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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
[σε μια εποχή όπου όλο και περισσότερο γίνεται αναφορά στον πολίτη και τα δικαιώματα του 
σε μια εποχή που «ανακαλύπτεται», από όλες τις πλευρές, η λογική της κοινωνίας πολιτών 
αξίζει να αρχίσουμε να βλέπουμε περί τίνος ακριβούς πρόκειται -  και πού οδηγεί η συζήτηση]
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Εκλογές: το μετέωρο βήμα 
της αναζήτησης του πολίτη

τις ανοιξιάτι
κες εκλογές 
του 2000. ή 
μάλλον στην 
αρκετά μα- 
κρόσυρτη πο
ρεία προς τις 
εκλογές, οι α

ναφορές στον πολίτη διεκδίκη- 
σαν σε πρώτη φάση έναν ενδια
φέροντα ρόλο. Τελικά, όμως, 
προσγειώθηκαν στα γνω- 
στά/παραδοσιακά πλαίσια 
όπου το πολιτικό σύστημα 
υπόσχεται στον πολίτη -  
ψηφοφόρο -  λαό προστα
σία και επιδαψιλεύσεις και 
λαμβάνει σε αντίδωρο ψή
φους και (με βάση το ε 
κλογικό σύστημα) νομιμο
ποίηση. Κάποιες όμως από 
τις πρώτες μετεκλογικές 
κινήσεις δείχνουν πως στη 
φάση αυτή ο πολίτης δεν 
είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί 
βολικά περιορισμένος στο 
γνώριμο όσο και παθητικό ρόλο 
του.

Ας δούμε όμως τα πράγματα 
με την σειρά: το άνοιγμα της 
προεκλογικής πορείας με την α- 
νακίνηση ζητήματος προεδρικής 
εκλογής από τη Νέα Δημοκρατία 
συνδυάστηκε με κάποιες αναζη

τήσεις από αυτόν τον πολιτικό 
χώρο -  που δεν χαρακτηρίζεται 
και τόσο από την προσπάθεια 
διαφυγής από την παραδοσιακή 
προσέγγιση -  για έναν ενεργότε
ρο ρόλο του πολίτη στον πολιτι
κό λόγο. Σε σημείο ο Κ. Καρα
μανλής να κάνει ευθείες αναφο
ρές σε κοινωνία πολιτών, χωρίς 
να προσδιορίζει ωστόσο τη λει
τουργία που θα της επιφυλάσσε

ται. Ήταν μια φανερή προσπά
θεια να παραμεριστεί η αίσθηση 
μονοκρατορίας της «παλιάς 
γλώσσας», να δοθεί η εντύπωση 
νεωτερικής προσέγγισης/ανοίγ- 
ματος νέων μετώπων. Στη συνέ
χεια, όμως, οι ανάγκες ξυπνήμα
τος του αρχέγονου (του φόβου,

για παράδειγμα, της εικόνας μι- 
ζέριας, της ανάγκης εξέγερσης ε 
νάντια σε μιαν αδιάφορη Κυβέρ
νηση...) άφησαν όλα αυτά στην 
άκρη.

Στον πολιτικό λόγο με τον ο 
ποίο προσήλθε το ΠΑΣΟΚ και 
μάλιστα ο Κώστας Σημίτης (γύ
ρω από τη φιγούρα και το προ
σωπικό στίγμα του οποίου δια
μορφώθηκε κατά πολύ η καμπά- 

νια του ΠΑΣΟΚ, τουλάχι
στον μέχρι μια εβδομάδα 
πριν την κάλπη), ο πολίτης 
διεκδίκησε πολλαπλό ρό
λο. Υπήρξε αναφορά στους 
μηχανισμούς «ενδυνάμω
σης» του πολίτη σε μια λο
γικής του εκσυγχρονισμού. 
Υπήρξε έμφαση στα προ
βλήματα της καθημερινό
τητας, με προσπάθεια να 
αναχθεί η ενεργότερη συμ
μετοχή του πολίτη στη δια
δικασία αντιμετώπισής 
τους σε κλειδί μιας νέας 

πολιτικής προσέγγισης. Κάπου 
εκεί, γλύστρησε στον πολιτικό 
λόγο και μια σειρά αναφορών σε 
προσεγγίσεις κοινωνίας πολι
τών... Όμως το ανέβασμα των 
τόνων και η αίσθηση κρισιμότη
τας της αντιπαράθεσης ξύπνησε 
κι εδώ πιο «δοβεκιμασμένα» πο-

Στη Νέα Δημοκρατία 
η ανάγκη ξυπνήματος του αρχέγονου 

(του φόβου, για παράδειγμα) 
και στο ΠΑΣΟΚ

η αίσθηση κρισιμότητας των εκλογών 
απέκλεισαν την ένταξη της Κοινωνίας Πολιτών 

στον κεντρικό πολιτικό λόγο.
0α αλλάξει τα πράγματα 

η, υποτιθέμενη, πρόθεση «επανίδρυσης» τους;
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λιτικά αντανακλαστικά και η 
προεκλογική εκστρατεία κορυ- 
φώθηκε και έκλεισε με την προ
βολή των πιο παραδοσιακών εκ
δοχών μέριμνας ενός δραστήριου 
Κράτους προς τους άξιους βοή
θειας, προσοχής, στοργής, κοινω
νικών παροχών, ασφάλειας, ανά
πτυξης, κ.λπ., κ.λπ. πολίτες 
«του».

Ας σημειωθεί ότι στην πολιτι
κή συζήτηση για τις εκλογές του 
2000 υπήρξε αξιοσημείωτη η α
πουσία του άλλου συντελεστή -  
της αγοράς. Στην Ν. Δ. η φιλε
λεύθερη προσέγγιση που θάδινε 
στην αγορά ρόλο πρωταγωνιστή 
είτε θεωρείται επικίνδυνη (για 
να μην εγκληθεί επί «νεοφιλε
λευθερισμό)»), είτε αυτονόητη 
(οπότε προς τι νά τα λέμε και 
ενδεχομένως να παρεξηγούμε- 
θα;). Χαρακτηριστικά, ο Στ. 
Μάνος και οι αυτοονοματισθέ- 
ντες Φιλελεύθεροι επέστρεψαν 
στη στρούγκα και σιώπησαν ε 
φεξής. Στο δε χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, όπου η αγορά και οι ι
δεολογικά κινητοποιητικές λει
τουργίες της είχαν «ανακαλυ
φθεί» κι ενθουσίασε μέσω της 
ακμής του Χρηματιστηρίου, η 
κακοτυχία της οδού Σοφοκλέους 
μετά το φθινόπωρο του 1999 ο
δήγησε σε μια ταχύτατη απο
στασιοποίηση: μη μιλάς για εκεί
νο που θάθελες να είχες ξεχά- 
σει.Και συ και οι ψηφοφόροι...

Μ ια τέτοια συγκυρία απο
τελούσε εύφορο έδαφος 

για να αναπτυχθούν και να π ε
ράσουν στο προσκήνιο, να κατα
γραφούν και να λειτουργήσουν 
στην κυρίως πολιτική σκηνή, 
προσεγγίσεις κοινωνίας πολιτών. 
Όπως όμως ήδη σημειώθηκε, η 
κορύφωση της προεκλογικής εκ
στρατείας οδήγησε αλλού -  σε 
γνώριμα εδάφη -  τον πολιτικό 
λόγο, την πολιτική διεκδίκηση 
και τα μέσα πολιτικής νομιμο
ποίησης και τα δύο μεγάλα κόμ
ματα. Το γεγονός ότι τα μικρά 
κόμματα είτε (αυτο)περιθωριο- 
ποιήθηκαν, είτε αναιρέθηκαν ε 
ντάσσει τις δικές τους προσεγγί

σεις -  ιδίως του Συνασπισμού, ί
σως και των Φιλελευθέρων αν 
θεωρήσει κανείς ότι υπήρξαν -  
προς μια λογική αποδυνάμωσης 
της κοινωνίας πολιτών.

Η επαναφορά από τα κόμμα
τα εξουσίας (ή τα κινήματα ή τις 
παρατάξεις: είναι ενδιαφέρον να 
δει κανείς πώς το λεξιλόγιο αλ
λάζει...) ζητήματος επανιδρύσε- 
ως του ίδιου τους του εαυτού, υ
πόσχεται πεδίον δόξης λαμπρόν 
στη συζήτηση περί τον πολίτη. 
Συζήτηση για τη συμμετοχή του 
στους μηχανισμούς απόφασης. 
Συζήτηση για την ενδυνάμωσή 
του. (Υποτίθεται ότι βασικό τμή
μα της συνταγματικής Αναθεώ
ρησης θα τραπεί προς αυτήν  την 
κατεύθυνση). Όμως εδώ ελλο
χεύει ο γνώριμος για τα ελληνι
κά πράγματα πειρασμός: όλα να 
γίνονται «για τον πολίτη και για 
το καλό του» αλλά με μηδαμινή 
αν μη μηδενική συμμετοχή του 
εν λόγω πολίτη...

Ταυτόχρονα, τα μέτωπα που 
ανοίγουν ήδη από τη σύνθεση 
της νέας Κυβέρνησης -  πρώτα 
μεταξύ του νυν υπουργού Δικαι
οσύνης Μιχάλη Σταθόπουλου και 
του (συμφοιτητή του) Αριχεπι- 
σκόπου Χριστόδουλου με αντι
κείμενο τις σχέσεις
Εκκλησίας/Κράτους -  δείχνουν 
από μόνα τους ότι η δημόσια 
συζήτηση δεν είναι εύκολο να 
προχωρήσει πλέον χωρίς την έ 
νταξη με σοβαρότερο τρόπο του 
πολίτη. Μείζονες επιλογές (Α
σφαλιστικό, νέο περιβάλλον ερ
γασίας) θα δώσουν και 
άμεσο/λειτουργικό περιεχόμενο 
σ ’ αυτήν την παρατήρηση.

Και πάλι, όμως, ο πειρασμός 
μιας ψευδαντιπροσώπευσης του 
πολίτη είναι μεγάλος: σημειώστε 
ήδη την προθυμία με την οποία 
ο Αρχιεπίσκοπος αξίωσε δημο
ψήφισμα ώστε να δώσει «λόγο 
στο λαό». Και αναμείνατε τη 
διεκδίκηση λόγου στο καίριο 
Ασφαλιστικό από τις συνδικαλι
στικές ηγεσίες, σε μιαν αναβίω
ση παλιότερων δεκαετιών.

Α.Δ.Π.- Δ.Α.Σ.

Διαδίκτυο

η Ένωση Πολιτών για την ΠΑ
ΡΕΜΒΑΣΗ, ένα μη κερδοσχο- 
πικό/μη κομματικό, εθελοντι

κό σωματείο πολιτών κλείνει αυτό το 
καλοκαίρι πέντε χρόνια δράσης. Από 

τις αρχές του 1997 άρχισε η δεύτερη 
περίοδος δράσης της στη βάση νέων 
αναπροσαρμοσμένων στη νέα πραγ
ματικότητα στόχων. Νέος στόχος της 
Ένωσης, η λειτουργία της ως μιας 
«γεννήτριας ιδεών και νέων θεσμών» 
που έχει ως βασικό άξονα την ανά
δειξη της κοινωνίας πολιτών ως τρί
του χώρου αυτοδύναμης κινητοποίη
σης των πολιτών δίπλα από το κρά
τος και την ιδωτική οικονομία της α 
γοράς με κεντρικό σκοπό την προώ
θηση της ιδέας του σύγχρονου αυτό
νομου πολίτη. ΗΈνωση προώθησε το 
θεσμό του «Συνηγόρου του Πολίτη» 
και πραγματοποίησε πολλές εκδηλώ
σεις μαζί με άλλες συγγενείς κινήσεις 
πολιτών. Το 1999 η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έ
κανε μια στροφή, ένα άνοιγμα προς 
το ευρύτερο κοινό διαμέσου πιο ευέ
λικτων μορφών επικοινωνίας. Ώρα 
λοιπόν για ένα σύντομο απολογισμό.

Έτσι στις αρχές του 1999 κυκλο
φόρησε το πρώτο τεύχος του τριμηνι
αίου περιοδικού διαλόγου με τίτλο 
«Κοινωνία Πολιτών» -ήδη διαβάζετε 
το ί ο  τεύχος- ενώ τον Νοέμβριο του 
ίδιου χρόνου δημιουργείται ο δί
γλωσσος (ελληνικά/αγγλικά) Δικτυα- 
κός χώρος της Ένωσης στο Διαδίκτυο 
όπου «φορτώθηκαν», εκτός των άλ
λων υλικών και ντοκουμέντων, όλα 
τα τεύχη του περιοδικού που κυκλο
φόρησαν. Σήμερα, πέντε μήνες μετά, 
πάνω από 500 επισκέπτες το μήνα α 
πό την Ελλάδα και ολόκληρο τον κό
σμο (το 40% από την Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ) έχουν πληροφορηθεί κατά κά
ποιον τρόπο τις απόψεις μας από το 
Διαδίκτυο, ενώ το περιοδικό έχει 
σταθερά 1.000 αναγνώστες ανά τεύ
χος (όση και η κυκλοφορία του).

Αποτελεί κάτι το πολύ σπουδαίο 
αυτή η επιτυχία; Όχι, βεβαίως. Απλά 
είναι ένα ενθαρρυντικό πρώτο βήμα, 
χρήσιμο όχι μόνο για την ΠΑΡΕΜΒΑ
ΣΗ αλλά και σε πολλές άλλες Μη Κυ
βερνητικές Οργανώσεις που ασφυ- 
κτιούν όπως και εμείς από την έλλει
ψη υλικών μέσων και ευκαιριών επι
κοινωνίας σε μια κοινωνία που δεν έ
χει αποδεχθεί ακόμα πλήρως τη χρη
σιμότητα της εθελοντικής κινητοποίη
σης των πολιτών σε πολιτική -αλλά
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και Κοινωνία Πολιτών: Τα νέα μέσα επικοινωνίας της Ενωσης

όχι κομματική- βάση και σε έναν Τύ
πο (γραπτό και ραδιοτηλεοπτικό) 
που μόλις τώρα ανακαλύπτει τη ση
μασία της.

Διαδίκτυο και πολίτες: Το Διαδί
κτυο, διεθνώς και στην Ελλάδα, ανα- 
δεικνύεται σταδιακά σε έναν προνο
μιακό χώρο επικοινωνίας, συνεργα
σίας και δράσης των Μη Κυβερνητι
κών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Πρόκειται 
για την ανάδυση ενός νέου «δημόσι
ου χώρου επικοινωνίας» που ευνοεί 
τόσο μία ευέλικτη συλλογική παρου
σία όσο και -κυρίως- την προώθηση 
της αμφίδρομης επικοινωνίας εκ μέ
ρους των μεμονωμένων χρηστών του, 
πιθανή βάση ανάπτυξης μιας νέας, 
δημιουργικής ατομικότητας κοινωνι
κά προσανατολισμένης. Αυτό το χα
ρακτηριστικό βρίσκεται κοντά στον 
πυρήνα του επίσης σταδιακά ανα- 
δυόμενου προτύπου του σύγχρονου 
αυτόνομου πολίτη του 21ου αιώνα.

Η έννοια της κοινωνίας των πολι
τών χωρίς αυτό το νέο πρότυπο με- 
τατρέπεται σε ένα «άδειο πουκάμι
σο» μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Η θε
τική συνεισφορά του Διαδικτύου σ ’ 
αυτή την τόσο προσδοκώμενη εξέλιξη 
ήταν μη αναμενόμενη αλλά τελικά α- 
πετέλεσε μια καλοδεχούμενη έκπλη
ξή-

Διαδίκτυο και πολίτες: Οι παρα
δοσιακές μορφές επικοινωνίας (ανα
κοινώσεις στον Τύπο, συγκεντρώ- 
σεις/συζητήσεις κ.ά.), παρότι διατη
ρούν πάντοτε τη χρησιμότητά τους, 
ταιριάζουν περισσότερο σε μεγάλους 
οργανισμούς με πολλούς πόρους και 
δυνάμεις επιρροής, ενώ περιορίζουν 
τη χωρική εμβέλεια της επικοινωνίας 
και τον αριθμό των ανθρώπων που 
αφορούν.

Αντιθέτως. το πλεονέκτημα των 
ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοι
νωνίας πολιτών βρίσκεται στη ζωντά
νια του μηνύματος (πρώτα ο πολί- 
της/οι πολίτες μπορούν), στην ένταξη 
νέων προβλημάτων στην ατζέντα του 
δημόσιου διαλόγου και στον ευέλι
κτο. οριζόντιο, ανοικτό τρόπο οργά
νωσης, που δίνουν ηθικό νόημα στην 
«αυτοκυβέρνηση» του καθενός μας 
μέσα από μια συμμετοχή στα δημό
σια πράγματα.

Οι ΜΚΟ σε αντίθεση με τα παρα
δοσιακά πολιτικά κόμματα δεν στο
χεύουν στη διακυβέρνηση του κρά
τους αλλά στη θετική επιρροή για τη

βελτίωση της ζωής μας μέσα από την 
κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών. 
Προτείνουν ιδέες και καινοτόμες λύ
σεις που οι συμβατικές πολιτικές δυ
νάμεις αδυνατούν να εντοπίσουν ή 
και συχνά υποβαθμίζουν.

Για όλους αυτούς τους λόγους το 
Διαδίκτυο και οι νέες μορφές επικοι
νωνίας ευνοούν τις ΜΚΟ και δεν εί
ναι τυχαία η συμβολή τους στην πα
γκόσμια κινητοποίηση των διαδηλω
τών στο Σηάτλ και την Ουάσινγκτον 
για μια άλλη πιο «ανθρώπινη παγκο
σμιοποίηση». Από τις 3.000 ελληνι
κές, εθελοντικές ΜΚΟ -τον αντίστοι
χο κατάλογο μπορείτε να βρείτε στο 
δικτυακό χώρο της Ένωσης- πάρα  
πολλές έχουν κάτι γόνιμο να πουν 
και να προτείνουν, εφόσον βρουν τον 
κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας και 
δημοσιοποίησης των μηνυμάτων 
τους.

Νέος στόχος λοιπόν της Ένωσης 
είναι, μαζί με άλλες συγγενείς κινή
σεις, η προώθηση έως το 2002 ενός 
διαρκούς Δικτυακού Forum που θα 
δώσει φωνή και χώρο επικοινωνίας 
στις ελληνικές ΜΚΟ από ολόκληρη 
την Ελλάδα βοηθώντας έτσι στην πο
λύπλευρη ανάδειξη της δράσης τους 
σε στενή συνεργασία και επαφή με 
ανάλογες διεθνείς πρωτοβουλίες. 
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές με 
άλλα ευρωπαϊκά Think Tanks της κοι
νωνίας πολιτών και ελπίζουμε να 
συμμετάσχουμε σε κάποιες διεθνείς 
πρωτοβουλίες. Άλλωστε η διεθνής 
διάσταση όλων των ΜΚΟ (ο 0ΗΕ έχει 
καταγράψει 50.000 παγκοσμίους) εί
ναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. 
Αποτελεί κριτήριο προοδευτικότητας 
που τις διαχωρίζει από κάποιες -λί
γες ευτυχώς- ομάδες πολιτών σωβι- 
νιστικού ή εθνικιστικού χαρακτήρα.

Μιλήσαμε ως τώρα για τα νέα μέ
σα  επικοινωνίας της Ένωσης και το 
Διαδίκτυο. Όμως προϋπόθεση για τη 
γόνιμη χρήση τους παραμένει κάτι 
πολύ παραδοσιακό και ίσως οικουμε
νικά προαιώνιο. Οι άνθρωποι και η 
ποιότητα των ιδεών και της προσφο
ράς τους.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
κ α ι ο ι ά ν θ ρ ω π ο ί τη ς

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι μία ένωση 
ενεργών πολιτών και επίσης μία ομά
δα  φίλων κατά την αριστοτελική έν
νοια του όρου. Μια ομάδα φίλων που

έχει κοινά ιδανικά εθελοντικής προ
σφοράς —όχι όμως αναγκαστικά και 
κοινή ιδεολογία- π έρα  και πάνω από  
στενές πολιτικές προτιμήσεις και ε 
παγγελματικά συμφέροντα, έχουμε 
όλοι μας μια ξεχωριστή επαγγελμα
τική δραστηριότητα αλλά ενωνόμα
στε για λίγες ώρες κάθε εβδομάδα ε 
θελοντικά προς όφελος του κοινού 
σκοπού. Η δύναμη της ΠΑΡΕΜΒΑ
ΣΗΣ βρίσκεται στους ανθρώπους της 
και τις ιδέες τους.

Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις 
πραγματικές οργανώσεις της κοινω
νίας πολιτών, μικρές ή μεγάλες, π α 
γκόσμιες ή εθνικές. Προσφέρουν πε
ρισσότερο ηθική ικανοποίηση και αυ 
τοπραγμάτωση και όχι μερίδιο πολι
τικής εξουσίας ή χρηματική ικανο
ποίηση. Γ ι’ αυτό άλλωστε ομιλούμε 
για έναν τρίτο χώρο δίπλα από το 
κράτος και την αγορά. Ας ρίξουμε 
λοιπόν μια σύντομη ματιά στους αν
θρώπους κοιτάζοντας πίσω από τις 
νέες μας δραστηριότητες.

Η Κοινωνία Πολιτών: Κάθε Τε
τάρτη μεσημέρι και για μία μόνον ώ
ρ α  -στο χρόνο εφαρμόζουμε αγγλο- 
σαξωνικές μεθόδους όπου χρειάζε
τα ι- συνεδριάζει στα γραφεία της 
Ένωσης η συντακτική επιτροπή του 
περιοδικού «Κοινωνία Πολιτών». 
Σχεδόν κάθε εβδομάδα συνεδριάζουν 
περί του πρακτέου οι Νίκος Μουζέ- 
λης, Βίκτωρ Παπαζήσης, Πωλίνα 
Λάμψα, Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος, 
οι πολλαπλά προσφέροντες συντονι
στές της έκδοσης Α ντώνης Παπαγιαν- 
νίδης και Δημήτρης Σωτηρόπουλος, η 
Βάλια Αρανίτου, η Ελίνα Μουσταίρα, 
ο Τζώρτζης Παγουλάτος, η Ινώ Αφε
ντούλη, ο υπογράφων και, περιστα- 
σιακά, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτρο
πής Θάνος Βερέμης, Α ντώνης Μα- 
κρυδημήτρης και Σωτήρης Ντάλης.

Συντόμως θα προστεθεί στην ο 
μ άδα και ο Γιώργος Σπανός ως συ
ντονιστής, ενώ κρίσιμο ρόλο στην τε
λική έκδοση του περιοδικού παίζουν 
οι Αριέττα Παντελάκη και Σπόρος 
Βρεττός. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
της ένωσης δραστηριοποιούνται και 
σε άλλους τομείς όπως η Φλωρίκα 
Κυριακοπουλου (πολιτιστικά, με 
πλούσια επίσης αυτόνομη εθελοντική 
δράση στο Ναύπλιο), η ΝτίναΑραβα- 
νή (εκπρόσωπος της ομάδας Νέων 
της Ένωσης) ενώ ο Λουκάς Τσούκα- 
λης ασκεί από καιρό καθηγητικά κα-
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θήκοντα στο Λονδίνο.
Διαδίκτυο: Πάλι κάθε εβδομά

δα  λίγο πριν τη συντακτική επιτρο
πή του περιοδικού συνεδριάζει η 
πολλά υποσχόμενη «επιτροπή 
Ίντερνετ» με στυλοβάτες τους Πέ
τρο Χαριτάτο και Νίτα Κυριακο- 
πούλου και συμμετέχοντες τους 
Κώστα Σπηλιώτη και Μιχάλη Κρη
τικό. Δεν θα υπήρχε το site της 
Ένωσης αν δεν μας το πρόσφερε σε 
πολύ μικρό κόστος ο «αρχιτέκτο
νας» του Γιώργος Βεϊνόγλου και η 
εταιρεία ADD και δεν βοηθούσε ο 
Αλέξανδρος Παντελάκης.

Όπως θα έχετε καταλάβει, τα  
σχέδια της «Δικτυακής» ΠΑΡΕΜ
ΒΑΣΗΣ είναι πολλά. Συνδέσεις 
(links) και παρουσία σε portals (ελ
ληνικά και διεθνή), συνεργασία με 
το site της ΕΡΤ διαμέσου της τηλεο
πτικής εκπομπής «ΠΟΛΙΤΗΣ 
2000» της NET και την αντίστοιχη 
ραδιοφωνική της EpA, Διαδικτυακό 
συνέδριο για τα μεγάλα έργα, 
κ.λπ.

Τον κρίσιμο ρόλο για τη διοικη
τική υποστήριξη της δράσης της 
Ενωσης είχε τα προηγούμενα δύο 
χρόνια η Έφη Αλεξανδρή ενώ σή
μερα την αντικαθιστά στα γραφεία 
μας η Νάντια Αλεξανδρή. Όλη αυτή 
τη δραστηριότητα στηρίζουν και τα  
150 περίπου, λιγότερο ή περισσότε
ρο ενεργά μέλη της Ένωσης που 
συμμετέχουν κατά περίσταση στις 
εκδηλώσεις μας προσφέροντας επί
σης την οικονομική συνδρομή τους. 
Αυτή είναι λοιπόν η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 
ένας κύκλος 200 περίπου ανθρώ
πων που θέλουν να λέγονται ενερ
γοί πολίτες με όλη τη σημασία της 
λέξης, προσφέροντας ο καθένας α 
νάλογα με τη διάθεση, τονχρόνο 
και τις δυνατότητές του σε μια κοι
νωφελή κατεύθυνση.

Όσοι λοιπόν από τους αναγνώ
στες του περιοδικού ή τους επισκέ
πτες του Δικτυακού μας χώρου 
μπορούν να προσφέρουν κάτι ή και 
να συμμετέχουν ενεργά σ ’ αυτήν 
την κοινή προσπάθεια στροφής 
προς τα νέα μέσα επικοινωνίας εί
ναι ευπρόσδεκτοι και καλοδεχού
μενοι.

Περικλής Βασιλόπουλος

Για πληροφορίες: www.paremvassi.gr 
e-mail: paremvassi@ath.forthnet.gr 
ή online@ert.gr για την εκπ ο μ π ή  «Π ολί
της 2000 »/ΝΈ.Ύ

ε χει, ενδεχομένως, έλθει 
-πλέον- ο καιρός να αρχί
σουν τα πράγματα να λέγο
νται με το όνομά τους: ο κ. Χριστό
δουλος είναι επικίνδυνος.

Η αντιμετώπιση που, μέχρι τώ
ρα, ακολουθούσαν αρκετοί από αυ
τούς που διαφωνούν με τον Αρχιε
πίσκοπο («όταν επιτίθεσαι σε κά
ποιον τον ενισχύεις» και « α σ ’ το , θα 
ξεφουσκώσει») αποδεικνύεται ανε
παρκής: ο αρχηγός της Ελλαδικής 
Εκκλησίας, εκμεταλλευόμενος το 
«κενό» που δημιουργεί η έλλειψη 
αντιπολιτευομένων προς αυτόν φω
νών, επεκτείνεται όλο και περισσό
τερο σε χώρους, θέματα, πολιτικές 
που ουδεμία σχέση έχουν με το α
ξίωμά του -  εξαιρέσει των ίδιων 
του των «πολιτικών» φιλοδοξιών.

Μέχρι στιγμής (αν επιχειρήσει 
κανείς να κάνει μια συνοπτική λί
στα) ο Αρχιεπίσκοπος έχει: 1. εξαγ
γείλει οικονομική ενίσχυση πολιτών 
με κριτήρια θρησκευτικά (εξαιρώ
ντας τους μουσουλμάνους πιθανούς 
αποδέκτες του επιδόματος πολυτέ
κνων), 2. εκφραστεί απαξιωτικά για 
όσους Έλληνες θεωρούν εαυτούς α- 
θέους («γραικύλοι»), 3. απορρίψει 
τους ομοφυλόφιλους (με αφορμή το 
«συμβόλαιο συμβίωσης»), 4. αμφι
σβητήσει την σημαντικότερη (αν όχι 
μοναδική -  κι αυτό, από μόνο του, 
λέει πολλά για την συγκρότηση της 
Πολιτείας) έκφραση του «κοσμι
κού» κράτους στην Ελλάδα (την μη- 
θρησκευτική εκπαίδευση), 5. σιωπη- 
ρώς αποδεχθεί (αν όχι στηρίξει) τις 
επιθέσεις παραεκκλησιαστικών ορ
γανώσεων εναντίον ενός συγγραφέα 
του οποίου το βιβλίο θεωρήθηκε 
«βέβηλο», 6. υπεραμυνθεί της (πά
γιας εκκλησιαστικής) απαίτησης για 
αναγραφή του θρησκεύματος στις 
αστυνομικές ταυτότητες και 7. συ- 
γκρουσθεί με τον υπουργό Δικαιο
σύνης ο οποίος υποστήριξε ότι μια 
τέτοια πρακτική αντίκειται στην 
κείμενη νομοθεσία.

Η επικινδυνότητα του κ. Χρι
στόδουλου έχει δύο πλευρές: η μία 
αφορά τους Ελληνορθόδοξους πι
στούς, οι οποίοι στην συμπεριφορά

του διακρίνουν κινδύνους «εκκοσμί- 
κευσης» της Εκκλησίας, δημιουρ
γίας αντικληρικαλιστικής νοοτρο
πίας στο «ποίμνιο» και απαξίωσης 
του ιερατικού λόγου· η άλλη αφορά 
το σύνολο των πολιτών της χώρας, 
στο μέτρο που η Αρχιεπισκοπή πα
ρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα 
που παραδοσιακά ανήκουν στην ε- 
ποπτεία της Πολιτείας.

Η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία 
διέρχεται βαθειά κρίση: ο κοινωνι
κός ιστός έχει πλέον διαρραγεί (και 
δεν απαιτείται τίποτε περισσότερο 
από το να οδηγήσει κανείς στους 
ελληνικούς δρόμους για να το δια
πιστώσει αυτό), τα πολιτικά κόμμα
τα έχουν χάσει το στοίχημα της κοι
νωνικής αντιπροσώπευσης που έβα
λαν κατά την Μεταπολίτευση (και 
αντλούν, πλέον, την κοινωνική τους 
νομιμοποίηση από την νομή της ε
ξουσίας και τα παρελκόμενά της), 
ενώ δεν κατέστη εφικτή η διαμόρ
φωση Θεσμών που να μεσολαβούν 
μεταξύ της εξουσίας και του πολίτη 
ή που να προσφέρουν στον πολίτη 
την δυνατότητα συμμετοχής στην 
λήψη αποφάσεων και στην άσκηση 
πολιτικής (γεγονός που έχει επιτρέ
ψει την ακραία διόγκωση της στρε
βλής «κοινωνικής παρεμβατικότη- 
τας» των Μέσων Ενημέρωσης).

Στο κενό αυτό (ή, μάλλον, στα 
πολλαπλά και παράλληλα κενά) η 
Εκκλησία, με αιχμή του δόρατος τον 
-προβαλλόμενο ως «νεωτερικό»- 
λάίκιστικό λόγο του νέου Αρχιεπι
σκόπου («ελάτε όπως είστε»), βρί
σκει την ευκαρία να εξαπολύσει 
τρεις επιθέσεις: να διεκδικήσει οιο- 
νεί συνδιαχείριση της άσκησης πολι
τικής (και κοσμικής) εξουσίας, να 
αμφισβητήσει εκ των προτέρων (και 
όπως φαίνεται μέχρι στιγμής επιτυ- 
χώς -  αντιστάσεως μη ούσης) τον 
χωρισμό Εκκλησίας - Κράτους και, 
πράγμα που ενδιαφέρει περισσότε
ρο εδώ, να υποκαταστήσει (θα τολ
μούσε κανείς να πει να σφετερισθεί) 
τους θεσμούς της Κοινωνίας Πολι
τών προς ίδιον όφελος.

Στην στρατοκρατούμενη κοσμι
κή Τουρκία, οι μουλάδες έπραξαν
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κάτι ανάλογο (τηρουμένων των α
ναλογιών) υποκαθιστώντας την Κοι
νωνική Πρόνοια. Στο ιουδαϊκό κρά
τος του Ισραήλ οι υπερορθόδοξοι 
ραββίνοι κατέχουν, εκ του νόμου, 
το δικαίωμα καθορισμού, μέσω του 
θρησκεύματος, της «απονομής» ή 
όχι της ιδιότητας του πολίτη. Στην 
σύγχρονη, μεταμοντέρνα, Ελλάδα,

κληρικοί μιας συγκεκριμένης «σχο
λής», απότοκος της οποίας είναι ο 
κ. Χριστόδουλος, προαλείφουν εαυ
τούς για τον ρόλο της «κοινωνικής 
αντιπολίτευσης» που συνδυάζει ε
θνικιστική συνθηματολογία, «φιλο
λαϊκή» ρητορεία υπέρ των μη προ
νομιούχων, νοικοκυραίίκο καθω
σπρεπισμό και σημαντική ακίνητη

και «άυλη» περιουσία.
Το πρόβλημα δεν το έχει η 

Εκκλησία, ούτε και το Κράτος· το 
έχει η Κοινωνία Πολιτών (αν υπάρ
χει): οφείλει να εξετάσει τις προτε- 
ραιότητές της, αν δεν θέλει να δει 
άλλους να λειτουργούν, με αδυσώ
πητη αποτελεσματικότητα, εν ονό- 
ματί της.

Μεταρρύθμιση Τώρα
• Ε ν ω σ η  Π ο λ ι τ ώ ν  γ ι α  τ η ν  Π α ρ έ μ β α σ η  ·

η νηφάλια και πολιτισμένη 
διεξαγωγή του προεκλογι
κού αγώνα και των εκλογών 

της 9ης Απριλίου αποτελεί ένα α
κόμη βήμα προς την ουσιαστική 
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και 
την ωρίμανση της Γ ’ Ελληνικής Δη
μοκρατίας. Αυτή η εξέλιξη, εκτός 
των άλλων, οφείλεται εν μέρει και 
στη σταδιακή ανάδειξη ενός νέου 
τύπου συνειδητού και ενεργού πο
λίτη με ισχυρές δόσεις ορθολογικό- 
τητας και πραγματισμού που κερ
δίζει συνεχώς έδαφος στη χώρα 
μας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευ
ταία χρόνια ιδρύθηκαν πάνω από 
3.000 Μη Κυβερνητικές Οργανώ
σεις (ΜΚΟ) κάθε μορφής στη βάση 
της εθελοντικής συμμετοχής των 
πολιτών που ήδη σκιαγραφούν ένα 
τρίτο χώρο πολιτικής -αλλά μη 
κομματικής- και κοινωνικής δρά
σης που διεθνώς ονομάζεται κοι
νωνία πολιτών. Δεν είναι επίσης 
τυχαίο -και το χαιρετίζουμε- ότι 
τουλάχιστον τέσσερα πολιτικά 
κόμματα (το ΠΑΣΟΚ αρχικά και η 
ΝΔ. ο ΣΥΝ και το κόμμα των Φιλε
λευθέρων στη συνέχεια ) κατά τη 
διάρκεια της ευρύτερης προεκλο
γικής περιόδου άρχισαν να ανα
γνωρίζουν αυτήν τη νέα πραγματι
κότητα.

Αρχικά, το Φεβρουάριο του 
1999 ο Πρωθυπουργός κάλεσε στο 
Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους 15 
ΜΚΟ με σκοπό την ανταλλαγή α
πόψεων και την καλύτερη συνερ-

γασία πολιτείας και κοινωνίας πο
λιτών. Ένα χρόνο μετά, η Νέα Δη
μοκρατία διοργάνωσε επίσης εκ
δήλωση συζήτησης με ΜΚΟ με τίτ
λο «Κοινωνία Πολιτών, η επιστρο
φή της πολιτικής». Η ΠΑΡΕΜΒΑ
ΣΗ συμμετείχε και χαιρέτησε ως 
θετική εξέλιξη και τις δύο πρωτο
βουλίες. Η συζήτηση κατά την 
προεκλογική περίοδο για το «Νέο 
Κέντρο» ή το «Μεσαίο Χώρο» ου
σιαστικά αναδεικνύει μερικές πα
ραμέτρους που είναι ομόρροπες 
με τη σταδιακή ενίσχυση της κοι
νωνίας πολιτών και στην Ελλάδα, 
ως διακριτού τρίτου χώρου δίπλα 
από το κράτος και την αγορά.

Βεβαίως οι ελλείψεις του πολι
τικού συστήματος που αναδείχθη- 
καν επίσης την ίδια περίοδο είναι 
εξίσου σημαντικές. Το πρόβλημα 
της διαφάνειας στα οικονομικά 
των κομμάτων, ο τρόπος ανάδει
ξης των υποψήφιων βουλευτών, η 
ρύθμιση της επωφελούς χρήσης 
των δημοσκοπήσεων, η λειτουργία 
των exit polls είναι μερικά από τα 
προβλήματα που πρέπει να επιλυ
θούν. Ορισμένα άλλα γενικότερα 
θεσμικά θέματα (συνταγματική 
κατοχύρωση των Ανεξάρτητων Δι
οικητικών Αρχών, φιλικός χωρι
σμός Εκκλησίας-Κράτους, ανεξαρ
τησία Δικαιοσύνης, κ.ά.) μπορούν 
και πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
ένα δημιουργικό αλλά και συναινε
τικό τρόπο ανάμεσα στα κόμματα 
και την κοινωνία στη 2η φάση Α-

ναθεώρησης του Συντάγματος.
Το βασικό μήνυμα για τη νέα 

κυβέρνηση Σημίτη αλλά και για 
την αξιωματική αντιπολίτευση εί
ναι διπλό: Μεταρρυθμίσεις Τώρα 
και Συναίνεση. Μεταρρυθμίσεις 
προς την κατεύθυνση ενός ισχυ
ρού, ανανεωμένου και ορθολογι
κού κοινωνικού κράτους (ανεργία, 
υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλι
ση) και ριζική αναδιοργάνωση της 
Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την 
εξυπηρέτηση και ενδυνάμωση του 
πολίτη. Γιατί μόνο μέσα σε ένα 
πλαίσιο ολοκλήρωσης του ευρω
παϊκού εκσυγχρονισμού της χώρας 
μπορεί να αναπτυχθεί δημιουργικά 
η κοινωνία των πολιτών που με τη 
σειρά της θα βοηθήσει στην ισόρ
ροπη ανάπτυξη δίπλα από το κρά
τος και την αγορά προωθώντας 
πρωτότυπες λύσεις σε κοινωνικά 
προβλήματα.

Η Ένωση των Πολιτών για την 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκφράζει την ελπί
δα ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευ
ση θα συνεργαστούν για την άρση 
του δυσμενούς φορολογικού καθε
στώτος αναφορικά με τις χορηγίες 
ιδιωτών σε μη κερδοσκοπικά σω
ματεία και ιδρύματα, όπως για τη 
διαφάνεια και ανεξαρτησία των 
ΜΚΟ στον τομέα των κρατικών ή 
κοινοτικών επιχορηγήσεων.

Ν. Μουζέλης, Π ρόεδρος  
Π. Βασιλόπουλος, Διευθυντής

http://www.paremvassi.gr
mailto:paremvassi@ath.forthnet.gr
mailto:online@ert.gr
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Δ η μ ο κ ρ α τ ί α

Το όρια της αγοράς καί της δημοκρατίας

Η υπονόμευση του δυτικού πολιτισμού
Γ

Το π α ρ α κ ά τω  δοκίμ ιο  του  Ατ- 
ταλ ί δείχνει τους λόγους γ ια  τους  
οπ ο ίου ς  εξαπλ ώ νετα ι μ ια  ανορθο-  
λογική δυστοπ ία , που  θεμελιώνει 
παντού  προγεφ υρώ μ ατα . Α φ ορά  
τις υπερβολές της αγ οράς, που  ε 
π ιτρέπ ουν  σ ε ασ ύ δοτες  μ ειονότη
τες  να ρημάζουν το κοινωνικό κ ε 
φ άλαιο  της δημ οκρατίας. Έτσι, το

' '  αίνεται πως πλέον

Φ  θριαμβεύουν η οικονομία 
της αγοράς και η δημο
κρατία, τώρα που έληξε

* ο ψυχρός πόλεμος και 
κατέρρευσε η σοβιετική 
αυτοκρατορία. Αυτές οι δύο κε
ντρικές αξίες της δυτικής κοινω

νίας θεωρούνται βασική προϋπό
θεση για κάθε χώρα που θέλει να 
ενταχτεί στη διεθνή κοινότητα ή 
να στηριχτεί από διεθνείς οικονο
μικούς οργανισμούς. Η καθολική 
τους υιοθέτηση αναγγέλλει -λένε- 
το τέλος της ιστορίας ή τουλάχι
στον τον οριστικό θρίαμβο του 
δυτικού πολιτισμού. Εκεί όπου α
κόμα δεν ισχύουν οι δυτικές α
ξίες, φαίνεται πως υπάρχουν άν
θρωποι έτοιμοι να πεθάνουν για 
να τις κατακτήσουν. Ενώ κεντρι-

•  J a c q u e s  A t t a l i  ·

δοκίμ ιό του  μ ας  βοηθά να κ α τα λ ά 
β ουμ ε κ α λ ύ τερα  τη ση μ ασία  της 
κινητοποίησης πολιτών κ α τ ά  της 
Π αγκόσμ ιας Οργάνωσης Ε μ πορίου  
στο Σηάτλ το Ν οέμβριο του 1999. 
Γ ια  πολλούς, αυ τές  οι π ρω τοβου 
λίες είναι η απαρχή  μ ιας  π α γ κ ό 
σμ ιας κίνησης πολιτών κ α τ ά  των 
μη λογοδοτούντω ν διεθνών οργ α-

κή αποστολή της Αμερικανικής δι
πλωματίας δείχνει να είναι η εξα
γωγή τους, τουλάχιστον όσον εξυ
πηρετεί Αμερικανικά συμφέρο
ντα.

Θα μπορούσαν να συγχωρε- 
θούν οι διαπρύσιοι κήρυκες του 
δυτικού πολιτισμού όταν επιδει
κνύουν αυτό που οι πρώτοι προ
πομποί τους θα ονόμαζαν «ύ- 
βριν». Οι δυτικές αξίες αναπτύ
χθηκαν μέσα από εξέλιξη αιώνων 
και διατηρήθηκαν διά μέσου ενός 
ψυχρού και δύο θερμών παγκο
σμίων πολέμων, έτσι ώστε σήμε
ρα να θεωρούνται οι στυλοβάτες 
της οικονομικής ευημερίας και της 
ατομικής ελευθερίας, και κινητή
ριος δύναμη κάποιων από τις ση
μαντικότερες ανθρώπινες κατα
κτήσεις.

νισμών. Το ζητούμενο είναι μ ε  
ποιους τρόπ ου ς  θα  αναπτυχθεί 
π ερ α ιτ έρ ω  η αντίρροπη  δύναμη  
που  μ πορούν  να ασκούν  οι πολίτες  
απέναντι στις κοινωνικές δυσλει
τουργ ίες της α γ ο ρ ά ς  που  αναλύει 
ο  Ατταλί.

Πέτρος Χαριτάτος

Επίσης, η ιστορία φαίνεται να 
δείχνει πως η αγορά μαζί με τη 
δημοκρατία πλάθουν ένα είδος  ε 
νάρετου κύκλου όπου όχι μόνο 
φαίνεται αδύνατο να υπάρχει το 
ένα δίχως το άλλο, αλλά και όπου 
μακροπρόθεσμα δείχνουν να αλ- 
ληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους. 
Η αγορά χρειάζεται ατομική ιδιο
κτησία, επιχειρηματική πρωτο
βουλία και καινοτομία, που δεν 
ευημερούν δίχως ελευθερία σκέ
ψης, λόγου και κίνησης. Δημοκρα
τία σημαίνει να μπορείς να διαλέ
γεις πού κατοικείς, τι αγοράζεις 
και πουλάς, πώς εργάζεσαι, απο
ταμιεύεις και συσσωρεύεις αγα
θά, πράγματα όλα τους ασυμβί
βαστα με τη συλλογική ιδιοκτη
σία των μέσων παραγωγής. Τελι
κά, η αγορά και η δημοκρατία
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δείχνουν να είναι βαθιά συνδεδε- 
μένες και μεταξύ τους και με τη 
βασική έννοια της ατομικής ιδιο
κτησίας.

Όμως ακόμα και οι πιο ενθου
σιώδεις υποστηρικτές της αγοράς 
και της δημοκρατίας θα ομολο
γούσαν πως οι «δημοκρατίες της 
αγοράς» -μια πρόσφατη συντο- 
μογραφία που οφείλουμε σε ορ
μητικούς Αμερικανούς νομοθέτες- 
δεν δημιουργούνται εύκολα. Η α
νάπτυξη μιας εύρωστης αγοράς 
σε μια πρώην κομμουνιστική χώ
ρα όπως η Ρωσία δεν επιτυγχάνε
ται μόνο με την ιδιωτικοποίηση 
της βιομηχανίας και την απελευ
θέρωση των τιμών. Ενώ η θέσπιση 
μιας πραγματικής δημοκρατίας σε 
μια πολεμοκαμένη χώρα όπως η 
Καμπότζη χρειάζεται κάτι παρα
πάνω από τις πολυδιαφημισμένες 
ελεύθερες εκλογές της. Η αγορά 
και η δημοκρατία ριζώνουν μόνο 
σε χώρες που διατηρούν κάποια 
απαραίτητα στοιχεία: κυριαρχία 
του νόμου, σύστημα δικαιοσύ
νης, ελευθεροτυπία και κοινω
νική συναίνεση για αποτελε
σματική φορολόγηση.

Παρά την επικρατούσα ε 
ντύπωση πως η οικονομία της 
αγοράς και η δημοκρατία δη
μιουργούν μαζί έναν αειθαλή 
μηχανισμό που κινεί την αν
θρώπινη πρόοδο, αυτές οι δύο 
αξίες είναι στην πραγματικό
τητα -από μόνες τους- ανίκανες 
να στηρίζουν κάποιον πολιτισμό. 
Και οι δύο διαβρώνονται από α
δυναμίες και κινδυνεύουν, όλο και 
περισσότερο, να κλονιστούν. Εάν 
η Δύση, και ειδικά ο αυτόκλητος 
ηγέτης τους, οι Ηνωμένες Πολιτεί
ες, δεν αρχίσει να παραδέχεται τα 
ελαττώματα της αγοράς και της 
δημοκρατίας, ο δυτικός πολιτι
σμός σταδιακά θα καταρρεύσει 
και θα αυτοκαταστραφεί.

ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ Η 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ενώ οι ρωγμές στην πρόσοψη 
του δυτικού πολιτισμού μόλις τώ
ρα αρχίζουν να φαίνονται, μια α
κτινογραφία των θεμελίων του θα 
μπορούσε να δείξει βαθιές αδυ
ναμίες ικανές να προκαλέσουν

την πλήρη κατάρρευσή του. Εάν 
θέλουμε να αποτρέψουμε μια τέ
τοια καταστροφή, πρέπει πρώτα 
να παραδεχτούμε πως ο γάμος 
δημοκρατίας και αγοράς πάσχει 
από τρία ουσιώδη ελαττώματα. 
Πρώτο, από το γεγονός ότι οι βα
σικές αρχές της αγοράς και της 
δημοκρατίας δεν μπορούν να ε 
φαρμοστούν σε μεγάλα τμήματα 
της δυτικής κοινωνίας. Δεύτερο, 
ότι αυτές οι αρχές συχνά αλληλο- 
αναιρούνται και μάλλον συγκρού
ονται παρά συνεργάζονται. Τρίτο, 
πως εμπεριέχουν τους σπόρους 
της καταστροφής τους.

Ανεφάρμοστες αρχές
Κοιτάξτε δύο ουσιώδεις θε

σμούς της Δύσης: την ιδιωτική ε 
πιχείρηση και τη δημόσια διοίκη
ση. Παρά τα όσα λέμε για ελεύ
θερες αγορές και ισότητα μεταξύ 
των ατόμων, οι επιχειρήσεις και 
οι γραφειοκρατίες μας είναι ορ
γανωμένες βάσει σταθερών πλά

Φανταστείτε οι σημαντικές αποφάσεις 
ίων Ηνωμένων Εθνών να παίρνονιαν 

στη Γενική Συνέλευση και όχι στην ολιγαρχία 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

εφαρμόζοντας τον κανόνα του «μια χώρα, μια 
ψήφος» κατά το «ένας πολίτης, μια ψήφος».

νων και αυστηρών ιεραρχιών. 
Μπορούμε να φανταστούμε την 
ύπαρξη μιας πραγματικής σχέσης 
αγοράς μεταξύ κλάδων της ίδιας 
επιχείρησης ή μεταξύ μιας διευ
θύντριας και της βοηθού της; θβΕ- 
να εσωτερικό δημοψήφισμα για 
την κάθε απόφαση υπουργού; Τι 
σημαίνουν αυτά για τις δυτικές α
ξίες, όταν είναι ανεφάρμοστες σε 
θεσμούς που αποτελούν την καρ
διά του δυτικού συστήματος;

Κατά τον ίδιο τρόπο, λίγες δυ
τικές χώρες -και πάντως όχι οι Η
νωμένες Πολιτείες- θα ήθελαν να 
ισχύει μια πραγματική δημοκρα
τία στη διεθνή κοινότητα (φαντα
στείτε, λ.χ., οι σημαντικές αποφά
σεις των Ηνωμένων Εθνών να 
παίρνονταν στη Γενική Συνέλευση 
και όχι στην ολιγαρχία του Συμ
βουλίου Ασφαλείας, εφαρμόζο

ντας τον κανόνα του «μια χωρά, 
μια ψήφος» κατά το «ένας πολί
της, μια ψήφος»). Εάν οι διεθνείς 
οικονομικοί οργανισμοί ακολου
θούσαν ένα τέτοιο δημοκρατικό 
σύστημα στην επονομαζόμενη Πα
γκόσμια Διαπραγμάτευση της δε
καετίας του ’80, αυτό θα μπορού
σε να είχε οδηγήσει σε μια δρα
στική αναδιανομή πλούτου που 
θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέρο
ντα της Δύσης και ειδικότερα των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξίσου προβληματικό και ανε
πιθύμητο είναι να εφαρμοστούν 
αρχές αγοράς μέσα στις χώρες ή 
στις μεταξύ τους σχέσεις. Δεν 
γνωρίζω κάποια δυτική χώρα που 
επιδιώκει ελεύθερη αγορά στη δι
καιοσύνη, τη δημόσια τάξη, την ε 
θνική άμυνα, την παιδεία, ούτε 
καν στις τηλεπικοινωνίες -και υ
πάρχει λόγος. Ελάχιστοι δυτικοί 
θα ήθελαν να κατοικούν εκεί ό
που οι δικαστικές αποφάσεις πω- 
λούνται, όπου υπηκοότητα και 

διαβατήριο αγοράζονται μα
ζί με το αεροπορικό εισιτή
ριο, και όπου δημοπρατού- 
νται ραδιοσυχνότητες στον 
πλειοδότη αδιαφορώντας 
για το περιεχόμενο. Μεταξύ 
των κρατών, μια ελεύθερη 
αγορά για πυρηνικά όπλα, 
παράνομα ναρκωτικά, υψη
λή τεχνολογία, πόσιμο νερό 
και ρύπανση θα βοηθούσε 

στη γρήγορη ανάπτυξη υπερεθνι
κών πολιτικών οργανώσεων και ι
σχυρών συμφερόντων που θα 
μπορούν ν’ αναμετρώνται με εθνι
κές κυβερνήσεις.

Εγγενείς αντιφάσεις
Αντίθετα με ό,τι συχνά νομί

ζουμε, η αγορά και η δημοκρατία 
-οι δύο στυλοβάτες του δυτικού 
πολιτισμού- τείνουν περισσότερο 
να υπονομεύουν παρά να υποστη
ρίζουν ο ένας τον άλλον. Ιδού με
ρικές χαρακτηριστικές περιπτώ
σεις:

• Στη δημοκρατική κοινωνία, 
υπέρτερος σκοπός είναι η ανά
πτυξη του ατόμου, ενώ στην αγο
ρά το άτομο αποτελεί ένα αγαθό, 
που μπορεί να το αποκλείσουν ή 
να το διώξουν εάν δεν κατέχει 
την κατάλληλη παιδεία, ικανότη-
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τα, φυσική διάπλαση ή αγωγή.
• Η αγορά παραδέχεται και 

ενθαρρύνει βαθιές ανισότητες με
ταξύ των οικονομικών παικτών, ε 
νώ η δημοκρατία στηρίζεται στα 
ίσα δικαιώματα όλων των πολι
τών. Αφαιρώντας από κάποιους 
τη δυνατότητα να καλύψουν βασι
κές οικονομικές τους ανάγκες, η 
αγορά τούς μειώνει την ικανότητα 
να ασκούν πλήρως τα πολιτικά 
τους δικαιώματα. Δείτε τις αυξα
νόμενες στρατιές των ανέργων 
στη Δύση οι οποίοι μπορούν να 
ψηφίζουν αλλά κατά τα άλλα εί
ναι όλο και πιο απόκληροι κι αλ
λοτριωμένοι.

• Η οικονομία της αγοράς δια- 
σπείρει την εξουσία, αποθαρρύνει 
τις ενώσεις προσώπων και εν
θαρρύνει τον εγωισμό, ενώ η 
δημοκρατία στηρίζεται στο 
σαφή εντοπισμό της πολιτικής 
ευθύνης, το συνασπισμό των 
πολιτών σε πολιτικά κόμματα 
και τη γενικευμένη αποδοχή 
της κοινής μας μοίρας. Οι δη
μοκρατίες χρειάζονται πολιτι
κά κόμματα που ξέρουν να 
συμβιβάζουν τις επιμέρους α
τομικές απόψεις, ενώ η αγορά 
βασίζεται στον ανταγωνισμό των 
επιμέρους κέντρων.

• Η αγορά δημιουργεί έναν 
κόσμο νομάδων, ενώ δημοκρατία 
μπορεί να επικρατεί μόνο μεταξύ 
πολιτών δεμένων στον τόπο τους. 
Ενώ η ελεύθερη κυκλοφορία αγα
θών, κεφαλαίων, ιδεών και προ
σώπων απαιτεί την κατάργηση 
των εθνικών συνόρων, η δημοκρα
τία τα χρειάζεται για να διαχωρί
ζει τους ξένους από τους πολίτες 
που δικαιούνται ψήφου. Αυτή η 
αντίφαση, στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες και την Ευρώπη, εκφράζεται 
στη λαϊκή αντίθεση προς την αυ
ξανόμενη εισροή ξένων εργατών.

• Η αγορά θεωρεί πως αθροί
ζοντας τις εγωιστικές συμπεριφο
ρές όλων των οικονομικών παι
κτών πετυχαίνουμε ό,τι καλύτερο 
γίνεται για το σύνολο, ενώ η δη
μοκρατία θεωρεί πως για κάθε ο
μάδα, η βέλτιστη έκβαση προκύ
πτει όταν η μειοψηφία αποδέχε
ται την απόφαση της πλειοψη- 
φίας. Ήδη, στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού, πλούσιες μειοψηφίες

διστάζουν όλο και περισσότερο 
να στηρίζουν φορολογικά συστή
ματα που οφελούν την πλειοψη
φούσα μεσαία τάξη. Πιο ανησυχη
τικό, οι νεότερες γενιές -που α
ποτελούν μειοψηφία στον πληθυ
σμό- ίσως φανούν διατακτικές να 
χρηματοδοτούν τις συντάξεις των 
προηγουμένων γενεών που θα 
πλημμυρίσουν τον ανεπτυγμένο 
κόσμο στις επόμενες δεκαετίες.

Αναπόφευκτη κατάρρευση
Ο συνδυασμός αγοράς και δη

μοκρατίας δεν αποτελεί υγιή βά
ση για έναν ανθεκτικό πολιτισμό, 
επειδή και οι δύο στηρίζονται 
στην ανατρεψιμότητα των επιλο
γών, είτε αυτές αφορούν πολιτι

κούς ηγέτες, είτε καταναλωτικά 
προϊόντα, τεχνολογία και πολιτι
στικές προτιμήσεις. Για παρά
δειγμα, καμιά δημοκρατία αγο
ράς δεν διαθέτει μια σταθερή πο
λιτική υγείας ή μια μόνιμη αντίλη
ψη πολεοδομίας, ούτε υπάρχει 
σταθερή νομισματική ισοτιμία με
ταξύ δημοκρατιών αγοράς. Η α
γορά και η δημοκρατία τείνουν να 
ευνοούν το εφήμερο και το αμφι- 
σβητήσιμο. Ενθαρρύνουν τους ο
παδούς τους να ακολουθούν ένα 
δρόμο κοντόφθαλμου εγωισμού, 
όχι μακροπρόθεσμου κοινού συμ
φέροντος.

Τόσο η αγορά όσο κι η δημο
κρατία ενθαρρύνουν μια νοοτρο
πία αγέλης που μπορεί να είναι 
βαθιά αποσταθεροποιητική. Αυτή 
η τάση -που αποκαλούμε σύνδρο
μο αυτοεπαληθευόμενων προφη
τειών- μπορεί να οξύνει τα προ
βλήματα, προκαλώντας πανικούς 
στην αγορά ή και πολιτικές κρί
σεις. Η πληροφορική ενισχύει αυ
τή την τάση αυτοϋπονόμευσης 
και αυτοκαταστροφής -τόσο στην 
πολιτική όσο και στην οικονομία-

με την αστραπιαία μετάδοση οι
κονομικών αποτελεσμάτων και 
δημοσκοπήσεων.

Η υπονομευτική δύναμη αυτής 
της αστάθειας είναι τεράστια: οι 
αγορές αφήνουν όλο και λιγότερο 
χώρο για μακροπρόθεσμες συμ
βάσεις ή μακρόπνοες επενδύσεις. 
Οι παλαιότερες γενεές παραμε
λούν το συμφέρον των νεότερων, 
απαιτώντας παροχές και συντά
ξεις που τα παιδιά τους δεν θα 
μπορούν να στηρίζουν, κι ακόμα 
λιγότερο να τις απολαύσουν όταν 
κι εκείνα βγουν στη σύνταξη. 
Στην πολιτική, οι βραχυπρόθε
σμες βλέψεις αναβάλλουν συνε
χώς τις αναγκαίες αντιδημοτικές 
αποφάσεις. Με πολιτικούς και οι

κονομικούς ηγέτες που μα
θαίνουν όλο και καλύτερα 
πώς να σταθμίζουν την κοι
νή γνώμη και να αποφεύ
γουν ευθύνες, η κοινωνία 
γίνεται ανήμπορη να χειρι
στεί ζωτικές μακροπρόθε
σμες προκλήσεις, ώστε να 
ενισχύσει, λ.χ., τους πολιτι
κούς και οικονομικούς θε
σμούς ή ν’αντιμετωπίσει το 

κόστος των καταστροφών στο π ε
ριβάλλον.

Η ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ενώ και οι τρεις αυτές αντι
φάσεις των κεντρικών αξιών του 
δυτικού πολιτισμού οδηγούν σε α
νησυχητικά συμπεράσματα, ιδιαί
τερα επικίνδυνη είναι η δεύτερη 
—η εγγενής σύγκρουση μεταξύ α
γοράς και δημοκρατίας. Διότι ό
ταν δύο έννοιες συγκρούονται, α
ναπόφευκτα κυριαρχεί η μία. Πα
ντού στον κόσμο, είναι προφανές 
πως η αγορά είναι πιο δυναμική 
από τη δημοκρατία. Την υποστη
ρίζουν ισχυρότερες δυνάμεις. Η 
μανιώδης αναζήτηση χρημάτων 
για προεκλογικές εκστρατείες, η 
εξάπλωση της διαφθοράς και το 
μέγεθος της οικονομίας των ε 
γκλημάτων δείχνουν την υπεροχή 
της αγοράς επί της δημοκρατικής 
ηθικής.

Θα είχε βαριές συνέπειες ο 
θρίαμβος της αγοράς επί της δη
μοκρατίας. Ισχυρές μειοψηφίες

Ενώ η ελεύθερη κυκλοφορία 
αγαθών, κεφαλαίων, ιδεών και προσώπων 
απαιτεί κατάργηση των εθνικών συνόρων, 

η δημοκρατία τα χρειάζεται 
για να διαχωρίζει τους ξένους 

από τους πολίτες που δικαιούνται ψήφου.
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που παλεύουν να εκμεταλλευτούν 
όσο μπορούν την αγορά θα ζη
τούν τον πλήρη έλεγχο των διαθέ
σιμων πόρων, και θα αντιμετωπί
ζουν ως απαράδεκτη δουλεία τις 
συλλογικές δημοκρατικές αποφά
σεις φτωχών πλειοψηφιών. Καθώς 
κοινοβούλια και δικαστήρια χά
νουν τις εξουσίες τους προς όφε
λος κεντρικών τραπεζών και επι
χειρήσεων, οι εκλεκτοί της αγοράς 
θα επικρατούν επί των δημοκρα
τικών ηγεσιών, συρρικνώνοντας κι 
άλλο την έκταση και την έλξη της 
δημόσιας σφαίρας. Θα δούμε μά
λιστα να εμφανίζεται μια νέα τά
ξη «νομάδων υψηλής τεχνολο
γίας» με κύριο ρόλο να παράγουν 
και να διακινούν πληροφόρηση. 
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα 
πέσουν στα χέρια τεράστιων 
συγκροτημάτων που θα μπο
ρούν να επηρεάζουν τη συ
μπεριφορά πολιτών παντού 
στον κόσμο, εμπεδώνοντας τις 
αμφιβολίες τους για την πολι
τική και τις δημοκρατικές α
ξίες. Προάγοντας την αποκέ
ντρωση, οι νέες τεχνολογίες 
θα συνεχίζουν να αποσαθρώ- 
νουν τους δημοκρατικούς θε
σμούς. 'Οπως οδήγησε το τυπο
γραφείο στην κατάρρευση της Α
γίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
και στη γέννηση του Προτεσταντι
σμού, έτσι και το Ίντερνετ οδηγεί 
στην αποδυνάμωση παραδοσια
κών μεσαζόντων (όπως τράπεζες 
και λιανοπωλητές) και παγκο
σμίων βημάτων (όπως διεθνή τη
λεοπτικά δίκτυα και χονδρεμπό
ριο) και την αντικατάστασή τους 
από εξειδικευμένους παίκτες με 
άμεση πρόσβαση στα ειδικά κοινά 
τους.

Κατάληξη αυτών θα είναι η 
δημοκρατία να μαραζώνει και τη 
θέση της να καταλαμβάνουν η α
γορά κι η διαφθορά. Θα έχουμε 
ένα είδος δικτατορίας αγοράς, 
μια «λούμπεν αγορά» δίχως ισχυ
ρούς αντίρροπους δημοκρατικούς 
θεσμούς. Οι πολιτικές αποφάσεις 
θα αγοράζονται και θα πωλούνται 
ενώ η οικονομία της αγοράς θα 
δεσπόζει παντού στο δημόσιο βίο, 
από την προστασία που παρέχει η 
αστυνομία, τη δικαιοσύνη, την 
παιδεία και την υγεία μέχρι τον

αέρα που αναπνέουμε, στρώνο
ντας το δρόμο για την τελική υ
ποταγή του ατομικού ανθρώπινου 
δικαιώματος στο «επιχειρηματι
κό» οικονομικό δικαίωμα.

Υπό αυτές τις περιστάσεις, 
κινδυνεύει να καταρρεύσει ο δυ
τικός πολιτισμός. Η εξασθένηση 
των εθνικών ταυτοτήτων και η 
άρνηση των εθνικών ηγεσιών να 
ασκούν τις υποχρεώσεις τους, να 
αναλαμβάνουν πολιτικά αξιώμα
τα ή να πληρώνουν φόρους θα 
συμβάλουν στη μοιραία υποβάθ- 
μιση του παραδοσιακού εθνικού 
κράτους, στην εμφάνιση ισχυρών 
αυταρχικών πόλεων-κρατών εν 
μέσω ωκεανών παραοικονομίας, 
και σε συγκρούσεις στις μεθορί
ους Βορρά - Νότου αλλά και με

ταξύ πόλεων-κρατών για τον έ 
λεγχο σπάνιων υλικών πόρων. 
Παράλληλα, επιθετικές μη κρατι
κές οργανώσεις (επιχειρηματικοί 
κολοσσοί ή ακόμα παράνομοι, ό
πως η Μαφία, τα καρτέλ ναρκω
τικών και οι έμποροι πυρηνικού 
εξοπλισμού) θα εκμεταλλεύονται 
την αγορά και την απουσία ισχυ
ρών πολιτειών για να απειλούν 
την ασφάλεια και την επιβίωσή 
μας. Οι κοινωνικές μας αξίες θα 
ρημάξουν μαζί με τις θρησκευτι
κές μας πεποιθήσεις καθώς οι ε 
μπορικές αξίες διαφθείρουν την 
οργανωμένη θρησκεία, και την 
πολιτική αρετή εκτοπίζουν ο κυνι
σμός και η απελπισία.

Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ

Η πιο χαμένη από κάθε άλλη 
χώρα θα είναι οι Ηνωμένες Πολι
τείες εάν πραγματωθεί ένα τέτοιο 
αποκαλυπτικό σενάριο. Εσωτερι
κά, η επικράτηση μιας δικτατο
ρίας αγοράς απειλεί να αντικατα

στήσει το αμερικανικό χωνευτήρι 
με μια δυσλειτουργική κουρελού 
εσωστρεφών κοινοτήτων. Εξω τε
ρικά, ένα τέτοιο σενάριο απειλεί 
όχι μόνο ένα ευρύ φάσμα αμερι
κανικών συμφερόντων, αλλά και 
την ιδεολογική βάση της παγκό
σμιας αρχηγίας της. Κοντολογίς, 
η κατάρρευση του αμερικανικού 
πολιτισμού θα προηγηθεί της κα
τάρρευσης του δυτικού πολιτι
σμού.

Εάν θέλουμε να αποτρέψουμε 
μια τέτοια κατάρρευση, οφείλου
με να αναζητήσουμε έντιμες απα
ντήσεις σε κάποιες βασικές ερω
τήσεις. Ποια είναι η πραγματική 
επιρροή των πολιτών στις μείζο- 
νες αποφάσεις; Τι είδους δημο
κρατία υπάρχει μεταξύ κρατών; 

Γιατί βγαίνουν πάντα οι ίδι
οι κερδισμένοι και χαμένοι; 
Μπορούν οι μηχανισμοί της 
αγοράς να εξαλείψουν τη 
φτώχεια;

Για να απαντήσουμε σ ’ 
αυτές τις ερωτήσεις, θα 
πρέπει πρώτα ο δυτικός πο
λιτισμός να δείξει λιγότερη 
αλαζονεία ως προς τις αξίες 
του. Πρέπει να αναγνωρί

σουμε την ανάγκη για συμβιβα
σμό μεταξύ της αγοράς και του 
προγραμματισμού, όπως και με
ταξύ δημοκρατικών και αυταρχι
κών μηχανισμών λήψεως αποφά
σεων. Θα έπρεπε να ερευνούμε 
πώς να οργανώσουμε αυτόν το 
συμβιβασμό, αντί να θριαμβολο
γούμε για την παγκοσμιοποίηση 
αξιών που δεν έχουν παρά περιο
ρισμένη εφαρμογή, ακόμα και 
στις δικές μας κοινωνίες. Οι Ευ
ρωπαίοι θα πρέπει να διδαχτούν 
από την αμερικανική αποδοτικό- 
τητα και οι Αμερικανοί από την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Θα πρέπει επίσης να δηλώ
σουμε ανοιχτά πως ο δυτικός πο
λιτισμός οφείλει κάτι να μάθει α
πό τους άλλους. Μια αποδοτική 
κοινωνία θα πρέπει να πετυχαίνει 
και την έκφραση των διαφορών 
και τη δημιουργία ενός ανθεκτι
κού συλλογικού οράματος. Πολι
τισμοί που στηρίζονται σε διαφο
ρετικές φιλοσοφικές και ηθικές 
πεποιθήσεις -του κομφουκιανι- 
σμού ή του βουδισμού- φαίνεται

Επιθετικές μη κρατικές οργανώσεις 
(εταιρείες-κολοσσοί, ακόμα και παράνομες) 

θα εκμεταλλεύονται την αγορά 
και την απουσία ισχυρών πολιτειών 

για να απειλούν
την ασφάλεια και την επιβίωσή μας
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να πετυχαίνουν εκεί όπου απο- 
τυγχάνουμε να διατηρούμε την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να εν
θαρρύνουμε την αλληλεγγύη και 
να εμπνέουμε τις αποφάσεις μας 
με το όραμα του κόσμου που ζη
τάμε για τον 21ο αιώνα. Το ότι 
διαφωνεί η Δύση με κάποιες ό
ψεις του Ισλάμ, με τον τρόπο που 
εφαρμόζονται σε μερικές χώρες 
-σ ε  ό,τι αφορά τη θέση της γυναί
κας- δεν σημαίνει πως δεν μπο
ρούμε να μάθουμε κάτι από τις ι- 
σλαμικές κοινωνίες.

Πράγματι, ενώ πολλοί στις μη 
δυτικές κοινωνίεςπροσπαθούν να 
μιμηθούν τη Δύση, παράλληλα ξε- 
σπά παντού μια αντίθεση στις δυ
τικές αξίες. Στην Ασία αυξάνεται, 
λ.χ., η αντίσταση στο δυτικό τρό
πο οργάνωσης των πόλεων, όπως 
δείχνει το πείραμα της Μαλαι
σίας, όπου μελετούν πώς να ορ
γανώσουν την κοινωνία ώστε το 
αυτοκίνητο να παίζει έναν ήσσονα 
ρόλο. Οι ασιατικές κοινωνίες προ
τείνουν πιθανές απαντήσεις στις 
αντιφατικές επιταγές αγοράς και 
δημοκρατίας: ισορροπούν τις α
ντιφατικές δυνάμεις δίνοντας στο 
κράτος έναν αυξημένο ρόλο σε 
ό,τι αφορά την προστασία των 
πολιτών από τους κινδύνους του 
ανταγωνισμού.

Έχουμε συμφέρον να ενισχύσει 
η Δύση τη δημοκρατία ώστε να ε 
ξισορροπεί τη δύναμη της αγο
ράς. Για να το πετύχουμε, πρέπει 
να ευνοήσουμε το ρόλο των κυ
βερνήσεων στην εφαρμογή των

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Για όσους επιθυμούν να διερευνήσουν π ε
ρισσότερο το θέμα, ο συγγραφέας προ
σθέτει τις εξής βιβλιογραφικές σημειώ
σεις:
Από τα βασικά κείμενα, πρώτο και σημα
ντικότερο είναι το Democracy in America, 
του Alexis de Tocqueville (New York, A. 
Knopf, 1993), που πραγματεύεται λεπτο
μερώς τους κινδύνους μιας ασθενούς δη
μοκρατίας μέσα σε μια οικονομία της α
γοράς. Στο άρθρο του «The Capitalist 
Threat» (Atlantic Monthly, Φεβρουάριος 
1997), o George Soros, ένας από τους εξέ- 
χοντες καπιταλιστές, προειδοποιεί πως η 
ανεξέλεγκτη εξάπλωση των αξιών της α
γοράς αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο 
στη δημοκρατική κοινωνία. Ο Joseph

νόμων, των αρχών της παιδείας, 
στην εξασφάλιση κοινωνικής δι
καιοσύνης και συμμετοχής των 
εργαζομένων στις επιχειρηματικές 
αποφάσεις και στον πόλεμο κατά 
της διαφθοράς και της αγοράς 
ναρκωτικών.

Τα μικρά κράτη οφείλουν να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 
δημιουργήσουν έναν επαρκή όγκο 
απέναντι στην παγκοσμιοποίηση 
και να στηρίζονται στα επιτεύγ
ματα προηγούμενων γενεών δίχως 
να περιορίζουν την ελευθερία επι
λογής των μελλοντικών (λ.χ. σε 
θέματα πολιτισμού, γλώσσας, 
τρόπου ζωής και ηθικής). Η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί 
καλό παράδειγμα μιας τέτοιας 
κατασκευής, που προστατεύει 
κοινωνικές ιδιαιτερότητες όπως 
τον αγροτικό τρόπο ζωής, το σύ
στημα υγείας, την αρχιτεκτονική 
κληρονομιά και τη γλωσσική ποι
κιλία. Σ ’ αυτό το θέμα έπαιξε έ 
ναν πολύ θετικό ρόλο η Κοινή Α
γροτική Πολιτική της ΕΕ, που τό
σο έχουν επικρίνει στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Οι δυτικές κοινωνίες θα πρέ
πει να αποφασίσουν πότε και 
πώς θα μπορούν να ψηφίζουν οι 
αλλοδαποί μόνιμης διαμονής. Κα
θώς με την ανάπτυξη της παγκό
σμιας αγοράς αυξάνεται το πλή
θος των εκπατρισμένων, το δικαί
ωμα ψήφου θα συμβάλει ουσια
στικά στην προσπάθεια να αυξη
θεί η αίσθηση σύμπραξης μεταξύ 
ανθρώπων που κατοικούν στην ί-

Arrow, στο Social Choice and Individual 
Values (New York: Wiley, 1963) καταδει
κνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
μια ορθολογική δημοκρατία σ ’ ένα περι
βάλλον ανταγωνισμού. Το ίδιο θέμα 
πραγματεύεται το Capitalism. Socialism 
and Democracy (London: Harper, 1942) 
στο οποίο o Joseph Schumpeter εξηγεί 
πως μόνο η καινοτομία μπορεί να ανα
πληρώνει την καταστροφική φύση της α
γοράς. Ο Lester Thurow, στο The Future 
of Capitalism (New York: W. Morrow. 
1996) επεξηγεί τις αντιφάσεις ανάμεσα 
στη δημοκρατία και την ενηλικίωση μιας 
σύγχρονης οικονομίας της αγοράς, ενώ 
στο Millenium: Winners and losers in the 
coming world order (New York: Times 
Books, 1991) εξετάζω την έννοια της νο-

δια γη. Τελικά, νικητές θα είναι οι 
πολιτισμοί που θα μπορέσουν να 
οργανώσουν τις διασπορές τους. 
Θα πρέπει να αρχίσουμε να κατα
νοούμε την έννοια της πολυδιά
στατης ιθαγένειας και να αναγνω
ρίζουμε συνάφεια μεταξύ ομάδων 
που ανήκουν ταυτόχρονα σε πολ
λές διαφορετικές οντότητες (λ.χ. 
πόλεις και επιχειρήσεις). Επίσης 
πρέπει να συμφωνήσουμε πώς να 
φτιάξουμε ένα πλαίσιο δημοκρα
τίας, μακροπρόθεσμο και ευπρο
σάρμοστο, που να καλύπτει το έ 
δαφος πέρα από τα εθνικά συ
ντάγματα και τις αναθεωρήσεις 
τους. Αυτά τα συντάγματα ακό
μα δεν προστατεύουν επαρκώς 
κάποιες διαστάσεις της ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας όπως το δικαί
ωμα στην παιδικότητα, την ακε
ραιότητα του ανθρώπινου γονι- 
διώματος και τα δικαιώματα των 
άλλων ειδών.

