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Περίληψη
Ενας τρόπος να κατανοήσουµε την εικόνα και την ταυτότητα της Ελλάδας στα διεθνή µέσα και κατ’επέκταση στη
σύγχρονη παγκόσµια πολιτική σκηνή είναι να αξιολογήσουµε και να αναλύσουµε, όσον το δυνατόν γρηγορότερα,
εν ανάγκη ακόµα και πρώιµα, την κάλυψη των εκρηκτικών γεγονότων των τελευταίων µηνών του 2008, τόσο
στην Ελλάδα, µα περισσότερο στο εξωτερικό. Η Ελλάδα στηρίζει µεγάλο µέρος, τουλάχιστον της οικονοµικής της
επιβίωσης, στον τουρισµό, σε µία γενική φαντασιακή και ιδεατή ταυτότητα, την οποία µέχρι και λίγο µετά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες συντηρούσε, µε νύχια και µε δόντια.
Μπορούµε να αναλύσουµε τις επιπτώσεις της κάλυψης των διεθνών και εγχώριων µέσων όσον αφορά την
φαντασιακή Ελληνική ταυτότητα (imaginary), συνδυάζοντας έρευνα όσον αφορα την συµπεριφορά µικρών
κρατών στον διεθνή χώρο, παράλληλα µε µεθοδολογία και θεωρία προερχόµενη από αναλυση
κυβερνοσυγκρούσεων στο διαδίκτυο, για παράδειγµα δυνητικές ταυτότητες (virtual identities) (Karatzogianni, The
Politics of Cyberconflict, 2006, 2008). Ετσι µπορούµε να χαρτογραφήσουµε µια πρώτη εικόνα της σηµερινής
θεσης της Ελλάδας στον διεθνή και στον κυβερνοχώρο, και να κωδικοποιήσουµε τα βασικά προβλήµατα,
διενέξεις και πρωταγωνιστές και τις επικοινωνιακές τακτικές που υιοθετούν.
Για παράδειγµα, είναι σηµαντικό να διαφοροποιήσουµε τα καλούπια “νόµος και τάξη” σε αντίθεση µε “αδικία και
αντίσταση” τα οποια προσφέρθηκαν ως κεντρικά µυνήµατα κατά τη διάρκεια των εξεργέσων. Επιπλέον, το
διαδίκτυο, παρ’όλη την εξαιρετικά εµβρυακή του ανάπτυξη στην Ελλάδα, έπαιξε και θα παίξει σηµαντικό ρόλο
στην πολιτική και κοινωνική συµµετοχή των νεοτέρων, που µέχρι τώρα παρέµεναν αδιάφοροι,
κοµµατικοποιούνταν µέσω της οικογένειας, περιθωριοποιούνταν οικονοµικά ή αυτοπεριθωριοποιούνταν µέσω
lifestyle ακτιβισµού.
Αν οι πολιτικοκοινωνικές-οικονοµικές κυβερνοσυγκρούσεις δεν αναλυθούν, κι η πολιτική ενέργεια που
εκτινάχτηκε στο διαδίκτυο δεν βρει ένα κανάλι σε απευθείας σύνδεση (ας χρησιµοποιήσουµε µια φράση του
“συναφιού’) µε την πολιτική, πολιτισµική, κοινωνική και προπάντων οικονοµική ελίτ, η Ελλάδα θα συνεχίζει να
υπάρχει στην αιχµή του χάους. Τα διεθνή, όσο και τα εχγώρια µέσα έχουν µετατοπίσει εκεί ακριβώς την
φαντασιακή ταυτότητα των Ελλήνων, ενώ ένας παγκόσµιος κυβερνοχώρος µε τη συµµετοχή και της διασποράς
δηµιούργησε κι εξανάγκασε µια δυνητική ταυτότητα και κινητοποίηση πέρα από τις στενές εθνοθρησκευτικές
παρωπίδες, συγκεκριµένου κόµµατος, ή της χρεωκοπηµένης ιδεολογίας του έθνους-κράτους.

