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Περίληψη: Αντικείµενο της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη της επίδρασης της πολιτικής
ταυτότητας στην αναπαραστασιακή κοινωνική µνήµη και λήθη της χούντας των Συνταγµαταρχών
(1967-1974) και του κόµµατος της Χρυσής Αυγής, στην Ελλάδα. Στην έρευνα συµµετείχαν 300
άνδρες και γυναίκες διάφορων ηλικιών που απάντησαν σε µια κλίµακα πρωτοτυπικών ιδεών της αριστεράς και της δεξιάς, σε µια κλίµακα ταύτισης µε την εθνική ενδο-οµάδα, σε µια
κλίµακα πολιτικής τοποθέτησης όπου και σηµείωναν το πολιτικό κόµµα που ψήφισαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Οι συµµετέχοντες καλούνταν ακόµα να σηµειώσουν τρία γεγονότα που θέλουν να θυµούνται για πάντα και τρία γεγονότα που θέλουν να ξεχάσουν για
πάντα αναφορικά µε τη χούντα των Συνταγµαταρχών και τη Χρυσή Αυγή, αντιστοίχως. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι το περιεχόµενο της µνήµης είναι αξιολογικά θετικό, ενώ της λήθης αρνητικό. Η χούντα παρουσιάζει κοινά αναπαραστασιακά στοιχεία περιεχοµένου µε τη
Χρυσή Αυγή, ωστόσο το κάθε πολιτικό φαινόµενο χαρακτηρίζεται από γεγονότα και συµπεριφορές που εκφράζουν την κοινωνικο-πολιτική ιδιαιτερότητά τους. Βρέθηκε, επίσης, ότι
η πολιτική ταυτότητα των συµµετεχόντων επιδρά στην ανάκληση του αναπαραστασιακού περιεχοµένου της µνήµης και της λήθης. Η µνήµη χαρακτηρίζει κυρίως τα άτοµα δεξιάς πολιτικής ταυτότητας, ενώ η λήθη τα άτοµα αριστερής πολιτικής ταυτότητας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η άνοδος της ακροδεξιάς στη ∆υτική Ευρώπη παρατηρείται ήδη από τα τέλη του
1970, ενώ η παρουσία της εδραιώνεται τη δεκαετία του 1990 (Carter, 2005). Παρά
τους διαφοροποιηµένους ορισµούς που έχουν αποδοθεί στη διεθνή βιβλιογραφία,
η έννοια της ακροδεξιάς φαίνεται να αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη µορφή ιδεολογίας (Carter, 2005), που χαρακτηρίζεται από εθνικισµό, ξενοφοβία, προνοιακό
σοβινισµό, πίστη στο νόµο και την τάξη (Mudde, 2000), και απόρριψη της αρχής της
ανθρώπινης ισότητας και του επίσηµου, θεσµοθετηµένου κοινωνικο-πολιτισµικού
και κοινωνικο-πολιτικού συστήµατος (Betz, 1994). Ήδη τις τελευταίες δεκαετίες,
αρκετά εξτρεµιστικά ακροδεξιά κόµµατα αποτελούν σταθερά µέλη του δυτικοευρωπαϊκού κοινοβουλευτικού συστήµατος, καθιστώντας ακόµα και αναγκαία τη συµµετοχή τους σε κυβερνητικούς σχηµατισµούς (Carter, 2005). Παρόλο που θεωρείται ότι η ακροδεξιά δεν κατάφερε να αναπτυχθεί σε πρόσφατα εκδηµοκρατισµένες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα (Ignazi,
2003), η περίπτωση της τελευταίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα διάψευσης αυτής της υπόθεσης. Η άνοδος της ακροδεξιάς και η εκπροσώπησή της στο ελληνικό κοινοβούλιο παρατηρείται ήδη από το 2007, µε την εκλογική επιτυχία του
ΛΑΟΣ (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός), ενώ το 2012 το κόµµα της Χρυσής Αυγής
εισέρχεται στη Βουλή1 (Bistis, 2013).
Η εξάπλωση της δύναµης της Χρυσής Αυγής προέκυψε στο πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ως µια προσπάθεια αντίδρασης στις συνέπειες που επέφερε η έκταση της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας στο βιοτικό επίπεδο, το status
quo και το παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα (Angouri & Wodak, 2014. Ellinas, 2013).
Ωστόσο, η Χρυσή Αυγή δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο από το 1993 (Ellinas,
2013), ενώ το προφίλ και η δράση της είναι στενά συνυφασµένα µε τη χούντα των Συνταγµαταρχών (1967-1974), κατά τη διάρκεια της οποίας αναζωπυρώθηκαν εξτρεµιστικά ακροδεξιά στοιχεία που βρίσκονταν στο περιθώριο από τον εµφύλιο (Κωστόπουλος, 2005). Το ιδεολογικό υπόβαθρο τόσο της χούντας και των ευρύτερων ακροδεξιών οργανώσεων µετά το 1967 όσο και της σύγχρονης ακροδεξιάς στηρίζεται σε
µεγάλο βαθµό στο αξιακό σύστηµα της δικτατορίας του Μεταξά, που εξαίρει τη σηµασία του έθνους και την ανάγκη να αντιµετωπιστεί η απειλή του κοµµουνιστικού κινδύνου, τονίζοντας παράλληλα αξίες, όπως η οικογένεια, ο ορθόδοξος χριστιανισµός
1

Στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 η Χρυσή Αυγή αναδείχθηκε πέµπτο κόµµα, µε 18
έδρες (6,92%), στις 25 Ιανουαρίου 2015 υπήρξε τρίτο κόµµα, µε 17 έδρες (6,28%) και στις εκλογές στις 20 Σεπτεµβρίου 2015 παρέµεινε τρίτο κόµµα, µε 18 έδρες (6,99%). Ωστόσο στις τελευταίες
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό της στη Βουλή, συγκεντρώνοντας µόλις το 2,93% των ψήφων.
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και η σκληρή δουλειά (Apostolou, 2000. Petrakis, 2006). Η ιδεολογική αυτή γειτνίαση
διαφαίνεται από την ένθερµη υποστήριξη από µέρους της Χρυσής Αυγής τόσο της
Απριλιανής δικτατορίας όσο και της δικτατορίας Μεταξά (Koronaiou, Lagos, Sakellariou, Kymionis, & Chiotaki-Poulou, 2015), αλλά και από την κοινή δραστηριοποίηση στελεχών της κυβέρνησης των Συνταγµαταρχών και της Χρυσής Αυγής, κατά
τη διάρκεια της χούντας και κατά τη µεταπολίτευση (Ψαρράς, 2012).
Στο βαθµό που η επιτυχία της Χρυσής Αυγής συνδέεται µε την τρέχουσα οικονοµική κρίση και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις της σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο (Koronaiou & Sakellariou, 2013), όπως παρατηρείται και στην περίπτωση της
χούντας, η οποία αναδύθηκε ως αντίδραση σε µια περίοδο παρατεταµένης πολιτικής κρίσης (Τσουνάκος, 2000), και δεδοµένων των κοινών ιδεολογικών τους καταβολών, στο παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο τα άτοµα αναπαριστούν το σύγχρονο ιστορικό τους παρελθόν και συγκεκριµένα τα ακραία
πολιτικά φαινόµενα της χούντας και της Χρυσής Αυγής. Ειδικότερα, χρησιµοποιώντας
τα θεωρητικά και µεθοδολογικά εργαλεία της κοινωνικής ψυχολογίας, και προσεγγίζοντας το θέµα από τη σκοπιά του προβληµατισµού της αναπαραστασιακής κοινωνικής µνήµης και λήθης, στόχος µας ήταν, από τη µια, να µελετήσουµε το περιεχόµενο που τα άτοµα αποδίδουν σε αυτά τα φαινόµενα, διερευνώντας έτσι τον τρόπο µε τον οποίο τα νοηµατοδοτούν και, από την άλλη, να ελέγξουµε την ύπαρξη πιθανών διαφοροποιήσεων σε αυτή τη νοηµατοδότηση στη βάση διαστάσεων της ταυτότητας των ατόµων, όπως η ηλικία και η πολιτική ταυτότητα.
Αφού παρουσιαστεί η έννοια της κοινωνικής µνήµης και λήθης και η σχέση που
διατηρεί µε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και την κοινωνική ταυτότητα, θα ακολουθήσει ο εµπειρικός έλεγχος υποθέσεων, αναµένοντας ότι η ταυτότητα των κοινωνικών υποκειµένων θα προσδιορίσει το µνηµονικό περιεχόµενο του ιστορικού παρελθόντος, µε την πολιτική ταυτότητα να διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή
τη διαδικασία, ειδικά από τη στιγµή που το παρελθόν αυτό αφορά πολιτικά γεγονότα.
Μια τέτοια υπόθεση αναδεικνύει τις διαφοροποιηµένες εκδοχές ενός, κατά τα άλλα,
«αντικειµενικού» ιστορικού παρελθόντος (Madoglou & Melista, 2010), µε τις πολλαπλές κοινωνικές αναπαραστάσεις για το ίδιο γεγονός να διαµορφώνουν και να συντηρούν τη σύγκρουση µεταξύ των κοινωνικών οµάδων.

Μνήµη και αναπαραστάσεις
Στο πεδίο έρευνας της κοινωνικής ψυχολογίας, η έννοια της κοινωνικής µνήµης, όπως
προτάθηκε από τον Maurice Halbwachs (1950/ 1968), εξετάζεται ως µια ενεργή και
δηµιουργική διαδικασία (Schwarts, 1982), ως µια κοινωνική κατασκευή που προϋποθέτει την κοινωνική επικοινωνία, και προσεγγίζεται µέσα από τις θεωρίες των
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κοινωνικών αναπαραστάσεων και της κοινωνικής ταυτότητας. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα προσλαµβάνουν και νοηµατοδοτούν την κοινωνική πραγµατικότητα (Moscovici, 1976), είναι µια µορφή γνώσης κοινωνικά επεξεργασµένης και κοινά αποδεκτής (Jodelet, 1989). Η κοινωνική
µνήµη αντιµετωπίζεται ως οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος στο παρόν, που µια οµάδα κατασκευάζει για ένα αντικείµενο, διαφυλάσσει και µεταδίδει
µέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των µελών της (Haas & Jodelet, 1999. Laurens & Roussiau, 2002. Madoglou, 2010). Η κατασκευή του περιεχοµένου της µνήµης διενεργείται µέσω των ίδιων διαδικασιών που είναι υπεύθυνες για το σχηµατισµό των κοινωνικών αναπαραστάσεων: αυτές της αντικειµενοποίησης και της επικέντρωσης. Η διαδικασία της αντικειµενοποίησης παραπέµπει στο περιεχόµενο που
συνθέτει την αναπαράσταση, ως µια επιλεκτική κατασκευή, ενώ η επικέντρωση αντιστοιχεί στη διαδικασία ενσωµάτωσης των νέων πληροφοριών σε προϋπάρχοντα αναπαραστασιακά αποθέµατα, που εξαρτώνται από την ταυτότητα των κοινωνικών υποκειµένων (Abric, 1987. Rouquette, 1997).

