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Εισαγωγή

Από το 2009 η Ελλάδα έχει εισέλθει στην πιο κρίσιµη καµπή της µεταπολεµικής
ιστορίας της. Σύµφωνα µε τη Eurostat, τον Αύγουστο του 2013 η ανεργία βρίσκονταν
στο 27,3% (σε σύγκριση µε 8,9% τον Ιανουάριο του 2009) µε την ανεργία των νέων
να είναι 57,7%, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας το ΑΕΠ
µειώθηκε κατά 27% µεταξύ 2008 και 2012. Το ελληνικό πολιτικό σύστηµα δεν έχει
φανεί περισσότερο ανθεκτικό από την ελληνική οικονοµία. Το δικοµµατικό σύστηµα
που επικρατούσε στην Ελλάδα για τρεις δεκαετίες κατέρρευσε µέσα σε δυο χρόνια,
µε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία να χάνουν πάνω από το µισό της δύναµης
τους στις εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου 2012.
H πολιτική συναίνεση που ήταν σε µεγάλο βαθµό δεδοµένη, ιδίως στην
ύστερη µεταπολίτευση, έχει χαθεί. Από την έναρξη της κρίσης έχουµε, στο ευρύτερο
επίπεδο, δυο λόγους που συγκρούονται µετωπικά διεκδικώντας την ηγεµονία, τόσο
µέσω των παραδοσιακών µέσων όσο και µέσα από το διαδίκτυο. Απ’ τη µία έχουµε
έναν συντηρητικό, µνηµονιακό λόγο, που χονδρικά υποστηρίζεται από την
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Αυτό το κείµενο εργασίας βασίζεται σε µια διάλεξη που έκανα για το µάθηµα «Φιλοσοφία και
Γλώσσα» στο πλαίσιο του έργου «Ακαδηµία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» που
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μια πιο επεξεργασµένη εκδοχή του
πρόκειται να δηµοσιευτεί στο Γιάννης Πεχτελίδης, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Υβόν Κοσµά (επ.),
Θεωρία του Λόγου: Δηµιουργικές εφαρµογές, Αθήνα: Gutenberg. Ευχαριστώ πολύ τους µαθητές/τριες
µου για τις παρατηρήσεις που έκαναν όταν αυτό το άρθρο είχε ακόµα τη µορφή µαθήµατος, καθώς και
τους/τις επιµελητές/τριες του τόµου που µε ενθάρρυναν να το δηµοσιεύσω.
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κυβέρνηση συνασπισµού της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ· απ’ την άλλη
υπάρχει ένας αριστερός, αντιµνηµονιακός λόγος, µε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο
σηµαντικότερος εκφραστής του.
Σε τούτο το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαµαράς
αποφάσισε

να

στείλει

το

επονοµαζόµενο

«µήνυµα

προς

τους

Έλληνες»

χρησιµοποιώντας τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, στις 28 Νοεµβρίου 2012
απευθύνθηκε στους πολίτες µε ένα µονόλεπτο βίντεο µε τίτλο «Η Ελλάδα τώρα
ξεκινάει», που δηµοσιοποιήθηκε µέσω του προφίλ του στο facebook και του
καναλιού της Νέας Δηµοκρατίας στο YouTube.1 Το µήνυµα Σαµαρά ακολούθησε την
αµέσως επόµενη µέρα ένα σατιρικό βίντεο, που επίσης δηµοσιοποιήθηκε µέσω των
µέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιχείρησε να τον διακωµωδήσει χρησιµοποιώντας
σαν πρώτη ύλη το υλικό του δικού του βίντεο.
Σε αυτό το άρθρο θα δούµε πως ένα περιστατικό που θα µπορούσε να
αγνοηθεί ως ένα διαδικτυακό επεισόδιο µικρής σηµασίας αποτελεί ένα ξεκάθαρο
παράδειγµα της τρέχουσας πάλης για ηγεµονία στην Ελλάδα. Κάνοντας ανάλυση
λόγου σε αυτά τα δύο βίντεο θα αποκτήσουµε καλύτερη επίγνωση κάποιων
χαρακτηριστικών αυτής της σύγκρουσης που διεξάγεται στο επίπεδο του λόγου.

Η µέθοδος: Η έννοια του Μύθου στον Barthes

Προκειµένου να αναλύσω τα δυο βίντεο χρησιµοποιώ την έννοια του µύθου, που
εισήχθη από τον Γάλλο θεωρητικό και σηµειωτιστή2 Roland Barthes το 1957 µε το

1 Νέα Δηµοκρατία (2012) Αντώνης Σαµαράς – «Η Ελλάδα τώρα ξεκινάει...», βίντεο στο διαδίκτυο που
ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2013 στο http://www.youtube.com/watch?v=Mc_UaGhykcA
2 Η διάκριση των, κατά τ’ άλλα συνώνυµων, όρων «σηµειωτική» και «σηµειολογία», που αναφέρονται
στον επιστηµονικό κλάδο που µελετάει τα σηµεία, έχει κατά βάση ιστορικό περιεχόµενο.
Συγκεκριµένα, ο όρος σηµειολογία αναφέρεται συνήθως στο έργο του Barthes και του Saussure, οι
οποίοι άλλωστε τον χρησιµοποιούσαν, ενώ ο όρος σηµειωτική περιλαµβάνει τα µεταγενέστερα έργα
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κλασικό του έργο Μυθολογίες.3 Παρόλο που η προσέγγιση του Barthes µετράει πάνω
από πενήντα χρόνια και έχουν προταθεί πολλές άλλες µέθοδοι ανάλυσης λόγου από
τότε, το έργο του συνεχίζει να ασκεί σηµαντική επίδραση. Ενδεικτικό είναι πως
πρόσφατα εκδόθηκε στα αγγλικά ένας συλλογικός τόµος που όχι µόνο είναι
αποκλειστικά αφιερωµένος στην έννοια του µύθου, αλλά ακολουθεί ακόµα και τη
δοµή των Μυθολογιών του Μπαρτ, βάζοντάς τες σε µια σύγχρονη οπτική.4
Αφετηρία του Barthes είναι η – µε σηµειωτικές προσδοκίες - γλωσσολογία
του Ferdinand de Saussure.5 Σύµφωνα µε το Saussure, όλες οι γλώσσες αποτελούνται
από σηµεία και κάθε σηµείο συνδέει ένα σηµαίνον και ένα σηµαινόµενο. Το σηµαίνον
είναι το ερέθισµα που αντιλαµβανόµαστε µέσω των αισθήσεων µας, που συνήθως
έχει τη µορφή ήχου ή εικόνας· το σηµαινόµενο είναι η έννοια που συνδέουµε µε το
σηµαίνον· και το σηµείο είναι η ενότητα σηµαίνοντος και σηµαινόµενου. Έτσι, για
παράδειγµα, η λέξη «δέντρο» είναι ένα σηµείο του οποίου το σηµαίνον είναι ο ήχος
«δέντρο» και σηµαινόµενο είναι η έννοια του ίδιου του δέντρου.
Ο µύθος αξιοποιεί την προσέγγιση του Saussure συνδέοντας όµως την
σηµειωτική ανάλυση µε την ιδεολογική, που προϋποθέτει έναν «αναδιπλασιασµό»
του γλωσσολογικού σχήµατος του σηµείου. Όπως εξηγεί ο Barthes, «ξαναβρίσκουµε
στον µύθο το τρισδιάστατο σχήµα που αναφέραµε παραπάνω: το σηµαίνον, το
σηµαινόµενο και το σηµείο. Όµως ο µύθος είναι ένα ειδικό σύστηµα, γιατί
διαµορφώνεται πάνω στη βάση µιας σηµειολογικής αλυσίδας που προϋπάρχει: είναι
ένα δευτερογενές σηµειολογικό σύστηµα. Αυτό που είναι σηµείο (δηλαδή συνθετικό

του κλάδου. Καθώς στην πράξη ο όρος σηµειωτική έχει επικρατήσει και λειτουργεί σαν όρος-οµπρέλα
που µπορεί περιλαµβάνει όλες τις προσεγγίσεις, ο ίδιος χρησιµοποιώ αποκλειστικά τον όρο
σηµειωτική (µε εξαίρεση, φυσικά, τις κατά λέξη παραποµπές που αναφέρονται σε «σηµειολογία»),
καθώς θεωρώ πως η χρήση δυο όρων για την ίδια έννοια προκαλεί σύγχυση χωρίς να προσφέρει κάτι.
3 Ρολάν Μπαρτ (1979) Μυθολογίες – Μάθηµα, Αθήνα: Ράππα.
4 Pete Bennet, Julian McDougall (2013) Barthes’ ‘Mythologies’ Today: Readings of Contemporary
Culture. Νέα Υόρκη: Routledge.
5 Ferdinand de Saussure (1979) Μαθήµατα γενικής γλωσσολογίας, Αθήνα: Παπαζήσης.
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άθροισµα µιας έννοιας και µιας εικόνας) στο πρώτο σύστηµα, γίνεται απλό σηµαίνον
στο δεύτερο... Στον µύθο υπάρχουν δυο σηµειολογικά συστήµατα, που το ένα τους
είναι εξαρθρωµένο σε σχέση µε το άλλο: ένα γλωσσολογικό σύστηµα, η γλώσσα (ή
τρόποι παράστασης αφοµοιωµένοι από αυτό), που θα την ονοµάσω γλώσσααντικείµενο, γιατί είναι η γλώσσα που ο µύθος υιοθετεί για να φτιάξει το δικό του
σύστηµα· και ο ίδιος ο µύθος, που θα τον αποκαλέσω µετα-γλώσσα, γιατί είναι µια
δεύτερη γλώσσα όπου γίνεται λόγος για την πρώτη.»6 Ο ίδιος ο Barthes αποτυπώνει
διαγραµµατικά αυτό τον µηχανισµό ως εξής:

Ο Barthes δίνει σαν παράδειγµα το εξώφυλλο του γαλλικού περιοδικού Paris-Match,7
στο οποίο βλέπουµε ένα µαύρο αγόρι που φοράει γαλλική στολή να χαιρετάει
στρατιωτικά κάτι που είναι αναµφίβολα η γαλλική σηµαία. Στο επίπεδο του πρώτου
σηµειωτικού συστήµατος, της γλώσσας, τα πράγµατα είναι απλά: Η φωτογραφία στο
εξώφυλλο του περιοδικού είναι ένα σηµείο, της οποίας το σηµαίνον είναι η εικόνα
του µαύρου αγοριού που χαιρετάει στρατιωτικά και σηµαινόµενο είναι η έννοια του
ίδιου του µαύρου αγοριού. Όµως το δεύτερο σηµειωτικό σύστηµα του µύθου
µετατρέπει αυτό το γλωσσικό σηµείο σε απλό σηµαίνον στο οποίο αποδίδεται ένα
6 Μπαρτ (1979), σσ. 208-209.
7 Στο ίδιο, σσ. 210-212.
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καινούριο σηµαινόµενο· εν προκειµένω, οι
έννοιες

