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Γλωσσικές αναπαραστάσεις της πολιτικής
ταυτότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Abstract
Social media offer an unprecedented affordance for political communication,
expanding the versatility of personal networks and facilitating the construction
of online partisan identities. Within the framework of Critical Discourse Analysis and in the light of ideologies as axiomatic underpinnings of social representations, the aim of this paper is to explore the indexical use of ideological
labels as strategies of affiliation and/or otherization, based on a corpus of
Twitter data drawn from the profiles of five elected party leaders of the Hellenic
Parliament.

Λέξεις-κλειδιά
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, online πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικές ταμπέλες, ενδοομαδική αλληλεγγύη, ετεροποίηση, πόλωση.

Εισαγωγή
Tα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μείζονα
σημειωτικό πόρο για την πολιτική επικοινωνία, λόγω της αυξημένης
επιρροής τους στην καθημερινή ενημέρωση των πολιτών για ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Πλατφόρμες όπως το Twitter
ή το Facebook αυξάνουν τον όγκο της διακινούμενης πολιτικής πληροφορίας, διασυνδέουν τους χρήστες και διευρύνουν την ποικιλότητα
των προσωπικών τους δικτύων επικοινωνίας. Έτσι, πρακτικές που εννοιολογούνται στενότερα ή ευρύτερα ως «πολιτικές», όπως η διάχυση
ειδήσεων πολιτικού περιεχομένου, η δημόσια διαβούλευση, η συλλογή
υπογραφών, η ενεργοποίηση εθελοντών, ακόμη και η λήψη αποφάσεων
*
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Γλωσσικές αναπαραστάσεις της πολιτικής ταυτότητας

για επικείμενες εκλογικές διαδικασίες διαμεσολαβούνται τεχνολογικά
σε ένα νέο, εμπλουτισμένο ψηφιακό περικείμενο (Settle et al., 2011·
Tufekci & Wilson, 2012). Ταυτόχρονα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
προσφέρουν στους πολιτικούς φορείς και τους εκπροσώπους τους νέες
δυνατότητες επιρροής και προβολής των θέσεών τους σε διευρυμένα
ακροατήρια. Εφόσον, μάλιστα, στο δυνητικό περιβάλλον δεν ισχύουν
οι κανονιστικοί περιορισμοί των συμβατικών μέσων, προωθείται ένα
μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης της πολιτικής πληροφορίας το
οποίο έρχεται σε πλήρη ρήξη με τις «παραδοσιακές» συγκεντρωτικές
διαδικασίες έκδοσης και διανομής (Benkler, 2006· Sunstein, 2002).
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη γενιά ερευνών για την επίδραση των ΤΠΕ
στην πολιτική συμπεριφορά των χρηστών έκανε λόγο για περαιτέρω
εκδημοκρατισμό του δημόσιου διαλόγου, πολιτική ανεκτικότητα, αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου και ενισχυμένη εμπλοκή των πολιτών στα κοινά (Bennett, 2003). Ωστόσο, πιο πρόσφατα ερευνητικά
δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι, παρά την αδιαμφισβήτητη πολυφωνία και
τον πλουραλισμό απόψεων που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
η online πολιτική δραστηριότητα δε διαφέρει ριζικά από τις πιο
παραδοσιακές μορφές πολιτικής συμμετοχής. Σύμφωνα με την αρχή
της ομοφιλίας (homophily principle) των προσωπικών δικτύων
(McPherson et al., 2001) τα υποκείμενα που χρησιμοποιούν συστηματικά ιστολόγια ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να οργανώνονται σε πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κ.ά. κοινότητες ατόμων με
παρόμοιο τρόπο σκέψης και παρεμφερή κοσμοθέαση. Εστιάζοντας
στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας, μια τέτοια προτίμηση οδηγεί
στην οργάνωση των χρηστών σε απομονωμένες, ομοιογενείς κοινότητες, συνήθως διαχωρισμένες με βάση τις κομματικές γραμμές (Abramowitz & Saunders, 2008), όπου οι δια-ιδεολογικές αλληλεπιδράσεις
και η έκθεση στην πολιτική διαφορετικότητα είναι σπάνιες. Γι’ αυτό
γίνεται αναφορά σε θαλάμους αντήχησης (echo chambers, Colleoni et
al., 2014), όπου ενισχύονται οι προϋπάρχουσες στάσεις των πολιτικών
υποκειμένων και ευνοείται η πόλωση, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος πολιτικής πληροφορίας που διακινείται είναι προϊόν κομματικοποιημένων ατόμων με συχνά ακραίες ιδεολογικές θέσεις 1.