Μνήµη και ταυτότητα
Το παρελθόν δεν αναπαράγεται απλά στο παρόν, ανασκευάζεται στη βάση επίκαιρων αναγκών, εγνοιών και ενασχολήσεων (Halbwachs, 1925/ 1994. Laurens & Roussiau, 2002). Η µνήµη είναι σύνθεση, δηµιουργία, φαντασία, ανάπλαση και κατασκευή
(Jodelet, 1992). Το περιεχόµενό της ανα-κατασκευάζεται στο παρόν και καθορίζεται από την ταυτότητα των υποκειµένων (Assmann & Czaplicka, 1995. Candau, 1996.
Conway, 2008. Schuman & Scott, 1989). Σύµφωνα µε τον Halbwachs (1925/ 1994), το
άτοµο θυµάται «τοποθετώντας τον εαυτό του από την πλευρά της οµάδας στην οποία
ανήκει, ενώ η µνήµη της οµάδας πραγµατώνεται και εκδηλώνεται στις ατοµικές µνήµες» (σ. 40). Η κοινωνική µνήµη ορίζεται ως η µεταβίβαση, από γενιά σε γενιά, των
γεγονότων που επέφεραν ανατρεπτικές αλλαγές –θετικές ή αρνητικές– στο άτοµο ή
στην κοινωνία. Ωστόσο, το περιεχόµενο της κοινωνικής µνήµης αντανακλά την ταυτότητα της οµάδας που την πλαισιώνει (Halbwachs, 1950/ 1968). Στη µνήµη, λοιπόν,
στηρίζεται η διαµόρφωση της ταυτότητας των ατόµων και των οµάδων, ενώ ταυτοχρόνως η µνήµη ανα-κατασκευάζεται στη βάση της ταυτότητας των τελευταίων, καθιστώντας τη σχέση µνήµης και ταυτότητας µια αµφίδροµη και αλληλο-εξαρτώµενη
διεργασία (Misztal, 2003).
Στο βαθµό που η κοινωνική ταυτότητα αφορά το µέρος της αυτοαντίληψης που
προκύπτει από τη συµµετοχή των ατόµων σε κοινωνικές οµάδες (Tajfel & Turner, 1979),
συνάγεται ότι η ταυτότητα αποτελεί ένα σύνθετο προϊόν πολλαπλών, πολύπλοκων και,
σε κάποιες περιπτώσεις, ανταγωνιστικών υπαγωγών (Misztal, 2003). Συχνά, οµάδες
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που έχουν διαφοροποιηµένα συµφέροντα µοιράζονται ένα κοινό φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Η ιστορία των αλληλεπιδράσεων των οµάδων αυτών µας πληροφορεί
για τη σύγκρουση και για τη στάση της µιας οµάδας απέναντι στην άλλη (Bikmen, 2013),
ενώ ταυτοχρόνως το ιστορικό παρελθόν, που µεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, τροφοδοτεί και ενδυναµώνει τη σύγκρουση, διατηρώντας τη ζωντανή µέσα στο χρόνο.
Το περιεχόµενο της µνήµης δεν είναι οµοιόµορφο και συναινετικό για όλους, εφόσον εξαρτάται από την ταυτότητα των κοινωνικών υποκειµένων (ατόµων ή/ και οµάδων). Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα κοινωνικά
υποκείµενα αναπαριστούν την ιστορία τους και πώς αυτές οι αναπαραστάσεις καθορίζουν και καθορίζονται από την ταυτότητά τους.

Κοινωνική µνήµη vs. κοινωνική λήθη
Η κοινωνική µνήµη είναι επιλεκτική και αφορά µια πολιτισµική αφήγηση που αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο µια οµάδα ερµηνεύει την ιστορία της, η οποία υπηρετεί ιδεολογικούς σκοπούς (Bikmen, 2013). Πρόκειται, στην ουσία, για µια κοινωνική κατασκευή, που συγκροτείται από την επιλογή ενός συνόλου ενθυµήσεων αλλά
και λησµονιών (Halbwachs, 1950/1968), καθώς το παρελθόν µιας οµάδας δεν είναι
πάντα ένδοξο ούτε αναγκαστικά καλό (Haas, 2000). Αυτό µας οδηγεί στη διάκριση
ανάµεσα στην «καλή» και την «κακή» µνήµη, ή αλλιώς στην προβληµατική της κοινωνικής µνήµης και της κοινωνικής λήθης, αντιστοίχως.
Μνήµη και λήθη δεν προσλαµβάνονται ως διακριτές, αλλά ως δύο διαφορετικές
πλευρές της ίδιας διεργασίας, µέσω της οποίας κατασκευάζουµε την κοινωνική πραγµατικότητα µε όρους παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος (Brockmeier, 2002). Βασικό κριτήριο της διάκρισης µεταξύ µνήµης και λήθης αποτελεί το αξιολογικό περιεχόµενο των ενθυµήσεων. Ειδικότερα, η µνήµη παραπέµπει σε ένα αξιολογικά θετικό παρελθόν, ή τουλάχιστον ένα παρελθόν που δεν είναι απειλητικό για την ταυτότητα
των κοινωνικών υποκειµένων στο παρόν. Η λήθη, από την άλλη, παραπέµπει σε ένα
τραυµατικό παρελθόν που είναι ντροπιαστικό, επώδυνο ή δηµιουργεί ενοχές για την
ταυτότητά τους (Haas & Jodelet, 2000. Rotella & Richeson, 2013). Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η λήθη προσεγγίζεται εδώ ως στρατηγική αποσιώπησης και όχι ως απόρροια
παθολογικών αιτίων (Madoglou & Melista, 2010. Ricoeur, 2000). Εποµένως, η κοινωνική
λήθη προσλαµβάνεται η ίδια ως µνήµη, αλλά µνήµη «µη ηθεληµένη». Αντιστοιχεί, υπό
αυτή την έννοια, σε ένα παρελθόν που τα άτοµα θα επιθυµούσαν να µην είχε συµβεί,
λόγω των αρνητικών συνεπειών που αυτό επιφέρει στην ταυτότητά τους.
Η προβληµατική της µνήµης και της λήθης, υπό το πρίσµα της καλής και κακής
ανάµνησης, παρόλο που αναφέρεται βιβλιογραφικά, δεν έχει µελετηθεί επαρκώς υπό
την κοινωνιο-ψυχολογική οπτική (Haas & Jodelet, 2000). Στο πλαίσιο της ελλιπούς
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ενασχόλησης µε τη διάκριση µνήµης-λήθης, θα χρησιµοποιηθεί η παραπάνω θεωρητική
προσέγγιση για να διερευνηθεί, από τη µια, το αξιολογικό περιεχόµενο της µνήµης
και λήθης δύο ακραίων πολιτικών καταστάσεων στην Ελλάδα και, από την άλλη, ο
ρόλος που διαδραµατίζουν στη διαµόρφωσή του επιµέρους πτυχές της κοινωνικής ταυτότητας, όπως είναι η ηλικία και η πολιτική ταυτότητα.

Γενεακό φαινόµενο
Σύµφωνα µε τον Mannheim (1928/1990), η έννοια της γενιάς δεν ορίζεται µόνο µε
βάση βιολογικά και χρονικά κριτήρια αλλά και µέσω των κοινών εµπειριών στις οποίες εκτίθενται τα άτοµα. Οι γενιές αποτελούν κοινωνικές µονάδες που έχουν έρθει
σε επαφή µε συγκεκριµένα δηµόσια γεγονότα και ερεθίσµατα, έχουν βιώσει κοινές
πολιτισµικές εµπειρίες, έχουν εκτεθεί σε ένα κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα και µια
κοινή θεσµοθετηµένη γνώση (Conway, 2008). ∆εν είναι τόσο η χρονική γειτνίαση των
ατόµων που ορίζει τη γενιά στην οποία ανήκουν όσο το τι συµβαίνει µέσα σε αυτό
το χρόνο, το ποιες είναι οι νοητικές πληροφορίες που προσκρούουν σε µια χρονικά
συγγενική οµάδα, που τελικά συντελούν και στο σχηµατισµό της (Conway, 2008.
Mannheim, 1928/1990).
Στο εσωτερικό µιας γενιάς παρατηρούνται οµάδες που αναπαριστούν διαφορετικά το παρελθόν, του αποδίδουν διαφορετική σηµασιολογική και εννοιολογική υπόσταση και υιοθετούν διαφορετικές αντιδράσεις ως προς αυτό (Conway, 2008.
Mannheim, 1928/1990). Μεταξύ ατόµων που ανήκουν στην ίδια γενιά και υπό το πρίσµα της ενεργοποίησης επιµέρους διαστάσεων της ταυτότητας (όπως είναι η πολιτική ταυτότητα), εντοπίζονται διαφορετικές και, σε πολλές περιπτώσεις, αντικρουόµενες αναπαραστασιακές κοινωνικές µνήµες.
Ακόµη, η γνώση για γεγονότα του ιστορικού παρελθόντος που δε συνιστούν βιωµένες εµπειρίες µεταβιβάζεται στις νεότερες γενιές µέσα από την επίσηµη ιστορία,
το εκπαιδευτικό σύστηµα, τις παραδόσεις, τις επετειακές τελετές και τον αφηγηµατικό λόγο (Connerton, 1989). Το περιεχόµενο της µνήµης διαφέρει για τα άτοµα που
υπήρξαν οι ζωντανοί πρωταγωνιστές των ιστορικών γεγονότων, καθώς συντίθεται από
προσωπικές µαρτυρίες, σε σχέση µε νεότερες γενιές των οποίων η µνήµη για τα ίδια
ιστορικά γεγονότα αντιστοιχεί περισσότερο σε µια σχηµατοποιηµένη και θεσµοθετηµένη γνώση (Schuman & Scott, 1989).