της

«γαλλικότητας»

και

της

«στρατιωτικότητας». Έτσι προκύπτει ένα
καινούριο σηµείο, ο µύθος, ο οποίος
διακηρύσσει ότι η Γαλλία είναι µια µεγάλη
αυτοκρατορία που την υπηρετούν πιστά
όλα τα παιδιά της, ανεξάρτητα από το αν
είναι µαύρα ή λευκά.8
Πρέπει να επισηµανθεί πως το
πρωτογενές

σηµειωτικό

σύστηµα,

η

γλώσσα, λειτουργεί στο επίπεδο της καταδήλωσης, ενώ ο µύθος λειτουργεί στο
επίπεδο της συνδήλωσης. Πιο συγκεκριµένα, η καταδήλωση αφορά το κυριολεκτικό ή
προφανές νόηµα ενός σηµείου (πχ ένα µαύρο αγόρι), ενώ η συνδήλωση αναφέρεται
στις ευρύτερες πολιτισµικές και κοινωνικές προκείµενες που συνδέονται µε ένα
σηµείο αλλά πάνε πέρα από το κυριολεκτικό του νόηµα (πχ γαλλικότητα και
στρατιωτικότητα). Στην πράξη τα όρια µεταξύ της καταδήλωσης και της συνδήλωσης
είναι ασαφή, αλλά δεν παύει να πρόκειται για µια χρήσιµη διάκριση.
Τέλος, ο Barthes εξηγεί πως «ο µύθος είναι λόγος».9 Βέβαια, ο µύθος είναι µια
συγκεκριµένη µορφή λόγου η οποία προϋποθέτει τις ιδιαίτερες συνθήκες που

8 Σηµειώστε πως την εποχή που δηµοσιεύτηκε αυτό το περιοδικό (1955) βρισκόταν σε εξέλιξη ο
Πόλεµος της Αλγερίας, που οδήγησε στην ανεξαρτησία της Αλγερίας από τη Γαλλία το 1962, και πως
οι Γάλλοι αναγνώστες της περιόδου αντιλαµβάνονταν ότι το µαύρο αγόρι του εξώφυλλου καταγόταν
από την Αλγερία. Συνεπώς, αυτός ο µύθος εξυπηρετούσε το στόχο της ιδεολογικής υποστήριξης της
Γαλλίας στον πόλεµο δίνοντας της ένα ηθικό άλλοθι.
9 Μπαρτ (1979), σ. 201. Η έννοια του λόγου, αν και έχει κεντρική σηµασία στις κοινωνικές επιστήµες,
τείνει να χρησιµοποιείται χωρίς να προσδιορίζεται. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αρκεί να
σηµειωθεί πως ο λόγος είναι ένας συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο κατανοούµε και µιλάµε για τον
κόσµο και τα κοινωνικά φαινόµενα, ο οποίος προϋποθέτει τη χρήση της γλώσσας. Για παράδειγµα,
ένας σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο το οποίο µπορούµε να περιγράψουµε χρησιµοποιώντας τη
γλώσσα. Ωστόσο, από τη στιγµή που αρχίζουµε να ερµηνεύουµε το σεισµό, τότε παράγουµε λόγους
για το σεισµό (πχ σεισµολογικός, θρησκευτικός ή πολιτικός λόγος, ανάλογα την ερµηνεία που δίνεται).
Για εισαγωγή στην έννοια και τις προσεγγίσεις του λόγου βλέπε Stuart Hall (1997) Representation:
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αναφέρθηκαν· είναι ένας λόγος που κατασκευάζεται µετατρέποντας τα γλωσσικά
σηµεία σε σηµαινόµενα στο πλαίσιο µιας δευτερογενούς σηµειωτικής αλυσίδας.
Έτσι, ο µύθος είναι ένας λόγος που κλέβει το νόηµα της γλώσσας και το
παραµορφώνει προκειµένου να της δώσει ένα καινούριο, διαφορετικό και συχνά
πολιτικά φορτισµένο, νόηµα.

Μύθος και θεωρία του λόγου

Επιστρέφοντας στα υπό εξέταση βίντεο, µπορεί να φαίνεται περίεργο που επέλεξα να
τα αναλύσω χρησιµοποιώντας την έννοια του µύθου. Όπως πρέπει να είναι φανερό
από τη σύντοµη περιγραφή που προηγήθηκε, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της
προσέγγισης του Barthes είναι η απλότητά της, έτσι που µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα
και εύκολα. Ωστόσο, ο µύθος έχει το µειονέκτηµα ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί
άµεσα µόνο για τη µελέτη σύντοµων κειµένων που περιλαµβάνουν ελάχιστα σηµεία,
όπως αφίσες ή εξώφυλλα περιοδικών, και έτσι φαίνεται, τουλάχιστον εκ πρώτης
όψεως, να έχει περιορισµένη εφαρµογή. Και το βίντεο του Σαµαρά δεν είναι ούτε
σύντοµο, ούτε απλό. Το µήνυµά του παράγεται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, έχουµε την
επική µουσική που διατρέχει το βίντεο, η οποία δεν θα ήταν καθόλου αταίριαστη σαν
ηχητική υπόκρουση σε µια ταινία όπως το «Χόµπιτ». Δεύτερον, την αφήγηση, που
ακούµε από το στόµα του ίδιου του πρωθυπουργού. Και τρίτον, το επίπεδο της
εικόνας, που από µόνο είναι του αρκετά σύνθετο· κοντινά πλάνα του πρωθυπουργού
εναλλάσσονται µε πολυάριθµα βίντεο και εικόνες που αναφέρονται στο παρελθόν και
παρόν της Ελλάδας. Αρχικά µοιάζει δύσκολο να βάλουµε όλα αυτά τα σηµεία στο

Cultural Representations and Signifying Practices, London: Open University Press, Daniel Chandler
(2007) Semiotics: The basics, New York: Routledge, David Howarth (2008) Η έννοια του λόγου,
Αθήνα: Πολύτροπον, Louise Phillips, Marianne W. Jørgensen (2009) Ανάλυση λόγου: Θεωρία και
µέθοδος, Αθήνα: Παπαζήσης.
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απλό σχήµα: γλωσσικό σηµείο – µετατροπή σε σηµαίνον – παραµόρφωση του σε
µύθο. Έτσι, µια πρώτη εύλογη απορία είναι γιατί να µην χρησιµοποιήσω κάποια
άλλη, σύγχρονη και πιο πλήρη µέθοδο ανάλυσης λόγου, όπως την κριτική ανάλυση
λόγου του Norman Fairclough10 ή την προσέγγιση που έχει προταθεί από τον Κύρκο
Δοξιάδη, η οποία αποτελεί µια πρακτική εφαρµογή της ανάλυσης λόγου του Michel
Foucault.11
Πέρα από αυτό το µεθοδολογικό πρόβληµα, υπάρχει και ένα θεωρητικό
ζήτηµα. Η έννοια του µύθου ανήκει στη δοµιστική παράδοση και συνεπώς µοιράζεται
τις αδυναµίες της.12 Για παράδειγµα, ο µύθος τονίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη
δοµή ενός λόγου αντί για τη διαδικασία της αλλαγής και έτσι, µε τον µηχανιστικό
τρόπο που περνάει από το ένα σηµειωτικό επίπεδο στο άλλο δίνει, φαινοµενικά, την
εντύπωση πως είναι στατικός και ανιστορικός.13 Κατά συνέπεια, η χρήση µιας
δοµιστικής έννοιας σαν τον µύθο µπορεί να µοιάζει προβληµατική όταν εξετάζουµε
κείµενα που είναι ενδεικτικά της δυναµικής πάλης για ηγεµονία.
Ωστόσο, η θέση µου είναι πως ο µύθος αποτελεί µια ευέλικτη έννοια που
µπορεί να προσαρµοστεί σε διαφορετικά πλαίσια, όπως µπορεί να φανεί άλλωστε από
την προσεκτική µελέτη του έργου του Barthes. Στο παρόν κείµενο αυτό θα γίνει
φανερό µέσω της ανάλυσης που θα ακολουθήσει, καθώς πρόθεσή µου είναι
περισσότερο να εφαρµόσω το µύθο σε ένα σύγχρονο πλαίσιο λόγου, αλλά χρειάζεται
να δοθεί µια, έστω, συνοπτική τεκµηρίωση.

