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1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη δυτικο-ευρωπαϊκή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από δύο δυνάμει
αντιφατικές τάσεις. Από τη μία πλευρά, ολοένα μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες
προερχόμενες απο την ανατολική Ευρώπη και από το λεγόμενο Τρίτο Κόσμο διασχίζουν
τα σύνορά της αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Από την
άλλη πλευρά, σημειώνεται μια έντονη αναζωπύρωση του εθνικισμού μέσα και έξω από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσία των δύο αυτών φαινομένων διαπιστώνεται και
στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία. Το ακόμα πρόσφατο ζήτημα του ονόματος
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και η συνεχιζόμενη ένταση
στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις οδήγησαν σε μια περίοδο έξαρσης του ελληνικού
εθνικισμού με αμυντικά κυρίως χαρακτηριστικά (Καλλόνι, Μικράκης και Τριανταφυλλίδου
1996). Παράλληλα, η αιφνιδιαστική μετατροπή της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε
χώρα υποδοχής μεταναστών (Μουσούρου 1993, Πετρινιώτη 1993) βρήκε απροετοίμαστο
τόσο το κράτος (Τριανταφυλλίδου 1996α) όσο και τους πολίτες. Παρ’ όλα αυτά, η
εγκατάσταση των στη μεγάλη τους πλειονότητα παράνομων μεταναστών στην ελληνική
επικράτεια τείνει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.
Δυστυχώς, ούτε η παράδοση της ελληνικής φιλοξενίας ούτε η προηγούμενη
εμπειρία των ίδιων των Ελλήνων ως μεταναστών σε ξένες χώρες εμπόδισε την
ανάπτυξη ξενοφοβικών συμπεριφορών (Ελληνικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 1995-96, Καρύδης 1992, Κοινοπραξία ΚΕΔΟΑ-ΙΑΒΑ 1994, Μικράκης και
Τριανταφυλλίδου 1994, Τριανταφυλλίδου και Μικράκης 1995, Ψημμένος 1995). Ο
σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τη σύνδεση μεταξύ ελληνικής εθνικής
ταυτότητας και της ανάπτυξης ξενοφοβικών στάσεων από τον ντόπιο πληθυσμό προς
τους μετανάστες. Κατ’ αρχήν θα αναλυθούν οι βασικές συνισταμένες που χαρακτηρίζουν
την ελληνική ταυτότητα με ιδιαίτερη αναφορά στον εθνοτικό ή πολιτικό της χαρακτήρα
Κατόπιν θα εξετάσουμε την αναπαραγωγή ορισμένων από αυτές τις συνισταμένες
στα δημοσιεύματα του Τύπου στην περίοδο 1990-1995.0 στόχος της έρευνας είναι
διττός. Αφ’ ενός μεν θα επιδιώξουμε μια πληρέστερη κατανόηση της ελληνικής
πραγματικότητας, αφ’ ετέρου δε θα εξετάσουμε τη θεωρητική σημασία και εγκυρότητα
των πορισμάτων μας.
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2. Εθνική ταυτότητα και ετερότητα
Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας είναι αναγκαίο να
ορίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας ως αναλυτική κατηγορία
Αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθεί ο πολυδιάστατος και σύνθετος χαρακτήρας
του όρου, ο ορισμός που δίνεται από τον Smith (1991,14) μπορεί να θεωρηθεί ως ο
πλέον ικανοποιητικός. Σύμφωνα με αυτόν η εθνική ταυτότητα αναφέρεται σ’ ένα
κοινό γεωγραφικό-ιστορικό χώρο, σε κοινές προγονικές παραδόσεις και ιστορικές
μνήμες, σ’ έναν κοινό πολιτισμό, σε κοινές υποχρεώσεις και δικαιώματα για όλα τα
μέλη του έθνους καθώς και σ’ ένα κοινό οικονομικό σύστημα βασιζόμενο στην
κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών στα πλαίσια του εθνικού χώρου.
Τα στοιχεία αυτά που χαρακτηρίζουν το έθνος λειτουργούν αναπόφευκτα και
ως σημάδια (markers) που οριοθετούν ποιος ανήκει στην κοινότητα και ποιος είναι
“ξένος'. Πράγματι ένας από τους βασικούς στόχους της εθνικής ταυτότητας είναι να
ξεχωρίσει την ενδο-ομάδα από την εξω-ομάδα (Barth 1981, Doob 1964, Group for the
advancement of Psychiatry 1987).
