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Αντώνης Γαλανόπουλος∗ 

Η «Αριστερά της Ευθύνης» απέναντι στον λαϊκισµό 

 

Εισαγωγή 

Τα τέσσερα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, πέρα από τις οικονοµικές επιπτώσεις, σηµειώθηκαν 

µεγάλες αλλαγές και σε πολιτικό επίπεδο που εκφράστηκαν µε την καθίζηση των παραδοσιακών 

κοµµάτων εξουσίας. Η επιβολή του µνηµονίου µπορεί να θεωρηθεί στιγµή εξάρθρωσης,1 στιγµή 

που οι κατεστηµένες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις αποδιαρθρώθηκαν και το πεδίο της 

σύγκρουσης άνοιξε όσον αφορά την αναδιάρθρωση και ανακατανοµή τους.  Τον Μάιο-Ιούνιο του 

2012, η χώρα οδηγείται σε διπλές εκλογές όπου αποτυπώνεται πλήρως η κατάρρευση του 

µεταπολιτευτικού δικοµµατικού πολιτικού συστήµατος. Μετά τις εκλογές βρισκόµαστε µπροστά σε 

ένα νέο, πρωτόγνωρο πολιτικό περιβάλλον. Φυσικά, σηµαντικότερες εξελίξεις αυτής της περιόδου 

είναι η ραγδαία άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάδειξή του σε πρώτη πολιτική δύναµη της χώρας και 

από την άλλη η σταθεροποίηση της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σκηνικό. Η πολιτική κρίση 

οδήγησε επίσης σε εξάρθρωση των κατεστηµένων πολιτικών και κοµµατικών ταυτοτήτων, 

οδηγώντας στην εµφάνιση νέων πολιτικών σχηµατισµών. Στο παρόν κείµενο θα πραγµατευτούµε, 

στο πλαίσιο αυτό, την ανάδυση του σχηµατισµού της Δηµοκρατικής Αριστεράς. 

Η Δηµοκρατική Αριστερά ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 2010 από τέσσερις βουλευτές του 
                                                
∗  Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, ΑΠΘ. 
1 Στη θεωρία του λόγου του Ernesto Laclau, η εξάρθρωση προηγείται κάθε ανταγωνισµού και αναφέρεται ακριβώς στη 
στιγµή της αποσάρθρωσης, της διάλυσης µιας υπάρχουσας συναρθρωτικής κατασκευής. Από την άλλη όµως έχει και 
µια παραγωγική πλευρά καθώς, εξαρθρώνοντας ταυτότητες και αναπαραστάσεις, δηµιουργεί ένα κενό στο επίπεδο του 
νοήµατος και προκαλεί την ανάγκη για την συνάρθρωση νέων λόγων. Για να υπάρξει µια αλλαγή στο κοινωνικο-
πολιτικό πεδίο προϋποτίθεται η στιγµή της εξάρθρωσης, της αποδιάρθρωσης ή διάλυσης µιας προγενέστερης 
κατασκευής. Η αιτία που προκαλεί κάθε ηγεµονικό παιχνίδι είναι η εξάρθρωση των προηγούµενων κατασκευών. 
Ernesto Laclau, Για την επανάσταση της εποχής µας, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος, 1997, σ. 34 
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ΣΥΡΙΖΑ και άλλα στελέχη που ανήκαν στην Ανανεωτική Πτέρυγα του Συνασπισµού, τα οποία 

νωρίτερα είχαν αποχωρήσει από το εν εξελίξει συνέδριο του τελευταίου. Το πρώτο συνέδριο του 

κόµµατος πραγµατοποιήθηκε από τις 27 Μαρτίου έως 3 Απριλίου του 2011. Στις 20 Μαρτίου 2012 

και µετά από την προσχώρηση ενός αριθµού ανεξάρτητων βουλευτών, η  Δηµοκρατική Αριστερά 

συγκέντρωσε τον απαιτούµενο αριθµό των δέκα βουλευτών και σύστησε επίσηµα Κοινοβουλευτική 

Οµάδα. Στις δε εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, τερµάτισε έκτη µε ποσοστό 6,26%, 

εκλέγοντας 17 βουλευτές και στη συνέχεια συµµετείχε στον σχηµατισµό κυβέρνησης µε τη Νέα 

Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 

Στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, το κόµµα συµµετείχε µε τον σχηµατισµό 

Δηµοκρατική Αριστερά-Προοδευτική Συνεργασία. Πρόκειται για συνεργασία της Δηµοκρατικής 

Αριστεράς και κινήσεων, οµάδων και προσώπων που ανήκουν στο χώρο της λεγόµενης 

µεταρρυθµιστικής αριστεράς και του προοδευτικού κέντρου.  Το αποτέλεσµα της κάλπης ήταν 

εξαιρετικά αρνητικό καθώς συγκέντρωσε µόλις 1,2% και δεν εξέλεξε ευρωβουλευτή. Αυτή ήταν 

και η τελευταία φορά που η Δηµοκρατική Αριστερά συµµετείχε ανεξάρτητα σε εκλογές. Στις 

εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 συµµετείχε σε συνεργασία µε το κόµµα Πράσινοι-Αλληλεγγύη 

µε την ονοµασία Πράσινοι-Δηµοκρατική Αριστερά και στις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015 

συµµετείχε σε συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ στο σχηµατισµό Δηµοκρατική Συµπαράταξη.  

Ο σχηµατισµός της Δηµοκρατικής Αριστεράς, όπως και όλοι οι άλλοι νεοπαγείς πολιτικοί 

σχηµατισµοί, συνοδεύτηκε από έναν πολύ συγκεκριµένο και χαρακτηριστικό λόγο που 

αποσκοπούσε στην νοµιµοποίηση του στον εγχώριο πολιτικό χάρτη. Στην παρούσα µελέτη θα 

επιχειρήσουµε να αναλύσουµε αυτόν τον πολιτικό λόγο που κατασκευάζει την ταυτότητα της 

Δηµοκρατικής Αριστεράς. Η υπόθεση εργασίας µας είναι ότι ο λόγος αυτός αναπτύσσεται κυρίως 

γύρω από την έννοια της ευθύνης και τον αντιλαϊκισµό. Πιο συγκεκριµένα θα προσπαθήσω να 

δείξω ότι η έννοια της ευθύνης χρησιµοποιήθηκε ως θετικό στοιχείο διαφοροποίησης του κόµµατος 

από την υπόλοιπη Αριστερά αλλά επίσης και για να δικαιολογήσει τις επιλογές του µετά τις 
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εκλογές του 2012. Από την άλλη  θα δείξω ότι η ανάγκη ύπαρξης του σχηµατισµού επιχειρήθηκε 

να θεµελιωθεί στην διαιρετική τοµή λαϊκισµού-αντιλαϊκισµού, τοποθετώντας το κόµµα απέναντι 

στον λαϊκισµό που εκφράζει για τη Δηµοκρατική Αριστερά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την έννοια 

αυτή, η καταγγελία του λαϊκισµού λειτούργησε ως αρνητικό στοιχείο διαφοροποίησης του 

κόµµατος από την υπόλοιπη αριστερά. 

Προσπαθώντας να προσεγγίσω το σχηµατισµό της Δηµοκρατικής Αριστεράς από τη σκοπιά 

της ανάλυσης του λόγου, θα χρησιµοποιήσω τα µεθοδολογικά εργαλεία της θεωρίας του λόγου των 

Ερνέστο Λακλάου και Σαντάλ Μουφ. Για τις ανάγκες της έρευνας αναλύθηκαν τριάντα κείµενα.  

