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Εθνισμός και αποδόμηση στην Ελλάδα της 
κρίσης: Μια απόπειρα σύνθεσης

Κυριακή Φραντζή

Patriotism and Deconstruction in Greece in the Period of Crisis: An Attempt at 
Synthesis. The polarity patriotism/deconstruction has dominated public debates in 
Greece in the period of crisis, and postmodernism has exerted a significant influence 
on politics, culture and the education community since the entry of the country to the 
Eurozone in the mid-1990s. Given that these developments took place in a society with 
ongoing external financial support, this article examines the standpoint of collective 
subjects of self-determination emerging in the post-Junta era, such as radical feminists, 
extra parliamentary initiatives and groups related to the New Age movement, towards 
self-determination of the country. The analysis points to an asymmetry between global 
inflows and local material and knowledge production, which fuels divisions and mis-
conceptions in identity issues. It further discusses the possible usage of deconstruction 
as an ontological principle in contrast to that of an investigatory and reflective tool that 
takes into account the relational frame to which it is applied.

Εισαγωγή 
Η διχοτομία εθνισμός – αποδόμηση κυριάρχησε στον δημόσιο λόγο στην Ελλάδα σε 
μια εποχή πρωτόγνωρης και πολύπλευρης κρίσης από το 2009 και εξής, και εκτυλί-
χθηκε σε μια παράλληλη αφήγηση με τα σκληρά μέτρα λιτότητας, τη μεγάλη αύξηση 
της ανεργίας και της φτώχειας καθώς και με την ευρωπαϊκή δανειοδότηση/κηδεμονία 
που κατά κοινή παραδοχή έχει θέσει σε αίρεση την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. 

Πρόκειται για την όξυνση μιας προβληματικής που διαμορφώθηκε σε δίλημμα 
την περίοδο της μέσης και ύστερης μεταπολίτευσης (δεκαετίες του ’90 και 2000) και 
ενισχύθηκε από τις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν κατά το διάστημα αυτό σε 
εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Οι πιο ορατές τοπικές αλλαγές ήταν η νομισματική 
ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή κοινότητα, ο ριζικός μετασχηματισμός του κοινω-
νικού της τοπίου λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών καθώς και η ενίσχυση του 
μη παραγωγικού χαρακτήρα της οικονομίας της με φαινόμενα όπως η εκτεταμένη 
διαφθορά και οι χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Οι διεθνείς αλλαγές αφορούν 
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στη σταδιακή εγκατάλειψη του εθνοκεντρικού κεϋνσιανού οικονομικού μοντέλου 
μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του ’70, στην κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού που είχε οικοδομηθεί εξίσου σε εθνικά πλαίσια, και στην επικράτηση 
του φιλελεύθερου/χρηματοπιστωτικού οικονομικού μοντέλου από τη δεκαετία του 
’80 και ύστερα. 

Η βαθμιαία εγκατάλειψη της ιδεολογίας του εθνικού κράτους στον βορειοδυ-
τικό άξονα των αναπτυγμένων χωρών συνοδεύτηκε επίσης από βαθιές πολιτισμικές 
αλλαγές στους εργασιακούς όρους, στο κράτος πρόνοιας και στη διαχείριση της 
τεχνολογίας και της γνώσης, με μετατόπιση του κέντρου των εξελίξεων σε μεγάλους 
γεωπολιτικούς σχηματισμούς και εκτός ΗΠΑ και Ευρώπης, και με μετατόπιση των 
αξιών από τη συλλογικότητα/συμμετοχή στην υποκειμενικότητα/ιδιωτικότητα/ιδιώ-
τευση (Liakos, 2011; Stavrakakis, 2011). Η συνειδητοποίηση των αλλαγών αυτών στην 
Ελλάδα της μεταπολίτευσης ήταν επιλεκτική και αργή, πράγμα που δεν οφείλεται 
απαραίτητα σε τοπική καθυστέρηση. Αποδίδεται εκτός των άλλων (Voulgaris, 2008: 
69) στη διαφορετική πορεία που ακολούθησαν από τη δεκαετία του ’70 και μετά οι 
χώρες της νότιας Ευρώπης — όταν οι βόρειες χώρες είχαν χορτάσει τους δημοκρα-
τικούς και προνοιακούς θεσμούς, οι νότιες, είτε μόλις εξέρχονταν από μακρόχρονες 
δικτατορίες με επείγοντα αιτήματα συγκρότησης και εκδημοκρατισμού των θεσμών 
(Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία), είτε εκσυγχρόνιζαν τον κομμουνισμό (Ιταλία), ή 
εξέλεγαν σοσιαλιστικού τύπου καθεστώτα (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία). Από την άποψη 
αυτή η απότομη είσοδος της Ελλάδας σε συνθήκες ανασφάλειας και διακινδύνευσης 
(Stassinopoulou, 1996) με την κρίση του 2009 δικαιολογεί το γεγονός ότι οι πολίτες 
εξακολουθούν να προσβλέπουν στο κράτος (“στην Πολιτεία”) για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. Δικαιολογεί επίσης ως ένα σημείο την αναδίπλωση σε πατριω-
τικές έως ακραίες εθνικιστικές τάσεις (π.χ. Χρυσή Αυγή) και την περιχαράκωση των 
αποδομιστών της εθνικής ιδέας σε μία σαφώς αναγνωρίσιμη αντίπαλή τους ομάδα 
κατά την ίδια περίοδο.