10 Norman Fairclough (1992) Discourse and social change, Cambridge: Polity Press, Norman
Fairclough (1995) Critical discourse analysis, London: Longman.
11 Κύρκος Δοξιάδης (2008) Ανάλυση λόγου. Κοινωνικό-φιλοσοφική θεµελίωση, Αθήνα: Πλέθρον.
12 Για µια ενδεικτική κριτική της δοµιστικής προσέγγισης του λόγου βλέπε Howarth (2008), σσ. 4556.
13 Πάντως πρόκειται για µια εντύπωση που αδικεί τον Barthes, καθώς προκύπτει µόνο όταν εξετάζεται
αποκλειστικά η βασική περιγραφή του µύθου χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος που τον χειρίστηκε
ο ίδιος. Άλλωστε, ο Barthes επισήµανε πως «η µυθολογία δεν µπορεί παρά να έχει ιστορική βάση,
γιατί ο µύθος είναι ένας λόγος επιλεγµένος από την ιστορία: δεν µπορεί να ξεπηδήσει από τη ‘φύση’
των πραγµάτων». Μπαρτ (1979), σ. 202.
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Ξεκινώντας από το θεωρητικό πρόβληµα, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι
παρόλο που ο µύθος σαν έννοια ανήκει στη δοµιστική παράδοση, η σκέψη του ίδιου
του Barthes βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ δοµισµού και µεταδοµισµού. Αρκετοί
θεωρητικοί έχουν διακρίνει φάσεις στο έργο του Barthes· µια δοµιστική φάση, στην
οποία ανήκουν οι Μυθολογίες, και µια µεταδοµιστική φάση που ξεκινάει µε τη
δηµοσίευση του S/Z το 1970.14 Πράγµατι, όπως επισηµαίνει ο Δοξιάδης, η µετάβαση
του Barthes στο µεταδοµισµό είναι προφανής από τις πρώτες σελίδες του S/Z.15
Ενδεικτικά, ο Barthes διακηρύσσει πως «την ίδια στιγµή που τίποτα δεν υπάρχει έξω
από το κείµενο, δεν υπάρχει ποτέ ένα όλο του κειµένου»,16 το οποίο αποτελεί µια
συνήθη µεταδοµιστική θέση και αµφισβητεί το στατικό χαρακτήρα του µύθου. Αν
τον εξετάσουµε υπό αυτή την οπτική, ο µύθος δεν αποτελεί έναν πάγιο λόγο αλλά
ξαναγράφεται συνεχώς. Αυτή η θέση αντικατοπτρίζεται και στην αλλαγή της µεθόδου
του Barthes. Όπως το θέτει ο Δοξιάδης, «θα µπορούσε να ιδωθεί το S/Z ως η ιδρυτική
πράξη της ανάλυσης κειµένου (ήτοι της µεταστρουκτουραλιστικής σηµειολογίας). Ο
Barthes εγκαθιδρύει τη συγκεκριµένη πρακτική λόγου διαπράττοντάς την
κυριολεκτικά: ανα-λύει το κείµενο, το ανατέµνει, παρουσιάζοντας το ‘ολόκληρο’,
αλλά µόνο προκειµένου να το αποσυνθέσει σε 561 κοµµατάκια.»17
Αν και το έργο του Barthes βρίσκεται στα όρια δοµισµού – µεταδοµισµού, ο
ίδιος ο µύθος προέρχεται από την πρώιµη, δοµιστική φάση του Barthes. Παρόλα
αυτά, είναι δυνατό να ισχυριστεί κανείς ότι ο µύθος εµπεριέχει τους σπόρους της
µετάβασης στο µεταδοµισµό· άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Barthes έβλεπε
το ύστερο έργο του περισσότερο σαν τροποποίηση παρά σαν άρνηση των πρώιµων

14 Πχ Leonard Jackson (1991) The Poverty of Structuralism, London: Longman, Philip Thody, Ann
Course (1997) Introducing Barthes, New York: Totem Books.
15 Κύρκος Δοξιάδης (2007) «Επίµετρο στο S/Z» στο Ρολάν Μπαρτ, S/Z, Αθήνα: Νήσος, σσ. 337-366.
16 Ρολάν Μπαρτ (2007) S/Z, Αθήνα: Νήσος, σ. 16.
17 Δοξιάδης (2007), σ. 362.
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γραπτών του.18 Για παράδειγµα, ο µύθος δεν είναι η στατική, αυτοαναφορική
οντότητα που φαίνεται εκ πρώτης όψεως, καθώς δεν είναι δυνατό να γίνει
κατανοητός λαµβάνοντας υπόψη µόνο τα σηµεία που περιλαµβάνει. Αντιθέτως, η
ανάγνωση του µύθου προϋποθέτει τη γνώση και χρήση κειµένων που βρίσκονται έξω
από αυτόν. Δεν είναι δυνατό να αναγνωρίσουµε το µύθο της γαλλικής αυτοκρατορίας
που υπηρετείται πιστά από όλα τα παιδιά της στο εξώφυλλο του Paris-Match χωρίς
να έχουµε υπόψη το ιστορικό, κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, όπως είναι ο
Πόλεµος της Αλγερίας, στο οποίο αναφέρεται. Κατά συνέπεια, ο µύθος εξ’ ορισµού
δεν είναι ποτέ πλήρης, αλλά απαιτεί εξωτερικά στοιχεία προκειµένου να αποκτήσει
υπόσταση.
Γι’ αυτό ο µύθος, αν και δοµιστικός στη σύλληψη του, έχει τη δυνατότητα να
εφαρµοστεί στο πλαίσιο µιας µεταδοµιστικής θεωρίας του λόγου. Αυτό έχει γίνει ήδη
άλλωστε: οι Bennet και McDougall, για παράδειγµα, αναφέρουν ρητά στην εισαγωγή
στις σύγχρονες Μυθολογίες τους ότι αντλούν τις µεθόδους τους από το έργο του
Fairclough.19 Στην πράξη, ο τρόπος αξιοποίησης του µύθου, ακόµα και από τον ίδιο
τον Barthes, τον πάει µακριά από τις δοµιστικές ρίζες του. Επιπλέον, κατά την άποψη
µου, ο µύθος πάει πέρα από την απλή διάκριση καταδήλωσης και συνδήλωσης. Ο
µύθος είναι λόγος, και ως τέτοιος συνεχώς ξαναγράφεται, αµφισβητείται,
τροποποιείται. Παρόλο που ένα συγκεκριµένο κείµενο µπορεί να παράγει ένα
συγκεκριµένο µύθο σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, ο ίδιος ο µύθος δεν ανήκει σε
ένα κείµενο.
Και αυτό µας φέρνει στο µεθοδολογικό ζήτηµα της εφαρµογής του µύθου σε
σύνθετα κείµενα, όπως είναι τα βίντεο υπό εξέταση. Η απάντηση σε αυτό το
πρόβληµα έχει δοθεί από τον Barthes στο S/Z, οπού τεµάχισε τη νουβέλα Σαραζίν
18 Charles J. Stivale (2002) ‘Mythologies Revisited: Roland Barthes and the Left’ στο Cultural
Studies, 16(3), σ. 463.
19 Bennet, McDougall (2013), σ. 5.
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του Balzac σε πολυάριθµα αποσπάσµατα προκειµένου να την αναλύσει σύµφωνα µε
τους κώδικές του,20 µια προσέγγιση που βρίσκεται κοντά στον τρόπο που
αντιλαµβάνοµαι τον µύθο και είναι πρακτική στην εφαρµογή της.
Μάλιστα, το βίντεο του Σαµαρά µας προκαλεί να το χωρίσουµε σε
αποσπάσµατα, καθώς είναι σχεδόν προφανές ότι αποτελείται από οκτώ µέρη. Η
εµφάνιση του προσώπου του πρωθυπουργού, συνήθως να αφηγείται, λειτουργεί όπως
η κενή γραµµή ανάµεσα σε δυο παραγράφους, έτσι που µε φυσικό τρόπο τεµαχίζει το
βίντεο σε αρκετά αποσπάσµατα, µε το κάθε απόσπασµα να αποτελεί µια αυτόνοµη
οντότητα που δηµιουργεί το δικό της µύθο. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, πρόκειται
για ένα πολύ καλά δοµηµένο βίντεο που κατασκευάζει σταδιακά το µήνυµά του µέσω
της παραγωγής µιας πλειάδας µύθων, οι οποίοι τελικά συναντιούνται και ενώνονται
σε έναν άλλο, πιο σύνθετο µύθο.21 Ας περάσουµε λοιπόν στην ανάλυση.

«Η Ελλάδα τώρα ξεκινάει»

Κατά τα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα του βίντεο βλέπουµε τον πρωθυπουργό να
εργάζεται στο γραφείο του. Στο επίπεδο της γλώσσας, δηλαδή στο πρωτογενές
σηµειωτικό σύστηµα, αυτή η (κινούµενη) εικόνα είναι ένα σηµείο του οποίου το
σηµαίνον είναι η εικόνα του πρωθυπουργού και σηµαινόµενο η έννοια του
πραγµατικού ανθρώπου Αντώνη Σαµαρά που εργάζεται. Αυτό είναι αρκετά σαφές
και, εκ πρώτης όψεως, η χρήση πέντε δευτερολέπτων µόνο και µόνο για να δούµε τον
πρωθυπουργό να δουλεύει µοιάζει να είναι χάσιµο χρόνου. Ωστόσο αυτό το
απόσπασµα εγείρει ένα σηµαντικό σηµείο εκκίνησης µε το µύθο που δηµιουργείται.

20 Ρολάν Μπαρτ (2007).
21 Με εξαίρεση το πρώτο απόσπασµα, που θα αξιοποιηθεί σαν παράδειγµα του τρόπου δόµησης ενός
µύθου, δε θα εξηγήσω ποιο είναι το σηµαίνον και ποιο το σηµαινόµενο κάθε µύθου, καθώς σε αυτή
την περίπτωση η ανάλυση θα είχε πολύ µεγάλη έκταση χωρίς να προστίθεται κάτι επί της ουσίας.
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Συγκεκριµένα, αυτός ο µύθος µετατρέπει το οπτικό σηµείο του εργαζόµενου
πρωθυπουργού σε απλό σηµαίνον και του αποδίδει ένα νέο σηµαινόµενο: την έννοια
της εργατικότητας. Αυτό προκύπτει εµφατικά µέσω του τρόπου απεικόνισης του· δεν
είναι µόνο ότι βλέπουµε τον πρωθυπουργό να γράφει, αλλά επιπλέον έχει σηκωµένα
τα µανίκια του για να υποδηλώσει ότι η πράξη της γραφής είναι µέρος της σκληρής
εργασίας του. Έτσι, αυτό το απόσπασµα χρησιµοποιεί µια στερεοτυπική εικόνα
προκειµένου να κατασκευάσει ένα µύθο σύµφωνα µε τον οποίο ο Έλληνας
πρωθυπουργός, που είναι επίσης ο αφηγητής µας, είναι ένας εργατικός άνθρωπος που
δουλεύει για το καλό της πατρίδας. Είναι κρίσιµο να φανεί πως ο αφηγητής είναι
κάποιος που µπορούµε να εµπιστευτούµε και που πρέπει να ακούσουµε.
Αλλά αυτός ο µύθος είναι πιο σύνθετος απ’ ότι µοιάζει. Για την ακρίβεια, η
σκηνή του γραφείου έχει στηθεί µε µεγάλη προσοχή έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις
αξίες που εκφράζει ο πρωθυπουργός, και ένας προσεκτικός παρατηρητής θα

εντοπίσει αρκετά σηµαντικά στοιχεία που λειτουργούν σαν σηµεία. Παρατηρήστε,
για παράδειγµα, την εικόνα της Παναγίας που διακρίνεται πίσω από το δεξί χέρι του
πρωθυπουργού, καθώς και τις οικογενειακές φωτογραφίες που βρίσκονται στη
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βιβλιοθήκη. Αυτά τα σηµεία επιτελούν ένα σηµαντικό ρόλο όσον αφορά το µύθο του
εργατικού πρωθυπουργού, και µάλιστα τον εµπλουτίζουν αποδίδοντάς του
επιπρόσθετα χαρακτηριστικά: Ο Σαµαράς δεν είναι µόνο ένας εργατικός άνθρωπος,
αλλά είναι επίσης θρησκευόµενος και οικογενειάρχης. Αυτή η παρατήρηση επίσης
αναδεικνύει την ευελιξία της έννοιας του µύθου. Έτσι διαπιστώνουµε πως το
σηµαίνον ενός µύθου δεν περιορίζεται αναγκαστικά σε ένα γλωσσικό σηµείο, αλλά
µπορεί να περιλαµβάνει ένα σύνολο από σηµεία, στο βαθµό που όλα χάνουν το
κυριολεκτικό τους νόηµα εντασσόµενα στο µύθο.

