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Με το Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 
παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο επιλέγοντας να αναλύσει ζητήματα πολιτικής 
επικαιρότητας, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Το Δελτίο αντιμετωπίζει την έννοια της πολιτικής συγκυρίας εκτατικά, 
επιχειρώντας να διασυνδέσει γεγονότα και συμβάντα της «στιγμής» με 
ευρύτερες συζητήσεις στο χώρο της πολιτικής ανάλυσης και της κοινωνικής 
θεωρίας. Αφετηριακή αρχή του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας αποτελεί η θέση ότι 
η ελληνική κοινωνία βιώνει μια συνθήκη ενός βαθύ μετασχηματισμού ο οποίος 
αναδιοργανώνει τις κοινωνικές σχέσεις, δίνει χώρο σε νέα πολιτισμικά πρότυπα, 
διαμορφώνει νέα δεδομένα στον πολιτικό ανταγωνισμό, ανασυνθέτει συλλογικές 
ταυτότητες και προσδοκίες. Στη συνάφεια αυτών των μετατοπίσεων αναδύονται 
διαφορετικά πολιτικά σχέδια, σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, τα οποία διεκδικούν 
να αναζητήσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που αναδεικνύει αυτός ο υπό 
εξέλιξη μετασχηματισμός. Είναι αυτονόητο ότι αυτός ο μετασχηματισμός 
εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μετασχηματισμών που ιχνογραφούν την 
εικόνα ενός κόσμου σε ένταση, ρευστότητα και διαρκή κίνηση. 

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΝΑ, προωθώντας μια αριστερή-προοδευτική-εναλλακτική 
στάση, επιχειρεί να ορίσει τα βασικά πολιτικά επίδικα της συγκυρίας, να 
επισημάνει τις θεματικές γύρω από τις οποίες οργανώνονται συζητήσεις και 
αντιπαραθέσεις στην πολιτική ανάλυση και την κοινωνική θεωρία, να αναδείξει 
τις έννοιες και τους όρους που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, 
να προβεί σε ψύχραιμες αναλύσεις γύρω από εξελίξεις και γεγονότα που 
συνήθως αντιμετωπίζονται εν θερμώ. Στόχος του είναι να διερευνήσει θεωρητικά 
και εμπειρικά τις διανοητικές προϋποθέσεις ενός αριστερού-προοδευτικού 
εναλλακτικού εγχειρήματος με αναφορά πάντοτε στην υπέρβαση της κρίσης, 
αλλά και παράλληλα να προσεγγίσει κριτικά τον τρέχοντα πολιτικό, ιδεολογικό και 
κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων, επισημαίνοντας τις δυνατότητες και τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται. 
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Η συμπλήρωση πέντε μηνών από τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου διαμορφώνει 
ένα κοινωνικοπολιτικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από μια γενικευμένη αίσθηση 
μετάβασης.  

Από τη μια πλευρά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να 
παρουσιάσει –και το κυριότερο, να νομιμοποιήσει– στην κοινή γνώμη ένα γενικό 
σχέδιο «επιστροφής στην κανονικότητα», το οποίο ορίζεται ως μια μεγάλη 
μετατόπιση από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό 
όχημα για την προώθηση της «επιστροφής στην κανονικότητα» είναι το δόγμα 
«τάξη και ασφάλεια», το οποίο λειτουργεί ως παραπλήρωμα των πολιτικών 
νεοφιλελεύθερης λογικής – ένα σύνηθες σχήμα από την εποχή της Θάτσερ στη 
Μεγάλη Βρετανία.  

Από την άλλη πλευρά, η αξιωματική αντιπολίτευση ευρισκόμενη σε φάση 
ανασυγκρότησης, προσπαθεί να διαμορφώσει έναν αντιπολιτευτικό βηματισμό, ο 
οποίος κινείται αφενός προς τη γραμμή της υπεράσπισης των κυβερνητικών 
κεκτημένων της περιόδου 2015 - 2019 αφετέρου προς την «αποκάλυψη» του 
πραγματικού χαρακτήρα των πολιτικών της ΝΔ.  

Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται πως διαμορφώνεται μια σύγκρουση με σαφή 
ιδεολογικά χαρακτηριστικά , τα οποία προκύπτουν στη βάση δύο 
αντιπαρατιθέμενων «αντί»: η «επιστροφή στην κανονικότητα» προωθείται ως 
ένα εγχείρημα αντι-αριστερής κατεύθυνσης και η συγκρότηση της 
«προοδευτικής παράταξης» ως ένα αντι-δεξιό πολιτικό εγχείρημα. Φαίνεται 
επομένως ότι ο διαμορφούμενος δικομματισμός είναι αποτέλεσμα μιας διπολικής 
αντιπαράθεσης, η οποία μάλιστα δεν οργανώνεται μόνο από δύο συμπαγή 
κόμματα αλλά εκφράζει και δύο πολιτικά μέτωπα.  

Στο πλαίσιο αυτό, το δεύτερο τεύχος του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας του 
Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επικεντρώνεται σε διαφορετικές 
εκφράσεις της πολιτικής αντιπαράθεσης στο κοινωνικό και ιδεολογικό πεδίο, οι 
οποίες ιχνογραφούν και το υπό διαμόρφωση πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού.  
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Ο Κωστής Πιερίδης στο κείμενό του «Οι διαιρετικές τομές στη 
μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μεταμορφώσεις της διαίρεσης “Αριστερά – 
Δεξιά”» αξιοποιεί την κρίσιμη έννοια της «διαιρετικής τομής» για να ψηλαφίσει 
το πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού σήμερα. Προβαίνει σε μια περιεκτική 
καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης των διαιρετικών τομών στον ελληνικό 
κοινωνικό σχηματισμό και υποστηρίζει ότι η διαίρεση «Αριστερά – Δεξιά» 
εξακολουθεί να είναι κεντρική για τη συγχρονία, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 
ενός ιδιαίτερα μεταβλητού χώρου του «Κέντρου», ο οποίος εντέλει καθορίζει 
τους πολιτικούς συσχετισμούς.  

Ο Άγγελος Σεριάτος στο κείμενό του «Κοινωνική και πολιτική πόλωση στην 
εποχή της κανονικότητας: Η ισχύς του δόγματος της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας», βασιζόμενος σε πρόσφατη σφυγμομέτρηση της εταιρείας 
μετρήσεων Prorata, εξετάζει τις στάσεις της κοινής γνώμης γύρω από ζητήματα 
που άπτονται της τάξης και της ασφάλειας. Διαπιστώνει ότι υπάρχει μια σχετική 
πόλωση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς γύρω από τη θεματική της ασφάλειας και 
εξηγεί πώς η στοχευμένη διασύνδεση των θεμάτων της ασφάλειας με πολύ 
συγκεκριμένα συντηρητικά πλαίσια λόγου πυροδοτεί και αντίστοιχες στάσεις στο 
επίπεδο της κοινής γνώμης.  

Ο Στέργιος Μήτας στο κείμενό του «Για τη μετεκλογική σφαίρα των ιδεών: 
κάποιες σκέψεις» επισημαίνει συγκεκριμένες τάσεις στο πεδίο της ιδεολογικής 
αντιπαράθεσης. Αναδεικνύει την αναγωγή του δόγματος «ασφάλεια και τάξη» σε 
κύριο στοιχείο της ιδεολογικής παρέμβασης της κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα όψεις της ιδεολογικής αμηχανίας της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία συνίσταται κυρίως στην αδυναμία ένταξης 
της υπεράσπισης της «ελευθερίας» ενάντια στην «καταστολή» σε έναν 
κοινωνικό ορίζοντα που θα αμφισβητεί τους όρους αναπαραγωγής της 
κυρίαρχης καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης. 
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1. Οι διαιρετικές τομές στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: 
Μεταμορφώσεις της διαίρεσης Αριστερά-Δεξιά

Κωστής Πιερίδης1

1.1 Η έννοια της διαιρετικής τομής

Διαιρετική τομή είναι η ελληνική απόδοση του όρου «Cleavage» που εισήχθη στη 
διεθνή βιβλιογραφία το 1967 από τους τους πολιτικούς επιστήμονες Lipset και 
Rokkan και έκτοτε αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο έρευνας της σύγχρονης 
πολιτικής επιστήμης και της συνεπαγόμενης εκλογικής συμπεριφοράς. Στη 
θεωρία των Lipset και Rokkan πέραν του όρου «διαιρετική τομή» σημειώνεται 
μια διάκριση μεταξύ των εννοιών της «διαίρεσης» (division) και «τομής» ή 
«σχάσης» (cleavage) . Το έργο τους όμως καθιερώνει στο πεδίο της εκλογικής 2

ανάλυσης και «τη βαρύτητα της ιστορικής διάστασης, η οποία εν τέλει 
αποφεύγει τα ιστορικά λάθη και υπερβαίνει τις προηγούμενες μελέτες πολιτικής 
κοινωνιολογίας» . Από το έργο των Lipset και Rokkan αρχικά απουσιάζει ένας  3

 Δρ Πολιτικής Επιστήμης Παντείου Πανεπιστημίου, Διδάσκων Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1

Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 H έννοια «διαίρεση» με τη μορφή της σύγκρουσης (conflict) κάνει την εμφάνισή της στα γραπτά των Marx και Engels αλλά και 2

του Weber, οι οποίοι εστιάζουν στις κοινωνικές διαιρέσεις που καταλήγουν σε πολιτικές σχάσεις ή τομές. Για τους Marx και 
Εngels η σημαντικότερη διαίρεση είναι αυτή της κοινωνικής τάξης, η οποία προϋποθέτει πολιτική οργάνωση και 
αντιπροσώπευση, ώστε να γίνεται αντιληπτή και από τα ίδια τα άτομα· έτσι, οι δύο τάξεις που διαχωρίζουν την κοινωνία είναι 
η αστική τάξη και το προλεταριάτο, οι οποίες βρίσκονται σε μια διαρκή πάλη βλ. Karl Marx & Friedrich Engels, The Communist 
Manifesto, London, New York: Penguin, 2002. Από την αντίθετη μεριά, ο Weber θεωρεί ότι η κοινωνική τάξη καθορίζεται από τη 
θέση του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία και στην οικονομία, ορίζοντας επί της ουσίας ως διακριτό στοιχείο την 
ιδιοκτησία και ως προϋπόθεση της σύγκρουσης την αναγνώριση από τις αντιμαχόμενες πλευρές ενός σημείου τομής Max 
Weber, Οικονομία Και Κοινωνία. Κοινωνιολογικές Έννοιες, τ. 1. Αθήνα: Σαββάλας, 2005.
 Erik Allardt, «Party Systems and Voter Alignments in the Tradition of Political Sociology» στο Lauri Karvonen & Stein Kuhnle (eds), 3

Party Systems and Voter Alignments Revisited, London, New York: Routledge, 2001, σελ. 19).
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συνεκτικός ορισμός της έννοιας «διαιρετική τομή» · επομένως, η προσπάθεια  4

ανάδειξης των κύριων γενικών γνωρισμάτων της έννοιας καθορίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενό των επιμέρους χαρακτηριστικών που  
συνοδεύουν την κάθε διαιρετική τομή ξεχωριστά. Έτσι, η έννοια μιας διαιρετικής 
τομής υποδηλώνει πολλά περισσότερα από μια απλή διαίρεση, πολλά 
περισσότερα ακόμα και από μια περίτρανη διαμάχη:  

1) «Μια διαιρετική τομή προϋποθέτει μια κοινωνική διαίρεση που 
διαχωρίζει τους ανθρώπους με βάση σημαντικά κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, όπως η απασχόληση, η θρησκεία ή η 
εθνικότητα» . 5

2) Οι ομάδες που συμπεριλαμβάνονται στη διαίρεση αυτή, οφείλουν 
να έχουν «συνείδηση της συλλογικής τους ταυτότητας» και να 
είναι διατεθειμένες να δράσουν στη βάση αυτής . 6

3) Μια διαιρετική τομή εκφράζεται με οργανωτικούς όρους. Αυτό συνήθως 
επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της δράσης των συνδικάτων, της εκκλησίας, των 
πολιτικών κομμάτων ή και άλλων οργανισμών που προσδίδουν επίσημη θεσμική 
έκφραση στα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που βρίσκονται σε κάποια πλευρά 
της διαίρεσης . 7

Τα τρία αυτά στοιχεία ποικίλλουν και δρουν σχετικά αυτόνομα τόσο σε σχέση με 
τις υπάρχουσες διαιρετικές τομές όσο και με εν δυνάμει τομές. Όμως, μόνο 
μέσα από την ανάλυση και των τριών αυτών στοιχείων μπορούμε να 
κατανοήσουμε τις πραγματικές δυναμικές των παραδοσιακών διαιρετικών 
τομών. Πρόκειται για τις τομές: i) Κέντρο-Περιφέρεια ή Πολιτισμική διαιρετική  

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Bartolini και Mair: «η έννοια της διαιρετικής τομής, παρότι σε μεγάλο βαθμό υιοθετείται 4