Σύμφωνα με την ιδεολογία του εθνικισμού, κάθε άνθρωπος πρέπει να ανήκει σ’
ένα έθνος και κάθε έθνος πρέπει να διαθέτει τη δική του αυτόνομη γεω-πολιτική
οργάνωση. Στην πραγματικότητα, βέβαια, είναι ελάχιστα τα έθνη-κράτη με την
κυριολεκτική σημασία του όρου. Αντίθετα πολλές φορές συμβαίνει η κυρίαρχη εθνική
ομάδα να συνυπάρχει με εθνοτικές μειονότητες που είτε βρίσκονται στον εθνικό
χώρο από τη στιγμή της σύστασης του κράτους είτε έφθασαν αργότερα ως
μεταναστευτικές ομάδες. Η μελέτη αυτή θα επικεντρωθεί στις τελευταίες και ειδικότερα
στη σχέση μεταξύ εθνικής ταυτότητας και στάσεων απέναντι στους μετανάστες.

3. Ελληνική ταυτότητα: Εθνοτικές παραδόσεις και πολιτική συνείδηση
Τα σύγχρονα έθνη μπορούν αναλυτικά να διακριθούν σ’ εκείνα που βασίζονται κυρίως
στις εθνοτικές τους παραδόσεις και σ' αυτά που δίνουν προτεραιότητα στα γεω
πολιτικά στοιχεία που συνδέουν τα μέλη της εθνικής ομάδας (Smith 1986,1991). Τα
πρώτα βασίζονται στις κοινές ιστορικές μνήμες και πολιτιστικές τους παραδόσεις,
την κοινή τους καταγωγή και τη σύνδεση τους με μια μυθική πατρίδα-κοιτίδα του
έθνους. Τα δεύτερα, αντίθετα, χαρακτηρίζονται από μια κατά βάση γεω-πολιτική
συνείδηση που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, ένα ομοιογενές
νομικό σύστημα το οποίο προσδιορίζει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα
μέλη του έθνους, μια εθνική οικονομία χαρακτηριζόμενη από ένα ενιαίο σύστημα
καταμερισμού εργασίας και, τέλος, μια κοινή πολιτική κουλτούρα
Κάθε εθνική ταυτότητα συναποτελείται από εθνοτικά και πολιτικά στοιχεία
(Smith 1991,13). Ο εθνοτικός ή ο πολιτικός εθνικισμός πρέπει, δηλαδή, να εννοηθεί
σαν μια οπτική γωνία, ένα πρίσμα κάτω από το οποίο τα χαρακτηριστικά της εθνικής
ταυτότητας ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο. Η ελληνική εθνική ταυτότητα αποτελεί
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χαρακτηριστικό παράδειγμα του συγκερασμού εθνοτικών και πολιτικών στοιχείων κάτω
από ένα εθνοτικό πρίσμα
Αν και τα πρώτα σκιρτήματα του ελληνικού εθνικισμού στα τέλη του 18ου
αιώνα χαρακτηρίστηκαν από τις έντονες επιδράσεις της Γαλλικής Επανάστασης και
του Διαφωτισμού (Βερέμης 1983, 59-60, Κιτρομηλίδης 1990,25-33), από τις πρώτες
κιόλας δεκαετίες ύπαρξης του ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου, το ελληνικό έθνος
προσδιορίστηκε με βάση την κοινή καταγωγή (Βερέμης 1983, 1990, Κιτρομηλίδης
1983), τον πολιτισμό και τη γλώσσα (Κιτρομηλίδης 1990, 30). Η ελληνική εθνική
συνείδηση κατασκευάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα σε άμεση σύνδεση
με τις “αλύτρωτες πατρίδες”. Η Μεγάλη Ιδέα έπαιξε βασικό ρόλο στην συγκρότηση
μιας βαθιά παραδοσιακής και εσωτερικά διχασμένης κοινωνίας σε έθνος-κράτος.
Παράλληλα το ελληνικό κράτος λειτούργησε ως εθνικό κέντρο, σημείο πολιτικής και
πολιτιστικής αναφοράς των ελληνικών πληθυσμών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής
καθώς και των Βαλκανίων (Κιτρομηλίδης 1983). Το γνωστό ζήτημα των ετεροχθόνων1
λύθηκε με την πλήρη αποδοχή τους ως ισότιμων μελών του έθνους: “Ελληνας είναι
όποιος ζει (....) σε χώρα που συνδέεται με την ελληνική ιστορία ή την ελληνική φυλή’
(Κωλέττης 1844 στο Clogg 1992, 48).
Τα δυτικά πρότυπα και θεσμοί με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το ελληνικό
έθνος-κράτος καθώς και το κίνημα του Ελληνικού Διαφωτισμού αναπόφευκτα
στηρίχθηκαν στην παράδοση της αρχαίας Ελλάδας. Έτσι, η τελευταία ενσωματώθηκε
στην ελληνική εθνική συνείδηση ως η κοιτίδα του έθνους τόσο γενεαλογικά όσο και
πολιτισμικά. Η εθνική ενότητα και η μοναδική ιστορική πορεία των Ελλήνων, ωστόσο,
επιβεβαιώθηκε μόνο μέσα από την ενσωμάτωση της βυζαντινής περιόδου στην εθνική
συνείδηση. Ξεκινώντας από το έργο του έλληνα ιστορικού Κ. Παπαρρηγόπουλου
(Βερέμης 1983, 60-61, 1990, 12) και μέσα από την κρατική πολιτική καθ’ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα (Κιτρομηλίδης 1990) ανα-προσδιορίστηκε, ή μάλλον ανα
κατασκευάστηκε η συνέχεια και η ενότητα του έθνους στο χώρο και στο χρόνο.
