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Συµβολική βία και η αναπαραγωγή της εξουσίας
Συγγραφέας: Δέσποινα Λαλάκη Στις 2 εβδοµάδες πριν Σε | 1 Σχόλιο

Το Φεβρουάριο του 2010, και ενώ η προοπτική ενός Grexit ήταν στον ορίζοντα, στην Πλατεία
Συντάγµατος µπροστά στο Κοινοβούλιο και εν µέσω µιας µαζικής διαµαρτυρίας µια διαδηλώτρια,
Ελληνίδα δηµόσιος υπάλληλος δήλωσε στους Νιού Γιορκ Τάιµς:
Αισθανόµαστε ταπεινωµένοι και αντιλαµβανόµαστε ότι τα πράγµατα δεν µπορούν να παραµείνουν
ως είχαν … αλλά δώσαµε στον κόσµο την δηµοκρατία και περιµένουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση να
µας υποστηρίξει.[1]
Θεωρώ ότι δηλώσεις αυτού του είδους δείχνουν το πόσο βαθιά ριζωµένες είναι κάποιες αντιλήψεις
στο βαθµό που έχουν γίνει δεύτερη φύση και λειτουργούν στο επίπεδο του υποσυνείδητου. Είναι
σηµαντικό να εξηγήσουµε πώς οι εσωτερικοί αυτοί µηχανισµοί αναπτύσσονται, λειτουργούν και
επηρεάζουν την δράση µας, εάν εννοούµε να κατανοήσουµε τις κοινωνικές, πολιτικές και
πολιτιστικές διαστάσεις του φαινοµένου που περιγράφουµε ως κρίση.
Δηλώσεις αυτού του είδους κρατάνε ίσως το κλειδί για την κατανόηση θεµάτων, όπως η
δηµοτικότητα του ευρώ, για παράδειγµα. Για την Ελλάδα, όπως και για την Ισπανία και την
Πορτογαλία η ένταξη στην ΕΕ σήµαινε την πρόσβαση στην πολιτική και οικονοµική νεωτερικότητα.
Μετά από δεκαετίες στρατιωτικών δικτατοριών, εµφύλιο πόλεµο και αυταρχισµό, η ΕΕ δεσµευόταν
να προστατεύσει τους δηµοκρατικούς θεσµούς και να προωθήσει την ευηµερία, την κοινωνική και
οικονοµική ισότητα στις κατεστραµένες κοινωνίες του ευρωπαϊκού νότου. Η ευρωπαϊκή οικονοµική
ολοκλήρωση θα αποτελούσε την κορύφωση αυτής της διαδικασίας και η νοµισµατική ενοποίηση θα
ήταν καίριας σηµασίας. Για τον ελληνικό λαό που µέχρι πρόσφατα µε δυσκολία ενστερνιζόταν την
ευρωπαϊκή ταυτότητα η χρήση ενός κοινού νοµίσµατος µε τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες
είχε µεγάλη συµβολική αξία.
Κλισέ, κοινοτοπίες και το «λίκνο της δηµοκρατίας»

