
Συµµετοχή του Δικτύου για την Ανάλυση του Πολιτικού Λόγου στο Ι τακτικό 
συνέδριο της ΕΕΠΕ (Πανεπιστήµιο Αθηνών, 18-20 Δεκεµβρίου 2014) 
 
 
«Μεταπολιτευτικά πλαίσια & αφηγήσεις της κρίσης: Λόγοι, ταυτότητες, 
πρακτικές» 
 
 

*** 
 

 
Αθηνά Αυγητίδου 
Διδάκτωρ Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών ΑΠΘ 
 
Η κρίση ως εκτροπή και ταλάντωση του καπιταλιστικού εκκρεµούς: Τοµές, 
συνέχειες και αναπαραστάσεις της κυρίαρχης αφήγησης 
 
Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η τρέχουσα οικονοµική κρίση κλόνισε αρχικά τα 
θεµέλια της ηγεµονικής νεοφιλελεύθερης τάξης θέτοντας και πάλι σε κίνηση το 
«καπιταλιστικό εκκρεµές». Αυτή τη φορά, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, το εκκρεµές 
κινήθηκε προς την κατεύθυνση ενός «ανθρώπινου» καπιταλισµού, µιας κεϋνσιανού 
τύπου διευθέτησης, µιας κοινωνικά «ενσωµατωµένης» οικονοµίας, µιας ηθικής και 
αυστηρά ελεγχόµενης οικονοµικής δραστηριότητας. Η κίνηση του εκκρεµούς είναι 
ιδιαίτερα εµφανής στην περίπτωση της ελληνικής πολυδιάστατης κρίσης η οποία 
επέφερε – µεταξύ άλλων – έναν κοινωνικό-πολιτισµικό µετασχηµατισµό και µια 
σηµαντική τοµή στο πλαίσιο νοηµατοδότησης του ηθικού. Οι εξελίξεις που 
καταγράφονται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα σε επίπεδο δηµοκρατικών 
θεσµών και ηθικών επιταγών παρουσιάζουν τοµές αλλά και συνέχειες στο κρισιακό 
σκηνικό. Η κυρίαρχη αφήγηση της κρίσης προσδίδει νέες συντεταγµένες στον ορισµό 
του ηθικού βίου, ενώ η υποβάθµιση της δηµοκρατίας, η νεοφιλελεύθερη 
µεταδηµοκρατική στροφή καθίσταται ηγεµονική. Η εποχή της ανεµπόδιστης 
πίστωσης και της άκρατης κατανάλωσης αντικαθίσταται από µια νέα κουλτούρα 
ηθικού στιγµατισµού και ευθύνης που δίνει προβάδισµα στη θυσία, την εγκράτεια, 
την λιτότητα. Ωστόσο, την ίδια στιγµή η τεχνοκρατική, «ορθολογική» 
νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση προβάλλεται επιτακτικότερα ως αναγκαία συνθήκη 
ευθυγράµµισης µε την «ευρωπαϊκή οικογένεια», τους διεθνείς οργανισµούς και την 
παγκοσµιοποιηµένη αγοραία οικονοµία.  

Η παρούσα κρίση µεταβάλλει τις πολιτισµικές αξίες που υποστήριζαν τη 
συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και καταλήγει στην ανασυνάρθρωση του 
ηγεµονικού λόγου ο οποίος τώρα µεταφέρει τις ευθύνες για τις παθογένειες του 
κράτους, τις αστοχίες της οικονοµικής διαχείρισης και τις δυσλειτουργίες του 
πολιτικού συστήµατος στους «υπερχρεωµένους» και «σπάταλους» πολίτες. Πως 
νοµιµοποιούνται αυτές οι διεργασίες σε µια χώρα που βρίσκεται σε βαθιά κρίση 
πολύπλευρων διαστάσεων και αντιµετωπίζει µια από τις σκληρότερες πολιτικές 
περικοπής δαπανών και λιτότητας; Πως επιτυγχάνεται η αποσύνδεση των πολιτών 
από την πολιτική και ο αποπροσανατολισµός της κοινωνίας από τον οραµατισµό 
εναλλακτικών προτάσεων πολιτικής διευθέτησης και συλλογικού βίου; Ποιες 
τεχνικές διακυβέρνησης περιλαµβάνονται στην κίνηση του εκκρεµούς και επιτρέπουν 
την αναπαραγωγή της ηγεµονικής τάξης; Η εισήγηση θα επιχειρήσει να αρθρώσει 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα απο µια λογο-αναλυτική σκοπιά. 
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*** 