Παρά την εξ ορισμού αντίφαση μεταξύ εθνικισμού και ορθοδοξίας, η ενσωμάτωση
της βυζαντινής παράδοσης στην ελληνική ταυτότητα οδήγησε στην σταδιακή ταύτιση
της κοινότητας των πιστών με το έθνος. Αν και η ταύτιση αυτή υπήρξε προβληματική
(Κιτρομηλίδης 1990, 51-59), η απόσχιση της ελληνικής εκκλησίας από την άμεση
εξουσία του Πατριαρχείου στα 1833 εδραίωσε την ενότητα του έθνους με το ποίμνιο.
Η ελληνικότητα συνδέθηκε έτσι αξεχώριστα με την κοινή καταγωγή, την πολιτιστική
κληρονομιά αλλά και με τη θρησκεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η τριπλή οριοθέτηση
ξεχώριζε τους Έλληνες αφ’ ενός μεν από τους άλλους μη-χριστιανικούς πληθυσμούς
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αφ’ ετέρου δε από τους σλαβικούς ορθόδοξους
πληθυσμούς της Βαλκανικής, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την αρχαία
ελληνική κληρονομιά.

1. Ετερόχθονες ονομάζονταν ο ι Έλληνες που είχαν γεννηθεί έξω από τα σύνορα του ανεξάρτητου ελληνικού
βασιλείου σε αντίθεση προς τους λεγάμενους αυτόχθονες που προέρχονταν από τις περιοχές α π' όπου ξεκίνησε η
επανάσταση του 1821.
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Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στα απώτατα σημεία των
ελληνιστικών βασιλείων και της βυζαντινής αυτοκρατορίας και η αντίστοιχα ευρεία
διάδοση της ορθόδοξης πίστης οδήγησε στην προοπτική ένταξης διάσπαρτων, δυνάμει
ελληνικών πληθυσμών στο νεοσύστατο έθνος-κράτος. Πράγματι, η Μεγάλη Ιδέα
αποτέλεσε την γεω-πολιτική έκφραση του γενεαλογικά, θρησκευτικά και γλωσσικάπολιτισμικά προσδιορισμένου ελληνικού έθνους2.
Παρά τις έντονες εθνοτικές καταβολές του ελληνικού εθνικισμού, η επιβολή
ενός ενιαίου νομικού και πολιτικού συστήματος, η δημιουργία μιας εθνικής οικονομίας
και ενός εθνικού τακτικού στρατού, η κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών μέσα στην
επικράτεια και η σύσταση ενός ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος στα πλαίσια του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους επηρέασαν αναμφισβήτητα τον χαρακτήρα της
ελληνικής εθνικής ταυτότητας προσδίδοντάς του και γεω-πολιτικά χαρακτηριστικά.
Παρ’ όλα αυτά, οι δυσκολίες της εθνικής ολοκλήρωσης δεδομένων των
υπέρμετρων φιλοδοξιών και του περιορισμένου οικονομικού και στρατιωτικού δυναμικού
του ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου σε συνδυασμό με την ‘υπό αίρεση" κυριαρχία3
του υπέσκαψαν το κύρος και τη νομιμοποίηση του κράτους (Διαμαντούρος 1983) ως
βασικού φορέα και εκφραστή της εθνικής ταυτότητας. Η συντριβή των εθνικών
προσδοκιών μετά την ήττα του 1897 και η πτώχευση του ελληνικού κράτους οδήγησε
στην υποκατάσταση του έθνους-κράτους από το έθνος-χωρίς κράτος ως σύμβολο
του ελληνισμού, της ενότητάς του και της ιστορικής του πορείας (Βερέμης 1990,
Δραγούμης 1927).
Η σύνδεση των νεοτερικών θεσμών του ανεξάρτητου κράτους με την παραδοσια
κή ελληνική κοινωνία ακόμα και σήμερα παραμένει προβληματική (Διαμαντούρος 1983,
47-50). Η καθυστερημένη βιομηχανική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους σε συνδυασμό
με την εισαγωγή του κοινοβουλευτισμού ήδη από την περίοδο της ίδρυσής του
οδήγησαν στη διαστρεβλωτική λειτουργία του πολιτικού συστήματος μέσα από τη
διατήρηση παραδοσιακών δομών εξουσίας κάτω από το επικάλυμμα θεσμών δυτικού
τύπου (Διαμαντούρος 1983, Μουζέλης 1986, 1995). Η συνακόλουθη ανάπτυξη μιας
παρτικουλαριστικής πολιτικής κουλτούρας (Διαμαντούρος ό.π.) με κύρια λαϊκίστικα
και πελατειακά χαρακτηριστικά καθώς και οικονομικών συμπεριφορών τύπου free
rider (Τσουκαλάς 1995) συντέλεσαν στην περαιτέρω καθυστέρηση και διαστρέβλωση
της οικονομικο-κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.