Η κρίση, όχι µόνο οικονοµική, έφερε στην επιφάνεια µια σειρά από εκκρεµή πολιτισµικά θέµατα.
Στον διεθνή, αλλά και τον ελληνικό τύπο ένας λεκτικός πόλεµος δηµιούργησε µια ρητορική
κατάσταση που θύµιζε την απογοήτευση των πρώτων δυτικών ταξιδιωτών στην Ελλάδα πίσω στον
19ο αιώνα. Οι σύγχρονοι Έλληνες, νωχελικοί, πονηροί, έµοιαζαν να µην έχουν τίποτα κοινό µε
τους εκλεπτυσµένους και εργατικούς προγόνους τους ή την πολιτισµένη, βιοµηχανική και κοσµική
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Ευρώπη της εποχής. Κατά παρόµοιο τρόπο, οι Έλληνες του 21ου αιώνα, δεν ανταποκρίνονταν στις
προσδοκίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει για τα κράτη µέλη της. Μέρος του δυτικού κόσµου
εξέφρασε την δυσαρέσκεια του µε εκδικητικό σχεδόν τρόπο, ενώ άλλοι εκφράστηκαν αλληλέγγυα
προς την χώρα. Το ελληνικό κοινό είναι διαιρεµένο ως προς τις αντιδράσεις του. Πολλοί έχουν
αποδεχτεί και εσωτερικεύσει τις κατηγορίες αναζητώντας εξηγήσεις στα αρχέγονα πάθη -που
προσπαθούν ν’ αποκηρύξουν- του πολιτισµού του έθνους.[2] Άλλοι έχουν προσφύγει σε διάφορες
εκφράσεις ενός παραδοσιακού εθνικισµού, ξενοφοβικών ξεσπασµάτων και συχνά ξεκάθαρου
φασισµού. Και ενώ τα παραπάνω δίνουν µια σχηµατική µόνο εικόνα µιας πολύ πιο περίπλοκης
κατάστασης, αντανακλούν ωστόσο αναγνωρίσιµες συµπεριφορές και παλιά, οικεία πρότυπα
ταυτότητας.
Η σχέση ανάµεσα την Σύγχρονη Ελλάδα και την Δύση ήταν πάντα περίπλοκη. Η Ελλάδα ως «λίκνο
της δηµοκρατίας» -ένα ιδεολογικό κατασκεύασµα οικοδοµηµένο στη διασταύρωση του πολιτικού
φαντασιακού της δυτικής νεωτερικότητας, απο τη µία, και της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, απο
την άλλη- είναι ένα πολύ οικείο, αλλά και πανίσχυρο κλισέ το οποίο σε µεγάλο βαθµό, ακόµα και
σήµερα, διαµορφώνει το φαντασιακό µας και την πολιτική µας, καθώς βρίσκεται στην καρδιά
αυτής της σχέσης. Είναι µάλλον κοινοτοπία να πει κανείς ότι η δηµοκρατία βρίσκεται στον πολιτικό
πυρήνα του πολιτισµού που η Δύση επιµένει να προσφέρει στον υπόλοιπο κόσµο, ωστόσο έχουµε
την τάση να ξεχνάµε ότι πρόκειται για µια µάλλον πρόσφατη εξέλιξη. Η λέξη, κλειδί για την
κατανόηση της ιδιαιτερότητας της νεωτερικής πολιτικής εµπειρίας, αλλά και µετωνυµία για την
όποια µορφή πολιτικής νοµιµοποίησης, εµφανίστηκε σχεδόν δυόµισι χιλιάδες χρόνια πριν για να
υποδηλώσει έναν συγκεκριµένο τρόπο διακυβέρνησης, στη συνέχεια ξεχάστηκε και
επανεµφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα για την Αµερικανική ανεξαρτησία, κυρίως ως
παράδειγµα µιας πολιτικής µορφής οργάνωσης προς αποφυγή. Η δηµοτικότητα της, όχι απλώς ως
µια µορφή διακυβέρνησης, αλλά κυρίως ως πολιτική αξία, µεγάλωσε σταδιακά –συχνά µέσα από
τροµερή βία και αιµατοχυσία– και τελικά θριάµβευσε στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα µε τη
µορφή της αστικής καπιταλιστικής δηµοκρατίας και ως το απόλυτο σηµαίνον για τον δυτικό
πολιτισµό.[3] Πώς η δηµοκρατία, ωστόσο, έγινε µέρος της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας; Απο
που πηγάζει η αντίληψη ότι είµαστε οι πρόγονοι της δυτικής δηµοκρατίας και πώς ακριβώς
νοηµατοδοτείται η δηµοκρατία? Πώς αυτές οι ιδέες που συνδέουν την Ελλάδα µε την Δυτική
Ευρώπη κάνουν δυνατή ή περιορίζουν την πολιτική µας φαντασία σήµερα?
Η ιστορία µιας κατασκευής

