2013). Άιιε κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο ζέινληαο λα θαηαζηήζεη ηελ ππφζεζε σο αιεζηλφ γεγνλφο 

είλαη θξάζεηο πξνο ην αθξναηήξην «φπσο γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά». 

                                                           
5
http://www.astynomia.gr/images/stories//2016/statistics16/allodapwn/2_statistics_all_2016_sull_y

phkoothta.png 
Τα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ αςτυνομίασ για μζχρι τισ αρχζσ του 2016 δείχνουν ότι τουλάχιςτον το 
80% των ςυλλθφκζντων προζρχονται από χϊρεσ εμπόλεμθσ ηϊνθσ, ςυγκεκριμζνα  τθσ Συρίασ και του 
Ιράκ. 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2016/statistics16/allodapwn/2_statistics_all_2016_sull_yphkoothta.png
http://www.astynomia.gr/images/stories/2016/statistics16/allodapwn/2_statistics_all_2016_sull_yphkoothta.png
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   Παξαηεξείηαη ζην θείκελν φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαη 

ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζε πνιιά ζεκεία κέζσ αξλεηηθψλ θξάζεσλ «δελ έξρνληαη απφ 

ηελ πξία », «ν πφιεκνο γίλεηαη ζηε πξία, φρη ζηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο...», «Καη 

επαλαιακβάλσ δελ είλαη πξφζθπγεο πνιέκνπ, ν πφιεκνο γίλεηαη ζηε πξία. Γελ 

γίλεηαη ζηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο». Η ρξήζε αξλήζεσλ θαηά ηνλ Fairclough (1992) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα „πνιεκηθνχο ζθνπνχο‟ (ζει 121) νη πξνηάζεηο απηέο 

ελζσκαηψλνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζην ιφγν κφλν κε ζθνπφ λα ηηο ακθηζβεηήζνπλ 

θαη κεηά λα ηηο απνξξίςνπλ. Δπνκέλσο ε ρξήζε ηνπο εδψ κπνξεί λα είλαη 

ρεηξαγσγηθή θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη  αδηαθαλήο ε πξνέιεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ θαη εηδηθά κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «φινη» ην πξφβιεκα αλάγεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε «ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ». ηελ παξνχζα ζπλέληεπμε ηχπνπ 

αλαθέξεηαη δηα ζηφκαηνο Νίθνπ Μηραινιηάθνπ ε ιέμε ιαζξνκεηαλάζηεο θαη 

ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ 19 θνξέο, ελψ ε ιέμε πξφζθπγαο, πξνζθπγηθφ ζεκαληηθά 

ιηγφηεξεο θαη ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο πρ «πξφζθπγεο θαη 

ιαζξνκεηαλάζηεο».  

    Ο Coenders (2001) ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζπκία κηαο θπξίαξρεο εζληθήο νκάδαο λα 

επηηξέςεη ηελ είζνδν κεηαλαζηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη απφ ηα θίλεηξα κεηαλάζηεπζεο ηνπο. Οπφηε είλαη πηζαλφηεξν λα 

επηηξέςνπλ ηελ είζνδν πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ απφ φ,ηη άιισλ κεηαλαζηψλ. Δπνκέλσο 

εηθάδεηαη φηη ε αλαγσγή ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη επηηεδεπκέλα ζε 

ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ θαη ζηνρεχεη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ. 

   Ο φξνο ιαζξνκεηαλάζηεο ρξεζηκνπνείηαη γηα λα ηνλίζεη ηελ παξάλνκε ή 

εγθιεκαηηθή ηδηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ (Baider & Constantinou, 2014). H ιέμε θέξεη 

κηα έληνλα ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ζεκαζία, εθφζνλ αλαπαξάγεη κηα ζηεξενηππηθή 

εηθφλα ησλ κεηαλαζηψλ σο παξάλνκσλ (ιαζξαίσλ) ππάξμεσλ. Παξφιν πνπ  απνηειεί 

έλαλ λενινγηζκφ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,  ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηνλ 

θπξίαξρν δεκφζην ιφγν θαη ε ηδενινγηθή ηεο ππφζηαζε έρεη θπζηθνπνηεζεί 

απνθηψληαο ην ραξαθηήξα ηεο θνηλήο ινγηθήο. Η ρξήζε ηνπ φξνπ ιαζξνκεηαλάζηεο 

είλαη έλα δείγκα ηνπ ήζνπο ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαηαζθεπάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη θνηλσληθή ζρέζε (Fairclough, 1992) ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

κεηαλαζηψλ κε ην θξάηνο θαη κε ηνπο πνιίηεο ηνπ.  

    Οη «ιαζξνκεηαλάζηεο»  απνθιείνληαη απφ ην θαζεζηψο λνκηκφηεηαο απνθιεηζηηθά 

εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ ρψξα, επνκέλσο ν κεηαλάζηεο ζπλδέεηαη κε ηελ 
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αλαπαξάζηαζε κηαο εγγελψο εγθιεκαηηθήο ηαπηφηεηαο (Karamanidou, 2007 ζε 

Karamanidou, 2016), πφζν κάιινλ φηαλ ν νκηιεηήο εληζρχεη ην επηρείξεκα πεξί 

εγθιεκαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ κε ηελ πηζαλφηεηα 

κηαο πξνυπάξρνπζαο πνηληθήο ηαπηφηεηαο (πνηληθφ παξειζφλ).    

   Ο νκηιεηήο θαηαζθεπάδεη κε πεξαηηέξσ παξαδείγκαηα ηελ απεηιεηηθή ηαπηφηεηα  

ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ   

«Σελ ίδηα ώξα ήδε νη πξόζθπγεο θαη νη ιαζξνκεηαλάζηεο θεύγνπλ αιόθξνλεο 

από ηα hot spot γηαηί θνβνύληαη κήπσο παξακείλνπλ ζηελ Ειιάδα.» 

«Έρεηε ππόςηλ ζαο θαη ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα θαη πεξηζηαηηθά όπνπ έζπαζαλ 

ηνπο θξάρηεο πνπ ππήξραλ ζε θάπνηα hot spot θαη πήγαλ, έθπγαλ γηα λα πάλε 

νδηθώο ζηελ Εηδνκέλε όπνπ ζπληειείηαη κηα αλζξώπηλε ηξαγσδία» 

Ο πξνζδηνξηζκφο «αιιφθξνλεο» πξνζδίδεη έλα έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν 

λφεκα. Γεκηνπξγείηαη ε εηθφλα φηη πξφζθπγεο θαη ιαζξνκεηαλάζηεο βξίζθνληαη ζε 

έμαιιε θαηάζηαζε θαη φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ δελ είλαη ειέγμηκνη, ελψ δελ 

δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία θαη λα θαηαζηξέςνπλ δεκφζηα πεξηνπζία γηα λα 

θχγνπλ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπο έρεη παξαρσξήζεη ην θξάηνο. Οη πξφζθπγεο θαη νη 

ιαζξνκεηαλάζηεο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ φξνπο αλνκίαο (anomie) (Durkheim, 

1893/1984), δπζθνιεχνληαη λα πξνζπαξκνζηνχλ κε ηνπο θαλφλεο, δείρλνπλ 

δπζπηζηία πξνο ηελ εμνπζία θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε θνηλσληθή δηάιπζε 

θαη ζε κηα αγρψδε θαηάζηαζε γηα ηνπο ίδηνπο.  

   Μέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ ν νκηιεηήο θαηαζθεπάδεη ηνπο πξφζθπγεο θαη 

ηνπο κεηαλάζηεο σο αληηθείκελα θφβνπ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. χκθσλα κε ηελ 

ζεσξία απεηιήο ηεο νκάδαο (group threat theory) ε ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη κεηαμχ 

ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (εζσ-νκάδα)  θαη ηνπ αληηιακβαλφκελνπ Άιινπ (εμσνκάδα). 

Η θαηαζθεπή ζηεξενηχπσλ γηα ηελ εμσνκάδα φπσο θαη ηελ αληηιακβαλφκελε απεηιή 

πνπ απηή κπνξεί λα απνηειεί νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή πξνθαηαιήςεσλ ελαληίνλ ηεο. 

Η πξνθαηάιεςε είλαη απνηέιεζκα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ππνςίαο φηη κηα εζληθή εμσ 

νκάδα απεηιεί ηε ζέζε ηεο εζσ νκάδαο (Blumer, 1958). Οη πξνθαηαιήςεηο θαη 

γεληθφηεξα νη αξλεηηθέο ζηάζεηο έλαληη ηεο εμσνκάδαο ππξνδνηνχλ ηελ μελνθνβία.  

   Η παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή ηνπ μελνθνβηθνχ ιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη ε ηδενινγία θαηά ηνλ Fairclough (1992. 1995) 

πξνσζεί κηα ηεξαξρηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ μέλν θαη ζηνλ γεγελή πιεζπζκφ. Η 

θαηαζθεπή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο παξαλνκίαο ζηφρν έρεη λα κεηαηξέςεη ηνλ μέλν ζε 

ππνθείκελν θαη αληηθείκελν θφβνπ, αθελφο λα θνβάηαη ηελ απφξξηςε ή ηελ εμάιεηςε 

ηνπ θαη αθεηέξνπ λα εκπλέεη ην θφβν ζην κφληκν πιεζπζκφ (Balibar, 2004), ν θφβνο 
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γίλεηαη ζπζηαηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη κπνξεί λα ππξνδνηήζεη μελνθνβηθέο 

ηάζεηο κέζα ζηελ θνηλσλία (Λαθαδάλε 2011) 

   Βαζηθφ ζεκείν ηεο νκηιίαο είλαη φηη ν αξρεγφο ηεο ΥΑ πξνζπαζεί λα απνπνηεζεί 

ηελ ηδενινγηθή ππφζηαζε ηεο ιέμεο.  

«Μία παξέλζεζε γηα ηελ ιέμε ιαζξνκεηαλάζηεο, ηελ νπνία νη ιεγόκελνη 

πξννδεπηηθνί θαη θαη‟επάγγεικα ή κε αληηξαηζηζηεο, εδώ θαη δεθαεηηέο 

νιόθιεξεο πξνζπαζνύλ λα καο πνπλ όηη είλαη ιέμε ξαηζηζηηθή. Είλαη κηα ιέμε ηεο 

ειιεληθήο γιώζζαο, πνπ δελ έρεη θακία ξαηζηζηηθή ρξνηά. Ο ππεξβάιινλ δήινο 

ηνπο πξαγκαηηθά μεθεύγεη από θάζε όξην ινγηθήο θαη δηα ηνπ ιόγνπ ηνπ αιεζέο 

ζαο έρσ δηακoηξάζεη θαη όζνη δελ έρνπλ κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ κεηά, έλα... 

έλα ηκήκα από ηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ε νπνία ππάξρεη 

ζην ηζηνιόγην θαη κπνξείηε λα ηελ βξείηε, γηα ηνπο θαλνληζκνύο όπνπ, όρη ζε έλα 

ζεκείν αιιά ζε πάξα πνιιά ζεκεία, αλαθέξεη ηε ιέμε ιαζξνκεηαλάζηεο. 

Παξακύζη ινηπόλ όηη είλαη ξαηζηζηηθή ιέμε ιαζξνκεηαλάζηεο» 

 

Η απνπνίεζε ηεο ξαηζηζηηθήο ρξνηάο ηνπ φξνπ είλαη κηα ζπλήζεο ξεηνξηθή πξαθηηθή 

ηνπ αθξνδεμηνχ ιφγνπ πνπ ζηφρν έρεη ηελ πεξαηηέξσ λνκηκνπνίεζε ηνπ μελνθνβηθνχ 

ιφγνπ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο ελαληίνλ ησλ εμννκάδσλ (Atton, 2006. Pohl & Wodak, 

2012). ηελ πξνζπάζεηα ηνπ απηή κάιηζηα εληζρχεη ην επηρείξεκα ηνπ κε απφζπαζκα 

απφ ηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν απνηειεί έλα 

ζηνρεπκέλν δείγκα ξεηήο δηαθεηκεληθφηεηαο, σζηφζν δελ ζεκαίλεη θαη ηελ απηφκαηε 

απαινηθή ηνπ ηδενινγηθνχ βάξνπο ηεο ιέμεο
6
.  χκθσλα κε ηνλ Van Dijk (1992) ε 

απνπνίεζε ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη κηα απφ ηηο πην ζπλεπήο ζηξαηεγηθέο ηνπ ξαηζηζκνχ 

ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα δηαηεξήζνπλ κηα ζεηηθή 

εηθφλα σο αλνηρηφκπαινη, ινγηθνί θαη αλεθηηθνί. 

3.1.2 Θξεζθεπηηθό ζηνηρείν πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ   εκαληηθφ κνηίβν 

αλαθνξάο κέζα ζηελ ζπλέληεπμε γίλεηαη ζηελ ζξεζθεία ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

«Έρεη ζεκαζία ζην ζεκείν απηό λα ζαο παξαζέζσ ηε δήισζε πνπ.. ελόο Άξαβα 

πνηεηή. Θεσξείηαη ν κεγαιύηεξνο δσλ  πνηεηήο ηεο αξαβηθήο γιώζζαο, είλαη ν 

Αιί Αρκαλη ελη Εζκπέξ, ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1930 ζηελ πξία θαη ν νπνίνο 

έρεη, ρξεζηκνπνηεί σο θαιιηηερληθό ηνπ ςεπδώλπκν, ην ειιεληθό όλνκα Άδσληο. 