Τα κείµενα αυτά περιλαµβάνουν ανακοινώσεις του κόµµατος, αποφάσεις των οργάνων, οµιλίες και 

συνεντεύξεις του προέδρου και στελεχών του κόµµατος και άλλα. Επίσης, τα κείµενα χρονολογικά 

ξεκινούν από την ιδρυτική διακήρυξη του κόµµατος το 2010 και φτάνουν έως την κεντρική 

προεκλογική οµιλία του προέδρου του κόµµατος εν όψει των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014. 

Όλα τα κείµενα έχουν ανακτηθεί από τον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του κόµµατος. 

 

Η «Αριστερά της ευθύνης»  

Στο πρώτο µέρος της ανάλυσης θα µας απασχολήσει το σηµαίνον της ευθύνης. Η φράση «αριστερά 

της ευθύνης» είναι το µήνυµα που έχει συνδεθεί από την πρώτη µέρα µε την Δηµοκρατική 

Αριστερά, σε βαθµό που να χρησιµοποιείται ως ο µόνος αναγκαίος προσδιορισµός για τη 

ταυτότητα του κόµµατος ή ως συνώνυµο της επίσηµης ονοµασίας του. 

Οι λέξεις ευθύνη και υπευθυνότητα µε τα παράγωγά τους χρησιµοποιούνται συχνά στα 

κείµενα που αναλύθηκαν για να προσδιορίσουν την πολιτική του κόµµατος. Έτσι στην ιδρυτική 

διακήρυξη της Δηµοκρατικής Αριστεράς βρίσκουµε φράσεις όπως «ο χώρος της ανανεωτικής και 

διαρκώς ανανεούµενης αριστεράς είναι και πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο υπεύθυνης 

στάσης», πως το κόµµα δεσµεύεται για τη διαµόρφωση «µιας ρεαλιστικής και υπεύθυνης πρότασης 

εξόδου από την κρίση», πως οι δυνάµεις που αποτελούν τη Δηµοκρατική Αριστερά θα δώσουν τη 
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µάχη των «εναλλακτικών, υπεύθυνων προγραµµατικών προτάσεων για την πορεία της χώρας» και 

τέλος πως ακολουθούν «πολιτική υπευθυνότητας στα χνάρια της µεγάλης παράδοσης της 

πατριωτικής ευθύνης της Αριστεράς του τόπου µας». 2 

Οι θέσεις του 1ου συνεδρίου δίνουν το στίγµα καθώς στο κεφάλαιο «Η φυσιογνωµία και ο 

ρόλος της Δηµοκρατικής Αριστεράς»  αναφέρεται πως «η Δηµοκρατική Αριστερά στοχεύει να 

αναδειχθεί ως κόµµα ευθύνης για την κοινωνία» και παρακάτω διαβάζουµε πως η Δηµοκρατική 

Αριστερά «έχει στόχο την συµµετοχή στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας για τη βελτίωση της 

ζωής των πολιτών και για την αλλαγή της κοινωνίας». 3 Φαίνεται λοιπόν πως για τη Δηµοκρατική 

Αριστερά στη χρονική περίοδο για την οποία κάνουµε λόγο η ευθύνη ταυτίζεται µε την άσκηση της 

κυβερνητικής εξουσίας και ικανοποιείται µε την συµµετοχή του κόµµατος στην τρικοµµατική 

κυβέρνηση µε την Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.  

Η φράση «η Δηµοκρατική Αριστερά δηµιουργήθηκε ως δύναµη ευθύνης για την κοινωνία 

και την χώρα» αποδίδει επίσης µε ακρίβεια την λειτουργία του σηµαίνοντος της «ευθύνης» στον 

πολιτικό λόγο του κόµµατος. Για αυτό και επαναλαµβάνεται σε αρκετά κείµενα. Χαρακτηριστικά, 

όταν τον Απρίλιο του 2012 η Δηµοκρατική Αριστερά καταθέτει την πολιτική της πρόταση για µια 

προοδευτική διέξοδο από την κρίση,4 το κόµµα προσδιορίζεται ως δύναµη ευθύνης δυο φορές, όταν 

περιγράφεται τι έκανε έως εκείνη τη στιγµή5 κι όταν περιγράφεται τι επιδιώκει για το µέλλον.  

Με το µότο «είµαστε η υπεύθυνη δύναµη» πορεύτηκε το κόµµα της Δηµοκρατικής 

Αριστεράς και στο δρόµο για τις τελευταίες ευρωεκλογές. «Είµαστε η υπεύθυνη πολιτική δύναµη 

για την ελπιδοφόρα πορεία της χώρας» επισήµανε ο Φώτης Κουβέλης στην οµιλία του στην 
                                                
2 Δηµοκρατική Αριστερά, «Ιδρυτική διακήρυξη», 7 Αυγούστου 2010, http://old.dimokratikiaristera.gr/oi-theseis-mas/i-
idrytiki-diakiryksi 
3 Δηµοκρατική Αριστερά, «Θέσεις πρώτου συνεδρίου», 28 Απριλίου 2011, http://old.dimokratikiaristera.gr/oi-theseis-
mas/1o-synedrio-oi-theseis 
4 Δηµοκρατική Αριστερά, «Πολιτική πρόταση για µια προοδευτική διέξοδο από την κρίση», 19 Απριλίου 2012, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/oi-theseis-mas/politiki-protasi-gia-ekloges-2012 
5 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα από αυτά που έκανε η Δηµοκρατική Αριστερά ως εκείνη τη στιγµή σαν δύναµη ευθύνης, 
σύµφωνα µε το κείµενο είναι το γεγονός πως «Συµµετείχε στην πολιτική αντιπαράθεση µε πνεύµα θετικής συµβολής, 
εκφώνησε έναν πολιτικό λόγο µη λαϊκιστικό και πήρε σαφείς αποστάσεις από αντιδράσεις βίας». Βλέπουµε ήδη από 
αυτό το σηµείο πως η Δηµοκρατική Αριστεράς αντιτάσσει την ευθύνη απέναντι στον λαϊκισµό αλλά αυτό τη διάσταση 
του λόγου θα την εξετάσουµε µε λεπτοµέρεια στην επόµενη ενότητα. 
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εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση για την συγκρότηση του προοδευτικού πόλου «Δηµοκρατική 

Αριστερά-Προοδευτική Συνεργασία»,6 «Είµαστε και θα είµαστε παρόντες στο δύσκολο αγώνα της 

κοινωνίας και της χώρας, πάντα µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης για τη χώρα» ανέφερε σε οµιλία σε 

κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόµµατος,7 

ενώ – τέλος – µε τη φράση «Είµαστε εδώ για να αλλάξουµε τη χώρα µε ευθύνη και σταθερότητα, 

χωρίς λαϊκισµό» ξεκίνησε την κεντρική προεκλογική του οµιλία στις 20 Μαΐου. 8 Δύο είναι κυρίως 

οι λόγοι για την τόσο συχνή χρήση του προσδιορισµού «υπεύθυνη» και του τονισµού του 

αισθήµατος ευθύνης που έχει η Δηµοκρατική Αριστερά. Πρώτον, µε αυτό τον τρόπο δηλώνεται µε 

σαφήνεια η διάκριση του κόµµατος από την παραδοσιακή Αριστερά που θεωρείται «έξαλλη» και 

ανεύθυνη. Δεύτερον, παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι το κόµµα θα σεβαστεί το πλαίσιο των 

συµφωνιών εντός των οποίων κινείται η χώρα: στη συγκεκριµένη περίπτωση η ευθύνη σηµαίνει ότι 

η Δηµοκρατική Αριστερά δεν σκοπεύει να θέσει σε κίνδυνο την Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και 

δεν επιθυµεί να αθετήσει τις δεσµεύσεις της χώρας έναντι των δανειστών, όπως πιθανώς θα 

µπορούσαν να κάνουν άλλα κόµµατα που προέρχονται από την Αριστερά. 