Δεν είναι πρώτη φορά που μι
λάμε για παρακμή και πτώση του 
δυτικού πολιτισμού. Κάποιες από 
αυτές τις προβλέψεις στηρίχθηκαν 
στην ιστορική θεωρία και άλλες 
σε υποθέσεις πολιτισμικές, οικο
νομικές, ακόμα και φυλετικές. 
Προς το παρόν, ευτυχώς αποδεί
χτηκαν λανθασμένες. Όμως κανείς 
δεν πρέπει να υποθέτει πως οιοσ- 
δήποτε πολιτισμός, όσο και αν 
θριαμβεύει, θα υπάρχει για πά
ντα. Η επιβίωση του δικού μας 
είναι στο χέρι μας.

Μ ετάφραση: 
Πέτρος Χαριτάτος

μαδικής κοινωνίας. Μια εναλλακτική θεω 
ρία για την κατάρρευση του δυτικού πο
λιτισμού υπάρχει στο ταξιδιωτικό βιβλίο 
του Robert Kaplan, The Ends of the Earth 
(New York: Random House, 1996) στο ο
ποίο αναπτύσσει το άρθρο του «The 
Coming Anarchy» που δημοσίευσε το Φ ε
βρουάριο του 1994 στο Atlantic Monthly, 
όπου υποστήριξε πως η κατάρρευση του 
πολιτισμού μας θα επέλθει λόγω της επ έ
κτασης της εγκληματικότητας, της αρρώ
στιας και του υπερπληθυσμού που χαρα
κτηρίζει τον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Για παραπομπές σε συναφείς ιστοσελί
δες, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα 
του Foreign Policy στον διαδικτυακό τόπο 
www. foreignpolicy. com.
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Το κράτος χωρίς εχθρό
Ο στρατός καί η δημοκρατία μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου

•  U l r i c h  B e c k  ·

Ο ποιος έχει να προσφέ
ρει μια ερμηνεία για τη 
σημερινή πραγματικό
τητα είναι ύποπτος. 
Βιώνουμε μια εποχή ε 

νοχλητική που οδηγεί μερικές φο
ρές μέχρι και στην αναστολή της 
σκέψης. Πάραυτα θέλω όμως να 
θέσω το εξής ερώτημα: Τι είναι 
αυτό που χαρακτηρίζει από κοι
νού την ειρηνική επανάσταση στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης, το γιουγκοσλαβικό δρά
μα, τη μεταρρύθμιση της 
Bundeswehr (του στρατού της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας) και του ΝΑΤΟ, 
την επιδοκιμαστική ανοχή και 
την παθητική συνέργεια που 
επιδεικνύει μια σιωπηρή πλει- 
οψηφία σε βάρβαρες παρα
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιω
μάτων στη Γερμανία; Θα δο
κιμάσω να δώσω μια απάντη
ση στο ερώτημα αυτό. Πρό
κειται για συμπτώματα ενός 
νέου φαινομένου και συγκε
κριμένα του κράτους χωρίς ε 
χθρό. Δεν πρόκειται για ένα κρά
τος χωρίς εικόνα του εχθρού αλλά 
μάλλον για ένα κράτος που βρί
σκεται στην πορεία αναζήτησης 
του χαμένου εχθρού. Εδώ ακρι
βώς εστιάζεται το ερώτημά μου: 
Ποιες θεωρητικές και πολιτικές 
προοπτικές δημιουργούνται με 
την πρόσφατη εμφάνιση αυτού 
του νέου είδους φύτρου που εξε
λίχθηκε μέσα από μια μακρά ι
στορία πολέμων, δηλαδή με την 
εμφάνιση του κράτους χωρίς ε 
χθρό;

ΟΓερμανός Υπουργός Άμυνας, 
Volker Rühe, είχε πει πριν από λί
γο καιρό: «Η Γερμανία πολιορ- 
κείται από φίλους». Είναι πολύ 
εύστοχη η έκφραση «πολιορκεί-

ται», δεδομένου ότι στη σημερινή 
Γερμανία αυτή η νέα έλλειψη ε 
χθρού προκαλεί βαθύτατη αμηχα
νία, μια και η σημερινή Γερμανία 
προέκυψε από την παλιά Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερ
μανίας και τη Λαϊκή Δημοκρατία 
της Γερμανίας, δηλαδή χώρες που 
οικοδομήθηκαν με βάση την εικό
να του εχθρού στο πλαίσιο της 
σύγκρουσης μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης. Η Μόσχα θέλει να εντα
χθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Λαϊκός Στρα
τός της πρώην Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Γερμανίας συμμετέχει 
στην Bundeswehr. Κομμουνιστές 
κηρύσσουν τον καπιταλισμό. Ταυ

τόχρονα, οι ειδήσεις για εμφύλι
ους πολέμους, για πυρηνικά όπλα 
που πλανώνται ελεύθερα, για 
στρατεύματα που δεν ανήκουν σε 
κανένα κράτος, για νέα κράτη με 
ασαφή σύνορα, κράτη τα οποία 
μοιράζονται μεταξύ τους οι στρα
τοί κ.λπ. αναστατώνουν ασφαλώς 
τον κόσμο. Είναι ως εάν η ιστορία 
να μην είχε ούτε καν ξεφυλλίσει 
κάποιο εγχειρίδιο της κοινωνιολο- 
γίας. Όλα αυτά όμως είναι τα ε 
πακόλουθα της κατάρρευσης μιας 
παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. 
Αυτές οι βαθύτατες ανησυχίες δεν 
είναι, ούτε θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επισκιάζουν το γεγονός 
ότι τουλάχιστον η Δυτική Ευρώπη 
έχει μείνει χωρίς εξωτερικούς ε 
χθρούς. Τα πογκρόμ ενάντια

στους ξένους είναι και αυτά μια 
αντίδραση στη νέα έλλειψη ε 
χθρού. Το φαινόμενο αυτό εμφα
νίζεται για πρώτη φορά στην ι
στορία.

Σύμφωνα με τους υπολογι
σμούς του Βρετανού κοινωνιολό
γου Michael Mann1, όλα τα κράτη 
βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατά
σταση για ένα χρονικό διάστημα, 
κατά μέσον όρο ίσο με το μισό 
διάστημα της ιστορικής τους ύ
παρξης. Τα ποσοστά κυμαίνονται 
μεταξύ του ενός τρίτου του δια
στήματος αυτού (Πρωσία) και 
των δύο τρίτων (Ισπανία από το 
1476). Ο 18ος αιώνας ήταν άκρα 

πολεμοχαρής, ενώ ο 19ος α
συνήθιστα ειρηνικός. Ο 20ός 
αιώνας ξεπερνά σε φρι- 
κτούς πολέμους όλους τους 
προηγούμενους. Και τώρα 
προκύπτει αυτό το μεγαλύ
τερο αναμενόμενο ευτύχη
μα*: δημιουργείται στην Ευ
ρώπη το κράτος χωρίς ε 
χθρό. Ποιες αντιθέσεις ξε- 
σπούν άραγε με αυτή την α

πότομη μετάβαση από τα κράτη - 
ακρίτες στη δημοκρατία χωρίς ε 
χθρό; Τρεις είναι οι θεωρίες που 
καλύπτουν μέχρι τώρα το ερώτη
μα αυτό.

Πρώτη: η πρώιμη αστική θεω
ρία του ειρηνόφιλου καπ ιταλ ι
σμού  (Compte, Shumpeter). Η θε
ωρία αυτή λέει ότι η ειρηνική κ α 
τάχτηση των παγκόσμιων αγορών 
υπερέχει όλων των άλλων κατα- 
κτήσεων. Στο παρελθόν, οι πολε
μοχαρείς λαοί κατακτούσαν τους 
λαούς που ασχολούνταν με το ε 
μπόριο, ενώ σήμερα συμβαίνει το 
αντίθετο. Η ένταξη της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας είναι το τελευταίο πα
ράδειγμα. Επίσης: η οικονομία

Όλα τα κράτη βρέθηκαν 
σε εμπόλεμη κατάσταση 

για χρονικό διάστημα κατά μέσον όρο ίσο 
με το μισό διάστημα 

της ιστορικής τους ύπαρξης.
Michael Mann
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κατασκευάζει διεθνείς σχέσεις 
που υπονομεύουν την εθνική στε- 
νοκεφαλιά και συμβάλλουν στην 
υπέρβασή της. 0  καπιταλισμός εί
ναι άρα το σχολείο του κοσμοπο
λιτισμού.

Δεύτερη: σε αντίθεση με την 
προηγούμενη, οι θεωρίες του 
στρατιω τικού καπιταλισμού π α 
ραπέμπουν στη συνύπαρξη του 
πολέμου και του παγκοσμίου ε 
μπορίου μέχρι και στις ημέρες 
μας. Η βιομηχανία κέρδιζε από 
τον πόλεμο και ο πόλεμος από τη 
βιομηχανία. Όπως είναι εξάλλου 
γνωστό, οι παγκόσμιοι πόλεμοι 
ξέσπασαν ανάμεσα σε προηγμένα 
βιομηχανικά κράτη. Τα δε αποκα
λούμενα «πολεμοχαρή κράτη» 
του Μεσαίωνα ήταν στην πραγ
ματικότητα ειρηνικά, εάν τα συ
γκρίνει κανείς με μέτρο τις τρο
μακτικού ύψους στρατιωτικές δα
πάνες των σύγχρονων κρατών, τα 
οποία ο Shumpeter ονόμαζε «κατ’ 
ουσία μη πολεμικά» κράτη.

Ωστόσο αυτή η ευρύτατα δια
δεδομένη θεωρία ότι ο πόλεμος, ο 
στρατός και οι στρατιωτικοί εξο
πλισμοί αποτελούν εγγενή ανα
γκαιότητα του καπιταλισμού πα
ραβλέπει εκείνον το στρατιωτικό 
σοσιαλισμό που ο Martin Shaw ο
νομάζει «Σοσιαλισμό του Απόλυ
του Πολέμου»2: 0  κομμουνισμός 
στη Σοβιετική Ένωση και στις χώ
ρες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν 
ουσιαστικά απόρροια του Πρώτου 
και αντίστοιχα του Δεύτερου Πα
γκόσμιου Πολέμου και δεν προήλ
θε (όπως υπέθετε η μαρξική θεω
ρία) από την εκβιομηχάνιση των 
χωρών αυτών. Τη νίκη του υπαρ
κτού σοσιαλισμού τη θεμελίωσαν 
τα όπλα και όχι τα επιχειρήματα, 
ο στρατιώτης και όχι ο προλετά
ριος.

Η τρίτη θεωρία που θα ήθελα 
να αναπτύξω εδώ είναι εκείνη της 
στρατιω τικά διχοτομημένης νεω- 
τερικότητας. Η θεωρία αυτή υιο
θετεί επιχειρήματα από τις δύο 
προηγούμενες, αλλά τ α  σχετικο- 
ποιεί και τα συνδέει μεταξύ τους 
με βάση τη θεωρία και την ιστο
ρία της κοινωνίας. Παραθέτω εκ 
προοιμίου τρεις θέσεις:

1. 0  εκδημοκρατισμός και η 
στρατιωτικοποίηση  αναπτύσσο-

νται περίπου παράλληλα τον 19ο 
αιώνα. Η εικόνα του εχθρού λει
τουργεί ιδιαίτερα ενοποιητικά και 
στη σύγχρονη κοινωνία, περιορίζει 
τη δημοκρατία και εξουσιοδοτεί 
το κράτος να προβαίνει σε δρα
στηριότητες.

2. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν έ 
να σύστημα της απεθνικοποίησης 
των εθνικών κρατών. Η αύξηση 
του πυρηνικού εξοπλισμού επέ
τρεψε -  πράγμα παράδοξο -  μια 
αποστρατιωτικοποίηση της κοινω
νίας.

3. Στο κράτος χωρίς εχθρό εμ
φανίζονται στο προσκήνιο οι αντι
θέσεις μεταξύ στρατού και δημο
κρατίας. Η διαδικασία της εξατο- 
μίκευσης στο πλαίσιο του κρά
τους πρόνοιας -αν ακολουθήσει 
κανείς τη σκέψη αυτή μέχρι τέ
λους- οδηγεί τελικά στην άρση 
της κατάστασης έκτακτης ανά
γκης. Έτσι, η πρώιμη αστική θεω
ρία αναδιατυπώνεται τόσο από 
θεωρητική όσο και από πολιτική 
άποψη και εμφανίζεται τώρα με 
τη μορφή ενός ακούσιου ειρηνόφι
λου καπιταλισμού.

Δυο λόγια σχετικά με τους ό
ρους εφαρμογής: αναφέρομαι κυ
ρίως στα κράτη της Δυτικής Ευ
ρώπης. Για τα κράτη της πρώην 
Ανατολικής Ευρώπης ισχύουν 
τροποποιήσεις που δεν μπορώ να 
αναπτύξω στο σημείο αυτό.

Η  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

τ ο ξεκίνημα προς τη νεωτερι- 
κότητα, δηλαδή η κατάργηση 
ταξικών μορφών εξουσίας, η αντι

κατάσταση της τάξης πραγμάτων 
ελέω θεού από μια τάξη πραγμά
των ελέω ανθρώπου -κοινοβού
λιο, διάκριση των εξουσιών, αλλα
γή κυβερνήσεων μέσω εκλογών- 
όλα αυτά τα επιτεύγματα συντε- 
λούνται τον 19ο αιώνα ταυτόχρο
να με τη γενίκευση της στρατιωτι
κής θητείας, ώστε να περιλαμβά
νει όλους τους πολίτες. Το καθο
λικό δικαίωμα ψήφου καθώς και η 
γενική υποχρέωση στρατιωτικής 
θητείας (και τα δύο μόνο για τους 
άνδρες) είναι δίδυμα φαινόμενα 
και εμφανίζονται σχεδόν ταυτό
χρονα. Η άνοδος της βιομηχανίας 
συμβαδίζει με την εκβιομηχάνιση

της τέχνης του πολέμου. Η παρα
γωγή στρατιωτικών εξοπλισμών 
γίνεται μαζική παραγωγή. Η δη
μιουργία συγκοινωνιακών και επι- 
κοινωνιακών συστημάτων εξυπη
ρετεί τόσο τους στρατιωτικούς ό
σο και τους μη στρατιωτικούς 
σκοπούς. Οι αντιθέσεις μεταξύ 
πολιτικής και στρατιωτικής κινη
τοποίησης αίρονται σε βαθμό που 
να μην είναι πια αναγνωρίσιμες 
και αυτό μέσω της εσωτερικής 
παρουσίας μιας εξωτερικής δύνα
μης: των εικόνων του εχθρού.

Σε όλες τις δημοκρατίες μέχρι 
σήμερα υπάρχουν δύο είδη αυθε
ντίας, η μια εκπορεύεται από το 
λαό και η άλλη από τον εχθρό. Η 
εικόνα του εχθρού ενοποιεί. Η ει
κόνα του εχθρού εξουσιοδοτεί. Η 
εικόνα του εχθρού έχει απόλυτη 
προτεραιότητα σε σχέση με άλλες 
συγκρούσεις. Επιτρέπει την περι
θωριοποίηση και συρρίκνωση ό
λων των άλλων κοινωνικών συ
γκρούσεων. Η εικόνα του εχθρού 
αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια 
εναλλακτική πηγή ενέργειας για 
τη σπανίζουσα πια πρώτη ύλη 
που ονομάζεται συναίνεση και η 
οποία είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της νεωτερικότητας. 
Καθιστά δυνατή την απελευθέρω
ση από τη δημοκρατία και αυτό 
με τη συγκατάθεση της δημοκρα
τίας. Ιδίως η νεωτερικότητα τελει
οποιεί τη στρατιωτική μορφή της 
αυτονομιμοποίησης της εξουσίας 
και της γραφειοκρατίας. Επομέ
νως, ο στρατός, η κατάσταση έ 
κτακτης ανάγκης κ.λπ. δεν είναι 
μόνο γεωστρατηγικές έννοιες και 
έννοιες της εξωτερικής πολιτικής. 
Στοχεύουν επίσης και σε μια εσω
τερική, μη στρατιωτική, αλλά 
συμβατή με τη στρατιωτική, ορ
γάνωση της κοινωνίας, και μάλι
στα σε όλους τους επιμέρους κοι
νωνικούς χώρους: στην παραγω
γή, την εργασία, το δίκαιο, την ε 
πιστήμη, την εσωτερική πολιτική, 
τη δημοσιότητα. Με άλλα λόγια, 
όλες οι δημοκρατίες είναι στρα
τιωτικά διχοτομημένες δημοκρα
τίες. Η στρατιωτική συναίνεση 
περιορίζει τη δημοκρατική συναί
νεση και αντίστροφα: η επιβλη- 
θείσα δημοκρατία άρει την ετοι
μότητα για την περίπτωση έκτα
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κτης ανάγκης.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυ

νατόν να επιτύχει το πείραμα της 
νεωτερικότητας, δηλαδή να διατη
ρηθεί η ιλιγγιώδης εισαγωγή και
νοτομιών δίχως την ύπαρξη εικό
νας του εχθρού. Πραγματικά, 
στην Ευρώπη έχει συντελεσθεί 
και έχει ολοκληρωθεί αρμονικά 
αυτή η διαπλοκή εκδημοκρατι
σμού, εκβιομηχάνισης και στρα- 
τιωτικοποίησης. Μπορεί κανείς να 
καταλάβει την αλληλεξάρτηση με
ταξύ εθνικισμού και πολιτικής 
χειραφέτησης, αν θέσει τη συγκέ
ντρωση της κρατικής δύναμης, τις 
ελλείψεις της ως προς μια υπερ
κείμενη στους θεσμούς της αρχή, 
όπως για παράδειγμα την εθνική 
έπαρση και αυθαιρεσία, σε συ
σχετισμό με τη μόνιμη πλέον άρ
ση της παλιάς κοινωνικής τάξης 
πραγμάτων, μια άρση που πραγ
ματοποιείται ακριβώς μέσω αυ
τού του συσχετισμού. Έτσι δημι- 
ουργείται το ενοποιητικό κεντρικό 
κράτος που ασκεί το μονοπώ
λιο της βίας, χρηματοδοτεί το 
μόνιμο στρατό του και τη 
γραφειοκρατία του με φόρους 
και συγκροτεί εντός των συνό
ρων του ένα ενιαίο δίκαιο και 
ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύ
στημα. Η διαλεκτική μεταξύ 
στρατιωτικής απειλής και ά
μυνας δικαιολογεί την οικοδό
μηση ενός εξουσιαστικού μη
χανισμού που λειτουργεί ταυτό
χρονα τόσο ως μηχανισμός δημι
ουργίας των απαραιτήτων συναι
νέσεων όσον αφορά την εσωτερι
κή πολιτική (και για να το πούμε 
πιο ωμά: που λειτουργεί σαν το 
μαστίγιο που δαμάζει τις υποβό- 
σκουσες ταξικές συγκρούσεις της 
βιομηχανικής κοινωνίας) όσο και 
ως μηχανισμός σκηνοθεσίας ενός 
θεατρικού έργου με θέμα την 
προετοιμασία και τη διεξαγωγή 
πολέμων. Η απειλή του πολέμου 
-όσο πικρή και να είναι αυτή η ε 
πίγνωση- ήταν εκείνη που κατά 
κύριο λόγο σταθεροποίησε τον 
κόσμο της πρωταρχικής εκβιομη
χάνισης.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το 
ακόλουθο χαρακτηριστικό: Στις 
εικόνες του εχθρού ενυπάρχει η 
δύναμη για την αυτοεπιβεβαίωση.

Η εχθρότητα παράγει εχθρότητα.
Οι εικόνες του εχθρού κεντρίζουν, 
οριοθετούν, θίγουν, προκαλούν 
βία, δημιουργούν φόβο, μέχρις ό- 
του να συμβεί πραγματικά αυτό 
που υπαινίσσονται: οι γείτονες, 
άνθρωποι που μιλάνε άλλες 
γλώσσες και προέρχονται από άλ
λους πολιτισμούς γίνονται στην 
αρχή ξένοι και μετά εχθροί. Οι ει
κόνες του εχθρού έχουν τη φοβε
ρή δύναμη να αυτοπραγματοποι- 
ούνται, επειδή θέτουν σε λειτουρ
γία έναν μηχανισμό άμυνας και α
ντεπίθεσης ο οποίος, προκατα
λαμβάνοντας την αίσθηση του φό
βου, τροφοδοτεί συνεχώς την ύ
παρξή της. «Στην αρχή ήταν ο λό
γος». Αυτή η πρόταση από το κε
φάλαιο της Γένεσης δεν ισχύει 
πουθενά αλλού με τέτοια φρικια- 
στική αμεσότητα όσο στον κόσμο 
της βίας που δημιουργεί η λέξη 
«εχθρός».

Η βία που εκπέμπουν οι εικό
νες του εχθρού κατασκευάζει

Η έλλειψη της διάκρισης εξουσιών 
στην περίπτωση των σχέσεων 

μεταξύ κρατών 
κάνει τις εικόνες του εχθρού 

το ίδιο δυνατές 
όσο και η πραγματικότητα

πραγματικότητες και αποτελεί 
την άλλη όψη της κρατικής κυ
ριαρχίας. Όταν οι γείτονες μαλώ
νουν μεταξύ τους, έρχεται η α
στυνομία και μετά ο δικαστής με
σολαβεί και εκδίδει μια απόφαση.
Οι κρατικοί κοκορομάχοι είναι ό
λα μαζί ταυτόχρονα: είναι κατή
γοροι, δράστες, δικαστές και δή
μιοι. Η έλλειψη της διάκρισης ε 
ξουσιών στην περίπτωση των σχέ
σεων μεταξύ κρατών κάνει τις ει
κόνες του εχθρού το ίδιο δυνατές 
όσο και η πραγματικότητα. Τις 
κάνει να ωθούν σε πολέμους, ε 
πειδή για τα κράτη που μαλώνουν 
δεν υπάρχει η αντικειμενικότητα 
των δικαστικών κανόνων και αρ
χών που θα τα κάνει να λογικευ
τούν.

Εδώ έρχεται πιεστικά στο νου 
μια σύγκριση με τις σύγχρονες ε 

ρωτικές σχέσεις. Όπως η απαλ
λαγμένη από την παράδοση αγά
πη μπορεί να ερμηνευθεί με πολ
λούς τρόπους, μια και δεν γνωρί
ζει ούτε αναγνωρίζει τις αποφά
σεις κάποιας υπερκείμενης αρχής, 
έτσι και η εχθρότητα επιδέχεται 
πολλές ερμηνείες. Ακόμα και οι 
διαταραχές στην επικοινωνία εν
δέχεται να έχουν καταστροφικά 
επακόλουθα σε περίπτωση σύ
γκρουσης. Ωστόσο, η διαφορά α
νάμεσα στους πολέμους που ε 
κτυλίσσονται μεταξύ συζύγων και 
στους πολέμους που εκτυλίσσο
νται μεταξύ κρατών συνίσταται 
στο ότι τα κράτη μπορούν να θε
μελιώσουν τις πράξεις τους αυτο
αναφορικά. Εμφανίζονται και 
παίζουν το χαρτί τους, κρατώντας 
στο χέρι τους όλα τα εμβλήματα 
της νομιμότητας. Έχουν πάντα με 
το μέρος τους τη δική τους νομο
θεσία, το δικό τους κοινοβούλιο 
και τις περισσότερες φορές και τη 
δική τους κοινή γνώμη. Με αυτή 

την κυνική έννοια η δικαιο
σύνη και η δύναμη είναι ισο
δύναμοι όροι, πράγμα που 
εξάλλου γνώριζαν ήδη οι 
σοφιστές. Για το λόγο αυτό, 
είναι πολύ σημαντικός ο ρό
λος των ελίτ και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στην 
κοινωνική οικοδόμηση ή α- 
ποδόμηση του εχθρού. Οι 
εικόνες του εχθρού είναι 

διανοητικά όπλα, μετά-όπλα: εί
ναι λέξεις στον ορίζοντα των ο
ποίων η βία γίνεται αυτονόητη. 
Καθιστούν δυνατή τη μετακύληση 
στο εξωτερικό μιας χώρας εκεί
νου το οποίο παράγεται εν μέρει 
στο εσωτερικό της. Ο άλλος, ο ξ έ 
νος, ο εχθρός είναι και ο υπαίτιος 
εκεί όπου σε άλλες περιπτώσεις 
υπαίτιοι θα ήταν ενδεχομένως κά
ποιοι εξωτερικοί παράγοντες ό
πως ο θεός ή η φύση.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
τ ο υ  Ψ τ χ ρ ο υ  Π ο λ έμ ο υ

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ένα 
θείο δώρο. Εκ των υστέρων, 

μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο, 
του επιτρέπεται και οφείλει μάλι
στα να το πει. Σε έναν κόσμο ο ο
ποίος, χωρίς να το καλοκαταλά- 
βει, είχε μπει στην εποχή της ατο-
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μικής βόμβας και της πυρηνικής 
ενέργειας, ο Ψυχρός Πόλεμος δη
μιούργησε μεν μια τάξη του τρό
μου, η οποία όμως επέτρεπε να 
μετακυλίονται οι αιτίες εσωτερι
κών κρίσεων σε εξωτερικούς πα
ράγοντες, σε εχθρούς. 0  Ψυχρός 
Πόλεμος πραγματοποίησε εν μέ- 
ρει μια διχοτομημένη παγκόσμια 
κοινωνία, οικοδομημένη πάνω στα 
θεμέλια της εικόνας του εχθρού. 
Ας μην αρχίσουμε όμως να νο
σταλγούμε τον Ψυχρό Πόλεμο! Ε 
πιτρέπεται ωστόσο το εξής ερώ
τημα: πώς να λειτουργούσε άρα
γε αυτός ο μηχανισμός στου οποί
ου τις επιταγές υπάκουε ολόκλη
ρη η υφήλιος;

Άλλη μια κίνηση φιλίας απένα
ντι στη Δόση ήταν ο σοβιετικός ι
μπεριαλισμός. Αφενός απενεργο
ποίησε μια κλασική εστία κρίσεων 
στην Ευρώπη. Σήμερα, όπου ούτε 
η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ούτε ο 
ΟΗΕ είναι σε θέση να θέσουν τ έ 
λος στις πολεμικές συγκρούσεις 
στην κατακερματισμένη Γιουγκο
σλαβία, γίνεται εμφανές σε ποιο 
βαθμό είχε διευκολύνει τη Δύση η 
κομμουνιστική δικτατορία. 0  σο
βιετικός ιμπεριαλισμός είχε κα
τορθώσει για το δικό του ιμπερια
λιστικό συμφέρον, εκείνο, του ο
ποίου το κόστος δεν μπορεί να α- 
ναλάβει σήμερα η Δύση. Αφετέ
ρου, μπορούσε κανείς με αυτό 
τον τρόπο να παρουσιάσει το σο
σιαλισμό ως ιμπεριαλισμό. Ήταν 
ένα πείραμα της αυτοοργανωμέ- 
νης αυτοαναίρεσης. Το γεγονός 
ότι στη Δύση επικράτησε ο αντι- 
κομμουνισμός ήταν δώρο του 
κομμουνισμού της Ανατολής. Πριν 
από το Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο υ
πήρχαν στα προηγμένα βιομηχα
νικά κράτη ισχυρά σοσιαλιστικά 
και κομμουνιστικά κινήματα. Με
τά τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
Ανατολή αποτέλεσε απόδειξη μο
ναδική για την αναγκαιότητα του 
καπιταλισμού. Ήταν μια απόδει
ξη που δεν θα μπορούσε ποτέ να 
προσκομίσει με τέτοια λογική συ
νέπεια ο ίδιος ο καπιταλισμός με 
τις κρίσεις του και τις διαλυτικές 
του τάσεις.

Η Δύση κατασκευάσθηκε από 
τους σοβιετικούς πυραύλους. Η 
κοινωνιολογία στηριζόταν μέχρι

σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στην υπόθεση ότι τα κρατικά σύ
νορα αποτελούν και αιτιακά σύ
νορα. Αντίθετα ο Ψυχρός Πόλε
μος γίνεται κατανοητός μόνο ως 
αιτιότητα που υπερβαίνει τα σύ
νορα. Εσωτερικά χαρακτηριστικά 
των κρατών της Δύσης, όπως ιδι
αιτερότητες στο κομματικό τοπίο, 
στην κοινωνική δομή, στη νομοθε
σία, στις αντιλήψεις των πολιτών, 
και αυτό σε εντελώς διαφορετικά 
μεταξύ τους κράτη, είναι επίσης 
προϊόντα της απειλής από την Α
νατολή και της συνεπαγόμενης 
σκηνοθεσίας της από την εσωτερι
κή και εξωτερική πολιτική των 
κρατών αυτών. Για πολλές από 
τις αποκαλούμενες εγγενείς εξε
λίξεις «των ανεπτυγμένων βιομη
χανικών κοινωνιών», του «ύστε
ρου καπιταλισμού», του «κρά
τους πρόνοιας», της «μετανεωτε- 
ρικότητας» θα αποδειχθεί στο 
μέλλον ότι επρόκειτο για προϊό
ντα του Ψυχρού Πολέμου. Η ε 
ναρμόνιση ετερογενών κρατών 
και παραδόσεων που συντελέστη- 
κε στο στρατόπεδο της Δύσης πα
ραπέμπει πάντως στη διάχυτη α
νάγκη για απεθνικοποίηση. Τούτο 
γίνεται εμφανές στο παράδειγμα 
της αυτοτυποποίησης και της αυ- 
τοδυτικοποίησης αριστερών κομ
μάτων της αντιπολίτευσης. Το 
SPD έγινε κόμμα «ικανό να διεκ- 
δικήσει τη διακυβέρνηση της χώ
ρας», μόνο μετά από τον όρκο 
που έδωσε στο κομματικό συνέ
δριο του Bad Godesberg υπέρ του 
συστήματος της δυτικής συμμα- 
χίας και των οικονομικών του κα
νόνων. Μόνον όταν φύσηξε στα 
πανιά της αέρας από τη Δύση 
μπόρεσε να προχωρήσει η 
Ostpolitik, το πολιτικό άνοιγμα 
προς την Ανατολή.

Η Δύση ήταν ένα σύστημα της 
εθνικής ημι-κυριαρχίας, του αυτο- 
περιορισμού, της αυτοαποδυνά- 
μωσης εθνικών κυριαρχιών, και 
τούτο όχι μέσω κατακτήσεων -ό 
πως έγινε στην Ανατολή- ούτε 
μέσω αξιών, συνθηκών και αγο
ρών, αλλά μέσω της πανταχού 
παρουσίας του κομμουνιστικού 
κινδύνου που προβαλλόταν και 
κατασκευαζόταν στην εσωτερική 
πολιτική. Κοιτάζοντας το σύστη

μα αυτό από την αντίθετη πλευ
ρά, ίσως να μπορούσε κάποιος να 
πει ότι μια από τις ουσιαστικές 
αιτίες της αποσταθεροποίησης 
του ανατολικού μπλοκ ήταν η α
πώλεια της εικόνας του εχθρού ή, 
ακόμα περισσότερο, η μετατροπή 
της σε ιδανική εικόνα μέσω της ε 
πίδρασης που ασκούσαν τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας της Δύσης.

Ιδίως η αντίθεση σε  αυτό τον 
καταναγκασμό ένταξης σε ένα α
πό τα δύο στρατόπεδα ήταν ένας 
από τους κύριους λόγους (τόσο 
στη Δύση όσο και στην Ανατολή 
αλλά με αντίρροπες δυνατότητες 
ανάπτυξης) για τη δημιουργία 
των νέων κοινωνικών κινημάτων. 
Τα νέα κοινωνικά κινήματα είναι 
παιδιά του Ψυχρού Πολέμου.

Έτσι ο Ψυχρός Πόλεμος επ έ 
βαλε στην ασταθή Ευρώπη την 
τάξη του τρόμου η οποία έχει γί
νει πλέον άχρηστο χαρτί. Δεν υ
πάρχει πια ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφαλείας, αφού δεν υπάρχουν 
πια ούτε συμβαλλόμενα μέρη που 
θα συνυπέγραφαν τις αντίστοιχες 
συμφωνίες ούτε επίμαχα πολιτικά 
εδάφη στα οποία θα αναφέρονταν 
οι συμφωνίες αυτές αλλά ούτε και 
συμφέροντα που θα έπρεπε να ε 
ναρμονίσουν μέσω των τελευταί
ων. Το μέλλον θα δείξει κατά 
πόσο συνθήκες, ευρωπαϊκοί θε
σμοί, αγορές, η «διεθνής των δη
μοκρατιών» θα μπορέσουν και 
χωρίς το κοινό στοιχείο του ε 
χθρού να δράσουν αρκετά ενοποι- 
ητικά ώστε να δαμάσουν τις φυ- 
γόκεντρες δυνάμεις της παγκό
σμιας οικονομίας, των εθνικών ε 
γωισμών και των ιστορικά επιλε
κτικών συγγενειών και εχθροτή
των.

Η αντίθεση μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης είχε γίνει συλλογική 
συνείδηση με την έννοια που της 
απέδιδε ο Durkheim και μάλιστα 
μια παγκόσμια συνείδηση που ορ
γάνωνε τη σκέψη και την πράξη 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νεωτε- 
ρικότητα παράγει, κατά συνέ
πεια, το αντίθετό της και συγκε
κριμένα έναν αντι-πολιτισμό των 
συνθηκών βίας ο οποίος στηρίζε
ται σε εικόνες εχθρού και στην 
πυρηνική αυτοανάφλεξη που υπο
τάσσει όλο τον κόσμο στη δική
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της μαγική φόρμουλα’.

Η  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο σο παράδοξο και αν ακούγε- 
ται, ο πυρηνικός εξοπλισμός 

κατέστησε δυνατή την αποστρα
τιωτικοποίηση της κοινωνίας. Η 
τεχνολογία αντικαθιστά την εργα
τική δύναμη. Η διεξαγωγή ηλε
κτρονικών πολέμων γίνεται υπό
θεση μερικών ειδικών. 0  υπερε- 
ξοπλισμός καταβροχθίζει πόρους: 
κονδύλια, τεχνολογία, γνώσεις. 
Καθιστά όμως ταυτόχρονα δυνα
τή την αποεπιστράτευση της κοι
νωνίας και μάλιστα τη μετατροπή 
της σε κοινωνία των πολιτών. Με 
αυτό τον τρόπο μπορεί όμως να 
προωθηθούν η στρατιωτικοποίηση 
και ταυτόχρονα  και ο εκδημοκρα
τισμός.

Σε συνάρτηση με αυτά, θα 
ήθελα να ερμηνεύσω τη θεω
ρία της εξατομίκευσης: όπως 
οι ταξικές πολιτισμικές παρα
δόσεις και ο θεσμός της πυρη
νικής οικογένειας έτσι και η 
δυναμική της εξατομίκευσης 
που ενέχει το κράτος πρόνοι
ας διαλύουν και το τελευταίο 
οχυρό της κοινωνίας των με
γάλων ομάδων, διαλύουν δηλαδή 
την κοινωνία που στηρίζεται στην 
εικόνα του εχθρού. 0  καθένας έ 
χει πια το δικό του εχθρό και α
κριβώς για το λόγο αυτό παύει να 
έχει τον ένα και κοινό, τον ενο- 
ποιητικό εχθρό. Η θέση μου είναι 
η εξής: η εξατομίκευση α ίρει την 
κατάσταση  έκτακτης ανάγκης (με 
την ορθόδοξη έννοια που της α
ποδίδει ο Carl Schmitt σε σχέση 
με την εξωτερική πολιτική). Αυτή 
η μετατροπή της κοινωνίας σε 
κοινωνία των πολιτών εξελίσσεται 
χωρίς καμία πρόθεση, ως παρε
νέργεια μιας βαθύτατης αλλαγής, 
την οποία οι κοινωνιολόγοι συσχε
τίζουν με τον καταμερισμό της 
εργασίας (Durkheim), με τον 
Καλβινιστικό ασκητισμό του εσω
τερικού κόσμου (Max Weber), με 
την οικονομία του χρήματος 
(Marx, Simmel). Η αλλαγή αυτή, 
όπως επιχείρησα να δείξω, απο
κτά όμως με την ανάπτυξη του 
κράτους πρόνοιας από τη δεκαε
τία του εξήντα έναν ιδιαίτερο χα
ρακτήρα και γίνεται μόνιμη. Κα

θώς προχωρά η εξατομίκευση, 
αρχίζει να ισχύει για πρώτη φορά 
στην ιστορία η ρήση: κράτη που 
γαβγίζουν δεν δαγκώνουν.

0  όρος «εξατομίκευση» στε
ρείται πολλές από τις σημασίες 
που προσπαθούν να της αποδώ
σουν για να μπορέσουν να την α- 
ντικρούσουν καλύτερα. Δεν ση
μαίνει ατομισμό, αυτονόμηση, μο
ναχικότητα -  ακόμα και αν στις 
μεγαλουπόλεις τα μονομελή νοι
κοκυριά ξεπερνούν εν τω μεταξύ 
το 50%. Εξατομίκευση σημαίνει 
πρώτον τη διάλυση  και δεύτερον 
τη διαδοχή  των παραδοσιακών 
συλλογικών μορφών ζωής από 
μορφές ζωής όπου τα άτομα, α
κόμα και στο πλαίσιο της πυρηνι
κής οικογένειας, είναι αναγκα

Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, 
ο πυρηνικός εξοπλισμός 

κατέστησε δυνατή
την αποστρατιωτικοποίηση της κοινωνίας. 

Η τεχνολογία αντικαθιστά 
την εργατική δύναμη.

σμένα να αντέξουν και να κατα
σκευάσουν τη δική τους βιογρα
φία/' Η μανιώδης αναζήτηση συλ
λογικών ταυτοτήτων, όπως τη 
βιώνουμε σήμερα, δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τη θέση της εξατομί
κευσης αλλά είναι προϊόν μιας ε 
ξατομίκευσης που έχει πάρει την 
κατεύθυνση της ανομίας. Από τη 
μία πλευρά, οι άνθρωποι, αντιμε
τωπίζοντας τις επιταγές των συν
θηκών της αγοράς, στρέφονται 
γύρω από τον άξονα της δικής 
τους ζωής. Και από την άλλη, οι 
μεν εξιδανικεύουν την οικογένεια, 
οι δε εξορκίζουν την καταστροφή 
του σύμπαντος ή ανακαλύπτουν 
τον εσωτερισμό, την ταυτότητα 
του εύληπτου ή διεξάγουν λυσσα
λέους αγώνες εναντίον των ρυ- 
παινόντων το περιβάλλον ή ομο
λογούν με επιθετική ηδονή: είμαι 
περήφανος που είμαι Γερμανός. 
Ανεξάρτητα από το πώς αξιολο
γεί κανείς τη διαδικασία αυτή, γ ε
γονός είναι ότι εδώ δημιουργού- 
νται αντιθέσεις και όχι μια νέα ε 
νότητα. Στη θέση της ισορροπίας

του τρομου μπαίνει η ισορροπ ία  
των γκρινιάρηδων -  όλοι διαφω
νούν με όλα και με όλους. Δεν εί
ναι η αιώνια ειρήνη εκείνη που  
δεν επιτρέπει πια τη μεγάλη συ
ναίνεση για την εξαγγελία κατά
στασης έκτακτης ανάγκης, αλλά ο 
αιώνιος καβγάς.

Αν κοιτάξουμε από αυτή τη 
σκοπιά την επικαιρότητα, θα α
κούσουμε σήμερα να λέγεται συ
χνά ότι η συγκρότηση ενός επαγ
γελματικού στρατού απαλλάσσει 
από τα προβλήματα νομιμοποίη
σης που προκαλούν ενέργειες της 
Bundeswehr εκτός των γερμανι
κών συνόρων. Πρόκειται όμως για 
ψευδαίσθηση. Ας σκεφτούμε το ε 
ξής: Η παλιά Bundeswehr είχε με 
το μέρος της όλα τα πλεονεκτή

ματα που προσφέρει η συ
ναίνεση. Υπεράσπιση, δηλα
δή αναγκαστική άμυνα ενά
ντια σε έναν ορατό, αποδε
δειγμένα «άσπονδο εχθρό». 
Με τις επιχειρήσεις εκτός 
των συνόρων της χώρας, 
διαλύεται και το αδιαμφι
σβήτητο που ενέχει η άμυ
να. Εδώ οι επιθέσεις -α κό
μα και αν διεξάγονται στο 

πλαίσιο ειρηνευτικών αποστολών 
(χαιρετίσματα από τον Orwell)- 
πρέπει να δικαιολογούνται, αντι
μετωπίζοντας τα διασταυρούμενα 
πυρά της κριτικής. Τούτο προϋ
ποθέτει ότι μπορεί κανείς να προ
σαρμόσει αξιόπιστα στο ρόλο του 
κακού τους χθεσινούς εμπορικούς 
εταίρους αλλά οι στόχοι ενός τ έ 
τοιου εγχειρήματος παραμένουν 
πολυσχιδείς και αμφισβητήσιμοι. 
Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια 
χώρα που -εάν δεν είναι παρα
πλανητικές οι δημοσκοπήσεις- θέ
λει να γίνει μια πράσινη δημοκρα
τία ή επακριβέστερα μια μεγάλη 
πράσινη Ελβετία. Και όλα αυτά 
σε έναν κόσμο που ζει πάνω σε 
μια ατομική βόμβα που μπορεί να 
εκραγεί από στιγμή σε  στιγμή. Ε 
άν με ρωτήσετε, πρόκειται μα
κροπρόθεσμα για τη μεγαλύτερη 
αναμενόμενη διαφωνία.

Συγκριτικά, η παλιά, η εγχώ 
ρ ια  Bundeswehr ήταν βιότοπος 
συναίνεσης, μια πηγή συναίνεσης 
όπου μπορούσαν να δροσίζονται 
και άλλοι. Η νέα, η παγκόσμια
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Bundeswehr θα είναι ακριβώς το 
αντίθετο, θα είναι πηγή αστείρευ
των αντιμαχιών. Το ένα πρόβλη
μα αφορά τη συγκατάθεση των 
πολιτικών κομμάτων για την αντί
στοιχη τροποποίηση του συντάγ
ματος. Το άλλο πρόβλημα συνδέ
εται με το ερώτημα κατά πόσο 
μπορεί κανείς να συγκατατεθεί 
γενικά σε μια παγκόσμια 
Bundeswehr. Τα προγνωστικά 
που διατυπώνει η θεωρία της ε- 
ξατομίκευσης μας λένε όχι. Η κά
θε στρατιωτική επιχείρηση θα εκ
θέτει ολόκληρη τη χώρα σε μια 
δοκιμασία των εσωτερικών της α
ντοχών.

Και για να το επαναλάβουμε 
για άλλη μια φορά με σαφήνεια: 
δεν είναι ο φιλειρηνισμός εκείνος 
που αποτρέπει την κατάσταση έ 
κτακτης ανάγκης αλλά η ανομία. 
Από κοινωνική άποψη, η κοινωνία 
του ρίσκου είναι εκρηκτική ήδη σε 
καιρούς νηνεμίας. Σε συνδυασμό 
όμως με την κατάρρευση μιας πα
γκόσμιας τάξης πραγμάτων, καθί
στανται δυνατές όλων των ειδών 
οι αναταραχές, συμπεριλαμβανο- 
μένης και της βίας. Όποιος όμως 
σκηνοθετεί μη σκηνοθετημένα αι
σθήματα κοινότητας κάνει κάτι α
ντίστοιχο της μαύρης μαγείας, κά
νει μαύρο ρομαντισμό (Karl Otto 
Hondrich). Ακόμα και οι νέοι ε- 
ξορκιστές και λάτρεις της κοινοτι
κής ιδέας που έρχονται από τις 
ΗΠΑ -οι κοινοτιστές- προβαίνουν 
σε κηρύγματα και όχι σε αναλύ
σεις. Πρόκειται για μια φυγ-ή 
σε έναν κόσμο ρόδινο ο οποίος 
κατασκευάζεται από τα ερείπια 
του κόσμου που έχει καταστρα
φεί.

Τ ο  ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΧΘΡΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ TOT

τ α χρόνια ευημερίας στην 
Γερμανία ήταν ταυτόχρονα 
και χρόνια αυστηρότατης δίαιτας 

για το πολιτικό στοιχείο. Η πολι
τική συρρικνωνόταν σε κοινωνική 
πολιτική.

Η Δυτική Γερμανία είχε εγκα
τασταθεί σε ένα ηλιόλουστο απυ
ρόβλητο, στο επίκεντρο της αντί
θεσης μεταξύ Ανατολής και Δύ
σης, και επιδείκνυε μετά απολαύ- 
σεως την καλοήθειά της,τις αρχές

της για τη μη χρήση βίας, την άρι- 
στη δημοκρατία της, την παροι- 
μιώδη της επιμέλεια και με αυτή 
κατακτούσε για δεύτερη φορά 
τον κόσμο, μόνο που τώρα ήταν 
από τεχνική και οικονομική πλευ
ρά. Με την πτώση του τείχους κα- 
τέρρευσαν και αυτά τα οχυρά της 
μη πολιτικής, μιας πολιτικής για 
την ηθική, μιας πολιτικής για την 
ειρήνη.

Η παλιά Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία δεν ήταν ένα πολιτικό 
μόρφωμα, με την έννοια του μορ
φώματος που θα μπορούσε να 
διεκδικήσει και να ασκήσει τη δι
κή του πολιτική, τη δική του εθνι
κή κυριαρχία.

Μπορεί κανείς βέβαια να πει 
ότι αυτή η έλλειψη πολιτικής στην 
ΟΔΓ ήταν και η αιτία της ηθικότη
τάς της. Οι Γερμανοί μπορούσαν 
να είναι τόσο καλοί, επειδή άφη
ναν τις σημαίες τους να κυματί
ζουν στον άνεμο της Δύσης.

Η απουσία της εθνικής κυ
ριαρχίας θεμελίωνε και επέτρεπε 
την ανάπτυξη της οικονομικής φι
λοδοξίας που τρεφόταν από τη 
γενικότερη καλή θέληση. Οι πανη
γυρικές διακηρύξεις της παλιάς 
Ομοσπονδίας υπέρ της ειρήνης, οι 
όρκοι πίστης και συμπαράστασης 
στους γείτονές της προέρχονταν 
στην πραγματικότητα από την η
θική της πλήρους αδυναμίας. Τώ
ρα όμως όλα αυτά ακυρώθηκαν 
με μιας. Εξακολουθούν βέβαια να 
λέγονται τα ίδια λόγια, και σε αυ
τό το κλίμα φόβου και αμηχανίας 
να μεταφέρονται σαν τα ιερά λεί
ψανα από τα οποία πηγάζει η 
δεύτερη ζωή.

Όμως, τα λόγια αυτά δεν μπο
ρούν πια να κατασκευάσουν 
πραγματικότητες. Αλλά και η πο
λιτική της Δύσης έχει χάσει πια τα 
κουπιά της, την πυξίδα της και 
τις φωτοβολίδες της.

Κάτω από τα συντρίμμια της 
πρώην Δύσης, η οποία θρυμματί
σθηκε με τη δική της νίκη, αρχί
ζουν να διαμορφώνονται εκ νέου 
μερικά απαρχαιωμένα, ξεχασμέ
να, απωθημένα στοιχεία όπως τα 
εθνικά συμφέροντα, η γεωπολιτι
κή θέση, οι διασπαστικοί μύκητες, 
η δυσπιστία, τα σύνορα που απο
κλείουν τους έξω και τα οποία, ό

ταν προκόψει ανάγκη, δηλαδή 
πάντα, θα πρέπει να τα υπερα
σπίζεται κανείς.

Δεν απαιτείται τίποτε περισ
σότερο, παρά μόνο να μπουν σε 
νέα καλούπια μιας πολιτικής που 
κατασκευάζει και διασφαλίζει την 
ειρήνη οι πολιτικές λύσεις που δό
θηκαν στη μεταπολεμική περίοδο 
-  όπως για παράδειγμα το σύνθη
μα ότι δεν πρέπει ποτέ πια να ξε
κινήσει πόλεμος από γερμανικό έ 
δαφος.

Και δεν είναι μόνο οι γείτονες 
των Γερμανών που φοβούνται μια 
οικονομικά παντοδύναμη Γερμα
νία, στο πλαίσιο αυτού του αντα
γωνισμού των εθνικών κρατών σε 
μια Ευρώπη που παραμένει στο 
επίπεδο του φαντασιακού.

0  φόβος των άλλων απέναντι 
στη Γερμανία ίσως να είναι μι
κρότερος από το φόβο που αι
σθάνονται πολλοί Γερμανοί μπρο
στά στη Γερμανία.

Όπως οι Γερμανοί κομμουνι
στές είχαν εφεύρει ένα κατανα- 
γκαστικό σύστημα εκπαίδευσης 
και χαφιεδισμού για να ελευθε
ρώσουν τους Γερμανούς από τους 
Γερμανούς, έτσι και σήμερα πολ
λοί Γερμανοί αναζητούν καταφύ
γιο σε μια Ευρώπη, φοβούμενοι 
τη νεκρανάσταση του παρελθό
ντος, μια νεκρανάσταση που μπο
ρεί να συντελεστεί μόνο με τη συ
γκρότηση μιας εθνικά κυρίαρχης 
και οικονομικά ισχυρής Γερμανίας 
στο κέντρο της Ευρώπης.

Αυτή η σύγκριση, αυτός ο πα
ραλληλισμός μεταξύ του εμβόλι
μου αντιφασισμού της πρώην 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμα
νίας και της φυγής της «νεόπλου
της» Γερμανίας προς την Ευρώπη 
είναι σίγουρα λάθος. Και τούτο 
για τον απλό λόγο, ότι σε τελευ
ταία ανάλυση για κανένα από τα 
ευρωπαϊκά κράτη που ανήκουν 
σε αυτή την ευρωπαϊκή ομοσπον
δία κρατών δεν υπάρχει εναλλα
κτική λύση.

Απομένει όμως το παράξενο 
φαινόμενο ότι οι Γερμανοί, από 
φόβο απέναντι στον ίδιο τους τον 
εαυτό, θέλουν να εγκατασταθούν 
σε αυτό το νεόδμητο οικοδόμημα 
της Ευρώπης, ενώ τα άλλα έθνη 
φοβούνται ακριβώς το αντίθετο,
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φοβούνται δηλαδή να εγκαταλεί- 
ψουν την εθνική τους κυριαρχία.

Ένα φάντασμα πλανάται στη 
Γερμανία και το φάντασμα αυτό 
ονομάζεται Γ  ερμανία.

Αυτή η υπαρξιακή νευρικότη
τα, ο γεμάτος μίσος φόβος, η α
βεβαιότητα απέναντι στις δικές 
τους δυνατότητες και αβύσσους 
καθιστά κατανοητή ακόμα και 
αυτή τη δουλική ένταση με την ο
ποία, παραλυμένοι, ανέχονται τις 
φλόγες που τυλίγουν τους ξενώ
νες των αλλοδαπών, καθώς εκεί
νοι οι παλιοί νέοι Γερμανοί τους 
φέρνουν στο νου τις απωθημένες 
μνήμες τους.

Οι ξένες δυνάμεις μετά τον 
πόλεμο δεν ήταν μόνο δυνάμεις 
των νικητών, ήταν ταυτόχρονα και 
προστάτιδες δυνάμεις, δυνάμεις 
για την αυτοπροστασία της μίας ή 
μάλλον επακριβέστερα και 
των δύο Γερμανιών σε σχέση 
με τον εαυτό τους.

Η Ευρώπη γίνεται έτσι δύ
ναμη αυτοπροστασίας που θα 
πρέπει να πάρει τη θέση των 
προστάτιδων δυνάμεων και να 
προστατεύει τους Γερμανούς 
από τη Γ ερμανία.

Αντιμετωπίζοντας το 
«πρόβλημα των προσφύγων 
που ζητούν άσυλο», πολλοί Γερ
μανοί βιώνουν αντίθετα την εξής 
ερεθιστική εμπειρία: είμαστε τό
σο υπέροχοι που θα πρέπει να 
προστατευθούμε από όλον αυτό 
τον πληθυσμό που εισρέει στη χώ
ρα μας. Με αυτή την έννοια, το 
μίσος απέναντι στους ξένους δεν 
είναι μόνο το αίσθημα εκείνου 
που πιέζεται, αλλά ταυτόχρονα 
και η απόλαυση της απωθημένης 
και στριμωγμένης εθνικής συνεί
δησης των Γερμανών που μπο
ρούν πλέον αφ’ υψηλού να φτύ
νουν με μεγάλη άνεση τους άλ
λους κατά πρόσωπο.

Η μονόπλευρα επικεντρωμένη 
πολιτική σε σκέψεις και σε πρά
ξεις που μοναδικό τους ορίζοντα 
είχαν τη σύγκρουση μεταξύ Ανα
τολής και Δύσης εκτινάσσεται σε 
ένα νέο σύστημα δυνατοτήτων. Ε 
δώ μπορεί κανείς μόνο να σκια
γραφήσει αδρά πέντε σενάρια 
που δεν αποκλείουν όμως το ένα 
το άλλο.

1 Αναζητώντας 
το χαμένο εχθρό

Η απουσία εχθρών δεν σημαίνει 
ταυτόχρονα και έλλειψη εικόνων 
του εχθρού, αντίθετα μάλιστα, με 
την απουσία αυτή δημιουργείται 
μια ακατάπαυστη ανάγκη για νέ
ες εικόνες του εχθρού. Ποιος μπο
ρεί να διαψεύσει το γεγονός ότι 
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέ
μου ξεσπούν παντού αιματηρές 
συγκρούσεις; Προκαλεί ωστόσο ε 
ντύπωση ότι ειδικά σε μια χώρα 
όπου για πρώτη φορά στην πολε
μοχαρή της ιστορία βρίσκεται 
«πολιορκημένη από φίλους» ανθί
ζει ένα τόσο ζωντανό εμπόριο με 
όλες τις πιθανές και απίθανες ει
κόνες του εχθρού και με τη θερμή 
συμμετοχή των διανοουμένων κά
θε είδους φρονημάτων.

Η τάση αυτή ξεκινά από τον-

Ένα φάντασμα πλανάται στη Γ ερμανία 
-  μια χώρα όπου για πρώτη φορά 

στην πολεμοχαρή της ιστορία 
βρίσκεται «πολιορκημένη από φίλους 

και το φάντασμα αυτό 
ονομάζεται Γ ερμανία.

συγκεκριμένο εχθρό και κατευθύ- 
νεται προς τον ανταλλάξιμο ε 
χθρό. Πρώτον: ο κινητός εχθρός. 
Εδώ, στη θέση του μεγάλου ε 
χθρού εμφανίζονται πλαίσια για 
πρόσκαιρες εικόνες του εχθρού (ι- 
σλαμικός φονταμενταλισμός, Τρί
τος Κόσμος, Ιράκ, Σερβία κ.λπ.). 
Δεύτερον: όταν στο στόχαστρο 
βρίσκονται κυβερνήσεις ή θρη
σκείες, τότε αυτές οι πρόσκαιρες 
εικόνες του εχθρού αντικαθίστα
νται από έναν αφηρημένο εχθρό 
τον οποίο αποτελούν είτε ασαφώς 
οριοθετημένες ομάδες (αιτούντες 
για άσυλο, ξένοι, μετακίνηση λα
ών) είτε γενικές ανομίες της νεω- 
τερικότητας (εμπόριο ναρκωτι
κών, βίαιη εγκληματικότητα). Και 
τρίτον: ένα στιγμιαίο κενό στην 
εικόνα του εχθρού μπορεί να κα
λυφθεί μέσα από σκέψεις επί των 
αρχών, για παράδειγμα με την 
παρουσίαση της εχθρότητας ως 
κάτι το αξεπέραστο. Έτσι, ο ευέ
λικτος από ανθρωπολογική  άποψη

χαρακτήρας της εικόνας του ε 
χθρού επιτρέπει τη δημιουργία ει
κόνων του εχθρού δίχως πραγμα
τικό εχθρό. Όσο πιο ακατάλυτη, 
πιο αδιαφανής είναι η απειλή, τό
σο πιο μεγάλες και πιο πολυσχι
δείς γίνονται παγκοσμίως οι μελ
λοντικές αγορές για την ασφάλεια 
και την πολεμική τεχνολογία.

Ακούσιος 
φιλειρηνισμός

Η δημοκρατία στα κράτη-ακρίτες 
θα μπορούσε να λειτουργήσει «α 
φοπλιστικά» όσον αφορά την ε 
σωτερική πολιτική. Για παράδειγ
μα, το διάταγμα κατά των ριζο
σπαστικών κινημάτων δεν είναι 
πια απαραίτητο και θα μπορούσε 
να αντικατασταθεί από το αντίθε
τό του, δηλαδή από ένα διάταγμα 
που θα προσελκύει σε δημοσιοϋ

παλληλικές θέσεις ανθρώ
πους με πολιτικό θάρρος, 
με θάρρος για τροποποιή
σεις στον τρόπο σκέψης, με 
ρεαλιστικές φαντασιώσεις 
για την επίλυση των επικεί
μενων προκλήσεων. Εδώ 
βέβαια πρέπει να προστεθεί 
ότι η αριστερά θα πρέπει να 
αναθεωρήσει την εικόνα ε 
χθρού που έχει ως προς τον 

καπιταλισμό. Η κριτική στο σχε
δόν και πάλι πρώιμο «ύστερο κα
πιταλισμό» γίνεται πιο ευέλικτη, 
πιο αποτελεσματική, όταν δεν τον 
καταδικάζει κανείς ως πηγή για 
όλα τα κακά του κόσμου (εθνικι
σμό, στρατοκρατία, πατριαρχία) 
αλλά όταν ανακαλύπτει την επι- 
δεκτικότητά του προς μάθηση. 
Έτσι θα είναι δυνατόν να διατυ
πωθεί ένα πολιτικό «κατηγορώ» 
κατά των σημείων της ημερήσιας 
διάταξης του μέλλοντος τα οποία 
είναι και πολιτικά διαμορφώσιμα. 
Πρόκειται συγκεκριμένα για την 
οικολογική μεταρρύθμιση, για τη 
φεμινιστική αναδιάρθρωση και 
την αποστρατιωτικοποίηση της α
πό στρατιωτική άποψη διχοτομη
μένης νεωτερικότητας.

Από το κράτος δίχως εχθρό 
στο οικολογικό κράτος

Όταν καταργούνται εικόνες του ε 
χθρού, αυξάνεται η απειλή της 
διάλυσης με την έννοια του αντί-
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θετού της ενοποίησης.
Όμως, όπως το φέρνει η τύχη, 

στην αναπτυγμένη νεωτερικότητα 
προκύπτει από τις παραλείψεις 
της και τα λάθη της μια νέα πηγή 
συναίνεσης -  η μεγάλη συναίνεση 
γ ια  την οικολογία.

Η συναίνεση αυτή έχει κοινό 
με την παλαιότερη συναίνεση για 
την άμυνα ότι είναι υπεράνω των 
κοινωνικών τάξεων, ένα χαρακτη
ριστικό το οποίο ενισχύεται σε 
βαθμό που να τίθεται και υπερά
νω των εθνών.

Το κράτος χωρίς εχθρό θα 
μπορούσε να περάσει μέσα από 
μια διεργασία μεταμόρφωσης και 
να γίνει οικολογικό κράτος.

Και τούτο, όχι μόνο για να 
διασωθεί η φύση, αλλά και για να 
εξοπλισθεί με συναίνεση και μέλ
λον το κρατικό-πίολιτικό πράττειν.

Το οικολογικό ζήτημα που με 
την ηθική του αυτοπεριορισμού 
σημαδεύει τις καρδιές των αν
θρώπων, θα μπορούσε να φανεί 
χρήσιμο και σε άλλα πεδία της 
πολιτικής που αναφέρονται στα 
όρια του κοινωνικού κράτους, στο 
εκρηκτικό κόστος του συστήμα
τος υγείας.

Μια οικονομία η οποία ανακα
λύπτει την παγκόσμια οικολογική 
αγορά και είναι επιδεκτική μαθή- 
σεως διχάζεται.

Ο διχασμός αυτός επιτρέπει 
από την πλευρά του την ανάπτυ
ξη επιδεκτικότητας προς μάθηση 
με πολιτικά μέσα. Όπως οι πάπες 
και οι αυτοκράτορες έβαζαν τους 
άρχοντες των πριγκιπάτων της 
δεκάρας να μαλώνουν μεταξύ 
τους, έτσι και ο διαχωρισμός με
ταξύ κερδισμένων και χαμένων ε 
γκαινιάζει ένα παιχνίδι εξουσίας 
με κλάδους, επιχειρήσεις, φόρους 
και ελέγχους.

Και τούτο επιτρέπει τη συ
γκρότηση συμμαχιών για τα υπέρ 
και τα κατά, συμμαχιών που θα 
οδηγούνται σε ένα παιχνίδι της 
μιας εναντίον της άλλης.

Με δυο λόγια ένα μικρό εγχει
ρίδιο του οικολογικού μακιαβελι
σμού θα μπορούσε να διευκολύνει 
και να επιταχύνει τη μετάβαση α
πό την οικολογική ηθική στην ο ι
κολογική πολιτική.

Ο νέος εθνικισμός 
και η αρχή της αυτοδιάθεσης.

Με την αποδυνάμωση του συγκε
ντρωτικού κρατικού μηχανισμού 
που στηρίζεται σε μέσα βίας, οι 
κεντρικές έννοιες της πολιτικής 
αλλάζουν σημασία. Το πιο ισχυρό 
παράδειγμα για το μέλλον είναι η 
αρχή της αυτοδιάθεσης.

Αυτή η περιγέλαστη από πολ
λούς αρχή ως κατάλοιπο μιας α
παρχαιωμένης αστικής ηθικής α -  
ποδεικνύεται μετά το τέλος των 
στρατιωτικών συνασπισμών κ ο
φτερό  και δίκοπο μαχαίρι στις 
σχέσεις μέσα και ανάμ εσα  στα  
κράτη της Ευρώπης και του υπό
λοιπου κόσμου. Αυτό που στο 
παρελθόν μόνο πόλεμοι μπορού
σαν να κατορθώσουν, δηλαδή η 
μετάθεση συνόρων μεταξύ κρα
τών, η διαταραχή των ισορροπιών 
μεταξύ των δυνάμεων σε ένα ο
λόκληρο ημισφαίριο, είναι σήμερα 
δυνατόν να επιτευχθεί ειρηνικά 
και αποτελεσματικά, καταγγέλλο
ντας την παραβίαση του δημο
κρατικού πρωταρχικού δικαιώμα
τος της αυτοδιάθεσης εθνοτικών 
ομάδων και κρατιδίων και υλο
ποιώντας την αρχή αυτή.

Αν φέρει κανείς στο νου του 
πόσο συνεκτική ήταν η επίδραση 
της εξωτερικής κομμουνιστικής α
πειλής για τα κράτη της Δύσης, 
μπορεί να αναλογισθεί τι δυναμι
κή μπορούν να αποκτήσουν και 
θα αποκτήσουν οι φυγόκεντρες 
δυνάμεις εθνοτικής αυτονομίας. 
Ακόμα και τα μεγάλα κράτη της 
Δυτικής Ευρώπης -η Γαλλία, η 
Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η 
Ισπανία κ,λπ.- ενδέχεται να δε
χθούν σύντομα το νυστέρι της αρ
χής της αυτοδιάθεσης, το οποίο 
διακονούν σήμερα. Ίσως να προ- 
κύψει μέσα σε αυτή την αναταρα
χή ένα ευρωπαϊκό μωσαϊκό, ένα 
σύνθετο παιχνίδι ευρωπαϊκών δυ
νάμεων που να κάνει πλουσιότε
ρο σε κράτη τον πολιτικό χάρτη 
της Ευρώπης.

Όταν μάλιστα χαλαρώσει το 
μονοπώλιο των μέσων άσκησης 
βίας και πάρουν τα όπλα οι κοι
νωνικές συγκρούσεις, τότε θα εν- 
σκήψει ένα σενάριο φρίκης: η Λι- 
βανοποίηση ευρύτερων τμημάτων 
της υφηλίου.

5 Η υπόγεια πολιτικοποίηση 
της κοινωνίας.

Σε ένα κράτος το οποίο χάνει το 
ιδιάζον χαρακτηριστικό του, δη
λαδή την «οικεία» σχέση του με 
τη βία (όπως αναφέρει ο Max 
Weber), το πολιτικό στοιχείο ανοί
γεται εκ νέου, αλλά εκτός του πο
λιτικού συστήματος.

Η αποδυνάμωση του κράτους 
συμβαδίζει με την ενδυνάμωση 
άλλων κοινωνικών φορέων, όπως 
παραδείγματος χάριν των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης αλλά και των 
συνδέσμων, των επαγγελματικών 
ομάδων, των πρωτοβουλιών πολι
τών κ.λπ.

Η αποκρατικοποίηση του κρά
τους σημαίνει δύο πράγματα:

• πρώτον μια «υπόγεια πολι
τικοποίηση της κοινωνίας» και 

• δεύτερον, ενδέχεται να  ση
μαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, 
την εφεύρεση του κράτους δια
πραγματεύσεων, δηλαδή του κ ρ ά 
τους των στρογγυλών τραπεζώ ν , 
όπου θα συζητούνται οι συγκρού
σεις στην εσωτερική πολιτική αλ
λά και οι συγκρούσεις μεταξύ 
κρατών.

Το παράδειγμα της οικονομίας 
μπορεί να παρουσιάσει ευκρινέ
στερα το φαινόμενο αυτό.

Το κράτος που από στρατιω
τική άποψη έχει αναστολές κατα
φεύγει στο όπλο του εμπορικού 
αποκλεισμού και έτσι μετατρέπει 
την οικονομία σε προέκταση του 
Πολέμου με ειρηνικά μέσα.

Τούτο όμως οδηγεί -όταν πρό
κειται για κινητές εχθρότητες- 
στην εκ των άνω ένταξη των διε
θνών εμπορικών σχέσεων στο π ε
δίο της εξωτερικής πολιτικής.

« Ε πιθυ μ ίες  γ ια  τ η  Γ ερμ α ν ία » .

ε δώ παραθέτω ένα απόσπα
σμα του Gottfried Benn από 
το έτος 1942: «Ένας νέος ορισμός 

των εννοιών “ήρωας” και “τιμή”, 
αφανισμός κάθε προσώπου που 
τα επόμενα εκατό χρόνια θα χρη
σιμοποιήσει τις λέξεις “Πρωσία” 
και “Ράιχ”. Η ιστορία ως αντικεί
μενο διαχείρισης να ανατεθεί σε 
μεσαία στελέχη ανώτατων κλιμα
κίων του Δημοσίου, ενώ η ιστορία 
ως κατεύθυνση και ως αρχή να υ
παχθεί στη δικαιοδοσία μιας δη

μόσιας, ευρωπαϊκής, εκτελεστικής 
εξουσίας. Εκπαίδευση των παι
διών ηλικίας έξι έως δεκαέξι ετών 
με έξοδα του κράτους στην Ελβε
τία, Αγγλία, Γαλλία, Αμερική, Δα-

ΥΠΟΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ
Die Feindlose Demokratie. Στουτγάρδη, εκδ. 
Reclam, 1995. Η πρώτη δημοσίευση του 
κειμένου αυτού στα γερμανικά έγινε το 
1993. Η μετάφραση του κεφαλαίου Το  
κ ρά το ς  χω ρ ίς εχθρό α π ό  το βιβλίο του 
Ulrich Beck, Η  δ η μ ο κ ρ α τ ία  χω ρ ίς  εχθρό, 
έγινε με την υποστήριξη του Ελληνικού 
Προγράμματος του Ιδρύματος Friedrich 
Eben.

* Λογοπαίγνιο σε αντιστοιχία με το GAU. 
το μεγαλύτερο αναμενόμενο (πυρηνικό) 
ατύχημα - Σημ. της μετ.

Οι περιπέτειες

ώς είναι δυνατόν έ-

πνας αιώνας που γεν
νήθηκε μέσα στον εν
θουσιασμό και που 
χαιρετίστηκε ως η 
αυγή μιας νέας χρυσής εποχής να 
εγκαταλείπει τη σκηνή κάτω από 
κατάρες και πεπεισμένος ότι προ

σκόμισε στους συγχρόνους του το 
έγκλημα και στις μελλοντικές γε
νιές την απελπισία;

Πιθανόν η απάντηση να βρί
σκεται στη σοβαρή κρίση που 
διέρχεται η αντιπροσωπευτική 
Δημοκρατία την εποχή της δύνα
μης των μαζών και της κυριαρχίας 
της αγοράς.

Γιατί ο 20ός αιώνας δεν κρά
τησε τις υποσχέσεις του; Γιατί ε 
νώ άρχισε μέσα στον ενθουσιασμό 
ολοκληρώνεται με την απομυθο
ποίηση του, αφού πρώτα πέρασε 
μέσα από τον τρόμο; Πώς ένας 
αιώνας τον οποίο οι άνθρωποι 
του τέλους του 19ου θεώρησαν ως 
την απαρχή μιας νέας χρυσής ε-

νία, ανάλογα με την επιλογή των 
γονέων. »5

Από τη δική μου σκοπιά θα έ 
πρεπε να προστεθεί ότι θα πρέ
πει να τους παρέχεται η δυνατό-

1. Μ. Mann. «Capitalism and Militarism», 
εις M. Shaw, War State and Society, Νέα 
Υόρκη 1984, σ. 31
2. M. Shaw, The Dialectics of War, Λονδίνο 
1988.
3. 0  Philipp Reemtsma γράφει το εξής: 
«Οι εσωτερικευμένοι πολιτισμικοί κανό
νες υπάρχουν για να αποτρέπουν τις υ
περβολές της “καυτής” ωμότητας -ω σ τό
σο η “ψυχρή" ωμότητα κάνει τα ίδια και 
περισσότερα, μόνο που τα κάνει “ψυ
χρά”. Στην περίπτωση της “ψυχρής” ωμό
τητας, ο πολιτισμός θέτει τους κανόνες 
του στην υπηρεσία μιας επίθεσης ενα-

της δημοκρατίας
•  J a c q u e s  J u l l i a r d  ·

ποχής, όπως ακριβώς είχε εξαγ
γείλει ο Κοντορσέ, τις παραμονές 
του τραγικού του θανάτου, τον 
19ο αιώνα, στο έργο του που α
ναφερόταν στην εξέλιξη του αν
θρώπινου πνεύματος;

Αναρωτιέμαι πώς αυτή η νέα 
εποχή μπόρεσε στο τέλος της να 
αφήσει τη σκηνή κάτω από κατά
ρες, πεπεισμένη ότι κληροδότησε 
το έγκλημα στους συγχρόνους της 
και την απογοήτευση στις μελλο
ντικές γενιές. Αυτό είναι το ερώ
τημα το οποίο θέλω να εξετάσω 
στο παρόν άρθρο.

Ο 18ος αιώνας θεωρήθηκε ο 
αιώνας της «ελευθερίας». Ο 19ος 
(και εδώ αναφέρομαι στις κυ
ρίαρχες ιδέες) θεωρήθηκε ο αιώ
νας της προόδου. Και ο 20ός αιώ
νας, καλώς ή κακώς, ο αιώνας της 
Δημοκρατίας:

Πολιτική Δημοκρατία, που ση
μαίνει γενίκευση της καθολικής 
ψηφοφορίας δηλαδή αναγνώριση 
του λαού ως πηγή κάθε εξουσίας
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τητα να περνούν τις διακοπές 
τους στη λίμνη του Starnberg.

Μ ετάφραση: 
Λ ένα  Σ ακαλη

ντίον του ίδιου του εαυτού του. Συμμαχεί 
δηλαδή με τον εαυτό του εναντίον του ε 
αυτού του». («Vergangenheit als Prolog» 
εις: Mittelweg 39 (1992) τεύχος 3. σ. 22).
4. Για τη συζήτηση  σχετικά με την εξατο- 
μίκευση: U. Beck/ Ε. Beck-Gernsheim (ε- 
πιμ.) Riskante Freiheiten. Φρανκφούρτη/ 
Μάιν 1993. U. Beck, «Vom Verschwinden 
der Solidarität» στην παρούσα έκδοση, σ. 
31 και στη συμπληρωματική βιβλιογραφία 
που παρατίθεται στην υποσημείωση 1.
5. G. Benn. Essays und Reden. Φραν
κφούρτη/ Μάιν, 1989 σ. 366 ε.

στον 20ό αιώνα

και κάθε νομιμότητας.
Οικονομική Δημοκρατία, στη 

συνέχεια, με την εμφάνιση του 
φορντικού μοντέλου και την είσο
δο, στη συνέχεια, ενός διαρκώς 
αυξανόμενου τμήματος της αν
θρωπότητας στην εποχή της μαζι
κής κατανάλωσης.

Πνευματική Δημοκρατία, με τη 
γενίκευση της εκπαίδευσης και 
τον πολλαπλασιασμό των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, η οποία α
κυρώνει το χώρο και το χρόνο.

Και τέλος στρατιωτική Δημο
κρατία με την επινόηση, αλίμονο, 
που χρονολογείται από τη Γαλλι
κή Επανάσταση, των παγκόσμιων 
πολέμων, οι οποίοι εμπλέκουν το 
σύνολο του πληθυσμού καταργώ
ντας τη διάκριση ανάμεσα σε 
στρατιωτικούς και πολίτες.

Γιατί θα έπρεπε η εποχή των 
μαζών να είναι και εκείνη του πο
λέμου και του απολυταρχισμού; 
Υπάρχει κάποια απαραίτητη σχέ
ση μεταξύ αυτών των φαινομένων;
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Άραγε η Δημοκρατία, η οποία 
δεν είναι ακριβώς ένα πολίτευμα 
αλλά μάλλον μια αρχή νομιμότη
τας, εφαρμόσιμη σε αρκετά από 
α υ τ ά  (μοναρχία, αυτοκρατορία), 
οδηγεί σε ένα φιλελεύθερο σύστη
μα  ή αντίθετα σε ένα σύστημα α
πολυταρχικό ;

Επίπονη ερώτηση.
Στη χώρα μας, στη Γαλλία, δη

μοκρατία και ελευθερία έχουν τό
σο πολύ συμβαδίσει, ώστε δεν 
μπορούμε να φανταστούμε καν ό
τι θα μπορούσαν να είναι ξεχωρι
στές. Υπέροχα! Παρακολουθήστε 
στη διάρκεια του 19ου αιώνα την 
εξ αντικειμένου συνεργασία με
ταξύ ορκισμένων εχθρών όπως η 
Επανάσταση, η Παλινόρθωση και 
τέλος η Δημοκρατία, για να φτά
σουμε τελικά στο ισχύον πολιτικό 
καθεστώς.

Η Επανάσταση διακήρυξε την 
κυριαρχία του λαού και τα δικαι
ώματα του ανθρώπου συνάμα. 
Όμως τι απέμεινε μετά το 1793, 
μετά την κατάργηση του Διευθυ
ντηρίου, μετά τον Ναπολέοντα; 
Μια μεγάλη νοσταλγία. Το έργο 
της θεσμοθέτησης των πολιτικών 
ελευθεριών όπως το κοινοβούλιο, 
η ελευθερία του τύπου και οι πο
λιτικές και ατομικές ελευθερίες 
αναλαμβάνει η Παλινόρθωση, κα
θεστώς μοναρχικό και αντιδημο- 
κρατικό. Όσο για την καθολική 
ψηφοφορία, αυτή αργεί ακόμα. 
Θα είναι η Δεύτερη και κυρίως η 
Τρίτη Δημοκρατία που θα δουλέ
ψουν για την πραγμάτωσή της.