1

Για τον αντίλογο βλ., ενδεικτικά, Conover et al., 2011.
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Προσλαμβάνοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως συνομιλιακό
σύστημα επιτέλεσης ταυτοτικών διαδικασιών (Αlbert et al., 2013, 6)
και με αφετηρία τη διαπίστωση ότι η τεχνολογικά διαμεσολαβημένη πολιτική ενημέρωση έχει γίνει οργανικό κομμάτι και του ελληνικού
πολιτικού τοπίου, στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις γλωσσικές αναπαραστάσεις των πολιτικών ταυτοτήτων
στα εγχώρια μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η έννοια της ταυτότητας στο διαδίκτυο (identity on line), θεωρούμενη στο πλαίσιο ενός συνεχούς με την offline ταυτότητα 2, προϋποθέτει τον συντονισμό της επικοινωνιακής συμπεριφοράς στις δύο σφαίρες και εννοιολογείται διυποκειμενικά ως η συνομιλιακή εκδήλωση
πτυχών μιας πολύπλευρης και δυναμικής ταυτότητας σε συνάρτηση
με το κοινό απεύθυνσης και το περιστασιακό περικείμενο (Bucholtz &
Hall 2005, 586-587). Οι πολιτικές ταυτότητες, ειδικότερα, τόσο οι συμβατικές όσο και οι online, διαπραγματεύονται τη σχέση του ατόμου
με ευρύτερες κοινωνικές δομές ως αποτέλεσμα μιας μαθησιακής διαδικασίας πολιτικής κοινωνικοποίησης. Ως συλλογικές ταυτότητες παρέχουν στους φορείς τους την αίσθηση του ανήκειν, ενώ πρακτικά
εκφράζονται ως ιδιότητα του μέλους μιας συλλογικότητας με ταυτόχρονη διαφοροποίηση από άλλες (Stoker & Jennings, 2008· Rui &
Stefanone, 2013). Δεδομένου ότι η ευρύτερα ιδεολογική και στενότερα
κομματική ταύτιση υπερισχύει του ρόλου των διαπροσωπικών σχέσεων και των λοιπών κοινωνικών ταυτοτήτων, τα μέλη της ομάδας είναι πρόθυμα να παραγνωρίσουν τις διαφορές απόψεων και να δώσουν έμφαση στα κοινά σημεία (πραγματικά ή φαντασιακά), ιδιαίτερα αν η ομάδα εργάζεται προς την κατεύθυνση της επίτευξης ενός
κοινού στόχου, όπως είναι η νίκη στις εκλογές. Έτσι, η έσω ομάδα
επιτυγχάνει έναν υψηλό βαθμό πολιτικής συνοχής εν μέρει απλώς με
το να αντιλαμβάνεται εαυτήν ως συνεκτική (Skilters et al. 2011, 78·
Iyengar et al., 2012).
Πέρα από τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μέλους ή τις δομικές ιδιότητες μιας κοινότητας, κρίσιμη για την κατασκευή των πολιτικών ταυτοτήτων είναι και η ιδεολογία που τη διέπει, η οποία καθί2

Μεθοδολογικά, γίνεται διάκριση μεταξύ οffline και online περιστασιακών
περικειμένων εντός των οποίων λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, όχι οffline
και online ταυτοτήτων (Barton & Lee, 2013).
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σταται ορατή στους διάφορους λόγους (discourses) που παράγονται
εντός της. Θεωρώντας τις ιδεολογίες ως τα αξιωματικά θεμέλια των
κοινωνικών αναπαραστάσεων που μοιράζεται μια κοινωνική ομάδα
τα οποία, μέσω συγκεκριμένων νοητικών μοντέλων και στάσεων, ελέγχουν τους ατομικούς λόγους και τις κοινωνικές πρακτικές των μελών της (van Dijk, 2006, 729, 730), στη συνέχεια θα σχολιαστούν οι
ιδεολογικές ταμπέλες (labels) της πολιτικής επικοινωνίας ως ενδείκτες
(indexes) που ενεργοποιούν συγκεκριμένο ρεπερτόριο χαρακτηριστικών ταυτότητας σε δεδομένη στιγμή ως αποτέλεσμα σημειωτικής εργασίας (Blommaert 2005, 203-206, 232).
Το θεωρητικό πρίσμα που υιοθετείται είναι αυτό της Κριτικής
Ανάλυσης Λόγου, που αναλύει τις δομικές σχέσεις κυριαρχίας, διάκρισης, ισχύος και ελέγχου, όπως αυτές εμφανίζονται στη γλώσσα
(Fairclough, 2003) και, εν προκειμένω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Albert & Salam, 2013).

Δεδομένα και μεθοδολογία
Από τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προσοχή επικεντρώνεται στο Twitter, πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας και διαμοιρασμού περιεχομένου, η οποία προσφέρεται ερευνητικά λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τού περιεχομένου της, της προσβασιμότητας των
δεδομένων και της θεματικής τους ομοιογένειας (Ellison & Boyd, 2013).
Πρόκειται για μικρο-ιστολόγιο, που επιτρέπει στους χρήστες την ανάρτηση μηνυμάτων tweets μέχρι 140 χαρακτήρων και είναι προσβάσιμα
στο κοινό που έχει επιλέξει να εγγραφεί στη ροή περιεχομένου του
αρχικού «συντάκτη» μέσω της διαδικασίας ‘following’, η οποία αντιπροσωπεύει μια απευθείας, μη αμοιβαία κοινωνική σύνδεση ανάμεσα
σε δύο χρήστες. Από την πλευρά της κατανάλωσης περιεχομένου, κάθε
χρήστης μπορεί να έχει δείγμα tweets από μια ποικιλία ροών περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των tweets των χρηστών στους οποίους έχει κάνει ‘follow’, καθώς και στο σύνολο των tweets που περιέχουν
συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, γνωστές ως ‘hashtags’ 3.
Ως σώμα δεδομένων επιλέχθηκαν tweets πέντε πολιτικών αρχηγών
κομμάτων που διαθέτουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μετά τις ε3