Η πλήρης αποκάλυψη του χαρακτήρα και της λειτουργίας του σηµαίνοντος της ευθύνης 

έρχεται – παραδόξως ίσως – µετά την αποχώρηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς από την 

κυβέρνηση στις 21 Ιουνίου 2013.  Σε µια τροπολογία που προτείνουν µέλη του κόµµατος που 

ανήκουν στην πιο εκσυγχρονιστική µειοψηφία, εν όψει του δευτέρου συνεδρίου του κόµµατος, 

αναφέρουν εµφατικά: «Η Δηµοκρατική Αριστερά µπήκε στην κυβέρνηση για να ολοκληρώσει µια 

προσπάθεια, αναλαµβάνοντας το αντίστοιχο πολιτικό κόστος. Αυτό ακριβώς σηµαίνει αριστερά της 

                                                
6 Φώτης Κουβέλης, «Οµιλία στην εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση για την συγκρότηση του προοδευτικού πόλου 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 10 Μαρτίου 2014, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/7082-omilia-tou-proedrou-tis-dim-ar-foti-kouveli-stin-enarktiria-politiki-
ekdilosi-gia-tin-sygkrotisi-tou-proodeftikoy-polou-dimokratiki-aristera-proodeftiki-synergasia 
7 Φώτης Κουβέλης, «Οµιλία στην κοινή συνεδρίαση της Κ. Ο. και της Εκτελεστικής Επιτροπής», 20 Μαρτίου 2014, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/7151-omilia-tou-proedrou-tis-koinovouleftikis-omadas-tis-dimar-foti-
kouveli-stin-koini-synedriasi-tis-k-o-kai-tis-ektelestikis-epitropis 
8 Φώτης Κουβέλης, «Οµιλία του προέδρου της συµπαράταξης Δηµοκρατική Αριστερά-Προοδευτική Συνεργασία», 20 
Μαΐου 2014, http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/7397-omilia-tou-proedrou-tis-symparataksis-dimokratiki-
aristera-proodeftiki-synergasia-foti-kouveli-sti-sygkentrosi-tis-20is-5-2014 
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ευθύνης και αυτή η αντίληψη δηµιούργησε τη θετική εκείνη προσδοκία στο εκλογικό σώµα του 

Ιουνίου 2012, από το οποίο ζήτησε και έλαβε εντολή για λύση. Αποχωρώντας από την κυβέρνηση 

– για µη πειστικό λόγο, σε λάθος στιγµή και χωρίς σχέδιο και επιχειρήµατα – η Δηµοκρατική 

Αριστερά έδειξε να µην αντέχει το βάρος της ευθύνης. Είναι προφανές ότι οι αντιφάσεις αυτές 

αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της Αριστεράς της ευθύνης και καταγράφονται αρνητικά σε ένα 

πολύ µεγάλο τµήµα των µελών αλλά —και κυρίως— των ψηφοφόρων µας».9 

Ο πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, απαντά στην οµιλία του κατά 

την έναρξη του δευτέρου συνεδρίου στους διαφωνούντες χρησιµοποιώντας ξανά το ίδιο σηµαίνον 

και επικαλούµενος τέσσερις φορές την έννοια της ευθύνης. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

α) «Έχουµε συναίσθηση της ευθύνης µας έναντι της χώρας». 

β) «Στη βάση των δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν µετά τις εκλογές του Ιουνίου, αποφασίσαµε να 

στηρίξουµε και να µετάσχουµε στην κυβέρνηση συνεργασίας, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι 

στην κοινωνία και τη χώρα». 

 γ) «Όµως Αριστερά της ευθύνης δεν σηµαίνει και υποχρεωτική συµµετοχή σε κυβέρνηση άνευ 

όρων». 

δ) «Η αποχώρησή µας από την κυβέρνηση δεν µεταβάλλει τη στάση ευθύνης που έχουµε απέναντι 

στα προβλήµατα της χώρας». 10 

Αξίζει να σταθούµε λίγο περισσότερο στην έννοια της ευθύνης, καθώς – όπως είδαµε 

παραπάνω – µετά την αποχώρηση από την κυβέρνηση, γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ της 

πλειοψηφίας και της µειοψηφίας του κόµµατος. Η «ευθύνη» αποκαλύπτεται πια σαφώς ως ένα κενό 

σηµαίνον, χωρίς συγκεκριµένο και σταθερό νόηµα. Λαµβάνει το νόηµά της από τις επιδιώξεις των 

εσωτερικών οµαδοποιήσεων του κόµµατος. Η έννοια «κενό σηµαίνον» χρησιµοποιείται εδώ µε 

                                                
9 Δηµοκρατική Αριστερά, «Τροπολογία µελών της ΔΗΜΑΡ στο συνέδριο», 8 Νοεµβρίου 2013, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/synedrio-2013/6371-tropologia-1 
10 Φώτης Κουβέλης, «Οµιλία στην έναρξη του 2ου Συνεδρίου του κόµµατος», 12 Δεκεµβρίου 2013, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/6570-omilia-tou-proedrou-tis-dim-ar-foti-kouveli-stin-enarksi-tou-2ou-
synedriou-tou-kommatos 
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αναφορά στη θεωρία του λόγου των Λακλάου και Μουφ, ως ένα σηµαίνον που λειτουργεί ως 

αξονικό σηµείο αναφοράς ενός πολιτικού λόγου εξαιτίας ακριβώς της πλαστικότητάς του.11 Η 

κρίση, όµως, στο εσωτερικό του κόµµατος µοιάζει να εκτροχιάζει αυτήν την πλαστικότητα και να 

την εκθέτει µε µια δραµατική και αντιφατική σαφήνεια. Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση 

βλέπουµε πως το σηµαίνον της ευθύνης έχει πραγµατικά εκκενωθεί από το σηµαινόµενό του και τις 

συνδηλώσεις που µπορεί να επιφέρει. Εµφανίζεται έτσι να υπόκειται σε δραστικές µεταθέσεις, σε 

µια ρευστότητα χωρίς όριο, αποκαλύπτοντας τον επικαθορισµό του από τακτικές επιλογές που 

υπαγορεύει η πολιτική συγκυρία. Τη µια ταυτίζεται µε την άσκηση εξουσίας και τη συµµετοχή 

στην κυβέρνηση, την άλλη – και συγχρόνως – µε την αποχώρηση από την κυβέρνηση και την 

υπερψήφιση µόνο των «σωστών» µέτρων. Επίσης, διακρίνει κανείς πως ως κενό σηµαίνον, η 

ευθύνη χρησιµοποιείται ως εργαλείο και µέσο πολιτικών επιδιώξεων µε κάθετα ανταγωνιστικούς 

τρόπους, καθώς η µια πλευρά του κόµµατος επιτίθεται στην άλλη µε όπλο την δική της 

εννοιολόγηση της «ευθύνης». 