 
Κωστούλα Μάκη 
Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
 
«Γυναίκα µετανάστρια και πόρνη στη µεταπολίτευση»: Έµφυλη θυµατοποίηση 
στο λόγο εθελοντών Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για το sex 
trafficking 
 
Στόχος της προφορικής εισήγησης είναι η παρουσίαση των έµφυλων κατασκευών για 
τη γυναίκα µετανάστρια που ασκεί την πορνεία, στο λόγο των εθελοντών Ελληνικών 
Μ.Κ.Ο., καθώς και ο κριτικός πολιτικός επαναπροσδιορισµός των έµφυλων αυτών 
διακρίσεων. Ο λόγος των Μ.Κ.Ο. για το sex trafficking δεν εξετάζεται µεµονωµένα 
στις θέσεις των Μ.Κ.Ο. για το sex trafficking και τη γυναικεία µετανάστευση, αλλά 
θεωρείται µέρος των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων της µεταπολιτευτικής Ελλάδας για 
τα ζητήµατα αυτά. Μέσα από τη χρήση της κριτικής λογοκοινωνιοψυχολογίας και 
την έννοια των ιδεολογικών διληµµάτων παρουσιάζονται οι διληµµατικές θέσεις της 
κοινής γνώµης για την πορνεία, το sex trafficking, αλλά και κατασκευές για τις 
µετανάστριες. Οι γυναίκες «θύµατα» sex trafficking διαφοροποιούνται στις 
αφηγήσεις των συµµετεχόντων από τις γυναίκες πόρνες µέσα από την κινητοποίηση 
του διλήµµατος της ελεύθερης επιλογής, αλλά και των «δραµατικών» αφηγήσεων ως 
προς την εγκληµατική διάσταση του sex trafficking. Οι συµµετέχοντες 
χρησιµοποιούν τη θέση υποκειµένου του «προοδευτικού Δυτικού επιστήµονα», 
προβαίνοντας σε ιεραρχικές αξιολογικές κρίσεις για τις γυναίκες που προέρχονται 
από «υπανάπτυκτες» χώρες. Η σύγκριση των γυναικών από τη Δύση και την Ανατολή 
εµπεριέχει οξιντενταλιστικές και οριενταλιστικές κατασκευές, ενώ παρατηρείται η 
συµπλοκή «προοδευτικών» και «παραδοσιακών» αφηγήσεων. Οι έµφυλες διακρίσεις 
για τις γυναίκες µετανάστριες αναπαράγουν επίσης ουσιοκρατικές αντιλήψεις για τα 
δύο φύλα. Οι κατασκευές αυτές για τη µετανάστρια γυναίκα πόρνη έχουν διττό 
ενδιαφέρον: φεµινιστικό και πολιτικό, αφού οι Μ.Κ.Ο έχουν κύρια κατεύθυνση στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή παρεµβάσεων για τη βία κατά των γυναικών και το sex 
trafficking. Τέλος, οι έµφυλες αυτές κατασκευές για τη γυναικεία µετανάστευση 
αποκτούν µια ιδιαίτερη κοινωνικο-ιστορική σηµασία, επειδή εκφέρονται σε µια 
περίοδο όπου η Ελλάδα ακροβατεί ανάµεσα στη διατήρηση του ευρωπαϊκού προφίλ 
της και την κατάταξή της στις «υπανάπτυκτες» χώρες.  
 

