
Έκθεση	  Κριτικής	  Ανάλυσης	  Λόγου	  επίσημων	  και	  
πολιτικών	  εγγράφων	  στον	  Ελλαδικό	  χώρο:	  

Ανάλυση	  Δημοσίου	  Λόγου	  της	  Ελληνικής	  Κρίσης	  
	  

Mαρία	  Ζαφειροπούλου,	  Ασπασια	  Θεοδοσίου	  και	  Αναστασία	  Παπακωνσταντίνου	  



Διττή	  προσέγγιση	  

Εκ	  των	  άνω	  προς	  τα	  κάτω	  φέρνοντας	  στο	  προσκήνιο	  την	  οπτική	  ελλήνων	  πολιτικών	  
ως	  προς	  γερμανικές	  πολιτικές	  επιλογές	  και	  από	  κάτω	  προς	  τα	  επάνω	  με	  την	  
εκτύλιξη	  της	  ρητορείας	  που	  αναφέρεται	  σε	  ευθύνες	  και	  τις	  εντυπωσιακές	  της	  
αμφιθυμίες,	  όπως	  υιοθετούνται	  και	  εκφράζονται	  από	  αναγνώστες	  ειδήσεων	  
μέσω	  των	  σχολίων	  τους	  στο	  διαδίκτυο.	  

	  Στόχοι	  
•  Παρουσίαση	  και	  ανάλυση	  της	  εικόνας	  των	  Γερμανών	  ανάλογα	  με	  τους	  

κοινωνικούς	  δρώντες	  (αναγνώστες	  και	  πολιτικούς)	  σε	  περίοδο	  κρίσης	  
•  Εξέταση	  της	  (αυτο-‐)	  εικόνα	  ςτων	  δρώντων	  σχετικά	  με	  τις	  κοινωνικές	  

πρακτικές	  των	  ίδιων	  και	  άλλων,	  και	  
•  Εντοπισμός	  διαδικασιών	  κατασκευής	  ταυτότητας	  (πολιτικών	  

εκπροσώπων	  και	  κοινών	  ανθρώπων)	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  οικονομικής	  
ύφεσης.	  

	  



	  
	  

Η	  προσέγγισή	  μας	  αναπτύσσει	  τα	  ερμηνευτικά	  μέσα	  της	  
κοινωνιολογίας	  της	  γνώσης.	  	  

Σύμφωνα	  με	  την	  κοινωνιολογία	  της	  γνώσης	  η	  (λογική-‐κανονιστική)	  
ερμηνεία	  συνιστά	  μεγάλο	  μέρος	  της	  κοινωνικής	  γεγονικότητας.	  Η	  
απόπειρα	  επομένως	  να	  αναλυθεί	  ο	  δημόσιος	  λόγος	  στα	  
διαδικτυακά	  σχόλια	  αναγνωστών	  ή	  στις	  πολιτικές	  ομιλίες	  και	  
συζητήσεις	  πρέπει	  να	  αντιμετωπίσει	  τα	  εξής	  ερωτήματα:	  	  
	  
• 	  τί	  απαρτίζει	  αυτή	  την	  αντίληψη	  
• 	  από	  ποιες	  πολιτισμικές,	  κοινωνικές	  και	  οικονομικές	  
κατανοήσεις	  αντλεί	  αυτή	  
• 	  και	  ποιους	  πόρους	  κινητοποιεί	  για	  να	  υποστηρίξει	  την	  
επιχειρηματολογία	  της.	  
	  
	  



CDA	  –	  Kριτική	  Ανάλυση	  Λόγου	  
•  «Η	  λέξη	  κριτικός	  υποδηλώνει	  την	  επισήμανση	  συνδέσεων	  και	  

αιτιών	  που	  είναι	  κρυμμένες·∙	  υποδηλώνει	  επίσης	  παρέμβαση,	  για	  
παράδειγμα	  παροχή	  πόρων	  για	  εκείνους	  που	  μπορεί	  να	  βρίσκονται	  
σε	  μειονεκτική	  θέση	  λόγω	  της	  αλλαγής»	  (Fairclough	  1992:	  9).	  

•  Η	  κριτική	  ανάλυση	  λόγου	  δεν	  είναι	  ένα	  ομοιογενές	  μοντέλο.	  Είναι	  
«μια	  κοινή	  οπτική	  βάσει	  της	  οποίας	  επιδίδεται	  κάποιος	  σε	  
γλωσσολογία,	  σημειωτική	  ή	  ανάλυση	  λόγου»	  (van	  Dijk	  1993:	  42).	  
Στοχεύει	  «να	  αντιληφθούμε	  τη	  γλώσσα	  ως	  κοινωνική	  
πρακτική»	  (Horváth	  2009).	  	  