Η αντιπροσωπευτική Δημο
κρατία θα είναι λοιπόν δημοκρα
τική και φιλελεύθερη μαζί. Μας ι
κανοποιεί αυτό τελικά; Όχι ακρι
βώς, αφού κατά την αυγή του αι
ώνα οι διανοούμενοι ανησυχούν. 
Οι μεν για την ελευθερία: μετά 
τον Tocqueville δεν λείπουν οι 
σκεπτόμενοι, από τον Nietzsche έ
ως τον Gustave Le Bon που θεω
ρούν τελικά ότι η «εποχή των 
μαζών» δεν προοιωνίζεται τίποτε 
το θετικό για την ελευθερία και 
τη σκεπτόμενη διανόηση. Οι δε 
για την Δημοκρατία: ήδη από το 
1917 οι μαρξιστές, κάτω από την 
καθοδήγηση του Λένιν, καταφέ- 
ρονται σκληρά εναντίων αυτών 
των «τυπικών ελευθεριών» οι ο-

ποίες εξαπατούν το λαό, μέχρι να 
τον κάνουν να αποδεχτεί πειθήνια 
την οικονομική του καταπίεση. 
Ξεχνάμε μήπως ότι μέχρι το 1970 
οι κομμουνιστές, και μαζί με αυ
τούς ένα μεγάλο τμήμα της αρι
στερής διανόησης, συνέχιζαν κάτω 
από διάφορα προσχήματα να κρι
τικάρουν την ελευθερία;

Βρισκόμαστε λοιπόν στην 
καρδιά της γενικευμένης ερώτη
σης.

Η  φιλελεύθερη Δημοκρατία 
δεν έχει προφανώς τίποτα 

να καταλογίσει στον εαυτό της. 
Είναι ο βασικός εχθρός των σύγ
χρονων δικτατοριών. Η_ κριτική 
κατά του κοινοβουλευτισμού και 
των φιλελεύθερων θεσμών γίνεται 
με τον ίδιο τρόπο από το φασι
σμό, το ναζισμό και το σταλινι
σμό, κριτική που άλλοτε γίνεται 
ενορχηστρωμένα και άλλοτε ξε
χωριστά.

Όμως η δημοκρατία της μά
ζας; Η βίαιη εισβολή των μαζών 
στο χώρο όπου πραγματεύονται 
τα ίδια τους τα συμφέροντα, για 
να επαναλάβουμε μια έκφραση 
του Τρότσκι για την επανάσταση, 
γέννησε, στη Σοβιετική Ένωση, 
στη Γερμανία και αργότερα στην 
Κίνα αυτό το τέρας που ονομά
ζουμε ολοκληρωτισμό. Αντίθετα, 
στη Γαλλία και στη Μ. Βρετανία, 
δεν είναι η κυριαρχική Δημοκρα
τία, αλλά η φιλελεύθερη παράδο
ση της αστικής τάξης και του λα
ού, η οποία κράτησε την απόστα
ση από την ολοκληρωτική τάση. 
Διότι ο γαλλικός λαός είναι βαθιά 
φιλελεύθερος και αυτή είναι η α
λήθεια.

Μόνο η τύφλωση από το πά
θος και η ανάγκη που νιώθει κα
νείς να δικαιολογήσει τα προη
γούμενα σφάλματά του δημιούρ
γησαν σε μία μερίδα της αριστε- 
ράς αυτή την «αντίσταση», με 
κάποια ψυχαναλυτική έννοια, στο 
σκεπτικό του ολοκληρωτισμού.

Για να αποκηρύξουμε τη λέξη, 
που υπονοεί την προσέγγιση με
ταξύ φασισμού και σταλινισμού, 
ως κινήματα και κυβερνήσεις της 
μάζας, επικαλούμαστε τους δια
φορετικούς στόχους των δύο συ
στημάτων.

Σαν να μην μας δίδαξε ο 
Μαρξ ότι πρέπει στην πολιτική να 
δυσπιστούμε στις ηθικοπλαστικές 
προθέσεις και στην αυτοκριτική 
που κάνει ένα καθεστώς. Όσο γ ι’ 
αυτούς που διατείνονται ότι απο
κηρύσσουν την ιδέα του ολοκλη
ρωτισμού με το πρόσχημα ότι έχει 
περισσότερο ιδεολογική παρά ε 
πιστημονική αξία, το μόνο που 
καταφέρνουν είναι να πνίξουν την 
ιστορία του αιώνα στην ιδιαιτερό
τητα ατομικών ιστοριών και να 
τον στερήσουν από κάθε διαφά
νεια στο σύνολό του.

Όμως δεν θα ήθελα να ασχο
ληθώ περισσότερο με αυτή τη φι
λονικία. Ας αρκεστώ στη διαπί
στωση ότι ο ολοκληρωτισμός είναι 
ένας δεσποτικός τρόπος διακυ
βέρνησης, ένα κοινωνικό σύστημα 
που χαρακτηρίζει σαφώς τον 20ό 
αιώνα, σύγχρονο της εποχής των 
«μαζών», που διαρκώς επικαλεί
ται μια αδιάκοπη «πραγματική 
Δημοκρατία», μια κινητοποίηση 
του λαού στο σύνολό του.

Διαφορετική από το φιλελευ
θερισμό, η Δημοκρατία είναι ένα 
πολίτευμα, ένα σύστημα στο ο
ποίο, όπως μας δίδαξε ο Ρουσσώ, 
υπήκοος και ηγεμόνας συγχέο- 
νται. Θεωρία μεγαλείου και πα- 
ραλογισμού. Αρκεί, πράγματι, 
μια δυναμική εξουσία να δηλώσει 
την ταυτότητά της στο λαό για να 
νομιμοποιηθεί αυτομάτως, χωρίς 
κανενός είδους όρια. Είναι αυτό 
που κάνει το λενινιστικό κόμμα, 
ο χιτλερικός ή ο σταλινικός τύραν
νος.

Διότι στη Δημοκρατία, με τη 
στενή έννοια του όρου, ο λαός δεν 
μπορεί να προσφύγει εναντίον 
του εαυτού του.

Μετατρέποντας τον υπήκοο σε 
ένα φανταστικό ηγεμόνα, ανακά
λυψε μια χωρίς όρια εξουσία του 
λαού ως σώμα επί του λαού ως 
άθροισμα διαφορετικών ατόμων.

Μόνο η προσθήκη μιας εξωγε
νούς αρχής, αυτής των δικαιωμά
των του ανθρώπου, μπορεί να ε
μποδίσει τον εκφυλισμό της Δημο
κρατίας προς τον ολοκληρωτισμό. 
Ήταν αρκετό στα απολυταρχικά 
καθεστώτα να υποτιμήσουν αυτή 
την εξωγενή αρχή για να δικαιο
λογηθεί μια φοβερή καταπίεση.
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«Corruption optimi pessima», 
μας λέει το μεσαιωνικό ρητό.

Σ το ρητό αυτό θα ανταπαντή
σουμε, δικαιολογημένα, ότι 

πρόκειται τελικά για μια επιπλέ
ον απάτη από την πλευρά των τυ
ράννων. Στο καθεστώς του Χίτλερ 
ή του Στάλιν, δεν είναι ο λαός 
που καταπιέζεται, μα μία στρα
τιά γραφειοκρατών που δηλώνε
ται παραλόγως με το μέρος του 
και σφετερίζεται την κυριαρχία 
του.

Μέσα από τη μεταβίβαση ε 
ξουσίας παράγεται το κακό. 
Όπως η άσκηση της εξουσίας από 
το πλήθος είναι αδύνατη, έτσι 
πρέπει να δεχτούμε ότι η εξου
σιοδότηση είναι αναπόφευκτη και 
ότι η κατάχρηση εμπεριέχεται 
με κάποιο τρόπο στη γενετική 
κληρονομιά της Δημοκρατίας. 
Από την αστική Δημοκρατία 
στη λαϊκή Δημοκρατία, η μόνη 
διαφορά που τελικά υπάρχει 
είναι ο βαθμός κατάχρησης 
της εξουσιοδότησης.

Δεν συναγάγαμε όλα αυτά 
τα συμπεράσματα από το εμ
φανές γεγονός ότι την κρίση 
του αντιπροσωπευτικού συστήμα
τος διαδέχεται κατευθείαν η κα
τάρρευση των ολοκληρωτικών κα
θεστώτων.

Αποσύροντας μερικώς την ε 
μπιστοσύνη τους από τα αντιπρο
σωπευτικά καθεστώτα, οι λαοί έ 
δειξαν να επικυρώνουν την υπό
θεση, ότι δηλαδή τα ολοκληρωτι
κά καθεστώτα έχουν τις ρίζες 
τους στη Δημοκρατία.

Σαν να αντιλήφθηκαν, οι λαοί 
ότι δεν υπήρξαν ποτέ κυρίαρχοι 
και ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ στο 
μέλλον. Τόσο το χειρότερο. Αυτή 
η έμμονη ιδέα της κυριαρχίας, η 
οποία διογκωνόταν, ήταν το μέσο 
το οποίο χρησιμοποιούσαν συχνά 
οι δημοκράτες ηγέτες για να έ 
χουν δεμένα τα πλήθη στο άρμα 
τους.

Σε αυτό το σημείο, δεν αναφε
ρόμαστε στον Λένιν, αλλά στου 
Roberto Michels, θεμελιωτή της 
πολιτικής κοινωνιολογίας. ΓΓ  αυ
τό το λόγο, προς μεγάλη απογοή
τευση της πολιτικής τάξης, ο λαός 
αρνείται όλο και περισσότερο να

ταυτιστεί με αυτούς που τον διοι
κούν, όπως ορίζει ο κανόνας της 
Δημοκρατίας.

Αυτή η αποστροφή από την 
πολιτική είναι αποτέλεσμα μιας 
γενικότερης απογοήτευσης, όπου 
τα φιλελεύθερα καθεστώτα γνω
ρίζουν την ίδια αποστροφή και 
γεννούν την ίδια δυσπιστία με τα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, σαν 
δύο αντίθετοι αλλά συγγενικοί 
κλάδοι του γενικευμένου αντι- 
ρπροσωπευτικού συστήματος. Ο 
20ός αιώνας θα είναι εκείνος του 
απόγειου και της παρακμής αυ
τού του συστήματος.

Θέλουμε σημάδια αυτής της 
παρακμής; Δεν έχουμε παρά να 
διαλέξουμε.

Στην πραγματικότητα πρόκει

ται για τους τρεις βασικούς θε
σμούς της Δημοκρατίας -την κα
θολική ψηφοφορία, το κοινοβού
λιο και τα πολιτικά κόμματα— οι 
οποίοι εισήλθαν σε μια μακριά 
και επώδυνη παρακμή, με κάποι
ες αναλαμπές, χωρίς αύριο.

Η συνέπεια αυτής της τριπλής 
κρίσης είναι η παρακμή του νό
μου, έκφραση μιας γενικής θέλη
σης. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πια 
νόμους, απαιτούν προνόμια, δη
λαδή εξειδικευμένους νόμους που 
να λαμβάνουν υπόψη τους τις δι
κές τους ιδιαιτερότητες. Δεν θέ
λουν πια να θεωρούνται συλλή
βδην πολίτες, αλλά να θεωρού
νται γυναίκες, εβραίοι ή ακόμη 
και αγρότες.

Συμπερασματικά, εάν η φιλε
λεύθερη Δημοκρατία εξήλθε νικη
φόρα από τη διπλή της μονομαχία 
με τον ολοκληρωτισμό των ναζί 
και στη συνέχεια με το σταλινικό 
ολοκληρωτισμό, η δημοκρατία της 
μάζας, δεν βγήκε ανέπαφη από 
την τυπική της συγγένεια με τους 
δικούς της εχθρούς.

Πρόκειται για το σαρκασμό 
του μελλοθάνατου ηττημένου, της 
μεταθανάτιας ανταπόδοσης του 
Χίτλερ και του Στάλιν.

Αποτέλεσμα: κανένας σήμερα 
δεν πιστεύει πια πραγματικά στη 
μεταφυσική αρχή της κυριαρχίας 
του λαού. Όχι περισσότερο από 
ό,τι λίγο πριν από τη Γαλλική Ε 
πανάσταση πίστευαν στη θεολογι - 
κή αρχή της κυριαρχίας του Θεού.

0  Ρουσσώ θα είναι σύντομα 
τόσο άχρηστος όσο ο Joseph de 
Maistre.

Την αφηρημένη κυριαρχία υ- 
ποκαθιστά σταδιακά η συγκεκρι
μένη εξουσία των κοινοτικών 
lobbies. Σε αυτήν προστίθεται ως 
νομιμοποιητικός παράγοντας η 
αυξανόμενη σημασία, της δημό

σιας γνώμης, για την οποία 
οι αισιόδοξοι θα πουν ότι α
ποτελεί καθολική ψηφοφο
ρία σε συνεχή βάση, και οι 
απαισιόδοξοι μια πραιτο- 
ριανή δημοκρατία. Η «αγία 
τριάδα» -ψηφοφορία, κόμ
ματα, κοινοβούλιο- τείνει 
να αντικατασταθεί από ένα 
ανεξέλεγκτο δίπολο: κοινο
τικά lobbies και δημόσια 

γνώμη.

Α ναφερόμαστε λοιπόν συνο
λικά, με φόντο το σύγχρονο 

ατομικισμό, σε μια κρίση χωρίς 
προηγούμενο της έννοιας της α
γωγής του δημοκρατικού πολίτη. 
Το πολιτικό μοντέλο της 3ης Γαλ
λικής Δημοκρατίας βασιζόταν σε 
μια ασταθή ισορροπία μεταξύ της 
ανάπτυξης των ατομικών αξιών, 
που απελευθερώθηκαν από τη 
Γαλλική Επανάσταση, και τη δια
τήρηση των συλλογικών αξιών 
που κληρονομήθηκαν από κουλ
τούρες παλαιότερες (αξίες αρι
στοκρατικές, χριστιανικές, εργατι
κές, ακόμα και σοσιαλιστικές).

Πριν αναθεματίσουμε τις υ
περβολές αυτές του ατομικισμού, 
ας σκεφτούμε ότι η προτεραιότη
τα του ατόμου ήταν το έναυσμα 
της επανάστασης του 1789. Ένα 
άτομο ισοδυναμούσε με μια ψή
φο, η ατομική ψήφος, η οποία 
κερδίθηκε με σκληρή μάχη τον 
Ιούνιο του 1789, δεν είναι μόνον η

Αποσύροντας μερικώς την εμπιστοσύνη τους 
από τα αντιπροσωπευτικά καθεστώτα, 

οι λαοί έδειξαν να επικυρώνουν 
την υπόθεση

ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα 
έχουν τις ρίζες τους στη Δημοκρατία.
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προϋπόθεση της νίκης επί της τά
ξης των προνομιούχων, προμηνύει 
μια μελλοντική κοινωνία η οποία 
αποτελείται κυρίως από άτομα 
και όχι από ομάδες όπως στο πα
ρελθόν.

Θα μπορούσαμε να καταγρά
ψουμε ολόκληρο το μέλλον της 
Δυτικής Κοινωνίας κάτω από τον 
τίτλο μιας αργής γέννησης -  του 
ατόμου ως τελικό αντικείμενο της 
Ιστορίας.

Όμως δεν πρέπει να υποτι
μούμε το τίμημα που θα πρέπει 
να καταβληθεί από τον Πολιτισμό 
για τον τελικό θρίαμβο αυτής της 
ιδέας. 0  ατομικισμός είναι ένας 
τρομερός Μολώχ που καταβρο
χθίζει τα πάντα στο πέρασμά του, 
συμπεριλαμβανομένων των αν
θρώπων και των θεσμών που τον 
γέννησαν.

Η κοινοβουλευτική Δημοκρα
τία του τέλους του περασμένου 
αιώνα είναι ένα από τα θύματά 
του.

Αυτή η εξέλιξη, η οποία είχε 
προβλεφθεί από εναργείς ανθρώ
πους όπως ο Benjamin Constant 
και ο Tocqueville, επισπεύτηκε α
πό την εμφάνιση της μαζικής κα
τανάλωσης. Η ευημερία έκανε π έ
ρα την ιδεολογία και η κατανάλω
ση επικράτησε του πνεύματος της 
ελευθερίας όπως και της δικτατο
ρίας. Δεν βλέπουμε ποιο σύστη
μα.

0  Χριστιανισμός, λόγω του ότι 
βρέθηκε στο επίκεντρο του σει
σμού, θα μπορούσε να της αντι- 
σταθεί ωστόσο ήταν η πρώτη α
πό τις μεγάλες θρησκείες που υ
ποχώρησε. 0  Καθολικισμός τείνει 
προς τον Προτεσταντισμό, με τη 
Βεμπεριανή έννοια του όρου, και 
έτσι το μόνο που βλέπουμε σή
μερα είναι ιερείς μεταμφιεσμέ
νους σε αστούς να μέμφονται τον 
Πάπα διότι αρνείται να «προσαρ
μοστεί στον κόσμο».

Αυτοί οι εκπρόσωποι του αν
θρώπου, που έχουν έρθει με σκο
πό να ακυρώσουν τα είδωλα, δεν 
έχουν παρά μια ιδέα: να προσπί
πτουν μπροστά στον κόσμο.

Διότι η νίκη του χρήματος εί
ναι καθολική. Η έκφραση «διε
θνές ισοδύναμο», που είχε χρησι
μοποιηθεί από τον Μαρξ, αφού

πρώτα είχε χρησιμοποιηθεί από 
τους αστούς οικονομολόγους για 
να περιγράφουν αποκτά σήμερα 
την πραγματική της έννοια.

Όχι μόνον δεν επιτρέπει την α
γοραπωλησία πραγμάτων, συμπε
ριλαμβανομένων και αυτών που 
έχουν σχέση με το πνεύμα και την 
καρδιά, αλλά τείνει πραγματικά 
να υποκαταστήσει τα πάντα.

Η σχέση Ε-Χ-Ε όπου το χρή
μα είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα 
σε δύο εμπορεύματα αντικατα- 
στάθηκε απόλυτα από τη σχέση 
Χ-Ε-Χ  όπου είναι το εμπόρευμα 
που ξευτελίζεται στο ρόλο του 
ενδιάμεσου.

«Πρόσεχε», μου έγραψε μια 
μέρα ο Francois Furet «επιτιθέμε
νος στο χρήμα είναι σαν να επιτί
θεσαι στην ελευθερία», θυμίζο- 
ντάς μου ότι οι εμπορευματικές 
κοινωνίες, όπως η Βενετία, η Αγ
γλία και οι Κάτω Χώρες, ήταν ε 
κείνες που ανακάλυψαν τη σύγ
χρονη ελευθερία. Το εμπόριο έχει 
ανάγκη από ελευθερία και ειρήνη.

Σχετικά με αυτό θα απαντού
σα ότι είμαστε σύμφωνοι, όμως 
παρ ’ όλα αυτά και σχετικά με την 
ελεύθερη ανταλλαγή κλασσικού 
τύπου, ο σύγχρονος φιλελευθερι
σμός χαρακτηρίζεται από μία ε 
πέκτασή της και σε χώρους όχι 
παραδοσιακά εμπορευματικούς, 
όπως η τέχνη, η κουλτούρα, η επι
στήμη, η θρησκεία, τα συναισθή
ματα.

Ας προχωρήσουμε παρακάτω. 
Η φιλελεύθερη κοινωνία είναι ανί
κανη να ανανεώσει το απόθεμα 
των αξιών οι οποίες είναι δανει
σμένες από παλαιότερα συστήμα
τα, τις οποίες όμως έχει ανάγκη 
για να λειτουργήσει.

«Ζούμε με το άρωμα ενός ά
δειου βάζου» είπε ο Renan. Αυτό 
ισχύει τόσο για τις αξίες όσο και 
για το πετρέλαιο που ζει πάνω σε 
παλιά αποθέματα τα οποία όμως 
είναι αδύνατο να αναπαράγει.

Σ το τέλος λοιπόν του 20ού αι
ώνα η Δημοκρατία φαίνεται 

να ολοκληρώνει τον κύκλο της.
Ζούμε σε κοινωνίες ελεύθερης 

γνώμης οι οποίες δεν έχουν μεγά
λη σχέση με την κλασσική Δημο
κρατία. Από τη στιγμή που τα δι

καιώματα του πολίτη κατοχυρώ
νονται, που το επίπεδο ζωής ανε
βαίνει, που τα μεγάλα δεινά της 
ανθρωπότητας καταπολεμούνται, 
ή έστω έχουν περιοριστεί, η ε 
μπειρία δείχνει ότι οι σύγχρονοι 
άνθρωποι ζούνε πολύ καλά χωρίς 
να συμμετέχουν στην πολιτική 
ζωή της εποχής τους.

«Θέλω να φανταστώ» γράφει 
ο Tocqueville στο τέλος του γνω
στού του βιβλίου Η Δημοκρατία  
στην Αμερική «κάτω από ποια 
νέα χαρακτηριστικά θα μπορούσε 
να ξαναεμφανιστεί ο Δεσποτισμός 
στο σύγχρονο κόσμο. Βλέπω ένα 
πλήθος αναρίθμητων ανθρώπων, 
όμοιων και ίσων, που στριφογυρί
ζουν χωρίς σταματημό για να α
ποκτήσουν μικρές και τετριμμένες 
απολαύσεις που γεμίζουν την ψυ
χή τους. Καθένας από αυτούς 
στέκεται στην άκρη σαν να είναι 
ξένος στη μοίρα των άλλων, τα 
παιδιά του και οι φίλοι του απο
τελούν γ ι’ αυτόν ολόκληρο το αν
θρώπινο γένος[...]». Αυτή είναι η 
αισιόδοξη άποψη της μετα-δημο- 
κρατικής εποχής η οποία μας π ε
ριμένει.

Εφόσον θα παλέψουμε με δύ
ναμη εναντίον όλων των καινούρ
γιων δεινών που προανέφερα, δεν 
αποκλείω την πιθανότητα να πρό
κειται για την πιο ειρηνική, ίσως 
και την πιο χαρούμενη περίοδο 
της Ιστορίας της ανθρωπότητας. 
Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος 
τέλους της ιστορίας, όπου αυτό 
που θα λάμβανε χώρα δεν θα ή
ταν μια μεγάλη πορεία προς τα ε 
μπρός ή το θέαμα μιας μεγάλης 
τραγωδίας, παρά μια σειρά από 
μικρές προσαρμογές προορισμέ
νες να παλέψουν τα δεινά τα ο
ποία η ανθρωπότητα, που δεν ξέ- 
χασε από την Πτώση, επιμένει να 
επιβάλλει στον ίδιο της τον εαυτό.

Μια ανθρωπότητα υποδουλω
μένη, ρυθμισμένη, που επικοινω
νεί μέσα από τη λατρεία του σώ
ματος, που ξαναβρίσκει με ανα
λαμπές τα σημάδια της ύπαρξης 
του πνεύματος, που σέβεται τους 
κανόνες μιας μίνιμουμ κοινωνικό
τητας, που αναζητά περιπαθώς 
με κάθε μέσο να ξεχάσει ότι πα- 
ρέμεινε θνητή.

Και όπως λέει ο Benda, «η
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Ιστορία χαμογελάει στη σκέψη ότι 
ο Σωκράτης και ο Χριστός πέθα- 
ναν γι ’ αυτό το είδος».

Εκτός αν...

Ε κτός αν αυτή η υπερβολή 
του κακού επιφέρει τελικά 

την ίαση με τη μορφή μιας μετα- 
δημοκρατικής εποχής που θα είχε 
ανθρωπιστικό πρόσωπο. Η ιδέα 
της εθνικής κυριαρχίας αποτελού
σε το σημείο-κλειδί του παλαιού 
συστήματος. Συνέδεε την απαίτη
ση των δημοσίων ελευθεριών και 
την πραγματικότητα του αντιπρο
σωπευτικού συστήματος.

Η ιδέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου αποτελεί το σημείο- 
κλειδί του νέου συστήματος. 
Συμφιλιώνει ακριβώς την ίδια α
παίτηση για ελευθερία με το νέο 
ατομικιστικό ρεύμα της κοινωνίας 
και με την πραγματικότητα των 
συστημάτων κοινής γνώμης.

Στο διεθνές πεδίο, είναι 
που με τρόπο ανήκουστο η 
αλλαγή του επιστημονικού θα 
είναι πιο άγρια και πιο θεα
ματική. Το διεθνές επίπεδο α
ποτελεί από πολύ καιρό τον 
προνομιούχο χώρο της εθνικής 
κυριαρχίας: εκεί όπου δεν θα 
συναντήσει τα λιγότερα εμπό
δια ανθρωπισμού ή συνδεδε- 
μένα με τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα. Η εθνική κυριαρχία ήταν πα
ραδοσιακά η σημαία της φιλοφρο
σύνης της πιο ψυχρής και κυνικής 
πραγματικότητας: του ορθού λό
γου του Κράτους και της θέλησης 
της δύναμης των ισχυροτέρων. 
Διότι αυτό το οποίο παρατηρήσα
με να αναδεικνύεται πρώτα α π ’ 
όλα με την αποτυχία του ψυχρού 
πολέμου, στην συνέχεια με το 
σπάσιμο του μεγάλου μεταπολε
μικού ιδεολογικού-πυρηνικού δί
πολου, είναι η ανάγκη του σεβα
σμού των δικαιωμάτων του αν
θρώπου σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ακόμη καλύτερα, είναι η υποχρέ
ωση που δημιουργείται στη διεθνή 
κοινότητα να μη δείχνει ανοχή 
στην πίεση και στη φθορά που ε 
φαρμόζεται από τις κυβερνήσεις 
προς τους λαούς τους, με το πρό
σχημα της «εθνικής κυριαρχίας». 
Όποιες και αν είναι οι αποτυχίες, 
οι αμφιβολίες, οι απάτες, που ε 

πιφέρει η νέα τάξη πραγμάτων, 
όπως κάθε νέος νόμος που επι
βάλλεται, οι δράσεις του ΟΗΕ, υ- 
ποστηριζόμενες από την κοινή 
γνώμη των πιο δημοκρατικών χω
ρών, αντικαθίστανται περισσότε
ρο από στρατιωτικές επεμβάσεις 
μιας συμμαχίας δυνάμεων (Σομα
λία, Ιράκ, Κόσσοβο, Τιμόρ) έχο
ντας έναν μονοσήμαντο συμβολι
σμό, την εισβολή μιας παγκόσμιας 
ανθρωπιστικής κοινής γνώμης στη 
διεθνή σκηνή. Η ίδια η νεοεμφανι- 
ζόμενη έννοια της «διεθνούς κοι
νότητας» δεν λειτουργεί παρά 
σαν αφιέρωση σε μια τέτοια εξέ- 
λίξη.

Σε μια σημαντική παρέμβασή 
του στη γενική συνέλευση των Η
νωμένων Εθνών, (το Σεπτέμβριο 
του 1999), ο Πρόεδρός της, Κόφφι 
Αννάν, πήρε θέση σε αυτή τη νέα 
εξέλιξη συνηγορώντας υπέρ της 
αποδοχής μιας νέας έννοιας σαν

αυτήν της «ανθρωπιστικής πα
ρέμβασης», υπογραμμίζοντας ότι 
από την πλευρά της «κυριαρχίας 
των Κρατών» δημιουργείται η α
νάγκη για μία «ατομική κυριαρ
χία [...] με το οποίο εννοώ τη βα
σική ελευθερία κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης, εγγεγραμμένης στο χάρ
τη των Ηνωμένων Εθνών». Είτε 
ως απόλαυση είτε ως σήμα κινδύ
νου, ο μύθος των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου θα είναι για τη Δη
μοκρατία του 21ου αιώνα ό,τι ή
ταν και ο μύθος της εθνικής κυ
ριαρχίας για τη Δημοκρατία των 
δύο περασμένων αιώνων.

Δεν μπορούμε να υποκρινόμα
στε ότι η επικράτηση των δικαιω
μάτων του ανθρώπου, κάτω απο 
την ιδέα της κοινής γνώμης, θα 
κάνει ή κάνει πιο δύσκολη την κα
θημερινή άσκηση της πολιτικής. 
Σύμφωνα με το αντιπροσωπευτι
κό σύστημα, πάψαμε να διοικού- 
μαστε βάση ενός εκλογικού κανό

να βασισμένου σε ένα εκλογικό 
πρόγραμμα. Από τη στιγμή που 
γινόταν η εκλογή μίας πλειοψη- 
φίας, αυτή ήταν ελεύθερη να πρά- 
ξει όπως επιθυμούσε, χωρίς έλεγ
χο, χωρίς κυρώσεις, με μοναδικό 
κριτήριο τις επόμενες εκλογές. 
Σήμερα, η πολιτική δράση είναι 
αποτέλεσμα συνεχών συζητήσεων 
και ανταλλαγών απόψεων μεταξύ 
των κυβερνώντων και της γνώμης 
των μαζών του λαού, η οποία εκ- 
φέρεται μέσω των ερευνών κοινής 
γνώμης, των συνδικάτων, των ο
μάδων πίεσης και των μέσων μα
ζικής επικοινωνίας.

Σ υμπερασματικά, το τέλος της 
Ιστορίας, όπως είχε γίνει α

ντιληπτό από ένα αμφίβολου νοή
ματος άρθρο του Francis Fuku
yama, υπέθετε εν κατακλείδι ότι 
μετά απο άπειρες περιπέτειες η 
Ιστορία θα ολοκληρώσει την πο

ρεία της και θα σταματήσει 
σε δύο βασικούς συμβολι
σμούς: την οικονομία της α
γοράς και την αντιπροσω
πευτική Δημοκρατία.

Η μετα-δημοκρατική 
κοινωνία δεν θα είναι ίσως 
λιγότερο δημοκρατική από 
την προηγούμενη. Όμως η 
παραδοσιακή αντιπροσω

πευτική εθνική Δημοκρατία είναι 
έτοιμη να παραχωρήσει τη θέση 
της είτε σε μια παγκόσμια μά- 
κρο-Δημοκρατία είτε σε μια ατο
μική μικρο-Δημοκρατία. Διερχό
μαστε μία περίοδο γενικευμένης 
Δημοκρατίας. Έτσι η εθνική κυ
ριαρχία αυξάνει. Όμως διαγράφο
ντας την πολιτική του παρελθό
ντος, οι πολίτες μπαίνουν σε μια 
νέα περιπέτεια, σε νέες διαδρο
μές, προσδίδοντας στο μέλλον έ
ναν συντελεστή αβεβαιότητας 
στον οποίον δεν ήμασταν συνηθη- 
σμένοι. Το μέλλον! Αυτή η μυστι
κή λέξη για τον Renan, για τον 
Victor Hugo αλλά επίσης για τον 
Goethe και για τον Hegel ίσως έ 
τσι θα μπορούσε να ξαναβρεί τη 
σημασία της για το παρόν.

Μ ετάφραση: 
Βάλια Αρανίτου

Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε στη 
γαλλική επιθεώρηση Le Nouvel 
Observateur.

Είτε ως απόλαυση, είτε ως σήμα κινδύνου, 
ο μύθος των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

θα είναι για τη Δημοκρατία του 21 ου αιώνα 
ό,τι ήταν και ο μύθος της εθνικής κυριαρχίας 

για τη Δημοκρατία 
των δύο περασμένων αιώνων.
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Σ γ ζ η τ η ς η

Το Μ έλλον της Εργασίας

Ανάμεσα στο μύθο της παγκοσμιοποίησης 
και στην πραγματικότητα των πολιτικών επιλογών

Μία συζήτηση ανάμεσα στην Αντιγόνη Λυμπεράκη καί στον Νίκο Θεοχαράκη

α ν είναι αλήθεια  ότι η ο ρ 
γανωμένη ερ γ α σ ία  α π ο 
τελεί, ήδη α π ο  τον 18ο 
αιώ να, βασική δ ιάσταση  της έ 
νταξης της μεγάλης πλειοφηφίας 

των ανθρώ πω ν στην κοινωνική 
κα ι τη δημ όσια  ζωή, δεν  είναι π α 
ρ ά ξ εν ο  που μ εγάλο μ έρ ο ς  της 
συζήτησης γ ια  την παγ κοσμ ιοπ ο ί
ηση έχει σή μ ερα  τ ρ α π ε ί  π ρος  την

κατεύθυνση του  πώ ς μ ετα φ ρ ά ζε
τα ι η επ ιρροή  της σ ε μ εταβολ ές  
στην εργασιακή  π ραγμ ατικότη τα  
του  καθημερινού ανθρώ που . Αυ
τή όμως η τάση έχει δημιουργή
σει κα ι υ π εραπ λ ου στεύ σεις  και 
παρανοή σεις  κα ι άλλοθι.

Η συζήτηση ανάμ εσα  στην Αντι
γόνη Λυμπεράκη και τον Νίκο Θε
οχαράκη βοηθά να φωτισθούν α ρ 

κετές πτυχές, προσπαθώ ντας να 
συνδυάσει τη θεωρητική προσέγγι
ση μ ε την συναίσθηση ότι το αντι
κείμενο της συζήτησης είναι, ουσια
στικότατα. ανθρώπινο.

Ότι δεν  είναι ζήτημα α ν τ ιπ α 
ράθεση ς  ιδεώ ν και αριθμών, αλλά  
δ ιαδρομ ώ ν  ζωής.

Α . Δ . Π .

Μύθοι καί ψύχραιμες στάσεις 
στην συζήτηση για παγκοσμιοποίηση

Η συζήτηση περί παγκοσμιο
ποίησης και απασχόλησης συχνά 
εξαντλείται σε σλόγκαν του τύ
που «η παγκοσμιοποίηση παρά
γει ανεργία, εξασθενίζει τον κό
σμο της εργασίας και υποβαθμί
ζει τόσο την ποιότητα όσο και 
την ποσότητα των κατάκτησε- 
ων». Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
οι σύγχρονες κοινωνίες βρίσκο

νται σε μονόδρομο, ενώ άλλοι 
θεωρούν ότι πρόκειται για μαζι- 
κή ψύχωση που είναι αποτέλε
σμα ιδεολογικής ιδιοτέλειας: η ε 
πέλαση του νεοσυντηρητισμού 
χρησιμοποιεί την παγκοσμιοποίη
ση ως άλλοθι για να νομιμοποιή
σει τις αντιδημοφιλείς πολιτικές 
της επιλογές. Πρόκειται λοιπόν 
για καταναγκασμό ή για άλλοθι;

Και αν δεν είναι καταναγκα
σμός, τότε οι ίδιες συνταγές θα 
είναι σε θέση να φέρουν πλήρη 
απασχόληση ξανά;

Για να αξιολογήσει κάποιος 
τις τόσο οικείες και τόσο λογικο- 
φανείς —πλην αλληλοαποκλειόμε- 
νες- ερμηνείες, θα πρέπει να α
ναλύσει το φαινόμενο της πα
γκοσμιοποίησης στα επιμέρους
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συστατικά που το συγκροτούν, 
και στη συνέχεια να εξετάσει αν 
και κατά πόσον η τεχνολογία, το 
διεθνές εμπόριο, η οικονομική 
μετανάστευση ή οι αλλαγές στις 
αντιλήψεις και στις συμπεριφο
ρές επενεργούν στο πρόβλημα 
της απασχόλησης (και με ποιον 
τρόπο).

Ποιο είναι όμως το «πρόβλη
μα με την εργασία»;

Εντελώς σχηματικά η σύγχρο
νη εικόνα στις αγορές εργασίας 
παρουσιάζει δύο προβλήματα:

• Πρώτον, ένας αποτυχημέ
νος γάμος ανάμεσα στην προ
σφορά και στη ζήτηση για εργα
σία. Η ανεργία δείχνει αυξητική 
τάση και αντιστέκεται στα για
τροσόφια των πλέον διαφορετι
κών πολιτικών για την καταπο
λέμησή της. Επιπλέον, ούτε η οι
κονομική μεγέθυνση δείχνει να 
είναι σε θέση να συμβιβάσει αυ
τό που έχει εξελιχθεί σε χρόνιο 
ασυμβίβαστο: οι θέσεις εργασίας 
δεν επαρκούν ώστε να ικανοποι
ήσουν την προσφορά εργασίας, 
τη διαθεσιμότητα των ανθρώπων 
να εργαστούν.

• Δεύτερον, δίπλα στο διαχω
ρισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους 
και άνεργους, δημιουργείται άλ
λη μία διαχωριστική γραμμή α 
νάμεσα σε εκείνους που κατα
λαμβάνουν «καλές» και εκείνους 
που καταλαμβάνουν «κακές» 
θέσεις εργασίας. Επειδή μάλιστα 
η δεύτερη κατηγορία εργαζομέ
νων υποφέρει όχι μόνο από χα
μηλές αμοιβές αλλά επιπλέον 
μαστίζεται από ανασφάλεια και 
κακές προοπτικές επαγγελματι
κής εξέλιξης, αβεβαιότητα, όσο 
διαδίδονται τέτοιες θέσεις εργα
σίας τόσο αυξάνουν οι ανισότη
τες και τα φαινόμενα κοινωνικής 
πόλωσης και κοινωνικού απο
κλεισμού. Φαίνεται δηλαδή να 
ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο νι
κητής «τα παίρνει όλα».

Τις πταίει; Εδώ μπαίνουμε 
στη σφαίρα των μύθων. Σκο
πεύω να παρουσιάσω πέντε ε 
ξαιρετικά δημοφιλείς μύθους π ε
ρί τη διασύνδεση ανάμεσα στην 
παγκοσμιοποίηση και στα προ

βλήματα της απασχόλησης, και 
στη συνέχεια θα επιχειρήσω να 
διατυπώσω ορισμένα (αντιδημο- 
φιλή) προαπαιτούμενα που συνι- 
στούν μια περισσότερο ψύχραιμη 
στάση.

Μύθος πρώτος:
Φταίει η νέα τεχνολογία που
διαχέεται γοργά λόγω πα
γκοσμιοποίησης.

Φταίει η νέα τεχνολογία επει
δή απαξιώνει ειδικότητες, κατευ
θύνει τη ζήτηση για εργασία σε 
απαιτητικές δεξιότητες και προ
σπερνάει τους ανθρώπους που 
δεν διαθέτουν υψηλές δεξιότη
τες. Έτσι συστηματικά παράγει 
ανέργους στις τάξεις των πλέον 
ευάλωτων κοινωνικών στρωμά
των και κατηγοριών, οξύνοντας 
τα φαινόμενα φτώχειας και κοι
νωνικού αποκλεισμού. Ειδικά η 
εισαγωγή και διάδοση της πλη
ροφορικής σημαίνει ότι οι ανειδί
κευτες εργασίες αντικαθίστανται 
από τους υπολογιστές ενώ τα 
μηχανήματα αυτά συμπληρώνουν 
τις δεξιότητες των ειδικευμένων, 
αυξάνουν την παραγωγικότητά 
τους και κατά συνέπειαν ωθούν 
προς τα πάνω τους μισθούς 
τους.

Είναι όμως έτσι τ α  π ρ ά γ μ α 
τ α ;  Τι μας δείχνουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία και οι μετρήσιμες ενδεί
ξεις; Οι διαθέσιμες στατιστικές 
δείχνουν όντως ότι οι αμοιβές 
συσχετίζονται με τη χρήση υπο
λογιστών. Αυτό που δεν μας λέ
νε αυτές οι συσχετίσεις είναι αν 
οι υπολογιστές εγκαταστάθηκαν 
ούτως ή άλλως στα γραφεία ε 
κείνων των εργαζομένων που α
πολάμβαναν υψηλότερες αμοιβές 
από πριν. Υπάρχει άλλωστε και 
μελέτη που δείχνει ότι το ύψος 
του μισθού συσχετίζεται εξίσου 
στενά με τη χρήση μολυβιών όσο 
και υπολογιστών. Κανείς μέχρι 
σήμερα δεν βρέθηκε να υποστη
ρίξει ότι τα μολύβια φταίνε για 
την εξαφάνιση θέσεων εργασίας 
και για το άνοιγμα της μισθολο- 
γικής ψαλίδας2. Σε κάθε περί
πτωση, φαίνεται εύλογη η άποψη

που υιοθετεί ο ΟΟΣΑ και υπο
στηρίζει ότι τα προβλήματα με 
την απασχόληση συσχετίζονται 
περισσότερο με την καθυστέρηση 
στην εισαγωγή και διάχυση της 
νέας τεχνολογίας παρά με τις ε 
πιπτώσεις της ίδιας της τεχνολο
γίας3.

Μύθος δεύτερος:
Φταίει η παγκοσμιοποίηση 
λόγω ανοίγματος των οικο
νομιών σε εισαγωγές από οι
κονομίες χαμηλού κόστους.

Καθώς οι σύγχρονες κοινω
νίες κατακλύζονται από φθηνά 
προϊόντα που ανταγωνίζονται 
ευθέως την εγχώρια παραγωγή, 
η τελευταία μοιραία μαραζώνει, 
συρρικνώνεται και βαίνει προς ε- 
ξαφάνισιν σε ορισμένους κλά
δους, με αποτέλεσμα να δημι- 
ουργούνται στρατιές ανέργων 
και απελπισμένων4. Σε αυτή την 
άποψη φαίνεται ότι προσχώρησε 
εσχάτως και ο πρόεδρος των Η- 
ΠΑ όταν δυναμίτιζε τις εργασίες 
του Διεθνούς Οργανισμού Εμπο
ρίου στο Seattle το Δεκέμβριο 
του 1999 με ένα λόγο που θα 
μπορούσε να αποτελέσει μνημείο 
«νεο-προστατευτισμού» για να 
το καμαρώνουν οι ιστορικοί του 
μέλλοντος. Χωρίς αμφιβολία, η 
έμφαση που απέδωσε στις εργα
σιακές και περιβαλλοντικές προ
διαγραφές ως αναγκαία προϋπό
θεση για ελεύθερο εμπόριο ήταν 
συνεπής με έναν «προοδευτικό 
λόγο» καθώς και με την επιδίω
ξη να είναι αρεστός στις ανε
πτυγμένες οικονομίες. Όμως, ό
πως γνωρίζουν πολύ καλά οι λι
γότερο ισχυροί αυτού του κό
σμου, οι εργασιακές και περι
βαλλοντικές προδιαγραφές ση
μαίνουν προστασία των πλουσιό
τερων σε βάρος των φτωχότερων 
(με «προοδευτική ρητορική ε 
πένδυση» που ελάχιστα παρηγο- 
ρεί τους τελευταίους).

Παρά ταύτα, οι διαθέσιμες 
μετρήσεις δεν οδηγούν σε συ
ντριπτικά ευρήματα. Σειρά ε 
μπειρικών διερευνήσεων γύρω α
πό την επίδραση που ασκεί το ε-
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μπόριο στην απασχόληση κατα
λήγουν στο συμπέρασμα ότι μό
νο ένα μικρό μέρος της απώλειας 
θέσεων εργασίας στη μεταποίηση 
θα μπορούσε να αποδοθεί στην 
πίεση που ασκούν οι εισαγωγές 
από οικονομίες χαμηλού εργατι
κού κόστους5. Η περιορισμένη ε 
πίδραση που ασκούν οι εισαγω
γές στον καθορισμό των μισθών 
και των θέσεων εργασίας οφείλε
ται εν μέρει:
• στα διαφορετικά υποδείγματα 
εξειδίκευσης που αναπτύσσουν 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμε
νες οικονομίες, καθώς και
• στο συρρικνούμενο ειδικό βά
ρος του τομέα της μεταποίησης 
στο σύνολο της οικονομίας (σε 
μια εποχή όπου, αντίθετα, ο το
μέας δραστηριότητας που δεν α
νταγωνίζεται τις εισαγωγές 
-nontraded goods και ιδιαίτερα 
υπηρεσίες- δημιουργεί τις περισ
σότερες θέσεις εργασίας).

Τέλος, η ταυτόχρονη μείωση 
της ζήτησης για ανειδίκευτη ερ
γασία σε όλους τους τομείς οικο
νομικής δραστηριότητας (και σε 
εκείνους, δηλαδή, που δεν είναι 
εκτεθειμένοι σε ανταγωνισμό με 
εισαγόμενα είδη) υποδηλώνει ότι 
οι αιτίες πρέπει να είναι ευρύτε
ρες του εμπορίου.

Μύθος τρίτος:
Οι μετανάστες -  οικονομικοί
πρόσφυγες (μαριονέτες της
παγκοσμιοποίησης) μας κλέ
βουν τις δουλειές!

Έρχονται απελπισμένοι και 
διαβρώνουν τις κατακτήσεις των 
εγχώριων εργαζομένων, δημιουρ
γούν μια άνευ προηγουμένου α
νατροπή στους κανόνες του παι
χνιδιού και μας οδηγούν σε ένα 
νέο σημείο ισορροπίας με περισ
σότερη ανεργία, περισσότερη 
φτώχεια και περισσότερες ανισό
τητες. Και επειδή ενός κακού 
μύρια έπονται, ακολουθεί από 
κοντά η έξαρση της εγκληματι
κότητας, της ξενοφοβίας, του ρα
τσισμού και πάει λέγοντας. Τι 
πρέπει να κάνουμε; Αυστηρά 
μέτρα ελέγχου και μετατροπή 
των πλούσιων οικονομιών σε

φρούρια που θα λειτουργούν ως 
κυματοθραύστες της οικονομικής 
μετανάστευσης, διατηρώντας τις 
νησίδες ευημερίας για όσους η ι
στορία προίκισε με θεσμούς και 
πλούτο και δημοκρατικές παρα
δόσεις;

Είναι όμως έτσι τα πράγμα
τα; Ούτε η θεωρία6 αλλά ούτε 
και οι απόπειρες εμπειρικών με
τρήσεων οδηγούν σε αδιαμφι
σβήτητα συμπεράσματα. Το συ
μπέρασμα που συνάγεται από 
τη σχετική συζήτηση τόσο διε
θνώς όσο και στην Ελλάδα είναι 
ότι δεν θα πρέπει να δραματο- 
ποιούνται οι αρνητικές επιπτώ
σεις που επιφέρουν οι ρικονομι- 
κοί μετανάστες στο ύψος των μι
σθών και στις ευκαιρίες απασχό
λησης των εγχώριων εργαζομέ
νων, ακόμα και των κατηγοριών 
εκείνων τις οποίες ανταγωνίζο
νται ευθέως οι οικονομικοί μετα
νάστες.

Μύθος τέταρτος:
Αλλαγές στις αντιλήψεις, στη 
νοοτροπία και στους «ρό
λους» (αλλαγές που υπαγο
ρεύονται και επιταχύνονται 
από την παγκοσμιοποίηση).

Μέσα στην αναμπουμπούλα 
των παγκοσμιοποιημένων οικο- 
νομικο-κοινωνικών διεργασιών 
αλλάζουν τα ήθη, όπως επίσης 
αλλάζουν οι ρόλοι και οι στοχεύ
σεις των ανθρώπων. Έτσι, τώρα 
εμφανίζονται περισσότεροι διεκ
δικητές θέσεων εργασίας, με κο
ρυφαίο παράδειγμα αυτό των 
γυναικών. Βγαίνουν από το σπίτι 
(αν και κανείς δεν μοιράστηκε 
μαζί τους τις φροντίδες της οι
κιακής σφαίρας, παρα ταύτα 
βγαίνουν) και συνωστίζονται 
στην αγορά εργασίας, σύμφωνα 
μάλιστα με τις δικές τους προτε
ραιότητες: δέχονται (αν δεν επι
διώκουν κιόλας) επισφαλείς, ευέ
λικτες και διακοπτόμενες εργα
σιακές υποχρεώσεις, μπαινοβγαί
νουν κατά βούληση στους τόπους 
εργασίας, αδιαφορούν για τις 
κατακτήσεις και μορφάζουν στα 
συνδικάτα, μορφώνονται, επι- 
μορφώνονται και αναβαθμίζο

νται, και... απειλούν την κατά
σταση πραγμάτων που με τόσο 
κόπο φτιάξαμε. Τι να κάνουμε; 
Πίσω ολοταχώς; Ούτως ή άλλως, 
το παράγγελμα θα προσκρούσει 
σε ώτα μη ακουόντων...

Και πάλι όμως δεν είναι α
κριβώς έτσι τα πράγματα. Κάθε 
μετακίνηση από τον οίκο στην α
γορά εργασίας δημιουργεί νέες 
ανάγκες και νέα δυνάμει ζήτηση 
για την κάλυψη αυτών των ανα
γκών7. Κατά πόσον θα ενεργο
ποιηθεί αυτή η ζήτηση και θα δη- 
μιουργηθούν νέες θέσεις εργα
σίας για να την καλύψουν εξαρ- 
τάται από το κόστος παροχής 
των αντίστοιχων υπηρεσιών, και 
εντέλει από τις αμοιβές όσων ερ
γάζονται σε αυτό τον τομέα.

Μύθος πέμπτος:
Η μυθοποίηση και η δαιμο- 
νοποίηση της ευελιξίας στην 
αγορά εργασίας.

Εδώ πρόκειται για συσκευα- 
σία δύο σε ένα. Οι ενθουσιώδεις 
και οι πολέμιοι της παγκοσμιο
ποίησης μοιράζονται την υπερ
βολή και τη μονομανία με την 
ευελιξία: είτε ως πανάκεια είτε 
ως κατάρα.

Για τους υπερφιλελεύθερους 
η ακαμψία είναι μήτηρ πάσης 
κακίας. Οι θεσμοί (συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, συνδικάτα, 
νομοθεσία ελάχιστων/κατώτατων 
αποδοχών, επιδόματα κ.λπ.) 
βραχυκυκλώνουν τη δυναμική 
του ευεργετικού μηχανισμού της 
ελεύθερης αγοράς, διαστρέφουν 
το σύστημα των κινήτρων και 
παγιδεύουν την οικονομία σε χα
μηλότερες επιδόσεις από αυτές 
που θα μπορούσε να επιτύχει 
καθ ’ υπόδειξιν του αόρατου χε
ριού του ανταγωνισμού. Δια ταύ
τα: απορυθμίστε απορυθμίστε, 
αυτός είναι ο νόμος και οι προ
φήτες, για να παραφράσω τη 
γνωστή περικοπή του Marx περί 
συσσώρευσης.

Στον αντίποδα βρίσκονται ό 
σοι βλέπουν την απομάκρυνση α
πό τις διατάξεις και τις ρυθμί
σεις του παρελθόντος ως πολιορ
κητικό κριό μιας νέας καπιτάλι-
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στικής βαρβαρότητας. Στις επι
ταγές της απόλυτης απορρύθμι
σης αντιτάσσουν το επιχείρημα 
ότι η εκπτώχευση είναι ο προθά
λαμος της απαξίωσης της εργα
σίας συνολικά, ότι με την απόλυ
τη «ευελικτοποίηση» δεν αυξά
νει η απασχόληση αλλά απλώς α- 
ναδιανέμεται η ανεργία και γενι
κεύονται η φτώχεια και η ανα
σφάλεια. Σε πείσμα μάλιστα του 
νεοφιλελεύθερου σεναρίου, η ευ 
ελιξία της αγοράς εργασίας κα
θόλου δεν «βοηθά» τις πλέον ευ
άλωτες κατηγορίες εργαζομένων 
(εκείνους και εκείνες δηλαδή με 
τη χαμηλότερη ειδίκευση). Η θέ
ση των τελευταίων μπορεί να 
βελτιωθεί μόνο με την αύξηση 
της συνολικής ζήτησης για εργα
σία, ώστε να μην «γκρεμίζονται 
από τη σκάλα της 
απασχόλησης»8.

Εδώ χρειάζεται προσοχή ε 
πειδή οι ενδείξεις είναι πολύ α
νάμικτες και αντιφατικές9, και ε 
πιπλέον επειδή η όλη συζήτηση 
τελικώς εστιάζεται στο θέμα του 
τι κοινωνία τελικώς επιδιώκουμε, 
τι τύπου εργασία και τι μείγμα 
ανάμεσα σε κακές και καλές θέ
σεις απασχόλησης. Το δίλημμα 
συνήθως τίθεται εκβιαστικά ανά
μεσα στο αμερικάνικο παράδειγ
μα της ιστορικά χαμηλής ανερ
γίας (με κόστος την αύξηση των 
κακών θέσεων εργασίας και των 
ανισοτήτων) και της ευρωπαϊκής 
εκδοχής με επίμονη υψηλή ανερ
γία αλλά διασφάλιση κάποιας 
ποιότητας τόσο στους μισθούς ό
σων έχουν εργασία όσο και στο 
επίπεδο διαβίωσης όσων ζουν με 
επιδόματα ανεργίας. Τπάρχει 
άλλη λύση;

Τέσσερα συστατικά για μια
ψύχραιμη στάση:

I. Φρένο στη νοσταλγία για τό 
παρελθόν -η  πλήρης απασχόληση 
ΔΕΝ ήταν πλήρης απασχόληση 
αλλά σχεδόν πλήρης καθώς αφο
ρούσε πρωτίστως (αν όχι και α
ποκλειστικά) τους άνδρες, λευ
κούς και συνδικαλισμένους. Με 
άλλα λόγια ήταν «πλήρης απα
σχόληση» για τους «εντός» της

επίσημης αγοράς εργασίας. Για 
τους υπόλοιπους και τις υπόλοι
πες, τους και τις «εκτός» δηλα
δή, τα πράγματα ήταν πολύ λι
γότερο ειδυλλιακά και καθόλου 
δεν έμοιαζαν με αυτό που έχου
με στο μυαλό μας ως πλήρη α
πασχόληση και ενιαία ευημε
ρία...

II. Το αίτημα της ευελιξίας 
δεν έχει ένα και μοναδικό περιε
χόμενο. Αντιθέτως, η ευελιξία 
παραπέμπει σε πολλές και δια
φορετικές μεταξύ τους πολιτι
κές, η καθεμιά από τις οποίες 
συνεπάγεται διαφορετικό κόστος 
για διαφορετικές ομάδες παρα
ληπτών. Σε αυτό το σημείο προ
σκρούουμε πάνω σε άλλον ένα 
μύθο (στο εσωτερικό του μύθου 
της δαιμονοποίησης της ευελι
ξίας): Ότι, δηλαδή, η ευελιξία 
προκαλεί αύξηση της αβεβαιότη
τας και της ανασφάλειας κυρίως 
στα πλέον ευάλωτα τμήματα του 
εργαζόμενου πληθυσμού. Τα ευ
ρήματα μιας πολύ πρόσφατης 
(και αδημοσίευτης ακόμα) έρευ
νας10 υποστηρίζουν πως η αβε
βαιότητα αυξήθηκε ανάμεσα σε 
μη χειρώνακτες εργαζομένους 
αλλά μειώθηκε ανάμεσα σε αυ
τούς που κάνουν χειρωνακτική 
δουλειά (και οι οποίοι ήταν π ε
ρισσότερο ανασφαλείς στο πα
ρελθόν). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα ευρήματα έ 
ρευνας στις ΗΠΑ όπου η διάρ
κεια των συμβολαίων απασχόλη
σης παρουσιάζει διαφορετικές 
και αντίθετες τάσεις κατά φύλο. 
Ενώ μ ικραίνει η δ ιά ρ κ ε ια  των 
συμβολαίων εργασίας για τους 
άνδρες εργαζόμενους (που απο
λάμβαναν μακρύτερης διάρκειας 
συμβόλαια στο παρελθόν), ταυ- 
τοχρόνως αυ ξάνει η δ ιά ρ κ ε ια  των 
συμβολαίων για τις γυναίκες 
(που είχαν βραχείας διάρκειας 
συμβάσεις από μιας αρχής). 
Έτσι, η εισαγωγή της ευελιξίας 
δείχνει κατά κάποιον τρόπο να 
εξισορροπεί μια εξαιρετικά α
σύμμετρη κατάσταση στην αγο
ρά εργασίας κατά φύλο“.

III. Όποια κι αν ήταν η κατά-

σταση στις πρώτες μεταπολεμι
κές δεκαετίες, σήμερα αυτή έχει 
αλλάξει. Άρα χρειάζεται να επι
νοήσουμε ένα νέο οπλοστάσιο 
πολιτικών για την αντιμετώπιση 
των νέων καταστάσεων και φαι
νομένων. Και επειδή, όπως είπε 
ο γάτος του ΟιεεΒίιχΓθ στην Αλί
κη (της Χώρας των Θαυμάτων) 
όταν αυτή τον ρώτησε ποιο δρό
μο να πάρει, «εξαρτάται από το 
πού θέλεις να πας»12, έτσι κι ε 
μείς δεν μπορούμε να συζητή
σουμε για πολιτικές απασχόλη
σης αν δεν προσδιορίσουμε πρώ
τα σε τι τύπου κοινωνία στοχεύ
ουμε. Εκτός πια κι αν δεν μας 
ενδιαφέρει (όπως και την Αλίκη 
άλλωστε) το πού θέλουμε να κα
ταλήξουμε, οπότε δεν έχει και 
τόση σημασία ποιο δρόμο θα 
τραβήξουμε.

IV. Αν υιοθετήσουμε έναν ευ- 
γενή στόχο, όπως το να μην υ
πάρχει ανεργία, να ελαχιστοποι
ηθούν οι κοινωνικές ανισότητες, 
να αυξηθούν η αυτενέργεια και η 
πρωτοβουλία των ανθρώπων, αν- 
δρών και γυναικών, στις στοχεύ
σεις εργασίας και ζωής και να ε 
πιταχυνθεί το τρενάκι της οικο
νομικής ανάπτυξης, τότε πρέπει 
να ξανασκεφτούμε από την αρχή 
το νόημα των καλών και των κα
κών θέσεων εργασίας υπό το 
πρίσμα ορισμένων προαπαιτου- 
μένων που ξεχωρίζουν το στόχο 
της δημιουργίας θέσεων εργα
σίας από το στόχο της άμβλυν
σης των ανισοτήτων, και επιχει
ρούν να υπηρετήσουν τους δύο 
αυτούς στόχους με διαφορετικά 
εργαλεία πολιτικής (ώστε να μην 
αλληλο -ακυρώνονται).

Α. Μερικά προαπαιτούμενα
για τη δημιουργία νέων θέ
σεων εργασίας...

Προκειμένου να αυξηθούν οι 
θέσεις εργασίας είναι απαραίτη
το τόσο οι ενεργητικές όσο και οι 
παραδοσιακές πολιτικές για την 
απασχόληση:

α. να μην εμποδίζουν την οι
κονομική δραστηριότητα. Απα
σχόληση για όσους και όσες την
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επιθυμούν δεν συμβιβάζεται ού
τε με οικονομική στασιμότητα 
ούτε με υποχώρηση των οικονο
μικών επιδόσεων. Η πραγματική 
πλήρης απασχόληση είναι επιλο
γή πολυτελείας, που προϋποθέ
τει δυναμικές οικονομικές επιδό
σεις.

β. να μην προσανατολίζουν 
την κατεύθυνση που παίρνει η 
οικονομική δραστηριότητα σε 
μια κατάσταση μεγέθυνσης χω
ρίς αύξηση της απασχόλησης 
(jobless growth). Με άλλα λόγια 
να μην απαγορεύουν εν τοις 
πράγμασι στην οικονομία να δη
μιουργήσει (και να δημιουργεί 
συνεχώς) νέες θέσεις εργασίας. 
Τούτο σημαίνει ότι είναι ευπρόσ- 
δεκτες οι νέες θέσεις εργασίας 
ακόμα και με χάμηλή αμοιβή, α
κόμα και με επισφαλές περιεχό
μενο, ακόμα και Me Jobs.

Β. ...και κάποια προαπαι-
τούμενα για τη μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων

Φυσικά, το πρόβλημα των α
νισοτήτων δεν εξαφανίζεται έτσι. 
Αντιθέτως, εφαρμόζοντας αυτή 
την πολιτική χωρίς κανένα αντί
βαρο, κινδυνεύεις να δημιουργή
σεις συστηματικές διαχωριστικές 
γραμμές που φυλακίζουν τα ά
τομα σε κακές θέσεις εργασίας, 
στο μεταίχμιο μεταξύ εργασίας 
και ανεργίας.

α . Το ζητούμενο λοιπόν είναι 
να διασφαλίζεται ότι το παιχνίδι 
της απασχόλησης είναι «ανοι
χτό», ότι οι πορείες ΔΕΝ είναι α
σφυκτικά προκαθορισμένες. Εδώ 
γίνεται κρίσιμη η πολιτική πα
ρέμβαση τόσο ενεργητικού τύ
που (αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
δυνατότητες μεταπήδησης σε ερ
γασίες καλύτερες μετά την αρχι
κή ένταξη στις χαμηλές βαθμίδες 
της εργασιακής ιεραρχίας, διά 
βίου εκπαίδευση κ.λπ.) όσο και 
παρεμβάσεις παραδοσιακού τύ
που προστασίας. Είναι προφα
νές ότι δεν θα γίνουν όλοι και ό
λες πρωταγωνιστές στο νέο αμε
ρικανικό όνειρο της εκτίναξης σε 
έναν εργασιακό παράδεισο με α

ποδοχές γιάπηδων. Δεν μπορεί 
ολόκληρη η κοινωνία να αποτε- 
λείται από γιάπηδες. Κάποιοι 
και κάποιες θα κάνουν και άλλες 
δουλειές, κακές, μαύρες και ά
θλιες. Σημασία έχει να μην είναι 
«για πάντα», να υπάρχει διαφυ
γή, προς τα εμπρός και προς τα 
πάνω (πραγματική διαφυγή με 
ένα σύστημα ευκαιριών για ό
λους και όλες που επιθυμούν να 
τις αξιοποιήσουν στο μέτρο που 
το επιθυμούν και όποτε θελή- 
σουν να το πράξουν).

β. Και ασφαλώς σημασία έχει 
επίσης τι τύπου αλληλεγγύη επι
δεικνύει η κοινωνία προς τον 
σκληρό πυρήνα της φτώχειας και 
της ανέχειας. Εδώ η παρεχόμενη 
προστασία μοιραία και αναπό
φευκτα θα είναι ανάλογη της 
πραγματικής κοινωνικής ευαι
σθησίας. Επειδή όμως η ευαισθη
σία (όπως και η αλληλεγγύη) κο
στίζει, καλόν θα είναι να μην την 
επιδεικνύουμε σαν να ήταν δω
ρεάν. Δεν θα πληρώσει ο εργο
δότης τις κοινωνικές ευαισθησίες 
της κοινωνίας αν η κοινωνία δεν 
βάζει το χέρι στην τσέπη. Οι «μη 
χρηματοδοτούμενες εντολές» 
(unfunded mandate) του τύπου 
θετικές διακρίσεις και επιδόματα 
από «την τσέπη της εργοδοσίας» 
δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα 
σε όσους υποτίθεται ότι θα οφε- 
λούνταν από τη θέσπισή τους. 
Το παράδειγμα με τις πολιτικές 
ίσων ευκαιριών προς τις γυναί
κες, πολιτικές που το κράτος θε
σμοθετούσε κατά βάσιν δωρεάν, 
είναι το πλέον εύγλωττο των πι
κρών ορίων μιας ανέξοδης ρητο
ρικής: στην ουσία λειτούργησαν 
ως αντικίνητρο για την πρόσλη
ψη γυναικών, τιμωρώντας τες α
ντί να τις προστατέψει. Γενική 
φορολογία λοιπόν, και τα υπό
λοιπα είναι προφάσεις εν αμαρ- 
τίαις...

γ. Αν και εφόσον πρωταρχι
κός σκοπός και στόχος είναι η 
καταπολέμηση της κοινωνικής α
νισότητας, τότε ίσως θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι οι σημαντι
κότερες κοινωνικές ανισότητες 
δεν γεννιούνται μέσα στην αγο

ρά εργασίας αλλά συναρτώνται 
κυρίως με τη διαφορετική και ά- 
νιση πρόσβαση που έχουν τα ά
τομα σε περιουσιακά στοιχεία13. 
Ίσως λοιπόν η απάντηση που θα 
προσφέρει η νέα χιλιετία στο 
πρόβλημα των ανισοτήτων και 
του κοινωνικού αποκλεισμού να 
μην προέλθει από πολιτικές 
απασχόλησης τόσο όσο κυρίως α
πό πολιτικές αναδιανομής του 
πλούτου, δηλαδή περιουσιακών 
στοιχείων14.

Γ . Και ένα γενικό προαπαι- 
τούμενο αντί συμπερασμά
των: η κοινωνική συναίνεση 
καθοδηγεί την «υπαρκτή 
παγκοσμιοποίηση» (και όχι 
το αντίθετο), μόνο που είναι 
μια δύσκολη υπόθεση.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο 
σημαντικό, είναι το πρόβλημα 
της αναγκαίας συναίνεσης για 
την υιοθέτηση αποτελεσματικών 
πολιτικών. Από τη μια πλευρά 
πρέπει να καταστεί απολύτως 
σαφές ότι δεν είναι απλώς η πο
λιτική για την απασχόληση που 
θα λύσει τα κρίσιμα και πιεστικά 
προβλήματα της εργασίας. Θα 
είναι ο συνδυασμός πολιτικών 
που θα περιλαμβάνει πολλές 
πτυχές της αναπτυξιακής στρα
τηγικής, της οικονομικής τεχνο
λογικής εκπαιδευτικής, κοινωνι
κής πολιτικής κ.λπ. Μόνο με τις 
συνέργειες ευρέως φάσματος 
διαφορετικών πολιτικών συνεκτι
κής στόχευσης μπορεί να αναμέ
νονται κάποια αποτελέσματα.

Αναμφίβολα, επιχειρώντας α
ναδιανομή απασχόλησης, εισοδη
μάτων και ευκαιριών, αποσταθε- 
ροποιούνται οι βάσεις του κοινω
νικού οικοδομήματος και σημει
ώνονται αναπόφευκτα απώλειες 
κεκτημένων με τη στενή και την 
ευρεία έννοια. Ένα από τα προ
βλήματα που προκύπτουν σε κά
θε αναδιανομή επί το δικαιότε- 
ρον είναι ότι οι επωφελούμενοι 
(εξ ορισμού) δεν έχουν ούτε πο
λύ δυνατή φωνή ούτε ισχυρή 
διαπραγματευτική δύναμη. Για
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το λόγο αυτό δεν αποτελούν 
«καλούς πελάτες» του κομματι
κού συστήματος. Αντίθετα, με
ταξύ των χαμένων δεν λείπουν 
ούτε η φωνή ούτε και η επιρροή, 
και πανθομολογουμένως αποτε
λούν καλούς πελάτες της κομμα
τικής και κυβερνητικής εξουσίας.
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βλέπε Λυμπεράκη & Πελαγίδης. Ο φόβος

Χρειάζεται λοιπόν εκτός από 
ψυχραιμία στη διάγνωση και κάτι 
περισσότερο: γενναιότητα στην 
εφαρμογή (ανεξαρτήτως «πολιτι
κού κόστους»).

Σε κάθε περίπτωση δεν γίνε
ται να είναι όλοι ευχαριστημένοι. 
Αυτά τα έχει οποιαδήποτε πολι-

του «ξένου» στην αγορά εργασίας: ανο- 
χές και προκαταλήψεις στην ανάπτυξη, 
εκδόσεις. ΠΟΛΙΣ, 2000).
7. Ο Maurizio Ferrera έχει υπολογίσει ότι 
στην περίπτωση της Ιταλίας, για καθεμιά 
γυναίκα που βγαίνει από το σπίτι και 
μπαίνει στην αμειβόμενη απασχόληση, 
δημιουργείται περίπου μία νέα θέση ερ
γασίας (0.8 για την ακρίβεια) προκειμέ- 
νου να καλυφθούν οι ανάγκες που αφήνει 
πίσω της αυτή η «έξοδος» (συζήτηση σε 
συνέδριο για το Κοινωνικό Κράτος που 
οργάνωσε η Εταιρεία Πολιτικού Προβλη
ματισμού Νίκος Πουλαντζάς, Φθινόπωρο 
1997). Το πώς θα καλυφθούν αυτές οι α
νάγκες βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση 
με την τιμή που οι υπηρεσίες αυτές θα έ 
χουν στην αγορά. Αν θα έχουν επαρκώς 
χαμηλή τιμή ώστε να διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε αυτές όσων το επιθυμούν, 
τότε πολλές νέες θέσεις εργασίας θα α 
νοίξουν, μόνο που θα είναι κακοπληρωμέ- 
νες [Esping-Andersen, G., (ed.), 1993, 
Changing Classes: Stratification and 
Mobility in Post-Industrial Societies, 
Sage/ISAl.
8. Nickell & Bell, 1995; Glyn & Salverda, 
1999. Την ίδια θέση είχε υιοθετήσει και ο 
F. Modigliani σε ομιλία του στην Τράπε
ζα της Ελλάδος το 1997.
9. 0  0 0 ΣA το 1994 στο περίφημο Jobs 
Study κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η 
ευελιξία αυξάνει την απασχόληση, αλλά 
στηρίχθηκε σε στοιχεία μόνο μιας χρο
νιάς. 0  Edward Lazear του Stanford 
University κατέληξε σε ανάλογα συμπε
ράσματα αλλά χρησιμοποίησε μόνο δύο 
μεταβλητές ευελιξίας (Lazear, Ε ., «Job 
Security Provisions and Employment» 
Quarterly Journal of Economics, August 
1990). Αντίθετα, οι Paul Gregg και Alan 
Manning του London School of Economics 
κατέληγαν το 1977 ότι η πίστη των οικο
νομολόγων στα πλεονεκτήματα της απο- 
ρύθμισης της αγοράς εργασίας δεν επιβε
βαιώνεται από τις διαθέσιμες ενδείξεις 
[στο Snower, D. & G. de la Dehesa (eds.) 
Unemployment Policy. Cambridge 
University Press, 1997]. Τέλος σε πρό
σφατη αδημοσίευτη μελέτη των Rafael Di 
Telia του Πανεπιστημίου Harvard και 
Robert MacCulloch του Πανεπιστημίου 
της Βόννης, που στηρίζεται σε απαντή
σεις εργοδοτών από 21 χώρες για 7 χρό
νια, το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει θε
τική συσχέτιση ανάμεσα σε υψηλή ευελι
ξία και χαμηλή ανεργία (αναφέρεται στον

τική αναδιανομής. Είτε πρόκει
ται για αναδιανομή εργασίας εί
τε πρόκειται για αναδιανομή ει
σοδήματος ή περιουσιακών στοι
χείων.

Χωρίς να σπάσουν αυγά δεν 
γίνονται ομελέτες.

Αντιγόνη Λυμπεράκη

Economist, Economics Focus, February 
6th, 1999: 88). Σε αντίθετα συμπεράσμα
τα ως προς το ρόλο της ευελιξίας κατα
λήγουν οι Glyn, A. & W. Salverda, 1999, 
«Employment Inequalities» (παρουσιά
στηκε στο Σεμινάριο που οργάνωσε το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 
το Σεπτέμβριο). Τα ευρήματα που πα
ρουσιάζουν υποστηρίζουν ότι ούτε η με
γάλη μισθολογική ψαλίδα ούτε τα χαμηλά 
επιδόματα αλλά ούτε και η χαμηλή νομο
θετική προστασία της απασχόλησης οδη
γούν σε μεγαλύτερες δυσκολίες τις λιγό
τερο ειδικευμένες/εκπαιδευμένες κατηγο
ρίες των εργαζομένων. Αντίθετα, υποστη
ρίζουν ότι τα προβλήματα των λιγότερο 
ειδικευμένων είναι εντονότερα όσο χαμη
λότερα είναι τα ποσοστά απασχόλησης 
συνολικά στην οικονομία (συναρτώνται 
δηλαδή με το ύψος της συνολικής ζήτησης 
για έργασία). Καταλήγουν δηλαδή στο ί
διο συμπέρασμα που διατύπωσαν οι 
Nickell & Bell, 1995 και οι De Grip & 
Borghans, 1999, και συνοψίζεται στο ε 
ξής: Η συνολική υποχώρηση της ζήτησης 
για εργασία προκαλεί δυσανάλογα έντονη 
μείωση της ζήτησης για ανειδίκευτη εργα
σία, με αποτέλεσμα οι λιγότερο ειδικευ- 
μένοι/ες να πέφτουν από τη σκάλα της α
πασχόλησης.
10. Των Francis Green, Alan Felstead και 
Brendan Burchell «job insecurity and the 
Difficulty of Regaining Employment: an 
empirical study of unemployment 
expectations». 1999.
11. H. Färber, 1996, The Changing Face of 
Job Loss in the United States, National 
Bureau of Economic Research, Working 
Paper No. 5596.
12 L. Carroll, Η Αλίκη στη Χώρα των 
Θαυμάτων
13. Αυτό είναι το πνεύμα του νέου βιβλί
ου του R. Reich που εκδόθηκε πρόσφατα 
στις ΗΠΑ, και σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε 
σε πρόσφατο άρθρο του στους Financial 
Times ο Julian Le Grand (6.12.1999: 21).
14. Αναφέρει μάλιστα δύο πιθανές εκδο
χές εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής. Η 
πρώτη είναι τα USAs των ΗΠΑ. που ου
σιαστικά είναι αποταμιευτικοί λογαρια
σμοί με κρατική συνεισφορά. Η δεύτερη 
είναι η παροχή ενός capital grant (δωρεάν 
μεταβίβαση κεφαλαίου) σε περιουσιακά 
στοιχεία με την ενηλικίωση. το οποίο θα 
χρηματοδοτείται από ειδικούς φόρους 
κληρονομιάς και από γενική φορολογία.
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των

ΗΦΑΙΣΤΟΣ: ω πολλά μιση- 
Οείσα χε ιρω ν αξ ία

ΚΡΑΤΟΣ: τι νιν στυγείς;
πόνων γ αρ  ως απλώ  λόγω

των νυν π α ρ ό 
ντων ουδέν  α ιτ ία  τέχνη.

Π ρομηθεύς Δεσμώτης

Δεν σ ’ έχω να δουλεύεις, στη 
φ άμ π ρ ικα  να π ας

γ ια  έν α  τεσ σ α ρ ά κ ι τ α  νιάτα  
σου  να φας.

Λ αϊκό α δ έσ π ο το

Τελικά, ο ξενοφοβικός φ ασ ί
σ τας  που  στριμώχνει το μετανά
στη στη γωνία, ο σεξιστής που 
βλέπει με μισό μάτι την είσοδο 
των γυναικών στην αγορά εργα
σίας, ο εκπρόσωπος των βιομη- 
χάνων που διακηρύσσει την ανα
γκαιότητα του απόλυτου διευ
θυντικού δικαιώματος και ο συν
δικαλιστής που ζητάει προστα
σία της εργασίας ανεξάρτητα α
πό τις επιπτώσεις στην παραγω
γικότητα είναι θύματα των ίδιων 
μύθων.

Μύθοι που σχετίζονται με τη 
παγκοσμιοποίηση και με την 
στάση μας απέναντι της. Αυτούς 
τους μύθους πρέπει πρώτα να α
πεμπολήσουμε και ύστερα να 
σταθούμε με καθαρό μυαλό, να 
αποδεχτούμε τη φωνή της λογι
κής και να διευκρινίσουμε πολι
τικά πού θέλουμε να πάμε.