από πληθώρα συγγραμμάτων της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής και δεν έχει γίνει 
μεγάλη προσπάθεια ώστε να της αποδοθεί ένας ακριβής ορισμός. Μια χαρακτηριστική διαφορά είναι η χρήση των επιθετικών 
προσδιορισμών όπως ‘κοινωνική’ διαιρετική τομή, ή ‘πολιτική’ διαιρετική τομή, που σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν 
εντελώς διαφορετικά το νόημα της ίδιας της τομής» βλ. Stefano Bartolini & Peter Mair, Identity, Competition and Electoral 
Availability: The Stabilisation of European Electorates 1885-1985, New York: Cambridge University Press, 1990, σελ. 213). 
  Michael Gallagher, Michael Laver & Peter Mair, Representative Government in Modern Europe, New York: McGraw-Hill 2006, σελ. 5

265.
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας κατηγορίας που δεν διαθέτει το sine qua non στοιχείο μιας διαίρεσης με 6

χαρακτηριστικά διαιρετικής τομής είναι το φύλο: ενώ παραμένει μία από τις πλέον σημαίνουσες διαιρέσεις σε όλες τις 
Δυτικές δημοκρατίες, δεν έχει παραχθεί μια συλλογική ταυτότητα φύλου, ικανή να σχηματίσει τη βάση μιας αυθύπαρκτης 
διαιρετικής τομής (Bartolini & Mair, Identity, Competition and Electoral Availability, ο.π.· Gisela Kaplan, Contemporary Western 
European Feminism, London: UCL Press, 1992· Joni Lovenduski, Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public 
Policy, Amherst: University of Massachusetts Press, 1986.
 Gallagher, Laver & Mair, Representative Government in Modern Europe, ο.π.7
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τομή,ii) Πόλη-Ύπαιθρος ή Αγροτική διαιρετική τομή, iii) Κράτος-Εκκλησία ή 
Θρησκευτική διαιρετική τομή και τέλος iv) Εργασία- Ιδιοκτησία ή Ταξική 
διαιρετική τομή . Κατά τους Lipset και Rokkan οι τέσσερις «παραδοσιακές» 8

τομές σταθεροποίησαν τον κομματικό ανταγωνισμό και έκαναν τα κομματικά 
συστήματα των δυτικών δημοκρατικών να μοιάζουν «παγωμένα» (freezing    
hypothesis) ή «παγιωμένα» από την εποχή της καθιέρωσης της μαζικής 
ψηφοφορίας μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1960.  Μόλις όμως ένα χρόνο 
μετά την εισαγωγή της θεωρίας των (παραδοσιακών) διαιρετικών τομών από 
τους Lipset και Rokkan, οι κοινωνίες και τα πολιτικά συστήματα τα οποία 
περιέγραψαν βιώνουν σταδιακά μια σειρά από σημαντικές κοινωνικές 
αναταράξεις (Μάης του 1968), καταρρεύσεις και ανατροπές στα «παγιωμένα» 
εκλογικά συστήματα (Δανία, 1970) και δομικές αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας. Η 
πληθώρα των καταιγιστικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που 
έλαβαν χώρα στις δεκαετίες του 1970 – 1980, στην πλειοψηφία των Δυτικών 
αστικών δημοκρατιών, οδήγησε στην ανάπτυξη ερευνητικών επιχειρημάτων που 
υποστήριξαν όχι μόνο τη φθίνουσα σημασία των παραδοσιακών διαιρετικών 
τομών, αλλά κυρίως την ανάδυση νέων. Η βασική αντι-θεωρία προκύπτει από το 
έργο του Inglehart, ο οποίος εν έτει 1971 διατυπώνει τη δική του θεωρία, 
γνωστή ως μεταϋλισμός (post-materialism). Μέσα από τη χρήση καινοτόμων 
τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης ο Inglehart επιχειρεί να περιγράψει μια νέα 
διαιρετική τομή που αφορά στις νεότερες ηλικίες, τους ενηλικιωθέντες μέσα σ’ 
ένα καθεστώς οικονομικής ευμάρειας, τους ψηφοφόρους με υψηλότερα επίπεδα 
εκπαίδευσης και χαμηλότερα επίπεδα ιδεολογικής ταύτισης (ψηφοφόροι- 
καταναλωτές). Τα «άτομα», πλέον και όχι οι κοινωνικές τάξεις ή οι κοινωνικές 
ομάδες, επιδιώκουν κατά το μεταϋλισμό διάφορους στόχους σε ιεραρχική σειρά 
– δίνοντας έτσι τη μέγιστη προσοχή σε εκείνες τις ανάγκες που νιώθουν ότι είναι 
οι πλέον σημαντικές και ανικανοποίητες . Με άλλα λόγια, ο μεταϋλισμός 9

υποστηρίζει ότι οι παραδοσιακές διαιρετικές τομές ―  και κυρίως η ταξική 
διαιρετική τομή ― αντικαθίστανται σταδιακά από μια νέα αξιακή διαίρεση που  

Αποδείχθηκε η πιο σημαντική τομή καθότι «καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα πολιτικά συστήματα της Δυτικής Ευρώπης από τη 8

δεκαετία του 1920 και την καθιέρωση της μαζικής ψηφοφορίας έως και τη σύγχρονη εποχή» Gary Marks & Carole J. Wilson, 
«The Past in the Present: A Cleavage Theory of Party Response to European Integration», British Journal of Political Science, 30(3), 
2000, σελ. 433–59. 
 Ronald Inglehart, «The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies», American Political Science 9

Review, 65(4), 1971, σελ. 993.
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εμπεριέχει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών ελευθεριών και 
νεωτερικών διεκδικήσεων, κινήματα οικολογικής συνείδησης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, νέους αξιακούς και ηθικούς κώδικες καθώς και επιδίωξη για 
περισσότερες ατομικές ελευθερίες.  

1.2 Διαιρετικές τομές στην Ελλάδα: Εθνικός Διχασμός, 
Εμφύλιος και Καχεκτική Δημοκρατία

Η περίπτωση της Ελλάδας μοιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε ό,τι αφορά τις εν 
γένει υπάρχουσες και κυρίως τις σημαίνουσες διαιρετικές τομές· τόσο ως προς 
τη διαμόρφωση αυτής καθ’ εαυτής της δομής των διαιρετικών τομών μέσα στο 
ελληνικό πλαίσιο όσο και ως προς το εάν υπήρξε μεταβολή τους, αν δηλαδή 
παλιότερες, «παραδοσιακές» διαιρετικές τομές υποβαθμίστηκαν και 
αναδύθηκαν νέες, η φύση των οποίων θα μπορούσε να παραλληλιστεί με αυτή 
των μεταϋλιστικών – αξιακών τομών. Στην Ελλάδα, οι κύριες ή «παραδοσιακές» 
διαιρετικές τομές προέκυψαν από δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα: τον Εθνικό 
Διχασμό και τον Εμφύλιο Πόλεμο . Πρόκειται, χωρίς καμία αμφιβολία, για τις δύο 10

σημαντικότερες και εκτενέστερες πολιτικές συγκρούσεις που γνώρισε η χώρα με 
τις αντιμαχόμενες πλευρές να αποκτούν οργανωτική έκφραση μέσω κομμάτων, 
τα οποία με σημαντικές διαφοροποιήσεις διατήρησαν για μια μακρά περίοδο τα 
χαρακτηριστικά τους, τουλάχιστον σε παραταξιακό επίπεδο. Η περίοδος από το 
τέλος των Βαλκανικών Πολέμων μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή 
σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον Βασιλιά 
Κωνσταντίνο· η έντονη αυτή σύγκρουση οδήγησε στη δημιουργία δύο μεγάλων 
παρατάξεων, της «Βενιζελικής» και της «Αντιβενιζελικής», οι οποίες αποτέλεσαν 
την οργανωτική έκφραση και ενσωμάτωση των τεσσάρων παραδοσιακών 
διαιρετικών τομών. Έτσι, «η δημιουργία του διευρυμένου Εθνικού Κράτους το 
1912 ήταν το σημείο τομής κατά το οποίο οι παλιές κομματικές και θεσμικές ελίτ 
άρχισαν να καταρρέουν μπροστά στο νέο έθνος κράτος που με τη γεωγραφική 

 Stathis Kalyvas, «Armed Collaboration in Greece, 1941–1944», European Review of History: Revue européenne d’histoire, 15(2), 10

2008, σελ. 129–42· Γιώργος, Θ. Μαυρογορδάτος, Μετά Το 1922: Η Παράταση Του Διχασμού, Αθήνα: Πατάκης, 2017· Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Κόμματα Και Βουλευτικές Εκλογές Στην Ελλάδα 1946 - 1964. Η Εκλογική Γεωγραφία Των Πολιτικών 
Δυνάμεων, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 1985· Ηλίας Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία. 
Κόμματα Και Εκλογές, 1946-1967, Αθήνα: Πατάκης, 2001· Δέσποινα Παπαδημητρίου, Από Τον Λαό Των Νομιμοφρόνων Στο 
Έθνος Των Εθνικοφρόνων: η Συντηρητική Σκέψη Στην Ελλάδα 1922-1967, Αθήνα: Σαββάλας, 2006· Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η 
Ελλάδα ’36-’49. Από Τη Δικτατορία Στον Εμφύλιο· Τομές Και Συνέχειες, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.
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του διεύρυνση περιλάμβανε νέες ―  πολιτισμικές και θρησκευτικές ― 
κοινότητες» .  11

Ως εκ τούτου, ο Εθνικός Διχασμός συνέβαλε στη δημιουργία τεσσάρων 
διαιρέσεων που παρέμειναν ενεργές και ισχυρές και κατά τη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου. Σύμφωνα με τον Μαυρογορδάτο αυτές οι διαστάσεις των 
διαιρετικών τομών είναι μεταξύ: «1) διαφορετικών τάξεων και στρωμάτων, 2) 
γηγενών και προσφύγων, 3) της Ορθόδοξης ελληνικής πλειοψηφίας και 
διαφόρων εθνικών, εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, 4) Παλιάς 
Ελλάδας και Νέων Χωρών» . Εν τω συνόλω, και οι τέσσερις τομές εκφράστηκαν 12

από το δίπολο «Βενιζελισμού – Αντιβενιζελισμού», χωρίς καμία να μπορέσει να 
εκφραστεί αυτόνομα από μια οργάνωση ή ένα κόμμα, με εξαιρέσεις, ίσως, 
αφενός τη δημιουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος και την προσπάθεια 
εκπροσώπησης της εργατικής τάξης και αφετέρου του θνησιγενούς Αγροτικού 
Κόμματος . 13

Η περιοδολόγηση του 1936-1944 περικλείει μια περίοδο της ελληνικής ιστορίας, 
η οποία, παρά τις έντονες έριδες και διαμάχες, ένωνε τους Έλληνες, στη μεγάλη 
πλειονότητά τους σε μια κοινή αντίθεση κατά των κρατούντων: αρχικά κατά του 
καθεστώτος της 4ης Αυγούστου και έπειτα ενάντια στους Ιταλο-Γερμανούς 
εισβολείς που γρήγορα μετεξελίχθηκαν σε κατακτητές .  Έτσι, αμέσως μετά την 14

γεωγραφική, εθνική, ταξική ―  ή βάσει του τομέα απασχόλησης ―  και την εν 
τέλει πολιτική κληρονομιά του εθνικού διχασμού, ο εμφύλιος αποτέλεσε την 
επόμενη σημαίνουσα κοινωνική σύγκρουση, διαμορφώνοντας ανθεκτικές 
ομαδοποιήσεις και πολιτικές ταυτότητες στον κλασικό άξονα Αριστεράς – Δεξιάς 
«με διαφορετικό όμως περιεχόμενο σε σχέση με άλλα Δημοκρατικά 
συστήματα» . Η διαφορετικότητα αυτή συνίσταται τόσο στην έλλειψη του 15

«υποκειμένου της επανάστασης» ―  του προλεταριάτου όπως αυτό προέκυψε 
από τον ραγδαίο ευρωπαϊκό εκβιομηχανισμό ―  όσο και στην αρχική ιδεολογική 
ενσωμάτωση του ελληνικού πολιτικού κέντρου στην αντιδεξιά ρητορική.  

 Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία, ο.π., σελ. 26.11

 George Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, Berkeley: University of 12

California Press, 1983, σελ. 99.
 Παπαδημητρίου, Από Τον Λαό Των Νομιμοφρόνων Στο Έθνος Των Εθνικοφρόνων, ο.π.13

 Χάγκεν Φλάισερ, «Μνήμες - και αμνήμονες» στο Φλάισερ, Η Ελλάδα ’36-’49, ο.π., σελ. 12.14

 Μάνος Τσατσάνης, «Παλαιές Και Νέες Διαιρετικές Τομές: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Για Την Έννοια Της Διαιρετικής 15

Τομής» στο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Νίκος Μαραντζίδης & Τάκης Παππάς (επιμ), Κόμματα Και Πολιτική Στην Ελλάδα. Οι 
Σύγχρονες Εξελίξεις, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2009, σελ. 39.
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Για τον Νικολακόπουλο, η εμφύλια διαιρετική τομή ξεκινά με το ρόλο του ΚΚΕ 
στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο μέσω της αντίστασης στη γερμανική κατοχή 
«αναβαπτίστηκε» και «ανασυγκροτήθηκε» . Ήδη από το Μεσοπόλεμο, το ΚΚΕ 16

είχε καταφέρει να εδραιωθεί ως ο κύριος εκπρόσωπος της εργατικής τάξης, με 
διείσδυση και στα αγροτικά στρώματα της ελληνικής επαρχίας· η δικτατορία του 
Μεταξά όμως ανέκοψε την ανοδική πορεία του ΚΚΕ και το αποδιάρθρωσε 
οργανωτικά . Με την έναρξη του πολέμου και τη γερμανική κατοχή, αναδύθηκε 17

η εαμική αντίσταση και διαπιστώνεται πως τα χωριά και οι κωμοπόλεις από όπου 
ξεκίνησε η εαμική αντίσταση συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τον προπολεμικό 
εκλογικό χάρτη του ΚΚΕ. Ως εκ τούτου, ο εμφύλιος πόλεμος ανέδειξε μία νέα 
μορφή διαίρεσης στη βάση του ιδεολογικού άξονα «Αριστεράς-Δεξιάς» χωρίς 
όμως τις αναγκαίες ταξικές διαφοροποιήσεις ―  το χαρακτηριστικό δηλαδή που 
καθορίζει μια διαιρετική τομή ως δομική  ―  αλλά με μία ξεκάθαρη αναφορά 18

στο έθνος και την απελευθέρωση, καθώς και με σαφείς γεωγραφικές αναφορές.  

Η πρώτη σαφής διαίρεση της ελληνικής κοινωνίας μετά τον Εμφύλιο 
συγκροτείται στο δίπολο «Εθνικοφροσύνη – Αριστερά», ήτοι τη συσπείρωση του 
«Έθνους» ενάντια στην κοινή, σε διεθνές για την εποχή επίπεδο, «κομμουνιστική 
απειλή». Στην προσπάθειά του να μεταφέρει το αρχικό σχήμα των Lipset και 
Rokkan στο ελληνικό πλαίσιο της καχεκτικής ελληνικής δημοκρατίας – από το 
τέλος του εμφυλίου πολέμου μέχρι και την κατάλυση του δημοκρατικού 
πολιτεύματος από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967 ―  ο Ηλίας 
Νικολακόπουλος σημειώνει ότι:  

 Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία, ο.π., σελ. 29.16

 Stathis Kalyvas & Nikos Marantzidis, «Greek Communism, 1968-2001», East European Politics and Societies, 16(3), 2002, σελ. 665–17

90· Ilias Nicolacopoulos, «Elections and Voters, 1974–2004: Old Cleavages and New Issues», West European Politics, 28(2), 2005, 
σελ. 260–78· Νίκος Μαραντζίδης, Οι Μικρές Μόσχες. Πολιτική Και Εκλογική Ανάλυση Της Παρουσίας Του Κομμουνισμού Στον 
Ελλαδικό Αγροτικό Χώρο, Αθήνα: Παπαζήσης, 1997.

 Οι μη «δομικού» τύπου διαιρετικές τομές συγκροτούνται ιδεολογικά και διαχέονται στην κοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο ο 18

Βούλγαρης ισχυρίζεται ότι οι συγκρούσεις στο επίπεδο της παραγωγής, της διανομής, της νομής της εξουσίας, όλες οι 
διάχυτες στην κοινωνία συγκρουσιακές καταστάσεις δεν αρθρώθηκαν σε καθαρές, ταξικού ή πολιτισμικού τύπου διαιρετικές 
τομές αλλά σε πολιτικό-ιδεολογικές. Βλ. Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα Της Μεταπολίτευσης, 1974-1990. Σταθερή 
Δημοκρατία Σημαδεμένη Από Τη Μεταπολεμική Ιστορία, Αθήνα: Θεμέλιο, 2001· Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα Από Τη 
Μεταπολίτευση Στην Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: Πόλις, 2008· Γιάννης Βούλγαρης, Η Μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974-2009, 
Αθήνα: Πόλις, 2013.
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«οι καίριες διαιρετικές τομές ανάγονται στις δύο βασικές διαδικασίες της εθνικής 
και της ταξικής συγκρότησης. Έτσι, αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της 
Ελλάδας και των ελληνικών κομμάτων όπου οι παραταξιακές διαφοροποιήσεις 
αρθρώθηκαν και παγιώθηκαν μέσα από τις δύο εμφύλιες συγκρούσεις που 
σημάδεψαν τον 20ο αιώνα: τον Εθνικό Διχασμό, μια σύγκρουση που ανάγεται 
άμεσα στη διαδικασία της εθνικής ολοκλήρωσης, και τον Εμφύλιο πόλεμο, που 
προσέλαβε κατά κύριο λόγο τη μορφή της ταξικής σύγκρουσης. Στις δύο αυτές 
εμφύλιες συγκρούσεις και στη συγκεκριμένη διαπλοκή τους βρίσκονται, πέρα 
από κάθε αμφιβολία, οι βαθύτερες ιστορικές καταβολές που εδραίωσαν ένα τρι-
παραταξιακό σύστημα κομμάτων και εκεί έχουν επίσης τις άμεσες ρίζες τους οι 
χαρακτηρισμοί Δεξιά, Κέντρο και Αριστερά με τους οποίους ονοματοδοτούνται οι 
αντίστοιχες πολιτικές παρατάξεις» .  19

Το περιεχόμενο των διαιρέσεων αυτών επαναπροσδιορίστηκε μετεμφυλιακά από 
τους νικητές της εμφύλιας σύγκρουσης, όταν αυτοί κατόρθωσαν να 
αποσυνδέσουν την κυρίαρχη πολιτική αντιπαράθεση από τον ταξικό-οικονομικό 
χαρακτήρα της ―  παρεμποδίζοντας, ουσιαστικά, την ενσωμάτωση της 
αντίθεσης «Εργασίας-Κεφαλαίου» στο πολιτικό επίπεδο ―  και να 
αντιπαρατάξουν το δίπολο «Εθνικοφρόνων-Μη Εθνικοφρόνων». Η συγκεκριμένη 
διαίρεση, εξαιτίας του αποκλεισμού μεγάλων ομάδων του πληθυσμού από τον 
κρατικό μηχανισμό και τα κοινωνικοοικονομικά προνόμια, οδήγησε στη 
συσπείρωση του αριστερού και κεντρώου χώρου ενάντια στο «κράτος της 
Δεξιάς». Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 «διαμορφώθηκε σταδιακά 
μια νέα διαιρετική τομή, «Δεξιάς – Αντιδεξιάς» στη βάση της τομής 
«Εθνικοφρόνων – Μη Εθνικοφρόνων», αλλά σαφώς μετατοπισμένη προς τα 
δεξιά του πολιτικού φάσματος» . Το στρατόπεδο της Αντιδεξιάς περιελάμβανε 20

πλέον όχι μόνο την Αριστερά ―  που αποτελούσε τον εχθρό του Έθνους 
σύμφωνα με τους Εθνικόφρονες ―  αλλά το σύνολο των αντιπολιτευτικών 
δυνάμεων, από την κομμουνιστική Αριστερά έως και την Ένωση Κέντρου . Η 21

διαιρετική  τομή  «Εθνικοφρόνων - Μη  Εθνικοφρόνων»   πέρασε   από   διάφορα  

 Νικολακόπουλος, Κόμματα Και Βουλευτικές Εκλογές Στην Ελλάδα 1946 - 1964, ο.π., σελ. 42.19

 Τσατσάνης, «Παλαιές Και Νέες Διαιρετικές Τομές», ο.π., σελ. 39.20

 Γεράσιμος Μοσχονάς, «Η Διαιρετική Τομή Δεξιάς-Αντιδεξιάς στη Μεταπολίτευση (1974-1990). Το Περιεχόμενο της Τομής 21

και Όψεις της Στρατηγικής των Κομμάτων του ‘Δεξιού Υποσυστήματος’» στο Νίκος Δεμερτζής (επιμ), Η Ελληνική Πολιτική 
Κουλτούρα Σήμερα, Αθήνα: Οδυσσέας, 1994, σελ. 167-168.
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στάδια έως ότου καταλήξει στη διαίρεση «Αριστεράς-Δεξιάς» στην δεκαετία του 
1980, ενσωματώνοντας εντός αυτής της διαίρεσης και το Κέντρο. Σύμφωνα με 
τον Μοσχονά, η τομή «Εθνικοφροσύνης-Αριστεράς» μετατρέπεται σε τομή 
«Συντηρητισμού - Φιλελευθερισμού» για να εξελιχθεί σε «Δεξιά- Αντιδεξιά» και 
να καταλήξει στο γνωστό σχήμα «Δεξιάς – Αριστεράς», με αρκετά ενισχυμένο 
και τον πόλο του Κέντρου . 22

1.3 Οι διαιρετικές τομές της Μεταπολίτευσης

Η μετεξέλιξη των τομών του διχασμού στις διαιρέσεις του Εμφυλίου και εν τέλει 
στις ιδεολογικές διαμάχες της «καχεκτικής δημοκρατίας» θα σταματήσουν 
απότομα με το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967. Όμως, με την εγκαθίδρυση 
της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας το 1974, το νήμα της διαίρεσης ―  που 
ούτως ή άλλως εκλαμβάνεται ως μια διαδικασία σαφούς κοινωνικής και ιστορικής 
συνέχειας ―  θυμίζει έντονα την προδικτατορική Ελλάδα με το σύνολο της 
κοινωνικής, οικονομικής και κυρίως ιδεολογικής - πολιτικής της κληρονομιάς. Ο 
όρος «Μεταπολίτευση» και η εκτεταμένη χρήση του στην Ελλάδα χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης. Αρχικά, ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τη 
μετάβαση από τη δικτατορία στην (επαν)εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, όμως 
στη συνέχεια, πέραν της πολιτειακής αλλαγής, η Μεταπολίτευση «υπήρξε 
ταυτόχρονα, εποχή, ιστορική περίοδος, διαδικασία σε εξέλιξη, χώρος, πεδίο, 
πορεία μετάβασης, μιας μετάβασης πολλαπλώς οριζόμενης ανάλογα με τις 
προσδοκίες και τους χειρισμούς διαφορετικών υποκειμένων» . Μια τέτοια, 23

λοιπόν, πολύσημη ή ίσως ακόμα και αμφίσημη έννοια όπως αυτή της 
«Μεταπολίτευσης» χρίζει για την καλύτερη κατανόησή της μια απαραίτητη 
κατάτμηση της περιόδου σε επιμέρους υποχρονικότητες. Ο Βερναρδάκης 
προτείνει τους όρους «Πρώιμη» (1974-1981), «Ενδιάμεση» (1981-1996) και 
«Ύστερη» (1996-2010) Μεταπολίτευση ως χρονική περιοδολόγηση του  

 Στο ίδιο.22

 Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή & Κωστής Κορνέτης, «Εισαγωγή» στο των ιδίων (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα Στο 23

Μεταίχμιο Δύο Αιώνων, Αθήνα: Θεμέλιο, 2015, σελ. 17.
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κομματικού συστήματος που εγκαινιάστηκε το 1974 . Γυρνώντας πίσω στις 24

διαιρετικές τομές, για την περίοδο της πρώιμης μεταπολίτευσης ο 
Νικολακόπουλος επιχειρεί να τις περιγράψει σημειώνοντας ότι «από την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 διαπιστώνεται μια σταθερή 
απομάκρυνση από τις κληρονομηθείσες διαιρετικές τομές του παρελθόντος και 
μια σταδιακή επανευθυγράμμιση της εκλογικής επιρροής των πολιτικών 
κομμάτων με θέματα του παρόντος» . Οι συγκριτικές εμπειρικές έρευνες της 25

εποχής μας δείχνουν ότι στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980, η  
ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση τόσο των πολιτών όσο και των κομμάτων στον 
πολιτικό συμβολικό χώρο «Αριστεράς-Δεξιάς» αποτελούσε το βασικό κλειδί για 
την ερμηνεία των εκλογικών προτιμήσεων των πολιτών .  26

Η σταθεροποίηση της δημοκρατίας σε συνδυασμό με τις ραγδαίες διεθνείς και 
εγχώριες εξελίξεις οδήγησαν όμως στη δημιουργία των βάσεων για την 
υποβάθμιση του ιδεολογικού άξονα και την ανάδυση άλλων διαιρετικών τομών. Η 
αρχή της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα φέρνει σε απτό επίπεδο στην 
Ελλάδα μια σειρά από δομικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Η 
τηλεόραση κατέκλυσε κάθε σπίτι και το 1989 τα πρώτα ιδιωτικά τηλεοπτικά 
κανάλια δημιουργήθηκαν. Ο Τύπος σταμάτησε να είναι κυβερνητικό μονοπώλιο 
και όλο και περισσότερα ιδιωτικά ραδιο-τηλεοπτικά Μέσα ιδρύθηκαν. Έτσι, 
άλλαξε δραστικά η φύση της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, 
τα μεγέθη της ετήσιας παραγωγής αυξήθηκαν ουσιαστικά και ο μέσος μισθός 
αυξήθηκε αναλόγως. Οι περισσότερο ευκατάστατοι και μορφωμένοι Έλληνες 
έμπαιναν φανερά σε μια νέα εποχή .   27

 Σύμφωνα με τη δική του περιοδολόγηση, η σημασία της ενδο-μεταπολιτευτικής χρονικής τριχοτόμησης είναι η αντιστοιχία 24

των ερευνητικών και επιστημονικών παρατηρήσεων με τις αλλαγές που συντελούνται σε επίπεδο κοινωνίας, κομμάτων και 
αντιπροσώπευσης. Βλ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, Πολιτικά κόμματα, εκλογές και κομματικό σύστημα: Οι μετασχηματισμοί 
της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010, Αθήνα: Σάκκουλας, 2011. 