•  Δομιστική	  –κανονιστική	  πορεία	  ανάλυσης	  λόγου.	  Το	  κύριο	  
δομιστικό	  επιχείρημα	  είναι	  ότι	  οι	  επιχειρηματολογικές	  και	  
γλωσσικές	  στρατηγικές	  των	  υποκειμένων	  επιτρέπουν	  τη	  
συγκρότηση	  κανόνων	  (μελέτη	  εξ’ολοκλήρου	  βασισμένη	  στο	  
πεδίο).	  

•  ATLAS.R	  (μόνο	  για	  την	  ανάλυση	  λόγου	  των	  πολιτικών)	  



Ανάλυση	  Δημόσιου	  Λόγου	  για	  την	  ελληνική	  
κρίση:	  η	  περίπτωση	  των	  αντιλήψεων	  των	  
Ελλήνων	  πολιτικών	  για	  τους	  Γερμανούς	  

Mαρία Ζαφειροπούλου και Αναστασία Παπακωνσταντίνου  



0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	  

Πρακτικά	  Ολομέλειας	  στις	  06.05.2010	  (1ο	  Μνημόνιο)-‐	  
07.05.2010	  

Πρακτικά	  Ολομέλειας	  στις	  29.06.2011	  (1ο	  
Μεσοπρόθεσμο	  Πλαίσιο	  Δημοσιονομικής	  Στρατηγικής)	  

Πρακτικά	  Ολομέλειας	  στις	  12.02.2012	  (2ο	  Μνημόνιο)	  

Πρακτικά	  Ολομέλειας	  στις	  	  07.11.2012	  (2ο	  
Μεσοπρόθεσμο	  Πλαίσιο	  Δημοσιονομικής	  Στρατηγικής)	  

Ζάππειο	  I	  (07.07.2010)	  	  

Οκτώβριος	  2012,	  Δηλώσεις	  Ελλήνων	  πολιτικών	  για	  την	  
πρώτη	  επίσκεψη	  της	  Μέρκελ	  στην	  Αθήνα	  

Απρίλιος	  2014,	  Λόγος	  Ελλήνων	  πολιτικών	  για	  την	  2η	  
επίσκεψη	  της	  Μέρκελ	  στην	  Αθήνα	  	  

Πρακτικά	  3ης	  Συνεδρίασης	  της	  Επιτροπής	  για	  τις	  
πολεμικές	  αποζημιώσεις	  	  10.04.14	  

Πρακτικά	  4ης	  Συνεδρίασης	  της	  Επιτροπής	  για	  τις	  
πολεμικές	  αποζημιώσεις	  29.04.14	  

Πρακτικά	  6ης	  Συνεδρίασης	  της	  Επιτροπής	  για	  τις	  
πολεμικές	  αποζημιώσεις	  	  17.09.2014.	  

Πρακτικά	  7ης	  Συνεδρίασης	  της	  Επιτροπής	  για	  τις	  
πολεμικές	  αποζημιώσεις	  	  21.10.2014	  

Αριθμός	  αναφορών	  στους	  Γερμανούς	  στους	  λόγους	  των	  πολιτικών 
Καμία	  αναφορά	  :	  προεκλογικές	  

ομιλίες	  αρχηγών	  κομμάτων	  (2012),	  
Ζάππειο	  ΙI,	  Συνεδριάσεις	  της	  διαρκούς	  
Επιτροπής	  Κοινωνικών	  Υποθέσεων,	  της	  

διαρκούς	  Επιτροπής	  Οικονομικών	  
Υποθέσεων	  και	  της	  Επιτροπής	  
Ευρωπαϊκών	  Υποθέσεων.	  	  



Συνδιασμός	  επιχειρηματολογικών	  σχημάτων	  κρατικής	  
κυριαρχίας	  και	  δημιουργίας	  συμμαχιών	  	  	  

	  Τα	  κυβερνώντα	  κόμματα,	  δίνοντας	  έμφαση	  σε	  συμβολικούς	  όρους	  
(«διεθνής	  τάξη»,	  «αρχές	  του	  διεθνούς	  δικαίου»	  ή	  «κοινωνικό	  
συμβόλαιο»),	  θίγουν	  εμμέσως	  ένα	  καίριο	  στοιχείο	  για	  την	  ελληνική	  
κοινωνία:	  τη	  δημοκρατία.	  	  

	  
•  Επιχειρηματολογία	  περί	  οικοδόμησης	  συμμαχιών:	  Σύμπλεγμα	  

εθνικών	  και	  ευρωπαϊκών	  επιχειρημάτων	  και	  θετική	  αναφορά	  στην	  
ευρωπαϊκή	  αλληλεγγύη	  =)	  αποκαλύπτει	  την	  έλλειψη	  σταθερότητας	  
στον	  λόγο	  τους	  και	  in	  extenso	  στην	  αντίληψή	  τους	  τόσο	  για	  την	  Ευρώπη	  
όσο	  και	  για	  τη	  Γερμανία.	  