Ως νέοι Κολόμβοι, για να πά
με προς Ανατολάς (εε. Αριστε
ρά) πρέπει πρώτα να πλεύσουμε 
προς Δυσμάς (βε. Δεξιά). Εμπό
διο σε αυτό το πλου, είναι ότι οι 
αναγκαίες λύσεις είναι πολιτικά 
ενοχλητικές εφόσον αποσταθερο
ποιούν «τις βάσεις του κοινωνι
κού οικοδομήματος και σημειώ- 
νονται απώλειες κεκτημένων με 
τη στενή και ευρεία έννοια».

Το κείμενο της Αντιγόνης Λυ- 
μπεράκη είναι κείμενο πολιτικό 
και προέρχεται από άτομο που 
γράμματα γνωρίζει. Όταν βρί

Πόσο δέσμιοι έχουμε γίνει 
νόθων που εμείς δημιουργήσαμε:

σκεται αντιμέτωπη με μύθους 
(δράκους ή ανεμόμυλους), αντι- 
παραθέτει την οικονομική επι
στήμη ως α σ π ίδ α  στο  αριστερό 
της χέρι και την πολιτική της στο 
δεξί. Και η επιστήμη κάνει τη 
δουλειά της. Και αυτό γιατί η ε 
πιστήμη αρνείται να συμμορφω
θεί με απλουστευτικά συμπερά
σματα και εκχυδάίσμένες από
ψεις.

«Κάθε σύντομη πρόταση στα 
οικονομικά είναι δυνητικά παρα
πλανητική» έλεγε ο Alfred 
Marshall, και συμπλήρωνε «με 
πιθανή εξαίρεση την παρούσα». 
Έτσι όταν κατασκευάζονται α
πλοϊκές θεωρίες που αναγορεύο
νται μύθοι και σε αυτούς αποδί
δονται μαγικές δυνάμεις, όπως η 
δυνατότητά τους να αποτελούν 
συμβολικό-ιδεολογικό εμπόδιο 
-δίκην μαγικών καταδέσμων- 
στην πρόοδο, τότε η αντιπαρά
θεση της θεωρίας και των 
stylized facts της εμπειρικής έ 
ρευνας με αυτούς είναι καταλυ
τική. Έτσι οι μύθοι καταρρίπτο- 
νται ένας ένας.

Είμαστε όμως δέσμιοι αυτών 
των μύθων; Και προκύπτουν 
πράγματι τα πολιτικά συμπερά
σματα που εξάγει η Αντιγόνη 
Λυμπεράκη από αυτά;

Μύθος πρώτος.

Ότι η τεχνολογία διαχέεται 
ταχύτερα λόγω παγκοσμιοποίη
σης είναι αναντίρρητο. Η εξέτα 
ση της σχέσης ανεργίας και νέας 
τεχνολογίας είναι σαφώς παλαι- 
ότερη από τους υπολογιστές' και 
έχει την ίδια ηλικία με τον καπι
ταλισμό.

Ας θυμηθούμε το σπάσιμο 
των μηχανών των Luddites2, την 
ανάλυση των Ricardo, Babbage 
και Ure και τα σύγχρονα υπο
δείγματα της οικονομικής μεγέ
θυνσης.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας

επηρεάζει το σχεδίασμά των θέ
σεων εργασίας και τη ζήτηση για 
δεξιότητες. Μακροπρόθεσμα, η 
τεχνολογία αυξάνει την παραγω
γικότητα και προωθεί την ανά
πτυξη. Είτε λοιπόν άμεσα εφαρ
μοσμένη στην παραγωγή είτε εν
σωματωμένη σε προϊόντα τρίτων 
χωρών, η τεχνολογία είναι εδώ. 
Άρα η τεχνολογία και η εισαγω
γή της δεν φταίει για τις δουλει
ές που χάνονται μακροπρόθε
σμα. Δεν παύει όμως να επιτα
χύνει τον ρυθμό με τον οποίο 
καταστρέφονται και δημιουρ- 
γούνται θέσεις εργασίας, να ε 
πανακαθορίζει τις απαιτούμενες 
νέες δεξιότητες και να απαξιώ
νει άλλες. Άρα, ενώ η φράση 
«φταίει η νέα τεχνολογία» είναι 
αναληθής, η εισαγωγή της σε μια 
οικονομία που είναι ανέτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 
δεν είναι ουδέτερη.

Μύθος δεύτερος.

Η γένεση της σύγχρονης πο
λιτικής οικονομίας είναι περί
που ταυτόχρονη με την αντίθεση 
στον μερκαντιλισμό3. Τα επιχει
ρήματα υπέρ του ελεύθερου ε 
μπορίου και κατά του προστα
τευτισμού είναι γνωστά. Η 
σκιαγράφηση που κάνει η Λυ
μπεράκη είναι γενικά ορθή. Ε 
ξάλλου, ανεξάρτητα από μύ
θους, η λογική του προστατευτι
σμού μικρές πιθανότητες έχει να 
επικρατήσει, ιδιαίτερα όταν α
ντιβαίνει τα συμφέροντα των α
νεπτυγμένων χωρών. Διαφωνώ 
όμως στη λογική που λέει ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος 
και η εξασφάλιση στοιχειωδών 
συνθηκών εργασίας για τους ερ
γαζόμενους σε οικονομίες χαμη
λού κόστους (όπως, π.χ., η α
παγόρευση εργασίας των παι
διών) είναι απλά και μόνο ένα 
νεοπροστατευτικό τερτίπι.
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Μύθος τρίτος.

Πράγματι η αντιμετώπιση της 
άποψης αυτής από τη Λυμπερά
κη είναι και ψύχραιμη και χρήσι
μη. 0  οικονομολόγος εξάλλου 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τα 
θέματα της αγοράς εργασίας με 
τρόπο ασπρόμαυρο. Η ανάλυση 
απαιτεί στοιχεία.

Όπως επίσης είναι σαφές ότι 
τα οφέλη και οι ζημιές από τους 
μετανάστες δεν διαχέονται σε ό
λους το ίδιο, ούτε προσλαμβάνο
νται κατά τον ίδιο τρόπο. Οι χα
μηλές αμοιβές των μεταναστών 
-ελεύθερες συχνότατα επιβαρύν
σεων κοινωνικής ασφάλισης- ε 
πέτρεψαν αρκετές εργασίες να 
γίνουν με χαμηλότερο κόστος. 
Από την οικοδομή και τη συλλο
γή καρπών μέχρι την οικιακή 
βοήθεια και υπηρεσίες «δια
σκέδασης», το χαμηλότερο 
κόστος εργασίας των μετα
ναστών εισπράχθηκε από έ 
να μέρος της κοινωνίας. Α
κόμα και αυτός που ευθέως 
ανταγωνίζεται το μετανάστη 
μπορεί να απολαμβάνει εμ
μέσως τους καρπούς μιας 
αυξημένης ζήτησης που ο
φείλεται στο χαμηλό κόστος ερ
γασίας.

Είναι όμως φυσικό, σε συνθή
κες ανεργίας, ο άνεργος ή ο χα
μηλόμισθος να βλέπει στο μετα
νάστη τον ανταγωνιστή το διατε
θειμένο να μειοδοτήσει κάτω α
πό το επίπεδο που θεωρείται 
κοινωνικά αποδεκτό και τον ε 
ξωθεί σε παραχωρήσεις. Όταν η 
ανεργία είναι χαμηλή, ο ρατσι
σμός και η ξενοφοβία οδηγούν 
στον κοινωνικό αποκλεισμό του 
μετανάστη. Με υψηλή ανεργία 
και εξαθλίωση, ο κίνδυνος του 
φασισμού ελλοχεύει. Οι «ιδιαίτε
ρες σχέσεις συμπληρωματικότη- 
τας και υποκατάστασης ανάμε
σα στους συντελεστές παραγω
γής» και η «συνολική επίπτωση 
της μετανάστευσης στην αύξηση 
του μεγέθους της εσωτερικής α
γοράς» είναι πειστικό επιχείρη
μα μόνο όταν ο υφιστάμενος τη 
συνολική επίπτωση της δράσης

των οικονομικών αιτίων δεν βρί
σκεται με την πλάτη στον τοίχο. 
Πολλώ δε μάλλον δυσκολεύεται 
να πειστεί όταν η προτεινόμενη 
λύση είναι να δεχτεί «δουλειές, 
κακές, μαύρες και άθλιες». Από 
όλους τους μύθους που αναφέρει 
η Λυμπεράκη, αυτός είναι ο πιο 
επικίνδυνος, γιατί εισπράττεται 
άμεσα από τους λιγότερο ικα
νούς να αντιδράσουν.

Μύθος τέταρτος.

Σχετικά με την εργασία των 
γυναικών.

α) Η διάκριση κατά των γυ
ναικών πριν από την αγορά ερ
γασίας και μέσα σε αυτήν είναι 
γεγονός και πασιφανές και από
λυτα τεκμηριωμένο. Το ότι η κα

ταπολέμηση αυτής της διάκρισης 
πρέπει να γίνεται και στο κοινω
νικό και στο οικονομικό πεδίο εί
ναι επίσης προφανές. Οι από
ψεις που εκφράζονται από αυ
τούς που θεωρούν ότι απειλού
νται -ή  από τους αντιδραστι
κούς- είναι απλά αναμενόμενες. 
Δεν αποτελούν όμως έναν κυ
ρίαρχο μύθο που συνδυάζεται με 
την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, 
ακόμα και αν κάθε μετακίνηση 
από τον οίκο δεν δημιουργούσε 
«νέες ανάγκες και νέα δυνάμει 
ζήτηση για την κάλυψή» τους, 
πάλι δεν υπάρχει πολιτικά θεμι
τό (δηλαδή, μη σε-ξιστικό) επι
χείρημα για την μη απασχόληση 
των γυναικών.

β) Η χρονική ευελιξία και η 
μερική απασχόληση πράγματι 
μπορεί να ταιριάζουν στο προ
φίλ ενός μέρους του γυναικείου 
πληθυσμού, στο βαθμό μάλιστα 
που η κοινωνία ακόμα διαφορο

ποιεί τους ρόλους των φύλων 
στην κατανομή της μισθωτής και 
μη μισθωτής εργασίας. Το ζήτη
μα όμως είναι ποιος έχει το πά
νω χέρι στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων4. Η μερική απα
σχόληση αποτελεί συνειδητή επι
λογή των γυναικών ή αποτελεί ε 
πιλογή απουσία πλήρους απα
σχόλησης; Το ευέλικτο ωράριο 
ποιος το καθορίζει; Η εργαζόμε
νη ή ο οργανισμός στο οποίον 
εργάζεται;

γ) Οι αλλαγές των ηθών και η 
αποδοχή των εργασιακών ρόλων 
ούτε κάτι νέο είναι ούτε αφορά 
αποκλειστικά τις γυναίκες. Ένα 
από τα σταθερά χαρακτηριστικά 
της ιστορίας του συνδικαλιστικού 
κινήματος είναι οι προσπάθειες 
των σωματείων να περιχαρακώ

σουν εκείνους που έχουν 
πρόσβαση στην εργασία μέ
σω της ιδιότητας του μέ
λους. Η χρήση από την ερ
γοδοσία λιγότερο ειδικευμέ
νων (ορθότερα: ατόμων που 
απέκτησαν δεξιότητες μέσω 
μη αναγνωρισμένης από το 
σωματείο διαδικασίας), με
ταναστών, παιδιών, γυναι
κών, μελών άλλου σωματεί

ου ή μη συνδικαλισμένων εργα
τών υπήρξε η σταθερή απάντηση 
σε αυτή την καταδικασμένη από 
τις εξελίξεις προσπάθεια. Η ύ
παρξη εργατικού δυναμικού - ε 
κτός σωματείου- διατεθειμένου 
να προσφέρει την εργασία του 
με όρους χειρότερους από τους 
διαπραγματευθέντες υπήρξε πά
ντα απειλή για τα σωματεία, εί
ναι δε τόσο παλιά όσο και 
αυτά5.

Τα σωματεία, συνήθως συρό
μενα αλλά και συχνά βλέποντας 
τις εξελίξεις, προσπάθησαν να 
διευρύνουν τη βάση τους. Δεν 
βλέπω όμως το λόγο να επιχαί- 
ρει κανείς για την αποδυνάμωσή 
τους, θεωρώντας την κατάχτηση  
του  γυναικείου κινήματος6. Έτσι 
κι αλλιώς περνάμε μια φάση που 
ο ιστορικός ρόλος του εργατικού 
κινήματος περνάει μια σοβαρή 
ύφεση και η πολιτική του δράση 
μεταβάλλεται.

Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, 
ο ρατσισμός και η ξενοφοβία οδηγούν 

στον κοινωνικό αποκλεισμό του μετανάστη. 
Με υψηλή ανεργία και εξαθλίωση, 

από την άλλη, ελλοχεύει, 
ο κίνδυνος του φασισμού.
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δ) Ίσως πιο ενδιαφέρον σχετι
κά με την αλλαγή των νοοτρο
πιών είναι η χρήση της ιδεολο
γίας στην ικανότητά της να επα
νακαθορίσει το τι είναι αποδε
κτό στους όρους με τους οποί
ους παρέχεται η εργασία, επι
βάλλεται η εργασιακή πειθαρχία 
και καθορίζεται το επίπεδο έ 
ντασης της εργασίας στην παρα
γωγή7. Επίσης περισσότερο εν
διαφέρον από την αλλαγή της 
νοοτροπίας έχει η αλλαγή του 
χαρακτήρα που επιβάλλουν οι 
νέες συνθήκες εργασίας8.

Μύθος πέμπτος.

Πράγματι η ευελιξία στην α
γορά εργασίας ούτε πανάκεια 
είναι ούτε καταστροφή9. Είναι ό
μως μια βαθιά πολιτική έν
νοια10, θεωρητικά και εμπει
ρικά προβληματική", που 
ουσιαστικά επαναθέτει επί 
τάπητος το ζήτημα της λει
τουργίας των αγορών σύμ
φωνα με το νεοκλασικό υ
πόδειγμα. Συμφωνώ με τη 
Λυμπεράκη ότι η «συζήτηση 
τελικώς εστιάζεται στο τι 
κοινωνία τελικώς επιδιώκουμε». 
Πιστεύω όμως ότι αγνοείται από 
τις αναλύσεις το γεγονός ότι η 
αγορά εργασίας δεν μπορεί να 
είναι από τη φύση της ευέλικτη, 
ακόμα και για λόγους που άμε
σα σχετίζονται με την παραγωγι
κότητα της εργασίας και με τα 
μη συμβατικά χαρακτηριστικά 
της σύμβασης εργασίας.

Τέλος, οι αποδέκτες των ω 
φελειών και των ζημιών της απε
λευθέρωσης της αγοράς εργα
σίας δεν είναι οι ίδιοι. Μόνη 
προϋπόθεση για μια σωστή λει
τουργία μιας πραγματικά ευέλι
κτης αγοράς εργασίας είναι η α- 
ποσύνδεση της ευελιξίας από τη 
λογική ότι θα μειώσει την ανερ
γία, και η δημιουργία πραγματι
κά ευέλικτων θεσμών μέσα από 
την εκπαίδευση και κατάρτιση 
του εργατικού δυναμικού12.

Αφού οι μύθοι (δράκοι μαζί 
και ανεμόμυλοι) κατέπεσαν, 
προκύπτουν τα τέσσερα συστα

τικά για μια ψύχραιμη (και «ά 
ψογη») στάση.

Εδώ οι αντιρρήσεις μου αρχί
ζουν και πληθαίνουν.

Συστατικό I.
Κανείς δεν εξιδανικεύει την 

αγορά εργασίας του παρελθό
ντος. Οι ερευνητές μίλαγαν α
πό τη δεκαετία του ’70 για δια
φορετικές αγορές εργασίας με 
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 
τομέα13. Ούτε είναι το ποσοστό 
ανεργίας το μοναδικό μέτρο ευη
μερίας. Αλλά ότι η ανεργία στην 
Ευρώπη αυξήθηκε από το πα
ρελθόν είναι γεγονός αναμφισβή
τητο. Γ ι ’ αυτό τίθεται από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 και 
το ζήτημα της ευελιξίας, ως προ

σπάθεια αντιμετώπισής του, ενώ 
οι αγορές εργασίας είναι σαφώς 
πιο ευέλικτες τώρα από εκείνες 
της δεκαετίας του ’60.

Συστατικό II.
Εδώ πιστεύω ότι η ανάγνωση 

των εμπειρικών στοιχείων είναι 
λάθος. Η ανασφάλεια για την α
πώλεια της δουλειάς ή για επι
θυμητά χαρακτηριστικά της έχει 
σαφώς αρνητική επίπτωση στους 
εργαζόμενους και συνδέεται ά
μεσα με την εντατικοποίηση και 
με άλλους δείκτες γενικής υγεί
ας, οικογενειακής ευημερίας και 
παραγωγικότητας14. Το ότι το 
ξεκαθάρισμα ξεκίνησε πρώτα α
πό τους βιομηχανικούς εργάτες 
και συνέχισε στα μεταγενέστερα 
χρόνια με τα κατώτερα και με
σαία στελέχη δεν σημαίνει ότι 
δεν πλήττονται τα πιο ευάλωτα 
μέρη του πληθυσμού. Η έρευνα 
του Färber15, π.χ. στην οποία α- 
ναφέρεται η Λυμπεράκη, τονίζει

σαφώς τα αρνητικά αποτελέσμα
τα της απώλειας της θέσης εργα
σίας, ιδιαίτερα για τους νέους 
και τους λιγότερο εκπαιδευμέ
νους καθώς και τη δυσκολία των 
γυναικών και των μη λευκών να 
βρουν εργασία πλήρους απασχό
λησης όταν χάσουν τη δουλειά 
τους.

Συστατικό III.
Η ικανότητα της ανάλυσης να 

προσαρμόζεται στα νέα δεδομέ
να και να σχεδιάζει επιτυχείς 
πολιτικές είναι πάντοτε επιθυμη
τή. Εξίσου, σχεδόν ταυτολογικά, 
ορθό είναι ότι ο σχεδιασμός πο
λιτικών προϋποθέτει στόχο. Αν 
με αυτό η Αντιγόνη Λυμπεράκη 
εννοεί ότι η συζήτηση για το σε 
τι κοινωνία στοχεύουμε πρέπει 

να γίνει ανοιχτά και όχι 
κρυμμένη πίσω από τεχνική 
γλώσσα, τότε συμφωνώ. 
Πρέπει όμως να ξέρουμε 
ποιες είναι οι επιλογές μας. 
Και τελικά αυτό ήταν που 
ρώτησε η Αλίκη τη γάτα του 
Cheshire για να πάρει την 
απάντηση ότι και προς τις 
δύο κατευθύνσεις ζουν τρε

λοί16.
Η πολιτική συζήτηση όμως 

προϋποθέτει και πολιτική διαδι
κασία. Στο κείμενο της Λυμπε
ράκη συχνά δεν είμαι βέβαιος 
για το τι υπονοεί με το «εμείς». 
Ο τόσον τυχερός και τόσον λοι- 
δωρούμενος λευκός, αρσενικός, 
ειδικευμένος, συνδικαλισμένος 
εργάτης με εργασία πλήρους α
πασχόλησης είναι μέρος του πο
λιτικού σώματος; Ο υφιστάμενος 
μονομερώς τα κόστη της μετά
βασης σε μια πιο ευέλικτη αγο
ρά εργασίας, ή των τεχνολογικών 
μεταβολών, ή ο οικοδόμος και 
εργάτης γης που υφίσταται τον 
ανταγωνισμό των μεταναστών, ή 
ο ίδιος ο μετανάστης, ή ο αρνού- 
μενος να αποδεχθεί τη «φωνή 
της λογικής» επειδή ξέρει τι τον 
περιμένει είναι «εμείς»; Ίσως ο 
χοίρος και ο αλλαντοπώλης να 
μην μπορούν να συνεργαστούν 
συναινετικά για την παραγωγή 
χοιρομεριού. Άρα σχετικά με το

Ίσως ο χοίρος και ο αλλαντοπώλης 
να μην μπορούν να συνεργαστούν 

συναινετικά για την παραγωγή χοιρομεριού. 
Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, ποιος θέλει τι, 

ποιος διαμορφώνει την agenda, 
ποιος βάζει τους στόχους.
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στόχο της κοινωνίας που θέλου
με, ας ξεκαθαρίζει ποιος θέλει 
τι, ποιος διαμορφώνει την 
agenda, ποιος βάζει τους στό
χους.

Συστατικό IV.
Σαφώς η τοπική αριστοποίη

ση είναι λιγότερη άριστη από τη 
σφαιρική αριστοποίηση (local vs. 
global optimization). Πάλι ουδείς 
οικονομολόγος διαφωνεί. Ίσως 
το ύφος προδίδει τις κατευθύν
σεις που ενδεχομένως σκεφτό
μαστε.

Αυτό φαίνεται από τα προα- 
παιτούμενα για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Αφού η έννοια της ευελιξίας 
κατηγορήθηκε, επανέρχεται από 
το παράθυρο για να υποστηρι
χτεί.

Θεωρώ ότι η προστασία 
της απασχόλησης δεν στε
ρείται παραγωγικών χαρα
κτηριστικών. Μακροπρόθε
σμα μάλιστα δημιουργεί το 
απαραίτητο λιπαντικό στις 
εργασιακές σχέσεις το οποίο 
είναι η συναίνεση και η ε 
μπιστοσύνη στην εργασιακή 
διαδικασία. Η θεωρητική και ε 
μπειρική έρευνα δείχνουν επίσης 
ότι τα stylized facts και η οικονο
μική ανάλυση δεν θεωρεί ότι η 
μεγαλύτερη ευελιξία προωθεί τη 
μείωση της ανεργίας. Κυρίως η 
μεγαλύτερη ακαμψία αμβλύνει 
τις διαφορές απασχόλησης στον 
οικονομικό κύκλο17. Επίσης, η 
διαδικασία μετάβασης από ένα 
καθεστώς ακαμψίας σε ένα κα
θεστώς ευελιξίας έχει πρόβλημα 
πολιτικό18 και πρόβλημα στο ότι 
μέχρι να «μεταπεισθεί» η οικο
νομία, η ευελιξία οδηγεί σε απο
λύσεις αλλά όχι σε δημιουργία 
νέων θέσεων19.

Σε κάθε περίπτωση η προ
στασία της απασχόλησης ως ε 
μπόδιο της ανεργίας έχει υπερτι
μηθεί.

Ας εξετάσουμε τα προαπαι- 
τούμενα που προτείνει για την 
μείωση των κοινωνικών ανισοτή
των.

Προαπαιτουμενο Α.
Θα συμφωνήσω ότι χρειάζε

ται φαντασία και γνώση στο σχε
δίασμά πολιτικών παρέμβασης. 
Ιδιαίτερα στον τομέα των ενερ
γητικών πολιτικών στην αγορά 
εργασίας υπάρχουν πολλά να 
μάθουμε και ακόμα περισσότερα 
να κάνουμε20. Ο σχεδιασμός πο
λιτικών κατάρτισης και εκπαί
δευσης είναι πράγματι στρατηγι
κός. Δεν ξέρω πόσο συμβατή εί
ναι η «μεταπήδηση σε εργασίες 
καλύτερες μετά την αρχική έντα
ξη σε χαμηλές βαθμίδες της ερ
γασιακής ιεραρχίας», όπως ανα
φέρει η Λυμπεράκη σε ένα πλαί
σιο ευελιξίας όπου τα άτυπα 
συμβόλαια αντικαθίστανται από 
spot αγορές. Η παραίνεση όμως 
ότι «δεν θα γίνουν όλοι και όλες

πρωταγωνιστές στο νέο αμερι
κανικό όνειρο» και ότι δεν 
«μπορεί όλη η κοινωνία να απο- 
τελείται από γιάπηδες» δεν έχει 
νόημα. Κάποιοι το γνωρίζουν 
στο πετσί τους. «Αυτοί που έ 
χουν ξυπνήσει αυτή την ώρα δεν 
έχουν καμία απολύτως ανάγκη 
από γυμναστική» έλεγε ο Γιάν
νης Νεγρεπόντης στα Απλά Μα
θήματα Πολιτικής Οικονομίας.

Προαπαιτουμενο Β.
Αν το επιχείρημα είναι ότι ό

λα τα μέτρα είτε κοινωνικής 
προστασίας, ειδικότερα, είτε δη
μοσιονομικά, γενικότερα, πρέπει 
να σχεδιάζονται με τρόπο ώστε 
να λαμβάνουν υπόψη τους τα κί
νητρα -άρα και τις αντιδράσεις- 
αυτών που αφορούν, έτσι ώστε 
να είναι αποτελεσματικά, δεν υ
πάρχει οικονομολόγος που θα 
διαφωνήσει21.

Έχω όμως την εντύπωση ότι 
σε αυτές τις συζητήσεις περί κι

νήτρων παρεισφρέει και μπόλικη 
ιδεολογική σάλτσα, ιδιαίτερα σε 
θέματα επιδομάτων ανεργίας, 
προστασίας νοικοκυριών με ένα 
γονέα κ.λπ., με το επιχείρημα ό
τι όσο χειρότερη είναι η κατά
σταση για τον άνεργο τόσο π ε
ρισσότερο διατεθειμένος θα είναι 
να αποδεχτεί «μη γιάπικη» (Θου 
Κύριε...) δουλειά. Όποιος διά
βαζε τις επικεφαλίδες των 
tabloids για τους welfare 
scroungers στην κυβέρνηση 
Thatcher, ή είναι οικείος με τα ε 
πιχειρήματα των Ρεπουμπλικά- 
νων στην Αμερική αντιλαμβάνε
ται τι εννοώ.

Προαπαιτούμενο Γ.
Το μεγαλύτερο μέρος της πα

ρατηρούμενης ανισότητας του 
πλούτου δεν οφείλεται ό
ντως σε διαφορές απασχό
λησης. Και πράγματι η ανα
διανομή του πλούτου —ορθά 
σχεδιασμένη -  θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος κάποιας λύ
σης, για να αμβλυνθούν οι 
ανισότητες που δημιουργεί 
η λειτουργία του μηχανι
σμού της αγοράς. Αυτό πά

ντως γίνεται ολοένα και δυσχε
ρέστερο σε μια παγκοσμιοποιη- 
μένη οικονομία, («άλλο μύθο θα 
σας πω!»)

Η αναδιανομή δεν μπορεί να 
αποτελέσει κεντρικό μοχλό της 
μείωσης των ανισοτήτων, η πα
ρέμβαση στην αγορά εργασίας ε 
ξακολουθεί να είναι κεντρική: 
Πρώτον, γιατί η ανθρώπινη υπό
σταση και προσωπικότητα συ- 
ναρτάται από την ένταξή της 
στην εργασιακή διαδικασία. Η 
μείωση των κοινωνικών ανισοτή
των πρέπει να περνά από την 
εργασία και τους όρους υπό τους 
οποίους παρέχεται και αμείβε
ται. Δεύτερον, η αναδιανομή δεν 
παράγει, η εργασία το κάνει.

Η ανάλυση της Αντιγόνης Λυ
μπεράκη και οι πολιτικές που προ
τείνει είναι άλλη μια αφορμή για 
συζήτηση του θέματος της αποδο
χής της ευελιξίας στην αγορά ερ
γασίας. Η παγκοσμιοποίηση λει-

Δεν έχει νόημα η παραίνεση 
«δεν μπορεί όλη η κοινωνία 

να αποτελείτα ι από γιάπηδες». 
Όπως είπε ο Γ. Νεγρεπόντης, «αυτοίπου  
έχουν ξυπνήσει αυτή την ώρα δεν έχουν 

καμία απολύτως ανάγκη από γυμναστική».
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τουργεί μάλλον παρελκυστικά. Οι 
μύθοι στους οποίους αναφέρεται 
και με χαρακτηριστική ευκολία κα
ταρρίπτει αποτελούν συμβατική 
σοφία που δεν είναι αποδεκτή 
στους κοινωνικούς επιστήμονες. 
Ίσως να είναι καθήκον μας να εξη
γήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει, 
αλλά αυτύ θα πρέπει να γίνεται με 
ειλικρίνεια και με τη γνώση ότι οι 
επιπτώσεις των μέτρων πολιτικής 
δεν είναι πολιτικά ουδέτερες, όπως

δεν είναι και η επιστήμη μας.
Τα συστατικά που προτείνει 

και τα προαπαιτούμενα δεν βρί
σκονται στη σωστή κατεύθυνση. 
Ίσως το ιερό μένος με το οποίο 
τα εκφέρει να εμποδίζει να ανα- 
δυθούν τα ψυχραιμότερα στοι
χεία της ανάλυσής της. Γιατί εί
ναι αλήθεια ότι παρόλον ότι δια
φωνώ μαζί της στο ρόλο της ευε
λιξίας και στην ανάγκη να απε
μπολήσουμε την κοινωνική προ

στασία αποδεχόμενοι κάθε εί
δους δουλειά ως θεμιτή, οι ίδιες 
παλιές συνταγές δεν αρκούν για 
να προστατευθούν τα κεκτημέ- 
να, χωρίς να σκεφτούμε ποιο θα 
είναι το μέλλον της εργασίας. Α
πλά νομίζω ότι ακόμα και αν 
κάνουμε τις μη δημοφιλείς αβα- 
ρίες που ζητάει η Αντιγόνη Λυ- 
μπεράκη, το αποτέλεσμα δεν θα 
είναι το αναμενόμενο.

Νίκος Θεοχαράκης
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7 0  - αρχές δεκαετίας ’80. Αυτό που είναι 
εντυπωσιακό είναι ότι η ανασφάλεια μ ε
γάλωσε ακόμα και όταν επανήλθε η ανά
πτυξη της οικονομίας, με την ανασφάλεια 
να είναι μεγαλύτερη στα τέλη της δεκαε
τίας του ’90 από οποιαδήποτε άλλο ση
μείο της μεταπολεμικής περιόδου.
Βλέπε το site http://www.cbr.cam.ac.uk/ 
jiwis/ findings.htm#sources για μια ανα
φορά των ευρημάτων. Η πλήρης αναφορά 
δημοσιεύτηκε στο Brendan J. Burchell et 
al. (1999) Job insecurity and work 
intensification: Flexibility and the changing 
boundaries of work, YPS.
15. Henry S. Farber (1996): «The 
Changing Face of Job Loss in the United 
States, 1981-1993», NBER Working Paper 
No. W 5596, (May). Συμπεραίνει (σ. 35) 
ότι «ο ρυθμός απώλειας της εργασίας αυ
ξήθηκε τα τελευταία χρόνια, και η απώ
λεια της εργασίας για όλους τους λόγους 
επιβάλλει σημαντικό κόστος στους εργά
τες που επηρεάζει».
16. [Alice] «Would you tell me, please, 
which way I ought to go from here?»

«That depends a good deal on where you 
want to get to» said the Cat.
«I don’ t much care where —» said Alice. 
«Then it doesn’ t matter which way you 
go» said the Cat.
« — so long as I get somewhere» Alice 
added as an explanation.
«Oh. you’ re sure to do that» said the Cat 
«if you only walk long enough».
Alice felt that this could not be denied, so 
she tried another question. «What sort of 
people live about here?»
«In that direction,» the Cat said, waving 
its right paw round, «lives a Hatter: and 
in that direction,» waving the other paw. 
«lives a March Hare. Visit either you like: 
they’re both mad».
17. Βλέπε Bertola. G. (1999): 
«Microeconomic Perspectives on Aggregate 
Labor Markets» στο 0 . Ashenfelter & D. 
Card (eds.). Handbook of Labor 
Economics, North-Holland. κεφάλαιο 45, 
τόμος 3C.
18. Gilles Saint Paul. (1996): «Exploring 
the Political Economy of Labour Market 
Institutions,» Economic Policy, Oct., no 23 
και του ιδίου (1997):«High 
Unemployment from a Political Economy 
Perspective» στο G. de la Dehesa & D.J. 
Snower (eds.) (1997): Unemployment 
Policy. Government Options for the Labour 
Market. Centre for Economic Policy 
Research, Cambridge U.P.
19. Bertola. G. & A. Ichino (1995): 
«Crossing the River: A Comparative 
Perspective On Italian Employment 
Dynamics,» Economic Policy, October, pp. 
361-420.
20. Βλέπε το G. Schmid, J. O’Reilly & K. 
Schoman (eds.) (1996): International 
Handbook of Labour Market Policy and 
Evaluation. Elgar, ιδιαίτερα το άρθρο των 
C.F Biichtemann & U. Walwei: 
«Employment security and dismissal 
protection».
21. Βλέπε, π.χ., για το ρόλο των 
mandates στην αγορά εργασίας J.T. 
Addison. C.R. Barrett & W.S. Siebert 
(1997): «The Economics of Labour Market 
Regulation» στο J.T . Addison, & W.S. 
Siebert (eds.) Labour Markets in Europe: 
Issues of Harmonization and Regulation. 
Dryden.
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Ε θ ν ο ς  & T a i t o t h t a

Πολυ-πολιτισμικότητα και πολυ-πολίτες

η  Ελλάδα διέρχεται μια 
φάση ποιοτικής αλλαγής 
στο κοινωνικό επίπεδο, 
την τρίτη της νεότερης ι

στορίας της, μια περίοδο η οποία 
(αν οι λέξεις δεν είχαν φθαρεί τό
σο που η ανάκτησή τους να καθί
σταται σχεδόν αδύνατη) θα μπο
ρούσε να χαρακτηριστεί «κοσμο
γον ική».

Η ιστορική εποχή που ξεκινά 
από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 και ολοκληρώνεται με 
τη Μικρασιατική Εκστρατεία έ 
ναν αιώνα μετά, χαρακτηρίζεται 
από τη λεγάμενη διαδικασία « ε 
θνικής ολοκλήρωσης» κατά την ο
ποία οι στόχοι ήταν δύο: πρώτον, 
η επέκταση του νεοπαγούς κρά
τους σε όλες εκείνες τις περιοχές 
στις οποίες το «ελληνικό στοι
χείο» κυριαρχούσε (πληθυσμιακά, 
οικονομικά, ιστορικά/πολιτισμικά) 
και δεύτερον, η «ομογενειοποίη- 
ση» του πληθυσμού της σταδιακά 
επεκτεινόμενης κρατικής αυτής ο
ντότητας.

Ο πρώτος στόχος εξυπηρετή
θηκε από την («αυτοκρατορική») 
Μεγάλη Ιδέα, και στη συνέχεια 
από την («ρεπουμπλικανικότε- 
ρη») Ελλάδα των Δύο Ηπείρων 
και των Πέντε Θαλασσών. Αποτέ- 
λεσε τον άξονα ιδεολογικής ανα
φοράς του νεοελληνικού κράτους, 
ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και η κι-

• Σπ γ ρ ο ς  Β ρ ε τ ο ς  ·

νητήρια δύναμη πίσω από συχνά 
καταστροφικά λάθη στρατηγικής 
και τακτικής.

Στο βωμό του δεύτερου στό
χου, όλα εκείνα τα στοιχεία που 
συνιστούσαν «διαφορά» ξεριζώ
θηκαν (άλλοτε μεθοδικά κι άλλοτε 
«ερασιτεχνικά»), είτε με βία φυ
σική (εκδίωξη αλλογενών πληθυ
σμών, που ενίοτε έφθασε στα όρια 
της «εθνικής κάθαρσης») είτε με 
βία πολιτισμική (αφομοίωση). Ένα 
από τα αποτελέσματα αυτής της 
«συγκροτημένης» αφομοίωσης ή
ταν η σταδιακή περιθωριοποίηση 
των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 
πληθυσμών σχετικά ομοιογενών, 
όπως οι Τσάκωνες, οι Αρβανίτες, 
οι Σαρακατσάνοι, οι Βλάχοι (οι 
τελευταίοι μάλιστα, συν τω χρόνω, 
ταυτίστηκαν με το «κακό γούστο» 
-  τουλάχιστον έτσι όπως το έβλε
παν τα προσφάτως αστικοποιημέ
να και εξευρωπαϊσμένα στρώμα
τα). Η (ανύπαρκτης ιστορικότη
τας) «αθηναϊκή» προφορά υπερί- 
σχυσε (ήταν επιθυμητό να υπερι- 
σχύσει) έναντι των τοπικών ιδιω
μάτων -  έπρεπε να φθάσουμε στο 
σημείο όλοι να γελάμε με την ντο
πιολαλιά των Κρητικών, των Ηπει- 
ρωτών, των Θεσσαλών...

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
και τελείωσε με την Κυπριακή 
Τραγωδία. (Είναι χαρακτηριστική

η χρήση των κεφαλαίων, όταν οι 
νεοέλληνες αναφέρονται, έστω και 
προφορικά, στα γεγονότα αυτά.) 
Στη φάση αυτή, το νεοελληνικό 
κράτος βρέθηκε αφενός ηττημένο 
(ψάχνοντας αποδιοπομπαίο τράγο 
στον οποίο να φορτώσει τη διά
ψευση των ιστορικών του προσδο
κιών), αφετέρου αποκομμένο από 
το γεωγραφικό και πολιτισμικό 
του περίγυρο (λόγω του Ψυχρού 
Πολέμου), ενώ η συμμετοχή του 
στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα ή
ταν, στην καλύτερη περίπτωση, 
περιφερειακή. Η ομφαλοσκόπηση 
που προέκυψε ως φυσικό επακό
λουθο δεν οδήγησε και σε ουσια
στική ενδοσκόπηση -  τουναντίον, 
καλλιεργήθηκε το πρότυπο του 
κατατρεγμένου Έλληνα-φωτοδότη 
του πολιτισμού τον οποίον οι 
«Άλλοι» κυνηγούν, στο πλαίσιο 
μιας οιονεί πλανητικών διαστάσε
ων σιωπηρής συνωμοσίας (στην ο
ποία μετέχουν πλάι πλάι καπιτα
λιστές, σιωνιστές, κομμουνιστές, ι- 
σλαμιστές, ρωμαιοκαθολικοί, 
σλαύοι, Τούρκοι, Βρετανοί, Αμερι
κανοί -  και όλα αυτά ενώ, βεβαί
ως, οι Δυτικοί δεν ήσαν παρά 
« κουτόφραγκοι»).

Η επαφή των Ελλήνων με ό
ποια ξένη ιδέα γινόταν μέσω δύο 
διαύλων: είτε των ξένων στρατευ
μάτων («τίνος είναι,ρεγυναίκα, τα  
π α ιδ ιά ...» )  είτε των συνάλλαγμα-

http://www.cbr.cam.ac.uk/
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τοφόρων τουριστών (« ντο ο γιου 
λάικ. μαμαζέλ, δη Γκρης..»). Τα 
νεωτερικά αυτά στοιχεία έφθαναν 
στη χώρα με χαρακτηριστική κα
θυστέρηση δεκαετίας και δεν υφί- 
σταντο καμία επεξεργασία (παρά 
το γεγονός ότι η «διαφορά φά
σης» ήταν, στην περίπτωση αυτή, 
ευεργετικός παράγων) -  αντίθετα, 
αντιγράφονταν άκριτα και δουλι
κά. Η εποχή αυτή είναι, επίσης, 
περίοδος «Ανοικοδόμησης» και 
οικονομικής ανάπτυξης, με όλα τα 
αρνητικά που προσδίδει ο νεο
πλουτισμός αλλά και όλα τα θετι
κά, μεταξύ των οποίων και ένα 
περιβάλλον σχετικής ευμάρειας, 
χωρίς την οποία η επόμενη φάση 
δεν θα ήταν δυνατή. Διότι η συζή
τηση που ακολουθεί θα ήταν αδια
νόητη σε εποχές «Ψωροκώσται
νας». ..

Η ένταξη της Ελλάδας στην 
τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η 
μετά από δέκα ακριβώς χρόνια 
«Πτώση του Τείχους» άνοιξαν 
διάπλατα τις πόρτες της χώρας σε 
«ξένες» επιρροές, όχι κατ ’ ανά
γκην «νέες», αλλά πάντως «άλ
λες». Το νεοελληνικό Κράτος και 
ο βιαστικά ομογενοποιημένος 
πληθυσμός του βρέθηκαν αντιμέ-

τωποι με την ανάγκη να διαμορ
φώσουν μια πιο ανοιχτή, «αρθρω
τή» (κατά τη «δυτική» έκφραση - 
modular) στάση έναντι αυτής της 
πολυδιάστατης «πρόκλησης». Με 
σχετικά μεγάλο αριθμό (σε σχέση 
με τον πληθυσμό της χώρας) οικο
νομικών μεταναστών (οι οποίοι, εν 
τίνι μέτρω, εξασφαλίζουν τις συν
θήκες μέσα στις οποίες κινείται η 
οικονομία -κυρίως η αγροτική-, 
και οι οποίοι, όπως σιγά-σιγά αρ
χίζει να διαφαίνεται, αποτελούν 
τη μόνη διέξοδο για σειρά τερά
στιων κοινωνικών προβλημάτων ό
πως η υπογεννητικότητα και το α
σφαλιστικό), με μεγάλο ποσοστό 
αλλόγλωσσων μαθητών στα σχο
λεία (που, από τη μια, θέτουν επί 
τάπητος την ανάγκη αλλαγών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ενώ, από 
την άλλη, ενσωματώνονται στα
διακά στην κοινωνία -παράδειγ
μα, αν χρειάζεται, η πληθώρα παι
διών με «μη παραδοσιακό» χρώ
μα δέρματος ή κατατομή που συ
νεννοούνται σε άπταιστη Εφηβική 
Ελληνική [παραλλαγή της Δημώ
δους Ελληνικής] σε δρόμους, λεω
φορεία, καφετέριες, μπαρ, σχο
λεία και φροντιστήρια), η Ελλάδα 
έρχεται, για πρώτη φορά στην ι-

στορία της, αντιμέτωπη με την 
«πολυπολιτισμικότητα» λέξη-κα- 
ραμέλα ως πρόσφατα. Αργά αλλά 
σταθερά γίνεται κατανοητό, στις 
νεότερες γενιές πρώτα, ότι το 
μέλλον μας δεν θα είναι προϊόν 
«μονοκαλλιέργειας» — και δεν 
μπορεί κανείς παρά να αδημονεί 
να γευθεί τα προϊόντα αυτής της 
νέας πραγματικότητας στη μουσι
κή, τον κινηματογράφο, την λογο
τεχνία...

Αλλά, πριν απ ’ όλα αυτά, με
σολαβούν άλλα στάδια — και τα 
στάδια ετούτα απαιτούν μια νέα 
αντίληψη για τα πράγματα, έτσι 
ώστε τα μεμονωμένα τραγικά πε
ριστατικά που έχουν ήδη διαγνω- 
στεί στη χώρα να μην κλιμακω
θούν σε οργανωμένα ξενόφοβα 
και ρατσιστικά κινήματα, όπως σε 
άλλες χώρες με μεγαλύτερη εν 
τούτοις παράδοση στην πολιτισμι
κή συνύπαρξη (αν και, στην περί
πτωσή τους, από θέσεως ι
σχύος...).

Η συζήτηση περί «ταυτοτή
των» σε μια χώρα σαν την Ελλά
δα (που επιμένει, παρ' όλα αυτά, 
να αναγράφει το θρήσκευμα στις 
αστυνομικές) δεν είναι «σχήμα 
πρωθύστερο». Αποτελεί ανάγκη.

Η πρακτική της εθνοτικής ετικέτας 
και η πολιτική του σκουπιδότοπου

Ακαδημαϊκές παρατηρήσεις για τη ζωή των Τσιγγάνων στην Ελλάδα

• Μ α ρ τ ι ν  Κ ο β α τ ς  ·

Η Ε θ ν ο τ ικ η  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

έννοια της εθνοτικής δια
φοράς είναι παλιά όσο και 

η γραπτή ιστορία. Πρόκειται για 
μια προσπάθεια εξήγησης των 
διαφορών, ή πάντως μερικών από 
τις διαφορές, που υπάρχουν μετα
ξύ των ανθρώπων και της τάσης

των ανθρώπινων όντων να ζουν σε 
ομάδες με επιφανειακά ομογενή 
χαρακτηριστικά. Όμως ο ατομι
σμός των ανθρώπων και οι δομι
κές διαφοροποιήσεις, που ενυπάρ
χουν σε όλες τις ιεραρχικές κοινω
νίες, καθιστούν τις προσπάθειες 
απονομής «εθνοτικής ετικέτας» 
στην καλύτερη μεν περίπτωση ω

μή γενίκευση και στη χειρότερη α
πόλυτα ανακριβείς.

Για το μεγαλύτερο μέρος της 
ανθρωπότητας -και στο μεγαλύ
τερο μέρος του χρόνου- η εθνοτι- 
κή ταυτότητα υπήρξε σχετικά α
σήμαντος παράγοντας για την οι
κοδόμηση της καθημερινότητας: 
προηγούνται σε σημασία οι δια
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προσωπικές σχέσεις, οι οικονομι- 
κές ανάγκες και η κοινωνική υπό
σταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ε- 
θνοτική ταυτότητα δεν είναι υ
παρκτή. Όπως οι δυνάμεις που 
συνενώνουν το άτομο υδρογόνου, 
έτσι και η εθνοτική ταυτότητα ε 
νυπάρχει στα (περισσότερα) άτο
μα και τις κοινότητες. Μόνον ό
ταν εξωτερικοί παράγοντες ερεθί
ζουν και κινητοποιούν τη λανθά- 
νουσα δύναμη, μεταμορφώνεται 
αυτή σε μια τρομερά ισχυρή ενέρ
γεια -  που με τη σειρά της μπο
ρεί να τραπεί είτε 
προς προοδευτική είτε προς κα
ταστροφική κατεύθυνση. Η πίστη 
ότι κάποιος «ανήκει» σε έναν λαό 
αποτελεί σημαντική πηγή υπερη
φάνειας για ορισμένους, ενώ σε 
άλλους μπορεί να δημιουργεί ένα 
είδος ντροπής. Η εθνοτική κινητο
ποίηση μπορεί πάλι να είναι δύ
ναμη για την υπεράσπιση ή για 
την ελευθέρωση μιας κοινότητας. 
Συνήθως όμως «το κάλεσμα στη 
φυλή» αποδείχθηκε αποτελεσμα
τικό μέσο για τη σφαγή ή την υ
ποδούλωση άλλων ανθρώπινων ό
ντων -  ενώ η σχετική ρητορική α- 
ποδεικνύεται απατηλή.

Παλεύει ακόμη ο σύγχρονος 
κόσμος να εξηγήσει τις πολιτιστι
κές, γλωσσικές και φυσιολογικές 
διαφορές μεταξύ των λαών. Οφεί
λει κανείς να καλωσορίσει την έμ
φαση που αποδίδει σήμερα ο δη
μόσιος λόγος στην Ευρώπη στο 
«σεβασμό του διαφορετικού». 
Προκειμένου όμως να αυτεπιβε- 
βαιωθεί, ο λόγος αυτός χρειάζεται 
την ύπαρξη γενικευτικών κατηγο
ριών ανθρώπων, οι οποίες να εί
ναι κατασκευασμένες με τρόπο 
που να αντικατοπτρίζουν τις φι
λοσοφικές και πολιτικές προοπτι
κές της εποχής. Η σύγχρονη προ
σέγγιση αναδεικνύει δύο χαρα
κτηριστικά, που ο συσχετισμός 
τους με την πραγματικότητα χρει
άζεται ανάλυση. Πρώτον, οι εθνο- 
τικές ομάδες (στις ηγεμονικές 
κοινωνίες αποκαλούνται μειονό
τητες) θεωρούνται ομογενείς ενό
τητες. Δεύτερον, οι «ομάδες» αυ
τές υπάρχουν στο μέτρο μόνο που 
«διαφέρουν» από την υπόλοιπη 
κοινωνία. Η έμφαση δίνεται στην 
«πολιτιστική αυτονομία» των μει

ονοτήτων και την ενθάρρυνση των 
μειονοτικών γλωσσών. Όμως, ως 
πολίτες, όσοι ανήκουν σε μειονο
τικές ομάδες επιδρούν και δέχο
νται την επίδραση όλων των 
πλευρών της κοινωνικής ζωής. 
Λόγω της έμφασης στα στερεότυ
πα του «διαφορετικού», οι Ρόμα 
βρίσκονται πρακτικά αόρατοι στο 
κυρίως ρεύμα των κυρίως συζητή
σεων για την υγεία, τη στέγαση, 
την απασχόληση κ.λπ., ενώ ταυ
τόχρονα αγνοείται η θέση των Ρό
μα στην ιστορική εξέλιξη της κοι
νωνίας.

Οι συνέπειες της υπεραπλού- 
στευσης στη διαδικασία της τοπο
θέτησης εθνοτικών ετικετών ξε
περνούν την επιστημονική ανα
κρίβεια, όσο κι αν αφ ’ εαυτής α
ποτελεί επαρκή βάση για να αμ
φιβάλλει κανείς για τις έννοιες 
που χρησιμοποιούνται. Όταν δεν 
αναγνωρίζονται οι διαφορές στο 
εσωτερικό των εθνοτικών ομάδων, 
παρακωλύεται η ανάπτυξη της 
πολιτικής και ενισχύονται οι προ
καταλήψεις. Η ιστορία των Ρόμα 
είναι γεμάτη από αστοχίες πολιτι
κής, από την εποχή της Αυτοκρά- 
τειρας Μαρίας Τερέζας μέχρι και 
σήμερα, με ρίζα την ανικανότητα 
των διαμορφωτών πολιτικής να 
κατανοήσουν την ποικιλία και την 
ίδια τη φύση των κοινοτήτων των 
Ρόμα. Οι παρανοϊκές προσπάθει
ες που ακολούθησαν για εξαφάνι
ση των νομαδικών συνηθειών δη
μιούργησαν βαθύτατες προκατα
λήψεις και εναντίον των νομάδων 
αλλά και των σταθερά εγκατε
στημένων Ρόμα. Το σύνολο των 
Ρόμα κατηγορείται για εγκλήμα
τα, που έχει διαπράξει μια ελάχι
στη μειονότητα. Η μη αναγνώριση 
των μελών μιας μειονότητας ως 
ουσιαστικών στοιχείων της συνολι
κής κοινωνίας, αντί να θεωρού
νται πρόσωπα που συμβάλλουν 
μόνο σε μια εφαπτομένη πολιτι
στική πραγματικότητα, καθιστά 
για την κοινωνία δυσκολότερο να 
κατανοήσει τον εαυτό της και την 
ίδια της την ανάπτυξη. Τα μέλη 
των μειονοτικών κοινοτήτων τεί
νουν να αναλαμβάνουν πιο περι
θωριακές θέσεις σε ορισμένες ή 
και όλες τις εκφάνσεις της κοινω
νίας (πράγμα που αποτελεί το δι-

καιολογητικό λόγο για την ανα
γνώριση μειονοτικών δικαιωμά
των). Όπως ακριβώς συμβαίνει με 
τη ρόκα που γυρίζει, έτσι όσο μια 
κοινωνία αναπτύσσεται, εκείνοι 
που βρίσκονται στο άκρο μετακι
νούνται ακόμη μακρύτερα (και 
πιο φανερά) απ ’ όσο τα στοιχεία 
που βρίσκονται πλησιέστερα στο 
κέντρο. Όσοι βρίσκονται στο περι
θώριο είναι πιθανότερο να υπο- 
στούν τις μεταβολές -  και, ως εκ 
τούτου, η κοινωνική αλλαγή να 
καταγραφεί πρώτα εκεί.

Οι R om a_______________

ί ι Ρόμα αποτελούν την πο
λυπληθέστερη εθνοτική μει

ονότητα σε όλη την Ευρώπη. Πλη
θυσμοί Ρόμα συναντιόνται σε κά
θε Ευρωπαϊκή χώρα. Παρά τις ο
μοιότητες ιστορικής διαδρομής 
και εμπειρίας, υπάρχει ευρύτατη 
ποικιλία στους πληθυσμούς Ρόμα 
των διαφόρων χωρών, αλλά ακό
μη και μέσα στα σύνορα της κα
θεμιάς χώρας. Επί αιώνες οι Ρό
μα προσδιορίζονταν, από τους 
άλλους και από τον εαυτό τους, 
ως τέτοιες και οι κατηγοριοποιή
σεις αυτές άλλαξαν με τον καιρό 
και αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη 
των σχέσεων και στο εσωτερικό 
της κοινότητας -  και πέρα α π ’ 
αυτήν. Σήμερα σε ορισμένες χώ
ρες, όπως η Ουγγαρία, οι Ρόμα 
διαθέτουν συλλογικά δικαιώματα 
που τους αναγνωρίζει ο νόμος, ε 
νώ σε άλλες, όπως η Μεγάλη Βρε
τανία, θεωρούνται μεν ότι αποτε
λούν ομάδα, χωρίς όμως να δια
θέτουν και πρόσθετη νομική προ
στασία. Στην Ελλάδα, οι τσιγγά- 
νοι/Ρόμα δεν έχουν τυπικό καθε
στώς εθνοτικής ομάδας. Όμως η 
ταυτότητα των Ρόμα είναι υπαρ
κτή και στην συνείδηση των Ρόμα 
και σε εκείνη των μη Ρόμα, αλλά 
και της Διοίκησης. Οι σημερινές 
συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι 
Ρόμα στην Ελλάδα δείχνουν πόσο 
ανεπαρκείς είναι οι σύγχρονες 
προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης 
αυτής της μεγάλης ομάδας αν
θρώπων. Στους Έλληνες Ρόμα συ- 
ναντάται μεγάλη ποικιλία, ιδίως 
όσον αφορά την οικονομική κατά
σταση. Αυτή η ποικιλία πρέπει να
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ιδωθεί μέσα στο πλαίσιο της ανά
πτυξης της Ελλάδας, και αφ ’ εαυ- 
τής αναδεικνύει τάσεις που έχουν 
σημασία πολύ ευρύτερα από τη 
ζωή των Ρόμα, ή και της Ελλάδας 
στο σύνολό της, αλλά αφορούν ό
λες τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η  Π ο ικ ιλ ία

ανείς δεν γνωρίζει πόσοι 
τσιγγάνοι/Ρόμα ζουν στην 

Ελλάδα, αλλά οι εκτιμήσεις κυ
μαίνονται μεταξύ 150.000 και 
400.000 ατόμων. Δεν έχει υπάρξει 
απογραφή σε εθνική κλίμακα για 
τον πληθυσμό των Ρόμα, αλλά ού
τε και τοπικές απογραφές είναι 
διαθέσιμες. Στην Ελλάδα υπάρχει 
μόνο μια αναγνωρισμένη μειονό
τητα, οι Τούρκοι, [Σημ: η αναφο
ρά είναι στη Μουσουλμανική μει
ονότητα της Θράκης] και οι πολί
τες δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράζουν ταυτότητα τσιγγά- 
νου/Ρόμα στην απογραφή σε εθνι
κό επίπεδο. Δεν υπάρχουν κυβερ
νητικές υπηρεσίες που να ασχο
λούνται με τα ζητήματα των Ρόμα 
[Σημ: ενδιαφέρον έχει υπάρξει α
πό το υπουργείο Παιδείας], ούτε 
υπάρχει πανεπιστημιακό τμήμα 
για τη μελέτη της ιστορίας, της 
κουλτούρας ή της γλώσσας των 
Ρόμα.

Παρά το γεγονός ότι επισήμως 
είναι αόρατοι, οι Ρόμα βρίσκονται 
σχεδόν σε κάθε περιοχή της Ελλά
δας. Ρόμα συναντώνται σε κάθε 
λογής οικισμό: στην Αθήνα, στις 
επαρχιακές πόλεις, τα χωριά, τις 
απομονωμένες κοινότητες, τις 
ντενεκεδουπόλεις. Ο πληθυσμός 
των Ρόμα αποτελείται από ομά
δες που κατοικούν στην ευρύτερη 
περιοχή εδώ και αιώνες, από ε 
κείνους που' στάλθηκαν στην Ελ- 
λάδγχ ως συνέπεια της ανταλλα
γής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας τη δεκαετία του 
1920, καθώς και από μετανάστες 
από Ευρωπαϊκές χώρες. Ρόμα ερ
γάζονται σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας: στη γεωργία, το ε 
μπόριο και τις υπηρεσίες, αν και 
λείπουν σχεδόν απόλυτα από τη 
Διοίκηση και τον τουρισμό. Συνα
ντιόνται επίσης οι Ρόμα και μετα

ξύ των εποχιακά ή διαρθρωτικά 
ανέργων. Υπάρχουν πλήθος πτυ
χών στην ποικιλία που χαρακτηρί
ζει τους Έλληνες Ρόμα, όμως η 
πιο φανερή είναι μάλλον η διαφο
ρά κοινωνικής και οικονομικής 
κατάστασης μεταξύ των διαφό
ρων κοινοτήτων. Αυτό το στοιχείο 
της απόκλισης καταδεικνύεται α
πό την κατάσταση δύο κοινοτή
των των Ρόμα στην Αθήνα, που 
γεωγραφικά είναι εντελώς γειτο
νικές αλλά θα μπορούσαν κάλλι- 
στα να ζουν σε διαφορετικούς 
πλανήτες.

Η Α γ ι α - Β α ρ βα ρ α

Αγια-Βαρβάρα είναι μια 
εργατική συνοικία στην α

νατολική πλευρά της πρωτεύου
σας. Οι 4.000 Ρόμα που ζουν εκεί 
αποτελούν περίπου το 10% του 
πληθυσμού της περιοχής. Στην Α- 
για-Βαρβάρα υπάρχει κοινότητα 
των Ρόμα από τη δεκαετία του 
’20, οπότε και εποικίσθηκε η πε
ριοχή από Χριστιανούς Ρόμα που 
διώχθηκαν από την Τουρκία στο 
πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυ
σμών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο.
Την εποχή εκείνη, η περιοχή δεν 
συνδεόταν με την πρωτεύουσα: 
μόνο τα τελευταία 30 χρόνια υ
πήρξε ουσιαστική αστικοποίηση 
και ο πληθυσμός διογκώθηκε με 
την εγκατάσταση Ελλήνων χωρι
κών από την επαρχία.

Στην Αγια-Βαρβάρα οι Ρόμα 
διαψεύδουν μια συνολική Ευρω
παϊκή τάση. Στην περιοχή σήμερα 
η ανεργία τρέχει με κάπου 20%, 
και, παρόλα αυτά, σχεδόν όλοι οι 
ενήλικοι Ρόμα έχουν δουλειά. Ο 
βασικός λόγος είναι το υψηλό πο
σοστό αυτοαπασχολούμενων. Το 
εμπόριο είναι το παν. Επί δεκαε
τίες οι Ρόμα δημιούργησαν για 
τον εαυτό τους μια οικονομική 
γωνία, συσσωρεύοντας κεφάλαιο 
και εμπειρία.

Το γεγονός ότι είχαν έλθει 
στην περιοχή πριν τη μεγάλη μά
ζα του Ελληνικού πληθυσμού είχε 
ως συνέπεια την οικονομική και 
κοινωνική τους αξιοπιστία. Δεν υ
πήρξαν νεοφερμένοι, υποχρεωμέ
νοι να προσαρμοσθούν σε ένα υ-

πάρχον περιβάλλον. Αντίθετα, 
βρίσκονταν εγκατεστημένοι πριν 
έλθουν οι άλλοι, συνταυτίζονταν 
με την περιοχή.

Δεν είναι όλοι οι Ρόμα πλούσι
οι. Ενώ μερικοί από αυτούς έχουν 
αποθήκες και διαθέτουν σημαντι
κά κεφάλαια, άλλοι επιζούν με το 
να αγοράζουν φτηνά είδη όπως 
γυαλιά και ρολόγια και να τα 
πουλούν σε διογκωμένες τιμές 
στους τουρίστες. Η οικονομική ε 
πιτυχία έχει και τις υλικές αντα
μοιβές της.

Όλοι οι Ρόμα ζουν σε σπίτια 
που δεν διακρίνονται από εκείνα 
του υπόλοιπου πληθυσμού της 
περιοχής. Μερικοί είχαν τη δυνα
τότητα να ανοίξουν νέες δουλειές, 
και ζουν συνολικά τη ζωή πετυχη
μένων αστών. Το ανώτερο αυτό 
οικονομικό status φέρνει μαζί του 
σχετική έλλειψη τυπικών και άτυ
πων εμποδίων στην πρόσβαση σε 
άλλες κατηγορίες κοινωνικής ανά
πτυξης.

Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχο
λείο, οπότε ο αναλφαβητισμός 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. 
Παραμένουν βέβαια δυσκολίες ως 
εκ του ότι η διδασκαλία γίνεται 
στα Ελληνικά, που συχνά δεν εί
ναι η μητρική γλώσσα, όμως ιστο
ρούνται αρκετές περιπτώσεις α
καδημαϊκής επιτυχίας. Υπάρχουν 
Ρόμα γιατροί και οδοντίατροι, ε 
νώ ορισμένα παιδιά έχουν πάει 
στο πανεπιστήμιο και μεταξύ αυ
τών υπάρχουν κάποια που κέρδι
σαν υποτροφίες για να σπουδά
σουν στο εξωτερικό.

Ενώ δεν υφίσταται τυπική πο
λιτική οργάνωση των Ρόμα. ο α- 
ντιδήμαρχος της περιοχής είναι 
Ρόμα, αντιπροσωπεύοντας ένα α
κόμη βήμα στην ενσωμάτωση των 
Ρόμα στον κύριο κορμό της κοι
νωνίας.

Ο ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ Η Η ΚΟΛΑΣΗ

ίγο βορειότερα από την Α
θήνα, 15 χιλιόμετρα ή ένα 

εκατομμύριο μίλια από την Αγια- 
Βαρβάρα, βρίσκονται τα Άνω 
Λιόσια. Η περιοχή αυτή είναι στο 
άκρο της ανάπτυξης της αστικής 
περιοχής, η οποία περιβάλλεται 
από λόφους. Χωρίζεται από την
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πόλη από λίγο πράσινο, αλλά 
φαίνεται ζήτημα χρόνου μέχρι να 
απορροφηθεί στην επεκτεινόμενη 
αστική περιοχή. Σε αυτή την π ε
ριφέρεια της περιφέρειας -και όχι 
μόνο υπό γεωγραφική έννοια- ζει 
μια κοινότητα Ρόμα. Κρυμμένος 
πίσω από μια τεράστια μάντρα 
με αυτοκίνητα δεύτερο χέρι, βρί
σκεται ο Καταυλισμός. Εδώ δεν 
έχει σπίτια, ούτε μαγαζιά ούτε 
δρόμους ούτε φώτα. Εδώ είναι η 
δημοτική χωματερή, και μέσα στη 
χωματερή ζουν αρκετές εκατο
ντάδες άνθρωποι. 0  Καταυλισμός 
είναι μια παρωδία χωριού, με πα
ράλληλες σειρές από «παράγκες» 
να σκαρφαλώνουν στο λόφο, με 
μια καμινάδα να πετάει καπνό 
στο αέρα. Στην είσοδο του Κα
ταυλισμού υπάρχει ΤΟ ΜΟΝΟ έρ
γο υποδομής, μια βρύση με νερό 
για όλη την κοινότητα.

0  Καταυλισμός δεν είναι το 
μόνο τέτοιο μέρος που βρίσκεται 
στην Ελλάδα, αν και σίγουρα εί
ναι το μεγαλύτερο. Σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις, έχει δημιουργη- 
θεί αυθόρμητα. Οι παράγκες που 
τον αποτελούν είναι χονδροειδή, 
μεγάλα κουτιά με ξύλινους, λα- 
μαρινένιους ή νάιλον τοίχους, με 
βάση ένα ξύλινο σκελετό 8-10 μέ
τρα μήκος και 4-8 μέτρα πλάτος. 
Μολονότι τα έπιπλα είναι λιγοστά 
και το πάτωμα χωμάτινο, το εσω
τερικό είναι πεντακάθαρο. Έξω 
όμως από τις παράγκες, είναι άλ
λη ιστορία. Παντού βρίσκονται 
σκουπίδια, μολονότι γίνονται προ
σπάθειες να συμμαζευτούν σε π ε
λώριους σωρούς που κραυγάζουν 
ότι υπάρχει μείζων κίνδυνος υγεί
ας. Η προσπάθεια είναι σισύφεια, 
καθώς όλο το έδαφος της χωμα
τερής αποτελείται από σκουπίδια 
που μαζεύονται α π ’ όλες τις πό
λεις. Όσο ειδικά οχήματα σκά
βουν το έδαφος, ξεθάβουν νέα 
στρώματα σκουπιδιών που έχουν 
πετάξει οι κάτοικοι της πόλης, 
αλλά σήμερα έχουν γίνει το χώμα 
πάνω στο οποίο αναγκάζεται να 
κατοικεί ένας πληθυσμός από αν
θρώπινα όντα.

Θα ήταν όμως λάθος να πιστέ
ψει κανείς ότι πρόκειται για αυ
θόρμητη επιλογή των κατοίκων. Η 
πραγματικότητα είναι ότι ο χώρος

διαμορφώθηκε από το υπουργείο 
Πρόνοιας (ουδεμία διάθεση ειρω
νείας) το 1982 για να δώσει έναν 
χώρο όπου να συγκεντρωθούν οι 
φτωχοί Ρόμα που ζούσαν σε όλη 
την περιοχή. Ουσιαστικά πρόκει
ται για στρατόπεδο συγκεντρώσε- 
ως -  που διατηρείται με κοινωνι
κό, όχι υλικό φράχτη.

Η παραμονή στον Καταυλισμό 
δεν είναι αναγκαστικά ισόβια ποι
νή. Πλησιέστερα στο κέντρο των 
Άνω Λιοσίων, βρίσκει κανείς άλ
λους Ρόμα να ζουν είτε σε σπίτια 
είτε σε μεταλλικά κοντέινερ. Υ
πάρχουν εκεί δρόμοι και ηλεκτρι
σμός και αυξημένες ευκαιρίες 
συμμετοχής και απόλαυσης μερι
κών από τα πλεονεκτήματα της 
κοινωνίας, όπως είναι η εκπαίδευ
ση. Σε αυτήν τη μετάβαση μπο
ρούν να προσβλέπουν οι άνθρω
ποι του Καταυλισμού, αν μπο
ρούσαν να μαζέψουν αρκετά χρή
ματα για να ξεφύγουν από την 
ντενεκεδούπολη. Όμως ο φαύλος 
κύκλος της στέρησης αποκλείει 
πολλούς από το να το πετύχουν. 
Η φυσική και κοινωνική απομόνω
ση περιορίζει τις ευκαιρίες τους 
να βρουν δουλειά, οπότε οι π ε
ρισσότεροι είναι υποχρεωμένοι να 
ζουν ανασκαλεύοντας τα σκουπί
δια. Χωρίς διαθέσιμο, ή με ελάχι
στο κεφάλαιο, δεν μπορούν να 
προμηθευθούν εμπόρευμα για να 
εμπορευθούν. Η πρόσβασή τους 
στην εκπαίδευση δυσχεραίνεται 
και μόλις μια φούχτα από τους 
700 έχουν ξεφύγει από τον αναλ
φαβητισμό. Οι αρχές, καθώς είναι 
απρόθυμες να βοηθούν όσους έ 
χουν περιορισμένη οικονομική 
χρησιμότητα, διαιωνίζουν το μύθο 
ότι οι Ρόμα χαίρονται να ζουν σε 
παρόμοιες συνθήκες. Όπως συναι
σθάνονται την ίδια την αδυναμία 
τους, οι Ρόμα δεν έχουν πίστη 
στην ικανότητά τους να εκβιά
σουν την αλλαγή -  αντίθετα, προ
σπαθούν να επιβιώσουν στηρίζο
με νοι ο ένας στον άλλο.

Π ο ικ ιλ ία  κ α ι Δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό τ η τ α

την Ελλάδα οι Ρόμα ζουν 
σε συνθήκες που καλύ

πτουν όλο το φάσμα ανάμεσα 
στα δύο άκρα της Αγια-Βαρβά-

Κ οινωνία Π ολιτών 4 1

ρας και του Καταυλισμού. Ενώ ό
μως η πρώτη περίπτωση αποτελεί 
εξαίρεση, σχεδόν το ένα τρίτο του 
πληθυσμού ζουν σε ντενεκεδού- 
πολεις που θυμίζουν τη δεύτερη. 
Υπάρχουν βεβαίως παράγοντες 
που είναι κοινοί σε όλους, όπως η 
ταυτότητα των Ρόμα, που γίνεται 
αισθητή και από τους Ρόμα και α
πό τους άλλους, ή πάλι η γλώσσα 
(μια μικρή μειοψηφία των Ρόμα 
στην Ελλάδα δεν μιλούν ούτε Ρό
μα, ούτε Ελληνικά).

Οι απόπειρες να διαμορφωθεί 
μια πολιτική που να αφορά τους 
Ρόμα, η οποία θα χρησιμοποιούσε 
τον κατώτατο κοινό παρονομαστή 
και θα επεδίωκε να τους καλύψει 
όλους, θα είχε περιορισμένη πρα
κτική χρησιμότητα λόγω της με
γάλης ποικιλίας των αναγκών και 
καταστάσεων των διαφόρων κοι
νοτήτων των Ρόμα. Μια τέτοια 
μάλιστα προσέγγιση, αν δεν δια
μορφωθεί ειδικά ώστε να αντιμε
τωπίζει τις ανάγκες των φτωχών 
με ειδικό τρόπο, θα ισοδυναμούσε 
με (φυλετική) διάκριση καθώς οι 
συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκο
νται οι κάτοικοι του Καταυλισμού 
είναι προϊόν ενός πολύπλοκου και 
αδιαίρετου συνδυασμού της ιδιό
τητας του Ρόμα και της φτώχειας. 
Η Αγια-Βαρβάρα αποδεικνύει ότι 
οι άνθρωποι του Καταυλισμού 
δεν είναι φτωχοί επειδή είναι Ρό
μα. Καθώς όμως 100% των κατοί
κων του Καταυλισμού είναι Ρόμα, 
η εθνοτική προέλευση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί άσχετη.

Τα μέτρα πολιτικής πρέπει να 
διαμορφώνονται με στόχο να βελ
τιώσουν τη ζωή εκείνων τους ο
ποίους στοχεύουν. Αποτελεσματι
κά μπορεί να είναι, υπό θετική 
έννοια, εφόσον λάβουν υπόψη την 
ποικιλία καταστάσεων και τους 
πολύπλοκους παράγοντες που ε 
πηρεάζουν τη μοίρα των πραγμα
τικών ανθρώπων σ ’ έναν πραγμα
τικό κόσμο. Αν δεν γίνει αυτό, 
πρόκειται στην καλύτερη των π ε
ριπτώσεων για επιφανειακές συμ
βολικές κινήσεις που στόχο έχουν 
να αρέσουν σε κάποιο διαφορετι
κό κοινό, να εγκαταστήσουν την- 
φτώχεια και να αποθαρρύνουν 
την πραγματική αλλαγή.

Η διαμόρφωση μέτρων πολιτι-
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κής, ή η έλλειψή τους, βασίζεται 
σε παραδοχές για το (κοινωνικό) 
φαινόμενο που κάθε φορά τίθεται 
ως στόχος. Το να προσεγγίζει κα
νείς τις μειονοτικές ομάδες μόνο 
υπό το πρίσμα της διαφοράς τους 
από την υπόλοιπη κοινωνία (κυ
ρίως τη γλώσσα και την κουλτού
ρα) δυσχεραίνει την παραδοχή 
των πολύπλοκων σχέσεων, που υ
πάρχουν ανάμεσα στη μειονότητα 
και τους υπολοίπους. Οι ανθρώ- 
πινες/εθνοτικές κοινότητες, όπως 
και οι κοινότητες των Ρόμα, δεν 
αλλάζουν μόνο με τον καιρό: η ί
δια η ποιότητα της αλλαγής καθο
ρίζεται από τη θέση της κάθε κοι
νότητας σ ’ ένα (όλο και περισσό
τερο) πολύπλοκο και αλληλεξαρ- 
τώμενο κόσμο. Όπως ακριβώς μια 
εταιρεία μπορεί να γίνει απόλυτα 
κατανοητή μόνο μέάα στο πλαίσιο 
μιας οικονομίας, μια κοινωνική 
μονάδα είναι απαραίτητο να προ
σεγγίζεται σε συσχετισμό με άλ
λες πλευρές της κοινωνίας.

Ως τμήμα της κοινωνίας (άσχε
τα από το βαθμό πρόσδεσής 
τους) οι αλλαγές στις συνθήκες υ
πό τις οποίες ζει μια ορισμένη αν
θρώπινη κοινότητα αποτελούν (σε 
κάποια έκταση) αλλαγές στην 
κοινωνία αυτή στο σύνολό της. Ε 
σφαλμένοι προσδιορισμοί της φύ
σης αυτής της ομάδας όχι μόνο 
δυσχεραίνουν την υιοθέτηση κα
τάλληλων μέτρων πολιτικής, αλλά 
περιορίζουν και την ικανότητα 
κατανόησης του πώς εξελίσσεται 
τόσο η μειονοτική κοινότητα, όσο 
και η ευρύτερη κοινωνία.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ

ο πως ενα πραγμα γίνεται 
κατανοητό προσδιορίζει εν 

πολλοίς ποια προσέγγιση θα υιο
θετηθεί έναντι του. Αν ένας άν
θρωπος θεωρείται κακός, η αντί
δραση μπορεί να είναι να απο
φεύγεται κάθε επαφή μ ’ αυτόν. 
Αν θεωρείται βλαβερός, τότε θα 
ζητηθεί η πειθάρχηση ή ίσως και η 
τιμωρία του. Αν όμως θεωρείται 
ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο 
πρόβλημα, επιδεχόμενο πάντως 
λύση, τότε μπορεί να υπάρξει μια 
προσέγγιση υπαγορευόμενη από 
λογική συμπάθειας και επιχειρού

σα να θεραπεύσει τη ρίζα των 
μορφών συμπεριφοράς. Το να γί
νουν κατανοητές οι κοινότητες 
των Ρόμα υπήρξε ανέκαθεν δύ
σκολη υπόθεση, ιδίως για τους 
τρίτους, λόγω της έλλειψης επι
στημονικής μελέτης, ύπαρξης 
προκαταλήψεων και απουσίας ερ
μηνειών εκ μέρους των Ρόμα για 
τον εαυτό τους και τις ομάδες 
τους.

Το πώς θα κατανοηθεί ο Κα
ταυλισμός ως φαινόμενο καθορί
ζει ποια προσέγγιση θα υιοθετη
θεί έναντι του από τους υπευθύ
νους για τη διαμόρφωση πολιτι
κής και τους άλλους.