Όμως, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα η εθνική ταυτότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την ετερότητα, με την ύπαρξη κάποιων "άλλων" που είναι διαφορετικοί από "εμάς".
Η διαφοροποίηση βέβαια ενέχει και τη σύγκριση: "εμείς" είμαστε καλύτεροι από
"αυτούς"4. Εξάλλου, η σύγχρονη διεθνής πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από συνεχείς

Ζ Το ουμπέροομα αυτό δεν παραβλέπει τις εσωτερικές διαφορές ταξικού και κοινωνικού χαρακτήρα που δίχαζαν
τον ελληνικό εθνικισμό (Μαυρογορδάτος 1983). Απλά αποδίδει το γενικό χαρακτήρα της Μεγάλης Ιδέας.
3. Για την έννοια της υπό αίρεση κυριαρχίας (conditional sovereignty) του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους β λ
Καλτοάς 1965.
4. 0 μηχανισμός της κοινωνικής σύγκρισης και, μέσω αυτής της επιβεβαίωσης, της υπεροχής της ενδο-ομάδας έχει
επιβεβαιωθεί ως γενικότερος κοινωνιο-ψυχολογικός μηχανισμός που χαρακτηρίζει τις δι-ομαδικές σχέσεις ( Taifei 1978.

1982).
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διαδικασίες σύγκρισης στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό ή πολιτισμικό επίπεδο
(Τσουκαλάς 1993). Τέτοιες συγκρίσεις όμως έχουν αρνητικά αποτελέσματα για χώρες
περιφερειακές όπως η Ελλάδα.
Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία, όταν μια κοινωνική ομάδα υστερεί σε
σχέση με μια άλλη στην εκπλήρωση κάποιου έργου τείνει να εισάγει νέες, εναλλακτικές
διαστάσεις κοινωνικής σύγκρισης που αποδεικνύουν τη διαφορετικότητα και συνάμα
την ανωτερότητά της (Lemaine 1966, Shérif et al. 1961 ). Αντίστοιχα, λοιπόν, περιφερεια
κές κοινωνίες τείνουν να εισάγουν διαφορετικές διαστάσεις σύγκρισής τους με τις
ανεπτυγμένες χώρες για να αποδείξουν την ανωτερότητά τους. Σε μια τέτοια διαδικασία
φαίνεται να στηρίζεται και η συνεχώς ανανεούμενη έμφαση που δίνεται στον εθνογενεαλογικό χαρακτήρα του ελληνικού έθνους. Η φετιχοποίηση της ελληνικότητας
(Τσουκαλάς 1993) ως έννοιας μεταφυσικής αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης
ελληνικής ταυτότητας. Η ελληνικότητα προσδιορίζεται σαν ένα διαϊστορικό αμάλγαμα
γενεαλογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σ' αυτή την όσμωση φυσικά δεν
μπορεί να μετέχει παρά μόνον όποιος έχει γεννηθεί'Ελληνας. Έτσι τα γεω-πολιτικά
χαρακτηριστικά του κράτους, δηλαδή τα γεωγραφικά όρια της επικράτειας, το ενιαίο
,νομικό, πολιτικό και οικονομικό σύστημα και η κοινή πολιτική συνείδηση και κουλτούρα
γίνονται σημαντικά μόνο στο Βαθμό που συνδέονται με την ελληνικότητα ως εθνοτικόγενεαλογικό-πολιτισμικό στοιχείο.
Συμπερασματικά, η ανάλυση μας δείχνει τον έντονα εθνοτικό χαρακτήρα της
ελληνικής ταυτότητας από τη γένεση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι
σήμερα. Τα γενεαλογικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά
αποτέλεσαν και αποτελούν τα βασικά σημεία αναφοράς για τον προσδιορισμό του
“εμείς' και του “οι άλλοι*. Επί πλέον, ακόμα και πολιτικά στοιχεία όπως τα γεωγραφικά
σύνορα της εθνικής επικράτειας ερμηνεύονται κάτω από μια εθνοτική σκοπιά. Ο
αποκλειστικός χαρακτήρας αυτής της οπτικής γωνίας υποδείχνει ότι οι “ξένοι“ δεν
μπορεί να γίνουν αποδεκτοί ως μέλη της κοινωνίας μας.