Έγξαςε ινηπόλ ν „Aξαβαο πνηεηήο «Σν ζρέδην ηεο λέαο ηάμεο είλαη λα θέξεη ζηελ 

Επξώπε ην ζθνηαδηζκό ηνπ Ιζιάκ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί ράνο θαη ζηε 

                                                           
6
 Είναι γεγονόσ ότι ο όροσ λακρομετανάςτθσ χρθςιμοποιικθκε κατά κόρον τόςο ςτο δθμόςιο όςο και 

ςτον πολιτικό λόγο κατά τθν διάρκεια των προθγοφμενων κυβερνιςεων με αποκορφφωμα τθν 
περίοδο διακυβζρνθςθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ (2012- 2015), οπότε εξαπολφκθκε ζνα κφμα 
ξενοφοβίασ και ρατςιςμοφ μζςα από τισ τάξεισ τθσ αςτυνομίασ με τθν αςτυνομικι επιχείρθςθ Ξζνιοσ 
Δίασ. Ειδικι μνεία ςε αυτό το ςθμείο γίνεται διότι με τθν πρόςφατθ άνοδο μιασ αριςτερισ 
κυβζρνθςθσ ο όροσ άρχιςε να αμφιςβθτείται και να χάνει τθν ιδεολογικι του παγίωςθ ςτον δθμόςιο 
και πολιτικό λόγο τθσ χϊρασ. 
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ζπλέρεηα λα επίβιεζεη σο ελαιιαθηηθή ιύζε ε ηδενινγηθή πιαηθόξκα ηεο 

παλζξεζθείαο πνπ ζα θέξεη ηελ αζθάιεηα ζηα ηξνκνθξαηεκέλα πιήζε» 

«Δεκνζηνγξάθνο: ζα ήζεια λα κνπ πείηε εάλ νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε 

ηελ εηζξνή ρηιηάδσλ κνπζνπικάλσλ κεηαλαζηώλ επηηείλνπλ ην πξόβιεκα ζηελ 

Θξάθε θαη ηελ πηζαλόηεηα αθξνηεξηαζκνύ ελόο κέξνπο ηεο Ειιάδνο.  

Κ. Μηραινιηάθνο: επραξηζηώ γηα ηελ εξώηεζε. Η θαηάζηαζε ζηελ Θξάθε είλαη 

θξίζηκε. Καιώ όινπο ζαο λα πξνβιεκαηηζηείηε γηα ην γεγνλόο όηη παξόιν ηόζν ν 

λνκόο Ρνδόπεο όζν θαη ν λνκόο Ξάλζεο βξίζθνληαη θνληά ζηα ζύλνξα, ην 

θξάηνο δελ δεκηνπξγεί νύηε έλα hot spot ζηνπο δύν απηνπο λνκνύο.» 

«Έρεη απνθαιπθζεί όηη από ρώξεο αθόκε ηεο Επξώπεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

Σδηραληηζηέο ζθιεξνί θαη ηξνκνθξάηεο, νη νπνίνη είραλ άιινο γαιιηθή, άιινο 

βειγηθή, άιινο αγγιηθή ππεθνόηεηα».  

 

    ηα απνζπάζκαηα απηά ν εξρνκφο κνπζνπικάλσλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα πξνζρεδηαζκέλν ζπλσκνζηνινγηθά γεγνλφο. χκθσλα κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν ιφγνο (Jorgensen & Phillips, 2002) ε ιέμε ζθνηαδηζκφο 

πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ Ιζιακηζκφ ιεηηνπξγεί απφ ηελ κηα ηδενπνηεηηθά 

λνεκαηνδνηψληαο ηνλ Ιζιακηζκφ αξλεηηθά, θαη απφ ηελ άιιε ζρεζηαθά θαζψο 

θαίλεηαη φηη ν ζθνηαδηζκφο ηνπ Ιζιάκ είλαη αζχκβαηνο, αλ φρη νιέζξηνο, γηα ηελ 

„δηαθσηηζκέλε‟ Δπξψπε. Ο θφβνο ηνπ Ιζιακηζκνχ θαίλεηαη θαη ζηνλ ιφγν γηα ηηο 

θνηλφηεηεο ησλ κνπζνπικάλσλ ζηνπο δχν απηνχο λνκνχο. Αλαπαξηζηάηαη ε θνηλή 

κνπζνπικαληθή ζξεζθεία ηεο κεηνλφηεηαο ησλ Πνκάθσλ θαη ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ε πηζαλή ζπλέλσζε ηνπο σο θίλδπλνο γηα ηελ ειιεληθή 

θπξηαξρία. Δπίζεο ππνλνείηαη ην φηη δελ ππάξρνπλ hot spots εθεί δελ είλαη ηπραίν 

αιιά ζπκβαίλεη επεηδή θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε γλσξίδεη ηνλ θίλδπλν. Η αλαθνξά 

ζηηο επξσπατθέο ππεθνφηεηεο ησλ ηξνκνθξαηψλ αθελφο δείρλεη ηελ αδπλακία 

ελζσκάησζεο αηφκσλ κε ηζιακηζηηθά εμηξεκηζηηθά πηζηεχσ παξφιν πνπ νη ίδηνη 

θνηλσληθνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαη αθεηέξνπ ζην 

πιαίζην ηεο αδπλακίαο ηαπηνπνίεζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα 

δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ είζνδν λέσλ ηξνκνθξαηψλ ζηελ Δπξψπε 

κέζσ ηεο Διιάδαο.      

   ε απηά ηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαζαξά λενξαηζηζηηθφο 

ιφγνο. χκθσλα κε ηνλ Balibar (1991) ν λενξαηζηζηηθφο ιφγνο αλαθέξεηαη ζηνλ 

„ξαηζηζκφ (θπιεηηζκφ) ρσξίο θπιέο‟ (ζει 21). Δίλαη κηα κνξθή ξαηζηζκνχ πνπ δελ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ βηνινγηθή θιεξνλνκηθφηεηα αιιά ζηελ αζπκβαηφηεηα ησλ 

πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ. Δθ πξψηεο άπνςεο δελ αμηψλεη ηελ αλσηεξφηεηα νξηζκέλσλ 

νκάδσλ ή ιαψλ ζε ζρέζε κε άιιεο αιιά κφλν ηελ βιαπηηθφηεηα ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

ζπλφξσλ, ηελ αζπκβαηφηεηα ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ παξαδφζεσλ. Έηζη ν ιφγνο 
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ηνπ πνιηηεπηή ηεο ΥΑ επηθεληξψλεηαη ζην θίλδπλν ηεο δηαθνξάο ηεο ζξεζθείαο 

αθφκα θαη γηα ηνπο Πνκάθνπο ππεθφνπο ηεο Διιάδαο. Ο λενξαηζηζηηθφο ιφγνο, φπσο 

θαη ν ξαηζηζηηθφο  αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηα ζηίγκαηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο φπσο ε 

ζξεζθεία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνθχιαμε ή ην δηαρσξηζκφ, γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο „δηθήο καο‟ ηαπηφηεηαο απφ ηελ κίμε ή ηελ εηζβνιή άιισλ 

(Balibar,1991). Απνηειψληαο έηζη ηελ βάζε γηα ηελ μελνθνβία ή ηνλ θνηλσληθφ 

δηαρσξηζκφ.  

    Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιφγνπ είλαη φηη απηή ε ηδενινγία κεηαθέξεηαη ζην 

θνηλφ φρη εθ ζηφκαηνο ηνπ αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο αιιά σο ζηνηρείν ξεηήο 

δηαθεηκεληθφηεηαο εθ ζηφκαηνο ελφο Άξαβα πνηεηή. Η ξεηνξηθή πξαθηηθή απηή 

εμππεξεηεί δηηηή ζθνπηκφηεηα, θαζψο πξψηνλ ε ηδενινγία απηή δελ εθθξάδεηαη 

άκεζα απφ ηελ ΥΑ αιιά παξαηίζεηαη σο ε άπνςε θάπνηνπ άιινπ επνκέλσο 

απνθεχγεηαη ε ζηνρνπνίεζε ηνπ θφκκαηνο γηα κηα ηφζν αθξαία ζέζε θαη δεχηεξνλ ε 

ηδενινγία απηή απνθηά πνιχ κεγαιχηεξν θχξνο εθφζνλ εθθξάδεηαη απφ έλαλ επηθαλή 

πνηεηή πνπ κάιηζηα ε ζπξηαθή θαηαγσγή ηνπ,  φπνπ εδξάδεηαη απηή ηε ζηηγκή ην 

εμηξεκηζηηθφ ηζιακηθφ θίλεκα, κπνξεί λα ηνπ πξνζδψζεη απηφκαηα κεγαιχηεξν εχξνο 

γλψζεσλ θαη δπλαηφηεηαο θξηηηθήο. εκαληηθφ ζεκείν πξαθηηθήο ιφγνπ είλαη επίζεο 

θαη ε αλαθνξά ζην ειιεληθφ ςεπδψλπκν ηνπ πνηεηή, ην νπνίν πξνζδίδεη αίζζεκαηα 

ηηκήο γηα ηνλ ειιεληθπν πνιηηηζκφ, θαζψο ε ππεξνρή ηνπ αλαγλσξίδεηαη απφ άηνκα 

θχξνπο αθφκα θαη ηεο αληίπαιεο πιεπξάο. Σν αίζζεκα ηηκήο είλαη είλαη κία 

ραξαθηεξηζηηθή πξαθηηθή ηνπ εζληθηζηηθνχ ιφγνπ κέζα ζηελ νπνία ρηίδεηαη κε 

έκθαζε κηα ζεηηθή απηνεηθφλα γηα ηελ εζσνκάδα κέζα ζην πνισηηθφ δίπνιν Δκείο 

θαη Απηνί (Van Dijk, 2006). 

Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ε ειιεληθή ηαπηφηεηα δελ αλαθέξεηαη θαη δελ θαηαζθεπάδεηαη 

ζε θαλέλα απφζπαζκα απιά παξνπζηάδεηαη ν θίλδπλνο ηεο απψιεηαο ηεο κέζσ ηεο 

αληίζεζεο κε ηελ κνπζνπικαληθή ζξεζθεία. 

3.1.3 Σπκπόληα πξνο ηνπο πξόζθπγεο Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ζηελ ζπλέληεπμε 

ν νκηιεηήο αληιεί πιείζηα παξαδείγκαηα απφ έλα ζπκπνλεηηθνχ ηχπνπ ιφγν   

«Απηό δελ ζεκαίλεη όηη βιέπνπκε κε απαλζξσπηά όινπο απηνύο ηνπο 

δύζηπρνπο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ παηξίδα καο, αιιά από θεη 

θαη πέξα πξέπεη λα ηζρύεη θάπνηνο λόκνο, όπνηνο κπαίλεη παξάλνκα ζηε ρώξα 

πξέπεη λα ηηκσξείηαη γη απηό κε θάπνηα πνηλή»,  

«έθπγαλ γηα λα πάλε νδηθώο ζηελ Εηδνκέλε όπνπ ζπληειείηαη κηα 

αλζξώπηλε ηξαγσδία» 
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«Δελ ηνπο ελδηαθέξεη όηη βξίζθεηαη έλα δξάκα ζε εμέιημε. Δελ ηνπο 

ελδηαθέξεη ηειηθά, όηη θαη όινη απηνί νη δύζηπρνη, ηνπο νπνίνπο θάιεζαλ 

εκκέζσο λα έξζνπλ ζηε ρώξα, απηή ηε ζηηκγή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

απειπηζίαο»  

«Από θεη θαη πέξα βεβαίσο ηα ζρέδηα ελόο ππνπξγνύ ηεο θπβεξλήζεσο 

ηεο αξηζηεξάο βιέπνπκε νηη ζπκπίπηνπλ νινθιεξσηηθά κε ηα ζρέδηα ησλ 

θαπηηαιηζηώλ, νη νπνίνη ζέινπλ ηνπο αιινδαπνύο, ηνπο δπζηπρηζκέλνπο, 

ηνπο απειπηζκέλνπο γηα θηελό εξγαηηθό δπλακηθό» 

 

   Η ρξήζε πνιιψλ επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ κάιηζηα νλνκαηνπνηνχληαη, 

αλάγνπλ νιφθιεξε ηελ  ηαπηφηεηα θαη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ απνθιεηζηηθά ζην πηζαλφ ζπλαίζζεκα ηνπο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ νη 

πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο αλαπαξηζηνχληαη σο ζχκαηα., ν εηεξνθαζνξηζκφο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζαλ ζχκαηα εληζρχεη πεξαηηέξσ ηηο ζρέζεηο 

εγεκνλίαο κεηαμχ ηεο εζσ νκάδαο θαη ηεο εμσ νκάδαο θαζψο δελ απνδίδεη ζηελ 

δεχηεξε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο θαη δξάζεο (Μαξβάθεο, Παξζάλνγινπ & Σζίαλνο, 

2006). Οη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο δελ απνηεινχλ πιένλ θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηθνχο δξάζηεο, αιιά κφλν ζχκαηα κηαο αδηέμνδεο θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ νη 

έληνλνη ζπλαηζζεκαηηθνί πξνζδηνξηζκνί ζηφρν ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν έρνπλ λα 

αλαδείμνπλ ην αδηέμνδν ηνπ πξνβιήκαηνο, νδεγψληαο ζηνλ απνθιεηζκφ πξνζθχγσλ 

θαη ησλ κεηαλαζηψλ παξά ζηελ αιιειεγγχε. Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα αληηιεπηφ θαη 

απφ ην αξλεηηθφ ζρήκα ηνπ πξψηνπ παξαδείγκαηνο (van Dijk, 2006) «δελ ζεκαίλεη 

φηη βιέπνπκε κε απαλζξσπηά φινπο απηνχο ηνπο δχζηπρνπο... αιιά...» έηζη κε ην 

πξψην ζθέινο ηεο πξφηαζεο ν νκηιεηήο εθθξάδεη ηελ γεληθή αμία ηνπ αλζξσπηζκνχ, 

εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ ζεηηθή εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ αιιά κε ην δεχηεξν 

θαη θπξίαξρν θνκκάηη εθθξάδεη ζπγθαιπκκέλα ηελ αλάγθε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο εμσ 

νκάδαο. 