Ω ς  Π α ρελ θ ό ν  _______

απλούστερη, μάλλον δε και 
συνηθέστερη, ερμηνεία εί

ναι να θεωρηθεί ο Καταυλισμός 
ως κατάλοιπο του παρελθόντος: 
πρόκειται για μια καθυστερημένη 
κοινότητα, η οποία εν καιρώ θα 
ενσωματωθεί στην ευρύτερη κοι
νωνία. Οι Ρόμα καθυστερούν να 
αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
χρειάζονται σε μια σύγχρονη κοι
νωνία: αν περιμείνουμε αρκετά, 
θα μάθουν γραφή και ανάγνωση 
και θα βρουν δουλειές στην πόλη 
ακριβώς όπως και όσοι ήρθαν α
πό τα χωριά μετά το Δεύτερο Πα
γκόσμιο Πόλεμο. Μια τέτοια ανά
γνωση των πραγμάτων αποδέχε
ται ότι η Ελλάδα δεν είναι ακόμη 
μια πλήρως αναπτυγμένη κοινω
νία, οπότε διαρθρωτικές αδυνα
μίες δυσχεραίνουν την ένταξη ό
λων. Τη βασική όμως ευθύνη της 
αλλαγής έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι 
του Καταυλισμού, οι οποίοι οφεί
λουν να αναγνωρίσουν ότι θα 
’πρεπε να σταματήσουν να ζουν 
έτσι και θα ’πρεπε να κάνουν ό,τι 
και οι άλλοι στην κοινωνία προ- 
κειμένου να προκόψουν. Το Κρά
τος μπορεί να διευκολύνει τον 
«εκσυγχρονισμό» των Ρόμα, πα- 
ρέχοντάς τους υπηρεσίες και π ε
ριορίζοντας κοινωνικά εμπόδια 
σαν το ρατσισμό.

Τελικά όλα τα εμπόδια θα ξε- 
περαστούν, αν υπάρχει η βούληση 
να ξεπεραστούν. Αυτή η άποψη 
ενισχύεται από την εμπειρία της 
Αγια-Βαρβάρας που δείχνει ότι,

αν οι Ρόμα προσπαθήσουν αληθι
νά, μπορούν να ζήσουν τόσο καλά 
όσο οι Ελληνες, αν όχι καλύτερα.

Ω ς  Π αρόν

ια δεύτερη προσέγγιση θα 
ήταν να θεωρηθεί ότι το 

φαινόμενο του Καταυλισμού δεί
χνει πως ακριβώς μια τέτοια θεω
ρία ανάπτυξης είναι υπεραπλου- 
στευτική.

Αντί η κοινωνία να προχωρεί 
προς τα εμπρός ως ενιαίο σύνολο, 
με τις ομάδες που βρίσκονται στο 
εσωτερικό της να προχωρούν με 
το δικό τους βηματισμό, η αλλη
λεξάρτηση των συνιστωσών της 
κοινωνίας σημαίνει ότι η ταχύτητα 
και η κατεύθυνση της αλλαγής 
καθορίζονται και επηρεάζονται α
πό τη μεταβαλλόμενη σχετική θέ
ση των συνιστωσών αυτών μέσα 
στο σύνολο.

Με άλλα λόγια, ότι οι άνθρω
ποι του Καταυλισμού είναι σε συ
γκριτικά πολύ χειρότερη θέση α
πό ό,τι πριν τριάντα χρόνια. 
Έχουν χάσει έδαφος σε σχέση με 
την υπόλοιπη κοινωνία και μάλι
στα μπορεί να έχουν χάσει την κί
νησή τους προς τα εμπρός και να 
αναπτύσσουν, αντίθετα, στρατηγι
κές επιβίωσης που αντιστρατεύο- 
νται την κοινωνική πρόοδο.

Παράδειγμα η εγκληματική 
συμπεριφορά (που είναι συχνή 
στον Καταυλισμό), το ξεδιάλεγμα 
των σκουπιδιών και η κατάχρηση 
ναρκωτικών. Μια τέτοια άποψη 
παρουσιάζει τον Καταυλισμό ως 
πιο σοβαρό πρόβλημα, τόσο για 
τους κατοίκους του όσο και για 
την υπόλοιπη κοινωνία.

Χρειάζεται μεγαλύτερη πα
ρέμβαση, στο μέτρο που τα προ
βλήματα θεωρούνται εν πολλοίς 
διαρθρωτικά και χρειάζονται α
ντίστοιχα ολοκληρωμένες λύσεις.

Δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί 
κανείς στο χρόνο για να θεραπεύ
σει όλα τα κακά, ενώ η στάση των 
Ρόμα θεωρείται ότι επηρεάζεται 
από τις αντιδράσεις του περιβάλ
λοντος.

Συνεπώς χρειάζεται να αλλά
ξει το περιβάλλον, ώστε οι Ρόμα 
«να ξαναβρούν το δρόμο» προς 
την κοινωνική πρόοδο.

Η πρώτη προσέγγιση μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είναι εκείνη που 
έχει χρησιμοποιήσει το Ελληνικό 
Κράτος μέχρι σήμερα.

Δεν έχουν υπάρξει παραχωρή
σεις και οι Ρόμα αφέθηκαν να 
προσαρμοσθούν — άλλοι βουλιά
ζοντας, άλλοι κολυμπώντας.

Η δεύτερη προσέγγιση είναι 
πλησιέστερη προς τη θέση που 
διαμορφώνεται ανά την Ευρώπη 
και, σιγά σιγά, φθάνει και στην 
Ελλάδα.

Η διαθεσιμότητα πόρων για 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
για την ανάπτυξη υποδομής δίνει 
ένα κίνητρο, ώστε το Κράτος να 
υιοθετήσει μια πιο δυναμική στά
ση στο θέμα των Ρόμα.

Με ένα «απότομο ξεκίνημα», 
οι κάτοικοι του Καταυλισμού, κα
θώς και άλλοι που ζουν υπό πα
ρόμοιες συνθήκες, θα μπορέσουν 
να πάρουν τη θέση τους δίπλα σ ’ 
εκείνους της Αγια-Βαρβάρας και 
τους μέσους Έλληνες και να χα- 
ρούν τους καρπούς της οικονομι
κής και κοινωνικής προόδου.

Όμως υπάρχει και μια τρίτη ά
ποψη που θα μπορούσε να υιοθε
τήσει κάποιος.

Η άποψη αυτή αμφισβητεί ο
ρισμένες από τις παραδοχές σχε
τικά με την ανάπτυξη, οι οποίες 
αποτελούν τη βάση των δύο πρώ
των προσεγγίσεων.

Αντί να θεωρεί τον Καταυλι
σμό είτε κατάλοιπο του παρελθό
ντος είτε ως πρόβλημα του παρό
ντος που μπορεί να αντιμετωπι- 
σθεί με διορθωτικές πρωτοβου
λίες, ο Καταυλισμός -που τόσο 
εκπληκτικά θυμίζει την Cardboard 
City του Λονδίνου ή τις ντενεκε- 
δουπόλεις του Τρίτου Κόσμου- 
θεωρείται ως αναπόδραστο προϊ
όν μιας μορφής ανάπτυξης που 
βασίζεται στην ανισότητα (του 
καπιταλισμού).

Η φτώχεια και η περιθωριο
ποίηση που αποτυπώνεται στον 
Καταυλισμό, όχι μόνο αντικατο
πτρίζει τις σημερινές ανισότητες, 
αλλά και προδιαγράφει το μέλλον 
-  όχι δε μόνο για πολλούς Ρόμα, 
αλλά και για τον αυξανόμενο 
στρατό εκείνων που γίνονται π ε
ριττοί λόγω της δυναμικής του 
σύγχρονου κόσμου.
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Ω ς  Μ έλ λ ο ν

1 ε έναν κόσμο οικονομικά 
< και πολιτικά ανταγωνιστι

κό, το status και οι ευκαιρίες ε- 
ξαρτώνται από την ικανότητα του 
καθενός να διεκδικεί τους πόρους 
της κοινωνίας. Όσοι έχουν λιγοστό 
πλούτο ή εξουσία εξαρτώνται α
πό τις επιθυμίες των άλλων, των 
ισχυρότερων, που θα τους χρησι
μοποιήσουν για να βελτιώσουν τη 
δική τους θέση.

Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα 
γι ’ αυτό το δίνει η αγορά εργα
σίας, όπου κανονικά ο εργοδότης 
θα προσλάβει έναν εργαζόμενο 
μόνον αν πρόκειται να βελτιωθεί 
η θέση της επιχείρησης. Η ίδια 
αρχή ισχύει και σε εθνικό επίπε
δο. Οι Κυβερνήσεις επιχειρούν να 
κατευθύνουν την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των χωρών 
τους με χρήση των δυνατοτήτων 
επένδυσης και ρύθμισης που τους 
είναι διαθέσιμες: πόσοι γιατροί ή 
μηχανικοί θα εκπαιδευθούν, ποιοι 
τομείς θα ενθαρρυνθούν και ποιοι 
θα αποθαρρυνθούν.

Το πώς γίνονται αυτές οι επι
λογές και ποιες αποφάσεις λαμ- 
βάνονται εξαρτάται από την ε 
πιρροή των συντελεστών που με
τέχουν στη διαδικασία διαμόρφω
σης της πολιτικής. Χαρακτηριστι
κό γνώρισμα των Ευρωπαϊκών οι
κονομιών, σε Δύση και Ανατολή, 
είναι στα τέλη του 20ού αιώνα η 
φθίνουσα ζήτηση για ανειδίκευτη 
εργασία και η αποδυναμωμένη 
διαπραγματευτική θέση όσων 
ζουν πουλώντας την εργατική 
τους δύναμη.

Αν προσεγγισθούν από μια τέ
τοια προοπτική, οι κάτοικοι του 
Καταυλισμού δεν μπορούν να 
προσδοκούν πολλή βοήθεια. Οι α
νειδίκευτοι, ιδίως δε όσοι δεν εί
χαν εγκύκλιο παιδεία, έχουν λιγο
στές πιθανότητες να βρουν εργα
σία σε μια οικονομία όπου εμφα
νίσθηκε σε ευρεία κλίμακα διαρ
θρωτική ανεργία (η επίσημη μέ
τρηση της ανεργίας στην Ελλάδα 
είναι 11,6%).

Είναι ελάχιστα πιθανό ότι θα 
υπάρξουν αρκετές επενδύσεις, ώ
στε να τους επιτρέψουν να απο
κτήσουν τις δεξιότητες και την

κοινωνική υποδομή που χρειάζο
νται προκειμένου να ανταγωνι- 
σθούν με άλλους στην αγορά ερ
γασίας, ή πάλι να δημιουργήσουν 
ή να αναπτύξουν δικές τους δου
λειές.

Όσο κι αν είναι κυνική, η τρίτη 
αυτή προσέγγιση δίνει μια πιο 
συνεκτική ερμηνεία για το φαινό
μενο του Καταυλισμού, σε σχέση 
με τις παρεχόμενες από την πρώ
τη ή τη δεύτερη προσέγγιση -  δη
λαδή είτε ότι το Κράτος δεν γνώ
ριζε ή δεν μπορούσε να κάνει τί
ποτε είτε ότι υπάρχει κάτι το ιδι
αίτερο με τους κατοίκους του 
Καταυλισμού και άλλων αντιστοί
χων μερών, που τους κάνει να ε 
πιλέγουν να ζουν σε χωματερές.

Φ τ ώ χ ε ια  κ αι ε θ ν ο τ ικ η  έ ν τ α ξ η

εν πρόκειται μόνο για οικο- 
I νομικό θέμα. Επειδή ακρι

βώς υπάρχει η ταυτότητα των κα
τοίκων του Καταυλισμού ως Ρόμα 
-η οποία καταγράφεται από τους 
ίδιους, αλλά και από την ευρύτε
ρη κοινωνία- αναπόφευκτα συμ
βάλλει στη σημερινή τους κατά
σταση και τις μελλοντικές τους 
προοπτικές. Μολονότι στην Ελλά
δα επικρατεί πολύ λιγότερος α- 
ντι-Ρόμα ρατσισμός απ ’ ό,τι στα 
περισσότερα μέρη της Ευρώπης, 
η μη Ελληνικότητα των κατοίκων 
του Καταυλισμού τούς κάνει και 
πάλι να βρίσκονται σε μειονεκτι
κή θέση σε σύγκριση με τους 
Έλληνες συμπατριώτες τους όσον 
αφορά τις παρεχόμενες ευκαιρίες 
αλλά και τη σοβαρότητα με την 
οποία προσεγγίζονται τα προβλή- 
ματά τους.

0  αποκλεισμός ενισχύει την 
αίσθηση του «άλλου», καθώς η 
ταυτότητα των Ρόμα γίνεται το 
σημαντικότερο ίσως στοιχείο φυ
σικής και συναισθηματικής στήρι
ξης που επιτρέπει στους κατοί
κους του Καταυλισμού να αντέ- 
ξουν. Όμως δεν είναι η ιδιότητα 
του Ρόμα που διαιωνίζει τη φτώ
χεια. Αντίστοιχα, η σχετική επιτυ
χία των Ρόμα στην Αγια-Βαρβάρα 
δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την 
ιδιότητά τους ως Ρόμα, καθώς 
αυτή η ταυτότητα αποτελεί ανα
πόσπαστο μέρος της διαδικασίας
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δημιουργίας της σημερινής τους 
κατάστασης. Εκείνο που διαφορο
ποιεί τις δύο αυτές κοινότητες εί
ναι η οικονομική κατάσταση και οι 
ευκαιρίες. Οι άνθρωποι του Κα
ταυλισμού δεν μπόρεσαν, ούτε 
μπορούν, να κάνουν ό,τι οι άνθρω
ποι της Αγια-Βαρβάρας. Επειδή 
δεν είχαν τον οικονομικό χώρο ή 
την ευκαιρία να το κάνουν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

συζήτηση γύρω από την ε- 
θνοτική ταυτότητα και τις 

ιδιότητες των εθνοτικών ομάδων 
έχει ξαναγίνει του συρμού τα τε
λευταία χρόνια μεταξύ των υπευ
θύνων για τη χάραξη πολιτικής, 
των πανεπιστημιακών και άλλων 
αναλογών.Δυστυχώξ, το έργο της 
διαμόρφωσης τακτικών ορισμών 
και τυπολογιών αναιρείται από 
το γεγονός ότι η ίδια η ταυτότητα 
δεν είναι παρά ένα μόνο στοιχείο 
της πολύπλοκης ανθρώπινης κοι
νωνίας η οποία θυμίζει κινούμενη 
άμμο. Η φύση της ταυτότητας 
ποικίλλει μεταξύ των ομάδων 
που βρίσκονται σε διαφορετικές 
συνθήκες και που έχουν διαφορε
τικές εμπειρίες. Ακόμη και όταν 
μια ταυτότητα φαίνεται οριστικά 
καθορισμένη, είναι πιθανόν να 
λάβει διαφορετική μορφή στο 
στόμα κάποιου άλλου, ή πάλι να 
μεταβληθεί με τον καιρό.

Ταυτότητα είναι εκείνο που 
κάποιος λέει ότι είναι: συνεπώς 
το αίτημα αντικειμενικότητας υ
ποσκάπτεται ακόμη περισσότερο 
από την παρέμβαση του παρατη
ρητή στην ίδια τη διαδικασία που 
παρατηρεί. Με δεδομένη τη δυ
σκολία μιας τέτοιας προσέγγισης, 
δεν πρέπει να δημιουργεί έκπλη
ξη το γεγονός ότι η ανάλυση και 
η εφαρμογή της ταυτότητας άνω
θεν συχνά καταλήγει να είναι, λι
γότερο ή περισσότερο, παραπλα
νητική. Είναι λοιπόν σημαντικό 
να αξιολογείται κριτικά κάθε 
προσέγγιση του θέματος αυτού, 
ώστε να κρίνονται οι αρνητικές ή 
θετικές συνέπειες ενός τέτοιου 
λάθους.

Καθώς η ταυτότητα είναι υ
ποκειμενική και προϊόν ανθρώπι

νων σχέσεων, οι ετικέτες που το
ποθετούνται στους ανθρώπους 
δεν πρέπει να θεωρούνται αντι
κειμενικά ορθές -  πρέπει να κα- 
τανοούνται με βάση το πλαίσιο 
στο οποίο βρίσκεται εκείνος που 
θέτει την ετικέτα.

Αναπόδραστα, όταν δίνονται 
χαρακτηρισμοί και τοποθετούνται 
ετικέτες, μετράει το πόσο αυτό 
είναι βολικό. Για τους αρμοδίους 
της χάραξης πολιτικής, όμως, η 
συναίσθηση του πολιτικού, του οι
κονομικού και του κοινωνικού κό
στους που καλείται να καταβλη
θεί παίζει και αυτή το ρόλο της.

Σήμερα, η επικρατούσα προ
σέγγιση των εθνοτικών ομάδων έ 
χει δύο χαρακτηριστικά: η ομάδα 
που λαμβάνει ετικέτα θεωρείται 
ότι αποτελεί ομογενές σύνολο και 
οι διαστάσεις της ομάδας μετρι
ούνται μόνο όσο διαφοροποιού
νται από άλλα τμήματα της κοι
νωνίας (κυρίως στη γλώσσα και 
την κουλτούρα). Μια τέτοια προ
σέγγιση μπορεί να είναι ικανοποι
ητική για πολλές περιπτώσεις, ό
μως δεν είναι αναγκαστικά και 
για όλες.

Η ποικιλία που χαρακτηρίζει 
την κοινότητα των Ρόμα στην 
Ελλάδα δείχνει πόσο η υπόθεση 
μιας ομογενούς ομάδας απέχει α
πό την πραγματικότητα. Το ίδιο 
μπορεί να λεχθεί και για τον πλη
θυσμό Ρόμα όλων σχεδόν των χω
ρών.

Η έμφαση στα στοιχεία κουλ
τούρας έχει μεγάλη σημασία για 
το πώς τα διάφορα Κράτη προ
σεγγίζουν τις εθνοτικές τους κοι
νότητες. 0  εθνοτικός χαρακτήρας 
έχει περισσότερες διαστάσεις από 
τη γλώσσα και την κουλτούρα: τα 
μέλη των εθνοτικών ομάδων έ
χουν, ως άνθρωποι, τις ανάγκες 
ανθρώπων -  όχι απλώς και μόνο 
τις ανάγκες ανθρώπων που μιλούν 
διαφορετικά.

Το να αντιμετωπισθεί η αν
θρώπινη διάσταση του Καταυλι
σμού είναι έργο πιο πολύπλοκο, 
και δαπανηρό, από το να καθιε
ρωθεί το δικαίωμα για εκπαίδευ
ση στη μητρική γλώσσα. Ασφαλώς 
όμως, αν δεν λυτρωθούν οι άν
θρωποι από τη φτώχεια και τον 
αποκλεισμό, η εφαρμογή μέτρων

πολιτικής έχει μικρή πρακτική ση
μασία — εκτός κι αν πιστεύει κα
νείς ότι το να ζουν (οι Ρόμα) σε 
χωματερές δεν σημαίνει τίποτε το 
ιδιαίτερο γι ’ αυτούς.

Τέλος, μια αφαιρετική προ
σέγγιση των εθνοτικών ομάδων 
δεν αφήνει τις κοινωνίες να κατα
νοήσουν τον εαυτό τους και τον 
τρόπο ανάπτυξής τους. Η εφαρ
μογή μέτρων πολιτικής που έχουν 
ως στόχο την οικονομική και κοι
νωνική ανάπτυξη όλων των μελών 
μιας κοινωνίας επηρεάζει τόσο τις 
πλειοψηφικές όσο και τις μειοψη- 
φικές κοινότητες που την αποτε
λούν.

Οι μέχρις ενός σημείου περι
θωριοποιημένοι μπορεί σε μια τ έ 
τοια περίπτωση να επηρεασθούν 
ακόμη περισσότερο, καθώς ιστο
ρικά συσσωρευμένες μειονεκτικές 
καταστάσεις περιορίζονται και 
τους παρέχουν ίσες ευκαιρίες να 
γευθούν τους καρπούς της προό
δου. Αντίστοιχα, όταν μια κοινω
νία εφαρμόζει πολιτική ανισότη
τας και άνισης ανάπτυξης, όσοι 
βρίσκονται ήδη στο περιθώριο εί
ναι πιθανό να μείνουν εκεί και, α
νάλογα με το βαθμό διαστρωμά
τωσης, μπορεί να βρεθούν μαζί με 
άλλα μέλη της κοινωνίας με π ε
ριορισμένη ικανότητα ανταγωνι
σμού, όπως οι νέοι, οι ανάπηροι, 
οι άνεργοι και όσοι έχουν την ευ
θύνη να μεριμνούν για άλλους.

0  Καταυλισμός δεν υπάρχει ε 
πειδή οι Ρόμα απέτυχαν να εντα
χθούν στην Ελληνική κοινωνία, ού
τε αποτελεί έκφραση μιας «ατε
λούς» οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Αντίθετα, αποτελεί α
ντανάκλαση της ανισότητας, που 
είναι πιθανότερο να αυξηθεί τα 
χρόνια που έρχονται παρά να πε- 
ριορισθεί.

Δεν είναι ο Καταυλισμός τόσο 
ένα σύμβολο ενός παρελθόντος 
καθυστέρησης, όσο μια ματιά στο 
μέλλον — ένα μέλλον που δεν θα 
περιορίζεται σε όσους εντάσσο
νται εθνοτικά στους Ρόμα, αλλά 
που θα δοκιμάσουν όλοι εκείνοι 
που στερούνται ευκαιριών από τη 
σημερινή διαδικασία οικονομικής 
ανάπτυξης.
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Για τη γλωσσική εκπαίδευση 
των αλλόγλωσσων μαθητών/μαθητριών

•  Ε λ έ ν η  Κ α ρ α ν τ ζ ο λ α  ·

τ ο γεγονός ότι η μετανά
στευση τείνει να αποτελέ- 
σει μόνιμο χαρακτηριστικό 
της παγκοσμιοποιημένης πολιτι
κής οικονομίας βρίσκει άμεση α

ντανάκλαση στον εκπαιδευτικό 
θεσμό. Πράγματι, τα τελευταία 
χρόνια, σε όλες τις προηγμένες 
χώρες παρατηρείται αύξηση των 
μαθητών/τριών που προέρχονται 
από οικογένειες μεταναστών/ 
στριών και μιλούν στο σπίτι μιαν 
άλλη γλώσσα από την επίσημη 
γλώσσα της υποχρεωτικής εκ
παίδευσης.

Οι πολιτικές αντιμετώπισης 
της γλωσσικής αυτής αναντιστοι- 
χίας μεταξύ σχολείου και οι- 
κογένειας κινούνται σε δια
φορετική κατεύθυνση για τη 
μητρική γλώσσα του/της μα
θητή/ μαθήτριας και την επί
σημη του σχολείου. Η βασι
κή απάντηση των εκπαιδευ
τικών συστημάτων συνίστα- 
ται στην ενίσχυση της διδα
σκαλίας της εθνικής γλώσ
σας της χώρας υποδοχής ως 
δεύτερης γλώσσας1. Για το σκο
πό αυτό επιστρατεύεται όλη η 
τεχνογνωσία ενός κατά τα φαι
νόμενα «ουδέτερου» επιστημονι
κού κλάδου, της εφαρμοσμένης 
γλωσσολογίας (εναλλακτικά προ
γράμματα σπουδών, επίπεδα 
γλωσσομάθειας, ιδιαίτερη διδα
κτική μεθοδολογία, ειδικά σχε
διασμένο εκπαιδευτικό υλικό 
κ.ο.κ).

Εντελώς διαφορετική τύχη ε 
πιφυλάσσεται στη μητρική γλώσ
σα των αλλόγλωσσων παιδιών. 
Μπορεί από το 1951 η Unesco να 
έχει αξιωματικά διακηρύξει ότι 
«η καλύτερη γλώσσα για την εκ
παίδευση ενός παιδιού είναι η

μητρική του γλώσσα», και η δια
κήρυξη αυτή να έχει τύχει σημα
ντικής θεωρητικής και εμπειρικής 
τεκμηρίωσης την τελευταία δ ε
καπενταετία, όμως οι μετανα- 
στευτικές γλώσσες εξακολου
θούν να είναι πρακτικά αποκλει
σμένες από τη δημόσια εκπαί
δευση. Στον ευρωπαϊκό χώρο, 
μέχρι και τη δεκαετία του ’70, οι 
γλώσσες των μεταναστών/στριών 
έβρισκαν μια μικρή θέση στα 
σχολικά προγράμματα, καθώς η 
προοπτική παλιννόστησης δεν εί
χε ακόμη διαψευστεί από τα δη- 
μογραφικά δεδομένα. Αντίθετα, 
σήμερα η εκπαίδευση στη μετα-

ναστευτική γλώσσα αντιμετωπί
ζεται με καχυποψία, ως πιθανή 
πηγή προβλημάτων και πιο συ
γκεκριμένα «ανάδυσης» μειονο
τικών ομάδων και διεκδικήσεων.

Στη χώρα μας, η πρώτη από
πειρα να αντιμετωπιστεί η εκ
παίδευση αλλόγλωσσων μαθη
τών/ τριών («ατόμων ειδικών κα
τηγοριών» αναφέρουν τα σχετι
κά έγγραφα, στις οποίες περι
λαμβάνονται εκτός από τους/τις 
αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες, οι 
μουσουλμανόπαιδες, οι τσιγγα- 
νόπαιδες, οι παλιννοστούντες, 
καθώς και οι ομογενείς) έγινε 
μέσω μιας σειράς πιλοτικών 
προγραμμάτων, στο πλαίσιο του

1ου Επιχειρησιακού Προγράμμα
τος Εκπαίδευσης και Αρχικής Ε 
παγγελματικής Κατάρτισης (Ε - 
ΠΕΑΕΚ)2. Εκτιμώντας ότι οι κα
τηγορίες αυτές των παιδιών εί
ναι «υψηλού κινδύνου» ως προς 
τη σχολική αποτυχία και διαρ
ροή, σχεδιάζεται στο 2ο ΕΠΕΑ- 
ΕΚ η συνέχιση και ενίσχυση της 
προσπάθειας3.

Το εννοιολογικό πλαίσιο ε 
ντός του οποίου έχει επιλέξει να 
κινηθεί το ΤΠΕΠΘ, και το οποίο 
θα μας απασχολήσει στο σύντο
μο αυτό σημείωμα, είναι η προ
σέγγιση της διαπολιτισμικής εκ- 
παίδευσης/αγωγής, η οποία 

«συνδέεται με την κατάρ
γηση των διακρίσεων, την ι
σονομία, την αλληλοκατα
νόηση, την αλληλοαποδοχή 
και την αλληλεγγύη και α
πευθύνεται τόσο στις κοι
νωνικές ομάδες με πολιτι
σμικές ιδιαιτερότητες όσο 
και στον πληθυσμό της κυ
ρίαρχης πολιτισμικής ταυ
τότητας»4. Στην πραγματι

κότητα, η σημασία των όρων 
διαπολιτισμικότητα/πολυπολιτι- 
σμικότητα και διαπολιτισμική/ 
πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν 
είναι ευδιάκριτη. Η διεθνής ε 
μπειρία ως προς τη θεωρητική α
νάπτυξη και τις εφαρμογές της 
συγκεκριμένης προσέγγισης μά
λιστα, έχει περιπλέξει αντί να 
ξεδιαλύνει τα πράγματα, σε ση
μείο που να ελέγχεται σήμερα α
κόμη και ο βασικός της πυρήνας: 
το κατά πόσο δηλαδή το να δι
δαχτεί το παιδί διαφορετικής ε 
θνικής καταγωγής τη γλώσσα 
του και ευρύτερα την πολιτιστι
κή του κληρονομιά θα οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη εθνική αυτοεκτί-

Η αλήθεια είναι ότι 
η σημασία ίων όρων

διαπολιτισμικότητα/πολυπολιτισμικότητα 
καθώς και ίων σύστοιχων 

διαπολιτισμική/πολυπολιτισμική εκπαίδευση 
δεν είναι ευδιάκριτη.
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μηση και επομένως σε καλύτερα 
εκπαιδευτικά επιτεύγματα -  αν 
και δεν αμφισβητείται το γεγο
νός ότι η απουσία χρήσης μιας 
μειονοτικής γλώσσας στη σχολι
κή εκπαίδευση, είτε ως μέσο δι
δασκαλίας είτε απλώς ως αντι
κείμενο, στερεί τη γλώσσα αυτή 
από μια θετική αξιοδότηση, με 
αρνητικές συνέπειες για τη σχο
λική επίδοση των φυσικών ομιλη- 
τών/ομιλητριών της.

Εν πάση περιπτώσει, πρω
ταρχικός σκοπός των προσεγγί
σεων αυτών, οι οποίες αναπτύ
χθηκαν από κοινωνικούς επιστή
μονες, καθώς οι κοινωνίες στις ο
ποίες ζούσαν και εργάζονταν 
άρχισαν να μετατρέπονται από 
μονοπολιτισμικές σε πολυπολιτι- 
σμικές (με την έγνοια της συνύ
παρξης διαφορετικών
εθν(ικ)οπολιτισμικών ομά
δων), ήταν η καλλιέργεια 
της ευαισθησίας παιδιών, 
εκπαιδευτικών και ενηλίκων 
για τον πολιτισμό του «άλ
λου». Η υιοθέτηση της δια- 
πολιτισμικής προσέγγισης 
στην Ελλάδα, που βλέπει 
για πρώτη φορά στη μετα
πολεμική ιστορία της το οι
κοδόμημα της γλωσσικής και πο
λιτισμικής ομοιογένειας να κλο
νίζεται, παρουσιάζει μιαν αξιο
σημείωτη μετατόπιση: η διαπολι- 
τισμική εκπαίδευση νοείται πρω- 
τίστως ως το όχημα για την έ 
νταξη των παιδιώ ν  των μειονοτή
των (παλ α ιότερω ν  και νεότερω ν) 
στον κοινωνικό ιστό της χ ώ ρας ’. 
Στην παραπάνω μετατόπιση 
προστίθεται η δυσκολία κριτικής 
διερεύνησης ως προς τις βασικές 
υποθέσεις της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης αλλά και ως προς 
την εξέταση των στόχων (διακη
ρυγμένων και μη) των προτεινό- 
μενων θεωριών και μοντέλων, α
πό μέρους των κοινωνικών επι
στημόνων, λόγω της άμεσης ε 
μπλοκής τους στον κρατικό εκ
παιδευτικό σχεδίασμά.

Σύμφωνα πάντως με το Σχέ
διο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
2000-2006 του ΤΠΕΠΘ, η ένταξη 
των παιδιών με πολιτισμικές και

γλωσσικές ιδιαιτερότητες υπηρε
τεί τον πρώτο από τους δύο 
Στρατηγικούς Στόχους, δηλαδή 
την αύξηση της συμμετοχής στο 
εκπαιδευτικό σύστημα όλων των 
νέων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
η ισότητα των ευκαιριώ ν. Προτε
ραιότητα δηλαδή της ελληνικής 
κοινωνίας και του ελληνικού δη
μόσιου σχολείου δεν είναι η ανα
γνώριση (και αξιοποίηση) της 
πολιτισμικής πολυμορφίας καθε- 
αυτήν αλλά η απαίτηση για ισό
τητα.

Ωστόσο η έννοια της ισότη
τας, όταν αποκοπεί από τις 
πραγματικότητες της (ταξικής, 
ρατσιστικής κ.λπ.) κοινωνίας, ό 
πως πειστικά έχει υπογραμμίσει 
το ρεύμα της κριτικής παιδαγω
γικής, κινείται στο πλαίσιο της

φιλελεύθερης αντίληψης του εκ
παιδευτικού εξισωτισμού. Το ε 
πιχείρημα ισχύει επηυξημένο για 
τους αλλόγλωσσους πληθυσμούς, 
για τους οποίους η εκμάθηση της 
επίσημης γλώσσας εμφανίζεται 
ως ουδέτερη , φυσική και 
ωφέλιμη. Καλλιεργείται η αντί
ληψη ότι η επαρκής γνώση της 
είναι αναγκαία και ικανή συνθή
κη για να επιτύχουν κοινωνική 
κινητικότητα, ή ακόμη, ότι το ί
διο το εισόδημά τους θα καθορι
στεί από το βαθμό επάρκειας 
στην επίσημη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής6. Η περίπτωση των ι- 
σπανόφωνων, της πολυπληθέστε- 
ρης αλλόγλωσσης ομάδας στις Η- 
ΠΑ, δείχνει τα όρια της παραπά
νω αντίληψης: πρώτον, γιατί πα
ρά τα υψηλά ποσοστά γλωσσικής 
αφομοίωσης που παρατηρούνται 
στους ισπανόφωνους (όπως και 
τους Αφροαμερικανούς), η οικο
νομική επιτυχία τους είναι περιο

ρισμένη· δεύτερον, γιατί παρά 
τα χαμηλά ποσοστά γλωσσικής 
αφομοίωσης που παρατηρούνται 
σε μια ισπανόφωνη υπο-ομάδα, 
τους Κουβανοαμερικανούς, η ο
μάδα αυτή έχει τη μεγαλύτερη 
οικονομική επιτυχία, λόγω των ι
διαίτερων χαρακτηριστικών της 
μεταναστευτικής τους ιστορίας. 
Στην πραγματικότητα, και παρά 
τη ρητορική περί ισότητας των 
ευκαιρών, συχνά οι γλωσσικές 
πολιτικές που αναπτύσσονται 
στοχεύουν στο να παροχετεύ- 
σουν τους/τις μετανάστες/μετα- 
νάστριες και άλλες γλωσσικές 
μειοψηφικές ομάδες σε χαμηλό
μισθα επαγγέλματα της περιφε
ρειακής οικονομίας7.

Χωρίς αυταπάτες για τις δυ
νατότητες του σχολείου ως θε

σμού να ανατρέψει από μό
νο. του την άνισα κατανεμη
μένη οικονομική και πολιτι
κή ισχύ, πρέπει τουλάχιστον 
να δούμε πώς εξασφαλίζε
ται στις «κανονικές» τάξεις 
(όχι στα λιγοστά «ειδικά» 
σχολεία) η γνωριμία των μα
θητών/ μαθητριών με τις άλ
λες γλώσσες και πολιτι
σμούς, που θεματοποιεί η 

διαπολιτισμική προσέγγιση, και 
η οποία δειλά μόλις αναγνωρίζε
ται ως στόχος της γλωσσικής δι
δασκαλίας στα Προγράμματα 
Σπουδών που κατάρτισε πρό
σφατα το Παιδαγωγικό Ινστιτού
το;8

Στις προηγμένες χώρες η 
γλωσσική ποικιλία, στην οποία 
συμβάλλει η ολοένα και πιο έ 
ντονη παρουσία μεταναστών/ με- 
ταναστριών, έχει δώσει ώθηση 
στην ανάπτυξη του κλάδου της 
■γλωσσικής επίγνωσης, με συνέ
πειες για τη δημόσια σχολική εκ
παίδευση (το αναλυτικό πρό
γραμμα στη γραπτή  του διατύ
πωση, την πρακτική στις τάξεις, 
την παραγωγή εκπαιδευτικού υ
λικού, την εκπαίδευση των εκ
παιδευτικών). Το ρεύμα που έ 
χει γίνει γνωστό ως κριτική  
γλωσσική επίγνωση έχει επ ιπ λ έ
ον τονίσει τη σημασία της ισχύος 
στην προσέγγιση της γλωσσικής

Η έννοια της ισότητας, 
όταν αποκοπεί από τις πραγματικότητες 

της (ταξικής, ρατσιστικής κ.λπ.) κοινωνίας 
κινείται στο πλαίσιο 

της φιλελεύθερης αντίληψης 
του εκπαιδευτικού εξισωτισμού.
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ποικιλότητας. Ακόμη, το πέρα
σμα από τα ψυχολογικά σε κοι- 
νωνιοπολιτισμικά μοντέλα γραμ- 
ματισμού έχει μεταξύ άλλων ε 
πιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο αντιμε
τωπίζεται η γλωσσική διαφορά 
στην τάξη: τα κείμενα, τα είδη 
του λόγου, η γλώσσα και οι πρα
κτικές που οι μαθητές/τριες φέρ
νουν μαζί τους δεν θεωρούνται 
ατομ ικ ές  διαφορές αλλά προϊόν 
συμμετοχής σε συγκεκριμένες 
ερμηνευτικές κοινότητες, δηλαδή  
διαθέσιμοι πολιτισμικοί, κοινοτι
κοί και κοινωνικοί πόροι.

Ο προβληματισμός αυτός εί
ναι απών από το σχεδίασμά  της 
γλωσσικής εκπαίδευσης των αλ
λόγλωσσων μαθητών/τριών στη 
χώρα μας. Η διαγραφόμενη κα
τάσταση αγγίζει τα όρια της α
νησυχίας όταν συνδυαστεί με την 
πλήρη απουσία, στα ελληνικά 
δημόσια σχολεία, διδασκαλίας 
της γλώσσας και του πολιτισμού 
προέλευσης των μεταναστών/

1. Η διδασκαλία της αγγλικής-ως-δεύτε- 
ρης-γλώσσας διαχωρίστηκε από τη διδα
σκαλία της αγγλικής-ως-ξένης-γλώσσας, 
στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν στις 
αγγλόφωνες χώρες σχεδιάστηκε η γλωσσι
κή εκπαίδευση των αλλόγλωσσων παιδιών 
με καθαρά αφομοιωτικές βλέψεις.
2. Από την άποψη αυτή, η αντιμετώπιση 
της εκπαίδευσης των αλλόγλωσσων μέσα 
από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
εκκινεί από ένα σημείο συγκριτικής υπε
ροχής ως προς την ομόλογη εμπειρία σε 
διεθνές επίπεδο: τη διασφάλιση σημαντι
κών οικονομικών πόρων.
3. Ενδεικτικό για τη σημασία που αποδί
δεται στην ένταξη των παιδιών με πολιτι
σμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι το 
γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη υποδρα- 
στηριότητα του Επιχειρησιακού Στόχου 
«Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής 
και αποτυχίας». Κατά τη φάση. δε. εκπό
νησης και υποβολής προτάσεων, τον π ε
ρασμένο Οκτώβριο, η σχετική Επιτροπή 
Στόχων που συστάθηκε ήταν η πολυπλη
θέστερη, συγκεντρώνοντας το «βαρύ πυ
ροβολικό» των πανεπιστημιακών από το 
χώρο των επιστημών της αγωγής.
4. Οι αναφορές προέρχονται από ενημε
ρωτικό υλικό της Ειδικής Γραμματείας 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης και των σχετικών προγραμ
μάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.

μςταναστριών9 -  κι αυτό παρά 
το γεγονός ότι θεσμικά προβλέ- 
πεται, ήδη στο νόμο για τις Τά
ξεις Υποδοχής. Γλωσσικός ηγε
μονισμός της (επίσημης) ελληνι
κής από τη μια και αποκλεισμός 
των μειονοτικών γλωσσών από 
την άλλη, συνθέτουν ένα γνώριμο 
τοπίο, το τοπίο της αφομοιωτι
κής αντίληψης και πρακτικής, ό
σο και αν διακηρύσσεται ότι η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 
αντίθετη σε κάτι τέτοιο.

Ότι η αναζήτηση ιδεολογιών 
πλουραλισμού είναι κάτι πρωτό
γνωρο για τη χώρα μας δεν χω- 
ρεί αμφιβολία. Στο προσεχές 
διάστημα, καθώς η αμηχανία και 
οι αδράνειες της πρώτης επαφής 
της ελληνικής κοινωνίας με πλη
θυσμούς διαφορετικής εθνοπολι- 
τισμικής προέλευσης δείχνουν να 
υποχωρούν, επιβάλλεται ανα- 
στοχασμός και δημόσιος διάλο
γος για τα ουσιώδη ζητήματα 
που ανακύπτουν από, και δια- 
πλέκονται με, το φαινόμενο της

5. Για παράδειγμα, η «προστασία της μη
τρικής γλώσσας» και η «καλή εκμάθηση 
της επίσημης γλώσσας της χώρας [υποδο
χής]» αποτελούν προϋποθέσεις για κά
ποιου τύπου ένταξη αλλά όχι στόχους της 
ίδιας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
6 . Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται συχνά 
για να νομιμοποιήσει τις πολιτικές εκείνες 
που περιορίζουν τις μειονοτικές γλώσσες. 
Στο ενδιαφέρον άρθρο της «Spanish 
language loss as a determinant of income» 
στο Power and Inequality in Language 
Education, επιμ. J. W. Tollefson. Cam
bridge: CUR 1995. η O. Garcia συνδέει τη 
δομική ενσωμάτωση με τη φυλετική και 
κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν τα 
μέλη μιας μειονότητας, και τις οικονομι
κές ευκαιρίες που αυτή έχει, παρά με το 
βαθμό γλωσσικής αφομοίωσης.
7. Στη λογική αυτή, τα μαθήματα δεύτε
ρης γλώσσας για ενήλικες, στις αγγλόφω
νες χώρες, επικεντρώνονται στο γλωσσικό 
ρεπερτόριο που απαιτείται για τα χαμη
λόμισθα επαγγέλματα (εκτέλεση εντολών, 
διατύπωση ερωτήσεων, επιβεβαίωση κα
τανόησης. αιτιολόγηση λαθών κ.ο.κ.). τα 
οποία με τη σειρά τους προσφέρουν ελά
χιστες ευκαιρίες σε εργαζόμενους/ες για 
την απόκτηση επιπλέον γλωσσικών και 
ευρύτερα επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
Για τη σχετική συζήτηση πβ. Auerbach. 
Ε.Α. & N. Wallerstein, ESL for Action: 
Problem Posing at Work, Reading, Mass.: 
Addison-Wesley, 1987 και J.W.Tollefson.

γλωσσικής ετερότητας στη χώ ρα  
μας: Για παράδειγμα, η διδα
σκαλία της ελληνικής ως δεύτε
ρης γλώ σσας  μπορεί να εξακο
λουθήσει να εστιάζει σε «τεχνι
κ ά »  θέματα, χωρίς να τα τοπο
θετεί στο  κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό τους συγκείμενο; Θα 
αποτελέσει μία από τις κύριες 
λειτουργίες της δημόσιας υπο
χρεωτικής εκπαίδευσης η πολιτι
σμική και γλωσσική αφομοίωση 
των παιδιών των διαφόρων εθνο- 
γλωσσικών ομάδων;

Η γλωσσική διατήρηση  της 
μητρικής γλώσσας από τη μια 
γενιά στην άλλη θα θεωρηθεί ε 
πιθυμητή, ή η διγλωσσία και ο 
διπολιτισμός θα συνεχίσουν να 
αντιμετωπίζονται με καχυποψία 
και να θεωρούνται εμπόδια στην 
οικονομική ανάπτυξη;

Με δυο λόγια, μιλώντας για 
γλωσσική εκπαίδευση δεν μπο
ρεί παρά να μιλήσουμε για 
γλωσσική πολιτική.

Planning Language, Planning Inequality. 
Longman, 1991, κυρίως:κεφ. 5 «Language 
policy and migration», σσ. 104-135.
8. Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελ
ληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο έ 
νας από τους γενικούς σκοπούς της γλωσ
σικής διδασκαλίας είναι «να κατανοήσει 
[το παιδί] τη φύση και τη θέση της γλώσ
σας γενικά στον πολιτισμό, τη σημασία 
της για τα έθνη και να έρθει σε επαφή και 
με πολιτιστικά στοιχεία άλλων λαών». 
Αντίστοιχα στο Πρόγραμμα Σπουδών για 
τη Γλωσσική Διδασκαλίας (Γυμνασίου και 
Αυκείου) αναφέρεται ότι μέσω της γλωσ
σικής διδασκαλίας επιδιώκεται «να εκτι
μήσουν [οι μαθητές] τη σημασία της 
γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης 
και του πολιτισμού κάθε λαού» και «να 
σέβονται τη γλώσσα κάθε λαού, ως βασι
κό στοιχείο τους πολιτισμού τους και να 
προετοιμάζονται αν ζήσουν ως πολίτες σε 
μια πολυπολιτισμική Ευρώπη».
9. Είναι φανερό ότι για μειονοτικές ομά
δες που έχουν εξασφαλίσει τη χρήση της 
μητρικής τους γλώσσας ως μέσο και ως α 
ντικείμενο διδασκαλίας, όπως συμβαίνει 
με τη μειονότητα της Δ. Θράκης, η προο
πτική αντικατάστασης των δίγλωσσων 
σχολείων (παρά τις εμφανείς παιδαγωγι
κές τους αδυναμίες), με σχολεία «διαπο- 
λιτισμικού» τύπου τα οποία όμως παρου
σιάζουν τα χαρακτηριστικά που μόλις πε- 
ριγράψαμε, είναι ελάχιστα ελκτική και, 
για τους κακόπιστους, υποβολιμιαία.



Μειονότητες, ταυτότητες
και ο ρόλος των θεσμών και της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Παρατηρήσεις για την περιφερειακή πολιτική στη Θράκη'

• Ν τ ι α  Α ν α γ ν ώ σ τ ο υ  ·

η  σύγχρονη Ευρώπη απο
τελεί αναμφισβήτητα έ 
να κολοσσιαίο πείραμα 
πολυ-εθνικής και πολυ- 

πολιτισμικής συνύπαρξης. Την 
τελευταία δεκαετία έχουν αυξη
θεί και εντατικοποιηθεί οι ρυθ
μοί και οι διαδικασίες ενοποίη
σης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ε 
νώ παράλληλα διαφαίνεται η ά
μεση προοπτική επέκτασης προς 
την Κεντρική και Ανατολική Ευ
ρώπη. Ταυτόχρονα, η αναζωπύ
ρωση του εθνικισμού στην Κ ε
ντρική και Ανατολική Ευρώπη 
που ακολούθησε μετά την πτώση 
των σοσιαλιστικών καθεστώτων, 
καθώς και η εμφάνιση των λεγά
μενων «νέων εθνικισμών» στις 
Δυτικές χώρες, όπως στον Κανα
δά, στην Ισπανία και στη Βρετα
νία, αύξησε κατακόρυφα το εν
διαφέρον των ερευνητών για τα 
φαινόμενα αυτά. Κάποιοι θεω
ρούν τις εθνοτικές μειονότητες 
ως εκφάνσεις βαθιά ριζωμένων ι
στορικών και πολιτισμικών δε
σμών που στην Ανατολική Ευ
ρώπη είχαν «παγώσει» κάτω α
πό τον αυταρχισμό των σοσιαλι
στικών καθεστώτων, και άλλοι 
πάλι ως εγχειρήματα καθαρά 
πολιτικών σκοπιμοτήτων για την 
κατάκτηση της εξουσίας ή τη 
διατήρηση διασυνοριακής επιρ
ροής. Σημαντικό ερώτημα που 
απασχολεί τους μελετητές αφο
ρά τη μορφή που λαμβάνει και 
το ρόλο που καλείται να διαδρα
ματίσει η Ευρωπαϊκή ενοποίηση, 
όπως και τις επιπτώσεις της 
στην εθνική και εθνοτική ταυτό
τητα. Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν 
πως κύριος στόχος της ΕΕ είναι

η ενίσχυση της παγκόσμιας α
νταγωνιστικότητας των οικονο
μιών των κρατών-μελών, άλλοι 
τη θεωρούν ως μια εναλλακτική 
λύση στο πρόβλημα των εθνικών 
ανταγωνισμών στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο.

Δύο κυρίαρχες και διαμετρι
κά αντίθετες λογικές έχουν δια
μορφώσει τη σκέψη για την εξ έ 
λιξη των μειονοτικών φαινομέ
νων, το έθνος-κράτος και την ε 
θνική ταυτότητα. Η λογική της ε 
νοποίησης προβλέπει πως θα 
αμβλυνθούν έως ότου εκλείψουν 
υπό την επίδραση της παγκό
σμιας οικονομίας και γενικευμέ- 
νων πολιτικών αρχών της φιλε
λεύθερης δημοκρατίας. Σε αντί
θεση, η λογική της διάσπασης θε
ωρεί τα έθνη και τις εθνοτικές 
μειονότητες ως μια μόνιμη και 
μελλοντική πηγή σύγκρουσης και 
κατακερματισμού στον κόσμο. 
Το σύντομο αυτό άρθρο επιχει
ρεί να διατυπώσει μια ενδιάμεση 
ερμηνεία των εθνικών φαινομέ
νων και του ρόλου της ευρωπαϊ
κής ενοποίησης, αποσαφηνίζο- 
ντάς την με γενικές αναφορές 
στις επιπτώσεις της τελευταίας 
κατά την τελευταία δεκαετία 
στην περιοχή της Θράκης και της 
μειονότητας που κατοικεί εκεί.

JÎ Ενοποίηση και διάσπαση.
f F ukuyama- Huntington:

_Α_ Δύο προσεγγίσεις.
Τη χρονιά της πτώσης του τοί
χους του Βερολίνου, ο Φράνσις 
Φουκιγιάμα, πολιτικός επιστήμο
νας και διευθυντής μεγάλου ιν
στιτούτου μελετών των ΗΠΑ, 
χαιρέτισε με ενθουσιασμό την

πτώση των σοσιαλιστικών καθε
στώτων και τη στροφή των κρα
τών αυτών προς τη φιλελεύθερη 
δημοκρατία και την οικονομία 
της αγοράς. Εμπνευσμένος από 
την Ενγκελιανή νομοτέλεια, μί
λησε για «το τέλος της ιστορίας» 
και την οριστική νίκη του Δυτι
κού καπιταλιστικού έναντι του 
Ανατολικού σοσιαλιστικού μο
ντέλου. Βρισκόμαστε, ισχυρίστη
κε, στα πρόθυρα μιας τελικής 
μορφής οικουμενικότητας, απε
λευθερωμένης από τις ιδεολογι
κές αντιπαραθέσεις που δίχασαν 
τον κόσμο, και οριστικά εδραιω
μένης στις αρχές του φιλελευθε
ρισμού. 0  πόλεμος των ιδεών τ ε 
λείωσε. Το μέλλον του κόσμου 
διαγράφεται σε μια παγκόσμια 
τάξη ειρηνόφιλων εθνών, όπου οι 
διαφωνίες θα έχουν πλέον να 
κάνουν με την επίλυση οικονομι
κών και τεχνικών προβλημάτων. 
Αδυνατώντας φυσικά ο Φουκι
γιάμα να κατανοήσει το ταυτό
χρονο ξέσπασμα των εθνοτικών 
και εθνικών διαμαχών, παρατή
ρησε απλά πως «έχουν πολύ μι
κρή σημασία οι σκέψεις των αν
θρώπων στην Αλβανία ή στην 
Μπουρκίνα Φάσο, καθώς αυτό 
που μας ενδιαφέρει είναι αυτό 
που μπορούμε να αποκαλέσουμε 
ως “κοινή ιδεολογική κληρονομιά 
της ανθρωπότητας”2».

Μερικά χρόνια αργότερα, ο 
γνωστός, επίσης πολιτικός επι
στήμονας, Σάμιουελ Χάντιν- 
γκτον, παρουσίασε μια διαμετρι
κά αντίθετη ερμηνεία υποστηρί
ζοντας πως ο κόσμος κάθε άλλο 
παρά οδεύει προς την ομοιογε- 
νοποίηση και ιδεολογική συνοχή.
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Αντίθετα, πιστεύει πως τείνει 
προς περαιτέρω διάσπαση που 
την προκαλεί η «σύγκρουση των 
πολιτισμών», μια σύγκρουση με 
έντονη δυναμική στη βάση της 
νέας παγκόσμιας τάξης πραγμά
των.3

Οι μεγάλες αντιθέσεις του αι
ώνα που έρχεται, ισχυρίζεται ο 
Χάντινγκτον, θα έχουν ως πυρή
να, όχι τα οικονομικά συμφέρο
ντα ούτε τις πολιτικές και ιδεο
λογικές αντιπαραθέσεις, αλλά 
την πολιτισμική (cultural) ταυτό
τητα. Η τελευταία περιλαμβάνει 
τον τρόπο σκέψης μιας ομάδας 
ανθρώπων, τις αξίες, ήθη και έ 
θιμα, γλώσσα, θεσμούς, που πα
ρά τις μεταβολές και προσαρμο
γές που υφίστανται, είναι σε τ ε 
λική ανάλυση σύμφωνα με τον 
Χάντινγκτον, κάτι το δεδομένο 
και αμετάβλητο.

0  πολιτισμός (civilization) εί
ναι η ευρύτερη μορφή πολιτισμι
κής ενότητας. Ενώ το έθνος-κρά
τος παραμένει η κυριαρχούσα 
δομή και μορφή οργάνωσης, οι 
μεγάλες συγκρούσεις πολι
τικής και συμφερόντων που 
θα ξεσπάσουν θα είναι ανά
μεσα στις μεγάλες πολιτι
σμικές ενότητες που υπάρ
χουν στον κόσμο. Θα ξ ε 
σπάσουν τόσο σε τοπικό ε 
πίπεδο ανάμεσα σε διαφο
ρετικές εθνοτικές και θρη
σκευτικές κοινότητες όσο 
και σε διεθνές επίπεδο ανά
μεσα στις σχηματιζόμενες συμ- 
μαχίες εθνών για κοινή δράση 
(blocs) σε Ευρώπη, Νότιο Αμερι
κή, Ασία, Ιαπωνία, κ.λπ. Τα με
γάλα πολιτισμικά συμπλέγματα 
που αναγνωρίζει ο Χάντινγκτον 
είναι η Δύση, το Ισλάμ, ο Ινδουι
σμός, Κομφουκιανισμός, η Ορθο
δοξία των Σλάβων, η Ιαπωνία, η 
Λατινική Αμερική και «πιθανώς» 
η Αφρική.4

Τα δύο προαναφερθέντα κεί
μενα έγιναν πασίγνωστα, ενώ οι 
απόλυτες και σε μεγάλο βαθμό 
«ωμές» τοποθετήσεις τους βρή
καν τόσο μεγάλη πολιτική απή
χηση όσο και μικρή εμπειρική α
κρίβεια και εγκυρότητα. Σημα
τοδότησαν κατά κάποιον τρόπο

τους δυο πόλους των συζητήσε
ων και επιχειρημάτων που ανα
πτύχθηκαν για τις ανακατατά
ξεις της μετα-ψυχροπολεμικής 
περιόδου στην Ευρώπη και γενι
κότερα στον κόσμο. Αποτελούν 
προσπάθειες κατανόησης του 
σύγχρονου κόσμου, ενός κόσμου 
όπου οι ιδέες και τα υλικά αγα
θά ταξιδεύουν και διαχέονται με 
μεγάλη ταχύτητα, και τα σύνορα 
γίνονται ρευστά και διάτρητα σε 
τέτοιο βαθμό που τα κράτη αδυ
νατούν πλέον να τα ελέγξουν 
και να διατηρήσουν απόλυτη κυ
ριαρχία. Η θέση του Φουκουγιά- 
μα πηγάζει από μια τελεολογική 
αντίληψη (παράλληλη με αυτή 
του Μαρξ αλλά διαφορετικού 
περιεχομένου) που βλέπει την ε 
ξέλιξη του κόσμου να τείνει 
προς μια οριστική μορφή στην ο
ποία δεν θα υπάρχουν πλέον συ
γκρούσεις, παρά μια καθολική 
και πανανθρώπινη συναίνεση α
ξιών, κριτηρίων, αντιλήψεων. Θα 
μπορούσαμε να τη χαρακτηρί
σουμε ως λογική της ενοποίησης

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν 
πως μια ενδεχόμενη πορεία 

προς ένα ομοσπονδιακό κράτος 
στην Ευρώπη «θα ξυπνούσε 

τον κοιμισμένο γίγαντα 
του εθνικισμού».

που έμμεσα ή άμεσα πηγάζει α 
πό μια υλιστική (materialist) θε
ώρηση για τη φύση του ανθρώ
που, των κοινωνικών σχέσεων 
και πολιτικών δομών. Σε αντίθε
ση, η θεωρία του Χάντινγκτον 
αμφισβητεί ρητά τη δυνατότητα 
επίτευξης μιας ομοιογενούς πα
γκόσμιας κοινωνίας, και παρατη
ρεί πως η έξαρση της πολιτισμι
κής συνείδησης και διεκδικητικό- 
τητας ανά τον κόσμο αποτελεί 
μια σθεναρή αντίδραση ενάντια 
στις δυνάμεις ενσωμάτωσης και 
ομοιογενοποίησης. Θα μπορού
σαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως 
λογική της διάσπασης, η οποία 
αποδίδει πρωταρχικό ρόλο στις 
ιδεατικές (ideational) διαστάσεις

των ανθρώπινων σχέσεων, στους 
πολιτισμικούς δεσμούς και ιδιαι
τερότητες ως τη βάση της συλλο
γικής ταυτότητας και κοινωνι- 
κής-πολιτικής συνοχής.

Εθνότητες, έθνος- κράτος 
και το Ευρωπαϊκό «υπερ- 
κράτος».

Η διχοτόμηση ανάμεσα σε θεω
ρήσεις υλιστικές και ιδεατικές, 
ανάμεσα στη λογική της ενοποίη
σης και της διάσπασης έχει δια
μορφώσει ριζικά το τοπίο της 
συζήτησης και την επιχειρηματο
λογία για τη «Νέα Ευρώπη».5 
Με την εντατικοποίηση των δια
δικασιών της Ευρωπαϊκής ενο
ποίησης καθώς και την προοπτι
κή διεύρυνσης προς την Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη, ένα βα
σικό ερώτημα που απασχολεί 
τους μελετητές αφορά την βιωσι
μότητα του έθνους-κράτους. 
Οδηγεί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση 
στην εξασθένιση και οριστική ε 
ξάλειψη του έθνους-κράτους, 
καθώς και στην τελική αντικατά

στασή του από ένα ευρω
παϊκό υπερ-κράτος; Ή μή
πως είναι και πρόκειται να 
παραμείνει ένας αυστηρά 
διακυβερνητικός οργανι
σμός, καθώς η υπέρβαση 
του έθνους-κράτους θα προ- 
καλούσε (όπως φαίνεται 
πως έχει κάνει σε αρκετές 
περιπτώσεις μέχρι τώρα) τη 
μαζική αντίδραση των Ευ

ρωπαϊκών λαών6; Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που πιστεύουν πως μια εν
δεχόμενη πορεία προς ένα ομο
σπονδιακό κράτος στην Ευρώπη 
«θα ξυπνούσε τον κοιμισμένο γί
γαντα του εθνικισμού».7

Σε μεγάλο βαθμό, το ζήτημα 
της βιωσιμότητας του έθνους- 
κράτους σχετίζεται με τη δια
μόρφωση της ατομικής και συλ
λογικής ταυτότητας: μπορούμε 
να οραματιστούμε τη δημιουργία 
μιας κοινής Ευρωπαϊκής ταυτό
τητας και την ταυτόχρονη εξα 
σθένιση των εθνικών (na-tional) 
ανταγωνισμών και εθνοτικών 
(ethnic) ιδιαιτεροτήτων,8 ή μήπως 
αυτές παραμένουν ισχυρές, αν ό
χι συνεχώς εκτεινόμενες; Τα ε-



ρωτήματα αυτά και η αναζήτηση 
από την οποία πηγάζουν μας 
παραπέμπουν στις δύο προανα- 
φερθείσες λογικές. Μας καλούν 
να σκεφτούμε εάν αυτό που 
συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα 
είναι ενοποίηση ή διάσπαση, συ
ναίνεση ή σύγκρουση, αναγκαιό
τητα του καπιταλισμού ή προ
σπάθεια συγκράτησης του εθνι- 
κού-πολιτισμικού φονταμενταλι- 
σμού, και σε τελική ανάλυση, ε 
άν μας οδηγεί στο μέλλον ή μας 
επιστρέφει στο παρελθόν, στην 
ειρήνη ή στον πόλεμο.

Σε μεγάλο βαθμό, μελέτες 
και αναλύσεις του εθνισμού 
(ethnicity) και των εθνοτικών 
μειονοτήτων επίσης χαρακτηρί
ζονται από την αντιπαράθεση α
νάμεσα στη λογική της ενοποίη
σης και τη λογική της διάσπασης. 
Οι υλιστικές και εργαλειακές 
(instrumental) θεωρήσεις τα αντι
μετωπίζουν ως μορφές συλλογι- 
κότητας και κινητοποίησης ταξι
κών και γενικά κοινωνικο-οικο- 
νομικών συμφερόντων και αιτη
μάτων, «ντυμένα» με εθνικό 
μανδύα.9 Θεωρούν τη διατήρηση 
των εθνοτικών ομάδων και δ ε
σμών ως βασικό εμπόδιο στην 
ουσιαστική πολιτική ενοποίηση 
και σταθερότητα των κρατών 10, 
και πιστεύουν πως σε μεγάλο 
βαθμό μπορούν να ξεπερα- 
στούν με την άρση των οικο
νομικών ανισοτήτων ή με 
την ολοκλήρωση ανάπτυξης 
μέσα στο πλαίσιο του έ 
θνους-κράτους. Με άλλα λό
για, η εθνότητα είναι ένα 
προσωρινό φαινόμενο που 
θα εξαλειφθεί με την ολο
κλήρωση συγκεκριμένων 
διαδικασιών εθνικής και πο
λιτικής ενοποίησης. Αντίθετα, η 
πολιτισμική (culturalist) θεώρηση 
αποδίδει τη διατήρηση των εθνο
τικών μειονοτήτων στην πρωταρ
χική και βαθιά σημασία της συλ
λογικής ταυτότητας και πολιτι
σμικής κοινότητας. Αντιλαμβάνε
ται τις εθνοτικές μειονότητες ως 
συμπαγείς ομάδες, οι οποίες, δί
χως να παραμένουν αδιάσπα
στες μέσα στο χρόνο, χαρακτηρί

ζονται, παρά τις αλλαγές που υ- 
φίστανται, από μεγάλη πολιτική, 
πολιτισμική και κοινωνική συνο
χή. Μας παραπέμπει σε μια ει
κόνα μόνιμης διάσπασης με βάση 
την εθνική καταγωγή, θεωρώντας 
ανέφικτη την ενσωμάτωση των 
διαφορετικών εθνοτικών και πο
λιτισμικών ομάδων σε ένα κοινό 
πολιτικό πλαίσιο.11 Παρά την α
ντίθεσή τους, οι λογικές ενοποίη
σης και διάσπασης συγκλίνουν 
στο συμπέρασμα ότι έθνος-κρά- 
τος και εθνοτική μειονότητα (όσο 
αυτή διατηρεί την ιδιαιτερότητά 
της) είναι καταδικασμένες να 
βρίσκονται σε μία συνεχή και συ
χνά αδιάλλακτη αντιπάράθεση 
που υποθάλπει την κρατική ενό
τητα και ακεραιότητα.

Ούτε η λογική της ενοποίησης 
ούτε αυτή της διάσπασης μπο
ρούν να κατανοήσουν και να α
ποδώσουν με σαφήνεια τις αλλα
γές που υφίστανται στην πράξη 
ο ρόλος του κράτους, οι μειονό
τητες και οι πολιτισμικές ετερό
τητες. Αυτό που φαίνεται να 
συμβαίνει στην Ευρώπη θα μπο
ρούσε πιο σωστά να χαρακτηρι
στεί ως αποτέλεσμα διαπλοκής 
των δύο αυτών πόλων λογικής. 
Παρατηρούμε την απώλεια κυ
ριαρχίας του έθνους-κράτους αλ
λά ταυτόχρονα τη «διάσωση»12

και επανισχυροποίησή του, την 
ευθυγράμμισή του με συγκεκρι
μένες Ευρωπαϊκές πολιτικές και 
κανονιστικά πλαίσια αλλά και τη 
διαιώνιση των εθνικών και πολι
τισμικών ιδιαιτεροτήτων. Ενώ υ
πάρχει μια έξαρση εθνικιστικών 
ταυτοτήτων, που οδηγεί μέχρι 
και σε ακραίες εκδηλώσεις ξενο
φοβίας, παρατηρείται ταυτόχρο
να και μια συνεχώς διευρυνόμε-

νη Ευρωπαϊκή συνείδηση, που 
είναι επικουρική και όχι αντίθετη 
με την εθνική, σε όλο και μεγα
λύτερα πληθυσμιακά στρώματα 
των κρατών-μελών της Ε Ε .13 Τ έ
λος, ενώ μειονοτικοί πληθυσμοί 
και περιοχές με πολιτισμική ιδι
αιτερότητα, όπως η Καταλονία, 
Σκωτία, Κορσική, διεκδικούν όλο 
και ευρύτερη αναγνώριση και 
αυτονομία, ταυτόχρονα υποστη
ρίζουν την Ευρωπαϊκή ενοποίη
ση, ενώ οι περισσότερες έχουν 
πλέον αποσυρθεί από αιτήματα 
ανεξαρτησίας ή απόσχισης. Πώς 
μπορούμε να εξηγήσουμε και να 
κατανοήσουμε αυτά τα εκ πρώ
της όψεως αντιφατικά φαινόμενα 
που παρατηρούμε στην Ευρώπη;

0  διαμεσολαβητικός ρόλος 
των πολιτικών θεσμών: 
Alain Touraine.

Επιχειρώντας να κατανοήσει τα 
προαναφερθέντα μεταβλητά 
φαινόμενα, ο κοινωνιολόγος Α- 
λαίν Τουραίν τοποθετεί την Ε υ
ρώπη σε ένα μετα-εθνικό στά
διο, στο οποίο οι βασικές κατη
γορίες πολιτικής και κοινωνικής 
σκέψης και πρακτικής αποσυντί
θενται. Οι Ευρωπαίοι, υποστηρί
ζει, έχουν εμπεδώσει βαθιά την 
ιδέα μιας απόλυτης αντιστοιχίας 

ανάμεσα στην οικονομία, 
τους πολιτικούς θεσμούς, 
τις πολιτισμικές αξίες και 
τις κοινωνικές δομές μέσα 
στο πλαίσιο της ενότητας 
του έθνους-κράτους. Το 
κράτος όμως ως τέτοια ο
ντότητα περνάει βαθιά κρί
ση, καθώς η αντιστοιχία αυ
τή εξαλείφεται. Τα αίτια 
αυτής της κρίσης δεν εντο

πίζονται μονομερώς στη λογική 
της ενοποίησης «προς τα άνω» 
και στις επιταγές της παγκό
σμιας οικονομίας, που οδηγούν 
τα κράτη να σχηματίσουν ευρύ
τερες και ομοιογενείς πολιτικές 
και κοινωνικές ενότητες, όπως 
πολλοί αντιλαμβάνονται την ΕΕ. 
Ούτε όμως, κατά τον Τουραίν, 
μπορούμε να την αποδώσουμε 
αποκλειστικά στη λογική της

Οι Ευρωπαίοι έχουν εμπεδώσει βαθιά 
την ιδέα μιας απόλυτης αντιστοιχίας ανάμεσα 

την οικονομία, τους πολιτικούς θεσμούς, 
τις πολιτισμικές αξίες 

και τις κοινωνικές δομές μέσα στο πλαίσιο 
της ενότητας του έθνους-κράτους.
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διάσπασης «από κάτω» και στα 
αιτήματα αναγνώρισης και διεκ
δίκησης αυτονομίας των εθνοτι
κών ταυτοτήτων και περιφερεια
κών μειονοτήτων. Η σύγχρονη 
Ευρώπη, υποστηρίζει ο Τουραίν, 
χαρακτηρίζεται από την παράλ
ληλη εξέλιξη αλλά και εντεινόμε- 
νη διάσταση ανάμεσα στις δυνά
μεις της παγκοσμιοποιημένης οι
κονομίας, από τη μια, και την ι
σχυροποίηση των πολιτισμικών 
δεσμών και ταυτοτήτων από την 
άλλη.14 Μπροστά σ ’ αυτή 
την αντιπαράθεση, ο ρόλος 
της πολιτικής δράσης και 
των θεσμών δεν εκλείπει 
αλλά ριζικά επαναπροσδιο
ρίζεται στον ενδιάμεσο χώ
ρο μεταξύ των δύο αυτών 
διαδικασιών. Οι πολιτικοί 
θεσμοί καλούνται να αναλά
βουν όχι την υπεράσπιση 
της οικονομικής και εθνικής- 
πολιτισμικής συνοχής, αλλά το 
δύσκολο, καινοτόμο και δημι
ουργικό έργο της διαμεσολάβη
σες τους, άλλοτε με όρους συμ
βιβασμού και άλλοτε με στόχο ή 
αποτέλεσμα τη συγκράτηση των 
συγκρούσεων.

0  Τουραίν επεξηγεί το επι
χείρημά του συγκρίνοντας το α
μερικανικό με το ασιατικό μο
ντέλο. Το πρώτο, υποστηρίζει, 
χαρακτηρίζεται από έναν ακραί
ας μορφής διαχωρισμό και διά
σταση ανάμεσα σε μια παγκο- 
σμιοποιημένη και ισχυρότατη οι
κονομική τάξη, από τη μια, και 
έναν μεγάλο αριθμό πολιτισμι
κών και τοπικών κοινοτήτων που 
συνυπάρχουν στους κόλπους της 
νοτιοαμερικανικής κοινωνίας, α
πό την άλλη. Λίγοι είναι αυτοί 
που πιστεύουν πια πως το Σύ
νταγμα, το Ανώτατο Δικαστήριο 
ή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
των ΗΠΑ εκφράζουν κοινές α
ξίες ή διαμορφώνουν την κοινω
νία. Η οικονομία και ο πολιτι
σμός, τα συμφέροντα και τα αι
σθήματα, είναι ρητά διαχωρισμέ
να καθώς υπάρχει ελάχιστη αντι
στοιχία μεταξύ τους.15 Αν αυτή η 
αναντιστοιχία δεν είναι προβλη
ματική για μια χώρα ως επί το

πλείστον μεταναστών που με τη 
βούλησή τους εγκαταστάθηκαν 
εκεί, θα ήταν σίγουρα ανέφικτη 
και ενδεχομένως αποσταθερο
ποιητική για μια ήπειρο εθνών- 
κρατών και εθνοτικών κοινοτή
των όπως η Ευρώπη. Στο αντί
θετο άκρο βρίσκεται το ασιατικό 
μοντέλο, που χαρακτηρίζεται α
πό μια ακραίας μορφής ενσωμά
τωση της οικονομικής ανάπτυξης 
με τα πολιτισμικά στοιχεία, υπό 
τον έλεγχο και την κηδεμονία ι

σχυρών και λιγότερο ή περισσό
τερο αυταρχικών κρατών και κα
θεστώτων, όπως αυτά της Μα
λαισίας, της Ινδονησίας, της Σι
γκαπούρης, κ.λπ. 0  πολιτισμικός 
εθνικισμός (cultural nationalism) 
που βρίσκεται στη βάση αυτού 
του μοντέλου δεν μπορεί να χα
ρακτηριστεί ως φονταμενταλι- 
σμός αλλά αποτελεί μια μορφή 
αντίστασης στη Δυτική ηγεμονία 
όπως και μια προσπάθεια της 
πολιτικής ελίτ των χωρών αυτών 
να θέσει και να διατηρήσει υπό 
τον έλεγχό της τους πολιτισμι
κούς πόρους για να εδραιώσει 
με τον τρόπο αυτό την εξουσία 
της.16

Η Ευρώπη, υποστηρίζει ο 
Τουραίν, βρίσκεται ανάμεσα στο 
αμερικανικό και το ασιατικό μο
ντέλο. Είναι η κατεξοχήν πολιτι
κή ήπειρος. «Αυτό που τη χαρα
κτηρίζει είναι ο κυρίαρχος ρόλος 
του πολιτικού συστήματος ως 
εργαλείου ενσωμάτωσης της οι
κονομίας με τον πολιτισμό».17 
Βασικό χαρακτηριστικό της επί
σης είναι ο πρωταρχικός ρόλος 
που έχουν οι διαδικασίες κατα
μερισμού δαπανών και προνο
μίων ανάμεσα στις διάφορες ο
μάδες του πληθυσμού, ως φορείς

κοινωνικής ενσωμάτωσης (social 
integration). Ούτε η διεθνοποιη- 
μένη κουλτούρα της Αμερικής 
ούτε και η συμπαγής πολιτισμική 
ταυτότητα του Ασιατικού μοντέ
λου, αλλά η αρχή της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης είναι η χαρακτηρι
στική αξία που διαφοροποιεί την 
Ευρώπη. Αυτό δεν συνδέεται 
μόνο με την κατεξοχήν ανάπτυξη 
του κράτους πρόνοιας στη Δυτι
κή Ευρώπη αλλά είναι επίσης 
βαθιά ριζωμένο στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη μετά 
από μισό περίπου αιώνα 
σοσιαλισμού. Ωστόσο, η 
σκέψη και η πράξη των Ευ
ρωπαίων μελετητών και αν
θρώπων γενικότερα εξακο
λουθεί να είναι αυστηρά ο- 
ριοθετημένη, αν όχι παγι- 
δευμένη, στο μοντέλο της ε 
θνικής κοινωνίας όπου το έ 
θνος-κράτος έχει απόλυτη 

κυριαρχία και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα διατήρησης της κοι
νωνικής συνοχής.18 Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι σ ’ αυτό οφείλε
ται και η δυσκολία κατανόησης 
των φαινομενικά αντιφατικών ε 
ξελίξεων στην Ευρώπη, με κά
ποιους να κρούουν τον κώδωνα 
του κινδύνου ενός ευρωπαϊκού 
υπερ-κράτους, και άλλους να ε 
πιβεβαιώνουν πανηγυρικά την α
κλόνητη ισχύ και διαιώνιση του 
έθνους-κράτους.

Οι προσπάθειες των κοινω
νιολόγων, πολιτικών επιστημό
νων και άλλων, επισημαίνει ο 
Τουραίν, πρέπει να στραφούν 
προς τη συστηματική αναζήτηση, 
εμπειρική περιγραφή και αξιολό- 
γηση μηχανισμών ενσωμάτωσης 
ικανών να συνδυάσουν και να 
διαμεσολαβήσουν τις πολιτισμι
κές ιδιαιτερότητες με την εργα- 
λειακή λογική της οικονομίας.19 
Σε μεγάλο βαθμό, οι μηχανισμοί 
αυτοί δεν εστιάζονται στο έθνος- 
κράτος ούτε συγκλίνουν σε ένα 
υπερ-κράτος. αλλά αναπτύσο- 
νται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο 
μέσα από το συσχετισμό και τη 
σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κράτους, κράτους και μειο
νοτήτων, καθώς και ανάμεσα

Η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα 
στο αμερικανικό και το ασιατικό μοντέλο. 

Αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι 
ο κυρίαρχος ρόλος του πολιτικού συστήματος 

ως εργαλείου ενσωμάτωσης 
της οικονομίας με τον πολιτισμό.
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στις διάφορες εθνοτικές και πο
λιτισμικές κοινότητες που συνυ
πάρχουν στους κόλπους των Ε υ
ρωπαϊκών κοινωνιών. Πώς συμ
βάλλει η θεώρηση του Τουραίν 
στο να κατανοήσουμε τις μορφές 
των μειονοτικών φαινομένων 
στην Ευρώπη και τις αλλαγές 
που υφίστανται; Συγκεκριμένα, 
ποιους μηχανισμούς και θεσμούς 
έχει υπόψη του ο Τουραίν; Το ε 
πόμενο και τελευταίο μέρος αυ
τού του άρθρου θα διατυπώσει 
κάποιες σκέψεις με βάση αυτό 
το ερώτημα, εξετάζοντας επι
γραμματικά την περίπτωση της 
Θράκης και των θεσμικών αλλα
γών τα τελευταία χρόνια στην 
περιοχή αυτή που κατοικείται α
πό σημαντικό αριθμό μειονοτι
κών πληθυσμών.'·

4 Περιφερειακή πολιτική 
και η μειονότητα στη 
Θράκη.