Πίνακας 1: Μύθοι στο βίντεο «Η Ελλάδα τώρα ξεκινάει»
Εικόνα

Αφήγηση

Μύθος
Ο
πρωθυπουργός/αφηγητής
είναι υπόδειγµα
εργατικότητας και
αξιοπιστίας

1.
0:00- Ο Σαµαράς εργάζεται
0:05
2α.
Φωτογραφίες από
0:06πολέµους
0:12

Η Ελλάδα έχει βρεθεί
πολλές φορές µπροστά σε
δυσκολίες

2β. Είσοδος στην ΕΟΚ
0:13- και υποδοχή του
0:18 Καραµανλή

Κι όµως, κάθε φορά
έβρισκε το τρόπο να
προχωρήσει

Φωτογραφία νέου
3. Σαµαρά,
0:19- εικόνες/βίντεο
0:25 ελληνικών
επιτευγµάτων

Κάθε γενιά έβρισκε τη
δύναµη να αφήσει κάτι
µεγαλύτερο στην επόµενη

Σήµερα βρισκόµαστε ξανά
Ελληνικά τοπία,
µπροστά σε µια τέτοια
4.
κυρίως νησιά,
0:26στιγµή, που πρέπει να
Παρθενώνας, Λευκός
θυµηθούµε ποιοι είµαστε
0:40
Πύργος
και πού θέλουµε να πάµε

Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου
Κείµενα εργασίας, αρ. 6

«Η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει, µόνο λίγο
καιρό ξαποσταίνει και
ξανά προς τη δόξα
τραβά»

Η Ελλάδα είναι µια
µεγάλη χώρα µε µακρά
ιστορία

Ο πρωθυπουργός
εκπροσωπεί την Ελλάδα
και όλους εµάς
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Ορκωµοσία Σαµαρά,
5.
ο Σαµαράς µαζί µε
0:41Ευρωπαίους ηγέτες, η
0:51
ευρωπαϊκή οικογένεια

Γιατί τώρα που η Ευρώπη
αλλάζει, τώρα είναι η
στιγµή. Ή θα ξεπεράσουµε Η Ελλάδα ανήκει στη
τον εαυτό µας, ή θα
Δύση
αφήσουµε την ιστορία να
µας γυρίσει την πλάτη

6. Φωτογραφίες
0:52- (ωραίων)
1:00 Ελλήνων/ίδων

Εµείς όµως οι Έλληνες
ξέρουµε καλά πως µόνο
όταν είµαστε ενωµένοι και
αποφασισµένοι µπορούµε
να πετύχουµε τα πάντα

Είµαστε όλοι Έλληνες,
άρα ίδιοι, και πρέπει να
ενωθούµε

7.
1:01- Σλόγκαν
1:08

Η Ελλάδα τώρα ξεκινάει

Ενώνει τους παραπάνω
µύθους σε έναν άλλο

Τα επόµενα δυο αποσπάσµατα του βίντεο λειτουργούν µαζί από την άποψη
του µύθου, κι έτσι τα αντιµετωπίζω σαν ένα απόσπασµα που διακρίνεται σε δυο
µέρη, το 2α και το 2β. Στο µέρος 2α βλέπουµε φωτογραφίες από εποχές που η
Ελλάδα βρίσκονταν σε εµπόλεµη κατάσταση, ενώ ο πρωθυπουργός αρχίζει την
αφήγησή του λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές µπροστά σε
δυσκολίες». Στο µέρος 2β βλέπουµε δυο ιστορικές φωτογραφίες. Στην πρώτη, ο τότε
πρωθυπουργός της χώρας Κωνσταντίνος Καραµανλής υπογράφει τη συµφωνία της
ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, ενώ η δεύτερη φωτογραφία χρονολογείται
από το 1974 και απεικονίζει κόσµο που έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγµατος
για να υποδεχθεί τον Καραµανλή στην Ελλάδα µετά την πτώση της στρατιωτικής
δικτατορίας. Εν τω µεταξύ, ο Σαµαράς συνεχίζει την αφήγησή του: «Κι όµως κάθε
φορά, [η Ελλάδα] έβρισκε τον τρόπο να προχωρήσει».
Ο µύθος αυτού του αποσπάσµατος µπορεί να συνοψιστεί από ένα παλιό
εθνικιστικό τραγούδι: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει/ Δεν τη σκιάζει φοβέρα καµιά/
Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει/ Και ξανά προς τη δόξα τραβά». Η Ελλάδα πάντα θα τα
καταφέρνει και θα βγαίνει πιο δυνατή, ό,τι κι αν συµβεί. Φυσικά, ο Σαµαράς µάς
δίνει µια πολύ συγκεκριµένη εκδοχή της Ελλάδας που ποτέ δεν πεθαίνει: Οι
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δυσκολίες που αντιµετώπισε η χώρα ήταν οι πόλεµοι, και ο τρόπος που τράβηξε ξανά
προς τη δόξα ήταν µε το να γίνει κοινοβουλευτική δηµοκρατία και να ενταχθεί στην
ευρωπαϊκή οικογένεια.
Επιπλέον,

παρά

την

φαινοµενική

ιστορική

τεκµηρίωση

µέσω

των

φωτογραφιών, αυτός ο µύθος βασίζεται στην απο-ιστορικοποίηση και αποπολιτικοποίηση του υλικού του: δεν υπάρχει ο παραµικρός υπαινιγµός του πως η
Ελλάδα βρέθηκε σε ή βγήκε από αυτούς τους πολέµους, ούτε στις πολιτικές συνθήκες
που οδήγησαν στην Μεταπολίτευση και την ένταξη στην ΕΟΚ. Άλλωστε, χωρίς τον
παραµερισµό των σχετικών ιστορικών και πολιτικών συνθηκών δεν θα έµοιαζε
καθόλου αυτονόητο πως η Ελλάδα πάντα «τραβάει προς τη δόξα». Έτσι ο µύθος
φυσικοποιεί την πολιτική, παρουσιάζοντας το µήνυµα του ως εξίσου δεδοµένο και
φυσικό µε τους νόµους της φύσης. Πρόκειται για ένα µοτίβο που επανέρχεται
συνεχώς στους µύθους του βίντεο και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της
λειτουργίας του µύθου.
Το τρίτο µέρος αρχίζει µε µια φωτογραφία του Σαµαρά σε νεότερη ηλικία και
ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες ελληνικών επιτευγµάτων που επιστεγάζονται µε
ένα πανοραµικό πλάνο του µουσείου της Ακρόπολης, συνδέοντας έτσι τα
επιτεύγµατα των αρχαίων και των σύγχρονων Ελλήνων. Ταυτόχρονα, ο
πρωθυπουργός µας λέει πως «κάθε γενιά έβρισκε τη δύναµη να αφήσει κάτι µεγαλύτερο
στην επόµενη». Το πρώτο πράγµα που παρατηρείται είναι πως αυτό το απόσπασµα
ταυτίζει το Σαµαρά µε την γενιά που θα αφήσει «κάτι µεγαλύτερο», και δεν είναι
τυχαίο το ότι επιλέχθηκε το µουσείο της Ακρόπολης, το οποίο εγκαινιάστηκε όταν ο
Σαµαράς ήταν Υπουργός Πολιτισµού. Προφανώς αυτό το απόσπασµα ενισχύει την
εικόνα του ίδιου του πρωθυπουργού, χωρίς αυτό ωστόσο να αποτελεί το βασικό του
στόχο. Κάτι τέτοιο συντελείται µέσω του γενικότερου πνεύµατος του βίντεο (που
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άλλωστε κυριαρχείται από το Σαµαρά, καθώς είναι ο αφηγητής µας), ενώ το
επίκεντρό του συγκεκριµένου αποσπάσµατος είναι διαφορετικό: αυτό το απόσπασµα
επιστρατεύει ένα µύθο που υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι µια µεγάλη χώρα µε
µακρά ιστορία και λαµπρό πολιτισµό και, ως εκ τούτου, δικαίωµα στο µέλλον. Μας
καλεί να νιώσουµε περήφανοι/ες και υπεύθυνοι/ες για τη µοίρα της Ελλάδας.
Το τέταρτο µέρος είναι το µεγαλύτερο και πιο κρίσιµο απόσπασµα του βίντεο.
Ο πρωθυπουργός αφηγείται: «Σήµερα βρισκόµαστε ξανά µπροστά σε µια τέτοια στιγµή,
που πρέπει να θυµηθούµε ποιοι είµαστε και πού θέλουµε να πάµε. Που πρέπει να
ξαναµπούµε σ’ ένα δρόµο ανάπτυξης, µε σταθερότητα, µ’ ασφάλεια, µε συνεννόηση.»
Εν τω µεταξύ βλέπουµε διάφορα πανοραµικά πλάνα όµορφων ελληνικών τοπίων,
τραβηγµένα µέσα από ελικόπτερο· τα περισσότερα είναι πλάνα νησιών, αλλά
διακρίνονται επίσης µερικά ελληνικά σύµβολα όπως ο Παρθενώνας και ο Λευκός
Πύργος.
Η πρώτη εντύπωση που δίνει αυτό το απόσπασµα είναι πως κεντρικός του
στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα είναι µια όµορφη χώρα. Αλλά αυτή η εντύπωση
είναι λανθασµένη. Υπάρχουν δυο στοιχεία που µας οδηγούν στο να καταλάβουµε την
βαθύτερη πρόθεση αυτού του αποσπάσµατος. Πρώτον, σε αυτό αλλάζει ο τρόπος
αφήγησης του Σαµαρά. Μέχρι τώρα αφηγούνταν στο τρίτο πρόσωπο, αλλά
ξεκινώντας από αυτό το απόσπασµα χρησιµοποιεί πρώτο πληθυντικό. Έτσι δεν
περιγράφει πια απλά τα δεδοµένα του, αλλά ισχυρίζεται πως µιλάει για λογαριασµό
και των ακροατών του. Δεύτερον, όλα αυτά τα όµορφα ελληνικά τοπία δεν
εµφανίζονται µόνα τους, αλλά διακρίνεται επάνω τους το πρόσωπο του ίδιου του
πρωθυπουργού που αφηγείται. Με αυτό το τρόπο το βίντεο χρησιµοποιεί µια
µεταφορά για να µεταδώσει το µήνυµά του. Συγκεκριµένα, δείχνοντας µαζί το
Σαµαρά και τα τοπία, η κεντρική ιδιότητα των τοπίων (ήτοι η όµορφη Ελλάδα)
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µεταφέρεται στον πρωθυπουργό. Δηµιουργεί λοιπόν µια τεχνητή οµοιότητα µεταξύ
της Ελλάδας και του Σαµαρά για να δείξει πως ο πρωθυπουργός είναι σαν την
Ελλάδα· ο Σαµαράς είναι η Ελλάδα. Έτσι προκύπτει ο µύθος αυτού του
αποσπάσµατος: ο πρωθυπουργός συµβολίζει και αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και
όλους εµάς, και γι’ αυτό µπορεί να µιλάει για λογαριασµό µας.