Στην πραγματικότητα ωστόσο το δίπολο εθνισμός–αποδόμηση απασχολεί το 
νεοελληνικό έθνος–κράτος από την ίδρυσή του και υπήρξε αντικείμενο ισχυρής και 
αντιφατικής διαπραγμάτευσης τόσο από τις — πεφωτισμένες και μη — ελληνικές 
ελίτ τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα (π.χ. Βενιζελισμός), όσο και από την 
ελληνική αριστερά από την περίοδο του μεσοπολέμου και ύστερα. Η τελευταία, 
παρά τον διεθνιστικό προσανατολισμό της, απέκτησε πλατιά απήχηση μέσα από 
τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα κατά του Άξονα για να κατηγορηθεί στη συνέχεια 
από την “εθνικόφρονα” παράταξη στον εμφύλιο και στη μετεμφυλιακή εποχή ως 
εχθρός του έθνους. Κατά την πρώιμη μεταπολίτευση με νωπές ακόμα τις μνήμες της 
δικτατορίας και του διαμελισμού της Κύπρου, η ανεξάρτητη εθνική πολιτική υπο-
στηρίχτηκε από τη φιλελεύθερη δεξιά (αποχώρηση από τη στρατιωτική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ από την κυβέρνηση Καραμανλή το 1974), εμβληματικά από το ανερχόμενο 
σοσιαλιστικό κίνημα (“Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες”) και από την αριστερά με τη 
μορφή της εθνικής (αντιαμερικανικής και αντιδικτατορικής) ενότητας. Παρ’ όλα αυτά 
οι αδιάκοπες αναφορές στον λαό ως αδιαφοροποίητο σύνολο και στον εθνολαϊκό 
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πολιτισμό που περίσσεψαν εκείνη την περίοδο επικρίθηκαν ως δείγμα κακογουστιάς 
και λαϊκισμού από διανοούμενους της ανανεωτικής αριστεράς (Elefantis, 1991; I 
Epohi, 13 May 2012, Kostas Karavidas), και ο σχετικός προβληματισμός ενισχυμένος 
από την άνοδο της άκρας δεξιάς αναζωπυρώθηκε στα χρόνια της κρίσης (Gazi, 2012; 
Frangoudaki, 2013). 

Όταν ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας σφραγίστηκε με τη νομισματική 
ένωση στα μέσα της δεκαετίας του ’90, η φιλελεύθερη και κυρίως η σοσιαλιστική 
εκσυγχρονιστική παράταξη (κυβέρνηση Κ. Σημίτη) άμβλυνε αισθητά τις πατριωτικές 
της αναφορές προβαίνοντας σε μία σειρά σημαντικών υποχωρήσεων στα εθνικά 
θέματα. Η αλλαγή αυτή πλεύσης από την (επαρχιακή) εσωστρέφεια στην κοσμοπο-
λιτική εξωστρέφεια συμβάδισε με την ενίσχυση του μεταπρατικού/καταναλωτικού 
χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας (Kondylis, 2011; Karambelias, 2013:218) που 
φαινομενικά μόνο εξισορροπούνταν από την εργασία των μεταναστών και τη θεα-
ματική εισροή κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα. Παρά τις δεδηλωμένες προθέσεις 
για αστικό και νεοφιλελεύθερο εκσυγχρονισμό, ενισχύθηκαν κατ’ εξοχήν ελληνικά 
φαινόμενα όπως η υποταγή των θεσμών στους κομματικούς μηχανισμούς, αλλά και 
χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ημιπεριφέρειας όπως η απελευθέρωση του κράτους 
από τη δεοντολογία και την ηθική του δημόσιου συμφέροντος (Voulgaris, 2008: 
338). Προηγούμενες αντιλήψεις περί παραγωγικής επάρκειας, δημιουργίας εγχώριων 
υποδομών ή ουσιαστικής αποκέντρωσης παραγκωνίστηκαν, η ύπαιθρος εγκαταλεί-
φθηκε ενώ αναπτύχθηκε ένα νέο κύμα ιδεών, αξιών και συνηθειών που αντιγράφουν 
αντίστοιχες της μεσαίας τάξης του αναπτυγμένου δυτικού κόσμου.

Ο σκεπτικισμός που αναπτύχθηκε απέναντι σ’ αυτήν τη δυτικότροπη και ευρω-
παιοκεντρική στροφή δεν συγκροτήθηκε σε ορατό ρεύμα πριν την κρίση του 2009, 
παρότι άγγιξε — αδύναμα και σποραδικά — ευρύ φάσμα του πολιτικού και κοινωνικού 
χώρου. Δεν έθιξε ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα (π.χ. ενημέρωσης και συμμετοχής 
των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για την ευρωπαϊκή και νομισματική ένταξη) και 
δεν έγινε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας για τοπικές ιδιαιτερότητες που προ-
οιωνίζονταν αδυναμία σύγκλισης με τις πιο εύρωστες οικονομίες και κοινωνίες της 
Ευρώπης (Oikonomou, 2013:66). Ταυτίστηκε με ευκολία στη συνείδηση του δημο-
κρατικού χώρου με τους υπερσυντηρητικούς και (παρα)θρησκευτικούς κύκλους που 
δραστηριοποιήθηκαν π.χ. στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για το Μακεδονικό και στο 
ζήτημα της μη αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες. 

Με τη νέα χιλιετία, οι εκσυχρονιστικές αντιλήψεις αποκρυσταλλώθηκαν σε ακραία 
αμφισβήτηση του εθνισμού/πατριωτισμού, η οποία ενισχύθηκε από τις εισαγόμενες 
θεωρίες της αποδόμησης και της μετανεωτερικότητας που μέσω των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων και των υπερεθνικών οργανισμών διαδίδονταν και αναπαράγο-
νταν στον χώρο της πανεπιστημιακής διανόησης (Belantis, 1997; Vryonis, 2011). 
Ο εκσυχρονισμός κρίθηκε ασυμβίβαστος με τον πατριωτισμό σε σημείο που ακόμα 
και απλές αναφορές στο συμφέρον της χώρας να βαφτίζονται ελληνοκεντρισμός, 
όρος με εθνικιστικές και οπισθοδρομικές συνδηλώσεις. Παρατηρήθηκε επομένως το 
εξής παράδοξο φαινόμενο: θεωρίες και συστήματα σκέψης που στις δυτικές χώρες 
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προέκυψαν ιστορικά από κοινωνικά κινήματα που προέτασσαν την ελευθερία/αυτο-
νομία, τον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοσυνείδηση να αποκλείονται στη διαχείριση 
θεμάτων που αφορούν τη συλλογική ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση του ελληνικού 
χώρου.

Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες που συνέβα-
λαν στη δημιουργία αυτού του παράδοξου με παράλληλες αναφορές — στον βαθμό 
που υπάρχουν τα ερευνητικά δεδομένα — στην πορεία τριών κοινωνικών κινημάτων: 
του φεμινιστικού, της αυτονομίας και του New Age. Αφετηρία αυτής της επιλογής 
είναι η άποψη ότι παρά την υποτιθέμενη περιθωριακή τους παρουσία στον ελληνικό 
δημόσιο λόγο, τα εν λόγω κινήματα είχαν βαθιά και γόνιμη απήχηση στην ελληνική 
κοινωνία της μεταπολίτευσης. Τοποθετούνται επιπλέον στο συνεχές των κινημάτων 
της δεκαετίας του ’60, έχουν ασκήσει καταλυτική επιρροή στον δυτικό πολιτισμό την 
τελευταία 50ετία και — το κυριότερο — συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις θεωρίες 
της αποδόμησης/μετανεωτερικότητας καθώς αμφισβήτησαν θεμελιώδεις διχοτομίες 
της ανθρώπινης σκέψης όπως ενδεικτικά: το ιεραρχικό δίπολο αρσενικό–θηλυκό ο 
φεμινισμός (Connell, 2002), τις σχέσεις εξουσίας σε κρατικό, κομματικό και εργασιακό 
επίπεδο οι αυτόνομοι (Kastoriadis, 1999), και την ιεραρχική δυαδικότητα ανατολή/
δύση, θεός/άνθρωπος, και νους/σώμα το New Age (Capra, 1984). Με δεδομένο 
ωστόσο ότι τα κινήματα αυτά είναι από λίγο έως πολύ αχαρτογράφητα στην ελληνική 
κοινωνική έρευνα, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στους ιδιαίτερους τρόπους με τους 
οποίους προσέλαβαν, προσέγγισαν ή μπορεί να φωτίσουν το θέμα των (εθνικών και 
άλλων) ταυτοτήτων στα ελληνικά συμφραζόμενα.

Ελληνικά κινήματα αυτονομίας και New Age: ένας χώρος 
αχαρτογράφητος
Το φεμινιστικό κίνημα επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 
’70 και δραστηριοποιήθηκε διατηρώντας την κριτική αιχμή του (I Epohi, 16 January 
2012, Lena Filippopoulou) περίπου για μια δεκαετία. Σ’ αυτό συνυπήρξαν διάφορες 
τάσεις: ριζοσπαστικός, μαρξιστικός, αναρχικός και λεσβιακός φεμινισμός καθώς και 
συμβατικές γυναικείες οργανώσεις (κομματικές και φιλελεύθερες). Το πιο ενδιαφέρον 
από άποψη δυναμικής κομμάτι του συγκρότησαν αυτόνομες ομάδες γυναικών ως επί 
το πλείστον πανεπιστημιακής μόρφωσης που συνδέονταν με τον αριστερό χώρο ή 
με πολιτικές κινήσεις που αμφισβητούσαν τον διαχωρισμό πολιτικού/δημόσιου και 
προσωπικού/ιδιωτικού χώρου καθώς και τη δυνατότητα άρθρωσης λόγου μέσα στα 
παραδοσιακά πολιτικά και κομματικά σχήματα. Η δράση τους συνδιαλέχθηκε με τις 
θεσμικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ (εκσυγχρο-
νισμός οικογενειακού δικαίου, νομιμοποίηση αμβλώσεων, αποποινικοποίηση μοιχείας, 
πολιτικός γάμος), ενώ ήταν παράλληλα ριζοσπαστική και ανατρεπτική θέτοντας στον 
δημόσιο χώρο διαμιάς πρωτόγνωρα για την ελληνική κοινωνία ζητήματα ισονομίας, 
αυτοδιάθεσης, βίας κατά των γυναικών, ερωτικών σχέσεων, αντισύλληψης καθώς 
και θεωρητικούς προβληματισμούς μέσα από την έκδοση περιοδικών και βιβλίων 
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(Vagionaki, 2006). Ζητήματα δηλαδή που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εκφραστούν 
υπό τις συνθήκες κοινωνικού και πολιτικού συντηρητισμού που επικρατούσαν την 
προηγούμενη τεσσαρακονταετία στη χώρα. Η δράση τους απλώθηκε σε μικρό βαθμό 
στον επαγγελματικό χώρο, στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων ή εκτός του αστικού 
χώρου (Avdela, 2010:95).

Στο τέλος της δεκαετίας του ’80, παράλληλα με την υποχώρηση του φεμινιστικού 
κινήματος παγκόσμια, πολλές ελληνικές αυτόνομες γυναικείες ομάδες διαλύθηκαν 
και η δράση των υπόλοιπων διοχετεύθηκε στη δημιουργία γυναικείων σπουδών 
στα πανεπιστήμια (ακαδημαϊκός φεμινισμός) ή στη συμμετοχή σε θεσμοποιημένες 
(κρατικές ή γραφειοκρατικές) μορφές δράσης (οργανισμούς και ερευνητικά κρατικά 
προγράμματα). Έτσι, την εποχή που το παγκόσμιο γυναικείο κίνημα εμπλουτίζεται 
με νέες θεματολογίες (π.χ. Hooks, 1981) που συνυπολογίζουν στην εμπειρία των 
γυναικών, την τάξη, την εθνικότητα, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ηλικία έως και την υγεία, στην Ελλάδα αναπτύσσεται ένας φεμινιστικός ιστορισμός 
που απομακρύνεται από τον προσωπικό λόγο και την αμεσότητα του παρόντος, 
περιορίζοντας το αντικείμενό του στις γυναίκες της μεσαίας τάξης μέχρι και τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τη χρησιμότητα και αυτής της προσέγγισης, διαβάζοντας 
κανείς τα φεμινιστικής έμπνευσης κείμενα της περιόδου, δύσκολα αποφεύγει την 
εντύπωση ότι είναι λογοκριμένα. Η εσωτερική ιστορία των ελληνικών αυτόνομων 
γυναικείων ομάδων π.χ. και η βραχύβια πορεία τους από τον ριζοσπαστισμό στη 
διάλυση ή στην ενσωμάτωση δεν γράφτηκε ούτε συζητήθηκε ποτέ, παρότι παρουσι-
άζει ηγεμονικές τάσεις και ανταγωνισμούς, ζητήματα φεμινιστικής, σεξουαλικής και 

Διαδήλωση γυναικών στην Αθήνα τη δεκαετία του ’80
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ταξικής ορθότητας, καθώς και διλήμματα και προδοσίες, που βιώθηκαν στη σιωπή 
στο όνομα της γυναικείας αδελφότητας. 