Συµπερασµατικά, όπως φάνηκε από την ανάλυσή µας, η ευθύνη χρησιµοποιήθηκε για να 

αιτιολογήσει τις πολιτικές και οικονοµικές επιλογές της Δηµοκρατικής Αριστεράς, αλλά επίσης και 

ως πυρήνας της ταυτότητας του κόµµατος, ως στοιχείο που τη διαφοροποιεί από την υπόλοιπη 

αριστερά. Στο βαθµό που οι επιλογές αυτές άρχισαν να λαµβάνουν αντιφατικές και αναντίστοιχες 

µεταξύ τους µορφές, στο βαθµό που η «ευθύνη», σε πολύ σύντοµο χρόνο, µετατράπηκε από 

αιτιολόγηση της συµµετοχής σε αιτιολόγηση της αποχώρησης από την τρικοµµατική κυβέρνηση, η 

πολιτική και ρητορική της τελεσφορία άρχισε να πλήττεται. Υπό την έννοια αυτή, η ταυτοτική της 

υπόσταση εξαρτήθηκε ολοκληρωτικά από τον αρνητικό της προσδιορισµό: την αντιδιαστολή της 

προς τον λαϊκισµό και την καυτηρίαση του τελευταίου. Με αυτή τη παρατήρηση θα περάσουµε στο 

δεύτερο µέρος της ανάλυσης όπου θα πραγµατευτούµε διεξοδικά τη στάση του κόµµατος απέναντι 

στον λαϊκισµό. 

                                                
11 Laclau όπ. π. 1997, σ. 212, 216 
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Ο αντιλαϊκισµός στον λόγο της Δηµοκρατικής Αριστεράς 

Στα τριάντα κείµενα που αναλύθηκαν για την ανα χείρας µελέτη οι λέξεις «λαϊκισµός», 

«λαϊκιστικός» και τα παράγωγά τους εντοπίστηκαν εξήντα φορές. Εξάλλου, ο αντιλαϊκισµός της 

Δηµοκρατικής Αριστεράς ορίζει την πολιτική της και διαπερνά χρονικά ολόκληρη την πορεία της. 

Μια αναφορά στον «αριστερίστικο λαϊκισµό» συναντάµε ακόµα και στην ιδρυτική διακήρυξη του 

κόµµατος. 12 Πιο αναλυτικά, σε ένα από τα κείµενα που έχουν αναλυθεί, στην εναρκτήρια οµιλία 

του πρώτου συνεδρίου της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 

συνεδρίου αναφέρει: «Τολµήσαµε όµως. […] Γιατί συµµεριζόµαστε την ανάγκη να ηττηθεί ο 

λαϊκισµός, να ανατραπεί το πελατειακό κράτος και να αντικατασταθούν από τον ορθό λόγο, την 

ευθύνη για την πορεία της χώρας και την αξιοκρατία»,13 ενώ στο τελευταίο κείµενο του corpus, την 

κεντρική προεκλογική οµιλία του, ο πρόεδρος Φώτης Κουβέλης καταλήγει: «Στόχος µας είναι, µαζί 

µε όλες τις δηµοκρατικές και φιλοευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάµεις της Ευρώπης να 

αντιταχθούµε: Στον αρνητισµό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µιας παρωχηµένης λαϊκιστικής 

αριστεράς». 14 

Θα δούµε τώρα περισσότερο διεξοδικά πως διαρθρώνεται αυτή η εναντίωση του κόµµατος 

στον λαϊκισµό. Ειδικότερα, µπορούµε να εντοπίσουµε τέσσερα επίπεδα συνάρθρωσης. Θα 

αναφέρουµε, παράλληλα, κειµενικά παραδείγµατα που θα µας χρησιµεύσουν για να συνάγουµε 

κατόπιν τα συµπεράσµατά µας. 

Αρχικά θα λέγαµε πως η Δηµοκρατική Αριστερά αντιτίθεται σε αυτό που ονοµάζεται 

συνήθως «πνεύµα του λαϊκισµού» και αντ’ αυτού προτάσσει την ευθύνη και τον ορθό λόγο. Για 

παράδειγµα, στις θέσεις του πρώτου συνεδρίου διαβάζουµε πως πληγή για τον πολιτισµό αποτελεί 

                                                
12 «Είµαστε υπέρ της ενότητας και όχι της διάσπασης των συνδικάτων που προωθούν ο δογµατικός και ο 
αριστερίστικος λαϊκισµός», Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 2010. 
13 Στέφανος Μπαγέωργος, «Εναρκτήρια οµιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής του 1ου συνεδρίου», 31 
Μαρτίου 2011, http://old.dimokratikiaristera.gr/to-komma-mas/istoria/1o-synedrio/1385-2011-03-31-13-30-20 
14 Φώτης Κουβέλης, όπ. π., 20 Μαΐου 2014. 
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«ο λαϊκισµός που έχει κυριαρχήσει στο δηµόσιο βίο και έχει διαποτίσει την καθηµερινότητα»,15 

ενώ η νεολαία της Δηµοκρατικής Αριστεράς διακηρύσσει ότι είναι «ανοικτή σε κάθε νέο και νέα 

που νιώθει έτοιµος να συνδράµει δηµιουργικά µε ουσιαστικές προτάσεις και διάλογο, µακριά από 

λαϊκισµούς και στερεότυπα».16 

Κύριος αντίπαλος του αντιλαϊκισµού της Δηµοκρατικής Αριστεράς είναι φυσικά ο 

λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που άλλοτε παραµένει στο επίπεδο του υπαινιγµού και άλλοτε 

δηλώνεται ρητώς. Μπορούµε να εντοπίσουµε πλήθος παραδειγµάτων, τα οποία πολλαπλασιάζονται 

µετά τις εκλογές του 2012. Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Ηµερησία,17 ο πρόεδρος του 

κόµµατος Φώτης Κουβέλης επιχειρεί να υπερασπισθεί την δέσµευση για «σταδιακή 

απαγκίστρωση» από τα µνηµόνια λέγοντας: «Προεκλογικά η Δηµοκρατική Αριστερά µίλησε για 

σταδιακή απαγκίστρωση από τους δυσµενείς όρους του µνηµονίου. Προσέξαµε πολύ τα λόγια µας, 

κάθε λέξη έχει την σηµασία της. Καθόλου τυχαία προτάξαµε το σταδιακή γιατί εµείς δεν είµαστε 

λαϊκιστές που µοιράζουν εκ του ασφαλούς υποσχέσεις τις οποίες γνωρίζουν ότι δεν µπορούν να 

υλοποιήσουν». Στην ίδια συνέντευξη ο πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς επιτίθεται για άλλη 

µια φορά στο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριµένα στην πολυγλωσσία των στελεχών του, καταλήγοντας: 

«Συγκεντρώνοντας µε τον λαϊκίστικο λόγο του ψήφους και από την αντισυστηµική δεξαµενή και 

από την πιο βαθειά συστηµική βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπος µε αυτή την ανώµαλη και µη 

διαχειρίσιµη κατάσταση που συνεχώς θα επιδεινώνεται». Σε αυτήν την πολυγλωσσία παραπέµπει 

και το κείµενο της Πολιτικής Απόφασης του 2ου συνεδρίου του κόµµατος µε τη φράση «Σήµερα 

ταλαντεύεται µεταξύ µονοµερούς καταγγελίας του µνηµονίου και επαναδιαπραγµάτευσής του, 

λαϊκιστικής δηµαγωγίας και αναζήτησης δίαυλων ένταξης σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικότερων 