   ην ηειεπηαίν απφζπαζκα νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο ραξαθηεξίδνληαη κε ην 

ζπλψλπκν αιινδαπνί. Η ιέμε απηή εμαηξεί ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηελ πνιηηηθή ζεκαζία ηεο πξνζθχγηαο ή ηεο κεηαλαζηεπζεο θαη ηνπο παξνπζηάδεη 

ζαλ έλα μέλν ζψκα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.  Η ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ζπλψλπκσλ φξσλ 

είλαη δσηηθφ θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο (Fairclough, 1992). Ο 

νκηιεηήο ζε απηφ ην ζεκείν ζπλδέεη ηελ επίθαηξε παξνπζία ησλ πξνζθχγσλ κε ηελ 
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έιεπζε ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ηηο  πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.
7
 Καη πάιη νη αιινδαπνί 

παξνπζηάδνληαη ζαλ ζχκαηα απηή ηε θνξά κηα νηθνλνκηθήο ζπλζήθεο.  

   Παξφιν πνπ ν ζπκπνλεηηθφο ιφγνο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ μελνθνβηθφ θαη 

ξαηζηζηηθφ ιφγν πνπ δηαπεξλά ην θείκελν, δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηδενινγία ηεο ΥΑ. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο κεηνλνηηθήο 

επηξξνήο (Billig, 1987) αλ κηα κεηνλφηεηα ζέιεη λα αζθήζεη επηξξνή πξέπεη λα 

ελζσκαηψζεη ζην ιφγν ηεο θάπνηεο αμίεο ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ.
8
 Δπνκέλσο πξέπεη λα 

απμήζεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο ξεηνξηθήο ηεο (ρξήζε ζπκπνλεηηθνχ ιφγνπ) ρσξίο 

φκσο λα παξεθθιίλεη απφ ηελ ηδενινγηθή ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ απφςεσλ ηεο 

(απνθιεηζκφο ησλ πξνζθχγσλ) (Papastamou & Mugny, 1985. 2008 ζε Φίγγνπ θαη 

ζπλ., 2013). 

3.2. Η Διιάδα σο ζύκα  

3.2.1 Η δηάιπζε ηεο Διιάδαο  Η παξνχζα θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πεξηγξάθεηαη κε 

δνθεξά ρξψκαηα απφ ηνλ νκηιεηή «Η ρψξα ράλεηαη. Η ρψξα δηαιχεηαη», «ελψ ηελ 

ίδηα ψξα θαηά ηελ νπνία ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη θπξηνιεθηηθά δηαιπζεί». Ιδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ρψξα θαη ην θξάηνο πξνζσπνπνηνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη παζεηηθή θσλή ζηηο πξνηάζεηο κε ηε ζπλερή επαλάιεςε έληνλα 

θνξηηζκέλσλ ξεκάησλ, κε απηήλ ηελ γξακκαηηθή πξαθηηθή επηηείλεηαη ε έληαζε ηνπ 

επηρεηξήκαηνο. Σα ξήκαηα κάιηζηα βξίζθνληαη ζε ελεζηψηα ρξφλν, πξαθηηθή πνπ 

απνδίδεη ζην επηρείξεκα ηελ ππφζηαζε ηεηειεζκέλνπ γεγνλφηνο. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο ξεηνξηθήο πξαθηηθήο είλαη λα πξνθαιέζεη ηελ αλαζθάιεηα θαη αίζζεκα παληθνχ 

ζην θνηλφ. Μέζα ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ (Fairclough & Fairclough, 2012) 

δεκηνπξγνχληαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ιφγνη γηα δξάζε ζην θνηλσληθφ 

πεδίν.  

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαζηζηηθνχ ιφγνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ κχζνπ ηεο 

θνηλσληθήο παξαθκήο (Eatwell, 2001. Griffin, 1991. Mann, 2004 ζε Υαιθηνπνχινπ & 

                                                           
7
 Οι μαηικζσ νομιμοποιιςεισ που ζγιναν το 1998 και το 2001 των μεταναςτϊν ςε μεγάλο βακμό 

παρουςιάςτθκαν από κυρίαρχα μζςα ενθμζρωςθσ τθσ εποχισ βάςθ τθσ ανάγκθσ φκθνοφ εργατικοφ 
δυναμικοφ για τθν ανοικοδόμθςθ τθσ Ακινασ εν όψει ολυμπιακϊν αγϊνων του 2004. 
8
  Στθν παροφςα χρονικι ςυγκυρία ο κυρίαρχοσ λόγοσ των ΜΜΕ επικεντρϊνεται ςτθν ανκρωπιςτικι 

ςτάςθ των Ελλινων και ςτθν παρουςίαςθ του δράματοσ τον προςφφγων (πχ 
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2061113/i-tragiki-istoria-tou-prosfiga-pou-echase-sizigo-ke-
7-pedia-sto-egeo) 
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Βαζηινπνχινπ, 2015). Η θνηλσληθή παξαθκή ελζαξθψλεηαη ζην θείκελν κέζα απφ ηηο 

πνιηηηθέο απηέο πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή θξίζε θαη ηελ δηάιπζε ηεο ρψξαο. 

«ηη ε ρώξα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη δεδνκέλν. Σν 

απν θεί θαη πέξα, ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα πνπ ζα πάξεη ε θπβέξλεζε δελ ηα 

γλσξίδνπκε ήδε ππήξμε κηα απαγόξεπζε ηεο δεκνζηόηεηνο ζε όηη αθνξά  ηνπο 

ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηα πεξίθεκα hot spots 

λα δνύκε πνπ ζα πξνρσξήζεη ην πξάγκα. Ίζσο πξάγκαηη λα είλαη 

επθαηξία απηό ην πξάγκα απηό ην γεγνλόο, απηή ε ηξαγηθή θαηάζηαζε 

γηα ηελ επηβνιή ελόο θαζεζηώηνο αλειεπζεξίαο» 

 

Ο νκηιεηήο ρηίδεη κηα λνεηηθή γέθπξα αλάκεζα ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη απηφ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Αθελφο ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνπλ ην πνιηηηθφ απηφ επηρείξεκα σο γεγνλφο (είλαη δεδνκέλν, πξάγκαηη θαη 

ε θαηαθαηηθή πξνηάζζεη „ζα πάξεη‟), αθεηέξνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδίδνπλ ην 

γεγνλφο ζαλ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ νκηιεηή (ίζσο), ηελ  πηζαλφηεηα δειαδή λα 

ππάξρνπλ θη άιια ελδερφκελα πνπ φκσο δελ παξνπζηάδνληαη. Η ζηξαηεγηθή απηή 

είλαη έλα δείγκα ιφγνπ δηαβνχιεπζεο (deliberation), ην νπνίν φκσο θξχβεη ζηνηρεία 

εμνπζίαο ηνπ νκηιεηή γηα παξαπιάλεζε (power to mislead) (Fairclough & 

Fairclough, 2012).  Σν θαληαζηαθφ (imaginary) ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη απφ ηνλ ιφγν 

επηηειεί κηα θαηαζθεπαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην 

θξάηνο θαη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 

θαη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ζπκαηνπνηψληαο ηνλ. 

  Η δηάιπζε ηεο ρψξαο θαη ε ζπκαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γίλεηαη επίζεο κέζα 

απφ ηελ εηδηθή αλαθνξά ζηνλ ζηξαηφ θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. χκθσλα κε ηνλ 

Mann (2004 ζε Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 2015) βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θαζηζηηθψλ κνξθσκάησλ είλαη ε πηζέηεζε ηνπ παξαζηξαηησηηζκνχ σο αμηαθνχ 

ηδαληθνχ. Ο ζηξαηφο θαη ε ζηξαηησηηθή ηζρχο παξνπζηάδνληαη σο ππέξηαηεο δπλάκεηο 

γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ έζλνπο. Η δηάιπζε θαη ε ππνλφκεπζε ηνπ θχξνπο  ηνπο είλαη 

έλα κεγάιν πιήγκα θαη  ζεκάδη ηεο θνηλσληθήο παξαθκήο ηνπ έζλνπο. 

«Απνζηνιή ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ είλαη λα θπινύλ ηα ζύλνξα, όρη λα ρηίδνπλ 

hot spot θαη λα θάλνπλ αγγαξείεο γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο 

ιαζξνκεηαλάζηεο. Έρεη εμαληιεζεί θπξηνιεθηηθά ην.. ηόζν ν ζηξαηόο όζν θαη 

νη έλνπιεο δπλάκεηο γεληθά».  

«Η ρώξα ράλεηαη. Η ρώξα δηαιύεηαη. Οη έλνπιεο δπλάκεηο πνπ καο 

θαηεγόξεζαλ όηη πιήηνπκε ην θύξνο ηνπο, έρνπλ πξαγκαηηθά εμαληιεζεί, όπσο 

είπα πξνεγνπκέλσο, ελώ θαηαγγέισ δεκόζηα όηη δηαιύεηαη πξαγκαηηθά ε 

ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ππάξρεη γηα ηελ θξνληίδα ηνπ ειιεληθνύ 

ιανύ ζηελ πεξίπησζε κηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Εδώ έρσ επίζεκα έγγξαθα 

από ην ππνπξγείν εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζώο θαη πγείαο πξν 

εκεξώλ πήξαλ 7000 ζθελέο από ηελ επηηξνπή πνιηηηθήο πξνζηαζία, από ηνλ 
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νξγαληζκό είλαη ή επηηξνπή; Πσο ιέγεηαη αθξηβώο; Τπεξεζία πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. Ελώ κε λεώηεξν έγγξαθν έρσ εδώ πήξαλ 15.000 ππλόζαθνπο θαη 

6.000 θνπβέξηεο. Ελώ θαη ζηα πιάλα πνπ δείρλνπλ νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί, 

ζηνπο νπνίνπο απαγόξεπζαλ λα εηζέξρνληαη πηα ζηα hot spot, βιέπνπκε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο γθξη θνπβέξηεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ, νη νπνίεο έρνπλε 

κνηξαζηεί. Έρεη δηαζπαζηζηεί θάζε απόζεκα πνπ ππάξρεη θαη αθνξά απηό 

ηξόθηκα ή είδε πξώηεο αλάγθεο» 

 

   Με ηελ αλαθνξά απηή ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αίζζεζε 

αλαζθάιεηαο θαζψο ν ζηξαηφο πηα δελ επηηειεί ηηο λφκηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη ε δεκφζηα πεξηνπζία θαηαζπαηαιάηαη κνλάρα 

πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Ο νκηιεηήο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ρηίδεη έλα δίπνιν πνπ ζηελ κηα άθξε ηνπ είλαη ν ειιεληθφο ιαφο θαη ζηελ άιιε 

νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο, ππνλνψληαο πσο ε θξνληίδα πξνο ηνπο δεχηεξνπο 

γίλεηαη ζε βάξνο πξψηνπ. χκθσλα κε ηνλ Van Dijk (2001) ζπλεπήο ζηξαηεγηθή ηνπ 

ιφγνπ ηνπ „εκείο‟ (we discource) είλαη απηή ηεο επίξξεςεο ησλ θαηεγνξηψλ ζην 

ζχκα, θαηαζθεπάδνληαο έηζη ηνλ Άιιν ζαλ ερζξφ. Η ζρεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ 

ηνπνζεηεί ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο ζε αληίπαια ζηξαηφπεδα κε ζχκα ηνπο 

πξψηνπο. Σν πνισηηθφ ζρήκα ή απηνί (πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο) ή εκείο (ειιεληθφο 

ιαφο) ηνλίδεηαη κέζσ ηεο  επηινγήο ηνπ ξήκαηνο „εμαληιεζεί‟ θαη ζηα δχν 

παξαδείγκαηα δείρλεη φηη δελ ππάξρνπλ πφξνη θαη γηα ηνπο δχν θαη φηη ήδε ν 

ειιεληθφο ιαφο έρεη δεκησζεί. Πξάγκαηη φηαλ θάπνηα πξνλφκηα ηεο θπξίαξρεο 

εζληθήο νκάδαο απεηινχληαη απφ ηελ κεηνλνηηθή νκάδα είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ 

ηελ πεγή ξαηζηζηηθήο επηζεηηθφηεηαο (Quillan, 1996). 

  Οη άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ιφγν θαίλεηαη λα 

ζπγθεληξψλνπλ ην ιαφ έλαληη ελφο θνηλνχ ερζξνχ, ελψ ηαπηφρξνλα θαζηεξψλνπλ θαη 

ζηαζεξνπνηνχλ ζρέζεηο αιιειεγγχεο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ κειψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ (Fairclough, 1989). Έλα ελδηαθέξνλ δείγκα δηαθεηκεληθφηεηαο είλαη ην 

επξέσο δηαδεδνκέλν ζχλζεκα ηεο ΥΑ «Αιιειεγγχε ζηνπο Έιιελεο»
9
. Σν ζχλζεκα 

πξνήιζε θαηά αληηπαξάζεζε κε ηνλ πξνυπάξρνλ ζχλζεκα «αιιειεγγχε ζηνπο 

κεηαλάζηεο», κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε ηεο αιιειεγγχεο βάζεη ηνπ εζληθνχ 

                                                           
9
  Ενδεικτικά παραδείγματα είναι θ διανομι τροφίμων από τθν Χρυςι Αυγι μόνο για Ζλλθνεσ «Με 

ταυτότθτεσ θ διανομι τροφίμων τθσ Χρυςισ Αυγισ» 
(http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/668596/me-tautotites-i-dianomi-trofimon-tis-hrusis-augis) 
και θ αιμοδοςία μόνο για Ζλλθνεσ «πανελλθνιά αιμοδοςία για Ζλλθνεσ ςυμπολίτεσ μασ – 
ΦΩΤΟΕΡΟΤΑΗ» (http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/panellhnia-aimodosia-chrushs-aughs-
ekatontades-fiales-aima-gia-ellhnes-sump). Επίςθσ βλ. Koronaiou και Sakellariou (2013) 
 

http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/panellhnia-aimodosia-chrushs-aughs-ekatontades-fiales-aima-gia-ellhnes-sump
http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/panellhnia-aimodosia-chrushs-aughs-ekatontades-fiales-aima-gia-ellhnes-sump
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θξηηεξίνπ ηεο ειιεληθφηεηαο θαη απνθιεηζκνχ φζσλ δελ ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην 

απηφ.  