Πολιτική ταυτότητα
Για τον ορισµό και την εξέταση της πολιτικής ταυτότητας, η διάκριση Αριστερά∆εξιά συνιστά µια σηµαντική οργανωτική αρχή, ιδιαίτερα ανθεκτική µέσα στο χρό-
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νο παρά την έντονη αµφισβήτησή της στη σύγχρονη πολιτική ζωή (Jost, 2009). Ειδικότερα, παρόλο που έχει διατυπωθεί ότι οι πολίτες χρησιµοποιούν τις έννοιες της Αριστεράς-∆εξιάς, χωρίς να κατανοούν τη σηµασία τους και αδυνατώντας να τις συνδέσουν µε ένα σύνολο συγκεκριµένων και συνεκτικών πολιτικών ιδεολογιών και θέσεων (Converse, 2004. Levitin & Miller, 1979), οι δύο αυτοί πολιτικοί χώροι φαίνεται στις µέρες µας να χαρακτηρίζονται από διακριτές θέσεις γύρω από διάφορα κοινωνικά ζητήµατα, όπως είναι η κοινωνική πρόνοια, ο γάµος οµοφυλόφιλων ζευγαριών, οι πολιτικές θετικής δράσης, και το δικαίωµα στην άµβλωση (Poteat & Mereish,
2012). Ειδικότερα, η ∆εξιά συνδέεται µε τον πολιτικό συντηρητισµό, ενώ η Αριστερά µε τα προοδευτικά ιδεώδη. Σε αυτή τη βάση, άλλωστε, παρατηρείται και η υποκατάσταση των εννοιών της Αριστεράς-∆εξιάς µε αυτές του φιλελευθερισµού-συντηρητισµού αντίστοιχα που, σύµφωνα µε τον Jost (2009), συντελείται ολοένα και πιο
συχνά, ειδικά στις ΗΠΑ.
Ο συντηρητισµός ως πολιτικό ρεύµα τονίζει ιδιαίτερα τη σηµασία της παράδοσης, της ιεραρχίας, της αυθεντίας της εξουσίας και της ατοµικής ιδιοκτησίας (Heywood, 2000), µε τους συντηρητικούς να τρέφουν φιλικά αισθήµατα για τις θρησκευτικές παραδόσεις, τις αρχές, τις οικονοµικές ελίτ και το καπιταλιστικό σύστηµα (Jost,
Nosek, & Gosling, 2008), διατηρώντας παράλληλα µια στάση αντίστασης σε οποιουδήποτε είδους διαρθρωτική αλλαγή (οικονοµικής, πολιτικής, θρησκευτικής, πολιτισµικής, κοινωνικής, νοµικής µορφής) (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway, 2003).
Άτοµα που προέρχονται από τον ιδεολογικο-πολιτικό χώρο της δεξιάς είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν παραδοσιακές αξίες και συµβατικές µορφές εξουσίας
(Evans, Heath, & Lalljee, 1996. Haidt & Graham, 2007), ενώ παρουσιάζουν µια θετική στάση προς την κοινωνική ανισότητα, δεδοµένου ότι οι κοινωνίες είναι αναπόφευκτα ιεραρχικές και άρα άνισες (Jost, 2009). Υπό αυτή την έννοια, η ∆εξιά προσδιορίζεται µε όρους διατήρησης της καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων, των υπαρχουσών σχέσεων ισχύος και προνοµίων, των παραδοσιακών θεσµών και αρχών. Από την
άλλη, η Αριστερά προσδιορίζεται µε όρους καινοτοµίας και κοινωνικής προόδου. Συνδέεται µε την επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ευρύτερης ισότητας στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική σφαίρα (Bobbio,
2013. Jost, 2009. Jost et al., 2008).
Η διάκριση της Αριστεράς-∆εξιάς, ή του φιλελευθερισµού-συντηρητισµού αντιστοίχως, φαίνεται να δοµείται γύρω από δύο κεντρικές διαστάσεις: «την υπεράσπιση ή αντίσταση στην κοινωνική αλλαγή και την αποδοχή ή απόρριψη της ισότητας»
(Jost, 2009, σ. 130). Ενώ, λοιπόν, οι αριστεροί είναι πιο πιθανόν να αποδίδουν µεγαλύτερη αξία στην κοινωνική και οικονοµική ισότητα, µέσα από την υποστήριξη πολιτικών θετικής δράσης, προγραµµάτων πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και θέσπισης
ίσων δικαιωµάτων (Jost, 2006), οι δεξιοί φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερες τά-
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σεις δικαιολόγησης του συστήµατος και αποδοχής της ανισότητας (Jost, Banaji, &
Nosek, 2004. Jost et al., 2008). Ακόµη, η ιδεολογική σύγκρουση ανάµεσα στην υποστήριξη της κοινωνικής αλλαγής που πρεσβεύει η αριστερά και τη διατήρηση του status quo που πρεσβεύει η δεξιά συνδέεται µε παλιές διαµάχες σχετικά µε το ρόλο της
κοινωνικής ιεραρχίας, της εξουσίας και της ανισότητας (Bobbio, 2013). Σε αυτή τη
βάση, η πολιτική ταυτότητα, µε όρους Αριστεράς-∆εξιάς, ως µια κεντρική πτυχή της
ταυτότητας των κοινωνικών υποκειµένων, έρχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στον
τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνεται η κοινωνική πραγµατικότητα, ειδικά στο βαθµό που η πολιτική ταυτότητα εµπλέκει αναπαραστάσεις που αφορούν µια σειρά ευρύτερων ζητηµάτων, όπως είναι αυτά της κοινωνικής αλλαγής και της ισότητας.
Ο παραπάνω θεωρητικός προβληµατισµός αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση
της µνήµης (Bartlett, 1932/1954. Halbwachs, 1925/1994), η οποία προσεγγίζεται ως
οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος (Haas & Jodelet, 1999). Η κοινωνική µνήµη προσλαµβάνεται ως µια ενεργητική διαδικασία ανα-κατασκευής του παρελθόντος στο παρόν, στη βάση της κοινωνιοψυχολογικής ταυτότητας των κοινωνικών υποκειµένων (Haas & Jodelet, 2000. Halbwachs, 1925/ 1994. Laurens & Roussiau, 2002). Το παρελθόν αντιστοιχεί σε ένα σύνολο ενθυµήσεων αλλά και «λησµονιών» (Halbwachs, 1950/1968). Το άτοµο επιλέγει να θυµάται και να «ξεχνά». Η προβληµατική της κοινωνικής λήθης δεν παραπέµπει, εποµένως, σε µια «παθολογία» της
µνήµης, αλλά σε µια ηθεληµένη αποσιώπηση ενός τραυµατικού παρελθόντος στο παρόν (Ricoeur, 2000). Η θετική ή αρνητική αξιολόγηση του περιεχοµένου του παρελθόντος, και η ταξινόµησή του στην κοινωνική µνήµη ή κοινωνική λήθη, φιλτράρεται από την ταυτότητα των κοινωνικών υποκειµένων.

Η παρούσα έρευνα - Υποθέσεις
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί ο ρόλος που διαδραµατίζουν επιµέρους πτυχές της ταυτότητας στη διαδικασία επιλεκτικής ενθύµησης και αξιολόγησης
του παρελθόντος. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε ο ρόλος της ηλικίας και της πολιτικής ταυτότητας στην αναπαραστασιακή κοινωνική µνήµη και κοινωνική λήθη της χούντας και της Χρυσής Αυγής. Για τη διατύπωση των υποθέσεών µας βασιστήκαµε στο
θεωρητικό προβληµατισµό της κοινωνικής µνήµης και λήθης και στην άρρηκτη σχέση που διατηρούν µε την ταυτότητα. Το ερευνητικό αναπαραστασιακό µνηµονικό αντικείµενο που επιλέξαµε αφορά τη χούντα των Συνταγµαταρχών και το κόµµα της
Χρυσής Αυγής. Η επιλογή του θέµατος βασίστηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η µελέτη δύο ακραίων πολιτικών φαινοµένων, τα οποία, από τη µια, έχουν
κοινά ιδεολογικο-πολιτικά στοιχεία µεταξύ τους και, από την άλλη, εµπλέκουν την
πολιτική ταυτότητα των κοινωνικών υποκειµένων. Οι µετρήσεις µας αφορούσαν σε
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γεγονότα κοινωνικής µνήµης και κοινωνικής λήθης για τη χούντα και τη Χρυσή Αυγή
και στις διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία (18-25 ετών, 30-50 ετών και άνω των
60 ετών) και την αριστερή και δεξιά πολιτική ταυτότητα.
Συγκεκριµένα, υποθέσαµε ότι:
1. Το περιεχόµενο της µνήµης θα απαρτίζεται από αξιολογικώς θετικά γεγονότα, ενώ το αντίστοιχο της λήθης θα αποτελείται από αρνητικά. Αυτό θα ισχύει
τόσο για τη χούντα όσο και τη Χρυσή Αυγή.
2. Θα παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις µεταξύ ατόµων διαφορετικής ηλικίας/ γενιάς (18-25 ετών, 30-50 ετών και άνω των 60 ετών). Ειδικότερα,
στην περίπτωση της χούντας το περιεχόµενο της κοινωνικής µνήµης και λήθης
θα διαφοροποιείται ποιοτικά για τα άτοµα ηλικίας 18-25 ετών και 30-50 ετών,
τα οποία θα αναπτύσσουν έναν πιο αφαιρετικό λόγο σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας άνω των 60 ετών, από τα οποία θα προκύπτουν προσωπικές εµπειρίες και
βιωµένα γεγονότα.
3. Η αναπαράσταση της χούντας θα παρουσιάζει κοινά στοιχεία µε αυτήν της Χρυσής Αυγής, ωστόσο η καθεµία από αυτές θα χαρακτηρίζεται από γεγονότα και
συµπεριφορές που εκφράζουν την ιδιαιτερότητά τους, η οποία εγγράφεται σε
µία συγκεκριµένη ιστορικοπολιτική δυναµική: χούντα = πραξικοπηµατική και
διά της βίας επιβολή στρατιωτικού καθεστώτος, Χρυσή Αυγή = εκλεγµένο πολιτικό κόµµα σε ένα πολυκοµµατικό δηµοκρατικό σύστηµα.
4. Η πολιτική ταυτότητα των συµµετεχόντων θα επιδράσει στην ανάκληση του περιεχοµένου µνήµης και λήθης. Άτοµα µε δεξιά πολιτική ταυτότητα θα επιλέγουν
να θυµούνται γεγονότα που σχετίζονται µε συντηρητικές αξίες (αντίσταση στην
κοινωνική αλλαγή, διατήρηση status quo, αποδοχή κοινωνικής ανισότητας), ενώ
τα άτοµα µε αριστερή πολιτική ταυτότητα θα µνηµονεύουν γεγονότα που σχετίζονται µε προοδευτικά ιδεώδη (επιδίωξη κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικής ισότητας). Τα αποτελέσµατα αυτά θα αντιστρέφονται στην περίπτωση της
κοινωνικής λήθης (το περιεχόµενο κοινωνικής µνήµης των αριστερών θα εντοπίζεται στην κοινωνική λήθη για τους δεξιούς και αντίστροφα).

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Συµµετέχοντες
Στην έρευνα συµµετείχαν 99 άτοµα ηλικίας 18-25 ετών (M = 22,82, SD = 2,21), 100
άτοµα ηλικίας 30-50 ετών (M = 41,88, SD = 7,81) και 101 άτοµα ηλικίας άνω των 60
ετών (M = 68,85, SD = 7,27). Από τα 300 άτοµα, 150 ήταν γυναίκες και 150 άνδρες.

Πολιτική ταυτότητα και κοινωνική µνήµη και λήθη

239

Το σύνολο των συµµετεχόντων που αρχικά προσεγγίστηκε δέχτηκε να λάβει µέρος στην
έρευνα, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων. Η κατανοµή του
δείγµατος ως προς το φύλο και την ηλικία παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων ως προς το φύλο και την ηλικία

18-25 ετών

Ηλικία
30-50 ετών

60 και άνω

49
50
99

50
50
100

51
50
101

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Η έρευνα διεξήχθη το Φθινόπωρο του 2014, στο λεκανοπέδιο Αττικής. Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν συλλογικά σε φοιτητές και ατοµικά στα άτοµα του γενικού πληθυσµού µε τη µέθοδο της χιονοστιβάδας (Σταλίκας, 2005).

Μετρήσεις
∆ηµογραφικά στοιχεία
Οι συµµετέχοντες απάντησαν ερωτήσεις για δηµογραφικά τους στοιχεία όπως το φύλο,
ηλικία, µορφωτικό επίπεδο και περιοχή διαµονής. Οι συµµετέχοντες σηµείωναν σε
µια κλειστού τύπου ερώτηση πέντε διαβαθµίσεων το µορφωτικό τους επίπεδο (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ΑΤΕΙ/ΑΕΙ, µεταπτυχιακές σπουδές) και σε µια ανοιχτού
τύπου ερώτηση την ηλικία τους. Κατόπιν, η µεταβλητή της ηλικίας κωδικοποιήθηκε
βάσει της ένταξης των απαντήσεων στο φάσµα τριών ηλικιακών κατηγοριών (18-25
ετών, 30-50 ετών, άνω των 60 ετών). Στις στατιστικές αναλύσεις ελέγχθηκαν µόνο οι
µεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.