Μια σειρά πολιτικών της ΕΕ 
στοχεύουν στο να αντισταθμί
σουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
της οικονομικής σύγκλισης που 
απορρέουν από το άνισο επίπε
δο ανάπτυξης των διαφόρων 
κρατών-μελών. Συστηματική πο
λιτική της Ένωσης σ ' αυτή την 
κατεύθυνση είναι η διαρθρωτική 
πολιτική (structural policy) προς 
στις υποβαθμισμένες περιοχές 
της νότιας Ευρώπης και της 
Ιρλανδίας. Η Ελλάδα έχει ε 
πωφεληθεί σημαντικά από 
τους πόρους των διαρθρωτι
κών ταμείων.20 Ταυτόχρονα, 
ως το πιο συγκεντρωτικό 
κράτος της ΕΕ, υποχρεώθη
κε να προβεί σε μια σειρά 
θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
προς την κατεύθυνση της α
ποκέντρωσης,21 οι οποίες συ- 
νίστανται στη δημιουργία δεκα
τριών διοικητικών περιφερειών 
καθώς και θεσμών νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης με κατεξοχήν α
ναπτυξιακό ρόλο.22 Από ένα α
πλό όργανο της κεντρικής εξου
σίας και διοίκησης, η νομαρχία έ 
χει μεταβληθεί σε θεσμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης με τοπικά εκλεγ
μένο νομάρχη και νομαρχιακό

συμβούλιο. Η θέσπιση των αλλα
γών αυτών συνάντησε μεγάλη α
ντίδραση στην περιοχή της Θρά
κης, κυρίως στους νομούς Ροδό
πης και Ξάνθης όπου κατοικούν 
μειονοτικές ομάδες Τούρκων, 
Πομάκων και Τσιγγάνων μου
σουλμάνων. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του '80, η πολιτική 
συμπεριφορά των ομάδων αυτών 
υπήρξε σε μεγάλο βαθμό συ
μπαγής, αντανακλώντας μια 
συλλογική και εθνική τουρκική 
(ethnic Turkish) συνείδηση. Οι 
προαναφερθείσες θεσμικές αλ
λαγές έχουν σημαντικές επιπτώ
σεις στις σχέσεις της μειονότητας 
με τις τοπικές και νομάρχιακές 
αρχές στην Ξάνθη και τη Ροδό
πη.23 Σε τι βαθμό οι νομαρχια
κοί και περιφερειακοί θεσμοί θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
δείγμα των ενδιάμεσων 
(intermediate) και «διαμεσολα- 
βητικών» δομών (mediating 
structures) στους οποίους αναφέ- 
ρεται ο Τουραίν;

Μέχρι το 1990, η κρατική πο
λιτική απέναντι στη Θράκη είχε 
καθαρά χαρακτήρα στρατηγικό 
με σκοπό την αμυντική ενίσχυση 
της περιοχής, την οποία η πα
ρουσία της μειονότητας θεωρού
νταν ότι υπονομεύει. Πέρα από 
τον αναπτυξιακό ανορθολογισμό 
της. συνέβαλε στη δημιουργία

Από τη δεκαετία του 1960 
και μέχρι το 1990, 

το Ελληνικό Κράτος θέσπισε 
μια σειρά διοικητικών περιορισμών 

και διακρίσεων στη Θράκη, στερώντας 
βασικά δικαιώματα από τη μειονότητα.

μιας μη ανταγωνιστικής και εν 
μέρει υπανάπτυκτης περιφερεια
κής οικονομίας. Είναι γνωστό 
πως από τη δεκαετία του 1960 
και μέχρι το 1990, η πολιτική του 
κράτους (πιστά ακολουθούμενη 
από όλα τα κόμματα και τις κυ
βερνήσεις) θέσπισε μια σειρά δι
οικητικών περιορισμών και δια
κρίσεων στη Θράκη, στερώντας

βασικά δικαιώματα (π.χ. αγο
ράς, επενδύσεων, κ.λπ.) από τη 
μειονότητα. Ταυτόχρονα, έδινε 
οικονομικά κίνητρα και πριμοδο
τούσε αναξιόπιστους επενδυτές 
και μη προσοδοφόρες επενδύ
σεις που δεν είχαν στόχο την α
νάπτυξη της περιοχής, αλλά να 
συγκεντρώσουν τον πλούτο και 
την οικονομική δραστηριότητα 
σε χριστιανούς, θεωρώντας ότι 
με τον τρόπο αυτό μπορεί να 
προστατευθεί η εθνική συνοχή. Η 
εκπροσώπηση μέσα από τα κόμ
ματα ήταν εικονική και ουσια
στικά ανεπαρκής, καθώς το λε
γόμενο Γραφείο Πολιτισμικών Υ
ποθέσεων του Υπουργείου Ε ξω 
τερικών στις νομαρχίες της Ξάν
θης και της Κομοτηνής είχε τη 
διακριτική ευχέρεια να αποφασί
ζει με αυθαίρετο και αυταρχικό 
τρόπο ζητήματα που αφορούσαν 
τη μειονότητα (η οποία πλέον υ
πάγεται στο Υπουργείο Εσωτε
ρικών).

Η εθνικιστική αυτή πολιτική 
προφανώς είχε ως στόχο την 
πλήρη απομόνωση και συρρίκνω
ση της μειονότητας, και είχε ως 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τ ε 
ράστιο κοινωνικο-οικονομικό χά
σμα και ανισότητες ανάμεσα 
στις δύο κοινότητες των χριστια
νών και μουσουλμάνων.24 Η από
λυτη απομόνωση, η έλλειψη α

μοιβαίας επικοινωνίας και 
συνοχής της κάθε κοινότη
τας έκαναν εύκολο τον έ 
λεγχό τους από ηγετικές ο
μάδες συμφερόντων που ε 
πωφελούνταν της κατάστα
σης. Έτσι αναπτύχθηκαν 
δύο παράλληλοι εθνικισμοί, 
ο ελληνοχριστιανικός και ο 
τουρκικός εθνικισμός, σ ’ έ 
να κλίμα μισαλλοδοξίας και 

αμοιβαίας καχυποψίας. Συνέβα
λαν σε μια κατάσταση εθνικιστι
κής πόλωσης, μια άκρως άγονη 
μορφή αντιπαράθεσης, αδιέξο
δης και δυνητικά επικίνδυνης. Αν 
και αντίπαλοι, παραδόξως οι 
δύο αυτοί εθνικισμοί έχουν συ- 
μπορευτεί παράλληλα, λαμβάνο- 
ντας κοινή στάση απέναντι σε 
πολλά ζητήματα. Ένα α π ' αυτά

είναι οι θεσμικές αλλαγές στην 
περιφερειακή αναπτυξιακή πολι
τική με στόχο την αποκέντρωση.

Η δημιουργία περιφερειακών 
θεσμών και νομαρχιακής αυτοδι
οίκησης με σκοπό μια αποτελε
σματικότερη αναπτυξιακή και 
διαρθρωτική πολιτική συνάντησε 
μεγάλη αντίδραση ανάμεσα σ ’ 
αυτούς που θεωρούν πως η απο
κέντρωση υποθάλπει την κρατι
κή και εθνική ακεραιότη
τα .25 Οι αντιδράσεις και π ιέ
σεις υπήρξαν ιδιαίτερα έ 
ντονες στην περίπτωση της 
Θράκης συντελώντας στην 
κατ ’ εξαίρεσιν σύσταση 
«διευρυμένων νομαρχιών» 
στην Περιφέρεια Ανατολι
κής Μακεδονίας και Θρά
κης, που αποκλείουν την 
περίπτωση εκλογής νομάρ
χη από τη μειονότητα. Εξακο
λουθούν να γίνονται προσπάθει
ες επανενίσχυσης του κεντρικού 
ελέγχου μέσω της περιφερειακής 
διοίκησης, ενώ η συνεχής παρου
σία του Γραφείου Πολιτιστικών 
Υποθέσεων αποτελεί τροχοπέδη 
στον εκδημοκρατισμό και την α
ποκέντρωση των θεσμών καθώς 
και στην αποτελεσματική τους 
λειτουργία ως φορείς ανάπτυ
ξης. Η εξέλιξη και μακροπρόθε
σμη μορφή των θεσμών θα καθο
ριστούν από την έκβαση των α
ντιπαραθέσεων και πιέσεων που 
εξακολουθούν να υφίστανται. 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως 
στην περίπτωση της Θράκης, η ι
σχυρότερη αντίσταση σε θεσμι
κές και πολιτικές αλλαγές προς 
την κατεύθυνση της αποκέντρω
ση, προέρχεται όχι από την κ ε
ντρική εξουσία αλλά από τοπι
κούς παράγοντες που παραδο
σιακά έχουν επωφεληθεί και 
δράσει με μεγάλη αυτονομία και 
αυθαιρεσία σε ζητήματα διοίκη
σης και ανάπτυξης που αγγίζουν 
τη μειονότητα.26 Οι θεσμοί περι
φερειακής ανάπτυξης και τοπι
κής αυτοδιοίκησης συναντούν ε 
πίσης αντίσταση από κύκλους 
της μειονότητας. Εν μέρει, αυτή 
η αντίσταση είναι ευνόητη και 
πηγάζει από την έλλειψη εμπι

στοσύνης και καχυποψίας που 
χαρακτηρίζει τις σχέσεις κράτους 
και μειονότητας. Σταδιακά όμως 
προωθείται από ηγετικούς πα- 
ράγοντές της οι οποίοι αρνού- 
νται και αποθαρρύνουν τη συμ
μετοχή της μειονότητας, ενδεχο
μένως γιατί αυτή υποθάλπει τη 
συλλογική συνοχή της και είναι 
ασύμβατη με ακραίες μορφές ε 
θνικισμού.

Η δυνατότητα ανάπτυξης της Θράκης 
σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή περιφέρεια 

είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

και οικονομικών ανισοτήτων 
που υφίστανται η μειονότητα.

Παρά την ημιτελή και αντιμα- 
χόμενη εφαρμογή τους, οι περι
φερειακοί και νομαρχιακοί θε
σμοί έχουν ήδη επιφέρει σημα
ντικά θετικά αποτελέσματα στις 
σχέσεις της μειονότητας με τις 
κρατικές αρχές και τη δημόσια 
διοίκηση, όπως φαίνεται μέσα α
πό μια σειρά συνεντεύξεων που 
πραγματοποίησε η συγγραφέας 
του παρόντος κειμένου στην Κο
μοτηνή και την Ξάνθη το διάστη
μα 1995-96.27 Με την εκλογή νο
μάρχη και νομαρχιακού συμβου
λίου, δημιουργήθηκε η δυνατότη
τα συμμετοχής του τοπικού πλη
θυσμού, συμπεριλαμβανομένης 
και της μειονότητας, στον οποίο 
το συμβούλιο είναι υπόλογο. 
Μέσα από τους νομαρχιακούς 
θεσμούς, οι εκλεγμένοι σύμβου
λοι λειτουργούν πιο ορθολογιστι
κά και με μεγαλύτερη διάθεση 
συνεργασίας προς την επίλυση 
των προβλημάτων. Οι εκλεγμέ
νοι νομάρχεις και δήμαρχοι στις 
πόλεις αυτές έχουν αναπτύξει 
προσπάθειες να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα, να δημιουργή
σουν κλίμα εμπιστοσύνης και να 
συμβιβάσουν μέσα από διάλογο 
τις συγκρούσεις και τις διαφορε
τικές ισχυρές πιέσεις. Είναι ε 
ντυπωσιακό ότι ο λόγος και η ε 
πιχειρηματολογία πλέον των ε 
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κλεγμένων της νομαρχίας, όπως 
και της διοίκησης της περιφέρει
ας, δεν κάνει αναφορές στην α
νάγκη εθνικής συνοχής και αμυ
ντικής ενίσχυσης απέναντι στον 
«τουρκικό κίνδυνο» αλλά στις 
αρχές της ισονομίας και ισοπολι- 
τείας. Καίτοι στην πράξη οι αρ
χές αυτές δεν βρίσκουν συνεπή 
εφαρμογή, η αναφορά τους είναι 
ενδεικτική της προσπάθειας α

ποδοχής και νομιμοποίησης 
που κάνουν εν μέρει οι αρ
χές απέναντι στη μειονότη
τα. Η διατήρηση του Γρα
φείου Πολιτιστικών Υποθέ
σεων τροφοδοτεί μεγάλη 
δυσαρέσκεια και δυσπιστία 
στη μειονότητα και ίσως α
ποτελεί το υπ ’ αριθμόν ένα 
εμπόδιο στην εξομάλυνση 
των σχέσεών της με το κρά

τος, όπως και στην ολοκλήρωση 
μιας αποτελεσματικής αναπτυ
ξιακής πολιτικής. Παρόλ’ αυτά, 
η δράση του δεν είναι πλέον ού
τε ανεμπόδιστη ούτε αδιαμφι
σβήτητη, ειδικά όταν έρχεται σε 
σύγκρουση με αναπτυξιακές 
προτεραιότητες και προϋποθέ
σεις υλοποίησης του Περιφερεια
κού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Η δυνατότητα ανάπτυξης της 
Θράκης σε μια σύγχρονη Ευρω
παϊκή περιφέρεια είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την αντιμετώπι
ση των κοινωνικοοικονομικών α
νισοτήτων που υφίστανται η μει
ονότητα και οι περιοχές όπου 
κατοικεί. Η διπλή αντίδραση α
πέναντι στις θεσμικές αλλαγές 
από τους δύο εθνικισμούς, τον 
ελληνικό και τον τουρκικό, μας 
παραπέμπει στο ευρύτερο σχή
μα αντιπαράθεσης που αντιλαμ
βάνεται ο Τουραίν: από τη μία 
πλευρά, οι επιταγές της σύγκλι
σης με την Ευρωπαϊκή οικονο
μία, από την άλλη, οι δυνάμεις 
της διάσπασης στο όνομα ή στην 
αναζήτηση μιας ιδιαίτερης ταυ
τότητας και μιας ομοιογενούς 
κοινότητας και κοινωνίας. Σ ’ 
αυτή την αντιπαράθεση, οι νο
μαρχιακοί και περιφερειακοί θ ε
σμοί έχουν τη δυνατότητα, εάν 
εδραιωθούν ουσιαστικά και εξε-
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λιχθούν προς μια πραγματικά 
δημοκρατική κατεύθυνση, να 
διαμεσολαβήσουν αποτελεσματι
κά ανάμεσα στις επιταγές της ε 
νοποίησης, από τη μία, καθώς 
και στα αιτήματα για τη διατή
ρηση των εθνικών και πολιτισμι
κών ταυτοτήτων, από την άλλη. 
Η δυνατότητα αυτή συνίσταται 
καταρχήν στο ότι δημιουργούν έ 
ναν κοινό χώρο επαφής και επι
κοινωνίας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για ζητήματα ανά
πτυξης της περιοχής, ο οποίος ε 
πιτρέπει την ανοιχτή σύγκρουση 
συμφερόντων και εν μέρει τη 
διαπραγμάτευσή τους. Στο βαθ
μό που αναπτυχθεί αυτή η δυνα
τότητα και εμπεδωθεί ως αντί
ληψη, θα συμβάλει στην άρ
ση της έλλειψης'Εμπιστοσύ
νης και της καχυποψίας, κά
τι που σποραδικά φαίνεται 
πως ήδη συμβαίνει. Όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε έ 
νας από τους αντινομάρχες, 
«εφόσον η μειονότητα συμ
μετέχει σε όλους τους το
μείς δραστηριοτήτων, μπο
ρούμε να τους κάνουμε να 
νιώσουν ασφάλεια εδώ. Δεν 
μπορούμε πια να τους στερούμε 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών 
της Ελλάδας, όπως έκαναν 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Ε ί
μαστε στην ενωμένη Ευρώπη, 
και πρέπει να επιλύσουμε τα 
προβλήματα που υπάρχουν για 
να φτιάξουμε πολίτες νομοτα
γείς».28

Μέσα από τους θεσμούς αυ
τούς, κυρίως με τη συμβολή των 
ενεργών μελών της μειονότητας 
και των χριστιανών στα νομαρ
χιακά και δημαρχιακά συμβού
λια της Κομοτηνής και της Ξάν
θης, ανοίγει μια ενδιάμεση οδός 
ανάμεσα στους δύο ακραίους ε 
θνικισμούς. Είναι δι-εθνική, σε 
μεγάλο βαθμό μη-κομματική, και 
έχει κοινή της βάση την επιδίωξη 
αναπτυξιακών στόχων, την ανα- 
διαμόρφωση των τοπικών σχέσε
ων ανάμεσα στις δύο κοινότητες, 
καθώς και της πολιτικής κουλ
τούρας, εν τέλει την εμπέδωση 
των αρχών της ισονομίας, του

σεβασμού της εθνοτικής και πο
λιτισμικής ετερότητας. Δεν είναι 
τυχαία η διαφοροποίηση που συ- 
ντελείται τα τελευταία πέντε με 
έξι χρόνια των πεποιθήσεων και 
των πολιτικών απόψεων που εκ
φράζουν μουσουλμάνοι και χρι
στιανοί οι οποίοι πλέον δεν συ- 
μπεριφέρονται ως συμπαγείς 
μάζες. Ούτε είναι τυχαίο ότι την 
ίδια περίοδο το κίνημα του 
τουρκικού εθνικισμού, που είχε 
ξεκινήσει με τους ανεξάρτητους 
βουλευτές, δεν τυγχάνει της ί
διας απήχησης και αποδοχής 
που είχε τότε. Επίσης διάχυτη 
στα αστικά στρώματα της μειο
νότητας είναι η διάθεση ενδο
σκόπησης που οδηγεί πολλούς

Το κίνημα ίου τουρκικού εθνικισμού, 
που είχε ξεκινήσει 

με τους ανεξάρτητους βουλευτές, 
δεν τυγχάνει της ίδιας απήχησης 

και αποδοχής που είχε 
τη δεκαετία του 1980.

να επαναπροσδιορίσουν τα προ
βλήματα ρίχνοντας ευθύνες όχι 
μόνο στο ελληνικό κράτος αλλά 
αναγνωρίζοντας και την έλλειψη 
βούλησης ή ικανότητας από την 
πλευρά μελών της μειονότητας 
να ξεπεράσουν την απομόνωσή 
τους και να δραστηριοποιηθούν 
πιο ενεργά στην ευρύτερη κοινω
νία. Αυτό που παρατηρούμε εί
ναι μια μερική αποστασιοποίηση 
ή αμφισβήτηση του «εθνικισμού 
της μητέρας-πατρίδας» (αυτό 
που ο κοινωνιολόγος Ρότζιερς 
Μπρουμπέικερ ονομάζει
«homeland nationalism»)29 προς 
την αναζήτηση μιας ουσιαστικά 
ανεξάρτητης αλλά και εξίσου 
δυναμικής μειονοτικής ταυτότη
τας και πολιτικής.

Κοινωνική ένταξη και 
πολιτισμική ιδιαιτερότητα: 
Συμπεράσματα.

Οι γενικές θεωρήσεις και προ
βλέψεις τόσο του Φουκιγιάμα ό
σο και του Χάντινγκτον είναι όχι

μόνο άγονες και πολιτικά αδιέ
ξοδες, αλλά στηρίζονται και σε 
εμπειρικά σαθρές βάσεις.

Η πολιτικοποίηση των μειο
νοτήτων δεν είναι απλά μια μορ
φή προώθησης πολιτικών συμφε
ρόντων και κοινωνικο-οικονομι- 
κών επιδιώξεων, αλλά ούτε και 
μια απλουστευτική έκφραση 
ταύτισης με μία συγκεκριμένη 
πολιτισμική κοινότητα. Άλλωστε 
η πολιτισμική ταυτότητα δεν εί
ναι ένα σταθερό και παθητικό 
χαρακτηριστικό, αλλά συνεχώς 
μεταβάλλεται και επαναπροσ
διορίζεται σε μεγάλο βαθμό ε 
νεργά από τα μέλη της.

Στη Θράκη, μια από της φτω
χότερες περιοχές της ΕΕ, που 

προσπαθεί να αναπτυχθεί, 
το ζητούμενο για τη μειονό
τητα είναι η ενίσχυση των 
δυνατοτήτων κοινωνικοοι
κονομικής ένταξής της αλλά 
ταυτόχρονα και η διατήρη
ση και η ανάπτυξη της πο
λιτισμικής ιδιαιτερότητάς 
της. Οι θεσμικές αλλαγές 
που περιγράφτηκαν στο 
προηγούμενο μέρος αυτού 

του άρθρου έχουν τη δυνατότητα 
να προωθήσουν την κοινωνική έ 
νταξή της διαμέσου μιας δια-ε- 
θνικής, διακοινοτικής οδού, δίχως 
(τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως) 
να υπονομεύουν τη διατήρηση 
της ταυτότητάς της. Με άλλα 
λόγια, παρέχουν ένα ελάχιστο 
κοινό και άκρως απαραίτητο 
πλαίσιο πολιτικής σύγκρουσης, 
συνεργασίας και κοινωνικοποίη
σης.

Είναι πολύ σημαντικό ότι οι 
περιφερειακοί και νομαρχιακοί 
θεσμοί εντάσσονται σε ένα ευρύ
τερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο καθώς 
ο ρόλος της Ευρώπης αποτελεί 
κλειδί στην προαναφερθείσα δυ
νατότητα διαμεσολάβησης. Συνί- 
σταται όχι μόνο στο ότι η ΕΕ εί
ναι πηγή σημαντικών πόρων για 
την περιφέρεια, αλλά κυρίως 
στο ότι είναι ένα πλαίσιο εγγύη
σης και ασφάλειας. Αυτό συμ
βαίνει όχι μόνο επειδή παρέχει 
ένα νομικό πλαίσιο προστασίας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά
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και γιατί αποτελεί σύμβολο πο- 
λυπολιτισμικής οργάνωσης δίχως 
μια κεντρική κουλτούρα (αντί
στοιχη της εθνικής), κάτι που ε 
πιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία 
στην έκφρασης της ετερότητας. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η
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Εθνικό Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση:

Η Σύγκρουση και η Σύνθεση
• Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α  Ε .  Μ π ο τ ς ι ο υ  ·

η  διαλεκτική δυναμική 
της σχέσης ανάμεσα 
στο ευρωπαϊκό έ 
θνος-κράτος και την 
ευρωπαϊκή -υ π ερ ε
θνική- ολοκλήρωση 

αποτελεί για περισσότερο από 
μισό αιώνα το πλαίσιο της μετα
πολεμικής ανάπτυξης της Ευρώ
πης. Η σταδιακή κατάργηση συ- 
στημικών, πολιτικών και, ει δυ
νατόν, εδαφικών συνόρων μετα
ξύ των ευρωπαϊκών κρατών α- 
ποτέλεσε την κομβική εστία σύν
θεσης των εθνικών συμφερόντων 
με απώτερο στόχο την αποτροπή 
της ακραίας μορφής ανταγωνι
σμού αυτών των συμφερόντων, 
του πολέμου.1 Προσπάθειες ανά
λυσης, αποτίμησης και αναθεώ
ρησης των ισορροπιών που διέ- 
πουν τη σχέση κράτους-ολοκλή- 
ρωσης είναι τόσο παλαιές όσο 
και η ίδια η διαδικασία της ευ
ρωπαϊκής ενοποίησης, και τόσο 
καθιερωμένες όσο και ο 
προβληματισμός γύρω από 
το δίλημμα ομοσπονδιακών 
και διακυβερνητικών μοντέ
λων.2

Η παραδοσιακή αγκί- 
στρωση του ευρωπαϊκού ε 
θνικού κράτους στην έννοια 
της εθνικής κυριαρχίας 
(sovereignty) μοιραία ατόνη- 
σε μετά το τέλος του Β ’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 
η διεθνής πραγματικότητα 
υπαγόρευσε στη (Δυτική) Ευρώ
πη να ενσωματώσει ή ακόμη και 
να ταυτίσει το εθνικό συμφέρον 
(national interest) με διακυβερνη
τικές-υπερεθνικές δομές
(integrational -cum -supranational 
structures). Τα κράτη της τότε

Δυτικής Ευρώπης συναίνεσαν σε 
μία πορεία αλληλεξάρτησης και 
ολοκλήρωσης, που θα οδηγούσε 
με μαθηματική ακρίβεια στην 
αυξανόμενη διάβρωση της εθνι
κής κυριαρχίας στην ορθόδοξη 
μορφή της. Η αυτοαναίρεση της 
πεμπτουσίας του εθνικού κρά
τους. της εθνικής κυριαρχίας, νο
μιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την 
κλασική διατύπωση του Geoffrey 
Howe, από την ανάγκη που γεν
νήθηκε μέσα στο πρώιμο μετα
πολεμικό κλίμα για ανταλλαγή 
και αντιστάθμιση αυτής της κυ
ριαρχίας με υπερεθνικές αντιλή
ψεις («sovereignty...a ressource 
to be traded rather than 
guarded»).3 H έκβαση είναι σή
μερα ορατή: ο περιορισμός της 
εθνικής κυριαρχίας κόστισε στα 
ευρωπαϊκά κράτη δυνατότητες 
απεριόριστης εθνικής δράσης, 
αλλά, παράλληλα, τα βοήθησε 
να ξεπεράσουν τα όρια και τους

περιορισμούς τους και, σε τελευ
ταία ανάλυση, να προωθήσουν 
αποτελεσματικότερα τα εθνικά 
τους συμφέροντα αποκλείοντας 
λύσεις σε πεδία μαχών. Αν δε
χθούμε ότι η προώθηση του εθνι
κού συμφέροντος (ή της ερμηνεί

ας του) καθώς και η αύξηση της 
διεθνούς επιρροής και ισχύος συ
χνά αποτελούν τις θεμελιώδεις 
εκφράσεις της εθνικής κυριαρ
χίας, τότε εύλογα θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι η υπερεθνι
κή ολοκλήρωση στην Ευρώπη έ- 
πληξε και ταυτόχρονα προστά- 
τευσε την εθνική κυριαρχία των 
ευρωπαϊκών κρατών μέσω του 
εμπλουτισμού της με υπερεθνι
κές ευρωπαϊκές προεκτάσεις 
(integration of interests / identi
ties).4

Θα περίμενε κανείς ότι, δεδο
μένης της ωρίμανσης της πορείας 
ολοκλήρωσης και εξαιτίας και 
του αίσιου για την ΕΕ τερματι
σμού του Ψυχρού Πολέμου κατά 
τη δεκαετία του ’90, η τελευταία 
αυτή διάσταση της ενοποιητικής 
πορείας θα παγιωνόταν θετικά 
στην ευρωπαϊκή και εθνική συ
νείδηση των Ευρωπαίων πολι
τών. Ωστόσο, η πραγματικότητα 

έχει καταγράψει ως ιδιαίτε
ρα έντονη, σε μερικές δε 
περιπτώσεις ως κυρίαρχη, 
την ακριβώς αντίθετη τάση. 
Τα τελευταία χρόνια, η θεω
ρητικά αναπόφευκτη σύ
γκρουση μεταξύ της οργά
νωσης, της λειτουργίας και 
της αποστολής του εθνικού 
κράτους και του στόχου της 
ΕΕ περιγράφεται συχνά α
πό τα κράτη-μέλη όχι πλέον 
ως πηγή σύνθεσης, αλλά 

μάλλον ως εκδήλωση ενδογενούς 
ασυμβίβαστου. Το ευρύ πεδίο 
δράσης του ευρωσκεπτικισμού ε 
κτείνεται από την απόρριψη της 
ΟΝΕ μέχρι την απολυτοποίηση 
της σημασίας της εθνικής ταυτό
τητας ως πολιτισμικού και, επο

Το ευρύ πεδίο δράσης του ευρωσκεπτικισμού 
εκτείνεται από την απόρριψη της ΟΝΕ 

μέχρι την απολυτοποίηση της σημασίας 
της εθνικής ταυτότητας 

ως μόνου αξιόπιστου δείκτη 
εθνικής κυριαρχίας.
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μένως, μόνου αξιόπιστου δείκτη 
εθνικής κυριαρχίας. Όχι σπάνια 
το εθνικό συμφέρον τοποθετείται 
με έμφαση στον αντίποδα της υ
περεθνικής συνεργασίας και της 
αμοιβαίας εξέλιξης. Σε ακραίες 
περιπτώσεις, η εθνική ταυτότητα 
ως αντίβαρο του «άλλου», του 
«ξένου», του «συλλογικού», του 
«ευρωπαϊκού» παύει να θεωρεί
ται συμπλήρωμα του εθνικού 
συμφέροντος -που, σύμφωνα με 
την προηγούμενη ανάλυση, 
όχι μόνο δεν συρρικνώθηκε 
στο πλαίσιο ή εξαιτίας της 
ΕΕ, αλλά μάλλον διευρύν- 
θηκε διά της «ευρωπάίκο- 
ποίησής» (europeanization) 
του- και αναβαθμίζεται σε 
υποκατάστατο του. Οι εθνι- 
κιστές και οι ανερχόμενοι 
λαϊκιστές πολλαπλασιάζουν 
υπό αυτές τις συνθήκες τις 
δυνατότητες να προβάλ
λουν πάνω στη δυσπιστία των 
Ευρωπαίων πολιτών εικόνες α- 
συμβατότητας εθνικών και ευρω
παϊκών στόχων. Για τις πολιτι
κές δυνάμεις που φέρουν το βά
ρος της περαιτέρω ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και, παράλληλα, 
της διατήρησης της εθνικής στα
θερότητας στενεύουν, από την 
άλλη πλευρά, τα χρονικά και πο
λιτικά περιθώρια για τον αποτε
λεσματικό αναπροσδιορισμό της 
μελλοντικής ταυτότητας της ΕΕ 
(μορφή, στρατηγική) και της 
διαρθρωτικής της σύζευξης με 
τις επιμέρους εθνικές ταυτότη
τες .5

Το ερώτημα που προκύπτει 
είναι διττό: πρώτον, πόσο επαρ
κής, βιώσιμη ή μη αναστρέψιμη 
κατάκτηση αποτελεί η διαμόρ
φωση μίας ευρωπαϊκής συνείδη
σης/ ταυτότητας ως παράλληλης 
και συμπληρωματικής της εθνι
κής ταυτότητας αξίας τα τελευ
ταία πενήντα χρόνια; Δεύτερον, 
ποια κατεύθυνση και με ποια 
μέσα πρέπει να ακολουθήσει η 
Ευρώπη μετά το τέλος του Ψυ
χρού Πολέμου, που, κατά τη 
γνώμη ορισμένων αναλυτών, εκ
μηδένισε σημαντικά ιδρυτικά της 
κίνητρα, ώστε να ενισχύσει αυτή

την ταυτότητα και να αντεπεξέλ- 
θει με επιτυχία στους στόχους ο
λοκλήρωσης που η ίδια έχει θέ
σει στον εαυτό της;

Και οι δύο πτυχές της προ
βληματικής δεν διεκδικούν σήμε
ρα για πρώτη φορά προτεραιό
τητα στην ευρωπαϊκή ημερησία 
διάταξη. Απασχολούν την ΕΕ 
τουλάχιστο από τα τέλη της δε
καετίας του ’70. Η επανενεργο- 
ποίηση της διαδικασίας ολοκλή

Με την Ενιαία Πράξη 
και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 

τα κράτη-μέλη της ΕΕ ουσιαστικά αποφάσισαν 
ότι για να επιβιώσει η Ευρώπη 

έπρεπε να συνεχίσει γρήγορα και σε βάθος 
την πορεία της προς την ολοκλήρωση.

ρωσης στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80, η κατάρρευση του κομ
μουνιστικού συνασπισμού και η 
διαμόρφωση της πολιτικής διεύ
ρυνσης προς τα πρώην μέλη του 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 
έθεσαν δυναμικά υπό αναθεώρη
ση τους ρόλους του εθνικού κρά
τους και των υπερεθνικών θε
σμών στη μεταπολεμική και ιδι
αίτερα στη μεταψυχροπολεμική 
ευρωπαϊκή εξέλιξη. Με την Ενι
αία Ευρωπαϊκή Πράξη και τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ. τα κρά
τη-μέλη της ΕΕ ουσιαστικά απο
φάσισαν μέσω των εθνικών ηγε
σιών τους ότι για να επιβιώσει η 
Ευρώπη έπρεπε να συνεχίσει 
γρήγορα και σε βάθος την πο
ρεία της προς την ολοκλήρωση. 
Αιχμή του δόρατος σε αυτή την 
εσπευσμένα δρομολογηθείσα πο
ρεία ήταν η οικονομική και νομι
σματική ολοκλήρωση, μέσω της 
οποίας αναμενόταν να ξεπερα- 
στούν οι στενές εθνικές αντιλή
ψεις περί ταυτότητας, κυριαρ
χίας και συμφερόντων -εθνικών 
και ευρωπαϊκών- και να πραγ
ματοποιηθούν νέες διασυνδέσεις 
συμφερόντων, αντιλήψεων και 
πολιτικών, νέες «υπερεθνικές» 
ταυτίσεις, σε όλο το φάσμα των

θεσμών, πολιτικών και σχέσεων 
στην Ένωση.6

Στο επίπεδο της πρακτικής 
πολιτικής υπολογιζόταν ότι θα ε 
ξαλείφονταν τα φαινόμενα πα
ρακμής που είχαν αρχίσει να χα
ρακτηρίζουν το ενδοκοινοτικό ε 
μπόριο και να επηρεάζουν αρνη
τικά και την πολιτική συνεργα
σία και σύγκλιση στην κοινότη
τα. Παράλληλα, η αύξηση της 
παραγωγικότητας και της αντα

γωνιστικότητας που θα επ έ
φερε το ενιαίο νόμισμα θα 
έδιναν στην ΕΕ τη δυνατό
τητα να κατακτήσει νέες α
γορές και να επιστρέψει σε 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυ
ξης, επομένως να επανανο- 
μιμοποιηθεί στη συνείδηση 
των Ευρωπαίων ως φορέας 
αξιόπιστης εθνικής και ευ
ρωπαϊκής ανάπτυξης και 
σταθερότητας. Η προώθηση 

της ολοκλήρωσης είχε μία πρό
σθετη σημαντική παράμετρο: α- 
ποτέλεσε συνειδητή επιλογή για 
την έξωθεν επιβολή πολιτικών 
(ευρωπαϊκοποίηση/εξωγενοποίη- 
ση), που αν επιβάλλονταν από ε 
πιμέρους εθνικές κυβερνήσεις, ή 
θα αποτύγχαναν ή θα προκαλού- 
σαν βαθιές ρήξεις στις ήδη κατα
βεβλημένες εθνικές οικονομίες 
και κοινωνίες. Η κοινότητα είχε 
με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία 
να κερδίσει σημαντική αυτοδυ
ναμία έναντι των χωρών-μελών, 
και δη με την ενθάρρυνσή τους, 
ρυθμίζοντας η ίδια την κατεύ
θυνση, το ρυθμό και τα μέσα της 
ολοκλήρωσης.

Παρά τις σημαντικές προό
δους στον τομέα της αυτοματο
ποίησης διαδικασιών ολοκλήρω
σης, όπως π.χ. έχει επιτευχθεί 
χάρη στην υπερεθνική ασπίδα 
της ΟΝΕ, η αντιπαράθεση της 
ΕΕ με τα χρόνια διλήμματα της 
στρατηγικής της ολοκλήρωσης εί
ναι σήμερα πολυπλοκότερη και 
κρισιμότερη από κάθε άλλη φο
ρά στην ιστορία της. Τούτο ο 
φείλεται στο γεγονός ότι η Έ νω 
ση καλείται να κινηθεί τουλάχι
στο σε τέσσερα δύσκολα μέτω
πα ολοκλήρωσης: πρώτον, να ε-
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δραιώσει την ΟΝΕ, δεύτερον, να 
προχωρήσει σε ριζικές διαρθρω
τικές αλλαγές ώστε να λειτουρ
γήσει η ΟΝΕ και να διαχυθεί η 
ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές οικο
νομίες και κοινωνίες, τρίτον, να 
καταλήξει σε θεσμικές μεταρ
ρυθμίσεις και, τέταρτον, να υπο
δεχθεί μεγάλο αριθμό νέων χω- 
ρών-μελών από την Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη (εφεξής 
ΧΚΑΕ) και την ευρωπαϊκή περι
φέρεια (Μάλτα, Κύπρο, Τουρ
κία). Τα θέματα αυτά δεν είναι 
νέα. Έχουν διασταυρωθεί και 
στο παρελθόν με την πορεία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, οπότε 
είτε διευθετήθηκαν συμβιβαστι
κά είτε, σε περιπτώσεις απόλυ
της ασυμφωνίας, τέθηκαν προ
σωρινά στο περιθώριο για να ε- 
πανέλθουν αργότερα αυτόνομα 
ή ως διαστάσεις μίας ευρύτερης 
προβληματικής. Σήμερα, ό
μως, για πρώτη φορά η ΕΕ 
είναι υποχρεωμένη να αντι
μετωπίσει όλα τα θέματα 
που συνθέτουν τη μεταψυ
χροπολεμική και μετα-ΟΝΕ 
agenda της ταυτόχρονα: να 
διευρυνθεί για να εμβαθυν- 
θεί, να εμβαθυνθεί για να 
διευρυνθεί και να εισαγάγει 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις ώ 
στε να προχωρήσει και στα 
δύο. Ειδικότερα, η δέσμευ
ση της διεύρυνσης συγκεντρώνει 
σημαντικό ειδικό βάρος, όχι μόνο 
λόγω της εμπλοκής και εξωευ- 
ρωπάίκών παραγόντων στη γένε
ση και εκφορά της (π.χ. σύζευξη 
και αμοιβαία συμπληρωματικό- 
τητα πολιτικών διεύρυνσης προς 
τις χώρες ΚΑΕ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ), αλλά και γιατί τροφοδο
τεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο α
ξιώσεις για τον επαναπροσδιορι
σμό της εθνικής ταυτότητας, της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
της μεταξύ τους σχέσης για πα
λαιό και νέα μέλη.

Η σύγχρονη συζήτηση γύρω 
από τον ορισμό εθνικής και ευ
ρωπαϊκής ταυτότητας, τα γεω 
γραφικά και «πολιτιστικά» όρια 
της Ευρώπης, την επιλογή ανά
μεσα στην ομοσπονδιακή σύντη-

ξη των κρατών-μελών ή τη θε
σμοποίηση μίας «αγοράς χωρίς 
κράτος» («market without a 
state»), τη συμβατότητα των ευ
ρωπαϊκών εθνικών ταυτοτήτων 
και πολιτισμών, τη βαθμιαία κυ
ριαρχία μίας ευρωπαϊκής έναντι 
επιμέρους εθνικών ταυτοτήτων 
-μέσω  και της υπερίσχυσης της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας έναντι 
της έννοιας της εθνικότητας- 
χρωστά σε μεγάλο βαθμό την έ 
ντασή της στην επικείμενη διεύ
ρυνση προς χώρες εκτός Δυτικής 
Ευρώπης, με την ευρύτερη ψυ
χροπολεμική έννοια του όρου. 
Στο πλαίσιο μίας αυστηρά πολι
τικής ενατένισης της' ζώνης 
ΧΚΑΕ, η ευρωπαϊκή ολοκλήρω
ση περιγράφεται συχνά από α
ναλυτές ως έννοια προσωρινά α
συμβίβαστη με τις κατηγορίες ε 
θνικής πολιτικής ζωής και ταυτό

τητας που ανέπτυξαν οι χώρες 
αυτές κατά τη διάρκεια της κομ
μουνιστικής περιόδου. Το βασικό 
πρόβλημα επισημαίνεται όχι τό
σο σε πολιτισμικές ή ιστορικές 
καταβολές των ΧΚΑΕ, όσο στη 
δύσκολη και μακρόχρονη διπλή 
μετάβαση που τίθεται πρακτικά 
ως προϋπόθεση «ευρωπάϊκοποί- 
ησης» (εν μέρει και «ατλαντικο- 
ποίησης») στις χώρες αυτές.

Η διπλή μετάβαση δεν αφορά 
εδώ μόνο στο γνωστό μετασχη
ματισμό των οικονομιών των 
ΧΚΑΕ σε οικονομίες ελεύθερης 
αγοράς και των πολιτικών τους 
συστημάτων σε φιλελεύθερες, 
πλουραλιστικές δημοκρατίες στη 
βάση του κράτους δικαίου, δια
δικασία που με μικρότερη ή με
γαλύτερη επιτυχία κατά περί

πτωση έχει ήδη προχωρήσει στις 
περισσότερες υποψήφιες χώρες. 
Αναφέρεται πρωτίστως στη διτ- 
=τή δέσμευση των χωρών αυτών 
να ανασυγκροτήσουν -εν μέρει 
και να ανοικοδομήσουν εξαρχής- 
τις οικονομίες, τις κοινωνίες και 
τα πολιτικά συστήματά τους κα
τά τα δυτικά πρότυπα και, την ί
δια στιγμή, να προετοιμαστούν 
για την ταχεία -μερική τουλάχι
στον- αποδιάρθρωση των νεο
παγών «εθνικών» δομών ώστε 
να ανταποκριθούν στο ρόλο του 
κράτους-μέλους της ΕΕ. Μέσα 
σε περιορισμένο χρονικό διάστη
μα, οι ΧΚΑΕ υποχρεούνται δη
λαδή να πραγματοποιήσουν μια 
διπλή προσαρμογή: αφενός, σε 
μια ανανεωμένη, μεταψυχροπο
λεμική εθνική ταυτότητα και, α
φετέρου, στην ταύτιση αυτής της 
ρευστής ταυτότητας και νεόκτη- 

των ή λανθανουσών ευρω
παϊκών αντιλήψεων με υπε
ρεθνικούς θεσμούς και στό
χους ολοκλήρωσης.7 Η κε
ντρική διαφορά ανάμεσα 
στις ΧΚΑΕ και στις δυτικο
ευρωπαϊκές χώρες, όπου, ε 
πίσης, πραγματοποίησαν α
νάλογα άλματα μετά το Β ’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, έγκει
ται στα χρονικά περιθώρια 
που έχουν οι ΧΚΑΕ. Η έλ
λειψη επαρκούς χρόνου για 

την προσαρμογή τις διαφοροποι
εί έντονα από τις χώρες της Δυ
τικής Ευρώπης, οι οποίες ανέ
πτυξαν την εθνική τους συμμετο
χή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
με χρονική άνεση, σε διάστημα 
μίας πεντηκονταετίας, εγκαινιά
ζοντας μάλιστα την ενοποιητική 
διαδικασία, αφού ολοκλήρωσαν 
την ανασυγκρότηση (1957). Οι υ
πό ένταξη ΧΚΑΕ καλούνται, α- 
ντιθέτως, να ολοκληρώσουν συγ
χρόνως τις διαδικασίες εθνικής 
και θεσμικής συγκρότησης 
(nation/institution -building) και 
εναρμόνισης (harmonization) με 
το ευρωπαϊκό -και ατλαντικό- 
σύστημα μέσα σε χρονικό διά
στημα μικρότερο των δύο δεκα
ετιών. Την αναγνώριση της σο
βαρής αυτής διαφοροποίησης,

Σήμερα, για πρώτη φορά η ΕΕ 
είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει 

όλα τα θέματα ταυτόχρονα: να διευρυνθεί 
για να εμβαθυνθεί, να εμβαθυνθεί 
για να διευρυνθεί και να εισαγάγει 

θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
ώστε να προχωρήσει και στα δύο.
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που υπαγορεύει ριζικά προ
γράμματα μεταρρυθμίσεων υψη
λού πολιτικού κινδύνου (crash 
reforms), αντανακλά άλλωστε η 
έμφαση που αποδίδει η ΕΕ στην 
περιφερειακή συνεργασία των 
ΧΚΑΕ και στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας των πολιτών. Και οι 
δύο παράγοντες έχουν αποστολή 
να καλύψουν το δημοκρατικό και 
αναπτυξιακό έλλειμμα που πα
ρουσιάζουν οι χώρες ΚΑΕ έναντι 
των χωρών-μελών της ΕΕ και να 
λειτουργήσουν ως μοχλοί επιτά
χυνσης της προσαρμογής στο 
κοινοτικό κεκτημένο, στις διαδι
κασίες και στις πολιτικές νοο
τροπίες της Ένωσης.8

Οι προθέσεις διεύρυνσης και 
η εμφανώς πατερναλιστική πολι
τική που ασκούν η ΕΕ. οι χώρες- 
μέλη και άλλοι διεθνείς και περι
φερειακοί παίκτες (ΗΠΑ, διε
θνείς οργανισμοί, ΜΚΟ 
κ.ά.), στην προσπάθειά 
τους να αναδείξουν και να 
απορροφήσουν το «άλλο 
μισό της Ευρώπης», αποδί
δουν τη μία μόνο πλευρά 
της μεταψυχροπολεμικής ε- 
νοποιητικής διαδικασίας. 0  
βαθμός ανταπόκρισης και 
οι επιδόσεις των υποψη
φίων χωρών στη φάση της 
προσαρμογής θα συνδέο
νται, όμως, εξίσου με την α
ναθεώρηση της εθνικής ταυτότη
τας, των εθνικών συμφερόντων 
καθώς και των αντιλήψεων που 
περικλείουν την έννοια «Ευρώ
πη» από τις ίδιες τις υπό μετά
βαση χώρες.9 Η εθνική και πολι
τισμική ταυτότητα κάθε επιμέ
ρους χώρας αποτελεί το προϊόν 
διεργασιών αιώνων και δεν θεω
ρείται ότι τελειώνει στο σημείο 
όπου αρχίζει η ευρωπαϊκή ταυ
τότητα. Η εικόνα που έχουν για 
την Ευρώπη οι διάφορες χώρες 
επίσης είναι αποτέλεσμα μακρο
χρόνιων εξελίξεων και επιδράσε
ων και δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ταυτόσημη με τη σύγχρονη κοι
νοτική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η 
ευρωπαϊκή ταυτότητα ως ζητού
μενο θα μπορούσε, επομένως, 
μάλλον να περιγράφει ως δυνη

τικό αίσιο τέλος των σημερινών 
προσπαθειών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην 
ΚΑΕ, για τη μετατροπή και με
τάφραση ιστορικά αποκρυσταλ
λωμένων ιδεών και εικόνων για 
την Ευρώπη σε μία κοινή ευρω
παϊκή συνείδηση.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έλα
βαν άλλωστε οι δυτικοευρωπαϊ
κές πολιτικές ελίτ κατά τα τέλη 
της δεκαετίας του ’70, στοχεύο
ντας στην αποκατάσταση της 
πληγείσας εμπιστοσύνης των Ευ
ρωπαίων στην ενοποιητική διαδι
κασία και στο γενικό αναπροσα- 
νατολισμό της κοινότητας ύστε
ρα από μία δεκαετία κρίσεων. 0  
στόχος διατηρήθηκε και στη δε
καετία του ’80, ακόμη και μετά 
τη στροφή των πολιτικών και οι
κονομικών επιλογών σε ενοποιη- 
τικές στρατηγικές της αγοράς,

και εκδηλώθηκε, π.χ., στην προ
ώθηση της ευρωπαϊκής σημαίας, 
της ευρωπαϊκής υπηκοότητας 
κ.λπ.. Μέσα στο αρχικό κλίμα 
ευφορίας αναμενόταν μάλιστα ό
τι η ευρωπαϊκή ταυτότητα θα α
ναπτυσσόταν και θα εδραιωνό
ταν ως φυσική συνέχεια των ε 
θνικών ταυτοτήτων. Στην πράξη, 
βέβαια, τούτο δεν συνέβη. Η ευ
ρωπαϊκή ταυτότητα αναπτύχθη
κε κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
μάλλον ως τμήμα παρά ως εναλ
λακτική επιλογή της εθνικής ταυ
τότητας.10

Παρομοίως, και στην ΚΑΕ, οι 
τριβές ανάμεσα στην ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και στην ταυτότητα ι
στορικά παγιωμένων εθνικών 
κοινοτήτων, μεταξύ ιδεολογημά
των των πολιτικών ελίτ και κα

θημερινών πρακτικών, εκτιμάται 
ότι θα οδηγήσουν στο μετασχη
ματισμό και στη συγχώνευση των 
υφιστάμενων, σε εθνικό και ευ 
ρωπαϊκό επίπεδο, ταυτοτήτων 
παρά στον αποκλεισμό ή στην α
ντικατάσταση της μίας κατηγο
ρίας ταύτισης από την άλλη. Η 
βιωσιμότητα και η αξιοπιστία 
της συγχώνευσης θα εξαρτηθούν 
στενά από τη σημερινή σχέση ε 
θνικής ταυτότητας και «ευρω- 
πάίκοποίησης». Σε αυτό το 
πλαίσιο, έχει ιδιαίτερη σημασία 
να ληφθούν υπόψη οι θεμελιώ
δεις διαφοροποιήσεις που πα
ρουσιάζουν οι εθνικές ταυτότη
τες, όπως και οι διαφορετικές ει
κόνες και αντιλήψεις της Ευρώ
πης στις επιμέρους ΧΚΑΕ. Η 
κριτική φωτοσκίαση στη μελέτη 
του σχετικού δυναμικού και των 
τάσεων που επικρατούν σε κάθε 

χώρα αναμένεται να αποτε- 
λέσει απαραίτητο μεθοδολο
γικό εργαλείο προκειμένου 
να εκτοπιστούν παγιωμένες 
ψυχροπολεμικές θεωρήσεις 
της ΚΑΕ ως συμπαγούς ιδε
ολογικού, πολιτικού και πο
λιτιστικού συνόλου.

Όταν εξετάζει κανείς τα 
ιστορικά, πολιτικά, ιδεολογι
κά και πολιτισμικά θεμέλια 
των εθνικών ταυτοτήτων 
στις ΧΚΑΕ, το πρώτο συ

μπέρασμα είναι προφανές: οι ε 
θνικές ταυτότητες αυτών των 
χωρών είναι ριζωμένες σε πολύ 
διαφορετικές ιστορικές και κοι
νωνικές εμπειρίες. Μία δεύτερη 
αξιοσημείωτη παρατήρηση αφο
ρά στο διαφοροποιημένο βαθμό 
συμμετοχής των ΧΚΑΕ στις θρη
σκευτικές, φιλοσοφικές και πολι
τικές εξελίξεις που διαμόρφω
σαν τον κεντρικό κορμό της σύγ
χρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
Ως τρίτη παρατήρηση θα μπο
ρούσε να αναφερθεί η θέση των 
ΧΚΑΕ έναντι ευρωπαϊκών ή μη 
ευρωπαϊκών δυνάμεων που επη
ρέασαν τη διαδικασία οικοδόμη
σης των εθνικών τους ταυτοτή
των. Ένας τέταρτος παράγοντας 
που πρέπει να λαμβάνεται υπό
ψη είναι η διαφορετική μορφή

Όταν εξετάζει κανείς τα ιστορικά, πολιτικά, 
ιδεολογικά και πολιτισμικά θεμέλια 

των εθνικών ταυτοτήτων στις ΧΚΑΕ, 
το πρώτο συμπέρασμα είναι προφανές: 
οι εθνικές ταυτότητες αυτών των χωρών 
είναι ριζωμένες σε πολύ διαφορετικές 

ιστορικές και κοινωνικές εμπειρίες.
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και, επομένως, επιρροή που είχε 
η κομμουνιστική κυριαρχία στην 
πολιτική, οικονομική και κοινωνι
κή ανάπτυξη καθεμιάς από τις 
δέκα υποψήφιες ΧΚΑΕ. Τέλος, 
αναγνωρίζει κανείς εύκολα ότι οι 
σύγχρονες εθνικές ταυτότητες 
των υποψηφίων για ένταξη στην 
ΕΕ χωρών οφείλουν πολλά από 
τα χαρακτηριστικά τους στον 
τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα 
αποφάσισε να διαμορφώσει τη 
μετακομμουνιστική της ανεξαρ
τησία, τη διαδικασία της οικονο
μικής και κοινωνικής της μετά
βασης, τη φυσιογνωμία του δη
μοκρατικού της συστήματος και 
την επιθυμία της να ολοκληρώσει 
την εκ νέου ανακαλυφθείσα αυ
τοσυναίσθηση του έθνους-κρά- 
τους.

Όπως έχει αποδείξει η εμπει
ρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρω
σης μέχρι σήμερα, η πολιτιστική 
πολυμορφία έχει επηρεάσει αρ
νητικά πολιτικές επιλογές, οικο
νομικές συνεργασίες, κοινωνικές 
εξελίξεις κ.λπ. στην ΕΕ, κυρίως

σε περιόδους γενικής αστάθειας 
ή αποσταθεροποίησης. Αντίθετα, 
σε εποχές σταθερότητας, η πο
λυδιάσπαση εθνικών και ευρω
παϊκών ταυτοτήτων υπήρξε μό
νον ένας, και όχι πάντοτε κατα
λυτικός, παράγοντας μεταξύ αυ
τών που οδήγησαν σε αποκλί- 
νουσες εκτιμήσεις ευρωπαϊκών 
προτεραιοτήτων. Δεδομένου ότι 
η ΚΑΕ εξακολουθεί να αποτελεί 
μία ζώνη εκτεθειμένη σε συστη- 
μικές αστάθειες και είναι ευάλω
τη σε πολλαπλά εξωγενή και εν
δημικά αίτια αποσταθεροποίη
σης, η εξέταση των πολιτικών 
νοοτροπιών που περικλείει είναι 
αναγκαία για την ακριβέστερη 
ανάλυση ή πρόβλεψη προβλημά
των ολοκλήρωσης. Σε καμία π ε
ρίπτωση, όμως, δεν μπορεί να ο
δηγήσει σε ολοκληρωμένες απα
ντήσεις όσον αφορά στο γενικό
τερο πλέγμα ελλειμμάτων και α
δυναμιών που στο εξής θα 
σφραγίσουν έντονα και αναπό
φευκτα τον ανταγωνισμό ανάμε
σα στην ενισχυόμενη υπερεθνική

ολοκλήρωση της Ευρώπης και 
στο συρρικνούμενο ευρωπαϊκό 
εθνικό κράτος, είτε αυτό βρισκό
ταν μέχρι πρότινος δυτικά είτε 
ανατολικά του παλαιού παραπε
τάσματος.

Το κείμενο που παρουσιάζε
ται παρακάτω σε ελληνική μετά
φραση αποτελεί απόσπασμα έκ
θεσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής (1998) για το θέμα της εθνι
κής ταυτότητας στις υπό ένταξη 
ΧΚΑΕ ως παράγοντα ενταξια- 
κής δυναμικής. Σε αυτό το πλαί
σιο, επιχειρεί, επίσης, να προ
σεγγίσει το ζήτημα των αναμενό
μενων ευρωπαϊκών συμπεριφο
ρών των χωρών αυτών μέσα στο 
ευρύτερο ευρω-ατλαντικό περι
βάλλον. Λόγω της ειδικής σημα
σίας των εθνικών και ευρωπαϊ
κών επιλογών των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι 
περιπτώσεις της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας εξετάζονται κατά 
τόπους με μεγαλύτερη έμφαση 
στο κείμενο.
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Εθνική Ταυτότητα 
και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Η περίπτωση των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: προβληματισμοί και προοπτικές

•  Μ ο ν ά δ ά  Π ρ ό γ ν ω σ η ς  Π ο α ι τ ι κ η ς <·>ι

Ι Η φύση του κράτους: ιστο
ρική σύγκριση Βουλγαρίας- 
Ρουμανίας

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
των ΧΚΑΕ αποτελεί η δύσκολη 
και, ενίοτε, μόλις πρόσφατη δια
δικασία της εθνικής συγκρότη
σης. Ορισμένοι;* ιστορικοί έχουν 
επιστρατεύσει το επιχείρημα ότι 
η διακοπή της κρατικής οντότη
τας των χωρών αυτών στην ιστο
ρική της προοπτική ευθύνε- 
ται για τη διαφοροποιημένη 
πορεία εθνογένεσής τους σε 
σύγκριση με τα δυτικά ευ
ρωπαϊκά αρχέτυπα. Το α
ποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη 
μίας διαφορετικής αντίλη
ψης της εθνικότητας, ε 
μπλουτισμένης με αποχρώ
σεις ρομαντισμού και οριο- 
θετημένης από την έννοια 
της εθνότητας καθώς και με πο- 
λιτιστικά-γλωσσικά κριτήρια.

Η εθνική ταυτότητα της 
Βουλγαρίας σμιλεύτηκε στη 
διάρκεια αιώνων αντίστασης ή 
πάλης εναντίον της ξένης κυ
ριαρχίας, κυρίως της βυζαντινής 
και της οθωμανικής. Κατά τη 
διαμόρφωση της εθνικής τους 
ταυτότητας, οι Βούλγαροι τόνι
σαν τις διαφορές στη θρησκεία, 
τον πολιτισμό και την παράδοση 
σε σχέση με τους Οθωμανούς η
γεμόνες, αν και τουρκικά πολιτι
στικά στοιχεία με τις έντονες α
ναφορές τους στην Ανατολία ά
φησαν ανεξίτηλη σφραγίδα στη 
βουλγαρική πολιτισμική ταυτό
τητα, κυρίως στην καθημερινή 
ζωή, στις προτιμήσεις και στη 
νοοτροπία του βουλγαρικού λα
ού. Το 1922 η ανεξάρτητη (από

το 1878) Βουλγαρία επλήγη από 
στρατιωτικό πραξικόπημα που 
οδήγησε στην εγκαθίδρυση αυ
ταρχικού καθεστώτος και σε διά
λυση της αντιπολίτευσης.

Η βουλγαρική κομμουνιστική 
εμπειρία διακρίνεται για την πι
στή προσήλωση των Βουλγάρων 
ηγετών σε μια έντονα φιλο-σο- 
βιετική πολιτική γραμμή. Έπειτα 
από μια αρχική βίαιη εκστρατεία

Η διακοπή
πις κρατικής οντότητας των χωρών 

στην ιστορική της προοπτική 
ευθύνεται για τη διαφοροποιημένη πορεία 

εθνογένεσής τους σε σύγκριση 
με τα δυτικά ευρωπαϊκά αρχέτυπα

δίωξης και δαιμονοποίησης των 
προπολεμικών εθνικών κομμου
νιστών ηρώων της Βουλγαρίας, 
το καθεστώς υιοθέτησε μια ηπιό
τερη, έντονα πελατειακή πολιτι
κή καταστολής. Ωστόσο, παρέ- 
μεινε κοινωνικά και οικονομικά 
δυσκίνητο, και στην πράξη κατέ
στρεψε κάθε μορφή αυθόρμητης 
και αυτόνομης οργάνωσης ή 
δραστηριότητας των πολιτών.

Η Ρουμανία σχηματίστηκε γύ
ρω από τον πυρήνα των δύο λα- 
τινόφωνων χριστιανικών ηγεμο
νιών, της Μολδαβίας και της 
Βλαχίας. Κατά το Μεσαίωνα, 
πριν από την απόκτηση κοινής 
πολιτικής υπόστασης, βασική πη
γή επιρροής ήταν το Βυζάντιο. 
Το στίγμα του ήταν ιδιαίτερα αι
σθητό στη διάρθρωση της κοινω
νίας, την οποία συνέθεταν δύο

κύριοι πόλοι, η αριστοκρατία της 
γης και ο υπανάπτυκτος αγροτι
κός πληθυσμός. Περί τα τέλη του 
15ου αιώνα οι ηγεμονίες ενσω
ματώθηκαν στην Οθωμανική Αυ
τοκρατορία. Η πρώτη φάση -  α
νεκτικής -  τουρκικής κυριαρχίας 
συμπίπτει με την πολιτιστική και 
θρησκευτική αναγέννηση των η
γεμονιών. Ωστόσο, η ρουμανική 
εθνική ταυτότητα δεν προσείλ- 

κυσε κανένα γενικότερο εν
διαφέρον πριν από την εμ
φάνιση των ρουμανικών ε- 
θνικοαπελευθερωτικών κι
νημάτων του 19ου αιώνα, 
με πρώτο βήμα την ενοποί
ηση της Μολδαβίας και της 
Βλαχίας το 1859 και δεύτε
ρο τη διάδοση της ιδέας ε 
πανένωσης των ρουμανικών 
πληθυσμών της Τρανσυλβα

νίας και της Βεσσαραβίας (Μόλ- 
δοβα) με την ενδοχώρα. Η εθνι
κή ταυτότητα βασίστηκε τότε 
στους δεσμούς του ρουμανικού 
λαού με τον ελληνικό και το ρω
μαϊκό πολιτισμό. Αυτή η τάση 
βρήκε τη σημαντικότερη έκφρα
σή της στο βαθμιαίο εκσυγχρονι
σμό και εκλατινισμό της ρουμα
νικής γλώσσας. Μετά από τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεύρυνση 
της ρουμανικής επικράτειας και 
η ανάδειξη της «Μεγάλης Ρου
μανίας» συνοδεύτηκαν από ένα 
ασταθές, συχνά βίαιο, κοινοβου
λευτικό καθεστώς, το οποίο δια
δέχθηκε το 1920 ένα στρατιωτικό 
πραξικόπημα.

Τα μεταπολεμικά βιώματα 
της Ρουμανίας σφραγίστηκαν α
πό την 25χρονη νεο-σταλινική δι
κτατορία του καθεστώτος Τσα-

Κ οιν ων ία  Π ο λ ιτώ ν  6 3

ουσεσκου, το οποίο μετά απο έ 
να χρονικό σημείο άρχισε να εκ- 
δηλώνει εθνικιστικές τάσεις. Τα 
εθνικιστικά στοιχεία αποτυπώθη
καν στη διαφορετική πολιτική 
γραμμή έναντι της Μόσχας και 
στη βίαιη πολιτική εθνικής αφο
μοίωσης της ουγγρικής μειονότη
τας στην Τρανσυλβανία. Ωστόσο, 
στο θέμα των μειονοτήτων το 
καθεστώς Τσαουσέσκου ακολού
θησε τελικά με επιτυχία μια διτ
τή πολιτική, που βασίστηκε αφε
νός στην εξασφάλιση υποστήρι
ξης στις ίδιες τις μειονότητες μέ
σω της παραχώρησης συγκεκρι
μένων δικαιωμάτων (π.χ. του δι
καιώματος να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα τους), αφετέρου στη δη
μιουργία δομών για την απορρό
φησή τους από το ρουμανικό 
κράτος. Η μακρόχρονη κοινωνική 
χειραγώγηση εκ μέρους του κρά
τους οδήγησε, όμως, τη ρουμανι
κή κοινωνία σε περαιτέρω 
κατακερματισμό. Μεγάλη 
έκταση έλαβε, μεταξύ άλ
λων, και η διείσδυση των 
σωμάτων ασφαλείας στο 
κοινωνικό σώμα. Εκτιμάται 
ότι ένας στους επτά Ρουμά
νους προσέφερε με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο υπηρεσίες 
στη Βθαιηΐβίε, ενώ 
14.000.000 ενήλικες Ρουμά
νοι ήταν μέλη του Κομμουνιστι
κού Κόμματος. Εξάλλου, η ιδιω
τική περιουσία εθνικοποιήθηκε 
σχεδόν πλήρως. Ανάμεσα σε ό
λες τις ΧΚΑΕ, η Ρουμανία είχε 
πιθανότατα το πλέον ολοκληρω
μένο απολυταρχικό μοντέλο, ε 
φόσον στη χώρα αυτή κοινωνία 
και κράτος είχαν σχεδόν γίνει έ 
να.

Π
 Βουλγαρία- Ρουμανία: 

Η ανάδυση μιας ιδέας 
για την Ευρώπη

Τα πρώιμα μεταψυχροπολεμικά 
κινήματα ανεξαρτησίας επανέ- 
φεραν ορμητικά στο προσκήνιο 
ιστορικά γεγονότα, προσωπικό
τητες, σύμβολα και συγκεκριμέ
νες ιδιότητες, αφενός ως εργα
λεία για την εκ νέου ανακάλυψη 
του παρελθόντος, αφετέρου ως

μέσα για τη δημιουργία μιας 
ταυτότητας απαλλαγμένης από 
κάθε συσχετισμό με την κομμου
νιστική εποχή.

0  αγώνας ενσωμάτωσης 
στους δυτικούς οργανισμούς και 
στους δυτικούς πολιτικούς σχη
ματισμούς έγινε ο βασικός μο
χλός εκσυγχρονισμού των κοινω
νιών των ΧΚΑΕ.

Κατά την αναζήτηση μιας ε 
θνικής ταυτότητας που θα ταί
ριαζε με τις διαφορετικές αξιώ
σεις και τα διαφορετικά χαρα
κτηριστικά των ΧΚΑΕ, η λύση 
βρέθηκε σε έναν συνδυασμό του 
ιστορικού παρελθόντος, των ε 
μπειριών του 20ού αιώνα, της 
γεωγραφικής θέσης, της εθνικής 
σύνθεσης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η εκλεκτική ταύτι
ση με την Ευρώπη αποτελεί μέ
ρος αυτής της διαδικασίας.

Στη Βουλγαρία υπάρχει μια ι

0 αγώνας ενσωμάτωσης 
στους δυτικούς οργανισμούς 

και στους δυτικούς πολιτικούς σχηματισμούς 
έγινε ο βασικός μοχλός εκσυγχρονισμού 

των κοινωνιών των Χωρών 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

σχυρή αίσθηση ταύτισης με το 
βουλγαρικό έθνος, η σπουδαιό- 
τητα του οποίου αναγνωρίζεται 
τόσο από τον απλό λαό όσο και 
από τις κοινωνικές και πολιτικές 
ελίτ. Ιδιαίτερα σημαντικά στοι
χεία αποτελούν στη Βουλγαρία 
μια ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυ
τότητας και η σπουδαιότητα της 
άσκησης ανεξάρτητης εξωτερι
κής πολιτικής.

Η διαδικασία της εκπλήρωσης 
των κριτηρίων ένταξης στην ΕΕ 
και αντιμετώπισης των πιθανών 
επιπτώσεών τους στη βουλγαρι
κή κοινωνία βρίσκεται ακόμη σε 
πρώιμο στάδιο.

Όπως και σε ορισμένες άλλες 
ΧΚΑΕ, οι μεγαλύτερες παρεξη
γήσεις περιστρέφονται γύρω από 
τον κεφαλαιώδη ρόλο του κρά
τους δικαίου μέσα στο νομοθετι

κό πλαίσιο της ΕΕ . Ως ένα βαθ
μό, η αδυναμία κατανόησης και 
συμμόρφωσης μπορεί να αποδο
θεί στη σχετική καθυστέρηση με
ταρρύθμισης των θεσμών και στο 
αδύναμο ακόμη θεσμικό σύστη
μα. Ωστόσο, η χώρα έχει κάνει 
αξιοσημείωτες προόδους μετά 
τις προεδρικές εκλογές του 1996 
και το σχηματισμό νέας κυβέρ
νησης.

Η εθνική ταυτότητα της Ρου
μανίας συνδέεται άρρηκτα με 
την αντίληψη ότι αυτή η χώρα α
ποτελεί ένα σπουδαίο ευρωπαϊ
κό έθνος, όχι επειδή οι Ρουμάνοι 
θεωρούν τη χώρα τους μελλοντι
κό μέλος της Ένωσης, αλλά π ε
ρισσότερο γιατί ταυτίζουν από
λυτα την εθνική ταυτότητα της 
Ρουμανίας με τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό.

Η ιδέα ότι η χώρα αποτελεί 
οργανικό τμήμα της Ευρώπης 

συνδέεται στη Ρουμανία με 
την ταύτισή της με την αρ
χαία ιστορία (ελληνική, λα
τινική και βυζαντινή), με τη 
ρουμανική γλώσσα και με 
τα σύμβολα του ευρωπαϊ
κού πολιτισμού και της ευ
ρωπαϊκής ιστορίας. Ο ορι
σμός της σύγχρονης ρουμα
νικής ταυτότητας χρειάζεται 
ακόμη να προσλάβει μορφή 

πιο συγκεκριμένη ώστε να εξη
γήσει στο ρουμανικό λαό τις α
πτές υποχρεώσεις που προκύ
πτουν από την ένταξη στην ΕΕ.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η ι
σχυρή συναισθηματική ταύτιση 
με την Ευρώπη (και, κατά συνέ
πεια, με την ΕΕ) δυσκολεύει 
τους Ρουμάνους να κατανοήσουν 
μέτρα που φαίνεται να τους 
κρατούν εκτός Ευρώπης, όπως 
π.χ. οι περιορισμοί στο θέμα των 
θεωρήσεων (νί83).

Μια άλλη έκφραση της κρα- 
ταιάς αντίληψης περί απόλυτης 
πολιτιστικής ενότητας με την Ε υ
ρώπη αποτελεί το γεγονός ότι η 
Ρουμανία συστηματικά δεν ανα
γνώριζε την επιλεξιμότητα της 
Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ, 
παρά τις καλές σχέσεις μεταξύ 
των δύο χωρών.
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m  Πιθανές συμπεριφορές 
και θέσεις των ΧΚΑΕ 
ως μελών της ΕΕ

Οι μελλοντικές πολιτικές θέσεις 
των υποψηφίων χωρών θα επη
ρεάσουν τη διατύπωση των ευ
ρωπαϊκών πολιτικών, τη θεσμική 
εξέλιξη της ΕΕ, τις μελλοντικές 
διευρύνσεις και τις σχέσεις με 
τις μη ευρωπαϊκές χώρες. Όλα 
αυτά τα θέματα παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό ανοικτά, εφόσον 
στις κυβερνήσεις των ΧΚΑΕ δεν 
έχουν διαμορφωθεί σαφείς από
ψεις, ούτε είναι δυνατό να εκτι
μήσει κανείς τη μελλοντική 
επιρροή αυτών των χωρών 
στην εξέλιξη της Ένωσης.
Με βάση τα δημόσια αισθή
ματα και τις ενδείξεις των 
κυβερνητικών συμφερόντων, 
μπορεί κανείς, ωστόσο, να 
εκτιμήσει κατά προσέγγιση 
πιθανές μελλοντικές θέσεις 
και να συναγάγει ορισμένα 
πρώτα συμπεράσματα για 
τις πιθανές τους επιπτώσεις.

1 Προτεραιότητες στην οικο
νομία και στην ασφάλεια

Οι ΧΚΑΕ υποστηρίζουν στο σύ
νολό τους τη συνεχή δράση της 
Ένωσης σε ορισμένους τομείς. 
Διαφέρουν, όμως, όσον αφορά σε 
άλλα πεδία πολιτικής, ενώ για 
μία άλλη, τρίτη κατηγορία, αδια
φορούν εντελώς. Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν η ενιαία ε 
σωτερική αγορά, η νομισματική 
ένωση, η πολιτική συνοχής και οι 
διαρθρωτικοί πόροι, η στρατιωτι
κή ασφάλεια, η ΚΕΠΠΑ, η ελεύ
θερη κυκλοφορία ατόμων, η α
στυνομική συνεργασία και η α
ντιμετώπιση της μετανάστευσης 
στον τομέα της δικαιοσύνης και 
στις εσωτερικές υποθέσεις.

Τυπικά, αυτά είναι τα πεδία 
που αναμένεται να εξασφαλί
σουν περαιτέρω οικονομικό εκ- 
συγχρονισμό ή ακόμη και οικο
νομικά οφέλη (ενιαία αγορά, ευ
ρώ, χρηματοδότηση από την ΕΕ, 
«υψηλή» ασφάλεια, στρατιωτική 
συνεργασία και ΚΕΠΠΑ) καθώς 
και οφέλη στη «χαμηλή» ασφά
λεια (δικαιοσύνη και εσωτερικές

υποθέσεις), που ανταποκρίνο- 
νται επίσης στις άμεσες ανάγκες 
των ΧΚΑΕ.

Όσον αφορά άλλες πολιτικές, 
οι θέσεις των χωρών αυτών διέ- 
πονται ακόμη από υψηλά ποσο
στά αβεβαιότητας.

Γενικά, όσο περισσότερο α
πέχει μια χώρα από τη δυνατό
τητα εκπλήρωσης του κοινοτικού 
κεκτημένου τόσο λιγότερο ξεκά
θαρες είναι οι θέσεις της χώρας 
αυτής ως προς τις κοινοτικές πο
λιτικές και το εύρος της κοινής 
δράσης.

Καμία υποψήφια χώρα
δεν προκρίνει ασυζηπιτί υπερεθνικές λύσεις, 

ενώ όλες εμφανίζονται προστατευτικές 
στο θέμα της διατήρησης 

του εθνικού «βέτο» 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγο
νός ότι καμία από τις υποψήφιες 
χώρες δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτε
ρα για τη βοήθεια που κατευθύ- 
νεται προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Αυτή η στάση είναι ενδει
κτική μιας ευρύτερης τάσης ανα
ζήτησης οικονομικών ωφελειών 
εκ μέρους των ΧΚΑΕ, και δια
φέρει ουσιαστικά από την αλλη
λεγγύη στο πεδίο της εξωτερικής 
βοήθειας στην οποία η Ένωση α
ποδίδει μεγάλη έμφαση και α
φιερώνει σημαντικούς πόρους 
σήμερα.

Επιπλέον, είναι ενδεικτική 
της απουσίας παραδοσιακών δε
σμών με τις χώρες του αναπτυσ
σόμενου κόσμου, που εν μέρει 
μπορεί να αποδοθεί στην απου
σία ιστορικών αποικιακών σχέ
σεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μια εναλλακτική ερμηνεία μπο
ρεί να εντοπιστεί στην αρνητική 
εμπειρία της καταναγκαστικής 
ανταλλαγής ειδικών και εργατών 
με κομμουνιστικές χώρες σε άλ
λα σημεία του κόσμου, που είχε 
επιβάλει η Μόσχα κατά τη διάρ
κεια του Ψυχρού Πολέμου.

2 Η μελλοντική μορφή του θε
σμικού συστήματος της ΕΕ

Οι πιθανές θέσεις των ΧΚΑΕ 
διαφέρουν ως προς το θέμα της 
θεσμικής εξέλιξης της ΕΕ και της 
αποδοχής ορισμένων ουσιωδών 
θεσμικών δεδομένων. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι όλες οι ΧΚΑΕ 
γενικά ανησυχούν μήπως κατα
στούν μέλη δεύτερης κατηγορίας 
στην ΕΕ, το οποίο θα περιορίζο
νται στη συμμετοχή σε περιφε
ρειακά πεδία δράσης και με π ε
ριορισμένη πρόσβαση στις διαδι
κασίες λήψης αποφάσεων του 

σκληρού πυρήνα.
Όσον αφορά στο θεμε

λιώδες θεσμικό ζήτημα της 
υπεροχής του κοινοτικού έ 
ναντι του εθνικού δικαίου, 
έχουμε να κάνουμε με μια 
διάσταση υπερεθνικότητας, 
την οποία οι ΧΚΑΕ γενικά 
θεωρούν μάλλον θετική πα
ρά αρνητική. Αυτή η σχετι
κή αποδοχή εξηγείται εν 

μέρει από την επιθυμία των υπο
ψηφίων χωρών να δημιουργή
σουν ένα κράτος δικαίου, συνο
δεύεται, όμως, και από επιφύλα
ξη, δεδομένου ότι είναι αμφίβο
λο αν πολλές από τις ΧΚΑΕ έ 
χουν αντιληφθεί πλήρως τις επι
πλοκές που προκύπτουν από την 
ανωτερότητα του κοινοτικού δι
καίου. Η αμφιβολία ενισχύεται 
από το γεγονός ότι καμία υπο
ψήφια χώρα δεν προκρίνει ασυ
ζητητί υπερεθνικές λύσεις, ενώ 
όλες εμφανίζονται προστατευτι
κές στο θέμα της διατήρησης 
του εθνικού «βέτο» στις διαδι
κασίες λήψης αποφάσεων. Ο δι
χασμός των υποψηφίων χωρών 
στο θέμα της μετακίνησης του 
κέντρου βάρους των κοινοτικών 
θεσμών προς όφελος των μεγά
λων χωρών-μελών πρέπει μάλλον 
να θεωρείται δεδομένος.