3.2.2 Αληηξαηζηζηηθή πξνπαγάλδα ηελ θαηεγνξία απηή ν αξρεγφο ηεο ΥΑ 

θαηαζθεπάδεη ηελ νκάδα ησλ αληηξαηζηζηψλ σο ερζξφ ηνπ ιανχ. Ο Νίθνο 

Μηραινιηάθνο απνθαίλεηαη κε εηξσλεία πξνο ηνλ ερζξφ απηφ κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

κηαο νκάδαο ιέμεσλ „επαγγεικαηίεο θαη κε αληηξαηζηζηέο‟, 

   «Κάπνηνη αλεύζπλνη θαη εζληθά επηθίλδπλνη ζε απηή εδώ ηε ρώξα 

απνθάζηζαλ λα ζώζνπλ ηνλ θόζκν, αιιά απηό ην θάλνπλ ζηέιλνληαο ην 

ινγαξηαζκό ζηνλ ειιεληθό ιαό, ν νπνίνο απν..ππνθέξεη θαη έρεη εμαληιεζεί 

από ηόζα ρξόληα κλεκνλίνπ»  

«Οη εληάπζα αληηξαηζηζηέο, εληόο εηζαγσγηθώλ, επαγγεικαηίεο θαη κε, έρνπλ 

θαίλεηαη ηελ δύλακε θαη ηνλ ελζνπζηαζκό λα ζώζνπλ ηνλ θόζκν, 

πεξηθξνλώληαο ην γεγνλόο όηη ν ειιεληθόο ιαόο είλαη βαζύηαηα αλήζπρνο από 

ηα όζα ζπκβαίλνπλ θαη όηη ην θξάηνο βξίζθεηαη θαηνπζίαλ ζε θαηάζηαζε 

ρξενθνπίαο»  

 

χκθσλα κε ηνλ Fairclough (1992) ε εηξσληθή δήισζε αληαλαθιά δειψζεηο θάπνηνπ 

άιινπ. Έηζη ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ εηξσλεία κε ζθνπφ  λα αιινηψζεη ην ζεηηθφ 

λφεκα ηεο ιέμεο αληηξαηζηζκφο πξνζδίδνληαο ηεο  αξλεηηθφ λφεκα. Οη πξνηάζεηο 

είλαη ζε ελεξγεηηθή θσλή κε ζεκεησηηθφ ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηνλ ππεχζπλν ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο ηνπ ιανχ. Η ζπκαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γίλεηαη ζε απηφ ην 

ζεκείν ζε δηπιφ κνηίβν, απφ ηελ κηα κε ηελ ρξφληα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θαη απφ ηελ άιιε κε ηηο θηινκεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ 

αληηξαηζηζηψλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο νη κεηαλάζηεο λα γίλνπλ αληηιεπηνί σο απεηιή γηα ηελ 

εζληθή εζσ νκάδα (Tienhaara, 1974 ζε Quillian, 1996. 1995). Η ζπκαηνπνίεζε ηνπ 

ιανχ αληιεί απφ κία ιατθηζηηθή ηάμε ιφγνπ. Ο ιατθηζηηθφο ιφγνο σο επηθνηλσληαθφ 

ζηπι ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ απνθιεηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ απφ ηελ νκάδα ηνπ 

ιανχ (Jager & Walgrave, 2007). Η εππιαζηφηεηα ηνπ φξνπ ιαφο είλαη θαηαθαλήο 

εθφζνλ θαίλεηαη λα ελλννχληαη φινη νη Έιιελεο αιιά εμαηξείηαη ε νκάδα ησλ 

αληηξαηζηζηψλ. Οη αληηξαηζηζηέο θαηαζθεπάδνληαη ζαλ ερζξφ ηνπ ιανχ, ζηνρεχνληαο 

έηζη ζηελ ππνηίκεζε ησλ ηδενινγηψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν νκηιεηήο 

θαηαθέξλεη επίζεο λα εμαζθάιηζεη ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ αληίζεησλ 

ηδενινγηθψλ ζέζεσλ ηνπ θφκκαηνο ηνπ.  

   «Με μερλάκε επίζεο όηη επί 20 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα, όηαλ ηε ρώξα ηελ 

θπβεξλνύζαλ ε Νέα Δεκνθξαηία θαη ην ΠΑΟΚ, ζπζηεκαηηθή ήηαλ ε 

ιεγόκελε θαη ζπλερίδεηαη αληηξαηζηζηηθή πξνπαγάλδα ζε ζρνιεία θαη κέζα 

καδηθήο ελεκεξώζεσο. Σελ ίδηα ώξα πνπ ν ιαόο δεη απηή ηε δξακαηηθή 
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θαηάζηαζε ζε όια ηα θαλάιηα αλ δείηε ηα κεγάια, θάζε βξάδπ πξνβάιινληαη 

αληηξαηζηζηηθέο ηαηλίεο κε ζθνπό λα ακβιύλνπλ ην αίζζεκα επηβηώζεσο ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ, ν νπνίνο αγσληά γηα ην κέιινλ ηνπ. Θα κπνξέζεη αιήζεηα ν 

ιαόο λα αληηζηαζεί ζε απηό ην θιίκα ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο πξνπαγάλδαο; 

Θα δείμεη ην κέιινλ. Έλα κέιινλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη θαζόινπ ειιεληθό, 

γηαηί ε ηζηνξία εθδηθείηαη.» 

«Σν ίδην ζπλέβε θαη επί ησλ εκεξώλ ηνπ ΠΑΟΚ. Σν Πνηάκη. Ο  θ. 

Θενδσξάθεο, ζπκεζείηε ηεο εθπνκπέο ηνπ, έθαλε θαξηέξα νιόθιεξε 

εηζπξάηηνληαο δεθάδεο ρηιηάδεο επξώ θαη κάιηζηα από ηελ θξαηηθή 

ηειεόξαζε.. άιινηε από ηελ θξαηηθή, άιινηε από ηελ ηδησηηθή ιέγνληαο ππέξ 

ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ. Είλαη όινη ζπλέλνρνη, όινη ζπλππεύζπλνη θαη απηό ην 

γλσξίδεη ν ειιεληθόο ιαόο».  

Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιατθηζηηθνχ ιφγνπ ζεσξείηαη φηη είλαη νη αξλεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνο ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο νκάδεο, ν θαηαγγειηηθφο 

ιφγνο πξνο ηα άιια θφκκαηα  είλαη κηα ζπλήζεο ζηξαηεγηθή γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ιανχ πξνο ην θφκκα (Jager & Walgrave, 2007). Έηζη ε ΥΑ 

θαηαζθεπάδεηαη σο ηελ κφλε πνπ εξγάδεηαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

εθφζνλ ηα ππφινηπα θφκκαηα γηα ρξεκαηηθνχο ή αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο εξγάδνληαη 

ζπζηεκαηηθά πξνο ηελ εμφλησζε ηνπ. Σν επηρείξεκα απηφ απνηειεί κηα θαηαθαλή 

δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
10

, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληζρχζεη ηελ 

εηθφλα ηεο ΥΑ σο εμσζπζηεκηθή, θηινιατθή δχλακε. ε φια ηα ζεκεία νη ελέξγεηεο 

ησλ αληηξαηζηζηψλ αληηπαξαηίζνληαη κε ηελ αγσλία ηνπ ιανχ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Γίλεηαη έλα ινγηθφ άικα απφ ηνλ νκηιεηή ζαλ ην έλα λα είλαη αληίζεην 

ηνπ άιινπ. Δπνκέλσο νη αληηξαηζηζηηθέο νκάδεο φρη κφλν αδηαθνξνχλ γηα ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ αιιά πξνσζνχλ ην ζάλαην ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη κηα πάγηα 

ζηξαηεγηθή ηνπ ιφγνπ ησλ αθξνδεμηψλ νκάδσλ πνπ νλνκάδεηαη αληηζηξνθε ηεο 

κνκθήο ηνπ ξαηζηζκνχ (Φίγγνπ θαη ζπλ., 2013. Van Dijk, 2001). 

   Ο νκηιεηήο δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη «δελ 

είκαζηε εκείο ξαηζηζηέο, απηνί είλαη νη πξαγκαηηθνί ξαηζηζηέο» (Van Dijk, 2001, ζει 

382). Ο ξαηζηζκφο πξνβάιιεηαη ζε απηφ ην ζεκείν κέζσ ελφο βηνινγηθνχ/ 

εμειηθηηθνχ ιφγνπ ζαλ κηα αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Μέζσ ηεο βηνινγηθνπνίεζεο ηνπ ιφγνπ ν 

νκηιεηήο νπζηαζηηθά φρη κφλν λνκηκνπνηεί ηνλ ξαηζηζκφ (Van Dijk, 2001) αιιά θαη 

θαηαδηθάδεη σο εγθιεκαηηθή ηελ αληίζεηε ηάζε.  

3.2.3 ηηκή θαη απνζηξνθή  

                                                           
10

 Ενδεικτικά βλζπε τθν ζκκεςθ του human rights watch για τθν κζςπιςθ τθσ ρατςιςτικισ/ 
ξενοφοβικισ αςτυνομικισ επιχείρθςθσ του Ξζνιου Δία από τθν Νζα Δθμοκρατία 
(https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0613gr_ForUpload_0.pdf) 
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«Άλζξσπνη νη νπνίνη έξρνληαη κέζα από έλαλ πόιεκν, κέζα από ηε βία, κέζα 

από ηελ δπζηπρία λα θνβνύληαη κελ κείλνπλ ζηελ Ειιάδα. Ση λα πνύκε θαη 

εκείο νη Έιιελεο πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη, θαη ζεσξνύκε θαη ηηκή καο ην όηη 

δνύκε ζηελ Ειιάδα».  

«Λαζξνκεηαλάζηεο θαηά θύξην ιόγν θαη ζε κηθξό βαζκό πξόζθπγεο, επηκέλσ 

ζε απηό, έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ παηξίδα καο θαη ηξαγηθή εηξσλεία, όπσο 

είπα θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη όηη δελ ζέινπλ λα κείλνπλ ζηε ρώξα. Από ηα 

πεξίθεκα hot spots θεύγνπλ νη πξόζθπγεο πξνο ηα ζύλνξα γηαηί δειώλνπλ 

επζέσο όηη θνβνύληαη κήπσο κείλνπλ ζηε ρώξα».  

«Από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ αλέιαβε ηελ δηαθπβέξλεζε ν ύξηδα. Ίδξπζε έλα 

λέν ππνπξγείν. Τπνπξγείν κεηαλάζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν όπσο μέξεηε 

είρε πξώηε ε θ. Ε.... κνπ δηαθέπγεη ην όλνκα ηεο απηε ηε ζηηγκή, 

Υξηζηνδνπινπνύινπ, Αλαζηαζία Υξηζηνδνπινπνύινπ θαη ηώξα είλαη ν θ. 

Μνπδάιαο. (πάπζε).Σειηθά νη κόλνη κεηαλάζηεο πνπ θεύγνπλ από απηή ηε 

ρώξα, λόκηκνη κεηαλάζηεο είλαη νη Έιιελεο πνπ θεύγνπλ, θαηά εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο από ηελ ρώξα. Επηζηήκνλεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνη, νη νπνίνη 

εγθαηαιείπνπλ ηε ρώξα θαη όρη βέβαηα απηνί πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα».  

