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Η μετεμφυλιοπολεμική περίοδος όπως ξέρουμε, χαρακτηρίζεται από έντονες προσπάθειες
από την πλευρά όσων ελέγχουν τους κρατικούς μηχανισμούς, για ιδεολογική χειραγώγη
ση της κοινωνίας. Η ένταση μάλιστα με την οποία επιδιώκεται η κρατική επιβολή στο πεδίο
των ιδεών και των συμβόλων, ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τις αντίστοιχες τάσεις της
μεταξικής περιόδου1. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην πολιτική συγκυρία κατά την οποία η
προσπάθεια της βίαιης κατεδάφισης των κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών μηχανι
σμών, που στήριξαν τη συγκρότηση του στρατοπέδου των ηττημένων, αποτελεί κύριο
μέλημα των νικητών. Ο χαρακτήρας της κρατικής διείσδυσης μπορεί να γίνει ευκολότερα
κατανοητός, εάν λάβουμε υπόψιν τη δυσκολία των φορέων της εξουσίας να ενκοιτώσουν,
με θετικό γι’ αυτούς τρόπο, τις επιπτώσεις των κοινωνικών ανακατατάξεων που επέφεραν
οι καταστροφές των πολέμων και τα δραματικά βιώματα Ακόμα και οι εκπρόσωποι των
καταπιεστικών μηχανισμών είναι σε θέση να καταλάβουν ότι τα γεγονότα της δεκαετίας
του 1940 δεν έχουν μόνο πολιτικές αντανακλάσεις που είναι δυνατόν να αποτελόσουν
αντικείμενο βραχυπρόθεσμου χειρισμού από την πλευρά των κομμάτων2. Οι κοινωνικές
προεκτάσεις της πολεμικής βίας αγγίζουν ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι σε άλλες
κοινωνίες που επηρέασε ο β' Παγκόσμιος Πόλεμος τις δομές βάθους και τα πολιτισμικά
Μορφώματα Ενώ όμως η πολιτική θέτει τά πάντα σε κίνηση, οι αντίρροπες τάσεις που
αποδεσμεύουν το χαρακτήρα των κοινωνικών διαδικασιών από αυτόν που θέλει να τους
προσδώσει το κράτος και οι πολιτικές ηγεσίες, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία απ’ ότι θα
πίστευε κανείς κρίνοντας με βάση το περιεχόμενο των επίσημων ιδεολογικών εκφράσεων.
1.
Ενώ κατά τη μεταξκή περίοδο πεηστηρουνται m o άμεσες παρεμβάσεις της λογοκρισίας όπως επίσης και παρεμβάσεις
ττ>ς κυβέρνησης στο χώρο των εκπούευτκώ ν και των πανεπητημκχώ ν δασκάλων, τα κοινω νκά δίκτυα των εκφραστών ανππολπ ευ τκώ ν και εν γένει ‘ανατρεπτικών· ιδεών είναι αρκετά διαφανή. Ο ι συγκλίσεις μεταξύ βενιζελκώ ν και αντιβενιζελκώ ν
διανοουμένων μετά τα μέαα της δεκαετίας του 1920. συνέβαλαν στη διατήρηση ή ακόμα και στη βελτίωση των κα νω νκώ ν
οχέσεων της πλειοφηφίας των διανοουμένων με τις παρυφές των μεταξικών. Ο ι σχέσεις ο π έ ς δεν κσταστρέφσνται α ιό μ α και
όταν κάποιοι παύονται ή εξορίζοντας όπως στην περίπτωση του Π Κανελλόπουλου. Στο βαθμό που τα κο ινω νκά αυτά δίκτυα
δεν καταλήγουν σε κάποιους κύκλους αστών και εύπορων μκροαστών. καταλήγουν στο χώρο επιρροής του KKE, που όμως
εκείνα τα χρόνια είναι ακόμα περιθωριακός. Αντίθετα μετά τον εμφύλιο, ο ι εκπρόσωποι της π ο λπ κή ς εξουσίας βρίσκονται
αντιμέτωποι με μια νέα κοινωνία που γεννιέται μέσα από την κατοχή με πληθώρα νέων διανοουμένων που αναπτύσσουν
όγνωστα έως τότε δίκτυα και ιδεολογικούς μηχανισμούς. Ετσι παρά την ύπαρξη τυπκώ ν συνταγματικών πλαοίω ν, ο ι καταπιεστι
κές ενέργειες του κράτους εμφανίζονται ως συνάρτηση της ανάγκης αποκάλίΑίης μιας ενεργητικότητας που δύσκολα μπορεί' να
παρεμποδιστεί χωρίς άτυπη κρατική τρομοκρατία Π χ. ενώ ισχύει η ελεεώερία του τύπου, παρακολουθούνται τα περίπτερα και
Φακελώνονται ο ι αναγνώστες Π ρόκειται γ η τη σχέση συντάγματος / ‘παραουντάγματος’ κατά τη μετεμφ υλοπολεμκή περίοδο,
την οποία αναλύει δ ιεξοδ κά ο Ν Α λΛ ζάτος (1986) Ο ι π ο λ π κ ο ί θεσμοί σε κρκτι 1922-1974. Αθήνα: θ εμέλιο
2.
Ο ι προτάσεις ‘βαθείας τοςής· που εηηγείται το 1963 ο ΚΤοάτοος μαζί με άλλους 25 βουλευτές της ΕΡΕ. είναι
ενδεικτικές της άποψ ης ότι ο ι άτυπες ·παραουνταγματκές·. παρεμβάσεις του κράτους θα πρέπει να αντκατασταθούν από π η
Μόνιμους νομικό κατοχυρωμένους ιετχανημούς χειραγώ γησή; που θα έχουν και π η μόνιμες επιπτώ σεις στις κα νω νκές δομές
και το πολιτισμικό υπόβαθρο της π ο λ π κ ή ς Επιδιώκεται έτσι ένας π η δ ιεηδ υ τκό ς πολιτικός σχεδαομός των δ α δ ίκα οώ ν
ελιντήρησης και μεταβολής των κοινω νκώ ν δομών, των οικονομικών σχέσεω ν, αλλά και κεντρκώ ν στοιχείω ν του πολιτισμού Β λ
Χ α ρ α λά μ π η ς (1965) Στρατός κα ι π ο λιτκή εξουσία Η δ ο μ ί της εξουσίας στη μετεμφ υληπολεμκή Ε λλάδα Αθήνα Εξάντας
«Α .126-131.
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Η δεξιά εκδοχή του πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου της κοινωνίας ίοως φαίνεται πιο
αποτελεσματική. Τόσο η δεξιά όμως, όσο και η αριστερά, απομακρύνονται από την ουσία
των κοινωνικών διαδικασιών, αφήνοντας τις ιδεολογίες τους να μετατρέπονται σε απλά
ιδεολογήματα που ενώ στερεώνουν κοινωνικές και προσωπικές ταυτότητες όσων ανήκουν
στην κατηγορία των οπαδών των κύριων παρατάξεων, συσκοτίζουν την ουσία των εξελί
ξεων στη συνείδηση των περισσοτέρων.
Το τέλος του εμφυλίου πολέμου δεν σημαίνει μόνο την έναρξη μιας περιόδου
χωρίς πολεμικές συγκρούσεις και επιβολής των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζουν τους
νικητές κάτω από συνθήκες πλασματικής νομιμότητας. Η παύση των πολεμικών επιχειρή
σεων αποτελεί την απαρχή ευρέων διαδικασιών κοινωνικής μεταβολής, που τερματίζονται
ουσιαστικά πλέον κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970, δίνοντας τη θέση τους σε άλλου
τύπου κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα3. Η προσαρμογή σε νέες συνθήκες, αλλά και η
ανάγκη αντιμετώπισης από σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο,
των αρνητικών επιπτώσεων του εμφυλίου, οδηγεί σε μεγάλης κλίμακας κοινωνική κινητι
κότητα Πολλοί εξαναγκάζονται -είτε στην πόλη είτε στο χωριό- σε εξεύρεση νέων λύσεων
στα πιεστικά προβλήματα μια και οι νικηφόρες δυνάμεις τους έχουν κατατάξει σε αυτούς
που πρέπει να τιμωρηθούν για τις σχέσεις τους με την παράταξη που ηττήθηκε. Το
φακέλωμα είναι πηγή ωθήσεων για μη συμβατικές μορφές κοινωνικής κινητικότητας, που
αποτελούν για ορισμένα τμήματα της κοινωνίας τη μόνη διέξοδο. Οσοι πάλι βρίσκονται
από την πλευρά των νικητών, μπορούν να ελπίζουν σε θέσεις του δημοσίου4 . Η δημόσια
εργοδοσία όμως, ως μηχανισμός οικονομικής ενσωμάτωσης, καλύπτει μόνον κατά ένα
μέρος τις διαδικασίες που παρατηρούνται. Παράλληλα προς τις πολιτικής προέλευσης
ευκαιρίες για αλλαγή των ατομικών ή οικογενειακών συνθηκών, αναπτύσσονται συστήματα
ευκαιριών που παρά την έμμεση εξάρτησή τους από την επιρροή που ασκεί το κράτος, δεν
στηρίζονται στην πρόσβαση σε εργασιακές θέσεις του δημοσίου που διανέμονται από
εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας. Οι επιπτώσεις του δύσμορφου ελληνικού ‘οικονομι
κού θαύματος' δημιουργούν δυνάμεις έλξης από νέα κοινωνικά πλαίσια που συμπλέκονται
με πολιτικού χαρακτήρα πιέσεις για εγκατάλειψη κοινωνικών δικτύων και γνώριμων τρό
πων ζωής.5 Ο ρόλος του προσαρμοσμένου στη ροή των πραγμάτων αντιήρωα , που
προσπαθεί να πετύχει τη μικροαστικοποίησή του ενώ διατηρεί όμως την πικρή γεύση του
πρόσφατου σκληρού παρελθόντος, ή που εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από ισχυρούς
μηχανισμούς καταπίεσης, εξελίσσεται ως κεντρικό στοιχείο της νέας κοινωνικής κανονι-

3.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, τα κινητικά αυτά στρώματα ζητουν την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής τους
μέσω διαδικασιώ ν πολιτικής μεταβολής που οδηγούν στις πολιτκές ανακατατάξεις της δεκαετίας του 1980
4.