*** 
 
Έλενα Ψυλλάκου 
Υποψ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 
 
Αναπαραστάσεις της κρίσης και κριτική: Δύο παραδείγµατα από το σύγχρονο 
ελληνικό κινηµατογράφο 
 
Η πληθώρα των κοινωνικοπολιτικών διεργασιών που συντελούνται τα τελευταία 
χρόνια στο περιβάλλον της κρίσης στην Ελλάδα αποτέλεσαν και αποτελούν, όλο και 
πιο συχνά,  πηγή έµπνευσης ή - από µια διαφορετική οπτική - τις αντικειµενικές 
συνθήκες στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες κινηµατογραφικές αφηγήσεις. 
Ανάµεσά τους εκείνες που πραγµατεύονται όψεις της κρίσης ως κρίσης του 
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υποκειµένου φαίνεται να προσελκύουν ιδιαιτέρως τα βλέµµατα των θεατών. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η παρούσα εισήγηση στρέφει το ενδιαφέρον σε µια σύγχρονη τάση 
ενίσχυσης του πολιτικού ρόλου του κινηµατογράφου ως κρίνοντος και 
παρεµβαίνοντος συλλογικού υποκειµένου µε διαφοροποιήσεις ως προς τα 
διακυβεύµατα της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.  

Το υλικό της έρευνας αντλείται από δυο ελληνικές κινηµατογραφικές 
παραγωγές που αρθρώνονται ως σχόλιο-κριτική στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική 
πραγµατικότητα µε αφετηρία το θεσµό της οικογένειας, εντοπίζοντας χαρακτηριστικά 
µεταβολής, µετατόπισης ή και ρήξης µε τις συµβάσεις του είδους αλλά και µε τους 
καθιερωµένους τρόπους κοινωνικού πράττειν. Πρόκειται για τις ταινίες 
«Κυνόδοντας» (2009) σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιµου και «Χώρα 
Προέλευσης» (2010) σε σκηνοθεσία του Σύλλα Τζουµέρκα που συζητήθηκαν ευρέως 
στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθενται οι τρόποι µε τους οποίους η 
αναπαράσταση οικογενειακών σχέσεων και δυναµικών µετατρέπεται σε πολιτική και 
κοινωνική κριτική, λαµβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τη γνωστική διάσταση 
αυτών των λόγων (discourses) και τις βασικές θεµατικές που καλείται να 
«διαπραγµατευτεί» ο θεατής, όχι ως παθητικός δέκτης, αλλά ως δρών υποκείµενο. 
Καταλήγοντας σε ορισµένα συµπεράσµατα για τις προθέσεις των δηµιουργών και την 
υλοποίησή τους, η έρευνα φιλοδοξεί να αναδείξει τη συµβολή αυτών των αφηγήσεων 
στη διαµόρφωση της κριτικής σκέψης και να θέσει ερωτήµατα για την επίδραση που 
µπορεί να έχουν στην κοινωνική συνύπαρξη και λειτουργία σε µια περίοδο 
διευρυµένης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας. 

 
*** 

 
Σπύρος Μακρής 
Λέκτορας Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
 
Το αγωνιστικό µοντέλο της δηµοκρατίας της Chantal Mouffe στον 
προγραµµατικό λόγο και τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ 

Το ‘αγωνιστικό’ µοντέλο της δηµοκρατίας (‘agonistic’ model of democracy), το οποίο 
έχει επεξεργαστεί, ως ένα ολοκληρωµένο πρόταγµα πολιτικής θεωρίας και πρακτικής, 
η Chantal Mouffe, µε σηµαντικές αναφορές ακόµη και στο τελευταίο βιβλίο της, µε 
τον ενδεικτικό τίτλο Agonistics, σε κριτική αντιπαράθεση τόσο µε το ‘πλειοψηφικό’ 
(aggregative model of democracy) όσο και µε το ‘διαβουλευτικό’ (deliberative model 
of democracy) µοντέλο δηµοκρατίας, αποτελεί µία πήγη έµπνευσης για το ΣΥΡΙΖΑ, η 
καθοριστική εκλογική και ιδεολογική δυναµική του οποίου στο ελληνικό πολιτικό 
σύστηµα και όχι µόνο συνιστά και ένα ξεχωριστό σηµείο αναφοράς για την ίδια τη 
Chantal Mouffe στο Agonistics. 