•  Επιχειρηματολογία	  περί	  κρατικής	  κυριαρχίας:	  αμφίσημη	  σχέση	  
μεταξύ	  της	  κυριαρχίας	  και	  της	  παρέμβασης	  της	  Γερμανίας	  στη	  δημόσια	  
σφαίρα.	  	  

•  Ο	  λόγος	  των	  βουλευτών	  σε	  ό,τι	  αφορά	  την	  κυριαρχία	  είναι	  μοναδικός,	  
παρ’	  όλα	  αυτά	  πρέπει	  να	  προωθήσουν	  μια	  μεταβαλλόμενη	  αντίληψη	  
για	  τους	  Γερμανούς	  προκειμένου	  να	  επηρεάσουν	  τους	  ψηφοφόρους	  σε	  
ένα	  πλαίσιο	  αυξανόμενης	  συνθετότητας	  και	  αβεβαιότητας	  της	  κρίσης.	  	  

Οι Γερµανοί ως ρυθµιστές à Οι Γερµανοί ως  προνοµιούχοι 



Πλασέμπο	  επιχειρηματολογικά	  σχήματα	  
	  •  Οι	  θεωρίες	  συνωμοσίας	  για	  τις	  σκοτεινές	  δυνάμεις	  της	  Ευρώπης	  και	  

τις	  υπονοούμενες	  γερμανικές	  αρχές	  χρησιμοποιούνται	  ως	  εικονικό	  
φάρμακο	  προκειμένου	  να	  ανακουφιστεί	  η	  ανησυχία	  και	  το	  έργο	  από	  
τους	  ώμους	  των	  Ελλήνων	  πολιτικών.	  	  

	  
•  Placebo	  effect:	  κοινή	  στρατηγική	  αποφυγής	  και	  αυτοάμυνας	  	  

προκειμένου	  να	  μετατεθούν	  οι	  ευθύνες	  στους	  Γερμανούς	  και	  έτσι	  να	  
μετακινηθεί	  το	  επίκεντρο	  του	  λόγου	  σε	  μια	  πλασματική	  ή	  
δευτερεύουσα	  αιτία.	  	  

	  
•  Γερμανοί=	  ως	  συνωμότες.	  Αυτή	  η	  αυτοαντίληψη	  περί	  χειραγώγησης	  

από	  τους	  Γερμανούς	  σχετίζεται	  στενά	  με	  τον	  φόβο	  των	  βουλευτών	  
για	  αυταπάτη.	  	  

	  
•  Κίνδυνος	  	  έλλειψης	  ατομικής	  και	  συλλογικής	  συνειδητοποίησης	  και	  

ενδυνάμωσης,	  στοιχεία	  που	  είναι	  αναγκαία	  σε	  περίοδο	  κρίσης.	  	  

Οι Γερµανοί ως συνωµότες  



«Λόγος	  Υστερικού»	  	  
	  •  Η	  κρίση	  έχει	  προκαλέσει	  μια	  ιδεολογική	  μετατόπιση	  σε	  ό,τι	  αφορά	  τις	  σχέσεις	  της	  

Ελλάδας	  με	  την	  Ευρωπαϊκή	  Ένωση	  (ιδιαιτέρως	  για	  τους	  βουλευτές	  της	  
μειοψηφίας).	  

•  Λόγος	  του	  Υστερικού:	  οι	  Έλληνες	  πολιτικοί	  –ακόμη	  και	  εκείνοι	  των	  κομμάτων	  της	  
κυβερνητικής	  συμμαχίας–	  είναι	  υποταγμένοι	  στον	  «λόγο	  του	  κυρίου»	  (δηλαδή	  της	  
Γερμανίας),	  ενώ	  στην	  πράξη	  ζητούν	  μυστικά	  από	  τον	  «Κύριο»	  να	  ρυθμίσει	  και	  να	  
βρει	  μια	  λύση	  στο	  ελληνικό	  ζήτημα.	  

	  Ακολούθως	  όταν	  η	  Γερμανία	  «παράγει	  γνώση»	  με	  όρους	  προσαρμογών	  και	  
μεταρρυθμίσεων	  για	  να	  ενισχύσει	  την	  αποτελεσματικότητα	  και	  την	  
προσαρμοστικότητα	  στις	  περιστάσεις	  της	  κρίσης,	  οι	  Έλληνες	  βουλευτές	  
απορρίπτουν	  τις	  θεωρίες	  τους.	  	  

	  

Παράδοξο:	  	  παρότι	  οι	  Έλληνες	  αποκαλύπτουν	  τους	  «άλλους»	  και	  
αμφισβητούν	  το	  status	  quo,	  παραμένουν	  μυστικά	  και	  συμβολικά	  

ενωμένοι	  με	  αυτούς.	  	  