Κοινωνική µνήµη και λήθη
Οι συµµετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε τέσσερις ανοιχτές ερωτήσεις, που
τους ζητούσαν να γράψουν τρία γεγονότα που θέλουν να θυµούνται για πάντα και
τρία γεγονότα που θέλουν να ξεχάσουν για πάντα σχετικά µε τη χούντα των Συνταγµαταρχών και τη Χρυσή Αυγή, αντιστοίχως. Η συλλογή των δεδοµένων για την
κοινωνική µνήµη και λήθη βασίστηκε στη µέθοδο των ελεύθερων συνειρµών, ως µια
από τις βασικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο µελέτης των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Dany, Urdapilleta, & Lo Monaco, 2015. Lahlou & Abric, 2011).
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Το λεκτικό υλικό που παράχθηκε από τους συµµετέχοντες στις ανοιχτές ερωτήσεις υποβλήθηκε σε εξαντλητική καταγραφή. Η ανάλυση περιεχοµένου που εφαρµόστηκε σε αυτό οδήγησε στην ταξινόµησή του σε κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν
είτε έπειτα από τη διατήρηση της ίδιας της απάντησης του συµµετέχοντα ως ενδεικτική κατηγορίας είτε από την κωδικοποίηση περιγραφικών προτάσεων σε θεµατικές κατηγορίες που συµπυκνώνουν σύντοµα ή µονολεκτικά την κεντρική ιδέα των απαντήσεων.
Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν συνολικά 71 κατηγορίες, από τις οποίες οι 19 (26,8% των συνολικών απαντήσεων) αντιστοιχούσαν στις αυτόνοµες κατηγορίες
γεγονότων, ενώ οι 52 (73,2% των συνολικών απαντήσεων) αποτελούσαν ευρύτερες
θεµατικές κατηγορίες που προέκυψαν από την εφαρµογή της ανάλυσης περιεχοµένου. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της ανάλυσης περιεχοµένου, οι προτεινόµενες θεµατικές κατηγορίες και οι απαντήσεις των συµµετεχόντων µοιράστηκαν σε τρεις κριτές. Αφού ενηµερώθηκαν για το αντικείµενο µελέτης και τους αρχικούς στόχους της
έρευνας, ζητήθηκε από τους κριτές να ταξινοµήσουν τις απαντήσεις στις προτεινόµενες
θεµατικές κατηγορίες. Οι κριτές ήταν υποψήφιοι διδάκτορες κοινωνικής ψυχολογίας
του Παντείου Πανεπιστηµίου. Η οριστικοποίηση των θεµατικών κατηγοριών και του
περιεχοµένου τους καθορίστηκε στη βάση των συναινετικών απαντήσεων των κριτών.
Ειδικότερα, υπήρξε συµφωνία µεταξύ των κριτών, της τάξης του 93,7%, ως προς την
ταξινόµηση της πλειοψηφίας των απαντήσεων. Για τις απαντήσεις για τις οποίες προέκυψε διαφωνία (6,3%) απευθυνθήκαµε σε έναν τέταρτο κριτή και διατηρήσαµε την
ταξινόµηση των απαντήσεων στις θεµατικές κατηγορίες για την οποία συµφωνούσαν
οι τρεις από τους τέσσερις κριτές. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη συγκρότηση των
52 προαναφερθεισών θεµατικών κατηγοριών (99,5% οµοφωνία µεταξύ των κριτών).
Το υπόλοιπο 0,5% ταξινοµήθηκε στην κατηγορία «Άλλα» («δεν ασχολούµαι», «δεν
είχα γεννηθεί», «αδιαφορία», «παιδικά µου χρόνια», «όλα»).

Πολιτική ταυτότητα
Για τη µέτρηση της πολιτικής ταυτότητας χρησιµοποιήθηκε µια επταβάθµια κλίµακα πολιτικής αυτο-τοποθέτησης, όπου 1 = Άκρα αριστερά, 2 = Αριστερά, 3 = Μάλλον αριστερά, 4 = Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, 5 = Μάλλον δεξιά, 6 = ∆εξιά, 7 =
Άκρα δεξιά. Οι απαντήσεις στην κλίµακα της πολιτικής αυτο-τοποθέτησης κωδικοποιήθηκαν ως µια τρίτιµη µεταβλητή. Οι τιµές 1, 2, 3 κωδικοποιήθηκαν ως «Αριστερά»
(37,8% των συµµετεχόντων επέλεξαν τις τιµές αυτές). Το 26,3% επέλεξε το κέντρο
της κλίµακας, δηλαδή στο 4, που ορίστηκε ως «Κέντρο» (ούτε αριστερά, ούτε δεξιά),
ενώ οι τιµές 5, 6 και 7 κωδικοποιήθηκαν ως «∆εξιά» (το 32,9% των συµµετεχόντων
τις επέλεξαν).
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Πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς και δεξιάς
Η κλίµακα των πρωτοτυπικών ιδεών της αριστεράς και της δεξιάς (Παπαστάµου
& Προδροµίτης, 2010), που επίσης είναι ενδεικτική της πολιτικής ταυτότητας, αποτελείται από εννέα προτάσεις, για καθεµία από τις οποίες οι συµµετέχοντες σηµείωναν το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας τους σε µια επταβάθµια κλίµακα τύπου
Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = µάλλον διαφωνώ, 4 = ούτε διαφωνώ, ούτε συµφωνώ, 5 = µάλλον συµφωνώ, 6 = συµφωνώ, 7 = συµφωνώ απόλυτα).
Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν τοποθετήσεις γύρω από κοινωνικά και πολιτικά
ζητήµατα (οικονοµία, άµυνα, παιδεία, κοινωνική πολιτική, ισότητα), από τις οποίες πέντε είναι πρωτοτυπικές της δεξιάς και τέσσερις της αριστεράς. Παραδείγµατα
ερωτήσεων είναι: «Η οικονοµική ανισότητα µεταξύ των ανθρώπων είναι αποτέλεσµα
των διαφορών τους ως προς τις ικανότητες και το ταλέντο τους», «Η αύξηση της
αστυνόµευσης στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ενέχει τον κίνδυνο περιορισµού
των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών». Η εσωτερική συνέπεια της κλίµακας
ήταν αποδεκτή, Cronbach’s alpha = ,703. Ωστόσο για τις ανάγκες της έρευνας η
µεταβλητή αυτή χρησιµοποιήθηκε ως διχοτοµική, µε διάµεσο τιµή το 3,11 (τιµές µικρότερες ή ίσες του 3,11 = πρωτοτυπικές ιδέες αριστεράς και τιµές µεγαλύτερες
του 3,11 = πρωτοτυπικές ιδέες δεξιάς).

Κλίµακα Ταύτισης µε την Εθνική Ενδο-οµάδα
Χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Ταύτισης µε την Εθνική Ενδο-οµάδα των Mummendey,
Mielke, Wenzel, και Kanning (1996). Η κλίµακα µεταφράστηκε από τα αγγλικά στα
ελληνικά και αντιστρόφως από δύο δίγλωσσους µεταφραστές. Την κλίµακα συνέθεταν οκτώ προτάσεις (π.χ., «Χαίροµαι που είµαι Έλληνας/ Ελληνίδα», «Η ελληνική µου καταγωγή δεν είναι καθοριστική για την προσωπικότητά µου») για καθεµία από τις οποίες οι ερωτώµενοι σηµείωναν το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας
τους σε µια επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ,
3 = µάλλον διαφωνώ, 4 = ούτε διαφωνώ, ούτε συµφωνώ, 5 = µάλλον συµφωνώ, 6
= συµφωνώ, 7 = συµφωνώ απόλυτα). Η εσωτερική συνέπεια της κλίµακας ήταν πολύ
ικανοποιητική, Cronbach’s α = ,831. Ωστόσο για τις ανάγκες της έρευνας και τη
διερεύνηση της επίδρασης της εθνικής ταύτισης στις κατηγορίες της κοινωνικής µνήµης και λήθης χρησιµοποιήθηκε η µέτρηση αυτή ως δίτιµη ανεξάρτητη µεταβλητή,
µε διάµεσο τιµή το 5,13 (χαµηλή ταύτιση, µε τιµές µικρότερες ή ίσες του 5,13, και
υψηλή ταύτιση, µε τιµές µεγαλύτερες του 5,13).
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Προτίµηση πολιτικού κόµµατος
Οι συµµετέχοντες σηµείωναν σε µια ερώτηση ανοικτού τύπου το πολιτικό κόµµα που
ψήφισαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (17 Ιουνίου 2012). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα πολιτικά κόµµατα που δήλωσαν ότι ψήφισαν οι συµµετέχοντες στις
βουλευτικές εκλογές του 2012. Στην κατηγορία «Άλλα» ταξινοµήθηκαν τα κόµµατα
που παρουσίασαν χαµηλή συχνότητα εµφάνισης (∆ηµοκρατική Συµµαχία, ∆ράση,
ΕΠΑΜ, Καποδίστριας, Ποτάµι, Φιλελεύθεροι, ∆εν θυµάµαι), ενώ υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 3,4% που δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση.
Πίνακας 2. Πολιτικό κόµµα που δήλωσαν ότι ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές οι συµµετέχοντες
ΚΟΜΜΑ
Ν.∆
ΣΥΡΙΖΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΠΑΣΟΚ
K.K.E
∆ΗΜΑΡ
ΑΝΕΛ
ΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΑΛΛΑ
ΤΙΠΟΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
18,3
15,7
6,0
7,7
7,3
4,3
4,7
1,3
1,7
3,0
2,3
24,3
3,4

∆ιαδικασία
Οι ερωτώµενοι απαντούσαν στις ερωτήσεις και ερωτηµατολόγια που τους παρουσιάστηκαν µε βάση το πλαίσιο ότι η έρευνα µελετά τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα σκέφτονται διάφορα σύγχρονα θέµατα. Η ερευνήτρια ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, η οποία κυµάνθηκε από 20 έως 30 λεπτά. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για την εθελοντική συµµετοχή στην έρευνα, την ανωνυµία
τους, την προστασία και το σεβασµό των προσωπικών τους δεδοµένων, καθώς και για
τη δυνατότητά τους να αποχωρήσουν από αυτήν οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµούσαν.