                                                
15 Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 2011. 
16 Δηµοκρατική Αριστερά, «Με τη Νεολαία της Δηµοκρατικής Αριστεράς στο προσκήνιο», 2 Φεβρουαρίου 2012, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/to-komma-mas/i-neolaia/2826-2012-02-03-10-22-02 
17 Φώτης Κουβέλης, «Συνέντευξη στην εφηµερίδα «Ηµερησία του Σαββάτου» και το δηµοσιογράφο Δηµήτρη 
Τσιούφο», 25 Αυγούστου 2012, http://old.dimokratikiaristera.gr/epikairotita/synentefkseis/3617-synentefksi-tou-
proedrou-tis-dimokratikis-aristeras-foti-kouveli-stin-efimerida-imerisia-tou-savvatou-kai-to-dimosiografo-dimitri-
tsioyfo 
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πολιτικών». 18 

Άλλο παράδειγµα βρίσκουµε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δηµοκρατικής 

Αριστεράς τον Σεπτέµβριο του 2013. Στο κείµενο αναφέρεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ψηφοθηρεί, 

τροφοδοτώντας τη δηµόσια σφαίρα µε λαϊκισµό και παροχολογία που θυµίζει παρωχηµένες εποχές, 

υποσχόµενος τα πάντα στους πάντες». 19  Επίσης, στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό, ο 

βουλευτής επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς Σπύρος Λυκούδης, σε µια προσπάθεια να 

δικαιολογήσει την απόφαση της Δηµοκρατικής Αριστεράς να τον υπερψηφίσει µαζί µε τα 

δηµοσιονοµικά µέτρα που προεκλογικά έλεγε πως δεν θα στηρίξει, ανέφερε: «Κάθε χρόνο 

συζητούµε µε ολοένα δυσµενέστερους όρους για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα κι όµως, σ' 

αυτήν την αίθουσα δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε, διότι κάποιοι επιµένουν στο λαϊκισµό και 

στην ανέξοδη ρητορεία. Έχουµε φτάσει να θεωρούµε ξεπούληµα ακόµη και την αξιοποίηση, µε τη 

µέθοδο της παραχώρησης για ορισµένο χρόνο, δηµόσιας περιουσίας, που βρίσκεται σε άγρια 

εγκατάλειψη! Αυτά αξιολογούν οι επενδυτές σε όλο τον κόσµο ως φιλικό περιβάλλον επενδύσεων. 

Εµείς όµως δρούµε ως να αρκούν, οι οριζόντιες δηµοσιονοµικές περικοπές και η αποµείωση του 

κόστους εργασίας από τη µια µεριά, οι κραυγές και ο άκρατος λαϊκισµός από την άλλη…».20 

Επιπλέον σε δήλωσή του για τις εξελίξεις στην οικονοµία και τις στάσεις των κοµµάτων ο 

υπεύθυνος Οικονοµικής Πολιτικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, Δηµήτρης Χατζησωκράτης, 

ανέφερε ότι «στην ζοφερή πραγµατικότητα που οδηγεί τη χώρα η κυβέρνηση είναι αρνητικό να 

προστίθεται αι η λαϊκιστική δηµαγωγία µερίδας της αντιπολίτευσης». 21 

Μέγιστος κίνδυνος για την Δηµοκρατική Αριστερά σύµφωνα µε τη µειοψηφία του 

                                                
18 Δηµοκρατική Αριστερά, «Πολιτική απόφαση του 2ου συνεδρίου της Δηµοκρατικής Αριστεράς», 21 Ιανουαρίου 2014, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/oi-theseis-mas/6698-apofaseis-2ou-synedriou  
19 Δηµοκρατική Αριστερά, «Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δηµοκρατικής Αριστεράς», 23 Σεπτεµβρίου 2013, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/6060-i-apofasi-tis-kentrikis-epitropis-tis-dimokratikis-aristeras 
20 Σπύρος Λυκούδης, «Οµιλία στην ολοµέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό», 9 Νοεµβρίου 
2012, http://old.dimokratikiaristera.gr/stin-vouli/omilies/4145-omilia-tou-voulefti-epikrateias-tis-dimar-spyrou-lykoydi-
stin-olomeleia-tis-voulis-kata-ti-syzitisi-gia-ton-proypologismo 
21 Δηµήτρης Χατζησωκράτης, «Δήλωση για τις εξελίξεις στην οικονοµία και τη στάση των κοµµάτων», 22 
Σεπτεµβρίου 2011, http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/2201-2011-09-22-11-16-50 
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κόµµατος είναι το γεγονός πως µετά την αποχώρηση από την κυβέρνηση το κόµµα εντάσσεται 

«στο πλέγµα των άνευ αρχών αντιπολιτευτικών δυνάµεων, στο οποίο ηγεµονεύει ο ακραίος 

λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ». 22 Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Πρώτο Θέµα, τον Ιανουάριο του 

2014, ο πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, αναφέρει ρητά «Με το ΣΥΡΙΖΑ 

έχουµε µεγάλες πολιτικές διαφορές και δεν υπάρχει κοινή προγραµµατική βάση. Για εµάς η 

ανατροπή των συντηρητικών πολιτικών δεν περνά µέσα από λαϊκιστική παροχολογία, κρατικιστικά 

στερεότυπα και άρνηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων». 23 

Έχοντας µπει στη τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές του Μαΐου, οι αρνητικές αναφορές 

στον λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνονται. Τον Μάρτιο του 2014 σε οµιλία του προέδρου της 

Δηµοκρατικής Αριστεράς, συναντούµε τις εξής φράσεις: «Καλούµε τους πολίτες να υποστηρίξουν 

τη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για να αποδοκιµαστεί η 

ασκούµενη κυβερνητική πολιτική, να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό αντίβαρο ευθύνης και 

σταθερότητας έναντι της αντιπολίτευσης µε την αντιφατική και λαϊκιστική πολιτική της» και 

«Εκφράζουµε την αλλαγή χωρίς το ρίσκο µιας λαϊκίστικης αριστεράς στο τιµόνι της χώρας». 24 

Ενδιαφέρον, εξάλλου, παρουσιάζει ένα σχήµα διπόλου που χρησιµοποιεί η Δηµοκρατική 

Αριστερά µετά την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Να σηµειωθεί ότι πριν το 2013 το σχήµα 

αυτό έχει εντοπιστεί µια µόλις φορά στο σώµα κειµένων που εξετάστηκαν, ενώ µετά ξεπερνά τις 

δέκα. Από τη µια µεριά του διπόλου τοποθετείται η κυβερνητική πολιτική, τα δηµοσιονοµικά 

µέτρα, και από την άλλη µεριά τίθεται ο λαϊκισµός, µόνον o λαϊκισµός. 