 Nicolacopoulos, «Elections and Voters, 1974–2004», ο.π., σελ. 260.25

 Χρήστος Λυριντζής, «Το Μεταβαλλόμενο Κομματικό Σύστημα: Σταθερή Δημοκρατία, Αμφισβητούμενος “Εκσυγχρονισμός”» 26

στο Kevin Featherstone (επιμ.), Πολιτική Στην Ελλάδα. Η Πρόκληση Του Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Οχτώ, 2007, σελ. 45–69, 69–
70).

 Featherstone, Πολιτική Στην Ελλάδα, ο.π.· Christos Lyrintzis & Ilias Nikolakopoulos, «Political System and Elections in Greece», 27

Ειδική Έκδοση, Υπουργείο Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, 1999, σελ. 1–14· Nicolacopoulos, «Elections and Voters, 1974–2004», 
ο.π.
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Το έτος 1996 αποτελεί ένα ακόμη σημείο τομής καθότι άλλαξε ριζικά η μορφή 
του πολωμένου δικομματισμού και χαρακτηρίζεται ως το σημείο έναρξης της 
«Ύστερης Μεταπολίτευσης». Διαπιστώνεται μια βαθμιαία μεταμόρφωση της 
μεταπολιτευτικής διαίρεσης «Αριστεράς - Δεξιάς» στην αξιακή διαίρεση 
«Συντήρηση – Πρόοδος» και, από εκεί, στην πολιτισμική διαίρεση 
«Εκσυγχρονισμός – Αντιεκσυγχρονισμός». Έτσι, το πολιτικό πεδίο, ο δημόσιος 
χώρος, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, εμφανίζονται να πλαγιοκοπούνται από τάσεις 
υπέρβασης παραδοσιακών διαιρέσεων, αναθεώρησης παραδεδομένων μεθόδων 
πολιτικής δράσης και επικοινωνίας, τελικά, ακόμα και από ασυνείδητες, ενίοτε 
και συνειδητές, μεταλλάξεις «κοσμο-αντιλήψεων». Οι νέες αυτές διαιρετικές 
τομές βασίζονται σε μια σύγκρουση κουλτούρας, ήτοι στην ύπαρξη ενός 
«πολιτισμικού δυϊσμού» στην Ελλάδα, που διαπιστώνεται στη σύγκρουση 
«Μεταρρυθμιστικής» και «Παρωχημένης» κουλτούρας . Στην αρχή του 21ου 28

αιώνα διαπιστώνεται μια τάση σύνδεσης της πτώσης της παραδοσιακής 
ιδεολογικής διαίρεσης εξαιτίας της κυριαρχίας της πολιτισμικής διαίρεσης σε 
επίπεδο κουλτούρας, η οποία είχε εισαχθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Η πολιτισμική όμως διαίρεση φαίνεται να μην μπορεί να αντικαταστήσει σε 
βάθος χρόνου την ιδεολογική διαίρεση, κυρίως σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της 
εκλογικής συμπεριφοράς. Συν αυτώ εκφράζεται η άποψη ότι οι δύο διακριτές 
πολιτισμικές κουλτούρες όπως και να τις ονομάσουμε («Μεταρρυθμιστική – 
Παρωχημένη» ή «Εκσυγχρονιστική – Παραδοσιακή») φαίνεται να συνυπάρχουν· 
δηλαδή δεν πρόκειται για διακριτές κουλτούρες που βρίσκονται σε σύγκρουση 
αλλά για ένα κράμα πρόσμιξης αντιφατικών αντιλήψεων και αξιών χωρίς σαφή 
κοινωνικά όρια . Με άλλα λόγια η πολιτισμική διαίρεση σε επίπεδο κουλτούρας 29

δεν ακολουθεί τη μορφή της διαίρεσης «Αριστεράς – Δεξιάς» όπου οι θέσεις της 
κάθε παράταξης εμφανίζονται συνθετικές μεταξύ τους και αντιθετικές ως προς 
τον απέναντι πόλο. Η πολιτισμική διαίρεση επομένως, πέραν του ότι δεν 
καταφέρνει να αντικαταστήσει την ιδεολογική, δεν είναι μια παράλληλη ή 
γραμμική διαίρεση.    

 Nikoforos P. Diamandouros, «Cultural Dualism and Political Change in Postauthoritarian Greece», Estudios (Centro de Estudios 28

Avanzados en Ciencias Sociales), 50, Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1994.
 Βούλγαρης, Η Ελλάδα Από Τη Μεταπολίτευση Στην Παγκοσμιοποίηση, ο.π., σελ. 342.29
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1.4 Από την Ύστερη Μεταπολίτευση 
στις διαιρετικές τομές της κρίσης

Αντί, λοιπόν, μιας παγίωσης της υπεροχής των πολιτισμικού τύπου διαιρέσεων 
διαπιστώνεται μια σταδιακή επιστροφή της ιδεολογίας. Ο Σπουρδαλάκης εκτιμά 
ότι οι εκλογές του 2007 είναι ένα σημείο καμπής με σημάδια και ενδείξεις 
σημαντικών πολιτικών ανακατατάξεων και επανευθυγραμμίσεων. Διαπιστώνει ότι 
η σημαντική μετατόπιση των θέσεων του κυβερνώντος σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, προς τα δεξιά «οδήγησε σε μια αλλαγή στην 
παραδοσιακή διαίρεση Κέντρου- Δεξιάς και Κέντρου-Αριστεράς σε μια πόλωση 
μεταξύ της Αριστεράς και της Δεξιάς» . Ως εκ τούτου, ισχυρίζεται ότι μέσα σε 30

αυτό πλαίσιο η Αριστερά και ως επί το πλείστον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει ένα νέο πεδίο 
πολιτικής ανάπτυξης πιο ριζοσπαστικού του λόγου. Έτσι, στην εκλογική 
διαδικασία του 2007 η πρώτη σημαντική ένδειξη αποσταθεροποίησης είναι η  
σημαντική πτώση του δικομματισμού, ήτοι του αθροίσματος των δύο σημαντικών 
εκλογικά κομμάτων της μεταπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ από το 80% στο 
60%. Προς επίρρωση αυτής της ένδειξης ριζοσπαστικοποίησης στο διάστημα 
2004-2014, από την ανάλυση των ερευνών της European Social Survey για την 
Ελλάδα στα κύματα του 2004, 2008 και 2011 αλλά και την έρευνα European 
Election Study του 2014 , διαπιστώνεται ότι πριν από την κρίση, δηλαδή στην 
έρευνα του 2008, σημειώνεται μια στατιστικά σημαντική ριζοσπαστικοποίηση στη 
μέση τιμή της κλίμακας  Αριστεράς – Δεξιάς. Καταγράφεται δηλαδή μια 31

σημαντική διαφοροποίηση από το 2004 (μ.ο 5,68) στο 2008 (μ.ο 5,12) και έκτοτε 
παρά την οικονομική κρίση η ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση δεν διαφοροποιείται 
με στατιστικά σημαντικό τρόπο .   32

Η οικονομική κρίση του 2008 και οι συνέπειες της στις ευρωπαϊκές χώρες και 
κυρίως σε αυτές του Νότου είναι μετά τη θεωρία του μεταϋλισμού ένας 
δεύτερος λόγος αμφισβήτησης των παραδοσιακών διαιρετικών τομών και της 
σπουδαιότητας της ταξικής διαίρεσης σε σχέση με την εκλογική συμπεριφορά.  

 Michalis Spourdalakis, «2007 Greek Elections: Signs of Major Political Realignment, Challenges and Hopes for the Left», Studies in 30

Political Economy, 82(1), 2008, σελ. 171–86.
 Πρόκειται για μια αριθμητική δεκαβάθμια κλίμακα όπου το 0 σημαίνει «Άκρα Αριστερά» και το «10 άκρα δεξιά». 31

 Κωστής Πιερίδης, Διαιρετικές Τομές Και Διαμόρφωση Της Εκλογικής Συμπεριφοράς Στην Ελλάδα Της Ύστερης 32

Μεταπολίτευσης (2004 -2014). Ιδεολογία - Θρησκεία - Αξίες, διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2019, σελ. 210.
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Οι Freire και Costa Lobo σε μια συγκριτική πολιτική μελέτη Ελλάδας, 
Πορτογαλίας και Ισπανίας επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία ―  με τους όρους της 
απόδοσης των οικονομικών δεικτών και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής 
― γίνεται μέσα στο πλαίσιο της κρίσης οριακά σημαντικότερος παράγοντας από 
τα ταξικά χαρακτηριστικά των εκλογέων για τη διαμόρφωση της εκλογικής τους 
συμπεριφοράς. Όμως, ακόμα και το διακύβευμα της οικονομίας δεν δείχνει να 
μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της 
ψήφου από την ιδεολογία: «η οικονομία δείχνει πιο σημαντική από την τάξη 
ιδιαίτερα ως προς την ψήφο στο κυβερνών κόμμα ή στην αξιωματική 
αντιπολίτευση και η ιδεολογία είναι ο μόνος σημαντικός καθοριστικός 
παράγοντας εκλογικής συμπεριφοράς ». Για τη χώρα μας στο ίδιο συμπέρασμα 33

καταλήγουν και άλλοι ερευνητές: 1) εντοπίζοντας μια σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης και ψήφου , 2) σημειώνοντας ότι 34

ορισμένες ενδείξεις χαλάρωσης της ιδεολογικής διαίρεσης δεν σημαίνουν 
αντικατάστασή της από νέες διαιρέσεις , 3) υπογραμμίζοντας ότι η ιδεολογική 35

διαίρεση παραμένει προσδιοριστική για τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων , 36

4) διαπιστώνοντας ότι οι ακραίες ιδεολογικές θέσεις, τόσο στα Αριστερά όσο και 
στα Δεξιά του φάσματος, αποκτούν στα πλαίσια της κρίσης ως συνεκτικό 
στοιχείο τον εθνικισμό και των ευρωσκεπτικισμό .  37

 André Freire & Marina Costa Lobo, «Economics, Ideology and Vote: Southern Europe, 1985–2000», European Journal of Political 33

Research, 44(4), 2005, σελ. 513.
 Γιάννης Κωνσταντινίδης, «Η “Συντηρητική Αριστερά” Και η “Προοδευτική Δεξιά”: Ενδείξεις Ασυμβατότητας Της Διάκρισης 34

“Κοινωνικός Συντηρητισμός-Προοδευτισμός” Με Το Παραδοσιακό Σχήμα “Αριστερά-Δεξιά”» στο Χριστόφορος Βερναρδάκης 
(επιμ.), Η Κοινή Γνώμη Στην Ελλάδα 2005-2006: Πολιτικές Και Κοινωνικές Εκπροσωπήσεις, Ευρωσκεπτικισμός, Μη 
Κυβερνητικοί Οργανισμοί., Αθήνα: Σαββάλας, 2007.

 «Η σταδιακή γενεαλογική αναπλήρωση του εκλογικού σώματος» είναι ένας από τους κύριους λόγους μείωσης της 35

‘αντιδεξιάς προκατάληψης’ και της χαλάρωσης της ιδεολογικής  διαίρεσης. Ηλίας Ντίνας, «Ο Λαός Ξεχνά Τι Σημαίνει Δεξιά: η 
Αντιδεξιά Προκατάληψη Ως (Φθίνον) Στοιχείο Της Ελληνικής Πολιτικής Κουλτούρας», Επιστήμη και Κοινωνία, 25, 2010, σελ. 
65–94.