Ο Τσουκαλάς τονίζει το ρόλο του κράτους στην κοινωνική kcb οικονομική ενσωμάτωση της περιόδου 1950-1967.
(Τσουκαλάς^. (1966) Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμκή Ελλάδα Αθήνα θ εμέλιο ) Αν και η άποψη αυτή τεκμηριώνεται
με απόλυτους αριθμούς, η εγκυρότητά της θα πρέπει να εξεταστεί ιχιμπληρω ματικα με βάση τη σύγκριση μεταξύ του κρατικού
και του με γοργούς ρυθμούς αναπτυσσόμενου ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο αυτή Μ εγάλο μέρος της κινητικότητας και της
κοινωνικής ενσωμάτωσης εξαρτάται από εξωκρατικές. και εν πολλοίς και εξωθεσμκές διαδικασίες Η θέση αυτή μπορεί να
καλυφθεί εύκολα εάν λάβει κανείς υπόψιν του τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τις ραγδαίες μορφολογικές μεταβολές της
ελληνικής κοινωνίας, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιω τικό τομέα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του
1970. Η θέση του Τσουκαλά αποκτά τη σημασία της περισσότερο σε σ χ έ α ι με την ανάλυση των πρώτων ετών της δεκαετίας του
1950, αλλά και των μεταπολιτευτικώ ν διαδικασιών
5.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ο ρόλος ό χι μόνο της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής μετανάστευσης.
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στικότητας. Εάν αυτές οι τάσεις γίνονται αβίαστα και χωρίς συγκρούσεις ρόλων αποδε
κτές από το πιο συντηρητικό τμήμα της κοινωνίας, δεν συμβαίνει το ίδιο με όσους είχαν με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο συμμετάσχει στις διαδικασίες που προκάλεσε η οργανωμένη
αριστερά Οι δυσκολίες προσαρμογής, στο βαθμό που υπήρχαν, δεν θα πρέπει πάντως να
μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε συνειδητή αντίσταση προς τα νέα κοινωνικά
και πολιτισμικά πρότυπα από την πλειονότητα του κόσμου της αριστερός.
Εδώ θα πρέπει να γίνει η εξής επισήμανση, με στόχο τη σύνδεση της πολιτικής με
τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής: Παρά την επικρατούσα άποψη , πιστεύω πως είναι
λάθος να θεωρούμε ότι το αριστερό κίνημα ηττήθηκε στο Γράμμο και το Βίτσι. Εκεί ηττή
θηκε στρατιωτικά ο σταλινικός πολιτικός τυχοδιωκτισμός. Στην πραγματικότητα το εαμογενές αριστερό κίνημα και ιδιαίτερα η πιο πιστή στις ιδέες της τρίτης διεθνούς πλευρά
του, ηττήθηκε στη δεκαετία του 1950 και ολοκληρωτικά στη δεκαετία του 1960, όχι από
τους ένοπλους εκπροσώπους της εξουσίας και τους καταδότες της ασφάλειας, αλλά από
την αντιπαροχή.6 Η αριστερή στάση των λαϊκών στρωμάτων, παρά τα παρωχημένα συμβο
λικά φορτία και την ακαμψία του πολιτικού λεξιλογίου, μετατοπίζεται σιγά-σιγά πρός την
κατεύθυνση μιας πιο ευέλικτης αντίστασης στις κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, που
συνδυάζεται με το ενδιαφέρον για ενσωμάτωση στη σχηματιζόμενη καταναλωτική κοινω
νία
Οι διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής επιτρέπουν επίσης την αποδέσμευση ενός
μεγάλου μέρους του πληθυσμού από μηχανισμούς κοινωνικού και κρατικού ελέγχου, που
αναπαρήγαγαν κυρίως μεταξικής προέλευσης στοιχεία Δημιουργείται έτσι ένας όλο και
πιο πλατύς χώρος, που αν και δεν αποδεσμεύεται σε πρώτη φάση πολιτικά αποδεσμεύεται όλο και περισσότερο κοινωνικά - και κατ’ επέκτασιν ιδεολογικά και πολιτισμικά- από το
πνεύμα των δύο παρατάξεων. Το υπόβαθρο των εξελίξεων μπορεί κυρίως να αναζητηθεί
στο γεγονός ότι οι κλυδωνισμοί της εποχής αποσυνέδεσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού
από τις τοπικές κοινωνίες, όπως επίσης και από τις έως τότε ισχύουσες κοινωνικές ιεραρ
χίες, τις μικροκομματικές εντάξεις και τις αυτονόητες αξιακές προσηλώσεις. Για ποικίλους
λόγους λοιπόν, η σχέση κράτους-κοινωνίας γίνεται πιο σύνθετη, και εν μέρει πιο ασταθής,
σε σύγκριση με το μεσοπόλεμο, αλλά ίσως και με κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο της
νεότερης ελληνικής ιστορίας.7 Ετσι, η σταθεροποίηση των σχέσεων κράτους και κοινωνίας
και η διαμόρφωση των ιδεολογικών μετώπων σε πλαίσια βολικά για τις διευθυντικές τάξεις,
γίνεται, κάτω από αυτές τις συνθήκες γοργών ρυθμών κοινωνικής μεταβολής, μια επίπονη
υπόθεση. Ακόμη και η σμίλευση αντιπολιτευτικών σχεδίων που θα επέτρεπαν την κινητο
ποίηση των πολιτών στην κατεύθυνση της υπέρβασης του εμφυλιοπολεμικού πολιτικού
κλίματος, και την ανάδυση μιας νέας ποιότητας στην κυβερνητική πράξη, γίνεται δύσκολη

6.
Για την ευρύτερη σημασία της αντιπαροχής ως (»ιχανιαμού κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης, αλλά και γενκο τεΡ ° για την κοινω νική οικονομική και π ο λιτκή εχιμασία του ο κοδ ο μ κου κλάδου, βλ. ^Χ αραλάμπης (1969) Π ελατειακές σχέσεις
λαϊκισμός Η εξω θεαμκή συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό αίστημα. Αβήνα Εξάντας, οελ.184-200
7
Για το εύρος της κοινωνικής μεταβολής και τη συνάρτησή της με διαδικασίες γεωγραφικής κινητικότητας και μαζκοno*T<*K της εκπαίδευσης. BV B urgetG (1976) Αβήνα Η ανάπτυξη μιας μεσογειακής πρωτεύουσας Αθήνα Εξάντας Ψαχαροπουλο ς Γ. / Καζαμίας. A (1965) Π αιδεία και ανάπτυξη στην Ελλάδα Κοινωνική και ο κο νο μ κή μελέτη της τριτοβάθμιας εχπαίδευ“ Κ. Αθήνα Εκδ. ΕΚΚΕ Πεσμαζόγλου. Στ. (1967) Εκπαίδευε»! και Ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948-1985 Το ασύμπτωτο μ α ς σχέσης
Αθήνα Θεμέλιο.
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- αν και όπως αποδείχτηκε μεταξύ 1963-1965 όχι αδύνατη- μέοα οτις δίνες που επιφέ
ρουν οι κοινωνικές ανακατατάξεις.
Μέοα από τέτοιες παρατηρήσεις μπορεί κανείς εύκολα να οδηγηθεί στη θέση, ότι η
πορεία της ελληνικής κοινωνίας μετά το 1949 δεν μπορεί να αναλυθεί με δόκιμο τρόπο,
εάν δεν στρέψουμε το βλέμμα πέρα από την επίσημη πολιτική σκηνή. Η μια εναλλακτική
κατεύθυνση προς την οποία μπορούμε να κοιτάξουμε είναι αυτή των δομικών μετασχημα
τισμών. Ο στόχος μας όμως εδώ δεν είναι αυτός, αλλά η εστίαση στην άλλη σημαντική
κατεύθυνση, των ιδεολογικών και πολιτισμικών διαστάσεων της μετεμφυλιοπολεμικής νεωτερικότητας. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι δεν είναι σκόπιμο να περιοριστεί κανείς
στις στρατευμένες και κρατικά καθοδηγούμενες διατυπώσεις απόψεων, όπως επίσης και
στις αντίστοιχες πολιτιστικές δραστηριότητες8. Η αποκλειστική προσήλωση στην εξέταση
της στοχευμένης χρήσης των ιδεολογημάτων που διατυπώνουν οι κύριοι δρώντες της
πολιτικής και οι οργανικοί τους διανοούμενοι, δεν μπορεί να μας δώσει την αίσθηση του
κοινωνικού κλίματος. Η εξέταση όμως του διάχυτου λόγου περί ιδεών καθώς και των
πολιτισμικών εκφράσεων της ραγδαία μεταθαλόμενης καθημερινότητας, μπορεί να μας
οδηγήσει σε ένα πιο γόνιμο πεδίο. Και τούτο διότι οι επικοινωνιακές όψεις της κοινωνικής
πραγματικότητας δεν συνιστούν απλώς μια αντανάκλαση κοινωνικών και οικονομικών δο
μών ή πολιτικών συσχετισμών. Αποτελούν συγχρόνως ένα σημαντικό στοιχείο της ίδιας
της ουσίας των όχι πάντα επιτυχημένων διαδικασιών κοινωνικού εκσυγχρονισμού και της
κατάστασης της μετεμφυλιοπολεμικής νεωτερικότητας.