Οι πρακτικές του retweet και του mention δε θα μας απασχολήσουν στην
παρούσα μελέτη.
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κλογές του Σεπτεμβρίου 2015 4. Ειδικότερα, αντλήθηκαν 5000 tweets
(1000 tweets ανά πολιτικό αρχηγό) κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2017, τα οποία συνθέτουν
ένα corpus 82.423 λεκτικών δειγμάτων (tokens) και 14.863 μοναδικών
λεκτικών τύπων (types).
Προσεγγίζοντας τον λόγο των πολιτικών αρχηγών, πρέπει κανείς
διαρκώς να έχει κατά νου ότι καθένας από αυτούς λειτουργεί συνομιλιακά ως πολιτικό υποκείμενο αλλά ταυτόχρονα και ως επικεφαλής
μιας συλλογικότητας, με αποτέλεσμα η λεκτική του παραγωγή από
ταυτοτικής απόψεως να συγχωνεύει εξ ορισμού το ατομικό και το
συλλογικό. Επομένως, αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι μελετάται η ιδιόλεκτος κάθε πολιτικού αρχηγού, οριζόμενη ως «το γλωσσικό
αποτύπωμα ενός συγκεκριμένου ατόμου, τα χαρακτηριστικά του
λόγου του που το κάνουν να ξεχωρίζει από τους άλλους» (Leech &
Short, 1981, 167), στην προκειμένη περίπτωση το τοπίο είναι πιο σύνθετο, καθώς δεν πρόκειται για ιδιολεκτικές «μη συνειδητές γλωσσικές
συνήθειες» (Hatim & Mason, 1990, 10), αλλά για λεκτικές επιλογές
προσχεδιασμένες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επικοινωνιακής στρατηγικής: ο online λόγος των πολιτικών αρχηγών δεν αποτελεί αυθόρμητη επιτέλεση του εαυτού, αλλά μεθοδικά στοχευμένη και συχνά διαμεσολαβημένη από άλλο υποκείμενο διαχείριση εντυπώσεων (impression management), με στόχο τη διαμόρφωση μιας θετικής δημόσιας εικόνας, που επιτρέπει την αύξηση της αξιοπιστίας, της φερεγγυότητας και της ισχύος του αντίστοιχου προσώπου (Paliszkiewicz &
Madra-Sawicka, 2016).

Ανάλυση δεδομένων
Όπως ήδη σχολιάστηκε, θεμελιακή παραδοχή για την κατανόηση της
ταυτότητας των ατόμων στο πλαίσιο της κοινωνικής κατασκευής είναι η
διαρκής ένταση ετερο- και αυτο- προσδιορισμού (Benwell & Stokoe,
2006, 31-34), με τη διαμόρφωση ταυτοτήτων να συντελείται μέσα από
δύο ταυτόχρονες και αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες κοινωνικής κατη-

4

Οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων Λαϊκός Σύνδεσμος “Χρυσή Αυγή”, ΚΚΕ
και Ένωση Κεντρώων εξαιρέθηκαν από τη δειγματοληψία, καθώς δεν δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
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γοριοποίησης: την αίσθηση του ανήκειν (belongingness) και του διαφέρειν (differentiation).
Αυτή τη λειτουργία αναλαμβάνουν ιδανικά οι ιδεολογικές ταμπέλες, οι οποίες συνήθως έχουν τη μορφή διπόλου με δύο άκρα: το ένα
άκρο λειτουργεί ταυτοτικά ως πυλώνας αυτοπροσδιορισμού και το
άλλο ως δείκτης ετεροποίησης. Από την ανάλυση των 5 υπο-σωμάτων
δεδομένων των πολιτικών αρχηγών, δύο είναι τα δίπολα που αναδεικνύονται ως κεντρικά στο υπό εξέταση γλωσσικό υλικό: αριστερός /
δεξιός, προοδευτικός / συντηρητικός.
Το δίπολο αριστερός/δεξιός
Η αντίθεση Αριστερά / Δεξιά αποτελεί δεσπόζον δίπολο της πολιτικής
θεωρίας εν γένει, αλλά και της ελληνικής πολιτικής ζωής ειδικότερα, το
οποίο αντανακλά δύο ανταγωνιστικές κοσμοθεάσεις και προτάσεις
διακυβέρνησης σε μια σειρά ζητημάτων που άπτονται της οικονομικής
πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, των εργασιακών
και κοινωνικής ασφάλισης, της μεταναστευτικής πολιτικής κ.ο.κ. Η
εννοιολογική διευθέτηση των όρων, οι κατά καιρούς ανασημασιοδοτήσεις τους (βλ. Giddens, 1998, 59) και η διεθνής συζήτηση για την
επικαιρότητα ή μη διατήρησης της εν λόγω διάκρισης υπερβαίνουν τη
στοχοθεσία της παρούσας μελέτης. Άλλωστε, η ιδεολογική κατάταξη
στον άξονα Αριστερά / Δεξιά υπήρξε ανέκαθεν ρευστή και αμφιλεγόμενη,
με πολλούς μελετητές να διατυπώνουν επιφυλάξεις για την εν γένει
αξιοπιστία της ως δείκτη πολιτικής τοποθέτησης και ιδιαίτερα της
δυνατότητάς της να απεικονίσει την πολύπλοκη φυσιογνωμία της σύγχρονης μεταβιομηχανικής κοινωνίας (Τσουκαλάς, 1995, 22· Παστιάδης,
2009). Εντούτοις, όπως σχολιάζουν οι Marcel & Witkowski (2005, 196),
η διάκριση Αριστερά / Δεξιά «απέχει πολύ από το να θεωρηθεί εξαφανισμένη ή ανύπαρκτη», ενώ η ικανότητα ερμηνείας του πολιτικού και
κομματικού ανταγωνισμού μέσω του εν λόγω διπόλου έχει τεκμηριωθεί
εμπειρικά κατ’ επανάληψη (Βενιζέλος, 2006· Κωνσταντινίδης, 2007, 16).
Σε ό,τι αφορά την κοινωνιογλωσσολογική διάσταση των όρων που
ενδιαφέρει εν προκειμένω, στην Ελλάδα κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο η αντίθεση Αριστερά/Δεξιά κλήθηκε να σηκώσει ένα βαρύ σημασιολογικό φορτίο, αναφορικό αλλά και εκφραστικό/βιωματικό, με
αποτέλεσμα οι δύο όροι να έχουν μετατραπεί σε λέξεις-ταμπού (Καμηλάκη κ.ά., 2015, 234-235): οι οπαδοί και των δύο παρατάξεων οικειFigura in Praesentia
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οποιούνται το ένα άκρο του συνεχούς και αποδίδουν το άλλο άκρο
στους ιδεολογικούς τους αντιπάλους, μαζί με ένα πλέγμα αρνητικών
χαρακτηριστικών: έτσι, για τους αριστερούς η Δεξιά φέρει συνδηλώσεις συντηρητισμού, εθνικισμού, νεποτισμού κ.ά., ενώ για τους δεξιούς η Αριστερά είναι συνώνυμη με τον κρατισμό, την αναρχία, την
άρνηση της εθνικής ταυτότητας κ.ο.κ.
Εξετάζοντας την ταυτοτική αξιοποίηση των δύο όρων από τους
πολιτικούς αρχηγούς ως στρατηγικής συμπερίληψης σε ή αποκλεισμού από την έσω ομάδα –ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία της αναδιάρθρωσης του πολιτικού τοπίου με την υποχώρηση του δικομματισμού, τη δημιουργία κυβερνήσεων συνεργασίας και τον κομματικό
πλουραλισμό της οκτακομματικής Βουλής– αρχικά, παρατηρείται η
αναθεώρηση του αυστηρά οριοθετημένου διπόλου και η αντιμετώπισή του περισσότερο ως συνεχούς 5, κατά μήκος του οποίου ο κάθε πολιτικός αρχηγός τοποθετεί το κόμμα του οποίου προΐσταται.
Στο αριστερό άκρο φαίνεται να παραμένει μόνος ο Α . Τ σ ί π ρ α ς :
στα υπό ανάλυση δεδομένα από το Τwitter του Πρωθυπουργού το επίθετο αριστερός /-ή /-ό απαντά συνολικά 41 φορές (ποσοστό 0.22%),
αποτελεί λέξη-κλειδί (keyword) και συνεμφανίζεται με άλλους ιδεολογικά φορτισμένους όρους όπως μαζικός, ριζοσπαστικός κ.ά. (βλ. Σχήμα 1):
(1) Θέλουμε ένα κόμμα ανοιχτό, μαζικό, αριστερό και ριζοσπαστικό.
Να συσπειρώσουμε στις τάξεις μας όλες τις ζωντανές δυνάμεις
της κοινωνίας.
Συχνά γίνεται αναφορά στους αγώνες της Αριστεράς κατά το παρελθόν, με τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται ως νόμιμος κληρονόμος αυτών,
αλλά και επίκληση των αξιών της ευρωπαϊκής Αριστεράς (11 εμφανίσεις), με την οποία ο Πρωθυπουργός συστρατεύεται:
(2) Ακολουθούμε με συνέπεια την ιστορία της Αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης. Οι διαχωριστικές γραμμές έχουν χαραχθεί.