Σελ ζεκαηηθή απηή θαηεγνξία πεξλάεη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο έλαο δηαρσξηζκφο 

αλάκεζα ζην  Δκείο θαη Απηνί. Οη αλαιπηέο ιφγνπ ζπκθσλνχλ πσο νη ζεκεησηηθή 

θαηαζθεπή αλάκεζα ζην Δκείο θαη Απηνί απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνθαηειεηκέλν 

ξαηζηζηηθφ ιφγν (Weiss & Wodak, 2003) θαη ηνλ εζληθηζηηθφ, εζλνθεληξηθφ ιφγν 

(Van Dijk, 1998. 2006). Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο Baider θαη Constantinou (2014) ζηνλ 

πνισηηθφ ιφγν ησλ αθξνδεμηψλ νκάδσλ αλαπηχζζνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

φπσο ζπκφο (καηαίσζε θαη κλεζηθαθία) ελαληίνλ ηεο εμσ-νκάδαο θαη ζπλαίζζεκα 

ηηκήο γηα ηελ εζσνκάδα. Οη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο παξ' φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

άζιηεο ζπλζήθεο δσήο ηνπο δελ ζέινπλ λα κείλνπλ ζηελ Διιάδα. Η επηινγή ηνπο απηή 

πξνβάιιεηαη κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ θαη δεκηνπξγεί κηα απαμησηηθή ζηάζε 

πξνο ηελ ρψξα. Ο αληίζεηνο πφινο, νη Έιιελεο, θαηαζθεπάδνληαη κέζα απφ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξεθάληαο γηα ηελ θαηνηθία ηνπο θαηά αληηπαξάζεζε 

κε ηνλ Άιιν. Η πνισηηθή πξαθηηθή ιφγνπ αλάκεζα ζην εκείο θαη απηνί  είλαη έλα 

ηζρπξφ έξεηζκα ηνπ εζληθηζηηθνχ ιφγνπ θαη γίλεηαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηνπ εαπηνχ 

κέζσ ζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ θαη ηνπ άιινπ κέζσ αξλεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ (Van 

Dijk, 1998. 2006) θάηη πνπ ν Sumner (1959) νλφκαζε εζλνθεληξηζκφ, έηζη ν νκηιεηήο 

θαηαζθεπάδεη ην ήζνο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ σο ηνπο θαινχο θαη ησλ μέλσλ 

σο ηνπο θαθνχο. Απφ ηελ κηα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο γεληθεπκέλνο επθεκηζκφο γηα ηνπο 

Έιιελεο κέζσ ηεο απνθιεηζηηθήο θαηνρχξσζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηνπο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο θχξνπο ζηελ κεηαλάζηεπζε θαηά αληηπαξάζεζε κε ηε απιή 

παξαλνκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ. Σν επηρείξεκα απνθηά ην ραξαθηήξα αιήζεηαο 

κέζσ ηεο ιέμε „βέβαηα‟. Δπίζεο ην ξήκα „εγθαηαζηαζεί‟ πξνζδίδεη άιιε δηάζηαζε 
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ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα, εθφζνλ παξνπζηάδεη ηε κνληκφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο. Ο νκηιεηήο εηζάγεη επίζεο έηζη ην επηρείξεκα ελφο 

ηδηφηππνπ επηθνηζκνχ ηεο ρψξαο κε ηελ εγθαηάιεηςε ησλ Διιήλσλ θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ μέλσλ. 

   «κσο αιήζεηα, ηώξα είδακε όηη ππάξεη πξόβιεκα κε απηνύο ηνπο 

αιινδαπνύο πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρώξα καο;εδώ θαη δύν δεθαεηίεο 

ηνπιάρηζηνλ νιόθιεξε ε Ειιάδα έρεη γίλεη έλα hot spot. Γεηηνληέο νιόθιεξεο, 

ζηελ Αζήλα, ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηελ πιαηεία Αηηηθήο, ζηα Παηήζηα, ζηελ 

Κπςέιε. Ση άιιν είλαη από έλα hot spot; Γεηηνληέο καο έρνπλ θαηαιεθζεί από 

θάζε είδνπο αιινδαπό. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηα λεζηά, νπόηε αλ δελ είλαη ε 

ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ δελ είλαη Έιιελεο, αιιά 

αιινδαπνί». 

«ηαλ βιέπνπκε ην ζρέδην Ικπξαήκ λα βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε θαη ν ιαόο 

παζεηηθά λα κελ αληηδξά. Ση είλαη ην ζρέδην Ικπξαήκ: ν Ικπξαήκ ήζειε λα 

εμνληώζεη όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη λα εγθαηαζηήζεη 

Αηγππηίνπο. Κάηη αλάινγν ζε θιίκαθα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζήκεξα ζηελ 

Ειιάδα».  

 

   Δλδηαθέξνλ έρεη φηη νη ιέμεηο πξφζθπγαο θαη ιαζξνκεηαλάζηεο 

αλαιεθηηθνπνηνχληαη θαη  αληηθαζηζηνχληαη πιήξσο απφ ηελ ιέμε αιινδαπφο. Απηφ 

πνπ ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη είλαη αθξηβψο ην δίπνιν Διιήλσλ – μέλσλ. Η 

παξνκνίσζεηο θαη νη παξαιειηζκνί απνηεινχλ ηνλ ζχληνκν δξφκν εθινγίθεπζεο γηα 

λα πηνζεηίζεη ην θνηλφ ηελ νπηηθή ηνπ νκηιεηή κε έλαλ ππεξβαηηθφ ηξφπν (Chilton, 

2004) έηζη ε παξνκνίσζε ηεο Διιάδαο κε έλα hot spot δείρλεη ηνλ βαζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπ „έπνηθηζκνχ‟. Μέζσ ηνπ ηζηνξηθνχ παξαιιειηζκνχ (ζρέδην Ικπξαήκ) ν 

νκηιεηήο ζέηεη ην δίπνιν ηνπ Έιιελαο – μέλνο επί κηαο ινγηθήο ελφο αγψλα 

επηβίσζεο. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα πξνζρεδηαζκέλν γεγνλφο 

γηα ηελ εμφλησζε ησλ Διιήλσλ. Η αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο
11

 είλαη έλα 

ελδεηθηηθφ ζηνηρείν δηαθεηκεληθφηεηαο, ην νπνίν καο κεηαθέξεη ζε έλαλ 

παξαιιειηζκφ ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. Ο 

ιφγνο ιεηηνπξγεί ηδενπνηεηηθά θαηαζθεπάδνληαο ην λφεκα ηνπ παξφληνο δεηήκαηνο 

σο πφιεκν ελάληηα ζηνπο Έιιελεο. Έηζη ν νκηιεηήο θαηαθέξλεη λα θαηαζθεπάζεη έλα 

θφζκν αλαζθάιεηαο γηα ηνπο Έιιελεο κε ζηφρν λα ππξνδνηήζεη ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζηελ θνηλσλία (Λαθαδάλε, 2011).  
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  Θ πολιορκία του Μεςολογγίου (1925- 1926) 
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3.2.4 Τνπξθία, ν αηώληνο ερζξόο
12

.  ηελ ελφηεηα απηή ε Σνπξθία θαηαζθεπάδεηαη 

ζαλ έλα παληνδχλακν, νξθηζκέλν ερζξφ. Κάζε αλαθνξά κέζα ζην θείκελν ζηελ 

Σνπξθία γίλεηαη γηα ηελ ζπκαηνπνίεζε ηεο Διιάδαο.  

  «Πξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα παξαθξαηηθή επηρείξεζε (ζ.ζ. ην 

ιαζξνκεηαλαζηεπηηθό), ε νπνία γίλεηαη από ηελ Σνπξθία θαη ε νπνία έρεη ζαλ 

ζύκα ηεο ηελ Ειιάδα Παξόιαπηά θαλείο δελ δηακαξηύξεηαη κε.. ηνλ 

ηξόπν ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα δηακαξηπζεί θαηά ηεο 

Σνπξθίαο, αιιά εθηνμεύνπλ πξνο πάζα θαηεπζπλζε ηεο νπνηαδήπνηε 

θαηεγνξία».  

«Φηάζακε ζην ζεκείν λα θάλνπλ θάπνηνη αξηζηεξηζηέο πνξείεο ελάληηα ζηελ 

Απζηξία θαη ζηελ ππόινηπε Επξώπε γηαηί δελ δέρνληαη ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο. 

Καη ηελ ίδηα ζηηγκή λα κελ ιέλε ιέμε γηα ηελ Σνπξθία, ε νπνία καο ζηέιλεη 

ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο» 

Είλαη θαλεξό όηη ε Σνπξθία πξνβαίλεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο ζε κία ερζξηθή 

ελέξγεηα θαηά ηεο Ειιάδνο. Με ηελ Ειιάδα παζεηηθά λα ηε δέρεηαη θαη λα κελ 

αληηδξά. Η ίδηα ε Europol δεκνζίεπζε όηη ν ηδίξνο από ην παξάλνκν απηό 

εκπόξην αλζξώπσλ θαη ηε κεηαθίλεζε ήηαλ γηα ηνπο παξαθξαηηθνύο ηεο 

Σνπξθίαο, αλέξρεηαη ζε έλα ηιηγγηώδεο πνζό ησλ έμη δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ 

θαη γη απηό ην ιόγν βιέπνπκε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο λα κελ ζηακαηάλε» 

   Οιφθιεξν ην επίθαηξν πξνζθπγηθφ θαηλφκελν αλάγεηαη σο κηα ελέξγεηα πνπ 

θαζνδεγείηαη κπζηηθά απφ ην  γεηηνληθφ θξάηνο πξνο ηελ Διιάδα. Η ιέμε 

„επηρείξεζε‟ θαη „ζηέιλεη‟ ζθνπφ έρεη λα δείμεη φηη απηή είλαη κηα εζθεκκέλε ελέξγεηα 

ελαληίνλ ηεο Διιάδαο θαη ην „ηεξάζηηα‟ ηνλίδεη ηφζν ηελ παληνδπλακία ηνπ ερζξνχ 

φζν θαη ην κέλνο ηνπ γηα ηελ ζπκαηνπνίζε ηεο ρψξαο. Σν “ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ” 

πξφβιεκα έρεη θαη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ Σνπξθία.  Η  ρξήζε ηεο ιέμεο 

„ερζξηθή‟, ε νπνία είλαη ε κφλε θνξά πνπ αλαθέξεηαη ζε φιν ην θείκελν, 

θαηαζθεπάδεη μεθάζαξα ε ηδέα ηνπ ερζξνχ.  Σν επηρείξεκα ηνπ νκηιεηή είλαη 

επαγσγηθφ θαη πξνζδίδεη ηελ αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζην νηθνλνκηθφ φθεινο  θαη ηηο 

ζπλερείο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Ο νκηιεηήο κε απηή ηελ αλαγσγή θαηαθέξλεη λα 

παξνπζηάζεη ην δηεθζαξκέλν ήζνο ηνπ ηνπξθηθνχ παξαθξάηνπο θαη παξάιιεια λα 

απνθξχςεη ηνπο θνηλσληθνχο ιφγνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πξνζθπγηάο. Μηα 

ραξαθηεξηζηηθή πξαθηηθή ηνπ εζληθηζηηθνχ ιφγνπ φηη πξνσζεί αξλεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνλ Άιιν πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ δαηκνλνπνίεζε ηνπ (Potvin 

et al.,2004 ζε Baider & Constantinou, 2014. Van Dijk, 2001) 

    πλεπήο ζηξαηεγηθή  ησλ εζληθψλ εγεηψλ είλαη φηη πξνζπαζνχλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ ζε έλαλ κφλν ερζξφ ψζηε λα ακβιχλνπλ 

ηηο ακθηβνιίεο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εζσ νκάδαο (Fairclough, 1989). Έηζη ε Σνπξθία 
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είλαη ν κεραλεπηήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη νη κεηαλάζηεο αθφκα έλα ζχκα 

ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν νκηιεηήο παξέρεη ζην θνηλφ, σο πνιηηηθνχο δξάζηεο, ηνπο 

ιφγνπο γηα αληίδξαζε. Δηδηθά κε ηνλ ηνληζκφ ηεο παζεηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο 

δεκηνπξγεί αηζζήκαηα αγαλάθηεζεο γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο, ππνλνψληαο 

φηη ε αληίζηαζε ζα έξζεη κφλν απφ ηνπο νκντδεάηεο ηνπ.   

«Επηπιένλ λα πσ όηη ππάξρνπλ ζνβαξέο απνθαιύςεηο. Ήδε δηάβαζα πξν 

εκεξώλ ζηελ εθεκεξίδα Δεκνθξαηία όηη ζηε Θξάθε, ν γηνο ηνπ Αρκέλη αδηθ, 

Λεβέληεο αδηθ, ν νπνίν είλαη ν εθιεθηόο ηνπ ηνπξθηθνύ πξνμελείνπ, αγνξάδεη 

ηα πάληα. Αγνξάδεη ηα ρξέε ηεο θαπλνβηνκεραλίαο Μηραειίδεο. Ήδε δηαθηλεί 

ην 50% ησλ πξντόλησλ βάκβαθνο ζηελ Ειιάδα θαη επηπιένλ ζθέπηεηαη κέζσ 

κηαο εηαηξίαο πνπ έρεη ζηελ Πξνύζα, ηεο εηαηξίαο Αιάξα, λα ειέγμεη θαη λα 

πάξεη εθηάζεηο όπνπ θαιιηεξγνύληαη θεξάζηα, ζαπκάζηαο πνηθηιίαο θαη 

πνηόηεηαο θεξάζηα ζηελ Θξάθε καο. Η Σνπξθηθή επηζεηηθόηεηα είλαη 

δεδνκέλε».  
   Η ηνπξθηθή επηζεηηθφηεηα ζπγθεληξψλεηαη θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ην πξφζσπν 

ελφο ηνχξθηθεο θαηαγσγήο επηρεηξεκαηία, ηνλ Λεβέλη αδίθ. Η ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά δελ είλαη ηπραία. Πίζσ απφ ην φλνκα ηνπ αδίθ θξχβεηαη ην δηαθχβεπκα ηεο 

απψιεηαο εζληθήο θπξηαξρίαο. Αθελφο γηαηί ν παηέξαο ηνπ επηρεηξεκαηία έρεη 

ζπλδεζεί κε εζληθηζηηθά θηλήκαηα παληνπξθηζκνχ ζηελ Θξάθε, αθεηέξνπ γηαηί ην 

πξφζσπν ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ απφ ηελ 

Σνπξθία (εθιεθηφο Σνπξθηθνχ πξνμελείνπ). Η ηδενινγηθή ζέζε ηνπ νκηιεηή 

εληζρχεηαη απφ ην πνισηηθφ ζρήκα ηνπ θαθνχ ερζξνχ κέζσ ηνπ ηεο ηνπξθηθήο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ησλ θαιψλ Διιήλσλ κέζα απφ ηνλ επθεκηζκφ (ζαπκάζηαο 

πνηθηιίαο θαη πνηφηεηαο θεξάζηα) θαη ηελ ρξήζε α΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ (Θξάθε 

καο) φπνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη πάιη ε εζσ νκάδα ησλ Διιήλσλ απηή ηε θνξά έλαληη 

ηεο εμσ νκάδαο ησλ Σνχξθσλ. Σν πνισηηθφ ζρήκα ιφγνπ ηνπ Δκείο θαη Απηνί φπσο 

είδακε θαη παξαπάλσ (Van Dijk,1998. 2006) επηθεληξψλεηαη ζηνλ Άιιν ζαλ απεηιή 

αλάινγα κε ηηο κεγαιχηεξεο αμίεο πνπ πξνζδίδνληαη απφ ηνλ νκηιεηή, είηε απηφ εηλαη 

εζληθή θπξηαξρία, είηε ρσξηθή γε, είηε νηθνλνκία θνθ (Van Dijk, 2001).  