Η χρήση του όρου νεωτερικότητα σε αυτή τη συνάφεια δεν θα πρέπει να προκαλέσει συνειρμούς που περιορίζονται σε χαρακτηρισμούς ρευμάτων της καλλιτεχνικής, αλλά
και εν γένει της πνευματικής δημιουργίας, παρά το γεγονός ότι παραπέμπει σε επικοινωνιακές και συμβολικές διαστάσεις της κοινωνικής κατάστασης.9. Το εννοιακό περιεχόμενο
του όρου, αναφέρεται εδώ σε χαρακτηριστικά των συγχρόνων κοινωνιών και συμπυκνώνει
πληθώρα διαστάσεων των διαδικασιών συγκρότησής τους10. Η κοινωνική νεωτερικότητα
στην οποία επικεντρώνουμε εδώ την προσοχή, αποτελεί ίσως την όψη εκείνη αυτών των
πολλαπλών διασυνδέσεων, που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την ιστορικότητα των πιο
ουσιαστικών δομικών συνιστωσών των συγχρόνων κοινωνιών. Χωρίς πρόθεση πληρότητας
θα δοθεί έμφαση στη διαφοροποίηση μεταξύ δυο επιπέδων έκφρασης της κοινωνικής
νεωτερικότητας.
a
Μ τόρχουν και στην αριστερά απόψεις που δείχνουν το μέγεθος της απόστασης της οτρατευμένης άποψης από την
πραγματκότητα της εποχής Μ ια χαρακτηριστική δ κ π ύ π ω α ι αυτής της κατεύθυνσης βρίσκουμε στο περιοδκό που εκδίδει ο
Μ Αναγνωστάκης στη Θ εσσαλονίκη αν και στο σύνολό του το π ερ η δ κό εκφράζει mo δαφ οροποημένες θέσεις Τ Ι αποξένωση
αυτή είναι φ υ σ κό να διαρκέσει ένα αρκετό διάστημα ώσπου ο ι μάζες να βρουν μ η νέα μορφή προσέγγισης των ιδανκώ ν τους
ώσπου να περάσουν, με ιστορκή νομοτέλεια στο νέο τους ηρω κψ ιό' ΕϋρωνΛεοντάρης (I9 6 0 ), Ιδεολογικοί προσανατολισμοί της
μεταπολεμκής ελληνικής ποίησης’ Κ ρ ιτ κ ή Τευχ.7-6 Απρίλιος 1960, οελ.1-16
9.
Γύρω από τη διοφοροποίηαη των δύο διαφορετικών τρόπων προσέγγισης της νεωτερκότητας. FrisbyD (1965) Frag
m ents o f M odern*)! C am bridge; P o ity W ehingP (1992) Die M oderne als Sozialm ythos Frankfurt a M - N ew Ybdc C am pus
10. BeckJJ / Bon6W . (1964) "S oziologe und M odernisierung Zur O rtsb e sü ia iu n g der Varwendungsto tschung'. Soziale
W e it No.4, p p 3 8 1 -4 0 6 LauC hr. (1964) 'S oziologie im ö fte n tiche n D is ia rs Voraussetzungen und G renzen sozialw issenschafl
ie h e t Flationaisierung geselschaM cher Praxis', Soziale W e ft N a3, p p 406-426 L a s ftS (1992) "Ästhetische Dim ensionen R efle
xiver M odernisierung', S oziale W eft, N o3, pp261-277. G idd e rtsA (1990) The C onsequences o f M odern*y C am bridge: Rofty.
G iddens A. (1991) M odernity and S etf-Identily C am bridge; Ροώγ H aberm asd (1962) "Können kom plexe G eselschaften eine
vernünftige Identität ausbiden?*. στου ίδ ιο υ Zur R ekonslruktion des historischen M ater iahm us Frankfurt a M S uhrkam p 9212a Ftaberm asJ; (1968) D er phiosophische D iskurs d er M oderne, Frankfurt a M : Suhrkam p
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Το πρώτο επίπεδο αφορά την ανάπτυξη της εξατομικευμένης υποκειμενικότητας
και τις κρίσεις προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας που συνοδεύουν όλες τις φάσεις
των κοινωνιών τουλάχιστον από τις αρχές του 19ου αιώνα, σαν απόρροια της αποδέσμευ
σης από σταθερές κοινωνικές ιεραρχίες, συστήματα προνομίων και παγιωμένες ιεραρχίες
αξιών. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την τάση εξορθολογισμού ή πάντως εκλογίκευσης των
ενεργειών, που συνδέεται με την πρόθεση επίλυσης των οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτικών προβλημάτων που ανακύπτουν από τις διαδικασίες μεταβολής και τη μόνιμη
σχετική ρευστότητα των συγχρόνων κοινωνιών. Αυτές οι διαδικασίες αντιμετώπισης των
ακαταστασιών και της αίσθησης ελλείμματος που χαρακτηρίζουν τις νεωτερικές κοινωνίες,
δεν είναι τίποτ’άλλο παρά αυτό που ονομάζουμε εκσυγχρονισμό. Τόσο το ζήτημα της
υποκειμενικότητας και της ταυτότητας, όσο και το ζήτημα του κοινωνικού, οικονομικού και
πολιτικού εκσυγχρονισμού, αντιμετωπίζονται σε δύο κατευθύνσεις. Στη μια κατεύθυνση
αναπτύσσεται δράση γιά την επίλυση των προβλημάτων των δρώντων, κάτω από συνθή
κες που επιτρέπουν έναν αρκετά μεγάλο βαθμό ελευθερίας σε ότι αφορά το συνταίριασμα
μέσων και στόχων, ή πάντως αρκετή ελευθερία ως προς την προσπάθεια συνταιριάσματός
τους. Εδώ εντάσσονται και όλες οι εξωκανονιστικές ή εξωθεσμικές δυνατότητες που
προσφέρει η κατάσταση της νεωτερικότητας, αλλά και τα συστήματα ευκαιριών ή ανισοτή
των που παράγουν οι μετασχηματισμοί των οικονομιών. Η δεύτερη κατεύθυνση επεξεργα
σίας των προβλημάτων της νεωτερικότητας και των ζητημάτων που θέτει η εκσυγχρονιστική δράση από τα δρώντα υποκείμενα είναι αυτή του αναστοχασμού. Δεν αποτελεί
πρωτοτυπία η επισήμανση ότι η κοινωνική νεωτερικότητα είναι η κατάσταση στην οποία
κατ εξοχήν η δράση συνοδεύεται από αμφιβολίες και αμφιθυμίες, και αυτές οι αμφιβολίες
και αμφιθυμίες αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων στα πλαίσια των οποίων γίνεται επε
ξεργασία των συμβολικών διαστάσεων τόσο της καθημερινής όσο και της δημόσιας ζωής.
Αυτό το στοιχείο του αναστοχασμού βρίσκεται σε μια χαλαρή αντιστοιχώ με την αναζήτη°Π ταυτότητας, καθώς και με τη δράση που αναπτύσσεται στα πλαίσια των εκσυγχρονιστι
κών προσπαθειών. Η χαλαρότητα οφείλεται στην κοινωνική διαφοροποίηση των εκφρα
στών των ιδεολογιών, των οργανωτών των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, και των παραγω
γών των πολιτισμικών αγαθών, πράγμα που ισχύει σε γενικές γραμμές ακόμα και όταν
πυτά τα αγαθά αποκτούν εμπορική σημασία Η χαλαρότητα των σχέσεων οφείλεται στον
ιδιότυπο ρόλο αυτών που χερ'ζονται μια συνειδητή απόσταση από τις συμβάσεις και τα
αυτονόητα, και ιδίως των διανοουμένων και των καλλιτεχνών που αποτελούν κοινωνικές
ομάδες με κεντρική σημασία στα πλαίσια της αναστοχαστικής νεωτερικότητας. Οι ιδιότυ
πες ομάδες των διανοουμένων και δημιουργών, χαρακτηρίζονται μάλιστα συνήθως από μια
εσωτερική συνοχή, που τις κάνει να διαφέρουν, όσο κι αν λαμβάνουν τα μηνύματα, κι όσο
κι αν είναι ενσωματωμένες στην κοινωνία Πολλές φορές αυτό που εκφράζουν είναι ένα
ανεστραμμένο είδωλο των τάσεων που επικρατούν στη διαμόρφωση της διάχυτης κοινω
νικής υποκειμενικότητας. Οι εικόνες όμως που παράγονται με βάση αυτά τα ανεστραμμέ
να είδωλα επιστρέφουν στην ευρύτερη κοινωνία μέσα από ποικίλες επικοινωνιακές διαδι
κασίες. Ετσι προϊόντα της μη-μαζικής κουλτούρας μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους
ύαζική λογική . Οι όποιες επιρροές των διανοουμένων, αλλά και γενικότερα των παραγω
γών πολιτισμικών αγαθών, διαθλώνται μέσα από την αφομοίωσή τους σε διάχυτες εκφρά
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σεις. Αλλωστε η αναστοχαστική νεωτερικότητα, στο βαθμό που δεν θεωρείται μια υπόθε
ση ενός πολύ στενού κύκλου κάποιων ελίτ, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς το
στοιχείο της μαζικής κουλτούρας και της δόμησης της δημοσιότητας. Γι αυτό και οι ιδεο
λογικές και πολιτισμικές διαστάσεις κάθε αναστοχαστικής νεωτερικότητας μπορούν να
γίνουν κατανοητές μέσα από τη σχέση διανόησης και των παραγωγών κάθε είδους πολιτι
σμικών αγαθών με τη μαζική κουλτούρα και τις πολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις
της καθημερινότητας.
Το βασικό στοιχείο της μεταπολεμικής περιόδου είναι ότι έχουμε την επικράτηση
μιας αναστοχαστικής νεωτερικότητας, που εμφανίζεται ως επακόλουθο της μαζικής κοινω
νικής κινητοποίησης, ενώ στις προηγούμενες περιόδους εκσυγχρονιστικών ωθήσεων στην
Ελληνική κοινωνία έχουμε κυρίως τάσεις πρωτογενούς εκσυγχρονισμού. Οι πολιτισμικές
και ιδεολογικές διαστάσεις αυτής της ιδιότυπης ελληνικής νεωτερικότητας είναι σημαντι
κότερες απ ότι συχνά νομίζουμε. Και αυτό όχι γιατί οι μορφές τους μπορούν να αποτελό
σουν τη βάση των αναλύσεων. Ενας τέτοιος αναλυτικός προσανατολισμός ίσως μάλιστα
μας εμποδίσει να δούμε την πηγή των εξελίξεων. Οι εξηγήσεις ως προς τις γεννεσιουργές
αιτίες θα πρέπει πολύ περισσότερο να αναζητηθούν στις δομικές κοινωνικές, οικονομικές
και πολιτικές συνιστώσες. Οι πολιτισμικές όμως και ιδεολογικές διαστάσεις της μετεμφυλιοπολεμικής νεωτερικότητας μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το πνεύμα της εποχής,
ακόμα και όταν αυτό απεικονίζεται μέσα στα πολιτισμικά και ιδεολογικά στοιχεία με τρόπο
στρεβλό ή ανεστραμμένο. Αυτό ακριβώς το στοιχείο της αναστοχαστικής νεωτερικότητας
είναι που κάνει πολύ σημαντικές τις ιδεολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις ως συστατι
κών στοιχείων της κοινωνικής πραγματικότητας, μια και τείνει να δημιουργήσει καταστά
σεις όπου το φαντασιακό υπερκαλύπτει την πρόσληψη των δομικών στοιχείων.