5

Η σειρά παρουσίασης των δεδομένων ακολουθεί την ‘αυτο-τοποθέτηση’ του
κόμματος από τον πολιτικό αρχηγό που το εκπροσωπεί κατά μήκος του συνεχούς Αριστερά/Δεξιά.
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(3) Η προοπτική μιας αριστερής εναλλακτικής στην Ευρώπη και τον
κόσμο είναι απολύτως ανοιχτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Α. Τσίπρας διαχωρίζει το αριστερός από
τα επίθετα κεντροαριστερός και σοσιαλδημοκράτης, που αποτελούν πεδίο
διεκδίκησης άλλων πολιτικών σχηματισμών:
(4) Την ίδια ώρα οι επίσημοι φορείς της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα έχουν πάθει ένα ιδιότυπο Σύνδρομο της Στοκχόλμης.
(5) Οι δυνάμεις της Ελλ. σοσιαλδημοκρατίας, έχουν κάνει αυτοκαταστροφικές επιλογές στοίχισης πίσω από την νεοφιλελεύθερη
δεξιά του κ. Μητσοτάκη.
Ο αντίπαλος πόλος της Δεξιάς κατέχει μικρότερο χώρο στον λόγο
του Α. Τσίπρα, με το επίθετο δεξιός/-ά/-ό να εμφανίζεται μόλις τρεις
φορές και το ακροδεξιός/-ά/-ό επτά, και τα δύο συνήθως σε συμπαράταξη με τον λαϊκισμό και κατά κανόνα χωρίς να ταυτίζονται ρητά με
συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις –και δη σε καμία περίπτωση με
τους ΑΝΕΛ, με τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνά· αντιθέτως, ενίοτε
υπονοείται η σχέση της ΝΔ με τους κύκλους της ακροδεξιάς:
(6) Κίνδυνος για την Ευρώπη δεν είναι όσοι θέλουν να την αλλάξουν, αλλά οι λαϊκιστές της δεξιάς και η ακροδεξιά που θέλουν να
τη διαλύσουν.
(7) Αν θα επικρατήσουν οι αντιλήψεις του οικονομικού εθνικισμού,
του απομονωτισμού και του ακροδεξιού λαϊκισμού.
(8) Στις πολιτικές μας πρωτοβουλίες η ΝΔ δεν έχει να αντιτάξει παρά μόνο τις σχέσεις με τη διαπλοκή, τα απλήρωτα δάνεια, το
φλερτ με την ακροδεξιά.
Συνεχίζοντας την κίνηση κατά μήκος του αριστερού φάσματος του
συνεχούς, τόσο η Φ. Γεννηματά, όσο και ο Σ. Θεοδωράκης, που παραδοσιακά προέρχονται από τον χώρο της Αριστεράς, αποφεύγουν επιμελώς να αυτοχαρακτηριστούν ως αριστεροί: η μεν Φ. Γ ε ν ν η μ α τ ά
στις αναρτήσεις της τοποθετεί το κόμμα της ξεκάθαρα στην Κεντροαριστερά (7 εμφανίσεις) με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που εμφανίζεται ως όρος αμοιβαίως εναλλάξιμος με τη σοσιαλδημοκρατία (6 εμφανίσεις), διατυπώνοντας μάλιστα το αίτημα για «σαφείς διαχωριστικές
γραμμές»:
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(9) Δημιουργούμε μαζί την νέα μεγάλη παράταξη της Κεντροαριστεράς.
(10) Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό, ευρωπαϊκό, κεντροαριστερό πολιτικό φορέα, με σαφείς διαχωριστικές γραμμές.
Αντίθετα, το επίθετο αριστερός/-ή/-ό αναφέρεται είτε με τον δέοντα
σεβασμό στην ιστορική Αριστερά, είτε ειρωνικά στη «διαστρεβλωμένη»
σύγχρονη εκδοχή της, που κατά την ίδια εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ:
(11) Με τον κόσμο της Αριστεράς, έχουμε πολλά στοιχεία που μας
ενώνουν. Βαθιά, ιδεολογικά, ιστορικά.
(12) Πρέπει να ηττηθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει αυτή
τη στιγμή μια κίβδηλη Αριστερά. Προσβάλλει αρχές και αξίες
των ανθρώπων της Αριστεράς.
(13) Η κυβέρνηση δεν λύνει κανένα θέμα, βγάζει διαρκώς δήθεν
αριστερές κορώνες και την τελευταία στιγμή με την πλάτη
στον τοίχο λέει «ναι σε όλα».
Η δεξιά ιδεολογία συνδέεται και από τη Φ. Γεννηματά με τον εθνολαϊκισμό, ετεροποιείται μέσα από τους όρους δεξιός (14 εμφανίσεις) και
ακροδεξιός (7 εμφανίσεις), που αποδίδονται αυτή τη φορά ξεκάθαρα
στη ΝΔ και τους ΑΝΕΛ αντιστοίχως, ενώ πέντε φορές χρησιμοποιείται
η σύμφραση δεξιά παλινόρθωση για το ενδεχόμενο ανακατάληψης της
εξουσίας από δεξιές πολιτικές δυνάμεις:
(14) Όλη η δημοκρατική Ευρώπη χαιρέτησε την πρόσφατη μεγάλη