Ο αγώνας για τη δηµοκρατία καθόρισε τον 20ο αιώνα, ενώ µόνο στον απόηχο του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου επετεύχθη σταθεροποίηση των διαφόρων δηµοκρατικών πολιτευµάτων. Στην Ελλάδα ο
επακόλουθος εµφύλιος πόλεµος και ο ψυχρός πόλεµος, που οδήγησε τελικά στην Επταετία 19671974, καθυστέρησαν τις διαδικασίες εκδηµοκρατισµού. Ωστόσο, δεν υπήρχε τίποτα φυσικό ή
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αναπόφευκτο για την δηµοκρατία στην Ευρώπη, ή οπουδήποτε αλλού βέβαια, όπως ο Geoff Eley
εξηγεί. Χρειάστηκαν αγώνες και βίαιες συγκρούσεις. Δεν ήταν το αποτέλεσµα µιας φυσικής
διαδικασίας ή οικονοµικής ευηµερίας, αλλά ούτε και το αναπόφευκτο προϊόν του ατοµικισµού ή
της αγοράς.[4] Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσµα κάποιας ειρηνικής και ορθολογικής διαδικασίας
όπως την εννοεί ο Habermas. Ήταν, ωστόσο, η απόρροια συλλογικών και µαζικών κινητοποιήσεων
σε διεθνή κλίµακα. Οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι προκάλεσαν µεγάλης κλίµακας κοινωνικοοικονοµικές κινητοποιήσεις, οι οποίες άλλαξαν δραστικά το κοινωνικό πλαίσιο για την προώθηση
δηµοκρατικών πολιτικών.
Στην Ελλάδα, εν µέσω του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και ως το αποκορύφωµα µιας σειράς
κοινωνικών αγώνων που είχαν λάβει χώρα στη διάρκεια του πρώτου µισού του αιώνα, αναδύθηκε
το ΕΑΜ, ένα µαζικό λαϊκό κίνηµα, το οποίο ανέπτυξε δοµές που θα µπορούσαν να αποτελέσουν τα
προσχέδια για την οργάνωση µια ισχυρής κοινωνίας πολιτών. Η Βρετανική στρατιωτική επέµβαση
εναντίον του ΕΑM και υπέρ του παλαιού καθεστώτος, η ακόλουθη πολιτική και οικονοµική
ανάµειξη των Αµερικανών, η είσοδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια ήταν γεγονότα άµεσα
συνδεδεµένα µε ευρύτερους κοινωνικο-οικονοµικούς και γεωπολιτικούς συσχετισµούς. Η εκ νέου
ίδρυση του ελληνικού κράτους µετά τον πόλεµο, ωστόσο, ως ο φυσικός κληρονόµος και
προστάτης της κληρονοµιάς του αρχαίου «λίκνου της δηµοκρατίας» είχε ένα ισχυρό ιδεολογικό
πρόσηµο που επηρέασε δραστικά την θέση της χώρας στον διεθνή αστερισµό των εθνών-κρατών,
και ιδιαίτερα στην Δύση.
Ενώ η αυτοδιάθεση και η αρχή της ισότητας βρίσκονταν στην πολιτική βάση του ελληνικού
εθνικισµού, η δηµοκρατία, ωστόσο, δεν καταλάµβανε εξέχουσα θέση στις εθνικές αναπαραστάσεις
του κράτους µέχρι και µετά το τέλος του Πολέµου και ενώ η πάλη ανάµεσα στο παλαιό καθεστώς
και το αντάρτικο των κοµµουνιστών εξακολουθούσε να µαίνεται. Η µοναρχία και οι δικτατορίες
του 20ου αιώνα έριχναν βαριά σκιά στην κατακερµατισµένη ιστορία της ελληνικής δηµοκρατίας.
Την µετεµφυλιακή Ελλάδα άλλωστε µετα βίας θα µπορούσε κανείς να την περιγράψει ως µοντέλο
δηµοκρατίας. Ο όρος αποτελούσε µάλλον ένα άδειο σηµαίνον γύρω από το οποίο αρθρώθηκε ο
αντικοµµουνιστικός λόγος και ο αντιαριστερισµός γενικότερα. Χρησιµοποιήθηκε για να πειθαρχήσει
τους διαφωνούντες µε όποιον δυνατό τρόπο: εξορίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια και εκφοβισµούς.
Η Αµερικανική στρατιωτική και οικονοµική επέµβαση στην Ελλάδα, ο πρώτος proxy war της
ψυχροπολεµικής περιόδου, δεν άφησε περιθώρια για εναλλακτικές.
Στο µεταξύ, ο Hellenism (Ελληνισµός) –έκφραση της µακράς και περίπλοκης σχέσης ανάµεσα στη
σύγχρονη Ελλάδα και τη Δύση– µετασχηµατίστηκε ώστε να δώσει σχήµα στις νέες οντολογικές και
επιστηµολογικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στην δηµοκρατική Δύση και στην κοµµουνιστική
Ανατολή, κανονικοποιώντας την µεταπολεµική πολιτική και οικονοµική τάξη πραγµάτων και
νοµιµοποιώντας αρχικά την Αµερικανική ηγεµονία και αργότερα το σχέδιο της ευρωπαϊκής
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ολοκλήρωσης. Η µεταπολεµική Ελλάδα ως «λίκνο της δηµοκρατίας» έπρεπε να προστατευθεί και
να προωθηθεί στη νεωτερικότητα. Το καπιταλιστικό -υπό κρατική επίβλεψη- σύστηµα
προσφέρθηκε ως προπύργιο ενάντια στον ολοκληρωτισµό και ως εγγυητής της δηµοκρατίας και
του εκσυγχρονισµού –µια διαδικασία αστικοποίησης, εκβιοµηχανισµού και γενικού
εξορθολογισµού. Κάτω από την απειλή του κοµµουνισµού ο εκσυγχρονισµός προήχθη µε τη
µορφή του κατεπείγοντος τονίζοντας την ανάγκη για οικονοµική ανάπτυξη, η οποία θα βασιζόταν
στον τουρισµό και τον εξορθολογισµό της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τις αναλλοίωτες αξίες και τα ιδανικά του Ελληνισµού.
Φύλακες και Θεµατοφύλακες