  Η θαηαζθεπή ηεο Σνπξθίαο ζαλ ηνλ αηψληα ερζξφ είλαη έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ. Η επηρεηξεκαηνινγηθή αθήγεζε θαίλεηαη λα ππνλνεί 

ηνλ επεθηαηηθφ, ζε ρσξηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, πφιεκν ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Ο 

ρξφλνο δηαζηέιιεηαη ζε παξειζφλ θαη παξφλ ηνλίδνληαο ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ 1821 κε απνηέιεζκα ε εζληθε ηαπηφηεηα λα θαηαζθεπάδεηαη  ζαλ 

ζηέξεε θαη αδηάιιαθηε, κηα ζπλέρεηα ησλ ηζηνξηθψλ πξγφλσλ. Η απεηιή παξακέλεη ε 

ίδηα ηζηνξηθά θαη νη άλζξσπνη ληψζνπλ ππνρξεσκέλνη λα δξάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ 

ζαλ νκάδα φηαλ απεηινχληαη (Wodak, de Cillia, Reisigl & Liebhart, 2009).  
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3.3. Η εζληθηζηηθή ιύζε 

3.3.1 Η θσλή ηνπ ιανύ 

«Καη ζην ζεκείν απηφ εξσηψ: πξηλ ιίγνπο κήλεο θάλακε έλα δεκνςήθηζκα 

γηα ηνλ αλ ζα δερζνχκε κηα δηαλεηαθή ζχκβαζε ή φρη, δελ εηλαη πνιχ 

ζεκαληηθφηεξν ην δήηεκα, έλα εζληθφ δήηεκα φπσο νκνινγνχλ ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ησλ πξνζθχγσλ, λα θαιέζνπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ 

λα απνθαζίζεη ηη ζα γίλεη; Γηαηί δελ θάλνπλ θαη έλα δεκνςήθηζκα γηα ην 

ιαζξνκεηαλαζηεπηηθφ;Γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη γλσξίδνπλ φηη ν 

ειιεληθφο ιαφο έρεη ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθέζηαηε ζέζε, ε νπνία είλαη 

αληίζεηε ηφζν κε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβεξλήζεσο φζν θαη ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιηηεχζεσο θαη ησλ ινηπψλ θνκκάησλ, ηα νπνία επζπγξακκίδνληαη 

πιήξσο κε απηή ηελ εζληθά επηθίλδπλε πνιηηηθή» 

«Ήδε ε εθεκεξίδα καο πνπ θπθινθνξεί αχξην, κε ηίηιν „αο απνθαζίζεη ν 

ιαφο, δεκνςήθηζκα γηα ην ιεγφκελν πξνζθπγηθφ πξφβιεκα‟. Βεβαίσο ην 

εξψηεκα ην νπνίν  ζα πξέπεη λα ηεζεί είλαη γηα ην αλ ν ειιεληθφο ιαφο ζέιεη 

ηελ παξνπζία απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζε νηθηζκνχο, κάιηζηα κέζα ζην αζηηθφ 

ηζηφ ηεο ρψξαο. Δπηηέινπο ν ειιεληθφο ιαφο δελ είλαη κφλν γηα λα 

θνξνινγείηαη θαη λα δέξλεηαη θαη λα εμαζιηψλεηαη. Αο απνθαζίζεη ν ιαφο 

γηα ηελ ηχρε ηνπ θαη φρη νη δηάθνξνη επαγγεικαηίεο αληηξαηζηζηέο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζηηο εγεζίεο ησλ θνκκάησλ θαη ζέινπλ λα αξεζηνί ζηνλ μέλν 

αθέληε πνπ επηζπκεί ηελ παγθνζκηνπνίεζε, πνπ παγθνζκηνπνίεζε ζεκαίλεη 

έλαο πνιηφο πνιπεζληθφο, ρσξίο παηξίδεο, ρσξίο έζλε» 

Ο νκηιεηήο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε δηεμαγσγήο ελφο δεκνςεθίζκαηνο. Σν 

δεκνςήθηζκα απνηειεί έλαλ δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζεζκφ. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ιφγνπ ν αξρεγφο ηεο ΥΑ δηακνξθψλεη θάπνηεο ζέζεηο ππνθεηκέλνπ 

γηα ην ιαφ, δειαδή ηνπο ελεξγνχο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ ν ιαφο επηηειεί κέζα ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (Fairclough, 1989; 1992). Απφ ηελ κηα ν ειιεληθφο 

ιαφο παξνπζηάδεηαη ζαλ ζχκα ησλ πνιηηηθψλ ησλ ππνινίπσλ θνκκάησλ, ηα νπνία 

φρη κφλν αγλννχλ ηελ γλψκε ηνπ αιιά θηάλνπλ ζε ζεκεία θαθνκεηαρείξεζεεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο, ελψ απφ ηελ άιιε ζαλ ηνλ ελεξγφ πνιηηθφ δξάζηε πνπ ε ΥΑ 

επηθπιάζζεηαη λα ηνπ δψζεη θσλή. Ο αξρεγφο ηεο ΥΑ ιεηηνπξγεί ζαλ ηνλ γλήζην 

εθπξφζσπν ηνπ ιανχ, φκσο ε ρξήζε κφλν γ΄ πξνζψπνπ δείρλεη φηη ν νκηιεηήο δελ 

εληάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζην ιαφ, αιιά πάλσ απφ απηφλ σο εγέηεο (Fairclough, 

1989). 

   Δπίζεο ν νκηιεηήο θαίλεηαη λα εληάζζεη φινπο ηνπο Έιιελεο ελαληίνλ ησλ 

πνιηηηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ μέλα ζπκθέξνληα θαη ππέξ ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Ο Hall (1996) ππνζηεξίδεη φηη ην έζλνο θαη ε εζληθή 

ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο έκθαζεο ζηελ νκνηνκνξθία θαη ηελ αγλφεζε 

ησλ ελδν-εζληθψλ δηαθνξψλ. Έηζη θαη ν νκηιεηήο αγλνεί ηηο πηζαλέο δηαθνξεηηθέο 
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ππάξρνπζεο ηάζεηο κέζα ζηελ θνηλσλία
13

. Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ιατθηζηηθνχ ιφγνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Laclau (2005) ν ιατθηζκφο έξρεηαη φηαλ κηα ζεηξά πνιηηηθφ -

ξεηνξηθψλ  πξαθηηθψλ θαηαζθεπάδεη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν ζε δχν άθξα κέζσ ελφο 

εζσηεξηθνχ νξίνπ πάλσ ζε έλα ζέκα. Ο δηαρσξηζκφο ππαγνξεχεηαη απφ κηα ζεηξά 

θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ. Ο ιατθηζηηθφο ιφγνο είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο 

θνηλσληθήο θξίζεο, φπνπ κηα ξήμε ζην ζπλαζπηζκφ ηεο εμνπζίαο δίλεη ηελ επθαηξία 

ζε κηα νκάδα λα θαζηεξψζεη ηελ εγεκνλία ηεο, αιιά γηα λα ην θάλεη απηφ πξέπεη λα 

πξνζειθχζεη ην ιαφ ζαλ ζχλνιν έλαληη ηεο  ηδενινγίαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

εμνπζίαο (Laclau, 1977). Ο Laclau απνθαιεί ην θαηλφκελν απηφ σο ιατθηζκφ ηεο 

θπξίαξρεο ηάμεο (βι. Laclau, 1977 ζρεηηθά κε ηνλ ιατθηζκφ ηνπ λαδηζκνχ) θαη 

ζεκεηψλεη φηη είλαη πηζαλφ λα επηθιεζεί δηάθνξεο ηδενινγηθέο ζηξεβιψζεηο (πρ 

ξαηζηζκφο) γηα λα απνθχγεη ηελ επαλαζηαηηθή πηζαλφηεηα ησλ εγθιήζεσλ ηεο λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ζηφρν. Ο βαζκφο πνπ ν ιφγνο ελφο 

θηλήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ιατθηζηηθφο εμαξηάηαη απφ ηελ βαζκφ πνπ ζα 

εγθαιέζεη ην ιαφ λα ζπζπεηξσζεί έλαληη ηνπ ερζξνχ. Σέινο ε αλάγθε λα 

νκνγελνπνηεζεί ε εηεξνγελήο πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα εθπιεξσζεί κφλν κέζα απφ 

ηνλ „φλνκα‟ ηνπ εγέηε (Laclau, 2005).  

   Πξάγκαηη ν Ν.Γ. Μηραινιηάθνο, φπσο είδακε παξαπάλσ, κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

αγψλα γηα εγεκνλία πξνζπαζεί λα θαηαζηαζεί ζαλ ηνλ γλήζην εγέηε ηνπ ιανχ. Απηφ 

πξνζπαζεί λα ην επηηχρεη κέζσ δηάθνξσλ ξεηνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη 

δηάζπαξηεο κέζα ζην θείκελν. Βαζηθή ζηξαηεγηθή  είλαη ην ξεηνξηθφ ζηπι πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο, ην νπνίν  δηαθξίλεηαη απφ ηελ ρξήζε ιφγηνπ ιφγνπ (πρ 

θπβεξλήζεσο, επηβηψζεσο, ελεκεξψζεσο, δσλ πνηεηήο, εκκέζσο θνθ), έηζη ν 

νκηιεηήο πξνζπαζεί λα πξνβάιιεη ην πςειφ κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, λα πξνβιεζεί 

ζαλ κηα ηδηφηππε απζεληία. Έλαο αθφκα ηξφπνο λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε ρξήζε 

„απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ‟ κε θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην θείκελν πνπ 

δειψλνπλ γεγνλφηα (Schneider, 2013) πρ φπσο φινη γλσξίδεηε (βι. 1.1), βέβαηα, 

ζίγνπξα θηι. Δπίζεο ην ζηπι είλαη επίζεκν, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηα 

πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο, άιισηε πεξηγξαθηθφ θαη άιινηε επηρεηξεκαηνινγηθφ. ε 

πνιιά ζεκεία επηρεηξεκαηνινγίαο δηαθξίλεηαη έληνλα ε ρξήζε εηξσλείαο θαη 

                                                           
13

  Ομάδεσ αλλθλεγγφθσ για τουσ πρόςφυγεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα 
http://tvxs.gr/news/ellada/refugeeswelcome-omades-allileggyis-gia-toys-prosfyges-se-oli-tin-ellada 
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θαηαγγειηηθνχ ιφγνπ ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ (βιέπε ελφηεηα 2.2), πνπ 

ζηφρν έρεη λα ηνπο ππνηηκήζεη θαη αλ θαηαζηήζεη αδχλαην ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν. 

Γελ είλαη ηπραία ε πξνζθψλεζε ηνπ «αξρεγνχ»  ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ  Νίθν 

Μηραινιηάθν φζν θαη απφ ηνλ βνπιεπηή ηνπ θφκκαηνο ηεο ΥΑ Ηιία Καζηδηάξε. 

ηελ πξνβνιή ηνπ αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο σο εγέηε παίδεη ξφιν θαη ε δηάηαμε ηνπ 

ρψξνπ ηεο ζπλέληεπμεο (Δηθφλα 1): ν «αξρεγφο» βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ 

ηνπνζεηεκέλνο ζε ππεξπςσκέλν βάζξν, νη έδξεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη 

ζηξακκέλεο κε επίθεληξν ηνλ νκηιεηή, ελψ ν βνπιεπηήο πνπ βξίζθεηαη καδί ηνπ 

ρξεζηκεχεη κφλν ζηελ εθθψλεζε ηνπ νκηιεηή θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

        Δηθφλα 1. ηηγκηφηππν απφ ηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ. Ο Νίθνο Μηραινιηάθνο (δεμηά) θαη ν Ηιίαο Καζηδηάξεο 

(αξηζηεξά) 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ πξφηππν ησλ Burns  θαη Marcus (2005) ην θφκκα ηεο 

ΥΑ ζαλ ζεζκφο, δνκείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θάζεηε ηεξαξρηθή ηεξαρία, 

θαηαζθεπάδεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ξφιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (θφκκαηνο- ιανχ) σο εμνπζηαζηήο  θαη εμνπζηαδφκελνο αληίζηνηρα 

θαη επελδχεη ην θνηλσληθφ πεδίν κε αλάινγεο ηδενινγίεο θαη αμίεο, φπσο ηεο 

ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ππαθνήο ζε απηήλ.   