Το πέµπτο µέρος αρχίζει δείχνοντας το Σαµαρά να ορκίζεται πρωθυπουργός·
στη συνέχεια τον βλέπουµε να συνοµιλεί µε Ευρωπαίους ηγέτες, και τελικά βλέπουµε
µια φωτογραφία της ευρωπαϊκής οικογένειας, η οποία αποτελεί ήδη ένα µύθο που
υποστηρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια µεγάλη αγαπηµένη οικογένεια.22
Παράλληλα ακούµε το Σαµαρά εκτός πλάνου να ισχυρίζεται πως «τώρα που η
Ευρώπη αλλάζει, τώρα είναι η στιγµή. Ή θα ξεπεράσουµε τον εαυτό µας, ή θα
αφήσουµε την ιστορία να µας γυρίσει την πλάτη.» Εδώ έχουµε ένα µύθο που είχε ήδη
22 Οι λεγόµενες «οικογενειακές φωτογραφίες» που τραβιούνται σε κάθε σύνοδο κορυφής της ΕΕ
αποτελούν έναν επιµεληµένα κατασκευασµένο µύθο µε σκοπό να επιδείξει την ενότητα της Ευρώπης.
Αυτό προκύπτει από τον τρόπο που στήνονται οι ηγέτες των χωρών-µελών, που είναι ίδιος µε αυτό
των παραδοσιακών οικογενειακών φωτογραφιών ή των οµαδικών φωτογραφιών ποδοσφαιρικών
οµάδων (όπου η σηµαία της ΕΕ τοποθετείται δίπλα στους ηγέτες στη θέση του λάβαρου της οµάδας).
Κάτι ανάλογο είχε παρατηρήσει ο Μπαρτ στο κείµενο του «Η µεγάλη οικογένεια των ανθρώπων»,
εξετάζοντας µια έκθεση φωτογραφίας που προσπαθούσε να δείξει την ενότητα της ανθρωπότητας
µέσω της οµοιότητας. Βλέπε Μπαρτ (1979), σσ. 155-158.
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υπαινιχθεί στο δεύτερο µέρος, αλλά τώρα παρουσιάζεται ξεκάθαρα: Η Ελλάδα ανήκει
στη Δύση και την ευρωπαϊκή οικογένεια, και ο πρωθυπουργός πασχίζει να µας
κρατήσει εκεί.
Κατά τη διάρκεια του έκτου µέρους ο Σαµαράς λέει πως «εµείς όµως οι
Έλληνες ξέρουµε καλά πως µόνο όταν είµαστε ενωµένοι και αποφασισµένοι µπορούµε
να πετύχουµε τα πάντα», ενώ βλέπουµε να εναλλάσσονται µε µεγάλη ταχύτητα
φωτογραφίες όµορφων Ελλήνων και Ελληνίδων διαφόρων ηλικιών. Το µήνυµα αυτού
του αποσπάσµατος λειτουργεί σε µεγάλο βαθµό στο επίπεδο της καταδήλωσης και
σχεδόν δε χρειάζεται κάποιο µύθο για να κατασκευαστεί: Ο πρωθυπουργός και όλοι
εµείς είµαστε Έλληνες, και καθώς είµαστε ίδιοι µέσα στην οµορφιά µας, πρέπει να
θυµόµαστε πως αυτό είναι που µας ενώνει και πως πρέπει να είµαστε ενωµένοι.
Τέλος, το έβδοµο µέρος αποτελείται µοναχά από το σλόγκαν «Η Ελλάδα τώρα
ξεκινάει». Αυτό δεν κατασκευάζει κάποιο µύθο από µόνο του, αλλά συνοψίζει και
συνθέτει όλους τους προηγούµενους µύθους σε έναν άλλο, πιο σύνθετο µύθο, έναν
«µεγάλο» µύθο που προϋποθέτει όλους τους «µικρούς» µύθους που µας παρέχει αυτό
το βίντεο. Αυτός ο «µεγάλος» µύθος, η µεγάλη αφήγηση που συνδέει τις επιµέρους
µυθικές κατασκευές, που είναι και το πραγµατικό µήνυµα του Σαµαρά, µπορεί να
συνοψιστεί ως εξής: Η µεγάλη απειλή που αντιµετωπίζει η µεγάλη χώρα µας είναι η
έξοδος από τη Δύση (και όχι η οικονοµική κρίση, όπως µπορεί λανθασµένα να
πιστεύετε), και εµείς οι Έλληνες πρέπει να ενωθούµε για να βγούµε νικηφόροι, και
πρέπει να ενωθούµε υπό την ηγεσία του εργατικού πρωθυπουργού µας που µας
εκπροσωπεί, ώστε να µπορέσουµε να υπερβούµε και αυτή τη δυσκολία, όπως κάνουµε
πάντα.
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Η µουσική23 έχει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε το µύθο που παράγεται,
αλλά κι αυτή έχει τη χρησιµότητά της. Για αρχή, είναι επική µουσική επειδή
περιγράφει ένα έπος, το έπος των περιπετειών της Ελλάδος υπό την ηγεσία του
Σαµαρά. Επιπλέον, η µουσική δεν παραµένει αναλλοίωτη καθ’ όλη τη διάρκεια του
βίντεο, αλλά υπάρχουν δυο µικρές αλλά σηµαντικές παύσεις. Η πρώτη παύση
εµφανίζεται αµέσως µετά το δεύτερο µέρος του βίντεο. Ο λόγος είναι πως τα πρώτα
δυο µέρη είναι εισαγωγικά: το πρώτο απόσπασµα παρουσιάζει το βασικό
χαρακτηριστικό του αφηγητή (που είναι εργατικός) και το δεύτερο δίνει το κεντρικό
χαρακτηριστικό του πράγµατος για το οποίο µας µιλάει (της Ελλάδας, που πάντα τα
καταφέρνει). Αφού έχει γίνει µια εισαγωγή στις κεντρικές ιδιότητες του Σαµαρά και
της Ελλάδας ακολουθεί η παύση, σηµατοδοτώντας την έναρξη του έπους. Η δεύτερη
παύση παρεµβαίνει πριν από το τελικό σλόγκαν, και στη συνέχεια η µουσική
συνεχίζει ακόµα πιο δυνατή και δραµατική· ο Σαµαράς µάς εξήγησε πώς έχουν τα
πράγµατα και τι πρέπει να κάνουµε και τώρα αρχίζει η πραγµατική περιπέτεια.
Προφανώς ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο, καθώς είναι ο
αφηγητής του και εµφανίζεται σε πολλές από τις φωτογραφίες και στιγµιότυπα που
περιλαµβάνει. Αυτό συµβαίνει επειδή το βίντεο βασίζεται επάνω του και αυτό το
µήνυµα είναι εν µέρει µια προσπάθεια να ενισχυθεί το προφίλ του.24 Συνεπώς ήταν
µάλλον αναµενόµενο που δεν έτυχε θερµής υποδοχής από τα άλλα δυο τότε

23 Η µουσική υπόκρουση του βίντεο είναι το τραγούδι «Search for Freedom» της KPM Music. Η
KPM Music δεν είναι µουσικό συγκρότηµα, αλλά επιχείρηση που ελέγχεται από την EMI και διαθέτει
µουσική αρχείου.
24 Είναι αξιοσηµείωτο το πως, παρόλο που αυτό το βίντεο είναι σκηνοθετηµένο µε τρόπο που
ταιριάζει σε τηλεοπτικό σποτ, ο Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία το δηµοσιοποίησαν µέσω των
σελίδων τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποτελούσε µάλλον µια προσπάθεια να
εξασφαλιστεί πως το βίντεο θα το έβλεπαν κυρίως άνθρωποι θετικά διακείµενοι προς την κυβέρνηση.
Κι έτσι προκύπτει κάτι ενδιαφέρον. Παρόλο που παρουσιάστηκε σαν ένα «µήνυµα προς τους
Έλληνες», το βίντεο στόχευε πρώτιστα στους οπαδούς της Νέας Δηµοκρατίας. Έτσι, φαίνεται πως
κεντρικός του στόχος ήταν περισσότερο να ενώσει τους ψηφοφόρους της Δεξιάς υπό την ηγεσία του
Σαµαρά, παρά να πείσει όλους τους Έλληνες.
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συγκυβερνώντα κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και τη Δηµοκρατική Αριστερά,25 παρόλο που
εκείνη την περίοδο οι θέσεις τους ήταν περίπου σε συµφωνία µε όσα διακήρυξε ο
Σαµαράς στο µήνυµά του.
Το µήνυµα Σαµαρά είχε αρνητική υποδοχή και στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Παρόλο που η Νέα Δηµοκρατία φρόντισε να αποφύγει το τρόλλινγκ µε το
να µην επιτρέψει το σχολιασµό του βίντεο, ένας χρήστης του διαδικτύου το
ξανανέβασε στο YouTube προκειµένου να σχολιαστεί ελεύθερα26 και, όταν
γράφονταν αυτές οι γραµµές, το βίντεο είχε δεχθεί 129 dislikes έναντι 20 likes, ενώ η
συντριπτική πλειονότητα των σχολίων διαφωνούσαν, κορόιδευαν ή πρόσβαλαν
χυδαία το Σαµαρά. Αλλά η πιο σηµαντική αντίδραση που προκάλεσε το βίντεο του
Σαµαρά είναι η δηµιουργία ενός σατιρικού βίντεο που δηµοσιοποιήθηκε την αµέσως
επόµενη µέρα.