Στατιστική ανάλυση
Για τη στατιστική επεξεργασία των ποιοτικών δεδοµένων και τον έλεγχο των υποθέσεων εφαρµόστηκε η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Αυτόµατη Ιεραρχική
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Ταξινόµηση (Μπεχράκης, 1999), σε έναν πίνακα συχνοτήτων, στις στήλες του οποίου εγγράφονταν οι ανεξάρτητες µεταβλητές (φύλο, ηλικία, εθνική ταύτιση, πρωτοτυπικές ιδέες αριστεράς-δεξιάς, πολιτική τοποθέτηση και πολιτικό κόµµα που ψήφισαν
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές), και στις γραµµές οι διαφορετικές θεµατικές
κατηγορίες των λεκτικών δεδοµένων που παρήχθησαν από τους συµµετέχοντες. Η
στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδοµένων έγινε µε την εφαρµογή των λογισµικών προγραµµάτων SPSS v.20 και SPAD v5.0 (Système Portable pour l’Analyse
des Données, Version 5.0, 2001).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Περιεχόµενο κοινωνικής µνήµης και λήθης για τη χούντα και τη Χρυσή Αυγή
Το σύνολο των απαντήσεων που παρήχθησαν από τους 300 ερωτώµενους που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 2.256. Ο αριθµός των απαντήσεων αυτών αντιστοιχεί στο
62,67% αυτών που θεωρητικά έπρεπε να παραχθούν (12 γεγονότα Χ 300 άτοµα =
3.600), εάν κάθε άτοµο σηµείωνε τρείς απαντήσεις µνήµης και τρείς απαντήσεις λήθης για καθεµία από τις δύο ερωτήσεις που αφορούσαν η µία τη χούντα και η άλλη
τη Χρυσή Αυγή. Υπήρχε µια απώλεια απαντήσεων της τάξης του 37,33% (1.344 περιπτώσεις), οι οποίες εντάχθηκαν στην αυτόνοµη κατηγορία «Χωρίς Απάντηση». Το
σύνολο των 2.256 απαντήσεων ταξινοµήθηκαν σε 70 διαφορετικές θεµατικές κατηγορίες. Στον Πίνακα 3 καταγράφονται οι 71 συνολικά θεµατικές κατηγορίες, συµπεριλαµβανοµένης και της κατηγορίας «Χωρίς Απάντηση».

Χούντα
Μνήµη: Ειδικότερα, όσον αφορά τη χούντα παρατηρείται ότι τα γεγονότα που οι
συµµετέχοντες δηλώνουν ότι επιθυµούν να θυµούνται, παραπέµπουν στα ιδεώδη της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας, αναφερόµενοι στους αγώνες των φοιτητών2, στην
ενότητα και την αντίσταση του λαού ενάντια στη χούντα µέχρι την τελική πτώση αυτής, την εξέγερση του Πολυτεχνείου3, την αντιδικτατορική διαµαρτυρία, τον ηρωισµό,
Οι φοιτητές µέσα από τα Πανεπιστήµια αρχίζουν να συµµετέχουν σε αντιστασιακές οργανώσεις,
ιδρύοντας παράλληλα τις δικές τους. Η πρώτη µαζική κινητοποίηση των φοιτητών απέναντι στη
στρατιωτική δικτατορία πραγµατοποιείται µε την κατάληψη της Νοµικής Σχολής Αθηνών, στις
21 Φλεβάρη 1973. Έκτοτε το φοιτητικό κίνηµα µαζικοποιείται ακόµα περισσότερο, µε κορύφωση
την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το Νοέµβριο 1973 (Γάτος, 2004).
3
Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου διήρκησε από τις 14 Νοεµβρίου 1973 µέχρι τις πρώτες µεταµεσονύκτιες ώρες της 16ης προς 17η Νοεµβρίου και υπήρξε κορυφαία εκδήλωση αντίστασης εναντίον της χούντας (∆ιαµαντόπουλος, 2000).
2
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Πίνακας 3. Συχνότητα θεµατικών κατηγοριών µνήµης και λήθης για τη χούντα και τη Χρυσή Αυγή
ΧΟΥΝΤΑ
ΛΕΞΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
538
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
164
ΦΥΣΣΑΣ
0
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
109
ΒΙΑ
20
ΕΞΟΡΙΑ
89
∆ΟΛΟΦΟΝΙΕΣ
23
ΝΑΖΙΣΜΟΣ
0
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
70
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
69
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
0
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
29
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
36
Ι∆ΡΥΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
0
∆ΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
44
ΤΙΠΟΤΑ
8
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
0
ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
42
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
0
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΟΥ
38
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
2
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
4
ΠΤΩΣΗ ΧΟΥΝΤΑΣ
35
ΑΓΩΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
34
∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ
19
ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
30
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ
8
ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
30
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
26
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
0
ΜΕΛΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
27
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
25
ΣΥΣΣΙΤΙΑ
0
ΤΑΝΚΣ
23
∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 0
ΗΡΩΙΣΜΟΣ
22
ΧΟΥΝΤΑ
22
ΦΥΛΑΚΙΣΜΟΙ
20
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
13
ΦΑΣΙΣΜΟΣ
5
ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΚΑΝΕΛΛΗ
0

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
806
0
129
0
69
0
56
79
0
0
56
21
11
47
0
36
43
0
42
3
39
34
0
0
15
2

ΜΝΗΜΗ
784
126
60
107
9
17
12
6
3
7
14
50
47
2
9
41
5
3
16
41
4
37
35
34
6
1

ΛΗΘΗ
560
38
69
2
80
72
67
73
67
62
42
0
0
45
35
3
38
39
26
0
37
1
0
0
28
31

ΣΥΝΟΛΟ
1344
164
129
109
89
89
79
79
70
69
56
50
47
47
44
44
43
42
42
41
41
38
35
34
34
32

23
0
4
28

30
0
7
2

1
30
23
26

31
30
30
28

0
0
23
0
22
0
0
0
6
14
19

9
25
23
3
7
22
3
2
1
0
8

18
0
0
20
15
0
19
18
18
19
11

27
25
23
23
22
22
22
20
19
19
19
(συνεχίζεται)
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Πίνακας 3 (Συνέχεια)
ΛΕΞΕΙΣ
ΧΟΥΝΤΑ
∆ΙΧΑΣΜΟΣ
2
ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 0
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΟΥΝΤΑΣ
17
ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
16
ΕΛΛΕΙΨΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
16
ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΙ
0
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
15
ΝΕΑ ΦΩΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
0
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
13
ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
0
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ
0
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
0
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
12
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
0
ΜΕ ΧΟΥΝΤΑ
Α∆ΙΚΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΧΡΥΣΗΣ
0
ΑΥΓΗΣ
ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
8
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
11
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
11
ΑΛΛΑ
5
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ-ΜΜΕ
0
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΟΥ
9
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
0
ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ
9
ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
0
ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
7
ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
0
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
0
ΓΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ
6
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
5
ΣΥΝΟΛΟ
1800

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
16
18
0
0
2
0
16
0
14
0
12

ΜΝΗΜΗ
0
16
2
15
0
16
3
0
14
0
4

ΛΗΘΗ
18
2
15
1
16
0
13
15
0
13
8

ΣΥΝΟΛΟ
18
18
17
16
16
16
16
15
14
13
12

12
12

12
3

0
9

12
12

0
12

10
3

2
9

12
12

11

2

9

11

3
0
0
4
9
0
9
0
8
0
7
6

11
11
0
5
4
9
6
0
8
7
2
6

0
0
11
4
5
0
3
9
0
0
5
0

11
11
11
9
9
9
9
9
8
7
7
6

0
0
1800

6
5
1800

0
0
1800

6
5
3600
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την κατάργηση της βασιλείας4, τη δίκη των συνταγµαταρχών5, αλλά και τη δράση σηµαντικών προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια της επταετίας, όπως αυτή του Αλέξανδρου
Παναγούλη6.
Ακόµη, υπήρξε µια οµάδα γεγονότων που συγκροτούνταν από τα θετικά εκείνα
στοιχεία που οι συµµετέχοντες θεωρούσαν ότι χαρακτηρίζουν τις πολιτικές που ακολούθησε η χούντα. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρονται τα θετικά χαρακτηριστικά (λ.χ.,
ανάπτυξη αθλητισµού, καλύτερη παιδεία και υγεία), τα δηµόσια έργα που έγιναν κατά
την περίοδο της χούντας, την οικονοµική ανάπτυξη, το αίσθηµα ασφάλειας, τη µειωµένη εγκληµατικότητα, τις προσπάθειες εξυγίανσης του δηµοσίου και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Λήθη: Από την άλλη, οι ερωτώµενοι δήλωναν ότι επιθυµούσαν να ξεχάσουν τα
τραυµατικά και δυσάρεστα γεγονότα που ταυτίζονται µε ένα συγκρουσιακό κοινωνικοπολιτικό παρελθόν. Στα γεγονότα λήθης περιλαµβάνονταν τα αρνητικά της χούντας (π.χ., µεγάλα σκάνδαλα, πολιτιστικό έγκληµα χούντας, κοινωνικές ανισότητες,
αποξένωση της χώρας), η έλλειψη δηµοκρατίας, το αίσθηµα ανελευθερίας, η αστυνοµοκρατία, οι συνταγµατάρχες, ο στρατιωτικός νόµος, τα τανκς, η ίδια η χούντα, η
καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, τα βασανιστήρια, οι φυλακισµοί, η εξορία, η επιστράτευση, η λογοκρισία, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, τα θύµατα του
Πολυτεχνείου και η διχοτόµηση της Κύπρου7. Στη λήθη εµφανίστηκε, επίσης, και η
κατηγορία «υπονόµευση συνταγµαταρχών» (π.χ., αµερικάνικα συµφέροντα, µη
ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων, κανένας θάνατος, υπονόµευση, στοχοποίηση και
άδικη φυλάκιση Παπαδόπουλου).

4

5

6

7

Έπειτα από το αποτυχηµένο κίνηµα του Ναυτικού, ο Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την κατάργηση της βασιλείας και την εγκαθίδρυση του πολιτεύµατος της αβασίλευτου δηµοκρατίας, διενεργώντας δηµοψήφισµα στις 29 Ιουλίου 1973 για την έγκριση της πολιτειακής µεταβολής από
την ελληνικό λαό (∆ιαµαντόπουλος, 2000).
Μετά την πτώση της δικτατορίας και µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας διεξήχθη η δίκη των
πρωταιτίων της δικτατορίας, το καλοκαίρι 1975, µε τις κατηγορίες της στάσης και της εσχάτης
προδοσίας. Οι αποφάσεις περί θανατική ποινής τελικά δεν εκτελέστηκαν, έπειτα από οµόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για µετατροπή της ποινής σε ισόβια κάθειρξη (∆ιαµαντόπουλος, 2000).
Ο Παναγούλης δραστηριοποιήθηκε στον αγώνα εναντίον της χούντας, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστός για την απόπειρα δολοφονίας του Γεώργιου Παπαδόπουλου, τον Αύγουστο 1968 (∆ιαµαντόπουλος, 2000).
Το πραξικόπηµα της χούντας κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 έδωσε το πρόσχηµα στην
Τουρκία να επικαλεστεί τη Συνθήκη Εγγυήσεως (Συµφωνία Ζυρίχης–Λονδίνου) και να εισβάλει στην Κύπρο τον Ιούλιο 1974, καταλαµβάνοντας το βόρειο τµήµα του νησιού (Τζερµιάς, 2000).
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Χρυσή Αυγή
Μνήµη: Σηµαντική θέση στη µνήµη των συµµετεχόντων αναφορικά µε τη Χρυσή
Αυγή κατείχαν η σύλληψη των στελεχών του κόµµατος, οι καθυστερηµένες προσπάθειες
του συστήµατος να αντιδράσει απέναντι στην ανοδική πορεία της Χρυσής Αυγής και
η κατηγορία «Τίποτα». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια οµάδα απαντήσεων
που παραπέµπει σε µια θετική πρόσληψη της Χρυσής Αυγής. Οι απαντήσεις αυτές
εξαίρουν το εθνικό φρόνηµα και ότι ενδιαφέρεται για το ζήτηµα του µεταναστευτικού, διοργανώνει συσσίτια, συγκροτεί µια νέα φωνή στη Βουλή που είναι κατά των
µνηµονίων, αποκαλύπτοντας τους διεφθαρµένους πολιτικούς.
Λήθη: Από την άλλη, οι ερωτώµενοι δήλωναν την επιθυµία να ξεχάσουν εκείνα τα
γεγονότα που συνδέονται µε τα αρνητικά χαρακτηριστικά της Χρυσής Αυγής, όπως η προκλητική της συµπεριφορά, οι οµοιότητες που παρουσιάζει µε τη χούντα, ο ρατσισµός και
οι ρατσιστικές επιθέσεις, η βία, οι δολοφονίες, οι τραµπουκισµοί, ο χαρακτηρισµός της
ως εγκληµατικής οργάνωσης και η σύνδεσή της µε το ναζισµό και το φασισµό, η ίδρυση
της Χρυσής Αυγής, και ο διχασµός. Επιπλέον, στο χώρο της λήθης τοποθετήθηκαν και
οι κατηγορίες «άδικη φυλάκιση µελών8» και «δολοφονία µελών9» της Χρυσής Αυγής.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, υπάρχουν θεµατικές κατηγορίες τις οποίες συναντάµε
κυρίως στη µνήµη, ωστόσο µερικές φορές παρατηρούνται και στη λήθη, και αντιστρόφως.
Επίσης, υπάρχουν θεµατικές κατηγορίες που εµφανίζονται εξίσου στη µνήµη και τη
λήθη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα10, το
χαστούκι στη Λιάνα Κανέλλη11, η είσοδος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή και η αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά που επέδειξε έκτοτε, οι σχέσεις της µε την αστυνοµία,
ο χαρακτηρισµός των µελών της ως ψευτοπατριωτών, καθώς και η θεµατική κατηγορία «διαβουλεύσεις-ΜΜΕ» (π.χ., ηχογράφηση συζητήσεων Μπαλτάκου Κασιδιάρη12,
συνοµιλίες Μπαλτάκου µε Κασιδιάρη ή Μπογδάνου µε Μιχαλολιάκο…).