Οι Γερµανοί ως µια δυτική/συµπτωµατική αυτοκρατορία  
 



Όλες	  οι	  Ευρωπαϊκές	  χώρες	  

Όλες	  οι	  Ερωπαϊκές	  Χώρες	  
εκτός	  	  της	  Γερμανίας	  

Όλες	  οι	  Ευρωπαϊκες	  
χώρες	  	  σε	  κρίση	  

Όλοι	  οι	  Έλληνες=	  Ο	  
λαός	  μας	  

Οι	  Έλληνες=	  μόνον	  ο	  
εργαζόμενος	  λαός	  

Εμείς:	  
Συνειδητοί	  
Έλληνες	  

Εμείς:	  
Μέλη	  

του	  ίδιου	  
πολιτικο

ύ	  
κόμματος	  

ΣΥΡΙΖΑ,	  ΑΝΕΛ,	  ΛΑΟΣ,	  
ΔΗΜΑΡ 

ΣΥΡΙΖΑ 

ΝΔ,	  ΠΑΣΟΚ,	  ΣΥΡΙΖΑ,	  
ΛΑΟΣ,	  ΑΝΕΛ,	  ΔΗΜΑΡ 

ΚΚΕ 

' 

ΝΔ 
Αρνητική	  αναπαράσταση	  του	  
«Εμείς» 

Θετική	  αναπαράσταση	  του	  
«Εμείς» 

Θετική	  &	  αρνητική	  αναπαράσταση	  του	  
«Εμείς» 

Θετική	  αναπαράσταση	  του	  
«Εμείς»	  

 

Θετική	  αναπαράσταση	  του	  «Εμείς» 

ΝΔ	  και	  ΠΑΣΟΚ 

ΟΛΑ	  ΤΑ	  
ΚΟΜΜΑΤΑ 

Αρνητική	  αναπαράσταση	  του	  «Εμείς» 

Θετική	  αναπαράσταση	  του	  «Εμείς» 

Οι σφαίρες του «Εµείς» 



Ο	  φαντασιακός	  ορίζοντας	  του	  Σύριζα:	  ένα	  
κομβικό	  οξύμωρο	  σημαίνον	  για	  την	  Ευρώπη	  

	  
•  Παρότι	  η	  κρίση	  καταδεικνύει	  το	  τέλος	  μιας	  τεχνοκρατικής	  και	  μη	  

δημοκρατικής	  Ευρώπης,	  αναδύονται	  νέες	  πιο	  ευρωπαϊκές	  δυναμικές.	  Η	  
ίδια	  η	  κρίση	  εμφανίζεται	  ως	  καταλύτης	  για	  το	  οξύμωρο	  ζωντανό-‐νεκρό	  
ευρωπαϊκό	  πνεύμα.	  	  

•  Η	  τρελή	  σοφία	  της	  κρίσης	  είναι	  ότι	  σε	  συνδυασμό	  με	  την	  ελληνική	  
περηφάνια	  και	  τον	  εγωισμό	  η	  κρίση	  μπορεί	  να	  συνεισφέρει	  στην	  
αυτοσυντήρηση	  της	  ελληνικής	  και	  της	  ευρωπαϊκής	  ταυτότητας.	  	  

•  Ως	  πενθούντες	  αισιόδοξοι	  οι	  βουλευτές	  του	  Σύριζα	  είναι	  πεπεισμένοι	  ότι	  
το	  κομβικό	  σημαίνον	  είναι	  η	  νέα	  Ευρώπη	  –οι	  νέοι	  Έλληνες	  που	  ως	  
φοίνικας	  θα	  αναγεννηθούν	  από	  τις	  στάχτες	  τους.	  	  

•  Ο	  λόγος	  του	  Σύριζα	  δημιουργεί	  διχοτομίες	  όπως	  «η	  ωμότητα	  της	  
Ευρώπης	  και	  του	  Μνημονίου	  ‒	  η	  νίκη	  του	  λαού»,	  «παράδοση	  ‒	  
πειραματισμός/επίλυση»,	  «παραβίαση	  ‒	  εκδημοκρατισμός»,	  «υποταγή	  -‐	  
αυτοκαθορισμός»	  και	  «γερμανική	  ηγεμονία	  ‒	  ευρεία	  συμμαχία».	  	  