Ενδεικτικά, µπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω παραδείγµατα: 

• «Σε αυτήν την πολιτική κατεύθυνση θέλουµε να προχωρήσουµε µαζί µε όλες τις 

προοδευτικές δυνάµεις, κινήσεις και πρόσωπα, που συµφωνούν ότι ούτε η ασκούµενη κυβερνητική 

                                                
22 Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 8 Νοεµβρίου 2013. 
23 Φώτης Κουβέλης, «Συνέντευξη στην εφηµερίδα "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ" και στον δηµοσιογράφο Ανδρέα Μπελεγρή», 27 
Ιανουαρίου 2014, http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/6731-synentefksi-tou-proedrou-tis-dimar-foti-kouveli-
stin-efimerida-proto-thema-kai-ston-dimosiografo-andrea-belegri 
24 Φώτης Κουβέλης, όπ. π., 10 Μαρτίου 2014. 
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πολιτική ούτε και ο λαϊκισµός της µονοµερούς καταγγελίας του µνηµονίου και της παροχολογίας 

από την αξιωµατική αντιπολίτευση, συνιστούν πολιτική διέξοδο».25  

•  «Η προώθηση της πολιτικής πρότασης δηµοκρατικής διεξόδου από την κρίση, που 

αντιπαρατίθεται τόσο στην ασκούµενη κυβερνητική πολιτική όσο και στον αριστερό λαϊκισµό του 

ΣΥΡΙΖΑ, προϋποθέτει τη διαµόρφωση ενός ισχυρού ‘τρίτου πόλου’, µιας ευρείας, προοδευτικής, 

δηµοκρατικής και µεταρρυθµιστικής συµπαράταξης».26 

• «Από την µια συντηρητισµός, αναποτελεσµατικότητα, υποχωρητικότητα σε 

ανορθολογικές επιταγές της τρόικας και από την άλλη αριστερόστροφος λαϊκισµός, ξεπερασµένος 

κρατισµός, απουσία µεταρρυθµιστικής ατζέντας και υποσχεσεολογία».27 

• «Η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου που αντιπαρατίθεται στις συντηρητικές 

κυβερνητικές πολιτικές και στον αριστερό λαϊκισµό είναι προτεραιότητά µας» και «Προχωράµε µε 

βήµατα συγκεκριµένα. Ανοικτό κάλεσµα σε όλες τις δυνάµεις που αντιπαρατίθενται στις 

συντηρητικές κυβερνητικές πολιτικές και στον αριστερό λαϊκισµό».28 

Με βάση αυτό το σχήµα, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι ο πολιτικός της λόγος 

ενσαρκώνει την επιλογή της Δηµοκρατικής Αριστεράς να γίνει το κόµµα-εκφραστής του κεντρώου, 

µεσαίου χώρου. Η Δηµοκρατική Αριστερά στέκεται στο κέντρο, ανάµεσα στη συντηρητική Νέα 

Δηµοκρατία και τον λαϊκιστικό ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας µια σώφρονα, υπεύθυνη στάση. Έτσι, µέσω 

της αντιπαράθεσής της προς τον λαϊκισµό της «άλλης αριστεράς» και τον συντηρητισµό, η 

«ευθύνη» µοιάζει να αποκτά ένα νόηµα αυστηρά διαφορικό, αλλά και τοπολογικά ικανό να 

αντιρροπήσει το αντιφατικό σηµασιακό εύρος στο οποίο αναφερθήκαµε στην προηγούµενη 

ενότητα. 

Στο τρίτο επίπεδο συνάρθρωσης του αντιλαϊκισµού της Δηµοκρατικής Αριστεράς, 
                                                
25 Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 23 Σεπτεµβρίου 2013.  
26 Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 2014. 
27 Φώτης Κουβέλης, «Οµιλία στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», 27 Ιανουαρίου 2014, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/6732-25-01-2014-omilia-tou-proedrou-tis-dimar-foti-kouveli-sti-
synedriasi-tis-kentrikis-epitropis 
28 Φώτης Κουβέλης, όπ. π., 27 Ιανουαρίου 2014. 
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συναντάµε τον λαϊκισµό ως κίνδυνο για την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, στην πολιτική απόφαση του 

2ου συνεδρίου του κόµµατος, διαβάζουµε: «Είναι απαραίτητη µια προοδευτική στροφή που θα 

αποτρέψει την ενίσχυση των ακραίων δυνάµεων στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν µπορεί να 

αφήσουµε την Ευρώπη στους λαϊκιστές και εθνικιστές». 29 Σε οµιλία του ο πρόεδρος Φώτης 

Κουβέλης τον Μάρτιο του 2014 εν όψει των ευρωεκλογών αναφέρει: «Μέσα σ’ αυτή τη δίνη, µε 

κυρίαρχο το αίσθηµα ανασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών, αναπτύσσεται ο ευρωσκεπτικισµός 

που ενισχύεται από τον κάθε είδους δεξιό και αριστερό λαϊκισµό». 30 Σε ανακοίνωση του Τοµέα 

Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων για την Ηµέρα της Ευρώπης µε τίτλο 

«Το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια της Ευρώπης είναι η αλληλεγγύη» αναφέρεται δε ότι «Οι 

προοδευτικές µεταρρυθµιστικές δυνάµεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, και µαζί τους η Δηµοκρατική 

Αριστερά, αγωνίζονται για να αποκρούσουν την κερδοσκοπία, το συντηρητισµό, την ακροδεξιά και 

το λαϊκισµό».31  Αποκορύφωµα συνιστά η φράση του Φώτη Κουβέλη πως «ο ανερµάτιστος 

λαϊκισµός της αντιπολίτευσης δηµιουργεί διακινδύνευση για την ευρωπαϊκή προοπτική της 

χώρας».32  

Στο τέταρτο και τελευταίο επίπεδο συνάρθρωσης του αντιλαϊκισµού του κόµµατος 

συναντάµε µια γενικευµένη, ασαφή έως και αόριστη χρήση της έννοιας του λαϊκισµού. Σε αυτό το 

επίπεδο µε την ετικέτα του λαϊκισµού δεν χαρακτηρίζεται/κατηγορείται µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και 

το κίνηµα των Αγανακτισµένων, ο Μπέπε Γκρίλο, καθώς και οι Σαρκοζί-Μπερλουσκόνι. Με τη 

φράση «ο λαϊκισµός είναι πολύ πιο επικίνδυνος από µερικές χιλιάδες απελπισµένους µετανάστες» 

κλείνει η ανακοίνωση της Δηµοκρατικής Αριστεράς για το αίτηµα του Γάλλου προέδρου και του 

                                                
29 Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 2014. 
30 Φώτης Κουβέλης, όπ. π., 10 Μαρτίου 2014. 
31 Τοµέας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων της Δηµοκρατικής Αριστεράς, «Το καλύτερο δώρο 
για τα γενέθλια της Ευρώπης είναι η αλληλεγγύη», 6 Ιουλίου 2013, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/component/content/article/136-2010-08-06-14-57-41/2011-07-07-10-47-09/1833-
tomea-a- 
32 Φώτης Κουβέλης, όπ. π., 27 Ιανουαρίου 2014. 
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Ιταλού πρωθυπουργού για αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν. 33 «Λάθος είναι να επικρατήσει στις 

πλατείες ένας νέος λαϊκισµός», είναι το σχόλιο της Δηµοκρατικής Αριστεράς για το κίνηµα των 

Αγανακτισµένων. 34 «Τα αποτελέσµατα των ιταλικών εκλογών δηµιουργούν ανησυχία για την 

εκλογική καταγραφή δυνάµεων του απολιτικού λαϊκισµού και του Μπερλουσκονισµού», 

αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Δηµοκρατικής Αριστεράς για τα αποτελέσµατα των ιταλικών 

εκλογών. 35  

Εξάλλου, κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών κυκλοφόρησε στα social media 

η παρακάτω εικόνα µε το µήνυµα «Λαϊκισµός και άθροισµα αιτηµάτων δεν σηµαίνουν 

εναλλακτική πρόταση». Δυο φορές σε οµιλία του προς την Κεντρική Επιτροπή του κόµµατος, ο 