Με τη νέα χιλιετία, οι πρώην Ελληνίδες φεμινίστριες που αρθρώνουν δημόσιο 
λόγο στα μαζικά μέσα ενημέρωσης υπερασπίζονται θέματα εθνικών μειονοτήτων και 
μεταναστών, ή εμπλέκονται σε θυελλώδεις διαμάχες για την ιστορία, το έθνος και την 
ταυτότητα ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χώρο. Ταυτίζονται έτσι με ένα ρεύμα ιδεών 
που ακολουθεί τα μονοπάτια της δυτικής σκέψης και πρακτικής χωρίς πρωτοτυπία 
ή επεξεργασία στα τοπικά/χρονικά συμφραζόμενα. Απόπειρες αναστοχασμού πάνω 
στην εθνική ιστορία, όπως αυτή που αναδύθηκε με αφορμή το βιβλίο της Ιστορίας 
της ΣΤ  ́Δημοτικού που γράφτηκε από μία πρώην φεμινίστρια (Repoussi et al., 2006), 
εγκλωβίστηκαν σύντομα στον δημόσιο χώρο σε μια διπολική ανάγνωση των ιστορι-
κών γεγονότων: εκείνη των οπαδών του δυτικού ορθολογισμού και της παγκόσμιας 
συμφιλίωσης, και εκείνη των αντιπάλων τους που εμφανίζονται να διαπνέονται από 
πατριωτικό πρωτογονισμό αναπαράγοντας το μίσος και τις συγκρούσεις. Με την 
εξέλιξη αυτή, δεν αναπαράχθηκε μόνο μια επιφανειακή/στερεοτυπική προσέγγιση 
των φύλων (εξισωτική των γυναικών με την ειρήνη και τη συμπάθεια, εξισωτική των 
αντρών με τον ανταγωνισμό και τον πόλεμο) που έχει προ πολλού διευρυνθεί στον 
πολιτισμό του καιρού μας, ο οποίος αποδίδει πολλαπλά νοήματα στα αρχέτυπα του 
πολεμιστή ή της πολεμίστριας και στον ίδιο τον πόλεμο (Kingston, 1975). Χάθηκε 
άλλη μια ευκαιρία να ξαναδιαβαστεί στο ελληνικό φαντασιακό η ιστορική μνήμη με 
πολλαπλούς μη αλληλοαποκλειόμενους τρόπους, μια διαδικασία που στην ψυχολογία 
θεωρείται απελευθερωτική για τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος.

Οι κινηματικές δράσεις της μεταπολίτευσης (Afentras, 2011) που εμπνέονται από 
την αυτονομία (ανένταχτοι, εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αναρχικοί, οικολογικές 
ΜΚΟ και κινήσεις για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων) κινήθηκαν από άποψη 
ευρύτερου προβληματισμού σε παράλληλη πορεία με τις φεμινιστικές. Κοινά τους 
χαρακτηριστικά οι αντιλήψεις της άμεσης συμμετοχής, η αποδοχή της υποκειμενι-
κότητας, η αμφισβήτηση της εκπροσώπησης και η ρήξη με τα κόμματα (Dunst and 
Edwards, 2011). Στον τρόπο ωστόσο εφαρμογής αυτών των απόψεων μπορεί να 
τις χωρίζει άβυσσος — ποικίλουν από την ειρηνική διεκδίκηση ως τη χρήση πολιτι-
κής βίας. Με αφετηρία την εξέγερση του Πολυτεχνείου που θεωρείται απαρχή του 
αυτόνομου κινήματος στην Ελλάδα λόγω του ειρηνικού, αυθόρμητου, και αυτορ-
γανωτικού του χαρακτήρα (Dafermos, 2013:144; Oikonomou, 2013:35), σημαντικοί 
σταθμοί της ιστορίας τους μπορούν να θεωρηθούν όσες έγιναν ευρύτερα γνωστές: τα 
γεγονότα του Χημείου (1979) που έθεσαν ζητήματα παρόμοια με τον γαλλικό Μάη 
του ’68 και πέτυχαν την εκπροσώπηση των φοιτητών στη διοίκηση των ελληνικών 
πανεπιστημίων· οι καταλήψεις σχολείων (και κτιρίων) με αφορμή τη δολοφονία 
του καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης Μιχάλη Τεμπονέρα το 1991· η βίαιη εξέγερση 
της νεολαίας το 2008 με αφορμή τη δολοφονία του έφηβου Αλέξη Γρηγορόπουλου· 
οι δράσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών το 2010· και το ευρύτατο κίνημα 
των πλατειών το 2011–2012 που είχε στόχο εκτός των άλλων την κατάργηση των 
μνημονίων. 
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Οι κινήσεις αυτές — που εκτός των άλλων πραγματοποίησαν και πολιτιστικές 
παρεμβάσεις — λειτούργησαν στο διάστημα από το 1974 και ύστερα σαν νησί-
δες αυτενέργειας απέναντι στην κομματοκρατία σε μια εποχή που το πολιτικό 
σύστημα αντιμετώπιζε τα κινήματα από την πολιτική ως τον πολιτισμό με συμπε-
ριφορές ειρηνικής έως κατασταλτικής κηδεμόνευσης. Η κριτική που τους ασκείται 
είναι ότι παρέμειναν λέσχες συζητήσεων ή διαμαρτυρίας μέσω διαδηλώσεων και 
εθιμικών καταλήψεων στο χώρο των σχολείων και των πανεπιστημίων, χωρίς να 
πειραματιστούν με τη δημιουργία οριζόντιων δικτύων αλληλοστήριξης, εναλλα-
κτικών κοινοτήτων σχετικών με την εκπαίδευση, την παραγωγή και την καθη-
μερινότητα, ή μορφών κοινωνικής οικονομίας εκτός του ιδιωτικού τομέα και του 
κράτους (Dafermos, 2013:189). Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 καταγράφηκε 
σαν τυφλή αντίδραση μιας νεολαίας που ανατράφηκε σε μια εποχή έλλειψης ορίων 
και οράματος (Vasiliadis, 2009; Vakaloulis, 2009), ενώ η ειρηνική μαχητικότητα του 
κινήματος των πλατειών, του μαζικότερου μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 
παρότι συνέτεινε στις πολιτικές εξελίξεις, δεν αντικατοπτρίστηκε δυναμικά στο 
επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Γενικότερα τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, 
η δράση των κινημάτων αυτονομίας που εν τω μεταξύ είχε μεταφερθεί και στο δια-
δίκτυο, παρουσιάζει στοιχεία προσήλωσης σε διεθνικές προτεραιότητες και μάλλον 
χαλαρή ενασχόληση με θέματα ζωτικής σημασίας για το συμφέρον της χώρας. Έτσι, 
ενώ το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι της ελληνικής νεολαίας κινητοποιούνταν για τον 
εντεινόμενο ρατσισμό και τα δικαιώματα των μεταναστών (2011) φαίνεται να είχε 
διαφύγει της προσοχής του ότι υπογραφόταν μια δανειακή σύμβαση νεοαποικιακού 

Από το κίνημα των πλατειών του 2011 στην Αθήνα
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τύπου, η οποία εκχωρούσε στους δανειστές το δικαίωμα κατάσχεσης κάθε περιου-
σιακού στοιχείου του κράτους και των πολιτών του.