«Το ελικόπτερο τώρα ξεκινάει»

Στις 29 Νοεµβρίου του 2012, το αριστερό µπλογκ Jungle-Report27 δηµοσιοποίησε
ένα βίντεο µε τίτλο «Το ελικόπτερο τώρα ξεκινάει», που βασίστηκε στο µήνυµα
Σαµαρά και προβλήθηκε επίσης µέσω του facebook και του YouTube.28

25 Ο πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, όταν ρωτήθηκε σχετικά µε αυτό το
βίντεο απάντησε πως «εγώ δε θα το επέλεγα», ενώ το ΠΑΣΟΚ προτίµησε διακριτικά να το αγνοήσει.
Βλέπε News247 (2012) Η κριτική Κουβέλη στο σποτ του Σαµαρά, άρθρο σε διαδικτυακή εφηµερίδα
που
ανακτήθηκε
στις
27
Σεπτεµβρίου
2013
στο
http://news247.gr/eidiseis/politiki/o_koyvelhs_askei_kritikh_sto_samara_gia_to_spot_toy.2033565.ht
ml
26 StohosSeries (2012) Αντώνης Σαµαράς "Η Ελλάδα τώρα ξεκινά"(σχόλια ελεύθερα), βίντεο στο
διαδίκτυο που ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2013 στο http://www.youtube.com/watch?v=V2dwFjhmB8
27 Όταν γράφονταν αυτές η γραµµές, το jungle-report.blogspot.com ήταν 5,155η ιστοσελίδα σε σειρά
επισκεψιµότητας στην Ελλάδα σύµφωνα µε το alexa.com, ενώ η σελίδα του στο facebook είχε 17.913
likes έναντι 25.352 likes για τη σελίδα του Σαµαρά. Επιπλέον, το σατιρικό βίντεο δηµοσιοποιήθηκε
και σε µία από τις πλέον δηµοφιλείς ελληνικές ενηµερωτικές ιστοσελίδες, το tvxs.gr.
28 Jungle-Report (2012) Αντώνης Σαµαράς – Το ελικόπτερο τώρα ξεκινάει, βίντεο στο διαδίκτυο που
ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2013 στο http://www.youtube.com/watch?v=ahqjbCyW6OE
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Το σατιρικό βίντεο είναι αξιοσηµείωτο ως προς το ότι πετυχαίνει να
παραµορφώσει τους µύθους του Σαµαρά και να τους δώσει διαφορετικό νόηµα
αλλάζοντας µόνο ένα µικρό µέρος από τα σηµεία που απαρτίζουν το αρχικό βίντεο. Ο
ήχος παραµένει σχεδόν αναλλοίωτος, χρησιµοποιώντας ακριβώς την ίδια αφήγηση
και µουσική υπόκρουση, ενώ περίπου τα µισά οπτικά σηµεία παραµένουν ίδια, καθώς
συνεχίζουµε να βλέπουµε το Σαµαρά να αφηγείται, και αλλάζουν µόνο οι εικόνες που
παρεµβάλλονται µεταξύ των εµφανίσεων του πρωθυπουργού.29 Λόγω της µεγάλης
οµοιότητας των δυο βίντεο, χωρίζεται η σάτιρα στα ίδια οκτώ µέρη, κάθε ένα εκ των
οποίων κατασκευάζει ένα µύθο όπως και στο πρωτότυπο βίντεο. Ωστόσο, οι µύθοι
της σάτιρας είναι διαφορετικοί ή αντιστρέφουν πλήρως τους µύθους του µηνύµατος
Σαµαρά. Ανήκουν σε έναν άλλο, αριστερό λόγο, που προκαλεί ευθέως την ηγεµονία
του λόγου που αναπαράγεται µέσω του βίντεο του Σαµαρά.
Στο πρώτο µέρος, ο Σαµαράς δεν εργάζεται πια αλλά προσποιείται ότι
εργάζεται ενώ ζωγραφίζει ένα αστείο ανθρωπάκι, συµπεριφερόµενος έτσι σαν ένα
παιδί που βαριέται. Πρόκειται για πλήρη αντιστροφή του µύθου που κατασκευάζεται
από το πρωτότυπο βίντεο. Ο πρωθυπουργός, που είναι και ο αφηγητής µας,
παρουσιάζεται έτσι γελοίος και αναξιόπιστος.
Οι φωτογραφίες από εµπόλεµες περιόδους του µέρους 2α δίνουν τη θέση τους
σε φωτογραφίες των Ελλήνων πρωθυπουργών των τελευταίων 15 χρόνων, ενώ στο
µέρος 2β οι φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Καραµανλή έχουν αντικατασταθεί από
την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, καθώς και από το κίνηµα των
«Αγανακτισµένων» που είχε καταλάβει την πλατεία Συντάγµατος για µήνες το 2011.
Αυτό το απόσπασµα δε φέρνει αντίρρηση στο ρητό «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει»,
όµως δίνει µια διαφορετική εκδοχή του. Έτσι έχουµε ένα µύθο σύµφωνα µε τον οποίο
29 Η οµοιότητα µεταξύ των δυο βίντεο είναι ολοφάνερη όταν προβάλονται παράλληλα. Βλέπε
gdiakoum (2013) Greece is now taking off (left) vs The helicopter is now taking off (right), βίντεο στο
διαδίκτυο που ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2013 στο http://www.dailymotion.com/video/x15pdco
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οι δυσκολίες που έχει αντιµετωπίσει η Ελλάδα είναι οι κακοί ηγέτες της (όπως ο
αναξιόπιστος αφηγητή µας), αλλά οι Έλληνες πάντα αντιστέκονταν και τους
έδιωχναν, βάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη χώρα ξανά στο δρόµο για τη δόξα.
Βεβαίως, όπως και στην περίπτωση του βίντεο Σαµαρά, παρατηρείται πως στο
σατιρικό βίντεο έχουµε φυσικοποίηση της πολιτικής µέσω του µύθου, που
παρουσιάζει µόνο επιλεκτικά τη σχετική ιστορική και πολιτική συγκυρία, εισάγοντας
έτσι ένα στοιχείο πολιτικής αναγκαιότητας, έστω κι αν το πρόσηµο της είναι αντίθετο
από την περίπτωση του πρωτότυπου βίντεο.

Πίνακας 2: Μύθοι στο βίντεο «Το ελικόπτερο τώρα ξεκινάει»
Εικόνα

Αφήγηση

Μύθος
Ο
πρωθυπουργός/αφηγητής
είναι γελοίος και
αναξιόπιστος

1.
Ο Σαµαράς
0:00ζωγραφίζει
0:05
2α.
Η Ελλάδα έχει βρεθεί
Οι πρωθυπουργοί των
0:06πολλές φορές µπροστά σε
τελευταίων 15 χρόνων
0:12
δυσκολίες
2β. Το Πολυτεχνείο και
0:13- το κίνηµα των
0:18 «αγανακτισµένων»

Κι όµως, κάθε φορά
έβρισκε το τρόπο να
προχωρήσει

3.
Ο Σαµαράς συνεχίζει
0:19να ζωγραφίζει
0:25

Κάθε γενιά έβρισκε τη
δύναµη να αφήσει κάτι
µεγαλύτερο στην επόµενη

Σήµερα βρισκόµαστε ξανά
µπροστά σε µια τέτοια
4.
0:26- Ελικόπτερο σε πτήση στιγµή, που πρέπει να
θυµηθούµε ποιοι είµαστε
0:40
και πού θέλουµε να πάµε

Οι Έλληνες συχνά είχαν
κακούς ηγέτες, αλλά
πάντα αντιστέκονταν και
τους έδιωχναν
Ο
πρωθυπουργός/αφηγητής
είναι γελοίος
Ο πρωθυπουργός
εκπροσωπεί µια
κυβέρνηση που πρέπει
να φύγει

Γιατί τώρα που η Ευρώπη
αλλάζει, τώρα είναι η
5. Φωτογραφίες από
Η Ευρώπη δεν είναι οι
στιγµή. Ή θα ξεπεράσουµε
0:41- ευρωπαϊκά κινήµατα/
κυβερνήσεις της, αλλά οι
τον εαυτό µας, ή θα
0:51 διαδηλώσεις
λαοί της
αφήσουµε την ιστορία να
µας γυρίσει την πλάτη
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6. Φωτογραφίες από
0:52- ελληνικά κινήµατα/
1:00 διαδηλώσεις

Εµείς όµως οι Έλληνες
ξέρουµε καλά πως µόνο
όταν είµαστε ενωµένοι και
αποφασισµένοι µπορούµε
να πετύχουµε τα πάντα

Οι Έλληνες πάντα
µπορούν να διώξουν
τους κακούς ηγέτες τους

Σλόγκαν. Ο Σαµαράς
7.
και ο Βενιζέλος
1:01µπαίνουν στο
1:08
ελικόπτερο.