Φώτης Κουβέλης είχε κάνει µια παρόµοια δήλωση: «Αυτή η προσπάθεια [σηµ. αποτροπής των 

συντηρητικών λύσεων] δεν µπορεί και δεν πρέπει να οδηγήσει σε προσεγγίσεις λαϊκιστικές, 

ανεδαφικές, βασισµένες σε παροχολογία και υποσχεσεολογία. Ένα άθροισµα επιθυµιών, πολλών 

επιµέρους υποσχέσεων και διευθετήσεων, συντεχνιακών διεκδικήσεων, δεν συνιστά προοδευτική 

πρόταση διεξόδου από την κρίση» (Ιανουάριος 2014)36 και «Ο προοδευτικός πόλος θα είναι 

πραγµατικά προοδευτικός. Δεν θα είναι λαϊκιστικός για να θωπεύσει συνειδήσεις, δεν θα βασίζεται 

στην άκρατη υποσχεσεολογία ούτε θα αθροίζει συντεχνιακά αιτήµατα προς άγραν ψήφων. Το 

γενικό συλλογικό συµφέρον βρίσκεται πάνω από αυτό το άθροισµα» (Φεβρουάριος 2014). 37 

 

 

                                                
33 Δηµοκρατική Αριστερά, «Ανακοίνωση για το ενδεχόµενο αναθεώρησης της Συνθήκης Σένγκεν. Όχι στη 
συντηρητική αναθεώρηση της συνθήκης Σένγκεν», 27 Απριλίου 2011, http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-
typou/1468-2011-04-27-11-29-45 
34 Δηµοκρατική Αριστερά, «Σχόλιο της ΔΗΜ.ΑΡ. για το κίνηµα των αγανακτισµένων», 2 Ιουνίου 2011, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/1654--------qq 
35 Δηµοκρατική Αριστερά, «Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για τα αποτελέσµατα των Ιταλικών εκλογών», 26 Φεβρουαρίου 
2013, http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/4807-anakoinosi-tis-dimar-gia-ta-apotelesmata-ton-italikon-eklogon 
36 Φώτης Κουβέλης, όπ. π., 27 Ιανουαρίου 2014. 
37 Φώτης Κουβέλης, «Οµιλία στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής», 22 Φεβρουαρίου 2014, 
http://old.dimokratikiaristera.gr/deltia-typou/6947-22-02-2014-omilia-tou-proedrou-tis-dimar-foti-kouveli-sti-
synedriasi-tis-kentrikis-epitropis 
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Με τα παραπάνω κειµενικά παραδείγµατα γίνεται σαφές ότι στον πολιτικό λόγο της 

Δηµοκρατικής Αριστεράς ο λαϊκισµός έχει ένα βαρύ αρνητικό φορτίο και συνδέεται µε πλήθος 

αρνητικών συνδηλώσεων. Ο λαϊκισµός παρουσιάζεται ως αναχρονιστικός, παρωχηµένος, 

ξεπερασµένος, ανορθολογικός και απολίτικος. Επίσης, στον λόγο της Δηµοκρατικής Αριστεράς 

ισούται µε το πελατειακό κράτος, την παροχολογία, τη δηµαγωγία, την ψηφοθηρία, τις κραυγές, 

τον κρατισµό, την άρνηση µεταρρυθµίσεων, την ανευθυνότητα και την υποσχεσεολογία. Εντελώς 

διαφορετικά πολιτικά κόµµατα και φαινόµενα στιγµατίζονται από τη Δηµοκρατική Αριστερά µε 

την ετικέτα του λαϊκισµού. Ενώ ο λαϊκισµός χρησιµοποιείται και για να προσδιορίσει αντιλήψεις – 
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για παράδειγµα βρίσκουµε εκφράσεις όπως «λαϊκιστική απαξίωση του Πανεπιστηµίου»38 και 

«λαϊκιστική αντίληψη που εξαντλεί την καλλιτεχνική δηµιουργία στην διεκδίκηση και µόνο της 

κρατικής προστασίας»39 – χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξήγηση ή τεκµηρίωση ως  προς το γιατί 

επιλέχθηκε ο προσδιορισµός «λαϊκιστική». Η συγκεκριµένη αναπαράσταση του λαϊκισµού, όµως, 

συνάµα µε τη συνεχή και αφηρηµένη χρήση του όρου εξυπηρετούν µια πολύ δοµική λειτουργία 

καθώς συνδέονται µε την κατασκευή της ταυτότητας του κόµµατος. 

 

Η ταυτότητα της Δηµοκρατικής Αριστεράς 

Η ανάλυση των κειµένων που προηγήθηκε, η ανάδειξη του ρόλου του κενού σηµαίνοντος της 

ευθύνης στο λόγο της Δηµοκρατικής Αριστεράς αλλά και η πραγµάτευση της στάσης της απέναντι 

στον λαϊκισµό, αναδεικνύουν τους µηχανισµούς µέσω των οποίων επιχειρήθηκε η κατασκευή της 

ταυτότητας του εν λόγω κόµµατος. Γενικά η κατασκευή των (συµβολικών) ταυτοτήτων ακολουθεί 

τους κανόνες που διέπουν τα συστήµατα σηµασιοδότησης εν γένει. Το νόηµα ενός συγκεκριµένου 

στοιχείου µέσα σε ένα σύστηµα σηµασιοδότησης µπορεί να προκύψει µόνο µέσα από τη 

διαφοροποίησή του από άλλα στοιχεία του ίδιου συστήµατος. Εφόσον, όπως παρατηρεί και ο 

Λακλάου, η γλώσσα και όλα τα σηµασιοδοτικά συστήµατα είναι συστήµατα διαφορών, έτσι και οι 

κοινωνικο-πολιτικές ταυτότητες είναι καθαρά σχεσιακές.40  

Κάθε σύστηµα σηµασιοδότησης σχηµατίζεται στη βάση της διαφοράς και του αποκλεισµού 

άλλων εναλλακτικών. Το σύστηµα δεν µπορεί εν τέλει να αυτοσηµανθεί αναφορικά µε κανένα 

θετικό σηµαινόµενο. Μόνο όταν το επέκεινα καθίσταται το σηµαίνον της καθαρής απειλής, της 

καθαρής αρνητικότητας, µπορούν να υπάρξουν όρια και σύστηµα. Όσο για αυτό που βρίσκεται 

πέρα από τον αποκλεισµό θα εκλαµβάνεται ως έκφραση το καθαρού κακού και της άρνησης. Στην 
                                                
38 Δηµοκρατική Αριστερά, «Ανακοίνωση του τοµέα παιδείας της ΔΗΜΑΡ σχετικά µε την τελική δηµοσίευση του 
νόµου για τη Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», 1 Σεπτεµβρίου 2011, http://old.dimokratikiaristera.gr/component/content/article/48-2010-
08-06-14-57-41/2010-08-06-15-01-03/2090----------------l------------r 
39 Δηµοκρατική Αριστερά, όπ. π., 28 Απριλίου 2011. 
40 Laclau, όπ. π. 1997, σ.σ. 212. 
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περίπτωση του αποκλεισµού έχουµε να κάνουµε µε αυθεντικά όρια, γιατί η πραγµάτωση εκείνου 

που βρίσκεται πέρα από το όριο του αποκλεισµού θα απαιτούσε την αδυνατότητα εκείνου που 

βρίσκεται από τούτη τη πλευρά του ορίου. Τα πραγµατικά όρια είναι, ως εκ τούτου, πάντα 

ανταγωνιστικά.41 

Περνώντας από τα σηµασιοδοτικά συστήµατα στην ταυτότητα, µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι κάθε στοιχείο του συστήµατος αποκτά ταυτότητα, µόνο στο βαθµό που διαφέρει από τα άλλα. 