Όσον αφορά στον πατριωτικό τους προσανατολισμό, αν εξαιρέσει κανείς τα αντι-
αμερικανικά/αντιδικτατορικά μέτωπα της πρώιμης μεταπολίτευσης και τον αντια-
ποικιακό προβληματισμό ορισμένων, η συνολική θέση αυτών των κινητοποιήσεων 
ήταν από αντιεθνιστική έως απορριπτική του πατριωτισμού εξ ολοκλήρου. Αξιόλογες 
κινήσεις που άρθρωσαν ισχυρό διαχρονικό λόγο σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, 
ήταν η ομάδα του περιοδικού Άρδην-Ρήξη και πρόσφατα του Νέου Λόγιου Ερμή καθώς 
και πρωτοβουλίες στελεχών του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ που ανεξαρτοποιήθηκαν μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Εδώ παρατηρούμε ενδιαφέρουσες μελέτες για την 
περιφερειακή ανάπτυξη (Haralambidis, 2010) και την παγκοσμιοποίηση, οι οποίες 
την πρώτη πενταετία της κρίσης λειτούργησαν ως συγκροτημένος αντίλογος τόσο 
στον φασιστικού τύπου εθνικισμό όσο και στην ισοπεδωτική αποδόμηση του πατριω-
τισμού από τον επίσημο πολιτικό ή ακαδημαϊκό λόγο. Την περίοδο της κρίσης επίσης 
ισχυρές πατριωτικές αναφορές εκφράστηκαν από ένα μέρος των αγανακτισμένων, 
όπως επίσης από τις πολιτικές κινήσεις της Σπίθας του Μίκη Θεοδωράκη και του 
Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου του Δημήτρη Καζάκη που απέφυγαν να συγκροτηθούν 
σε κόμματα παραδοσιακού τύπου.

Η πρόσληψη του λεγόμενου κινήματος της Νέας Εποχής στην Ελλάδα της μετα-
πολίτευσης ακολουθεί σχηματικά δύο δρόμους. Εκείνη της υποδοχής του ως κίνημα 
πνευματικής/μεταφυσικής αναζήτησης, προσωπικής ανάπτυξης, διεύρυνσης της 
συνείδησης και εναλλακτικής προσέγγισης στην οικολογία και την ψυχοσωματική 
υγεία. Και εκείνη της θεώρησής του ως παράγωγο της Νέας Τάξης πραγμάτων και 
της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που επιδιώκει τη διάλυση των εθνικών συνόρων 
και των θρησκευτικών ταυτοτήτων, καθώς και την επικράτηση στην καθημερινότητα 
ενός lifestyle αμερικανικού τύπου. Συνολικά η πρόσληψή του είχε ισχυρά στοιχεία 
καχυποψίας έως και απόρριψης μέχρι και τη δεκαετία του ’90, τόσο από τον υπερ-
πολιτικό αριστερό λόγο όσο και από συντηρητικούς θρησκευτικούς κύκλους. Είχε 
ωστόσο μια ορισμένη απήχηση κυρίως στις γυναίκες των μεσαίων και ανώτερων 
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας στη συνέχεια, χωρίς να πάψει να αντιμετωπίζεται 
ως υποκουλτούρα με στοιχεία πολιτικής αφέλειας, ανορθολογισμού ή γραφικότητας 
στο σύνολό του. 

Η αντιμετώπιση αυτή απέτυχε να αναγνωρίσει ότι με την εστίασή τους στην ατομι-
κότητα οι πρωτοβουλιακοί και ιδιωτικής βάσης οργανισμοί που εξέφρασαν το κίνημα 
New Age1 στην Ελλάδα κάλυψαν ένα μεγάλο κενό στους τομείς της ψυχολογικής 
εκπαίδευσης, της πνευματικής αναζήτησης και της δημιουργικότητας. Ότι είχαν περι-
ορισμένη μεν αλλά μετασχηματιστική επίδραση σε παραδοσιακές συλλογικότητες/

1 Ο όρος New Age χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύτατο φάσμα οργανισμών, ιδεών και πρα-
κτικών που περιστρέφονται γύρω από ό,τι σε επιστημονικό επίπεδο έχει περιγραφεί ως τεχνολογίες του 
εαυτού (Foucault, 1988). Πρόκειται για τεχνικές που σε μια δεδομένη κοινωνία τα άτομα υιοθετούν για 
να μετασχηματίσουν το σώμα, τον νου, την ψυχή και τον τρόπο ζωής τους προκειμένου να αισθάνονται 
πιο ευτυχισμένοι και να επιτύχουν ποιότητα ζωής.
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θεσμούς όπως η ελληνική εκπαίδευση και η οικογένεια πειραματιζόμενες με ένα 
διαφορετικό πνεύμα κοινοτισμού, αμεσοδημοκρατίας και ομαδικότητας με βιωμα-
τικό τρόπο. Επιπλέον, εκλαϊκευτικές ή θεωρητικές αποτυπώσεις αυτού του κινήμα-
τος στον δημόσιο χώρο — όπως το περιοδικό Τρίτο Μάτι ή η ελληνική έκδοση του 
περιοδικού Nexus — αμφισβήτησαν την ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση και έθεσαν 
συστηματικά ζητήματα εθνικής αυτοεκτίμησης τα τελευταία τριάντα χρόνια με τον 
δικό τους τρόπο. Με τη νέα χιλιετία μάλιστα παρατηρείται το εξής φαινόμενο: πολ-
λές από τις ιδέες ή πρακτικές του κινήματος που προηγουμένως λοιδορήθηκαν ως 
αιρετικές, απολιτικές ή εξωπραγματικές να εισάγονται ή να επιβάλλονται εκ των άνω 
και έξω από περισσότερο ανώδυνους ή επιφανειακούς δρόμους. Η ενθάρρυνση π.χ. 
της καινοτομίας, της βιωματικότητας και της επίλυσης των συγκρούσεων έχει γίνει 
πρωταρχικό καινοφανές ζητούμενο στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση σήμερα μέσω 
της ευρωπαϊκής σύγκλισης, ενώ έχουν προϋπάρξει πρωτοποριακές εγχώριες έρευνες 
στον τομέα αυτό με συστηματικό και μακρόχρονο έργο, όπως π.χ. ο οργανισμός 
Καφέ-Σχολειό/Κώστας Φωτεινός (Foteinos, 1998) που λειτουργεί στην Αθήνα τα 
τελευταία 30 χρόνια. 