Τονίζοντας ιδιαίτερα τη σηµασία της σύγκρουσης ή της συγκρουσιακής 
συναίνεσης (conflictual consensus), όπως θέτει την προβληµατική της αγωνιστικής 
δηµοκρατίας η ίδια στα περισσότερα σχετικά βιβλία και άρθρα της, στην οντολογική 
(ontological) και ρητορική (discursive) συγκρότηση του Πολιτικού, η Chantal Mouffe 
αναζητά µία δηµιουργική διέξοδο από τα συσσωρευµένα αδιέξοδα των αθροιστικών 
και διαλογικών µοντέλων δηµοκρατίας, προς µία αγωνιστική και πλουραλιστική 
αριστερή ηγεµονία, όπου οι επιµέρους ταυτότητες (particularism) και καθολικότητες 
(universalism) τελούν υπό το καθεστώς µίας ρητής ενδεχοµενικότητας και 
προσωρινότητας˙ υπό συνεχείς συναρθρώσεις και εξαρθρώσεις˙ διαµορφώνοντας το 
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πεδίο της πολιτικής, ή της δηµόσιας σφαίρας, όπως θα έλεγε η Hannah Arendt, ως 
ένα αγωνιστικό παίγνιο ιδεολογιών, αξιών και ρητορικών, όπου ο αποκλεισµός του 
Άλλου, του πολιτικού αντιπάλου, ως δοµικό στοιχείο της ηγεµονικής ταύτισης, δεν 
βιώνεται ως µία σµιτιανή, χοµπσιανής προφανώς έµπνευσης, διαµάχη µεταξύ φίλων 
και εχθρών, αλλά ως ένα σύστηµα κατανόησης και εφαρµογής της πολιτικής και της 
δηµοκρατίας, πέρα από τις εργαλειακές προφάνειες του ρασιοναλισµού, που σχεδόν 
εξ ορισµού απορρίπτει τη σηµασία των συλλογικών παθών (passions) στην δηµόσια 
ζωή. 

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, θα επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε µέσα 
στον προγραµµατικό λόγο και τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ πιθανές προκλήσεις και 
προοπτικές για τη ριζοσπαστική και πλουραλιστική ανανέωση της Τρίτης Ελληνικής 
Δηµοκρατίας, που δεν παρουσιάζει πλέον µόνο σηµάδια χρόνιας κόπωσης, αλλά και 
εµφανή δείγµατα ενός ακροδεξιού λαϊκισµού (right-wing populism), που ως 
φαινόµενο πρώτη άρχισε να αναστοχάζεται µε συστηµατικότητα τα τελευταία χρόνια 
η Chantal Mouffe. 

 
*** 

 
Κωνσταντίνος Μπίζας 
Πολιτικός Επιστήµων (πτυχίο ΕΚΠΑ, MA Exeter, ΜΠΣ ΕΚΠΑ) 
 
Οι αναγνώσεις του Ernesto Laclau στον Michel Foucault: Ο Foucault ως στόχος 
της ηγεµονίας  
 