 Ευτυχία Τεπέρογλου, Θεόδωρος Χατζηπαντελής & Ιωάννης Ανδρεάδης, «Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και 36

υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις», Επιστήμη και Κοινωνία, 25, 2010, σελ. 58.
 Daphne Halikiopoulou, Kyriaki Nanou & Sofia Vasilopoulou, «The paradox of nationalism: The common denominator of radical right 37

and radical left euroscepticism», European Journal of Political Research, 51(4), 2012, σελ. 504-539.  
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Στο πλαίσιο όμως της κρίσης και κυρίως όταν αυτή βαθαίνει για τις χώρες του 
ευρωπαϊκού Νότου, οι νοηματικές μεταβολές στο περιεχόμενο του άξονα 
«Αριστεράς – Δεξιάς» αφήνουν το περιθώριο για ανάδυση νέων διαιρέσεων 
ικανών να αποκτήσουν μεγαλύτερη από την ιδεολογία συνάφεια με την εκλογική 
συμπεριφορά. Για κάποιους, η διαίρεση «Αριστεράς – Δεξιάς» εμπίπτει πλέον σε 
θέματα της κουλτούρας και του πολιτισμού και η στάση απέναντι στην πορεία 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης μπορεί να αναδομήσει τον τρόπο με τον οποίο 
κόμματα και ψηφοφόροι τοποθετούν τον εαυτό τους σε σχέση με θέματα της 
οικονομίας . Η μετατόπιση αυτή, άνοιξε το δρόμο για την ανάδυση ενός νέου 38

άξονα αντιπαράθεσης, μιας νέας εν δυνάμει διαιρετικής τομής «Μνημονίου – 
Αντιμνημονίου», που βασίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά διακυβεύματα και την 
εφαρμογή μιας αυστηρής οικονομικής πολιτικής για την αποφυγή της άτακτης 
χρεοκοπίας. Στην Ελλάδα η τομή «Μνημόνιο – Αντιμνημόνιο» φαίνεται να 
συμπληρώνει την ιδεολογική διαιρετική τομή από το 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο 
του 2015, όμως εν τέλει ενσωματώνεται στο περιεχόμενο της ιδεολογικής  
διαίρεσης αφής στιγμής προέκυψε εκλογικά ένα ηγεμονικό κόμμα που  
εξυπηρέτησε και τις δύο διαιρέσεις (ΣΥΡΙΖΑ). Μάλιστα, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 λειτουργεί ως ένδειξη νομιμοποίησης της 
υποταγής της αντιμνημονιακής ρητορικής στο περιεχόμενο της διαίρεσης 
«Αριστεράς – Δεξιάς», μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη «συνθηκολογήσει» σε ένα νέο 
Μνημόνιο με το αφήγημα της συνέχισης μιας οικονομικής λιτότητας μεν, αλλά με 
«κόκκινες γραμμές» και διαρκείς επαναδιαπραγματεύσεις. Ο τρόπος 
απορρόφησης της τομής «Μνημόνιο – Αντιμνημόνιο» από τη διαίρεση 
«Αριστεράς – Δεξιάς» είναι εδώ για να μας θυμίσει, σε πρακτικό επίπεδο, την 
ηγεμονία της ιδεολογικής τοποθέτησης στην Ελλάδα, ενώ σε θεωρητικό, ότι οι 
διαιρετικές τομές, είναι σχάσεις με βαθιά κοινωνικά χαρακτηριστικά, σύνθετο 
ιστορικό-κοινωνικό υπόβαθρο, δομικών κοινωνικών συγκρούσεων και όχι 
συγκυριακά διακυβεύματα που σε ιδιαίτερες συνθήκες ενδέχεται να αποκτήσουν 
μια δυναμική μεγαλύτερη απ’ αυτή που προσδίδει το περιεχόμενό τους.     

 Alexia Katsanidou & Simon Otjes, «How the European Debt Crisis Reshaped National Political Space: The Case of Greece», 38

European Union Politics, 17(2), 2016, σελ. 267.
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1.5 Αντί επιλόγου

Συμπερασματικά, η κυρίαρχη διαιρετική τομή στην Ελλάδα εκκινά από τις 
διαιρέσεις του Εθνικού Διχασμού και του Εμφυλίου Πολέμου· κατά τη διάρκεια 
της καχεκτικής δημοκρατίας αποκτά ένα ιδεολογικά συνεκτικό πολιτικό 
περιεχόμενο που ενέχει μια σιωπηλή συμμαχία Αριστεράς και Κέντρου και ως εκ 
τούτου η τομή λαμβάνει τη φόρμα «Δεξιά – Αντιδεξιά». Στην φάση της πρώιμης 
και κυρίως της ενδιάμεσης Μεταπολίτευσης, ενδεχομένως μεταφέροντας την 
πολιτική πόλωσης της επταετίας, η ιδεολογική τομή παίρνει σαφή χαρακτηριστικά 
«Αριστεράς – Δεξιάς», ενώ για πρώτη φορά γίνεται λόγος για την ύπαρξη μιας 
συμπληρωματικής πολιτισμικής διαιρετικής τομής, μιας σύγκρουσης δύο 
διακριτών κόσμων από άποψη κουλτούρας. Στην περίοδο της ύστερης 
Μεταπολίτευσης, αρχικά αμφισβητείται η σημασία της παραδοσιακής ιδεολογικής 
διαίρεσης και αναπαράγονται διαφορετικές εννοιολογικές αποδόσεις της 
πολιτισμικής διαίρεσης («Εκσυγχρονισμός – Αντιεκσυγχρονισμός» ή 
«Μοντερνισμός - Παράδοση») ως της πλέον ανερχόμενης και εκλογικά 
σημαίνουσας τομής. Όμως τα ιδεολογικά αντανακλαστικά της ελληνικής 
κοινωνίας και ενδεχομένως η διακυβέρνηση της χώρας από την παραδοσιακή  
Δεξιά εφεξής του 2004 οδηγούν σε μια σημαντική ριζοσπαστικοποίηση (2008) 
που διαπιστώνεται, εξόν των ερευνών, από σημαντικά κοινωνικά γεγονότα όπως 
η εξέγερση της νεολαίας με τα σύγχρονα Δεκεμβριανά και ακολουθείται από μια 
πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα οικονομική κρίση. Έτσι, στις 
εκλογές του 2007 αλλά κυρίως στην πολιτική αλλαγή του 2009 και την 
επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση, η ιδεολογική διαιρετική τομή έχει 
ανακτήσει την ερμηνευτική της σπουδαιότητα. Η εφαρμογή της πολιτικής του 
Μνημονίου ως συνταγή αντιμετώπισης μιας άτακτης χρεωκοπίας εκτός από το 
σημειολογικό τέλος της Μεταπολίτευσης, για ορισμένους ερευνητές, συνάδει με 
την ανάδυση μιας συγκυριακής διαίρεσης «Μνημόνιο – Αντιμνημόνιο», με σαφές 
υλιστικό και οικονομικό περιεχόμενο, η οποία φαίνεται να καθορίζει περισσότερο 
απ’ την ιδεολογική τομή, την ψήφο στις διπλές εκλογές του 2012 αλλά και στις 
εκλογές του Ιανουαρίου 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίζει κυβέρνηση 
συνεργασίας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες βασιζόμενος επακριβώς στο 
περιεχόμενο αυτής της διαίρεσης. Όμως, ήδη από το δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου 2015, το νέο Μνημόνιο που ακολούθησε και την εκλογική νίκη του 
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ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου του 2015, η ιδεολογική διαιρετική 
τομή φαίνεται να ανακτά τη θέση της ερμηνευτικά. Θα τη διατηρήσει στο πλαίσιο 
της σχεδόν 4τετραετούς διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ενώ σε μια 
αντίθετη αντανάκλαση της δεκαετίας του 1960, η ιδεολογική τομή ερμηνεύει την 
επάνοδο της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση. Στη δεκαετία του 1960 
προέκυψε μια κοινωνική συμμαχία απέναντι στο ισχυρό κράτος της Δεξιάς και 
ενσωματώθηκε ο χώρος της Αριστεράς υπό το ευρύτερο πλαίσιο της Αντιδεξιάς. 
Κατά τη γνώμη μου, σε έναν ακριβώς αντίθετο αντικατοπτρισμό μετά τη 
διακυβέρνηση της χώρας από ένα αμιγώς αριστερό κόμμα και έναν ανίσχυρο 
δεξιό και ορισμένες φορές ακροδεξιό εταίρο, ο χώρος του Κέντρου με τις 
θεωρητικές ανατοποθετήσεις του και την ηγεμονία του φιλελευθερισμού 
ενσωματώθηκε ―  σε επίπεδο κοινωνίας και όχι κομμάτων ―  στη ρητορική της 
Δεξιάς, διαμορφώνοντας αυτό που σχολιάστηκε ως «αντιΣΥΡΙΖΑ» ρεύμα και 
απέδωσε την ενδεχόμενη διαίρεση «Αριστερά – Αντιαριστερά». Η συγκεκριμένη 
οπτική ενισχύεται από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου, 
εντέλει κατόρθωσε να συσπειρώσει ένα κλασικό αριστερό και κεντροαριστερό 
ακροατήριο, βελτιώνοντας σημαντικά τα ποσοστά του στις εθνικές εκλογές σε 
σχέση με την ευρωκάλπη του Μαΐου. Όπως όμως έχουμε διαπιστώσει από την 
ιστορική αναδρομή των διαιρετικών τομών στην Ελλάδα, είναι το περιεχόμενο  
της διακυβέρνησης που επανακαθορίζει τις νοηματοδοτήσεις του ιδεολογικού 
άξονα. Έτσι, οι πρώτες 100 και πλέον μέρες της κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας στην εξουσία με ενδείξεις παραδοσιακού «κράτους της Δεξιάς», 
ενίσχυσης του δόγματος της ασφάλειας και της υπακοής στο νόμο με κάθε 
κόστος, κρατικής εγγύησης του κεντρικού ρόλου της Ορθοδοξίας στην ελληνική 
κοινωνία , δίνουν ξεκάθαρα τον τόνο για τη νοηματοδότηση του δικού της 39

υποκειμενικού παράγοντα, ήτοι της Δεξιάς αλλά και της απέναντί της διαίρεσης, 
ήτοι της Αριστεράς. Μένει να δούμε πως θα αντιδράσει ιδεολογικά και κατά 
συνέπεια εκλογικά το Κέντρο που στο πλαίσιο της κρίσης εμφανίζεται μεν 
συρρικνωμένο αλλά η ευκολία της εκλογικής του μεταβλητότητας, τόσο προς τα 
Αριστερά όσο και προς τα Δεξιά καθορίζει, τις ισορροπίες της ιδεολογικής 
διαίρεσης. 

 Στην Ελλάδα διαπιστώνεται μια σημαντική σχέση Θρησκευτικότητας (Κλίμακα του πόσο θρησκευόμενος αισθάνεται ο κάθε 39

πολίτης και συχνότητα εκκλησιασμού) και Ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης των πολιτών. Μάλιστα, η Θρησκευτικότητα φαίνεται 
να λειτουργεί ως προσδιοριστικός παράγοντας της Ιδεολογίας, μια εν δυνάμει κρυφή διαίρεση πίσω από την διαίρεση 
Αριστεράς – Δεξιάς. Βλ. Πιερίδης, Διαιρετικές Τομές Και Διαμόρφωση Της Εκλογικής Συμπεριφοράς Στην Ελλάδα Της 
Ύστερης Μεταπολίτευσης (2004 -2014), ο.π..
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Φυσικά, μένει να δούμε τους όρους ανασυγκρότησης της Αριστεράς, τόσο 
οργανικά όσο και ως προς το περιεχόμενο του πολιτικού της λόγου. Η 
κατεύθυνση και κυρίως η δυναμική της ιδεολογικής διαίρεσης καθορίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από την απάντηση της Αριστεράς στην κυβερνώσα Δεξιά, ιδίως 
μετά την καταγεγραμμένη εμπειρία της δικής της διακυβέρνησης, ήτοι το πεδίο 
συνάντησης θεωρίας και πραγματικού.   
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2. Κοινωνική και πολιτική πόλωση στην εποχή της 
«κανονικότητας»: Η ισχύς του δόγματος της 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Άγγελος Σεριάτος40

Είναι υπαρκτό το δίλημμα μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας στην ανάπτυξη της 
κοινωνικής ζωής; Η σχέση μεταξύ των δύο εννοιών είναι συγκρουσιακή ή μήπως 
επιδέχεται εξισορρόπησης; Και αν είναι το πρώτο, οι άνθρωποι θα προτιμούσαν 
να ζήσουν «ανελεύθερα» αλλά «ασφαλείς» ή «ελεύθεροι» χωρίς «ασφάλεια»; 
Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε η εταιρία 
μετρήσεων Prorata,  όταν το ζήτημα τίθεται με διλημματικό τρόπο, περίπου τα 41

2/3 των ερωτώμενων φαίνεται να απαγκιστρώνονται από τη σφαίρα της 
ασφάλειας και να έλκονται από αυτήν της ελευθερίας. Η έννοια της ασφάλειας 
ωστόσο, καθώς και τα όριά της, όπως αυτά υποκειμενικά προσλαμβάνονται σε 
σχέση με τη σφαίρα της ελευθερίας, παραμένει σχετικά ασαφής. Με ποιον 
τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια; Ποια είναι τα ανεκτά όρια για την επιδίωξη της 
πραγμάτωσής της και με τι συσχετίζεται η αίσθηση απουσίας της; 

 Υπεύθυνος Πολιτικής Έρευνας της Εταιρίας Ερευνών Prorata· MSc στην Πολιτική Επικοινωνία, Πανεπιστήμιο του 40

Άμστερνταμ.
 Πανελλαδικής κάλυψης έρευνα με τίτλο «Δημόσια Ασφάλεια και Καταστολή» που διενεργήθηκε το διάστημα 15 έως 18 41

Νοεμβρίου σε δείγμα 1.765 ατόμων. Τα αποτελέσματα είναι σταθμισμένα με την από κοινού κατανομή φύλου και ηλικίας.

https://www.efsyn.gr/politiki/220805_syntiritiki-strofi-me-aihmi-prosfygiko
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2.1 Ελευθερία και ασφάλεια: Ορισμοί και σύγκρουση