Η τάση απόρριψης και καταστολής του διαφορετικού δεν αφορά μόνο στο υπό 
συζήτηση ρεύμα, ορισμένες εκφάνσεις του οποίου όπως προσωπική ανάπτυξη, υπερ-
προσωπική ψυχολογία και ολιστική ιατρική αποτελούν πλέον κλάδους επιστημονι-
κών σπουδών στον αναπτυγμένο κόσμο. Παραπέμπει σε μια γενικότερη δυσκαμψία 
της ελληνικής κοινωνίας να συνδιαλλαγεί με ερωτήματα που έθεσε το σύνολο των 
κινημάτων που εδώ εξετάζουμε, ακόμα και όταν αυτά πρότειναν αλλαγές ευρωπαϊκού 
δημοκρατικού τύπου προς τις οποίες η ίδια με τόσο ζήλο προσέβλεπε. Η δυσκαμψία 
αυτή επιτείνεται όταν απειλούνται δομές της όπως τα κόμματα, τα πελατειακά κυκλώ-
ματα ή “η δημοκρατία των φίλων” (Kostis, 2013), αυταρχικές/σεξιστικές/ομοφοβικές 
πρακτικές ή ο θεσμός της ευρύτερης οικογένειας (το σόι) που όπως έχει δείξει μια 
σειρά ερευνών (EKKE/ESS, 2003) εξακολουθεί να είναι το ανθεκτικότερο δίκτυο κοι-
νωνικών σχέσεων μέσα στο οποίο για πολλαπλούς λόγους μαθαίνουν να λειτουργούν 
και να αλληλοϋποστηρίζονται οι  Έλληνες πολίτες. Από την άποψη αυτή δεν είναι ίσως 
τυχαίο ότι τα κινήματα αυτοπροσδιορισμού περιθωριοποιήθηκαν στη μεταπολίτευση, 
υιοθέτησαν πολεμικές τακτικές διεκδίκησης, μεταμφιέστηκαν ή κανονικοποιήθηκαν 
για να υπάρξουν στον δημόσιο χώρο, και επανήλθαν στο προσκήνιο κάτω από την 
πίεση της ανάγκης και τη δαμόκλεια σπάθη της οικονομικής κρίσης.

Η παράλληλη εξέταση των παραπάνω τριών και εφαπτόμενων κινημάτων οδη-
γεί στα εξής ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους. Ότι πρόκειται για αστικά κινήματα 
που συγκεντρώνουν γύρω τους μορφωμένες και ως επί το πλείστον νεαρές ομάδες 
του ελληνικού πληθυσμού από την μικρομεσαία και μεσαία τάξη που διατηρούν 
μια ορισμένη επικοινωνία, άλλοτε ερασιτεχνική και άλλοτε περισσότερο τυπική, με 
κινηματικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Ότι στον βαθμό που ευνο-
ούν τη σύνδεση του ιδιωτικού με το κοινωνικό (φεμινισμός, New Age) διακρίνονται 
από υψηλή συμμετοχή γυναικών, ενώ σε όσες υιοθετούν ηρωικές/macho ρητορικές 
ή πρακτικές πολιτικής βίας (πατριωτικές και αντιεξουσιαστικές ομάδες) οι γυναίκες 
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ως δρώντα υποκείμενα είναι αξιοσημείωτα απούσες. Ότι οι δραστηριότητές τους 
εκτυλίχθηκαν σε μια αναπτυσσόμενη πλην σταθερά εξαρτημένη από την εξωτερική 
στήριξη οικονομία και δεν οδήγησαν σε εναλλακτικές κοινοτικές δράσεις υλικού 
ή παραγωγικού τύπου. Έλαβαν επίσης χώρα σε μια κοινωνία που μετά από μακρό-
χρονο εγκλεισμό σε συντηρητικά σχήματα εκτέθηκε διαμιάς σε μια καταιγιστική 
ροή πληροφοριών και εξελίξεων από τον διεθνή χώρο με δυσκολία αφομοίωσης, 
τοπικής επεξεργασίας και δημιουργικής αξιοποίησης με σύμμετρο ή αμοιβαίο τρόπο. 
Η μετάβασή της στην νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα υπήρξε ταυτόχρονη 
και ετεροκαθοριζόμενη, και η παράλληλη έλλειψη ψυχολογικής παιδείας δεν επέ-
τρεψε συνολικά εμβάθυνση στα φαινόμενα και δημιουργία συνδέσεων ανάμεσα στη 
θεωρία και στα βιώματα. Ευνόησε αντίθετα κάθετες και αφοριστικές συλλογιστικές/ 
αντιπαλότητες που επιτάθηκαν σε περιπτώσεις συνδέσεων με ομάδες κομματικών, 
κρατικών ή οικονομικών συμφερόντων. Παράλληλα, η αποδιάρθρωση της παραδο-
σιακής θρησκευτικής πίστης συνοδεύτηκε από γελοιοποίηση οποιασδήποτε πίστης, 
εκτός ίσως από εκείνη που υπαγόρευσαν τα νέα καταναλωτικά πρότυπα που στην 
ύστερη μεταπολίτευση είχαν κατακλύσει τη χώρα. 