4. Ο δημόσιος λόγος σχετικά με τους μετανάστες
Παρόλο που η ελληνική μεταναστευτική πολιτική παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη
(Τριανταφυλλίδου 1996α), η εισροή και εγκατάσταση ξένων, και στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους παράνομων, μεταναστών αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητη πραγματικότη
τ α Παράλληλα, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων για την αντιμετώπιση του
φαινομένου, εντείνονται οι ξενοφοβικές αντιδράσεις του ντόπιου πληθυσμού,
αντιδράσεις οι οποίες αντανακλώνται και στα δημοσιεύματα του Τύπου, ημερήσιου και
εβδομαδιαίου (Μικράκης και Τριανταφυλλίδου 1994). Οι μετανάστες είναι οι
χαρακτηριστικοί “άλλοι εντός', οι οποίοι απειλούν την κοινωνική τάξη, τις θέσεις
απασχόλησης και τελικά την πολιτισμική, θρησκευτική και γενεαλογική “καθαρότητα“
του έθνους (Τριανταφυλλίδου και Μικράκης 1995).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 493

Στόχος της εργασίας μας είναι να διερευνήσουμε κατά πόσο τα βασικά στοιχεία
της ελληνικής ταυτότητας αναπαράγονται στο δημόσιο λόγο σχετικά με τους μετα
νάστες τονίζοντας έτσι τα συμβολικά όρια ανάμεσα σε ‘εμάς' και ‘αυτούς’. Με βάση
τα κύρια χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας όπως αυτά δίνονται στον ορισμό
του Smith (1991), καθορίσαμε επτά διαστάσεις γύρω από τις οποίες δομείται η εθνική
συνείδηση: η εθνοτική καταγωγή, η πολιτισμική κληρονομιά, ο εθνικός χώρος, η γλώσσα
η θρησκεία, η πολιτική συνείδηση και οι νομικές-πολιτικές παραδόσεις που την
πλαισιώνουν και, τέλος, η εθνική φυσιογνωμία, κάποια δηλαδή ιδιοσυγκρασιακά
χαρακτηριστικά που θεωρείται ότι συνδέονται με την κοινή γενεαλογία.
4.1 Το Υλικό και η Μεθοδολογία
Θεωρώντας τον Τύπο ως ένα από τα βασικά πεδία έκφρασης και συζήτησης
των δημόσιων προβλημάτων, η μελέτη επικεντρώνεται στα δημοσιεύματα του
εβδομαδιαίου αθηναϊκού Τύπου στην περίοδο 1990-1995. Επιλέξαμε τις εβδομαδιαίες
εφημερίδες γιατί σε αυτές είναι πιο πιθανό τα δημοσιεύματα σχετικά με τους
μετανάστες να επεκτείνονται πέρα από την απλή ειδησεογραφία σε σχολιασμό και
κριτική γύρω από το θέμα Για κάθε χρονιά επιλέξαμε τυχαία τρεις περιόδους-δείγματα
τους μήνες Φλεβάρη, Ιούνη και Οκτώβρη συγκεκριμένα κατά τις οποίες συγκεντρώσαμε
άρθρα, ειδήσεις ή αφιερώματα που μιλούν για τη μετανάστευση από τέσσερις
κυριακάτικες εφημερίδες: την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία το Βήμα την Καθημερινή
της Κυριακής και την Απογευματινή της Κυριακής.
Τα δεκαεφτά άρθρα που επιλέχθηκαν, αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ποιοτικής
ανάλυσης του λόγου (discourse analysis) (8λ. Dijk van 1985,1987,1993). Η μελέτη
εστιάστηκε στην ανάλυση της επιφανειακής (surface) δομής του κάθε κειμένου και
πιο συγκεκριμένα στους γλωσσικούς κώδικες (language codes), δηλαδή στις λέξεις ή
στα τμήματα προτάσεων που αποδίδουν το νόημα του κειμένου, και στους υπερκώδικες
(hypercodes), οι οποίοι το αποσαφηνίζουν. Η προσοχή μας στράφηκε ιδιαίτερα προς
τους υπερκώδικες, διότι αυτοί πολλές φορές υποδείχνουν την αναφορά σε μια από
τις διαστάσεις της εθνικής ταυτότητας5.
4.2 Πορίσματα
Τρία στοιχεία της εθνικής ταυτότητας εμφανίζονται συστηματικά στα
δημοσιεύματα του Τύπου για τη μετανάστευση. Πρώτον, η εθνοτική τους καταγωγή,
δεύτερον, οι παραδόσεις και η πολιτισμική τους κληρονομιά και, τρίτον, ο εθνικός
χαρακτήρας τους, κάποια δηλαδή ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που υποτίθεται
ότι συναντιούνται σε συγκεκριμένες εθνικές ομάδες. Σε μικρότερο βαθμό συνδέονται
οι μετανάστες με γεω-πολιτικά στοιχεία όπως ο εθνικός χώρος ή το νομικό-πολιτικό
σύστημα Η γλώσσα και η θρησκεία, τέλος, «ραίνεται να παίζουν ένα σχετικά περιθωριακό
5.