Η ανακοίνωση επιδιώκει να εστιάσει στις σχετικά περιορισµένες περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο Laclau αναφέρθηκε στον Foucault ή σε σηµαντικές πτυχές του έργου του 
τελευταίου. Επιχειρώντας να παρακολουθήσουµε τις εν λόγω περιπτώσεις κατά 
µήκος της σταδιοδροµίας του Laclau, γίνεται µία προσπάθεια να αναδειχτεί ότι το 
έργο του Foucault είχε ιδιαίτερη σηµασία για τον σχηµατισµό των πιο γνωστών 
θέσεων του Laclau και ότι ο Laclau φαίνεται σταδιακά να υποτονίζει τις αναφορές 
του στον Foucault, επιφυλάσσοντάς του µία θέση που µπορεί να αντιστοιχιστεί µε τις 
γνωστές απόψεις των Laclau και Mouffe για την ηγεµονία. Περισσότερο 
συγκεκριµένα, το βασικό µέρος της ανακοίνωσης διακρίνεται στα εξής µέρη:  
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Παρουσιάζονται συνοπτικά οι µεθοδολογικές 
προϋποθέσεις που διέπουν την επιχειρούµενη ανάγνωση, καθώς η βιβλιογραφία που 
αξιοποιήθηκε συνοδευτικά.  
Β. Πρώιµο έργο και στροφή στην ηγεµονία: Η ενότητα αναφέρεται στα κείµενα του 
Laclau (µε την συνεργασία της Mouffe) τα οποία καλύπτουν την περίοδο της 
δεκαετίας του 1970 µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1980, µε την έµφαση να 
βρίσκεται στο Hegemony and Socialist Strategy.  
Γ. Ενδιαφέροντα της δεκαετίας του 1990: Παρουσιάζονται και αναλύονται οι 
ολιγάριθµες αναφορές του Laclau στον Foucault στα έργα του πρώτου και τις 
διάφορες άλλες ακαδηµαϊκές του πρωτοβουλίες οι οποίες χαρακτήρισαν την δεκαετία 
του 1990.  
Δ. Οι δηµοσιεύσεις του 2000: Παρουσιάζονται διεξοδικά οι πολύ κρίσιµες απόψεις 
του Laclau για τον Foucault στον συλλογικό τόµο που εκδίδεται το 2000 µε τίτλο 
Contingency, Hegemony, Universality, καθώς και στο λήµµα “Discourse” στο 
εγχειρίδιο φιλοσοφίας των Goodin και Pettit.  
Ε. Συµπεράσµατα: Επιχειρείται η σύνοψη των απόψεων του Laclau για τον Foucault 
και η επικύρωσή της µε βάση τις απόψεις των Laclau και Mouffe για την ηγεµονία. 
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Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι συνέπειες των επιλογών του Laclau για την 
διάδοση και τον χαρακτήρα της σύγχρονης ανάλυσης λόγου διεθνώς και ορισµένες 
εµπειρικές υποθέσεις αναφορικά µε την προβληµατικότητα επικλήσεων που 
προσιδιάζουν στο πρότυπο της ηγεµονίας από την Εφηµερίδα των Συντακτών και την 
Αυγή κατά τις πρώτες ηµέρες µετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.  
 

*** 
 
Τάσος Χοβαρδάς 
Μεταδιδάκτορας ερευνητής, ΑΠΘ 
Επισκέπτης Λέκτορας, Τµήµα Επιστηµών Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου 
 