νίκη του Ε. Μακρόν, μια νίκη κατά της ακροδεξιάς αλλά και κατά του εθνολαϊκισμού.
(15) Λύση δεν είναι η δεξιά πολιτική της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη.
(16) Ήταν δική σας επιλογή να συγκυβερνήσετε με την ακροδεξιά απόφυση τον κ. Καμμένο. Και έρχεστε να μας κάνετε τώρα κριτική.
(17) Yπάρχει λύση. Και αυτή δεν βρίσκεται ούτε στην παράδοση
στον κ. Σόιμπλε, ούτε στη δεξιά παλινόρθωση.
Ο Σ. Θ ε ο δ ω ρ ά κ η ς με τη σειρά του τοποθετεί ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ στο
κέντρο του συνεχούς, αυτοχαρακτηριζόμενος ως κεντρώος (ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι στον λόγο του το ουσιαστικό κέντρο εμφανίζεται 28
φορές) και απορρίπτοντας συλλήβδην το δίπολο Αριστερά (30 εμφανίσεις)/Δεξιά (29 εμφανίσεις):
(18) Ένα Κέντρο ανοιχτό και ανεξάρτητο.
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(19) Εγώ αγωνίζομαι για το προοδευτικό κέντρο, με δυνάμεις που
πιστεύουν σε σύγχρονες λύσεις, όχι στην παραδοσιακή δεξιά και
αριστερά.
Ο ίδιος υιοθετεί τη διάκριση αριστερός vs αριστεριστής και αριστερίστικος, μεταφραστικό δάνειο από το αγγλικό leftist, τα δύο τελευταία
με αρνητική σημασιοδότηση, και εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός
προς τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ταυτίζοντας τους δεύτερους με
την ακροδεξιά:
(20) Αν είσαι κληρονόμος και με τα λεφτά του μπαμπά το παίζεις,
χθες αριστεριστής και σήμερα, υπουργός, υπάρχει πρόβλημα.
(21) Ο νόμος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι συντηρητικός, παλιομοδίτικος
και ενισχύει την κομματοκρατία. Αριστερίστικος αχταρμάς με
ακροδεξιά φρένα.
(22) Εδώ και 30 μήνες η χώρα κυβερνάται από ένα δύσοσμο μείγμα αριστεράς-ακροδεξιάς και καιροσκόπων.
Μετακινούμενοι προς το κεντροδεξιό τμήμα του συνεχούς, ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποαντιπροσώπευση του διπόλου δεξιός / αριστερός στα δεδομένα από το Twitter του Κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η , με μόλις 4 αναφορές στην ευρωπαϊκή κεντροδεξιά, με την οποία συμπαρατάσσεται η
ΝΔ, και μία αναφορά του νεολογισμού αριστεροδεξιός, που καταδικάζει
συλλήβδην τα δύο άκρα:
(23) Η απάντηση στην Ευρώπη θα έρθει από την κεντροδεξιά. Δήλωσή
μου από την Πορτογαλία.
(24) Η νίκη Μακρόν είναι η απάντηση των φιλελεύθερων δυνάμεων
της λογικής στην επίθεση του αριστεροδεξιού λαϊκισμού.
Σε ό,τι αφορά τον ‘έτερο’ πόλο της Αριστεράς, μόλις δύο φορές απαντά ο όρος, ενώ μία φορά γίνεται ειρωνική αναφορά στην υποτιθέμενη για τον Κ. Μητσοτάκη αριστεροσύνη της Κυβέρνησης του Α.
Τσίπρα:
(25) Με δράσεις μας στη Βουλή συμβάλλαμε στο να καταρρίψουμε
το μύθο ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προνομιακό πεδίο της Αριστεράς.
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(26) Δεν μπορώ να δεχτώ δήθεν ιδεολόγους που πουλάνε αριστεροσύνη
και ήθος ενώ κάνουν τα πάντα για μερικές ακόμη στιγμές εξουσίας.
Τέλος, από τον λόγο του Π. Κ α μ μ έ ν ο υ απουσιάζει το δίπολο αριστερός / δεξιός, με μόνες τις ειρωνικές αναφορές στα παρακάτω παραδείγματα:
(27) αγαπητή Φώφη είναι αλήθεια ότι ο Βορίδης “το τσεκούρι” και ο
Άδωνης που συνεργάζεστε είναι κεντροαριστερότερος εμού.
(28) Τελικά η συγκολλητική ουσία των νεοφιλελεύθερων των ακροδεξιών (άκρων) και των σοσιαλ(η)στών είναι το κολαγόνο...
Οι λεκτικές πραγματώσεις των πολιτικών αρχηγών υπό το δίπολο
αριστερός / δεξιός, βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους, αναπαρίστανται στο Σχήμα 1 (το οπ. βλ.)
Το δίπολο συντηρητικός/προοδευτικός
Ένα δεύτερο δίπολο που παραδοσιακά λειτουργούσε ως υποκατάστατο
του αριστερός / δεξιός είναι το προοδευτικός / συντηρητικός 6.
Σχήμα 1: Δίπολο αριστερός / δεξιός