Το Σεπτέµβριο του 2013, έπειτα από εισαγγελικές έρευνες, συνελήφθησαν από την αντιτροµοκρατική υπηρεσία ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, καθώς και βουλευτές και στελέχη της. Συνολικά 69 άτοµα παραπέµφθηκαν σε δίκη.
9
Εδώ γίνεται αναφορά στη δολοφονία των δύο εκ των τεσσάρων ατόµων, και το σοβαρό τραυµατισµό του τρίτου, που φρουρούσαν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο, έπειτα
από επίθεση δύο αγνώστου ταυτότητας ατόµων, την 1η Νοεµβρίου 2013.
10
Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτεµβρίου 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά, µέλος της Χρυσής Αυγής.
11
Στις 7 Ιουνίου 2012, ο τότε Εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, χαστούκισε
σε πρωινή ζωντανή εκποµπή γνωστού καναλιού της ιδιωτικής τηλεόρασης, τη βουλευτή του ΚΚΕ
Λιάνα Κανέλλη.
12
Ο Παναγιώτης Μπαλτάκος διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της κυβέρνησης Σαµαρά. Παραιτήθηκε
στις 2 Απριλίου 2014 έπειτα από την αποκάλυψη συνοµιλιών του µε τον Ηλία Κασιδιάρη, βουλευτή της Χρυσής Αυγής, σχετικά µε τις δικαστικές διώξεις εις βάρος της.
8
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Τέλος, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι συναντάµε απαντήσεις που εµφανίζονται
τόσο για τη χούντα όσο και για τη Χρυσή Αυγή. Οι απαντήσεις αυτές αφορούν τον
εκφοβισµό των πολιτών αλλά και τις κοινωνικές παροχές, ενώ µεγάλη συχνότητα εµφάνισης παρουσιάζουν οι κατηγορίες «∆εν ξεχνώ», «Άλλα» (π.χ., ∆εν ασχολούµαι,
Αδιαφορία, ∆εν είχα γεννηθεί) και «Χωρίς απάντηση».

Πολιτική ταυτότητα και περιεχόµενο µνήµης/ λήθης για τη χούντα και τη Χρυσή
Αυγή
Η παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών που εφαρµόστηκε στα λεκτικά δεδοµένα που
προέκυψαν από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων έδειξε ότι η ηλικία και το φύλο
δεν συµµετέχουν στον ορισµό των παραγοντικών αξόνων, καθώς απεικονίζονται
στο κέντρο του παραγοντικού διαγράµµατος. Το περιεχόµενο της µνήµης/ λήθης φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από αυτές τις µεταβλητές. Για το λόγο αυτό, προχωρήσαµε σε µια δεύτερη παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών κατά την οποία δε λάβαµε
υπόψη µας αυτές τις µεταβλητές, προκειµένου να επιτύχουµε µια ευκρινέστερη απεικόνιση των αποτελεσµάτων (βλ. ∆ιάγραµµα 1). Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε δύο βασικούς παραγοντικούς άξονες, οι οποίοι ερµηνεύουν το 62,73% της συνολικής διακύµανσης.

∆ιάγραµµα 1. Παραγοντικό διάγραµµα (1, 2) του περιεχοµένου µνήµης και λήθης
για τη χούντα και τη Χρυσή Αυγή, ως προς την εθνική ταύτιση (υψηλή - χαµηλή),
τις πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς/δεξιάς, την πολιτική τοποθέτηση
(αριστερά - κέντρο – δεξιά) και την επιλογή πολιτικού κόµµατος
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Ο πρώτος παραγοντικός άξονας, ο οποίος ερµηνεύει το 32,48% της συνολικής
διακύµανσης, διαφοροποιεί τα γεγονότα µνήµης που παρήχθησαν για τη χούντα από
τα γεγονότα λήθης που συνδέονται µε τη Χρυσή Αυγή. Οι κατηγορίες που αναδείχθηκαν από την ανάλυση περιεχοµένου για τη χούντα αντιστοιχούν στις κοινωνικές
παροχές, την ασφάλεια, την εξυγίανση του δηµοσίου, τα δηµόσια έργα και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ενώ οι αντίστοιχες κατηγορίες για τη Χρυσή Αυγή συνδέονται µε τη βία, τη δολοφονία του Φύσσα, την εγκληµατική οργάνωση, το ρατσισµό,
τις ρατσιστικές επιθέσεις, το ναζισµό, την ίδρυση της Χρυσής Αυγής και την προκλητική συµπεριφορά των µελών της.
Ο δεύτερος παράγοντας (30,25% της συνολικής διακύµανσης) αντιπαραθέτει
τα γεγονότα µνήµης, που σηµειώνουν αναφορικά µε τη Χρυσή Αυγή τα άτοµα εκείνα που πολιτικά τοποθετούνται στη δεξιά, παρουσιάζουν πρωτοτυπικές ιδέες της
δεξιάς, έχουν υψηλή ταύτιση µε την εθνική ενδο-οµάδα και ψήφισαν Χρυσή Αυγή,
στα γεγονότα λήθης που δήλωσαν για τη χούντα άτοµα τα οποία πολιτικά τοποθετούνται στην αριστερά, παρουσιάζουν ιδέες συναφείς µε τις πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς, έχουν χαµηλή ταύτιση µε την εθνική ενδο-οµάδα και ψήφισαν ΚΚΕ
και ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρώτοι αναφέρουν συχνότερα το ξεµπρόστιασµα των πολιτικών,
το εθνικό φρόνηµα, το µεταναστευτικό, τη νέα φωνή στη Βουλή, την άδικη φυλάκιση και τη δολοφονία των µελών της Χρυσής Αυγής, τα συσσίτια, την αντιµνηµονιακή πολιτική, τις κοινωνικές παροχές και την ασφάλεια. Οι δεύτεροι αναφέρονται
κυρίως στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, την εξορία, τα βασανιστήρια, την ανελευθερία, τη λογοκρισία, τα τανκς, την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων,
την αστυνοµοκρατία, τους συνταγµατάρχες ενώ χαρακτηρίζονται επίσης από την
κατηγορία «∆εν ξεχνώ».
Τέλος, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η κατηγορία «Χωρίς απάντηση»
απεικονίζεται στο κέντρο των παραγοντικών αξόνων, χωρίς να διαφοροποιείται
από την πολιτική ταυτότητα των ερωτωµένων. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να σχολιάσουµε ότι η πολιτική τοποθέτηση «κέντρο» (ούτε αριστερά – ούτε δεξιά) γειτνιάζει µε τις απαντήσεις «Τίποτα» και «Χωρίς απάντηση», στην ερώτηση του πολιτικού κόµµατος που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές οι ερωτώµενοι. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη θέση ότι αυτό που χαρακτηρίζεται ως κέντρο στην κλίµακα
πολιτικής τοποθέτησης, στην ουσία παραπέµπει στην άρνηση πολιτικής τοποθέτησης µε όρους αριστεράς-δεξιάς.
Η αυτόµατη ιεραρχική ταξινόµηση, η οποία εφαρµόστηκε στους άξονες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών, ανέδειξε έξι διακριτές οµάδες
συµµετεχόντων που παρήγαγαν γεγονότα µνήµης/ λήθης που αφορούν τη χούντα και
τη Χρυσή Αυγή. Στον Πίνακα 4 παρατίθενται οι κατηγορίες απαντήσεων µε τα χαρακτηριστικά των οµάδων που τα παρήγαγαν.
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Πίνακας 4. Αυτόµατη Ιεραρχική Ανάλυση των γεγονότων µνήµης και λήθης για τη χούντα
και τη Χρυσή Αυγή
Οµάδες

Γεγονότα

Μνήµη για τη χούντα των ατόµων µε πρωτοτυπικές ιδέες αριστεράς, χαµηλή ταύτιση µε την
εθνική οµάδα, που πολιτικά τοποθετούνται
αριστερά και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ή ΚΚΕ
(9,70%)

Εξέγερση Πολυτεχνείου, αντιδικτατορική διαµαρτυρία, αντίσταση λαού, ηρωισµός, πτώση
χούντας, αγώνες φοιτητών, δίκη συνταγµαταρχών, Παναγούλης, ενότητα λαού, καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης

Λήθη για τη χούντα ατόµων που πολιτικά τοποθετούνται στην αριστερά και εµφανίζουν
πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς
(17,29%)

Λογοκρισία, ανελευθερία, βασανιστήρια, εξορία, φυλακισµοί, διχοτόµηση Κύπρου, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χούντα,
απαγόρευση κυκλοφορίας, αρνητικά χούντας

Μνήµη για τη Χρυσή Αυγή ατόµων που πολιτικά τοποθετούνται στο κέντρο (ούτε αριστερά, ούτε δεξιά) και δεν ψήφισαν τίποτα
(39,48%)

Χωρίς απάντηση, τίποτα, καθυστερηµένη αντίδραση για Χρυσή Αυγή, σύλληψη στελεχών
Χρυσής Αυγής, άλλα

Λήθη για τη Χρυσή Αυγή ατόµων που ψήφισαν
ΚΚΕ
(21,30%)

Εγκληµατική οργάνωση, προκλητική συµπεριφορά, ρατσισµός, Φύσσας, ναζισµός, χαστούκι
Κανέλλη, ρατσιστικές επιθέσεις, Χρυσή Αυγή
στη Βουλή, βία, δολοφονίες

Μνήµη για τη χούντα ατόµων που πολιτικά τοποθετούνται στην δεξιά, εµφανίζουν πρωτοτυπικές ιδέες της δεξιάς, έχουν υψηλή ταύτιση µε
την εθνική οµάδα και ψήφισαν Χρυσή Αυγή,
Ν∆ ή ΛΑΟΣ
(7,54%)