Χρυσός ή νερό; Ο ρηµατικός ανταγωνισµός στις Σκουριές Χαλκιδικής 
 
Η εξόρυξη χρυσού στη Βορειοανατολική Χαλκιδική παραµένει ένα 
ζήτηµα αµφιλεγόµενο για περισσότερο από µια δεκαετία. Οι τελευταίες εξελίξεις   
στην περιοχή φαίνεται να αναδεικνύουν µια αντιπαράθεση µεταξύ δύο   
στρατοπέδων. Από τη µια πλευρά παρατάσσονται οι τελευταίες κυβερνήσεις, η   
εξορυκτική εταιρεία και οι εργαζόµενοι στην εταιρεία, ενώ από την άλλη  πλευρά 
παρατηρούµε ένα συνεχώς διευρυνόµενο τοπικό κίνηµα ενάντια στην   εξόρυξη. Η 
σύγκρουση στις Σκουριές έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον  µέσων ενηµέρωσης σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο στόχος της παρούσας  µελέτης είναι η ανάλυση του 
δηµοσιογραφικού λόγου κατά την παρουσίαση της κρίσης στις Σκουριές και των 
σχετικών πρωτοβουλιών που  αναλαµβάνουν οι εµπλεκόµενες κοινωνικές οµάδες. Η 
βασική µας επιδίωξη  είναι να εντοπίσουµε τα κυρίαρχα ερµηνευτικά ρεπερτόρια που 
αξιοποιεί   ο δηµοσιογραφικός λόγος και να παρακολουθήσουµε τις διαφοροποιήσεις   
του κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Αναζητήσαµε άρθρα µε σχετικές 
λέξεις-κλειδιά σε τίτλους άρθρων τριών  εφηµερίδων που κυκλοφορούν σε επίπεδο 
επικράτειας (ηλεκτρονικό αρχείο εφηµερίδων «Το Βήµα», «Καθηµερινή», 
«Ελευθεροτυπία»). Αναλύσαµε   συνολικά 234 άρθρα από το καλοκαίρι του 2009 ως 
το καλοκαίρι του 2014. Το πρώτο χρονικό σηµείο (καλοκαίρι 2009) αντιστοιχεί στην 
αδειοδότηση   για τη διεύρυνση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις Σκουριές, ενώ 
το   δεύτερο χρονικό σηµείο αντιστοιχεί στην απελευθέρωση κατοίκων της  περιοχής 
που είχαν συλληφθεί µετά την κλιµάκωση της κρίσης (καλοκαίρι   2014). Η ανάλυσή 
µας επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τον ανταγωνισµό   µεταξύ των δύο στρατοπέδων 
στην περιοχή και να διερευνήσει τη σχέση   µεταξύ εταιρείας και κυβερνήσεων, όπως 
αυτή παρουσιάζεται από τον  δηµοσιογραφικό λόγο, αλλά και τις αναφορές του 
τοπικού κινήµατος στα  περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε την εξόρυξη 
χρυσού. 
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Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης και έπειτα εφαρµόζεται στην Ελλάδα ένα 
αυστηρό πρόγραµµα λιτότητας υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε στόχο 
την έξοδο της χώρας από την κρίση. Το οικονοµικό αυτό πρόγραµµα έχει σηµαδέψει 
την περίοδο από το 2010 και έπειτα σε βαθµό που να µιλάµε πια για την µνηµονιακή 
εποχή. Τέτοιες περίοδοι µείζονων οικονοµικών και πολιτικών εγχειρηµάτων που 
στοχεύουν στην αλλαγή των δοµών µιας κοινωνίας και µιας χώρας, συνδέονται πάντα 
µε µια συγκεκριµένη αφήγηση και ένα πρόταγµα που σε µεγάλο βαθµό τα 
νοµιµοποιεί. Έτσι, µεταπολιτευτικά συναντούµε τους λόγους της «Αλλαγής», του 
«εκσυγχρονισµού», της «ισχυρής Ελλάδας» κ.λπ. Υπόθεση της παρούσας εργασίας 
είναι πως η εφαρµογή του µνηµονιακού προγράµµατος συνδέεται αξονικά µε την 
έκκληση να γίνει η Ελλάδα µια «κανονική χώρα».  Τούτη η µετάβαση στην 
κανονικότητα πραγµατοποιείται µε δυο κινήσεις. Πρώτον, µε το πέρασµα από την 
επιθυµία του χρέους στην βιοπολιτική λιτότητα. Ένα πέρασµα που µεσολαβείται από 
µια συγκεκριµένη εννοιολόγηση του χρέους, όπως έχει δείξει µεταξύ άλλων ο David 
Graeber, και την κατασκευή του χρεωµένου ανθρώπου, όπως την ανέλυσε ο Maurizio 
Lazzarato. Και δεύτερον, µε την υπερίσχυση της κανονικότητας και της 
υπευθυνότητας έναντι του λαϊκισµού, ο οποίος θεωρείται γεννήτορας των δεινών της 
χώρας. Τόσο ο περί χρέους λόγος όσο και ο κυρίαρχος αντιλαϊκιστικός λόγος 
συνδέονται µε µια ρητορική της ενοχής και του κολασµού µέσω του οποίου θα 
επέλθει η εξυγίανση και η κανονικοποίηση του κοινωνικού σώµατος για να 
οδηγηθούµε επιτέλους στην «κανονική χώρα». Η εισήγηση θα πραγµατευθεί αυτά τα 
ζητήµατα µε δυο κύριες µεθόδους, την ανάλυση λόγου των Ernesto Laclau και 
Chantal Mouffe και την θεωρία του Michel Foucault περί βιοπολιτικής καθώς και τις 
αναλύσεις του γύρω από την έννοια της κανονικότητας και του «µη-κανονικού».  

 