•  Σύμφωνα	  με	  τους	  βουλευτές	  του	  Σύριζα	  το	  κομβικό	  σημαίνον	  
της	  Ευρώπης	  πρέπει	  να	  συνυπάρξει	  με	  τη	  σφαίρα	  του	  «Εμείς	  
οι	  Έλληνες»	  προκειμένου	  να	  επιτρέψει	  την	  οικοδόμηση	  μιας	  
ευρωπαϊκής	  ταυτότητας.	  Η	  σφαίρα	  «Εμείς	  οι	  Ευρωπαίοι	  
εκτός	  των	  Γερμανών»	  μπορεί	  να	  αναπτυχθεί	  μόνο	  εάν	  
πληρούνται	  τα	  κριτήρια	  συνύπαρξης	  με	  τη	  σφαίρα	  «Εμείς	  οι	  
Έλληνες»,	  διαφορετικά	  η	  συμφωνία	  σε	  επίπεδο	  λόγου	  θα	  
διαρραγεί.	  
Έτσι	  αντίθετα	  από	  τη	  θέση	  των	  άλλων	  κομμάτων	  –που	  χρησιμοποιούν	  
σχήματα	  θυματοποίησης	  και	  απόδοσης	  ευθυνών–	  ο	  λόγος	  του	  Σύριζα	  
στοχεύει	  την	  πολιτισμική,	  πολιτική,	  κοινωνική	  και	  ιδεολογική	  ομοιότητα	  

και	  μοναδικότητα.	  

•  Εμείς	  οι	  Έλληνες	  έναντι	  των	  Άλλων	  
•  «Σήμερα	  ο	  ελληνικός	  λαός	  άκουσε	  το	  success	  story	  και	  στα	  

γερμανικά,	  μακριά	  όμως	  από	  την	  πραγματικότητα	  που	  ζει	  η	  
ελληνική	  οικογένεια»	  (Πάνος	  Καμμένος,	  ΑΝΕΛ,	  κατά	  τη	  
διάρκεια	  της	  δεύτερης	  επίσκεψης	  της	  Merkel	  στην	  Αθήνα).	  



Μαρία	  Ζαφειροπούλου	  και	  Ασπασία	  (Σίσσυ)	  Θεοδοσίου	  

Ανάλυση	  Δημόσιου	  Λόγου	  για	  την	  ελληνική	  κρίση:	  	  
Διαδικτυακά	  Σχόλια	  Αναγνωστών	  για	  τις	  

επισκέψεις	  της	  Μέρκελ	  στην	  Αθήνα	  

 
 



Ψηφιακά	  Μέσα,	  Διαδικτυακές	  Κοινότητες	  και	  
Διαδικτυακή	  Δημοσιογραφία	  

•  Κεντρική	  η	  παρουσία	  και	  σημασία	  των	  
ψηφιακών	  μέσων	  στο	  σημερινό	  κόσμο	  	  

•  Το	  διαδίκτυο	  ως	  «μια	  νέα	  δημόσια	  
σφαίρα»	  (Jones	  1997)	  

•  Συζήτηση	  για	  το	  μέλλον	  της	  δημοσιογραφίας	  –	  το	  
μέλλον	  της	  δημοκρατίας	  

•  Συζήτηση	  για	  τη	  δημοσιογραφία	  των	  πολιτών	  και	  
τη	  σχέση	  της	  με	  την	  έννοια	  της	  «Δημόσας	  
Σφαίρας»	  (Habermas)	  	  

•  Η	  έννοια	  του	  «επικοινωνιακού	  
καπιταλισμού»	  (Dean	  2009)	  



	  
	  

Διαδικτυακή	  εθνογραφία-‐	  περιορισμοί	  και	  
δυνατότητες	  

•  Πολυτοπική	  εθνογραφία	  	  
•  H	  κοινωνική	  και	  υλική	  ζωή	  των	  δεδομένων-‐	  
ανωνυμία,	  εφημερότητα,	  ευελιξία	  κλπ	  

•  Η	  κουλτούρα	  και	  η	  γλώσσα	  των	  ψηφιακών	  
μέσων	  



	  Διαδικτυακά	  σχόλια	  αναγνωστών	  

•  Ιδιαίτερο	  είδος	  του	  (διαδικτυακού)	  πολιτικού	  λόγου	  	  
•  Περιορισμένος	  ο	  αριθμός	  των	  σχετικών	  μελετών	  
•  Το	  δείγμα	  μας=3566	  σχόλια	  αναγνωστών	  στα	  
διαδικτυακά	  portal	  των	  εφημερίδων	  	  BHMA,	  ΠΡΩΤΟ	  
ΘΕΜΑ,	  TVXS	  –	  σε	  65	  άρθρα	  που	  αφορούν	  τις	  
επισκέψεις	  της	  Καγκελαρίου	  Μέρκελ	  στην	  Αθήνα	  

•  Κριτήρια	  επιλογής:	  εφημερίδες	  που	  διαθέτουν	  τη	  
δυνατότητα	  διαδικτυακών	  σχολίων	  στους	  αναγνώστες	  



Διαδικτυακά	  Σχόλια	  Αναγνωστών	  

•  Δυο	  επισκέψεις	  της	  Μέρκελ	  στην	  Αθήνα:	  
Οκτώβριος	  2012	  και	  Απρίλιος	  2014	  

•  Τι	  μήνυμα	  φέρνει	  η	  επίσκεψη	  της	  Μέρκελ	  σε	  
μια	  χώρα	  βυθισμένη	  στην	  κρίση?	  