6

Ο Ξυδόπουλος (2005, 8) αναφέρει ως μορφή ‘διπλής γλώσσας’ το δίπολο
δημοκρατικός/συντηρητικός. Ωστόσο, τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι όλοι
οι πολιτικοί αρχηγοί οικειοποιούνται πλέον εξίσου τον όρο δημοκρατικός /-ή
/-ό, με αποτέλεσμα να έχει ουδετεροποιηθεί ιδεολογικά.
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Σχήμα 2: Δίπολο προοδευτικός / συντηρητικός

Πρόκειται για δύο όρους πολύσημους, που χρησιμοποιούνται ως ιδεολογικοί δείκτες με προβολή εκείνης της σημασίας που πρωτοτυπικά ταυτίζει τον όρο προοδευτικός με τους οπαδούς των αριστερών κομμάτων και τον όρο συντηρητικός με τους υποστηρικτές των κομμάτων
με δεξιά ιδεολογία. Σε ό,τι αφορά το υπό εξέταση κειμενικό σώμα, η
ευθεία αντιστοίχιση των όρων του διπόλου προοδευτικός / συντηρητικός
με τα συστατικά του αριστερός / δεξιός δεν είναι πλέον ξεκάθαρη και έ-
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χει υποστεί μετατόπιση. Έτσι, οι πολιτικοί αρχηγοί των αριστερών
κομμάτων υιοθετούν κατά κόρον τη διάκριση, όπως προκύπτει από
το σχήμα 2, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο.
Ο μεν Α. Τ σ ί π ρ α ς συνδέει τον προοδευτισμό με την Αριστερά με
αντίπαλον δέος τον δεξιό συντηρητισμό:
(29) Χρειάζονται συμμαχίες και κοινά βήματα. Και αυτό είναι το
στοίχημα της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων σήμερα στην Ευρώπη.
(30) Για την Αριστερά δεν υπάρχει η επιλογή της εγκατάλειψης των
κοινωνιών στα χέρια των συντηρητικών. Δεν θα γίνουμε δραπέτες της Ιστορίας.
Η Φ. Γ ε ν ν η μ α τ ά οικειοποιείται τον όρο προκειμένου να προσδώσει στη ΔΗ.ΣΥ. την ταυτότητα του κατεξοχήν εγχώριου προοδευτικού, κεντροαριστερού αυτή τη φορά, κινήματος που αντιμάχεται τον
συντηρητισμό:
(31) Το Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μπορεί να αποτελέσει συνέδριο σταθμό στην ιστορία του Προοδευτικού Κινήματος στην πατρίδα μας.
(32) Αποτελέσαμε και θα αποτελούμε τον εκφραστή του προοδευτικού
πολιτικού πόλου, τον κύριο αντίπαλο της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα.
Τέλος, ο Σ. Θ ε ο δ ω ρ ά κ η ς εννοιολογεί το δίπολο υπερπαραταξιακά, χωρίς να ταυτίζει το προοδευτικός με το αριστερός, ταμπέλα που, όπως είδαμε νωρίτερα, απορρίπτει, και το χρησιμοποιεί περισσότερο
ως υποκατάστατο του συστημικός / αντισυστημικός, ενώ άλλοτε πάλι
ταυτίζει τον συντηρητισμό με ένα κομμάτι της ΝΔ:
(33) Έχουμε ανάγκη κάθε άξιο και προοδευτικό άνθρωπο ασχέτως
ποια ήταν η προηγούμενη κομματική του ένταξη.
(34) Η χώρα υποφέρει από συστημικούς συντηρητικούς. Είναι γεμάτη
από αυτούς η Δεξιά, η Αριστερά και η Κεντροαριστερά.
(35) Ο κ. Μητσοτάκης λέει κατά καιρούς πράγματα που έχουμε πει
εμείς. Αλλά πολλοί βουλευτές της ΝΔ είναι βαθιά συντηρητικοί.
Σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους του δεξιού χώρου, και το συγκεκριμένο δίπολο είναι παντελώς απόν από τα υπό εξέταση δεδομένα
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στα tweets του Κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η , ενώ απαντά μόλις μία φορά στο
κειμενικό υλικό από τον λογαριασμό του Π. Κ α μ μ έ ν ο υ :
(36) Ακόμη και οι συντηρητικοί “βλέπουν” πίσω από την προπαγάνδα.