Η ταυτότητα δεν µπορεί να οριστεί χωρίς αναφορά σε αυτό που βρίσκεται εκτός του πεδίου της. 

Αυτό που δηµιουργεί την ταυτότητα µου είναι το γεγονός πως διαφέρω από τις ταυτότητες των 

άλλων. Καµία θετική αίσθηση ταυτότητας δεν µπορεί να διαχωριστεί από τον όρο δυνατότητάς της, 

τη διαφορά. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός για κάθε σχηµατισµό ταυτότητας. Ταυτότητα και 

διαφορά συνιστούν δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. 42 Ο όρος δυνατότητας αυτής της λειτουργίας 

είναι η αναγωγή αυτού που βρίσκεται πέρα από το σύνορο του αποκλεισµού σε καθαρή 

αρνητικότητα. 43 Ο αρνητικός  τύπος της διαφοράς ως αποκλεισµού και δαιµονοποίησης, παραµένει 

πάντα µια πραγµατική δυνατότητα που εγγράφεται στον πυρήνα κάθε αξίωσης ταυτότητας. 44 

Αυτόν ακριβώς τον ρόλο, τον ρόλο της καθαρής αρνητικότητας, ενσάρκωσε ο λαϊκισµός, 

επιτρέποντας στη Δηµοκρατική Αριστερά να χαράξει τα απαιτούµενα όρια. Έπαιξε το ρόλο του 

καταστατικού έξωθεν και έδωσε συνοχή, µέσω της καταγγελίας του, στην πολιτική ταυτότητα της 

Δηµοκρατικής Αριστεράς που δοµήθηκε γύρω από το σηµαίνον – το κοµβικό σηµείο/κενό 

σηµαίνον – της «ευθύνης». 

Προς επίρρωση του παραπάνω επιχειρήµατός, οι Albertazzi & McDonnell45 έχουν γράψει 

ότι ο προσδιορισµός «λαϊκιστής» χρησιµοποιείται συχνά στον δηµόσιο διάλογο για να δυσφηµίσει 

τις δηλώσεις και τα µέτρα των κοµµάτων και των πολιτικών µε τους οποίους οι σχολιαστές ή οι 
                                                
41 Laclau, όπ. π. 1997, σ. 213-215. 
42 Γιάννης Σταυρακάκης (2012), Η λακανική αριστερά, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, σ. 230. 
43 Laclau, όπ. π. 1997, σ. 214. 
44 Σταυρακάκης, όπ. π. 2012, σ. 231. 
45 Daniele Albertazzi & Duncan McDonnell (2008), Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European 
Democracy, Palgrave Macmillan, σ. 2. 
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άλλοι πολιτικοί διαφωνούν, ενώ ο Φιλίπ Μαρλιέρ σε συνέντευξή του πρόσφατα στην Εφηµερίδα 

των Συντακτών δήλωσε σχετικά: «ο όρος «λαϊκισµός» χρησιµοποιείται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, από 

τους δεξιούς σοσιαλδηµοκράτες και τους δεξιούς, προκειµένου να δυσφηµίσουν ανθρώπους της 

Αριστεράς, οι οποίοι αµφισβητούν κάποιες πολιτικές και θεσµούς µε τους οποίους συµφωνούν οι 

ίδιοι. Εννοώ τις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρώπη, το θέµα του ευρώ, τη λιτότητα κ.λπ. Κάθε 

φορά λοιπόν που κάποιος αµφισβητεί αυτές τις πολιτικές και λέει ότι δεν είναι καλές για τους 

λαούς και ωφελούν µόνο τις ελίτ και ότι όταν πάρει την εξουσία θα τις αναθεωρήσει, τότε οι 

εκπρόσωποι των ελίτ χρησιµοποιούν τις ταµπέλες του «λαϊκισµού» και του «λαϊκιστή» για να τον 

δυσφηµίσουν». 46 

 

Συµπέρασµα 

Στόχος του κειµένου αυτού ήταν η ανάλυση του πολιτικού λόγου της Δηµοκρατικής Αριστεράς και 

η ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο κατασκευάζεται δια του λόγου η ταυτότητα του κόµµατος. 

Χρησιµοποιώντας το µεθοδολογικό οπλοστάσιο της Σχολής του Έσεξ, αναλύσαµε τριάντα 

ενδεικτικά κείµενα της περιόδου 2010-2014 και µπορέσαµε µε αυτό τον τρόπο να εντοπίσουµε τα 

κεντρικά σηµεία του πολιτικού λόγου της Δηµοκρατικής Αριστεράς, που ήταν η ευθύνη και ο 

αντιλαϊκισµός. Είδαµε πόσο συστηµατικά δοµήθηκε – από την πρώτη κιόλας στιγµή – ο λόγος του 

κόµµατος γύρω από το – κενό όπως καταδείχθηκε – σηµαίνον της ευθύνης ώστε το κόµµα να 

κατονοµάζεται κατεξοχήν ως  «Αριστερά της ευθύνης». Αλλά η ύπαρξη µιας συγκεκριµένης 

κοµβικής έννοιας, ενός διακριτού κοµβικού σηµείου, δεν αρκεί για την παραγωγή ενός πειστικού 

πολιτικού λόγου ιδίως σε συγκυρίες µεγάλης ιδεολογικής ρευστότητας και ραγδαίων τακτικών 

µεταθέσεων. Ένας λόγος απαιτεί πάντοτε ένα ρηµατικό έξωθεν στο βαθµό ακριβώς που – όπως 

είδαµε – η ταυτότητα προϋποθέτει τη διαφορά.  

                                                
46 Φιλίπ Μαρλιέρ, Συνέντευξη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ γεµίζει το κενό που άφησε το ΠΑΣΟΚ», Εφηµερίδα των Συντακτών, 17 
Μαΐου 2014, http://www.efsyn.gr/?p=198405 
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Η αντίθεση της Δηµοκρατικής Αριστεράς απέναντι στο λαϊκισµό, τον οποίο και είχε 

φορτίσει µε δεκάδες αρνητικές συνδέσεις όπως είδαµε στην παραπάνω ανάλυση, είναι απολύτως 

καθοριστική για τον πολιτικό λόγο και την κατασκευή της ταυτότητας της Δηµοκρατικής 

Αριστεράς. Η ευθύνη της Δηµοκρατικής Αριστεράς βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση µε τον 

λαϊκισµό – κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ – που καταστρέφει τη χώρα και αποτελεί κίνδυνο για την Ευρώπη. 

Η ίδια η ύπαρξη του λαϊκισµού ως καθαρής αρνητικότητας, ως ανταγωνιστικό και αντίπλαον δέος, 

υπήρξε απολύτως αναγκαία για την Δηµοκρατική Αριστερά, για την κατασκευή της ταυτότητάς της, 

για τη δόµηση του πολιτικού της λόγου, για την δράση και την ύπαρξή της. Σκιαγραφήθηκε έτσι 

άλλη µια πλευρά ενός αρκετά διαδεδοµένου ανταγωνισµού που διαδραµατίζει ολοένα και 

µεγαλύτερο ρόλο στη τρέχουσα κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα της Ελλάδας µε τη µορφή 

της διαιρετικής τοµής λαϊκισµού/αντιλαϊκισµού. 
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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. 

 

 

 

 