 

3.3.2 Δζληθή επηβίσζε 

 «Δεκνζηνγξάθνο: ζεσξείηαη εζείο πξνζσπηθά όηη όιν απηό ην ζθεληθό πνπ 

έρεη ζηεζεί ελαληίνλ ηεο παηξίδαο θαη ηνπ έζλνπο καο κε ηελ κείδνλα 

νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ νπνία πθηζηάκεζα ζαλ ιαόο θαη ζαλ έζλνο ζε 
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ζπλδπαζκό κε ην ιαζξνκεηαλαζηεπηηθό, όρη πξνζθπγηθό ιέσ εγώ, ξεύκα ζηελ 

Ειιάδα θαη ζηελ Επξώπε απνζθνπεί ζηελ δηάιπζε ηεο Ειιάδνο, ζηελ 

βηνινγηθή εμόλησζε ησλ Ειιήλσλ θαη ζηνλ αθξνηεξηαζκό ηεο ειιαδηθήο 

επηθξάηεηαο; 

θ. Μηραινιηάθνο: είλαη πξνθαλέο όηη εθεί νδεγνύλ κνηξαία ηα πξάγκαηα, εάλ 

δελ ππάξμε κηα ηζρπξή, εζληθή αληίδξαζε. Η πξνζπάζεηα ε νπνία γίλεηαη λα 

αιινησζεί ε ειιεληθή θνηλσλία, λα κεηαβιεζεί ην ειιεληθό θξάηνο ησλ 

Ειιήλσλ, όπσο ηδξύζεθε από ηελ επαλάζηαζε ησλ Ειιήλσλ ηνπ 1821, εηο ην 

όλνκα ηεο αγίαο ηξηάδνο λα κεηαβιεζεί ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

έηλαη νξαηή θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλνη πξνπαγαλδηζηηθά. Κάλνπλε εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα καζήκαηα ζηα παηδηά καο ζηα ζρνιεία γηα όιε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ηελ νπνία ζήκεξα δνύκε. Εκείο ζαλ ΥΑ ζέινπκε λα παξακείλεη 

εζληθό θξάηνο ην ειιεληθό θξάηνο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε κε θάζε λόκηκν 

ηξόπν λα αγσληζηνύκε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή» 

 

   ε απηφ ην ζεκείν παξαηεξείηαη ε ρξήζε ηνπ α‟ πιπζεληηθνχ πξνζψπνπ „εκείο‟ ή 

„καο‟. Ο Fairclough (1989) ππνζηεξίδεη φηη ε ρξήζε ηνπ Δκείο έρεη θαηαζθεπαζηηθή 

ηδηφηεηα. Ο δεκνζηνγξάθνο αξρηθά ζπγθξνηεί ην εκείο ζαλ έζλνο θαη ζαλ παηξίδα, 

ελψ ν Ν.Γ. Μηραινιηάθνο ην εκείο ζαλ ΥΑ. χκθσλα κε ηνλ Gergen (2009) ην Δκείο 

θξχβεη κέζα ηνπ κηα γνεηεία (ζει 179). Σν έζλνο απφ κφλν ηνπ δελ έρεη ηδηαίηεξε 

αμία παξά κφλν φηαλ επελδχεηαη κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ εκείο, ηνπ δηθνχ καο ζαλ 

ζπλδεκηνπξγηθή αμηαθή χπαξμε. Χζηφζν φηαλ δηαζθαιίδεηαη ε  ζρέζε απηή 

δεκηνπγεί κε ηε ζεηξά ηεο αληηζεηηθά φξηα αλάκεζα ζην Δκείο θαη ην Απηνί. Έηζη 

παξαηεξείηαη ζην θείκελν φηη ην Απηνί ιεηηνπξγεί απεηιεηηθά γηα ηελ κέρξη ηψξα 

ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο ηείλνληαο λα ηελ κεηαβάιιεη. Δπίζεο ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

Δκείο ζαλ ΥΑ έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηείλεη λα δψζεη ζην θφκκα ην ρξήζκα ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα ηνπ έζλνπο. Ο ιφγνο ζε απηφ ην απφζπαζκα ιεηηνπξγεί ηδενπνηεηηθά 

θαζψο δεκηνπξγεί έλα ζχζηεκα γλψζεο θαηά ην νπνίν ν θφζκνο εηλαη ρσξηζκέλνο ζε 

εζλε. 

    χκθσλα κε ηoλ Aderson (1985) νη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο νη νπνίεο δελ 

κνηξάδνληαη θνηλνχο θψδηθεο πνιηηηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο κε ηελ εζληθή εζσ νκάδα 

ηείλνπλ λα απνηεινχλ απεηιή αλάινγα κε ηηο αληηιακβαλφκελε πνιηηηζκηθή δηαθνξά 

θαη ηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο έρνπλ απνδνζεί απφ ηελ εζσ νκάδα 

(ζε Trindafyllidou, 2000). Δπνκέλσο νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο ηείλνπλ λα 

θαηαιχζνπλ απφ ηα ζεκέιηα ηνπ ην έζλνο θαη ην θξάηνο ησλ Έιιελσλ. Η αλαθνξά 

ζηελ ίδξπζε ηνπ έζλνπο δείρλεη ηα δχν θχξηα ζεκεία πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο: ηελ 

ηζηνξία (επαλαζηαζε 1821) θαη ηελ ζξεζθεία (ζην φλνκα ηεο Αγίαο Σξηάδνο).  

«Θέινπλ λα θέξνπλ ηελ ηξνκνθξαηία, λα θέξνπλ έλα αίζζεκα έλα αίζζεκα 

αλαζθαιείαο ζε όινπο ηνπο ιανύο γηα λα θηάζνπλ ζην ηειηθό ηνπο ζθνπό πνπ 



32 

 

είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε, έλα εληαίν λόκηζκα, παλζξεζθεία, κηα.. λα 

θαηαζθηξέςνπλ ηηο παηξίδεο θαη ηα έζλε θαη λα θηηάμνπλ κηα θαηαλαισηηθή 

αγέιε. Σν ζρέδην ινηπόλ γηα παγθόζκηα θπξηαξρία, γηα λα γίλνπλ ηα έζλε έλαο 

πνιηόο ρσξίο ηαπηόηεηα, εβξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε. Σν επηρείξεζαλ βεβαίσο 

θαη άιινη ζην παξειζόλ, κεγάιεο απηνθξαηνξίεο, θαη απέηπραλ. Θα απνηύρνπλ 

θαη ηώξα. Αιιά κέζα από ηελ απνηπρία ηνπο απηή, ζα πξνθύςεη πνιύο πόλνο θαη 

κεγάιεο ζπκθνξέο. Οη παηξίδεο ηειηθά ζα ληθήζνπλ θαη δελ ζα πεξάζνπλ ηα 

ζρέδηα ηνπο.» 

«ζν γηα ην κεγάιν ηνπο θόβν γηα ηνλ εζληθηζκό πνπ έξρεηαη ζαλ θπζηθή 

αληίδξαζε ζηελ θαηαζηξνθή ηεο παηξίδαο, είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν θόβνο 

απηόο θαη ε ηειεπηαία ειπίδα ηνπ γέλνπο καο γηα λα ππάξρεη έλα ειιεληθό αύξην.» 

Σειηθφο ζηφρνο ηεο παγθφζκηαο απεηιεο θαίλεηαη λα είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Mudde (2007) είλαη θνηλφο ηφπνο ησλ ιατθηζηηθψλ αθξνδεμηψλ 

θνκκάησλ ηεο Δπξψπεο ε απεηιή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή 

ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: νηθνλνκηθή («εληαίν λφκηζκα»), πνιηηηζκηθή («παλζξεζθεία»)θαη 

πνιηηηθή («θαηαζηξνθή παηξίδσλ θαη εζλψλ»). Η παγθνζκηνπνίεζε πξνθαιεί θφβν 

θαη απνξξίπηεηαη επεηδή απεηιεί ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζλνπο-

θξαηνπο (ζε Παξαζθεπά-Βεινπδνγηάλλε, 2015). Σν γεγνλφο φηη ην ππνθείκελν ηεο 

πξφηαζεο ιείπεη θαη λνείηαη έλα γεληθφ Απηνί ζηνρεχεη ζε απηφ πνπ ν Fairclough 

(1989) πεξηέγξαςε ζαλ ηδενινγηθή νκνηνκνξθία, φηη δειαδή ν εγέηεο ζπγθεληξψλεη 

ηνπο ερζξνχο ζε κία θαηεγνξία ψζηε λα θαηνρπξψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ 

εθφζνλ πξνιακβάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ απηνχο.  

Χζηφζν ηα ζρέδηα Απηψλ είλαη κνηξαίν λα απνηχρνπλ φπσο ζην παξειζφλ. Ο Burger 

(1996) απνθαιεί  ηελ κπζηθή δηεχξπλζε ηνπ έζλνπο ζην ρξφλν σο „εζληθηζηηθή 

δηαζηνιή ρξφλνπ‟ (nationalist dilation of time), ην έζλνο απνθηά έηζη κηα δηηζηνξηθή 

θαη παληνληηλή νληφηεηα (ζε Wodak et al., 2009). Η ηδενινγία ηνπ θφζκνπ εθ θχζεσο 

ρσξηζκέλν ζε έζλε, ε νπνία είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζην ειιεληθφ εζληθηζηηθφ δφγκα 

πνπ ζχκθσλα κε απηή ην έζλνο πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλνκία, ηελ πνιηηηζηηθή 

θαζαξφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ηνπ (Triandafyllidou & Kouki, 2013) απνθηά έηζη κηα 

ηζηνξηθή επηθχξσζε. ηα παξαπάλσ δηαθπβεχκαηα ηνπ κέιινληνο  ν κφλνο ζσηήξαο 

θαηά ηνλ Νίθν Μηραινιηάθν κπνξεί λα είλαη ν εζληθηζκφο, ν νπνίνο κάιηζηα έξρεηαη 

ζαλ «θπζηθή αληίδξαζε». χκθσλα κε ηνπο Abercombie, Turner & Hill (1980,1990) 

νη θπξίαξρεο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ιφγνπο γηα λα θαηνρπξψζνπλ ηελ λνκηκνπνίεζε 

ηνπο ή γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ζπλαίλεζε (ζε Van Dijk, 1995). 

Ο νκηιεηήο αληιψληαο απφ έλαλ βηνινγηθφ ηχπνπ ιφγν ζπγθξνηεί ηελ ηδενινγία ηνπ 

εζληθηζκνχ κέζα ζηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ, νπφηε θαζηζηά ηνλ εζληθηζκφ φρη κφλν 

λφκηκν κέζν γηα ηελ ζσηεξία ηνπ γέλνπο ησλ Διιήλσλ αιιά ζηνρεχεη θαη ζηελ 
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ζπλαίλεζε ηνπ θνηλνχ ηνπ. Ο βηνινγηθφο ιφγνο ζπλελψλεηαη κε ην θνηλσληθφ πεδίν 

θαηαζθεπάδνληαο κέζα απφ ηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ έλα θφζκν 

ζεκειησκέλν ζην δηαρσξηζκφ θαη ζηνλ αληαγσληζκφ γηα επηβίσζε έλαληη ηνπ άιινπ 

(Gergen, 2009). 

3.3.3 Ο  απνθιεηζκόο ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ 

«πξώηνλ, εάλ θαηαξράο είλαη όλησο, πνπ ην εύρνκαη, κόλν 25.000 νη 

εγθισβηζκέλνη πξόζθπγεο θαη ιαζξνκεηαλάζηεο ηόηε πξάγκαηη ην πξόβιεκα 

δελ είλαη πνιύ κεγάιν θαη εάλ ε ρώξα έθιεηλε ηα ζύλνξα ηεο απνθαζηζηηθά, 

όπσο θάλνπλ θαη νη άιιεο ρώξεο ζα κπνξνύζε λα πεξηνξίζεη ην πξόβιεκα» 

«πξέπεη λα ηζρύεη θάπνηνο λόκνο, όπνηνο κπαίλεη παξάλνκα ζηε ρώξα πξέπεη 

λα ηηκσξείηαη γη απηό κε θάπνηα πνηλή. Άιισζηε ην πξνβιέπεη απηό θαη ν 

λόκνο ηνλ νπνίν δελ εθαξκόδνπλ παξάλνκα νη αξρέο» 

«Οη ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο, ην πνιεκηθό λαπηθό θαζώο θαη εηδηθέο 

νκάδεο ηνπ ζηξαηνύ, ακθίβηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζα κπνξνύζαλ λα θπιάμνπλ 

ηα ζύλνξα καο. ηελ αλάγθε αλ ήηαλ αλαπόηξεπην λα ζπιιάβνπλ κεξηθνύο 

από απηνύο πνπ κπαίλνπλ παξάλνκα ζηελ παηξίδα καο θαη λα θξαηεζνύλ ζε 

θέληξα θξαηήζεσλ κε ζπλζήθεο θξαηνπκέλσλ όπσο θαη επηβάιεη ν λόκνο.» 
«Η Υξπζή Απγή από ηε δεθαεηία αθόκε ηνπ 90‟ κε πξσηνζέιηδν ηίηιν ηνπο 

θαινύζε ην θξάηνο λα θπιάμεη ηα ζύλνξα, λα θιείζεη ηα ζύλνξα θαη λα 

ζηακαηήζνπλ λα εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ παηξίδα καο αιινδαπνί θαη 

ζίγνπξα ζε απηή ηελ πεξίνδν ηνπ παξειζόληνο όρη πξόζθπγεο.» 