Μεθοδολογία	  

•  Συνδυασμός	  μικρο-‐	  και	  μακρο	  επιπέδων	  στο	  
πλαίσιο	  της	  Κριτικής	  Ανάλυσης	  Λόγου	  	  

•  Μακρο	  επίπεδο:	  στρατηγικές	  ανάπτυξης	  
επιχειρηματολογίας	  	  

•  Μικρο-‐	  επίπεδο:	  γλωσσικές	  στρατηγικές-‐	  
στρατηγικές	  λεξικοποίησης	  



Ερευνητικά	  ερωτήματα	  	  

Το	  όνομα	  Μέρκελ	  λειτουργεί	  μετωνυμικά	  ως	  συνώνυμο	  
της	  κρίσης	  	  
• Διερεύνηση	  των	  πολιτισμικών	  πολιτικών	  της	  κρίσης	  μέσω	  των	  
στρατηγικών	  λόγου	  που	  οι	  Έλληνες	  αναγνώστες	  χρησιμοποιούν	  	  	  
• Η	  πλαισίωση	  της	  κρίσης	  μέσω	  ποικίλων	  λόγων	  	  περί	  
υπευθυνότητας-‐καταλογισμού	  υπαιτιότητας	  και	  ενοχής	  
• Οι	  συμβολικές	  διαχωριστικές	  γραμμές	  που	  ενεργοποιούνται	  
μέσω	  των	  πολιτικών	  ενοχοποίησης	  



Μακρο-‐επίπεδο-‐	  Στρατηγικές	  ανάπτυξης	  
επιχειρηματολογίας	  

a.  Εσωτερικές	  πολιτικές	  και	  πρακτικές	  
–  Πολιτική	  στην	  Ελλάδα:	  ένα	  ελαττωματικό	  πεδίο	  (το	  ελληνικό	  

πολιτικό	  σύστημα	  ή	  συγκεκριμένοι	  πολιτικοί	  φέρουν	  την	  ευθύνη	  
–	  η	  κρίση	  αποτελεί	  ενδημικό	  φαινόμενο-‐	  στους	  κυβερνώντες	  
περιλαμβάνονται	  επίσης	  επιχειρηματίες,	  τραπεζίτες,	  δικαστικοί,	  
ακόμη	  και	  οργανισμοί	  ΜΜΕ)	  

–  Πολιτική	  στην	  Ελλάδα:	  	  ο	  ελαττωματικός	  εθνικός	  εαυτός	  μας	  (η	  
κρίση	  βιώνεται	  και	  συζητιέται	  ως	  συλλογική	  αποτυχία,	  ως	  
αποτέλεσμα	  του	  «μπάχαλου»,	  ως	  ο	  «λογαριασμός»	  που	  «εμείς»	  
δημιουργήσαμε	  και	  «πληρώνουμε»)	  



Εσωτερικές	  πολιτικές	  και	  πρακτικές-‐	  Σχόλια	  που	  φανερώνουν	  
εθνική	  ντροπή/αμηχανία	  

	  
o  Οι	  ρίζες	  της	  αποτυχίας	  της	  ελληνικής	  κοινωνίας	  

βρίσκονται	  στην	  ανικανότητα	  των	  Ελλήνων	  να	  υπερβούν	  
τα	  ατομικά	  και	  συντεχνιακά	  τους	  συμφέροντα	  και	  να	  
επιδοκιμάσουν	  συλλογικές	  αξίες	  και	  την	  έννοια	  της	  
ευρωπαϊκής	  	  ταυτότητας	  

o  Η	  τρέχουσα	  κρίση	  δεν	  οφείλεται	  σε	  κάποιον	  «Αλλο»	  
αλλά	  στα	  οντολογικά	  μειονεκτήματα	  του	  εθνικού	  
εαυτού,	  καθώς	  και	  στην	  κακή	  πολιτική	  διαχείριση	  

o  	  Αίσθηση	  	  εθνικής	  αμηχανίας/ντροπής	  που	  διευκολύνει	  
μια	  μετατόπιση	  της	  ηθικής	  αξιολόγησης	  



Μακρο-‐	  επίπεδο	  -‐	  Στρατηγικές	  ανάπτυξης	  
επιχειρηματολογίας	  

	  
b.	  Εξωτερικές	  πολιτικές	  και	  πρακτικές	  

	  
•  Η	  ευρωπαϊκή	  Ιδέα	  (ελάχιστα	  σχόλια	  υποστηρίζουν	  τη	  σημασία	  της	  

ευρωπαϊκής	  ιδέας	  μόλις	  5-‐	  η	  αποσιώπηση	  και	  η	  ειρωνεία	  αποτελούν	  
τις	  βασικές	  αφηγηματικές	  στρατηγικές	  για	  την	  παρουσίαση	  της	  
Ευρώπης	  ως	  μια	  άψυχη	  μηχανή)	  	  