Μετά το τέλος της επταετούς δικτατορίας και τριών δεκαετιών σχεδόν κατά τις οποίες κυριαρχούσε
ένα σύνθετο δίκτυο δικαστικών, στρατιωτικών και παραστρατιωτικών µηχανισµών στηρίζοντας το
επίσηµο κράτος, επικράτησε η άποψη ότι η διαδικασία εδραίωσης της δηµοκρατίας θα
πραγµατοποιούνταν µόνο µέσω της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και ενώ οι λόγοι ήταν κατά βάση
οικονοµικοί και άµεσα συνδεδεµένοι µε γεωπολιτικούς συσχετισµούς και συµφέροντα, ωστόσο, στο
δηµόσιο λόγο έµφαση δόθηκε στην ανάγκη να προστατευθούν και να ενισχυθούν οι πρόσφατα
αποκαταστηµένοι δηµοκρατικοί θεσµοί. Μια σιωπηλή παραδοχή επίσης που υπογράµµιζε τον
ενθουσιασµό πολλών Ελλήνων για την Ευρώπη ήταν ότι η ένταξη θα νοµιµοποιούσε την κάπως
αβέβαιη ευρωπαϊκή ταυτότητα της χώρας. Από την άλλη µεριά, στην Ευρώπη αντιρρήσεις που
αφορούσαν την οικονοµική ετοιµότητα της Ελλάδας κάµφθηκαν τονίζοντας τις συµβολικές
διαστάσεις της ένταξης, σε µια περίοδο που η ΕΟΚ βρισκόταν υπό αναζήτηση και της δικής της
ταυτότητας. Καθώς οι ΗΠΑ δεν ήταν πλέον τόσο ευπρόσδεκτες και ενώ ο αντιαµερικανισµός
βρισκόταν σε άνοδο, η νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Κοινότητα κλήθηκε να πάρει τη σκυτάλη και να
διαφυλάξει τη δηµοκρατία εν όψη των νέων ριζοσπαστικών εξελίξεων στην Νότια Ευρώπη. Η
κατάρρευση των δικτατοριών στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και αργότερα στην Ισπανία, και η
άνοδος της αριστεράς στην Ιταλία περίπου την ίδια περίοδο, είχαν δηµιουργήσει ένα µάλλον
απρόβλεπτο πολιτικό περιβάλλον.
Οι περιορισµοί –υποθετικοί ή πραγµατικοί– που η ένωση µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα
επέβαλαν στην εθνική κυριαρχία προκάλεσαν µια συλλογική ανησυχία στην Ελλάδα. Η εµπλοκή σε
µια πολιτικά και οικονοµικά άνιση σχέση οδήγησαν στην επανεµφάνιση γνωστών προτύπων
συµπεριφοράς. Η ανάγκη για επιβεβαίωση βρήκε έκφραση στο πεδίο του πολιτισµού όπου το
έθνος αισθανόταν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο εορτασµός της Αθήνας ως η πρώτη Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985 –ίσως η διαρκέστερη θεσµική συµβολή της Ελλάδας στην ΕΕ–
η εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη δεκαετία του 1980 ή οι αγώνες
σχετικά µε το όνοµα της Μακεδονίας στις αρχές του 1990 αποτελούν µερικά µόνο παραδείγµατα
της αναβίωσης ενός νέου εθνικισµού που επεδίωξε να πιστοποιήσει την πολιτιστική µοναδικότητα
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της χώρας µέσα στην Ένωση σταθεροποιώντας παράλληλα της ένταξη της. Ξανά και ξανά
υπενθυµιζόταν στην Ευρώπη το χρέος της προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, ενώ το ελληνικό
κράτος ως προστάτης και θεµατοφύλακας του πολιτιστικού κεφαλαίου του έθνους ασκούσε
συστηµατικά την συµβολική του δύναµη για να εδραιώσει την πολιτική του εξουσία και να
εξασφαλίσει την ιδεολογική υποταγή.
Συµβολική βία