Κατασκευή ταυτοτήτων: οντολογική αρχή ή ερευνητικό 
εργαλείο;
Η διερεύνηση των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 
της γνωστικής ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας, 
και η αμφισβήτηση ή άρνησή τους συνδέεται με τη μετανεωτερική θεωρία. Οι δομιστές 
ψυχολόγοι διακρίνουν στις ταυτότητες διάφορα στάδια και ποιότητες που ποικίλουν 
ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία του ατόμου και διακρίνονται σε φάσεις σύγ-
χυσης/διάχυσης ως προς την αίσθηση του εγώ και της σχέσης με τους άλλους και από 
στάδια χαλαρής, ευέλικτης ή άκαμπτης συγκρότησης γύρω από επιβεβλημένες, δανει-
κές ή συνειδητά επιλεγμένες αξίες και στόχους (Weinreich and Saunderson, 2013; 
Ricoeur and Blamey, 1995). Στη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης η ατομική 
ταυτότητα δημιουργείται σε σχέση με σημαντικούς κοντινούς άλλους (οικογένεια, 
ομάδες ομηλίκων κτλ.) και σε σχέση με περισσότερο απόμακρες πολιτισμικές, εθνικές 
και κοινωνικές ομάδες μέσα από διαδικασίες διαφοροποίησης, διαπραγμάτευσης ή 
ταύτισης (Cote and Levine, 2002). Η σχολή της κοινωνικής κατασκευής (Bergen and 
Luckmann, 1996) και στη συνέχεια οι μεταδομιστές, η αποδόμηση και το μεταμοντέρνο 
(Aylesworth, 2013) εισήγαγαν εκτεταμένα τις έννοιες της αμφισημίας, της διαφορετι-
κότητας, της πολλαπλότητας και της ροής στη μελέτη των ταυτοτήτων και διεύρυναν 
την ανάλυση των τελευταίων σε πλαίσια σχέσεων μέσα στις οποίες κινούνται τα άτομα 
σε καθημερινή βάση και στην πορεία της ζωής τους. Η συμβολή τους στην εισαγωγή 
της μικροανάλυσης στην έρευνα και στην αποκάλυψη μιας σειράς αφανών μηχανισμών 
δύναμης που χαρακτηρίζουν τις ιστορικές κοινωνίες (Foucault, 1983) ήταν πολύτιμη. 
Εξίσου σημαντική ήταν η έμφαση που έδωσαν στη σημασία του — προφορικού και 
γραπτού — λόγου, καθώς και στη μοναδικότητα παντός φαινομένου.
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Η ιστορική εμφάνιση και απήχηση του μεταμοντέρνου δεν προέκυψε ωστόσο 
από το πουθενά ούτε εκόμισε απαραίτητα γλαύκα στον σύγχρονο κόσμο. Προήλθε 
από χώρες και κοινωνίες του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου με συγκροτημένες οικο-
νομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δομές, με περίπλοκους τεχνο-
λογικούς, διοικητικούς και γραφειοκρατικούς θεσμούς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν, 
αφομοιώθηκαν και παγιώθηκαν σε βάθος χρόνου. Το μεταμοντέρνο προέκυψε με 
άλλα λόγια εν τόπω και χρόνω και διαλεκτικά μέσα από σχήματα θέσης/αντίθεσης 
ή σύνθεσης/αποσύνθεσης, όταν η θέση και η σύνθεση έφτασαν στην υπερβολή ή στο 
απόγειό τους. Δανείστηκε και επέκτεινε στο μικροεπίπεδο τη μαρξιστική αντίληψη 
για τα συμφραζόμενα, ενώ η χαοτική και ανορθολογική του διάσταση έχει προϋπάρξει 
επανειλημμένα στην ανθρώπινη ιστορία: στις πρωτόγονες και αρχαϊκές κοινωνίες, 
στην ιστορία της τέχνης, στις ανακαλύψεις της σύγχρονης φυσικής ή στην έννοια του 
συλλογικού ασυνείδητου πάνω στο οποίο χτίζεται κατά την ψυχαναλυτική θεωρία 
το εγώ και το υπερεγώ των ανθρώπων. Το μεταμοντέρνο συνυπάρχει τέλος ως άλλη 
κατασκευή με άλλες — άπειρες σε αριθμό και συνδυασμούς — νοητικές και υλικές 
κατασκευές που δημιουργούνται, επιβιώνουν, εξελίσσονται ή πεθαίνουν στο φυσικό 
ή τεχνητό περιβάλλον του ανθρώπου. 