Το φαντασιακό στοιχείο παρά τις σαφείς καταβολές του σε κοινωνικές δομές και
πολιτικούς συσχετισμούς, δημιουργεί μια αυξημένη αυτονομία του κοινωνικού. Κατά την
περίοδο 1950-1967, δεν επικρατεί μέσα στην κοινωνία η λογική των πολιτικών μετώπων,
αλλά η λογική της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της προσαρμογής στη δυναμική του
διεθνούς αναπτυξιακού συστήματος που γίνεται αισθητή μέσα από ιδιότυπους ελληνικούς
αντικατοπτρισμούς." Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η τάση επιτείνεται από όσους αποκλεί
στηκαν από εργασίες, ή εγκατέλειψαν τον τόπο καταγωγής τους λόγω πιέσεων που σχε
τίζονταν με τα φρονήματά τους. Οι εκπρόσωποι του κόμματος μπορεί να επιμένουν στην
παρανομία και τα παρασκήνια, δεν μπορούν όμως να ελέγξουν τον κόσμο της αριστεράς.
Οι σκληροπυρηνικοί εθνικόφρονες μπορεί να βαστούν κλειδιά με τα οποία κουρδίζουν τη
δημοσιότητα και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, οι κατά τη γνώμη τους όμως παραφω
νίες που δεν μπορούν να ελέγξουν πληθαίνουν. Αν και οι πολιτικές συγκλίσεις παραμέ
νουν μια εκρεμής υπόθεση, οι κοινωνικές συγκλίσεις αποκτούν ένα δυναμικό χαρακτήρα
Σταδιακά βέβαια εμφανίζονται μέσα από αυτές τις διαδικασίες μετατοπίσεις του πολιτικού
σκηνικού.1

11 Για μια θεωρητική προσέγγιση τέτοιων αντικατοπτρισμών: H eintzP (1976) ‘S ozialstruktur und Kulturw andel n den
Entw Kklungstaendern*. in: P e te tH B / HauserJ A (E ds) EnlwicW ungsproblerne - n le rd isa p in a r. Bern und S tu ttg a rt Verlag Paul
H aupt ο ελ 17-28
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Από την πλευρά της βάοης της αριστερός, ιδιαίτερα των ανοργάνωτων οπαδών, η
προσχώρηση σε αυτό το ρεύμα συνδέεται με την υποχώρηση της προσήλωσης σε έννοιες
τοξικότητας.'2 Τα μέτρα καταστολής έθιγαν το γόητρο μιας ταξικά κινητικής κοινωνίας,
και όχι τη λογική των συλλογικών διεκδικήσεων. Σε αυτό το στοιχείο της μη τοξικότητας
οφείλεται άλλωστε και η γενική πολιτικοποίηση και ο χαρακτήρας που αυτή εξέλαβε, και
όχι στο ίδιο το γεγονός της μετεμφυλιοπολεμικής καταπίεσης, που αποτελεί περισσότερο
την αφορμή παρά τη βαθύτερη αιτία των πολιτικών εκδηλώσεων. Τα φαινόμενα αυτά
οδήγησαν σε σταδιακή ανεξαρτοποίηση των πολιτικά δραστήριων από ταξικού χαρακτήρα
κομματικές πειθαρχίες. *Οι έλληνες πολίτες της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου αναζη
τούν μια δημόσια σφαίρα και ένα πλαίσιο δικαιωμάτων που να επιτρέπει την έκφραση του
ατομικισμού τους και την ατομική και οικογενειακή κοινωνική κινητικότητα Η καταπίεση
δεν είναι η πηγή του ατομικισμού αυτού, αλλά πάντως μια καταλυτική δύναμη που ώθησε
πρός την πιο εύκολη έκφρασή του. Γιατί ενώ απαγόρευε την ταξική συλλογικότητα, συγ
χρόνως απαγόρευε με πολλούς τρόπους την κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από την κοινω
νική κινητικότητα Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα πρέπει να δούμε και τις κύριες
αντιθέσεις στους κόλπους του αστικού στρατοπέδου, που γίνονται κυρίαρχες για το σύνο
λο της ελληνικής κοινωνίας και υπερκαλύπτουν σταδιακά τις μαρξιστικής προέλευσης
έννοιες περί ταξικού αγώνα, που στην Ελλάδα είχαν πάντα μια σημασία περιορισμένη σε
οχετικά περιθωριακά τμήματα των εργατών και των αγροτών, και ίσως ορισμένων δημο
σίων υπαλλήλων.
Σε σχέση με αυτές τις όψεις της ελληνικής κοινωνίας της περιόδου, ίσως είναι
ενδιαφέρον να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τό νόημα των μαζικών κινητοποιήσεων. Οι
παραπομπές σε σύμβολα των σοσιαλιστικών κινημάτων, αλλά και του σοβιετικής κοπής
γραφειοκρατικού σοσιαλισμού, δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν με ευθύγραμμο τρόπο. Θα
πρέπει να δούμε ότι για τους περισσότερους οι ιδέες αυτές και τα σύμβολα αποτελούν
Μια μυθολογική επένδυση που αντλεί από διαθέσιμα σχήματα και ιδεολογήματα ελλείψει
σλλων ευπρόσιτων λόγων. Αλλωστε το βάρος της πρόσφατης ιστορίας, με τον τρόπο που
συνδυάζεται με τις επιταχυνόμενες διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής που μεταλλάουν
τις δομές βάθους της ελληνικής κοινωνίας, δεν επιτρέπει ιδεολογικές καινοτομίες αντίοτοιχες προς την κοινωνική ευρηματικότητα των κινητικών στρωμάτων.*13 Ακριβώς λόγω
αυτής της διάστασης των πολιτικών και εν γένει των μαζικών εκφράσεων, είναι αμφίβολο
το κατά πόσον η αντικομμουνιστική ιδεολογία θα μπορούσε να σταθεί χωρίς σύνδεση με

12. Το ζήτημα της ρευστότητας των κοινωνικών στρωμάτων και της ασταθούς ταξικής ταυτότητας, τίθεται όπως ξέρουμε
κυΡ*ως στα μη-αγροτικα στρώματα αλλά και σε κατηγορίες αγροτών, ήδη πριν την ύπαρξη των ραγδαίων μεταπολεμικώ ν
δ οδ κα ο ιω ν κοινωνικής κινητικότητας που προκαλεί ο ρυθμός οικονομ*<ής μεγε&ινσης και η αναντιστοιχία του προς το επίπεδο
των διαδικασιών οργανωτικής δόμησης. Η μικροιδιοκτηοία και η σχετική αυτονομία των περισσότερων αγροτών αποτελεί τη βάοη
των αβέβαιων κοινωνικώ ν κατηγοριοποιήοεων Από αυτή την άποψη θα πρέπει κανείς να είναι προσεχτικός ως προς το ενδεχόΙ'βνο αύνδεοης της ελληνικής ταξικής ρευστότητας με δκΛ κα ο ίες αλλαγής των κο ινίιίνκώ ν δκχροροΓΚκήοεων και δοστρωματώοεων. καθώς και της κοινωνικής συνείδησης, που ποραττχΜυνται στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού
13 Γ ια μ ια δ ια φ ο ρ ετική ο π τική β λ.Γ Κ ατηφ όρη(1975)Η νομοθεσίατω νβαρθάρω ν. A ftiv a Θ εμέλιο Ιδιαίτερα κεφάλαια: Ό
Ρόλος των συγκεντρώσεων, 1950 196Γ, Έ ξελκτικά στάδια στις συγκεντρώσεις·. οελ141-149 Διαφωνώ με θέσεις που κατά τη
ΙΡ'ώΐ®! μου υπεραπλουστεύουν με α ο β δ ο ζες εκτιμήσεις τις δυνατότητες της αριοτεράς της εποχής Ο Κατηφορης. γκτ παραό ^ν μ α γραφεί · Οπως προσπαθούμε να αναπτύξουμε παρακάτω, ο θιΑ /τερο ς λόγος της μεταστροφής του αστικού κράτους
οτο θέμα των ατομικών δικαιωμάτων είναι ότι τα δικαιώματα αυτά άρχισαν από μια στιγμή και πέρα να χρησιμοποιούνται από την
ΡΡΥοτική τάξη στον αγώνα της για μια σοσιαλιστική κοινω νια·(σελ12) )
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εικόνες εξωτερικής απειλής, που ανέκαθεν αποτελούσαν έναν τρόπο κινητοποίησης του
θυμικού και παράκαμψης του κοινωνικού περιεχομένου της πολιτικής. Τα ιδεολογήματα
περί απόλυτης εξωτερικής εξάρτησης και επομένως συνενοχής της αριστερός, ίσως
προκαλούσαν κάποια μετάθεση του ερμηνευτικού σχήματος στο μυαλό εκείνων των πολι
τών που έβλεπαν, υπό την επίρροια της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, την απειλή των
ατομικών τους στόχων να προέρχεται όχι τόσο από την αναπαραγωγή των νέων κοινωνι
κών ιεραρχιών, αλλά από εξωτερικές απειλές. Η δογματική αναγωγή όλων των προβλημά
των σε σκοτεινές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ήταν το αριστερό αντίστοιχο. Και η αριστερά
και η δεξιά της εποχής τείνουν να σχεδιάσουν το πορτραίτο του αντιπάλου χρησιμοποιώ
ντας ως κύρια αναφορά πραγματικές ή φανταστικές εξωτερικές διασυνδέσεις. Ο εθνικι
σμός της εποχής είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός χωρίς την εξέταση της σημασίας
αυτών των προπαγανδιστικών υποστηριγμάτων. Εκκινώντας μάλιστα από μια τέτοια τοπο
θέτηση, θα μπορούσαμε να δούμε με κριτική ματιά θέσεις που παρά τις σωστές διαπιστώ
σεις ως προς τη μορφή των επιφαινομένων, τοποθετούν την εθνικιστική ιδεολογία στο
επίκεντρο, και όχι μόνο τη θεωρούν κεντρικό συστατικό των εκφράσεων, αλλά και τη
συνεκτική ουσία της κρατικά καταδυναστευμένης κοινωνίας της εποχής.’4 Αυτό που δεν
καταλαβαίνουν πολλοί, είναι ότι ο εθνικισμός της πλειονότητας, κατά τη μετεμφυλιοπολεμική περίοδο, έχει υποστεί μια μεταμόρφωση. Είναι λιγότερο πηγαίος και περισσότερο
επιφανειακός, μια και στις πιο σκληρές του εκδοχές συνδέεται περισσότερο με όχι ιδιαίτε
ρα αποτελεσματικές προπαγανδιστικές τεχνικές και λιγότερο με θεμελιακά στοιχεία της
ιδεολογίας και της ταυτότητας. Η ελληνικότητα της περιόδου, παρά τις κραυγές της
εθνικοφροσύνης, αναπτύσσεται ως ιδεολογική συνιστώσα των διαδικασιών ενσωμάτωσης
στη διεθνή κοινωνία Είναι μιά ανοιχτή ελληνικότητα και όχι μια κλειστή και επιθετική. Ο
φολκλορισμός υπερτερεί ως συστατικό στοιχείο του νέου εθνικισμού, και συνδέεται με το
συναίσθημα της αποδοχής από άλλους λαούς, υπερκαλύπτοντας έτσι καμιά φορά και το
συναίσθημα της αναπτυξιακής υστέρησης.