Συζήτηση
Στο γλωσσικό υλικό που εξετάστηκε οι πολιτικοί αρχηγοί απευθύνονται
μέσω του Twitter σε ένα κομματικό (και μη) ακροατήριο, απευθύνοντας
«πρόσκληση» προς τα μέλη της έσω ομάδας να μοιραστούν τις εκφραζόμενες απόψεις (Skilters et al., 2011, 78). Προς αυτή την κατεύθυνση,
τα δίπολα αριστερός / δεξιός και προοδευτικός / συντηρητικός, μαζί με τους
όρους που τα πλαισιώνουν, έχουν ενδεικτική (indexical) αξία, αντανακλώντας ανταγωνιστικές ή αντιμαχόμενες ταυτότητες του ανήκειν.
Από τη συνολική επεξεργασία των δεδομένων, προκύπτει μια ξεκάθαρη εικόνα επίκλησης των δύο παραπάνω αντιθέσεων από τα αριστερά κόμματα σε σχέση με τα δεξιά. Ειδικότερα, τόσο ο Α. Τσίπρας, όσο και η Φ. Γεννηματά και ο Σ. Θεοδωράκης πρόθυμα αναδέχονται τον αυτοπροσδιορισμό προοδευτικός, κατασκευάζοντας την
ταυτοτική αντίθεση «εμείς οι προοδευτικοί» vs «οι άλλοι οι συντηρητικοί» και αναδεικνύοντας τη συγκεκριμένη ταμπέλα σε δημοφιλέστερη ταυτοτική αναφορά του αριστερού φάσματος. Δε συμβαίνει,
ωστόσο, πλέον το ίδιο με το δίπολο αριστερός / δεξιός, με μόνο τον Α.
Τσίπρα να οικειοποιείται τον όρο Αριστερά, που άλλωστε αποτελεί έμβλημα του ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά (βλ. «Πρώτη φορά Αριστερά»), απαντώντας ενδεχομένως στο προεκλογικό αίτημα μεγάλης μερίδας δυσαρεστημένων από το παλιό πολιτικό κατεστημένο ψηφοφόρων για
πιο ριζοσπαστικές πολιτικές παρεμβάσεις. Αντίθετα, η Φ. Γεννηματά
προβάλλει την κεντροαριστερή ταυτότητα της ΔΗ.ΣΥ. και ο Σ. Θεοδωράκης διεκδικεί για ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ τον χώρο του κέντρου, και οι δύο τηρώντας αποστάσεις από τον κατ’ αυτούς ιδεολογικό διασυρμό της
Αριστεράς λόγω της θεωρούμενης ως «αποτυχημένης» συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Επομένως, η συγχρονική ιδεολογική διαφοροποίηση των τριών κομμάτων που ιστορικά συνδέονται με την Αριστερά, η κατάτμηση του αριστερού φάσματος σε σαφώς διακριμένες ιδεολογικές ζώνες και η πρόσφατη αρνητική σημασιοδότηση των όρων
αριστερός και αριστεριστής σε αντίθεση με τον καθολικά θετικά φορτισμένο όρο προοδευτικός παρέχει ενδείξεις ασυμβατότητας της διάκριFigura in Praesentia
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σης προοδευτισμός / συντηρητισμός σε σχέση με το παραδοσιακό σχήμα
Αριστερά / Δεξιά.
Και στους τρεις προαναφερθέντες πολιτικούς αρχηγούς οι όροι αριστερός / δεξιός, προοδευτικός / συντηρητικός είναι φορείς περισσότερο
εκφραστικού νοήματος, παρά αναφορικού, καθώς δεν αποτελούν μέρος της άρθρωσης ενός λογικού επιχειρήματος ή ενός ιδεολογικού μανιφέστου, ούτε συνδέονται με συγκεκριμένες προτάσεις ή πολιτικές
πρακτικές, αντίθετα ανασύρουν τις αξίες και το παρελθόν της Αριστεράς, που αποτελεί διαχρονικά αξιωματική βάση αναφοράς, παραμένοντας μετέωροι ως προς το περιεχόμενό τους. Αυτού του τύπου η
«συνθηματική» χρήση ευνοείται και από τη φύση του μέσου, καθώς ο
περιορισμός των 140 χαρακτήρων στο Twitter εκ των πραγμάτων
προκρίνει τον ειρωνικό σχολιασμό και την συνθηματολογική επίκληση στο συναίσθημα, μη αφήνοντας πολλά περιθώρια για εμπεριστατωμένη πολιτική ανάλυση.
Αντίθετα, τα δίπολα αριστερός / δεξιός και προοδευτικός / συντηρητικός
είναι περιθωριακά στον λόγο του Κ. Μητσοτάκη και του Π. Καμμένου, γεγονός που υποδεικνύει μια συνειδητή στρατηγική αποστασιοποίησης των δεξιά προσκείμενων κομμάτων προς τέτοιου είδους ιδεολογικές διακρίσεις, δεδομένου και του γεγονότος ότι το σκέλος που
τους αναλογεί είναι στιγματισμένο σε επίπεδο ονοματοθεσίας.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον Κ. Μητσοτάκη, η συγκεκριμένη επιλογή ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι υπάρχει ένας βαθμός έντασης ανάμεσα στις προσωπικές του πολιτικές πεποιθήσεις και τις
εσωομαδικές: ο ίδιος στις δημόσιες τοποθετήσεις του οικοδομεί συστηματικά ένα ταυτοτικό προφίλ φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό, διαχωρίζοντας τη θέση του από τη συντηρητική ιδεολογία, την οποία συστηματικά αποκηρύσσει. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν προτίθεται
να επενδύσει πολιτικά στις εν λόγω αντιθέσεις, δεν μπορεί και να τις
απορρίψει αναφανδόν, καθώς σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων
της ΝΔ είναι φορείς παραδοσιακά θεωρούμενων «δεξιών», «συντηρητικών» απόψεων. Επομένως, εν προκειμένω η αποσιώπηση των σχετικών όρων είναι η πιο ασφαλής οδός. Προτεραιότητά του είναι να
διαμορφώσει μια ταυτότητα «μεσαίου χώρου», τάση που, όπως ήδη
επισημάνθηκε, υιοθετείται και από τη ρητορική των Φ. Γεννηματά και
Σ. Θεοδωράκη, και η οποία, κατά τον Βερναρδάκη (2005), αποτελεί
ένα είδος «οργανικού κόμματος» με πλειοψηφική ισχύ, ως κοινωνικό
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παράγωγο της σύγκλισης των κομμάτων (ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ) σε στρατηγικά ζητήματα διακυβέρνησης, με σταδιακή αλλαγή (κατά τη δεκαετία του ’90) του χαρακτήρα του δικομματισμού από
τον «πολωμένο» στον «συγκλίνοντα δικομματισμό». Η αλλαγή αυτή
είχε ως αποτέλεσμα την άμβλυνση των παραδοσιακών κομματικών ή
παραταξιακών ταυτίσεων, λόγω της προσπάθειας των κομμάτων να
διευρύνουν το εκλογικό τους ακροατήριο. Ακόμη περισσότερο, σε μια
συγκυρία που διάχυτη είναι η γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού
συστήματος, η υπέρβαση των διπόλων που είχαν στηρίξει τον δικομματισμό και η μετατόπιση σε ένα ανανεωμένο σύστημα πολιτικών αξιών φαίνεται να αποτελεί κομμάτι της ατζέντας των πολιτικών επιτελείων. Άλλωστε, η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στη διεθνή
πολιτική σκηνή: καθώς αναδύονται νέα πολιτικά υποκείμενα στις οικονομοτεχνικά αναπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, συντελείται μια παράλληλη μεταβολή στην ιεράρχηση των κοινωνικών αιτημάτων και
αναγκών, με τη «μεσαιοποίηση» της κοινωνίας να τείνει να καταργήσει τα ταξικά σύνορα (Παστιάδης, 2009). Οι νέες γενιές, οι περισσότερο μορφωμένοι και τα κοινωνικά στρώματα μεσαίου εισοδήματος
απομακρύνονται από μορφές μαζικής πολιτικής (mass politics), απορρίπτουν τη βεβαιότητα της διάκρισης Αριστερά/Δεξιά μαζί με τις
κοινωνιολογικές της βάσεις, είναι ιδεολογικά κεντρώοι και στην πλειονότητα των προβλημάτων υιοθετούν μια ενδιάμεση θέση μεταξύ των
αριστερών και των δεξιών «σταθερών» (Mayer et al., 2005, 104-106) 7.