Οι υπερκώδικες υποδείχνουν τα ’ σενάρια· ή τα 'πλαίσια* (Garrison and Lasch 1983), διά μέσου των οποίων
πρέπει να γίνει κατανοητό ένα κείμενο.
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ρόλο στην οριοθέτηση των 'ξένων' και τη διαφοροποίηση του ντόπιου πληθυσμού
από αυτούς.
Ας δούμε, όμως, τα πράγματα πιο αναλυτικά. Η γενεαλογική καταγωγή τονίζεται
κατ’ αρχήν για να διαφοροποιηθούν οι μετανάστες ελληνικής καταγωγής από τους
'άλλους'. Με 6άση αυτό το κριτήριο οι Πόντιοι όχι μόνο έχουν διαφορετική αντιμετώπιση
από την πολιτεία (βλ. Τριανταφυλλίδου 1996α) αλλά και παρουσιάζονται από τον
Τύπο ως “οι Έλληνες αδερφοί μας’ . Παρόμοιοι χαρακτηρισμοί επιφυλάσσονται όμως
και για τους Βορειοηπειρώτες, παρόλο που η εθνοτική καταγωγή των τελευταίων δεν
τους καθιστά ευπρόσδεκτους από την ελληνική κυάέρνηση. Παράλληλα, υπάρχει μια
τάση κατηγοριοποίησης των μεταναστών σύμφωνα με την εθνικότητά τους. Δε γίνεται
λόγος γι’ αυτούς ούτε ως συγκεκριμένα άτομα αλλά ούτε και με 6άση άλλα εμφανή
βιολογικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία ή η επαγγελματική
απασχόληση. Οι μετανάστες είναι πρώτα απ’ όλα ‘ξένοι’.
Η εθνικότητα των μεταναστών συνδέεται επίσης με ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία
που θεωρείται ότι μπορούν να καθορίσουν την δυνατότητα επιβίωσης και προσαρμογής
τους στην Ελλάδα. Η υποτιθέμενη ροπή προς συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριό
τητες, για παράδειγμα, αποδίδεται συχνά στα θεωρούμενα 'τυπικά' χαρακτηριστικά
τους. Έτσι, τα κοινωνικά προβλήματα που φαίνεται να προκύπτουν από τη μετανάστευ
ση αποδίδονται σε εθνοτικούς παράγοντες. Με αυτό τον τρόπο οι μετανάστες
αποπροσωποποιούνται εντελώς και το βασικό τους χαρακτηριστικό γίνεται η εθνικό
τητα6.
Στις γενεαλογικές διαφορές προστίθενται συχνά οι πολιτισμικές. Η κουλτούρα
των μεταναστών τους εμποδίζει να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα:
Ήρθαν στην Ελλάδα πειναομένοι και στερημένοι από το καθετί (..) Τώρα βρήκαν
την ελευθερία και αυτή τους έβλαψε'. (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 13.6.93)
Φαίνεται ίσως παράδοξο αλλά η διαφοροποίηση των μεταναστών από ‘εμάς’
στο πολιτισμικό επίπεδο αναφέρεται κύρια στη διάκριση μεταξύ δημοκρατικής,
καπιταλιστικής Δύσης και πρώην-κομμουνιστικής αυταρχικής Ανατολής. Παρόλο,
δηλαδή, που η ελληνική εθνοτική-πολιτισμική ταυτότητα τονίζει τη διαφορετικότητα
των 'αυθόρμητων' Ελλήνων σε σχέση με τους μοντέρνους Δυτικοευρωπαίους, όταν η
σύγκριση γίνεται σε σχέση με τους μετανάστες, τα σημεία αναφοράς αλλάζουν, η
Ελλάδα εντάσσεται στη Δύση κατά τρόπο που να τονίζεται η υπεροχή του έθνους.
Οι πολιτισμικές διαφορές των αλλοδαπών συνδέονται επίσης με την εκπαίδευσή
τους. Είναι απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν την κοινωνική και επαγγελματική
πραγματικότητα της Ελλάδας. Το επιχείρημα αυτό αφήνει να εννοηθεί αφ’ ενός μεν
ότι η ελληνική εκπαίδευση υπερέχει εκείνης των μεταναστών, αφ’ ετέρου δε ότι
δίκαια γίνονται διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών διότι φταίνε αυτοί. Η στρατηγική
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να αποδίδουν ευθύνες έτσι ώστε να προσφέρουν
6.
Έ χει αποδειχθεί (Kuper 1989) ότι π τάση αποπροοωποποίησης ενός εθνικού πληθυσμού από έναν άλλο είναι
ένδειξη είτε πιθανών βίαιων αντιδράσεων προς τον πληθυσμό αυτό είτε και απειλής γενοκτονίας.