Ασφάλεια, θετικά χαρακτηριστικά, κοινωνικές
παροχές, εξυγίανση δηµοσίου, δηµόσια έργα,
µείωση εγκληµατικότητας, οικονοµική ανάπτυξη, κατάργηση βασιλείας

Μνήµη για τη Χρυσή Αυγή ατόµων που πολιτικά τοποθετούνται στη δεξιά, εµφανίζουν
πρωτοτυπικές ιδέες της δεξιάς, έχουν υψηλή
ταύτιση µε την εθνική οµάδα και ψήφισαν
Χρυσή Αυγή
(4,69%)

Μεταναστευτικό, εθνικό φρόνηµα, αντιµνηµονιακοί, δολοφονία µελών Χρυσής Αυγής, συσσίτια, νέα φωνή στη Βουλή, ξεµπρόστιασµα
πολιτικών, άδικη φυλάκιση µελών Χρυσής
Αυγής, υπονόµευση συνταγµαταρχών

Η πρώτη οµάδα γεγονότων αφορά τη µνήµη για τη χούντα όπως τη βλέπουν οι
αριστεροί συµµετέχοντες, δηλαδή αυτοί που εκφράζονται από τις πρωτοτυπικές
ιδέες της αριστεράς, επιδεικνύουν χαµηλή ταύτιση µε την εθνική οµάδα, πολιτικά τοποθετούνται αριστερά και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τα γεγονότα που αναφέρει
αυτή η οµάδα συµµετεχόντων είναι η πτώση της χούντας, η αντιδικτατορική διαµαρτυρία, οι αγώνες των φοιτητών, η δίκη των συνταγµαταρχών, η δράση του Παναγούλη, η αντίσταση του λαού, ο ηρωισµός, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η ενότητα του λαού και οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
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Μια οµάδα ατόµων που πολιτικά τοποθετούνται αριστερά και εκφράζονται από
τις πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς παρήγαγαν γεγονότα λήθης για τη χούντα, όπως
η λογοκρισία, η ανελευθερία, τα βασανιστήρια, η εξορία, οι φυλακίσεις, η διχοτόµηση της Κύπρου, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η χούντα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, και αρνητικά χαρακτηριστικά της χούντας.
Η τρίτη οµάδα γεγονότων συνδέεται µε τη Χρυσή Αυγή, όπως τα παρήγαγαν συµµετέχοντες που πολιτικά τοποθετούνται στο κέντρο και δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν
τίποτα στις τελευταίες εκλογές. Τα γεγονότα που αναφέρουν είναι η σύλληψη στελεχών της Χρυσής Αυγής, η καθυστερηµένη αντίδραση για τη Χρυσή Αυγή, οι κατηγορίες «Τίποτα», «Χωρίς απάντηση» και «Άλλα».
Η τέταρτη οµάδα γεγονότων χαρακτηρίζει άτοµα που δηλώνουν ότι ψήφισαν ΚΚΕ
και αναφέρουν γεγονότα λήθης της Χρυσής Αυγής, µε τις εξής απαντήσεις: εγκληµατική οργάνωση, προκλητική συµπεριφορά, ρατσισµός, Φύσσας, ναζισµός, χαστούκι
Κανέλλη, ρατσιστικές επιθέσεις, Χρυσή Αυγή στη Βουλή, βία και δολοφονίες.
Γεγονότα που αναφέρονται στην ασφάλεια, τα θετικά χαρακτηριστικά της χούντας, τις κοινωνικές παροχές, την εξυγίανση του δηµοσίου, τα δηµόσια έργα, τη µείωση της εγκληµατικότητας, την οικονοµική ανάπτυξη και την κατάργηση της βασιλείας, παρήγαγαν στη µνήµη ως προς τη χούντα, τα άτοµα της πέµπτης οµάδας, που
πολιτικά τοποθετούνται στη δεξιά, παρουσιάζουν πρωτοτυπικές ιδέες της δεξιάς, έχουν
υψηλή ταύτιση µε την εθνική οµάδα και ψήφισαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές Χρυσή Αυγή, Νέα ∆ηµοκρατία και ΛΑΟΣ.
Τέλος, η έκτη οµάδα γεγονότων µνήµης για τη Χρυσή Αυγή ήταν αυτή που παρήγαγαν οι συµµετέχοντες που πολιτικά προέρχονται από το χώρο της δεξιάς, παρουσιάζουν πρωτοτυπικές ιδέες της δεξιάς, έχουν υψηλή ταύτιση µε την εθνική οµάδα και ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Τα γεγονότα που αναφέρουν είναι το µεταναστευτικό, το εθνικό φρόνηµα, την αντιµνηµονιακή θέση, τη δολοφονία µελών της Χρυσής
Αυγής, τα συσσίτια, τη νέα φωνή στη Βουλή, το ξεµπρόστιασµα των πολιτικών, την
άδικη φυλάκιση µελών της Χρυσής Αυγής και την υπονόµευση Συνταγµαταρχών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα άτοµα ανήκουν σε οµάδες που έχουν ένα παρελθόν και µια ιστορία. Ως µέλη αυτών των οµάδων καλούνται να υιοθετήσουν τις αξίες, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις τους, οι οποίες προσανατολίζουν τις αναπαραστασιακές µνήµες τους. Οι υπαγωγές των ατόµων σε συγκεκριµένες οµάδες καθορίζουν την οικοδόµηση της ταυτότητάς τους, η οποία καθορίζει αλλά και καθορίζεται από τις αναπαραστάσεις τους
(Wagner et al., 1999). Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση του αναπα-
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ραστασιακού περιεχοµένου της κοινωνικής µνήµης και λήθης για τα ακραία πολιτικά φαινόµενα της χούντας και της Χρυσής Αυγής και της επίδρασης της ηλικίας και
της πολιτικής ταυτότητας στην επιλογή αυτού του περιεχοµένου.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνονται ορισµένες από
τις αρχικές υποθέσεις που αφορούσαν, από τη µια, το αξιολογικό περιεχόµενο της
κοινωνικής µνήµης και λήθης και, από την άλλη, το ρόλο της πολιτικής ταυτότητας,
η οποία επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αναπαριστούν και επιλέγουν να
θυµούνται το παρελθόν τους. Ωστόσο, αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν επιβεβαιώνεται η
αναµενόµενη επίδραση της ηλικίας/ γενιάς στις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Τα
ευρήµατα αυτά φαίνεται να ενισχύουν τη σηµασία της πολιτικής ταυτότητας που γίνεται προεξέχουσα όταν πρόκειται για πολιτικά ζητήµατα.

Η «καλή» µνήµη και η «κακή» λήθη
Το περιεχόµενο της κοινωνικής µνήµης απαρτίζεται από θετικά γεγονότα και ευχάριστες αναµνήσεις, ενώ η κοινωνική λήθη εµπεριέχει δυσάρεστα γεγονότα που αµαυρώνουν την ταυτότητα του κοινωνικού υποκειµένου στο παρόν. Οι µνήµες, άλλωστε,
ζουν στο παρόν, αναδεικνύοντας τη συνέχεια που χαρακτηρίζει τις, κατά τα φαινόµενα, διασπασµένες χρονικές στιγµές του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος (Brockmeier, 2002. Moscovici, 1984). Η προβληµατική της διάκρισης του παρελθόντος στη µνήµη και τη λήθη αντιστοιχεί σε µια ενεργητική διαδικασία ενθύµησης
και αποσιώπησης (Halbwachs, 1950/1968). Η κοινωνική λήθη δεν εξετάζεται εδώ ως
µια παθολογία της µνήµης ή ως απουσία µνηµονικού ίχνους. Η κοινωνική λήθη είναι η ίδια µνήµη, αλλά µνήµη «µη ηθεληµένη». Αφορά ένα παρελθόν που επισύρει
αρνητικές εµπειρίες και τραυµατικά γεγονότα (Haas, 2000. Haas & Jodelet, 2000. Rotella & Richeson, 2013). Τα άτοµα επιλέγουν να θυµούνται και να επικοινωνούν ένα
παρελθόν θετικών ενθυµήσεων και παράλληλα τείνουν να αποσιωπούν ένα τραυµατικό
παρελθόν που πληγώνει.
Το αξιολογικό περιεχόµενο που προσλαµβάνουν η µνήµη και η λήθη επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, καθώς παρατηρείται ότι οι
συµµετέχοντες, αναφορικά µε τη χούντα και τη Χρυσή Αυγή, επιλέγουν να θυµούνται µόνο τα στοιχεία εκείνα που αξιολογούν ως θετικά (εναντίωση στο δικτατορικό
καθεστώς, αγώνας για την ελευθερία, θετικά έργα χούντας, σύλληψη στελεχών Χρυσής Αυγής, ενίσχυση εθνικού φρονήµατος και αντιµετώπιση µεταναστευτικού), ενώ
παράλληλα επιθυµούν να ξεχάσουν στοιχεία και γεγονότα που αξιολογούν αρνητικά (αρνητικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορές χούντας και Χρυσής Αυγής, οµοιότητες χούντας µε Χρυσή Αυγή). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µάλιστα, παρουσιάζουν τα
γεγονότα που, παρά το αρνητικό τους περιεχόµενο, εντοπίζονται τόσο στη λήθη όσο
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και στη µνήµη. Στη λήθη τοποθετούνται λόγω των αρνητικών τους συνεπειών, ενώ στη
µνήµη µε τη λογική της διδαχής, του «∆εν ξεχνώ», του παραδειγµατισµού. Ωστόσο,
το αξιολογικά θετικό ή αρνητικό περιεχόµενο, που αποδίδουν οι συµµετέχοντες στη
χούντα και τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι κοινό και συναινετικό για όλους. Επηρεάζεται από την ταυτότητά τους και, µάλιστα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της
παρούσας έρευνας, από την πολιτική τους ταυτότητα.