Η Ελλάδα τώρα ξεκινάει

Ενώνει τους παραπάνω
µύθους σε έναν άλλο

Στο τρίτο µέρος αντί για ελληνικά επιτεύγµατα βλέπουµε το Σαµαρά να
συνεχίζει να ζωγραφίζει. Η σάτιρα δεν αρνείται ότι η Ελλάδα είναι µια µεγάλη χώρα,
όµως στοχεύει στο να γελοιοποιήσει τους µικρούς ηγέτες της. Έτσι, αυτό το
απόσπασµα απλά επαναλαµβάνει το µύθο του γελοίου πρωθυπουργού αντί να
κατασκευάσει έναν καινούριο µύθο.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου µέρους συνεχίζουµε να βλέπουµε µέσα από
ένα ελικόπτερο, όµως αντί να διακρίνουµε αυτά τα όµορφα τοπία βρισκόµαστε µέσα
στο πιλοτήριο του σκάφους, ενώ ο Σαµαράς αλλάζει το πρόσωπο της αφήγησής του
στο πρώτο πληθυντικό, υποστηρίζοντας πάλι πως «πρέπει να θυµηθούµε ποιοι
είµαστε και πού θέλουµε να πάµε». Μόνο που δεν υπάρχει πια η µεταφορά για να
ταυτίσει το Σαµαρά µε την Ελλάδα και τους Έλληνες, µόνο ο ίδιος και το ελικόπτερο.
Συνεπώς, όταν αναρωτιέται «ποιοι είµαστε» δεν µπορεί παρά να αναφέρεται µονάχα
στον εαυτό του και την κυβέρνησή του που αποδρά σε έναν άγνωστο προορισµό.30
Έτσι αυτό το απόσπασµα αντιστρέφει τον πρωτότυπο µύθο, και τον αντικαθιστά µε
έναν άλλο σύµφωνα µε τον οποίο ο πρωθυπουργός δεν αντιπροσωπεύει παρά µόνο
τον εαυτό του και την κακή κυβέρνησή του που µόνο µε ελικόπτερο θα γλιτώσει την
οργή του ελληνικού λαού.31

30 Είναι φανερό πως ο/η δηµιουργός του βίντεο, όπως και άλλοι επικριτές της κυβέρνησης, έχει
εµπνευστεί από το περιστατικό της φυγής του προέδρου της Αργεντινής Φερνάντο ντε λα Ρούα µε
ελικόπτερο από το προεδρικό µέγαρο στις 20 Δεκεµβρίου 2001.
31 Προφανώς και οι δύο µύθοι είναι ακραίες υπερβολές. Ο Σαµαράς ούτε µιλάει για λογαριασµό όλων
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Το πέµπτο µέρος αντικαθιστά τα βίντεο του Σαµαρά και των Ευρωπαίων
ηγετών µε φωτογραφίες από ευρωπαϊκές διαδηλώσεις. Ο µύθος που κατασκευάζει
είναι πως η Ευρώπη δεν είναι οι ηγέτες της, αλλά οι λαοί της· επιπλέον, υπονοεί πως
κακοί ηγέτες υπάρχουν και σε άλλες χώρες, αλλά οι λαοί της Ευρώπης τούς
αντιστέκονται όπως και οι Έλληνες.
Στο έκτο µέρος συνεχίζουµε να βλέπουµε φωτογραφίες από διαδηλώσεις, µε
τη διαφορά ότι πρόκειται για ελληνικές διαδηλώσεις, οι οποίες παίρνουν τη θέση των
όµορφων Ελλήνων και Ελληνίδων του πρωτότυπου βίντεο. Αυτό το απόσπασµα
επίσης επαναλαµβάνει ένα µύθο που είχε δοθεί ήδη στο δεύτερο µέρος, αλλάζοντας
µόνο την έµφασή του: Οι Έλληνες πάντα αντιστέκονται και µπορούν να διώξουν τους
κακούς ηγέτες τους, ό,τι κι αν συµβεί.
Τέλος, το έβδοµο µέρος αποτελείται από το τροποποιηµένο σλόγκαν «Το
ελικόπτερο τώρα ξεκινάει», ακολουθούµενο από φωτογραφίες του Σαµαρά και του
Βενιζέλου που έχουν επιβιβαστεί µέσα σε ένα ελικόπτερο που είναι έτοιµο να
απογειωθεί. Όπως και στην περίπτωση του πρωτότυπου βίντεο, ο ρόλος του σλόγκαν
είναι να συνοψίσει και να συνθέσει τους προηγούµενους µύθους σε έναν άλλο,
«µεγάλο» µύθο. Έτσι, το «πραγµατικό» µήνυµα της σάτιρας συνίσταται στον εξής
µύθο: Η µεγάλη απειλή που αντιµετωπίζουµε δεν είναι η έξοδος από τη Δύση, αλλά οι
κακοί διεθνείς και εγχώριοι ηγέτες µας, και εµείς ως λαός πρέπει να ενωθούµε και
µεταξύ µας και µε τους άλλους λαούς της Ευρώπης ώστε να τους διώξουµε, όπως
κάναµε πάντα.
Προκαλεί κάποια έκπληξη το γεγονός ότι κανένα βίντεο δεν αναφέρεται στην
οικονοµική κρίση ως µέρος του προβλήµατος. Αυτά τα δυο βίντεο εκπροσωπούν δυο
των Ελλήνων (έλαβε µόνο το 29,6% στις τελευταίες εκλογές), ούτε αντιπροσωπεύει µόνο την
κυβέρνησή του (29.6% δεν παύει να αντιστοιχεί σε εκατοµµύρια υποστηρικτές). Αλλά αυτό έχει µικρή
σηµασία, γιατί ο µύθος δεν προσπαθεί να περιγράψει την πραγµατικότητα ούτε ενδιαφέρεται για το τι
είναι «αληθινό» και τι όχι. Ερµηνεύοντας την πραγµατικότητα, ο µύθος δηµιουργεί τη δική του
αλήθεια.

Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου
Κείµενα εργασίας, αρ. 6

24

αντιτιθέµενους λόγους για την Ελλάδα στην εποχή της κρίσης, κι όµως κανένα δεν
αναφέρεται σε κρίση. Αντίθετα, το βίντεο του Σαµαρά δίνει την εντύπωση µιας
χώρας που ευηµερεί, ενώ στο σατιρικό βίντεο η κρίση, στην καλύτερη περίπτωση,
υπονοείται µόνο µέσω των διαδηλώσεων που απεικονίζονται.

Μυθοποιώντας το µύθο

Ο Barthes υποστήριξε πως ο µύθος βρίσκεται πολιτικά στα Δεξιά32 και πως, αν και
υπάρχει µύθος στην Αριστερά, αυτός είναι επουσιώδης· πως είναι ένας συγκυριακός
µύθος που αποτελεί, το πολύ, ένα µικρό µέρος της τακτικής της Αριστεράς.33 Αρχικά
φαίνεται πως το σατιρικό βίντεο αντιστοιχεί στην περιγραφή του Barthes και πως
πρόκειται για έναν «συγκυριακό» αριστερό µύθο. Άλλωστε είναι πιο απλός από το
µύθο του Σαµαρά και, αντίθετα µε το βίντεο του Σαµαρά, προέκυψε ως απάντηση
στη Δεξιά και έτσι δε φαίνεται να εντάσσεται στον πυρήνα της στρατηγικής της
ελληνικής Αριστεράς. Όµως τα πράγµατα είναι διαφορετικά.
Σύµφωνα µε τον Barthes, ο µύθος αποτελεί πάντα µια κλοπή της γλώσσας και
τίποτα δεν µπορεί να είναι ασφαλές από αυτόν, καθώς µπορεί να κλέψει και να
παραµορφώσει οποιαδήποτε πρωτογενή γλώσσα.34 Έτσι αντιµετωπίζει το µύθο σαν
παντοδύναµο και πασχίζει αρκετά να βρει τρόπους αντίστασης σε αυτόν. Εξετάζει τις
δυνατότητες της γλώσσας των µαθηµατικών και της ποίησης, αλλά ανακαλύπτει ότι
ακόµα και σε αυτές µπορεί να εισβάλει ο µύθος.35 Τελικά ο Barthes συµπεραίνει πως
µόνο η πολιτική γλώσσα αντιστέκεται στον µύθο και, πιο συγκεκριµένα, η απλή

32 Μπαρτ (1979), σ. 252.
33 Στο ίδιο, σσ. 249-251.
34 Στο ίδιο, σ. 230.
35 Στο ίδιο, σσ. 231-235.

Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου
Κείµενα εργασίας, αρ. 6

25

καταδηλωτική γλώσσα του παραγωγικού ανθρώπου.36 Όµως αυτή η θέση όχι µόνο
δεν επιτρέπει την απόδραση από το µύθο όταν ληφθούν υπόψη οι µεταδοµιστικές
προσεγγίσεις, αλλά πέφτει και σε µια εσωτερική αντίφαση: αν µόνο η καταδηλωτική
γλώσσα µπορεί να αντισταθεί στο µύθο, τότε πώς µπορεί ο Barthes να τον
κατανοήσει και να τον περιγράψει χρησιµοποιώντας τη δική του συνδηλωτική
γλώσσα; Ωστόσο, ο Barthes αναφέρει και µια άλλη διέξοδο από το µύθο: «Το
καλύτερο µέσο να καταπολεµήσει κανείς το µύθο, είναι ίσως να τον µυθοποιήσει µε
τη σειρά του... Αφού ο µύθος κλέβει τη γλώσσα, γιατί να µην κλέψουµε κι εµείς το
µύθο; Αρκεί γι’ αυτό να τον κάνουµε τον ίδιο αφετηρία µιας τρίτης σηµειολογικής
αλυσίδας, να ορίσουµε τη σηµασία του σαν πρώτο όρο ενός δευτερογενούς µύθου.»37
Ο Roland Boer επεκτείνει αυτή την ιδέα του Barthes.38 Σε αντίθεση µε τη
θέση του Barthes ότι «ο µύθος δεν κρύβει τίποτα»,39 ο Boer υποστηρίζει πως ο µύθος
δεν κρύβει τίποτα εκτός από την ίδια τη διαδικασία της παραµόρφωσης του
νοήµατος. Έτσι ισχυρίζεται πως ο µύθος «παραµορφώνει... την ιστορική, κοινωνική,
πολιτισµική, πολιτική, ...φυλετική και θρησκευτική αλήθεια του αρχικού σηµείου».40
Και αυτό προκαλεί ένα παράδοξο: ο µύθος περιλαµβάνει και δηµιουργεί την
αντίσταση σε αυτόν.41 Επιπλέον, αυτό το παράδοξο κάνει το µύθο ευάλωτο στη
διαδικασία που προτάθηκε από τον ίδιο τον Barthes, της καταστροφής ενός µύθου
µέσω της χρήσης του ως το σηµαίνον ενός δευτερογενούς µύθου. Τα
παραµορφωµένα ιστορικά, κοινωνικά ή πολιτισµικά συµφραζόµενα δίνουν ένα
εύκολο στόχο για την αποδόµηση και την περαιτέρω µυθοποίηση ενός αρχικού
µύθου. Συνεπώς, παρά την απαισιοδοξία του ίδιου του Barthes, είναι δυνατό να
36 Στο ίδιο, σσ. 248-249.
37 Στο ίδιο, σ. 235.
38 Roland Boer (2011) ‘The Robbery of Language? On Roland Barthes and Myth’ στο Culture, Theory
and Critique, 52(2-3), σσ. 213-231.
39 Μπαρτ (1979), σ. 217.
40 Boer (2011), σ. 223.
41 Στο ίδιο, σ. 224.
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δηµιουργηθεί ένας θετικός µύθος, και βλέπουµε πως η µάχη για την ηγεµονία
αποκαλύπτεται ως ένα παιχνίδι διαρκών αναµυθοποιήσεων.
Το σατιρικό βίντεο είναι ακριβώς ένας τέτοιος «θετικός» µύθος που
υπονοµεύει τον πρωτότυπο δεξιό µύθο. Ας πάρουµε ενδεικτικά το αρχικό απόσπασµα
του βίντεο του Σαµαρά που κατασκευάζει το µύθο του εργατικού πρωθυπουργού.
Όπως υποστηρίζει κι ο Boer, αυτό το απόσπασµα περιλαµβάνει την αντίσταση στο
µύθο µέσω αυτού που κρύβει, εν προκειµένω στην προσωπική πολιτική ιστορία του
πρωθυπουργού42 που προκαλεί διαφορετικές εντυπώσεις και που υπονοείται από τη
σάτιρα. Επιπλέον, η σάτιρα αξιοποιεί την πρώτη ύλη του µύθου του «εργατικού
πρωθυπουργού» προκειµένου να κατασκευάσει το δικό της, αντεστραµµένο µύθο του
«αναξιόπιστου πρωθυπουργού». Δηλαδή, σε συµφωνία µε όσα υποστηρίζουν ο
Barthes και ο Boer, η σάτιρα χρησιµοποιεί τον πρωτότυπο µύθο ως το σηµαίνον του
δικού της µύθου· η σάτιρα είναι ένας δευτερογενής µύθος µε την εικόνα του Σαµαρά
που ζωγραφίζει να εµβολιάζει το αρχικό σηµείο µε ένα νέο ανατρεπτικό νόηµα, ένα
νέο σηµαινόµενο.
Τελικά, το αριστερό σατιρικό βίντεο δεν είναι καθόλου ένας «συγκυριακός»
µύθος. Αντίθετα, είναι αρκετά σηµαντικό από την άποψη ότι αποτελεί µια τακτική
λόγου που υπονοµεύει τους µύθους της δεξιάς κυβέρνησης. Ίσως να είναι δυνατό να
υποστηριχτεί πως, από την ίδια της τη φύση, η σάτιρα καταστρέφει τους µύθους
µέσω της αναµυθοποίησής τους.