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στο κοινό τους ένα σενάριο και μέσα από αυτό μια εξήγηση σχετικά με κάποιο δημόσιο
ζήτημα, έχει διαπιστωθεί σε πολλές μελέτες (Τριανταφυλλίδου 1995, 1996Θ). Μια
τέτοια δε στρατηγική μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν ενεργοποιεί την
εθνική-πολιτισμική ταυτότητα.
Παρόλο που η πολιτική κουλτούρα δεν είναι κεντρικό σημείο αναφοράς της
ελληνικότητας, οι πολιτικές παραδόσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον λόγο του Τύπου
για τους μετανάστες. Από τη μια πλευρά τονίζεται η διαφορά μεταξύ του ελληνικού
πολιτικού συστήματος και των κρατικών δομών των χωρών προέλευσης των
μεταναστών. Ακόμα και για τους Πόντιους που έχουν ελληνική καταγωγή, τονίζεται η
διαφορετικότητά τους σ' αυτό τον τομέα:
Ε πειδή έχουν μάθει να δέχονται τις όποιες παροχές από το κράτος, στην
Ελλάδα δυσκολεύονται να φροντίσουν για τις ανάγκες τους’. (Καθημερινή της
Κυριακής, 25.10.92)
Από την άλλη πλευρά, όμως, η αναφορά στο νομικό-πολιτικό σύστημα της
Ελλάδας τονίζει τα δικαιώματα των μεταναστών ως ανθρώπων και εργαζομένων και
τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους. Έτσι οι πολιτικές
διαστάσεις της εθνικής ταυτότητας τείνουν στον υπερκερασμό των διαφορών στο
όνομα του ανθρωπισμού.
Αντίθετα με την πολιτική κουλτούρα το δεύτερο μη-εθνοτικό στοιχείο της
εθνικής ταυτότητας, η επικράτεια, συνδέεται αρνητικά με τους μετανάστες. Συχνά
τονίζεται από τον Τύπο το γεγονός ότι οι μετανάστες παραβιάζουν τα σύνορα της
χώρας (Απογευματινή της Κυριακής, 27.10.91), κυριολεκτικά "εισβάλλουν’ στην Ελλάδα
και "πλήττουν" ιδιαίτερα τις παραμεθόριες περιοχές (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
13.6.93). Όντως οι παράνομοι μετανάστες με την είσοδό τους στη χώρα αμφισβητούν
έμμεσα πλην όμως έμπρακτα την εθνική κυριαρχία Έτσι επιβεβαιώνουν αναπόφευκτα
την εθνικιστική άποψη ότι οι ξένοι αποτελούν απειλή για το έθνος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η διαφορετική γλώσσα και η
θρησκεία των μεταναστών δεν φαίνεται να ενεργοποιεί έντονους μηχανισμούς διαφορο
ποίησης. Το θέμα των γλωσσικών διαφορών αντιμετωπίζεται κύρια από την πρακτική
του σκοπιά. Η εκμάθηση της ελληνικής αποτελεί αναγκαίο βήμα για την επιβίωση
αλλά και για την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Οπωσδήποτε, αυτή
η άποψη υπονοεί ότι οι μετανάστες θα αφομοιωθούν γλωσσικά και πολιτισμικά. Το
σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν αποκλείει τη δυνατότητα αυτή για γενεαλογικούς
λόγους.
Η θρησκεία παρ' ότι αποτελεί μαζί με την εθνοτική καταγωγή τον πυρήνα της
ελληνικής ταυτότητας, δεν αποτελεί βασική διάσταση διαφοροποίησης σε σχέση με
τους μετανάστες. Αυτό πιθανώς συμβαίνει διότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι
μεν ορθόδοξοι είναι όμως χριστιανοί. Επί πλέον, η περιορισμένη έμφαση που δίνεται
στις θρησκευτικές διαφορές είναι πιθανό να οφείλεται οτο γεγονός ότι οι μετανάστες,
όντας στην πλειοψηφία τους παράνομοι, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν τη
θρησκευτικότητά τους, ή τουλάχιστον να την εκδηλώσουν δημόσια
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5. Συμπεράσματα
Η μελέτη αυτή εξέτασε πώς τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας
αναπαράγονται μέσα στο δημόσιο λόγο όταν αυτός αναφέρεται στους “άλλους’ και
ιδιαίτερα όταν αφορά τους “άλλους εντός', στην προκειμένη περίπτωση τους μετα
νάστες. Με βάση μια σύντομη ανάλυση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, προσδιορίσα
με τα κύρια χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αναλύσαμε τα δημοσιεύματα των
εβδομαδιαίων εφημερίδων σχετικά με τους μετανάστες. Επισημάναμε το ρόλο των
πολιτικών και των εθνοτικών στοιχείων της ελληνικής ταυτότητας στο δημόσιο λόγο
για τους μετανάστες καθώς και τις έμμεσες ερμηνείες που υποδηλώνονται μέσα από
αυτά. Συμπερασματικά, η διαφοροποίηση των μεταναστών από τους Έλληνες
οργανώνεται σε δύο επίπεδα Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η εθνικότητα. Οι
μετανάστες είναι πρώτα απ’ όλα Αλβανοί, Πολωνοί, Ρουμάνοι, Χιλιανοί κ.ο.κ. και ως
τέτοιοι είναι διαφορετικοί από ‘εμάς*. Επί πλέον, η εθνικότητά τους συνδέεται με
κάποια τυπικά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που υποτίθεται ότι προσδιορίζουν τη
συμπεριφορά τους. Έτσι η γενεαλογική καταγωγή αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο για
την αποδοχή και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, αφού είναι εκ
γενετής “διαφορετικοί* και επομένως “ξένοι*.