Η έννοια της κατασκευής λοιπόν (και της αναπαράστασης) δεν ταυτίζεται με το 
ψεύτικο ή κίβδηλο και δεν έχει καταρχήν ηθική διάσταση (καλή ή κακή), όπως υπαι-
νίσσεται η δημόσια χρήση της στο πλαίσιο του διαλόγου για τις ταυτότητες στην 
Ελλάδα σήμερα. Είναι ένα εργαλείο, μία μέθοδος που μπορεί να εισάγει τη σκέψη στο 
πεπερασμένο και τη σχετικότητα παντός φαινομένου, του εαυτού της συμπεριλαμβα-
νομένου. Διευκολύνει την ικανότητα για αναστοχασμό και συναίσθηση του ατομικού 
και συλλογικού εαυτού, όπως άλλωστε και οι ταυτότητες. Δεν μετατρέπει αυτομάτως 
το άτομο σε χαμένη ψυχή που περιφέρεται στον κοινωνικό χώρο χωρίς πυρήνα/ες, 
ούτε τις συλλογικότητες σε ψευδοομάδες που δημιουργούνται ανόητα σε ένα χαοτικό 
σύμπαν. Η σύγχρονη θεατρική και ανθρωπολογική έρευνα έχει δείξει ότι ο αυτοσχε-
διασμός, το παιχνίδι και η δημιουργικότητα (η σκέψη εκτός πλαισίων) ακόμα κι όταν 
ξεκινούν από το μηδέν βασίζονται σε ή δημιουργούν πλαίσια αναφοράς και γραμμές 
πλεύσης. Οι πρακτικές (προσ)γείωσης των πιστών τους στην πραγματικότητα είναι 
σημαντικό μέρος της διδασκαλίας των θρησκειών, ενώ στους χώρους της σύγχρονης 
πνευματικότητας έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η υπερπροσωπική προσέγγιση του εγώ 
(άρα και του εμείς) προϋποθέτει την ύπαρξή του(ς) (Osho, 1995). Οι φάσεις σύγχυσης 
ή διάλυσης είναι πολύτιμες εμπειρίες στην ψυχαναλυτική θεραπεία στον βαθμό που 
βοηθούν τα άτομα να λειτουργήσουν στον κόσμο με μεγαλύτερη αυτοσυνείδηση. 
Μετά τη φώτιση ο κόσμος είναι ίδιος, υποστηρίζουν οι Ζεν βουδιστές, έχει όμως πιο 
φωτεινό περίγραμμα. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μπορούν να συσχετιστούν με την πολλαπλή κρίση 
ταυτότητας που κατά κοινή ομολογία διέρχεται την τελευταία δεκαετία η ελληνική 
κοινωνία, εκδήλωση της οποίας είναι το περισσότερο νοήμον στον δημόσιο λόγο κομ-
μάτι της είτε να υπερτιμά είτε να υποτιμά ό,τι συνδέεται με τον συλλογικό εαυτό του. 
Δείχνουν επίσης ότι το πρόβλημα της κατασκευής ταυτοτήτων είναι και φιλοσοφικό 
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ζήτημα, αφού είναι σχεδόν αδύνατο να αναφερθεί κανείς στον εαυτό (και στο εγώ ως 
πιο περιορισμένη εκδοχή του) χωρίς να αγγίξει οριακές περιοχές του όπως ο θάνατος, 
ή πλευρές της πραγματικότητας με τις οποίες δεν ασχολείται η συμβατική ανθρώπινη 
αντίληψη. Στα θέματα ταυτότητας, επομένως, τέμνονται δύο τουλάχιστον τρόποι 
κατανόησης της πραγματικότητας: η κατανόηση με όρους “είναι” και “φαίνεσθαι” 
και η κατανόηση με μεταφυσικούς και υλικούς/πραγματιστικούς όρους. Στη μονο-
διάστατη/γραμμική σκέψη, όπως και στις διαταραχές του ψυχισμού, οι τρόποι αυτοί 
είναι ασυμβίβαστοι και η σύνθεσή τους ελλιπής ή αδύνατη. 

Τηρουμένων των αναλογιών, στην ελληνική πολιτική σκέψη του πρώιμου 21ου 
αιώνα η έννοια του τοπικού/εθνικού συμφέροντος εμφανίζεται ασυμβίβαστη με την 
παγκόσμια τάση προς διάλυση των εθνικών συνόρων· η αλληλεγγύη προς τους 
αλλοεθνείς/αλλόθρησκους ασύμβατη με τη διαπραγμάτευση ορίων για την παρου-
σία τους στον τόπο· οι γενοκτονίες ελληνικών πληθυσμών αμελητέες μπροστά στο 
ολοκαύτωμα των Εβραίων· το κίνημα της Νέας Εποχής επικίνδυνο για τη θρησκευ-
τική παράδοση των Ελλήνων· και τα ελληνικά κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα 
ανάξια λόγου προς διερεύνηση και παρουσίαση στα διεθνή επιστημονικά fora. Η 
φανατική ταύτιση με τη μία ή άλλη πλευρά του δίπολου εθνισμός-αποδόμηση αναιρεί 
τα δημιουργικά και λειτουργικά στοιχεία του ενδιάμεσού τους χώρου και δεν αφήνει 
περιθώρια διαπραγμάτευσης του συλλογικού σε ώρα κρίσης παρά μόνο με όρους 
ολοκληρωτικής υποταγής ή εξέγερσης.

Επιστρέφοντας στο παράδοξο της παραίτησης από θέματα εθνικού αυτοπροσ-
διορισμού μιας σημαντικής μερίδας των εκφραστών της αυτονομίας στην Ελλάδα 
τις τελευταίες δεκαετίες, ένα παράδοξο που διατυπώθηκε ως ανοιχτό ερώτημα στην 
αρχή της παρούσας έρευνας, εντοπίζουμε τους εξής παράγοντες που συνέβαλαν στη 
δημιουργία του. Τόσο η ευρωπαϊκή ενοποίηση, όσο και η παγκοσμιοποίηση που έχει 
περιγραφεί ως η χωρική διάσταση του νεοφιλελεθευρισμού (Skoufoglou, 2013), άλλα-
ξαν την αντίληψη της πραγματικότητας που είχαν διαμορφώσει στη συνείδηση των 
ανθρώπων τα εθνικά κράτη τους δύο τελευταίους αιώνες, και οι αλλαγές αυτές εκφρά-
στηκαν στο πολιτιστικό πεδίο μέσω της αποδόμησης και του μεταμοντέρνου. Στην 
ελληνική κοινωνία της ύστερης μεταπολίτευσης διαπιστώνεται αυξημένη ασυμμετρία 
δούναι και λαβείν του τοπικού με το παγκόσμιο, τόσο σε επίπεδο υλικής παραγωγής 
και ανταλλαγής, όσο και στον τομέα παραγωγής της γνώσης. Στον τελευταίο, οι ιδέες 
της αποδόμησης εκφράστηκαν στον δημόσιο χώρο από διανοούμενους που προήλθαν 
από τα συλλογικά υποκείμενα/κινήματα που υιοθέτησαν αιτήματα αυτονομίας στην 
περίοδο της μεταπολίτευσης, όπως ήταν σε αδρές γραμμές οι μορφωμένοι νέοι και οι 
γυναίκες των μεσαίων στρωμάτων, οι οποίοι απομακρύνθηκαν χαρακτηριστικά από 
διεκδικήσεις εθνικού τύπου. Ο πατριωτικός λόγος μαζί με την ανάγκη επιστροφής στην 
κοινωνική αλληλεγγύη επαναρθρώνεται με νέους όρους στην Ελλάδα σήμερα κάτω 
από την πίεση της οικονομικής κρίσης. Η σύνθεση της διχοτομίας εθνισμός-αποδό-
μηση μπορεί να θεωρηθεί η μεγάλη πρόκληση της ελληνικής σκέψης σήμερα, αλλά 
προϋποθέτει πολύπλευρη έρευνα του πολιτισμού της μεταπολίτευσης και της κρίσης 
με τρόπους αμοιβαίας σύνδεσης της τοπικής εμπειρίας με την παγκόσμια γνώση.
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