Όιεο νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο απφ ηελ ΥΑ  γηα ην πξφβιεκα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ κέζα ζην θείκελν πξνηάζζνπλ ηνλ νιηθφ απνθιεηζκφ ηνπο. Η είζνδνο 

ησλ κεηαλαζηψλ πεξηγξάθεηαη πάληα σο παξάλνκε θαη ρξήδεη ηηκσξίαο. χκθσλα κε 

ηελ ζεσξία ζχγθξνπζεο (conflict theory) νη εζληθέο εμσνκάδεο κπνξεί λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο σο απεηιή ζηελ ζέζε ηεο εζσνκάδαο, ν βαζκφο ησλ εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ 

θαη ηνπ εζληθνχ απνθιεηζκνχ κηαο νκάδαο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο 

αληηιακβαλφκελεο απεηιήο. Ο Coenders (2001) ππνζηεξίδεη φηη ν εζληθφο 

απνθιεηζκφο έρεη δηαθνξεο δηαζηάζεηο, δχν απφ απηέο είλαη ν απνθιεηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ν  απνθιεηζκφο ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηελ εηνηκφηεηα γηα θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θαη ζηελ ζέζε 

φηη νη πξφζθπγεο δελ ζα επηηξέπεηαη λα κέλνπλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο αληίζηνηρα. Ο 

Νίθνο Μηραινιηάθνο παξφιν πνπ ζηνλ ιφγν ηνπ θάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαηαιήγεη ηειηθψο ζηνλ απνθιεηζκφ θαη ησλ δχν 

νκάδσλ κε ηνλ ίδην άκεζν θαη ηηκσξεηηθφ ηξφπν, λα θιείζνπλ ηα ζχλνξα θαη λα 

ηηκσξεζεί ε είζνδνο ηνπο ζηελ ρψξα.  

4. Σπδήηεζε 
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   πκπεξαζκαηηθά ν αξρεγφο ηεο ΥΑ κέζα ζηελ νκηιία ηνπ βιέπνπκε λα παξάγεη θαη 

λα αλαπαξάγεη ιφγνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα θαηά 

αληηπαξάζεζε κε ηνλ μέλν. Κχξην ζεκείν ηνπ ιφγνπ είλαη φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα 

νξίδεηαη κέζσ ηεο εζληθφηεηαο, φπσο απηή θιεηξνδνηείηαη κέζα απφ ηελ ηζηνξία θαη 

ηε ζξεζθεία ηνπ γέλνπο ησλ Διιήλσλ, απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα φπνηνλ δελ 

κνηξάδεηαη ηηο αξρέο απηέο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα 

απνηειεί θάηη αλαιινίσην θαη αδηάζπαζην ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Οη Έιιελεο 

θαηαζθεπάδνληαη ζπγθξηηηθά κε ηνλ μέλν ψο αλψηεξνη ζε εζηθφ, λνκηθφ θαη 

ζξεζθεπηηθφ επίπεδν. 

Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα εζλνθεληξηζκνχ θαη πνιινί 

εξεπλεηέο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο κειεηήζεη ηελ ηδενινγία θαη ην ιφγν ηεο ΥΑ 

ζπκθσλνχλ πσο είλαη θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο ηνπο. πγθεθξηκέλα νη 

Υαιθηνπνχινπ θαη Βαζηινπνχινπ (2015) έδεημαλ πσο ε ΥΑ δεκηνπξγεί ηζηνξηθέο 

ζπλδέζεηο ησλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ κε ειιεληθέο ηζηνξηθέο κνξθέο πνπ ζεσξεί 

εξσηθέο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα γηα λα δηαπλεχζεη ην αίζζεκα 

αλσηεξφηεηαο έλαληη ηνπ μέλνπ. 

   Όπσο θαη είδακε θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, έηζη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

απηή ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη γηα ηελ ΥΑ  ε ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα είλαη 

θιεξνλνκηθή, πξέπεη λα κείλεη αλαιινίσηε φπσο ζην παξειζφλ. Χζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα καο παξνπζηάδνπλ δχν ζεκειηψδεηο δηαθνξέο απφ πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο. Απηέο είλαη φηη ε εζληθή ηαπηφηεηα δελ θιεξνλνκείηαη βάζε ηνπ βηνινγηθνχ 

ζπλδέζκνπ ηεο θπιήο θαη ηνπ αίκαηνο, φπσο έδεημαλ νη έξεπλεο ησλ Παξαζθεπά – 

Βαινπδνγηάλλε (2015), Georgiadou (2013), Ellinas (2015) θαη Φαξξάο (2012), αιιά 

αληηζέησο βάζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δπίζεο φηη ν μέλνο δελ 

απαλζξσπνπνηείηαη φπσο έδεημαλ νη έξεπλεο ησλ Φίγγνπ θαη ζπλ. (2013) θαη Baider 

θαη Constantinou (2014) κε φξνπο φπσο ππάλζξσπνο ή παξάζηην, αληηζέησο δίλεηαη 

έκθαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν πνπ θαζνξίδεη ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. 

Δπνκέλσο θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζψκα, πνπ κέλεη ζηαζεξφ 

ζεκείν ηεο ηδενινγίαο, δελ γίλεηαη κε ηε ρξεζε βίαο, αιιά αληίζεηα ν μέλνο πξέπεη λα 

απνθιεηζηεί κε φια ηα δπλαηά λφκηκα κέζα πνπ δίλνληαη. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε 

ΥΑ θάλεη άικα απφ έλαλ θαζαξά ξαηζηζηηθφ ιφγν ζε έλαλ πην επέιηθην 

λένξαηζηζηηθφ ιφγν.  
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   Η αηηίεο πνπ ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο έξεπλεο θαη ζηελ 

παξνχζα κπνξεί λα είλαη πνιιέο. Πξψηνλ φιεο νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  άληιεζαλ πιηθφ ηεο ΥΑ κε δηαθνξά ην ιηγφηεξν δχν ρξφληα πξηλ 

απφ ηελ παξνχζα ζπλέληεπμε ηχπνπ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ρξεζηκνπνηνχλ 

πιηθφ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θφκκαηνο, πξνεθινγηθέο νκηιίεο, παιηφηεξε 

αξζξνγξαθία ή αθφκα θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο, ζπλεπψο ηα πεξηζζφηεξα 

απφ απηά ηα θείκελα απεπζχλνληαη ζε κέιε ηνπ θφκκαηνο ή ήδε πξνζθείκελνπο 

θηιηθά πξνο ην θφκκα πνιίηεο. Η ΥΑ ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθινγή ηεο ην 2012 

πηνζέηεζε έλα „δηπιφ ιφγν‟ δειαδή δηαθνξεηηθή ξεηνξηθή πξνο ηα έμσ θαη 

δηαθνξεηηθή πξνο ηνπο κπεκέλνπο (Φαξξάο, 2014, ζει 41), ε ρξήζε κηαο θαλεξά 

κεηξηνπαζέζηεξεο γιψζζαο πξνο ην επξχ θνηλφ, φπσο είλαη ε ζπλέληεπμε ηχπνπ 

απηήο ηεο εξγαζίαο, θαη δηαθνξεηηθήο πξνο ηα κέιε είλαη κηα πάγηα ζηξαηεγηθή ησλ 

αθξνδεμηψλ θνκκάησλ, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο λνκηκνπνίεζε 

(Φίγγνπ θαη ζπλ, 2013). Γεχηεξνλ ηα αθξνδεμηά θφκκαηα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξίδνληαη ηε δήηεζε ηνπο κέζα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπο κε ηελ 

πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ ξεηνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Υαιθηνπνχινπ & Βαζηινπνχινπ, 

2015), έηζη αλαγθάδεηαη λα πηνζεηήζεη θάπνηεο απφ ηηο αμίεο ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ, 

ζηελ πξνθεηκέλε ηνπ θηινπξνζθπγηθνχ ιφγνπ θαη πξαθηηθψλ  ηεο θπβέξλεζεο, ησλ 

ΜΜΔ θαη ησλ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηνλ έξγν ηνπ Φαξξάο (2012) ε 

ηζηνξία δείρλεη πσο ε ΥΑ ππήξμε πνιιέο θνξέο επέιηθηε ζηελ ηδενινγία ηεο γηα ην 

ιφγν απηφ, φπσο κε ηνλ ζαπκαζκφ θαη έπεηηα κε ηελ άξλεζε ηνπ ζαπκαζκνχ πξνο 

ηνλ Υίηιεξ, κε ηελ απνθήξπμε ηνπ παγαληζκνχ θαη ηνπ κπζηηθηζκνχ θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο.  

   Σν θπξίαξρν ζεκείν ηνπ ιφγνπ πνπ δηαπεξλά ηελ νκηιία ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνξηθφ πνιηηηθή ζηηγκή είλαη φηη ε ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ παξνπζηάδεηαη 

ζπκαηνπνηεκέλε θαη κνλίκσο επαπεηινχκελε. Η επηβίσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο απεηιείηαη ηφζν απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο („ιαζξνκεηαλάζηεο‟ θαη 

πξφζθπγέο, Σνχξθνη, κνπζνπικάλνη, Σδηραληηζηέο) φζν θαη απφ εζσηεξηθνχο 

(αληηξαηζηζηέο, αξηζηεξηζηέο, αλέπζπλνη πνιηηηθνί). Ο κφλνο ηξφπνο αληίζηαζεο είλαη 

φπσο παξνπζηάδεηαη κηα ελ δπλάκεη ηαπηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ σο εμνπζηαζηή 

ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη εμνπζηαδφκελνπ ηαπηφρξνλα θάησ απφ ην φλνκα ηνπ 

αξρεγνχ, ν νπνίνο απνηειεί ηελ απφιπηε έθθξαζε ηνπ ιανχ. 
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   Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ΥΑ ζηνρεχεη πξνο ηελ δεκηνπξγία κηαο απηαξρηθήο 

ηαπηφηεηαο. Πξνεγνχκελνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ην απηαξρηθφ πξφζσπν ηεο ΥΑ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηθή θιεξνλνκηά ησλ πξνεγνχκελσλ απνιπηαξρηθψλ 

θαζεζηψησλ ζηελ Διιάδα. Ο απηαξρηζκφο, φπσο εξεπλήζεθε απφ ηελ ςπρνινγία,  

δηαθξίλεηαη απφ δχν πφινπο απφ ηε κηα ηελ αλάγθε γηα έλαλ ραξηζκαηηθφ ήξσα – 

εγέηε θαη απφ ηελ άιιε γηα ην αληηθείκελν ηεο ζπιινγηθήο ερζξφηεηαο (Worrel, 

1998). Πνιινί εξεπλεηέο ηνπ απηαξρηζκνχ ππνζηήξημαλ πσο ε αλαζθάιεηα θαη ε 

απεηιή, εηδηθά ε ρξφληα, είλαη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ άλνδν ηνπ απηαξρηζκνχ 

(Fromm, 1941. Adorno et al, 1950). Οη Feldman θαη Stenner (1997) ππνζηεξίδνπλ 

πσο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν νη άλζξσπνη λα ζηξαθνχλ πξνο ηνλ απηαξρηζκφ φηαλ κηα 

αληηιακβαλφκελε απεηιή ππάξρεη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, φπσο νηθνλνκηθή 

θαηαζηξνθή ή ηδενινγηθή δηαθνξά κε ηνπο θπβεξλψληεο θαη απμάλεη ηηο απηαξρηθέο 

ηνπο ηάζεηο. Η απηαξρηθφηεηα ζπλδέεηαη ελ γέλεη κε κηα πην εζλνθεληξηθή θαη 

ηηκσξεηηθή ζπκπεξηθνξά (Feldman & Stenner, 1997), ηδηαίηεξα πξνο ηηο εμσ εζληθέο 

νκάδεο, νδεγψληαο ζε κηα απμεκέλε πξνζθφιιεζε πξνο ηελ εζσ νκάδα θαη 

απφξξηςε ηεο εμσνκάδαο (Duckitt, 1989). Οη απηαξρηθέο εζσνκάδεο κπνξεί λα 

πξνρσξήζνπλ αθφκα θαη ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ή θαηαδίσμε ηνπ μέλνπ (Tomsen, 

Green & Sidanius, 2008). 

   Παξφι‟ απηά ε παξνχζα έξεπλα ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ θαη 

πεξηνξηζκέλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθφ-θνηλσληθή ζηηγκή. Δλδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε  λα κειεηεζνχλ θείκελα ζε βάζνο ρξφλνπ έηζη ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη 

αιιαγέο ηηο ηδενινγίαο ηεο ΥΑ θαη απηέο νη εθάζησηε αιιαγέο δηακνξθψλνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο γηα ηα κέιε ηεο. Μηα επίζεο ελδηαθέξνπζα κειέηε ζα ήηαλ 

νη ζπλεληεχμεηο κε κέιε εζληθηζηηθψλ θαη αθξνδεμηψλ θνκκάησλ ψζηε λα εξεπλεζεί 

ην πσο βηψλεηαη ε ηαπηφηεηα. Σέινο ν εζληθηζηηθφο, ξαηζηζηηθφο ιφγνο θαη ν ιφγνο 

ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ μέλνπ  είλαί έλα θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεη ξαγδαία άλνδν 

ζηελ Δπξψπε. ηελ εξγαζία απηή δελ επηκείλακε ζηα αίηηα ηεο αλφδνπ ηεο ΥΑ γηαηί 

ήηαλ θάηη πνπ μέθεπγε απφ ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, σζηφζν ζα 

απνηεινχζε θξίζηκε κειέηε ε ζχγθξηζε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηελ 

ηδενινγία ησλ εζληθηζηηθψλ θνκκάησλ ηεο Δπξψπεο, φπσο θαη πνηεο ήηαλ νη 

ζπλζήθεο απηέο πνπ δηακφξθσζαλ ηε δήηεζε ηνπο. 
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Δπραξηζηίεο 

  Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζηελ θαζεγήηξηα νθία Σξηιίβα γηα 

ηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο, φπσο θαη ζηελ 

ζπλάδειθν Καιεζπεξάηε Μαξία γηα ηελ ζπκβνιή ηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο θαη ζηελ Υαζηψηε Γήκεηξα γηα ηνλ επηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. 
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