Πολιτική ταυτότητα και κοινωνική µνήµη-λήθη
Ειδικότερα, ως προς τη µεταβλητή της πολιτικής ταυτότητας, παρατηρείται συσχέτιση ανάµεσα στην πολιτική τοποθέτηση, τις πρωτοτυπικές ιδέες και την εθνική ταύτιση, καθώς τα άτοµα που πολιτικά τοποθετούνται στη δεξιά, εκφράζονται από τις
πρωτοτυπικές ιδέες της δεξιάς, εµφανίζουν υψηλή εθνική ταύτιση και ψηφίζουν δεξιά και ακρο-δεξιά πολιτικά κόµµατα (δεξιά πολιτική ταυτότητα) και αντιπαρατίθενται
στα άτοµα που πολιτικά τοποθετούνται στην αριστερά, εκφράζονται από τις πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς, εµφανίζουν χαµηλή εθνική ταύτιση και ψηφίζουν αριστερά και ακρο-αριστερά πολιτικά κόµµατα (αριστερή πολιτική ταυτότητα).
Το εύρηµα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστούµε ότι η διάκριση Αριστεράς - ∆εξιάς θεωρείται παρωχηµένη (Apter, 1964. Lane, 1967. Lipset,
1968) και ακατάλληλη να απεικονίσει σταθερά και συνεκτικά ιδεολογικά σχήµατα
(Converse, 2004. Levitin & Miller, 1979). Ωστόσο, η σχέση που προκύπτει ανάµεσα
στον πολιτικό αυτο-προσδιορισµό, τις πρωτοτυπικές ιδέες και την πρόθεση ψήφου
επιβεβαιώνει άλλα ερευνητικά ευρήµατα (Jost, Federico, & Napier, 2009. Mayer, Perrineau, Boy, & Cautrès, 2005) που υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση στην κλίµακα Αριστεράς - ∆εξιάς δεν είναι τυχαία, αλλά αντιστοιχεί σε συνεκτικά συστήµατα πεποιθήσεων και αξιών, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως προβλεπτικός παράγοντας για την
πρόθεση ψήφου.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι ενώ το φύλο και η ηλικία
των συµµετεχόντων δε διαφοροποιούν τις απαντήσεις τους, η πολιτική ταυτότητα καθορίζει το µνηµονικό περιεχόµενό τους τόσο για τη χούντα όσο και για τη Χρυσή Αυγή.
Πιο συγκεκριµένα, οι αριστεροί µνηµονεύουν τις δράσεις αντίστασης ενάντια στη χούντα (π.χ., εξέγερση Πολυτεχνείου, αντίσταση λαού, ηρωισµός), ενώ θα ήθελαν να ξεχάσουν τις βίαιες πολιτικές επιβολής που ακολουθήθηκαν (π.χ., απαγόρευση κυκλοφορίας, εξορία, φυλακισµοί, βασανιστήρια), καθώς και τον εγκληµατικό χαρακτήρα του κόµµατος της Χρυσής Αυγής (π.χ., εγκληµατική οργάνωση, βία, ναζισµός,
ρατσιστικές επιθέσεις, δολοφονίες). Από την άλλη, οι δεξιοί επιλέγουν να θυµούνται τα θετικά στοιχεία που θεωρούν ότι χαρακτηρίζουν τόσο τη χούντα όσο και τη
Χρυσή Αυγή. Ειδικότερα, τα άτοµα που ψήφισαν το κόµµα της Χρυσής Αυγής στις
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τελευταίες εκλογές προσλαµβάνουν ένα θετικό περιεχόµενο µνήµης τόσο για τη χούντα (π.χ., ασφάλεια, µείωση εγκληµατικότητας, κοινωνικές παροχές, οικονοµική ανάπτυξη) όσο και για τη Χρυσή Αυγή. Για την τελευταία αναφέρουν την κοινωνική της
δράση (π.χ., συσσίτια), την έµπρακτη αποκήρυξη του σαθρού πολιτικού συστήµατος
(π.χ., ξεµπρόστιασµα πολιτικών, αντιµνηµονιακοί, νέα φωνή στη Βουλή), την ενίσχυση
της εθνικής ταυτότητας και την προβολή του µεταναστευτικού ζητήµατος.
Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, καθώς καταδεικνύουν ότι
η ενεργοποίηση της πολιτικής ταυτότητας οδηγεί στη διάσπαση της εθνικής ενδοοµάδας, µέσα από την κατασκευή και αναπαραγωγή διαφοροποιηµένων αναπαραστάσεων για τα ίδια αντικείµενα, που τελικά φτάνουν να αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές αφηγήσεις, οι οποίες άλλωστε ανταποκρίνονται στους στόχους και τις ανάγκες των δύο αντιτιθέµενων µερών (Bar-Tal, 2014). Οι αριστεροί, προάγοντας τα προοδευτικά ιδεώδη της ελευθερίας, της αντίστασης και του αγώνα για την ανατροπή
του συστήµατος και καταδικάζοντας το ρατσισµό και τη βία, τίθενται υπέρ της κοινωνικής αλλαγής και της ισότητας, που προβάλλουν ως δύο κεντρικές διαστάσεις
της πολιτικής ταυτότητας (Jost, 2009). Από την άλλη, οι δεξιοί παρουσιάζουν περισσότερο συντηρητικές πολιτικές ιδέες, που ταυτίζονται µε τη διατήρηση της καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων. Η αξιολογικά θετική αναπαράσταση της χούντας και
της Χρυσής Αυγής συνδέεται µε το σεβασµό στην παράδοση και την αντίσταση στην
κοινωνική αλλαγή, ενώ η αρνητική πρόσληψη των µεταναστών, που απειλούν την
εθνική ταυτότητα, παραπέµπει στην απόρριψη της φυλετικής και εθνοτικής ισότητας. Γενικά, σύµφωνα µε τον Duckitt (2001), οι αριστεροί είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν λιγότερο προκατειληµµένες στάσεις απέναντι σε φυλετικές και άλλες
µειονοτικές οµάδες.
Είναι ακόµη χαρακτηριστικό ότι η ανάγκη των δεξιών για ασφάλεια, µείωση της
εγκληµατικότητας, ανάταση του εθνικού φρονήµατος και αντιµετώπιση του µεταναστευτικού ρεύµατος αντιστοιχεί σε περιφερειακά στοιχεία της δεξιάς ιδεολογίας
όπως είναι η επιθυµία για τάξη και σταθερότητα, η προσκόλληση σε προϋπάρχουσες κοινωνικές νόρµες (Jost et al., 2003) και ο φόβος για το έγκληµα και την τροµοκρατία (Jost, 2006).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες που προέρχονται από τον πολιτικό χώρο της δεξιάς δε δηλώνουν την επιθυµία να ξεχάσουν κάτι
αναφορικά µε τη χούντα, αλλά ούτε και µε τη Χρυσή Αυγή. Από την άλλη, παρατηρούµε από την πλευρά των αριστερών, αναφορικά µε τη Χρυσή Αυγή, µία αντίστροφη
άρνηση ενθύµησης ενός ντροπιαστικού παρόντος, καθώς τα άτοµα αυτά δε βρίσκουν
τίποτα που θα ήθελαν να θυµούνται από τη δράση του συγκεκριµένου κόµµατος. Αντιθέτως, θα ήθελαν µόνο να ξεχάσουν την ύπαρξη και τη δράση του, αναφερόµενοι
σε συµπεριφορές όπως τις ρατσιστικές επιθέσεις, τις δολοφονίες, τη βία, το ναζισµό.
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Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι στις απαντήσεις των συµµετεχόντων
η κατηγορία «Χωρίς απάντηση», η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης, δηλώνει την προσπάθεια αποσιώπησης ενός παρελθόντος που στιγµατίζει
(Haas, 2007). Θα µπορούσε ωστόσο να σηµαίνει και την άρνηση εµπλοκής, ειδικά
αν λάβουµε υπόψη µας τα αποτελέσµατα της αυτόµατης ιεραρχικής ταξινόµησης, σύµφωνα µε τα οποία µια οµάδα ατόµων του δείγµατος (39,48%), που τοποθετείται πολιτικά στο κέντρο (ούτε δεξιά, ούτε αριστερά) και δεν ψήφισε τίποτα στις τελευταίες εκλογές, δηλώνει ότι θα ήθελε να θυµάται για τη Χρυσή Αυγή την καθυστερηµένη παρέµβαση των δηµοκρατικών δυνάµεων για να περιορίσει την ανοδική της πορεία και τη σύλληψη των στελεχών της Χρυσής Αυγής, ενώ ταυτοχρόνως χαρακτηρίζεται από τις απαντήσεις «Τίποτα», «Χωρίς απάντηση» και «Άλλα». Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πολιτική τοποθέτηση στο κέντρο δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στη συνειδητή επιλογή του «πολιτικού κεντρισµού». Μπορεί να ισοδυναµεί µε την απόρριψη της κλίµακας αριστεράς-δεξιάς, την άρνηση επιλογής ανάµεσα σε αυτούς τους
δύο πολιτικούς χώρους, και έτσι να συνεπάγεται την αδιαφορία και την άρνηση για
την πολιτική (Βερναρδάκης, 2005).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήµατα
που αφορούν την επίδραση της πολιτικής ταυτότητας στην ανάκληση ενός συγκεκριµένου περιεχοµένου «καλής» και «κακής» µνήµης, όταν πρόκειται για πολιτικά
ζητήµατα. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η µνήµη (αξιολογικά θετικό περιεχόµενο) χαρακτηρίζει κυρίως την δεξιά πολιτική ταυτότητα, ενώ η λήθη (αξιολογικά αρνητικό
περιεχόµενο) την αριστερή πολιτική ταυτότητα, και αυτό ισχύει τόσο για τη χούντα
όσο και για τη Χρυσή Αυγή. Το µνηµονικό περιεχόµενο για τα δύο αυτά αναπαραστασιακά αντικείµενα δοµείται γύρω από κεντρικές διαστάσεις, όπως είναι, από τη
µια, η υποστήριξη της κοινωνικής αλλαγής και η αποδοχή της ισότητας, µε τους αριστερούς να επικεντρώνονται στις προσπάθειες αντίστασης και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και, από την άλλη, η αντίσταση στην κοινωνική αλλαγή και η απόρριψη της
ισότητας, µε τους δεξιούς να υποστηρίζουν τη διατήρηση των παραδοσιακών µορφών
εξουσίας και του status quo και να τονίζουν το µεταναστευτικό πρόβληµα και την εθνική ταυτότητα.
Το θεωρητικό ενδιαφέρον των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας είναι ότι
το ίδιο κοινό παρελθόν αξιολογείται είτε ως θετικό είτε ως αρνητικό και ταξινοµείται άλλοτε στην κοινωνική µνήµη και άλλοτε στην κοινωνική λήθη, ανάλογα µε την
έκφραση των στόχων των οµάδων στις οποίες ανήκουν τα άτοµα. Τέλος, αξίζει να
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σηµειωθεί ότι, παρά την ιδιαιτερότητα των δύο αυτών ακραίων πολιτικών φαινοµένων, της χούντας και της Χρυσής Αυγής, παρατηρείται ότι τα άτοµα κατασκευάζουν
κάποιες κοινές αναπαραστάσεις (ενάντια στο µεταναστευτικό, διασφάλιση εθνικής
ταυτότητας, βία, κοινωνικές παροχές), µέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η «συγγένεια» που τα συνδέει.
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JUNTA AND GOLDEN DAWN: THE ROLE OF
POLITICAL IDENTITY IN REPRESENTATIONAL
SOCIAL MEMORY AND OBLIVION OF EXTREME
POLITICAL SITUATIONS
Panagiota Ropoki & Anna Madoglou
Panteion University of Social and Political Sciences, Greece
Abstract: The aim of this research was to investigate the effect of political identity to
representational social memory and oblivion concerning the military dictatorship (“The
Junta”, 1967-1974) and the contemporary political party, Golden Dawn, in Greece.
Participants were 300 male and female adults of different age groups who responded to three
scales measuring (a) prototypical ideas of the right and the left, (b) the national identification,
and (c) the political ideology, while the individuals had to note the political party that they had
voted in the last elections. They also had to answer four open questions, indicating three facts
that they want to remember and three additional that they want to forget with regards the
Greek dictatorship and the Golden Dawn, respectively. The results showed that the content
of social memory was positive, while the content of oblivion negative. Furthermore, Junta
seems to share some common representational components with the Golden Dawn.
Nevertheless, each one of them is characterized by distinct events and behaviors which
demonstrate their specific identity. Participants’ political identity affected the recall of social
memory and oblivion representational content. Social memory mostly characterized right
political identity, while social oblivion mostly characterized left political identity.
Key words: Extreme political situations, political identity, social memory, social oblivion, social
representations
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