42 Το 1992 ο Σαµαράς απέσυρε την υποστήριξή του από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και το 1993 ίδρυσε το δικό του κόµµα, την Πολιτική Άνοιξη. Η αποχώρηση δυο βουλευτών από τη
Νέα Δηµοκρατία προκειµένου να ενταχθούν στην Πολιτική Άνοιξη οδήγησε στην πτώση της
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας το ίδιο έτος. Μετά από τις αρχικές της επιτυχίες στις βουλευτικές
εκλογές του 1993 και τις ευρωεκλογές του 1994, όπου έλαβε 4,9% και 8,7% αντίστοιχα, η Πολιτική
Άνοιξη δεν πέτυχε την κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση. Ο Αντώνης Σαµαράς συνέχισε να ηγείται
της Πολιτικής Άνοιξης µέχρι το 2004, οπότε και επέστρεψε στη Νέα Δηµοκρατία.
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Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

Η ανάλυση των δυο βίντεο δεν αποτελεί απλά µια εφαρµογή της έννοιας του µύθου.
Το πρώτο σηµαντικό σηµείο είναι πως έτσι φάνηκε η δύναµη του µύθου ως
εργαλείου της ανάλυσης λόγου. Προσπάθησα να δείξω πως ο µύθος είναι µια
ευέλικτη και σύνθετη έννοια: ο µύθος προϋποθέτει αυτό που είναι εξωτερικό ως προς
αυτόν· ένας µύθος µπορεί να περιλαµβάνει πολυάριθµα σηµεία· ένα κείµενο µπορεί
να παράγει πολλούς µύθους· οι µύθοι µπορεί να συνοµιλούν και να συνδυάζονται. Η
µέθοδος της διάσπασης ενός κειµένου σε αποσπάσµατα και η εν συνεχεία εφαρµογή
της µυθολογικής ανάλυσης σε κάθε απόσπασµα δείχνει πως ο µύθος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ακόµα και για την ανάλυση µακροσκελών και σύνθετων κειµένων.
Επιπρόσθετα, φάνηκε πως είναι δυνατό να δηµιουργηθούν δευτερογενείς µύθοι, µια
τακτική λόγου που στρέφει το µύθο εναντίον του εαυτού του, καταστρέφοντάς τον
µέσω της εκ νέου µυθοποίησης του.
Δεύτερον, τα δυο βίντεο που αναλύθηκαν είναι σηµαντικά από την άποψη ότι
αποτελούν εκφράσεις των δυο κεντρικών λόγων που αυτήν την περίοδο
συγκρούονται για την ηγεµονία πάνω στα ερείπια της ελληνικής οικονοµίας και του
ελληνικού πολιτικού συστήµατος.
Αν παραµερίσουµε τον κεντρικό ρόλο του πρωθυπουργού στο πρώτο βίντεο,
η βασική θέση του δεξιού µύθου είναι πως η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και πως,
συνεπώς, ο πραγµατικός κίνδυνος είναι η έξοδος από την ευρωπαϊκή οικογένεια.
Πρόκειται για ένα µύθο που προβάλλεται από την εποχή των βουλευτικών εκλογών
του Ιουνίου 2012 και αποτελεί τον έναν από τους δυο πυλώνες του λόγου της
κυβέρνησης. Είναι επίσης ένας µύθος που ο λόγος της Αριστεράς µπορεί να
αντιµετωπίσει χωρίς µεγάλη δυσκολία, όπως φάνηκε από την υποδοχή του µηνύµατος

Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου
Κείµενα εργασίας, αρ. 6

28

Σαµαρά και τη σατιρική µυθοποίηση του, καθώς αποτυγχάνει να παραµορφώσει
αποτελεσµατικά την πραγµατικότητα της οικονοµικής κρίσης. Γι’ αυτό η κυβέρνηση
ενίσχυσε το λόγο της υιοθετώντας τη «θεωρία των δύο άκρων» (horseshoe theory)43
προσαρµόζοντάς την στο εθνικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι η άκρα δεξιά της
Χρυσής Αυγής και η άκρα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ είναι εξίσου επικίνδυνες για την
ευηµερία της ελληνικής δηµοκρατίας. Αυτή η διάσταση εισήχθη στο πολιτικό πεδίο
το Σεπτέµβριο του 2012 µε ένα άρθρο στην εφηµερίδα «Η Καθηµερινή»,44 και από
τότε αποτελεί το δεύτερο πυλώνα του λόγου της κυβέρνησης.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή της ιστορίας της, τόσο οικονοµικά
όσο και πολιτικά. Μετά το τέλος του εµφυλίου πολέµου η Δεξιά πετύχαινε να
διατηρεί την ηγεµονία, παρά τη µεταβολή του περιεχοµένου της µετά την
Μεταπολίτευση και τις συνεχείς προσπάθειες της Αριστεράς να την προκαλέσει.
Αυτό άλλαξε µε την έναρξη της οικονοµικής κρίσης και ο δεξιός λόγος δεν κυριαρχεί
πια στην ελληνική πολιτική. Υπάρχουν διάφοροι αντιτιθέµενοι λόγοι που διεκδικούν
την ηγεµονία, µε τον αριστερό λόγο που εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα
κόµµατα της αριστεράς να είναι µε διαφορά ο πιο σηµαντικός αντίπαλος του δεξιού
λόγου. Έτσι, απ’ την ανάλυση προέκυψαν δυο αντιπαρατιθέµενοι µύθοι, που ανήκουν
σε δυο αντιτιθέµενους λόγους που συγκρούονται µετωπικά για τη διεκδίκηση της
ηγεµονίας σε µια διαµάχη που θα κρίνει το µέλλον της Ελλάδας.

43 Jean-Pierre Faye (1996) Le siècle des idéologies, Paris: Colin.
44 Στέφανος Κασιµάτης (16 Σεπτεµβρίου 2012) «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη δηµοκρατία»,
άρθρο στην εφηµερίδα Η Καθηµερινή που ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 30 Σεπτεµβρίου 2013
στο http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_16/09/2012_495776
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Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης
Δίκτυο Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου
Στόχος του ερευνητικού δικτύου για την «Ανάλυση του Πολιτικού
Λόγου» είναι: (α) η προαγωγή του επιστηµονικού προβληµατισµού
γύρω από την έννοια και τις θεωρίες του λόγου (discourse –
discours - diskurs) και (β) η συστηµατική εξέταση του πολιτικού
λόγου και των επιχειρηµάτων που αρθρώνουν οι πολιτικοί
δρώντες (κόµµατα, κινήµατα, ΜΜΕ, κ.λπ.) καθώς εµπλέκονται σε
σχέσεις αντιπαράθεσης ή συναίνεσης.
Η δηµοσίευση σειράς «Κειµένων Εργασίας» (Working Papers), τα
οποία αναρτώνται στον ιστότοπο του δικτύου και της Ελληνικής
Εταιρείας Πολιτικής Επιστήµης (ΕΕΠΕ), αποτελεί αξονική
προτεραιότητα του δικτύου για την «Ανάλυση του Πολιτικού
Λόγου». Τα κείµενα εργασίας λειτουργούν ως παρεµβάσεις στο
δηµόσιο διάλογο είτε και ως ερεθίσµατα για περαιτέρω
επιστηµονικό προβληµατισµό. Βοηθούν δε τους συγγραφείς τους
να ελέγξουν «υπό κατασκευή» επιχειρήµατα και υποθέσεις
εργασίας πριν λάβουν την τυπική µορφή επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων. Εξέχουσα θέση στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου
«Κειµένων Εργασίας» κατέχει η θεµατική που αφορά σε «Λόγους
της Κρίσης», σε πολιτικούς λόγους δηλαδή οι οποίοι αρθρώνονται
µε αναφορά στην τρέχουσα οικονοµική -αν και όχι µόνο- κρίση
στην Ελλάδα και την ΕΕ.
Τα κείµενα εργασίας που κατατίθενται προς δηµοσίευση
αξιολογούνται από τουλάχιστον δύο µέλη του δικτύου. Σε κάθε
περίπτωση, τα κείµενα εργασίας εκφράζουν τις απόψεις των
συγγραφέων τους και δεν απηχούν θέσεις του δικτύου ή της
ΕΕΠΕ.
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