IV Ευρωπαϊκή Ολοκλή
ρωση: Εθνική Ταυτό
τητα των ΧΚΑΕ

Στις δημόσιες συζητήσεις πριν α
πό κάθε διεύρυνση της ΕΕ, κυ
ριαρχούσε ο φόβος ότι η εθνική 
ταυτότητα θα κινδύνευε να εξα 
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φανιστεί μέσα στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης. Τέτοιου είδους 
σκέψεις συνδέονταν με το θέμα 
της εθνικής κυριαρχίας και με τη 
δυνατότητα κάθε κράτους-μέ- 
λους να διατηρήσει ένα χώρο ε 
λευθερίας κινήσεων. Σύμφωνα 
με το γενικό κανόνα, όσο πιο 
συμβατό αποδεικνύεται το εκά- 
στοτε εθνικό σύστημα πολιτικών, 
προτεραιοτήτων και καθιερωμέ
νων αξιών με το αντίστοιχο κοι
νωνικό, οικονομικό και πολιτικό 
σύστημα που θεωρείται ότι εκ
προσωπεί η ΕΕ τόσο ευκολότερη 
είναι η εναρμόνιση της εθνι
κής ταυτότητας με τη διαδι
κασία ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης.

Για μία σειρά λόγων, το 
θέμα της εθνικής ταυτότη
τας αναμένεται να διαδρα
ματίσει καίριο ρόλο στην α
νατολική διεύρυνση της ΕΕ:

• Δεδομένων των πρό
σφατων ιστορικών εμπει
ριών τους, πολλές ΧΚΑΕ είτε α
νέπτυξαν εθνική ταυτότητα πολύ 
αργά σε σχέση με τη Δυτική Ευ
ρώπη είτε αναγκάστηκαν να υ- 
ποστούν μια ξένη κυριαρχία, η 
οποία, στην περίπτωση του κομ
μουνισμού, είχε καταστρεπτικές 
συνέπειες στον κοινωνικό ιστό 
των χωρών αυτών. Στις αρχές 
της δεκαετίας του ’90, η εθνική 
ταυτότητα χρησιμοποιήθηκε ως 
μέσο νομιμοποίησης του δικαιώ
ματος στην ανεξάρτητη διακυ
βέρνηση και στην εθνική κυριαρ- 
χία.

• Η εθνική ταυτότητα, όπως 
διατυπώθηκε στις αρχές της δ ε
καετίας του ’90, περιείχε ισχυρή 
δόση ταύτισης με την «Ευρώ
πη». Ανήκω στην «Ευρώπη» σή- 
μαινε αποκόπτομαι από το κομ
μουνιστικό παρελθόν. Όμως, σε 
πολλές περιπτώσεις, η αρχική 
ταύτιση με την «Ευρώπη» ήταν 
μάλλον επιφανειακή. Οι πραγ
ματικές διαστάσεις της συμμετο
χής στην ΕΕ και ο τρόπος με τον 
οποίο αυτή θα επηρέαζε τα πα
ραδοσιακά «πρότυπα ζωής» ε 
ξετάστηκαν πολύ επιπόλαια. Α
πό την άλλη πλευρά, δυτικοί πο

λιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι 
της διοικητικής ελίτ γνώριζαν ε 
λάχιστα τις ρεαλιστικές ή ιδεολο
γικές ανάγκες των υπό μετάβα
ση χωρών, και ακόμη λιγότερο τι 
θα συνεπαγόταν η ένταξη των 
χωρών αυτών στη μελλοντική 
φυσιογνωμία της Ένωσης. Ακόμη 
και σήμερα βρισκόμαστε στο αρ
χικό μόνο στάδιο της διαδικα
σίας κατά την οποία «διδασκό
μαστε» πώς θα λειτουργήσει η 
πανευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Πολλές αντιπροσωπείες1 σημειώ
νουν ότι, επειδή μεγάλος αριθ-

Ανήκω στην «Ευρώπη» 
σήμαινε αποκόπτομαι 

από το κομμουνιστικό παρελθόν. 
Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, 

η αρχική ταύτιση με την «Ευρώπη» 
ήταν μάλλον επιφανειακή.

μός εννοιών που έχουν κεντρική 
θέση στην ιδέα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης δεν γίνονται κατα
νοητές στις ΧΚΑΕ, η ΕΕ κινδυ
νεύει να αποτελέσει αντικείμενο 
παρερμηνειών σε διάφορα επί
πεδα, με πιο ακραία την εξίσω
σή της με τη Σοβιετική Ένωση.

• Σε πολλές ΧΚΑΕ, οι κοινω
νικές, οικονομικές και θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται 
για τη σωστή υιοθέτηση του κοι
νοτικού κεκτημένου υπερβαίνουν 
τα συμβατικά όρια της εθνικής 
νομοθεσίας: συνεπάγονται την ε 
πίβλεψη της κατεύθυνσης την ο
ποία θα ακολουθήσει η εθνική 
πορεία προς τον εκσυγχρονισμό, 
και, εν πολλοίς, την αναδιαμόρ- 
φωση των κοινωνιών τους.

Η θετική ερμηνεία αυτής της 
διαδικασίας προάγει την άποψη 
ότι η συμμετοχή στην ΕΕ είναι 
μοχλός εκσυγχρονισμού, ενώ μια 
αρνητική προσέγγιση τείνει στην 
αιτίαση ότι η συμμετοχή θα επι
βάλει στις υποψήφιες χώρες ένα 
ξένο κοινωνικό, οικονομικό και 
θεσμικό πλαίσιο.

Και στη μία και στην άλλη 
περίπτωση, το ζήτημα της εθνι

κής ταυτότητας είναι κρίσιμο: αν 
οι ΧΚΑΕ, και σε επίπεδο κυβερ
νήσεων και σε επίπεδο πολιτών, 
δεν έχουν την αίσθηση ότι η δια
δικασία ολοκλήρωσης θα τις ω 
φελήσει, έστω και μακροπρόθε
σμα, η υποστήριξη της ευρωπαϊ
κής ολοκλήρωσης θα είναι, στην 
καλύτερη περίπτωση, εξαιρετικά 
χαλαρή. Στη χειρότερη, θα μπο
ρούσε να αποδιοργανώσει τη 
μελλοντική της εξέλιξη.

• Πολλές ΧΚΑΕ θεωρούν ότι 
είναι μικρές και ευάλωτες σε ξ έ 
νες κυριαρχίες. Ως εκ τούτου, 

φοβούνται περισσότερο από 
προηγούμενες υποψήφιες 
χώρες, που διέθεταν μεγα
λύτερο μέγεθος ή περισσό
τερη αυτοπεποίθηση μήπως 
απωλέσουν τις εθνικές τους 
ταυτότητες/την εθνική τους 
ανεξαρτησία. Από την άλλη 
πλευρά, τα οφέλη που συνε
πάγεται η συμμετοχή στην 
ΕΕ στον τομέα της ασφά

λειας ή της οικονομίας είναι ι
σχυρά επιχειρήματα υπέρ της 
ΕΕ, ειδικά εφόσον ελάχιστες 
ΧΚΑΕ βλέπουν μια άλλη λύση, 
εναλλακτική της ένταξης. Εξάλ
λου, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
θα μπορούσε να συμβάλει στην 
επίλυση προβλημάτων που συν
δέονται με την εθνική ταυτότη
τα, τις σχέσεις γειτνίασης και τις 
εθνικές μειονότητες.

Με βάση αυτές τις διαπιστώ
σεις, καθίσταται φανερό ότι υ
πάρχει γνήσια ανάγκη για την ε 
νεργοποίηση μιας διαδικασίας 
παράλληλης προς τις τεχνικές 
και διπλωματικές σχέσεις μετα
ξύ ΕΕ και ΧΚΑΕ, τεου θα στο
χεύει στην καλύτερη κατανόηση 
των αρχών της ευρωπαϊκής ολο
κλήρωσης.

Παράλληλα, η έννοια της ευ 
ρωπαϊκής ταυτότητας πρέπει να 
απομυθοποιηθεί και, επίσης, να 
διευρυνθεί για να συμπεριλάβει 
τις πολιτιστικές, ιστορικές και 
κοινωνικές ιδιαιτερότητες της Α
νατολικής Ευρώπης. Πρωτίστως, 
είναι ανάγκη να εξηγηθούν οι 
αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης και η έννοια της ευρώ-
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παϊκής ταυτότητας σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα είτε μέσω 
εκστρατειών ενημέρωσης είτε 
μέσω της απτής εμπειρίας κοι
νών δράσεων ή της συμμετοχής 
σε προγράμματα της ΕΕ ή μέσω 
άλλων μορφών ανταλλαγών με 
την ΕΕ και τα κράτη-μέλη.

V  Πιθανές επιπλοκές της 
ένταξης των ΧΚΑΕ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

• Στο πεδίο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών, προκύπτει από την α
νάλυση, με ελάχιστες εκπλήξεις, 
ένας γενικός προσανατολισμός 
με έμφαση στα οικονομικά οφέ
λη (πάνω απ ’ όλα. στους διαρ
θρωτικούς πόρους) ή στα οφέλη 
στον τομέα της ασφάλειας, « υ 
ψηλής» ή «χαμηλής». Ένα αξιο
σημείωτο στοιχείο αφορά στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο, προς 
τον οποίο οι ΧΚΑΕ εκφρά
ζουν μικρότερη αλληλεγγύη 
απ ’ ό,τι οι χώρες της Έ νω 
σης. Όσο αφορά στην κατα
νομή των διαρθρωτικών πό
ρων, οι ΧΚΑΕ ευνοούν μάλ
λον τις ανατολικές περιοχές 
της Ένωσης παρά τις νότιες 
ή άλλες απομακρυσμένες 
ζώνες.

• 0  διεθνής προσανατο
λισμός των ΧΚΑΕ επηρεά
ζεται από τις ίδιες ανησυχίες 
που καθορίζουν τους πολιτικούς 
τους στόχους: την κυρίαρχη θέση 
διαμορφώνουν οι προσδοκίες για 
οφέλη σε θέματα οικονομίας και 
ασφάλειας.

Δεδομένου ότι η βασική προ
τεραιότητα εξωτερικής πολιτικής 
συνδέεται με τις ΗΠΑ όσον αφο
ρά αφενός στην ασφάλεια 
(ΝΑΤΟ) και αφετέρου στην πο
λιτική ηγεσία και στην οικονο
μία, οι περισσότερες ΧΚΑΕ ανα
μένεται να ταχθούν υπέρ της συ
νέχισης των στενών δεσμών με
ταξύ της Ένωσης και των ΗΠΑ 
και θα επιδιώξουν ισχυρότερες 
υπερατλαντικές εμπορικές σχέ
σεις. Στο πεδίο της ασφάλειας, 
στο μέτρο που η εμβάθυνση της 
διαδικασίας ολοκλήρωσης θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ασύμβα

τη με την έντονη αμερικανική 
παρουσία στα ευρωπαϊκά ζητή
ματα, ορισμένες ΧΚΑΕ δεν θα 
δίσταζαν να δώσουν προτεραιό
τητα στη συνέχιση καλών σχέσε
ων με τις ΗΠΑ. Μια ανεξάρτητη 
ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα 
(αν παρουσιαζόταν ως αντίθετη 
προς την αμερικανική εμπλοκή 
στην ευρωπαϊκή ασφάλεια) δεν 
θα γινόταν δεκτή με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό από τις περισσότε
ρες ΧΚΑΕ, εκτός αν η παρούσα 
υπερατλαντική δομή ασφάλειας 
άλλαζε ριζικά.

• Όσον αφορά στις χώρες της 
περιοχής, οι ΧΚΑΕ τάσσονται υ
πέρ μιας στενότερης σχέσης με 
την Ουκρανία, συμπεριλαμβανο- 
μένης και της μελλοντικής έντα
ξης της χώρας στην ΕΕ. Στο θέ
μα της μελλοντικής ένταξης της

Οι ΧΚΑΕ τάσσονται υπέρ 
μιας στενότερης σχέσης με την Ουκρανία, 
συμπεριλαμβανομένης και της μελλοντικής 

ένταξης της χώρας στην ΕΕ.
Ως προς την Τουρκία, πολλές ΧΚΑΕ 

υιοθετούν επιφυλακτική στάση, 
με την εξαίρεση της Βουλγαρίας, 

που στηρίζει ένθερμα την υποψηφιότητά της.

Τουρκίας, πολλές ΧΚΑΕ υιοθε
τούν επιφυλακτική στάση, με 
την εξαίρεση της Βουλγαρίας, 
που στηρίζει ένθερμα την τουρ
κική υποψηφιότητα.

Ομοφωνία επικρατεί μεταξύ 
των ΧΚΑΕ αναφορικά με την 
προτεραιότητα που πρέπει να α
ποδίδει η Ένωση στις σχέσεις της 
με τη Ρωσία, αλλά καμία υποψή
φια χώρα δεν υπαινίσσεται καν 
τη δυνατότητα μελλοντικής έντα
ξης της Ρωσίας.

• Λίγα μπορεί να πει κανείς 
για τις θέσεις των ΧΚΑΕ έναντι 
της μελλοντικής θεσμικής διά
στασης της Ένωσης. Η είσοδος 
των νέων μελών από την ΚΑΕ 
θα αναδιαμορφώσει τις εσωτερι
κές ισορροπίες στην Ένωση προς 
την κατεύθυνση των μικρών χω
ρών και πιθανότατα θα ευνοήσει

τη διατήρηση του «βέτο» σε θέ
ματα εθνικού ενδιαφέροντος. Ε 
πομένως, πρέπει να αναμένεται 
ότι μια θεσμική μεταρρύθμιση 
μέσα στο πλαίσιο που είχε προ- 
ταθεί κατά τη διακυβερνητική 
Διάσκεψη του 1996-97 θα ήταν 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί 
μετά την προσχώρηση των νέων 
μελών από την ΚΑΕ.

Ασφαλώς, οι ΧΚΑΕ επιθυ
μούν να δείξουν ότι είναι «κα
λοί» Ευρωπαίοι και ότι συμπερι- 
φέρονται ανάλογα, αλλά οι π ε
ρισσότερες δεν είναι ούτε ένθερ
μοι θιασώτες του ομοσπονδια
κού μοντέλου ούτε αμετανόητοι 
οπαδοί της διακυβερνητικής συ
νεργασίας.

Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να 
υποτιμάται η διαδικασία της εκ
μάθησης που είναι απαραίτητη 

για την πλήρη κατανόηση 
των ειδικών σχέσεων και 
του τρόπου δουλειάς μετα
ξύ των χωρών-μελών. Οι 
ΧΚΑΕ θα χρειαστούν αρκε
τό χρόνο προσαρμογής στη 
δυναμική των θεσμών και 
στην οικοδόμηση συμμα- 
χιών πριν καταστεί δυνατή 
η ομαλή λειτουργία της θε
σμικής μηχανής της διευρυ- 
μένης Ένωσης.

Τα βασικά τους ένστι
κτα σήμερα είναι διακυβερνητι
κής φύσεως, όχι επειδή δεν υπο
στηρίζουν την ολοκλήρωση, αλ
λά, απλώς, επειδή αυτή είναι η 
μορφή συνεργασίας την οποία 
γνωρίζουν καλύτερα.

Μ ετάφραση: 
Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου

(*) Αποσπάσματα από την Έκθεση της 
«Forward Studies Unit» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Βρυξέλλες 1998.

1. Σ .τ.Φ .: Πρόκειται για τις αντιπροσω
πείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ε- 
πιμέρους υποψήφιες για ένταξη ΧΚΑΕ οι 
οποίες ήταν υπεύθυνες για τη συλλογή 
των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η με
λέτη της Επιτροπής, που παρουσιάζεται 
εδώ εν μέρει σε μετάφραση.
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Ε υ ρ ώ π η

Η κρίση ίων αντιρατσιστικών πολιτικών
στην Ευρώπη

Ποιος ο ρ ό λ ο ς  των φαινομένων του ρατσισμού  
και της ξενοφοβίας για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο;

•  Π έ τ ρ ο ς  Ν . Σ τ α γ κ ο ς  ·

Συχνά συμβαίνει, τα τελευ
ταία χρόνια στην Ελλάδα, 
θεσμοί του κοινωνικού βίου 

να εγκαθιδρύονται στο πλαίσιο 
του πολιτικού και διοικητικού συ
στήματος της χώρας επειδή τούτο 
είτε συνιστάται είτε επιβάλλεται 
από τους μηχανισμούς της ευρω
παϊκής ενοποίησης.

Η αντίληψη σύμφωνα με την 
οποία, προς το σκοπό της αντιμε
τώπισης του φαινομένου του ρα
τσισμού και της ξενοφοβίας, που 
δυστυχώς ακμάζει στις ευρωπαϊ
κές κοινωνίες, είναι επιβεβλημένο 
σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρω
παϊκής Ένωσης να ιδρυθούν θε
σμοί επικοινωνίας και διαλόγου 
μεταξύ των δημοσίων αρχών και 
της κοινωνίας των πολιτών- 
«στρογγυλές τράπεζες>»- ώστε να 
διαγιγνώσκεται με σαφήνεια το 
ρατσιστικό φαινόμενο και -το  κυ- 
ριότερο- να προτείνονται στην 
πολιτική εξουσία οι λύσεις που 
αρμόζουν για την εξάλειψή του, 
καθιερώθηκε χάρη στη λειτουργία 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
του ρατσισμού και της ξενοφο
βίας στην περίοδο 1994-1997. Το 
συμβουλευτικό αυτό σώμα, είχε ι
δρυθεί με απόφαση του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου κατά τη σύ
νοδό του της Κέρκυρας (Ιούνιος 
1994) και διέθετε την αποστολή 
να υποβάλει, στις κυβερνήσεις 
και τα κοινοτικά όργανα, συστά
σεις «προσαρμοσμένες κατά το 
μέτρο του δυνατού στις εθνικές 
και τοπικές συνθήκες», με αντι
κείμενο «τη συνεργασία μεταξύ 
των κυβερνήσεων και των διαφό
ρων κοινωνικών εταίρων για την 
προώθηση της ανοχής, της κατα
νόησης και της συνεργασίας με 
τους ξένους»1. Η Συμβουλευτική 
Επιτροπή, από τους πρώτους κιό
λας μήνες της λειτουργίας της, 
ερμήνευσε διασταλτικά την εντο
λή που της είχε δοθεί και, αφενός 
μεν, εκδίπλωσε το αντικείμενο 
των εργασιών της πέραν των 
68διακρίσεων σε βάρος των αλλο
δαπών -προς την κατεύθυνση των 
διακρίσεων σε βάρος ημεδαπών

που ανήκουν σε εθνικές, θρησκευ
τικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές 
μειονότητες-, αφετέρου δε επι
φόρτισε τα μέλη της με την πολι
τική υποχρέωση να οργανώνουν 
στις χώρες τους δημόσιες συζητή
σεις -τις «στρογγυλές τράπε
ζες» - μεταξύ των δημοσίων αρ
χών και των κοινωνικών οργανώ
σεων για την κατάσταση που επι
κρατεί στον τομέα της καταπολέ
μησης του ρατσισμού και της ξ ε 
νοφοβίας2.

Στο σημείο αυτό είναι ανα
γκαίο, παρενθετικά, να επισημά- 
νω ένα στοιχείο, που τη σημασία 
του θα τονίσω αργότερα3: η Συμ
βουλευτική Επιτροπή κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας ή
ταν μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρί
ζω, το μοναδικό συμβουλευτικό 
σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
οποίο, ενώ απαρτιζόταν από προ
σωπικότητες που διορίστηκαν α
πό τις κυβερνήσεις των κρατών- 
μελών, λειτουργούσε μεν στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου αλλά τα 
μέλη συμμετείχαν στις εργασίες
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του σώματος με τις ατομικές τους 
ιδιότητες και «[έχαψαν] ανεξαρ
τησίας»4 -προφανώς έναντι των 
κυβερνήσεων σκοπός αυτού του 
καθεστώτος λειτουργίας της Συμ
βουλευτικής Επιτροπής δεν ήταν 
άλλος από το να διασφαλιστεί ότι 
η κοινωνία των πολιτών, σε πλήρη 
ανεξαρτησία -αν όχι και σε ευ
θεία αντιπαράθεση- έναντι των 
κυβερνήσεων και των ποικίλων 
σκοπιμοτήτων που αυτές υπηρε
τούν. Η επιτροπή ήταν εκείνη 
που θα πρωτοστατούσε στην ά
σκηση του συμβουλευτικού - έ 
στω - έργου στους κόλπους των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης με αντικείμενο την 
αντιμετώπιση του ρατσιστικού 
φαινομένου5.

Ακόμη, αξίζει )ΐα τονιστεί ότι η 
ίδια αντίληψη επεκράτησε 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου των φαινο
μένων του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας, το οποίο, από 
την έναρξη της λειτουργίας 
του, τον Ιανουάριο του 1998, 
αποτελεί την -ποιοτικά και 
οργανωτικά αναβαθμισμένη- 
μετεξέλιξη της Συμβουλευτι
κής Επιτροπής. Σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1035/97 του 
Συμβουλίου της 2.6.1997, με τον 
οποίο ιδρύθηκε το Παρατηρητή
ριο6, από τη μια μεριά το διοικη
τικό του συμβούλιο αποτελείται 
κι αυτό από «ανεξάρτητες προ
σωπικότητες» οι οποίες -π ά 
ντως- ορίζονται από τα κράτη- 
μέλη (άρ. 8, παρ. 1, του Κανονι
σμού), ενώ από την άλλη μεριά 
τα κράτη μέλη βαρύνονται με τη 
νομική -πλέον- υποχρέωση να 
οργανώνουν «σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (...) στρογγυλές τρά
πεζες» με συμμετοχή όλων των ε 
θνικών παραγόντων, δημόσιων 
και ιδιωτικών, που ενδιαφέρονται 
για τα φαινόμενα του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας (άρ. 2, παρ. 
1, εδ. θ ’ του Κανονισμού 
1035/97).

Κατά την τριετία 1994-1997, 
είχαν οργανωθεί τρεις διαδοχικές 
«στρογγυλές τράπεζες» στην Α
θήνα, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
Η τέταρτη εκδήλωση αυτού του

είδους οργανώθηκε στις 
20.11.1999. και εγγράφηκε στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του Ευ
ρωπαϊκού Παρατηρητηρίου7. Δεν 
μπορώ να διαβεβαιώσω ότι ο διά
λογος μεταξύ των δημοσίων αρ
χών της χώρας μας και των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων που 
αντιστρατεύονται στα φαινόμενα 
του ρατσισμού και της ξενοφο
βίας, ο οποίος -μ ε μεγάλο κόπο 
είναι αλήθεια- είχε εγκαθιδρυθεί 
κατ’ εκείνη την τριετία, είχε κά
ποια αποτελέσματα όσον αφορά 
την αντιμετώπιση αυτών των φαι
νομένων. Από την άλλη μεριά, η 
τελευταία «στρογγυλή τράπεζα» 
εμφανίζει ένα σοβαρό έλλειμμα 
σε σχέση με τις τρεις προηγούμε
νες: με την εξαίρεση του εκπρο
σώπου του Συνηγόρου του Πολί-

Εικόνα εφησυχασμού και απραξίας 
ίων φορέων της δημόσιας εξουσίας 

απέναντι στην πρόκληση του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας, στη διάχυσή τους 

στο κοινωνικό σώμα

τη, ουδείς άλλος εκπρόσωπος των 
εθνικών δημόσιων αρχών μετέχει 
στην εκδήλωση. Ωστόσο, ακόμη κι 
αν δεν υπήρχε αυτό το έλλειμμα, 
η εικόνα που θα προέκυπτε όσον 
αφορά την επικρατούσα, σήμερα, 
στη χώρα μας κατάσταση δεν θα 
διέφερε από εκείνη την οποία 
σκιαγράφησαν οι τρεις παλιότε- 
ρες εκδηλώσεις: πρόκειται για 
μια εικόνα εφησυχασμού και α
πραξίας των φορέων της δημό
σιας εξουσίας απέναντι στην πρό
κληση του ρατσισμού και της ξε
νοφοβίας, στη διάχυσή τους στο 
κοινωνικό σώμα, την απειλή που 
εκπροσωπούν απέναντι στη δημο
κρατία και τις ατομικές ελευθε
ρίες.

Οι εισηγητές της τέταρτης ελ
ληνικής «στρογγυλής τράπεζας», 
κυρίως δε οι εκπρόσωποι της κοι
νωνίας των πολιτών που παρενέ- 
βησαν στη συζήτηση, έδωσαν α
νάγλυφα το μέτρο και την ένταση 
του προβλήματος στον τόπο μας8.
Ας μου επιτραπεί να δώσω μια

πληροφορία που καταδεικνύει 
τον τρόπο με τον οποίο, μέσα στο 
σχολείο αλλά και στην ελληνική 
οικογένεια, εκεί δηλαδή όπου φυ
τρώνει ο σπόρος της αυριανής ελ
ληνικής κοινωνίας, χειραγωγού
νται οι μελλοντικοί πολίτες της 
χώρας μας. Μια εκτεταμένη έ 
ρευνα στους μαθητές των δημοτι
κών σχολείων μιας τυπικής μεγά
λης πόλης της Ελλάδας, του Βό
λου, που είχε πραγματοποιηθεί 
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
πριν από τρία χρόνια, έδωσε τα 
εξής χαρακτηριστικά αποτελέ
σματα από τις απαντήσεις των 
μαθητών για το «πώς βλέπουν 
τους ξένους σήμερα»: στην ερώ
τηση «θέλεις οι συμμαθητές σου 
να είναι μόνον Ελληνόπουλα ή 
και από άλλες χώρες», πέντε στα 

δέκα παιδιά απάντησαν «θέ
λω να είναι μόνον Ελληνό
πουλα». Στην ερώτηση «θα 
έκανες παρέα με κάποιο 
παιδί που δεν είναι χριστια
νός», τέσσερα στα δέκα παι
διά είπαν «όχι». Στην ερώ
τηση «θα έκανες παρέα μ ’ 
έναν Τούρκο», όπως και 
στην ερώτηση «θα έκανες 
παρέα μ ’ ένα τσιγγανόπου- 

λο», πάλι τέσσερα στα δέκα παι
διά απάντησαν «όχι», ενώ στην ε
ρώτηση «θα έκανες παρέα μ ’ έ 
ναν Άγγλο», οκτώ στα δέκα παι
διά απάντησαν «ναι».

Όσο κι αν από πρώτη άποψη 
φαίνεται περίεργο, η απραξία 
των δημόσιων αρχών της χώρας 
μας στο πεδίο της καταπολέμη
σης της διάχυσης των ρατσιστι
κών συμπεριφορών στο κοινωνικό 
σύνολο συμβαδίζει, ως προς τα 
αρνητικά αποτελέσματά της, με 
την έντονη και πληθωρική δρα
στηριότητα που οι δημόσιες εξου
σίες, σχεδόν σε όλες τις υπόλοι
πες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναπτύσσουν για την ε
ξάλειψη του φαινομένου, ασκώ
ντας τις -πολυσυζητημένες- αντι- 
ρατσιστικές πολιτικές τους· πολι
τικές που, ωστόσο, όπως σε λίγο 
θα δούμε, δεν διακρίνονται για 
την αποτελεσματικότητά τους αλ
λά, απεναντίας, για τις αντιφά
σεις και την κρίση που τις δια
περνούν.

Ο ρατσισμός, ως ανθρώπι
νη στάση και νοοτροπία 
που εμποτίζει την κοινωνι

κή συνείδηση, από τα τέλη του 
19ου αιώνα έως τις μέρες μας α
ποτελεί στην Ευρώπη το βασικό 
πολιτικό εξάρτημα της «πολεμι
κής μηχανής» που έχει κινητοποι
ηθεί εναντίον της κληρονομιάς 
που κατέλειπαν στους λαούς της 
ηπείρου ο Διαφωτισμός και η 
Γαλλική Επανάσταση: εναντίον 
της νεωτερικότητας και των πολι
τικών και πολιτιστικών της εκ
φράσεων, του φιλελευθερισμού 
και του σοσιαλισμού 9. Αρχικά, ο
χυρωμένος στην ιδεοληψία της 
βιολογικής ανωτερότητας της 
«ευρωπαϊκής φυλής» σε βάρος 
άλλων «φυλών», ο ρατσισμός 
στην Ευρώπη κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες επιδιώκει τους 
στόχους του -την υποβάθμι- 
ση συγκεκριμένων ομάδων 
των τοπικών πληθυσμών- 
βρίσκοντας ερείσματα λιγό
τερο σε βιολογικούς παράγο
ντες και περισσότερο σε πο
λιτισμικούς: αυτός ο νέου τύ
που ρατσισμός, παρά τις 
διάφορες ονομασίες του στις 
χώρες όπου εκδηλώνεται 
(«νέος υποβόσκων ρατσισμός» 
στη Γαλλία, «καθημερινός ρατσι
σμός» στην Ολλανδία, «συμβολι
κός» ή «μοντέρνος» ρατσισμός 
στις ΗΠΑ), είναι συγκαλυμμένος 
και δυσδιάκριτος σε σχέση με το 
βιολογικό ρατσισμό. Μια συγκρι
τική έρευνα που πραγματοποιή
θηκε πριν από χρόνια σε τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερ
μανία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία) α
πέδειξε ότι τρεις διαφορετικοί 
παράγοντες συνθέτουν την «κλί
μακα αξιών» του νέου τύπου ρα
τσισμού: η προάσπιση παραδο
σιακών αξιών, η μεγιστοποίηση 
της σημασίας των πολιτιστικών 
διαφορών, η άρνηση θετικών συ
ναισθημάτων απέναντι στη δια
φορετικότητα10.

Σε κάθε κράτος δικαίου, την 
απειλή εναντίον της κοινωνικής 
συνοχής που εκπροσωπούν οι 
πρακτικές και οι πράξεις διακρί
σεων σε βάρος πολιτών με ρατσι
στικά -παλιού ή νέου τύπου- κί
νητρα και επιχειρήματα, οι δημό

σιες αρχές επιδιώκουν να την ε 
ξουδετερώσουν διαμορφώνοντας 
και εφαρμόζοντας αντιρατσιστι- 
κές πολιτικές. Παντού, το δίκαιο 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο. 
Η καταπολέμηση του ρατσισμού 
συγκεκριμενοποιείται στο δικαιι- 
κό επίπεδο με τις απαγορεύσεις 
των διακρίσεων και τις εγγυήσεις 
των ατομικών δικαιωμάτων για ό
λους τους ανθρώπους, χωρίς δια
κρίσεις, και συνδυάζεται με την 
ποινική καταστολή των παραβα- 
τικών συμπεριφορών. Μια έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε για λογα
ριασμό του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης από το Ελβετικό Ινστιτού
το Συγκριτικού Δικαίου δίνει ένα 
πανόραμα του εξοπλισμού του 
κράτους δικαίου, στις ευρωπαϊ
κές χώρες, με ποικιλία νομικών

μέσων που συντείνουν στην κατα
πολέμηση του ρατσισμού". Ωστό
σο, το δίκαιο, ως εκλογικευμένο 
σύστημα ρύθμισης των κοινωνι
κών σχέσεων, αποκαθιστά την 
κανονικότητα καταστάσεων και 
συμπεριφορών, χωρίς να επενερ
γεί κατά τρόπο απόλυτο στις συ
νειδήσεις των ανθρώπων και να 
επηρεάζει τα κίνητρα των πράξε- 
ών τους που παράγουν διακρί
σεις12. Βέβαια, η χωρίς ενδοια
σμούς και αυστηρή εφαρμογή 
των εννόμων ρυθμίσεων μπορεί 
να συμβάλλει στη συγκράτηση 
των ρατσιστικών συμπεριφορών 
και την ελάφρυνση των -δυσμε
νών- αποτελεσμάτων τους13. 
Όμως, πουθενά το δίκαιο δεν εί
ναι το μοναδικό εργαλείο των α- 
ντιρατσιστικών πολιτικών, αφού 
αυτές συμπληρώνονται σχεδόν 
παντού από δημόσιες δράσεις οι 
οποίες αποβλέπουν στην εξουδε- 
τέρωση της ανθρώπινης διάθεσης 
υπέρ του ρατσισμού είτε δρώντας 
στις πηγές της είτε αμβλύνοντας

κατά τρόπο «βολονταριστικό» τα 
αποτελέσματά της14. Σε μια χώρα 
όπως είναι η Γαλλία, όπου περισ
σότερο από κάθε άλλο ευρωπαϊ
κό κράτος επικρατεί ένα πρότυ
πο κοινωνικής ολοκλήρωσης ε 
χθρικό στην αναγνώριση πολιτι
στικών, εθνοτικών και φυλετικών 
διαφορών, οι πιο δραστικές από 
τις δημόσιες αντιρατσιστικές δρά
σεις δεν αναφέρονται ποτέ σε 
«φυλετικές σχέσεις» και επιχει
ρούν, από τη μια μεριά, να απο
χαρακτηρίζουν το ρατσισμό και 
να αποδοκιμάζουν ακόμη και αυ
τή την εκφορά του όρου (ιδιαίτε
ρα στα σχολεία, κυρίως μέσω της 
ευαισθητοποίησης των μαθητών 
και των δασκάλων τους) και, από 
την άλλη μεριά, να αποδυναμώ
νουν τις κοινωνικές πηγές του 

φαινομένου· στην τελευταία 
εκδοχή τους. Οι δημόσιες 
δράσεις προσλαμβάνουν τη 
μορφή εγχειρημάτων που α
νακουφίζουν τις ανισότητες 
και τον αποκλεισμό, χωρίς 
πάντως να προσφεύγουν 
-ρητά τουλάχιστον- στην ε 
φαρμογή μη οικονομικών και 
κοινωνικών κριτηρίων15. Σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ό

πως και στις ΗΠΑ, οι δημόσιες α- 
ντιρατσιστικές δράσεις επηρεάζο
νται από μια πολιτική κουλτούρα 
ανοιχτή στις πολιτιστικές, εθνοτι- 
κές ή φυλετικές διαφορές, στη 
βάση των οποίων εξάλλου, αυτές 
οι δράσεις διαμορφώνονται και ε- 
κτελούνται. Οι αρχές που εμπνέ
ουν τις affirmative actions (θετικές 
δράσεις) και τις συναφείς equal 
opportunity policies (πολιτικές ί
σων ευκαιριών) μεταφράζονται 
σε προγράμματα και συγκεκριμέ
νες νομικές διατάξεις· επί παρα- 
δείγματι, υποχρεώνουν τους ερ
γοδότες να προγραμματίζουν 
προσλήψεις, επιμόρφωση και ε 
παγγελματική προαγωγή ανθρώ
πων που ανήκουν σε μειονότητες 
που υφίστανται διακρίσεις, αλλά 
και να σέβονται αυτές τις δε
σμεύσεις τους· απαιτούν από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις 
διαφημιστικές επιχειρήσεις να 
παραχωρούν συγκεκριμένες δυ
νατότητες δημοσιότητας σε εθνο- 
τικές κ.λπ. μειονότητες· επιτρέ-

0 νέου τύπου ρατσισμός, 
παρά τις διάφορες ονομασίες του, 

στις χώρες όπου εκδηλώνεται 
είναι συγκαλυμμένος και δυσδιάκριτος 

σε σχέση με το βιολογικό ρατσισμό.



πουν, υπό όρους, στα πανεπιστη
μιακά ιδρύματα να λαμβάνουν υ
πόψη τη φυλετική καταγωγή κα
τά την εισδοχή φοιτητών ή και την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπι
κού' εξουσιοδοτούν τις δημόσιες 
αρχές να κατακυρώνουν κρατικές 
προμήθειες κατά προτεραιότητα 
σε επιχειρήσεις που ελέγχονται α
πό πρόσωπα ανήκοντα σε μειονό
τητες που υφίστανται δυσμενή 
μεταχείριση 16.

Η συνύπαρξη, στο πλαίσιο 
των αντιρατσιστικών πολι
τικών των ευρωπαϊκών χω

ρών, των δύο κατηγοριών μέσων 
επίτευξης των στόχων τους, των 
τυπικά εξισωτικών μέσων του 
κοινού δικαίου με τις δημό
σιες και εξειδικευμένες δρά
σεις που επιδίωκεται να 
προάγουν την ουσιαστική ι
σότητα (θετικές δράσεις, πο
λιτικές ίσων ευκαιριών) έχει 
προκαλέσει τις επικρίσεις 
του επιστημονικού λόγου, 
αλλά και της κοινωνίας των 
πολιτών, επικρίσεις που α
ποκαλύπτουν την αντίφαση 
μέσα στην οποία είναι ε 
γκλωβισμένες αυτές οι πολιτικές, 
καθώς και την κρίση που τις δια
περνά. Σε όσες περιπτώσεις δη
μόσιες αρχές χωρών δίνουν έμφα
ση στην ατομοκεντρική καταπο
λέμηση των διακρίσεων, επικρίνο
νται για το ότι κατ’ αυτό τον 
τρόπο αγνοείται η ιδιαίτερη διά
σταση της εμπειρίας του θύματος 
του ρατσισμού, το οποίο δεν επι
θυμεί απλώς να αποκατασταθεί 
κοινωνικά με τη βοήθεια του δι
καίου και της έννομης προτασίας, 
αλλά να ξεφύγει από την «ιδιαι- 
τερότητά» του που τον καθιστά 
θύμα του ρατσισμού. Στις περι
πτώσεις που δίνεται έμφαση στις 
ειδικές δημόσιες δράσεις, διαπι
στώνεται ότι αυτές προκαλούν τα 
αντίθετα από τα επιθυμητά απο
τελέσματα: το θύμα του ρατσι
σμού, για να απολαύσει τα οφέλη 
που προκύπτουν από αυτές, ο
φείλει να αυτοπροσδιοριστεί με 
βάση φυλετικά κριτήρια, γεγονός 
που οδηγεί περαιτέρω στην ανα
δίπλωση των μειονοτικών ομά
δων, στην ένταση των διαχωρι

σμών, εντέλει στη συμβολή της ί
διας της αντιρατσιστικής πολιτι
κής, στη «φυλετικοποίηση» της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Η κριτική και η συζήτηση είναι 
φανερό ότι αποκρυσταλλώνονται 
με επίκεντρο τις ευκρινείς αντιθέ
σεις ανάμεσα στο κοινό δίκαιο 
και την ειδική ρύθμιση, την ισότη
τα ή τη θετική διάκριση, το φιλε
λεύθερο ατομισμό ή την «πολυ- 
πολιτισμικότητα». Στην πραγμα
τικότητα, οι προβληματισμοί ανα- 
δεικνύουν την κύρια αδυναμία 
των αντιρατσιστικών πολιτικών, 
το διαρκές έλλειμμα και την εγ
γενή αναποτελεσματικότητά τους 
όταν, αναγκαστικά, δίνουν έμφα
ση στη μια ή την άλλη κατηγορία

των μέσων δράσης. Σε κάθε περί
πτωση, οι πολιτικές αυτές αδυνα
τούν να διαρρήξουν τη ρατσιστική 
εμπειρία. Το παράδοξο αυτής της 
εμπειρίας είναι ότι εξαναγκάζει 
το άτομο να διεκδικεί και να αμ
φισβητεί με την ίδια κίνηση τις 
μορφές της εξατομίκευσής του, 
προασπίζοντας και αμφισβητώ
ντας την ταυτότητα και την κουλ
τούρα του. Οι αντιρατσιστικές 
πολιτικές, είτε κλίνουν προς τη 
μεριά των εξειδικευμένων αντιμε
τωπίσεων είτε προς τη μεριά της 
εξατομίκευσής και του εξισωτι- 
σμού, είναι καταδικασμένες να 
παραμένουν δέσμιες της κυκλικής 
σχέσης ανάμεσα στο ρατσισμό 
και το θύμα του· όπως παρατηρεί 
ο γάλλος δημοσιολόγος Didier 
Lapeyronnie 17, δεν υπάρχει κανέ
νας υπέρτερος εξωτερικός θεσμός 
ή βαθμίδα λήψης αποφάσεων που 
να μπορούσε να οικοδομήσει ένα 
«μη ρατσιστικό σόμπαν», που να 
μπορούσε να προσδιορίσει το π ε
ριεχόμενο μιας «αντικειμενικής» 
πολιτικής ικανής να ενσωματώνει

τις δυο αντιφατικές προσεγγί
σεις.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη 
όψη της ακμής του ρατσιστικού 
φαινομένου στην Ευρώπη, που 
ούτε αυτήν οι πολιτικές ηγεσίες 
έχουν κατορθώσει να εξουδετε
ρώσουν. Πρόκειται για τη ροπή 
ακροδεξιών πολιτικών μορφωμά
των, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώ
ρες, να ιδιοποιούνται υπό όρους 
μικροπολιτικών διεκδικήσεων και 
να αναπαράγουν τα διάχυτα στο 
κοινωνικό σώμα αισθήματα ξενο
φοβίας και ρατσισμού. Πρόσφα
τη, και θλιβερή, επιβεβαίωση αυ
τής της όψης της ανόδου του ρα
τσισμού στην Ευρώπη, είναι η « ε 
πιτυχία», στην Αυστρία, του α

κροδεξιού Κόμματος της Ε 
λευθερίας υπό τον G. Haider 
να αποσπάσει 26% των ψή
φων του εκλογικού σώματος 
στις βουλευτικές εκλογές 
του Οκτωβρίου του 1999 και 
να καταστεί ρυθμιστική πο
λιτική δύναμη για το σχημα
τισμό νέας κυβέρνησης: κα- 
ταφεύγοντας σε κάθε αθέμι
το πολιτικό μέσο (παραχά
ραξη της ιστορίας, παρα

πληροφόρηση, ιδεολογική τρομο
κρατία), ο αρχηγός των αυστρια
κών «φιλελεύθερων» εκμεταλλεύ
εται τη βαθειά κρίση που διαπερ
νά το λόγο, την ιδεολογία και την 
πολιτική πρακτική του παραδο
σιακού συντηρητικού κόμματος -  
αλλά και του νεόκοπου συντηρη
τικού σοσιαλδημοκρατικού κόμ
ματος· επιδιώκει τη συσπείρωση 
των προνομιούχων μεσαίων στρω
μάτων του πληθυσμού, διεκδικώ- 
ντας για λογαριασμό τους την υ
περάσπιση των εύθραυστων κοι
νωνικών προνομίων τους όχι απέ
ναντι σε πραγματικούς « ε 
χθρούς» (τον άκρατο φιλελευθε
ρισμό, την παγκοσμιοποίηση), αλ
λά έναντι των τριών δισεκατομ
μυρίων ανθρώπων του πλανήτη 
που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας και απειλούν να εισβά
λουν (όλοι;) στον αυστριακό «πα
ράδεισο»· εκθειάζει, προς τούτο, 
την «ανωτερότητα» της λευκής 
φυλής, καλλιεργεί τη μισαλλοδο
ξία, τροφοδοτεί με ανιστόρητα ε 
πιχειρήματα την ξενοφοβία και

Οι αντιρατσιστικές πολιτικές, 
είτε κλίνουν προς τη μεριά 

των εξειδικευμένων αντιμετωπίσεων 
είτε προς τη μεριά της εξατομίκευσής 
και του εξισωτισμού θα παραμείνουν 

δέσμιες της κυκλικής σχέσης 
ανάμεσα στο ρατσισμό και το θύμα του
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τον αντισιμιτισμό18. Από τις πολι
τικές ηγεσίες των χωρών όπου 
καταγράφεται αυτό το φαινόμε
νο, δεν θα ανέμενε κανείς τίποτε 
περισσότερο από το να ενισχύ- 
σουν, με αποφασιστικότητα, τους 
θεσμούς κοινής συμμετοχής στην 
πολιτική, πολιτειακή, κοινωνική 
και οικονομική ζωή, τους θεσμούς 
της αυτοδιοίκησης, της αυτονο
μίας, γενικά της αυτοδιάθεσης, 
ως προς τα στοιχεία ταυτότητάς 
τους, των μειονοτικών ομάδων.

Τα φαινόμενα της ανόδου 
του ρατσισμού στην Ευρώ
πη, των αντιφάσεων και 

της αναποτελεσματικότητας των 
εθνικών αντιρατσιστικών πολιτι
κών, της συγκρότησης πολι
τικής έκφρασης του ρατσι
σμού με τη διαμεσολάβηση 
ακροδεξιών πολιτικών ομά
δων έγιναν «αντιληπτά» στο 
επίπεδο της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών υπερεθνικών 
θεσμών από τα μέσα της δε
καετίας του 1980.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η πρώτη αντίδραση σ ’ αυτό 
το επίπεδο προκλήθηκε από ένα 
γεγονός το οποίο ερμηνεύτηκε α
πό τα παραδοσιακά κόμματα 
στην Ευρώπη ως «απειλή» για 
την πολιτική λειτουργία τους: κα
τά τη διεξαγωγή, στο γαλλικό έ 
δαφος, των ευρωπαϊκών εκλογών 
τον Ιούνιο του 1984, το ακροδεξιό 
και ρατσιστικό κόμμα του Εθνι
κού Μετώπου υπό τον Jean-Marie 
Le Pen κατόρθωσε να συγκεντρώ
σει ποσοστό ψήφων τέτοιο που 
να του επιτραπεί να εκπροσωπη
θεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η αντίδραση της Συνέλευσης του 
Στρασβούργου ήταν άμεση: μια 
κοινοβουλευτική εξεταστική επι
τροπή συγκροτήθηκε αμέσως με 
εντολή να μελετήσει τις αιτίες α
νόδου του φασισμού και του ρα
τσισμού στην Ευρώπη, παρέδωσε 
δε ενάμιση χρόνο αργότερα την 
τελική της έκθεση, γνωστή σήμε
ρα από το όνομα του συντάκτη 
της ως «έκθεση Ευρυγένη», με 
δυσοίωνα για τα ευρωπαϊκά πο
λιτικά συστήματα πορίσματα19. 
Παρόμοια αντίδραση, επιβεβλη
μένη από την προσήλωση των ευ

ρωπαϊκών πολιτικών και κομμα
τικών ηγεσιών στις δημοκρατικές 
αξίες, καταγράφηκε πρόσφατα 
στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσκή
νιο με αφορμή το σχηματισμό της 
νέας αυστριακής κυβέρνησης με 
τη σύμπραξη του ακροδεξιού και 
ρατσιστικού κόμματος υπό τον G. 
Haider20. Ούτε στη μια ούτε στην 
άλλη περίπτωση, ωστόσο, η κοινή 
γνώμη ήταν μάρτυρας μιας απο
φασιστικότητας των παραδοσια
κών πολιτικών και κομματικών η
γεσιών της Ευρώπης να αντιμε
τωπίσουν τη σύζευξη ρατσισμού 
και ακροδεξιάς με κινήσεις και α
ποφάσεις ενίσχυσης της δημοκρα
τίας και της συμμετοχής στη δη
μόσια ζωή των ομάδων που θίγο

Για μία δεκαετία περίπου ία όργανα της Κοι
νότητας είχαν περιοριστεί στην ηθική αποδο

κιμασία του ρατσιστικού φαινομένου μέσω 
μιας «ψηφισματικής» δραστηριότητας 

η οποία δεν θα ήταν υπερβολή 
να χαρακτηριστεί πληθωρική

νται από το διάχυτο ρατσισμό 
των οικείων κοινωνιών.

Για μία δεκαετία περίπου, τα 
θεσμικά όργανα της Κοινότητας 
(Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επι
τροπή) και -μετά το 1993- της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν περιο
ριστεί στην ηθική αποδοκιμασία 
του ρατσιστικού φαινομένου μέ
σω της «ψηφισματικής» δραστη- 
ριότητάς τους, η οποία δεν θα ή
ταν υπερβολή να χαρακτηριστεί, 
στο πεδίο αυτό, πληθωρική21. Α
ποφασιστική καμπή στην εκδήλω
ση του ενδιαφέροντος των κοινο
τικών οργάνων για την καταπολέ
μηση του φαινομένου ήταν η ί
δρυση, το 1994, της Συμβουλευτι
κής Επιτροπής κατά του ρατσι
σμού και της ξενοφοβίας. Η τε
λευταία από τις τρεις μείζονος 
πολιτικής και θεσμικής σημασίας 
πρωτοβουλίες που ανέλαβε η 
Συμβουλευτική Επιτροπή -πέραν 
βέβαια εκείνων που ενέπιπταν 
κατά γράμμα στην εντολή που 
της είχε δοθεί (υποβολή προτάσε
ων στα κοινοτικά όργανα και τα 
κράτη-μέλη)22-  κατά την τριετή

λειτουργία της και στις οποίες α
μέσως αναφέρομαι είναι εκείνη 
που, κατά τη γνώμη μου, έχει 
διανοίξει κάποιες προοπτικές για 
την έξοδο, από τις αντιφάσεις και 
την κρίση τους, των αντιρατσιστι- 
κών πολιτικών των κρατών-με- 
λών.

Κατά πρώτο λόγο, σε επίμο
νες προτάσεις και πολιτικές πα
ραστάσεις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη 
οφειλόταν η υιοθέτηση, από το 
Συμβούλιο, στις 15.7.1996, βάσει 
του άρ. Κ.3 της Συνθήκης της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, της Κοινής 
Δράσης σχετικά με τη δράση κα
τά του ρατσισμού και της ξενο
φοβίας23. Αντικείμενο των υπο

χρεώσεων που ανέλαβαν τα 
κράτη-μέλη δυνάμει της 
Κοινής Δράσης είναι η βελ
τίωση της μεταξύ τους δικα
στικής συνεργασίας για την 
καταπολέμηση του ρατσιστι
κού φαινομένου. Η πρώτη 
έκθεση σχετικά με τη συμ
μόρφωση των κρατών-μελών 
στις υποχρεώσεις τις οποίες 
ανέλαβαν υιοθετήθηκε από 

το Συμβούλιο στις 27/28.4.1998 
και εκφέρει θετική κρίση για το 
βαθμό κατά τον ηποίο οι κυβερ
νήσεις έχουν συμμορφωθεί στις υ
ποχρεώσεις τους24.

Επίσης, μεγάλο μέρος της 
δραστηριότητας του συμβουλευ
τικού οργάνου είχε διοχετευτεί 
στην υποβολή προτάσεων, όπως 
και στην παρακολούθηση της α
ντιμετώπισής τους από τα κράτη- 
μέλη, στο πλαίσιο του έργου ανα
θεώρησης των ιδρυτικών συνθη
κών που ολοκληρώθηκε με τη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ (Ιού
νιος 1997), σχετικά με την εισα
γωγή στη Συνθήκη της ευρωπαϊ
κής Κοινότητας διάταξης που να 
καθιερώνει ρητά την αρμοδιότητα 
της Κοινότητας για τη λήψη μέ
τρων καταπολέμησης του ρατσι
σμού. Οι προσπάθειες της Συμ
βουλευτικής Επιτροπής, που συμ
βάδιζαν με ανάλογες προτάσεις 
που είχαν υποβάλει προς τα κρά
τη-μέλη πολλές ευρωπαϊκές 
ΜΚΟ25, ευοδώθηκαν με την έντα
ξη στη Συνθήκη του άρθρου 13, 
σύμφωνα με το οποίο «με την ε-
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πιφύλαξη των άλλων διατάξεων 
της παρούσας Συνθήκης και εντός 
των ορίων που παρέχει αυτή στην 
Κοινότητα, το Συμβούλιο, αποφα
σίζοντας ομόφωνα, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής και δια- 
βούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο, μπορεί να αναλάβει κα
τάλληλη δράση για την καταπολέ
μηση των διακρίσεων λόγω φύ
λου, φυλετικής ή εθνικής καταγω
γής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, α
ναπηρίας, ηλικίας ή γεννετήσιου 
προσανατολισμού»26. Αξίζει στο 
σημείο αυτό να τονιστεί ότι λί
γους μήνες μετά την έναρξη της ι
σχύος της Συνθήκης του Άμστερ
νταμ (Μάιος 1999), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβού
λιο, υπό τους όρους του άρ. 13 
ΣΕΚ, τις προτάσεις της για την 
έκδοση δύο οδηγιών και μιας α
πόφασης οι οποίες αφορούν, α
ντίστοιχα, τη διαμόρφωση 
του κοινοτικού νομοθετικού 
πλαισίου για την καταπολέ
μηση των διακρίσεων και την 
κοινοτική υποστήριξη δράσε
ων που θα αναληφθούν στα 
κράτη- μέλη στον τομέα αυ
τό: η πρώτη οδηγία θα αφο
ρά την εφαρμογή της αρχής 
της ισότητας μεταχείρισης 
των προσώπων, χωρίς διά
κριση φυλής ή εθνικής καταγω
γής, η δεύτερη οδηγία θα αναφέ- 
ρεται σε όλες τις διακρίσεις που 
αποδοκιμάζονται από το άρ. 13 
ΣΕΚ, αλλά με εξειδίκευση της νο
μοθετικής πλαισίωσης στην εργα
σία και την απασχόληση (οδηγία 
που θα αφορά τη δημιουργία ε 
νός γενικού πλαισίου υπέρ της ι
σότητας μεταχείρισης σε θέματα 
απασχόλησης και εργασίας), ενώ 
με την απόφαση του Συμβουλίου 
θα καθιερωθεί πρόγραμμα κοινο
τικής δράσης κατά των διακρίσε
ων κατά την περίοδο 2001-20042'. 
Είναι πρόωρο να παρουσιάσουμε 
και, ακόμη περισσότερο, να σχο
λιάσουμε το περιεχόμενο των 
σχεδίων των οδηγιών και της α
πόφασης του Συμβουλίου, αφού 
οι προτάσεις αυτές ήδη έχουν ει- 
σαχθεί προς συζήτηση και δια
πραγμάτευση -μ ε  άδηλο, όπως 
είναι εύλογο, το μέλλον τους -  
στις αρμόδιες ομάδες εργασίας

του Συμβουλίου. Το μόνο που εί
ναι θεμιτό να επισημάνουμε, μια 
που ήδη αναφερθήκαμε στην ιδι
αιτερότητα των εθνικών αντιρα- 
τσιστικών πολιτικών, είναι ότι ει
δικά τα δύο σχέδια οδηγιών, πα
ρόλο που με τη δομή και το σύνο
λο σχεδόν των διατάξεών τους α
ποβλέπουν -τηρώντας εξάλλου 
με σχολαστικότητα την αρχή της 
επικουρικότητας της κοινοτικής 
νομοθετικής δράσης- στην «εξα 
σφάλιση ενός υψηλού κοινού επι
πέδου προστασίας έναντι των 
διακρίσεων» μέσω των ατομοκε
ντρικών και τυπικά εξισωτικών 
ρυθμίσεων 28, εισάγουν κατά τρό
πο άκριτο και σε επίπεδο γενικής 
νομοθετικής ρύθμισης την εγκυρό- 
τητα των θετικών διακρίσεων29. 
Τα δύο σχέδια οδηγιών παραγνω
ρίζουν, έτσι, όχι μόνον τις δυσκο
λίες της συνύπαρξης στο πλαίσιο

των εθνικών νομοθεσιών των δύο 
κατηγοριών νομικών μέσων κατα
πολέμησης του ρατσισμού που ή
δη επισημάναμε®, αλλά κι αυτό 
ακόμη το γεγονός ότι πουθενά 
στα κράτη-μέλη οι θετικές δρά
σεις κατά του ρατσισμού δεν θε
σπίζονται σε γενικό νομοθετικό ε 
πίπεδο αλλά διατηρούν, απενα
ντίας, το χαρακτήρα εξειδικευμέ- 
νης ρύθμισης -αν δεν πρόκειται 
για τις ουκ ολίγες περιπτώσεις ό
που οι θετικές δράσεις διεξάγο
νται με πρωτοβουλία και ευθύνη 
της κοινωνίας των πολιτών (εργο
δότες, οργανισμοί τοπικής αυτο
διοίκησης, κ.λπ.) χωρίς κατ’ ανά
γκη να ερείδονται σε δημόσιου 
χαρακτήρα ρύθμιση21.

Η μετεξέλιξη της Συμβου
λευτικής Επιτροπής κατά 
του ρατσισμού και της ξε

νοφοβίας σε Ευρωπαϊκό Παρατη
ρητήριο, στην οποία ήδη εισαγω

γικά αναφέρθηκα, είναι η τρίτη 
και σημαντικότερη συμβολή της ί
διας της Συμβουλευτικής Επιτρο
πής στο έργο της θεσμικής και 
ουσιαστικής προπαρασκευαστι
κής της δραστηριότητας της Κοι
νότητας στην καταπολέμηση του 
ρατσισμού.

Το Παρατηρητήριο μπορεί α
πλώς να είναι αποκεντρωμένος 
διοικητικός μηχανισμός της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής (νομική βά
ση, εξάλλου, της ίδρυσής του α- 
ποτέλεσε όχι μόνο το άρ. 235 
ΣΕΚ [άρ. 308 της ενοποιημένης 
συνθήκης], αλλά και το άρ. 213 
[άρ. 284 ΣΕΚ κατά τη νέα αρίθ
μηση], σύμφωνα με το οποίο «για 
να εκπληρώσει τα καθήκοντα που 
της έχουν ανατεθεί, η Επιτροπή 
δύναται να συλλέγει κάθε πληρο
φορία και να προβαίνει σε όλους 
τους αναγκαίους ελέγχους εντός 

των ορίων και υπό τις προϋ
ποθέσεις που καθορίζει το 
Συμβούλιο κατά τις διατά
ξεις της παρούσας Συνθή
κης»32) και να προορίζεται, 
κατά βάση, να συγκεντρώ
νει, να μελετά και να εφο
διάζει την Κοινότητα και τα 
κράτη-μέλη με «αντικειμενι
κές, αξιόπιστες και συγκρί
σιμες, σε ευρωπαϊκό επίπε

δο, πληροφορίες» σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στα ζη
τήματα του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας (άρ. 2, παρ. 1 του ι
δρυτικού Κανονισμού 1035/97). 
Όμως, πρωταρχικό χαρακτηρι
στικό του γνώρισμα είναι ότι α
ποτελεί τη συνέχεια της Συμβου
λευτικής Επιτροπής όσον αφορά 
τη διασύνδεσή του με την κοινω
νία των πολιτών. Τούτο εξασφα
λίζεται όχι μόνον μέσω της ανε
ξαρτησίας των μελών του διευθυ
ντικού του οργάνου έναντι των 
κυβερνήσεων στην οποία επίσης 
εισαγωγικά αναφερθήκαμε, αλλά, 
κυρίως, μέσω της συγκρότησης ε 
νός δικτύου οργανώσεων εξειδι- 
κευμένων στην καταπολέμηση 
του ρατσισμού («δίκτυο 
RAXEN»), με το οποίο το Παρα
τηρητήριο οργανικά θα διασυνδέ- 
εται και θα συνεργάζεται για να 
επιτελέσει την αποστολή του (άρ. 
2, παρ. 2, εδ. η ’ και άρ. 4 του

Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πουθενά στα κράτη-μέλη 

οι θετικές δράσεις κατά του ρατσισμού 
δεν θεσπίζονται σε γενικό νομοθετικό 

επίπεδο αλλά διεξάγονται με πρωτοβουλία 
και ευθύνη της κοινωνίας των πολιτών

Κανονισμού 1035/97 του Συμβου
λίου). Χάρη σ ’ αυτό το ειδοποιό 
του γνώρισμα, είναι επιτρεπτό να 
προσβλέπει κανείς ότι το Ευρω
παϊκό Παρατηρητήριο μπορεί να 
αποτελέσει έναν «εξωτερικό θε
σμό», μια «εξωτερική βαθμίδα α
πόφασης»33, που θα θέσει στο 
«μικροσκόπιο» τις εθνικές αντι- 
ρατσιστικές πολιτικές, θα δια- 
γνώσει και θα εξετάσει σε βάθος 
τις ιδιαιτερότητες, τις αδυναμίες 
και τις αντιφάσεις τους, θα επε
ξεργαστεί λύσεις και προτάσεις ι
κανές να αναδείξουν αυτές τις 
πολιτικές σε μέσα επίτευξης αρ
μονικής και δημοκρατικής συμ
βίωσης στο πλαίσιο των εθνικών
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τριος Ευρυγένης, Θεσσαλονίκη, 1987. σ. 
9-206. Στην εξεταστική επιτροπή της π ε
ριόδου 1984-1985, δόθηκε συνέχεια, από 
τη Συνέλευση, με τη συγκρότηση μιας α
κόμη εξεταστικής επιτροπής κατά την 
περίοδο 1989-1990. η οποία υπέβαλε την 
έκθεσή της (γνωστή από το όνομα του 
συντάκτη της. του βρετανού εργατικού 
ευρωβουλευτή Glyn Ford, ως «έκθεση 
Ford») τον Ιούλιο 1990- βλ. σχετικά 
Parlement Européen. Commission d ’ 
enquête sur le racisme et la xénophobie. 
Rapport sur les résultats des travaux, Λου
ξεμβούργο, 1990, σ. 7-192.
20 . Αναφερόμαστε, εδώ, στην απόφαση 
της πορτογαλικής προεδρίας της Ευρω
παϊκής Ένωσης (1.2.2000) να επιβάλει, εξ 
ονόματος των -πλην της Αυστρίας- κρα- 
τών-μελών της Ένωσης, ένα είδος «πολι
τικού αποκλεισμού» στη νέα αυστριακή 
κυβέρνηση ως «κύρωση» για τη συμμετο
χή σ ’ αυτήν του ακροδεξιού κόμματος 
(μείωση εκ μέρους των 14 κρατών-μελών 
των επίσημων επαφών τους με την αυ
στριακή κυβέρνηση, αποκλεισμός των 
πρεσβευτών της Αυστρίας στα 14 κράτη- 
μέλη από τη συμμετοχή σε κοινοτικές 
διαδικασίες, μη υποστήριξη της υποψη
φιότητας αυστριακών υπηκόοων για την 
κατάληψη θέσεων σε διεθνείς οργανι
σμούς). Είναι αυτονόητο ότι η αυστηρό
τητα της κοινοτικής αντίδρασης στην εί
σοδο της ακροδεξιάς στην αυστριακή κυ
βέρνηση σε σχέση με την αντίδραση του 
1984 έναντι της εισόδου του γαλλικού ρα
τσιστικού και ακροδεξιού κόμματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξηγείται όχι 
μόνο από τη σοβαρότητα της «αυστρια
κής πρόκλησης», αλλά και από το ότι οι 
ευρωπαϊκοί υπερεθνικοί θεσμοί, σε αντί
θεση με το βαθμό ανάπτυξής τους στη 
δεκαετία του 1980, έχουν σήμερα αναδει- 
χθεί σε «μηχανισμούς υπερεθνικού ελέγ
χου» του σεβασμού από τα κράτη-μέλη 
των αρχών της ελευθερίας και της δημο-

κρατίας. των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και του κράτους δικαίου (βλ. τη διαδικα
σία αναστολής δικαιωμάτων του κρά- 
τους-μέλους που παραβιάζει αυτές τις α
ξίες, κατά το άρ. 7 της Συνθήκης της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης). Σχετικά με την είσο
δο των ακροδεξιών στην αυστριακή κυ
βέρνηση, βλ. και το ψήφισμα της ολομέ
λειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
2.2.2000 («Results of the legislative 
élections in Austria and the proposai to 
form a coalition govemment between 
Austrian People è Party and Austrian 
Freedom Party», doc. 284.659/RC1). στην 
παράγρ. 8 του οποίου μνημονεύεται το 
ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνηση, στην περί
πτωση της Αυστρίας, η διαδικασία του 
άρ. 7 ΣΕΕ.
21. Στα σχετικά ψηφίσματα που είχαν 
εκδοθεί μέχρι τις αρχές του 1995. αναφε
ρόμαστε στη μελέτη μας στον Αρμενό- 
πουλο. όπ. παρ., σ. 822, υποσημ. 11. Ιδι
αίτερα έντονο ήταν το ψηφισματικό έργο 
των τριών κοινοτικών οργάνων στη διάρ
κεια του 1997, που είχε ανακηρυχτεί 
«Ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισμού»- 
ένα από τα τελευταία ψηφίσματα ειδικά 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ανα- 
φέρεται στα περισσότερα από τα κείμενα 
που είχαν εκδοθεί από τα τρία όργανα 
στην περίοδο 1986-1997. είναι το ψήφι
σμα της 18.12.1998 για το ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και τον αντισιμιτισμό (βλ. στο 
Δελτίο ΕΕ. 12-1998. σημ. 1.1.8).
22. Βλ. στην εισαγωγική ενότητα του κει
μένου μας.
23. ΕΕ αριθ. L 185/5, 2 4 .7 .1996- υπενθυ
μίζουμε ότι η Κοινή Δράση είχε υιοθετη
θεί υπό την Συνθήκη του Μάαστριχτ και, 
κατά το άρ. Κ. 3 ΣΕΕ. το Συμβούλιο ή
ταν το αρμόδιο όργανο για την υιοθέτηση 
πράξεων που υλοποιούσαν τη διακυβερ
νητική συνεργασία στους τομείς της δι
καιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσε
ων. στους οποίους ανήκε και η «αμοιβαία 
δικαστική συνδρομή στις ποινικές υποθέ
σεις» (άρ. K. 1 ΣΕΕ).
24. Βλ. το έγγραφο Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Το Συμβούλιο, «Έκθεση της επιτροπής 
του άρθρου Κ. 4 στο Συμβούλιο, για την 
εφαρμογή της κοινής δράσης, που υιοθε
τήθηκε στις 15 Ιουλίου 1996, σχετικά με 
τη δράση εναντίον του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας», έγγρ. 7808/1/98 JUSTPEN 
44, 29.4.1998.
25 . Στις προτάσεις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, και σ ’ εκείνες ορισμένων από 
τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ, αναφέρεται η μελέ
τη μας στον Αρμενόπουλο. όπ. παρ.. ιδ. 
σ. 826 επ .. πρόσφατα δε ο D. Rosenberg, 
«La lutte contre le racisme et la xéno
phobie dans 1 ' Union Européenne», Revue 
Trimestrielle de Droit Européen. 35 (2). 
avr.-juin 1999, σ. 201-212, ιδ. σ. 209 επ.
26. Διάταξη σχετική με την αρμοδιότητα 
στην καταπολέμηση του ρατσισμού, τη 
φορά αυτή των θεσμών διακυβερνητικής 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προστέθηκε και στη Σ ΕΕ - κατά το άρ. 
29,1 (του τίτλου VI της Συνθήκης «Διατά
ξεις για την αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις»), «με 
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ευ-

ρωπαϊκής Κοινότητας, στόχος της Ένωσης 
είναι να παρέχει στους πολίτες υψηλό ε 
πίπεδο προστασίας εντός ενός χώρου ε 
λευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
την ανάπτυξη από κοινού δράσης μεταξύ 
των κρατών-μελών στον τομέα της αστυ
νομικής και δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις, και με την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας».
27. Οι τρεις προτάσεις της Επιτροπής εί
ναι δημοσιευμένες, αντίστοιχα. ως 
COM(1999)566 final. COM(1999)568 final 
και COM(1999)567 final- επίσης, η Επι
τροπή εξέδωσε Ανακοίνωση προς το Συμ
βούλιο. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των περιφερειών, σχετικά 
με ορισμένα κοινοτικά μέτρα καταπολέ
μησης των διακρίσεων, COM(1999)570 
final.
28. Βλ. στις αιτιολογικές σκέψεις υ π ’ α- 
ριθ. 22 των δύο σχεδίων οδηγιών. 
COM(1999)566 final, σ. 14 και 
COM(1999)568 final, σ. 19.
29. Άρθρα, αντίστοιχα, 5 της πρώτης και 
6 της δεύτερης οδηγίας.
30. Βλ. στην ενότητα 3 του κειμένου μας.
31. Βλ. αντί άλλων στο Fondation 
Européenne pour 1 ’ Amélioration des 
Conditions de Vie et de Travail, Manuel 
Européen de bonnes pratiques pour la 
prévention du racisme sur le lieu de 
travail: résumé. Δουβλίνο, 1997, σ. 7.
32 . Κατά το άρ. 308 ΣΕΚ, «αν ενέργεια 
της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για 
την πραγματοποίηση ενός από τους στό
χους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς και δεν προβλέπονται από 
την παρούσα Συνθήκη οι προς το σκοπό 
αυτό απαιτούμενες εξουσίες, το Συμβού
λιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, θεσπίζει ομοφώνως τις κατάλλη
λες διατάξεις».
33. Βλ. στην ενότητα 3 του κειμένου.
34. Βλ. σχετικά και τις παρατηρήσεις του 
D. Rosenberg, όπ. παρ., σ. 232. Το Παρα
τηρητήριο έχει ήδη εκδόσει την πρώτη ε 
τήσια έκθεσή του (European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia, The 
Situation regarding Racism and 
Xenophobia in the European Community. 
Looking Reality in the Face. Annual 
Report 1998, Βιέννη, 1999, σ. 86). Καθό
σον το κυριότερο μέσο δράσης του, το 
«δίκτυο RAXEN», δεν έχει ακόμη συ
γκροτηθεί, δεν θεωρώ ότι η έκθεση αυτή 
αποτελεί προϊόν μιας συστηματικής και 
σε βάθος εξέτασης των εθνικών αντιρα- 
τσιστικών πολιτικών, αλλά και -ευ ρ ύ τε
ρα- της σημερινής κατάστασης του ρα
τσιστικού φαινομένου.

Β ασισμένο  σε εισήγηση π ο υ  π α ρουσ ιά στη
κ ε στη  « σ τρ ο γγυλή  τρ ά π εζ α »  μ ε  θ έμα  «Η  
κα ταπ ο λέμ η ση  το υ  ρα τσ ισ μ ο ύ  και της ξ ε 
νοφοβίας στην Ε λλά δα  σήμερα . Λ ό γο ς  και 
αντίλογος» , πο υ  πρα γμ α το π ο ιήθ η κε στη  
Θ εσσαλονίκη στις  20 Ν ο εμ β ρ ίο υ  1999. 
Σ την εκδήλωση α ν α φ ερ ό μ α σ τε  στο κ ε ίμ ε 
νο, ιδ. σ τ ις  υποσημ. 6 και 7.
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Διεθνής επικουρία
ή νεοϊμπεριαλιστικός παρεμβατισμός;

0 ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη διεθνή ανάπτυξη

•  Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  0 Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Η Σ  ·

Ο ρόλος της κοινωνίας των 
πολιτών και ιδιαίτερα των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(ΜΚΟ) στο πλαίσιο της διεθνούς 
συνεργασίας για την ανάπτυξη 
αποτελεί αντικείμενο έντονου 
προβληματισμού και συχνά αντι
παράθεσης. Οι λόγοι είναι βέ
βαια πολλοί: οι ΜΚΟ αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα και αποτε
λεσματικό μηχανισμό παρέμβα
σης στα διεθνή δρώμενα, αλλά ο 
ρόλος τους δεν γίνεται εύκολα 
αποδεκτός σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της υδρογεί
ου. Εξάλλου η εμπειρία 
της κάθε χώρας όσον αφορά 
το ρόλο των ΜΚΟ καθώς 
και όλων των άλλων εκφρά
σεων της κοινωνίας των πο
λιτών είναι συνάρτηση της ι
στορίας και του πολιτισμού 
καθώς και της κοινωνικής 
της συγκρότησης. Σε γενι
κές γραμμές οι αναπτυγμέ
νες βιομηχανικά κοινωνίες 
αποδέχονται τη δράση και 
την παρέμβαση των ΜΚΟ ιδιαί
τερα σε τομείς όπως η προστα
σία του περιβάλλοντος, οι αν
θρωπιστικές δράσεις, η αναπτυ
ξιακή συνεργασία και η κοινωνι
κή πολιτική, ενώ οι αναπτυσσό
μενες χώρες γενικά τηρούν μια 
περισσότερο επιφυλακτική στά
ση. Οι χώρες αυτές αποδέχονται 
τη δράση των ΜΚΟ, που στην 
πλειοψηφία τους προέρχονται 
βέβαια από τις δυτικές πρώην α- 
ποικιοκρατικές δυνάμεις, αλλά 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε 
ό,τι αφορά τις πιθανές παρεμβά
σεις των ΜΚΟ σε ζητήματα που 
σχετίζονται με τις πολιτικές εξ ε 

λίξεις και τις δράσεις σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η σημερινή διεθνής συγκυρία 
χαρακτηρίζεται από αστάθεια 
των δομών, ευμετάβλητες συνθή
κες του χρηματοπιστωτικού συ
στήματος, διεθνοποίηση των α
γορών και επαναστατικές τεχνο
λογικές ανακαλύψεις και εφαρ
μογές. Όσον αφορά ιδιαίτερα τις 
αλλαγές στο παγκόσμιο χρημα
τοπιστωτικό σύστημα μετά τις 
αλλεπάλληλες κρίσεις στην Α

σία, Ρωσία και Κεντρική και Λα
τινική Αμερική, σήμερα η συζή
τηση έχει επικεντρωθεί στη δημι
ουργία μηχανισμών σταθερότη
τας χωρίς να υπάρχουν ελπίδες 
για ριζική αναθεώρηση των δο
μών.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κα
τέχει την πέμπτη κατά σειρά θέ
ση στον πίνακα των μελών της 
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοή
θειας του ΟΟΣΑ και αποτελεί το 
δεύτερο, μετά την Παγκόσμια 
Τράπεζα, δωρητή στην κλίμακα 
των διεθνών οργανισμών. Σε ε 
τήσια βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(συνυπολογίζεται η διμερής κρα

τική βοήθεια των 15 καθώς και 
τα αντίστοιχα χρηματοοικονομι
κά προγράμματα της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής) διαθέτει περίπου 
35 δισ. δολλάρια ή 32 δισ. ευρώ. 
Για ορισμένες περιοχές, όπως 
π.χ. η υποσαχάριος Αφρική, η 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αντιστοιχεί περίπου στο 80% 
της συνολικής δημόσιας βοήθει
ας. Για να έχουμε όμως μια πλή
ρη εικόνα της κατάστασης αξίζει 
να τονισθεί ότι η συνολική διε

θνής δημόσια βοήθεια σε ε 
τήσια βάση ανέρχεται σε 50 
δισ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι ι
διωτικές επενδύσεις είναι 
πενταπλάσιες (250 δισ. δο
λάρια.).