Αν και μέσω της νέας ελληνικότητας και των νέων καταναλωτικών προτύπων απο
κρυσταλλώνονται κάποια κοινά σημεία αναφοράς με σημασία για τις συλλογικές εκφρά
σεις, αυτά δεν επιλύουν το πρόβλημα της ταυτότητας για τα κινητικά στρώματα του
πληθυσμού. Ο κοινωνικός χώρος των ρευστών ταυτοτήτων διευρύνεται, και εμπλουτίζεται
από τα βιώματα όσων συμμετέχουν στις εκρηκτικές διαδικασίες γεωγραφικής και κοινωνι
κής κινητικότητας. Η στήριξη της ταυτότητας γίνεται πιο υλική, και αποκτά μια συμβολική
χαλαρότητα Οι αισθητικές προτιμήσεις δεν έχουν ακόμα το σαφή προσανατολισμό που
φέρνει για μεγάλο τμήμα των λιγότερο ευνοημένων κινητικών στρωμάτων η βελτίωση του
εισοδηματικού επιπέδου μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η κουλτούρα του σκυλά-1
4

14. Αυτή η κατεύθυνση σκέψης μπορεί να βρεθεί σε κείμενα του ΑΕλεψάντη, αλλά και πιο πρόσφατα σε ένα δημοσίευμα
του Κύρκου Δοξιάδη. Ο εύστοχες παρατηρήσεις τους σε ζητήματα λειτουργίας και περιεχομένου της κυρίαρχης ιδεολογίας, δεν
αποτρέπουν συνολικές κρίσεις περί ο π ο ύ που ορίζουν ως μεταπολεμκή ιδεολογία Η διάχυτη όμως ιδεολογία δεν είναι κατά την
περίοδο αυτή ταυτόσημη με την κυρίαρχη ιδεολογία όπως εκφράζεται από το κράτος και τους επίσημους διανοουμένους.
Ε λεφ άντηςΑ (1991) Στον Αστερισμό του λαϊκισμού. Αθήνα Ο Πολίτης. Δοξιάδης Κ (1993) Ή ιδεολογία στη μεταπολεμική
Ε λλάδα'. Λέβόθαν, Τεύχος 1 3 123-143 Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται και στις παρατηρήσεις του ΚΤοουκαλά, παρά τις αναλύ
σεις του γύρω από τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής της εποχής Βλ. κεφάλαιο; Ή ιδεολογική επίδραση του εμφυλίου
πολίέμου'. στο; ΤοουκαλάςΚ (19Θ6) Κράτος κοινω νία εργασία στη μεταπολεμική Ε λλάδα Αθήνα θεμέλιο.
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δικού και του σύγχρονου ελαφρολαϊκου, που συμβολίζει την ενσωμάτωση στη μεταλλαγ
μένη κοινωνία και τη σταθεροποιεί βάσει πολιτισμικών συμβάσεων, επικρατεί αργότερα
Είναι αποτέλεσμα της περιόδου της δικτατορίας, κατά τα πρώτα χρόνια της οποίας «ραί
νονται πλέον καθαρά οι κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις του δύσμορ«ρου ελληνικού
‘οικονομικού θαύματος’ 15. Πριν όμαχς από αυτή τη σταθεροποίηση αισθητικών προτύπων με
τεράστια σημασία όπ«ος πλέον ξέρουμε για τη συμβολική συγκρότηση της κοινωνίας μας,
αναδύθηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι πρώτες βάσεις του ελληνικού λαϊκισμού. Ο
Γεώργιος Παπανδρέου ί«χος είναι ο πρώτος, που σε πολύ πρώιμες «ράσεις των κοινωνικών
διαδικασιών, στις οποίες αναφερόμαστε, μπόρεσε να φέρει στην επκράνεια τα υπόγεια
ρεύματα της κοινωνίας και να τρ«χροδοτήσει με αυτά νέες τάσεις στο επίπεδο του πολιτι
κού λόγου. Συνέδεσε τον πόθο για υπέρβαση των δημοκρατικών ελλειμμάτων της εποχής,
με τον πόθο για κοινωνική ενσωμάτωση οικονομικά, πολιτικά και κυρίαις κοινωνικά ξεριζω
μένων τμημάτων του πληθυσμού. Ανέδειξε το λαϊκό αίτημα για δικαίωμα στη μικροαστική
και καταναλωτική ζωή σε στοιχείο της πολιτικής δημοσιότητας, δημιουργώντας προϋποθέ
σεις μετασχηματισμού πολλών επιμέρους όψεων της δημοσιότητας, και μάλιστα σε μια
εποχή που δεν υπήρχε ακόμα τηλεόραση'Το Κέντρο αρχίζει σιγά-σιγά και εκ«ρράζει το νέο
χαρακτήρα του ριζοσπα«πισμού των ιδεολογιών της κοινωνικής και αναπτυξιακής ελλειμματικότητας, που στο λόγο της ελληνικής παραδοσιακής αριστερός εμ«ρανίζεται καλυμμέ
νος με το μανδύα ενός ψευδεπίγρα«ρου μαρξισμού. Πίσω από τις προσόψεις όμοις κρύβεται
μια σύγκλιση που με μεγάλη δυσκολία κρύβουν όσοι δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η ιδεολο
γική ηγεμονία της νέας αριστερός του Κέντρου. Ο νέος μικροαστικός ριζοσπαστισμός
όσων αναζητούν πολιτική, κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση γίνεται ιδιαίτερα αισθητός
στο χώρο της νεολαίας και αποτελεί τη βάση των πιέσεων για διεύρυνση των ισχνών
δημοκρατικών θεσμών κατά τη δεκαετία του 1960. Οι διαιρορές ιδιαίτερα μεταξύ Κέντρου
και Αριστερός είναι συχνά δυσδιάκριτες. Κυρίως οι αισθητικές παραπομπές και οι δογματι
κές αγκυλώσεις σε τριτοδιεθνιστικά λεκτικά σχήματα δκκροροποιούν το πολιτισμικό υπόβαθρο των εκφράσεων της νεολαίας Λαμπράκη από τις εκ«ρράσεις της κεντρ«ί>ας νεολαίας.
Το ποιος ήταν ο πυρήνας των ιδεολογικών ρευμάτων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων
της κοινωνίας, και ιδιαίτερα της νεολαίας, «ράνηκε μετά τη δικτατορία, όταν σχηματίστηκε
° χώρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έδωσε κάλυψη σε ένα ευρύ «ράσμα εκφράσεων του μικροα
στικού ριζοσπαστισμού. Η παρ«ίλληλη διαδικασία στο χώρο της εξωπολιτικής επικοινω
νίας, συνδέεται με την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογρά«ρου, που ίσως αποτελεί την πιο
σημαντική πολιτκπική έκ«ρραση της μετεμιρυλιοπολεμικής περιόδου. Τα έργα του Ν. Κούνδουρου, αν και δεν είναι τα μοναδικά που αποδίδουν το πνεύμα της εποχής, περιέχουν τις
πιο επεξεργασμένες μετ«χρορές στην οθόνη του χαρακτήρα της ιδεολογίας αυτών των
μετεμ«ρυλιοπολεμικών στρωμάτων. Συνδέει τις μικροαστικού τύπου προσδοκίες, τις οποίες
ουσιαστικά αγιογραφεί, με σύμβολα του μετριοπαθούς εθνικισμού και της θρησκείας, όπως
εμ«ρανίζονται στη μοντερνίζουσα λαϊκή καθημερινότητα

15. Σ χ ε τ *ά με τις οικονομκές δ ο δ *α ο ίες στις οποίες αναφερόμαστε, καβώς και με ορισμένες «χνοΜ κές τους προεκτά
« « i βλ. ΜπαμτϊαναοτιΙ / Σούλα Κ (1976) Η Ελλάδα στην περνρέρεια των ανεπτυγμένων χωρών. Α9ήνα θ εμέλιο.