•  Συνωμοσιολογία	  (έμφαση	  σε	  συστημικούς,	  δομικούς	  και	  μακρο-‐
οικονομικούς	  παράγοντες	  –	  η	  υπευθυνότητα	  της	  Γερμανίας	  και	  του	  
οικονομικού	  πυρήνα-‐	  η	  Ελλάδα	  ως	  θύμα)	  

•  Αντιμετώπιση	  προκλήσεων	  (ευκαιρία	  να	  επανεκτιμηθεί	  η	  ευρωπαϊκή	  
πορεία,	  	  ανάγκη	  για	  αναδιαμόρφωση	  της	  ελληνικής	  κοινωνίας	  και	  
πολιτικής	  στα	  πρότυπα	  των	  δυτικών	  χωρών,	  	  η	  δυνατότητα	  
αντίστασης	  και	  η	  προσαρμοστικότητα	  των	  πολιτών	  κλπ.)	  

	  
	  
	  
	  	  
	  



Στρατηγικές	  ανάπτυξης	  επιχειρηματολογίας	  
σχετικά	  με	  την	  απόδοση	  ευθυνών	  

•  Οι	  επισκέψεις	  της	  Μέρκελ	  

•  Η	  Μέρκελ	  ως	  το	  αρχέτυπο	  του	  σωτήρα	  της	  
Ελλάδας	  

•  Η	  Μέρκελ	  ως	  ανεπιθύμητη	  παρουσία	  



Γλωσσικές-‐Λεξικολογικές	  στρατηγικές	  

•  Πρακτικές	  χαρακτηρισμών	  	  
•  Μεταφορές	  -‐	  Παρομοιώσεις	  
•  Πολιτισμικά	  στερεότυπα	  	  
•  Νεολογισμοί	  	  
•  Ειρωνεία-‐	  Χιούμορ	  	  
•  Χρήση	  προσωπικών	  αντωνυμιών	  



Χαρακτηρισμοί	  

•  ‘Ελληνες=	  τεμπέληδες,	  κλέφτες,	  
''καλοπερασάκηδες’	  γκιαούρηδες,	  πεινασμένοι,	  
καταπιεσμένοι,	  κουτοπόνηροι,	  ρουσφετολόγοι	  	  

•  ‘Ελληνες	  πολιτικοί	  =	  ''εθελόδουλοι’’,	  
''αρχιμουλαράδες’,	  ΄΄κλεφταράδες	  

•  Γερμανοί=	  ''γερμαναράδες'’	  ''κωλογερμανοί'’	  
''καταραμένοι’,	  Ναζί,	  φασίστες,	  καταραμένοι	  

•  ΑΛΛΑ	  	  και	  	  πειθαρχημένοι,	  εργατικοί,	  αξιόπιστοι,	  
υπεύθυνοι,	  ειλικρινείς,	  οργανωτικοί	  



Μεταφορές-‐Παρομοιώσεις	  

•  Merkel	  :	  βασίλισσα	  της	  Αγγλίας,	  που	  
επισκέπτεται	  την	  πρώην	  αποικία	  της	  την	  
Ινδία/Ξέρξης.	  

•  Σαμαράς	  =	  πολιτικός	  Πινόκιο	  //μπάτλερ	  της	  
Merkel	  

•  Τσίπρας=	  αριστερός	  Μεσσίας	  	  
•  Ελλάδα	  =μπαρ	  με	  λιγοστούς	  θαμώνες	  /ένα	  
ξέφραγο	  αμπέλι/	  αθώα	  και	  ευγενική	  μικρή	  
Κοκκινοσκουφίτσα.	  	  



Νεολογισμοί	  

•  Τσίπρας=ΤσιμπλΑντρέας,	  Τσίμπλας,	  	  
•  Έλληνες=	  Νεοραγιάδες,	  Βαλκανόπου***,	  
Βαλκανόγυφτοι,	  Μερκελόπληκτοι	  

•  Ελλάδα=	  Ραγιαδισταν,	  Φραπεδιστάν,	  
Μπουζουκιστάν,	  Μερκελιστάν,	  	  

•  Η	  νέα	  εποχή/ιδεολογία=	  Μερκελισμός,	  
Μερκελειάδα,	  Μερκελικό,	  Mερκελοδουλεία	  



Ειρωνεία-‐	  Χιούμορ	  	  
• Λειτουργούν	  ως	  μηχανισμός	  «κάθαρσης»,	  μέσο	  για	  την	  
αποτελεσματική	  διαχείριση	  της	  κατάστασης	  	  
• Το	  χιούμορ	  ως	  «το	  όπλο	  των	  αδυνάτων»	  
•  Τελικά	  δεν	  θα	  γίνουμε	  Αργεντινή	  ή	  Βενεζουέλα	  ή	  έστω	  Κούβα	  με	  

δελτίο	  στο	  χαρτί	  υγείας.	  Τι	  κρίμα	  γιατί	  η	  πείνα	  θα	  μείωνε	  την	  
κυτταρίτιδα	  στις	  Ελληνίδες.	  	  (σχόλιο	  1552).	  