Η έννοια της ελευθερίας είναι πολυσύνθετη και πολυδιάστατη και επιδέχεται 
πολλαπλούς ορισμούς, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να γίνει κοινά 
αποδεκτός ένας συγκεκριμένος. Ένα είναι ωστόσο αναμφισβήτητο: Η έννοια 
αυτή μεταλλάσσεται στον ρου της ιστορίας. Στις μέρες μας έχουμε σε γενικές 
γραμμές δεχθεί ότι η ελευθερία έχει ατομική («μπορώ να διαθέτω τον εαυτό μου 
κατά βούληση»), κοινωνική («μπορώ να εκφράζομαι και να δρω πέραν του 
εαυτού μου χωρίς το φόβο απειλών και εξαναγκασμών») και πολιτική διάσταση 
(«μπορώ να συμμετέχω στα δημόσια πράγματα»). Και οι τρεις διαστάσεις 
συστέλλονται και διαστέλλονται στη βάση μιας σειράς τυπικών ή/και άτυπων 
κανόνων, που έχουν σαφώς αξιολογικό περιεχόμενο. Π.χ. δεν είναι με καθολικό 
τρόπο θεμελιωμένο, είτε νομικά είτε πρακτικά, το δικαίωμα στην απόφαση να 
τερματίσει κάποιος τη ζωή του (ατομική διάσταση), να ασκεί τα θρησκευτικά του 
πιστεύω (κοινωνική διάσταση) ή να επιλέγει αν και πώς θα διαδηλώσει (πολιτική 
διάσταση). Ο περιορισμός όλων των διαστάσεων της ελευθερίας συνδέεται είτε 
με την ιδέα του κοινωνικού συμβολαίου, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 
δυνατόν βέλτιστη κοινωνική συνύπαρξη, είτε με αυτήν της συλλογικής 
πειθάρχησης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία των 
όρων αναπαραγωγής του εκάστοτε κυρίαρχου συστήματος. Έτσι, για 
παράδειγμα, η ελευθερία άσκησης (κάθε μορφής) βίας αφαιρείται από τους 
πολίτες και ανατίθεται στο κράτος, είτε –κατά τη φιλελεύθερη και τη 
συντηρητική παράδοση– προς όφελος της «ασφάλειας» και της διατήρησης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, είτε –κατά τη μαρξιστική θεώρηση– στο 
βωμό της «προστασίας» του καπιταλισμού ως τρόπου οργάνωσης της 
κοινωνικής ζωής. Υπό αυτή την έννοια και ανεξαρτήτως προσέγγισης, το ζήτημα 
της ελευθερίας και των επιμέρους περιορισμών της μπορεί να ιδωθεί τόσο από 
τη σκοπιά της συλλογικής διάστασης (δημόσια ελευθερία και σχετικές απειλές) 
όσο και από τη σκοπιά μιας ατομικής διάστασης (ατομικές ελευθερίες και 
σχετικές απειλές). 
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Στην πρώτη διάσταση εντάσσονται «απειλές» απέναντι στο εθνικό κράτος, τη 
φυλή τον δημόσιο χώρο, ενώ στη δεύτερη «απειλές» ως προς τον 
αυτοπροσδιορισμό, τη ζωή, την ακεραιότητα, την ατομική περιουσία κ.λπ. Πώς 
όμως γίνονται αντιληπτές οι παραπάνω διαστάσεις στην ελληνική κοινή γνώμη και 
ποιες κοινωνικές μερίδες είναι διατεθειμένες να θυσιάσουν ποιες έναντι ποιων 
διαστάσεων; Φοβόμαστε εντέλει περισσότερο τις απειλές –εντός και εκτός 
εισαγωγικών– ενάντια στα συλλογικά ή τα ατομικά αγαθά; Πώς οδηγηθήκαμε στη 
μια ή την άλλη κατεύθυνση; 

2.2 Από την εθνική καθαρότητα στην εθνική προτίμηση

Η συλλογική δημόσια ασφάλεια έχει συνδεθεί με μια σειρά από προκλήσεις της 
εποχής. Για παράδειγμα, η σύνδεση εγκληματικότητας και πολιτισμικής 
ετερότητας δεν απουσιάζει από την γκάμα των απόψεων γύρω από τη δημόσια 
ασφάλεια, ενώ σίγουρα εντείνεται στα αφηγήματα που κυρίαρχα προέρχονται 
από τη μήτρα της άκρας Δεξιάς. 

Πίνακας 1

Συνδέεται το 
προσφυγικό και 
μεταναστευτικό 
ζήτημα με την 
εγκληματικότητα;

Ανά ηλικιακή 
κατηγορία % Ανά πολιτικό χώρο %

Σύνολο 
% 18-

34
35-
55 55 + Αριστερά Κέντρο Δεξιά

Ναι 48 60 54 11 59 92 55

Όχι 50 39 46 87 37 8 43

ΔΞ / ΔΑ 2 1 0 2 1 0 2
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Η ευρωπαϊκή αλλά και η ελληνική εμπειρία της Χρυσής Αυγής ή και άλλων 
δυνάμεων του χώρου είναι χαρακτηριστική. Στις μέρες μας η πλειοψηφία των 
ακροδεξιών κομμάτων, έχοντας μερικώς αποστασιοποιηθεί από τα ναζιστικά 
ιδεολογήματα, προωθεί την «εθνική προτίμηση» έναντι της «εθνικής 
καθαρότητας». Τα κόμματα αυτά παρουσιάζονται δηλαδή εχθρικά όχι απέναντι 
σε όσους με βιολογικό τρόπο διαφέρουν από «εμάς» αλλά απέναντι σε όσους 
δεν μοιράζονται τις ίδιες πολιτισμικές αξίες με «εμάς». Έτσι, η συζήτηση γύρω 
από την ετερότητα μετατοπίζεται από τη στενή σφαίρα της βιολογίας στην 
πολιτισμική σφαίρα, πεδίο στο οποίο οι δυτικές δημοκρατίες είναι σαφώς πιο 
ανεκτικές, επιτρέποντας συσχετίσεις που δύσκολα επιβεβαιώνονται από 
στατιστικά στοιχεία. Ποιος είναι όμως ο βαθμός διείσδυσης ενός τέτοιου 
αφηγήματος, σύμφωνα με το οποίο, για παράδειγμα, οι προσφυγικές και 
μεταναστευτικές ροές συνδέεται με την αύξηση της εγκληματικότητας; 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της σχετικής έρευνας της Prorata, αρκετά μεγάλος, 
καθώς το 55% της ελληνικής κοινωνίας συνδέει σε κάποιο βαθμό την 
εγκληματικότητα με το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα, με τους νέους να 
αποτελούν τη μόνη ηλικιακή κατηγορία που τείνει να διαφοροποιηθεί από τον 
γενικό κανόνα (βλ. πίνακα 1). 
 
Η σχετική σύνδεση ωστόσο δεν δείχνει να προκύπτει με τρόπο βιωματικό στο 
μικρο-επίπεδο, καθώς, ενδεικτικά, σχεδόν 9 στους 10 πιστεύουν ότι η γειτονιά 
στην οποία ζουν είναι μια ασφαλής περιοχή (βλ. πίνακα 2). Ουσιαστικά για μια 
σημαντικά μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η μειωμένη αίσθηση «δημόσιας 
ασφάλειας» ταυτίζεται στη συγκυρία με την αίσθηση αδυναμίας ελέγχου των 
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και μόνο εκ διαθλάσεως με την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας αυτής καθαυτής. Έτσι, η έννοια της 
ασφάλειας μοιάζει περισσότερο να λαμβάνει ένα αόριστο και μάλλον 
εθνοκεντρικό περιεχόμενο, παρά να ανταποκρίνεται σε μια αίσθηση φόβου και 
ανασφάλειας που βιώνεται ατομικά σε επίπεδο καθημερινότητας.  
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2.3 Αντιλήψεις για την ασφάλεια και την αστυνομία: Ηλικιακές και 

ιδεολογικές διαστάσεις

Εντέλει, το αίσθημα ασφάλειας αφορά τα ζητήματα αυτά που υποκειμενικά ο 
καθένας και η καθεμία εκλαμβάνει ως απειλή και την προσλαμβανόμενη έκταση 
αυτών (καθόλου, λίγο, αρκετά ή πολύ), αποτυπώνοντας έτσι και την 
κεντρικότητα, την «επικαιρότητα» της απειλής. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική 
κοινωνία στη συγκυρία δείχνει να φοβάται «αρκετά» ή «πολύ» την επιδείνωση 
της οικονομίας (63%), την εγκληματικότητα (56%) και τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής (55%) και δευτερευόντως την ακροδεξιά στροφή (50%) ή 
την αλλοίωση της εθνικής μας ταυτότητας (48%). Ωστόσο, παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με δύο παράγοντες: την 
αυτοτοποθέτηση των συμμετεχόντων σε πολιτικούς χώρους και την ηλικία. Τα 
νεότερα ηλικιακά στρώματα (18 έως 34 ετών) φοβούνται πιο έντονα τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την επιδείνωση της οικονομίας και την 
ακροδεξιά ολίσθηση, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι την επιδείνωση της 
οικονομίας αλλά και την αύξηση της εγκληματικότητας. 

Πίνακας 2

%

Συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με τις 
παρακάτω απόψεις;

Σίγουρα Συμφωνώ 
/ Μάλλον 
Συμφωνώ

Σίγουρα Διαφωνώ / 
Μάλλον Διαφωνώ

ΔΞ / 
ΔΑ

«H γειτονιά που 
κατοικώ είναι ένα 
ασφαλές μέρος για να 
ζει κανείς»

89 9 2

«Η χώρα που κατοικώ 
είναι ένα ασφαλές 
μέρος για να ζει 
κανείς»

82 16 2
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Παράλληλα, όσοι τοποθετούνται σε ένα χώρο που εκτείνεται από την άκρα 
Αριστερά έως και τις παρυφές του κέντρου παρουσιάζουν παρόμοιες αντιλήψεις 
σε συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της διαίρεσης «κοινωνικός 
φιλελευθερισμός/κοινωνικός συντηρητισμός», όπως ο μειωμένος φόβος για 
πολιτισμική αλλοίωση αλλά και η αυξημένη ανησυχία για μια πιθανή ακροδεξιά 
στροφή κομμάτων και κοινωνίας (βλ. πίνακα 3). 
 

Η αίσθηση της ασφάλειας, ιδίως στο εσωτερικό της χώρας, σχετίζεται όμως και 
με τις αντιλήψεις της κοινωνίας απέναντι στις πρακτικές της αστυνομίας, στο 
χαρακτήρα και στην αποτελεσματικότητά της. Ασκεί η ελληνική αστυνομία 
υπέρμετρη βία ή όχι; Εκλαμβάνεται εντέλει ως κατασταλτικός μηχανισμός του 
κράτους που διακατέχεται από αυταρχικές ιδέες ή ως μηχανισμός προστασίας 
του πολίτη; Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία της κοινωνίας 
αντιλαμβάνεται την αστυνομία ως μηχανισμό που, αν και όχι πάντοτε 
αποτελεσματικά, επιδιώκει να προστατεύει τους πολίτες.  

Πίνακας 3

«Φοβάμαι αρκετά ή 
πολύ … 

Ανά ηλικιακή 
κατηγορία %

Ανά πολιτικό χώρο 
% Σύνολο 

% 
18-34 35-55 55 + Αριστερά Κέντρο Δεξιά

… την επιδείνωση της 
οικονομίας» 73 63 63 88 56 54 63

…την αύξηση της 
εγκληματικότητας» 52 57 59 23 63 83 56

…την αλλοίωση της 
εθνικής ταυτότητας» 38 53 44 10 48 90 48

…την ακροδεξιά 
στροφή» 69 41 39 91 58 16 50

…τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής» 60 54 46 64 56 49 55
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Εντούτοις, και σε αυτή την περίπτωση, η πολιτική αυτοτοποθέτηση αλλά και η 
ηλικία διαφοροποιούν καθοριστικά τις σχετικές προσλαμβάνουσες: Για τη 
συντριπτική πλειοψηφία όσων τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού 
φάσματος αλλά και για μια σημαντική μερίδα (αν και όχι πλειοψηφική) όσων 
τοποθετούν εαυτούς στο κέντρο η αστυνομία εκλαμβάνεται κυρίαρχα ως 
κατασταλτικός μηχανισμός, που ασκεί υπέρμετρη βία και διακατέχεται από 
ακροδεξιές αντιλήψεις. Αντίθετα, για τη συντριπτική πλειονότητα όσων 
τοποθετούνται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, καθώς και για την 
πλειοψηφική μερίδα του κεντρώου χώρου, η αστυνομία συμπυκνώνει την 
προσπάθεια της πολιτείας να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να προστατευτούν 
οι πολίτες. Η μόνη ηλικιακή κατηγορία που ευθυγραμμίζεται με τις αντιλήψεις των 
αυτοτοποθετούμενων στα αριστερά του πολιτικού φάσματος σε σχέση με την 
ελληνική αστυνομία είναι οι νέοι ηλικίας 18 έως 34 ετών (βλ. πίνακα 4). Φαίνεται 
εντέλει ότι ο νεολαιίστικος ριζοσπαστισμός στη συγκυρία φορτίζεται με 
προοδευτικό πρόσημο, ισχυρισμός ο οποίος επιβεβαιώνεται και από την 
πρόσφατη εκλογική συμπεριφορά της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας. 
 