Τα ποσά αυτά είναι φυ
σικά ανεπαρκή προκειμένου 
ν ’ αντιμετωπιστούν τα μ ε
γάλα προβλήματα των φτω
χών χωρών του πλανήτη και 
είναι περιττό να τονίσω ότι 
δεν υπάρχουν δυστυχώς 
θαυματουργές λύσεις για ό 

λα τα προβλήματα του αναπτυσ
σόμενου κόσμου, ιδιαίτερα στη 
σημερινή συγκυρία όπου η σοβα
ρή κρίση στις αναπτυγμένες βιο
μηχανικά χώρες αποδιαρθρώνει 
τις κοινωνικές δομές και δημι
ουργεί τάσεις εσωστρέφειας. Η 
αύξηση της ανεργίας, τα φαινό
μενα του κοινωνικού αποκλει
σμού, οι τάσεις ξενοφοβίας και 
ρατσισμού είναι ενδείξεις μιας 
βαθύτερης κοινωνικής αλλαγής 
και αποδυνάμωσης των μηχανι
σμών αλληλεγγύης που παραδο
σιακά εξισορροπούσαν τα αντι- 
τιθέμενα συμφέροντα.

Μέσα σ ’ αυτή τη δύσκολη

Δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις για όλα 
τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου, 

ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία 
όπου η σοβαρή κρίση 

στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες 
αποδιαρθρώνει τις κοινωνικές δομές 
και δημιουργεί τάσεις εσωστρέφειας



7 6  Κ ο ιν ων ία  Π ολ ιτώ ν

συγκυρία είναι αυτονόητο ότι οι 
αλληλεξαρτήσεις Βορρά-Νότου 
—αρνητικές ή θετικές, παραδο
σιακές ή νέες- αποκτούν μια νέα 
διάσταση. Προβλήματα όπως το 
μεταναστευτικό κύμα, η μετε
γκατάσταση των επιχειρήσεων, η 
παραγωγή και διακίνηση ναρκω
τικών, η εξάπλωση της φτώχειας 
κ.ο.κ., ή ακόμα η ανάγκη δημι
ουργίας κοινά αποδεκτού πλαι
σίου για τις επενδύσεις είναι 
μείζονα θέματα της διεθνούς 
κοινότητας, για τα οποία χρειά
ζονται προτάσεις και πάνω απ ’ 
όλα διάθεση για την από κοινού 
αντιμετώπιση και επίλυσή τους.

Παρ’ ότι όμως η γενικότερη 
διεθνής κατάσταση δεν είναι ευ
χάριστη. δεν πρέπει να απο
θαρρύνονται προσεγγίσεις 
και απόψεις ανανεωτικού 
χαρακτήρα. Θεωρώ ότι τ έ 
τοιες απόψεις μπορούν να 
τύχουν εφαρμογής σε τέσσε
ρα επίπεδα:

α) Τοπικό επίπεδο: υ
πάρχουν δυνατότητες πα
ρέμβασης για ενίσχυση των 
ατόμων ή ομάδων με διάφο
ρους τρόπους (π.χ. μικρά 
δάνεια σε άτομα που δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο τραπεζικό σύστημα, υποβοή
θηση της συνεργασίας ανάμεσα 
σε αποκεντρωμένους φορείς και 
οργανώσεις των τοπικών κοινω
νιών, υποστήριξη των μικρών 
παραγωγών με ευέλικτους τρό
πους και μηχανισμούς).

β) Η κοινωνική διάσταση των 
διαρθρωτικών προσαρμογών 
(structural adjustment): η διεθνής 
οικονομική κρίση απέδειξε ότι 
το κοινωνικό κόστος των αλλα
γών είναι τεράστιο και θα πρέ
πει να βρεθούν τρόποι ενσωμά
τωσης του κόστους αυτού στα 
σχετικά προγράμματα της Πα
γκόσμιας Τράπεζας και του 
Δ.Ν.Τ. Αυτό σημαίνει ότι τομείς 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση 
πρέπει να αποτελούν πλέον σα
φή προτεραιότητα, διαφορετικά 
η καταπολέμηση της φτώχειας 
δεν αποκτά ουσιαστικό περιεχό
μενο.

γ) Η ενίσχυση των μη κρατι
κών οργανώσεων και γενικότερα 
της κοινωνίας των πολιτών, έτσι 
όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε 
κοινωνία, πρέπει επίσης να απο
τελεί ένα άλλο πεδίο παρέμβα
σης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να επιζητείται η συμπληρωματι- 
κότητα των δράσεων και των 
προγραμμάτων και να ενισχύε- 
ται η δράση και η παρέμβαση 
των τοπικών φορέων ώστε να ε 
πιτυγχάνεται υψηλός βαθμός α- 
ποτελεσματικότητας της διε
θνούς βοήθειας, προς όφελος του 
πληθυσμού.

δ) Η ενίσχυση της περιφερει
ακής ολοκλήρωσης αποτελεί ένα 
θεμιτό εργαλείο για την αντιμε

τώπιση των προκλήσεων που θέ
τει η παγκοσμιοποίηση της οικο
νομίας. Μιλούμε βέβαια για ένα 
ανοιχτό περιφερειακό σύστημα 
συνεργασίας και ολοκλήρωσης 
«open regionalism» το οποίο θα 
διαπλέκεται λειτουργικά με το 
διεθνές σύστημα και τους πολυ
μερείς οργανισμούς.

Αυτή η προσέγγιση εντάσσε
ται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
θεώρησης της αναπτυξιακής συ
νεργασίας, που αποσκοπεί στην 
υποβοήθηση των πολιτικών και 
οικονομικών αλλαγών στον ανα
πτυσσόμενο κόσμο, στην ενίσχυ
ση της κοινωνίας των πολιτών ό
πως αυτή εκφράζεται κατά χώ
ρα, στην προώθηση των αρχών 
της χρηστής διακυβέρνησης και 
γενικότερα στην αναβάθμιση του 
βιοτικού επιπέδου με την κάλυ
ψη των στοιχειωδών αναγκών 
του πληθυσμού. Η ανάλυση αυ

τή στηρίζεται στην πεποίθηση ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
συνεργαστεί με τις αναπτυσσό
μενες χώρες για την αντιμετώπι
ση των πλανητικών προκλήσεων 
της εποχής και τη δημιουργία ε 
νός δικαιότερου κόσμου που θα 
βασίζεται στη συνεργασία και θα 
αποσκοπεί στην έδρα ίωση της 
δημοκρατίας και της βιώσιμης α
νάπτυξης.

Στη σύγχρονη κοινωνία λει
τουργούν πολλά κέντρα εξου
σίας και οι πρωτοβουλίες είναι, 
φυσικά, αμέτρητες. Γ ι ’ αυτό, ο 
καθορισμός των στόχων και ο 
προγραμματισμός των μέσων εί
ναι βασικές προϋποθέσεις επιτυ
χίας στο χώρο της ανάπτυξης.

Σ ’ αυτό το πλαίσιο και 
παρά τις διαφορετικές κατά 
χώρα εμπειρίες, θα επιχει
ρήσω μια παρουσίαση των 
δυνατοτήτων που έχουν οι 
ΜΚΟ ώστε να δημιουργή
σουν την απαραίτητη σε κά
θε κοινωνία δυναμική. Ε ι
δικότερα, θα ήθελα να τονί
σω τα παρακάτω:

Η διεθνής διάσταση της 
δράσης των ΜΚΟ: τόσο τα 
δίκτυα των μεγάλων ΜΚΟ 
σε διεθνή κλίμακα όσο και 

οι πρωτοβουλίες τους σε εθνικό 
ή τοπικό επίπεδο έχουν επιπτώ
σεις που υπερβαίνουν τα όρια 
του κράτους και συμβάλλουν έ 
τσι στη δημιουργία ευρύτερων 
κινημάτων, τονώνουν τη διεθνή 
κοινή γνώμη και αφυπνίζουν την 
«παγκόσμια συνείδηση». Τα 
σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης ε 
πιτρέπουν εξάλλου την ταχύτατη 
διάδοση μηνυμάτων και πληρο
φοριών.

Στον τομέα της ανάπτυξης, 
και ειδικότερα όσον αφορά στις 
σχέσεις Βορρά-Νότου, οι ΜΚΟ 
και γενικότερα η «Κοινωνία των 
πολιτών» συνέβαλε, στις βιομη
χανικές κοινωνίες, στην καλύτερη 
κατανόηση, συνειδητοποίηση και 
αναζωογόνηση του ενδιαφέρο
ντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Παράλληλα, η κοινωνία των πο
λιτών με την ανεξαρτησία των 
θέσεων και των πρωτοβουλιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεργαστεί 
με τις αναπτυσσόμενες χώρες 

για την αντιμετώπιση των πλανητικών 
προκλήσεων της εποχής 

και τη δημιουργία ενός δικαιότερου κόσμου 
που θα βασίζεται στη συνεργασία
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της αμφισβήτησε την κυριαρχία 
των αναπτυξιακών μοντέλων του 
Βορρά και κατέδειξε την ακα- 
ταλληλότητά τους για τις χώρες 
του Νότου.

Ιδιαίτερα σημαντικός όμως 
είναι ο ρόλος των ΜΚΟ στις ίδιες 
τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε 
κεί, οι ΜΚΟ λειτουργούν ως μο
χλοί ανάπτυξης, δημιουργούν τις 
συνθήκες για μια κοινωνική δυ
ναμική και προωθούν τη συμμε
τοχική δημοκρατία σε όλα τα ε 
πίπεδα. Λόγω όμως των ιδιαίτε
ρων δυσκολιών και των παραδο
σιακών δομών των κοινωνιών 
αυτών, απαιτείται σεβασμός του 
ρόλου των άλλων παραγόντων 
και ιδιαίτερα του κράτους, ώστε 
να έχει ουσιαστικό νόημα ο 
προγραμματισμός, η αποτε- 
λεσματικότητα και η διαφά
νεια στη διαχείριση των πό
ρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σε όλες τις συμφωνίες που 
συνάπτει με τρίτες χώρες, 
επιχειρεί να δώσει έναν ου
σιαστικότερο ρόλο στους 
ΜΚΟ. Έτσι, τόσο σε θέμα
τα πολιτικής όσο και σε θέ
ματα δράσεων, οι ΜΚΟ 
συμμετέχουν ενεργά και υ
λοποιούν προγράμματα στον αν
θρωπιστικό, κοινωνικό και ανα
πτυξιακό τομέα.

Ελπίζουμε ότι με τη νέα αυτή 
αντίληψη, της προώθησης, δηλα
δή της συμμετοχής όλων των πα
ραγόντων της κοινωνίας στην α
ναπτυξιακή πολιτική, θα έχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα, τόσο 
όσον αφορά την ποιότητα των 
προγραμμάτων όσο επίσης και 
την προβολή νέων προτύπων και 
αρχών όπως: η ορθή διαχείριση 
των δημοσίων υποθέσεων, η συμ
μετοχική δημοκρατία και ο αγώ
νας κατά της διαφθοράς και της 
κατασπατάλησης των πόρων.

Η εργασία των ΜΚΟ στον α
ναπτυσσόμενο κόσμο καλύπτει 
ένα πλούσιο φάσμα δραστηριο
τήτων: γεωργία, επισιτιστική
βοήθεια, εκπαίδευση και επιμόρ
φωση, παροχή υγειονομικών υ
πηρεσιών, σεβασμός των ανθρω

πίνων δικαιωμάτων, υγεία κ.λπ. 
Η συνεισφορά τους εκφράζεται 
με τη χρηματοδότηση οργανώσε
ων και προγραμμάτων στις χώ
ρες του Νότου, με την παροχή 
τεχνικής βοήθειας, την υλοποίηση 
σχεδίων κ.λπ.

Οι ανταποκριτές των ΜΚΟ 
στις χώρες του Νότου μπορεί να 
είναι είτε οργανώσεις βάσης (α
γροτικές οργανώσεις, συνεταιρι
σμοί και άλλες οργανώσεις που 
έχουν κύρος σε τοπικό επίπεδο) 
είτε περιφερειακές οργανώσεις, 
όπως ενώσεις γεωργικών συνε
ταιρισμών με ευρύτερη ακτίνα 
δράσης, και, τέλος, τοπικοί 
ΜΚΟ.

Το σύστημα της «Συγχρημα-

τοδότησης» των προγραμμάτων 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΜΚΟ) 
είναι ένα μέσο που η Επιτροπή 
διαθέτει για την κινητοποίηση 
της κοινωνίας των πολιτών. Η 
χρηματοδότηση εκ μέρους της Ε 
πιτροπής. κατά κανόνα, δεν υ
περβαίνει συνήθως το 50%, ενώ 
η ΜΚΟ, από την πλευρά της, 
πρέπει να προσφέρει εξ ιδίων 
πόρων τουλάχιστον το 15% των 
συνολικών δαπανών που απαι
τούνται για την υλοποίηση του 
σχεδίου της. Κατ ’ αυτόν τον 
τρόπο, η συγχρηματοδότηση συ- 
νιστά την καλύτερη εγγύηση σε
βασμού της αυτονομίας των 
ΜΚΟ. Ωστόσο, η Επιτροπή κρί
νει τα προτεινόμενα σχέδια α
φού λάβει υπόψη της την ποιό
τητα και τη βιωσιμότητα τους.

Η συνεργασία ανάμεσα στις 
ΜΚΟ και την Επιτροπή έχει π ε
ράσει από διάφορες φάσεις. Ο

συνολικός απολογισμός αυτής 
της συνεργασίας είναι θετικός 
και η Επιτροπή πιστεύει ότι η 
συγχρηματοδότηση είναι η κα
ταλληλότερη απάντηση που μπο
ρεί να προσφέρει για την κινητο
ποίηση της κοινωνίας των πολι
τών για την ανάπτυξη.

Σ ’ αυτό το πλαίσιο ο ρόλος 
των Εκκλησιών στον τομέα της 
διεθνούς συνεργασίας για την α
νάπτυξη είναι θεμελιώδης. Ειδι
κότερα σε ό,τι αφορά την κοινω
νική διάσταση και πτυχή (υγεία, 
εκπαίδευση, νεολαία), οι Εκκλη
σίες μπορούν με τους θεσμούς 
που διαθέτουν διεθνώς να συ
νεργαστούν με τις δωρήτριες χώ
ρες και οργανισμούς προς μια 

διττή κατεύθυνση:
α) την αξιοποίηση και ε 

νίσχυση της κοινωνικής διά
στασης της ανάπτυξης με 
στόχο την ανακούφιση των 
ασθενέστερων οικονομικά 
τάξεων (υγεία, εκπαίδευση 
κ.λπ.)

β) την προώθηση της συ
νεργασίας ανάμεσα στους 
τοπικούς φορείς (ΜΚΟ, 
OTA κ.λπ.) και τους αντί
στοιχους φορείς των ανα
πτυγμένων χωρών ώστε να 

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.

Μια ξεχωριστή διάσταση που 
πρέπει επίσης να αναφερθεί εί
ναι η συμβολή των Εκκλησιών 
στον εμπλουτισμό της σχετικής 
συζήτησης για τη διεθνή ανάπτυ
ξη: ο πνευματικός χαρακτήρας 
της Εκκλησίας, η ευρύτερη απο
στολή της, εκφράζει πάνω από 
δόγματα μια συμπληρωματική 
πτυχή της ανάπτυξης, καθότι επί 
χρόνια ο λόγος σχετικά με το α 
ναπτυξιακό φαινόμενο έλαβε κυ
ρίως οικονομικό χαρακτήρα.

Η Ορθόδοξη αντίληψη και ο 
οικουμενικός χαρακτήρας της 
Ορθοδοξίας μπορούν, εφόσον υ
πάρξει και η κατάλληλη υποδο
μή, να συνεισφέρουν σημαντικά 
στη διεθνή προσπάθεια για την 
ανάπτυξη και να αναδείξουν τις 
κοινωνικές προτεραιότητες της 
σύγχρονης κοινωνίας. Η καταπο-

0 πνευματικός χαρακτήρας της Εκκλησίας, 
η ευρύτερη αποστολή της, 

εκφράζει πάνω από δόγματα 
μια συμπληρωματική πτυχή της ανάπτυξης, 

καθότι επί χρόνια ο λόγος 
σχετικά με το αναπτυξιακό φαινόμενο 
έλαβε κυρίως οικονομικό χαρακτήρα
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λέμηση της φτώχειας, η σωτηρία 
του περιβάλλοντος, η ενίσχυση 
της δημοκρατίας και της ειρήνης 
πρέπει να αποτελούν βασικές 
συνιστώσες της νέας αντίληψης 
για την ανάπτυξη εν όψει του 
αιώνα.

Σ ’ αυτή την προοπτική οι 
Εκκλησίες μπορούν όχι α 
πλά να συμμετάσχουν αλλά 
και να πρωτοστατήσουν με 
ιδέες, προτάσεις και προ
γράμματα που ωθούν τη 
διεθνή κοινότητα σε μια ι
σόρροπη και βιώσιμη ανά
πτυξη.

Η κοινοτική αναπτυξιακή 
πολιτική βρίσκεται σήμερα 
σε μια κρίσιμη καμπή αφού 
τόσο οι λειτουργικές ανά
γκες όσο και η αναδιατύπω
ση των στόχων απαιτούν με
γαλύτερη συνοχή των δράσεων 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επι
πλέον, απαιτείται μεγαλύτερη 
διασύνδεση ανάμεσα στις τέσσε
ρις βασικές πτυχές των εξωτερι
κών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: της αναπτυξιακής πολι
τικής, της οικονομικής συνεργα

σίας και του εμπορίου, των αν
θρωπιστικών δράσεων και των 
πολιτικών σχέσεων.

Η σύγχρονη αντίληψη περί 
διεθνούς συνεργασίας και ανά
πτυξης όπως την είδαμε να δια
μορφώνεται προοδευτικά, ιδίως 
από τη δεκαετία του ’70 στηρί-

Απαιτείται μεγαλύτερη διασύνδεση 
ανάμεσα στις τέσσερις βασικές πτυχές 

των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: της αναπτυξιακής πολιτικής, 

της οικονομικής συνεργασίας 
και του εμπορίου, 

των ανθρωπιστικών δράσεων 
και των πολιτικών σχέσεων

ζεται στη συμπληρωματικότητα 
των ρόλων και των δράσεων ό
λων των παραγόντων. Το ανα
πτυξιακό γίγνεσθαι από τη φύση 
του είναι πολύπλοκο και περιέ
χει ταυτόχρονα πολλές αντιφά
σεις. Για το λόγο αυτό, η αποδο
χή της συμπληρωματικότητας 
των ρόλων είναι η απαραίτητη

προϋπόθεση για μια επιτυχή πο
ρεία και ένα ουσιαστικό αποτέ
λεσμα.

Σ ’ αυτή τη βάση μπορούμε 
να δεχτούμε ότι όλοι οι παράγο
ντες που συμμετέχουν στην ανα
πτυξιακή προσπάθεια, δηλαδή 
το κράτος, οι κοινωνικοί φορείς, 

τα συνδικάτα, οι Μη Κυ
βερνητικές Οργανώσεις και 
οι διάφορες ενώσεις οφεί
λουν να εργάζονται στη βά
ση ενός ευρύτερου εθνικού 
προγράμματος με μακρο
πρόθεσμους στόχους και 
στρατηγική.

Ταυτόχρονα, απαιτείται 
πλήρης διαφάνεια, με τους 
απαραίτητους ελέγχους ό
σον αφορά τη χρήση των 
πόρων αλλά και ικανότητα 
επανεξέτασης, με βάση τις 

απαραίτητες αξιολογήσεις των 
δράσεων και των έργων.

Το άρθρο αυτό βασίζεται σε εισήγηση 
που έγινε στο Σεμινάριο με θέμα τη «Σ υ
νεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επι
τροπή και τις Ορθόδοξες Εκκλησίες στις 
αναπτυσσόμενες χώρες» στο Λουξεμ
βούργο (23 - 27 Ιουνίου 1999).

Οι «Αλήθειες μ ιας  Γυναίκας»  είναι ένα βιβλίο που καταγγέλλει την ωμότητα του πολιτικού 
και του κοινωνικού συστήματος. Είναι το βλέμμα μιας γυναίκας με τη ζεστασιά που προσθέτει 

στην αυστηρή ανάλυση, στην παρατήρηση της πραγματικότητας. Είναι ακόμη η αφήγηση 
μιας προσωπικής διαδρομής, με κινητήρια δύναμη την πεποίθηση ότι ο κόσμος μπορεί ν ’ αλλάξει. 

Είναι τέλος η αντίθεση σε μια δήθεν μοιραία πορεία του εκσυγχρονισμού, που έχει παρεκκλίνει 
σε μονοδιάστατη φροντίδα της υλικής αποτελεσματικότητας· είναι μια προσπάθεια 

να αποδοθεί στην πολιτική ο χώρος που της ανήκει και μέσα στον οποίο επιβεβαιώνεται 
μια ηθική της δράσης και μια ουτοπία-προανάκρουσμα της μελλοντικής πραγματικότητας.

Σ εγκολεν Ρ ουαγιαλ 
Α λήθειες μιας Γ υναίκας

προλεγόμενα  -  μετάφραση:
Σ τέφανος Παντελακης

Μεταμεσονύκτιες Ε κλοςεις

Ξ
Ομήρου 32, Αθήνα, 106 72, τηλ.: 36 17 992
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ΙπίθΐΈθί, δημόσια σφαίρα και κοινωνία πολιτών
• Μ α ρ ί ν α  Ρ η γ ο ϊ  ·

ω ς η άμμος της θα
λάσσης πλήθυναν 
τα τελευταία χρονιά οι ανα
λύσεις και οι συζητήσεις και 

οι προσεγγίσεις στο φαινόμε
νο επικοινωνίας της νέας ε 
ποχής, που αποτελεί το 
ΙηΐβΓηβΐ. Με την αμεσότητα, 
την α-τοπικότητα, το πολύ 
περιορισμένο κόστος, την 
έλλεψη (ακόμη περισσότερο: 
την αδυναμία επιβολής) ρυθ
μιστικών πλαισίων και περιο

ρισμών, τη γεύση αναρχικής 
εξάπλωσης, το φαινόμενο 
χιονοστοιβάδας αλλά (ας μην 
το κρύβουμε) την έλξη του 
αυτεπιλεγόμενα προωθημέ- 
νου/μελλοντοστραφούς/ προ
οδευτικού, το Διαδίκτυο δεν 
άργησε να διεκδικήσει κε
ντρικό ρόλο στη δημόσια συ
ζήτηση. Στην πέρα από τη θε
σμικά αρθρωμένη και μηντια- 
κά περιχαρκωμένη δημόσια 
σκηνή, όπου μπορεί η πολιτι

κή να έχασε την αποκλειστι
κότητα, αλλά οι νέοι θεσμοί 
κυριαρχίας λειτουργούσαν α
ντίστοιχα αποκλειστικά.
Στη συνέχεια η Μαρίνα Ρήγου 
και ο Πέτρος Χαριτάτος ξενα
γούν σ’ αυτήν τη νέα τύπου 
σφαίρα της δημόσιας συζήτη
σης (όπου η Κοινωνία Πολιτών 
ήδη δραστηριοποιείται με ε- 
ντεινόμενους ρυθμούς στο 
www.paremvassi.gr).

Α.Δ.Π.

/

^  ΙΝΤΚΚΝΚΤ

Το ΙπΙθίτίθΙ:, βασισμένο στις 
τεχνολογίες πληροφορικής και ε 
πικοινωνίας, είναι ο φορέας της 
«κοινωνίας της πληροφορίας»: 
ένα νέο κοινωνικό και οικονομι
κό παράδειγμα το οποίο αναδο
μεί τις παραδοσιακές διαστάσεις

του χρόνου και του χώρου μέσα 
στις οποίες ζούμε, εργαζόμαστε 
και επικοινωνούμε. Σε μια εποχή 
η οποία χαρακτηρίζεται από την 
τάση παγκοσμιοποίησης τόσο 
της οικονομίας όσο και των μέ
σων επικοινωνίας, το παγκόσμιο 
ηλεκτρονικό δίκτυο που επιτρέ
πει τη διασύνδεση όλων των ηλε-

κτρονικών υπολογιστών του 
πλανήτη είναι πραγματικότητα 
και σηματοδοτεί το κατώφλι 
μιας νέας εποχής. Η ίδια η επι
κοινωνία αλλάζει μορφή: τα 
MME «από έναν σε πολλούς» 
(one-to-many-media) μετατρέπο- 
νται σε «από πολλούς σε πολ
λούς» (many-to-many-communi-

http://www.paremvassi.gr
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cation). Πρόκειται για τη μεσο- 
λαβημένη από υπολογιστές επι
κοινωνία (computer-mediated 
communication), που ανατρέπει 
το γραμμικό μοντέλο ανάλυσης 
της επικοινωνίας «πηγή - μήνυ
μα - δέκτης»1 το οποίο θρυμμα
τίζεται κάτω από το βάρος της 
ποικιλίας δυνατοτήτων που πα
ρέχει το Internet: α. μη ταυτό
χρονη επικοινωνία ενός προς έ 
ναν, ή ενός προς πολλούς π.χ. Ε- 
mail, β. μη ταυτόχρονη επικοινω
νία πολλών με πολλούς, όπως 
συμβαίνει π.χ. στο USENET, 
στους ηλεκτρονικούς πίνακες α
νακοινώσεων (electronic bulletin 
boards) και στις Listservers που 
απαιτούν από το χρήστη 
για να αποκτήσει πρόσβα
ση να χρησιμοπριήσει κω
δικό γ. ταυτόχρονη επικοι
νωνία που μπορεί να έχει 
τη μορφή ένας προς έναν, 
ένας προς μερικούς, ή ένας 
προς πολλούς και να οργα
νώνεται γύρω από ένα συ
γκεκριμένο θέμα, να αφο
ρά στην κατασκευή ενός α
ντικειμένου ή να πρόκειται 
για το παίξιμο ενός ρόλου. 
Παραδείγματα τέτοιου είδους ε 
πικοινωνίας είναι τα MUDs 
(Multi-User Dungeons και οι ποι
κιλίες τους όπως τα MOOs, 
MUCKs και MUSHs), τα Role 
Playing Games, το Internet Relay 
Chat και τα Chat Rooms και δ. 
μη ταυτόχρονη επικοινωνία κατά 
την οποία οι χρήστες αναζητούν 
κάποιο site για να πάρουν πλη
ροφορίες. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να πάρει τη μορφή επι
κοινωνίας πολλών με έναν, ενός 
με έναν ή ενός με πολλούς, π.χ. 
Web sites, gophers και FTP sites.

Οι πολίτες και οι οργανώσεις 
τους μέσα από τις ψηφιακές ίνες 
έχουν τη δυνατότητα να παρου
σιάσουν τις θέσεις τους, να συζη
τήσουν, να εκφραστούν. Η πολι
τική πληροφορία έχει βρει έναν 
άλλο δρόμο, την υπερλεωφόρο 
της πληροφορικής, διαμέσου της 
οποίας όλοι συναντώνται με ό
λους. Το «παγκόσμιο χωριό» 
του Marshall McLuhan ή η «π α 
γκόσμια πόλη» του Zbigniew

ΒΓεζίηβΜ μοιάζουν να μπορούν 
να αποκτήσουν υπόσταση μέσα 
από αυτό το δίκτυο των δι
κτύων. Μια διαδικτυωμένη πα
γκόσμια κοινότητα ανατέλλει 
στηριζόμενη σε νέες μορφές επι
κοινωνίας και δημοσιότητας.

Παράλληλα όμως η εργασία 
και η απασχόληση δέχονται το 
πλήγμα αυτής της νέας τεχνολο
γίας. Νέες άκαμπτες κοινωνικές 
ιεραρχίες τείνουν να δημιουργη- 
θούν συμβάλλοντας στην επιδεί
νωση του κοινωνικού αποκλει
σμού και στη διάλυση του κοινω
νικού ιστού. 0  έλεγχος της 
πληροφορίας και η χειραγώγηση 
της πληροφόρησης συγκροτούν

Αδιάφοροι πολίτες 
που αδυνατούν να ακολουθήσουν 

τις υπερλεωφόρους της πληροφόρησης, 
ή μήπως

αύξηση του δημοκρατικού χαρακτήρα 
της πολιτικής διαδικασίας 

με νέες δυνατότητες 
συμμετοχής των πολιτών;

νέα κέντρα εξουσίας και παρά
γουν νέες μορφές υποτέλειας. Η 
όλο και μεγαλύτερη ανάγκη σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό και τ ε 
χνογνωσία οδηγεί σε μια ιδιά- 
ζουσα μορφή ανισότητας. Ένα 
χάσμα μεταξύ «πληροφοριο- 
πλουσίων» και «πληροφοριο- 
φτωχών» δημιουργείται εντείνο- 
ντας τις ανισότητες τόσο μέσα 
στην ίδια χώρα όσο και στις σχέ
σεις των χωρών μεταξύ τους. 
Μια καινούργια αντίληψη της 
διάκρισης ανάμεσα στο δημόσιο 
και το ιδιωτικό αναδύεται καθώς 
διαμορφώνονται νέες μορφές ε 
πικοινωνίας και νέοι τρόποι διά
χυσης της πληροφορίας. Η πα
ραβίαση της ιδιωτικότητας εντεί- 
νεται στο Διαδίκτυο προσδίδο
ντας εξουσία και ισχύ σε αόρατα 
κέντρα που μπορούν να ελέγ
χουν κάθε κίνηση στον κυβερνο- 
χώρο.

Μέσα σ ’ αυτό το πλαίσιο η 
συζήτηση για το παρόν και το 
μέλλον της πολιτικής είναι ανοι

κτή: Η κοινωνία της πληροφο
ρίας, της οποίας εκφραστής είναι 
το Internet, παράγει αδιάφορους 
πολίτες καθώς αδυνατούν να α
κολουθήσουν τις υπερλεωφόρους 
της πληροφορικής. Στον αντίπο
δα αυτού του επιχειρήματος οι 
υποστηρικτές του Διαδικτύου 
και της κοινωνίας της πληροφο
ρίας επισημαίνουν ότι το Internet 
και η δυνατότητα αμφίδρομης ε 
πικοινωνίας μπορούν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στην αύξηση 
του δημοκρατικού χαρακτήρα 
της πολιτικής διαδικασίας και 
στην παροχή νέων δυνατοτήτων 
για συμμετοχή των πολιτών στην 
τοπική και εθνική πολιτική σφαί

ρα. To Internet αποκτά πολι
τική σημασία καθώς πολλα
πλασιάζει τη ροή πολιτικής 
πληροφορίας, δημιουργεί ε 
νεργούς πολίτες που συμμε
τέχουν στην πολιτική διαδι
κασία και αποτελεί ένα νέο 
βήμα συζήτησης για τα πολι
τικά δρώμενα. Ή, μήπως, ε- 
ντέλει σ ’ αυτό τον πολιτικό 
διάλογο μέσα από τον κυ- 
βερνοχώρο, σ ’ αυτή την ηλε
κτρονική δημοκρατία, δεν 

συμμετέχουν παρά μόνον αυτοί 
που ήδη συμμετέχουν στην πα
ραδοσιακή δημοκρατία; Οι κο
σμοπολίτες netizens δημιουργούν 
μια νέα εικονική πολιτική κοινό
τητα, αυτόνομη κι ανεξάρτητη ή 
μήπως τελικά λειτουργεί συ
μπληρωματικά σε μια πολιτική 
πραγματικότητα;

Μια ποικιλία πολιτικών δρά
σεων προσανατολίζεται στην η
λεκτρονική μορφή. Προεκλογικές 
εκστρατείες, πολιτική ενημέρω
ση, κινήσεις πολιτών online. Ε ί
ναι αυτή ικανή συνθήκη για την 
ενίσχυση του πολιτικού και την 
εμβάθυνση της Δημοκρατίας, τη 
στιγμή που τα ατομικά, πολιτικά 
και κοινωνικά δικαιώματα τα ο 
ποία τη συγκροτούν φαίνεται να 
υποχωρούν; Και ποιος θα μπο
ρούσε να είναι ο ρόλος αυτού 
του πολύπλευρου μέσου επικοι
νωνίας; Η εμφάνιση ενός όλο και 
αυξανόμενου κοινωνικού περι
θωρίου σε εθνική, αλλά και σε 
παγκόσμια κλίμακα μπορεί να
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αντιμετωπισθεί με μετακίνηση 
kilobytes μέσα από τις οπτικές ί
νες;

«Το ιδεώδες της αυθεντικής 
δημοκρατίας βρίσκει μια συγκε
κριμένη και λειτουργική προο
πτική στο λογισμικό το οποίο δί
νει τη δυνατότητα στους πολίτες 
όχι απλώς να εκφράσουν την ά
ποψή τους πάνω σε μια πολιτική 
πρόταση, αλλά να αποφασίσουν 
για την πολιτική “ατζέντα” της 
δικής τους κοινότητας», υποστη
ρίζει ο Paul Mathias2. Ωστόσο 
ποιοι είναι αυτοί που συμμετέ
χουν σ ’ αυτή την κοινότητα, ποι
ες είναι οι συνθήκες διαμόρφω
σής της και πώς αυτές ορίζουν 
τους όρους λειτουργίας της;
Είναι αυτός ο κυβερνοχώ- 
ρος μια νέα μορφή δημοσιό
τητας και ποιες είναι οι συ
νέπειες ύπαρξής του στη 
σύγχρονη κοινωνία της ατο- 
μικιστικής αντιμετώπισης 
των πραγμάτων, της πολιτι- των 
κής αποξένωσης, του πολι
τικού κυνισμού και των ανι
σοτήτων; Η αισιόδοξη άπο
ψη βλέπει στα νέα μέσα και 
ιδιαίτερα στην μέσω-υπολο- 
γιστών-επικοινωνία την ελπίδα 
για επανόρθωση της φθοράς που 
επέφεραν τα κλασικά media 
στην πολιτική. Μακριά από την 
τηλεοπτική αδράνεια, η νέα τ ε 
χνολογία των μέσων αναβιώνει 
τη δημοκρατική ζωή. Νέες δημό- 
άίες σφαίρες αναδύονται καθώς 
η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα 
στους κοινωνικούς δράστες να 
σφυρηλατήσουν κοινά πολιτικά 
ενδιαφέροντα. Είναι όμως αυτές 
οι δημόσιες σφαίρες πεδίο εκλο- 
γικευμένου διαλόγου; Ποια μορ
φή παίρνει η δημοσιότητα, το 
sine qua non στοιχείο της Δημο
κρατίας; Ποιος είναι αυτός ο 
λόγος που διαμορφώνεται μέσα 
στο Διαδίκτυο;

ν ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΝΕΣ 
*  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ

Ο Habermas3 προσδιορίζει τη 
δημόσια σφαίρα ως εκείνο το 
πεδίο της κοινωνικής ζωής όπου 
λαμβάνει χώρα ένας εκλογικευ-

μένος διάλογος για θέματα κοι
νού ενδιαφέροντος με στόχο το 
σχηματισμό της κοινής γνώμης. 
Οι συμμετέχοντες έχουν το δι
καίωμα της ελεύθερης πρόσβα
σης και της ελεύθερης έκφρασης 
επί ίσοις όροις. Καθώς η κλίμα
κα της μοντέρνας κοινωνίας δεν 
επιτρέπει τη φυσική συμπαρου- 
σία παρά ενός σχετικά μικρού α
ριθμού πολιτών, τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας έχουν αναχθεί στον 
κατεξοχήν θεσμό της δημόσιας 
σφαίρας. Ωστόσο η αλλαγή του 
Τύπου και κυρίως η εμπορευμα- 
τοποίησή του οδηγεί σε μια ανα
διάρθρωση της δημόσιας σφαί
ρας και στην αλλαγή λειτουρ

γκοσμιοποιημένης δημοσιότητας 
κι από την άλλη μπορεί να απο- 
τελέσει ένα βήμα ελεύθερης έκ
φρασης, μια εναλλακτική δημό
σια σφαίρα που παρακάμπτει τα 
φίλτρα των παραδοσιακών 
media. Είναι γεγονός ότι το 
Internet αποτελεί μια νέα μορφή 
επικοινωνίας. Μιας επικοινωνίας 
αμφίδρομης, μαζικής και ταυτό
χρονα εξατομικευμένης η οποία 
αποσυνδέεται από το χώρο και 
το χρόνο. Μέσα από τις οπτικές 
ίνες η πληροφορία κινείται με α
πίστευτη ταχύτητα από υπολογι
στή σε υπολογιστή ή από υπολο
γιστή σε υπολογιστές. Μηνύματα 
παντός φύσεως διακινούνται μέ

σα από το δίκτυο: εμπορι
κά, πολιτικά, κοινωνικά, ε-

Ποιες είναι οι συνέπειες ύπαρξης 
του Ιπίβητβΐ στη σύγχρονη κοινωνία 
της ατομικιστικής αντιμετώπισης 

πραγμάτων, της πολιτικής αποξένωσης, 
του πολιτικού κυνισμού 

και των ανισοτήτων

γίας της αρχής της δημοσιότη
τας.

Η δημοσιότητα, βασική προϋ
πόθεση της λειτουργίας του δη
μοκρατικού πολιτεύματος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι το 
αυθύπαρκτο. Αντίθετα, διαρκώς 
αναδιαμορφώνεται όπως και η ί
δια η δημοκρατία στην οποία α
νήκει. Η αναδιαμόρφωση αυτή 
συντελείται παράλληλα με την ε 
ξέλιξη του βασικού διαύλου της, 
των MME. Η ολοένα και μεγα
λύτερη συγκέντρωση της ιδιοκτη
σίας των MME σε μεγάλα οικο
νομικά συμφέροντα και ο έλεγ
χος της ροής των ειδήσεων από 
λίγους μεγάλους οργανισμούς ο
δηγούν σε μια παγκοσμιοποιημέ- 
νη ελεγχόμενη δημοσιότητα.

Στην ήδη παγκοσμιοποιημένη 
δημοσιότητα και «μεσοποιημέ- 
νη» πολιτική, το Internet έρχεται 
να συμβάλει με πολλαπλές δυ
νατότητες. Από τη μια μεριά 
μπορεί να λειτουργήσει ως φορέ
ας αναπαραγωγής αυτής της πα-

πιστημονικα, προσωπικά. 
«Οι χρήστες έχουν τη δυνα
τότητα αποκεντρωμένου, ά
μεσου ελέγχου του πότε, τι, 
γιατί και με ποιον θα α
νταλλάξουν πληροφορίες. 
Αυτό είναι το μοντέλο του 
Internet σήμερα, και φαίνε
ται να γεννά κριτική σκέψη, 
ακτιβισμό, δημοκρατία και 
ποιότητα»4. Το πώς τελικά 

θα λειτουργήσει το Internet, αν 
δηλαδή εκπέσει εντέλει σε φο
ρέα αναπαραγωγής της παγκο- 
σμιοποιημένης δημοσιότητας ή ε 
άν διατηρήσει τη μορφή ενός ε 
λεύθερου βήματος έκφρασης και 
επικοινωνίας -μ ε  την προϋπόθε
ση πάντα ότι τα περιεχόμενά 
του δεν θα μονοπωληθούν από 
έναν και μόνο τομ έα- εξαρτάται 
από τον ίδιο το χρήστη. Είναι 
αυτός που θα έχει την τελική ε 
πιλογή με το βαθμό ελευθερίας 
που του παρέχει η κοινωνική 
πραγματικότητα.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν τις 
εικονικές κοινότητες του 
Internet, τα Newsgroups και τα 
MOOs ως δημόσιες σφαίρες εν 
τω γίγνεσθαι, οι οποίες θα ανα
νεώσουν τη Δημοκρατία τον 21ο 
αιώνα. Ωστόσο, παρατηρεί ο 
Mark Poster5, αυτοί οι ισχυρισμοί 
δεν ευσταθούν: παραβλέπουν τις 
βαθιές διαφορές μεταξύ των 
«chat rooms» του Internet και 
της «αγοράς» του παρελθόντος.
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Η ανταλλαγή video text δεν είναι 
ένα υποκατάστατο της πρόσω- 
πο-με-πρόσωπο επικοινωνίας, έ 
χει τη δική της λογική, το δικό 
της τρόπο να σχηματίζει γνώμη, 
κι αυτά τα χαρακτηριστικά θα ε 
πηρεάσουν τη δημόσια σφαίρα η 
οποία αναδύεται στην ψηφιακή 
εποχή μας μέσα στο Διαδίκτυο.

Η δημόσια σφαίρα νοείται ως 
το πεδίο έκφρασης των πολιτών 
ως ίσων. Ο διάλογος όλων με ό
λους βάσει ορθολογικών επιχει
ρημάτων είναι κυρίαρχος και ο 
στόχος είναι η συναίνεση. Το 
Διαδίκτυο επιτρέπει το διάλογο 
των ανθρώπων ως ίσων, ωστόσο 
τα ορθολογικά επιχειρήματα 
σπανίως υπερισχύουν και η επί
τευξη συναίνεσης φαίνεται 
μάλλον αδύνατη;' Κι αυτό 
είναι αποτέλεσμα του τρό
που με τον οποίο η ταυτό
τητα του ατόμου ορίζεται 
στο δίκτυο. Όπως παρατη
ρεί και ο Mark Poster6, η 
ταυτότητα ενός ανθρώπου «(11 
παραδοσιακά ορίζεται μ έ
σω της επαφής και ριζώνει 
στο φυσικό σώμα. Αυτοί οι 
δύο παράγοντες καθιστούν 
το άτομο υπόλογο 
(accountable) για τις θέσεις του 
και επιτρέπουν την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης μεταξύ των αν
θρώπων. Ωστόσο στο Internet η 
επικοινωνία δεν προϋποθέτει τη 
φυσική συμπαρουσία και δίνει τη 
δυνατότητα στα άτομα να ορί
ζουν αυτά την ταυτότητά τους 
και να την αλλάζουν κατά βού
ληση. Αυτή η μεταβλητότητα 
ταυτοτήτων δεν συμβαδίζει με 
το σχηματισμό μιας δημόσιας 
σφαίρας όπως τη γνωρίζουμε μέ
χρι σήμερα. Η διαφωνία στο δί
κτυο δεν οδηγεί σε μια συναίνε
ση: δημιουργεί μια υπερβολική 
φόρτωση διαφορετικών απόψε
ων. Εξάλλου η απουσία σωματι
κής συμπαρουσίας ευνοεί αυτή 
την κατάσταση και αφαιρεί από 
τα άτομα τη δυνατότητα της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας η 
οποία πολλές φορές είναι κατα
λυτική για τη δημιουργία εμπι
στοσύνης και αλληλεγγύης. «Η 
επικοινωνιακή δραστηριότητα

που αναπτύσσεται στο ΙηΐετηεΙ 
αποσυνδέεται από κάθε συναινε- 
σιακή προσδοκία και μοιάζει να 
σημαίνει περισσότερο την, απε
λευθερωμένη από το ιδεώδες 
μιας συλλογικής ζωής, εφαρμογή 
της χρήσης της διαφωνίας η ο
ποία τρέφει την ασυμφωνία των 
λόγων περισσότερο παρά την εν- 
νόηση των υποκειμένων»7. Οι 
συνθήκες οι οποίες ενθαρρύνουν 
έναν υγιή συμβιβασμό, η εγγύη
ση της δημοκρατικής πολιτικής 
διαδικασίας ελλείπουν από το 
Διαδίκτυο.

Το Ιηίετηθί λοιπόν, ακριβώς 
επειδή οι ταυτότητες είναι μετα
βλητές, η διαφωνία ευνοέίται και 
απουσιάζει η φυσική συμπαρου-

Στο ΙηΐβΓηβΐ
η επικοινωνία δεν προϋποθέτει 

τη φυσική συμπαρουσία 
δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να ορίζουν 

αυτά την ταυτότητά τους 
και να την αλλάζουν κατά βούληση

σία, είναι ένας κοινωνικός χώρος 
διαφορετικός από αυτόν της δη
μόσιας σφαίρας, όπως ήταν γνω
στή έως σήμερα. Επιπλέον χάνε
ται η εντοπιότητα, «γεννιούνται 
δημόσιες σφαίρες παγκόσμιων 
διαστάσεων χωρίς εδαφικές ρί
ζες και διαχωρισμένες η μια από 
την άλλη, κοινότητες του παγκό
σμιου χωριού ή νησίδες επικοι
νωνίας, χάρη στις οποίες η δημό
σια συνείδηση δεν επεκτείνεται 
με κοσμοπολίτικη έννοια, αλλά 
υποβάλλεται σε έναν ανεπανόρ
θωτο κατακερματισμό...»8.

> ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» 
β  ΣΤΟ ΙΝΤΚΚ.ΝΈΤ

Αν η δημόσια σφαίρα κατα
κερματίζεται, η ιδιωτική σφαίρα 
συνθλίβεται κάτω από την πίεση 
των ανεπιθύμητων εισβολέων. 
Ήδη από τη δεκαετία του ’70 ε 
τίθετο το πρόβλημα της παρα
βίασης του ιδιωτικού χώρου με

την εξέλιξη της πληροφορικής 
και τη δημιουργία τραπεζών δ ε
δομένων. Όσο μεγαλύτερη ήταν 
η απόσταση ανάμεσα σε αυτόν 
που είχε τον έλεγχο και αυτόν 
που αφορούσε η πληροφορία τό
σο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος 
η πληροφορία να αποκαλυφθεί ή 
να μην είναι σωστή9. Η πλοήγηση 
μέσα στον κυβερνοχώρο κρύβει 
κινδύνους. Διαφημιστές, εταιρεί
ες, ιδιώτες μπορούν να αποκτή
σουν πρόσβαση στην προσωπική 
ζωή, στις προσωπικές συνήθειες. 
Τα περίφημα cookies του κυβερ- 
νοχώρου είναι ο Δούρειος Ίππος 
των απανταχού αδιάκριτων ει
σβολέων. Αυτά τα cookies είναι 
προγράμματα που τοποθετού

νται στον υπολογιστή του 
χρήστη από κάποια Web 
Sites. Έρχονται απρόσκλητα, 
επικάθονται στο σκληρό δί
σκο και καταφέρνουν να ε 
λέγχουν τις συνήθειες του 
χρήστη: ποιες σελίδες επι
σκέπτεται, ποια αρχεία κατε
βάζει από τον κυβερνοχώρο, 
πού προτιμά να έχει πρόσβα
ση. Κι ο χρήστης είναι ήδη ε 
κτεθειμένος στο «super- 
panoptikon»10. Όλες οι προ

σπάθειες αντιμετώπισης του 
προβλήματος με ειδικά προ
γράμματα θα σκοντάφτουν πά
ντα στο ίδιο ακριβώς σημείο που 
σκοντάφτουν τα συστήματα α
σφαλείας δεδομένων του δικτύ
ου: πρόκειται για προγράμματα 
που εφευρίσκουν άνθρωποι κι ε 
πομένως πάντοτε θα υπάρχει 
κάποιος άλλος ο οποίος θα μπο
ρεί να τα αντιμετωπίσει με βελ
τιωμένες εκδόσεις. Ένας αέναος 
κύκλος δημιουργίας προγραμμά
των και βεβαίως κατανάλωσης, 
με όποιες συνέπειες μπορεί να 
έχει κάτι τέτοιο.

Η «παγκόσμια παρακολούθη
ση» είναι γεγονός. Οι τηλεαγο- 
ρές, η παγκόσμια διαφήμιση και 
οι διάφορες άλλες ηλεκτρονικές 
αγορές αναζητούν με μεγάλη ε 
πιμονή στοιχεία για να δημιουρ
γήσουν ένα επαρκές δίκτυο αγο
ράς. Το δίκτυο των δικτύων εκ
πίπτει σε ένα δίκτυο αγοράς. Η 
επιτήρηση και ο έλεγχος του ι
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διώτη επιτυγχάνεται μέσω της 
συγκέντρωσης πληροφοριών ηλε
κτρονικής οικονομικής ή άλλης 
συναλλαγής". «Με την επανά
σταση της πληροφορίας η κοινω
νική ολότητα λειτουργεί πλέον 
σαν μια ιεραρχημένη και πειθαρ- 
χημένη πανοπτική μηχανή».12 Οι 
καλωδιωμένες πόλεις απαρτίζο
νται από καταναλωτές ορατούς 
σε άγνωστους παρατηρητές, οι 
οποίοι βλέπουν τις αγορές, τις 
προτιμήσεις και τους πιστωτι
κούς λογαριασμούς των ατόμων. 
Η γνωστή διάκριση των ορίων α
νάμεσα στη δημόσια και την ι
διωτική ζωή του κάθε πολίτη έ 
χει γίνει εξαιρετικά θολή.

Στοιχεία προσωπικά κινού
νται ανεξέλεγκτα μέσα στο 
Διαδίκτυο και υπόκεινται 
στους νόμους της αγοράς: 
όσο πιο απόρρητα τόσο πιο 
σημαντικά. Η ιδιωτική ζωή 
γίνεται αντικείμενο οικονο
μικής συναλλαγής και το α
παραβίαστο της που, όπως 
παρατηρεί ο Habermas, υ
πηρετείται από την προστα
σία του «ιδιωτικού», κατα
στρατηγείται. Το «ιδιωτι
κό» προκύπτει από τα θε
μελιώδη δικαιώματα: «τα 
δικαιώματα της προσωπικότη
τας, της ελευθερίας της πίστης 
και της συνείδησης, η ελευθερία 
κινήσεων, το απόρρητο της αλλη
λογραφίας, της επικοινωνίας και 
τηλεπικοινωνίας, το άσυλο της 
κατοικίας, καθώς και η προστα
σία της οικογένειας περιγράφουν 
μια απαραβίαστη ζώνη προσωπι
κής ακεραιότητας και αυθυπό
στατης διαμόρφωσης της κρίσης 
και της συνείδησης»13. Αυτή α
κριβώς η ζώνη παραβιάζεται μέ
σα από τη διακίνηση προσωπι
κών στοιχείων στον κυβερνοχώ
ρο.

Η παραβίαση του «ιδιωτι
κού» συντελείται και μέσα από 
τη διαδικασία της τηλε-εργασίας 
η οποία είναι πια γεγονός14. Η 
τηλεσύσκεψη και η δικτύωση ε 
πιτρέπουν την ηλεκτρονική επι
τήρηση ενώ μέσα από την ίδια τη 
διαδικασία της τηλε-εργασίας ε 
πιταχύνεται η κοινωνική απομό-

νωση, χάνεται η έννοια της συλ
λογικής εργασίας σε κοινό χώρο 
και βεβαίως χάνεται κάθε έννοια 
συλλογικής δράσης για την αντι
μετώπιση αυθαιρεσιών από την 
πλευρά της εργοδοσίας και διεκ
δίκησης αιτημάτων στο χώρο της 
εργασίας.

>  ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
*  ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι οπτικές ίνες και οι υπολο
γιστές έχουν γίνει το μέσο για 
μια αναδιάταξη της σχέσης της 
εργασίας με το χώρο και το χρό
νο, επιφέροντας καταλυτικές συ
νέπειες τόσο στην οργάνωση της 
κοινωνικής ζωής όσο και στη συ

νοχή του κοινωνικού ιστού. 
Όπως παρατηρεί ο Δημήτρης 
Χαραλάμπης, «μέσω της νέας 
τεχνολογίας ο χώρος και ο χρό
νος, καθοριστικά στοιχεία της 
παραγωγής, της οργάνωσης της 
εργασίας και τελικά της ζωής 
των ανθρώπων, παύουν ή τεί
νουν να παύσουν ν ’ αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες. Η 
γεωγραφική θέση γίνεται αμελη
τέα  και ο χρόνος αποσυνδέεται 
από το χώρο. Συγχρόνως ο χώ
ρος κατακερματίζεται, η παρα
γωγική διαδικασία δεν συγκε
ντρώνεται χωρικά, αλλά διασπά- 
ται, διαιρείται σε τμήματα διαι
ρώντας τον παγκόσμιο χώρο σε 
επιλέξιμα σημεία ευέλικτης και 
εύκολα μεταβαλλόμενης εγκατά
στασης, εκμεταλλευόμενη τα ε- 
κάστοτε συγκριτικά πλεονεκτή
ματα που εναγωνίως και αντα
γωνιστικά προσφέρονται»15. Η 
πολιτική αναγκάζεται να υποχω

ρήσει στις επιταγές του διεθνούς 
κεφαλαίου. Το κοινωνικό κράτος 
υποχωρεί εν ονόματι μιας αγο
ράς η οποία επιζητεί να αποδε
σμευτεί από το κόστος της κοι
νωνικής συνοχής, της εξασφάλι
σης της υλικής αναπαραγωγής 
της κοινωνίας. Και το άνοιγμα 
της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων 
και φτωχών αυξάνεται δραματι
κά αφού κάθε μορφή προστα
σίας θεωρείται αντιπαραγωγική 
και αρνητική για την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας.

Το γεγονός των πολλαπλών 
δυνατοτήτων του Ιηίετηεί και της 
πολύπλευρης φύσης του αφήνει 
τα περιθώρια μιας πιο αισιόδο
ξης προσέγγισης. Δεν είναι λίγοι 

αυτοί που υποστηρίζουν ότι 
το Διαδίκτυο και η δυνατό
τητα αμφίδρομης επικοινω
νίας μπορούν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στην αύ
ξηση του δημοκρατικού χα
ρακτήρα της πολιτικής δια
δικασίας και στην παροχή 
νέων δυνατοτήτων για συμ
μετοχή των πολιτών στην 
τοπική και εθνική πολιτική 
σφαίρα. «Το Ιηίεητεί ήδη έ 
χει αποκτήσει πολιτική ση
μασία, καθώς ολοένα και 

μεγαλύτερος αριθμός πολιτών 
χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες για 
να ενημερωθεί σχετικά με τις κυ
βερνητικές πολιτικές και δρά
σεις, να συζητήσει διάφορα θέ
ματα με άλλους συμπολίτες του, 
να έρθει σε επαφή με εκλεγμέ
νους αξιωματούχους και να εξα 
σφαλίσει εκλογικό υλικό και άλ
λες πληροφορίες που μπορούν 
να διευκολύνουν την αύξηση της 
ενεργού συμμετοχής στην πολιτι
κή»16.

Στην Ευρώπη πολλοί είναι ε 
κείνοι που θεωρούν ότι το δημο
κρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης μπορεί να μειωθεί 
με τη χρήση των νέων επικοινω- 
νιακών μέσων, καθώς έχουν τη 
δυνατότητα να παρακάμπτουν 
τα σκεπτικιστικά εθνικά μέσα ε 
πικοινωνίας και να παρέχουν ά
μεσα πληροφορίες στους 
πολίτες17. Βεβαίως, όπως παρα
τηρεί και ο Κωνσταντίνος Τσου-

Οι καλωδιωμένες πόλεις απαρτίζονται 
από καταναλωτές ορατούς 

σε άγνωστους παρατηρητές, 
οι οποίοι βλέπουν τις αγορές, 

τις προτιμήσεις και τους πιστωτικούς 
λογαριασμούς των ατόμων.
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καλάς, το πρόβλημα του ελλείμ
ματος δημοκρατίας είναι πολύ 
ευρύτερο. «Ξεπερνάει τη συγκυ
ρία, τους θεσμούς και τα κόμμα
τα. Ξεπερνάει την αύξουσα α
διαφάνεια και τεχνικοποίηση 
των πολιτικών αποφάσεων, ξ ε 
περνάει την “κρίση της πολιτι
κής”, ξεπερνάει τα προβλήματα 
που τίθενται με την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, ξεπερνάει ακόμη και 
την αμφισημία που περιβάλλει 
αυτό που ονομάζουμε, ελλείψει 
άλλης ονομασίας, εθνικό κράτος. 
[...] Εντοπίζεται πριν α π ’ όλα 
στην αυξανόμενη αντικειμενική 
αδυναμία του οποιουδήποτε κοι
νωνικού σώματος να σταθμίζει 
αυτοβούλως τις γενικές κατευ
θύνσεις που επιθυμεί, και 
στην αυξανόμενη ανημπό- 
ρια του να κατανοεί και να 
θέτει υπό τη συλλογική κρί
ση του τις δυνάμεις που αλ
λάζουν ημέρα με την ημέρα 
τους όρους της συμβίωσής 
του»18.

Εξάλλου η χρήση του 
Internet μόνο θεωρητικά εί
ναι απρόσκοπτη. Η προϋ
πόθεση ειδικών γνώσεων 
και ειδικού τεχνολογικού ε 
ξοπλισμού δημιουργεί νέες μορ
φές αποκλεισμού και ανισοτήτων 
19·, πολίτες δύο κατηγοριών: των 
εχόντων πρόσβαση και των απο
κλεισμένων.

> Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
*  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σ ’ αυτό το πλαίσιο νέων δε
δομένων για τη δημόσια και ι
διωτική σφαίρα αλλά και την πο
λιτική η σημασία της ύπαρξης 
κοινωνίας πολιτών20 λαμβάνει νέ
ες διαστάσεις. Ήδη μέσα στο 
Διαδίκτυο οι οργανώσεις πολι
τών έχουν βρει ένα νέο βήμα έκ
φρασης, ένα μέσο άμεσης επι
κοινωνίας που παρακάμπτει τα 
φίλτρα των παραδοσιακών 
media. To Internet έχει αποτελέ- 
σει για τους οργανωμένους πολί
τες έναν δίαυλο άμεσης επικοι
νωνίας που ξεπερνά το τοπικό 
και εθνικό επίπεδο και καθίστα
ται παγκόσμιος. Ίσω ς η εμφάνι

ση του παγκόσμιου πολίτη να 
θεωρείται ουτοπική καθώς οι θε
σμικές προϋποθέσεις της υπέρ
βασης του έθνους-κράτους δεν 
έχουν συγκροτηθεί, ωστόσο ήδη 
γίνονται βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Κι ένα σημαντικό 
βήμα είναι η επικοινωνία και κι
νητοποίηση των οργανώσεων πο
λιτών σε παγκόσμια κλίμακα. Η 
αποτυχία της διάσκεψης του 
ΠΟΕ στο Σιάτλ, το Νοέμβριο του 
1999, αποδόθηκε σε μεγάλο βαθ
μό, πέρα από τις εσωτερικές α
ντιθέσεις, στην κινητοποίηση ορ
γανώσεων πολιτών από όλο τον 
κόσμο. Η συζήτηση για την πα
γκοσμιοποίηση παγκοσμιοποίησε 
τις αντιδράσεις των πολιτών. Κι

ένα μεγάλο μέρος της δράστη- 
ριοποίησής τους και της προ
σπάθειας ενημέρωσης για το τι 
ακριβώς θα σήμαινε η πλήρης α
πελευθέρωση του διεθνούς ε 
μπορίου φιλοξενήθηκε στις ιστο
σελίδες του κυβερνοχώρου. Αλ
λά και στη Μπανγκόκ, το Φ ε
βρουάριο του 2000, στη σύνοδο 
των Ηνωμένων Εθνών για το ε 
μπόριο και την ανάπτυξη 
(UNCTAD) υψώθηκαν οι φωνές 
των μη κυβερνητικών οργανώσε
ων οι οποίες διαμόρφωσαν τις 
προτάσεις τους για δημοκρατι
κότερους όρους παγκοσμιοποίη
σης και ίσες ευκαιρίες ανάπτυ
ξης. Οι φωνές αυτές των μη κυ
βερνητικών οργανώσεων πολλα- 
πλασιάστηκαν μέσα από το Δια
δίκτυο.

Η περίπτωση της Πολυμε
ρούς Συμφωνίας για τις Επενδύ
σεις (MAI)21, η οποία χαρακτηρί
στηκε ως το μανιφέστο του πα
γκόσμιου καπιταλισμού αποτελεί

ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγ
μα διαδικτυακής δραστηριοποίη- 
σης της κοινωνίας πολιτών. Ε π ε
ξεργασμένη στους κόλπους του 
ΟΟΣΑ, η ΠΣΕ παρέμενε άγνω
στη στους πολίτες και ως ένα 
βαθμό και στους πολιτικούς, έως 
την ημέρα που ένα αντίγραφο 
του κειμένου έπεσε στα χέρια ε 
νός διεθνούς συνασπισμού κινη
μάτων πολιτών. Η Πολυμερής 
Συμφωνία για τις Επενδύσεις εί
δε το φως της δημοσιότητας μέ
σα από την ιστοσελίδα του 
«Public Citizen»22, κινήματος ά
μυνας των καταναλωτών το ο
ποίο ίδρυσε ο Ralph Nader.

Μέσα από το Internet οι ορ
γανώσεις πολιτών έρχονται σε ε 

πικοινωνία τόσο σε εθνικό 
όσο και σε υπερεθνικό επί
πεδο συντονίζοντας τη δρά
ση τους για την επίτευξη 
κοινών στόχων και διεκδική
σεων. Πολιτικά κόμματα ό
λων των ιδεολογικών απο
χρώσεων, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ομάδες πίεσης 
και άλλες οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών χρησιμο
ποιούν το Internet όχι μόνο 
ως ένα μέσο για την αναζή

τηση υποστηρικτών, αλλά ως έ 
ναν πολυεπίπεδο πολλαπλασια
στή της δύναμής τους. Τα μεγά
φωνα του κυβερνοχώρου μπο
ρούν να γίνουν ιδιαίτερα ηχηρά. 
Κι αυτός είναι ένας από τους λό
γους εμφάνισης οργανώσεων πο
λιτών οι οποίες προσανατολίζουν 
τη δράση τους αποκλειστικά στο 
Διαδίκτυο.

Παράλληλα αναδύονται νέες 
. μορφές παγκόσμιας συλλογικής 

δράσης: οργανώσεις πολιτών που 
οφείλουν την ύπαρξή τους ακρι
βώς στην ύπαρξη του Internet 
και οι στόχοι τους είναι συνυφα- 
σμένοι με την πορεία του Διαδι
κτύου. Είναι οι οργανώσεις των 
netizens. Στους κόλπους τους 
δραστηριοποιούνται πολίτες από 
ολόκληρο τον κόσμο και μοναδι
κό συνεκτικό τους στοιχείο είναι 
οι κοινοί τους στόχοι: η διασφά
λιση της απρόσκοπτης λειτουρ
γίας του Internet και η διατήρηση 
της αυτονομίας του. Λειτουργούν

Πολιτικά κόμματα
όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων, 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
ομάδες πίεσης και άλλες οργανώσεις 

της κοινωνίας πολιτών 
χρησιμοποιούν το ΙπίθίτιεΙ όχι μόνο ως μέσο 

για την αναζήτηση υποστηρικτών, 
αλλά ως πολλαπλασιαστή της δύναμής τους.
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ως ασφαλιστική δικλίδα ανάμεσα 
στις πιέσεις κρατικών αυταρχι- 
σμών και στις πιέσεις ενός συνε
χώς αυξανόμενου εμπορικού π ε
δίου μέσα στον κυβερνοχώρο. 
Κινήματα και οργανώσεις πολι
τών που τάσσονται κατά της λο
γοκρισίας και της «εκ των άνω» 
ρύθμισης του Διαδικτύου κινητο
ποιούνται υπέρ της ελευθερίας 
της έκφρασης και υπογραμμί
ζουν την ανάγκη αυτορύθμισης 
και αυτοδέσμευσης των ηθϋζθηβ 
για τη διατήρηση ενός δημοκρα
τικού χαρακτήρα και την αποφυ
γή των κυβερνο-εγκλημάτων και 
κάθε εκχυδαϊσμού. Παράλληλα 
υψώνουν τη φωνή τους κατά της 
όλο και περισσότερο διαφαινόμε-
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Διακυβεύματα και πρωτοβουλίες
Η κοινωνία των πολιτών στο Σηάτλ και στο Νταβάς

•  Π έ τ ρ ο ς  Χ α ρ ι τ α τ ο ς  ·

τ ο Δεκέμβριο του 1999 
συνήλθε στο Σηάτλ ο Πα
γκόσμιος Οργανισμός Ε 
μπορίου και τον Ιανουά

ριο του 2000 στο Νταβός το Πα
γκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Από 
τις κινητοποιήσεις που έγιναν με 
την ευκαιρία αυτών των συναντή
σεων, η πιο ορατή -προς τα έξω - 
εκδήλωση ήταν οι συγκρούσεις α
στυνομίας και διαμαρτυρομένων. 
Οι εικονολήπτες έβλεπαν απέναντι 
τους εκείνους που εκπροσωπούν 
την αλληλεγγύη και το σεβασμό, 
την ευθύνη και την τιμή του αν
θρώπου. Όμως οι τηλεθεατές εί
δαν το ακριβώς αντίθετο. Στη μια 
πλευρά τα πλακάτ με θαλάσσιες 
χελώνες, και στην άλλη οι αίθου
σες συσκέψεων.

0  νους συγκρατεί εικόνες γρα
φικών διαδηλωτών που τα σπάνε 
και αστυνομίας που τους απωθεί, 
δηλαδή της αταξίας που επιτίθεται 
και της τάξης που αμύνεται για να 
προστατεύει τους συσκεπτόμενους 
παράγοντες. Από μόνη της αυτή η 
αντίληψη των πραγμάτων, τόσο ά
σχετη με το τι πραγματικά αφο
ρούν οι κινητοποιήσεις, αποτελεί 
επιτυχία της διάθλασης που καλ
λιεργούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέ
ρωσης.

Ποιους ευνοούν τα συγκροτή
ματα παραγωγής και διακίνησης 
τηλεοπτικού λόγου; Ποιες ερμηνεί
ες υποβάλλουν και προωθούν; 
Πώς το καταφέρνουν;

Πόσο καλά γνωρίζουμε το 
σκοπό αυτών των συσκέψεων; 
Ποια θέματα έχουν στην ημερήσια 
διάταξη; Πώς λαμβάνουν αποφά
σεις; Με τίνων τα κριτήρια; Ποια 
είναι τα επιχειρήματα όσων αντιτί- 
θενται; Τι συμφέροντα εκπροσω
πεί η κάθε πλευρά; Τέλος, τι σχέ
ση έχουν όλα αυτά με την Ελλά
δα; Ποιοι «δικοί μας» συμμετέ
χουν στην αντιπαράθεση; Με ποι
ες θέσεις; Έχει να αρθρώσει κά
ποιο λόγο η κοινωνία -των πολι
τών, μην ξεχνάμε- πάνω σε όσα 
διακυβεύονται; Ή θεωρούνται πως 
ανήκουν σε σφαίρες πέραν των ι
κανοτήτων αντίληψης και έκφρα
σης της κοινωνίας;

Υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα 
που ενώνει όλα τα υπό συζήτηση 
θέματα. Αφορά τις αντιλήψεις πε
ρί αυτονόητου που δεσπόζουν στο 
W T0 και στο WEF. Για συντομία, 
χρησιμοποιούμε τους όρους WT0 
και WEF αντιστοίχως για τον Πα
γκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 
(World Trade Organization) ως ε 
κτελεστική εξουσία, και για το

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
(World Economic Forum που συ
νέρχεται στο Νταβός) ως παρακοι
νοβούλιο προυχόντων με νομοπα
ρασκευαστικά ενδιαφέροντα. Τό
σο το WT0 όσο και οι συνερχόμε
νοι στο WEF ενδιαφέρονται για 
την οικονομική όψη των πραγμά
των -εκείνη που αφορά τις επιχει
ρήσεις- και θεωρούν πως εάν οι 
προεκτάσεις τους στην κοινωνία 
και στη φύση δημιουργούν κάποιο 
κόστος, αυτό δεν τους αφορά. Αυ
τές οι αντιλήψεις, που είναι τόσο 
εμπεδωμένες σήμερα, θα φαίνο
νται φεουδαρχικές στις επόμενες 
γενιές, όταν εκείνες θα περιγρά
φουν τη δική μας. Γι ’ αυτό, οι αμ
φισβητήσεις απέναντι στο W T0 
και στο WEF δεν αφορούν μόνο 
τους θεσμούς της δυστοπίας, αλλά 
και τον καθημερινό λόγο που τους 
νομιμοποιεί.

Το μόνο που μπορεί να κάνει 
ένα σύντομο άρθρο όπως αυτό εί
ναι να υπενθυμίσει πως υπάρχουν 
τέτοια ερωτήματα και να δώσει 
εργαλεία σε όποιον θέλει να τα 
διερευνήσει περαιτέρω. Τα εργα
λεία αυτά στηρίζονται στη χρήση 
του Ίντερνετ, ως τεχνολογία επι
κοινωνίας και ως αρχείο δεδομέ
νων.

Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι μέρος από τις ι
στοσελίδες του υπογράφοντος που βρίσκονται στη 
διεύθυνση:

^  www.athenian.ne1/f-energeies/wtowef.htm

Όποιοι τις επισκεφθούν μπορούν να τις δουν και ως 
εναλλακτική εκδοχή αυτού του άρθρου -με τη δια
φορά ότι οι ιστοσελίδες ενημερώνονται και ε 
μπλουτίζονται τακτικά, δίνοντας στον αναγνώστη 
την ευχέρεια ν’ ακολουθεί το νήμα του δικού του 
ενδιαφέροντος.

ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ν’ ΑΦΗΝΕΙ 
ΑΣΥΔΟΤΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ;

¿  www.acpsec.org/gb/trade_e.html

Κάτω από τον τίτλο «bananas» υπάρχει σελίδα με 
θέμα «The facts in the banana dispute». Τι σχέση έ 
χουν οι μπανάνες που τρώμε στην Ελλάδα με την 
ανάπτυξη φτωχών χωρών; Οι εταιρείες Dole και 
Chiquita διαθέτουν βιομηχανοποιημένες φυτείες 
στην Κεντρική Αμερική. Ενώ αντιθέτως στις χώρες

http://www.wired.com/
http://judith.www.media.mit.edu/Judith/Id
http://www.rochester.edu/College/FS/Publi
http://www.wired.eom/wired/3.11/departm
http://www.monde-
http://www.citizen.org
http://www.athenian.ne1/f-energeies/wtowef.htm
http://www.acpsec.org/gb/trade_e.html
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της Καράϊβικής και της Αφρικής λειτουργούν χιλιά
δες μικρές ιδιοκτησίες των οποίων μοναδικός πό
ρος είναι οι εξαγωγές προς Ευρώπη. Με την υπο
στήριξη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 
(WTO), οι Dole και Chiquita απαιτούν ελεύθερη 
πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, γνωρίζοντας 
πως αυτό θα διαλύσει τον οικονομικό και κοινωνικό 
ιστό μικρών φτωχών χωρών, ένα πρόβλημα που, ό
πως δηλώνουν, δεν ανήκει στη δική τους δικαιοδο
σία. Κοιττάξτε τι μάρκα τρώτε και σκεφθείτε πως 
τις αγοράσατε με έκπτωση, χάρη στις ζωές που ρη
μάζουν σε κάποια μακρινή χώρα.

www.evb.ch/bd/davos.htm

Σελίδα του «Public Eye on Davos» από την οργά
νωση Beme Declaration, ελβετική μη κυβερνητική 
οργάνωση. Θέματα: ποιες αποφάσεις προετοιμάζο
νται στο παρακοινοβούλιο του Νταβάς που αφο
ρούν το διεθνές εμπόριο, τις ροές κεφαλαίων και το 
περιβάλλον. r

www.turnpoint.org/global.html

«Αόρατη διακυβέρνηση» το WTO ως πρώτη πα
γκόσμια κυβέρνηση: κανείς δεν την εξέλ εξε , σε κα
νένα δεν λογοδοτεί, όμως υπονομεύει μεθοδικά την 
εθνική κυριαρχία των κρατών.

www.athenian.net/f-energeies/themata/attali.htm

Τα όρια της αγοράς και της δημοκρατίας (στα ελ
ληνικά). Δοκίμιο για τα προγεφυρώματα της δυ- 
στοπίας που χτίζουν ασύδοτες μειονότητες.

Η ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΣ 
ΤΟΥ HOMO ECONOMICUS

Νομιμοποιείται πλέον κανείς να μιλά για οικονομι
κή «επιστήμη»; Καθώς επεκτείνεται η αμφισβήτη
ση των βασικών παραδοχών της, γίνεται φανερό ότι 
στηρίζεται λιγότερο σε νόμους παρά σε δόγματα. 
Και ότι αυτά αντιστρατεύονται την έννοια του « γ ε
νικού καλού» διότι σκοπίμως δεν λαβαίνουν υπόψη 
δύο ουσιώδεις παραμέτρους. Την ύπαρξη ενός κό
στους στις οικονομικές πράξεις που φορτώνεται σε 
αμέτοχους τρίτους, δίχως να τους προσφέρονται τα 
οφελήματά τους. Και τη διασπάθιση μη ανανεώσι
μων πόρων που ανήκουν στην ανθρωπότητα, αδια
φορώντας για τις συνέπειες που προκαλούνται.

www.athenian.net/f-energeies/themata/growth.htm

Με ήρεμα και λογικά επιχειρήματα, ο οικονομολό
γος Hermán Daly αμφισβητεί την έννοια της «ανά-

πτυξης» και αναλύει τις πλάνες της, όπως έχουν 
στηριχθεί από την οικονομική «επιστήμη».
Ο Daly υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός οικονομι
κού συστήματος ισορροπίας (steady state 
economics) που μπορεί να εξασφαλίσει την ανθρώ
πινη ευημερία.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΝ 
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ;

j  www.turnpoint.org/geneng.html

«Ποιος παίζει τους θεούς στον 21ο αιώνα;» -  επι
χειρηματικά φέουδα διαμοιράζονται το τελευταίο 
κομμάτι της Φύσης που είχε μείνει απείραχτο: τη 
γενετική δομή φυτών, ζώων και ανθρώπων.

^  www.gn.apc.org/pmhp/gs

Σελίδα του genetiX snowball για την ειρηνική αντί
σταση απέναντι στα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Πε
ριέχει το εγχειρίδιο δράσης «Handbook for Action: 
a guide to safely removing genetically modified 
plants from release sites in Britain». Στην Ελλάδα τι 
γίνεται;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ;

^  www.opensecrets.org/lobbyists/index.htm

Χρήμα και πολιτική. Ποιος θα περιγράφει εξίσου 
μεθοδικά τα εν Ελλάδι ισχύοντα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καταλήγοντας, ας υπενθυμίσουμε σε τι οφελεί όλος 
αυτός ο «ακτιβισμός». Ξεκινά από πρόσωπα που 
ενδιαφέρονται για τα κοινά και που θεωρούν ότι η 
τροπή των πραγμάτων αδικεί τον άνθρωπο. Ως συ
γκεκριμένη πράξη, η διαμαρτυρία τους δείχνει α
δύναμη απέναντι στις κατεστημένες δυνάμεις. 
Όμως δεν αναμετρώνται με τη γλώσσα των ροπά
λων αλλά με εκείνη του λογικού νου. Γι ’ αυτό και η 
κυριότερή τους πράξη είναι η ενημέρωση, ώστε ν’ 
αλλάζει σταδιακά ο τρόπος που βλέπουμε αυτά 
που θεωρούνται αυτονόητα. Όταν συνειδητοποιού
με τα όσα γίνονται -ή αμελούνται- από εκείνους 
που ενεργούν εν ονόματί μας, έχουμε κάνει το 
πρώτο βήμα -ω ς  κοινωνία πολιτών- για ν’ αφαιρέ- 
σουμε τη νομιμοποίηση από εκείνους που δεν την 
αξίζουν.

http://www.evb.ch/bd/davos.htm
http://www.turnpoint.org/global.html
http://www.athenian.net/f-energeies/themata/attali.htm
http://www.athenian.net/f-energeies/themata/growth.htm
http://www.turnpoint.org/geneng.html
http://www.gn.apc.org/pmhp/gs
http://www.opensecrets.org/lobbyists/index.htm