•  Σκληρέ	  άντρα,	  πρόσεχε	  το	  καλσόν!	  Και	  μην	  ξεχάσεις	  τις	  
αγκαλίτσες	  και	  τα	  φιλάκια	  με	  την	  Άγκελα,	  μήπως	  και	  δεήσει	  να	  
μας	  ελεήσει	  "τους	  αόμματους"	  ,	  που	  ζητιανεύουμε	  από	  αυτούς	  
που	  μας	  καταλήστεψαν	  και	  μας	  χρωστάνε	  τα	  μαλλιοκέφαλα	  τους	  
(σχόλιο	  969)	  



•  Αυτή	  η	  κακούργα	  η	  Μέρκελ	  φταίει	  για	  όλα	  και	  τα	  κατοχικά	  
δάνεια	  του	  Χίτλερ!!!!	  Γιατί	  δεν	  μας	  τα	  δίνεις	  τα	  λεφτά	  κυρά	  
μου	  χωρίς	  πολλές	  ερωτήσεις	  για	  να	  μην	  μας	  κόψουν	  τους	  
μισθούς?	  Αλλά	  ξέρει	  αυτή,	  θέλει	  να	  μας	  κάνει	  Βουλγαρία	  και	  
Κίνα	  να	  πηγαίνω	  στην	  δουλειά	  9:30	  με	  13:00	  και	  να	  
πληρώνομαι	  800	  ευρω	  κοτζάμ	  τμηματάρχης	  με	  20	  χρόνια	  
προϋπηρεσία!!!!	  Ντροπή!!!	  Γι’	  αυτό	  και	  εγώ	  το	  πήρα	  
απόφαση,	  Τσίπρα	  και	  δαγκωτό	  Σύριζα	  μέχρι	  να	  ξαναγίνει	  ο	  
μισθός	  μου	  τουλάχιστον	  2	  χιλιάρικα	  όπως	  τα’	  χα	  υπολογίσει,	  
γι’	  αυτό	  σήμερα	  αφήνω	  το	  μαγείρεμα	  παίρνω	  το	  smart	  και	  
κατευθείαν	  στην	  διαδήλωση	  κατά	  της	  ναζί	  Μερκελ!!!!!	  
(σχόλιο	  2313)	  



Τελικές	  σκέψεις	  
•  Η	  κατανόηση	  της	  κρίσης	  από	  την	  πλευρά	  των	  αναγνωστών	  

ως:	  
	  	  a)	  μια	  θεμελιώδης	  κατηγορία	  της	  σύγχρονης	  πολιτικής	  και	  
κοινωνικής	  αφήγησης	  	  	  (Roitman	  2011)	  	  
b)	  ως	  μια	  παρατεταμένη	  κατάσταση	  (και	  όχι	  ως	  μια	  κρίσιμη,	  
αποφασιστικής	  σημασίας	  ιστορική	  στιγμή)	  
	  c)	  ένα	  φαινόμενο	  που	  τίθεται	  το	  ίδιο	  υπό	  συζήτηση	  πέρα	  
από	  τη	  συνήθη	  τακτική	  μέσα	  στα	  πλαίσια	  της	  
«κοινωνιολογίας	  του	  λάθους»	  (Bloor)	  να	  αναζητούμε	  τις	  
αιτίες	  της	  κρίσης-‐	  με	  άλλα	  λόγια	  (δεν	  είναι	  πρόδηλο	  στους	  
αναγνώστες	  	  το	  τι	  συνιστά	  κρίση	  -‐	  χωρίς	  ωστόσο	  να	  
ξεφεύγουν	  απο	  το	  κυρίαρχο	  αφήγημα	  που	  ορίζει	  την	  κριση	  
ως	  βασικό	  ρυθμιστικό	  παράγοντα	  



•  Βλέπουμε	  πώς	  η	  κρίση	  «ρυθμίζει»	  τις	  
ρητορικές	  στρατηγικές	  και	  πώς	  σχετίζεται	  με	  
ηθικές	  τοποθετήσεις/εκτοπίσεις	  	  

•  Ηθικές	  τοποθετήσεις/εκτοπίσεις	  =	  προσοχή	  
στον	  τρόπο	  που	  οι	  αφηγήσεις	  για	  την	  κρίση	  
διαμεσολαβούνται	  απο	  τη	  γλώσσα	  της	  
υπευθυνότητας-‐	  ευθύνης	  	  

•  Παρατήρηση	  των	  τρόπων	  απόδοσης	  
υπευθυνότητας	  και	  	  αυτών	  που	  
συγκαλύπτουν	  