Το δεύτερο επίπεδο διάκρισης μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μεταναστών
αναφέρεται στις πολιτισμικές διαφορές. Αυτές έχουν διττό χαρακτήρα Είτε αναφέρονται στις παραδόσεις και τα ήθη είτε αφορούν την πολιτική κουλτούρα και το
εθνικό νομικό-πολιτικό σύστημα. Διαπλέκονται, δηλαδή, εδώ στοιχεία εθνοτικού
χαρακτήρα όπως η πολιτιστική κληρονομιά με πολιτικά στοιχεία όπως το σύστημα
πολιτικής οργάνωσης και οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτό. Σ’ αυτό το
επίπεδο η διάκριση και διαφοροποίηση μεταξύ ντόπιων και Ελλήνων είναι έντονη.
Παρ' όλα αυτά, η ένταξη στην εθνική κοινότητα είναι δυνατή εφόσον οι νεοφερμένοι
γνωρίσουν και αποδεχτούν τους κανόνες και τις παραδόσεις της. Σχετικό παράδειγμα
αποτελεί το ζήτημα της γλώσσας. Παρόλο που η ελληνική γλώσσα θεωρείται ως
βασικό αποδεικτικό στοιχείο της συνέχειας και της μοναδικότητας του έθνους (βλ.
Χρηστίδης 1995), ενθαρρύνεται η εκμάθησή της από τους μετανάστες ως ένα
ουσιαστικό μέσο ένταξής τους στην ελληνική πραγματικότητα.
Ένα από τα πορίσματα της έρευνάς μας που αξίζει παραπέρα μελέτη είναι η
θρησκευτική διάσταση της Ελληνικότητας. Ενώ η Ορθοδοξία θεωρείται ως αναπόσπαστο
κομμάτι της εθνικής ταυτότητας, χρησιμοποιείται σπάνια ως διάσταση διαφοροποίησης
των αλλοδαπών από τους ημετέρους.
Τα συμπεράσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι ο έντονα εθνοτικός χαρακτήρας
της ελληνικής εθνικής ταυτότητας αναπαράγεται στο δημόσιο λόγο. Ο Τύπος
επικαλείται την εθνοτική καταγωγή των μεταναστών για να τους αποκλείσει από την
ελληνική κοινωνία. Η ενδεχόμενη ένταξή τους αφ’ ενός μεν δεν είναι δυνατή λόγω
της γενεαλογικής-ιδιοσυγκρασιακής διαφορετικότητάς τους, αφ’ ετέρου δε δεν είναι
επιθυμητή διότι θα έθετε σε κίνδυνο την καθαρότητα, τη μοναδικότητα και τελικά τη
διαφορετικότητα της εθνικής ομάδας.
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Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, οι πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις
της εθνικής ταυτότητας χρησιμοποιούνται επίσης για να τονιστούν οι διαφορές μεταξύ
‘ημών* και των ‘άλλων*. Δε φαίνεται, όμως, να αποτελούν αξεπέραστο εμπόδιο για την
αποδοχή των μεταναστών αφού οι τελευταίοι ενθαρρύνονται να προσαρμοστούν και
να αφομοιωθούν πολιτισμικά. Οι πολιτισμικές, δηλαδή, διαφορές ερμηνεύονται κάτω
από ένα μη-γενεαλογικό, πολιτικό (civic) πρίσμα. Το πόρισμα αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό διότι φαίνεται να υποδείχνει ότι ακόμα και έθνη που βασίζουν την
ιδιαιτερότητά τους σε εθνοτικά στοιχεία είναι δυνατό να υιοθετήσουν μια “ανοιχτή’
στάση προς τους ξένους εάν τα εθνοτικά τους χαρακτηριστικά ιδωθούν κάτω από μια
μη-γενεαλογική οπτική γωνία.
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