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Οι απαρχές του μεταπολεμικού λαϊκισμού που έδωσε πια τους καρπούς του σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής κατά την δεκαετία του 1980, συνδέονται και με τη σημασία
του νέου τύπου φολκλορισμού. Ο φολκλορισμός, πέρα από τη σημασία του για τις αναζη
τήσεις της νέας εθνικής ταυτότητας, παίζει την περίοδο αυτή πολύ σημαντικό ρόλο και για
όσους αναζητούν αισθητικά πρότυπα Οπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη από τις αρχές
του 19ου αιώνα και μετά, στρώματα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, και βέβαια τμήματα
του φοιτητόκοσμου, πρωτοστατούν στη στροφή προς το λαϊκό, που ενσωματώνεται σε
κάθε εποχή με διαφορετικό τρόπο στις πρωτοποριακές εκφράσεις της νεωτερικότητας.
Στην Ελλάδα του μεταπολέμου, η άρνηση του πνεύματος της μαζικής κουλτούρας των
περασμένων δεκαετιών εκλαμβάνει τη μορφή της απομάκρυνσης από τον Αττίκ και το
κλίμα της αθηναϊκής οπερέτας. Το έδαφος όμως είναι πρόσφορο για μια μαζική κουλτούρα
βασισμένη στο πνεύμα μιας σύγχρονης λαογραφικής διάθεσης. Μόνο που ο μεταπολεμι
κός φολκλορισμός μετατοπίζεται από τη φουστανέλα και τη βράκα προς τα καρβουνιάρικα
και τους τεκέδες. Η τουριστική επεξεργασία αισθητικών τάσεων που στηρίχθηκαν σε
λαογραφικά ενδιαφέροντα σειράς γενεών αστών κυρίως διανοουμένων, συνδέει τις ελλη
νικές αναζητήσεις για μια νέα εθνική ταυτότητα με τις ανάλογες φολκλορικές αναζητή
σεις σε άλλες χώρες της δύσης που αποκτούν κάποιο στοιχείο παγκοσμιότητας. Εάν
κάποιοι επιμένουν στη φουστανέλα και στα δημοτικά τραγούδια αυτοί είναι κυρίως οι
εκπρόσωποι των αντιμαχομένων του εμφυλίου. Την ίδια εποχή η αισθητική του αιγαιοπελαγίτικου χώρου, η καρέκλα του καφενείου και ο ανατολίτης καραγκιόζης, θέτουν τα θεμέλια
αυτού που σήμερα διεθνώς ονομάζεται greek style. Τη στιγμή βέβαια που κάποιοι ανακαλύ
πτουν τα ρεμπέτικα (άλλοι παρά τις απαγορεύσεις του ΚΚΕ, κι άλλοι παρά τις προκαταλή
ψεις των δυτικότροπων αστών και μικροαστών), η νυχτερινή ζωή της όλο και πιο τσιμεντέ
νιας Αθήνας κατακλύζεται από κακέκτυπα ευρωπαϊκών και αμερικανικών κέντρων. Ο
δυϊσμός αυτός οδηγεί όμως και σε ένα πάντρεμα που αποτελεί συνέχεια ενός παλαιότερου. Αναφέρομαι εδώ κυρίως στο χώρο της μουσικής, που με το συμβολικό βάρος του
τραγουδιού για την ελληνική κοινωνία και τη χρήση της τραγουδισμένης ποίησης, αντανα
κλά πολλές φορές κεντρικές ιδεολογικές διαστάσεις των μετεμφυλιοπολεμικών ρευμά
των, ιδιαίτερα της αμφισβήτησης της κουλτούρας των κρατικών οργανικών διανοουμένων
αλλά και του νέου εθνικισμού'6. Εάν πριν από τον 8' Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκινά μια σύζευξη
δημοτικής και έντεχνης δυτικότροπης μουσικής που έχει τις ρίζες της στις ανά την
Ευρώπη εθνικές μουσικές σχολές, αυτή η τάση επικαλύπτεται μετά τον πόλεμο από τη
σύνδεση δυτικότροπης μουσικής και ρεμπέτικου. Τέτοιες συζεύξεις ανατολίζοντος λαϊκού
και δυτικότροπου στοιχείου, αφήνουν τη σφραγίδα τους και σε πολλούς άλλους χώρους
δημιουργίας. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, όπως είναι αυτή του νέου κύματος, η ιδιοποίηση
της δυτικής μουσικής κουλτούρας, αλλά και στύλ εμφάνισης και ζωής, είναι το κατάλληλο
περιτύλιγμα της γλωσσικής και μη επικοινωνίας της καθημερινότητας των νέων μικροα-1
6

16
Σχετικά με το ελληνικό τραγούδι και τις ιδεολογικές του διαστάσεις, β λ Μ ηλιόςΓ / Μ ικρούτσικος.θ (1964) Στην
υπηρεσία του έθνους. Ζητήματα ιδεολογίας και αισθητικής στην ελληνική μουσική, Αθήνα Εκδ Εταιρίας Νέας Μ ουσικής. Σιδε
ράς A (1985) Ή τραγουδισμένη ποίηση'. Μ ουσικολογία Τευχ3. σελ89-106. άλτχοπαίδη-Φράγκου.Ο (1993) 'Το Α ξιόν Εστί. Η
ιδεολογία του τότε και τώρα’, στο Πρόγραμμα Συναυλιών Μ ίκη Θεοδωράκη, Αθήνα Εκδοση ΕΡΤ (Διεύθυνσης Μ ουσικών Συνό
λων), σ ελ 108-112
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στών φοιτητών και εκκολαπτόμενων διανοουμένων, αλλά και πολλών νέων εργατών που
προσδιορίζουν την ταυτότητά τους όχι από τους χώρους δουλειάς, αλλά από τους τρό
πους διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου. Ο χώρος της μουσικής και ιδιαίτερα του τρα
γουδιού είναι πολύ σημαντικός, μια και συνδέει νέες αισθητικές αναζητήσεις με τη μαζική
κουλτούρα Είναι ο χώρος, μέσα από τον οποίο όλο και μεγαλύτερα τμήματα της ελληνι
κής κοινωνίας με υψηλότερη μόρφωση και ίσως και με ισχυρότερη επαγγελματική θέση,
συνδέονται με το πνεύμα που φέρνουν τα ακόμα από κάθε άποψη αδύναμα νεοσχηματιζόμενα στρώματα. Η νέα λαϊκότητα του εργάτη και του αγρότη, που προσβλέπει στη μικροαοτικοποίηση, συνδέεται με παράξενο τρόπο με έναν αισθητισμό που έχει τις καταβολές
του σε ανακαλύψεις των διανοουμένων της γενιάς του 30. Κατά τα άλλα όμως ο ελληνι
κός αισθητισμός, στο βαθμό που ενδιαφέρεται για αναλύσεις και κριτικές προσεγγίσεις, και
υπάρχουν πολλοί αξιολογοι τέτοιοι κύκλοι, δεν μπορεί να ενσωματώσει τίποτα από τη νέα
ελληνική πραγματικότητα, που την παρατηρεί άλλωστε σχεδόν αποκλειστικά μέσα από
την κουλτούρα του ελεύθερου χρόνου, χωρίς να μπορεί να διεισδύσει στο πεδίο των
άμεσων βιωμάτων.
Η ελληνική αναστοχαστική νεωτερικότητα δεν εκφράζεται όμως μόνο από αυτούς
που την αποδέχονται και συμπαρασύρονται από το ρεύμα της. Το τμήμα της κοινωνίας που
συνδέεται με τέτοιες διαδικασίες, τόσο στη λόγια ή καλλιτεχνική, όσο και στην πιο απλοϊ
κή εκδοχή της, βρίσκεται αντιμέτωπο με ομάδες διανοουμένων που μετατρέπουν τη με
κάποιο φόβο πρόσληψη της κοινωνικής δυναμικής, σε καλλιεργημένες μορφές αποστρο
φής. Η άρνηση αυτή εκλαμβάνει κυρίως δύο μορφές: Αυτή της αισθητικίστικης απόστασης
άπό την ποταπή πραγματικότητα και αυτή της υπερπολιτικοποίησης με συμβατικούς
όρους, που αντιστοιχούν στη δομή της πολιτικής σκηνής (τάση που σε μεγάλο βαθμό
εκφράζεται από οργανικούς διανοουμένους των παρατάξεων). Και οι δύο μορφές άρνησης
γίνονται στο όνομα κάποιας επίκλησης σε αξίες. Δεν λείπουν βέβαια και οι μίξεις του
αισθητισμού και της πολιτικοποίησης με την κουλτούρα των νέων στρωμάτων και της νέας
ελληνικότητας / λαϊκότητας στην οποία ήδη έγινε αναφορά Αυτή η μίξη όμως που
εκφράζεται περισσότερο από ανθρώπους της τέχνης παρά από ανθρώπους της επιστήμης,
βρίσκει την απήχησή της σε νεότερες γενιές που γίνονται κυρίαρχες μετά τη δικτατορία,
ενώ κατά την περίοδο 1949-1967 παραμένουν επιστημονικά και πολιτικά υπό τη σκιά των
γενεών που διαμορφώθηκαν κατά το μεσοπόλεμο. Οι εκπρόσωποι αυτοί των μεσοπολεμικών γενεών ασκούν το διοικητικό έλεγχο των ιδεών είτε μέσα από τα υπουργεία, είτε με
την επιρροή τους στα Πανεπιστήμια, την Ακαδημία Αθηνών και άλλα σχετικά ιδρύματα'7
Η υπερπολιτικοποίηση, η διατήρηση των μετώπων και η υποδαύλιση της αντιπαλό
τητας των παρατάξεων εκφράζεται με κείμενα που δίνουν το στίγμα μιας άλλης κατηγο
ρίας εντύπων. Ο πολιτικός τύπος, όπως είναι φυσικό, πρωτοστατεί στην καλλιέργεια αυ
τού του κλίματος, αν και εκεί με την ανάπτυξη του κεντρώου πολιτικού χώρου η απομά
κρυνση από το διπολισμό και ο προσανατολισμός σε αξίες, που κι αυτές όμως δεν έχουν
ύεγάλη σχέση με τις πραγματικές διαδικασίες, κερδίζει έδαφος. Πέρα από τις έμμεσες1
7

17
Για αυτό τον τύπο του λειτουργού, τυπικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωεκι του φιλάοοψου. και ίοως του αημαντκότερου μέλους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας, κατά τρ δεκαετία του 1950. Κωνσταντίνου
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εκφράσεις πολιτικών θέσεων, δεν είναι σπάνια η αντιπαράταξη συμβόλων και αισθητικών
προτιμήσεων με άμεσες ιδεολογικές και πολιτικές παραπομπές. Σε περιορισμένους αριθ
μητικά, αλλά σημαντικούς για τους πνευματικούς συσχετισμούς κύκλους, μεσουρανούν
έντυπα με λαογραφικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο που συμπληρώνεται με παράθεση
ιδεολογημάτων που απορρέουν από ένα πομπώδες εθνικιστικό πνεύμα Ενα χαρακτηριστι
κό έντυπο αυτού του είδους είναι η "Ελληνική Δημιουργία" του Σπ. Μελά. Υπάρχουν όμως
και περιοδικά που στηρίζουν έναν πιο κομψό συντηρητισμό σε μεσοπολεμικές εμπνεύσεις,
όπως η "Νέα Εστία·.