Πίνακας 4

«Συμφωνώ με την 
άποψη ότι η Ελληνική 
Αστυνομία…

Ανά ηλικιακή 
κατηγορία % Ανα πολιτικό χώρο %

Σύνολο 
% 18-3

4
35-
55 55 + Αριστερά Κέντρο Δεξιά

…επιδιώκει την 
προστασία του 
πολίτη»

36 54 53 25 59 58 51

…διαπνέεται από 
αυταρχικές και 
ακροδεξιές 
αντιλήψεις»

50 39 46 87 37 8 45

…ασκεί υπερβολική 
βία» 54 34 40 84 29 7 39



�29

2.4 Ασφάλεια και τάξη: Κοινωνική και πολιτική πόλωση

Εν κατακλείδι, ποια είναι η πηγή των φόβων μας και τι είδους κοινωνικές και 
πολιτικές συνέπειες θα έχει η αντιφατική πρόσληψη της δημόσιας ασφάλειας; 
Πιθανότατα οι αιτίες των φόβων πρέπει να ανιχνευθούν στις επιδράσεις που έχει 
η λανθάνουσα και σχετικά θολή σύνδεση της εγκληματικότητας και της ανομίας 
με τις προσφυγικές ροές και τις εικόνες μη ενταγμένων στην κοινωνική 
κανονικότητα συμπεριφορών όπως οι καταλήψεις, οι διεκδικητικού τύπου 
διαδηλώσεις κ.ο.κ. Ωστόσο, για τη λανθάνουσα αυτή σύνδεση υπάρχουν ευθύνες 
πολιτικών κομμάτων και ΜΜΕ που, είτε στρατηγικά είτε λόγω διαρθρωτικών 
ανεπαρκειών του συστήματος και των επαγγελματιών διαχείρισης & διάχυσης 
της πληροφορίας, προσεταιρίζονται ακροδεξιά αφηγήματα.  
 
Υπό αυτή την έννοια, το δόγμα της «δημόσιας τάξης και ασφάλειας» που 
εξυφαίνεται από τους παραπάνω μηχανισμούς μοιάζει να υπηρετεί διττό στόχο: 
αφενός επιδιώκει την εστίαση της πολιτικής συζήτησης σε ζητήματα ως προς τα 
οποία οι προοδευτικές δυνάμεις εμφανίζονται παραδοσιακά «αναρμόδιες» και 
κατά συνέπεια «αναποτελεσματικές», ενώ οι «κατέχουσες» τις σχετικές 
θεματικές συντηρητικές δυνάμεις πιο αποφασιστικές όσον αφορά την υιοθέτηση 
αποτελεσματικών πολιτικών. Αφετέρου αποσκοπεί στην εμπέδωση μιας λογικής 
σύμφωνα με την οποία ό,τι αμφισβητεί ή γενικότερα κινείται εκτός της 
«νεοφιλελεύθερης κανονικότητας» αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να πειθαρχείται.  

Ενώ για κάθε κυβέρνηση δυνάμεων της Αριστεράς η διαχείριση ζητημάτων που 
άπτονται της συλλογικής διάστασης της ασφάλειας, εντός του νεοφιλελεύθερου 
πλαισίου, χαρακτηρίζεται από προφανείς αντιφάσεις που δυσχεραίνουν την 
υλοποίηση συνεπών κυβερνητικών πολιτικών, η συγκεκριμένη σφαίρα αποτελεί 
προνομιακό πεδίο άσκησης πολιτικής για τα συντηρητικά κόμματα, στα οποία 
αποδίδεται «θεματική αρμοδιότητα». Με τον παραπάνω ισχυρισμό 
ευθυγραμμίζονται και τα ευρήματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ότι «δεν τα πήγε πολύ καλά»  στον  τομέα  της 
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δημόσιας ασφάλειας, σε αντίθεση με αυτή της Νέας Δημοκρατίας, που εκτιμάται 
ότι θα τα πάει σχετικά καλά – και σε κάθε περίπτωση καλύτερα από την 
προηγούμενη.  

Ωστόσο, παρά τη γενική υπεροχή της νέας κυβέρνησης στον συγκεκριμένο 
τομέα, οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές, καθώς μόλις το 9% εκτιμά ότι θα τα 
πάει «πολύ καλά», ποσοστό υποπολλαπλάσιο της εκλογικής επιρροής της ΝΔ 
(βλ. πίνακα 5).  

Τι σηματοδοτούν όμως τα παραπάνω; Τι πρέπει να αναμένουμε το επόμενο 
διάστημα; 

Η πιο ακραία πολιτική εκδοχή της άκρας Δεξιάς, η Χρυσή Αυγή, μοιάζει να 
ολοκλήρωσε τον πολιτικά ορατό κύκλο της κατά τις βουλευτικές εκλογές του 
2019. Εντούτοις, οι ιδέες της έχουν ήδη μπολιαστεί σε σημαντική μερίδα της 
κοινωνίας, χρωματίζοντας εν μέρει το νέο τοπίο αλλά και έχοντας μια διαιρετική 
ισχύ ικανή να εδραιώσει το επόμενο διάστημα δύο διακριτούς –αν και με 
αντιφάσεις στο εσωτερικό τους– πόλους: από τη μια πλευρά, έναν προοδευτικό 
κοινωνικό πόλο ο οποίος αντιλαμβάνεται το δόγμα της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας είτε ως απόπειρα κατασταλτικής θωράκισης της νεοφιλελεύθερης 
κανονικότητας είτε ως συγκυριακή ακροδεξιά ολίσθηση, δίνοντας έμφαση σε 
ποιοτικές και συλλογικές/κοινωνικές διαστάσεις της ασφάλειας/ανασφάλειας. 

Πίνακας 5

%

Πόσο καλά πιστεύετε ότι 
τα πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο 
καλά πιστεύετε ότι θα τα 
πάει η ΝΔ στον τομέα της 
ασφάλειας;

Καθόλου 
καλά

Όχι 
ιδιαίτερα 
καλά

Αρκετά 
καλά

Πολύ 
καλά

ΣΥΡΙΖΑ 52 22 21 5

ΝΔ 21 31 38 9
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Και από την άλλη πλευρά, έναν συντηρητικό κοινωνικό πόλο ο οποίος 
αντιλαμβάνεται το συγκεκριμένο δόγμα ως αναγκαία προσπάθεια για τη 
διασφάλιση της συγκεκριμένης εκδοχής της σταθερότητας και της αναχαίτισης 
του σχεδιασμένου ή μη –αλλά σε κάθε περίπτωση υπαρκτού, κατ’ εκείνον– 
«αφελληνισμού» της χώρας.  
 
Παρά το υπό διακύβευση μέγεθος των κοινωνικών πόλων που έχει ήδη φανεί ότι 
συγκροτούνται στη βάση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων και 
το ιδεολογικό επίπεδο, όπως είναι το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας, μένει να 
φανεί αν η αντανάκλασή τους σε πολιτικό επίπεδο θα αποτυπωθεί με τρόπο 
συμπιεστικό για τα μικρότερα –ενδιάμεσα ή ευρισκόμενα στα άκρα του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ– πολιτικά κόμματα ή όχι. Τα χαρακτηριστικά άλλωστε του κομματικού 
συστήματος της νέας περιόδου δεν έχουν ακόμη αποκρυσταλλωθεί προς μια 
κατεύθυνση σταθεροποίησης του δικομματισμού ή προς έναν σχετικό 
κατακερματισμό. Υπό αυτή την έννοια, είναι φανερό πως «το παιχνίδι παίζεται 
ακόμα». 
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3. Για τη μετεκλογική σφαίρα των ιδεών: 
κάποιες σκέψεις

Στέργιος Μήτας42

Οι διπλές εκλογές του ’19 έφεραν, το δίχως άλλο, ένα ριζικά αλλαγμένο εκλογικό 
τοπίο. Πέρα από τη στενά πολιτική ή εκλογική ανάλυση, νομίζουμε αξίζει να 
ιδωθεί το τοπίο αυτό υπό ένα ειδικότερο πρίσμα κριτικής των ιδεών. Με άλλα 
λόγια: να μη μιλήσουμε στενά για τον μετεκλογικό κομματικό χάρτη αλλά για την 
ιδεόσφαιρα που αναδύεται, προβάλλει ή και κρύβεται στα διάφορα σημεία του 
χάρτη. Η συνάφεια βεβαίως εντός της οποίας κάτι τέτοιο αποκτά θεωρητικό 
ενδιαφέρον είναι το θέμα των παραδεδομένων ιστορικά πολιτικών θεωριών, 
ταυτοτήτων και αξιών (φιλελεύθερες, συντηρητικές, σοσιαλιστικές κ.λπ. ιδέες), 
των σχέσεων ή και των μετασχηματισμών τους.  

Η ΝΔ, ευθύς με τη νίκη της, υιοθέτησε το αφήγημα περί «επιστροφής στην 
κανονικότητα». Η «κανονικότητα» αυτή ήταν εξαρχής αρκούντως ευανάγνωστη 
στις σημασίες της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής επάλληλες πτυχές: μία 
πολιτική, που διακήρυσσε την ανάκτηση της διακυβέρνησης από τον 
(υποτιθέμενο) νόμιμο και κανονικό φορέα της· μια οικονομική, που εξέπεμπε ένα 
θετικό σήμα για την τήρηση των κανόνων (ή μη κανόνων) του παιχνιδιού της 
ελεύθερης αγοράς· και μια ηθικο-νομική πτυχή, που αμέσως οργανώθηκε γύρω 
από μια ατζέντα «νόμου και τάξης».  

 Λέκτορας του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας42
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3.1 Νεοφιλελεύθερος συντηρητισμός

Στο σχήμα, τη ρητορική και τις πρωτοβουλίες της νέας κυβέρνησης 
αποτυπώθηκε, νωρίς και λειτουργικά, το ακόλουθο συνταίριασμα: μια σύνθεση 
(πρώτιστα οικονομικά) φιλελεύθερων και (πολιτικά και κοινωνικά) συντηρητικών 
ιδεών· κι οι δυο, μπολιασμένες εν πολλοίς με στοιχεία που αποκαλούμε 
«μεταπολιτικά». Με το τελευταίο εννοούμε εδώ εκείνο το πλέγμα ιδεών που 
δυσπιστεί για την πολιτική ως υπόθεση που αφορά τους «πολλούς» ή λογοδοτεί 
στους «πολλούς». Απεναντίας – και με την αρωγή μιας σειράς 
αυτοεπικυρούμενων, κατά βάση, θέσεων και αφηγημάτων (για το «τέλος των 
ιδεολογιών», την «κυβερνητική των αρίστων», τα «πρωτεία» και τους 
«μονόδρομους» της οικονομίας κ.ά.)–, υπερθεματίζει για έναν αύξοντα ρόλο των 
«ειδικών» στην πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση. 

Είδαμε έτσι ένα κυβερνητικό σχήμα με ευρύτατη συμμετοχή τεχνοκρατών από 
τον κόσμο της επιχειρηματικότητας ή από συστημικά think tanks, καθώς και 
πανεπιστημιακών προερχόμενων από πεδία με υποτιθέμενη τεχνογνωσία του 
κυβερνάν (οικονομικά, δημόσιο δίκαιο κ.ά.).  

Εντός του σχήματος αυτού, τώρα, το επιτελείο του πρωθυπουργού 
διαμορφώθηκε εξαρχής ενισχυμένο: οι επιμέρους υπουργοί και υφυπουργοί 
ρυθμίστηκε να λογοδοτούν απευθείας στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ 
και στον υπουργό επικρατείας. Παρακολουθήσαμε τη –συμβολική (και όχι μόνο 
βεβαίως)– ανακατανομή τομέων δημόσιας πολιτικής. Ο λόγος εδώ για την 
κατάργηση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και την ανάθεσή του 
πλέον σε υφυπουργείο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (με την 
ξεκάθαρη εδώ προγραμματική υπόνοια ότι για την κυβερνώσα ΝΔ η εποπτεία και 
ρύθμιση της εισόδου-διαμονής ξένων πολιτών δεν είναι ζήτημα πληθυσμού, μα 
ασφάλειας). Κατά παρόμοια λογική, μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της 
σωφρονιστικής πολιτικής από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο υπουργείο –ξανά– 
Προστασίας του Πολίτη. Αφέθηκε έτσι η αντεγκληματική πολιτική να υπονοείται 
ως διωκτική υπόθεση και μόνο, ενώ εκτός παιδιάς έμειναν άλλες κρίσιμες 
δράσεις της πολιτείας, πριν και μετά την τέλεση της παραβατικής πράξης 
(πρόληψη και ένταξη).  
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Η σύνθεση αυτή ιδεών «χρωματίζει» τα έργα και τις ημέρες της κυβερνώσας ΝΔ 
μέχρι σήμερα. Πρόσφατος είναι λ.χ. ο λεγόμενος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος 
απηχεί τη (νεο)φιλελεύθερη συνιστώσα του κυβερνητικού αφηγήματος 
(ανάπτυξη η οποία περνάει μέσα από κίνητρα για επενδύσεις, ζητούμενη ευελιξία 
στις εργασιακές σχέσεις κ.ο.κ.). Την ίδια στιγμή, η συντηρητική ατζέντα της 
ασφάλειας είναι πανταχού και ασφυκτικά παρούσα. Δεν είναι μονάχα η 
συρρίκνωση της –πολύ πιο σύνθετης εννοιολογικά– ιδέας της ασφάλειας στην 
«αστυνομική» της απλώς διάσταση (ενώ για την κλασική νεωτερική πολιτική 
σκέψη η ασφάλεια συνίσταται –κυρίως– στην απουσία φόβου, σε συνθήκη 
ελευθερίας καθενός και καθεμιάς μέσα από ένα σύνολο νομικών-θεσμικών 
εγγυήσεων και κοινωνικής φροντίδας). Είναι και ότι η προβληματική αυτή έννοια 
ασφάλειας επισκιάζει σειρά ολόκληρη από τομείς και δημόσιες συζητήσεις. Ο 
διάλογος, φερ’ ειπείν, για τα πανεπιστήμια διεξάγεται με όρους αστυνομικού 
δελτίου, ενώ στην προ ημερών συζήτηση για το προσφυγικό νομοσχέδιο ο 
υπουργός Μ. Χρυσοχοΐδης επί λέξει δεξιωνόταν το όλο ζήτημα με όρους 
«επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης της απειλής» που συνιστούν οι ροές των 
προσφύγων.  