Συμπεράσματα
Στον λόγο των πολιτικών αρχηγών που εξετάστηκε, μέσω της επίκλησης
των όρων αριστερός / δεξιός και προοδευτικός / συντηρητικός κατασκευάζονται ταυτότητες ενδοομαδικής συνοχής ή/και ετεροποίησης, οι
οποίες άλλοτε αναπαράγουν κι άλλοτε τροποποιούν ή και αποσιωπούν
καθιερωμένες ιδεολογικές διευθετήσεις, με τρόπο ad hoc και αυτοεξυπηρετικό. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός απευθύνεται στο κομματικό
του ακροατήριο επιχειρώντας τη συσπείρωση και την πόλωση των
οπαδών γύρω από τους παραπάνω όρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται

7

Η μετατόπιση από την Αριστερά προς το Κέντρο επιβεβαιώνεται και από τα
πορίσματα σχετικών ερευνών του EΚΚΕ (βλ. Δώδος et al., 1997).
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για να χαράξουν διακριτές κομματικές γραμμές, ανασχεδιάζοντας τον
ιδεολογικό χάρτη.
Ασφαλώς, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας είναι περιορισμένα
και δεν επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των σύγχρονων
εγχώριων πολιτικών τάσεων, η οποία θα περιλάμβανε τη συστηματική
συσχέτιση του ιδεολογικού αυτοπροσδιορισμού (Αριστερά, Κεντροαριστερά, Κέντρο, Κεντροδεξιά, Δεξιά) με εμβληματικούς τόπους (topoi)
της πολιτικής επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς υλοποιείται η υποτιθέμενη «αριστερή» ή «δεξιά» ιδεολογία ως υποκείμενο
αξιωματικό πλαίσιο σε συγκεκριμένες στάσεις και πολιτικές που
άπτονται βασικών ζητημάτων της καθημερινής ζωής των πολιτών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε π.χ. ότι στα κειμενικά υπο-σώματα που εξετάστηκαν απαντούν μια σειρά από ιδεολογικά φορτισμένους όρους σε
σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική (μνημονιακός, νεοφιλελεύθερος,
κρατικιστής), το προσφυγικό (ξενοφοβικός, ρατσιστικός), την εθνική ιδεολογία (εθνικόφρων, εθνικιστής, εθνοπροδότης, πατριώτης, ανθελληνικός), τη
στάση προς την ευρωπαϊκή ένωση (φιλοευρωπαϊκός, αντιευρωπαϊκός,
ευρωσκεπτικιστής) κ.ά., που συνδιαμορφώνουν συμπλέγματα πολιτικών
στάσεων. Μια συστηματική κριτική ανάλυση λόγου για το πώς αρθρώνεται η ιδεολογία και πώς τα προκατειλημμένα νοητικά μοντέλα των
μελών της έσω ομάδας ελέγχουν το περιεχόμενο του λόγου (πβ. van
Dijk, 2006, 734) θα ρίξει φως στις συγχρονικές εννοιολογήσεις των
διπόλων αριστερός / δεξιός, προοδευτικός / συντηρητικός, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές που θεματοποιήθηκαν
στην παρούσα μελέτη οφείλονται σε δια-ιδεολογική έκθεση (crosscutting) ή αν πρόκειται για δείγματα ‘διπλής γλώσσας’, που συσκοτίζουν το νόημα με στόχο να χειραγωγήσουν τις ιδεολογικές πεποιθήσεις των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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