Το ζήτημα της προσαρμογής των αστών διανοουμένων κυρίως φιλελεύθερης προέ
λευσης σε ακραίες συντηρητικές θέσεις, είναι άμεσα συναρτημένο με τη διαμόρφωση των
πολιτικών μετώπων. Η κύρια εκδήλωση όμως αυτών των τάσεων δεν πρέπει να αναζητηθεί
στο χώρο των αυτόνομων διανοουμένων, αλλά κυρίως στο χώρο των οργανικών διανοου
μένων, που κινούσαν τα νήματα των ιδεολογικών μηχανισμών, και τις στρατιές των ελασ
σονών κρατικών λειτουργών. Αλλωστε οι ιδεολογικές μετακινήσεις των αυτόνομων δια
νοουμένων δεν αποτελούν φαινόμενο που χαρακτηρίζει τις δεκαετίες του 1940 και του
1950. Μην ξεχνάμε, ότι οι κύριοι διανοούμενοι του μεταπολεμικού, και ιδιαίτερα του μετεμφυλιοπολεμικού καθεστώτος είχαν ήδη κατά το μεσοπόλεμο μετακινηθεί σε θέσεις απάρνησης της σημασίας κάθε επεξεργασμένης κοινωνιολογικής και πολιτικοθεωρητικής οπτι
κής, μέσα από έναν αισθητιστικό ελιτισμό που ήταν και η κύρια πηγή αντίστασής τους
προς πολιτικούς και καθεστώτα που δεν ενέκριναν. Από τον ελιτισμό αυτό εξέλειπε μέσα
από τις διαδικασίες του εμφυλίου πολέμου το στοιχείο του αισθητισμού ως στοιχείου της
δημόσιας έκφρασης. Η πολιτική τους ανάμειξη και η ανάγκη συγχρωτισμού με μηχανι
σμούς που απέκτησαν ουσιαστικά το χαρακτήρα τους κατά τη μεταξική περίοδο, απλώς
επέτεινε τον ελιτισμό τους. Η παιδαγωγική τους υπεροψία, αντικαθίσταται από μια απαι
σιοδοξία που επικροτεί την πειθάρχηση των απαιδεύτων. Ο αισθητισμός ανακηρύσσεται σε
μια υπόθεση των λιγοστών, που κατά τη γνώμη τους είναι ικανοί να απολαμβάνουν τις
αισθητικές και ηθικές αξίες. Η αισθητική των πολλών αφήνεται στη δικαιοδοσία των χωρο
φυλάκων και των ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων που καθοδηγούν τους προπαγανδιστι
κούς μηχανισμούς.
Η κοινωνική κριτική και η κριτική θεωρία όμως δεν καταπιέζονται μόνο από αυτούς
που ενσωματώνονται στο νικηφόρο μετεμφυλιοπολεμικό κράτος. Ανάλογα φαινόμενα δεν
είναι σπάνια και στο χώρο της αριστερός. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της "Επιθεώ
ρησης Τέχνης", στα πλαίσια της οποίας γίνεται μια προσπάθεια ενός λελογισμένου ανοίγ
ματος προς το μοντερνισμό της εποχής. Η δημιουργική πρόσληψη όμως των πρωτοπορια
κών ρευμάτων της εποχής προσκρούει συχνά στον έλεγχο εκπροσώπων του κομματικού
μηχανισμού. Για τον κοινωνιολόγο θα ήταν ενδιαφέρον να συλλέξει μαρτυρίες που να
τεκμηριώνουν τις μεθόδους λογοκρισίας και διαμόρφωσης συμβατικών συμπεριφορών από
τους εκπροσώπους τόσο της νικηφόρας δεξιάς, όσο και της ηττημένης αριστερής εξου
σίας. Το υλικό της προφορικής ιστορίας θα μπορούσε να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες
πτυχές.
Οι απωθήσεις των πρωτόγνωρων φαινομένων από την πλευρά της αριστερός επι
καλύπτονται από μια κριτική των συνθηκών που εκλαμβάνει καθαρά οικονομιστικό χαρα
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κτήρα και διαπνέεται από μια συνολική τάση αναγωγής σε ζητήματα πολιτικής. Ετσι δια
φεύγουν της προσοχής της οι μετασχηματισμοί των σχέσεων κοινωνικής διαστρωμάτωσης
και των ταξικών συσχετισμών, που ουσιαστικά κρύβονται πίσω από ένα πέπλο συμβατικών
πολιτικών συμβολισμών, που αντιστοιχούν στη διαμόρφωση των επιφανειακών πολιτικών
και ιδεολογικών μετώπων18. Τόσο οι αριστεροί όσο και οι δεξιοί εκφραστές του πνεύματος
του εμφυλίου αρνούνται να καταλάβουν τη δυναμική της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου
και να προσαρμοστούν σε αυτή, μια και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε απώλεια των βασικών
στηριγμάτων της κοινωνικής και πολιτικής τους ταυτότητας. (Σε πολλές περιπτώσεις
μάλιστα εντείνουν την ιδεολογική διαπάλη ακριβώς γιατί βλέπουν την αναντιστοιχία των
μετώπων προς τις κοινωνικές εξελίξεις, την πρόσληψη των οποίων τείνουν να συσκοτί
σουν, ίσως όχι πάντα συνειδητά, με τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς.) Και οι δύο
αυτές κατευθύνσεις αντλούν την κοινωνική και πολιτική τους νομιμοποίηση από κοινωνι
κές κατηγορίες, όχι ευκαταφρόνητες από την άποψη της παρουσίας τους ως ποσοστό του
πληθυσμού, που χαρακτηρίζονται από αδράνεια και πάντως αρνούνται ή δεν συμπαρασύρονται από το γενικότερο μεταπολεμικό πνεύμα της διεθνούς κοινωνίας και των ιδιαιτερο
τήτων της Ελλάδας που διακατέχει την πλειονότητα19. Η δεξιά εκδοχή αυτής της στάσης
στηρίζεται, σε συντηρητικούς εκπροσώπους του παραδοσιακού κεφαλαίου, κυρίως όμως σε
στρώματα που δεν θέλουν να χάσουν την μικροαστική τους αξιοπρέπεια από τις κοινωνι
κές ανακατατάξεις του μεταπολέμου. Ακόμα και το ΚΚΕ και η ΕΔΑ διαφυλάσσουν μέσα
σε αυτό το κλίμα αβέβαιων ταυτήσεων κάποια στοιχεία μικροαστικής αξιοπρέπειας, παράλ
ληλα με την αντίσταση στην καταπίεση και την υπεράσπιση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Ο κύριος ρόλος της μετεμφυλιοπολεμικής αριστερός δεν απορρέει από μια αμιγή αριστε
ρή κουλτούρα, που άλλωστε δύσκολα μπορεί να κρατηθεί ζωντανή. Οι πολιτικές ταυτίσεις
και η αναφορά στους κοινωνικούς αγώνες για όλο και μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής
αριστερός συνδέεται με πικρίες και αναμνήσεις. Ακόμα όμως και οι αναφορές στο παρελ
θόν ξεθωριάζουν. Αυτοί που παραμένουν περισσότερο συνδεδεμένοι με τα γεγονότα της
δεκαετίας του 1940 είναι πέρα από το μικρό τμήμα της κοινωνίας που δεν συμμετέχει
στην κοινωνική κινητικότητα, κυρίως οι πρόσφυγες στην ανατολή, και οι μετανάστες στη
δύση, στους κόλπους των οποίων βρίσκει κανείς μετά το 1960 τα πιο σταθερά στηρίγματα
της κομμουνιστικής και εαμογενούς αριστερός. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες διατη
ρούν τις αναμνήσεις από τις συγκρούσεις μιας δραματικής εποχής αναλλοίωτες από τις
επιδράσεις της ελληνικής καθημερινότητας και της δυναμικής της ελληνικής κοινωνίας
κυρίως μετά το 1955, μια και γι αυτούς ο χρόνος της ελληνικής ιστορίας σταματά τη
στιγμή της εξορίας ή της μετανάστευσης.
Οι ιδεολογικές και πολιτισμικές εκφράσεις της μετεμφυλιοπολεμικής νεωτερικότητας θα πρέπει να γίνουν κατανοητές εν μέρει ως τρόποι απάρνησης των κεντρικών στοι

18
θ α πρέπει να σημειω θεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, π εκα ιγ χ ρ ο νκπ κή ιδεολογία εξεχουοών προοω πκοτήτω ν της
οριστεράς, ω θεί προς έναν ο κο νο μ ο μ ό κα ι αναγωγές της εξή γ η σ κ των φαινομένων οε ζητήματα που a v n o jn ro u v στο επίπεδο
τπς π ο λιτκή ς σκηνής. Χαρακτηριστικές γ ι αυτή την πνευμαπκή τ<χη είναι ο ι θ α ^ιά ο ιες πάντως αγορεύσεις των διανοουμένων
βουλευτών της αριστερός, όπως του Κ ποίκη ή του Η λιου
19.