Παράλληλα και λίγο πιο πριν, ακούγαμε –ενδεικτικά και πάλι– την υπουργό 
Παιδείας να διακηρύσσει πως η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας πρέπει 
να αποσκοπεί στην «καλλιέργεια εθνικής συνείδησης», όχι «να έχει 
κοινωνιολογικό χαρακτήρα». Αυτό το μείγμα επιθετικού οικονομικού 
φιλελευθερισμού και «συντηρητισμού με εθνικά χρώματα» αφήνει ένα θλιβερό 
αποτύπωμα σε ευρύτατο φάσμα της πολιτικής ημερήσιας διάταξης. 
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3.2 Το έθνος αντί του λαού

Η ΝΔ διασάφησε εξαρχής ότι θα «βάλει πάγο» στη συζήτηση που είχε ανοίξει –
δειλά, σε κάθε περίπτωση– επί ΣΥΡΙΖΑ για τις σχέσεις κράτους – Εκκλησίας. 
Τούτο ευνοεί, εάν δεν ενισχύει, την τάση των ηγετών της «επικρατούσας 
θρησκείας» να αξιώνουν σύμπραξη στην άσκηση μιας σειράς πολιτειακών 
αρμοδιοτήτων. Φτιάχνεται έτσι ένα θεσμικό και πολιτικό κλίμα άκρως ευνοϊκό για 
μια νομικά ολισθηρή ερμηνεία του τι σημαίνει ο όρος «επικρατούσα 
θρησκεία» (ερμηνεία η οποία αποκόπτει το άρθρο 3 του Συντάγματος από το 
όλο πλαίσιο φιλελεύθερων-δικαιοκρατικών αρχών, δίνοντας έτσι λαβή σε 
αποφάσεις όπως η 1749/2019 5ης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
για την οποία η σχολική διδαχή των θρησκευτικών θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένης θρησκευτικής συνείδησης).   

Ένα ακόμη παράδειγμα: η συζήτηση για την ψήφο των εκτός επικράτειας 
Ελλήνων, από την εκκίνησή της προ ολίγων μηνών, μέχρι την ολοκλήρωσή της, 
κινήθηκε σε έναν άξονα αρκετά παραπλανητικό έως προβληματικό. Ποιος είναι 
αυτός; Είναι άλλο πράγμα η –βάσει του άρθρου 51 του Συντάγματος– 
διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που βρίσκονται 
μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, όσων δηλαδή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα 
δημοτολόγια και σε εκλογικούς καταλόγους. Και άλλο πράγμα η ψήφος των 
αποδήμων ή ομογενών, όσων δηλαδή αισθάνονται Έλληνες βάσει της καταγωγής 
της γλώσσας ή πολιτισμικών αναφορών, όπως ατυχώς έφτασε να συνοψίζεται 
στη δημόσια σφαίρα το όλο θέμα (βλ. αντί άλλων την περίπου απολογητική 
απεύθυνση του υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου προς τους απανταχού 
της διασποράς Έλληνες στις 22 Οκτωβρίου επειδή η διαφαινόμενη συναινετική 
ρύθμιση θα περιέχει εντέλει κριτήρια όπως φορολογικό δεσμό του εκλογέα με τη 
χώρα ή ελάχιστο χρόνο διαμονής σε αυτή).  

Η διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για όσους βρίσκονται 
στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών έχει ένα προφανές συνταγματικό νόημα 
και βάρος. Εξίσου μεγάλη σημασία ωστόσο έχει –και στο άλλο σκέλος της 
συζήτησης– το να θωρακίζεται η (όποια) διεύρυνση της πολιτικής κοινότητας με 
δικλείδες που εκκινούν από την έννοια του βιοτικού δεσμού.  
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Με τη δεσπόζουσα όμως σφραγίδα της ΝΔ ευνοείται η διολίσθηση προς την 
αντίληψη ότι ο φορέας της κυριαρχίας δεν είναι ο λαός αλλά το έθνος.  

Βλέπουμε λοιπόν τον βασικό παίκτη «στα δεξιά» του ελληνικού σκηνικού να 
αναπτύσσει σχέση αμηχανίας –ή και έντασης– με τις φιλελεύθερες και 
ρεπουμπλικανικές παραδόσεις των Νέων Χρόνων: να πριμοδοτεί έναντι του λαού 
το προνεωτερικό έθνος ή –ακόμη χειρότερα– το γένος (βλ. και το ζήτημα των 
σχέσεων θρησκείας – πολιτείας πιο πάνω). 

3.3 Μετά την κυβέρνηση τι;

Τι γίνεται, τώρα, στην αντίπερα πλευρά του πολιτικού χάρτη; Είναι, σε σχέση 
ακριβώς με τα παραπάνω, άκρως ενδιαφέρουσα η ιδεολογική αντιπαράθεση που 
επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά ζητήματα πολιτικού και πολιτισμικού 
φιλελευθερισμού (κοσμικό κράτος, ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, 
ραδιοτηλεοπτικός πλουραλισμός κ.ο.κ.). Αρκετά αμήχανη είναι όμως η 
οριοθέτηση σε άλλα πεδία όπως, για παράδειγμα, σε αυτό της οικονομικής 
πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει εξίσου, όπως και η ΝΔ, για την ανάγκη ανάκαμψης 
της οικονομίας, αντιπαραβάλλοντας στην –ψευδεπίγραφη, έτσι κι αλλιώς– 
«ανάπτυξη για όλους» του κυβερνώντος κόμματος ένα κάπως ασαφές μέχρι 
στιγμής πρόταγμα «δίκαιης ανάπτυξης»· ή απευθύνεται, όπως και η ΝΔ, στην 
περιβόητη «μεσαία τάξη» (μια ούτως ή άλλως προβληματική –από την άποψη 
μιας μαρξικής κοινωνιολογίας των τάξεων– έννοια-κατηγορία) με τρόπο όχι 
επαρκώς επεξεργασμένο θεωρητικά και πολιτικά.  

Βλέπουμε συνεπώς και τον άλλο παίκτη «στα αριστερά» του χάρτη να 
σφραγίζεται από τις οικείες ιδεολογικές του απορίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίωκε, ήδη 
από τους καταστατικούς του αυτοπροσδιορισμούς, να είναι μια σύγχρονη 
ριζοσπαστική Αριστερά, η οποία οδεύει πέρα από τις εξίσου, όπως έλεγε, 
χρεωκοπημένες «ιστορική Σοσιαλδημοκρατία» και «ιστορική δογματική 
Αριστερά». Η αναζήτηση αυτή επεκτείνεται αλλά και περιπλέκεται σήμερα, μετά 
την εμπειρία διακυβέρνησης (βλ. το διάλογο για κόμμα ηγεσίας ή/και μαζών, 
ριζοσπαστική Αριστερά ή/και προοδευτική παράταξη). Και όλα αυτά επηρεάζουν 
όχι μόνο την πολιτική αντιπολίτευση που μέλλει να ασκήσει, μα και την αξιακή-
ιδεολογική πρόταση που έχει να αντιπαραβάλει. 
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 3.4 Η Αριστερά και οι αξίες (της)

Βεβαίως όλα αυτά δεν είναι ούτε «ελληνικές ιδιαιτερότητες» ούτε και 
συγκυριακά φαινόμενα. Μπορούν να ενταχθούν σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο 
πολιτικής ανάλυσης – ή και πολιτικής οικονομίας ακόμη. Υπάρχει όμως και ένα 
φιλοσοφικό ζήτημα. Είναι αυτό του αξιακού προσήμου των πολιτικών δυνάμεων 
που μας έρχονται από τους Νέους Χρόνους, σε σχέση ακριβώς με τις ιδρυτικές 
αξίες των Νέων Χρόνων. Η «δεξιά πλευρά» του χάρτη είχε εξαρχής την τάση να 
ευνοεί τις οικονομικές όψεις του φιλελευθερισμού άνευ –ή και εις βάρος– των 
άλλων (κοντολογίς, στα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη έβλεπε 
λιγότερο μια συλλογική χειραφετητική διάσταση και περισσότερο έναν τίτλο για 
ιδιωτικότητα και ανεμπόδιστη επιδίωξη και σώρευση πλούτου). Παρούσα ήταν, 
επίσης, λίγο ή πολύ, και η αμήχανη, εάν όχι εχθρική, προδιάθεση απέναντι στη 
δυναμική του πολιτισμικού φιλελευθερισμού – κυρίως λόγω των ιστορικών 
δεσμών του χώρου αυτού με τους παραδοσιακούς θεσμούς. 

Λίγο λοιπόν από την ίδια την ιστορική κίνηση, λίγο μισο-συνειδητά, έλαχε στην 
άλλη, την «αριστερή πλευρά του χάρτη», να απλώνει γραμμές άμυνας γύρω από 
τις προσωπικές και τις συλλογικές ελευθερίες, την ανοικτότητα, την κριτική 
δημόσια σφαίρα. Για το δεξιό μπλοκ ιδεών και δυνάμεων –για μια σειρά από 
λόγους που συνδέονται πρώτιστα με εγγενείς τάσεις και όρια της τρέχουσας 
οικονομικής συνθήκης– θα γίνεται ολοένα και πιο αδιέξοδη η οργάνωση ευρέων 
συναινέσεων μέσα από τις συνήθεις, φιλελεύθερης κοπής, αφηγήσεις του 
(ανάπτυξη, ευημερία, ατομικότητα, ευκαιρίες κ.λπ.). Είναι άρα εύλογη η 
στρατηγική στροφή του μπλοκ αυτού (και) σε άλλα πλάνα συναίνεσης – 
αντλημένα επίσης από δομικά υλικά της πολιτικής του κουλτούρας (ιδεολογία 
«τάξης και ασφάλειας», κλειστές αποκλείουσες ταυτότητες όπως το «εθνικό 
εμείς» κ.ά.).   
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Το ενδιαφέρον ερώτημα και στοίχημα αφορά την αντίπερα όχθη. Η οποία όσες 
περγαμηνές έχει να επιδείξει στην υπεράσπιση του (καλώς εννοούμενου) 
φιλελευθερισμού και της πολιτικής δημοκρατίας, άλλο τόσο αμήχανη πορεύεται 
ως προς τη δική της ιδρυτική αξία: το πώς θα πετύχει να εγγραφεί η σφαίρα της 
οικονομίας σήμερα σε έναν κοινωνικό ορίζοντα. Είναι ορατό το εξής ενδεχόμενο, 
για τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα και για ευρύ τμήμα της Αριστεράς διεθνώς: να 
μετατραπεί σταδιακά σε «Αριστερά πολιτικού/πολιτισμικού φιλελευθερισμού», 
είτε απωθώντας το κοινωνικό ζήτημα, είτε συμπιέζοντάς το σε πλαίσιο 
οικονομικού κομφορμισμού και συστημικής διαχείρισης.  

Υπάρχουν φυσικά και άλλοι δρόμοι και στρατηγικές. Περνάνε ωστόσο, 
νομίζουμε, και μέσα από ανατοποθέτηση και πάλη «μέσα στις αξίες και τις 
έννοιες». Ακροθιγώς και ως ενδεικτικά ερωτήματα: Μπορεί, τολμάει, έχει τρόπο 
η Αριστερά να μιλήσει για ριζική αναμόρφωση της καπιταλιστικής κοινωνικής 
οργάνωσης του βίου; Έχει τους διανοητικούς πόρους να διακρίνει τα δικαιώματα 
και την ελευθερία από τα φιλελεύθερα συνώνυμά τους (βλ. το «δικαίωμα του 
χωρισμένου από την κοινωνία ατόμου» και την ξέχωρη από τις κοινωνικές της 
προϋποθέσεις ελευθερία); Δικαιούται να αξιώνει για τον εαυτό της ως αποστολή 
τη διαφύλαξη και ανακαίνιση του κανονιστικού πυρήνα των νεωτερικών 
κοινωνιών; Είναι άραγε οι απαντήσεις στα ως άνω ερωτήματα διαχωρισμένες η 
μία από την άλλη; 