Ο Bourdieu χαρακτηρίζει ως «συµβολική βία», τους σιωπηρούς, σχεδόν ασυνείδητους τρόπους
πολιτιστικής και κοινωνικής κυριαρχίας που συντελούνται εντός των καθηµερινών κοινωνικών
συνηθειών, συχνά προκειµένου να νοµιµοποιήσουν και να διατηρήσουν άλλες µορφές βίας. Οι
εξουσιαζόµενοι, στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, χρησιµοποιούν
κυρίαρχα νοητικά σχήµατα που τελικά συντελούν στην συνέχεια της καταπίεσης τους.
Αδιαπέραστη, ύπουλη και αόρατη η συµβολική βία είναι απαραίτητη για την παραγωγή και
αναπαραγωγή της εξουσίας και κυριαρχίας, κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής. Η Ευρώπη της
λιτότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις αφηγήσεις που στηρίζονται σε ιστορικά παραγνωρισµένα
χάσµατα µεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου και διάφορες εφευρηµένες και βαθιά
εσωτερικευµένες γενεαλογίες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο θεµελιώδης µύθος του Ελληνισµού
έχει επανατεθεί σε λειτουργία ως νοµιµοποιητική ιδεολογία για το αστικό ελληνικό κράτος καθώς
και για την ευρωπαϊκή τάξη πραγµάτων, κατευθύνοντας και προσδιορίζοντας για µια ακόµα φορά
τα χαρακτηριστικά της ελληνικής δηµοκρατίας.
Μέχρι και σήµερα, το «λίκνο της δηµοκρατίας», µια έκφραση εργαλειακού ορθολογισµού,
πολιτιστικής εµπορευµατοποίησης και νεοφιλελεύθερης δηµοκρατίας, µια ψυχροπολεµική
κατασκευή που φέρει τα αποτυπώµατα της θεωρίας του «εκσυγχρονισµού» και των ευρωπαϊκών
κοινωνικών ιεραρχιών καθορίζει τα πολιτιστικά µας χαρακτηριστικά και το πολιτικό µας
φαντασιακό. Οι κοινωνικές και πολιτικές σηµασιοδοτήσεις που έχουν επενδυθεί στον Ελληνισµό
έχουν εξελιχθεί σε εσωτερικευµένες κυρίαρχες δοµές, συµπαγείς ταυτότητες οι οποίες σε
συνδυασµό µε τις υπάρχουσες κοινωνικές ιεραρχίες διαιωνίζουν την ανισότητα.[5] Η αδυναµία του
να συλλάβουµε εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης πέρα απο τις
επιταγές του νεοφιλελευθερισµού υπό το µανδύα της Ευρωπαικής ολοκλήρωσης είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη και στενά συνυφασµένη µε τις ταυτότητες οι οποίες δεν είναι ούτε έµφυτες ούτε
τόσο αρχέγονες όσο παρουσιάζονται. Είναι αντίθετα, θεµελιωµένες σε κοινωνικά και ιστορικά
γεγονότα που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αποτελούν ανταπόκριση στην ευρωπαϊκή
ψυχροπολεµική τάξη πραγµάτων, τον αντικοµµουνισµό, τον διατλαντικό µιλιταρισµό και την
οικονοµία της ελεύθερης αγοράς –αν και µετριασµένη αυτή από ένα κράτος πρόονοιας που
προοριζόταν να υποκύψει στις επιθέσεις του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού.
Αν ο στόχος είναι να παρέµβουµε και να αγωνιστούµε ενάντια στην κρίση που φαίνεται να
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διαταράσσει κοινωνικές δοµές και θεσµούς ή, ακριβέστερα, να αλλάξουµε αυτές τις δοµές αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η βαθύτερη κατανόηση των περίπλοκων κοινωνικών διαδικασιών στις οποίες η
κρίση εµπλέκεται και των αφηγήσεων και αναπαραστάσεων οι οποίες τις συνοδεύουν και τις
νοµιµοποιούν.
Μερική αναδηµοσίευση απο τα αγγλικά, “The Cradle of Democracy and the Longue Durée of a
Crisis. Some Thoughts from the Perspective of Historical Sociology.” Trajectories. Newsletter of
the ASA Comparative Historical Sociology Section. www.asa-comparative-historical.org vol. 27,
no.4, Summer 2016, pp. 24-30.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανοµή του άρθρου σύµφωνα µε τους όρους της άδειας
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) [1]
Υποσηµειώσεις

[+]

Άρθρο εκτυπωµένο από Marginalia: https://marginalia.gr
URL άρθρου: https://marginalia.gr/arthro/symvoliki-via-kai-i-anaparagogi-tisexoysias/
URLs στο άρθρο:
[1] Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0):
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Copyright © 2018 Marginalia

https://marginalia.gr/arthro/symvoliki-via-kai-i-anaparagogi-tis-exoysias/print/

Page 6 of 6