Γύρω από τη σχέση των δ α δ κα οιώ ν κοινωνικής μεταβολής στη διεθνή κοινωνία με τις ελληνκές διαδικασίες. βλ.
Α-Κύρτοης (19ββ) Τ Ιο λιπ κή νομχιοποτιση και ο κσ νο μκό ς εκσυγχρονισμός·, στο συλλογικό τόμο: Η Ελλάδα προς το 2000,
Ε πιμέλεια Η Κατσούλης/ΤΓιαννιταης/Π Καζάκος, Αθήνα Παπαζήαης, 1988:17-34
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χείων της, και ως διυλίσεις των όσων συμβαίνουν - μάλιστα τόσο περισσότερο, όσο περισ
σότερο υπόκεινται στη λογική της κυρίαρχης λόγιας κουλτούρας. Οσο μάλιστα πιο λόγια
είναι η έκφραση, και όσο πιο έντονη η διάθεση της επιστημονικής επίφασης, τόσο περισσό
τερο εμφανίζεται αυτό το στοιχείο της απώθησης. Εδώ έχουμε μιαν άλλη κατηγορία απω
θήσεων, πέρα από αυτές των σταλινογενών και των εθνικοφρόνων. Εχουμε μια υψηλού
επιπέδου εισαγωγή των ιδεών του μεταπολεμικού δυτικού πολιτισμού, αλλά και των πιο
σημαντικών πολιτιστικών επιτευγμάτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, που ενώ επηρεάζει
την παραγωγή σημαντικών κειμένων λογοτεχνίας, κριτικής και γενικότερα δοκιμίου, δεν
συμβάλλει στην ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Αξίζει να θυμιθούμε την ‘ Ελληνοαγγλική Επιθεώρηση’ που εκδίδεται ήδη κατά τα χρόνια του εμφυλίου από το Βρετανικό Συμ
βούλιο με τη συνεργασία διανοουμένων, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν ταυτίζο
νται με το πνεύμα του επίσημου κράτους και των πολιτικών ελίτ της εποχής, και αργότερα
τις ’Εποχές' που εκδίδει κατά τη δεκαετία του 1960 το συγκρότημα Λαμπράκη, όπως
επίσης και τον ‘Κοχλία’ και την ‘Κριτική’, δύο αξιολογότατα έντυπα που δίνουν ιδιαίτερη
ώθηση στην πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης.20
Προκαλεί μεγάλη εντύπωση κοιτάζοντας το υλικό της εποχής, πόσο διαφέρουν οι
ερμηνείες της μεταδικτατορικής περιόδου από τις ερμηνείες που δίνουν οι άνθρωποι της
εποχής εκείνης στα γεγονότα που βιώνουν. Η διαφορά δεν έγκειται στη συνήθη χρονική
καθηστέρηση της εμφάνισης των ερμηνειών, αλλά στην παραμέληση ή ακόμα και παρεμπόδιση για πολιτικούς λόγους της ανάπτυξης των κοινωνικών επιστημών. Ισως σε αυτό να
συμβάλλει και η σημασία των εκσυγχρονιστικών ιδεολογιών που παραμερίζουν το στοιχείο
της αναστοχασπκής νεωτερικότητας, και προβάλλουν τη διάσταση του πρωτογενούς εκ
συγχρονισμού με τις τεχνοκρατικές του συνδηλώσεις. Η ιδεολογική έκφραση της διάστα
σης του εκσυγχρονισμού, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τη συνθετότητα των πολιτισμικών και
ιδεολογικών εκφράσεων της αναζήτησης ταυτότητας. Στο επίπεδο των κειμένων, το πε
ριεχόμενο περιοδικών εκδόσεων όπως η "Νέα Οικονομία’, ‘Αι ΣπουδαΓ, το ‘Αρχείο Οικονο
μικών και Κοινωνικών Επιστημών’ του Καλιτσουνάκη που εκδίδεται ανελλιπώς από το
1921 , και η Επιθεώρηση Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών’, είναι ενδεικτικό των
τεχνοκρατικών και ως επί το πλείστον απλουστευτικών εκσυγχρονιστικών ιδεολογιών.
Μάταια αναζητά κανείς μια σύνδεση των οικονομολογικών προσεγγίσεων ή των σχετικών
πολιτικών προβληματισμών, με αναλύσεις ή έστω νύξεις που να αφορούν το φαινόμενο
της ριζικής μεταμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας μεταξύ 1950 και 1970. Ούτε καν οι

20.
Α ν και κυριαρχεί ο αιο&τπσμός στις Ε π ο χές’, εμφανίζονται μεμονωμένες αναλύσεις κοινωνικών προβλημάτων Σε
τεύχος του 1965 βρίσκουμε μια συζήτηση για τη μετανάστευση που παρά τη δαψ ορ οποτιιενη πολιτική αντιμετώ πιση παραμένει
ο ικονο μ ίσ τκη (Στη συζήτηση αυτή συμμετέχουν <χ Γ Μ αύρος Ν. Πολύζος Π Κανελλοπουλος Αρ Πρωτοπαπαδάκης A Παπανδρέου, Η λ Ηλιου, I Πεσμαζργλου. Αδ Π επελάοης Ε μ Μ άρκογλου. Γ. Δ ράκος Χρ Π ανάγος Ο Χύτζηβασιλειου. Κ Παπαιωάννου.
Λ Π άτρας Κ Δραγώνας I Αφεντάκης A Βογιατζής Δ Καράγωργος Σωτ Αγαπητίδης ΙΜ Βαρβιτοιώτης) Αλλες χαρακτηριστι
κές εκδηλώ σεις διαφόρων αποχρώσεων του αισθητισμού και του πνευματικού ελπ ο μ ο ύ της εποχής είναι οι διαλέξεις του
Π απανούτσου και άλλω ν στο ’Α&τναιον·, τα μαθήματα για ενήλκες στη ΧΕΝ. το φεστιβάλ Αθηνών, οι εκδηλώσεις της ’Συνάντη
σης των Αθηνών* στην Π νύκα κλπ.
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πρώτες κοινωνιολογικές αναλύσεις της προδικτατορικής περιόδου συζητούν αυτά τα φαι
νόμενα21.
Αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει με τις περισσότερες λόγιες κωδικοποιήσεις, οι έμμεοες
καταγραφές δίνουν πιο πλούσιες εικόνες. Οσο πιο μαζικό το κοινό στο οποίο στοχεύουν οι
ιδεολόγοι και ot καλλιτέχνες, ή οι κάθε είδους παραγωγοί πολιτισμικών αγαθών, ανεξαρτή
τως ποιότητας, τόσο πιο έντονα εκφράζεται στα έργα τους η συνθετότητα της εποχής και
οι αντιφάσεις της. Αν στο επίπεδο των αναλύσεων και των λογιών κωδικοποιήσεων λεί
πουν οι συμβολές που να επιτρέπουν μια προσέγγιση της κοινωνικής δυναμικής που
ιδεολογικά εκφράζεται με τα πρώτα σπέρματα του λαϊκισμού και της “νέας ελληνικότη
τας”, δεν σημαίνει αυτό ότι λείπουν οι εξεικονίσεις της πραγματικότητας που μπορούν να
αποτελόσουν τη βάση του υλικού για τη μελέτη της διάχυτης ιδεολογίας και του πολιτι
σμού της εποχής. Ιδιαίτερα ο τύπος, όπως και οι ραδιοφωνικές εκπομπές, περιέχουν
στοιχεία που δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί. Η μελέτη όχι τόσο του λόγιου, αλλά του
περισσότερο ευτελούς περιοδικού τύπου, μαζί με τη μελέτη των πιο αυθόρμητων και
λιγότερο επεξεργασμένων ή διυλισμένων εκφράσεων του γραπτού λόγου, ίσως μας δώ
σουν μια πιο πλήρη εικόνα των ιδεολογικών και πολιτισμικών αντικατοπτρισμών των διαδι
κασιών κοινωνικής μεταβολής και κοινωνικής κινητικότητας, και των αιτημάτων υπέρβασης
του κλίματος που δημιούργησε ο εμφύλιος πόλεμος μέσα από προσπάθειες βελτίωσης
του κοινωνικού γοήτρου και της πρόσβασης στον καταναλωτισμό. Τα μηνύματα που εκπέΜπουν τα κάθε είδους έντυπα που προορίζονται για το πλατύ κοινό χαρακτηρίζονται από
Μια πολύ πυκνή πολυσημεία Οι Δρόμοι της Ειρήνης είναι ένα τέτοιο έντυπο. Ενα έντυπο
της αριστερής νεολαίας, που προορίζεται για ευρεία κατανάλωση από λιγότερο μορφωμέ
να στρώματα όλων των ηλικιών. Σέ ένα τεύχος του 1963, καταγράφεται με σαφή, και θα
έλεγα και γουστόζικο τρόπο, η υφή της μεταπολεμικής λαϊκής νεωτερικότητας με τη
Χαρακτηριστική έμφαση στα ζητήματα ταυτότητας, καθώς και οικονομικής και κοινωνικής
ενσωμάτωσης. Στο εξώφυλλο του αριστερού περιοδικού ευρείας κατανάλωσης προβάλλει
Με ένα χαμογελαστό γυναικείο πρόσωπο. Η λεζάντα γράφει: “Αλίκη Βουγιουκλάκη: Θα
περπατήσω για την ειρήνη. Απρίλιος 1963“

21.
Για την ΤΜκρορά στο επίπεδο της κοινωνίας φροντίζουν περισσότερό οοοι ιδρύουν το 1954 το Έ λλη νκό Κέντρο
^ οινωνιολογκώ ν Μ ελετών-, το οποίο εκδίδει την Κ οινω νιολογχή Ερευνα’ Μ ε ελάχιστες εξαφεοεις όμως, βρίσκουμε στις
οελ®ές της σχεδόν αποκλειστικά μεταφορές θεωρητικών ρευμάτων από το εξω τερκό Από τις λίγες εξαφέοεις αποτελεί ένα
QP0PO της Αγνής Γ\3υοοπούλου Ό κσ νο μ κή ανάπτυξη και κοινωνικές τάξεις στην Ελλάδα 11958)

